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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

  

 ...رمان هویدا 

ه ه بعضییی راب ه ها  ه عاد،هه ه عشیی ه ه ددسییت داشییتنهتیاز یرا،راتاین هاسییت
،وبراز ادمیما یه ه ادبراز ،وهاماهرددبی هم  می ،وا یدبما ید... داین درد اک ،رین 

 !راب ه د یاست

دکترباهیجان شییردب به معاینه کردههنوتهم بادر می کرد مرده از که دودم مدارک 
ست هاز هویداردز  شستههد سالم ردبه ردیش   صحیح د ضاتده بودحاال مرگش راام

ز هاز طناب ردز گرد ش دود مایی می کرددلی ددرز گرد ش سییردوردههنوتکدود
سیییریه به دا وادم -اتدرددسیییوتم  دود.... دکترباعجبه به یای اتپرسیییتارهاگ ت

 ..ددربدین

 ...محراب-هویداتیره لب ،نهااسمی راکه در ذهنش د ورمی کرددبه تبان آدرد

 ....یک سال قدل

سیگاربرگش را شست د صندلی مخصوصش   شن کرده گاهی ردددترک باغردرردز 
 ..گذرابه عاس هاز ردز میام ا دادت

 ادج هیجاندا بود رمان عش  در 

 از قبب د   سدا بود رمان ماجر 

 دا بود رمان ددتر  قاب دار

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%86%d9%81%d8%b3/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
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 !باتم یه مشت آدم   هم کبه پوک-

به  عام صیییداز ددترک  ،از اتشیییدا ار، باغرم صیییابرراتدکه دیوارهاز ا تنان 
 ..لرتدرآمد د

 !به گوشم هویدا-صابر

 این سردراردکه یرستاده؟-

 !جناب مبایهگ تن کارشون دیبی درسته به  ظرم یه امتحا ی بانیم-

 !کسی  ظره ،ورد خواستهگمشواتجبوتشام-

  یارمشون ددمتتون؟-

 ..ادل ادن مبای س*گ دوردبیارپیشمهبعدادودم بهت میگم تیاارشون کنی-

 !امرهامره شماستهبااجاته-

 ! ادتتت-

سیییویشیییرا مشیییای ر گش رابه ،ن کردداتا،از بیردن آمدهددمه د گهدان هابا،رس 
دراین میان مبای شیییجاعت به درج دودرامشییی ول کارز  شیییان میداد دهباتهم 

 ..دادد    هویدارابات کرد

به به تشیییم مابه جمال هویداداشیییدرسیییدم برپول دار،رین دکزی  ،رین تن -مبای
 دادرمیا هرکی ت که کوکه ا شااهلل؟

 !تیاداتحداتیات کارمی کشی مبک  ادت-

 ! ادت بودن هم به تشم شماتیدابه  ظرمیادمباه ز من-

بیش ،رشدد گاهش سرد،رهآن تنان که مبای به دوبی یهمیدکه  گره میان ابردهایش
،از شیییددطد  ردال  تیادز پیش ریته اسیییتهبی حرح دحرکت بعداتهویدادارده ا

 ..همیشه اتدددز که کل ا،از راپرکرده بودبه سریه ایتاد

 !حداقل پنجره ردداکنین د ه شدیم-مبای



                 
 

 

 مریم رعنایی|  هویدارمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

4 

 

سدار گ مبای ا دادت دپاهاز دو شم هاز  سردز به ت شش راردز هم  گاه  م ،را
 .ا دادت

 ! میدد ستیم میاز دگر ه دستورمیدادیم کل دو ه ردتراغو ی کنن جناب مبای-

 !،وامردتاتد ده ز تپ ببندشدیاهالدته همیشه رداین د ده یعالیت می کنی-

 ..بدند-

 !لحن حرح تد ش آن قدرکوبنده بودکه طرح مقابل رامجدوربه ساوا می کرد

یرسییتادز به درد نه ز ددابیامرتا میخورن ب رسییتشییون ادن تهار،ایی که -هویدا
 ..همون طویبه از که بودن

،ا دمی - قل دد  رشیییو و حدا گه بدینیشیییون  یداهمن م مئن بودم ا عجبه  ان هو
عالینهمحراب دیبی  یل دمحراب اتهر ظر کنیهکریم دعبی دشیییک داشیییتم دلی کم

یادهدو بات ده اتم بیردن ب دمختارهسیییت دلی ،وکارام جدیه ماموریتی  دوده که 
 دیبی به دردا میخوره 

  امردزم مئنی به درده امارا هویدامیخورن؟بهشیییون ،و ییییح دادز که عاقدت -
ددددره کردن هویداتیههبهشون گ تی هویدامزل س*گ بومی کشه د شتی دپیدامی 

 کنه؟

هم تشییمشییو وداکردم هم گوشییشییو وهکیه که ،واین کارباشییه د،عری  امارا -
 ؟هویدارد شنیده باشه

دیبه دوب یک تدن بسه به ا داته ز کایی سرموبه دردآدردز یعدریخت  حستوگم -
 !دگورکن ،اصداا کنم

 اجاته دارم دست حضرا عالی ردبدوسم؟-

 ..یه س*گ دیادارداسه ا جام دظی ه اجاته  میگیره-

شرا  سو شدههویدا سیدهبعدهم باغردراتا،از دارج  ستان یخ تده ز هویدارابو مبای د
شی ام را شای ر گی ،عویض  درت شیش جیب م شبوار شای د  شی م شرا ار، با،ی

کردهموهاز لخت مردا ه ام رابادسیییت مر،ب کرددردز کا اپه ام لم دادههمیشییه 
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اعتقادداشیییت پوشیییش درمقابل مبای اتهرتیاز داجب ،راسیییتهسییییگارز اتردز 
میابرداشییت دگوشییه ز لدا ش جاز دادهصییابرتند،قه به درتددبعداتشیینیدن صییداز 

به ردز دش داره  یب رد به ،ر، یل دعبی دکریم  باتکرد..محراب دکم یدا دررا هو
هویداایسیییتاد د... ،رس رادرصیییورا هرسیییه ز آن هابه جامحراب می ،وا سیییت 

 !بدیندهتیاز که دوشحالش می کرد

 !دداردشار،واین دم ددستگاه دعمارا یقط تهار،االل کم داشتیم-هویدا

باموهاز لخت مشیییای که شیییی نت د گاه دلحنش موج پسیییرز تشیییم ر گی  ر 
 .میادباجسارا گ ت

 منتظره دستورشمابودیم اجاته هست؟-

 -!بنال-

کوتیک شییماکمیل هسییتم باه هاکمی صییدامیا ن شییماصییداکن غدم داک تیره 
 ..پاهرتی عشقت می کشه مهندسی شیمی ات.... الدته اگه جسارا  داشه

 -..ته     باتیم دارز داک تیره پاهبپاکاردستت  ده-

 د گ جمعه کاردستم  میدهحواسم شیش 

 !کریم هستمهغدمتون-پسرز مودرمایی که قد سدتاکو،اهی داشت با،رس گ ت

 غدم ،رسو  می دوام بهت  گ تن؟-

سارا دکمی داهمه جبوآمد سرتیرآب کردن گاهی -بعدز باج صص  ستمهمتخ عبی ه
هم بگی  گی آ،وگریتن اتشیییردرار ددراین میییان  گییاه هویییداردز محراب دیره 

یایه ز بیش اتحدشییرقی دمردا ههجسییارا دغردردجنم تیاز که بیش اتبیش ما د..ق
درصییورا محراب  ه ته بودداین دصییوصیییاا هیا دقت ات گاه ،یابین هویداپنهان 
شاد،ی دوم  سیگار شت  سمت محراب قدم بردا ستواربه   میما د..باگام هاز ببنددا

بل محرا قا ندک طدیی ر گی رام دا ش قرارداد ی یتع رم راگوشییییه ز ل -ب گر
 !سیگارموردشن کن
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امامحراب حتی تحمت  اشیدسرم راببندکند،ا یم  گاهی به ادبینداتدههویدادشمگین 
 !،وتشماز من  گاه کن-تا ه ام رامیان ا گشتا ش یشارداددباالکشید

شل  ستا ش  شد ادداگاه د شم هایش  شه از محراب که ق ل ت شی شمان  ایذد ت
دسیییردز در گاه محراب دیده  می  شیییددکناره پهبوهایش یرددآمدهتیاز جا  را
 ..شداماربایش داصی بین  گاهشان ایتاده بود

ادمدز که س*گ دیاداره هویدابشییی اد وقت دربرابردسییتورم پشییت تشیم -هویدا
  اتک می کنی؟ با،وامهاللی یاقدل اتایناه بیاز تبو ت ددادن س*گ دورده؟

م اتاینه که این ،عجد-محراب دست هایش رادرجیب شبوارجینش یردکرددباغردرگ ت
عمارا بااین دم دستگاه ت ورتیردست تن دیوا ه از مزل ،ومیارده؟،ابه حال داسه 

 !دودا سوال پیش  یومده؟جناب هویدا

سه با،رس دا  راب منتظرعاس العمل هویدابود دهات،عری ی  عبی دکریم دکمیل هر
د که اتادشییینیده بود دیقین داشیییتندکه بی شیییک سیییره محراب راات،نش جدامی کن
 ..اماشنیدن صداز قهقهه ز مستا ه ددیوا ه دارهویداباتشما ی گردبه اددیره شد د

آیرین.... دوشم ادمدر،وادلین کسی هستی که این لقب دبهم میدههمیدد ستی -هویدا
دیبی دقت بودکه ،وعمرم هماین جسیییار،ی ددرمقاببم  دیده بودم؟داقعاآدم تیرک 

شنادتیههویدا ستی دیبی دوب منو شی ه یک تن دیوا هراتآدم دیود ه هم که دباهو
هرکارز برمیادهپس یک  ام تیاد،عجب کنی اتایناه ا گشتاز  ات ینت رددوراک سگ 

 !گشنم کنم؟ ،عجب می کنی؟یار می کنمر..صابر

 ..به گوشم هویدا-صابر

 هنوتغذاز هرز رد دادز؟-

 ..همین االن می دواستم رسیدگی کنم-

 دوشش میادمحراب مش  ؟ ته دوبربه  ظرا هرز اتکددم ا گشتت-

گ ییت ،رس  حراب بییددن  ین -م اقییه ز ا ،ربییاذا یش  ب ،و تمییاال ح میییدد مها  
 جورجو وراآشناییهاین ور یست؟
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جالب بودکه هیا کدام اتحرح هاز محراب هویدارادشمگین  می کردهحتی بااین که 
 !امردت به قوله مبای اتد ده ز تپ ببندشده بود

یش ،ربه ذااقه ز هویدا دوم میان ،ودیبی  ترسیییی پسیییررآدماز  ترس ب-هویدا
 !،اهرزهصابر

 !امرکنین-

 ..ا،از هویداردآماده کن دیبی دقته که اتم است اده  اردم-

 !تشم قربان-

شنیدهطورز  شمگین محراب رامی صداز   س هاز د شدآن قدرکه  آرام به اد ادیک 
میتو ی جسییار،ت ردهدحشییی گریت رد،وز یه جاز دبوا -که یقط ادبشیینودگ ت

 شییون بدزهحی   یسییت دقتی دارز باغردر    می کنی باهم ،نهاهبددن هیا ،ربهم 
 مااحمی  داشیم؟

 می دواز لذا بدرز؟-

 !من همینجوریشم دارم لذا میدرم-

-  

 ..هویدا-

ا تظار،ه مبای؟میدد ی که د ه شودددراسم منوبه ادن دهنت  یاررمیدد ی که تی در -
 دقتی آ،یشی بشم ته قیامتی به پامی کنم؟

ست هست که دارز ماجراز بهادرد،ارارمی کنی؟یادا ریته ،مام ت دگیت - هیا حوا
د،وهمین ا،از اتدسیییت دادز؟درده ،وتیه هویدا؟می دواز بااین تیاا،مام حر  

 دکینت د،خبیه کنی؟

 ...به ،و ه به هیااس دیگهبه ،ومربوط  یست من ته غب ی می کنم  ه -

سدت به دودا  ادیده گریتی؟ترامن - ش  منو  سال ع پس ترامن  ه؟ترااین همه 
 هیا دقت به تشم هویداز این عمارا  یومدم؟
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اتجبوز تشمام گم میشی مبای ،ایه مدا هم آیتابی  میشی ،اآ،یشم بخوابه همین -
 !اال شم آماده ز من جرشد م پس ا*ح*ر*ز*ک*م  ان

 ..دمبرمیگر -

 ...می دوام بر گردز صدسال سیاه-

مبای که اتعمارا بیردن ریتههویدابسییاط همیشییگی ام راراه ا دادت...باتهم مزل 
-همیشه ،عادل ذهنی دعقد ی ام رااتدست دادر هویداباصدایی  اله دارصابرراصداتد

 !صابر

 ..اینجام هویدا-

رسیییت بخشیییی که بهش ر اد وب بردادن تهار،اتیگیل دبیاربه جاادن پسیییره..کمیل-
 !مربوط میشهههرتی می دواست بریا،ودست دپام می دوام برام طدبساته طداا

 !تشم هویدا-

محراب باتشما ی سردددو سردحال تارهویدارا،ماشامی کرد می ،وا ست بادرکندت ی 
 ..که مقاببش ایستاده هم جنس مادرم است هم جنس دواهرم مهراده

ش-هویدا ست تپم؟ب شی د ی امین هویدا؟اگه می دواز دود،وثابت کنی می دواز ب
 ..همین حاالدقتشههاین ، نگ دبرداردادن دد،ابه درد خورددد  کن

کریم با،رس دداهمه کمی به هویدا ادیک شییدامابادین تشییمان مخویش قدم هاز 
 ..ریته راددباره برگشتهحتی ،وا ایی اعتراض یامقاببه راهم درمقابل هویدا داشتند

 !تا وبا ین-صابر

شتهدقتی  گاهش  صبحه رابردا سردا شستندهمحراب دو  هرددبا،نی لرتان ردز تا و 
به تهرهاز ،رسییان آن دد  رایتاد  ر،ش اتهویداصییدبرابرشییدهبراز ایناه اعتمادم 

 ..راجبب کندبایدکمی سیاه  مایی می کرد

 کجابا م هویدا؟،ومعموالاتکجاشردب می کنی براز دون ریختن؟-محراب

 !شو یشونهبددن مقدمه دسریهبان درست دسط پی-
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ستیریک هویداراکه  صداز دنده هاز هی شید شه راک ست دما شما ش راب محراب ت
شیینیدتشییما ش راباتکردههردددندان درمقاببش   س می کشییید داصییبحه دالی 
دت  هاز لختش ا دا یدا تنگی دربین مو جه  شیییده بود؟ هو بودترادودم متو

داسییه دیادارز به من آدم می  جسییارا قا،دردددسییت دارم ایناه-دبار ییایت گ ت
صابر،ورد،اا،اقت همراهی  ست دارمهبیا،وهم باش حالت که جاادمد شی ردهم دد ک

 !می کنه دست تپ هویدا

محراب شییصییتش راگوشییه ز لدا ش کشیییددبه سییمت هویداریت ردز میااددم 
شییدددرمقابل تشییمان کنجاادهویداسیییگارم رااتگوشییه ز لدا ش درآدردددردهان 

می تدددددم رادرصییورا ادیوا کردهادمحراب بودبه دوبی دودگذاشییت پک محا
سیگاررادرظرح  سیرکندهددر هایت  شان دهد،اهویداراا ست   سیا ست تگو ه  میدا 

 ...مخصوصش داموم کرددهمراه صابربه یای اتا،از هاز طدقه ز باالریت

هویدابعداتداموم کردن سیییگارم ردز تمین دادل ماشییین  شییسییت دتشییما ش 
ستهمحراب هم ب ست داتحیاط عمارا هویدادارج راب ش شت یرمان   صداپ سرد ی 

شیییدهرایحه از که اتمخبوط شیییدن بوز ،بخ ادکبن هویداباسییییگارشیییاد،ی ام به 
 !دجودآمده بودگبوز محراب رامی سوتا ددادم هایش بیش ،ردرهم گره می دورد

 (تندساله که س*گ دیاداره حشمتی؟)مبای-هویدا

یی که ادعاز توپان گبه بودن می کنن من س*گ کسیییی  یسیییتم یقط ببدم اتاد ا-
 !محایظت کنم

باشییینردقتی - ،ادقتی که جبوا اسیییتخون پرا  ارده  ،وس*گ کسیییی  یسیییتیه
هویداتوپان گبه باشییه ،وهم میشییی همون س*گ دیاداره محای  که به دقتش هم 

 دم ،اون میده 

محراب پوتدنده صییدادارز تددبه ردبه ردیش دیره شییدهبرایش جالب بودتنین ت ی 
ه بااین همه ثردا دقدرا باتهم عاشییقه سییب ه گرز باشیید....هویداتیپ کاپشیین ک

 ..ار،شی ام را،اتیره گبوباالکشیدددارده اس دل ،یمورشد

به به تشممون به جمال هویداردشن شدهبدخشیدآقاز محای  با وهویداقر  -،یمور
 هاشون ردشسته میل یرمودن یا شسته؟
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 .محراب اتشجاعت کدم ،یموربه دجدآمد

 ..ته ته می کنی ،یمورریو جه هایی که مصرح کردز دیبی کارساتبودن-هویدا

 !ببه با وداقعاجاز ،شارداره-

 !اسدمومی دوام-

 !مااینجااسدی  داریم که دردورشخص شماباشه-

 !تیادز ردمخمی ،یمورهها*رم  ان که بدگاتمیگیرم-

 ..دقتی منواتعمار،ت بیردن کردز بهت گ تم که برمیگردز-

 !دبرگشتم تون ،ودستیارم بودز منودوب میشنادتیگ تی -

 !دیگه هیا سودز داست  دارم یقط آماده ز تدم تد م-

دیبی بده یه مرده باشخصیت دظی ش رد....جایگاهش ردهمین طورطرح حسابش -
 !رد شناسهه،ودیبی باهوشی ،یمورمیدد ی که هویدابه دواستش میرسه دیریاتدد

 !یا دقت تشم به تشت  ی تهبه ددترم قسم دوردم که دیگه ه-

 ..دلی ایتاد-

 !متاس م که بعده سه سال هنوتهمو ی-

 بهت دعده ز ،وبه داده بودم؟-

 !هویدا-

بهت دقت  میدم که یارا،وکنی ت ده بمو ی یا ههپس دیبی تددددسیییت دارم بیاز -
 !،وعمار،موبهم بگی بهادرکجاست

 !اتم ددر دارم-

 !اشاالی  داره ددردارمیشی-

 !ویدا یستی؟پس پیدام می کنیمگه ،وه-

 !بهادردات،ومی دوام ،یمور،وهم ددترا رداتمن بخواه-
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 !ه،اراکوتیاه هویداهمیدد ی که ت دگیمه-

 !داسه همینم هست که پیشم میمو ه-

 ..مریضه هویداهبددن من  میتو ه کارز کنه-

 !اسدمومی دوام-

 !راحتش باارهویدا-

 !دوام ،یموررررراسدمومی -صداز یریادم سادتمان رالرتا د

 !اسب هویداردآماده کنین-،یمور

هویداردش مشای ام را،حویل گریت دسوارم شدهماهردتیرکهدستی به گیسودان 
مشییای ر گ اسییدش کشیییددآرام به اد ییربه تدهمحراب دسییت درجیب گوشییه از 

 ...ایستاددهویدارد ظاره گرشد

 می دواز سوارشی؟-هویدا

 .. دارمس*گ  گهدان..دظی ه از بیش ،راتاین -

 !دوبههدوب جایگاهت ردشنادتی-

باپایش  ییربه ز دیگرز به اسییدش تددسییرعتش راباالدباال،ربردهاین اسییب ه*ارشییده 
بوددرست مزل صاحدشههویداکنترل اسب رااتدست داددباسرعت باالمحام به تمین 
کوبیده شییدههنوتهم بادرم  می شییدیارقدیمی ام ادراتمین تده باشییدهقدل اتایناه 

دیگرز ادرادرتنین د ییعیتی بدینددسییتی به لداس هاز داک دورده  ،یموریاشییخص
ام کشییییدد،دم کردبایسیییتداماا گارتا ویش به شیییدا تدمی شیییده بودهمحراب 
صدهمین  ست ا شدا دلش ،حقیردتدم دتبان می دوا ستادهبه  سرم ای باغردرباالز 

 !عدی  تبا ی ام بودکه همیشه کاردستش میداد

ارکارز کنی بایدجنمش ردهم داشییته باشییی هیااس قدل اتایناه ادعاز سییو-محراب
 !اسب سواراتشام مادرم بیردن  یومده
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من هم ادعام رددارم هم ،وا ا ش رد،نهاتیاهایی که این دسیییط ردمخمه یای -
 اسیییاتگارز این حیود ه یای هم تبون دراته ،وکه دیبی ددسیییت دارم اتحبقومت 

 !باشمش بیردن

 ین شی؟یابعدم؟قدل اتایناه کمات کنم سواره ماش-

حال این - به  ،ا ده هیااس  یداردمیدینی آ که تمین دوردن هو دیبی ذدز کردز 
 !،جربه رد داشته

