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ت ُمــرد.. ند ساعَ َچ  ای ــر د ُش  مــیش کــا   
  مــیست که قت ا آن وَ 

َ
د.. نَ ک   مــیق ت دِ ـــاَ ــر  ســیچه ک  مــیف  

 و 

د نَ ک   مــیذوق  ســیچه ک   

د خواهَ  مــیآرام  ُمردن و خواِب  تــیم ساعَ ل دِ   

ده.. ها ُش  لــیخــ ۀر ت و بَ سمَ قِ   

  د د ُش خواهَ م روزی ن هَ مَ  ــتن 

 و

ا سوز ز دَ وی  : د نَ ک   مــیمه مز ر آغاز   

ــــ" عَ  َ ـــــم ذا  

 
َ
م.. ـــــراَ روزا َخ  ــنن اده که مَ ن  

ـــــــم ه رو آَ ستِ ک ِش  ِق ـــِ ه قا  

 
َ
ـــــرد َج ا ک نــدُ  ماِم ت َ ــــــم "وا  

 

****************************************************  
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گه آ ات ــید دنم  ل شه هق هق کنان از جام  قــیو  د ه اشک ت نمونده بود که 
م کردم.  تــنبود  کــید و نصفش مشفــم رو که نصفش ستشــر لند شدم. س

رم انداختم. و روی موهای کوتاِه فِ هشکــال  

اال رفتم خونمون تو ز  له ها رو  از کردم و از خونه خارج شدم.  بود.  نــمــز ــر درو   

از کنم که صدای خش دار و مزخرف فروغ منو متوقف   جــیاستم در خرو خو  رو 
ه جای اتــر کرد: آهای دخ ردی هات، ــر که   ــنجون  ال ول  ۀر اجا ــنا اــی دن

اده. ا منو  ۀخون ــر ندازم  مــیرو  ـونــتس ا ونــ  

دم ــه فرو کردم و درو ک کــالپوزخندی زدم و موهامو داخل    

اب؟؟ کد نه ای که تا روش  وم اس ل های ک ار صدا  ــیــنشــ مــیم ا  ده مــیچند 
ل قد ه درد سمساری هم ن  مــیفرش های رنگ و رو رفته و وسا خوره؟  مــیکه   

ه محلمــ. مثل هدمســر  کوچهســر ه  شمام بوی داغون و  ۀشه تماشای  اس
م تحگــاســ ۀآزاردهند شد ل مــر و مواد ب  

شون شــتم رو تا نوک انگشتام کشــر های س ــنتــطبق عادتم، آس دم و نگ
ه نم و ــر خــافتادم. دم و راه شــک  تــر ه رو جلو کــال  داشتم   هایوار دی کتــر ه شدن 

ده بود ــر  ســر خونه حوصلم رو   

ــر  ه خاطر وضع خرا مــینــر ازم  صــیر خاکــاون هم  ــ ه مون وادااومد. من که  ر 
ل شدم صــک تحتــر   

لند، ا صدای  ه زون آوردن اون جمله  ا  ا،  ا ا و آرزو داشتم اما  من  چه قدر رو
ً کــارو   ه شغل موردعالقم منع کرد ســمأیوس و از ر  م دن   

ه مغازه ر  کــمکردم.   تــر شــعتم رو ســر دم و شــک  هــیآ دم. ســرفتم و   

اال  " مــیه قاسگــاــر مــه شدم. " تعر ــخــه   

شوندم و گفتم: عمو  لــبمو روی عــخند مصنو لــوارد شدم.  ؟؟د عــسهام   
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ام  ــنشــشه مامــه د عــسعمو  ا مش  مــی ــر مــو تعر ا ا ه قول  ی تــر کرد. 
  مـمـکه تص  تــیشناخت. وق مــیمن و مامان هم  ــنمــای هــر ش بود گــشمــه

لش ــ م تــگرف م.  ــنه ا ــر مــای تعــر م مسافرت و ق ستم و چشمام رو  جا اومد
 .. . اد اون روز افتادم  

ه شــنا عموجون اــ« _  مون  تــر ای دخــر ت کــال م  مو فرف  

ت رو ازش گرفتم. کــال ا خجالت ش  

توهه  کــلمنم موهاش شتــر _ دخ  

شکر کردی؟ــز د: ع چــــصدای مامان تو گوشم  م   

چه گونه و  ف من: ممنون عمو.  و صدای  ظ  

د.   خند

ه؟؟ـچــ_ اسمت   

.. ــز نــگفتم: د  آروم لــیخــ، کــمچــت تو مشت کو کــال فشاردادن ش ــنحــ  

  مثل خودت. گــی_ چه اسم قشن

ا ــنی کردم. اــز ر  ۀخند ه نــخان  د عــسدم: نــش ا رو ار صدای   ــنه ا هگــاا 
م  ــنشــما د بنداز. مسافر مش  

ه سالم ».. آم مــی االن تــی_   

شمام بوی  ک نــز د روغن، تــنا اس ــند ــر م از فکر گذشته ــــ ون اومدم. ــ  

م تــر _ سالم دخ  

ش که رنگ ســر ه فرم  هــیگــان   و م ه خودش گرفته بود کرد یـلــاه و ذغاســمه ا
 گفتم: سالم عمو. 

خوش اومدی  _   

چگونه ام گفتم: ممنون عمو  ا همون لحن   
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 و همون خنده 

ا دستا ــیچ  لــیصند د و  شــداشت، جلو ک مــیخــکه دستکش ض  ــیای رو 
. ــنشــگفت:   

لند گفت: ع لــیروی صند آروم ار. ــدوتا چای  لــیشستم.   

شست لــیو کنارم روی صند   ای 

عمو؟؟ ــر + چه خ  

ای کنکورشه قول دادم  ــر ه شدت مشغول خوندن درس  ساناز م. تــر دخ چــیهــ_ 
م ــر خونمون رو عوض کنم.  حتما قبول شد،  تــیکه وق  جا  ــنست که از انــام م

شه.   دور 

ست که  مــیعمو ن ده  مــیمات روحم رو آزار کــل  ــندرس... کنکور.. هوف ا ز ادو
رنهدرس محرومم  قصدی نداشت  و ا  

شا که قبول  شه  مــی+ ا  

ه ســر  ا  ــر اتاق  از چای، از  لــبالــِک چــوان کو لــیگرد و دو   ــیــنســی همراه  ون ــ
بود  لــیهمون ع حتما اومد.   

ش  ک ده سال نــز ب د از االن تو اــخورد  مــید ا نه. ک  ر کــاسن و سال   ــنچاره   

ه تح ا هصــمنم ا کردم.   مــیک کــمه مامانم   حتما داشتم،  صــیخا نــر الت   

دون  ــیــنســ ه و  کوتا  ــز مــداشتم و روی ــر چ قندی هــیرو سمتم گرفت. چای رو 
ــنک چــکو  گذاشتم.   د عــسخودم و عمو  ــ  

ا ـسـاس کرم رنگش لــهم  لــیرو سمت عمو گرفت. ع ــیــنســ اه شده بود. 
داشت و همون لحظه ــر عمو چای رو  ر دستاش رو شسته بود. گــاصورش اما ان

  جرعه ای ازش خورد. 

مادرت کجاست؟؟؟ _   
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شلــیداشتم و دستمو دور ــر چای رو  حلقه کردم.  وا  

ر کــاســر شه مــ+ مثل ه  

درت رو رحمت کنه  ا غم گفت: خدا   

اســر  ــنمو    رحمت کنه. هم خدا خانمتون رو انداختم:  ــ

ستم عمو از  مــیکه   ــیتا جا ه س لــیه دالناش بســر همدو عد  ال طالق گرفت و 
سالگــااومد. ان شمرگ ــر هم خ ض و ک   بود  ر م

م. تــر _ ممنون دخ  

لند شد. متوجه نشــک  ســر ش رو ــد چاتــنعمو  شدم.  لــیه عگــاد و   

؟ چــیه گــان ــنز ادونم قصدش ا مــین دم. شــک  مــیهوف آرو  بود  

ه ماگــان ش. ــر د دوختم که عمو رفت ز فــس ــنشــهمو   

خم شدم.  مــیکــلند شدم و    

خ ه شــ+ ب ستم   مــید عمو ا دنتون  ۀاومدم. فقط واس مــین ــنر دار کــادو د
 اومدم 

اهات کــا  نــحــ. ــنشــجان ــز نــه دری کرد و گفت: نه نکــارو دست   ــنشــما کــم ر 
زنم  مــیحرف   

ده من  لــیکرد و ادامه داد: ع  ثــیمک سه رو  اون آچارفرا  

ه   دارم شــر شدم و خواستم  ده بود. خمچــ ــنمــارشو روی ز ــز ا که   نمک  کــیکــمل
شست. زود  لــیدست ع ست عمو ش داشت و داد دــر از من  تــر رو دستم   

ه نظرم آش شستم.  لــیرو صند خونه بود، شد. ــز عد هم وارد اون اتاق که   

ه از نظر ما اد کنم ز   مــیگو چون حس  آد  مــیــر از دستم  کــیکــم  لــی_ عمو ا
ه راه    هــنالش لــو د تــیسنــرو
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ا مرگش کنار  ا رط داره. هنوز  ا ه  عدنــی+ نه. خب  وقفه   ــیامان م شومدم. 
ه رو جور کنه. افسوس   مــیر کــا نم کش ککــمتونم   مــیخورم که ن مــیکنه تا پول د

 پول دو نفره. 

ونــی گفت:  غض داشت.  مــیکــصدام   ا م ه   پ  ــیتاز داشنــ کــیکــمه هرحال ا
ــنمن او  م. تــر نفر در خدمتتم دخ لــ  

ا کرد کــمزدم و اش خندیلــ م: ممنونم رو   

*** 

 *** 

 

نه فه ای کردم و وارد خو ســر کفشم له کردم ــر دم و ز شــرو کگــاســک  ــنآخ 
ستم تا هوای گرفتۀ خونه تــر در  شدم.  ده فا ــیر گــاان لــیو  عوض شهم اس رو ن

شستم و خودمو توش تکون دادم.  ــیچ  ــز آو  لــیروی صند  شه.. مــاز ه تــر 
ستم.  مــیو جلو عقب  از هر گونه  ــیت چه قدر سوت و کور بود  رفت چشمامو 

.. ر گــاســد تــنبوی  و  .. مها نفسفس جز تــنصدا و   

  ستخوا مــیغ و خنده های خواهرمو جــیدلم 

  ستخوا مــینوازش های مادرمو 

  خواست مــیرو  د چــــ مــیبوی غذاهاش که تو فضا 

  ستخوا مــیش رو ــشــحرف های دل

ا خواهرمو    ستخوا مــیدعوا کردن 

  چه قدر خواستۀ محال؟؟؟ بودن ها کجا  ــناما کو؟؟ ا

ه وجود دو نفر  ــنا هر چند سه نفر..  از داره نــخونه   
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داشتمش و تماس رو ــر م جــیم منو از فکر خارج کرد. از داخل شــصدای زنگ گو 
 وصل کردم. 

ای؟؟+ الو؟؟ خونه   

ه دیوارهای دود گرفته سالن انداختم و جواب دادم: آره.  هــیگــان  

ستم آدرس موردنظرو  االخره تو دا کنم. ــ+ آها.   

ا تعجب گفتم: جدی؟؟ رو از حرکت نگه داشتم لــیصند و   

 + اوهوم. 

د ه ا لند شدم و گفتم:  . اون جا م ــ االن  ــنمــفورا   

ست؟نــ+ االن؟؟ زود   

ً منتظرتم.  هــیــانه عجله کن دم آ  _    فع

 ــنعوض کردم. ارو اسم رو عوض کنم فقط کت ام لــقطع کردم. وقت نداشتم 
بود.  کــیار رنگش مش  

اد عکــر م رو ــرت شناساکــاچ و  ــیرم شدم. س کــااتاق  وارد  فتادم که ا ســیداشتم. 
د  از کرد مــیش ــر ا ــر م و عکس رو داشتم. درکشو رو  دم. شــون کــ  

  ــیــنــ بود، شونه ای دور ــر تــ ۀرنگ که هال ــز س ــیهش کردم چشماگــاا دقت ن
د. فــهای قلوه ای و صورت گرد و س لــبده، شــک  

ــر چشماش نافذ و    لــبج و داخل شال قرمز رنگش هم فر بود  ا بود. موهاشگــ
  کرد   مــیتوجه 

فرحزاد  ــز نــگفتم: د  ــرلــب، انگشت اشارم روی عکس زدم و ز ا پوزخند   

*** 

ا انگشتام رو فرمون  هــیــاجلوی آ  عد از  اد ــان کــب گرفتم تا  ضــر نگه داشتم. 
شست.  داش شد و ــقه قــه د جلو   
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 دستمو دراز کردم: چطوری؟

 ً ا  متقا م لــدست داد و  کت کن. ــــع حر ســ خند گفت: خ  

ا : محتوای آدرس رو دستم داد  ۀگــر و  شون  ــنفکر کنم خو اشه.  ــ ر  ش  

ه ــر خــ جا دوره.  ــنس از ا لــیخــی تکون دادم: آره. ســر گه ــر ه   

از تو نــاز حرصش رو ش ــر وسط راه صدای  ز دادم گــاو گفتم و  ــنا ر  ــاگســدم: 
دی؟؟شــک  

دن جع ا د ــنر که گــاســۀ حتما   هــیگــانچ هــیدون د. مــها بود، ف لــیصند ــ
ش، گفتم: آره خب  ــز  ب ه؟ــجــیع چــ  

د  نــیدو  مــی+ تو ن عدا  شه؟ مــیواسه شغلت   

ه درک  چــیهــ_ من  واسه از دست دادن ندارم. شغلمم   

ستم اان جای تعجب داشت که چطکــای  ــر عاشق شغلم بودم و  حرف  ــنور تو
چند روز  ــنا ــیحوصل کــمگذاشت رو حساب    حتما نم و ــز رو   

*** 

م. ما کــیار ۀوارد کوچ اثــر   گرد و خا زادی در   شد  مــیرد  تــیه سخ ــنشــشد
ه وجود گــا دم رو مشکــل  مــیز دادن  کرد..   مــیاومد و د  

انــهای قد و  ســر  چم قد درحال  اد  ش کــا  م افتادم. گــزی بودن لحظه ای 
دون  ــنمــه کردم.   مــی گــیچ گناه و دغدغه ای زند هــیطور   

مــرو نگه داشتم و  ــنشــما الگــاگه نــر ه  اده شد   پنج ه کردم. 

ست اون جا +  

ال کردم. کــرد انگشت   زده ی تکون دادم و سمت در کرم رنگ و زنگ ســر ان رو دن
م   حرکت کرد
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ا اگــاد. واسش انخــچه ای سمتم چر ســ ه گــان  ــنر جای تعجب داشت که 
اال و ا ــنشــما ــنپ، وارد همتــ ــنمدل  داشت  گــیاش تاز ــر محله ای شدم.  چــ  

عد از چند ثا د.. ــفرما گفت:   ســیه کنــزنگ رو فشار دادم که   

م در؟؟د ــنار ــف شــ شه  مــیگرفتم و گفتم:   ســر مو از هگــابود. ن نــیصدای ز   

؟؟چــی+ واسه   

ش  کردم.   مــیرانه بود. اخکــالــط کــملح  

ــز ان خواست کــ ا ندارم گه  ی چــ ــر ام ــکه گفت: من  ل. ا داخــون تو ــ  

ا صدای  ا حرص زمزمه کردم: تو و مرض از شد.  کــیتــو در   

د و گفت: کــ و تو. ــر ان خند  

شت  ه دری ر تــم اومد. چند قدم جلو رفســر وارد شدم که  م. ســم و  ک دنــز د ر د
ه ز  له بود که  اری ای ختم  ــنمــز ــر ورودی هم حدود ده تا  شد  مــیا ان  

از شد.  ۀافقــا  نــیجوو  ســر در توسط  ناجور   

کنه؟؟   مــی گــیجا زند  ــنحزاد افر  ــز نــجدی گفتم: سالم. د  

ا ــیعص د:  ر داری؟؟کــا  چــیهاش غ  

گه رفتار ک ن. ــز مانه گفت: آقا درست حرف تــر ان محکــ ه جور د م نــنذار   

اره ن م کرد. گــاپوزخندی زد و دو  

ست نــ+ خونه   

 _ کجاست؟؟

گو  عد کــا  چــی+  رش داری   

ه پوزخندی زدم و    ــر خــم: واسه امر گفت  ا کنا

گو کجاست؟؟لند ادامه دادم:   
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ا ــیرنگش حسا ت قرمز شد نــاز عص  

ل هقــ. چند دنــنک  مــی گــیزند  ــنمــز ــر ه گوشم خورد: ز  نــیصدای ز  م زد قه ق
ــر  ون ــ  

ک نــز صداش هرلحظه  و تو ــر ه رو کنار زد و گفت: ســر شد.  مــی تــر د  

ه من گ ؟؟ــندســــر فت: حاال چرا رو   

م رو جلو چشماش گرفتم. ــرت شناساکــااال انداختم و   ــیو ــر ا  

د. ــ  کــمرنگش   

ال چــیقتل کرده؟ واسه  .. ه مگهتــر + اون.. دخ و  کشه؟؟ چاق  مــی؟؟ مواد ــنشــدن
.. کنه.   مــیکشه؟؟ وای نکنه قاچاق   

ت ن فهکــال لند گفتم: خانم سا شده. فقط  مــیچ جر هــی ــر خــه و  رو مرتکب 
ال س ز شــدن گه؟  مــی گــیزند  ــنمــز ــر م  کنه د  

ا  ی تکون داد ســر  ش که ری گفتکــاس آشتــر و  ا ماما چ وقت خونه هــی: آره. 
اش هم چند روز نــ ا ش ُمرد. ــست.   

ا ت ــنقــه  کــمآخر ش ۀدن جملنــا ش ل شد.  ه  گــاان نکــه   گــیرنکــمخند  لــد
ی تکون دادم. ســر کردم.   

کرد.   مــیهمون گــان ــر و  ــر زنه داشت   

ــر ا رفته تــن_ االن  ون؟ ــ  

 + آره. 

و همون  د: ســر ی ا خشم غ ــر رفته  ا تــنه تو چه که  ه ظاهر شد و  ون؟؟ ــ
 ها؟؟

ست. ن لــیش داخل و ــر داشت ب عــیسمادرش  ه عقب  مــیقد انکــمن و   تو
شت هم حرف گــاد نســر م. خوتــداشــر  زد  مــیش کردم که   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

12 
 

ه کراش داره تــر ر رو دخگــاکرد که ان  مــیه طوری رفتار   

ش   مــیاخ انکــ ستا آکه دستم رو جلو   هــر کرد و خواست سم وردم و گفتم: وا  

د گفتســر خودم سمت  د ا ت گه داد و ه رفتم و  ه ذره د ه    نــیداد ک ــیم: ا
سته  خوری.  مــیکد ری آب خنک   

ــر م جــیه رو از تــر عکس دخپوزخندی زدم و  رسما الل شد  دم و شــون کــ
شون گرفتم.   سم

گه؟؟ــنمــ_ ه ه د  

ا  ره خودشه ه عکس زل زد و گفت: آ ــز چشمای ر  زنه   

درش رو  ــر عکس  ل کنم تا خشممو رو تــر کردم خودمو کن  ــیعسون آوردم. ــ
نکنم.  لــیعکسش خا  

اشه درسته؟ــن_ ا ا م   

م جا دادم. جــیا اخم عکس رو تا کردم و توی  ی تکون داد. ســر   

دار.   _ ممنون خدانگ

ازش کردم. اول من رفتم و   شت کــسمت در رفتم و  سوار  م اومد. ســر ان هم 
م  ــنشــما شد  

؟نــیر ککــا  چــیخوای  مــیدا کردی. االنم نبود ــ + جاشو که  

ه جلو بود، گفتم:  ــر ه گــاکه ن  لــیدرحا ً را کــا  لــیخــاز نفرتم   مــیتظرش من فع
گرده ــر م تا نــمو   

*** 

ــزنــ# د  
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ــر م جــید رو از ــکــلداخل کوچه شدم.   ورودی  د در ــکــلکه    لــیدم و درحاشــون کــ
ه ک  مــیدا ــرو  ه دفعه   و خورد کردم ــر ا شدت  ســیکردم، سمت خونه رفتم که 

شدم  ــنمــخش ز   

فــیغ خجــی افتاد  تــر د از دستم رها شد و اون طرف ــکــلدم.  شــک  فــ  

ه؟  دم: حالتنــش نــیصدای نگرا خ  

لند شدمهمون توهم گر گــان ا درد از جام  ازوم ک ــنحــ . ه خورد  ه ماساژ دادن  ه 
کردی آقا؟؟ زدی داغونم کردی.   مــی ــر ســدم: کجا لــخورده بود، نا ــنمــز   

لند شد  د،ســــر که حالش رو   ک همون مرد کــمه   از جاش   

ا مشســر ش تــی م انداخت.  تــیشار از نفر ســر ه گــابود. ن کــیتا  ؟؟ چشه ــنا ب  

 ه زحمت خودم رو نگه داشتم ج رفت گــیم  ســر دم که شــقه ام کقــی شرو  تــیدس
ه مرده زل زدم.   

ره اش خاص و در  هم شکسته  مــیکــحال جدی بود.   ــنعــچ  

ش ک تــیدس د: مثل اشــرو ک ه من خوردی.   ــند و غ اســر که تو  ــنت هم   ــ
تو بودی.  صــر بود مق  

ه من  ــی گه تو..   یمــشعور   

  ــناــکوتاه   لطفا نداشت، گفت: شما  گــیشکست ــناز ا مــیکــکه دست    کــیاون 

ه اون مرد    داشتمــر  ــنمــز  روی دم رو از ــکــلادب رفتم و   ــیچشم غره ای 

ــنق و سنمــیه عگــان کرد.   مــیمرده اذیتم  گــ  

ــز رانه ای گفتم: کــالــا لحن ط شده؟؟ ی چــ  

س صــیعد حر  متعجب شدم  مــیکــپوزخندی زد.   ا صدای  لند گفتم: ــتشدم و   ا 
گه.  م د م ب ا فقط خورد ا دم؟ و  مــیای  نده از مشــر  لــیخوای خسارت هم 

ه دخ ه  ستون  . ــنخوردــر  ــر قــگدا و ف  تــر شا  
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شم که مچ دستم رو مح   .. دم: ولم کنلــان گرفت.   کــمخواستم از کنارش رد 

مت خواست  کــیاون  ــز ا مال ارو دستم رو کچــ گه که  ی جاســر د و من رو شــی 
لم گذاشت.   ق

ا گــاورد ــر  ش کردم گــان ــیرو ــر ا  داز. نــنجماعت در  ســر را منو   

م که خسارت خودم رو ن د  ا  مــیپوزخندی زد و گفت: درجواب اون حرفت 
ا پول اون ها زنده ن لــیخوام. و  مــیرو  خانوادمت خوام. خسار  ـول  ا   یمــنه 

 شن. 