مارا - یداز ع مه هو لهه میاارم کسیییی ب ه  ترس بین دودمون میمو ه من قولم قو
 !اتپس یه اسب تموم بر یومده

 ..تددبام یه عصایی دیبارز تیاز بیار-

دینم یابیمارسیییتان؟ انه من دیبی شیییدیه به این جام اته از هسیییت که من  می-
 پرستارهاز دظی ه شناس هستم؟

 !برام گیربیار-

  میتو مهاینجابیردن اتشهرهه می دواز ،اشب همینجاردتمین بشینی؟-

به ددکردن  به االن جراا یای  ،ا حال آ،ش گریتن بودهیااس  یدااتدشیییم در هو
دز دسیییت هایش باادرا داشیییت حتی مبای پرمدعار محراب درسیییاوا هویدارار 

شنش را،اردز  سرعت کده کاپ شت..هویدابه  سمت دردردجی قدم بردا ببندکرددبه 
 ..بینی ام کشیدددودراپنهان کرد

 میترسی کسی بدینتت؟-محراب

 !د ه شو،اد ت  اردم-

می دواز همینجاباارمت تمینه هم یه بادز به کبت بخوره هم یه گپ دگ تی باادن -
 یاردداشته باشی؟

 کنی؟منو،هدیدمی  -

بامن درسییت حرح بان هویداهمن راتداره ،وام اصییددرسییت  یسییت این ورز باهام -
 !بردوردکنی
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 !می کشمتتتت-

 !اگه به عمارا رسیدیم حتمااین کاردبان-

 ..به ماشین که رسید دهمحراب کمی دم شددهویداردردز صندلی جبو شا د

 ..منوبدرعقب  میشه کناره ،وبشینم-هویدا

 !تو م هی جابه جاا کنمکمرم دردمی کنه  می-

 ..بهت گ تم-

گ تم کههکمرم دیبی دردمی کنهر محراب بادو سییردز پشییت یرمان  شییسییت دراه -
 ..........!!!ایتادههویدابادردتشما ش رابست د قشه ز قتل محراب رادرذهن مردرکرد

 (محراب)

سته بندز بودد،وز  سین  گاهی به کمیل ا دادت دج*ن*س*ز که ،وز ب هویدابا،ح
درسییاا ددوب دو دزهآیرینرمیتو ی ،ایه ه ته اسییتراحت -ز میام گذاشییتکشییو

کنی بعدم دیبی کاراباهاا دارم بر امه هاز دوبی درا تظار،ه امیددارم لیاقت ل   
 !من ردداشته باشی

پشیمو ت  می کنم هویداهکمیل کارشوبیست ا جام میده ،میادمر،بهجون من -کمیل
ن کردم آتمایشییی رد ویدباه هنوتاتادن دود،م بان قشیینگ ،وت ،وت میشییی امتحا

 !باالبر گشته پا ن

 (هرز گرسنست؟)سگ-

تشم تشم دهنمومیدندمهبه جون کمیل هرز هیا تشمی به گوشت بی ماه -کمیل
 !ز من  داره من دیدم همه ز  گاهش ردصابره

 ...اااا؟؟؟تی میگی بیشعور-صابر

شت آد-هویدا ستهگو شه گرسن صدی  ان کمیلر ادن همی ست هرز دع مم دیبی دد
 !داره مخصوصاگوشت آدماز تر گ دباهوم

 ..کمیل کمی دودم ردجمه دجورکرددبی سردصدااتا،از بیردن ریت
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 تبون ددتره بات شد؟-هویدا

 ..هنوت ه-

 ..دودم بایددست به کارشم-

 ..باتدردکتک درست  میشه-

 تیاارکنم دست  واتم باشم ردسرم؟-

دتندسیییاله مزل اد ایی که میان  ادن یه ددترباسیییت  ه یه ل*ا*م***د*رسیییی-
 ..،وا،اقت

 هویداباتشماز ریاشده ردبه ردز محراب د

یادم  میادهنوتاینقدبهت -ایسییتادددسییتش ردردز ،ه ریش کم پشییت محراب کشییید
 !..ادتیار،ام داده باشم که کشیک ریت دآمداز ا،از منوبدز

دستاز -تادمحراب صور،شوبایه حرکت اتبین دستاز هویدابیردن کشیددعقب ،ردایس
 کزی ت دشستی؟

شماز  شت داد وت ت دیوارکردهباغردر،وز ت ستش ردردز گبوز محراب گذا هویداد
دستاز کزی  یقط ماله کسا ه که دون بی گناه ریخته -یخی محراب دیره شددگ ت

باشییین هیادم  میادهیا دقت آدمی ردبددن دلیل کشیییته باشیییم دلی ،وتی؟همین 
لیل دمحاکمه ب رسیییتی ادن د یااد م یقط به تندردتپیش  ادیک بوددد  ردبددن د

 داطره ایناه پا،و،وعمارا من س ت کنیهحاالدستاز من کزی ه یا،و؟؟؟؟؟؟

ندز  یدالدخ جداکردههو یت داتگبوم  یداردگر تاز هو محراب درسیییاوا ما دسییی
 ..هیستیریک به لب آدردداتا،از بیردن ریت

 !می کشمتهآش ال حیودن-محراب

ستی به لداز د شیددردز دد،اتا وم تمین دوردهبه ددترک مریض د شدم ک شک 
پاز  باتبودرسیییو ده مه  به تیره پنجره ز کوتیای که  ی هرتدرز که بوددودم رد
ال  حی  دلرتد ش  دارگذاشیییت دهی یه ز درب دداغون ا  پا هار لرتد ش ردردز ت
ردباالکشیییدهباشییوز دسییتش رددراتکرد،اپنجره ردبیش ،رباتکنه امادیبی دیرشییده 



                 
 

 

 مریم رعنایی|  هویدارمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

15 

 

یقه ز لداس  اتکش رد،وز مشیییتش گریت دکشییییدم ردز  بودههویدابادحاشیییت
تمینهمحراب تشییمام ردبسییت ،ا دینه که  میتو ه کارز بانه هویداتو ه ز ظری  

شید سرم ردباالک شت هام ق ل کردد سی؟پدره -ددترک رابین ا گ شنا هویداردمی
 حیود ت تیاز اتمن  گ ته؟

 !منوبدرپیش بابامهمن بابامومی دوام-

که محراب  ادداگاه جندقدم جبوریت امابایریادهویداسییره جام   تنان به گریه ایتاد
 !میخاوب شد

 !صداا دبدرا تبون   هم-هویدا

دقتی دیدددترک قصییدسییاکت شییدن  داره یندک جیدیش ردبه همراه تاقوز ،یام 
گه داشیییت یده ز ددترک   ماز ،رسییی یدد ی -ات،وپو،ینش درآدرددجبوز تشییی م

ناتیاارمی کنه؟،ابه حال تدم  باای باا ددیدز؟بهت  گ ته جاز هویدا با ردز گردن 
جاتاا  یه؟ادن تدم م یداسیییت    امردزت به هو باا کردن  با لت می دوادعین  د
 ب رستمت قاطیه باقالیا؟

 !من میترسم عمو،وردددامنو جاا بده-

 !عمو؟اینجاکسی  یست که دلش به حاله یه ددترباه ز مریض سر،  بسوته-

 !دواهش می کنم-

؟دلت  می دوادهمه دارد دارشواتدست بده؟،واینقدداسش ترا؟باباا دددست دارز-
 یداکارز می کنی ادن داست تیاارمی کنه؟حا ره به داطره ،واتت دگیش بگذره؟

آره..ادن منوددسییت داره میدد م که میادتون بابامهرهمه ز باباهاباشییو وددسییت -
 !دارن

قه ز ددترک ردرهاکر  بادری باشییینه ا یدایردکرده  بب هو گار،یرز ،وز ق ناره ا  ددک
گه -دیوار شیییسیییت که اتمن متن ربودرادن م ها؟حتی بتیس؟...ادن  با با مه ز  ه
 !بابا دود؟...محراب

 ببه؟-
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 !منوبدر،وا،اقم-

 ...دودا-

 !بامن بیادبرگرد،وا،اقتر اارکسی ،وسالن بمو ه همه ردمردص کن-

 بابام کجاست هویدا؟-

رح هاز ددترک مزل هویداسرگردان اتجاببندشددبه همراه محراب اتا داردارج شدهح
یه ییبم  زل  داطراا لعنتی باگی م باتم  تاده بودددلش  می کردر به جو ش ای دوره 
جبوز تشیییمییام جون گریتییه بودرترایارمی کردمحراب میتو ییه درمون دردم 
باشییه؟تراجبوز ادن  می ،رسیییدکمرشییودم کنه؟جبوز ادن تبو ش بندبیادغردرم 

شه؟غردرهویدایعنی ،مام جو شرررررر م ستورهویداهمه ز کارکن دورد می حراب به د
 ....هاردمردص کرددبه ا،از هویداریت

هیا دقت داسییم پدرز  اردزه  ااشییتی باباصییداا کنمه ااشییتی باصییداز -هویدا
قت  ااشیییتی  یادبگیرم تون هیا د بایتن د بدمه  ااشیییتی مو نگ گوم  ندآه بب
موهاموببندکنم...پوله..هویداهم عردسیییک دیمه شیییب باتز ددسیییتاز ن*ج*س 

باهمین ،را باتم  به عقب برگردمه بارهم  گه صییید حالم اتم بهم میخورهرا تدودا....
شونه میدد ی ته  سوت د سیگارم  ستاکه بایندک  ستام د ش می کنمهباهمین د د
صادقتی براز ادلین  صو ست دپامیادهمخ شت د شمام دا شت دقتی جبوز ت لذ،ی دا

 ..باراسمموگ تهگ ت ،پش باباهگ ت یای یک دد ه ز بابا

مو،داه کردنهکارز کردن ردتز صییدباردودموباشییمهدلی ت ده مو دمهت ده همه ت دگی
 ...مو دمواطراییا موکشتمههیا دقت هم پشیمون  میشم

 !دقتی یک   س ادن لعنتی دمی کشی باالیعنی مزل س*گ پشیمو ی-

 ..،و،وت دگیت گناهی  اردز؟پاکه پاک؟جاا ،وبهشته پس-

،ودیبی -یه آش الم درست عین دودااعتراح به آش ال بودن اصدسخت  یست منم -
 جسورا ه حرح میا یه میترسی دون جبوز تشماموبگیره؟

 !به دست ،وکشته بشم حتمامستقیم میرم ،وبهشت-
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 !دیبی ادعادارز؟من هرتی که باشم ،وداسه من کارمی کنیر....س*گ پاسوتمن-

 !داست کارمی کنم دلیل  میشه داسه کاراا بهت کارا صدآیرین بدم-

شتهکمی جبوریت دمقابل محراب تاقوز  شت د،وجیدش گذا ،یام رداتردز میابردا
ایسییتادهموهاز لخت مردد ش ردکه کمی ،وز پیشییو یش ریخته بودبایه حرکت به 

 - پشت هول داده

ستش ردباالآدرددتاقوز جیدی هویدارددرآدرددرست  صورا محراب قرماشده بودهد
دتاقورد،وز پهبوم لحظه ز که صیییورا هویدا،وز یک میبی مترز صیییور،ش بو

شت.... یقط  ستش ردردز پهبوز ز تدمیش گذا صور،ی عرز کرده د یردکردههویدابا
شماز محراب  گه  س حیهپوتدندز تددتاقوز دو ی ردمقابل ت ساده د یک درام 

 !داشتی به جمه ماکزایتاا ایه می شدز آقاز بادیگارد-داشت

 !من  ادمت-

 !شدز یه قا،لردرست عین مناگه یقط تند میبی متره دیگه جبومیریتی می -

 ..داره اتا دون میره-محراب کدیه تنگی بین موهام تدداتردز ،خت ببندشد

سته -هویدا شوبگیرز دایمی طدیعیه دقتی تاقویردبره ،وبد ت اتا دون میره اگه جبو
 !امااگه  گیرز دون بد ت کم میشه دمیمیرز

 !لداست دبان باالپا سما ش کنم-

  گرا می؟-

 .. ه-

 ؟عذاب دجدان دارز؟پس تی-

 .. ه-

 ...دوب-

 ! می دوام باشمت-

 !ترا؟،وکه اتمن بدا میاد-
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 !،رجیح میدم جوره دیگه از بمیرز-

 میدد ی ترا،وردا تخاب کردم که بشی دست راستم؟-

 .. ه-

تون دشییمن آدم سییوده بیش ،رز  سییدت به ددسییت آدم دارهه،و گاا   را موج -
ه جسییارا ،وز دجودم کدمش د،وز میادهدلم می دواسییت کسییی کنارم باشییه ک

 گاهش موج با هریای که مدام یادآدرز کنه من ته قدرکزی م دمن لذا بدرم اتایناه 
 !کزی  ،رین آدم د یام اما،نهاکزی ی هستم که اتم ر ایت دارم دبادرم دارم

 !،ودیود ه از-

 !ددست دارم این لقب د..هویداز دیوا ه-

شت امادستمالی پیدا اردهگوشه محراب جبوریت دات،وز کشوز هویدابت ادین ردبردا
از اتپیراهن تهاردو ش ردپاره کرددمقابل هویدا شییسییتههویداباهیجان دغردربه 
صیییورا جییذاب ادم آلودمحراب دیره شییییدهمحراب ،یشیییرا مشیییای ر ییگ 
شه اتدون دتدم بیااربوده،اهمینجاهم  شدههمی سمان  ش ول به پا  هویداردباالتددم

ودکه باال یارهردسییتاز هویداکه ردز دسییت لرتد ش دیبی جبوز دودم ردگریته ب
 ! شست حرارا عجیدی کل ،نش رددرگیرکرد

 دستت میبرته ،رسیدز؟-هویدا

 ...من-

،واشیتداه کردز..میدد م عایامه،ودیبی پشییمو ی داسیه ایناه یک لحظه د اکردز -
 !دتیاز  مو ده بودکه منوباشی

 !ددساعت دیگه عو ش کن-

 تیو؟-

 ..پا سما ت رد-
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پا سییمان یاپیرهن ،و؟شییک  ان که این پیرهن د گه میدارم پیش دودم ،اهردقت -
باتهم باادن تشییماز م ردرا تل تدز ،وصییور،م دباادن تبون ،بخت  یش تدز بهم 

 !این دبیارم جبوز تشماا درست مزل آینه ز عدرا

محراب کدیه دسییتی به پشییت گرد ش کشیییددبه ا،اقش برگشییتههمه تیاه این 
ز این عمارا آدمایی که ،وم بودن   را ا گیاه د،رسیییناک بودبی عمارا همه جا

شیره آب  سرهنگ دگریت  شماره ز دو ه ز  شددبعداتایناه  سردیس  در گ دارده 
 ..دباتکرد

 ت ورز سرگرد؟اتماموریت را ی هستی؟-سرهنگ

 !جابه جام کنینهدیبی تدد-

 ترا؟ا، اقی داسه ماما ت ایتاده؟-

کییارز  انمه میتو م هویییداردبییه حییالییه دودم من  میتو م ،وعمییارا بمو م د -
صدمو گیرم ،ایه تی بارم  انمههمو  ورکه میدد ین  رهاکنمه میتو م جبوز دهن الم

 ...محراب طاقت آردم بودن د دارههاگه بمو م همه تی دراب میشه

سه هویداباارتشیهمن ادن - شنیدم ته قدردا ستمو،وردیرستادمهاتکمیل  اددقتومیدد 
ستی که میتو ی به قبدش راه پیداکنیه،ودوب تن ددیبی دوب م سم ،ومردز ه شنا ی

شه محراب بهت قول  ببدز باجسار،ت هویدارداتمیددن دارج کنیرهویدامجنون ،ومی
 !میدم پسرم

 مگه ادن قبدی ،وسینش داره که عاش  بشه؟-

 !ادن ت ه-

 !ادن هرتی میتو ه باشه جایه تن-

که میتو ی هویداددارددسییتش   دلم  می دوادجابا ی محرابه،و،نهاکسییی هسییتی-
 !ردباشی باالز دارهموی  باشی پسرم

 !ممنون-

 کارز  دارز سرگرد؟-
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 !ددای -

 !ددابه همراا-

 ردز سینک گذاشت دددم آب ردباتکردمحراب گوشیش رد

،اات،وز ددربین  ما یتوردیره بود به  گارم رددددمی کرد که سیییی یداهمو  ور هو
شییجاعی که باتاقوم تدمی ردبد ش حک  ا دارهمحراب رد،ماشییاکنه...مرده م ردره

شم دگوم هویدا،مامامحوه  کرده بودحاالبال ایت تیدایی به ددترک بیمارغذامیدادهت
صحنه ز جذاب ردبه ردم بوددتیاه دیگه از  ه میشنید ه میدیدهدیبی دقت بودکه 
این محدت دالصییا ه رد،وز این عمارا  دیده بودیقط ،نها،صییویرز که ،وز ذهنش 

یه باقی مو د قدرشییید ته  که محراب  ید حاالمی هم ه بوداتدیبی سیییال پیش بوده
دارینوشییههادن هم همینقدرجسییوردم ردربودهمینقدرهم ددسییت داشییتنیهبهترین 
شه به همون دقتایی که با،مام جذبه دادمش دربراره لوس باتیاز  داطراا مربوط می
ده هویدا،سییبیم می شییدداد وسیی ت ،وب بش می گریتهمحراب داطرا،ی ردبرام ت 

 کرده بودکه بیسییت سییال اتم ددربودهمحراب آردمش می کرددرسییت مزل سیییگاره
تیاز یرا،راتایناهاصد میشه به تیاز شدیهش کردهیه حس دا  که ماله دیبی ساله 
شب  سال هابراز هویدایک بت بودهبتی که هر سایه از بودکه  شههمحراب همون  پی

هادر دودکه   داه  دودهب یک اشیییت یدهمحراب   ر،ش اتمردارد،شیییویش اد ومیپرسیییت
کنههمحراب دارینوم بودهمردز که می شیییدکنارم ت ا گی ردیادگریت....به دودم 
سیگارم  شددجعده ز  سخره از که ،وذهنش ایتاده بودکدیه  که ادمد اتیارهاز م
ردبه سیییمت دیوارپرا کردههویدات ی  دودکه باجذابیت هاز محراب دلش ردبه ادن 

 ..کردبداتههشایدهم دودم این یاردمی  

 

 ،وکی هستی؟-

صن هرتی که - سابقه دارهقتل دتددبنددد  گیرزها سال  ست  محراب تاقوکشهبی
 ،وددس داشته باشی حاالشنادتی؟

 دست راست هویدا؟همو ی که ،اته دارده؟-
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 !بنال-

  یم ساعت پیش ریتن ،ویای اتا،اقاز بااله-

 هره ته این بر امه رددارن؟-

 ..هره ته یقط سه شنده ها-

 !حالم بده-هویدا .