ه.. ســر  ــنهمون.. ا ــنوا رفتم ا  

ه های مامان وق ل افتادم گ گشت خونه.. التماس هاش ــر  تــیاد چند هفته ق
ه خدا.. ز    تومانای حداقل پونصدهزار ــر و رو کردن خونه فقط  ــر رو

قه اش رو چنگ زدم و تو صور  ــیا تــنشاخم وح ــنش داد زدم: بکردم و   یشــال  ــ
گه ای هم نتــشسنــگنج   ســر من و مامانم  م. راه د د ت پول  ـ مــیم که ب  م کهـنــ
ه رو  ؟اغ من؟ســر اومدی  چــیداخت کنم. االن واسه ــر پول د  

گه چرا؟؟  کــی اون هردوشون شدم.  ــیه عصگــاتازه متوجه ن د  

ه  چــیدم مــنف ــز ب ضــر شد که  ــز ش جــیی از چــ ــر ی چــ ا قدرت،  د و شــون کــ
دن دس مچ دستام رو گرفت.  گفتم و تقال کردم تا آزاد شم.   نــیــهــبند، ا د  

ه مچ هام دس ۀحلق از کرد و خواست  ا صدای محــز بند رو  و خشن  کــمنه که 
ــان کــمتوقف شد: ولش کن   کــیاون   

اشه  ــیان، هم انقدر عصکــ  ــنمــه نــیع ــنکردم که ا  مــیازم جدا شد. فکر ن  

ــسم تــر از  ــر ه گــان.. واقعا دلم خوش بود  ستم  مــید. نخــشون چر ــ ز جونم ادو
خوان؟  مــی چــی  

ا تمام جونم ــاناخودآ  ه ام گرفت و  دم مــیکه سمت خونه   لــیدرحاه گ داد  ،دو
ا خونواد تــیزدم: لعن ای منم ُمرده. درست  تـو  ۀا  
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ه  از کردم و  ا کردم. تــند تــنم رو کــاب رفتم داخل. اشضــر درو  د   

از ش ۀدر خون دن رادفروغ  ا د دــند.  شدم  ــیعص تــر ،   

ه   ا صداش متوقف شدم: گ له ها رفتم که  کردی؟؟ سمت   

ه تو چ ـه داد زدم:   

رو داشت..  لــیخــکرد.   مــیاخ  

ارو اومد  اغت؟؟ســر _ اون   

ارو؟؟  + کدوم 

سه لــ_ همون   

س؟؟لــدم: ســــر ا تعجب   

گه  س بود. لــ_ آره د  

ا دم  ــنآب دهنمو قورت دادم و دو دون معطــ ه دم تو ــ از کردم و  لــی. درو   
نکردم..  ــیهم توج ــندصدای را  

بندی افتادم که اون  ه دستام  کــیاد دس چرا اون لحظه  نه. ــز مرده خواست 
دم؟ مــنف  

اکــال ــنهم رو  غل کردم. از جو شــک  ــ ن من دم. کنج هال جا گرفتم و زانوهام رو 
ه هاشون رو جور  مــی چــی زه رم؟ تاکــا  چــیکنه من   مــیخواد؟؟ مامان که داره د

ــناو  ه  مــیه رو ســر ار بود که  لــ ش و گفت د ده بود دم. مامان د . فکر  ده مــید
اخــ ــی واقعا کردم   م. که چجورینــال شده. از دست مامان هنوزم که هنوزه عص

ده؟ ــنخواد ا مــیوضع االنمون  ــنا ا همه پول   

س مخالفه م چــیاز هر  ام رو فرم من تــنج ا خوام..  مــیفقط   

اــر ــــع ســ تلفن خونه زنگ خورد.  غضم رو  ــنش داشتم.  ا صدای ــ  فرستادم و 
گفتم: الو؟  فــیعــض  
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ه چطوری دِ  جونم؟  نــی_   

ه خدا اسم مسخر ا حرص  دم:  ار تا حروف داره که اون هم  ۀخند من فقط چ
؟ نــیک  مــیمخفف   

اومد.  مــیخوشم نزاد قت از اسمم قــدرح  

لم گه سخته  م. کــاتونم   مــی ن_ د ه من  مل  لو؟نــ گــی  مــیعدم تو چطور   

؟؟ ــر چه خون اسم داری. مــیکــا  ۀعدشم تو انداز خب توهم  لــیخــ+   

طوری زنگ زدم. چرا صدات گرفته؟؟  ــنمــ. هــر چ خهــی_   

. چــیهــم رو کنار زدم: کــااش  

اال  ه د_  لــیخره  داره.  لــ  

دم مــای کرد و ادامه داد: آها ف نــیمکث طوال   

امه.  حتما  ا ه خاطر  فکر کرد که   

خ  تــیا ناراح سشــگفت: ب د اول  ا م داد که شاد و خرّ   ــنگفتم. نه ا  مــیت لــد 
نم. ــز   

ش ا صدای شافــچه حر  ــنه دادم: اکــت تــیه  ا من  ا  مــید شا لــیخــدت ه؟ نه 
 شم 

؟ ــنلند گفت: جوِن راد  

سه  ه  لوفر. نــا اخم گفتم:  ــز حاال من  ت گفتم چــ  اسمش رو  هــیی درموردش ب
؟ گــی  مــی  

االخره داری  م؟  غ ها..  مــیا خنده گفت: چرا ن ری قا م  

خت عاشقم ــ هــغ زدم: اون جــی ست. نــد  

  تــیخب خودت گفت گفت: مــا مظلو 
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ه من نظر داره و همش   ــر + فقط گفتم  م  مــی گــ ده ب  

گه  ۀشون ــن_ خو ا عشقه د  

ا خنده گفتم: احمــق   

د و گفت: د ده. گــتــنام خونتون؟ دلم ــ نــیخند  

گه ب ــنام اــادامه دادم: دوست دارم  تــر  آروم ار د ه  ــنشادوماد رو  م. ــ  

ند دهنـو ا اخ م گفتم: ب  

اشه توهم حاال  ه ذره شده ــ_  ام؟ جدی دلم واست   

ات.. ــگفتم:   آروم ا ا من از خدامه فقط   

ا. رفته مأ_ وِللِ  ا ر  گــار نه انگــانچ نچ..انکه رفته عشق و حال   ممورت مامانمش 
داره.  تــر که دخ  

اشه  م ــز ا. منتظرتم ع ــ+   

اوشه. ب ــر رم  مــیعدش  ــنــ_  اشه؟ ــ خورم.  ون غذا   

ه  ــز + نه نه  کنم.   مــیی خودم درست چــ  

ای  فــیاضازر خود. ــ_  موقوف   

خدافظ ه شق. کــلخب   لــیخــ+   

م، خجالت  ش رو  ه ــنــاد خونمون و بــلوفر نــدم که شــک  مــیقطع کردم. راس
خت زند  کــلش طوره  ــنا مگــو ر  

مون از نظر ما  مــی لــیخــپولدار بودن.  لــیخــ لــیخــخودشون    ـیلـگفت که ب
 ن سســخ لــیخــوتمند ها ثــر گن که   مــیدرش مخالف بود. راست  لــیک کنه و کــم

ه ف تــیه معتقد بود که دوســتلــا عاره  ــر قــا   

ــنب از  لــیاز داشتم و نــ ه پول منم کردم   مــیدوستم توقع ن تــ  
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م. اون هم مثل من کنکور نداد. کــال از   اهم دوست بود طش شــر س دهم تا االن  ا
اد درس خون نبود و  لــیرو داشت و  ار   مــیز ا  اش  ا ه  وارد  اون رو  ازی تــیگفت 

ا درآمد حساهکن  مــی لــیشغ   ــی. 

لند شدم شــک  فــیهو   کــیلوز و شلوار مش ،هــیز حموم و دوش کوتاعد ادم و 
دم. شــای پو   

ا سخت  ــنحدود دو ساعت  خونه،  ــنه تو انــحالت ممکن گذشت هر ثا تــ
ه انداز ــر  ا بودم. تــنداشتم که  تــیحس رو وق ــنک ساعت بود. ا ۀام   

ر،  عد از ظ ا وضع  لــی و کرد   مــیر ـاکـو  و اون  ــنرفت خونه ا مــیمامانم صبح تا 
ه و ا ا تمام روز رو   ــناالن، د   ر کــاجور حرف ها مجبور شد حداقل دوازده ساعت 

 کنه. 

فون رفتم و کــااف ۀا صدای داغون زنگ رشت اره شد. سمت آ ش داشتم. ــر رم 
لوفر بود نــ  

د مکــمد  ا ه خاطرش  ار فشار دادم. هر دفعه  از شدن درو چند    مــی ــتصــیه 
ــر رفت  مــیدم صدا هم که خدارو شکر نشــک ون. ــ  

عد هم صدای ضشــک  فــیهو  اره فشار دادم.  از نــلو رو شنــف عــدم و دو  دم: 
 شد 

ا حرص گذاشتم. خونه که مرتب بود. ا فون رو  اب خاــتلــآ م تــنداش صــیه اس  

از کردم که صدای تق تق های کفش  ه گوشم خورد. درو  اشنه دار   

ل من؟لــ خندی زدم و گفتم: سالم چطوری   

غلم انداخت.  د و خودش رو تو   خند

ا  م در  _ خ

غلم خارج شد و  نــیمع ا بود. از  ه چشمام گفت: و ــر خــاسمم در ش کــا  لــیه 
  ــز بود. نه س ــیچشمات هم آ
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ار ــر داخل و گفتم: اش بود. هلش دادم  گــیشمــحرف ه ــنا  نظر  و تو انقدر اظ
 نکن. 

ستم  م. درو  د ا  ســشال طو خند لندش، کنار کــش رو همراه  ت  ــر ف دسته 
 کرد. 

: شلخته مسف گفتأا ت  

  ــی_ تو خ 

اه شده ســدی که اطرافش فــی ستــر ک شدم. کچــخونه فوق العاده کو ــز وارد آش
ــز ا تــنبود رو روشن کردم.  ز ــاگ  ــنمــکرد ه  مــیر کــای که تو خونمون درست  چــ

 بود 

شنــ ه  . ردم. چه قدر تا خونتون راهه مُ  ــز نــه داد و گفت: آخ دکــت تــیلو   

لم   + حرفات تکراره 

شستم. "مر  شست. کنارش  ای گفت: شوهرم  ــیسف الأا تض" ای گفت و 
که.   واقعا ؟؟ ــز هــانقدر   

عد فگــاتعجب ن ا  گه؟  مــیرو  کــیدم  مــش کردم.   

ش..  مــین ــنراد ــنال اخــ ــیچشم غره ای رفتم.  شه ا  

دم: حاال مگه رو توهم زوم کرد؟؟ســــر ظ غـا   

خواد.  ا صدای نازک و خنده داری گفت: واه واه تا دلت   

شستم.  دم و کنارش   خند

ً ن ا زر زدم. اص ا دمش. اون طورم که تو _ نه    ســت. نــ گــی  مــید

ه حرف زدن درد و دل های هشــر  م  خود و ــ.. حرف های گــیشمــوع کرد
د  نــیجاهــمن و حرف های خنده دار و  ــر  ســر حوصله  ه او  لو نــو جد ن راجع 

ــز س ها لــ ی نگفتم. چــ  
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؟دهی چای رو شستم و گفتم: ساعت چنوان هالــی  

ش انداخت و گفت: هشت و  هــیگــان م رستوران. ــ ن ــز م نــه ساع  

لو.. نــ+   

اشو نــ_  لند کن  کــلهــلو و درد  م. ــ هرکولت رو   

ً هرکول خود+  عدشم.. تــیاو شه.  مــیزحمتت .   

ــر فش کــچش رو از داخل  ــس  ت. الت تخخــشه  مــیون آورد و گفت: نــ  

 کــیی مشســر دم. رو شــپو  کــیا شلوار مش هــیوارد اتاقم شدم. مانتوی کرم کوتا
م کردم. ســر هم   

*** 

م. مطم نــیک و مدر شــوارد رستوران  ره  ــنبودم که ا ئــنشد اال ش  ــیلخــ جا 
غ بود.   هم شل

  ه. ــر م؟؟ همه جا نــــشــ+ خب.. کجا 

 _ رزرو کردم 

عد خوش آمدگ  نــیرسو گــاردم که  ش کگــان لو حرف زد. نــا  کــم ــیاومد و   

ه  فرما ــز مــ ــنای اشاره کرد: ا لــیخا ــز مــعد هم  د.. ــشماست   

م.  ا شکری کرد سالن رستوران بود.  ۀگوش  تق  

شس ه روی هم  م. تــرو ت شد گه سا عد از سفارش چند جور غذا د لو نــم. 
ا سواس ه رو جور کنه؟ لــیکوت رو  سته د شکست: مامانت تو  

ــنغم ه طر ســر ش کردم و گــان گــ تکون دادم.  ــنفــمو   

ستم   مــیش کــاد و گفت:  شــک  ســیاز افسو  ــر آه    نــیدو  مــیکت کنم. خودت کــمتو
ـ..   که.. 
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ً کنم.   مــیم من ازت توقع نــز دونم ع  مــی+  . کــیشهــاز  اص  

ا فرم خا شت صندتــنه  صــیمردی  شست و ــ لــی،  ه نواخشــر انو    نتــوع کرد 

ش چر  ۀه همگــان ــند. انقدر غمخــمردم سم غض کردم  مــی گــ زد که   

در و مادر خوب.. همرف گــیزند ش نداشت. گــچ غم و غصه ای تو زند هــیلو نــ  ..  

.. ش بود ــر دونم تقد مــین سش ه شادی  مــین ا شا د تظاهر   کرد و   مــیدونم شا
. ــیم اون ت ــر خــار شده بود. نغم و عقده تلن ــیکــلتو دلش    

ادم  هــیدو مادا کردم. ــه شغل خوب  نــیدِ  تــی_ راس هست که توش مشغولم. 
م.  ت  ره کــاصاحــب   رفت ب االش رش از اون داف های   

ال گــاا خنده ن ه  ســر ش کردم. دیوونه فقط دن های جذا  

 + چه خوب 

ه  ــیپول حسار شدی و داری اون جا مستقا خنده ادامه دادم: قشنگ معلومه 
. نــیز  مــیب جــ  

دی؟؟ گــان صــیا حالت خا جلوی اون انقدر دارم م کرد و گفت: تازه کجاش رو د
ه. ری کنگــااد ازم خواستــآخرم خودش  تا عاشقم شه و  آم مــی کــیه عشوه خر ســر   

دم و گفتم: چه قدر فان خوده ــات تـ خند  

 از غذاش خورد و گفت:  قــید. قاشچــ ــز مــرسون آورد و روی گــاغذا هامون رو  
واال قت محضه. قــه؟ حچــی تـز فان  

ده تو رو تا حاال؟ ــر شه ای رو شــالس گــ آب کردم و گفتم: د  

ا.. _  ا ه آره  ش  ت رسکت معروفه. عکساش رو تو شــر راس دم. ش مــسا عد د
ک. نــز هم از  د  

ر کــاای  ــر م ــر دم تو رو هم اون جا ب مــی: قول ادامه داد  لــیا خوشحا  
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ار صــتح لــیش کردم. خودم دوست داشتم و گــاب نضــر ه   تــیالت.. خب اون 
؟چــیمن  لــیازی کرد و   

اون جا؟؟  نــیک  مــیر کــا  چــیلم. حاال   ســیمر  +  

ه  داری معمو ــر کت صادرات و وارداته منم قراره شــر _  ه حسا شم  ا  لــیم   
گه  ــیکــل ه ماه د ام و عموم  ا داری شم.  مــیرم مشغول  مــیضمانت   شغل حسا

اد  کــم  کــمهم   ــر   مــیدارم  . رم مــیسش رو کــال م.  گــ  

م. ماشا   نــیآها ک ده جور غذا بود نــز گفتم و هردو مشغول خوردن غذا شد د  

م  لــیخــ خورد  

*** 

ــز ا حس کردن  دن  ــروی گونه ام از خواب  کــیو خش ــر ز  چــ ا د   ســیکدار شدم. 
اال  دم، ســر که  مون لــم د های هردمون شد  لــبخندی م  

کردم.   شگــاشستم و نا ذوق   

ا؟؟ تــر _ چطوری دخ ا  

ش رو گرفتم. از   کــیا چشمای اش ده بود و ســر زاد دستاش آکــادس ب زادی د
شه پوسته پوسته شده بود مــمثل ه  

ذاشت تا روی دست هاش  مــیسش تــر شه کرم رو در دسمــدم. مامان هشــک  هــیآ
ه خاطر  حــیزخم های سط ماله.  ه  خورد ــر ای هم  ش   از  که ایتــشت دس

بود  ــز تــطرف داخل که ورقه ای شده بود و  از  ــنشــدرما  

ل و هفت سالش شده بود و گــان ره اش دوختم. تازه چ ه چ ر گــاان لــیهم رو 
شت..  کــمد و  فــده و موهای سکــپوست چرو هفتاد سال داشت.   

ا..  ا غض گفتم:  ا   

دم در ا ا هم محو شد و در آخر صدای زنونه ای  ــر اشک تص  ــر ثا تار شدن د ا
؟؟ــز نــد ــیه گوشم خورد: خ   
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ا عادت داشت من رو ــ ب ضــر ه  ا غلش کردم.  عد  لــیدار کنه و ــدم و 
کرد.   مــیرو کــا  ــنمرگش، مامان ا  

ععــحاال هم جسم خسته و ض غل گرفتم.    مــی یعــسوقت ها صبح  ضـیفش رو 
خــر ر کــاســر کرد از  ش رو هم  شــیگرده و  کنه. صــر از زما ف من   

بود،  ــیش خرماــکه تا چند هفته   ــیفروغ.. موها ــیش کردم. چشمای گــان
ه ز  ل  د ــر ش کــی مشســر شده بود که از الی رو  فــیــر  نــیــمــت ه بود. ون زدــ  

ا مامان جونم  شــی+ خسته ن  

م. ــز ع تــر دخ ســیرم رو نوازش کرد و گفت: مر کــم  

م. مامان  کــم ف و شک لــیخــحرف زد ده نــنقوی بود اما من ظ  

ا لوسم ــز نبود که تو ناز و نعمت  ــنلش الــد  گــید زن اتفاقا کردن   مــیرگ شدم 
چ طور بود.  ــنمــه گــیمن از   

حون از هم اتفاق هی خور صــر ساده و مخت ۀه ص م.  ه  تــنرف  گــیشمــد مامان 
حونه  ر.. کــاســر  ً حس کردم ص ا  ۀجرع ــنزهرم شد. آخ  کــ م رو   ــیااشت ــیچا
س دم. شــک  ســر  نه اش رو تــر مامان مانتوی خا ا نتــی ک ی ـر سـرو  تــیراحاش کرد. 
ش. کــمش ش رو دادم دس  

خش دخســر  م ـر تـش کرد و گفت: ب  

خ د ب ا غض گفتم: منو  ات   مــیکه ن  شــیا  ه  ا  ر کنم. کــاتونم   

ا کرد. کــادستاش رو قاب صورتم کرد و اش م رو   

ه ذ مــیمن هستم ن تــیگفت: تا وق  نــیو ا م د ـینـــز د فــاه و سســارم دست  ا  .
ا ه  مــیفقط من  شــیتو خونه مواظب خودت  اون پول رو جور   ـیـاتــنتونم 

 کنم. 

ه "پول" ۀدن واژ نــا ش از ســر م افتاد. نکنه تــن، رعشه  اغم؟ســر اد ــه   
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س  ش ــ، هــیدی وامــحرف های مامان ا س هم بود لــدمون  لــیخــاز شا
همه پول؟؟ ــن؟؟ اون هم اــیاتــننبود. آخه   

خونه. گردم ــر تونم  مــی_ تا آخر هفته هم ن  

د گه  ه خون هــین راخالصه ماما  تــر د سوت و کور  ۀشد و من موندم و   

ده بود.  شــیخونه تا حاال رنگ خو  ــندم. اشــک  فــیهو  ه خودش ند  

ه د ده بودن و اون هم  ام د ا د مامان و  ا اومدن من بود نــشا  

ً ش کــا از همون اول نبودم  اص  

ل  تــر شــ کــمناهار ساده ای درست کردم.  خونه رو مرتب کردم و  کــم از ق
شه الاقل ا م مامان هم  ش   ــندرست کردم که س  مــین ک کنم. کــمطوری ب

ه هفته  ستم چرا گفت تا  ست؟ نــدو  

شه. ــر که   تــیشه؟ خدا کنه تا وق مــیآخه مگه  گرده، غذاها خراب   

ـون ش تل ه  دم  بو  مشغول تماشا  ــیاله دادم. کــت ــیترو از جلو روشن کردم و 
ه جوراســتــر  کــمکه تلفن خونه زنگ خورد.  حس نس از اون شب تــر  ــنا ــیدم. 

ارو  شأ گرفته بود. همون شب  ا..  نــیم ا مون اطالع دادن که  ای که ب  

لند شدم و تلفن رو ــــســ م تو فکر اون موقع ــر نخواستم  شتم. داــر ع از جام   

فرما  آرومآب دهنمو قورت دادم و  د؟ ــگفتم: الو؟   

د: خانم فرحزاد؟؟چــــتو گوشم  و جدی ای صدای آشنا   

 + خو..خودم هستم 

ت  و از فاز جد ــر ی د: نــ . که.   نــیسم. همو لــس من همون تــر ون اومد و خند
د ب تــیخب ولش کن منو شناخ ا گه.  ــند مت. ــ  

د علرزش  ــنخواد منو ب مــیکه   چــی نــینم دست خودم نبود.  ه؟؟ــ  

؟؟چــیدم: واسه ســــر ز گرفتم و گــا  کــممو محلــ  
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ار ــ. مــیف مــی_  گه راه دور  لــیابون اصخــ ســر که   کــیا دم  گفتم تا نتونه د
ای. ــ  

ا حرص گفتم: م مــیچه منت هم   مــیاون قرار ن ســر ن ذاره چشم غره ای رفتم و 
. آم  

ا حر  ته چون گــیحرکت موندم: در مورد زند  ــیکه زد،   فــیتا خواستم قطع کنم 
 همه جوره جونت در خطره. 

ام؟ــ کــیدم و گفتم:  شــک  فــیهو   

ه  شستم روی  ازی منتظرتم. نــ_ من االن  ل  مکت کنار وسا  

ا هر جمله حرص  دمش ــله دادم و ک هوا تلفن رو از گوشم فاص ــیو قطع کرد. 
کرد.   مــیمنو چند برابر   

 م و فم رو انداختم رو شونکــ  م کردم و ســر ای  کــیا عجله مانتو و شلوار و شال مش
ــر زدم  ارک رو وق ون ــ رفتم.  مــی لــیخــچه بودم  تــیاون   

ارک نبود. وایهــیدم. ســقه ر قــعد از سه د ال  چ کس تو  ه  م ســر  ــینکنه 
ا.. ــ ا شه قاتل تو؟؟ سه ها لــاره؟؟ نه  اون وقت   

ه فراموش سکــااف کردم.   تــر د تــندم و قدم هام رو ــر ر مزخرفم رو   

ش خورد که رو  ا حالت خا تــیمکنــچشمم ب ش رو   صــیشسته بود.  دس
بود.  شــیگو ش تو  ســر مکت و نــه گــاه  کــگذاشته بود روی ت  

ا مشســر ش تــی ش..  تــیبود ح کــیتا  ساع  

م خورد.  ستادم که چشمش ب ه روش ا  موهام رو عقب دادم و جلو رفتم. رو

ه کنارش اشاره کرد: جــیش رو داخل شــگو   مــیا اخ . ــنشــش گذاشت و   

دون حرف از چشمای طو گــان شستمســهمو  ا فاصله  . ش گرفتم و کنارش   

ههــی آد  مــیخوشم  م ه چ کدوم  م سالم نکرد  
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ش رو روی ت ل دس اره مثل ق گش نــه گــاه  کــدو ا دست د مکت گذاشت. 
 موهاش رو مرتب کرد. 

؟گــیرتو کــاشه   مــی+   

شه  مــیشه.  مــیی تکون داد: آره ســر   

 ــنا از  وع کرد: شــر و  د شــک  قــیمــه دادم. نفس عکــمکت تنــ ۀه گوش تــر شــ
ازی ها خوشم ن ه جایشــفه و رستوران کــام  ــ که   آد  مــیمسخره  م   ک اومد

نم. ــز تا حرفم رو جدی  لــیمعمو   

  لــباصل مطســر  ــنــ م رو کنار زدم و گفتم: فــموهای اضا

د  ا   شــیغه ام صــ_ تو 

ت زده ن ا چه رو  ش کردم. گــاا چشمای گشاد و ب دم: تو  ــنهم ــیا حرص غ  چــ
ه من دادی؟ ها؟؟ ــ ادی رو  شن  

ادــ_  ش فکر ک یشن خوای راجع ب د قبول کنــیندادم که  ا   نــی. 

ه من دستور ن ؟ تــیهس کــیدی. فکر کردی   مــیدستم رو مشت کردم: تو   

گه  س فکر نکنم د لند شد:  اال انداخت و  ــمادرت رو ب نــیو ــتشونه ای    ـینـــ

ه  ته؟؟؟ســر تو  چــیدم و داد زدم: ــ ب ضــر از جام   

ه  ــر   مــیم کرد. ادامه دادم: داری انتقام گــاه نــنســدست  ی؟ گــ  

طور جلو اومد و من عقب رفتم.  ــنمــداشت که عقب رفتم. هــر ه سمتم  مــیقد  

ت  ذارم تو و مادرت راحت زند م ــنشــ_ انتظار نداری که سا نتظار . اــننــک  گــیو 
 داری؟

ه سال نــزادی  ۀاال انداخت و اضافه کرد: خواست ــیو ــر ا ست. فقط   
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دم.   گــینامحسوس سن لــیخــ بود؟؟  مــیت چه انتقامــسال محر  ه تلخ خند
دم و شــک  غـیـجـکه   نهــز حرفش رو  ۀادام خواست داشتم. ــر کف دستم   ۀانداز 

ش فرود آوردم. ســر و روی ر  سنگ  

ستم. ق ــر م داشت از جاش لــچشمام رو  زد  مــیون ــ  

ه روم رو ب صحنۀجرئت نداشتم  ــنرو م. ــ  

نداشتم  .. من.. قصدی چه غل کردم؟؟   

دن  ج رفت و افتادم. گــیم  ســر رفت،  مــیش که ازش خون ســر ا د  

متــر دندونام از  ا دم بود ســر ر که گــاخوردن. ان مــی س ب دنم هم  ـدمای  اومده  ـنــ
 بود. 

لند کردم. ســر دوار شدم. مــدن آه و ناله اش، انــا ش مو   

ه زحمت رو ز  نــیتکو  شست.  ــنمــه خودش داد و   

ش روی نا ست.  مــیه ای بود که خون حــدس رفت گذاشت و چشماش رو   

لند شد  ـیـفحش ها ــرلــبز  خواد   عــیسمنم  زمزمه کرد و  ه  لند شم. ا  کردم 
؟ چــیکنه   فــیتال  

کشه؟ .. لــیتو و  نــیک  مــی ــیچه فکرها نکنه من رو   

ً  شــی مــی ــی تو فوق العاده ای. قاتل خ واقعا پوزخندی زد: ایول   دوست اص
ت مــداری  م؟ أای ادارمون و تا ب د مورت   

م زل زدم. صورش هم خو ا نف ا شده بود. تــنو وحش نــیرت ب  

ه  نــیصحنه فرق چندا ــنا سنا نداشت تــر لم فــا   

نت  ا ل ستم و  ه.. جون.. ماما..نم.. قصدی..  لــبچشمام رو  ه.. خدا..  زدم: 
د..م ســتــر نداشتم.. فقط..   
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از کردم،  ــز پوزخند صداداری زد. تا چشمام رو  مد روی گونه ام فرود او  تــیسف چــ
ه عقب  اال  غـیجــت کرد. ــر و من رو  دم. شــک  ــیلند  

ــسن ۀضــ وش شدنم ــیحس کردم درحال  بود.  نــیگــ  

از ننــا چشمای  ش، گفت:  ــنحــش کردم. گــامه  ف شد حــماساژ دادن مچ دس
ارم ــات رو  کــیصورت عروس می کنر کــانذار  ه کنم که صــخواستم تو  مــیاولش 

ــنا   ــ

ختم در  ا دستام پوشوندم و اشک ر ه ظاهر آدم،  ــنا ــر اــر صورتم رو  شخص 
تفا کش کردم. اشک رو تو چشمگــان الل بودم.  ه پوزخند ا ه  د و  رد ام د  

ش خو  ا دا ــنکنه. ا  مــیی ــز ش داره خون ر ســر دم مــبود و ف نــیدس رد ر من 
 پوزخند زدم 

ً گذاشتم.   ــنمــمو رو ز ســر همو ازش گرفتم و گــان قط رفت و ف کــیدم  مــنف اص
درتو در نــو شــنآخر ازش ا نت انــیروا ۀتــر ارم دخمــدم: " ا ل ه جم ــن"  له رو 

دی رو تحمل  ون آورد. معلوم بود داره درد  کنه   مــیز  

ه چس  ثــر مژه هام در ا فمو روی آسفالت  عــک و ضچــده بود. مشت کو ــگ
دم و هق زدم ــک   

.. که.. منم.. داغدارم مــیف مــیا نفس نفس گفتم: تو.. توی.. احمق ن  

 مــیکرد.   مــیدرد  لــیخــ ضـیی شد. جای مشت اون عو ــر س ســیدقایق نح
ستم االن پوست س ا فــدو ه بنفش  ل  د اه شده ـسـدم ت  

ارک ــر ه  ا  مــیم ــر داشت خوف  کــم  کــمزد.   مــین ــر نده هم تو  که   ــناداشت 
 هوا تارک نبود. 