،وجه از  اردمهحتی  یم  گاه هم بهش  ندادتم میترسییییدمه میدد م اتتی دلی..... 
سرشو،ایه دادبه  صندلی ددوابو دم ه صندلی  شو دمش ردز  شین دباتکردمو  دره ما
پشییتیهدرشییوبسییتم د شییسییتم پشییت یرمون... من آردم را ندگی می کردم دادن 

تراادمدز؟مگه بهت  گ تم -میاد همو  ورکه سیگاردددمی کردباصداز دش دارحرح
به هیا عنوان  دایدبیاز باال؟مگه قدل ،وکسیییی  گران حاله من می شییید؟مگه قدل 
،وکسی هویدارداتالبه الز ادن کزایتابیردن می کشید؟ادمدزهدیدزهدوردزهتدزهتی 
شی ،ابیش  ستی م مئن ب ضه؟می دوا شی که هویدامری ستی م مئن ب شد؟می دوا

بدزر عذاب  یاا  باحر یدز ،رمنو جاته م به دودا ا که  اصییین ،وکی هسیییتی 
منو،حقیرکنی؟می دواز بشیییی یرشیییته ز مهربون که منوبه دودم بیارز؟،ودودا 

 -!گناهاارز اگه میتو ی دودا ددرست کن

 !سیگار اش

 ترا؟-

 !تون میمیرز-

 !همه یه ردتز میمیرن حاالباسیگاریابی سیگار-

 !باسیگاردردم بیش ،ره-

هرسییییگارشیییده دواهرمهبرادرمهمادرمهپدرم آدم که بددن سییییگارم دردم بیش ،ر -
 دواهرمادرشو،رک  می کنههمی کنه؟راستی...دواهربرادردارز؟

 !یه دواهردارم دلی به درده ،و میخوره هنوتیواشای عردسک باتز می کنه-
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شته - سیو دا صدیرآدم ک شجاب د،ع شی دارن مزل ،وه شون که یه دادا دوم به حال
سش تهرمی شید م دا شه   س ک سه به ت دگیر..اگه تنددقیقه پیش به با شه ته بر

 ...جاز منهدواهرا

 !همو جاجناتشوتال می کردمهشک  ان-

 ..ترامنوکشیدز بیردن؟من به اجداراد جا دودم-

 !هیااس به ادتیاراد جا میرههحتی اگه حیودن باشه-

 ! میدد م ترابا،ودردددل می کنمهمن ،ااالن بیش ،راتیه ساعت باکسی حرح  ادمه-

 تندساله که مصرح می کنی؟-

 ترا؟کارشناس ،رک اعتیادز یاردا شناس؟-

 !یقط می دوام بدد م کی سره پانیک میمیرز همین-

 !مردن من ته سودز به حاله ،وداره؟ انه تیاز اتمن به ،ومیرسه-

 ! اش هویدارادن لعنتی ردمخ منه-

 این لعنتی یامن؟-

 ،ودلت می دوادتی بشنوز؟-

 !می دوادههیا دقت ت دگی به مراده دله من پیش  ریته مهم  یست من دلم تی-

ستههیا تیااین تن طدیعی  دودههویدا حتی  شوب شما شوجنین دارجمه کرددت پاها
 میتو ه مزل یه آدم عادز ،وماشین بشینههبیست دتندسالشه دلی هنوتمعنی محدت 
رد میدد هه، ادا ،رحم د،عصیییب رد میدد ههتمین ،اآسیییمون بامهرز دهدز یرز 

شایداگه مهرز باادن همه ل ایتش یک ساعت کناره هویداباشه ات،رس اتب ل دا شته
ماما م بیردن  یادههویداادعاز سنگدلی می کرداماات ظره من یه آدم ،ودالی پرحسرا 
بودکه مدام د دال محدت د،وجه میگشیییته،وجه از که بهش امنیت بدههادن دلش 

سایه ساته ادن دلش یه  ست دودم امنیت ردب ستهامامن به هیا   می دوا میخوا
 !عنوان سایه ز هویدا می شدم مگربه دواست دلم
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 (اتتبان  ویسنده)

محراب بارز دیگرلوکیشیین جدیدز که سییرهنگ اتدوا واده ام یرسییتاده بودراتک 
سرهنگ به دجدمی  شین دبی دردپیارهاتاین همه هوم دذکادا  کردهمحبه از یقیر 

ز بن بسیییت بودپارک کردهدره آهنی آمدهمقابل دا ه ز  قبی قدیمی که درکوته 
راباتکردددادل ریتهادلین کسی که به استقدالش آمدههدز بودهطد  عادا همیشگی 
 !ام تادره گبدارم راکمی آتادکرددباشوردبه صورا دسته دجدز محراب دیره شد

 !سدم پسرعمو-هدز

 سدمر..مامان اینادوابن؟-

 !آره یه ددساعتی میشه که دوابیدن-

ه ز حیاط راباتکرددصور،ش راشستهحوله از که هدز برایش آدرده شیره آب گوش
بودراگریت دصور،ش رادشک کردهحوله رابه هدز پس داددردز پبه هاز گبی ایوان 

ستر هدز ش صبه ردز همان پبه   ستههدز هم کمی بایا ش تندردتدیگه مهبت - 
صییی مون ،موم میشییههبابامی گ ت که سییر،ون دیبی شییبوغههبر اممون تی میشییه 

 حراب؟م

،اپایان این ماموریت هیا ،صمیمی  میتو م بگیرمهدود،م دوب میدد ی این عمبیاا -
 ته قدرداسه من دعمومهمه ،وددتره بادرکی هستی میدد م می همی تی میگم

 ....محرمیت ما-

 من که اینجا یستم دیبی داست مهمه اتددربهم ،عهدداشته باشیم؟-

د،ربریم سیییره دو ه ت دگیمون من من حس دوبی  دارم محرابهدلم می دوادتد-
 ..هرشب کابوس ادن ت یاه رد

 ..!هویدا-

 ته یرقی می کنه؟براا مهمه که تی صدام می کنم؟-

منودرگیر،عصییداا مادرح ت و ت  ان هدزهمیدد ی که دیبی کم حوصییبه ،راتاین -
 !حریام
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 ..ترا اراحت میشی پسرعموهیقط دواستم-

سه یتح دل من ،دم کنی - ست دا ش  التم  ی هدزهمن  میتو م به دلم تدرکنم که عا
شییوه میتو م به دودم تدرکنم که بادلت پیش بردهمن مردز  یسییتم که براز اتدداج 
 یاتبه عشیی  قدبی داشییته باشییمهدوم بینا ش اینه که منتظره عشییقه بعداتاتدداج 

 !باشیم

 ...!امیددارم-

 !بردبخواب دیردقته-

دالی مح که می ،وا ددشیییک د ماه هدز م مئن  دود ند ،ات گذاردد هاب راب را،ن
دیگر توا دتهره ز جذاب شییرقی ام رابدیندهدلش  ییع  میریت براز  واتم هاز 
هرتند مایشیییی محراب جبوز دا واده داطراییا شهادبه دوبی یادگریته بودتگو ه 
غردرراتیره پابگذاردددودم پیش قدم باشیید،اعشییقش رادالصییا ه به محراب ثابت 

ان قوز دمردا ه ز محراب گذاشییتهکمی جبوریت کندردسییتان ظری ش راردز دسییت
،اگو ه هایش رابدوسییدامامحراب دریک حرکت غیره منتظره اتجایش ببندشییددهدز 

 !راشوک تده کرد

 !جاز این تیاااین جاها یسیییتهیای ،ودردپنجره ماردبدینه دیبی بدمیشیییه-محراب
........... 

م یای اتپناهگاه هایی هویداسیییگارراتیره پایش له کرددبه سییمت پنجره ریتهاینجاه
شاکردهدرست دقتی که ،دم می کرد گاهش  شدمحراب را امحسوس ،ما بودکه می 
راسییمت دیگرز سییوز دهدهمحراب بایک حرکت جدز دجذاب ادرادارداربه سییسییت 
شیییدن می کردهبرایش عجیب بوداین تنین دودرادرگیره مرده م ردره ردبه ردیش 

ساس  ست که حس هاز جدیدز رادردوداح سادا کرده ا شدیه به ح می کندتیاز 
ت ا ه تیاز که هیا دقت  می ،وا سیییت درکش کندتیراهیا دقت تیاه باارتشیییی 
برایش دجود  داشیییت که ات،وجه دیگران حسیییودز کند..اعتراح می کردکه محراب 
با،مام ،عصییداا مردا ه ام با،مام جسییار،ش با،مام قدرا د  وذمهبا،مام محدتش 

ست مزل عم ستهدر ار،شهمزل غردرمه گاهش رااتپنجره گریت دبه برایش باارتم ا
لداس هادتیورآالا ردز ،ختش تشییم دددتههمه ز این ،شییایدا برایش عجیب 
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دمادرح به  ظرمی آمداماحاالمی ،وا ستندیک پر،گاه باشندهپر،گاهی براز رسیدز به 
 !قبب سرسخت محراب

 داسه کسی ایناردمی دواین؟-طنین

 یاز دریده باشم ،ویادا میادمنیژه؟یادم  میاد،ابه حال براز کسی ت-

 .. ه هویدا-

به جاز ایناه باتشیییماز گردبهم تل با ی ،و ییییح بده ادن مدادر گیاز مادرح -
 دبایدبه کجام بمالم؟

 !منیژه دطنین بی صدادندیدن دسربه تیرا دادتند

 !میدد م مسخرست دلی بد یست منم یام اداز تن هارددربیارم-من

 مئنم دیبی هم بهتون میادهیقط اگه بگین داسیییه ته اشیییاالش تیه دا م؟م-طنین
 !ساعتی می دواین حا ربشین من همایوج ت دجورمی کنم

 !هرتی تدد،ربهترهتیادپیاتداغشوهم  یارددصش کن-

 ..اگه جسارا  یست ل  ابشینین جبوز آینه-

هویداردز صییندلی  شییسییت دپایش رابه دیوار،ایه دادهشییایددیبی تددبود،اهمه ز 
رابه یاداره یراموم کندر ..........محراب باحیرا به میاببندباالیی که به  عادا هایش

دسییتورهویداپرشییده بوداتدسییردغذاهاد وشییید ی هاز مختب  دیره شییدهدلیل این 
 یییایت دد  ره رابه هیا عنوان درک  می کردهاصییدهویداعادا  داشییت باکسییی 

به دردددته شییید.. باتشیییدهتشیییم هاز محراب  ...ددترز غذابخوردهدره سیییالن 
قدببندباهیال درشییت دراه ریتن کمی پسییرا ه باآرایش بسیییارغبیظی که اتتهره ز 
باپوسیییت  داس هاز قرمار گی که  بال م ردرم ددترز جذاب ددلربا سیییادته بوده
سیی یدبد ش هارمو ی تیدایی درسییت کرده بوددارده سییالن شییدرمحراب موشییاایا ه 

،رشییدآ قدر ادیک که صییداز  سییر،اپاز ددترک راات ظرگذرا دههویدا ادیک د ادیک
  س هاز ،نده محراب رابه دوبی میشییینیدهمحراب  ادداگاه دسیییتش رابه لده ز 
ستش کرده بودهمحراب  ع   می  س سابی  صندلی ،ایه دادهاین ، ییراا یهویی ح
کردههدلش جابه جا می شییدهبه هیا عنوان به صییورا هاز غرز درآرایش دیره  می 
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ردشییییان مقییابییل تشیییم هییایش می شییییدامییاحییاالهویییدامزییل یییک ،ییاببوز د
 !بشین-دردشیدههویداصندلی محراب راکمی عقب کشیددگ ت

هنوتلحنش ،ندبودهنوتبوز یرمان ددسییتورمیدادهنوتسییایه ز هویدابه دوبی حس 
شست دباتهم به هویداتشم دددتههویداهم  شت میا  شدرمحراب درساوا پ می 

ت راببد دودهاگرکسی پابه پاز اددرتشما ش دیره شد...حیاز ددترا ه  داشتهدجال
 ..راددست داشت هیا گاه دودراپشت ساوا دغردرپنهان  می کرد

 !غذاا دبخور-هویدا

 !میخورم-محراب ادمی تاشنی صور،ش کرددبه غذایش تشم دددت

 ...دلی ،وبیش ،ردارز منومیخورز ،اغذا-

 ..اترک بودن هویدا،عجب  اردهیقط کمی بادلش درگیربود

 !ز؟یه امتحا ی کن  رر می کنیاتاین کویتیا میخور-هویدا

 ..،وبهترمنومیشناسی-محراب

 ..باشهه،نهایی میخورم-

اتاین بخورگبوا -محراب بددن یارلیوا ش راپرات وشیییابه کرددمقابل هویداگذاشیییت
 ..دشک شده

هویدا غرز لذا شددلیوان رابه قبدش  ادیک کردها گشتا ش رادرست جاز ا گشتان 
ش سش کرددت شت دباماث لم ستهکوبش قبب محراب بیش محراب گذا ما ش راب

شابه  شی ام راباتکردد و شمان دح شدد،نش گرم ،راتپیشرهویدات ،ردبیش ،رمی 
 ..را وشید

 ...شیشه هاردتک کردمهمورده داصی  داشت یقط-محراب

اینجا یسییتیم ،ادرمورده کاردشیییشییه حرح با یمهیک کنم بدد ی این ،شییایدا ته -
رک  می کنمهمزل همیشیییه هم هسیییتم تیاز معنی دارههیعنی..من که این تیااردد

 ..، ییر
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-محراب براز ادلین بارلدا ش رابه دنده گشیییودههویداباجدیت اماکمی  گرا ی گ ت
 !بدشدم؟..دودمم اتاین آا دآش االمتن رم

 ...دوبهر،نوب دادز باالدره-

 ،وددست دارز؟-

  ظره من مهمه؟-

 !هویداجدز شددرست مزل ،مام دقت هایی که هویدابود

حاالیهمیدم ،وته جورآدمی هستیهمردز که دودم هاار،اراه دتاه دببده دلی -یداهو
 .. ع  می کنه داسه تادردعداکه  وک ا گشتاز طریشم معبوم  داشه

سم مهمه  ه تادردعدایی که اتم - ست دارز یک کنه ه ظاهره اال ت دا ،وهرجوردد
 !مدم میا یهداسشون له له  میا م دلی حرمت دارنهاینودوب میدد 

 ..محراب بادشم اتپشت میاببندشد

من یار می کنمه م مئنمرتون سیییبیقتودیدمهاتادن جنسیییاز  ابه که آیتاب -هویدا
 ..دمهتاب دستاره ددورشید دید ش

 ..هدز-

 ..اسمشوجبوز من  یار-

 اتکجایهمیدز عاشقشم؟-

 کددم عاش  عشقشوصی ه می کنه؟-

 !می کنی ادمم پس میدد یوباتم داسه یه مرده متاهل ،ورپهن-

من داسه به دست آدردن کسی  یاتبه حیبه د،ورپهن کردن  دارم هرکی پاشو،وا،از -
 !-.من گذاشته به دواست دمیل دودم ادمده

 !هنوتم همو یهیقط داردهاا دسره موقه میخورزههمین-

 !منودیود ه  ان محراب-
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 من یای دیگه ردمی دوامهحبه؟-

شیش جیدش بیر  شبواره  سیگارز اتجیب  شم محراب  ستان لرتان اتد شیدددرد دن ک
باشه،وهنوتهویداز معتادبه سیگارزهیقط  میدد م تراقدبش  شستی -هویداگذاشت

 !پاز منقبت که اینقدرپاته  گیرزهادل دودا دبساتبعدبیاسینه ستدرکن

سره جایش میخاوب  صداز هویدا شده بودکه با سمت درریتههنوتکامل دارج   به 
باعث شییی-شییید ده دودا ددلت دداسیییه هویداممنوعه قدرمی کنم ددترز ردکه 

 !کنیرباهمین یرمون جبوبریم من میمو م د،ودپنجشنده هابهشت تهرا

محراب دوح  می کرداماعادز هم  می ،وا سییت باشییدههرکارز اتدسییت هویدابرمی 
 ......... !آمدهکشتن هدز برایش مزل آب دوردن بود

س هاز پخش دپدز طنین بااحتیاط پتوز  اتک کمیل راردیش کشیییدددرسییاوا لدا
 ...کمیل راجمه کرد

 ادمدز طیده جون؟-کمیل

،وت ورز این همه لداس دیه جامیپوشی دکزی  می کنی که من هرردتبایدجمشون -
 کنم؟

 !قربو ت برم اینابهو ست که شال ماه ،وردبدینم-

 !ترا دپرا  گوباباهمنیژه بشنوه  اراحت میشه-

 !کمیل _ا*  گو طیده دلم برام پر میاشه

 !نینط-

 !ته یرقی می کنه عسبمهطنین باشی یاطناتهیاای داسه من منیژ میشه-

منیژه درحالی که به داطره دتن تیادم   س   س میاددره ا،از راباتکرددباهیجان 
اسییم کمیل رابه تبان آدردامابادیدن جاز دالی کمیل دطنین که مزل همیشییه بددن 

شتی ش ول بودابردهاز کو،اه ه سرز درا،از کمیل م شیددبه طنین  رد ام رادرهم ک
حیا،م که قورا دادز این ته سییردد ییعیه داسییه دودا درسییت کردز؟مگه -،وپید

 اینجاحرم سراست که با،ات دشبوارک میگردز؟
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 ..من تیاه..آده کم-

تی شده منیژه -کمیل درحالی که ،یشر،ش رادرآدرده بودسرم رااتالز دربیردن آدرد
 !من؟باتکه سیماا قاطی کرده عسل دا وم

منیژه ات،ه دل لدخنده پهنی تدکه باعث شدتشم هاز ریام بسته شودددماغش پهن 
آقاکمیلهصیییدباربهتون گ تم دقتی یه ددترجودن ،وا،از هسیییت -،راتقدل.... منیژه

 !دوبیت  داره این ورز بامن حرح با ینر جود ه دلش می دواد

 ت ورز حرح میا م؟-

 ..همین ورز صمیمی دیگه-تمنیژه به حالت دجالت سرم رابه تیرا دادت دگ 

 ..من باهمه این ورز حرح میا مهباطناتهردشنکهلید-کمیل

 !هویدا-طنین میان جمبه ز کمیل پریددباشی نت گ ت

 گوباباهکی جراا می کنه ،وتشیییماز ادن مرده -کمیل لب تیر ش راگاتگریت دگ ت
هرز  باابهت  گاه کنه؟آدرین دیعه از که سییره شییودی دباتکردم  ادیک بوددوراک

 !جون بشم باادن تشماز  اتم آره جون ،و

 ..شما..یک کردین-منیژه درحالی که ب ض کرده بودگ ت

 !اشک هایش که سراتیرشدآرام اتا،از دارج شد

 آدیر اراحت شداتدستمون؟-کمیل

 !اتدست شما اراحت شد ه من-طنین ادم ،صنعی کرددگ ت

یک  می کنه که من  جون ،ودودم  خ میدادهت یاه هم سییین مادره منه بادودم-
عاشییقه تیه ادن میشییمهتهره ز تیدامههیال ردیرمش؟اددز تیامرغیشهمن یای 

 مث ،وردمی دوامهدا ومهبادقارهآردمهکم صحدتهبا مکهریاه میاههدوم اددز

 -!برین ،وآقاکمیلهسرمامیخورین ا،از سرده-

 !من بمیرم داسه ،وکه اینقددا ومی
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شدکمیل هم باالدره دست اتپرحریی برداشت طنین باشرم لدخندز تددمش ول به کار 
 ....دتیرددم ریت

 (محراب)

یه لیوان قهوه داسه دودم ریختم د شستم پشت سیستمهسرهنگ تدد،راتادن ته که 
یل  حل ،حو که بهشیییون دادم م خایی  مک سیییر  باک ته بود یارشیییوکنم ،و سییی
بارهاردپیداکنههیه سیییه تهار،اعاسیییم اتکسیییایی که ،وعمارا هویدامشییی ول بودن 
د،قریدییامی شییییدگ ییت ،وز ر س عمییارا هویییدان داسیییم ایمیییل کرده بودکییه 
بعضیاشو ودیده بودم دلی بعضیاشون د هههمین ورکه عاساردردمی کردم رسیدم به 
شیش تنان به ددربین تل تده بودکه ابهت  سی دح شم هاز طو سی اتهویداهبات عا

ویداباادن دغردرم هرکسی ردجذب می کردهشایدهیا دقت یار می کردم ت ی مزل ه
آرایش ت نده اد قدربرام دید ی به  ظربیاده،قریدامی شیییدگ ت من ،واین ماموریت 
جذابیتی  کارهایی ردکردم که هیا دقت برام  هاردبه دسیییت آدردمه ادلین ،جربه 
 داشته دبه داطره اعتقادا،م اتم منه بودمههویدابا،مام کزایتی که اتم باالمیادداسم 

ض کرد ش داشییتم  ه ایناه بخوام  صیییحتش کنم دا  بودهطورز که عدقه به عو
دایناهدلم می دواسییت ادن طورز بشییه که من می دوام....دره لب ،اب دبسییتم دبه 
یاراز مادریم پایان دادمههویداهیا دقت عوض  می شدههیا دقت دستاز دو یش 
پاک  می شدنههیا دقت دست اتقتل ددو ریاز بر می داشتهحتی اگه داقعاعاش  

شاید شههیا شیم ات،ویارددیال ب صداز ت گ گو ش  ایمان  دارمربا هم من به قدرا ع
بیردن ادمدمهشییماره ز سییرهنگ بودهطورز که عادز باشییه به سییمت حموم ریتم 

 !دبعداتایناه شیره ددم دباتکردم ،ماس ددصل کردم

 کجایی سرگرد؟-سرهنگ

 !،وعمار،م-

 موقعیتشودارز بیاز بیردن؟-

 ا، اقی ایتاده؟-

 ..قوز هستی ددرک می کنی داسه همین بددن مقدمه میگممیدد م مرده -
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 مادرم؟-

 ه اد اه دداردشیییارصیییحیح دسیییالمههمهرز یام حالش دوب  یسیییت آدردیمش -
 !بیمارستان

 ته بدیی سرم ادمده؟-

تام - ،ااتددسییی بایای دد یه مهمو ی گریتنشه اه ،و زل این تیاه مهمی  دوده یعنیهم
قاطی بودن مهمو ی گه ات یدد یم حرح  بودههدودم که می تهههنوت م ددرز  داشییی
ددر دادمهمیدد ی که ته قدرمسییئبه  کیوبادرکنیمهددصییه گ تم بیاز تون به مادرا

 !ردبارگ می کننهدودا بیاز بهترههمهرز هم ،نها داشه

 !،ایه ربه دیگه دودمومیرسو مهیقط عمو-

 !به به ته عجب مایه عمواتدهن شماشنیدیمهجا م بگو-

 یاد؟به هدز که  گ تین ب-

 تراپسرمهمشابش تیه؟-

االن  میتو م بشییینم داسییش ،و یییح بدم که به ته دالیبی اتدداجمون عقب می ته -
 !دمتقاادم کنمهدود،ون بهترمیشناسین برادرتاد،و و

 !دودم متقاعدم می کنم عموجان ،و گران  دام-

 !میدینمتون-

 !یعد-

اتا،اقش بیردن  یومده  گوشیوق ه کردم داتا،از بیردن ادمدمهدداردشارهویدااتصدح
شیناردات،وپارکینگ درآدردمواتعمارا  شتمهیای اتما سه بیردن ریتن مشابی  دا بودددا