لند شدم.    تــیمکنــه ام رو از کــت ش لم داده بودم. از جام   ۀم گوشفکــگرفتم که ب
ش داشتم و سمت خونه راه افتادم. ــر مکت افتاده بود. نــ  
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ــر  تــیامو از اون لعنهروقت  ه ــ ــز ون گذاشتم،   ــنای شد فکر کردم حداقل چــ
ــن مــین ــیدفعه که ی  ه  مــیگذره و   مــیعادی  لــیخــمش، ــ داره. نگو   تــر تفاق 

ه اون  مــیهم افتاد. لحظه ای هم ن اد کــخواستم  فش فکر کنم. ثــشن  

ال  کــداخل   لند ســر  . شد  مــین دا ــدونم چرا  مــیگشتم ن  د ــکــلفم دن ا   مو  کردم و 
دن  ت موند.  جلوم، چشمام گرد شد  صحنۀد و دستم ثا  

ــر همه رو  ــند: بنداز چــــصدای داد فروغ تو کوچه  ردا قراره ف  تــر ــــع ســ . ونــ
د  اد. ــمستاجر جد  

ستامت در دو سد خونه رو داشت. ــکــل  تــیلعن دم. دم و جلوی فروغ ا  

دی  مــیاجاره هم که نرو که خوردی.  پوزخندی زد و گفت: سالمت  

ً کنه؟ خودم   گــیکنم مامانم کجا زند   مــی+ فروغ خانم.. خواهش  ؟اص  

خواستم مشکوک شه.  مــیخودم رو اضافه کردم. چون ن  

د من  ؟؟ چــیمامان  لــیرفتم توی اون خونه. و  مــیشا  

ا اون  مــیم.. من که نعدش ه قــه هر دا  ه سقف  ــر م ز ــر احمق  ۀســر خوام  قه 
کنم.   مــیجور فکر   

م توج ا اون  ــیب ه دور  مــچاقش که ه کــلهــنکرد و  سته کــمشه چادر  رش 
 بود، از در رد شد. 

سکه ب  ــیها لــیمح ــیا وجود  ممکنه بود  ــندم رادمـــا اتــن نه. ــز م ش کردم   

شم که دو تا   ش  لــیرگر درحاکــاخواستم وارد  ــنسن تــیکه  دن آور  مــیمون رو گــ
ــر اومدن  شون ــ ک بود نــز خورد کردم. ــر ون و همزمان ب اره ه ک  ــنمــفتم ز ــد دو

ا چشم های مشــر برخوردم.  ســیه ک م. ای مواجه شد کــیگشتم و   

ش  د ستادم و ن گرفت.   لــیافه ام رنگ خوشحاقــا د ش کردم. متعجب گــاصاف ا
م ک تــیم کرد و دسگــان غم هوا رفت. جــد که شــروی کبود  

رو کرده؟ کــا  ــناهات ا کــی_    
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مون رو کــاه   ــنراد ملتمسانه گفتم:  ا کن که اس ــر ری  .. لطفا دازن نــنون ــ  

التماس کنم.  ســیوی کخواستم جل مــیچ وقت نهــی  

ا ا االن.. مجبور بودم  لــیکرد. و   مــیشه مــه رو هصــتو  ــنا  

ا جونم ب ــیآخ کجا ــا ؟نــنک  مــیت رو دارن آواره تــر که زن و دخ  نــیــ  

شب   ش گرفت و گفت: من د   ــنا مامان دعوا کردم که ا ــیکــلدستم رو تو دس
ت نداد مــم اهب لــیرو نکنه. و کــا  

م گرفت و گــان اســر هش رو از چشمای متعج ــنش رو    یتــانداخت. ادامه داد: ح ــ
ارم کرد  ــیکــل حرف   

ش رو شــا اخم محوی دستم رو ک ه ذره ب شد  مــیرو ــر دادم  مــیدم. تا   

ً کنم؟   گــیمن کجا زند  لــی+ و  .. اص  

شده؟ ر  چــیصورتت  تــیالشم رو کردم. نگفد: گفتم که من تــ وسط حرفم 
ه اون  سه؟لــداره   

سگــاان دجوری  ش آلرژی  ــتر   ه خاطر درد  از چشمم کــیاش دا کرده بود. ــب
. فتد که خندم گر کــچ  

ه اون   ــر + چه قدر  دی  مــی گــ  

شستم و  ــنم رو ســر روی جدول  ختم..  دستام گرفتم  ــ د   چه قدر 

د م شدم.. تــی ش آلــاون  ۀغصــا شم تا مامانم ب سه. نــر  ــیســیس خشن   

مون رو دارن  ــناز ا ا ه ــر ندازن تو کوچه و آ مــیور، اس مــی اد وی نداشتمون رو 
فرم از همه.. تــناز همه م دن   

ا دمت گرم  لند شدم. راد خدا . کرد   مــیم گــاهنوز داشت ن ــناز جام   

م شــ+ گو  دی؟  مــیت رو ب  
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 اون ۀچاره خودم.. شمار ــ مدل بود.  ــنا آخ ئــنش مطمشــی تکون داد. گو ســر 
ا   مــیاسمش رو ن تــیسه که حلــ ستم رو گرفتم.  د تــر شک و  ــیکــلدو د  

اشه. نســتــر  مــی اه  ستم تمرکز کنم  مــیدم اش د بود.  تو حالم   

فرما لــیبوق و معط ــنعد از چند د.. ــجواب داد:   

ً  زونم قطع شد. خودش بود  ش آ اص ش زنگ زدم؟ ســمن ب  ب زدم. چطور ب
ش خودش حداقل... ــخواستم. نه  مــیمن فقط جا خودش هم زد داغونم کرد.   

ه خودم اومدم. لعن   تــیا صدای ممتد بوق 

اره شمارش رو گرفتم گــیفالکــا    چرا قطع کرد؟ضـیه عجول عو ا  . دو  

لند شد: خانم همه رو از ز کــاصدای   م.  ــنمــز ــر رگری  خارج کرد  

دم راد قورت دادم و ازشون فاصله گرفتم.  غضم رو  حث  ــند اهاشون    مــیداره 
  کنه

ده  تــیبوق خورد. لعن ــیکــل ه لرزش افتاده ب جواب  ود. اهام از ترس و اضطراب 
ــن شم. هر  خش زمــ آن ممکن بود   

 _ الو؟؟ 

اــر شماره  ــنابود.  ــیصداش عص س چرا عص ه درک. نــاش ناشناس بود.  ه؟   

خ د.. من.. شــ+ ب  

ش؟؟ زنگ زدی عذرخوا م رو داغون کردی؟؟ کــلکه زدی    نــیک  هــی_ فرما  

م سفاون موقع متأ ــتا : هام رو روی هم فشار دادم لــبچشمام و   

انــصورتمو تو تو دلم ادامه دادم: نه که  ــناوردی  ؟ ــ  

؟ ــنکه اول اومد  ــیدم خونمون؟ همون جا ــناــشه  مــی+   

د: مگه من مثل تو  نم؟ ــز رم که از شغلم کــاــا حرص غ  
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نم..  ه ج ه درک  ً از کوره در رفتم:  ه..  ا ــنانــ اص  

ادم افتاد گو ــر رو  شــیتم گو قطع کردم و خواس رد و کم  گــان ه. ــنراد شــیت کنم که 
س سمتم اومد. تــر ا تعجب و   

شد؟ چــی_   

ــر ه اش زدم که ــنســرو تخت  شــیگو ،  کــیا چشمای اش شدم   هــر خــه در  . شگــ
ستاده بود.   که فروغ کنارش ا

غض داد  ا ا ا  ازدم: هر غل دوست داری  کن. مس ً ون  ن. ــز ششون تــآ اص
م که شده اجارت رو  ــر از ز  گه حس فــز ر  مــیسن   ــینی نکــر قــم تو حلقومت تا د

چه تا  همه دورمون جمع شده بودن  ــنمرد او ــر ــاز  ار نبود.  لــ  

ا شدت خشم رو و ثناء داش مــیه ــر دنم  ال اس ت ن تــنرفت. همه    ــیمم گــاا ب
دجور  کردن.  ـد. شــــر مــی کتــســرم   

ه کــا ــز ش مامان حداقل بود و  کرد.   مــیش بود و ازم دفاع کــاگفت    مــیی چــ  

ام ــر دم تا شــراهم رو ک ــز م. خواستم جوب رو رد کنم که  خورد و داخلش  لــ
 افتادم. 

کنه.   کــمکــم  ــنادمخصوصا ر  ســیخواستم ک مــیای زمزمه کردم. ن تــیلعن  

لند شدم و وارد  ه ن ــیاده رو شدم. ــاز جام  ه رفتم قــه گــاتوجه   

شم  ــیکذا  ۀمحل ــنا کــلاز   خواستم مــی جوب خداروشکر خشک بود و  دور 
شدمخــ ف شدم. اوضاعم داغون بود. ثــاالخره ک لــیو  . س   

ه زندستم بو  ــنراد شــیگو   تــیش وقکــا زدم.  مــیلوفر نــه  گــید،   

ه پناه مثل ماــر الاقل  ش.. ــشــای   

ادآوردی ا لــیو  اش اومده ا  ــنا  ا دم. نــز ان خوشحالم شدم که زنگ ــر که   
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اش  ا ه اش رو داشتم که  ً تج عد اــر چون ق ه حرف گند ــیکــلکه    ــنداشت و 
ه دخ گه  نم. نــز ش زنگ ر تــارم کرد، گفت که د  

اش فکر  لــیبودم و  ــر قــمن فقط ف ا حله م ــنکرد که چون تو ا  مــیخراب نبودم. 
ــز معتادی  حتما کنم،   مــی گــیزند  ی هستم. چــ  

ه هفته ســر احمد ه عمو گــاــر مــه تع سته بود  مــی ایدم.  شد که   

ستم. لش رو نلــد گه مال من نبود، ا  عد از اون خونه ای مــی دو  جا رو  ــنکه د
طوری بود  ــنلوفر که انــعد  داشتم.   

ه نفر  د شدم مــموند.. که از اون هم ناا مــیفقط   

ه آدم پولدار که ن ف رو حر  ــن. اسوزه که ــر قــای من فــر دلش  آد  مــیآره خب.. 
ش ر ــنقبول نداشتم تا ا دم. ســکه االن ب  

ه  اد مامان ــنوضع رو ب ــناد خونه و اــافتادم. االن ا ــن بودم مطمئ ؟؟ چــیه ــ
 سنگ کوب مــی کنه. 

مون  ا  مــیشه؟ مردم اون جا انقدر گدا گشنه ان که درجا همه رو  مــی چــیاس
شن  مــیشون حــدزدن و صا  

شستم و ســه مسجدی ر  له هاش گوشه ای  ه دیوار ســر دم. روی  ه کــت م رو 
دونم چه قدر گذشت که چشمام روهم افتاد.  مــین دادم   

ی دم که جلو نــرو ش نــیــشــمز ماتــر دار شدم. صدای ــا صدای اذان از خواب 
 مسجد توقف کرد. 

اال ــازش  ســیک عد اومد و  ستاد. ســر اده شد  م ا  

ل زدم تا و  ار  ــنضح باچند  دن مش. ــ کر کردم توهم زدم سه فلــا د  

ستم و  لندم کرد. خــ ــیچشمام رو  ازوم رو لمس کرد و  الش شدم. حس کردم   

دم. شــه چشمام ک تــیه. دسعــدم واقمــتازه ف  
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ه ــ تــی؟؟ مگه نگفنــیک  مــیر کــا  چــیجا  ــن_ ا له ســی و ر ســام دم خونتون؟ جز 
ــز  دم. چــ ی ند  

ً گه پوزخندی زدم: م ای؟؟ ــقبول کردی که  اص  

شده بود.  چــیــاند  مــیکــش  ســر ش کردم. دور گــاا دقت ن  

ه نظر  گشته. ــر رش کــاســر اومد معلوم بود که از  مــیچه قدر هم خسته   

اب..   _ حاال که اومدم. اون اس

س ــر + آره آره مال ما بود. ن  

لند شو سوار ما ــی  ــنا نــیــشــخوای تا نماز صبح  مــیشو  ــنــشحوصله گفت: 
 جا؟

ست   مــی کــمبود که  ســیا کتــن لــیداد. و  مــیحضورش آزارم  هنوز ه کن  کــمکــمتو
ارم نــی کنه.   مــیومده هم داره حرف   

شور  مــیکسل ام   کــمش کردم و گفتم: گــاخمار ن مــیکــا چشمای   م. رم صورتمو   

ازش کردم.  ــیآــر شــاط بود. سمت حــد مسجد شدم که اولش وار  رفتم و   

ستم  مــیا فشار زاد خارج شد. ن کــیآب خن ً دو  ا  آد  مــیم داره ســر شت  اص
 نه 

د. اما من، ــ م ســر از  گــیخست کردم و روی صورتم فرود آوردم.   ــر مشتم رو 
خسته بود  .. درونم روحم..   

ست فم رو گرفت. کــکرد. جلو اومد و    مــیم گــاگشتم. داشت نــر م و آب رو   

ندم   هــیش راــشــسمت ما شستم. خواستم درو ب از کردم و  شدم. در عقب رو 
ست.  آرومفم رو کــ  که انداخت کنارم و خودش درو   

ه صندکــفورا ت ستم. درح لــیه دادم   ـر ـخواستم از ز  مــیقت قــو چشمام رو 
م. ــر سوال هاش در   
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سته شدن در رو ش از و  عد هم صدای استارت.. نــصدای  دم.   

االخره ازت همه  سم ــر  مــیرو  چــی_ من که   

سته گفتم: درک  ا چشمای   

ــنهم ه صندنــز م ســر از جا کنده شد که  ــنشــما چــ ک بود  خوره  لــید جلو   

.. نــیمارستاتــ نــیروا  

ذار  ه سوال ب +  سم. ــر من   

ع چــین ه؟؟ چــاسمت  دم: ســــر سمج  نه. ای مرض  نــیزد.   

مــیگفت: اسمتــون زاد ص  نــیا لح شو.  مــ  

ه من نگفســر گفتم: نه که تو   آروم تـو  تــیی اول   

ار. نــکوتاه گفت: زا  

لو نــاز  تــر د ون اسم داری. مــیکــادراز شدم و گفتم: اووو اندازه   لــیرو صند  

لند شو رو صند شو  ــنشــما لــیا خشم گفت:  من ولو   

شستم و گفتم: ا  ه خدا نغرغرکنان  ا  ا هات رو  لــیجوم صند مــیه   

ً دم. نــخندش رو ش آرومصدای  از کنم.  اص ا اخم  حال نداشتم چشمام رو 
شم. گــاادامه دادم: ان اری خو ر من موش ان  

ت  تــیاخم کرد: وق ً امتق دون  مــیب خندم حدت رو   

ش جدی  مت کجا؟؟ ــر د: االن بســــر شد و  تــر لح  

شت  ه  رو گفتم: خونه ات ــر ه دادم و کــم تســر دستام رو   

از کردم تا ب ــنه چشمم رو  شش ــ ؟چــم وا قشنگ قرمز شده بود.  ه  

ا خجالت؟  ــن+ ا االن از خشمه   
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اده شو ــرو نگه داشت و گفت:  ــنشــعه ماه دف  

ــز ش کردم. خواستم گــاا تعجب ن ً من راچــ لند گفت: او م که  ده نــنی 
م که بنــت صــشخ شد عدم ما هنوز محرم  و ــر مت خونه خودم من آــر ستم. 

 دارم. 

گه گ  لــیخــ هتل  ً مثاز خونم دارم.  تــر ب ۀــنحرصم گرفت. حداقل   

ه تــمر  ــر   مــیکه جب توقع بودم.  ــر  لــیخــهرچند من هم  ه واسه من گــ  

لند  و جدی شدم و  گو که فکر   تــر ی نم من احمق رو  ه ج از خودش گفتم: 
مت منو مــکردم  ا مال ال و خــها همش  ــنی خونه ات نگو اــر  مــیای 

عدم من  است.  شم.  مــین کــی تو  ۀغصــرو  

از کنم که قفل مرکزی رو زده بود. آ هش کردم. اون هم گــان شــیتــخواستم درو 
کرد.   مــیم گــاطور ن ــنمــدرست داشت ه  

ذار  م درو وا کن. ــر +   

ه ذره جا صدامو گذاشته بودم رو  م. ســر تو   

ازش کرد. ــب ضــر ه  اده شم  ــخواستم خودم  اده شد و سمت در اومد. واسم 
و گوش ــر فم رو گرفت و من رو کــ  ۀکه ی ون آورد. ــ  

 + چته دیوونه؟؟ 

ال نــز  ه صورتم شد و گفت: حقته تا صبح صد تا  ک  اد ــت ســر د  

م لرزد تــند که ــدرو چنان ک ی ولم کرد که چند قدم عقب رفتم. عد طور   

ان سمت در گــانــره خــ ا ه دفعه زانوهاش خم شد لو رفج ش کردم.  . ت که   

جوری شد.  ــنکه ا  ــندم از اــر چند لحظه لذت   

ه ــز نــد گــی  مــی چــیوای  ه چــیه ــر مــ؟؟ ا گه.. دج رفت گــیش  ســر ؟ نه   

ا  گفت   مــین چــیهــش کردم. گــاس نتــر فقط   
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ش رو ش ه من افتاده بود و دس ه ضــ ه خاطر اون نکنه . قه اش بود قــشت 
 ست؟؟ 

لندش کردم. شــلندی ک ــنهــ ا زحمت  ش رفتم.   ــر بوی عطرش رو ز  دم و سم
ــ ونم طبق معمول بند اومد  م حس کردم. نــــ ز  

دون  سته و  عد  هــیگــاچ نهــیا چشمای  االنــشو ــه من، دست و  ه  ی ش رو 
چسبوند  ــنشــما  

دم.  ــیو من جاــر جا  ــنگفت: از ا  ــیفعــا صدای ض ت  ندارم که ب  

 تــیاالن خواس ــنمــه چته؟؟ نداره که نداره. ها ش کردم. گــان کــیا چشم های اش
گه نــر    نــیشم نکگــای د

و ــر  لطفا کنه.   مــیم کرد و گفت: حضورت اذیتم گــان  

شده بود.  ــر از ســر اند  ــر و ز  شنــشو ــشدم که از  نــیتازه متوجه خو   

  آد  مــیت.. خون.. داره.. ســر سـ.. از.. + 

ا بند نبود شــروش ک تــیدس : کردم نلرزه گفتم  مــی عــیسکه   ــیا صدا د. رو 
ه دادت  کــیرم. فقط  مــیاشه  سه. ــر گو که   

د: من او  ــنا حرص خند م ـر ـ. آد  مــیم ســر  ــیال  ــننــست که چنــارم  لــ و م
واسم  تــیسنــ  

االخره عادت داشت چه شغل مزخر لــدم. چون مــمنظورش رو ف  فــیس بود 
 داره. 

ه  گــاان .. تــر غه ام فراموش کرده بود بصــماجرای  کــلر   

داد  مــیکه داشت ادامه   هــیم. همون راــر دم شــراهم رو ک  

م  م ستنــواسش م ه کــااش ست نــم. اون هم واسم م م هجوم آوردن. هوا 
د بود ســر شدت   
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ار  د حرف نکــاحساب و کتاب نداره.   واقعا آب و هوای ب اهاش  زدم.  مــیش   

د ه جا مــین تــر هم حال خودش  کردم   مــیدا ــ ــیشد و هم من   

کنه.   کــمکــمخواد   مــیم فکر کردم ســر ــر خــ  

 ســر که های تــشدم و  مــیها رد  ــنشــاز الی ما هــیگــاک بود و من  فــاتــر ابون خــ
دم نــش مــیهای عالف رو   

گه   ه کجاها که ککــاد شده بود شــرم  غض  مــیهم اشک  ده  رختم و هم 
 داشتم 

اومد..  مــیازم در ن ــیصدا لــیو   

ستادم و زپ   ال   از کردم. فم رو کــگوشه ای ا شنم گ  لــیخــپول گشتم  مــیکــدن
دن پنج هزار  بود.    شم چــیساندو ۀخواستم وارد مغاز ق زد. ــر چشمام  تومانا د

و   ه سمکــکه ی ده شد. شــک  تــیفم   

م طوری درد گرفت که ضعف کردم  ــنمــدم و رو ز شــک  غـیجــ افتادم. جای کبود  

دم نه  فم ول شد و کــ  ۀدست   لــیدارم و نه پو  فــیکــه خودم اومدم و د

نکردم و  ــیه حرف و سواالشون توجر از اطراف و داخل مغازه اومدن. چند نف
لند شدم و رفتم   

ارو  د کــدیوونه بود که   واقعا اون  فم رو دزد  

ــر   چــی ؟؟ جز همون پول؟ ــیمرد حسا آد  مــیت گــ  

 مــیرو  ــنمــگردم فقط هــر خواست  مــیفقط دلم اشتم. دستم رو روی معدم گذ
. خواستم  

ذارم. ــر خواست  مــیدلم  ازم رو کنار  ای االن حداقل لج  

دم... ــر  ا تموم توانم دو گشتم و   
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ه مرد نــدم. زاســاالخره ر  دم که رو جدول همراه  شسته بمــار رو د سال  ود. ا
اره و موفق هم شده بود ــبند  داشت خون رو  عــیسمرده   

م ــکردم، هم من و هم اون   مــیحاال که فکر  چاره بود  

 مرده گفت: تموم شد 

ا صدای داغو نــزا ده بود چون حال و روزش  نــیار  شکر کرد. هنوز من رو ند
 خراب بود. 

م افتاد و گفت: خانم گــامرده ن اســر مواظب هم لطفا هش ب . ــنشــتون   

ً د که من مــچه شوِت من االن اومدم از کجا ف ــنا م؟ــنزن ا مث  

ا تعجب ننــزا ه من ر گــاار  ال کرد و  د. ســه مرد رو دن  

ه اش رو جمع کرد و سمت مغازه اش حرکت کرد لــک های او کــم  ۀمرده جع  

؟؟ــیجا ــن_ تو هنوز ا  

 + من.. فقط.. 

.  ینــز  مــیم حرف نکــا. تا خونم الم تا  شــی مــی ــنشــلند شد و گفت: سوار ما
شد؟  چــی تــیگرف  

شت هم  ش خوشســر چه زود عوض شد.  حال شدم ی تکون دادم. راس  

ه  ــز +  ی.. چــ  

گشت. ــر سمتم   

؟ نــیک  گــید نــنرا نــیتو  مــی+   

نده  مــیاز قصد جمع ن ستم. خب اون هم ن  

ــــع ســ  ــنشــ_ آره.   
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شستم و اون هم راه افتاد. ن لد بود که تو اوج  مــیاالخره  دونم راه رو چطور 
ــنک از خلوت فــاتــر  م. ــر ســم تــ ها رد شد  

شدن..  مــی تــر ک شــرفته رفته خونه ها   

سته  کــم  کــممن هم   بود.  گــیشد همش از فرط خست مــیداشت چشمام   

خودش اوج آرامشه  ــنمــشد. ه مــیه ندنــش گــیچ صدا و آهنهــی  

ً کــاهوا هم که   ه  م ک شده بود و نورهای نمای ساختمون   مــیابون نور خــتار
د شــخ  

از نگه داشتم.  مــیهمه شون رو مات  االخره توقف کرد. چشمام رو  دم.  د  

اره حرکت کرد و رفت داخل  نــیرگ و پــز در  از شد و دو  

گه اخالف ــر  ً کــاجا   ــنخونه های د ک و ا م سنا بود تــر ه ــتلــتار  

د بحــدم توی مــفقط ف م که شا اغگــبود  تــر اط خونه بود . م   

م زاــهمزمان  ا رفت. زد، داخل بوته ه مــیغر  ــرلــبکه ز   لــیار درحانــاده شد
دم ســتــر چند لحظه   

ه دفعه همه جا روشن ــر شد. اومد  عد  اغبون  ــ ه اون  ون و گفت: صد دفعه 
ه تار تــیگفتم وق چراغ هارو روشن کن.  ــنرفت، ا کــیهوا رو   

رفت  نــیطور گفت و سمت ساختمو  ــنمــه  

له های سن کــیشــحال  ــنعــنمای ساده و در  ااش رو  گــیداشت.  ال  خواستم برم 
م داشت.  ش درآورد و داد دستم. جــیاز دی ــکــلدسته  که نگ  

عد ــر _  قــر و داخل. درو هم قفل کن  اال. اتاق گوشه مال توهه  ۀو ط
مان.   مخصوص م

عد ســر  ری؟ مــیدم: خودت کجا ســــر ی تکون دادم.   

ر. کــاســر _   
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ا تعجب گفتم: االن؟؟  

له. تا ه ش هم د ــنمــ_  ال گرف  تــیساع صــیم شده. مرخــر اال ه لطف  که   ـیـتم و 
م آوردی وقتم تموم شده. ســر   

م جا داد ــر ش کردم. هم دگــامنده نشــر  ش شد و هم ب  

و   مــی عــیس ش م ا همون جدی بود کنه.   ــتش هم ثانــکرد   

اال رفتم.  ش رفت و سوار شد ــشــخداف زمزمه کرد و سمت ما له ها  از   

ه در ــر  وه ای -ب کرمتــرکــرگ و ـز ـگشتم سمت در.  ق  

شون کردم تا  تــیــطور ن  ــنمــد داره. هــکــلچه قدر     داش کردم. ــامتحا

س ه سالن  از کردم و رفتم داخل.  ه ــتلــاجلو چشمم بود.  گــیر ــز  ا ــتاالخره درو 
ستم،  تــیق هاش خاموش بود و وقــر حدسم بود چون تمام  ــنا صداش درو 
و شد چــــ د و ا  

ا دی رو لمــکــلدا کنم. دستم  ــق رو ــر د ــکــله کردم تا  گــاکنار در رو ن س کرد. 
ان تمام تــر  د فشارش دادم که نا ق ها روشن شد. ــر د  

و ر  ــنمــک های روشن کرم رنگ، ز مــاســر ک و گرد وسط سالن بود. شــ ــز مــه 
 پوشونده بود. 