 .........دارج شدم

دره ا،اقشییوباتکردم دریتم ،وهصییور،ش کامل کدودشییده بودددسییتام ،وگا بودهآردم 
شاش شماز لدریااتا شم تل تدم به ت ستم دباد ش گریه  انهگندکارز که -کنارم  

 ... داره گریه
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 !بدخشیددادام-

مادره - یت می کشیییی احم ر زا به ک تادرا د به ترابیخودز ادن  ،ت درا که ذا ،و
،وباهاارشییوردذدز اد وداسییت گریتههراسییته که میگن همو ایی که ادعاز پاک بودن 

 !می کنن اتهمه دراب ،رن

-اشییاام یای پس اتدیگرز ردز گو ه هام یردمیریخت دبی صییداه  ه  می کرد
ساز کزایت کاریت دقتی گندم شتم دیدنهعا ستاهتر ان الای که ددر دا یا ی پام دای

رسیدبه دستم دا مرمگه ،وتندسالته بی عقل؟آبردز باباردمزل آب دوردن بدراصدهم 
 ! گران تیاز  شو

 ..اتدادز که کشیدم عمودهدز با گرا ی ادمدن ،وا،از

 غیرا منوتیره سوال میدرز؟مگه ،وصاحاب  دارز؟-

 !محراب حالش دوب  یستبس کن -عمو

تون حالش دوب  یسیییت ت ده جبوم تارمیا ههدگر ه همینجاتالش می کردمربی -
 !شرح حداقل حرمت ردح بابارد گه میداشتی

 !پسرعموآردم بام-هدز

 !،وددالت  ان-

شدا  شدمه،مام بد م داغ کرده بودهبه  سرعت اتا،از دارج  تنگی الز موهام تدم دبا
شتم بایه تیاز آردم ست می کنهردره   یاتدا سرم شه هویدارد شمهباتیاز که همی ب

شتمهمحتویاا آلدالویی ر گ ردمزل آب  شه از بردا شی شدورا دباتکردم دیه ب رز  دا
 !سرکشیدمهتنان راه گبوم سودت که ،مام عضدا بد م آ،یش گریت

 (هویدا)

 باصداز درسریه دودموردسو دم دم پنجره بادیدن محراب ،وادن د عیت آش ته 

 !،وبردز تیاز که ،ومی دواز اگه من بردم....بایدکل گذشتتوداسم ،عری  کنیاگه -

 تی به ،ومیرسه؟-
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 .... میدد م-

 !منم  میدد م-

 !بریم ا،از باتز- داقعاتی به من میرسید؟

 !من اتادن ا،از است اده  می کنم-

 ..دلی اگه من بردم-

 !اگربردز میریم-

ز سییر* تل تدبهمهکارا هاردپخش کارا هاردات،وز کشییوز میام درآدردهباتشییما
کرددشیییردب به باتز کردیم...،مام ،مرکام ردز کارا هام بودها گارقراربود تیجه ز 

 این باتز مرگ دت دگی ردبرام ،عیین کنه

 (محراب) 

دسیییتگیره دردکشییییدم پا ن دریتم ،وهدسیییته دکدیه دسیییتی به موهام کشییییدم 
یییه تیاز کییه سیییدام دپیراهنمودرآدردمهدلم یییه ددم آب گرم می دواسییییته

کنهرحولموات،وکمدبرداشتم دبه سمت حموم ریتمهبادیدن هویداباهمون د عیت صدح 
بااین ، ادا که پیراهن منوپوشیده بود ،وز دان حموم باادم دستمو،ایه دادم به لده 

 ..ز دردطبداارتشمامودددتم ،وتشام

 .. میومدز-هویدا

 !ا، اقادیبی ددست داشتم  یام-

 ترا؟-

 !این دو ه به ا داته ز کایی متشنج هست تون یضاز-

............... 

 (کمیل)

گیتارموکوک کردم دردز پاهام ،نظمیش کردمهسیینگینی  گاهشییواتپشییت دره  یمه 
باتا،از هم حس می کردمها گشتاموردز ،ارهاز گیتاربه حرکت درآدردم د،رک مورده 
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یدههعبی رغم حاله عدقشودو دمهتندبارز دیده بودم که ،ودبوا این آهنگ دگوم م
سته هم بهم آرامش میدادررررآهنگ  شت این درهاز ب شتم دجوده طنین پ بدز که دا

بیا،وهدسییته -دکه دو دم بی حوصییبه گیتاردبه دیوار،ایه دادمولیوان قهوموبرداشییتم
 !میشی

سریش  شه ز ا،ازهرد ست ردز کا اپه ز گو ش شوا دادت پا ن د  سر دجالت تده 
دندم گریته بود تون تندبارز بهش گ ته بودم دباشییک د،ردیداتسییرم برداشییته

ددسییت  دارم باهام بامحدددیت ریتارکنه هردیعه یادم می تاددبه حریم گوم می 
کردهاگه غال این یرشته ردبدینه ،اعقدمون  انه دل کن  یست مخصوصاحاالکه ریته 
،ویاتعردس دارشیییدنرررتی میگی کمیل؟یک می کنی اتدداج بایای اتکارکن هاز یه 

 دقاتاز همینقدرداسیییه یه پبیس مخ ی عادز دآسیییو ه؟اتدداج باددترز که  ه با
دا وادم کجانهاصییید،ومگه مرده اتدداجی؟،وکه جو ت  میدد ی کیه  ه میدد ی 

 !بستست به رییقاا د، ریحاا مجردز

 !یه سرز تیاا...گ تنش داسه ددترادیبی سخته-طنین

به صیییورا  باره دیره شییییدم  که یه قبوت اتقهومودوردمودد با ماش  ریا قش 
 ....حاالاتدجالت سر* شده بود

 !دوب-

من..من اتادل که ...،ورددیدمهاحساس کردم که.... بااسترس اتجام ببندشددباگ تن -
 !اتا،از بیردن ریت«من ددست دارم کمیلر»جمبه ز کو،اه

صایادلم  شه  دودرا  شتم ردقبدم..ا گاریه طورز میادیه طورز که مزل همی ستموگذا د
 .....وددلی ایناه بیش ،راتیه حس دوم ادمدن باشه یک  انمباهام ب

 (محراب)

باغردردسییتامو،وجیب شییبوارم یردکردم دبه بسییته هاز شیییشییه دیره شییدمهمعبوم 
 دودقراره تندهاار،اجودن بااین تهرمارز بی تن گوشییه ز قدرسییتون دتند،ادا واده 

 !اتهم بپاشن

 ت وره رایس؟کی یت دبردیم باالرا ی هستی؟-کمیل
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 !اگه همین ورز ادامه بدز را یم-

صندلی هاز  صدی ردز یای ات سیگاردادکبن ،بخ هویدا،وز ا دارپیایدهباحالت ع بوز 
 ..آهنی  شستم دتشاموبه دیواردددتم

 !دسته  داشی پسره باهومه یومده اسم درآدردز-هویدا

 !هرتیم که باشیم داک تیره پاز هویدا م-کمیل

که رگ ها نده  مدل د یداتهمون  ند از گرد مومتورم می کردهاتهمو ایی که ،یرمی د
شت که دقت دبی دقت بیاد،واین دراب  صدته دلیبی دا شدن د،وقبدم یردمیریتنرا

 شده؟

سایل دجمه کنین برین -هویدا ستیارم دارم د صی باد صو ساب د صویه ح من یام ،
 ..،ویه بخش دیگه

ستهپوتدندز ت  ش صندلی مقاببم   شیددردز  شو،اگردن باالک شر، سو دموبه تیپ 
گاه کردم پام   ،ا که عوض بشیییی -سیییر یارز  به دودا یشییییارم دیبی دارز 

 !اینقددود،ودسته  ان..من د،ودوب میدد یم که بی یایدست

 ترایک می کنی من داسه داطره ،ودارم این کاراردمی کنم؟-هویدا

 !من معموالیک  می کنم م مئنم-

 من ات،ودوشم ادمدهه،ودردا تیه؟-

 !ردم اینه که من ات،ودوشم  میادهمیناصدسخت  یست یهمید ش د-

 !قرار یست همه اتهم دوششون بیاد-

،ودردا تیه هویدا؟،وکه بددن  قشیییه ز قدبی کارز  می کنی حتی بددن  قشیییه -
 !عاشقم  میشی

 !حس من به ،وعش   یست_

 !اصدعدقه مند یستم که حس ،وبه من تیه-

 ..بی حوصبه اتردز صندلی ببندشدم
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 یاموبشنوز؟ می دواز حر -هویدا

 !بگو-

شیهحتی مدیریت - شته با سته از که دا ست یراهم می کنمههردوا هرتی بخواز دا
شایدمزل ادن ددترمورده عدقت  شم محرابه سپارمش به ،وهمن عوض می اینجارم می
جا ماتآب  اشییم دلی میشییم همو ی که ،ومی دوازهیقط کاییه کنارم باشیییهکاییه 

 ز بشی تن ددمم؟آردمم کنی همینم را یم می کنهر_میخا

 ..اگه ددسش دارز-

 !بس کن هویدا-

من مشیابی  دارم تن ددم بشیم دقتی یای مزل ،وکنارم باشیههدقتی ،وبشیی دلیبی -
داسییه  دیدن قیایه ز  حس مبای دامزال ادن ته اشییاالی داره که ،وردبایای دیگه 

 ،قسیم کنم؟

شییارموکم باتدهاشییو،ودسییتم گریتم دیشییاردادمهصییور،ش که کمی اتدردجمه شییدی
 -،رکردم

 !به مردردرست میشه-

 اگه درست  شد؟-

 !بهم اطمینان کن-

 !تن من بشی میشی یه ت دد ی ،ادقتی که بهت اطمینان پیداکنم-

 !من همین اال م ،وت دد م-

 !،وعاش   یستی هویداه،ویقط احساس دددارز همین-

 !!!!!می دوام ادن حس ددردبا،وپرکنم-

 (پنج ماه بعد)

 ...ده عمارا شدم طنین با،رس پشت کمیل قایم شدهمین که دار 

 هویداکجاست؟-
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 ....طنین یقط یه ددمتااره سادست ته میدد ه-کمیل

شب - شوربیخودحمایت اینو انرکاریت  دارم طنین یقط بگوهویدا،ااین دقت  ،ود ه 
 کددم گوریه؟

ات،رس صییدام میبرتیدهداسییه ایناه کمی مسییبط بشییه ردحریام باآرامش ظاهرز 
 !من آردمم طنین یقط بگوکجاست-ردز کا اپه  شستم

 ..حالش بدبودهیقط کماش کردم سواره آژا س بشه-

 تراباماشیناز عمارا  ریت؟-

 ..دودشون گ تن-

 آدرس کجارددادز؟-

 ...اگه هویداب همه-

 ! می همه طنین ب همه هم هیا غب ی  می کنه-.

 !آقامحراب-

 !قول میدم هیا ا، اقی داست  ی ته-

 !نینبگوط-کمیل

 یک کنم آدرس دو ه ز مبای بوده-

سه ،ادکمه ز باالیی پیرهنموباتکردم امابی یایده بودههویدا،رک  سرم به ددارن ایتاده
یادهویدالعنت به من که ،وت دگیم راا دادم لعنت به قبب   ارده بودهلعنت بهت ب

 !لعنتیم که  تو ست پست با ه

 دوبی محراب؟-کمیل

 ...رعت به سمت درریتمآستیناز پیرهنموباالتدموبه س

 کجامیرز؟-کمیل

 ....بیاد دالم-



                 
 

 

 مریم رعنایی|  هویدارمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

38 

 

یای اتماشییییناردات،وپارکینگ درآدردم داتعمارا بیردن ادمدمهکمیل هم به سیییرعت 
شد.... کمیل سوار سو دد شور شت -دود ادن موقعی که گ تی عقدم کردز تدم ،وگو

 !یاراین ردتاردکرده بودمهحاالبی ت د دالش ،ااتطویبه ز این دادن درم بیارز

 !االن دقت سرت ش  یست کمیل اگه می دواز پیادا  انم پس حرح  ان-

شردم  شیدرپاموبیش ،رردز گاتی شو،وهم ک شوبه بیردن دددت دادما بادلخورز  گا
سریه  سادتمون کبنگی ،ه کوته ا دادتم د صموردز پدال دالی کردمه گاهی به  دحر

 ..ماشین دپارک کردم

 !میام باهاا-کمیل

 !بیا-

میل مزل همیشه باآرامش دربا ه ریتم رددیواردپریدم اد ور دردکه داسه قدل اتایناه ک
کمیل باتکردم ریتم سیییمت درآهنی که ت گ تده بودهتون  یمه باتبودراحت باتم 
سط ا،از  شی که د شسته بودن ددره آ،ی سه تهار،احیودن آدیادن   کردم دریتیم ،وه

 ..دتاقوکشیدنبه پاکرده بودن ،امنوکمیل ددیدن با،رس اتجاشون پاشدن 

 باکی کاردارین؟-

صدحوصبه  دارم دک ددهنتون دپهن کنم دسط دو ه پس باتبون دوم بریم - االن ا
 !سره اصل م بب

 گ تم که باکی کاردارز؟-

 !مبای-

 ..مبای  داریم-

کمیل دسییتی به پشییت گرد ش کشیییدداتهمون یناز قشیینگش پیاده کردردهرسییه 
 ..،اشون

 وز ،وجوجه یابی رایست کجاست؟شما دارین دلی ماداریمهه-کمیل

 .. ،وا،از باال-



                 
 

 

 مریم رعنایی|  هویدارمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

39 

 

 باکی؟-

 !بایه دا ومیهاسمش..هویدا-

سرم اتهمون  ق ه از که همیشه می گریت ،یرکشیدهتنان دردز ،وقبدم بودکه درده 
سیییرم دحس  می کردمرباگام هاز ببندپبه هاردباالریتم هرلحظه که به ا،از  ادیک 

رتوب درایستادمهباتشماز سر* تل تدم ،رمی شدم درده سرم بیش ،رمی شدر،وتها
داسیییایی که  داس ،نشیییه محرابههمون ل یدمهل به صیییورا عرز کرده ز ،رسییی
با،رس اتجام  تاده له از که دسیییتش بوداتدسیییتش ای قدداسیییش گریتیهلو عدع ب
ببندشده،مام بد ش می لرتیدهتشماز طوسی دحشیش دیس اتاشک شده مزل دقتی 

تی که ،وب بم دردمی کشیییددالتماسییم که بسییته بودمش به ،خت ،ا،رک کنههمزل دق
می کردهمزل ،موم دقتایی که دریرض شدمر  گام ردز مبای که بادو سردز گوشه ز 
ا،از سیییگارمی کشیییدسییردوردهدو سییردبودردو سییردبودددو سییردبود ش آ،یشییم 
میادهجبو،رریتم بددن ایناه  گاهی به هویدابنداتم دودموبه مبای رسیییو دم د قش 

جودمشتمو،وصور،ش یرددمیادردم د،وجه از به هویداکه ه  تمینش کردمهبا،مام د
باتدم  شیییسیییت قبدم آ،یش گریت ما  تام که ردز  ه  می کرد می کردمردسییی
شت ردز تمین  شوگریتمود دال دودم کشو دمشهتون حالش بدبودد،عادل  دا دست

 ..ایتاد،وجه از  اردموهمو  ورکشیدمش ردتمین

 !محراب-مبای

 !بدرم دلی برمیگرده-دایستادمهاما گاهش  اردم..

 !اشاره از به کمیل کردم دددباره یقشو،ومشتم گریتم

 !ن.. میتو م بیام..پام پام محراب-هویدا

صنددز  ستام ببندم کردمهبابی رحمی پر،ش کردم ،و سردبهش ا دادتم دردد  گاهی 
عقب د شستم پشت یرمون.. صداز داددبیدادم میومدصداز التماسشهدلی دیگه 

ه در می شدمربه عمارا که رسیدیم جبوز درپارک کردموپیاده سست  می شدم دیگ
 !شدمهدره صنددز دکه باتکردم دودشوپرا کرد،وب بم

 !بدخشیدمحرابهغبط کردم به قرآن دیگه ،مومه دیگه ،مومه-هویدا
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دون جبوز تشماموگریته بود...صداشو  میشنیدمهتشمامشو میدیم... باتدشوس ت 
ایی که بی  هایت اتم میترسیییدهدردباتکردم گریتم دکشیییدمش سییمت ا دار همو ج

سمت کمربندم ،وهمون  ستم ریت  شد.. د شوکه دل کردم پخش تمین  دریتم ،وباتد
ست  ست ردتن ببندکنه هم د شم پیاید)مردز که د صداز مامان مهین ،وگو لحظه 

 (شی ا ه حاالهردلیبی که داشته باشه

 !،وردجون عایاا-دستمو،ودستش گریت

الیقش بودههرتندکه آدم  می شدرباگریه دستشوردز صور،ش تدمشهاتهمو ایی که 
گذاشیییته بود...دلم یردریختهمزل همه ز دقتایی که  ادواسیییته دلم ردجابه جامی 
کنههپشیییمون شییدمهتون..تون بهش قول داده بودم که منم مزل بابام دددسییتام 
مل  اردر ردز  تار انمهاد م قول داده بود دلی بهش ع هام ری با حاشییییت  باد

 وایتادمهبراز ادلین باراشیییاام یردریختهاشیییاایی که بعده مرگ باباهیا دقت ددتا
تن  ین تن د یییاداشییی ،ر لیییاقییت  بی  طره  بودن حییاالبییه دییا یر شییییده  سیییرات
-یردمیریختنربادلسییوتز  گام کردهددطریه صییور،موگریت د،ند،نداشییااموپاک کرد

 تراباهام اینااردمی کنی هویدا؟

 !من ددست دارم-

 !یه حس بهم دست میده ،ن ر من اتریتاراز ،ویقط-

 !،وام منوددست دارز میدد م-

 !لعنت به من که ددست دارم لعنت به منننن-

 !پیرم کردز هویدا-بادستام صور،موپوشندم د،ایه دادم به دیوار

 ،ومنودل  می کنی مگه  ه؟-

اینقدسیییخته که ،رکش کنی؟مگه ادعاز عشییی   می کنی؟پس ترااراده  دارز که -
شیییده بودز هویدا من هرکارز میتو سیییتم کردم دیگه تیاارکنم  ،رکش کنیه،وپاک

 باهاا؟دیگه ته غب ی کنم بی لیاقت؟

 !بدخشید-
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 !الی  بخشیدن  یستی-

سرموبین دستم گریتم دتشماموبستم ذهنم دالی بودههیای به یارم  می رسیدهیقط 
 !میدد ستم که  میتو م ،رکش کنم

شون-من شمهعرض تندردت،رک می کنم بهت   میدم که کارز  داره یقط اراده  می ک
 !می دواد

 تی؟دیود ه شدز؟-

 !،ودیود م کردز-

 کجاگذاشتی جاسات،و؟-بااطمینان ببندشدم

 !این ورز  ان محراب دواهش می کنم-

 !یادودا میدز یامجدورمیشم دودم بگردمت-

 !!!محراب-

بددن ،عبل جیداشییوگشییتم دیه بسییته ز سیی یدر گ بیردن کشیییدمهلولشییوات،وجیب 
لش درآدردم دیندک گریتم تیرمهباتدموتنگ تد،اجبوموبگیره دلی منصیییرح  می کو

 ..شدم حتی داسه یه ثا یه

دودا دبدبخت  ان محرابه،وردجون هویداهاصییین جون من  ه جون هرکی -هویدا
 !ددس دارز

کشییییییدم بییاال....همو  ورکییه قدددیییده بودم ت ورددیاییاراز ،ومییاموریییت می 
شیدنههویداباگریه لوله رد شیددمحام ب بم کرده،وحال دودم  دودم گیج ک ستم ک اتد

 ...........دمنگ بودم  میدد ستم تجورز سرپادایستم

 (کمیل)

می دوام یه راتز ردبهت بگم طنینهیه راتز که میدد م حقته بدد ی دمیدد م که به -
 !هیااس  میگی

 ..موهاز لخت مشایشوپشت گوشش هول داددباکنجاادز تل تدبه لدام
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 !که ،ویک می کنی  یستم..یعنیه،وکاره ددح  یستم اصدکارم این  یست  من اد ی-

 ت..پس کارا تیه؟-

من پبیس مخ یمه،ودایره ز موادمخدرهاال م ،وماموریتمههیا سییردسییرز هم بااین -
 ..با د دارمهتون رشته ز شیمی دو دم سادت شیشه ردببدم دگر ه

 ..من گنگ شدم  می همم اتتی حرح میا ی

کت می کنمهمیدد م که بادرم سیییخته من پبیس باشیییمهدودمم بادرم میدد مهدر _
 میشییه ...صییمیمی امهتیادبه یه سییرز اصییول پایدند یسییتمهدوم گذرد مهبرعاس 
نادیژگی هایی که  هرپبیس دیگه از که دشیییک دجدیه من شیییو* دراحتم دلی ای

 !منو،وکارم موی  می کنه

 -...پس آز..آقامحراب-

سیییی هسیییتی که این راتدمیدد ی من ،اتندردتدیگه به من گوم بده طنینه،و،نهاک
بیش ،ر،واین ماموریت  یسیییتم دلی محراب هنوتددسیییه ه ته از کارداره اگه این 
ماموریت لوبره ،دم سییه سییاله ز ماهم به بادمیرههایناردگ تم تون دودا میدد ی 
ستم  سدت به ،وبی ، ادا  ی سم مهمیههمو  ورکه ،وبه من حس دارز منم   که دا

 !هم درک می کنم که یارا درگیرشده دگنگی دلی باالدره می یهمیدزکامد

 ..دمیدد ی که....من د،و-

 !اگه عاش  هم باشیم هیا سدز  میمو ه-

 !من پو اده ساله که ،واین با دکارمی کنم-

،ایه سیییرز تیااردب همم عمرااگه - االن  می دوام یارا ددرگیرکنی اگه کمام کنی 
 !باارم بدیی سرا بیاد

  ورز؟ت-

 یعنی تی؟-

 می دواز جبوز مجاتا،م دبگیرز؟-
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 ! ه دلی میتو م کم ،رم کنم-

 ...کام تدد،ربهم می گ تی-

 ...باقیایه ز دلخورد اراحت به سمت درریت

 !طنین جان-

 ....دایستاددلی بر گشت

میین مییی دییوامییتهاد ییقییدرز کییه هییمییه جییوره پییاا دایسییییتییمر -
 !!!دن ریتا گارصدامو میشنیدهردسریشوسرکردداتا،از بیر 

 (محراب)

ساس  ع  م ستخو اا دارن اح شده بود یه طورز ا گارا ی کردمه،مام بد م کردت 
اتهم جدامیشییینهعرز ردز پیشیییو یموپاک کردم دبیش ،رردز  قشیییه ز عمارا 
شن دقی   سمده هاز عمارا بایه لوکی سورا*  شه ز کامل ات،موم  شدم یه  ق متمرکا

ناه اتمحل ،حویل باربراز سیییرهنگ یرسیییتادمهاد م دیگه کم کم کدیه شیییده بوداتای
خت پرا  یه دودموردز ، ،اب دبسیییتم دکد لب  یت طول داده بودمر در مامور
کردمهصییداز درکه ادمدتشییاموبسییتم اد قدراتم ر جوربودم که ح  داشییتم  گام 

 .. انم

 ...طنین_آقا

 تی شده طنین؟-صداز طنین دکه شنیدم تشاموباتکردم

شون میگم بیاین ،و م- شستن هرتی به شتی تیرباردن   یان یک کنم دا م ،وحیاط پ
 ..حالشون بده آده همش  اله می کنن

 !،وبردسره کارا من میرم د دالش-

 !تشم_

سییوشییر،موات،وکمددرآدردم دپوشیییدمشهباقدم هاز محام به سییمت حیاط پشییتی 
ریتمهاینجاجایی بودکه هویدادیبی ددسش داشتردیدمش....ردز ساوز دسط حیاط 
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تایدهسییوشییر،مودرآدردم  شییسییته بوده،مام ،نش دیس آب بودداتموهام آب می 
 !دلم کن-دا دادتم ردشو ه هام ،ادواستم ببندم کنم دستاموپس تد

 دلت کنم که تی بشه؟بمیرز؟-

 تراادمدز اینجا؟مگه داست مهمه بمیرم یا ه؟-

 ! ه مهم  یست دارم دقت ،ب  می کنم-

ییه دسیییتموا یدادتم تیره تا وم ددسییییت دیگموا یدادتم تیره سیییرم دب بش 
تاز بی بامشییی یددسیییعی می کرددلش کنم دلی من  کردمه به سیییینم می کوب جون 

 !دحشیم  ان هویدا-اصدبهش ،وجه  می کردم

 داسه مردن هم بایدات،واجاته بخوام؟-هویدا

هاقهرکنی - اه  زل ب یه ،یغ دودا ددد  می کنی  ه که م با گه بخواز بمیرز  ا
 !دبشینی تیره باردن

ه شییدن به ماهمنم سییرعت قدم دارده عمارا که شییدیم همه ز ددمتاارابا،عجب دیر 
هاموبیش ،رکردم ،ابدیی سره یایشون  یارمرباپادره ا،از دباتکردم دهویدارددوابو دم 

 رد،خت

یدا گه -هو به بگیرز؟...دی یاصییی ،اکی می دواز اتمن  ،اکی می دواز اذیتم کنی؟
 منوددست  دارز محراب؟دیگه  می دواز منوبدخشی؟

یدهدیبی آردم  ،ادواب قدمنتظرمو دم  برگشیییتم سیییمت صیییور،شهموهاز لخت این
مشایشوات،وصور،ش کنارتدم..به هااردلیل بایداتم بدم میومدبه هااردلیل بایداتم 
شم دلی ترا؟؟؟؟؟؟؟مگه عش  همین  دود؟*عش  تیاهاز غیرممان ردممان  متن ربا
دت دگی ردتیردردمی کنه*تراهویدا؟ترادرسییت عاس ،مام معیارهام؟ترااین تن که 

ود؟عشییی  بودیایقط ،رحم؟عقدم کردم با،مام کزایت کاریایی که مزل بقیه ز ت ا د
درسییت بعداتایناه به عقدم درادمدهدرسییت دقتی که  من عاشیی  بودمررررر کرده بوده

متوجه دا  بود ش شدم  ه داسه کارایی که کرده بود هههویداگداز عش  بودگداز 
 ......کنممحدت اد قدر یاتمندکه باتیااز کوتیک دعادز میتو ستم دوشحالش  

 (کمیل)
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 ...بعداتایناه احترام  ظامی گذاشتم  شستم ردز صندلی مقابل سرهنگ

بامهربو ی  گام کرددگ ت_تی می دواسیییتی اتمحراب بگی که اینقدعجبه داشیییتی 
 منوبدینی؟

 ...بااسترس دستامو،وهم قدب کردم دهمایوگ تم

 ترابه من  گ تی پسر؟-

دا م باادن همه ادعادوده داقعیشو شون  به محراب پناه آدرددرست دقتی که مهرز-
دادهبعداتایناه عقدم کردادمدپیش من حالش یه جورز بودبهم گ ت اگه این همون 
حسه که تشم آدم دکورمی کنه د ،امیدینیش احساس  ع  بهت دست میده دباشه 
یه جورز میشی  داشه یه جوره دیگه آره من عاشقش شدمر میتو م ،وتشام  گاکنم 

 ....و م تون تدم تیره هرتی قول دقراربودداعتمادشو دسرهنگه میت

 !بردبیردن کمیل-

ادمدم اتا دواهش کنم مزل باگیاز محراب پاز حماقتش دایسیییتی دبرز پیش _
سرا دبگیرم که  ستم جبوز پ صور،ش  گاه کنم دبگم من  تو  داله مهینه میتو م ،و

اال  شییده دددتره ددتره قا،ل شییوهرا دعقد انهه میتو م بگم داسییه حریت ارتم ق
 ...مورده عدقت دعردس  اردهرسرهنگ

 !بردبیردن-

بددن ایناه سییرموببندکردم اتا،از بیردن ادمدمه  سییم باال میومدهمن ته غب ی کرده 
 بودم؟هیا دقت قرار دودجبوز این مردردسیاه شیهتیاارکردز کمیل؟

 (هویدا)

ه تشیییمام دباحر  ددترز که بی ا داته شیییدیه به محراب بودبا  را تل تده بودب
سردورد....تشم هاز کشیده  سالخورده اماتیدا شومی کنده گاهم ردز ت ی  پوست لدا
شده بوده،و گاهش  سته   شای که بادجوده تردک هاز اطرایش اتتیدا ش کا ز م
اام  ،ااشییی ته بود گاردیبی جبوز دودشیییوگری مالدریااتاشییییک بودا    را  دودها

 میدد سیییتم که اینجاهیاای منتظرمن  یرد ریانهمن تراقدول کردم بیام اینجا؟مگه
 یسته گاهی به ،یپ دودم کردم د گاهی به ،یپ اد اهمن یه د یابااین دو ه دآدماز 
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،وم یاصبه داشتم  گاهی غریب به ددترز تیدادریا قشی که باصور،ی دیس اتاشک 
 ..،وتارتوب دردایستاده بودا دادتم

 ..محراب تمدد موگذاشت تمین دکنارم دایستاد

 گ ته مااین ددتره رد،واین دو ه راه میدیم؟کی  -

 !ساکت شومهرز-مامان محراب

 ..تی تیوساکت شو؟یهویی بگین الل شودیگه-

 !پس الل شو-محراب

 !محراب-م محراب

 ..بدین دا م هویداهاین ددترز که اینجااشک میریاه-مهرز

 !محراب تنان کوبید،ودهنش که حرح ،ودهنش ماسید

سی  ی-محراب صی ک ستی که دودا د خودآم می کنیرهویدات مههاتاین ،ودکیل د
به بعدم جاای اتاین دو وادست بایدهمه بهش احترام باارینهقدل اتایناه اتشمااجاته 
صمیماا من ددالت کنی  شدز که ،و، بگیرم به مامان همایوگ تم هنوتاینقدربارگ  

 !حاالهم گمشوبرد،وا،اقت

مدهوا دسط پذیرایی دایستاده مهرز تشم غره از به من ریت ددد دسمت ا،اقشه
شدیم که  ستموگریت دمنوبادودم همراه کردهدارده یه ا،از  قبی  بودم که محراب د
به جایه ،خت یباز دیه بویه تیاه دیگه از ،وم  دود  ادداگاه به سیییمت عاس 
هاز ردز دیوارکشیده شدمهتند،اعاس دا وادگی دبقیه هم اتمحراب بود،وسن هاز 

 ..مختب 

 !زهمن یه دد ه هم  دارمتقدعاس دار-

 !مهم  یست تیاه تیادز رداتدست  دادز-

 !تراا، اقاهباگیموهجاء باارتم ،رین بخش ت دگی هرآدمی-

 ..لداساا دعوض کن د،وهمین ا،از بمون من یه ددساعتی بیردن کاردارم-
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صور،م شوتنگ تدمهباادم تل تد،و شیدز -قدل اتایناه اتا،از بیردن بره باتد ،ومنو دخ
 هنوت؟

 .بعداحرح میا یم-

 !محراب-

 !شب میام حرح میا یم-

باتدشییواتدسییتم درآدرددریت بیردنه گاهی به آینه قدز کردم دلداسییاموبایه ،یشییرا 
شبواراس لش مشای عوض کردمهبددن کنجاادز ردز ،خت دراتکشیدم  سرمه از د
یدادهبوز  دا واده م حال دهواز عجیدی داشیییتهبوز  حا به سیییق ..این دتل تدم 

غذاز دو گیهبوز غالم ردمیدادرحس دوبی به مادرم داشیییتم منویاده  حمایتهبوز
ندشیییدم  به درتددادمد،وهتقدرحدل تاده هم بود..اتجام بب قه  ندادترتند، غال می
صن ت ورز احترام باارم  ستم بایدتجورز ،عارح کنم ا ستم ردز ،خته میدد  ش د 

موهاز شبختم  یاتیاارکنم اتم دوشش بیادهلدخنده ،بخی تدد شست کنارمهدستی به
 شو ه تدن ببد یستی ،وددتر؟حی  این موهاز دوشگل  یست؟-کشیددبادنده گ ت

بی حرح تل تدم به صورا مهربو ش سراسرآرامش بوددرست مزل محرابرشو ه از 
ستمهاین  شاموب شو ه تدن موهام کردهت شردب به  شت د ات،وز کمدتوبی ا،از بردا

ه بودنهحس قشییینگ حس رداتپنج شییییش سیییالگی اتم گریتنهحس قشییینگ با
 .... اتکردن

 !!!!!!،ومزل ماما م میمو ی- ادداگاه تبو م به حرح باتشد

 !محراب دیبی دوشدخته که ،وردداره-حریی  ادهآردم ردز شو ه هاموبوسید

 ! اراحت  می شدکه *،و*د ابش می کنمها گاراد م یه جورایی بااددقاز من آشنابود

 !میدد م اتم متن رز-

 !ست ،ودشمن من  یستی،ن رماله دشمنا-

 ..دلی ت یم که پسرا داتراه به درکرده-

 !هیا پسرز بددن دواست دودم اتراه به در میشههحتماقسمتش بوده-



                 
 

 

 مریم رعنایی|  هویدارمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

48 

 

 ..اینقدرراحت؟یک می کردم کنار یاز-

 باتی کنار یام ددتر؟قسمتی که ما،عیینش  می کنیم؟-

 ...،ودیبی آرامش دارز-

بیردن ریتهکام تندسییاعت دیگه هم  شییو ه رد،وز دسییتم گذاشییت دبالدخنداتا،از
 .....میمو د

 (محراب)

دردباتکردم دریتم ،وهمهرز هندتیریاشییو،وگوشییش کرده بوددکنارحوض  شییسییته 
مان مهینم  ما داموم بوده غا مه ز ترا گذرابهش ا دادتم دریتم ،وهه گاهی  بوده 
صداز  عی  گریه به  شدم  سجاده دوابش برده بودهبه ا،از هویداکه  ادیک  کنار

م دورد..با گرا ی دد دم سیییمت ا،اقشهکنارپنجره  شیییسیییته بودداشیییک گوشییی
شومیدیدم؟بعداتایناه عقدم کردم تهارمین  شاا میریختهاین تندمین بارز بودکه ا
ست بره  شوباک  دست پاک کرد...دوا شاا سریه ا بار..حضورمنوکه ،وا،از حس کرد

 گ ته؟مهرز بهت تیاز  -سمت ،ختش که ما دستشوگریتم دتسدو دمش به دیوار

 یک می کنی اگه تیاز بگه ساکت میشینم دگریه می کنم؟-

 ! ه دوب راست میگی من یراموم کرده بودم که ،وهویداییهتن قدر،مندمن-

 !هویدادیبی دقته که دیگه هویدا یست-یقه ز پیرهنموبین دستام گریت

 !داسه من که هنوتهمو ی-

 مگه ،وبه من ،وجه هم می کنی؟-

صدام لرتید  ستام دلم اتب ض  سرموبین د ستم ردز ،خته ش  گاهمواتم گریتم د 
شاموکه باتکردم ،وا،از  دودهات،وپنجره  گاه کردم ،وحیاطم  گریتم ،ایام آردم بگیرمهت
سته بودایتادهعاس هایی  ش  دوده گاهم ردز طاقاه از که تنددقیقه پیش کنارم  
ین ات ییامادز من دهییدز بودهپس بگوتراگریییه می کرده،واین بییاردن کجییاریییت ا

 ...سرکش؟کاپشنموپوشیدم دریتم ،وحیاط

 !ریت بیردن یک کنم ،وکوتست-مهرز بادو سردز هندتیریاشودرآدرددگ ت
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 !!دلم کنننن-هویدا

 دلت کنم که برز ،وکددم قدرستون؟-

 ..باالدره یه قدرستو ی پیدامیشه که ،و،وم  داشی-

 !هرجاز این د یاکه برز جایی  یست که من ،وم  داشم-

قط یییه بییا- می ی لم   تراد ن رز  ت م ،وکییه اتمن  پرسیییمه ی م رصییییادقییا ییه اتا 
 !!کنی؟یابایدمنوبدخشی یابایددلم کنیهمن اتاین د عیت متن رم متن ر

 تی می دواز بشنوز هویدا؟-

 !یه دلیل قا ه کنندههیه دلیل که منو،ودو ه ز ،و گه داره-

 !،وتن منی-کدیه لگدز به تمین تدم دتشمامودددتم به تشماز منتظردحشیش

ستمهمن یقط یه عمبه ز آدیادن دیابو یم که پاز منقبش که - ستمهمن تن ،و ی  ه  ی
صور،ش دیس  شیدکه  سه به دا وادم)تیاز طول  ا شاهرگمم میدم ته بر سه  بر
شوبگیرم که دودشوکشیدعقب(،ومنوکشتی محرابهدقتی  ستم دستا شدهدوا شک  اتا

منوکشییتیهمن سییره دیگه  گام  اردز منوکشییتیهدقتی دیگه مزل قدل  گام  اردز 
عشیی  ،ودیبی ،ادان پس دادم دیبی محراب ح  من  یسییت که اتداشییتنت محردم 

 !بشم

 !دیبی عصدیم میریم دو ه حرح میا یم اینجادسط کوته گریه  ان تشت میشه

 !داست مهمه که غیر،ت تیره سوال  ره مگه  ه؟همه تی داست مهمه جامن-

 !!!هویداااا-

؟من شییدیه هویدا م که میشیینادتیش؟،ومنوهیا منوبدینرمن شییدیه تندماه پیشییم-
 ..دقت  دیدز

اشاام که صور،ش ددیس کردبا،مام قدرا کشیدمش ،وب بمه،وادن لحظه  ه حرح 
 !!!مردم داسم مهم بود ه بارد ی که دد،امو وموم آب کشیده کرده بود

 (کمیل)
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 ..باصداز مامان هندتیریاموات،وگوشم درآدردم دپر،ش کردم ،وکمد

 مسایر،ی که ریتی دل دبادتی دهمو جاجاگذاشتی؟ انه ،و-

شتم  سرموردز پاهام گذا سرا  شو دمش رد،ختهباح شوگریتم دآردم   ست ما د
 !بددن ،وهمه جاجهنمه-دک  دستشوبوسیدم

دارم  گرا ت میشم کمیل..،وکمیل قدل  یستی هیا متوجه گوشه گیرز ددو ه -مامان
حاالادن سیییره کارمیره ،وکه  شیییینیت شیییدز؟،وحتی دیگه بامحرابم بیردن  میرز؟

 ..کارمنددو ه ز دودمو ی که

تندشب دواب ،پش دمیدینمهاتدقتی عاسشوبهم  شون دادز حسابی یارم مش ول -
 ..شده حس می کنم دیدمش حس می کنم دیبی جبوتشام بوده

یه عمره دارم حسرا اینومی کشم که شده داسه یه ثا یه بیاد،ودوابم دلی دریغ اتیه -
 !تم دلخورهریعنی االن کجاست؟حتمادیبی دوشگل شدهلحظه..شایدا

 !دودا داذیت  ان بیخودزه،ومقصرهیای  یستی هیای-

 ...ردز سرموبوسیدداتجام ببندشد

 (هویدا)

جاز د ج  له کردم دریتم ،وحیاط دبواه،وعمرم هماین  موهاموپشیییت سیییرم گو
ون مامان دباصیی ایی  دیده بودمهجعده ز سیییگارموکه درآدردم بادیدن تهره ز مهرب

ستم ردز پبه هاه،ویارددیال غرز  ش صبه   مهین جعده رد،وجیدم برگردد دمهبی حو
بودم که باتم ادن ددتررددیدمه امادسییاب  محراب همون ددترعمومهمی دواسییت 

 اتمن بدا میاد؟-بره ،ودو ه که جبوشوگریتم

 ..بردکناردا وم-

 تراتشاا دمی دتدیدز مگه می دوام بخورمت؟-

 ..گاا کنم بردکناردلم  می دواد -

  گ تیهاتم بدا میاد؟-
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 !دلیبی  داره که اتا دوشم بیاد-

 تون  امادا ددتدیدم؟-

 ..هههدوبه دودا این تیااردمیدد ی-

 ..،وبه دردم  میخوردز-

 حتما،وبه دردم میخورز بااین سردد عت؟-

 !میخوردم یا میخوردم منوبه ،و،رجیح داد-

 ..حتمالیاقتش همینقدربوده-

 !همینقدر دوده یقط عاش  شده همین مزل ،ولیاقتش -

 عاش  تیه ،و؟-

 !کنجاادز اتدودم بپرس حتماجوابتومیده-

 ..ما دستشودل کردم دراه ایتادم سمت دو ه

 ددسش دارز؟-

 ..اگه ددسش  داشتم هیا دقت اینجا میومدم-دایستادم دلی بر گشتم

شه ز حاله گ شر،مودرآدردموپرا کردم گو سو شدم  ام که ردز دو ه دارده دو ه که 
ز ،رد،میاسییردوردددباره دم شییدم دسییوشییرا دگذاشییتم ردجالداسیییهحداقل االن 
میدد سییتم که ،واین دو ه بایدیه تیاایی ردرعایت کرد....ریتم ،وآشییپادو ههمهرز 
بادیدن من تشم غره از ریت دبرگشت ،وا،اقشهمامان مهین بامهربو ی دستموگریت 

می دوادهاتقدیم گ تن تن حامبه دلش تیاز گ تی دلت دلمه -د شو دم ردز صندلی
بخوادبرام درسییت  انی تشییاز باش کج میشییههصییدح تددکه دواب بودز ریتم 

 !ات،وحیاط پشتی یام برگ جمه کردم ،اته ز ،اتست

 ...با،عجب  گام کردم_اتکجایهمیدز که حامبه ام؟من هنوتبه محرابم  گ تم

 ..من یه مادرم همایومی همم_

 ...تل تدم به صور،ش پویی کردم دددباره
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 ..دسته  میشی؟اتصدح که ببندمیشی یه دیقه هم  میشینی-