کــیکو   تــر د و لوسفــه رنگ س ــیلوژن هاها فضا رو روشن کرده بود.  چــ  

ش ــز مــافتاده بود و ت ــک ها مــاســر و  ــز مــنورشون هم روی  ش رو  ــونبود ه نما
ذاشت  مــی  

ا ایول ا وله  لــیخــ ــنا خ  

ه جلو دوختم.  ــر چشمای  تم رو از اطراف گرفتم و  از ب  

گه بود هوف..  ه گه ادر د ره تو خونه  مــی واقعا  ــنفکر کنم د  
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ش حرکت کردم. کفش های    ــر جــــر جــک ها صدای مــاســر لجم روی کــاسم
جاد کرده بود. نــنما دی ا  

وه ای سوخته بود و ِچش ستادم که ق ن ا ــر و دست مــیجلوی در پ  ــیطال  ۀگــ
از کردن در شدم. ــکــلشه  مــداشت. مثل ه ه  د عوض کردم و موفق   

ه فضای تارک..    از هم 

ه سالن فوق العاده ــر  ا دکوراــز ق هارو روشن کردم.  ک و شــ لــیخــون ســیرگ 
ان شد   مدرن جلو چشمام نما

ل که  ده شده بود. چــبود، قسمت های مختلف  تــیش راحکــسه دست م
ـون لمان راحـز ـ لــیخــ تل بود  تــیرگ سمت م  

ا رنگ هر دسته ست شده بود ــر رنگ  وه ای سوخته..  ــیآ . ده ها  روشن.. ق
.. ســیا  

که    ــیشش الم  تــر سه تا لوس.. تــنداش کــید و مشفــرنگ س تــر شــدکورها 
ستال هاش  زد.  مــیق ــر ک  

د. ــچس ــنمــرو ز  کــمرسما ف  

ول  سلــه  کس   ــیخ  

کس   ــی ــر قــر و فکــا  ــی تــر ه دخ  

اهت و تفاوتمون مسخره بود.   ه چه ش س ت مــیآرو کفشم رو   ــز مــدرآوردم. از 
ل های راح گــیا خستبود مجبور شدم.  وه ای سوخته ای بود،   تــیسمت م که ق

شستم.   حرکت کردم و روی تک نفره اش 

ل خودمو جا کرده بودم. ک  ــیا حالت معذ نج م  

ه آش خونه ما  کــلشد   مــیاژش تــر م افتاد که گــیر ــز  ۀخونــز تازه چشمم   

له های س ا   -دفــکنارش هم    ــیی طال ده هانــر کرم بود. 
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  نه خودش.. ه چــنظافت  ــنر چندکــاا  ئــنزد. مطم مــیق ــر ی ــز مــاز ت

م  لــیخــاد. شالم روی شونه هام افت اومد.  مــیخوا  

 ً ــش ــ اص داد رو ن ــنا نــیــ ــر  کردم. قرار صبح و دعوامون..   مــیهمه رو ون ــ
عدم زا تــنانداخ مون.. آواره شدن خودم و مامانم..  ا ه نــاس  ــناار و آوردن من 

ه اضافه   لش  ــیکــلجا..  حث ق  

حش  اد حرف ص ک هفته تو اون خونه وای.. مامان  مونه.  مــیافتادم. گفت تا 
ش جا داده بودن.   ظاهرا ب

جام.  ــنخونه منم که فقط امشب ا آد  مــیاالخره که   

ه نــنکنه زا دم. ــ ب از جام ضــر ار..   

شم صــجا نگه داره و درآخر  ــنکه منو ا  ــنبود ا ــنمــآره قصدش ه غه اش   

ــز  هشه هم مــیمگه  ا؟ ســر تو  چــیزوری؟؟  چــ شه خدا  

شستم. ا اره  ؟چــیمامان  لــیاز آواره شدنه و  تــر جا ب ــندو  

ش زنگ کــا نم. ــز ش ب  

*** 

ــز خورد ــر ا حس کردن  ه صورتم از خواب چــ دم. ــ ی   

ه روم و چشم تو چشم شدنمونــر دم و ــ جت  ــنعــ دن شخص رو ا د  گشتم. 
لندی کجــیناخواسته  تازه   گفت و عقب رفت   مــیآرو  ــنهــاون هم  دم. شــغ 

شده؟  چــیم تــگرف  

دن چشمای طو  ست نــار نــجز زا ســیشدم که ک ئــنش مطمســا د  

ا لــدست لرزونم رو روی ق خدا؟؟  ۀبند نــیس گفتم: مگه جتــر م قرار دادم و 
دم ســتــر   
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ــز   ش بود. هنوز بوی عطر مردونه اش رو داخلــر وم افتاده بود، کت اسی که ر چــ
ــ کردم.   مــیم حس نــــ  

ش رو من  امر متوجه گــاان و انداخ شده بود و ی  

ل دو نفره دراز کســر خو د و ساعدش رو روی چشماش گذاشت. شــد روی م  

 _ ساعت خواب 

م شــازه ای کمــخ چشم چرخوندم تا ساعت رو  بود.  دهــر دم. جدی جدی خوا
ـوناز  تــر اون طرف  مــیکــدا کنم.  ــ ستاده ب تل لند و ا ه ساعت  ود که بود. 

د بود فــرنگش س  

تو  در ال شدم. چه قخــ ــیخونه؟؟ آد  مــیتازه  االن نــیعم بود اوه.. نــدو و 
 فکرشم؟ 

ع گرفته بود  ــنا دم. شــالغرم ک کــمرو ش تــیدسم. از شدت ضعف، حالت ت
گه لــ ه نکرد  ــر م ــ س رومخم  ا خونه نــون کوفت کــ ــز م  از  کنه   ر ضــی حاچــ
ش از حدم تعجب کردم. ــ ــیرو ــر  ــنا  

د تــر ا  ــنخوا مــیدم: نســــر د ؟ــ  

خورم. چون تا  ــن_ من عادت دارم ا وه  ک هانــز موقع ها ق دارم. ــی صبح د  

 + وای چه جوری؟؟

ه جوری.. لــا  خند محوی گفت: حاال   

گشنمه.   لــیخــمن  لــی+ و   

گه مجبور بودم اع گه گداس و تــر د ه درک  خوره  چــیهــاف کنم.    چــینداره 
دن؟کــر کنم که  کــا فم رو دزد  

دون  اره  ــر غـچ تهــیدو خچال ــ ش گفت: داخل  دار ــر هست.  چــیهمه  تو حال
خور   
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ســیس خلــخوشم اومد که  ا. همۀ پولدارها هم خنبود  ســ ا . نتــسنــس ســنه   

ا  دم و  از سمت آشنــتو دلم خند خونه حرکت کردم. ــز ش   

از کردم.  ا خورا  ــیچ غذاهــیخچال رو  ود بشده  ــر و هله هوله  ــینبود و فقط   

ش انداختم. هنوز دراز شده بود.  هــیگــام ننــ ب  

ه ش وه درست کنم. چشم غره ای رفتم و  از  تکــال نکنه انتظار داره من واسش ق
خچال خارج کردم.   

ازش کردم و داخل دهنم  فــیکــاای رفع ضعفم  ــر ت هم کــال ه ش گه ددم. ــر بود 
ه ــر حد  ــندر ا ــز رو نبودم که  ذارم دهنــر رگ ـز ـ لــیخــ چــ م. دارم و   

د لند شد. نــرق مزه اش بودم که صدای زان و غمشغول ج ار   

وه سازو روشن کن. ــر زحمت  ــی_  و اون ق  

ه من چه   ــیرو ــر ا  گفتم:   

ا من خواهشا. من االن از خست حث نکن  ا ــ گــیشست و گفت:  د  ا ش از حد 
لــ چوب ک از نگه دارم. مو ــات الی   

ه حرفش نخندم. حوصللــ دم تا  وه سازش   ۀمو گ حث هم نداشتم. سمت ق
ش کنم؟؟ گــااز   تــر اون طرف  مــیکــکه   ز بود رفتم. چجوری روش  

سم موفق شدم. نفس راح کــم  کــی دلش مــی  دم. شــک  تــیاهاش ور رفتم و از شا
شه؟ ــع  ــن آدم ضا  خواست جلوی ا

شستم. اون شلــجای ق ــر سرفتم  ادی داشت.  ــر ثــتا واقعا ت کــال م  ز  

ــع گذشت.  ه ر ــنحدود  دل ن فــیمون حر ــ شد. سکوتمون رو صدای  مــیرد و 
ـون شکست.  مــی تل  

دی؟ــ+ خوا  

ه معســر  د؟نــز چرت هم  تــینه تکون داد. چطور ح نــیش رو   
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ــکــاادامه داد: فنجون تو   وه  دار و واسمــر ه. ــظرفش  ــنشــت کناری مانــ ار. ــق  

ه پوستم فشار آوردم.  ا ناخنم  ا حرص   دستمو مشت کردم و 

ه عنوان   ش آورده اکــلمنو  ده   ــنجا. نه ا ــنف که جای خواب   

ل نــیخونه شدم. فنجو ــز تو دلم نثارش کردم و وارد آش شــیفح   ـیـ، از جاــیا نع
م گفت  اد در  ــر که ب ــنکــاداشتم. از حرص ز مدلش  دممــدم. تازه فــت رو ک ــ

ه ولش ک سته  ک وار تــو اتوما مــیآرو ه  نــیطوره که ا شه.  مــیخودش   

لند شد:   ــر خالصه فنجون رو  اره صدای نحسش  توش  ــز نــ  چــیهــکردم. دو
خورم.  مــیتلخ   

خور. ـاگـا غضب ن ه تعارف نکرد که تو هم  خوره..   شعور  ــیش کردم.  کوفت   

ه گــاکه ن  لــیشده درحا ــز ا چشمای ر  ـونهم  دم  شخونه خارج ــز بود، از آش تل
ل ه  ــ ز  ۀکه  فراموش کردم.  کــلام رو   

ا  کــی   فنجون هم همانا  تــندن صدای شکسچــــک همانا و مــاســر شدنم 

ه  ــنمــطوری رو ز  م  اعث  ــنمــخورد کرد و هــر ک مــاســر فرود اومدم که کبود
لند  غـیجــشد  بود.  تــر کشم که از صدای فنجون هم   

ه ثا ستم و  م جاری شد. کــاد اششــه نکنــچشمام رو از درد   

اچ ه گوشم خورد: نــزا ۀصدای دس ؟؟ ــیشــد؟؟ خ  چــیار   

از کردم. تو چشماش نگرانفس  ه صورتم خورد. چشمامو  واضح بود  نــیهاش 
ــنهم  مــیاما اخ ن شده بود. ــر ا ــ وهاش سا  

م گذاشت که  آروم ش رو روی کبود عقب  دم و صورتمو شــغ خفه ای کجــیانگش
شد.  تــر رنگ ــر زد که اخمش  چــین دم. ــر   

م. خــهمزمان سمت فنجون شکسته چر  خش شده بود. د ش  ا که تــتموم محت
خونه هم افتاده بود. ــز شه هم تا خود آششــهای   
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خ  تــیا ناراح د.. فنجونت رو شکستم. شــگفتم: ب  

مت گفت: فدا  ت ســر ا مال  

و از اگــاا تعجب ن مــیکــ ه اون رو شد.  ــنش کردم. ی که داد   ــنمــال هخــ ــی رو 
اد نکرد  اشم. و ف ر  د خدارو شا ا  

وه  ــر صــهمش هم تق خش ز ــخودش بود. گفت ق  ــنمــار و حرصم دراومد 
اره جای اون کبودی که ه د. شــک  ــر تــ تــر د ،رش بود کــاشاه نــر شدم و دو  

الش کردم.  ا چشمام دن لند شد.  ــنکــاد داخل  تــند تــناز جاش  . ت هارو گشتــ
اگــاان ــز ل ر دن ی بود. چــ  

که   تــیلند شدم. شالم روی شونه هام افتاده بود. فکر کنم درست از وق تــیه سخ
ه دســر دم و شــک  فــیهو  گشته بود ــر ار نــزا عد از حدود  گشت. ــر قه قــم کردم.   

ش ن ه  گــاه دس ش بود.  ــیس آــر کــمه کردم که  روشن دس  

ل تک نفر  ه م اون جا  ــنشــسمت راستم اشاره کرد و گفت:  ۀا چشم   

ــنم رو کنار زدم تا درست بکــاری که گفت رو انجام دادم. اشکــا   مــیر کــا  چــیم ــ
؟  کنه

 ً وه ای که بوش همه جا  اص . کرد   مــیده شده بود توجه نچــــه اون فنجون و ق  

ا اح شست.  ام  ا پوستم تماس س رو سمت  ــر کــماط  تــجلوی  م آورد. تا  کبود
ـخ بود. تــندا کرد، ــ م مور مور شد. چون داخلش   

م گذاشت.  اره رو کبود ش   لــیدرحا که گذشت عادت کردم.   کــمدو ا اخم دس که 
م ه خاطر ــر روی  ده ورمش االن هاست که ضــ س مونده بود، گفت:  ه ای که د

رنه آثار خود کبو  مــیر ورمش کــا  نــا ا لــیشه. و  ــر اــر چند  ه وا دی حاال خوا
ره گــاحاال ها ماند   

ــز  عد از ده ثاچــ م ــاناخودآ ه نــی نگفتم که  ا درد گفتم: خدا  رت نکنه. کــاچــه   
شو کردم. فــم. خب منم تالســر تو  نــینــز ا سنگ  تــیخواس مــید گفت: ســر خو  
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ت درد نکنتـه؟؟  گه جای  مــیفکر کردم  دس  
س مــیکــش انداختم. ناخواسته صورتم  ســر ه  هــیگــان ه  ــتجمع شد. واسه اون 

ه. ــخطرنا  ۀحــنا ســر بود.  تــر د لــیخــمن   
ــر ق ــر گن آدمو   مــیهوف  ــر ه جو نگــ ــت منه. کــاح هگــ  

ــه سنگــاا ن ه خودم اومدم. چشماش قفل گــ ه جوراش   ــیچشمام شده بود.. 
ه چشمای طو غرق  ش زل زدم. ســشده بود. منم   

ه خودش اومد. ــر کــمکه    تــیدستم رو روی دس س رو گرفته بود گذاشتم که   
ه هر حال معذرت   آروم خوام.  مــیگفت:   

طور  ــنمــ+ منم ه  

ا قــعد از چند د ــر صداش از فکر  قه  له هاــ اال. اتاــر رو ون اومدم:  که   ــیقو 
مان.. شب رو  مون.  اون جا درش کرم رنگه، مال توهه اتاق م  

فتاده نــ قــیچ اتفاهــیر گــاطوری رفتار کرد که ان  

ا شد  تــر کــمس. دردش  ــر کــم  ــنا ــت+ ممنون   

دارم.  ضــر م کرد و اضافه کرد: فردا قرار محگــان ی تکون داد. ســر   

اهاش تو   واقعا ب جــموجود ع ــنش کردم. اگــاا خشم ن م  ه گند اخالقه و من آ
ره.  مــیجوب ن  

ه ساله  ه تو ه خب.. فقط  ذارم.  مــی نه من نقــیه سال.. اتفا ــنمــنه ا  

از  تــر م نــر  کــمکردم نبود   مــیعدشم.. خب اخالقش اون طوری که من فکر 
 تصورم بود. 

اد ســر آب خورد. فکر کنم  نــیوالــیهمراه  صــیه رفت و قر خونــز سمت آش درد ز
ش  ه نظر گــاان کــمکرد.   مــیداشت دیوو عکس من.. ــر اومد درست  مــیر صبور   

لند شدم و  عد از  کردن   ــیاز جام  له،  ــیکــلحرف سمت همون اتاق رفتم. 
ستم همون در کرم رنگو  دم و واردش شدم شــه رو کــر گــدا کنم. دستــتو  
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جاــر شــغذ دیواری کــاا   لــیبود. و  کــیاتاق زرش ــیکــلتم   د کرده ی رنگش تضاد ا
 بود. 

داد  مــیش بوی نو چــدم. همه شــال ظاهر اتاق شدم و روی تخت دراز کخــ ــی  

ن اسم چو لــخت. کنار ت  ــز مــت کردم سمت ــر طوری  ــنمــشالم رو در آوردم و ه
کوتاه بود راحت بودم   کــم  

ه ذهنم هجو کــاهزاران اف ه تو هر  ه سال..  ــنمــم آورده بود. ا  

ستم. و  م  لــیا حرص موهامو عقب دادم و چشمامو   حتما  ؟د ــر  مــیمگه خوا
ش نــزا ار خوا ه ــز  ــنعــده بود و من ــر ار تا االن صد  ه  ا و فکر ج زل زده بود 

کردم.   مــی  

ه خواب عمــنف ا خودم حرف زدم که  لو شدم و  ه پ لو   فرو  قــیمــدم چه قدر پ
 رفتم 

*** 

ـگه  اشـو د  _ 

و ان م گــای دن ــ ق وصل کردن و ــر ر ب ا د ر دم.  ر انــزا صــیاخمو و حر  ۀچ
از بود چشم غره ای رفتم. نــکه چشمام   لــیدرحا مه   

دار کردنه؟؟ــچه طرز  ــن+ ا  

خ ا لحن مسخره ای گفت: ب شست و  د مادمازل شــکنارم   

؟شــیدار ــت کنم تا ــر الشت سمتت  تــیخواس مــیادامه داد:   

الشت  کــیچشم ا  ش گفتم: مادمازل هارو  ا همون لح   نــنک  مــیدار نــزدم و 

لند شد و از اتاق  ـدون حرف از جاش  شت ـر ــ لند شدم و  ش ســر ون رفت. منم 
ه خودش هم از خواب االناست که غش کنه.  رفتم.  خ  

ــیهــ ازه؟ ســر  من چرا ــی م   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

50 
 

ا صداش ــر ا خجالت خواستم سمت اتاق  اس لــه  حرکت موندم:  ــیم که 
ه الزم داش مان حموم هست ا عدشم،   تــیخوب و مناسب بپوش. تو اتاق م

اش نمک هات ته نکشه مواظب   

ش کردم. چند قدم گــاطور ن ــنمــشماره ای گرفت. هش شــا گو رو گفت و  ــنا
ستاد. فکر کرد االن نــر رفت جلو و کنار  ه م مــیده ها ا دم لمه اش گوش کــاخوام 

ش..   ا

د در  رفتم تو حموم و درو قفل کردم. چشم غره ای رفتم و وارد اتاق شدم.  ا
ــر ار رو نــزا ــنع وقت حال اـ سـا م. گــ  

کــیوان کو  ش چشمم  ۀگوش  چــ د ا د ه سال ــر حموم بود.   مــیق زد. فکر کنم 
اشم  ــیحسا گــیتونم زند  ای داشته   

 صــیگرمای خاداخلش فرو رفتم.  اس هام، لــعد ازخارج کردن کردم و   ــر وان رو 
عد از تحم ستم گرم شم.. آراتــیما و سخســر  ــیکــلل  وجودم رو فرا گرفت  مش ، تو

ــر  ه طور موقت.  لــیم و گــ  

*** 

ا ال ه  ــیموهام رو  ــنآاسم تو لــا حوله خشک کردم.  ه شدم. ــر خــ هــ  

س شمال ــر لند و خرگوش  ــنتــی آستــر لوز خا  وسطش بود. شلوار  ــیجسته و 
ساده..  کــیمش  

ــر م ســر گشته بود فکر مامان از ــر نگ و روم ر  کــم ه  مــیون نــ رف هم طرفت. از 
غه صــ  

 ً د  اص ا ه خاطر جون مامانم؟ چرا  از  تــیت قسممــمحر  ــنا قبول کنم؟؟ 
 نقشه اشه؟؟ 

گه  ــیو هزاران سوال  جواب د  
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ه حسم تــنکه   ســیالــ اس ها لــ ــنگفت که ا  ـیمـم بود رو از داخل کشو درآوردم. 
ً مال خواهر زا ار بوده نــق  

ــنگفت که تازه او   مــیاس لــاما ظاهر   ــننــبود؟؟ آها ناز  چــیاسمش  فعه اس  د لــ
نو بود  لــیخــره.  مــی تــنکه تو   

ــنآهمو از گــان از کردم. واسه امروز کــمگرفتم. در    هــ ال خــ یــبپوشم؟؟  چــید رو 
د صــه  ا گه مگه  بپوشم؟  ســیاس مجللــغه اس د  

ا  د هردمون  ا ه کو رو   ــر مانتو هارو ز  کــم. ضــر م محــ  کــیپ مشتــتازه  ردم. 
ا از بود.  ســیمانتوی  لند و جلو  شد  مــیگ تــنهاش  ــنتــآسســر چشمم رو گرفت. 

ح ساده ای رو قسمت   شت رش داکــمو ط  

 لــیع و تــنبپوشم. اسمش رو گذاشتم  گــیبود حداقل امروز رو رن تــر ع بتــنواسه 
 چشمم رو گرفته بود. 

مانه.  ــننداشتم. تازه ا ــیاس هالــ ــننــهوف خب تا حاال چ جا اتاق م  

ا ز  نــیــجــشلوار  عد مانتو رو  ام کردم.  لند  ـیکـمش نــیسارافــر انتخاب کردم و 
م  لــیخــم کردم. تــن اومد  مــیب  

ازم شدم.   تازه متوجه موهای 

ه   ستمش ــیکــلا  ه حالت شلخته ای  ا  ع س   نــیهوف.. شونه هم نداشتم. 
ارو  لــیداشتم و  فم بود که اون  د داخل ک   شدزد

ــنآ ــز مــ لــیرو صند ش زادی  ــز مــشستم.  هــ د. شده بو  ــر ا لوازم آرا  

مل  شــهام ک لــبداشتم و روی ــر  تــیه رژ صور  ازک زدم و خط چشم ن مــیکــدم. ر
دم. شــهم ک گــیرنکــمو    

شب کــپن ــیکــل اشه. از د م معلوم ن گو مشده بود.  تــر ب لــیخــک زدم تا کبود نو 
عـر ـبود که آ ــنار نگرانمه. همش واسه انــفکر کردم زا وی ــر در اصل ا نــیوم 

ر کنه؟؟ کــا  چــیخواد  مــیخودش رو  ســر ه. حاال نــر خودش   
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ه صورتم ن ا دقت  قشنگ شده بودم.  لــیخــ ه کردم. گــافراموشش کردم و 
دا کرده بودم. ــتازه رنگ و رو خندی زدم. لــه ــاناخودآ   

ه رو  لــیاز رو صند م کردم. ســر انتخاب کردم و  مه ایســر ی ســر لند شدم.   

م   مــیحس  دم. لــدم و چشمم رو ماشــک  فــی هو آد  مــیکردم هنوز خوا  

از کردم و رفتم  ــر در اتاق رو  دا کنم. ــار رو نــاتاق هارو گشتم تا زا ۀقــ ون ــ  

دمش. از آخ  ه نظر  ــنند ط ســر  مــیاتاق که  ه شغلش مرت شه، خارج  مــید 
ا ــنشدم که صداش رو  م.. ــ جام  ــندم: من انــش ــ  

اال ن ــز ش کردم. گــااز  ا ی نگفتمچــ له ها  ــنو از  اومدم.  ــ  

ه استاــر خــش تــیه  ه   لــیه شدم.   شچــبود. فقط ساعت م کــیغ مشتــیکه 
ا   وه ای بود.  .. ســیلج طو کــاق  

ستم تا   مــین ه جورا ـیمـ کــیدو اشه؟؟  اه بکــا  ــیخواد عزادار  ود. ر منم اش  

ه ماه از مرگش گذشته و من االن مش ای من فقط   از رنگش لــیدم. و شــنپو  کــیا
ه بود ــر تــ  

ا تمسخر گفت:   مــیموند. اخ ــتهش روم ثاگــان ً کرد و  تو عزاداری؟؟ مث  

وطه.  ه خودم م دم:   غ

از کرد ــنم. همو درو  ــی چــ ه کفش داغون. اخم ظ تــی دمش. شــکردم و پو   فــیا 
ا  ا ا صداش متوقف شدم: ا ه درک  کفش رو بپوش.   ــنخواستم حرکت کنم که   

کــیصدای تق کو  ش نــش چــ اــر دم. سم اشنه کوتاه  ه جفت کفش   ســیگشتم. 
شن.   رنگ چه دقت کرده بود که ست 

ل لــنداشتم که همش داشتم  ــیحس خ  ــیه جورا ه رو استفاده قــاس و وسا
مم گشاد بود.  لــیکردم. و   مــی ام کردم.  خب موقته. آروم کفش رو   
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ــر از همون سالن  ه ــ سته شدن درو ســاط ر حــون رفتم و  دم. تازه صدای 
ش انداختم.  هــیه کوتاگــاگشتم و نــر دم. نــش اط و سوار حــارد خالصه و ب
م.  ــنشــما شد  

شستم  گه ن هــیگــاچ نهــیجلو  م از سمت راست که من   مــیه هم د کرد
اغبون  ه  سامــشسته بودم، چشمم خورد  ل ها بود. ــکه درحال آ  لــیا اری   

از شدن پنجره های سمت من و زا اغبون ننــا  ه طور همزمان،  هش تو گــاار 
م گره خورد. گــان  

 _ سالم خانم 

زدم: سالم  گــیرنکــمخند  لــ  

د نکنه صلوات..  ه مد  ب بود جــعفکر     تــر ب م نکرد. گــان لــیکه 

از شه. بو ـنــزا مورت رو زد تا در  اغبون زد ــر ه معنای سالم  قــیار ر حرکت   و ای 
 ...  کرد

اد خنکجا بود که ما االن ت  ضــر مح ــندونم ا مــین م.  ان بود رتم رو صو  کــیو ات
شست.   

ار بودم و  ــنامسال شد نحس  لــیعاشق ب عمرم.  گــیفصل زند  تــ  

ا نــوجود زا ا   ار و مرگ 

 

ه خواِب " مَ  َد  ن  م خوب د  

َد  اهَ د ــاره مــم که  م دو  

تــاره ز ِس ا  ــر مون شد آِس   

  سِت تو دَ 
ُ
ه ق ماهـه  رص تو   

ه خَمــ  َد  واِب ن  م خوب د  
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گه گِ    نــیک   مــیه نِ که د

ـم نــک   مــیل نِ مو و ستای هَ دِ   

... " ـم نــک   مــیق نِ جوری دِ  ــنا  

 

ه حال  مــیرو گوش  گــیم آهنتــاد داش م که   لــیخورد و  مــیچ کدوممون نهــیداد
قشنگ بود.  لــیخــ  

ــناو    دمشنــش مــیار هم بود که  لــ

ام رو ب ا ــنآخ که چه قدر دوست داشتم خواب  م ــ  

*** 

ـارنــ# زا  

ه کنار پنجره ت از کــر خــه دادم و کــدستمو  ه جلو گفتم: در داشبورد رو  ن ه   

ازش کرد.  هــیه کوتاگــان م انداخت و  ب  

دن  ــز ا د د تعجب کرد و   ــیاچــ شو ســ که د د ن داــــع خارجشون کرد. تو هوا تکو
ت گفت: از.. کجا؟؟  ا ب  و 

اــر _ خب د دم اس ــر ون ــتوز که د ه  ــ ک و چــد کو کــمونه، چشمم خورد 
دم امــیقد ازش کردم و د ه درد ــن  االخره  خوره.  مــیا توشه.   

ا چه ح  مــیاخ دو؟؟کــم  تو  کردی  لــیفضو  قــیکرد و گفت:   

هگــان ش انداختم:  دون شناسنامه و گوا ه مسخره ای ب  مــیفوت،  هــینظرت 
م؟؟شــغه صــذارن   

ه واژ گــاان دجور  ا حرص ــآلرژی  غـه"صــ" ۀر  د. لــدا کرده بود.  ش رو گ  

ه صند ــیش کردم. گــان خــیز ــر د که ــدر داشبورد رو ک  ه داد و کــت لــیتوجه 
ه ور رفشــر  شناسنامه جلد  ۀا گوش تــنوع کرد   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

55 
 

ت و اجاز  ه رضا ش الزم بود  هــیاز داشت که.. نبود و گوانــدرش  ۀدراصل   فو
ا هم آورده بودم.  ا  من هم مال مامان و 

ش فکر کنم.  مــیخوشم ن ه جسم  ه اومد ب عد تصادف، فقط  موجودی که 
ه سخسوخته  ل شناسا تــیو داغون مونده بود که  نم و مثل جسد مامابود  ــیقا

کردم؟  مــیخودم  ۀغصــگند اخالقش رو   تــر م دخشتچرا دا واقعا خواهرم..   

م   مــیل مسخرش فکر لــه د تــیوق م ب خت  مــیکردم اعصا ر  

ه خودم اومدم.  نــیــشــا صدای بوق ما.. اون.. تــر اون دخ  

گه آقا ــر _  و د  

ش انداخت.  هــیگــان گشت و ــر  ــز نــد. دشــرو چشمام ک تــیدس ب  

گوش   ز فشار دادم که صدایگــاامو رو   گــیفکــالا  شده.  ــز دم چراغ سمــتازه ف
لند شد و دتــخراش الس  م کرد و گــاغضب ن مــیا ت شد. ــر ه جلو  مــیکــ  ــز نــک 

 چشم غره رفت. 

ستم چرا  مــین لــیبود. و  تــر لومکــراه کوتاه و مزخرف، فقط حدود ده   ــنا  مــین دو
م ســر   

ا  ــی ۀه جاد انت  

*** 

ا اخم  ش گرفتم و  جاش گذاشتم. ســر ا حرص تلفن رو از دس  

داری؟؟  کــل؟؟ مشنــیک  مــیطوری  ــنغوش رفت رو مخم: چرا اجــغ جــیصدای 
ه مامانم زنگ    نمــز ذار 

شــه  مــی_ ن  

شه؟  مــیناز من گفت: چرا  تــر لند   
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ــز  اچــ خش ز نــی نمونده بود از فرط نفس نفس و عص چرا انقدر شه.  ــنمــت 
شه؟  مــی ــیــــع عصســ   

ش شدم: صداتو ننــز لند شدم و  فهکــال ک صور اال  ــر د  

 دستاش رو مشت کرد: دلم.. 

ه دمــ و وسط حرفش  زدم چــین ــز : نذار  ما چــ ت  ی ب  

گو لعن مــیدلت  چــی+ هر  ــنذار ب تــیخواد  ت عــم رفته دم خونمون و اون وضــ
د  ا دونه کجام؟  ذار  ا نه؟  ده  ه موجود خشنحس رو د ا  مثل  نــیدونه که 

محرم شدم.  تو   

دونه  مــیرو  چــی_ همه   

 + منظورت.. 

ت شد. شــا صدای زنگ گو  م سا  

*** 

ــزنــ# د  

ش هم  تــیگذشت.. اما ح  مــیشدم. فقط چند ساعت  مــین آروم ــز چــچ هــیا  دس
 نگرفته بودم. 

  ــتـحـو ص تــر ه دور ــر ش زنگ خورد شــگو   تــیش بود که وقگــشمــر عادت هگــاان
 کنه. 

شب خوا قــیتماس صبح هم مشکوک بود. سمت اتا دم. ــرفتم که توش د  

شنوم. سته بود  زد. در  مــیاون جا داشت حرف  ه در چسبوندم تا  گوشم رو   

م  ه  ــز ا شمــی از حرفاش نفچــ  رومآچرا انقدر  تــیدم راست گفتم. لعننــدم و 
؟ نــیک  مــی ــتحــص  

شنوم. مثل..  مــیه، حس کردم صدای مکرری نــعد از چند ثا  
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ا ســر س تــر ا  اال و  ر م رو آوردم  . اخموش مواجه شدم ۀچ  

ــز که   ــنه جای ا ش بود. وایلــان قضــ  ــ هــ دم. چــ م خند ی   

ستادن خنده داره؟؟  وش وا ؟هــیا معذرت خوا _ فال  

 جلوی دهنم رو گرفتم: نه 

گه ای زنگ  مــیدم: جز مامانم ســــر از کنارم رد شد که  ه کس د نم؟ ــز تونم   

ای گفت: آره  نــیا مکث طوال   

ه دوستم زنگ  مــیا ذوق گفتم: خب  نم. ــز رم   

هست؟؟  کــید:  ســــر ا اخم   

شنا چــیاالن لوفره نــچشم غره ای رفتم: اسمش  ش؟ســم تا   

جا رو دادی ندادی.  ــن_ آدرس ا  

گه زنگ شــک  فــیهو  اشه د نم؟ــز دم:   

عد هم وارد اتاق  ســر    فــیر االن تو خونه مواد مخگــاانرش شد. کــای تکون داد. 
دم  تــیکرده و وق جا. ــنن اــز ر  مــیس ها لــآدرس   

ش محرمم  از ســر  کــمگردم.   تــر تونم راحت  مــیخب االن که من ب م جلوش 
 نبود. خب حواسم اون لحظه نبود 

ه شال رو درآوردم. مال خودم که نبود ــتلــشالم رو درآوردم. ا  

مان. کــمک داخل  شــاس زنونه و لــهمه  ــناب بود جــع د اتاق م  

اال انداختم و  اســ شونه ای  ه سمت  له ها رو  ــنــــع  دون معط ــ دم.   لــیدو
لو رو گرفتم. نــشماره همراه   

بوق جواب داد: الو؟؟  ــنعد از چند  

 اوه چه دمق.. 
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لو منم نــ+ الو؟؟ سالم.   

؟؟کــی_    

گه.   ــز نــد زدم:  چــین ؟کــید  

د: آها. چطوری؟ چرا تلفن خونتون رو جواب ن  مــیوسط صدای خسته اش خند
ست که نــشماره ای هم که افتاده، مال شما  ــندی؟؟ ا  

ارک تا االن  ف کردم. از   تمام داستان رو واسش تع

ه ش گه گوشم قادر  اد زد که حس کردم د لند ف ؟؟ چــی ست: نــدن نــچنان 
 کــلارو شــدی؟؟؟ اص ۀغصــم دیوونــه. چرا ســر  ــر ؟؟ تـو.. خا ــز نــد

 دشمنتــه 

گه نــز لو داد نــه + ا  کردم؟ آواره هم که بودم.   مــیر کــا  چــین د  

  ما  اومدی خونه مــیم ــز _ خـــا تو مخـت ع 

ای جنا لــیخــا لحن مسخره ای گفتم:  ذاشت  مــی لــیعاا  

ه غل  ه چــل لــارو زن ذ ــندونم قصد ا مــیکردم. من   مــی_ حاال   

شه؟؟ لــس گفتم: زن ذفــپوکر  ــز ا تــنل؟؟ لق ش نچــ ه. ـنـمــه آد  مــیی که ب
اهم حرف  ــنعــعدشم ما  م. چه نــز آدم  ه.. حاال ولش کن قصدش ــر د سه 

ه؟چــ  

ا + و گفتم زن ذخب  که تو رو عاشق   هــناقصدش  ل. لــا اسمش سخته ی
ه ه عد ولت کنه  لــم   تــیراح ــنمــخودش کنه و   

ت گفتم:  شـم؟ مزخرف نگو لــ ــن؟؟ من عاشق اگــی  مــیداری  چــیا ب سه 
.. مــیلوفر مگه نــ  

تم کرد.  فون سا  صدای زنگ آ

ت زنگ  ظ زنم. خداف مــی+ ب  
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م فحش داد خدا  دون مکث تلفن رو گذاشتم. چه قدر ب دونه.  مــیو   

فون رو روشن کرد. لم ۀار اومد و صفحنــزا بود  ســیآ  

فرما له؟  ــن_  .. ــ  

فون رو کــمد  ش کردم. گــاا تعجب ن کــم عد آ جاش  ســر ه ای رو لمس کرد و 
 گذاشت. 

ه گــان اب ماماســر م کرد و گفت:  ه سمساری و تخت دو نفر  مــین رو ی از اس ه دم 
 سفارش دادم. 

ــز خواستم  م که گفت: نچــ  که چرا تخت دو نفره؟  نــیک  ضـیاتــر خواد اع مــیی 
مون اومد ن  هــناای ــر فقط  ه م گه ا ــنکه دو روز د ه که ما.. ــ  

ون کرد م رو پن م و ا صدای زنگ حرفش نصفه موند. منظورش رو گرفتم. تعج
ــــع انداختم. ســ شالم رو   

شدن چون همراه زاگــارگر اومدن داخل. انکــاسه   ه راست نــر متوجه حضورم  ار 
له ها رف . تــنسمت   

لوم   مــیحس   ــیوان آلــیخونه و ــز خشک شده. فورا رفتم تو آش لــیخــکردم 
دم دارن تخت دو نفر ــر  تــیخوردم. وق گه ای رو  ۀگشتم د ن ــر  مــید  

ا حتما  ا ــر غـت ــنهمۀ ا ار بود. نــزا یمال مامان و  . . ــز نــه دو تحول ها موقتــ ــ  

*** 

شم ما کــم م رو آشســاز آرا ر کرده بود. کــاده بود و کبود  

ه خاطر عرق نا ا شــیهمش  ه ــتلــت بود.. و انــاز عص ه حرف های گنگ و 
لو ــن ۀدنــنخصوص دیوونه ک  

ــنآ ــز مــو جلوی  لــیروی صند شسته بودم که تازه تو ا هــ اتاق مستقر شده  ــنای 
ــنآ ــز مــتخت و بود.  ســر شــشون تــرکــیست بودن و  هــ  لــیخــفه ای بود کــای و 

 قشنگ بود. 
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ه  ــنآت تو چــ_  شت رو  مــیه شدی؟؟ ــر خــدوساعت  هــ ، نــیا کخوای آرا
  تــیدستمال مرطوب داخل کشوعه. خودت گذاش

ــنآاز همون  ش  هــ ده بود. شــه شدم. رو تخت دراز کــر خــب  

شسته ور دســر ــر خــر و شغل نداره کــامگه   ــندونم ا مــیمن ن س چرا  ل ش؟؟ 
 من؟

ً بود و االن تو کشو بود رو کــمدستمال مرطوب رو که داخل   داشتم. ـر ـد ق  

دون چــله بود ســو  چــیهر  دون حرف..  م.    چــیهــده بود

شم رو تــن از کردم. ا کردم.  د آرا ً موهام رو  حوصله نداشتم.  اص  

ــنآاز  ش رو  هــ لند شد و ک دمش که  ا  ــر د که    ش کردمگــاتعجب ن مــیکــداشت. 
س فردا صــرخه مدت هم م لــیر و کــاســر رم  مــیگفت:  م. فکر کنم از فردا   

ه سالمت ســر خو د گفتم:   

اشم.  مــی م نبود.  واقعا ت مــاه ــیخواستم مثل خودش  ه  ــر خواد  مــیهم م
ه ــر که   

د زنگ  مــیم. تــر راحت  ــیاتــن ه مامان هم شا نم ــز تونم   

ا جای  تــیوقرفت و  کــیدم  مــانقدر تو فکر غرق بودم که نف ه خودم اومدم 
ش مواجه شدم لــخا  

*** 

ـارنــ# زا  

 مــی مــیاام نظتــر شدن، اح مــیاز کنارم رد  تــیاز ها وقســ شدم که از  هــیــاوارد آ 
. تــنذاش  

ه سالم ز سالم جواب ا  ــیشون رو  ه  ــرلــ از کردم ب در ضــر دادم.  و وارد  اتاقم رو 
 شدم. 
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فرماتقه ای  ام گذاشت و تــر ازی وارد شد. احســ دی گفتم که ــه در خورد. 
ونده ای جلوم گذاشت. ــر   

د ا  کــما صدای مح ا ان  ل ــننــرو امضاء ک ــنگفت: ق د گر ســر دم.  شتا تح
  تــنجعفری هم تو اتاقشون منتظرتون هس

ی تکون دادم و جای خواسته شده رو امضاء کردم. ســر   

ش و گفتم: ــر  شش االن ــرم  مــیونده رو دادم دس  

اره اح ام گذاشت و رفت. تــر دو  

ا من کــب بود  جــع ر داره؟ کــا  چــیان   

ــر معطل نکردم و از اتاق رفتم   ــنــماوردم و هنــهم اومدم کتم رو در  تــیون. وقــ
 طوری موندم. 

رفتم داخل.  تقه ای زدم و ش گرفتم. ــراه اتاقش رو   

دن  جلوم چشمام گرد شد  صحنۀا د  

اســر ه داده بود و کــت ــز مــه  ــنش  ا شا ــیبود. طوری که عص ــ د هم اشه 
اشه..  د   حالش 

ان؟؟کــ_    

ــنخشم د: گــان گــ ه دخ واقعا م کرد و غ ه که  تــر چجور فکری کردی که  غ
ً ؟ ها؟ نــیکغه  صــشه رو  مــیدشمنت حساب  خوای  مــیه قول خودت  مث

ــر ازش انتقام  ه رو   ــنفته. جز اا مــی قــیخونته اتفا ی. االن که همگــ ز.. که   

دی  ــناخم  دم: اــر ا ــ اال گرفتم و غ شست. انگشتم رو  کنار   رو کــااف ــنوهام 
. نــیدو  مــین چــیهــگرد جعفری تو ســر ذار   

لند گفت: ــتس ا صدای اه ســه خا  تــیخواس مــیدونم؟؟ تو  مــیرو ن چــیا 
اری هم گفتم اون دخشــشد؟  چــیش. نــشو  ت چند   هــیگنا  تــر مون شدی؟ ب
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ه  تــینداره. ح ت رو نابود  گــشامد نحس بوده که زند ــتصادف هم عمدی نبوده 
زندگــی اونو..  تــیحکرده.   

ا صدای ضشــقه ام کقــرو ش تــیدس الم حان کــنگو   چــیهــگفتم:   فــیعــدم و 
ده.   

ش رو ش لــیرمق روی صند ــی جلوم  ــیوان آلــیدم. نــفرود اومدم. صدای نگرا
دم.   د

خور خوب  و؟    شــی+ تو چت شد ی

ش عص ش رو کنار زدم. از دس ه جوراــتلــبودم ا ــیدس داشت.  حق ــیه   

ار.. نــ+ زا  

ستادم و دستمو رو دست ــر جلوی در ا ه گذاشتم. گــ  

ا کــادونه   مــین کــیشهــگفتم:   آروم ــز رم انتقامه  ..  چــ گه د  

*** 

عد  - - ه هفته   

دن در و دیوارهای خونه.. تــر ر.. خونه.. خواب.. اسکــا احت.. غذا.. د  

ـونع تــنی شد فقط واسه ــر س ــیکــلش ــنه هفته درست ا ــنمــه اشا تم تل
ــز ی تو ــر ثــتأ ــز نــبود. وجود د فــیمزخر  ۀکه هفت  واقعا کردم.   مــی  نداشت.  یچــ

م. م ه انتظار هم نداشتم. ــتلــا م تــهم نداش صــیخا ۀلمکــافقط همخونه بود
س ده  ــتقشنگ حس نفرتمون  ه خا مــیه هم د  ــز که ع   ــیطر ششد. همش 

ــن ه رفمــکس هامون تص  تــ کردن.   تــنم   

ــر صداش رو از  دم. نــون اتاق شــ  

گه   چند تــیمعرف ــی لــیخــکه   واقعا ؟؟ گــی  مــیلو راست نــی.. ــــهــ+  شب د
ه من  رت.. وای کــاحــ؟؟ نکنه همون صاگــی  مــیجشن نامزدیته و االن   
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گه مگه انــ کــی لند حرف  ــنست  لند    نــیز  مــیجا خونه خودتونه انقدر 

ــیطور.. داستان جا ــنا خنده گفت: که ا ی هات اتفاق ا لــ فتاد. بود. واقعا فان  

ف و در ــر  ــز مــر تو دستم رو روی کــاا حرص خود   حال ــنعــت کردم. صداش ظ
 رو مخ بود 

ار نــز  ک پنجاه  حش بتــن حتما لوفر حرف زده بود. نــه تــر ا اون دخد از  ود ا تف
ه  ر؟کــاه جزء  چــمن  مــیگر ســر گرمه. ســر خ  

لند شدم و چند تا  ــیحوصل ــیاز زور   ــیلادم تا چــ ــز مــونده رو ــر از جام 
کنم.   شونســر ــر   

ــناز  ای  ۀوندــر ه چشمم خورد. درواقع  ــننــمامان و ناز  ۀوندــر اون چند تا،  ــ ا
هم بود  ــز نــد  

م خط خ   مــیه اون موقع فکر  تــیوق شه  مــیکنم اعصا  

ش هام و نفس ع تــیدس غض مادر د ــر دم. صدای شــک  قــیمــروی ر و  ت ــز نــاز 
د چــــگوشم   

ه صدای مامان. وق ه صداش  ش کــا  زد  مــیرد حرف ا دلخوری و د تــیشا
اهاش حرف نمــی زدم.   

ش شــک  فــیداشتم و شماره اش رو گرفتم. خاموش بود هو ــر م رو شــگو  دم و ب
؟"ــنرتونو انجام دادکــااس ام اس دادم: "  

شنگول بود  کــموارد اتاق شد.  ــز نــ، دشــیه محض خاموش کردن صفحه گو   

ی شده؟ــر خاال انداختم:  ــیو ــر ا  

ک شد.  نــز م ــز مــه  ش لــه جلو خم شد و  مــیکــد فر لو نــخند محوی زد: راس
ش ه آخر هفته جمعه اس منم دعوتم. درواقع  ــنمــدوستم جشن نامزد

م که  .. نــیع.. مــ هردومون. خواستم   

س ت شد. چون مح  ــیونده ای، و صداــر  تــنا  جاد کرد سا ستمش  کــمکه ا  
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ه چشمای ســر خــ  .. لــیمخالف نبودم. و  ش  ــز ه  ای تو.. و  لــبروش ا  زدم: 
شون  ک ماه از فو ع  مــیمامان و خواهر من... تازه  لمشون  نــیگذره  هنوز چ

شده.  اون وقت تو فکر مراسم شادی؟هم   

د تــر دخ ــناز درد و غم شد ا ــر ه آن چشماش  تازه متوجه   بود.  تــر از منم 
ش شدم که  ا کبود من هنوز  لــیی ازش نبود و ــر رنگ شده بود و خ کــم  تق

درد های مزخرف رو داشتم. ســر همون   

ع ا مــی نــی+  ام از سخت هم شــیخوای تا آخر عمرت عزادارشون  ا ؟ مرگ 
گه اون دختــر سخت   ــنا .. خبلــیشم و  مــیسابق ن تــر ه واسم طوری که د

ه. ثــر شدن حالمون مؤ  تــر ع و بتــنای ــر م مراس  

. شــیخواد واسه من مشاور  مــیپوزخندی زدم: ن  

د و نفس هاش سنلــحرصش گرفت. چون  ــنش رو گ شد  گــ  

ــز از هر  تــر شــهم رو ازش گرفتم. گــاندادم و ن تــیمــیاه ه خوشحچــ ه  ه لــیای   ..
داشتم  از نــه شادی   

از نــآره  خودم، خودمو محروم کردم ازش  حتما ر ازش محروم بودم گــاان لــیو 
شادی و خوشحا برام سخت بود. دل و دماغش هم نداشتم.  لــیداشتم و   

ش زل زدم و  اره ب اس داری؟؟لــدم: ســــر دو  

خندش لــد کر   مــی عــیسکه   لــیق چشماش شدم. درحاــر چنان ذوق رد که متوجه 
اشه.  ــر د ها کــم  ــنمــفکر کنم تو ه ل کنه، گفت: تــر رو کن  

ً حوصلکــیی تکون دادم: او ســر  ه  ۀ. من اص د ندارم واسه خودم.  ــز خ  ـیمـی چــ
 پوشم 

ی تکون داد. ســر  فکش رو کج کرد و   

 *** 

ــزنــ# د  
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مه جا خونه رو کنار زدم تا نور هز ــاتاق ها و آش تــیده های داخل خونه و حــر تمام 
ً دوست نداشتم وق  ــر رو  روشن کنم.  ــیهوا روشنه، الم  تــیکنه. اص  

ــع  هــیگــان ه ساعت کردم. نه و ر  

ه  کــاســر ار نــزا ه واسه خودم  ه   تــیر حکــار بود. ا دا نکنم ــر مسخره کــاشده 
ستم. نــ ــز نــد  

گه از  یمــ ســر  ام جدی حوصله ً کــا  بودم.  ــر رفت. همه جای خونه رو د و  ر ــز  م
 روش کرده بودم. 

ه    مــیار صــر ا لــیخــلو نــ  مــید عــنه. دا کــکت شــر ام تو همون ــر ری کــاکرد که 
ستم که  ونه. ــتدو  

ه  از کردم. کــمون شدم.  کــمتــر م زد. وارد اتاق مشســر فکری   کــمو س ها ر الــد رو 
و رو کردم.  ــر ز   

اکــمداخل   ــد،  ار تا کشو بود. ــ از  ــنمــش رو هکــش چ مم کردم. چش  طوری 
ا کنج لــیخورد. و  ســیه قاب عک ش ــر وی کــاعکسش معلوم نبود.  ش داشتم و ب

 زل زدم 

ار نفر داخل عکس بودن. زن و مردی  سال. زن جوون مــچ ، زن ســر اال  بود  تــر ا
االی ســر  ستاده بود.  ه دخ ســر ی ا   تــر مرد هم، 

ه نظر  ر ه   ندســر  مــیهمشون شاد  س دخنــدقت کردم. زا ســر  ۀچ   ـر تـار بود 
درشن. چشمای ناز ــننــکنارش هم قطعا ناز   و  ــننــه. اون زن و مرد هم مادر و 

شون رفته بود. نــزا ه ماما ار،   

اشون هم جدی و مغرور بود. مام ا ا بود.  شون واقعا جوون و ز ا  

ش که فوت کردن. و  ــننــب بود ناز جــع اش  لــیو ماما زش اار نــ؟ چرا زاچــیا
زنه؟  مــیحرف ن  
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ه د لــجاش قرار دادم. ســر ال عکس شدم و خــ ــی  کــیمش ۀتکــلاس هارو گشتم. 
ان  ــنتــستا زانوم بود و آرنگ بود.  لند بود. رو رش کــمر  دوتادو  گــیی رنــر شــهاش 

ح های قشنســر بود.  ش هم ط ی بود. ــر شــداشت که  گــیدام  

ارچه  س  ه ش کردم. چون کوتاو ــز د آو کــم  خندی زدم و گوشۀلــاق بود. ــر اش ج
ه جوراب شلواری ز  تــر بود ب ش بپوشم. ــر بود   

ه ساسلــ ــنا ۀ_ هم دم. هر  قۀلــا رو  ً تو ا چــیخودم خ د رختم د بو کــم  ــنق
 دور. 

ش شــغ خفه ای کجــی ــــــــو داده ــر دم و سم ا حرص گفتم: جن  و  گشتم. ی  

؟تــیدم: واقعا گفســــر م کرد که خندش گرفت. گــام چپ چپ ن  

ارد  مــیازش  گــید. خستشــروی موهای آشفته اش ک تــیی تکون داد. دسســر 
ا  آروم . شــیگفتم: خسته ن  

. ســی_ مر   

ه قتلــم رو کج کردم و گفتم: سســر  خوشمـــان آمـــد.  سه لــآقا  خ  

شد.  تــند رو تخت و مشغول ور رفشــش رو خارج کرد. دراز کشــخندی زد و گو لــ  

ا  نــیــمــشه همــدم: هســــر  گــیرنکــما اخم   ا گو کــا؟  ؟ شــیر   

ً زند ســر خند خولــا  ه اگــدی گفت: اص دوتا بنده.  ــنم   

ــر دادم  کــمنفسم رو مح خر ای آــر اس هاتو انتخاب کردی لــدم: ســــر ون و ــ
 هفته؟

ل حانــا تــر _ من مثل دخ اسمو. لــکنم   ضــر ستم که از دوهفته ق  

تاق ل کردم و از اتــر دم. خودم رو کنــونام رو روی هم ساکردم و دند  ــز چشمامو ر 
ــر  ون رفتم. ــ  

 *** 
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 ((فردا))

ه زاشــک  ســر جرعه از چای رو  ــنآخ  ش رو داخل ده ۀه شدم. لقمــر خــار نــدم. 
شو  ضــر قورت داد و گفت: حا  

اس که دارم. لــدم: کجا؟ ســــر ا تعجب   

ه   رو عقب داد و  لــیصند گه دارم. کــالند شد:  ر د  

ش زل زدم. از آش له ها رفت. ــز مشکوک ب خونه خارج شد و سمت   

حونه رو جمع کردم و دست هام رو شستم. موهای جلوی صورتم رو  ــز مــ ص
له هارو  اال رفتم. تــنعقب دادم و  د   

ازش کنم و نــدر  از بود. خواستم  د زا لــیمه  د. ـشـپو  مــیاس لــار داشت نــشا  

ــر دستم رو از دست ش ر ناخواسته سمگــارش رفتم. انکــاه جدا کردم و سمت اتاق  گــ
داد  ــموی زادی قلقلکــارفتم. کنج  

ب بود که قفل نبود جــدرش رو گشودم. ع  

ه کتاب خونه  ونده و زونکن های مختلف ــر از  ــر وارد شدم.   