 !دسته ام که بشم باتم یه عردس بیش ،ر دارم-

دلم یه جورز شیداتکبمه ز عردسیی که باشیع  بیا ش کردردلم  یع  ریت اتایناه 
 !!!عردس تنین ت ی بودم دایناه منوبه عنوان تن محراب قدول کرده بود

 یشه؟کی آماده م-

اال م آمادستهمامعموالمنتظره مرده دو ه هم دایمیستیم دلی اگه ،وگشنه از داسه -
 !،ومی کشم

 ...مرده دو ه؟مگه شوهر،ون-

 !منتظره محراب دایمیستیم-

شت  شتر ظریی پراتدلمه هاز ،اته دداغ گذا این دو ه ته قوا ین عجیب دغریدی دا
 ! وم جو ت عایام-جبوم

 !منم منتظره محراب میمو م-گاهی به ساعت... گاهی به دلمه هاکردم د 

 !الهی من قربو ت برم-

به ردم به کمرم تد د شیییسیییت رد که عردس -دسیییتش رد  مااین ورز  دود قدی
دددمادبتو ن راحت جبوز مادردپدرشیییون کنارهم بشیییینن دباهم غذابخورنهدلی 
ط شییوهره ددابیامرتم همیشییه به یه بهو ه از غذامو وبرمی داشییت دمیریتیم ،وحیا

دبوا غذامو ومیخوردیمهمحراب اتلحاظ غیرا کپی برابراصییل بابابشییه دلی ات ظراز 
شده  ه ایناه بیش ،رباادن  صدشدیه به بابام  یست بیش ،رشدیه به عموم  دیگه ا

 ..بوده دب  ددوز اد وگریته

 باباز هدز؟-

 .. ه ادن یای دیگه اتعموهاشه-

 ..د یستممیدد م ددست داشتی هدز عردست باشه دلی منم ب-
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یل گیرمی کنه هیا کی - ماردغا ته ،وبدز ددتر؟گ تم که ت دگی همیشیییه  کی گ 
 !اتسر وشتش ددردار یست

 میشه غذاردبدرم ،وا،از؟-

 !ترا شه عایاه دلم ،وبشین همینجا،ابساط غذاردباارم ،وسینی بدرم ،وا،از-

 ..دودم-

 !،وبایداستراحت کنی-

اه ردحس می   یه بیش ،ردجوده این ب گاربق قدربیش ،رمی ا  ته  ،امنههر کردن 
گذشت یه حس داصی درد م شال می گریت یه حسی که اصدشدیه به هیا حسی 
که اتم  مادرا سیییت  به محراب داشیییتمهاین همون حس  که   دودحتی حسیییی 
میگن؟شیییاید،ودوابم  میدیم که ردتز منم این حس رد،جربه کنم... مامان مهین که 

بادسییواس ،وآینه سییردد ییعموتک کردمهاین سییینی دبرد،وا،از منم ریتم ،وا،اقمونه
ردتادیبی ردهمه تی حسیییاس شیییده بودم هم ردحریاز همه هم رد،یپ دقیایه ز 
شبوارکتان  شون  میدادبایه  شامم رد  دودمهیه ،ات اتجنس حریر،نم بودکه برآمدگی 
سه ،نوب  سرم گوله کرده بودم دتتریاموکه دا س یدهموهام ردهم طد  معمول باالز 

یدم پشیییت تده بودم ،و جان پر باهی مد ته بودمهصیییداز درکه اد پیشیییو یم ریخ
پنجرههقیایش دسییته دآشیی ته بوداماهنوتم جذابیت   س گیرز داشییترپاکت هایی 
که دستش بوددگذاشت کنارحوض دیه مشت آب پاشید،وصور،شهمی دواستم پرده 
صورا محراب  شده،مام  گاهم ردز  سدار گس دارده حیاط  ردبنداتم که هدز باتادر

که عاس العمبشییوبدینمهدقتی دیدم دالی اتهرحسییی به صییور،ش تل تده دادم بود 
ست اتحر  پنجره  ست بردار ی شدررر دقتی دیدم هدز د شاراتآرامش  سر کرده قبدم 

 !محراب-ردباتکردم دبددن ایناه  گاهی به هدز بنداتم د اب به محراب گ تم

 جان؟-

 !غذاسردشدبیا،ومنتظرم-

،ا د،اون داددپاکت هاشیییوبرداشیییتهپرده بالدخندمصییینوعی سیییرشیییوبه معناز 
ردکشییییدمو شیییسیییتم کنارسییی رههبراز ادلین بار دودکه کبمه ز جان رداتدهنش 
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میشنیدمهدلی تون دیبی اتشنید ش گذشته یه جورایی قشنگ به دلم  شست حتی 
پاکت هاردردز میاگذاشیییت دریت  ،ازه باشیییه... ادمد،وا اگه مصییینوعی دییبمی 

شوددباره صور، ست د شوییهد س ره ،ورد ست کناره  ش ست دادمد  میخوردز -ش
 ..،وتدد،ر

 منتظره ،ومو دم-

  می کردز اتاین کاراهکی یادا داده؟-!

 !منم یه تیاایی ردعقبم می کشه التم  یست کسی یادم داده باشه-

 اد ی که این تیااردیادا  داده بهت  گ ته باشوهرا تجورز حرح با ی؟-

 !،ودرست حرح با ی من درست جواب میدم-

 جواب  دز میمیرز؟-

 آره میمیرم دیالت راحت شد؟؟؟؟-

 ..قاشقموپرا کردم ،وبشقاب د شستم عقب

 قهرکنی گشنه میمو یهمگه ه*د*س  ارده بودز؟-

 ..یک  می کردم حواست به این تیااهم باشه-

 ..ماهم یه تیاایی میدد یم اتدیارداین تیاا-

 اتکجامیدد ی؟-

 -!نمر...بخورکورکه  یستم دارم بامردم ت دگی می ک-

 !ممنون ،وبه جاز منم بخور

 !متبک  نداتهبگیربخورتشاز بام کج  شه-

 بات؟-

 پس تی بگم؟-

 یقط باه ز ،وا مگه  ه؟-
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 ترااین ورز می کنی ،و؟ بامون دیالت راحت شد؟-

 !آره راحت شدیقط لنگه این کبمه بودم-

نارپنجره پهن کرده ما ش ک ما که  ناردردز ،شیییای  یت سیییینی دتدک دا   باعصییی
ساعت  بوددراتکشیدهمنم باقهرتراغ دداموم کردم دردز ،خت دراتکشیدمههنوت یم 
مک   گیذشیییتیه بودکیه صییییداز شیییامم درادمیددلمیه هیاهم بیدجورز تشییی
ستم باالز  ش شدم محراب دوابه   شن کردم دبعداتایناه م مئن  شیمورد میاده ورگو

دلداسییم قاببمه دبادله شییردب کردم به دوردنهاینقدباعجبه میخوردم که کل صییورا 
 ...شده بوددلمههدستاز مردد ش که ددره کمرم پیایده شدبا،رس قاببمه رددل کردم

 !دلم کن می دوام برم دست دصور،موبشورم-

ست بد ش ع ش -مامان مهین شه  ه ایناه حامب شنه ب شایدبین دواب هویدا، گ تم 
 !داره این پارچ آب یخ دباارباالسر،ون ،شنه شدآب بده دستش

 !محسودز کرد-محراب

 !،وام اگه حامبه می شدز همینقدربهت میرسیدمهبردپیش ت تهدسته هم هستی-

 !دستت درد انه-

 !سرا درد انه پسرهشدت به دیر-

 !شب شماهم به دیر-

 !شدز عایادردد ش دیگه ماپسرم  یستیم-دردبست دپارچ دگذاشت ردمیا

مهبهم عایادردد ه بودن یام داسییم غریب میادهمن یقط حس مادرا شییودرک می کن-
 !،وجه می کنه تون تن پسرشمهتن پسرشم د وه م ،وشاممه

اد  ورز که یک می کنی  یست من مادرمومیشناسم داسه محدت کردن د دال دلیل -
 !د سدت  میگرده تون ددست داره حواسش بهت هست

 ردتمین میخوابی؟-

 مگه جراا دارم جاز دا وم بخوابم؟-
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 ..اشته باشیق عا ه دلی من مشابی  دارم یعنی ددس د-

 ! ه همینجادوبه ،وراحت بخواب-

 ..من که اتادلم راحت بودم گ تم یه ،عاریی کرده باشم-پتوردرددودم کشیدم دگ تم

 !ممنون-

دردغ گ تم من دلم می دواسیییت ،وب بش بخوابم تشیییاموآردم بدندم درحالی که 
شم  شوکناره گو صداز   س ها شاموبدندمو ستام ،وموهام به ،ااپوایتادنهت حس د

 نم.ک

 (محراب)

دردغ گ تمهیقط ددامیدد سییت دمن که ته قدردلم داسییه یشییرد ش ،وب بم ،نگ 
شدههداسه صورا آردمش دقتی که ،وب بم دوابههدلم می دواست ،وب بم باشه ،اهم 
نه هم بامونههرتی اینورداد ورکردم دوابم  دردهبرگشیییتم  دجوده دودم آردمم ک

شت  گام می کردهاد م دلتنگ  شاید،نهاتیاز بودکه ،وادن لحظه سمتش اد م دا بود
شو،وب بم  شوردود شم یردبرههباهیجان د ستاموباتکردم ،ا،وآغو شحالم می کردهد دو

 !!!جاداددسرم ردردز سینم گذاشت

 شوهر،مر کدغابهت رسو دن باباشدز؟_

 !هوم..اتاین تادیه  گاه  ارده بودم_ 

 !اتاین به بعدسعی کن  گاه کنی_

 !شش لب تدم_درجریا ی که عاشقتم باباز بام؟....آدخخدندیدم ددیبی آردم دم گو

 (کمیل) _

سیارتبادز پول  سنادبودبه همراه مقدارب شده بودههرتی مدارک دا ،مام عمارا دالی 
شده گاهی به ددمه هاد یردهاز محایط  شددبه آگاهی منتقل  ستعدم  دموادمخدر ا

می کردنهشایدمن کردم که بادشم د،عجب  گام می کردن د،ودلشون حسابی   رینم 
تیادز ،و قشم یردریته بودم که هیااس بادرم  می شدمن پبیس باشمهحتی مادره 
دودمم که یهمید،نها یشخندز تددددباره به کارم مش ول شدههیا کس یارشو می 
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کردکمیل با،موم بی قیددشیییرط بود ش یه پبیس معتقدددشیییک باشیییه که ،مام 
 !!بیارنتیردستام به داطره جذبش  تو ن  ه ردحریش 

،مام  یردهارددسیییتگیرکردیمهدسیییتوربدین براز محام کارز یک باردیگه -کریم پور
 !عمارا ردتک کنیم

 ! ه التم  یست دودم یه  گاهی مینداتم-

 !تشم قربان-

یه ددرکل  باهم مدقاا می کردیمه جایی که همیشیییه  دارردپا ن ریتم  هاز ا  به  پ
صییداز آشییناز محامی سییره جام ا داردتک کردم دبه سییمت پبه هاقدم برداشییتمهبا

 ..میخاوب شدم

 !اتجاا ،اون  خورعو ی-طنین

 ..جراا  داشتم برگردم  ه به داطره ،حام صدام  ه یقط به داطره صاحب صدا

به هویداهمین ورراحت دآسیییو ه؟ میاارم اتاین درت ده بیردن   امردزیک کردز -
 ..برز

 !طنین-برگشتمهاماباشکهبا،ردید.. 

 کردز منم شاست دوردم مگه  ه؟  یک کردز مردم؟یک-

 ..من-

سی که ت دگیموبهش مدیو م - شدم دبه حرح ،وبه ک شقت  شت که عا دیال برا دا
 می کنم؟  امردز

 !،وعوض شدز طنین_

من اصیین اد ی  دودم که یارشییومی کردزهمن ادن ددتره بی دسییت دپاز دجالتی _
شاه ر  شت آردم  دودمهمن طنینم طنین ،یمورزهددتره طاهرههت ی که  شوتددلی  اا گ

ددترم بره ،وب ل یه پیرمردپنجاه ساله من کل عمرمو،واین عمارا بارگ شدم ،وکل 
عمرم هویداردالگوز دودم قراردادم که بشم یای مزل ادن ادن قدرقدر،منددجسورکه 

 ..هیاای  تو ه بهم تدربگه
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هویدادودشیییوعوض کرد تون یهمیدکه ،وته کزایتی داره دسیییت دپامیا ه ،ویقط _
ساده بودزهیک کردز اگه االن منوباشی میادبهت کات یداکارز برا ز ادن یه کارکن 

میده؟من میدد م د،وهم دوب میدد ی که هویدابا،موم قدر،ش ،هش تی سیییرم 
 ...میاد

 !متقاادم  می کنه-

،وات ظرمن همون طنینی تراتون دقتی ادن اصییبحه رد،ودسییتت میگیرز کل بد ت -
 !قدهمیبرتهه،وهمون طنینی اماپراتع

 !من عقده ایم دلی اصدبه ،ورب ی  داره-

 !به من ربط دارههتون من ددست دارم-

 !دردغ میگیههمتون دردغ میگید-دستام لرتیداینوبه دوبی دس می کردم

آره من دردغ میگمهتون ددست  دارم من عاشقتم اتهمون لحظه ز ادلی که دیدمت -
ه باشییه دلی من ادن باتز اتهمون لحظه از که تشییما،واتم گریتیهشییایدباتز بود

 !بادرکردم اد قدرتیادکه اال توبادر می کنم

 می دواستی بایه ددیااراتدداج کنی؟-

 !!کمات می کنم-

 !ته کمای؟،ویقط مامورز به دظی ت عمل می کنی یقط همین-

 !،خ ی  میگیرمه میاارم ادن ،وبمو ی ،ک د،نهامن ،اآدرم میمو م طنین-

 باتز کردم باتم می دواز به پام بمو ی؟من گولت تدمهمن داست  قش -

 ..آره میمو مهحتی اگه باتم اتاین مادریاا ،حویبم بدز-

 !،ودیود ه از-

 من اتدقتی ،ورددیدم دیود ه شدم مگه   همیدز؟-

 ..هیاای منوددست  داشته-

 ..دلی من دارم-
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شو،نظیم کرداینداربا،حام کبماا ردادامی کرد صبح شتنت به دردم -ا ست دا دلی دد
 ! میخوره تون همینجا،موم میشی هم ،وهم من

قدل اتایناه ا گشیییتش ردماشیییه بخوره صیییداز گبوله مزل  اقوس مرگ ،وگوشیییم 
شده بودهبا،مام  شدطنین ددو ی که اتبد ش جارز  پیایددبعدهمه ز تشم دگوشم 
بدن  حی  دلرتد ش رد،وآغوشیییم  هام مو ده بوددد دم سیییمتشه پا ،وا ی که ،و

 ..ردات،وصور،ش کنارتدم ،اتشماز بادمی قشنگش ردبدینمگریتم...موهاز لختش 

 !بهم  گاکن طنین-

 ..م..ن ب..بهت دی اا ت کردم..دد..ست  داااشتم-

 !مهم  یستر..اد  ورز منو گاه  ان بردادرژا س ددرکن-

-سرباتبا،رس به سمت بیردن دد دهسرم ردبه سینم یشردم دردز موهاشوبوسیدم
ی.....یقط جبوز منر..طنین...من ،وت ییدگیم دوبییه کییه هنوتم جبوز من راحت

بعداتمادرم هیاایوددسییت  داشییتم جا،وهح   دارز بهم بگی ددسییت  داشییتم ح  
حت  هاباارزه،ویقط ح  دارز جبومن را ندز ح   دارز منو،ن  دارز تشیییاا دبد

 !باشی..همیشه

 (تندماه بعد)

 (هویدا)

اطره حامبگی یام موهاموشییو ه تدموبایه گیره پشییت سییرم جمه کردمهصییور،م به د
شامم  شگرا ه ردز  ستمو وات ش  د سابی ، ییرکرده بودهباع پوح کرده بوددقیایم ح
مادرم بیش  به  ات د واتم کنی عشیییقش  گه دقتی ب مان مهین می ما یدمه کشییی
ش ول آب دادن به گبددن  شه م شهردردباتکردم دریتم ،وایودنهباتهم مزل همی ،رمی

ره شیییدم به صیییور،شهآردم هام بودهباشیییوردهیجان  شیییسیییتم ردز پبه هاددی
ش ول به  سمتمهلدخندز تددددباره م شت  سنگینی  گاموکه حس کردبرگ ستهر اماد
شدم دبعداتایناه تادرسرم کردم  صداز ت گ که ادمدتدد،راتمامان مهین ببند کارشده

 ..به سمت درریتم

 !حتمامحرابه-م مهین
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دهباه دردکه باتکردمهبادیدن ماشییین هاز پبیس د یردهاز دیژههپاهام سییسییت شیی
،وشییامم تنان لگدتدکه اتدردصییور،م جمه شییدهمامان مهین باتشییم هاز سییر* 

 !عبی-ادمدجبوز در

مرده سییالخورده از که قیایه ز دشییای داشییت داتبقیه سیین باال،ربودهدسییتشییوبه 
 ....دیوار،ایه تددبه مامان مهین  ادیک شد

ب مهرز ات،وا تظار داشیییتم بااین مو یییوب کناربیاز مهینهردح عداس درعذابههقب_
 ..دو ههاد وقت ،و

 !به داطره پسرم-م مهین

مان مهین ا دادتم  ما به  گاهی  ندتدنه  تامودسیییتد ،ا یردز تن جبوادمدن ددسییی دد
دم بییه  ب ق یخییت  یردر ین شییییدمهاشیییاییام کییه ردصیییور،ش  دسیییوارمییاشییی

 ...دردادمدهتادردجبو،رکشیدم دتشاموبستم

سته) ش شتم قایم کردمهریتم ،وا،اقشه  س ت گریتم دپ ستم  بودجبوز ادن  طنابو،ود
پنجرههقاب عاس غال ،ودستام بودهداشت باادن تشماز کزی ش مادره منو گاه می 
کردهدون ددره دهنموپاک کردم دجبوریتم درسییت پشییت صییندلیشهحضییورموحس 

 ....کردمزل همیشه

شدزه،وهم منودل می -بتیس شدیهش می  شیهتون اگه  شدیه ادن ب ست  دلم  خوا
ره منهدارث منهمن که  داشم ،ومیشی هویداز کردز دمیریتی...،وهویداز منیهددت

یاده منوت ده  گه  این عماراهمیشیییی ادلین تن این عماراه،وکسیییی هسیییتی که 
ستم به من  شتم بگی تون  می دوا صدام کنیه اا شتم بابا ست دا شه دد میدارهههمی
دابسیییتییه شیییی  می دواسیییتم بییه من ،ایییه کنی....االن میتو ی بییابییاصییییدام 

بعدم بیا،وب بم ،ا واتشییت کنمه،ادسییت پدرا ه باشییم کنیهصییداکنربگوبابابتیسه
 ردسراهترامع بی هویدا؟

مام ،وان می  با، یاد دوددلی  ناب دا دادتم ددره گرد ش دسییی ت کردمهتدرم ت ط
سم می کردهامامن هیای  می یهمیدم یقط  شمام التما ست دپامیادهبات شیدمهد ک

 ..می کشیدم
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باز من  دودزههیا دقت ،ایه گاه - با من  دودزههیا دقت ددسیییت ،وهیا دقت 
 داشتمه،وقا،ل قبب داحساس منیه،وهمه ز ت دگیمواتم گریتی ،ومنودادز دست یه 
شتنه،وکه بمیرز این عمار،م آردم  سالم ،وبد م  اا مشت حیودن دحشی که یه جاز 

 !!!!میگیره همه آردم میگیرن حتی ددترا که هیا دقت بهت بابا گ ت

وشییل کردمهاشییااز ردز گو م دپاک کردم دسییت دپام که اتحرکت دایسییتاددسییتم
دردز دد،اتا وایتادم تمین.......(  شستم ردز صندلی یباز دسط ا،از ددستامو،وهم 
ندلی مقاببم مداد دکاغذز گذاشیییت  قدب کردم..همون مرد شیییسیییت ردز صییی

،پش شایگانهیرت ده غال ددارینوم شایگانهمتولده -جبوموباجدیت دیره شد،وتشام
 ...ه بددن سابقه ز کی رز هبقیش،هرانهبیست دددسال

 ...هویداشایگان یرت ده بتیس شایگان بددن سابقه ز کی رز-

 ...ایناهم مشخصاا قدبیهبقیش-

 !بقیه  داره-

شینی دبه ،موم کزایت کاریاا - صندلی ب شم ردز این  ساله ا تظارمی ک سه  میدد ی 
 ...اعتراح کنی؟سه ساله که منتظره این لحظه امهحرح بان

 ؟تی بگم_

هرگندز که ،واین بیسییت دددسییال باادن پدردوا ده ز عو یییت باالآدردز؟بگوکه -
 ..تند،اآدم بی گناه دیرستادز سینه ز قدرستون بگوکه

 !آب می دوام سرهنگ-

 !بخور-باحر  پارچ آب دبرداشت لیوان دپرکرددمحام کوبیدردمیا

ارباشیهتون متاس م دلی بایددیبی ا تظ-بادو سردز تندقبوت دوردم دتل تدم بهش
تبو م حاالحاالها بات میشیییه...  ه ایناه اتمجاتاا بترسیییم  ههدلم  می دوادبا،عری  

 !گذشته ز  حسم ،وردبه آرتدا برسو م جناب سرهنگ

اتتشمام دشم د  را میداریدها گارکینه ز تندین دتندساله داشت باهامهپوتدندز 
 !تبو ت باتمیشه...دیبی تدد-تدموسرموردز میاگذاشتم.. 
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تصییداز دریهمیدم که ریت بیردنهامابعداتتنددقیقه صییداز پاادمدهددباره یه  یردز ا
 ..دیگه یرستاده بودن ،اتبون بسته ز منوباتکننهحتی تحمت  دادم سرموببندکنم

 !،پش-

سرموببندکردمهبادیدن محراب ،وادن لداس هاز  شنیدمه شتداه  می صداز محراب بود ا
شوک یردریتمهحس می کردم دو سناکهیه قبوت سدار گ ،و ابه یه دواب عجیب د،ر

 !هدندیدم مستا ه ددیوا ه داراتلیوان آب من دورددبه تشمام دیره شد...پوتدندتدم 

 !هویدارددست دوردر..همش یه باتز هوشمندا ه بود-

 !همش باتز  دود-

ته قدراحمقی هویداهمبای گ ت مث بهادرمیشیییههگ ت رددسیییت میخورزهته -
هاینقدعشقت کورم کردکه   همیدم دارز باتیم میدزههمه قدردربودم که بادرا کردم

 ...ت دگیموگذاشتم ک  دستت کل عمارا دسپردم بهته،رک کردم

 !ایناباتز  دود-

ته قدر،شیییویقی بهت میدن بابت قبدی که اتسیییینه ز هویدا،صیییاحب کردز؟ته -
قدرلذا بردز اتباتز که بر دم ،وبودزه،و،مام ادن مدا که کنارا تجرمی کشیییدم 

باتز ، به  قشیییه ها،ون یک می کردز مگه  ه؟ گوادن دو ه داین باه  ا،رک کنم 
 ..بودکه دندم میگیره

 !باتز  دود-

 همین؟-

باتز شییید - عدقبدمم دارده  به ب یه مامورم دظی م دا جام دادم دلی اتیه جایی  من 
 ! تو ستم ما ه درددا به ت دگیم بشم

 دم مگه  ه؟االن ایناردمیگی تون هنوتهیا اطدعا،ی دلو دا-

 ! ه..اد قدرمدرک هست که  یاتز به لودادن  یست-

 ...قبدم دردمی کنه محراب-
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 ..االن میگم دکتر-

 ،ومسئول پرد دمی؟-

 ..صب کن برم دکترددرکنم-

 ،ویی مگه  ه؟-

 ...آره-

 پس ،وقراره پیگیرز کنی داسه کاراز اعدامم مگه  ه جناب سرگرد؟-

 .. میاارم اعدام بشی-

نده دارزهدود،م دندا میگیره دقتی اینومیگیهاگه اتیه باه ز پنج ههرته حرح د-
 -..ساله هم بپرسی میدد ی حام من تیه

 .. میاارم  میشه به هیا دجه

 بهادرم پبیس بودمگه  ه؟-ببندشدم دبه سمت درریتم..قدل اتایناه برم گ تم

 ..آره-

 کمیل؟-

 ..آره-

 !دلم می دوادبمیرم-

 !،پش-

 ..ز راحت ،رمهویداصدام کنهاین ور-

سبول هاز بد م اتدرده  شتم ،وبنده،مام  ستدندتده برگ شت کردم دددباره د ستاموم د
سودتهدودموحقیرحس می کردم یه بدبخت   هم که همه  شت می  بی اعتمادز دا
شون به ا داته ز محراب اذیتم  می  شش دندیدنههیااددم دریرض کرد ش دبه ری

 !!دهدیبی سختکردهیا کددمشون تجرم  میدادهبادرم سخت بو

 (کمیل)
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سرهنگ بادلسوتز  گاهی به صورا آش ته ز مادرم کرددباالدره شردب کردبه حرح 
 ..،دشمون  تیجه دادباالدره بعده این همه سال ددتر،و و-تدن

ددایاشاراهباموبهم برگردد دزه،پشم -مامان باشادز دستاشوباالبردددداردشارکرد
 !ت دست دارین ،پشم   س می کشه

شا ست باباات شک بود میتو  ست دودم  می گنجیداماتون اددقش یام د دز ،وپو
 !!تیادمزل مامان ،وریتار شون بده همین هم باجذبش می کرد

 ددترم کجاست جناب سرهنگ؟ت ورز پیدام کردین؟-بابا

س  گ ت شی  دارم یعنی د عیت -سرهنگ  گاهی به من ا دادت دبا،ا صدددردو ا
 !اد  ورکه دلمون می دواست  یست

دتره شییما،وز د ییعیت دپیش آدماز دوبی ،ربیت  شییده همو  ورکه میدد ین د
بتیس شییایگان پسییرعموز  ا،نی شییمارایس یه با دموادمخدره داتآدماز سییرشییناس 
شماهم یه  سم ،قبدی که براز ددتر سم در ست الدته بایه ا شه  شی سادت  ،وپخش د

شادمانه،نهاد سم هویدا سنامه ز ،قبدی گریته به  ام دودم به ا ارثش هم همین شنا
هویدایابه اص دح ،پش شایگان بودههمادیبی ساله که رداین پرد ده کارمی کنیم الدته 
سرگذشت براز من دیبی سخت  شدیمهگ تن این  ،اته متوجه این مشخصاا ،قبدی 
یت  مامور یل دودم ،واین  یه ردگ تم تون کم جان قضییی یل  به کم بودمن ادل 

 ....دابودحضورداشت دیای اتمهره هاز اصبی با دهوی

 ،پش من ته قدر،واین با د قش داره؟-بابا

همو  ورکه گ تم دارث بتیس شییایگان بوده -سییرهنگ آهی کشیییددباایسییوس گ ت
شته بددن  سال هاباتیرکی ،وادن با دیعالیت دا سی که  ستهک صبی هویدا دمهره ز ا

 ....ایناه سر خی اتدودم دبا دم به جابااره

ترددترد،رمی شییدهدرسییت حاله من صییورا مامان اتشیینیدن حرح هاز سییرهنگ 
صورایناه  شده بودهحتی ، شایدبااین ، ادا که منم مزل باباکمرم دم  ردپیداکرده بود
ست ماما م دادمهتقدذدز  سخت بودررلیوان آبی ریختم دد شه برام  هویدادواهرم با
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شت میبه هاز ت ددن مدقا،ش  شت دحاالبایدپ شوز دیدن ددباره ز ددترم رددا د
 !!می کرد

 می دوام بدینم ددترموهدستگیرم کردین؟-مامان

،ر،یب یه مدقاا دمیدم این براز ماهم سیییوده تیادز داره تون ق عا،مام اطدعاا -
 ....ردبه شمامیگه

 اتدداج کرده؟-بابا

 !،نها اته ز مزدت ت دگیش شوهرشههمحراب-من

 بامحراب؟؟؟-مامان با،عجب  گام کرددگ ت

ستا ش رد- ست ،و یح میده ،وز ماموریت باهم بودنهدا اتدودم بپرس ادن بهتردا
 !مامان

ل  اسریه ،ردقت مدقاا ردجورکنین دارم دیود ه میشم -مامان باهیجان دشوز گ ت
 !!براز دید ش

 !تشم حتماهدیبی تددرسیدگی می کنم-سرهنگ

 (هویدا)

سال باقیایه  سن د سق هددترز کم  پاهاموجنین دار،ودودم جمه کردم دتل تدم به 
 حامبه از؟-م با،ردیدبهم  ادیک شددکنارم  شستاز ساده دآرد

 .....سر،اون دادم

 ماه هاز آدر،ه مگه  ه؟-

 .......سر،اون دادم

منم باه دارم الدته ماله من بارگه ددسیییالش میشیییهههمش یارم پیش اد ه دگر ه -
 هیا دلخوشی  دارم که اتاینجادربیامهتندسال بهت حدس دورده؟

 ..حدس  خورده-

 پس تی؟-
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 !اعدام-

تشمام متعجب شده بودامااثرز ات،رس  دودکمی دودم ردجمه دجورکردددستش 
،ییاییبییییی  اییین طیی ییل مییعصییییوم تییی -ردردز شییییاییم بییرآمییدم گییذاشییییت

 میشه؟شوهردارز؟یعنی..ت دست؟

 !ت دست....دلی داسه من.. ه-

 دلخورز اتم؟-

 .. میدد م-

 !اگه عاشقشی بدخشش ت دگی ارتم ،نهایی رد داره-

 ...اردریتم ،ویاراماباصداز سرباتات،وعالم محراب بیردن ادمدم،وساوا تل تدم به دیو

 ...هویداشادمان-سربات

شون  شون بی ، ادا ددیبیا ضیا سمت منهبع شت  سیده دپرهیجان برگ ،مام  گاها،ر
 !منم-متعجب د،رسیده

 !بیابیردن مدقا،ی دارز-

ت دسیییتاموبه تا وم گریتم دببندشیییدمهددتره هم همامان بامن ببندشیییدهباتدموگری
 ،وهویدایی؟همون هویداز معردح؟-دبا،عجب گ ت

قدم عقب  یه  تامودل کردد با،رس دسییی تام حس کرده گاه دیرم ردکه ردز دسییی  
ریتهپوتدندز تدم دد دال سرباتراه ایتادم... ددباره دارده این ا،از شدم بعداتدده ته 
ز میدیدمش.... شایددلخوربودم ....شایدقهربودم اماهنوتمیمردم داسشررررسرم درد

میاگذاشته بودهموهام آش ته دببندشده بودهبددن هیا حریی صندلی دکشیدم عقب 
سر* بودد،ه ریش ردز  شایش  شماز م سرم ردببندکرد....ت شت میاه ستم پ ش د 
با دپیای شیییدم  تاز  به دسییی یایش ردمردد ه ،رکرده بودر  گام که  صیییور،ش ق

ستاموبگیره دود سمتم اماقدل اتایناه د شوکشید ست موعقب کشیدم... ایتادبا گرا ی د
 ته بدیی سره دودا آدردز؟-محراب

 ....مهم  یست-
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 !داسه من دیبی مهمه حتی مهم ،راتادن باه-

ددماه دیگه به د یا میادهاد وقت -پوتدندتدم کارز که ردتز صیییدبارا جامش میدادم
،اقی که برام درسیییت کردزهادن  ،وب بت میگیریش دباهم میرین دو ههاحتماال،وا

 ..کشیدن ،ود،وهم میشی ،نهاکسی که ،وت دگی برام مهمهمیشه دلیل   س  

با،ومیدریمش دو ه دباهم بارگش می کنیم ادن میشیییه دلیل ت دگی - ددماه دیگه 
مادد،ادماهم میشیییم دا وادمهت دگی براز من یقط اینجورز معناداره ،پش یقط 

 !این ورز

م دیبی پرر گ اتمن برام بگوه می دوام ،وت دگیش سایه باشم می دوام پرر گ باش-
 !،رات،و

 این ته حرییه ،پش؟-

میدد م گ تنش بی یایدسییت تون ،وادن موقه دیگه ددسییت  دارز اتهویدا برام -
بگی تون باسییت د،وردحیش ،اثیرمیااره شییایدم هدز اجاته  ده که اسییمی اتمن 

 ..!بیاددسط

شیدجبوهبا،حام دقاطعیت گ ت - شوک شتش ردمحام کوبیدبه میاددود هیا ت ی -م
اتن دودم ،وت دگی من  قشییی  خواهدداشییتههیا ت ی به جامادره ادن باه به ج

جامرگر می کنییه  ،ورداتهم جییدا  نو م اای  هی می کنییهه پس -برام مییادرز  
 ..تیاد مو ده..ددماه دیگه..دقتی طناب ددرگرد م ا دادتن

 ..دادکشیدهطورز که کل ا،از لرتیدحتی من

 بس کن هویدااااهمی دواز همینجامنوباشی؟-محراب

 !هنوتهویدامهتون سره ،پش هیا دقت داد می کشی-

بعده دده ته اینجاادمدم ،ادلتنگی  دودا -تشماشومحام بست دبرگشت سره جام
 ..ردجدران کنم ،احریاز ،ودلم دبگم ،ا

 ..،ادقتی مردم حسرا  اشی که ترا گ تی-

 ..یای می دوادبدینتت-آه ببندز کشیدددستاشو،وهم قدب کرد
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 !بدینمهاتردم دجالت می کشم می دوام مادرا د-

مادرم  یسییت..یای هسییت که هم ادن دیبی مشییتاقه بدینتت هم ،واگه بدینیش -
 !حالت عوض میشه

 کی؟-

 ..سال هاحسرا دیدن ددبارم ردمی کشیدز مادرا...غالی که-

شوک دیبی بارگررریک می   ربان قبدم ردحس  می کردمها گار،وحالت کمابودم یک 
ی دربییاتشیییید..یییک می کردم یییه دیییالییه یییه دردغ کردم دوابییههردیییاسییییتهدل

ست...تون دودم  شداهتههاحمقا  شمام بودهیک می کردم یه  شیرین....اماجبوز ت
شه  بودرهنوتهمو قدرتیدادجذابر،موم این سیال هایک می کردم قیایش یادم ریته با
اما ریته بود...ببندشییدمهپاهام می لرتیداماببندشییدمهبهش  ادیک شییدم یک قدم.... 

م......سییه قدم..... ادن همه میومدهیه قدم مو ده بود،اپرشییدن یاصییبمون که ددقد
دد،ایی ردتا وایتادیم.. ادن ه  ه  می کرددمن یقط  گام می کردمهاگه دواب هم 
شیدمهدیس بودهمن کی گریه کردم؟؟؟  صور،م ک ستموبه  بودهدیبی تیداردیایی بودر د

گاربرگشته بودم به بیست سرموتسدو دبه سینش دمن اتشادز سرمست شدمررررا 
سیال پیش ا گارهنوتم سیه سیالم بود..دسیتاموددرم حبقه کردمهسی ت دمحامهمی 

 !،رسیدم..اتریتنش می ،رسیدم

 !،پش مامان-

حاالمن ه  ه  می کردمهایندارمن جاز اد وگریته بودمهیه کبمه منوجاددکردهاحساس 
دابودمهاالن که سییدای می کردم احسییاس پاکی احسییاس باگیها گار ه ا گارکه هوی

 !،وب بش بودم ،پش بودن دحس می کردم

 !مامان-

 !جان مامانرعش  مامانرت دگی مامان-

 !،پش من یه ،پش ،وشامش داره-منواتدودم جداکردهباعش  تل تدبه شام برآمدم
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هام  یه  به ر باع ش  یه کردیمهبوز ،نش رد باره ات و،وآغوم هم یردریتیم دگر دد
مادرا  تادم دغرز درآرامش  مادربودن یرسییی که ،وب بم بودحس  حاال ش شییییدم 

 !دبهترمی همیدم

 (کمیل)

شون کردم...باه ،وب ل بابابوددمامان بادسواس کاتی ،ودهن  به دیوار،ایه دادمو گا
شتهیقط جاز یه   ردالی بودهمحرابرمحرابی که این ردتامزل دیود ه ها  هویدا میاا

شهاماهمه دوب میدد ستیم دودشوبه درددیوارمیاد،ایه راهی پیداکنه داسه  جاا ،پ
قاب بی دیالی  مامجدوربودیم   که هماین راهی دجود داره...دل هممون دون بودا
حالمودراب می  که  بده محراب بود له  حا بد،ر مه تی  یددارزهاته قاب ام با یم  
کرد...ا گارد یاردسییرم آدارشییده باشییههیقط کم مو ده به پاز قا ییی پرد ده بی ته 

موقه این حالشییو دیده بودمهحتی داسییه دیدن باش هم هیا سییر،پش  ره باالز دار 
 یومده بوده تندماه بودکه ،پش دهم مدقاا  ارده بودههمه تی به کناردلم داسیییه 
جود ی دواهرم می سودت داسه سر وشت  حسشهداسه دل سودته ز مادردپدرم 
از که ،اته به باشون رسیده بودن دبایدباهام دداب می کردن....این ردتابد،رین ردت 

ت دگی هممون بودهدصیییوصیییابراز محرابهب ضیییموقورا دادم دبه سیییمت درریتم 
 ..اماباصداز ،پش دایستادم

 محراب  میادباشوبدینه؟-،پش

 !!صدام می لرتیداینوبه دوبی حس می کردمهدرده دلتنگی بودکه  عی ش کرده بود

 داسه باش یا،و؟-

 من ته  قشی ،وت دگیش دارم که بیادبدینتم؟-

 !هیای یقط ت دگیشی همین-حرح مادریش پوتدندتدم به

دردباتکردم دریتم بیردنهبی حوصییبه سییوارماشییین شییدم که برم پیش طنین این 
تندردتکه درگیرتایمان ،پش بودم حسییابی ،نهام گذاشییتم بایدجدران می کردم اد م 
،واین موقعیت که  یاتداشییت کسییی ددردبرم باشییه ،اشییایدتیاز اتگذشییته یادم 

 ....بیاد
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 (هویدا)

سییه ،اتن بودن...دشییک دسییردربامودادن ب بموگوشییه ز ا،از دایسییتادن...هیال 
 حی ش ردبه سیییینم یشیییردم..بوز عشییی  میدادهبوز ت دگی میداد..بوز محراب 
دمیداد..بویی که اتم سییییر می شیییدمرردسیییتاز کوتولوم ردردز گو م گذاشیییته 

دلم می  بودددسییت دپامیادهبددن ایناه پبک با م دیره شییدم به صییورا  اتدل ی ش
دواست جورز ،وذهنم ثدت بشه که حتی بعداتمرگمم یادم بمو ه..دوابو دمش ردز 
باربهش شییییربدمهق راا اشیییک اتردز گو م  پاهامهمی دواسیییتم داسیییه آدرین 
سیییرمیخورددردز گو ه هاز بام یرددمیومدهبه اطرایم  گاه کردم..هیا تیا،وز این 

ند  ر  حاالت ،ا یکرر یه پنجره ز کوت ،از  دودهحتی  ظاا ا باآدرین لح ،واین ا  رادز 
عمرشون دداب کردن دقبدشون یشرده شده؟تند  رمزل من سعی می کردن ،اآدرین 
لحظییاا ردثدییت کنن؟یارایناییه دیگییه دورشییییییدبراز ،وطبوب  می کنییه دیود یه 
کنندسیتررددباره  گام ردز ط ل بیااره دمعصیومم سیردوردهکام ،ورد،وز دجودم 

ش  ادن مردغ سرمرکام عا شتم پ شدم ،اراحت ،راتاین د یادل  دا یر،ی دجذاب  می 
یه تیاز قبدمویشارمیدادهیه , ع  بانمه،اراحت ،ربه سمت توبه ز دارقدم بردارم...