ه لپ تاب طو ش رفتم و مشغول دــز مــسمت  ش شدم.   ــز مــرنگ رو  ســید زد
م رخته ای ــر بود. چند تا  ا حالت ب غ کرده بود ــز مــگه هم  و شل  

ــزی ســر در نمــی آوردم.  ــر گه هارو ز ــر  کــم از ا ــیو ــر او رو کردم. چ ال انداختم و 
و صدای زمزمفضولــی و رو کردم. غرق  ــر ز  ا نــه اش رو شبودم که ی ا   ــنادم: ای 

د اتاق کجاست؟ ــکــل  

ه همون توهم گر گــاانداختم. همزمان ن ــز مــگفتم و عکسم رو روی   مــیآرو  ــنهــ
ار درو قفل نکردنــیک  مــیر کــا  چــیجا  ــنکرد و گفت: ا  مــیخورد. اخ ه  ما. ؟   

ه. دم و گفتم: دست منشــر تو دستم ف کــمدو ــکــل  
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ا قدم های عص ش گرفتم.  ا دون حرف  د رو گرفت. ــکــلسمتم اومد و   ــیو سم
ه اتاق مستقل ا ه منم  ً  ــنحرص از اتاق خارج شدم. خ اشم و اص جا داشته 

ش ندم؟ هرا  

از دم و شــک  مــیکــهوف مح دم. شــد پو فــا شلوار ســره تــ تــیصور مانتوی جل
ــنم کردم. جلوی آســر  دی همفــشال س ه رفتم تا موهام رو درست کنم که ــ

ه رژ  ا حرص روی ــر خورد.  گــیرن تــیصور  لــبچشمم   دم. شــام کلــش داشتم و 
ه فنا رفت. ــ ستم چرا داشتم حرصم رو خا مــینچاره نصفش  کردم   مــی لــیدو  

ش ــر ص سۀکــاد روز  چن ــنمــکنم که تو ه  مــیاف تــر اع تــیه راح  ــز ــ ـلـم از دس
کردن من بود   صــیشده بود. فقط قصدش حر   

*** 

اده شو ــجلوی مغازه ای توقف کرد و گفت:   

ه   ســیاومد همش ک مــیدم  ه من فعل امر  ه. ــر ر بکــاخطاب   

ل فرو ــر خــه مغازه  ا ه م ا تعجب شــیه شدم.  م واسه ومدجا ا ــندم: اســــر . 
؟چــی  

از کرد و ماکــم ا تح ــنشــندش رو    مــی اده شـــو ــگفت:   کــمرو خاموش کرد. 
م   

ا خشم از دستور صادر رکرد.  دی کردم و  ــناو اده شدم. ــاخم  د  شنفر وارد  لــ
شت  دن   شــیهش رو از گو گــان نــیجوو  ســر ش رفتم. ســر که منم  ا د گرفت. 

ه لــار نــزا ه  ش رو دراز کرد و گفت:  لند شد. دس ادیســر خندی زد و  از  گرد 
 ما کردی. 

خ گــیرنکــمخند  لــ گه ب ــر د در شــزد: سالم. د بودم.  گــ  

ه من افتاد. گــان عد گفت: معلومه. نــهش  شش وا رفت.   

ه زا د و رو ؟تــیر داشکــاار گفت: درخدمتم. چه  نــعد خند  
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ر چه  ر داره؟؟کــا  چــیداشت. خب.. واقعا  نــیطو شــانمک و  ۀچ  

ه  ش رو  ه گو کــشه ای تشــ ــز مــدس  مــیا مدل خوب  شــیه داد و گفت: 
م قــخواستم.  ش م خواستم.  مــیای خانمم ــر سـت نــم  

ه. ــر جان؟؟  " ه ای من؟ جلوی پوزخندم رو گرفتم. "خانمم  

اده. _ آهان . خب مدل که ز  

ه من  ــنخوا مــی کــید: چه مار ســــر رو ؟ــ  

ه نظرم.  مــیا من و من گفتم: ن ه  دونم.. سامسونگ خ  

گرد که پول خرده. ســر ای ــر های سامسونگ  شــیمت گو قــگفت:   نــیا لح  

ش  کــم ش تو حلقم م؟ چــیه شدم. خب االن ــر خــا حرص ب ول ؟م خ  

ال نــنداره دا قــی_ فر   

فون بود.  شــیچند تا گو  ا مدل های متفاوت آورد. چندتاش آ  

ع دم شدرم ســر  کــم لــیذوق کردم. و  لــیخــم   مــیانتخاب کنم؟ ن نــیخب االن   

د: کدومش؟ســــر ار انداختم. نــه زا هــیگــان  

ا خنده شنــصدای دا س ده د مــیدم: نــال رو  ش سخته.   ســیست ــونم انتخا
ل کن   چ

دم.   ه گو کــاخند فون سخت بود.  ا آ اشاره کردم و   گــیسامسون شــیر کردن 
ه.  ــنگفتم: ا خ  

*** 

سته بودم.  م رو آزاد جلوی صورتم فــاز موهای اضا کــمموهام رو گوجه ای 
ا عجله  ش کردم.  کــمرختم.  آرا  

م  لــیخــم کردم. تــن که اون روز آماده کرده بودم رو   ته ایکــلهمون د  اومد  مــیب
دم.  کــیاس  لــخوش  بودم من؟ خند  
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دم. شــته پو کــلد  ــنمــروی ه مه ای بود ســر ه مانتوی ساده هم انتخاب کردم که   

ــنآ ــز مــم از روی شــم. گو ســر انداختم  نــیروش ــیشال آ  هــیگــان و تم داشــر ه ــ
ده  ش کردم. قشنگ معلوم بود نو و جد  ب

ــنار همنــکردم که زا  مــیفکرش رو ن ه جوا ری کنه. کــا  چــ م االخره اون روز 
دم که اینا رو از کجا آورده؟ دم  شــیگو   رس کفشم رو   ف انداختم. کــرو داخل  جد

ام کردم. قدم چند ــر اتاق  از گوشۀ شد  ر ــاــر داشتم و   

ا له ها  ــناز  دن زا ــ ا د ل کهنــرفتم. چه قدر سخت بود واقعا.  ، ضــر حا ار رو م
گه اش، چشمام متعجب شد  ای د ه  اش رو انداخته بود روی  ه   

شدی؟؟ ضــر حا کــی+    

ا هــیگــان م انداخت و گفت: تازه اومدم  ــنب تو  دی  مــیطول ن آد  مــی. خوشم ــ
دم. شــاسم رو پو لــرم ــاکاتاق    

ا جاون  لــیرو کج کردم و گفتم: و  کــمبود. ف صــیاتاقش مثل اتاق شخ ــنر اگــاان
وو ــر  نه ره ها کــااتاق    

ــنجلوی آ ک نــز د، نــنه های لوزی لوزی ماــ ـوند   و ، موهاش رو مرتب کرد تل
ه اتاقه.  ه هرحال   گفت: 

ــز  لــیچشم غره ای محوی رفتم و  ی نگفتم. سمت در حرکت کردم. چــ  

م  ــنشــسوار ما شد  

اغ مشغول   ســیک از کرد و از کــاتو  ا رموت  م. حــر نبود. درو  اط خارج شد  

ه جلو نــعکس زاــر  د حواسش  ا   ۀنجر هم از پگــاشه نمــمن ه لــیبود و  مــیار که 
ه  ــر کنارم  ون بود. ــ  

 _ آدرس تاالر؟؟

ــر فم آوردم کــحاوی آدرس رو از   ۀگــر  ش دادم. ــ رو  ــنشــاس ما ــی جــیون و دس
 فعال کرد و راه افتاد. 
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م نقــچند د لش انداختم. شلوار مش هــیگــاقه گذشت که تو راه بود و  کــیه استا
ده بود. شــروش پو  تــینف ــید و کت آفــهن ســر ــ  

اش کرده بود. دقت کرده بودم که شلوار و کفشش  کــیق مشاــر کفش های نو و 
اهم ست  اال داده بود و معلوم بود روش تافت زده.   مــیرو  کنه موهاش هم   

اد جذاب شده بود ناخواسته  لــیخــم   مــیه جرئت  ه خرده کش نــز شم 
ه خرده   اومد. فقط 

اش دخ کــمتو رو خدا  ه  ی؟ شد ــیزده و تو هوا ــیپ حساتــه  حاال تــر اجن  

ه سخگــان ه  تــیهمو  ــر ازش گرفتم و  د حق ندارم ازش ــ ون چشم دوختم. شا
ش حــخوشم  ا ب م فکر ن تــیدا کنم.. اون حــ ســیاد  ــر ر دشه مــکنه ه  مــیب  گــ

عدش هم در  ــر شغلشه.  انتقام  گــ  

عرو کــا  ــنر اگــاروز  ام کرد.  ا د از ه نــیا  ا ــر نتقام ارم گــاروز  ــنمــمن هم  م؟؟ گــ
حال خنده داره  ــنعــمسخره و در   

وده ام رو فراموش کنم.  ــی ا خودم  کــلــی  کــلنجار رفتم تا افکــار   

خ نــه  هــیگــان ه جلو شــک  مــیآرو آه ش انداختم. آرومم اره  . ه شدمـر ـخــدم و دو
حوصله بودم.  ــی  

از کردم. شــو  موهام رو عقب دادم شست  کــیم خنســشه رو  ما ســر رو پوستم 
 رو دوست داشتم. 

 *** 

ار  ــنوارد  قاکــ م. زا تــیگ ط ه جای خوب مانــتاالر شد ارک   ــنشــار  رد. کرو   

دنم دادم.  ســیدم و کش و قو شــک  فــیهو  ه   

از کــم گری عالقه ندارم و ن  ندش رو  از ه  م. تــتونم عادی هس مــیکرد و گفت:   
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ــز  د واق حوصله بود.  ــیحال  ــنعــت و در مــاه ــیی نگفتم. چه قدر چــ عا شا
از کرد و سمتم  . عزادار بود  ف شام هم صــر خوای تا موقع ی  مــیگشت: ــر در رو 

جا؟؟ ــنا نــیــشــ  

ت  کــماده شدم. کفش هام ــتم و محوی رف ۀچشم غر  دجور  لــیکرد. و   مــیاذ
اسم بودم لــعاشق   

ه شون م. صدای  ۀشونه  ح شآهنگ هم سمت تاالر حرکت کرد  مــیده نــه وض
و شد  ا تعجب نــخکوب شدم. زامــجام ســر ... ی شده؟  چــیگشت و گفت: ــر ار 

گه ــ ا د  

ه  مــیم: رو کج کردم و گفت کــمف ــز شه  م؟چــ ی   

ای ســر م کرد و گــان شــیســر  ا ا مکث گفتم:  ه خردنــش رو تکون داد.  ا لوفر  ه 
ه خرده نه. ــتلــ اچــیکه.. حاال هر   ــنکه.. ا  ــنا ســر من لجه.  اد  ـیلـخــه  ز  

 _ خب؟

ه جمالت.  ارم کنه. ــر سم تــر  مــی کــم+  م و حرف   

ه   چــیال. هر خــ ــید و گفت: خند ش  ن. ــز خند لــگفت ب  

ستــر رگ ــز + ازم  اهاش رودرا دارم.  تــیه ها   

ً دستم رو گرفت و گفت:  ش کن؟ اص ارو گفت   چــیهر  مگه گفتم فحش 
ش رو  ه؟؟کــدم. او  مــیجوا  

ه. کــخندی زدم و گفتم: او لــاراده  ــی  

عدو  مــیکه   ــیتا جا ا زا نــیستم زنونه و مردونه مختلط بود.  د  ه ار تنــا  ــز مــو 
شستم.  مــی  

ه ما م.  اغ شد  تــیدرخ ۀسا ــر ک ز شــلند  ســیعروس شا ــنشــخالصه وارد 
زد.  مــیلو ازش حرف نــنبود که  نــیــشــاون ما لــیو  ارک شده بود   

اد  ــز ه دفعه  .. تــیگشتم: راســر ار نــب سمت زاضــر ه  ی افتادم و چــ  
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از  ه؟چــ_   

ت.. چطوره؟ســر +   

د و گفت:  خوب شد  ،بُخ چه قدر گذشته؟  نــیدو  مــیخند  

ه چشمم رو فشار دادم و گفتم: درد نــاناخودآ  گه؟  مــیه  کنه د  

ع چــین نه  نــیزد.   

د ×  خوش آمد  

ه آقا ــر سمت صدا  ه خانم و  ه   صــیا فرم خا گشتم.  ا ست بود رو که تق
ه داخل راهنمالــ رومون بودن.  شکر کردم. ما رو  ر انــزا کردن.   ــیخندی زدم و 

اهام راه افتاد.  م. ا گــیر ــز وارد سالن  دون حرف  م ــتژی مثنــر شد  زادی ب
شده بود.  ــتم ثالــخندم، رو لــمنتقل شد.   

ســم ال کــ  ــیصدای آهنگ  غ و  انداز  نــنــصدای سالن ط ــر ا ــتانو در فضای شل
 شده بود. 

ــنشه او مــه ه عروس و دوماد گــاجا ــز  لــ ً  که  ی بود چــ  لــیخا چشمم رو گرفت. فع
 بود 

ا  ــز مــ ا صدای زا ــر ها تق ه خودم اومدم: کجا نــشده بود.  م؟؟نــــشــار   

دم: درست اچه عجب  ش اومده ــای منم ــر سوال  ــنازش صدا دراومد. خند
 بود. 

ه  ه ایخندی زد و چشم غر لــ م ــ ه. لــی اشاره کرد و گفت: اون خاــز مــرفت. 
م نــــشــ  

م. ا ســر  مونا خانواد  ثــر پنج نفره بود. ا ــز مــ ــنجامون مستقر شد ودن. ب گــیم
  تــنچه هم داشچند تا  تــیح

ً ما   لــیو  م. کــ در و ماد مــیچ کس رو مسلما نهــی دو نفر بود لو. نــر شناختم. جز   
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حت لو رانــ ۀخونواد کــلدر  . ــندا کرده بودم که مرد و زن قاطــ ــیه حس معذ
 بودن 

ری؟ مــیار گفت: کجا نــلند شدم که زا  

ــنلو و بنــش مامان ــم ــر اس عوض کنم. هم لــ+ هم  مش ــ  

گرد. ــر ــــع ســ کرد و گفت:   مــیاخ  

اشه ای گفتم و از  داش کنم. ــدور شدم. چشم چرخوندم تا  ــز مــا حرص 
ذ بود از کنارم درحال رد شدن بود که گفتم:  ــیاــر همزمان خدمه ای که مشغول 

خ و کجاست؟ــر د.. اتاق شــب  

ا گشت ــر سمتم  ه اون طرف اشاره کرد. "ممنون" ای زمزمه کردم و راهلــو   خند 
 افتادم. 

 ــر حــدم متکر   مــیه گــاه نقــاس لــپ و تــه  تــیم خارج کردم. وقتــنمانتوم رو از 
شدم  مــی  

ستم شوهر  مــیکه   ــیبودن تا جا ــیآدم حسا لو هم وضعش خوب بود. نــدو
س  کت بود. شــر ه االخره رئ  

ــنهم رو از خودم در آگــان ه محض خارج شدن از ــ رو  لو نــاتاق مامان  ه گرفتم. 
دم.  ا خدمه ای د ه چشمم ــاناخودآ اق بود ــر اسش چون لــدرحال حرف زدن 

ش ک ده شد. شــسم  

ا ص مــجلو رفتم و  ش سالم کردم. سمتم  لــیت و خوشحامــ گشت ــر ب  

ا ذوق منو در آغوش گرفت و گفت: دا د م؟؟ ــز ع  تــر دخ ــی خ ــز نــدنم 
ه؟  ش مــی اومد. کــا  مامانت خ  

شوندم و گفتم: ممنون خاله  لــبرو  قــیمــخند علــعکس شوهرش بود. ــر   هام 
ه  اد.  مامانمم... خ شد که ب  

ه؟؟ چرا ناخ ی هم ازش ندارم؟ ــر خ ــنتــ ک چــکو   واسته مکث کردم. واقعا خ  
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شا  غضم رو گرفتم و گفتم: ا خت شه نــجلوی  لو خوش  

ش رو روی شونه ام گذاشت و گفت: توهم ه م. ــز طور ع  ــنمــدس  

خــکه ش  جــیخند کلــ ؟؟ تــیه پوزخند بود زدم. منو خوش  

خ ه گروه خو تــی"خوش خوره  مــیمن ن نــی"   

ای    مــیلو ظاهر شد. خودم رو جمع و جور کردم و سال نــشت مامان  لو از نــا
ا رفتا مــیلو محو شد. نــخند مامان لــی تکون داد که ســر کردم.  ستم که  ر دو

ا من مخالفه   شوهرش 

م رو خراب کنم.  مــیندادم. ن تــیمــیاه  ماهر ر واقعا کــا  ــنتو ا لــیو  خواستم امش
ــزو خراب کنم.  اینکه همه بودم.  چ  

د، مامان  گــیدن و آهنشــک  کــلا صدای   خندی زد: حتما اومدن. لــلو نــجد  

ای  ا الش رفتم.  ک اون خدنــز  ،کنار در رفت  لو نــدن ا اون خانمه  مۀ مرد د  که 
ا خوشحا ست کرده بود، ستاد.  ن که دو نفر وارد شد .. غرور  مــیکــه  ــتلــو ا لــیا

ل شدت گرفت.  تــر شــدن شــک  ــلکصدای   از ق  

اشه نــاولش شک کردم که خود   ــیآ ۀتلعوض شده بود. د  لــیخــچون لو 
ده اش  تــننازی تو  لــیخــوزه ای ــر فــ ش غد شــدرخ مــیورز رو  ظــیلــآرا

ش بود و طالها دم. بوی عطری رو حس کر  زد.  مــیق ــر که داشت هم   ــیصور
ه نــگشتم و کنارم زاــر  ت و دست  ا جد دم.  ستاده بود و بــنســارو د شون ه ا
ه بود. ــر خــ  

شون زل زدم.  اره ب ــیخوش ســر دو ا موهای   تــی ً کــاو  ست  کــیمش م اده کنارش ا
اد   عــیسهاش بود.  لــبرو  ــیخند جذالــبود و  ه  ..  هانارم آــکردم اسمش رو 

مران کــا  

غلش  لو رفتم و نــه سمت ــاون شدن که ناخودآ کــمدنــز شد.  تــر ق مــیخندم علــ
ارکه ســر  کردم.  دم: م لو جونم نــخوش خند  
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ه   م  ای عاشقتــکردم   مــیرم وارد کرد و تو گوشم داد زد: وای فکر نکــمفشاری 
 که. 

م و ازش جدا شدم.   د   مــیسال  ،معذب لــیخــکرد.   مــیم گــامران داشت نکــاخند
 کردم و عقب رفتم. 

عد صداســر شالم رو روی  ســیحس کردم ک تو گوشم گفت:  ــیم انداخت. 
اشه که مرد ا اده  ــنحواست  جا ز  

ش  مران کــالو و  نــی کردم و موهامو عقب دادم. ــز گشتم. اخم ر ــر ا تعجب سم
شسگــاجا ســر  خلــ. تــنهشون  ه خوش ه خوشحاتــخندی زدم.  ش و لــش 

ش.. عــخنده های واق  

ش حسادت  ستخوا مــیوت نثــر ی بود که غرق بود. تو نعمت و تــر لوفر دخنــ م ب
خوام  مــیخواستم و  مــیه رو قــشه خوب مــکنم. ه  

ا... صــرق مــی کــیوع شد. اول تشــر رقص  ا دوستاشون  عد  دن و   

مو  ثــر رقص نداشتم. تو ا ۀحوصل ه خرده تو اصــرق مــیها ن نــیم رد موا ــندم 
ه سکه و نــدوی کــافم رفتم و  کــاحساس بودم. سمت   ــی لو رو خارج کردم. 

عد انــمقداری پول بود که زا د  شــیکه اون گو   ــنار داده بود.  رو خ  

لند  هــیگــان عد  ش انداختم و  اشگــاشدم. سمت جاب ا دن  ا د  ه حرکت کردم. 
 داشتم. قطعا منــر  هــیلو رفت. قدم کوتانــاز من سمت  تــر متوقف شدم که زود

ده بود.   رو د

انــکرد حفظش کنه در گوش   مــی عــیسخندی که لــه ــتلــا اخم و ا  ــنز الو گفت: 
ه لو من گفتم که دعونــ؟؟ تــیاپ ۀتــر دخ ا  ش   ســر ش نکن. حاال هم  دعو

  ً ازدواج کرد؟؟ کــیکردی؟ اص  

مونا بود. ش مــیخش ن گــیچ آهنهــیاون لحظه  دن نــشد و فقط صدای م
اش ــن صداش هم راحت بود.  ا ا حرص سمت  ه حرف شــر گشت و ــر لو  وع کرد 

گفت   چــیدم مــزدن. نف  
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  خرد شدم رفت. کر شدم هــیاســچون چشمام 

شستم.  ســر رفتم  م رو ـر سـبود.  شــیار تو گو نــزا دم. شــر دو رو داخل دستم فکــا  جام 
ــنا زدم.  مــینفس نفس  کــمانداختم.  ــ  

س ا گه خشم نــطور حرف ها رو ش ــناز خشم نبود. از  ده  ــیده بودم که د فا
جاد کرد و توجه زا ــیکه صدا  ــز مــدو رو انداختم رو کــا  بود   لــبج ار سمتمنــا

ه  لند شدم و از سالن ضــر شد.  ــر ب  ون زدم ــ  

همه غرق  د که اون لحظه شکستم مــچ کس نفهــید حالمو.. مــچ کس نفهــی
ــز شادی و خنده بودن.  ش چــ از دارم نــی که مدت هاست ب  

س که گســر د بود. سمت ســر  لــیخــاغ  ه چشم  ۀوشو م. خورد، راه افتاد مــیاغ 
ــنجلوی آ ستادم. چه قدر مگه م ــیروش  ۀــ  ــر از ســر م کــا کردم که اش ــر ســا
ــه کوتاه و غمگــاشد؟ ن عد ــر ه تص  نــیگــ  ــر ز  ـیسـخــاط تــا احم انداختم. 

ه هر  شه. لعنت  شم خراب  ا کردم تا آرا شه ساده  یچــچشمامو   مــیآرا
ه نفعم بود.   ً نکــااومدم  اش  مــیش اص ا اد  ل اومدن  ه ق ادم فتا مــیاومدم. ا

ه زور رانــزا لــیاومدم. و  مــیقطعا ن گه از   ضـیار هم  ار نــاز کردم. هه دو روز د
م نــنجدا شم دو تا  زنه.  مــیگ هم اون موقع ب  

ژ  ــناز ا دم قــمزخرف اخال گــیو ر تو ذات من گــااومد. حساس ان مــیم 
دی معنا نداشت. ســر خو  

اســر که   لــیدرحا ــنم  س خارج شدمســر از  اسم رو مرتب کردم و لــبود،  ــ ه    و که 
اال گرفتم. ســر  خورد کردم. ــر  ســیک م رو   

ه کردی؟  چــی_  شده؟؟ گ  

اچه گفتم: نه..  ت داشتم که اشک از چشمم ســساخط چشِم ح ــنه ادس
 اومد. 

س گفت: من گوشام درازه؟؟فــپوکر   
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ه خندم گرفت.  سلــوسط گ دم   ــتامو روهم فشار دادم تا هق هق نکنم. د
ش تار شد. ا از اش مــیشون  ــنب م جاری شده کــاداد که   

ت شده؟ اشکت دم مشکته ها نکنه اون چــید: ســــر  گــیفکــالا   اعه دوس  ا
ــز  ؟؟چــ ت ی گفته ب  

از کردم ا هق هق ه خاطر زون  اومدم...  ا کسمهتــنلوفر که نــ: من.. فقط 
ش.. ــنمــه در کثاف .. اما   

ه خودش چسبوند. ضــر ه  درش  ــز نــشدم دب منو  هفت ساله ای که تو آغوش 
له  مــیاشک  خت و  اش  مــیر ش کرد از هم سن و سال دن و  مــی که ب خند

ش  ام جلد نداشت و مدادهام کو   تــیمخصوصا وق . تــننداخ مــیدس ک بود. چــکتا  

د  مــیمنو  کــیف شده بودم. هر  عــضمن هم حق داشتم.  لــیو   ــنگفت ا  مــید
ه زور داره  تــر دخ ده سالم   

عد از چند ثا ازش جدا شدم.  ه چشمام زل زد.  دش ســر دست های ه نــناراحت 
م  ش رو ب ک کرد و نجو نــز قاب صورتم شد. صور حق  ســیاهاتم ک تــیا کرد: وقد

ت  فــیچ حر هــینداره  مونم.. ــز ب ف ش  کشونمش و ب ه گوشه  ذار   ً نه. اص  

اش. ســ  ه حرف ً عادت کردم  ال خــ ــیــــع گفتم: نه نه ولش کن. من اص  

م ــز چــکرد و خواست   مــیاخ گه که گفتم: م ســـت نــی   

ــند بود که همعــار نــازم دفاع کنه. از زا کــیاز خدام بود که  خواد ــر ی ر کــا  چــ ام 
د هم  ده. شا شم  آرومری کنه که کــاخود گفت تا دلم رو خوش کنه و  ــانجام   

اومد  یمــزونم بند  هــیاگــ  لــیچ وجه نبودم که از خودش دفاع نکنه. و هــیه  مــیآد
ــنحرفای سن ــنا ــر اــر در  ه ظاهر خنده دار و  گــ ت مــاه ــیو   

قم  مــین ا آرامش هم تــی حکــم لــیشدم. و  آرومه هرحال  ستم مثل سا تو
دی  خواستم.  مــیشم. آرامش ا  

تو؟؟ ــیکجا  ــز نــ_ د  
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شده؟ چــیش کردم: گــاج نگــی  

م؟ صــقــر ای مــم   ـیمـ_   

ه هوا رفت. گــاج نگــیاز   ش کردم که خندش   

مونا رو شمردم.  ســر _ خب حوصلم  شستم و م س  رفته خسته شدم از   

اغ ار خنده های من  ــنا م.  ــند. فقط ما دونفر در اچــــتو  فضا بود  

  نــیز  مــیا غر تــر دخ ــنعــ+ 

ارو هم اه ــنمــه خندی زد و گفت: لــ ه حرفای اون  خند.  ت نده مــطور   

دونم چرا؟ مــیبود خودمم ن عــیخنده هام مصنو  لــیزدم. و  فــیعــپوزخند ض  

شخص  ــنعــدستمو گرفت و گفت: خب حاال   فر لو نــو داخل. نذار ــر ه خانم م
من که  ف اش  ا ــز ا  دی از اون حرفا نــی شچــ  

م داد. ازش گرفتم و صورتم رو تکــاال  و دستم و ر کردم. دست آزادم   ــز مــغذی ای ب
م  ه نفس  کــممشت کردم. ب داد  مــیاعتماد   

م. صند ار  ثــر بود. ا لــیها خا لــیوارد سالن شد ا  مونا  ال رقص هاشون درح نــر تــم
 بودن. 

ه زا عدی ــر ار گفتم: نــرو  آهنگه  ــنشه وسط ا مــینم؟ قشنگ ــ ای آهنگ 
م. ــ   

اشه ای ز  هــیه کوتاگــان گفت.   ــرلــبه چشمام انداخت و   

 مــیا تــنشه مــه لــیلد بودم. و  کــمتموم شه رقص  کــیدم آهنگ  مــنف
ه روز... دو نفره   ــندم اصــرق ه د مــیس گرفته بودم. تــر اس کــمقصم ــر که  ونم 
ه دستم وارد کرد و گفت:   هخودــ ستــر اس م. ــ فشاری   

ا وسط  چــیهــ اهاش راه افتادم. تق م. ــنگفتم و  ستاد آهنگ که  ست رقص ا
اهاش   عــیسوع شد، شــر  قصم ــر کردم هماهنگ   
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م مــرقص  ــنای اــر ظاهرا  ش کرده بودن. تــر کسش رو آروم و مال  

 

  لطـــاِن " ُس 
َ
ــــاش مَ  ِب لــق ــن   

ش کــای  اِ  شــیا  

ت.. ارَ ــــــــنر کِ دَ   

  ــی
َ
م رارَ ـــــق  

  ــر َ ل دِ 
َ
ـــو.. ت  

م ــــــــــارَ ِس  مــی  

ای  ــ   ــی ز
َ
ـــــت ـــاَ ن  

ــــــت اَ  دِ رَ   

  روی 
َ
َ ــــق ــم ــــــلــ  

 ـــــد .. 
َ
 جا ِ مان

 ــــد  
َ
 حال ـــــم را ُخ ــــدا ِ ـــدان

ــی..   نا

ــی  هِ  خوا ــ  َ ـــــــر ای  مَ ــــن َش 

ــی..   بودی تو َس ــر ا
َ
ا ن  در

 شته ا م 
َ

 مام َس ــر گ ذ
َ
 اِ ی ت

 اِ ی  کــاش.. 

اره تو مَ را ِ خواهــی..   دو

اهــی..  ــن اِ شِ   ــ
َ
ات  تو ز
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شـــَتــم..  "
َ

ــــمام از تـــو گذ
َ
 نات

ــز و شــه گــامتوجه ن از نــطنت آم آب  شدم. تو حال خودم نبودم  لوفر نــش 
گه جرئت ن ــیم لــق دهنمو قورت دادم.  ه چشماش رو گــاقرار بود. د ه کردن 

 نداشتم 

ش دور   ه دس شده بود، قطعا کــما . ــنمــفتادم ز ا مــیرم حلقه   

هســر  دم. صــاهاش رق آرومش چسبوندم و ــســ قفســۀ م رو ناخواسته   

ه  صــیخاآرامش  ستم و فقط  م القا شد. چشمام رو  ش گوش لــان قضــ ب
گهــر س دم. نــش مــیصدای آهنگ رو ن ر گــاان دم. د  

اده روی  کــم  کــم ه گرفتم. ازش فاصل ارم نبود. تــرم دراخکــاچ  هــی کردم.   مــیداشتم ز
داشت  یخندلــ مچهنــه  فقط  

ش  ـیمـنه نه گفت ن از هم تظاهر..  ه خرده ب ازی کنه. حتما داره  خواد نقش 
د   مــیخوش  گذره ال  

ه  ــز فقط  اشه.. حال االنم  م ستخوا مــیی چــ زود گذر   

 *** 

ا  تــیمشهوا  ــی ازوم زد و    عاشقش شدیکــلگفت: ای    ثــیــیخند خلــه 
 رفت 

م تو لــم غنج رفت و قدم دلنــجملش رو ش تــیوق لــیش کردم. و گــاچپ چپ ن
ش  ۀه دفعه جمل د ــم ک ــنســ م رو لرزوند. تــنای تلف  

عدا ولت   مــی"عاشقت  "  مــیکنه و  کنه  

اراده گفتم: نـه  ــی  

شدی؟ چــیس گفت: فــپوکر  نه؟؟ عاشقش   

شدم.  عــیمصنو  اچه گفتم: معلومه که  دم و دس خند  
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عگــاه جوری ن   تــیخر خود ینــم کرد که 

حث ــر  گو بســــر ای عوض کردن  ــندم: تو  ؟ د آ مــیمران خوشت کــام. از آقا  ــ  

ه زد و گفت: خوشم  ق مران اکــا  ـــــآق گــی  مــیار و تو نــم زا  مــیمن  آد  مــیق  

ده.  مو   تک خنده ای زدم: مسخره جوا

م ــز ا ناز گفت: ع  اشه  که اون عاشقم  هــنام م  

ا  ش رفتم.  منم  د و گفت: خب.. آره ازش خوشم همون ناز چشم غره ای ب خند
ه اس واسم وقت   ــن. اآد  مــی ا ذاره.  مــیکه   

ش  ــر که دستم ز   لــیخندی زدم و درحالــ ه شدم. ــر خــچونم بود ب  

ش عوض شد:  و لح و غرق شدی؟؟نــه؟؟ زاچــی دی که ی ارو جای من د  

ا حرص گفتم:   چــین زد.  کــیچشمعد  گه. فــکــازدم و  ار نــگه زا  مــی هــیه د
  ار نــزا

اد وانت زا د و گفت: خخخ وای  افتادم.  د امــخند  

ه  ــیه دفعه صدای آشنا گه اسمم  له د شچــه گوشم خورد:   مــیه نــا که 
 شه. 

ستم کــملو که  نــش نــ سته شد نتو ه جاش لت  دم شــک  مــیآرو  ــنهــخندم و 
گشتم. ــر و   

ستمــنســه دست  ستاده بود. نتو ــر جلوی خندم رو  ه ا م و غش غش گــ
دم.   خند

س آورد جــیخند کلــ افه اش اون لحظه خنده دار بود. قــ ه ه خرده جن ــنزد: شا
 دارم. 

از کرد: عه واقعا؟ و  ــیلو نــ گفته بود که شما..   ــز نــد یلــهوا دهن   
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اش زدم، الل شد.  ه  دی که  ه خندۀ صــیاز حر  ــر خند لــا ل ر انــزا زدم که 
ل شد  د  ت

ــنست؟ حتما همنــب جــخنده ع مــیچه قدر  ا گذاشت  ــر ثــروش تأ عــیجم چــ ه. 
د حضور  مصب.. ال  کــرد   مــیده ها رو هم شاد ســر آخه اف لو. نــشا  

ا دخکــامران مکــا ش داشت، تموم کرد   نــیجوو  تــر لمه اش رو  اهت زادی ب  که ش
ه جمع ما  د اون دخــیو  ه خواهرش بود. تــر وست ال  

ه  ه  ۀ. نه جشن نامزدی انداز ســیکنم امشب اومدم عرو   مــیلو گفتم: حس نــرو 
د ســیعرو  . ــنتدارک د  

عد    د ــلو تأنــمران و کــا ه من کــاکردن.   فر لو ـنـد: شما دوست ســــر مران رو 
؟؟ ــز نــ؟ دــنتــهس  

ه زاســر  شون همنــی تکون دادم.  ؟نــنتو ســر ار اشاره کرد و گفت: ا  

ه   ــیو ــر ار انــزا ــز لو حتما نــمران زل زد. کــااال انداخت و  ش نگفته بود. ی بچــ
له. و   ردم و خندم حفظ کلــ . مــفقط محر  لــیگفتم:  ً م فع  

" ً  هه آره "فع

ش رو داخل  اســر د و ــر ب هاش فرو جــدس ــنش رو  ا کــاانداخت.   ــ خند ـلـمران 
  گفت.   نــیآها

خب وقت رقص عروس و دوماده. ×   

ستم  مــی لد نــدو ش نخندم. فقط هم من لــ. ستنــلو رقص  دم تا ب  مــیمو گ
ستم.  لد بود.  هــیالبته در حد همرادو م   مــیمران کــادر گوشش گفتم: آقا  رو 

 دونه؟

ه معســر ت مــا مظلو  ه زا نــیش رو  ــنا مو ســر دم و ــار چسنــ"نه" تکون داد.   ــ
دم  ــیانداختم.    صدا خند
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اهم رف صان فضا رو وسط. تمام هالوژن ها خاموش شد و نورهای رق تــنخالصه 
 روشن کرد. 

ــنهم ــن.. تو همصــیرق چــ ا همــیفضا چــ ــن..  ا صدگــیآهن چــ ای شاد  همراه 
مونا   م

اده خوا مــیقا. آرزومه قــآره د ستم دارم ز کنم.   مــی هــیدو  

اغ ت رقص شده بود، از سالن خارج شدم. ــر ار که حواسش نــدور از چشم زا ه 
ه خرده بشــق کمــیچند تا نفس ع دم. ســر   ــنفقط تو ا شدم  تــر دم. تازه 

ه هوای آزاد و اشــر  ط  متــژن احــســا دجور رو اعصا  اج داشتم. صدای آهنگ 
ا کردم.   تــر د تــنبود. دستامو رو گوشام گذاشتم و قدم هام رو  ه طور نا  نــیحالم 

ع ان ه حالت ت ــز رخره ر تا خگــاد شد.  سوال  کرد.   مــیی داشت خفم چــ
مران.. کــا  

ا چرا؟ من ــر خــه آسمون  ازم  خوام. همه رو  مــیرو تا آخر عمرم  کــیه شدم. خدا
ــر خوای  مــی ی؟گــ  

دری که  ــر ه ازش ختــمادری که مد ش ــر ش خودت ــندارم.  د  

ا زا ه سال  عد هم جدانــحاال هم  ش ــیار  د تو خاطرات ذهنم نگ ا .. فقط 
گه ح م. لــق تــیدارم. نه جای د  

ل تو عــموق ش   مــیف نبود. فقط در حد دو جمله صــت و حالم قا م دوس
.. دارم  

امم ــر دلم و  ا .. گ شده تــنای مامان و   

.. ــنمــه  

 *** 

ش ت شستم و ب ل  ام خارج کردم. روی م ادم. ه دکــکفش هام رو از   

ه زا لــیخــ دگــاار ننــخسته شده بودم.  از من بود.  تــر ه کردم.   
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اشه.  کــمدوار بودم که مــگفتم: ا  نــیجو  ــیخند لــا  ت خوش گذشته  ای ر ــب
ت   عوض شدن حال و هوامون خوب بود. گفتم ب

د نبود   _ 

ا ا ــنا د لــیخــلحن از صد تا " ــنجمله اون هم  " هم   بود.  تــر مزخرف بود
ل دم. شــک  فــیهو  ه اونجا تح ده لــگرفت و حداقل خنده رو   مــیخ  مــیاش د

س معلومه مش ش منم. کــلشد.   

م. درحا لند شد له ها   لــیهمزمان از جامون  ه  رفتم، گفتم:  مــیکه سمت   شــا
ه. کن  مــیر کــاکه    ــیهمون جارفتم  مــیبود. فوقش  تــر مامانم بود االن وضعم ب  

ذاری؟؟ ها؟؟  نــیتو  مــی_ مامان؟؟ تو چطور  اسم اون موجود رو مادر   

ش و ــر ه جلوم زل زدم. ا تعجب  مــیکــه گنگ و  نــچند ثا و گشتم سم ی
شد.  لــیســناخواسته  ل  ش ما ه ذره هم صور ش زدم. اما  ای ب  

ند ثــ: دهن کداد زدم از اشک ــر ا چشمای   ــننــچطور جرئت کردی چ فتو ب
؟نــیــز رو  فــیحر   

دمای  آاسم آوردن  ه زون ایــر فمو ثــمن دهن ک اتفاقا گفت:   گــیرنکــمخند  لــا 
از ثــک کنم.   مــیف   

ا قدرت  لــیســخواستم  ا ــز خودم  ۀو اراد تــر شــدوم رو  ــز نم که  ، ه گفتکی  چــ
حرکت موندم  ــی  

ه خاطر  ول ــر ــه ا ه ــر وت ثــر _ مادری که  مادره؟؟عقد کنه، مرد خ  

ش زل زدم.  ه چشمای روش م مثل ــنگه؟؟ ولش کن ا  مــیداره  چــیمسخ شده 
حرفاشه. مزخرف و چرت..  ۀقــ  

اــر  ا د: ا ــیو شم که دستمو گرفت و غ دب نثارش کردم و خواستم از کنارش رد 
اش  فه عــقت ضقــدن حنــشه واسه شمــ. گوشت هخــیگستا  لــیخــداشته   
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ه چاقو زونمو جدا کرد.  گــاان ا  ً کــار  ع م  ۀن فرشتمامان من.. ماما نــیالل شدم 
ه خاطر پول ؟..  ؟؟  من  

گو که فکرشم ن ــنم، ع دکر   مــیآخ منو  اشه  ــیکسم پول  ــزتــ  

من  و  ــیه هم قفل بود. اون عصگــاهمون تو نگــاشد. ن ــر از ســر  تــیــن  مکــااش
ــنغم   گــ

شت ا د  اشه.  ــیکــلد  ســر چشمای خو ــنشا ون شده  درد پن  

دم.  مــیداخلشون  چــیهمه  کرد..   مــیداد  ــیقت قــچشماش ح ــنمــاز ه د
ــنخشم..   دم.  ــیته.. نفرت.. درد.. عقده.. حکــ  بود  چــیهمه  چند لحظه غم هم د

ده بود.  ه خودش ند ه حال  ت خالص که تا  جزء عشق و مح

دم. درو قفل کردم شــک  کــمدستم رو مح دم و سمت اتاق دو  

ه هام افتادم. صدای گ  ــنمــخوردم و رو ز  ســر د. کــچ کــمه دادم و اشکــه در ت
خش شد   همه جا 

گه فرشت گه از نظر من فرشته  تــیست.. حنــمن  ۀاون د ست نــاسمش هم د
ه ــست مامان پولنــاون مامان فرشته   

ال گفتم که نفس  ــر انقدر داد زدم و  خت روی تج رفت و گــیم  ســر آوردم و  کــمت و 
ش که تــشد. قسم مــیت ندادم که داشت چروک مــاسم اهلــه  فرود اومدم 

کرد.   مــیاذیتم  ،رفت مــیم فرو ــنتداشت تو   

ــز خواستم هر  مــیکرد.   مــیس خــم ملحفه رو کــااش   ی دم دستم هست رو خرد چــ
م خس ــنســکردن..   ــر تم رو فــیامشب همه ظر  کنم   لــیکنم تا عقده ام رو خا

ــز کرد.   مــیخس  لوم بود. شــر ی درحال فچــ دن   

ه گو  افتاده بود.  دستم ه کنار کم  شــچشمم خورد   

ا ــر  ش کردم. ــر غ سمت تاج تخت جــیش داشتم و  که هاش که اطراف تــه  تا
ده بودش همنــکه زا  ــنو ا خش شد  نکردم.  ــی، توجار واسم خ  
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*** 

ـارنــ# زا  

ً ش عــیوض گفتم   مــیش االن نکــاخوب نبود.   اص  

د خودم اعصاب دارم حا لــیخــهوف.  ا ه و شکسجــیام صدای ــال   تــنغ و گ
شنوم.  ل اتاقم   وسا

م ش قرار نگرفتم. من مامانعــیموق ــنکنم آره.. چون تا حاال تو ا  مــیدرکش ن
خا ــر فقط رفته ز   

ً ون خانوادمما  طوری نبود  ــنا اص  

و  ــتحــم در  یعــسبود و االن  دهشــک  تــیسخ ــز نــداشت اما د نــیداشت.. م
ش داشت.   لــیخا   کرد

د ً بود  تــر شد ب مــیسوهان روحش  تــر حضور من  ذارم رانــر تو اتاق  اص حت م و 
اشه   

د ــر اــر غ و دادش دو جــیخوام صدای  مــین کنه   ــیمنو عص تــر شه و   

کرد   مــین قــیبود و نبودش واسم فر  تــر دخ ــنحدود سه ساعت گذشت. ا  

ه سخــز شده بود. صدای هق هق های ر  آروماالن هم   مــیده نــش تــیش هم 
 شد 

ا   هــیــام آ ــر دادم  مــیح جــیتــر  م  ــیکــلو   ــنکه ا  ــننم تا اـز ـه کــلو ســر آدم زون نف
 فضا رو تحمل کنم 

دم  . آد  مــیاز سکوت   

شده؟ی اــر چند ساعت خ ــنچطور تو ا نــیع ز   

لند شدم و سمت اتاق حرکت کردم . کنم که نگران شدم  مــیاف تــر اع  
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دنکــاکنار اتاق    ــز نــک من و دتــر اتاق مش ا د له ها بودم که   صحنۀ رم بود. وسط 
ــز جلوم، همه  و فراموش کردم. چــ  

؟؟نــیک  مــیر داری کــا  چــیداد زدم:   

دم و دستامو دور ش ش دو ش داشتم ش حلقکــمسم اال نگ ه کردم و همون   

ه شــر  ذار تــنغ کردن: ولم کن جــیغ جــیوع کرد  ذار کثافت.  خودتم  م. ــر مــام 
شه مــ مثل من.. واسه هشــی مــیراحت   

ش درست کنار گوشم بود. داشتم رسما کر  شدم  مــیده  

ش کرده بود ــز حلقه ای آو  کــلکه ش  ی رو ســر ا حرص رو  ش جدا   ،و از دور گرد
ً کــاکردم و   ش   تو آغوشم گرفتمش  م ه ســر گذاشتم و دستمو روی گرد ش رو 

ا شدت لــق . خودم چسبوندم ؟؟چــیدونم از  مــیزد. ن مــیم   

اتــر  اعث و  بود.  ــز نــر دکــاش  نــس.. اضطراب...   

شو مشت کرد و    ــنمــرو ز ه نــعد از چند ثا ه گ   ــر د. زد ز ــک گذاشتمش. دس  

ه من  م نــیداد زد: آرامش  دی ب م  تــیمده حنــومده خواب ا عشق هم ب
گـــه ــر مــ تــیذاش مــیمده. و نــی م د  

دن الغرش ست مــی ســیاس مجللــتو  لند شد.  مادرش  ۀلرزد. چه قدر مگه وا
 بود؟؟

ه  ستاد و  ه زون آوردم. ا خ نــفکرمو  ست. نــگشت: درد من فقط مادرم ــر م  

غوره گرفزدم چــین خورد کرد. ــر ه دیوار کنارش  دن دمگه  تــر ه دخ تــن. تماشای آ
ه  نــداره زا کــن. کــاــار؟  ش. شوندملندش کردم و وارد اتاق شدم. روی تخت  ری   

ار. ستــر و  تــر کسم نه د لــد گفتم: من ســر ب هام فرو دادم و خوجــدستامو تو 
ه غش و ض ــیال ن. حوصله ندارم نــز ف عــهم خودتو   

؟؟ گــی  مــیت ــر غش کرد؟ چه چرت و  کــی  تــر دخ ــنآخه ا  
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ــر دم.  خوددر شــرو چشمام ک تــیفه ای دسکــالا حالت   . نداشت مــیی هام تمو گــ  

واسه  تــیگفت: ح  ــینا صدای داغو و  د هاش رو روی هم فشار دا لــبچشماش و 
م  ستم نــتو هم م  

اســر  ــنمو  ه نظرم سکوت بانداخت ــ ــنم.  جواب بود  تــ  

ً م مغرورم و   مــیم از سنگه.. نلــم ق  مــین تونم عاشق شم  مــین اص  

ً " ــزنــ"د لــیو  ه درد هم نآد  مــیه من ن اص کصــ م. دخور  مــی  سال  غه فقط 
 بود 

اشه  ش  ازم حواسم قراره ب ه  لــیو عد اون  فه شناس لــه عنوان  س وظ  

  . شــیکه ُ   ــن نه انــیک  لــی_ گذاشتم خودتو خا

ا ُمردن  مــیکه از ته چاه   ــیا صدا  ــنتــثــر شم. مو  مــی آروماومد گفت: من 
گه واسم تکراری شده  ه.. د   مسکن من مرگه نه گ

االی دار. ــر  مــیآدم رو  ــنزد و ادامه داد: تو خودت روزی چند پوزخندی ی 
ار  ه  ــز کس که فــواست عاد ام زنده بتــر ست. نــی چــ ا ه  د ندارم که ا ود، د

  کردی   مــیرو کــا  ــنمــه

دم:  تم  سنــ صــی من اون شخضـیسم نه قالــ؟؟ من گــی  مــیداری  چــیا اخم غ
ــنعــت کــمحکه  کنه   مــی ــ  

ات بود.  ا ا تمسخر ادامه دادم: شک نکن اعدام حق   

ش رو روی ساعدش گذاشت.  ــنعــواسه من ت لــیا درد و غم گفت: و دس کردی   ــ
دم خدا مشخص کرده. چرا  ً عذاب.. شا تو؟؟  اص  

دم:  رو  کــمح نــمــر خداست واسه منم هکــامن نکردم.  معلومه که تلخ خند
 صادر کرده 

شسته ن دی جز مرگ شــک  ــیم کرد و گفت: تو چه عذاگــاا چشمای خون 
 مادرت؟ 
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  اضافه کردم: و خواهرم 

هگــان دونفر  ــنعذاب های من فقط مرگ ا که گفتم:   دوخت سقف هش رو 
ست نــ  

م قــال گفت: خــ ــی  ست نــش واسم م  

اال انداختم:  م ــر واسه تو هم  شونه ای  ست. نــام م  

س ز ســیلــ تــیشخندی زد: ماشا تو که خودت االن گفنــ م زند  ــر .  مو گــو 
ه پول رط صــا دغدغم تحتــن من نــیدو  مــی ازم   . رهکنه آ  مــیدا ــل بود 

د ــننداری  ه.  تــ هحــشونه های ن عذا اب عادت  دن عذشــه دوش ک ،ف منم 
 کرده 

لند شد. فقط ن ــر ش کردم. رفت گــاشست و از رو تخت  س شد. ســر وارد ون ــ و
ــر ه نــعد از چند ثا س و قرمز بود. خــون اومد صورش ــ  

ه های ناز  اد گ عد اومدن ناز افتادم.  ــننــچند لحظه  مدرسه..  عد  ــننــاون روزا.. 
ه خاطر   ــیاشک ها ه دارشون، که  رخت  مــیدوستاش و حرفای کنا  

بود؟؟  چــی ــز نــبود و د چــیخواهر من  ۀدغدغ  

 هــکه و چشمام که شــر ســی کــادلق کــله؟؟ دماغ قرمزم که شچــا حرص گفت: 
دن داره؟؟  ــنا معتاداست د  

ه نــاناخودآ  ــر ه خندم گرفت: چته تو؟ انقدر زود جب ه گــ اد  ــز چ.  دم. ی افتاــ  

اد  ا همون لحن گفت:  شست و  اره  .. ؟؟ همونچــیدو  

؟؟نــیک  مــیه لــگفتم: االن داری خودتو تخدم و  ــ وسط حرفش س فــپوکر   

شت گوشش فرستاد و دس ه لــد: خودمو تخشــقه اش کقــرو ش تــیموهاش رو 
هت دار فــکنم چون هنوز ظر   مــین ه از تو هم  خورم،ضــ  م. ا ل مــکــِل تمــکــت ه 

شه  مــی  
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عدم االن عص  ثــیمک   یمــمواقع فقط دری وری  ــنام و تو ا ــیکرد و اضافه کرد: 
  نــیک  مــیعادت  م 

ً  ه دیوونه اس تــر دخ ــندم. اشــک  فــیهو  ش ز  اص اط ا  مون تا آس ــنمــظاهرش 
اخالقش نه  لــیه.. و نــو از آرامش و م ــر ظاهرش  متفاوته   

د از روی ظاهر قضاوت کرد   مــیراست  ا د هنوز اون روی  گن که ن اما شا
اشه  لــیخــخودشو رو نکرده. ممکنه  خوش اخالق   

ستم. نور کــته دیوار مو ســر  کرد   مــیاذیتم  اتاق تــر لوس ه دادم و چشمامو   

من بود  کــلهم درست ش ــز نــد  

ه آرامش هر دو   هزاران شادی و خنده و خواب ا که   شــیم. آرامتــاز داشنــمون 
شد  مــیان نــر ق هم جمــیع  

*** 

ه های ض ا   فــیعــا صدای ناله و گ از کردم.  ه سمت صدا  جــیگــچشمام رو 
د.  مــیبوس کــاگشتم. داشت  ــر  د  

ــز  ش دادم تا دم. هول شدم مــف مــیی از حرف هاش نچــ ا شدت تکو دار ــو 
 شه 

ش شــک  نــیــهــ ت ب ا ب از کرد.  ه شدم ــر خــد و چشماش رو   

ه اطراف گــاکه مدام ن  لــیدرحا ده گفت: ــ ده ــ چرخوند،  مــیهش رو 
ه..گو..گورش تــندا..داش  . تار..تارک بود.  جا..  همه.. ..کردن.. مــی..زنده..