ددلتنگی که حس د گی میدادها گارقبدم داشیییت هشیییدارمیدادهادن هم دلیل ،پیدن 
ید ردداسه تندماه  دیده بود..تندماه بودکه درست دحسابی دپر،پش ،وسینم  می ،پ

داین براز یه قبب عاشییی  یاجعه بودررباید میدیدمش ،ابتو م اتاین ت دگی دل بانم 
حتی شایددل کند م بادید ش سخت هم بشه امااین دیدارح  من بود..ح  قبب من 
شی میدد م تون باباا  ش  من می ستش  گاه کردم..،وعا شماز ب ش  به ت بودرباع

 م که منوپنهون  می کنههتون عاشیی  منههعاشیی  منه دپیش ،واتمن دوب میگههمیدد
اه رداتم  ،اب مدددسیییتش رددراتکرد یهریای اتادن ت اجبواد ادن مرده دیبی دوب
گام کردم  بارصیییدم   باع ش صیییورا ل ی ش ردغرز بوسیییه کردمهبراز  بگیرهه

 !دگذاشتمش ،وب ل مامور

 (اتتبان  ویسنده)

اس می غال درحالی که عردسییک هاز ،پش رابه سییینه ام یشییارمیدادتارمیاددالتم
شت آرامش  سعی دا شت درآغوم گریته بودد سته ادرااتپ شا کردهدارینوم هم کمر
کندررکمیل به دیوار،ایه تده بوددباتشییما ی سییر* محراب بی قراررا گاه می کردکه 
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ت وردیوا ه دارطول دعرض دا ه راطی می کرددتیرلب بادودحرح میا د..صیییدرم 
شییا ه هاز محراب راگریت لدریاشییدهدلش براز رییقش کداب شییده بودهجبوریت د

دارز -دادرا،اان دادهدرحالی که صییدایش دشییداردب ض آلودشییده بودیریادکشییید
تیاارمی کنی بادودا محراب؟؟دیگه راهی  مو ده که  ریته باشییییه،پش داره اعدام 
میشییههمی همی تقدسییخته ددماه طعم داشییتن دواهرردباشییی دبعداتدسییتش 

شی میدد م ت دگیتههمبدز شق یدد م ،پش قبدتههپس الاقل بردبدینشهبه ؟؟؟میدد م عا
یدن ،وبود اارتشیییم  ظارد یدمش تشیییم ا ت یه از که د ثا  ،اآدرین  جون دودا 

 !!!ا تظارسرم بره باالدارر اارمحراب

محراب دون گریه می کرددمشت به دیوارمی کوبیدهکمیل  گران دآش ته دست هاز  
بردپیشییش -سییتدو ی محراب رابین دسییت هایش گریت دبادسییتمالی دسییتش راب

 !محراب

 (هویدا)

دست دپام می لرتیدهد دد ام ردهم سا ده می شددتو م رددیدره بودردستی به لداس 
باره  بک تدم ددد بک تدمهپ باره  شیییسیییتم کنج دیوار...پ یدم ددد هاز ،نم کشییی
ستم باتم که کردم  شماموب شتم ،ااطرایمو گاه کنم..ت شماموباتکردم..هنوتدقت دا ت

 ..ته بوددباتشم هاز سر*  گام می کردمادرم جبوز پاهام  شس

 ....مامان-

شی - سیدم مزل دارینوم   سیده بودمرر...می ،ر دقتی به د یاا آدردم مزل االن ،و،ر
بباه مزل بتیس بشیهبی رحم د ادب ر..مزل برگ گل پاک بودز ،پشه،وردمزل دسته 

شددیدن تشماز دی س ز گل بارگ کرده بودم..دقتی اتم دتدید ت کابوس هرشدم 
د،رسییییده ز ،و..من اال ت ددیبی سیییال پیش ،وز کابوس هام میدیدم دلم  می 
شیرین  ست همون ددتره  شیمون دگناهااربدینمتردلم می دوا ست هیا دقت پ دوا
تبون معصییوم باگیاا بمو یرمنو،وحسییرا داشییتن ،وسییوتد دن ،پش..حاالهم می 

به یام جبوز تو هام می کشییییه ب پا گه  بامرگ ،ورداتمن بگیرنهم ز دار؟  دوان 
دسیییتامودراتکردم ،اصیییور،ش رد واتم کنمه،ادودم رد،وآغوشیییش جابدم اماغیب 
شده  شک  شاام د شیدم..ا صور،م ک ستموبه  شم دریت... د شد..مزل یه ردیاادمدپی
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بودهدیگه گریم  میومده،رجیح میدادم آدرین لحظاا ردباگریه سیییپرز  انمرر درکه 
 دقتشه؟؟-باتشدبادحشت تشماموباتکردم

 ! ده منتظر،ههپاشومسئول پرد-

محراب ادمده بود..ادمده بود،ابراز آدرین بارآدرین ،یاه هاشیییوبنداته دبره..،ودلم 
سرباتراه  شیدم دد دال  شهرر دمپایی هاردپو شوب بوددقبدم...ا گار،اته جون گریته با آ
ایتادمهصداز ت جیره پاهام که ردز تمین کشیده می شدمزل دوره ایتاده بودبه جون 

 دودرر دردباتکردن..ریتم ،وهسییرپادایسییتاده بودهیک می کردم سییرحال  م ام ددل کن
اه یتیم  یاده ب داسیییام یقط آدمو حال دردتمهل ماتهرمه باشیییه ا یا ،راتاین حر

 !!هامیندادت

 می دواز داسیییه آدرین باراتدودا دیاب کنی؟ می -باسیییرد،رین لحن ممان گ ت
 ..دواز تیاز اعتراح کنی؟هنوتدیر شده شایدبخواز

 !ام تیاز بگم...یقط می دوام  گاا کنم..اگه اذیت  میشی می دو-

حدلم -یه ق ره اشک اتگوشه ز تشمش سردورداماسریه پاکش کردداتم ردبرگردد د
 !کن

 تجورز؟-محراب

مزل ددتر،رشیده هادودموقالب ،وکردم -دلم اتب ض صدام مزل یک کاغذمااله شد
ود ه میشم اتپردبود مههمین دحسابی با،یپ دقیایت پاادمدمهاالن که یک می کنم دی

 !کارم باعث شد،ودود،وداسه من بگیرز

 !من دودموداسه ،و گریتم-

 !ر،ودیبی ظالمی محراب-

 ! یستم-

 !!!تراهستی-

اتدقتی رد،واتم گریتی بهم ظبم کردز...اتادن موقه اتدودم متن رشییدمهتون داشییتم 
 ...بادرمی کردم که تقدحال بهم تن دبی مصریم
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 من حریی  دارم...،وتی؟-

 !!اتا دلخورم محراب-

 دیگه؟-

 !هیای-

بددن ایناه حریی با ه اتکنارم گذشیییت دریت..حس می کردم  یمی اتقبدم درحال 
ه جهنمی به پاکرده بودمحراب ،وسییینمهته حسییر،ی به دلم گذاشییته آ،یش گریتنههت

شبه شک ددالی دپایان این عمرررا ی بودم بودام سرا یک کبمههیک کبمه ز د ح
 !بشنوم دهمینحادرجا،موم کنم

 !!اتا متن رمرر....تون هنوتم دیبی عاشقتم-محراب

یته بودررقدل مزل یه شیییوک قبدی منوبه ت دگی برگردد دحتی ردحمم جون ددباره گر 
به دودم  هامنو زل دیود ه  اه برگردم سیییمتش ،وآغوم مردد ش یردریتمهم اتاین
صور،ش رداد قدرکه  سیدمشهجاز جاز  شیدربو شارمیداددبوز ،نم رد  س می ک ی
گامون درهم گره  جداشیییده  باقی  مو ده بود....اتم  دالی ردصیییور،ش  جاز  هیا 

سوتد درمحراب م ردر  صداز ه  ه  مردد ش دلم رد شک دورد من مزل بیااره هاا
میریخت دصور،م ردهردز موهاموهدستامومی بوسیدهطاقت اشاام رد داشتمهطاقت 
دیدن این حال دردتم رد داشتمهصور،ش رددربرگریتم دباآردم ،رین لحن ممان لب 

اگه این عشییقه  ه مرگ  ه هیا تیاه دیگه از ،مومش  می کنههاگه ماقسییمت -تدم
ای بارگ ،رین سیییختی هادعذاب هاردهم باهم هم باشییییم ادن توبه ز دارکه هی

 ..ردمی کنیمهیقط می دوام بشنومهبشنوم ،ادلم قر  شه

 تی بگم که دلت آردم بگیره؟-

 !بگومنومی دواز-

 !می دوامت-

 !بگوعاشقمی-

 !عاشقتم-
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 !بگوددست دارز-

 !ددست دارم-

 !بگودیود می-

 !دیود تمهدر،م سگتم  وکر،م به موال-

،ا قدر،بخ  خندیده بودم هیا دقت صیییداز قهقهمون کل ا ز ردپرکردههیا دقت این
اینقدردنده هاز عمی  دعذاب آدره محراب رد دیده بودمهکمیل راسیییت می گ ت که 
محراب من اتهم پاشیییده شییدههراسییت می گ ت که کمرم شییاسییتههمنه درادن 

 !!!قدرلیاقت  داشتم که ادن با،مام دوبیام دمردد گیش یداز من بشه

 ..دصیت می کنم-

 !!،پش-

دصیت می کنم که یه ق ره اشک اتتشماز مادرم سراتیر شهردصیت می کنم...بام -
عین پدرم ،ربیت بشییههمی دوام دقتی همه  گام کنن ،وردبدینن محرابهمی دوام 
دد،امحراب ،وت دگیم داشیییته باشیییمر،وبهترین ا، از ت دگی منیهبهترین دقشییینگ 

 !!!داین براز من بسه،رینهمن سهمموات دگی گریتم..،وسهم من بودزه

 بایدبریم داسه اجراز حام اجاته هست جناب سرگرد؟-سربات

 !بهش بگوکه دیبی ددسش دارم-

 !من..بددن تشاار..بددن  گاا..میمیرم- 

ب ضییم ،رکیدهیقط  گام می کردمهیقط  گام می کرد..سییرباتادسییتاموبسییتن دمنوبه 
ندشدمهببندشدم ،الحظه ز سمت حیاط هدایت کردن..تندبار،وراه تمین دوردم امابب

شیمون  دودم اتهویدابودنهتون هویدابخش بارگی  شههمن پ سرم باالبا اجراز حام 
اتت دگی من بودهبخش بارگ ددیبی مهم تون داشتن عش  محراب ردبه ادن مدیون 
بودمرر باتشیییماز ،ارهم میدیدمشیییونهمادرم که گریه هام دل سییینگ ردآب می 

ته دداغون ردز ت  ته بود داشیییک می کرددپدرمهکمرشیییاسییی مین داکی  شیییسییی
گ ته بودکه به هیا دجه  میادهگ ته بودکه سییرم ردبا ن ریختهدبرادرز که.. دودر
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پاشیییو،وحجبه ز دواهرم  میااره..صیییداز یریادگوم درام محراب اتیاصیییبه ز 
ددرهم به گوشییم می رسیییدهاتمرگ ،رسییی  داشییتم..یقط اتحال دردته محراب می 

ش بود مداداکاره احمقا ه از بانهرر مادرم منوکه ،رسییییدمههمه ،رسیییم اتکم آدرد 
 ااشییتن یه دل سیییرب بش کنم دبوم کنمه ااشییتن این  دیددودشییوکشیییدسییمتم اما

آدرین دداب باشیییه..پاهاز لرتد موردز تهارپایه ز توبی گااشیییتم)اتاینجایی که 
ادرم دایسییتادم..ت دگی آ تن  میده(،مام ت دگیم مزل ییبم اتجبوز تشییمام ردشییدررم

ادمدجبواین بارموته  گریتن اما ادن هم جبو،ر یومدهتشیییماز دو یشیییوبهم دددت 
سک باگیاموگریت باال شقش بودز یاد،ه مگه  ه؟-دعرد شتمه،وعا این هنوت گهش دا

سه من یه کبده ز  شدز دا شدزهدقتی پولدار شاهدکه دقتی بارگ  سک دگریتی  عرد
 یته بودز؟ قبی توبی بساتز تدز تیره قولت؟مگه اینوشاهد گر 

شهدمومیخو دمهطناب دا دادتن ددره  شمام دون گریه می کرددمن ا مادرم جبوز ت
گرد مهدرست عین تما ی که ادن طناب دا دادتم گردن بتیسهکشتمش دکشته شدم 

 !حتی درد اک ،راتادن

 حریی  دارین دا م شایگان؟-

 !،مومش کنین-

ردم دقدل اتایناه کسی آب دهنموقورا دادمهتشاموبستمهطناب دددره گرد م س ت ک
 ............!!!!!!!جبوبیادباپاهام تهارپایه ردهول دادم

سرم   س  می -دکتر ضاتدمهدقتی ریتم باال شوام ت ورممانه؟من دودم گواهی یو،
ستاده؟معجاه  سدمت جبوم دای سالم د شتهاالن ت وراینقدر شیدعدام حیا،ی  دا ک

سالم ،رهرا گار ه  سدمت هم  ست؟حتی اتیه آدم  ساعت دیش مرده  ی ا گارکه ،ا یم 
 !بود

 صداز ماردمیشنوه؟-پرستار

 کامدهحتی اتماهم بیش ،رهدوبی معجاه؟-

 !دوبم-

 می دوام س ح هوشیاریت دبسنجمهپس به سواالم جواب بده..متاهل بودز؟-
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 ..آره-

 باه هم داشتی؟-

 ..بیست ردته-

 اسمم برام ا تخاب کرده بودز؟-

 .. ه-

 اسم شوهرا تی بود؟-

 !حرابم-

عالیهههمه تیادرسیییت دبی  قصهبه دا وادم ت گ با ین این معجاه ردبهشیییون -
 !ددربدین

 (کمیل)

ته  یداردگذاشییی ،از محرابهعاس هو سیییینی درمارددادم دسیییت طنین دریتم ،وا
بودردسینش دبه سق  تل تده بودهپیراهن مشایش دات،وکمددرآدردم د شستم کناره 

 ..می دوایم بریم جناته رددین کنیممحراب دادامهپاشولداست دعوض کنه-،ختش

 ..برین-

 پاشودادامه می دواز داسه آدرین باربدینیش؟-

دیدمش..دیشییب ادمده بودبه دوابمهاتم دلخوربودهب بش کردمهبوسیییدمشهقربون -
صیییدقش ریتم دلی..ادماشیییوبات اردرح  داره اتم عصیییدی باشیییههاین آدریا ریتم 

،وت دگیم بودکه هیا دقت   همیدم بدینمشهقددهمهدلشییوشییاسییته بودمراینقدهویدا
یدیرارمی  با گذرهرر یدا می بددن هو یله گذره کم گذرهه می داشیییه ت دگی ت ورمی گه   ا
کردیمهبایدمیدردمش یه جاز ددرهمنه احم  بهش قول داده بودم  جا،ش بدمهیقط 
،و سیتم رددودم یشیاربیارم یقط دودموبه درددیوارتدمهاینقد امردبودم که گذاشیتم 

یه توبه ز دارهادلین عشییقم بودهدودا میدد ی که تقدعقل ددلم عشییقموباشیین پا
 !!درگیرهویدابودهدقتی جبوز مرداز دیگه می دندیدقبدم آ،یش می گریت
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صییداز درکه ادمداشییااموباک  دسییت پاک کردموببندشییدمهمهرز باه ردپتوپیایده 
 !!اینقدگریه کرد ع  کردباه-،وب بم گذاشت دگ ت

 گشنه  یست؟-

شب ،احاال- شیردشک ،موم کردههبیخودز ،او ش  ده این ورز آردم اتدی دد،اقوطی 
ستع ادادههمیدد یم عاادارز  شم اتمسئولیتش ا  میشه ب ل بابام آردم میشه که بابا
دادامهدلی این باه مادرپدرمی دواد مادرم که ،وسیییرددو سیییتهاین باه یقط 

 ..،وردداره هاهمیشنوز اصن تی میگم؟به داطره یه ددیااره دتد

ید،ودهن محر  اه جبوشیییوبگیرم محام کوب دل اتاین ندشیییدهق زل برز اتجام بب اب م
 ..محراب-مهرزهگبوشوس ت گریت دتسدو دم به دیوار

دقتی می دواز راجه بییه تن من حرح با ی ادل دهن ن*ج*س*ا*دآب باش -
گه درمورده تن من حرح م ت اتدهنت  باردی یک  گه یقط  باردی یک  گه  عدتربانها ب

 !دینمت مادرموبه عااا مینشو مبشنوم یاددردبربام ب

شت  شوپ ست سر* د شماز  شتم رد،خت دمحراب داتمهرز جداکردمهبات باه ردگذا
 کجامیرز محراب؟-گرد ش کشیددباه ردبرداشتر 

 !به دودم مربوطه..کسی د دالم  یاد-

ست  ش شت د  شوردگبوم گذا ست شت دریت بیردنهمهرز باگریه د شوبردا سو ا
 !الو-اسش آب بیارم که گوشیم ت گ دوردردتمین..،اته می دواستم برم د

 سدمهآقاز کمیل شایگان؟-

 !دودم هستم ب رما د-

 !من همون پاشای هستم که حام یوا دواهر،نومهرتدم-

 امر،ون؟-

 !اگه میشه یه تنددقیقه اینتر تتو وردشن کنید-

 براز تی؟-
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 !ددره دوشیههل  ا-

دهددسیییه ثا یه طول  تمودصیییل کردم دریتم ،و،لهیک دیدیوداسیییم یرسیییتاده بو
کشییید،اباتشییدهبادیدن تیاز که ،وز ،صییویربودقبدم اتحرکت دایسییتادرراشییتداه 
میدیدم؟دواب بودیاردیا؟ددردایسییتاده بودم دلی همایودیدم جبوز تشییماز دودم 
طناب دا دادت گرد شهجبوز تشیییماز دودم ایتادتمینهدودم جناتشیییورد،خت 

ادمدکنارم دبه گوشییی دیره  گذاشییتمه  س  میاشیییده دضییش  میادهمهرز با،عجب
شماز  شی  گاه می کردیمر ت ص حه ز گو شدهحاالدیگه هرددمون ماا دمدهوا به 
طوسیش دددره گرد ش حسابی قرماشده بودهلدام هم س یدس یدشده بود..دکترز 

االن -که کنارم بوددقتی دید،پش حرح  میا ه ددربین درددودم ،نظیم کرددگ ت
لم ،رهاین یک معجاستهددادیبی ددستون داشته شوکستهاماسالمه حتی اتماهم سا

یعنی بیش ،ردواهر،و وهیای هسییییت کییه میییدد م بیش ،راتهمییه منتظره یییه 
معجاسییتهبرین سییریه دیدیوردبه شییوهرم هم  شییون بدین بعددسییت دا واده 

 !!ردبگیرین دبیاین د دال گل ددتر،ونهددا گهدار

 (هویدا)

سید شوبو ستش گریت درد ستمو،ود ربو ت برهر..بردپیش محراب که الهی دادام ق-د
 !دیود ه شده داسه دید ت

شدم..باغم  گاهی به عمارا هویداکردم دریتم  شین پیاده  سرمو،اون دادمواتما آردم 
،و..دیگه هیااس ،واین دو ه  دودرباحسییرا به ،ک ،ک دردتادشییمشییادهاز دو ه 

..اینجادلش شییاسییت..اینجامتن رشیید..اینجاآدم  گاه می کردم..هویدااینجابارگ شییده
شت ،وز  ست تما ی که دا سط ت دگی  ادت بارهویدادر شدرررررد ش   شت..اینجاعا ک
با،دز ت دگیش دسیییت دپامیادهمحراب ادمدداد و جاا داد حتی با،مام   را دکینه 
ده از که داشترر دردباتکرددم دریتم ،ودو ههردز ،مام دسایل مدح ه ز س یدپوشی

شییده بوددداک ،موم دو ه ردبرداشییته بودراتپبه هاباالریتم..صییدام میومدهصییداز 
شسته  شت به من ردز ،خت   صداز یه دلتنگرربه تهارتوب در،ایه دادمهپ گریشه
شده بودهبام مدح ه پیایده  صب  سم که ردز دیوار  ستر عا ست مقابل پو بودهدر

باع یده بودهجبوریتم دآردم ب بش کردمه خت دواب تاز کوتولوم اینور، شییی  دسییی
 !!ردبوسیدم دبوز ،نش ردبه ریه هام یرستادم
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،اددسیییم دارز؟می گ تم یایردلی -محراب ند یدز ت همیشیییه دقتی اتم می پرسییی
،وهمیشییه یه عددبارگ ،رمی گ تی..یه باریادم میاداتم پرسیییدز تند،اددسییم دارز 
منم باتددباره گ تم یایهحرصیییت درادمده بودمی همیدم تون تشیییماز دحشییییت 

شده بودهبهم گ تی ،وکه منودیبی ددست دارز پس ترامی گی یای ددست د رشت 
ته من ،ورددیبی ددسییییت دارم؟من همون یای ددسییییت  دارم؟منم گ تم کی گ 
دارمر،وهم..قهرکردز ریتیر..دربودز دیگه  میدد ستی یای من تقدتیادههکام بهت 

هتمین یایههماه می گ تم که یک بارگ ،رین عددهههمیشییه عایا،رین تیااز د یایاین
یایه پدردمادریاین ،وهم یایها داته ز عشییی  من به ،وهم یایههیای دلی مردد هرر 
ب ضییش که شییاسییت دجودپدردمادریاین ،وهم یایها داته ز عشیی  من به ،وهم 
ش  عذاب آدر،راتدیدن  یایههیای دلی مردد هرر آ،یش گریت اتدردمهدیدن محراب عا

موجاز محراب ،صورکردمهاگه به جاز من محراب بی رحم ددشک بودریه لحظه دود
 !محراب تیایش می شدهق عادیود ه می شدم شایدم دودمومی کشتم

حراب می -م تقیید گم کییه  ب هش  ب مشه ن ی د ب یگییه  قط یییه بییارد ی دییدایییاه
دوامشهتقدعاشییقشییمهتقدمهمه داسییم حتی دقتی بهش ،یاه میندادتم دبی محبی 
مییی کییردمییم عییاشییییقییش بییودمهیییقییط یییک بییاردیییگییههیییه یییرصییییت 

 !حاالبگو-.جبو،رریتمهبالدخنددستاموردز شو ش گذاشتمدیگه..

 

 

 یردشگاه یک رمان
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 رمان  سل کرگدن

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%81/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%87/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b1%da%af%d8%af%d9%86/


                 
 

 

 مریم رعنایی|  هویدارمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

80 

 

 یک رمان مرجه رمان

درصور،ی که مایل به هماارز با ما هستید د یا  ویسنده هستید د می دواهید که 
شو د می ،وا ید  شر  سادته د منت شعر هایتان در قالب  رم ایاار موبایل  رمان ها د 

 ما ،ماس بگیرید.به دب سایت ما مراجعه کرده د با 

 پیشنهاد می شود
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