. همه . ده بودنشــپو  .. کــیهم مش .. . همهختم.. شنا .. مــین ـ..م.. اطرافو ..ر کــیشهــ
دم مــی .. رو تار  ه د .. شد و یلــخا م.. ا ــر ز  .. خرمد.. تو گوشم.. آچــــ، صدای گ

دم ــر  .. .   
لند گفتم:  کــال ؟؟کــیفه   

د: مامانم.. شــغ کجــی  
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لند ش  مــیه اش رو حس ــنســخس خس  ا کردم.   ــیآ نــیوالــیــــع ســ دم و 
ه ــر  دم داره گ کنه   مــیگشتم. د  

ش طوری  مــیصدا اشک  ــی د ده بودم. دست ســتــر لرزد که  مــیرخت.. اما 
ا الماس های ســر هاش رو از جلوی چشماش  م زل زد. دست ــز داشت  ش ب

ذار مامانم رو ب ذار   مــیم خواهش ــنــهاش رو قاب صورتم کرد و گفت:  کنم. 
چشم. نذار تو ا گه عطرش رو  ار د ه  ذار  غلش کنم.  گه  ار د ه   ــنفقط 

مونم ســر ح ت   

ا تأسف تکون دادم. شــم رو عقب کســر  وان لــیلرزد.  مــیهای خشکش  لــبدم و 
ا ن لند شدم که  خوره.  ش گرفتم و وادارش کردم که از آب  الم  هش گــارو سم دن

شده؟ چــیش کردم: گــان شــیســر کرد.   

ا کرد: نکــااش ــنذاری ب مــیش رو  مش؟ ــ  

شکونم.  مــیش ممکن بود دلم نکــاش ممکن بود. فقط  کــا اومد دلش رو   

ش حسادت  مورد که "مادر" داره.  ــنکردم فقط تو ا  مــیب  

ــر ا صداش از فکر  اشه. خودم ــ شش ــرم  مــیون اومدم:   

ا حرص گفتم: کجا ــخواست از روی تخت   مــیدار شه که جلوش رو گرفتم. 
ه. ه؟ کــمعلقت  ؟؟ ــینصفه ش یــر خوای  خطرنا  

د ب ا ازی گفت:  ــنا لج ؟کــیمش. او ــ  

ــن مــیاخ شوند. ــر ا ــ فش  از کردم و گفتم:  وهای ظ ا انگشتام اخمش رو 
ازی موقوف  ؟کــیاو  لج  

ج مک گــیچشم غره ای رفت. ادامه دادم: خست  مــیزنه. ن مــی کــیتو چشمات م
خوا ؟ــیخوای   
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ذاره. درسته  مــیذاره. عقده هاش ن مــید و گفت: دردش نشــش کلــرو ق تــیدس
چه  م چــکو   لــیستم و نــاالن  ه آغوش مامانم نبود محال بود خوا ک که بودم ا

ه. ــر ب  

ــز  ه راحتــر ی نگفتم. ظرافت دخچــ  از  تــر شــ تــیشد. ح مــیحس  تــیونه اش 
ا اــننــناز  کردم   مــیبودم احساسش که مرد   ــن.   

د تو ا ا د محرم من   مــیسن ازش انتقام  ــنچرا  ا م  شد که تحمل مــیگرفتم؟ چرا 
 کنه؟ 

ه  مــیاون  ست  ه هر تو سه. ــر خواد  مــیکه   چــیتالشش   

 *** 

عـــد  - - سه ماه   

ــزنــ# د  

ا همه  ا  ا خودم فکر کردم که  چــیتق ا من گــیزند  کنار اومدم. سه ماه   فقط 
ا من اکــا  ــنا لج..  فتاده رو دندۀرو کرده فقط   

اده.  ــیخا  کرۀ  ــنکه امثال من تو ا  ــنا ا ز  

ه زا ام درحال گــتــن دلبود  هشد ــر اــر ار چند نــحسم  ا ه مامان و  دن ــ م 
ً صبور نبودم. و  ستم سه ماه و خرده  مــین لــیامونم بود.. اص دونم چطوری تو

ش رو تحمل کنم.  ای ســمران عرو کــالو و  نــای دور ا ا دستور  ارج  خلو نــشون رو 
ستم تــنگرف س نتو د قصدش هم هــر   ه نفر. بو  ــنمــم. ال د. هه واسه من   

گه تموم صــ ند قا چقــ"چندماه" ی که معلوم د ــنمــتو ه شد  مــیغه چند ماه د
د فراموش  ا ه زا  چــیکردم. هر   مــیروزه،  وط  منو  که  چــیشه هر  مــیار نــکه م

اد ن اد حرفاش.. گــااد چشماش بندازه.  هش   
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ه خودم تل د   ه فرحزاد..  ــز نــاون "دشمن" منه آره. دشمن د کنم که  ــنقــا
ه   ا.. تــن تــر دخ اش، مامان و خواهر  ا  تــی. حتــنرف ا نــه اون د ــنشــا ما سلــکه 

د ــر خودش هم   

ه  ــر مه ــپول  ً ن فــیکــاای د ستم مامان درحال جمع کرد مــینبود. اص ن پوله دو
ا نه؟   

د. لوفر فقط سه ساعت بو نــنبود. نامزدی  کــمموش کرده بودم. درد هام  فرا کــله  
ار شکستم  ســی لــیو   

ه  پوزخندی زدم ــر و از پنجره  ری که ــر خــه شدم. ــر خــون ــ ه ش شده  ـر ـه شدم 
  گــیبود از آلود 

ف بودن آدما ثــو ک گــیهوا.. از آلود  گــینه آلود   

ا زا د زاســر گفتم.   ــیکــلار نبود و  نــمنظورم  نبود. فقط ور ط ــناار نــدرم بودم. شا
ه ح ش  ش داشتم. نه نه فقط ب چرا  دونم.  مــیدارم. اخالقش رو که ن ســیدوس

ه ک د  م ســیشناسمش ح مــیکه درست ن  ســیا دا کنم ــ مب  

 توجه و نظاره گر و  ــیاز اخالقش دستم اومد.  مــیکــسه ماه   ــنمــدرست تو ه
ا من اســر خو د  ژ هــیکنم   مــیاف تــر اع طوری بود.  ــند بود ال  ــیخ  گــیچ و

ده بودمش.  لــینداشت. قطعا داشت و  ه حال ند من تا   

ــن صــیحرف خا دل نــ   عادی حثه  تــیشد. ح مــیمون رد و 

اعث   ســیهمون ح ش داشتم  ا  ــر تکــمشد   مــیکه ب خند لــه اخالقش فکر کنم. 
ــنتو آ خــیتل ره ام زل زدم ــ ه چ ه   

ل  ــتس  تــر ف عــکردم که چشمام هم ض  مــیعوض شده بودم. حس  لــیخــه ق
ه های مداوم واقعا  ده بود  ــیشده. گ فا  

ام زنده  ا ستم مامانم رو ب مــیشد و نه  مــینه  ــنتو شدم  مــیل ناخــ ــی لــیم. و ــ
ه روز حتما ب د  ــنا مش. ــ  
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 ً دری زند  مــیاص ه نا ا  ستم  ا ک  گــیتو اهام دشمن ســیکنم. چرا  ا اشم که  ه؟ 
ــر خواد ازم انتقام هم  ه. گــ  

سه اس کــام  نــ ــر سه ای ز کــاا  ئــندونه مطم مــیار نــزا تــیوق  

م ـسـ ــیش داشتم. مدلش ــر  ــز مــه زنگ خوردن. از روی وع کرده شــر تلفن خونه 
 بود 

 تماس رو وصل کردم و گفتم: سالم. 

اش.  ضــر خونه حا آم مــی_ سالم. من االن   

رم؟ مــی ــی+ جا  

ت  م خدافظ.   مــی_ ب  

لش گذاشتم. ســر دم و تلفن رو شــک  فــیو قطع کرد. هو  د خوا مــیاه هر جا  جای ق
اتــ گه کجا؟   مــیه درست نــر دمو بآ ــنپ ساده ای زدم. درحال  له ها اومدن از  ــ

م. آخ  مــیبودم که وارد شد سالم آرو  م کرد م رد له بودم که اومد و از کنار  ــنب
 ً لند گفت: فع ا صدای  اال.  عد حرکت  مــیشد و رفت  م نــک  مــیرم حموم.   

ــز  ا گو ی نگفتم و خو چــ ا  شــیدم رو  ش سمت ــر مشغول کردم. اون شب  ت کرد
ا  کــاتخت   اد رفت.  ه   ً دون شک جزء وحش ــر مــتع ــیکــلم ا ـنتـمثل اولش شد 
ــن شب های عمرم بود.  تــ  

 *** 

س ــخند غملــ، ــنشــدر ما تــنه محض  که   ــیاجم ــ خوام  مــی: و گفت زد  نــیگــ
ــکسمون رو بهمه   م نــــ  

ش  غ لــیه شدم. و ــر خــا تعجب ب  مــید حاال کجا شــر لوم رو ف  ضـیحس کردم 
بود.  دهنــنج کگــیو   گنگ  کــمم؟ حرفش ــ م تــخواس  

ا م که ان نــیدرحال گذرکردن از ات اگــابود ان و انت ا  ــیتاب و  ــینداشت  ــیر 
 قرار بودم 
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ع چــی منظورش ؟ آخه کجا؟چــی نــیبود؟ همه کسمون؟   

ش ن ا تعجب ب ان توقف کرد.  ه جــر خــه کردم. گــاغرق فکر بودم که کنار ات لو  ه 
ه اطرافت ن کــمگفت:  ــنه کن و بگــاا دقت  ؟ســیشنا مــیرو  جا  ــنا ــ  

ان که حهــیواقعا  ه ات ا ز  ــیماسمش هم ن تــیچ جاش آشنا نبود.  ستم.   ــنمــدو
ان قرار داشت در اصل دو طرفش..   عــیســو  ک بود و کنار ات که تار  

اشه؟  مــیکردم، گفتم: ن  مــیکه اطراف رو رصد   لــیدرحا د آشنا  ا مم. چرا  چ ـیهـف
ه ذهنم ن ــنرو مثل ا ــیجا رسه.  مــیجا   

اده شو ــزد:  خــیخند تللــ  

ه توع  شــر م لــق ــر دست لرزونم رو سمت دستدم ســتــر  مــیدن. ــکرد  دم و ــر  هگــ
اد ــ دی  لــیخــاده شدم.  د. شالم رو مح مــیشد  ته فنــنگه داشتم تا  کــموز

شد لرز کنم.  مــیاعث  تــر شــمای هوا ســر   

ادت  کــمدنــز بوی عطرش رو  د تو  ادمه م لــیاد. و نــحس کردم: شا ن خوب 
ارو  ــنمــه ه شب  ه مانــیجا.. درست تو  شسته .. که سه نفر داخلــنشــ..  ش 

ه دفعه.. بودن.. درحال رد شدن بود  ارون همــک شد.. هفــاتــر ..   ــنمــشه موقع 
ان  ــنشــعت ماســر بود..  اد بود.. نا  نــمــوی ز ر ک ها.. تــ.. الس لــیمز کرد.. و تــر ز

د.. ماخــ عد  ــنمــز  ــنشد.. وارد ا ش منحرفــر ســماز  ــنشــس لغ م.. هشد 
ش گرفت تــک.. آکــمان  ــچپ کرد تا مردم   

ه در ما اورم ننــگرفتم تا   ــنشــدستمو  جا  ــنمــا هققــجا.. د ــنمــشد ه مــیفتم. 
ای  .. ا ت همۀ صحنه ها رو تصو  من ر کردم. آروم گفتم: نه.. ا ب  

م نبود ــر دی هوا ســر قدم زدن.  ه وع کردمشــر  ا همون حالت شوک ام م  

جاد کردن.  ــیاشنه کفشم خرد شدن و صدا ــر ز  ــیگ هاــر  ردم. تــند تر حرکت کا
چ ستم و تو حال و هوای  م فرو رفتم گــچشمام رو   

ام: د«  ا م  » ــنمــز  تــیاف مــیم. تــر دخ ـر تـآروم  ــز نــصدای   
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ه زون آورد. زند  ــنا تــیوق شصدا ارک" و لــطفو  گــیجمله رو  ت من، تو "
ازی" خالصه  ا  .. د ســر شد توی هوای  مــی" ارک   مــیم بوت های قرمزم نــتو 

دم.. ه دن  ــنمــدو ازی اه کــمام حــر دو ل  ه وسا  تـمـازی رو واسم داشت 
دادم.  مــین  

ض شدنم زدن  ره غر  مــیادم ن ه خاطر م های مامانمو   

ض ــر و ــز نــاز د« ارک و م ش خونه؟ ــر دی  »گردوند  

اهام از شدت درد ان دم که  شد. قدم هامو آهسته   مــیر سوزن سوزن گــاانقدر دو
ه  ام  ــز کردم که  ــر ی  چــ کرد و افتادم.   گــ  

ا  ق مساوی شد ــر غضم و صدای رعد و  تــنشکسافتادنم   

ا  ــی ــماراده شدم. اشک های دردنا  ــی ا م شد. خا رو داخل دست ــر از ســر م
ا شــر ف ا خشم مــیرح ــیدم.    

اال و خواستم اش ا کنم که  کــاداخل ناخن هام خا رفت. دستم رو آوردم  م رو 
مانعم شد. رو حس کردم که  تــیدس مــیگر   

ت.. ک ه چشمات.. نــز ف شده. ثــا صدای گرفته ای گفت: دس ن..   

ه هق هق افتاده بود ن مــیشکسته شکسته حرف  ه حال  مــیزد. مرد من،  دونم 
ه  خت   مــیخودش گ د ا دلش واسه من  سوخت.  مــیکرد   

م... ــــــگ تــنلدِ  لــیخــن " مَ   

  مــینِ 
َ
ــر م تو رو تون  م ا نَ ن ک و ــ

َ
َ ز ق ــم "لــ  

دم ح مــین چــیهــجلوم زانو زد.  رنگ چشماش رو  تــید  

م   مــیفقط حسش  ه شده. ــر خــکردم. که ب  

چ دم وحشت  مــیرو  فضا ها  طور  ــنا ها، شب تــیوق گــیاز  کردم. چه قدر   مــید
  ســیجا جلوی ک ــنمــبودم هرگ شده بودم. اومده ــز ر االن گــاان لــیدل بودم و ــز 

ه.  مــیاش ــر م لــکه ق ت  
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م دست  د هم مثل من خا  ــند بود و اســر رو داخل دست گرمش گرفت. شا
کردم   مــیطوری احساس   

عد هم   تــر د که گرم شــه نکنــه ثا م تــن کــلشد.   

ــــــاران..  ــز ن   " 

ــــــه ا ز مَ ن " اَش د و گِ ـــــــ  ــــــــواز ش ا ز تو 
َ
 ن

 

گه حســر منو تو آغوش گرفته بود ح ستم طعم ســر ت من.. نه د ت نبود. تو
ا ارادۀ خودش.  چشم. اون هم  ل ســر ح آغوشش هم  ه آغوش که طرف مقا ت 

ده.. ــر ا جون و دل  ام انجام   

 ــر اــر ارون در صدای  ما نبود ســر بود از  چــیم رو لرزوند. هر تــنش تــلرزش 
ه های ما  م. اون هم داغ ع هــیصدای گ د ــن ــز چ بود. ما داغ د   کسامون   تــ

ا خوشحالــی رو  ــیجدا ــندوری رو ا ــندروغ چرا؟ هنوز هضمش نکردم. ا
شون مــی دادم که  ســت. اسم همشون هم گذاشتم هــخودم رو طوری  چــی ن

ع"  "تــنـــ

گه ات مــین ه سال د ستم  گه نه اقــموقع ها فکر کنم چون د ــنو غوش آ ــنقا د
.. ار نــو نه زابود   

ام تلخ بوده و هست و خواهد بود ــر قت قــشه حمــه  

 ــ" 
َ
گ ر ِ ِد ا تا ق .. منــدار ِ ـــک د  

گ ِ  ه ز ـــــکه تا نا   ک د
َ
.. "منــمار ن  

ه حشــک  هــیآ ه شدت  مــین لــینم. و ــز  فــیر دم. خواستم  لوم  ستم   مــیتو
لرزدم.  مــیداشتم  لــیکوره داغ بود و   ــنعــسوخت. درونم   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

99 
 

چ ض شدم.. و  گــیشد مثل  ه نه و نــز ار نه مامانم هست که غر  ــنا لــیهام م
ام که  ً ــر ا خره و تو آغوشش منو گرم کنه. اص م نبــر ام دارو  ود که اش م

ش ضـم ت کنه. ســر م ب ا  

چه  کنم   مــی ــتستم. خودم از خودم مراقنــحاال که   

از بود. مژه هاش در انــازش جدا شدم. چشماش  م چس  ثــر م  ه ب ا ــگ  ده بود. 
ش گرفت.  م آتــ دن اشک های روی گونه هاش، قلــ  د

ــن  خش ز مــ ــر نداشته بود که  ا درد قدمــی  ــی..  ه تــنها ا سختــی..  لند شد. 
 شد. 

دم تا هق هقم  م رو گ م رو لرزوند. فقط نگــاش کردم. لــ ه هاش قلــ صدای گ
لند شدم.  اال نــر ه. دستمو گذاشتم رو زانوم و   

ــن عذاب و سختــی  ــن زجر ا  کــافــی بود.. ا

لــی دور  ــن خــ لند شه. ســر فه ای کردم و گفتم: از ماشــ ش رفتم. وادارش کردم  سم
م  ــر گرد تــر ه  م. ب  شد

ــن هم گرمم نمــی  کنه. مــی شه  خاری ماشــ ه خرده ســر دم شده.  آروم گفت: 
م؟ ش درست کنــ ــن جا آتــ  همــ

ــز م دارم؟  دم: مگه هــ ــر ســ  متعجب 

ه خونه اس.  مــی دور تــر  اشاره کرد و گفت: اونجا انگــار  ه   

ده بود.  ده بود و اون خونه رو د مــ  از نور فانوسش ف

از دارم. چون از ســر ما خوشم  ه گرما نــ اشه.. واقعا  ــز م داشته  د هــ ادامه داد: شا
 نمــی آد 

اهم سمت  ف تــر  شد.  م خفــ ارون  ــر عکس من بود. عاشق ســر ما بودم.   ً کــام
م.   اون خونه حرکت کرد
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ــر ی که ما    متــر ه. تا طولش مســ لــی   ــن خــ دم عرض ز مــ م دقت کردم و د
م عرضش بود.   کرد

ــر ه شدم.  ه جلو تــر  خــ ل ساخته شده بود  م که از  کــاه و  ستاد کنار خونه ای ا
ه روستا بود. ما واقعا کجا  د  ده مــی شد. شا نور چند تا خونه و ساختمون د

ده  دم. نگــاهم سمت صدا کشــ ــی شنــ م که صدا ــز ی  م؟ خواستم چــ اومده بو د
ــر ون اومد.  ــ ــر مردی  ــ از شد و  ــی خونه   شد. در چ 

م  ستــ م خجالت زده نگــاش کردم. هردو نمــی دو ه ما کرد.  ا تعجب نگــاهــی 
د: ســر دتونه؟  ــر ســ م. خندۀ آرو مــی  کرد و  گــ  چــی 

شوند: اتفاقا مــی خواستم  مرنگ رو لــب هاش  خندی  م. لــ ســر ی تکون داد
ش روشن کنم.  ــن االن آتــ  همــ

ــن جا  ــن همــ ــر   کنــ ارون که قطع شده. ص ه آسمون کرد و ادامه داد:  نگــاهــی 
ــر اتون روشن مــی  کنم.   

ا تعجب نگــاش کرد که و ارد  م  ار  شکر کردم. زانــ خندی زدم و  ش لــ و نــ از م
کش شد.   خونۀ کو چــ

ــن شکــلــی نگــاش مــی  کنــی؟  + چرا ا

ه هرحال  ه چشمام دوخت: آخه فکرش رو نمــی  کردم قبول کنه.  نگــاهش رو 
م.   مزاحمش شد

؟ ه ســر م. مزاحم چــ ده شد: مراحمــی   صداش از داخل خونه شنــ

د بود..  عــ ت ازش  مــ ــن همه صمــ ه هرحال ا  

ــن انداخت. چوب   ــر گشت و رو ز مــ ش بود  ــز م و چوب های زادی که تو دس ا  هــ
ــــع اومد و  ــر داشت و سمت فانوس گرفت که روشن شد. ســ  دم که  تــی هم د ــ  ک
ه آن همشون سوختــن و نور  ــز م ها انداخت که  تــی روشن رو داخل هــ ــ  چوب ک

د کرد  ــر ه کنــنده ای تو لــ  خــ
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شستــن  ه دونه رو فقط واسه  ــن  ــر داشت و گفت: همــ ــی و کوتاهــی  صندلــی چ 
 دارم.. نـ.. 

ــر مرد گفت:  ــ ه  ــر ه  ار دستاش رو سمت شعله ها گرفت که گرم شه و خــ زانــ
ــن.  شــ ت  ــن  که اذ ــنــ شــ ست خودتون  ازی نــ  نــ

شستــنه.  ــن هم جای  االخره ز مــ  ســر ی تکون دادم: راست مــی  گه 

سه.  ــن خــ  × و لــی ز مــ

ه اندازۀ   ست آقا ممنون. االن  م نــ شستم و زانوهام رو جمع کردم: م ا خنده 
ف شده.  اس هامون کثــ  کــافــی لــ

م.   ــر ه شد ش خــ ه آتــ شست. هر دو در سکوت خودمون  د کرد و  ــ ار تأ زانــ
م داشت عرق مــی  کرد.  م  م  شو نــ ــ  گرماش صورتم رو نوازش مــی  کرد. 

ــی رحمانه، داخل  ــز مــی  که  ه شعله ها زل زدم. انگــار منم شده بودم هــ ا دقت 
ش مــی سوزه. چه تلخ   شعله های آتــ

خت  ــن خوش ــر مرد شدم که گفت: چه زو جــی هستــ ــ خند عمــیق  متوجۀ لــ
ــن.  شــ  

ــر ممکن مــی  لــی ها داشتــن. و لــی.. چرا حرف از غـ ختــی رو خــ آرزوی خواهان خوش
خوان؟ ــن رو  لــی ها از ته دلشون ا ً از کجا معلوم اون خــ  ز نــن؟ اص

خندم طوری تلخ بود که مزه اش رو   م. و لــی من لــ تفا کرد خندی ا ه لــ هردو 
ونم حس کردم.  ــر  ز  ز 

ه  دنه.  ل د ه سمت چپ اشاره کرد و گفت: االن که هوا تارکه. و لــی صبح قا
ه اون روستا ختم مــی شه من خودمم مال اون  اش  ــی هست که انت ــر  خا  مســ

ا زند گــی  کنم.   روستام. و لــی.. چون کســی رو اونجا ندارم تــر جــیح مــی دم تــن

ه تــر جــیح دادن نبود. مجبور مــی  ازی  گه نــ لــی قشنگ بود اما د جملۀ آخرش خــ
سازی  مو نــی و  ا"   شدی "تــن
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ه چای ذغا×  ه؟ چــ لــینظرتون راجع   

م  هــیگــان م  د  ا گه  ش انداختم و گفتم: ما د م. ــ ه صورت فرتو  

لند شد: ن ش رو گذاشت رو زانوش و  ت مــیدس گذره. ذارم ب د  ون   

د: انــزا تون درد نکنه. فــچه حر  ــنار خند ه؟ اتفاقا دس  

اد طول نــننــــشــخند گفت: لــا  ش ز کنه.   مــی. درست شد  

ً کــادی آورد که دور تا دورش  فــی ستــر ک ا دقت داخل آســم ش تــاه شده بود. 
قوری ای هم روش گذاشت. قرارش داد.   

اشت. ش گذتــک روش آورد و کنار آچــوان کو لــیا سه تا  گــینقره ای رن ینــــســ  

ه زا شست و رو  اره  ه؟؟چــم اسمت ســر د: ســــر ار نــدو  

ستم که از واژۀ " مــی گه نبود که اــر  مــیم" لذت ســر دو طور  ــنه. چون مادرش د
درش رو ن دونم.  مــیصداش کنه.   

اره نــ_ اسمم زا  

. ــز نــه من کرد. منم گفتم: د هــیگــامرد نــر ــو   

عد از چند دســر خند لــا  ای وان چلــیی جوش اومد و سه تــر قه کقــی تکون داد. 
ا  ه  لــرخت  ا ــر خــراش کــاخند  ا اد  ن انداخت. چون او  مــیه بودم. منو 

ای من و ــر  تــر شــکرد.   مــی ای من و مامان و خودش چای درستــر شه مــه
 خودش. چون مامان چای دوست نداشت 

خاری رو صورتم از فکر  لــیچای ذغا ا حس کردن  ً امتحان کرده بودم.  هم ق
ــر  م ازش   یلــخــوان چای رو سمتم گرفته بود. ازش گرفتم و لــیار نــون اومدم. زاــ

ــنشــد. هم تلخ و هم دا مــیخوردم درست مزۀ گذشته رو  تکرار  لــی و ــ
  .. نــیشد

ا کــاقه و مقــعد از ده د شکر سمت ماــر ــلمه ای کوتاه  م ــترف ــنشــمرد و   
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ا صداش متوقف شدم: چرا چشمات هنوز قرمزه؟ از کنم که   خواستم درو 

م. ان مــین ستم ن از  تــنفدم موقع گســتــر  مــی لــیر در حال خفه کردنم بود و گــاتو
غض کنم.  نگفتم که اسمم رو صدا زد.  چــیهــهم   

شت ماــر مچم رو گرفت و  . دم و گفتم: اون.. اون. شــک  قــیمــ. نفس عــنشــد 
ه همتــآ ــنش..  و  ســر اســر صورت  شــیتــآ چــ ت و م رد. ش رو نابود کنــمح  

غض  دنم هم ــچۀ در حال تهــسوزوندش همزمان ما ی داد زدم: تــر شــا 
س لــب؟ قمــیف مــیار نــسوخت. زا ار خا  ش هنوز تو بند بند تــر من سوخته غ

د تو هم درک نـکـ..   وجودمه. شا

د.  ه گوش نمــی رس ــن ها از کنارمون،  ادم در برابر صدای رد شدن ماش  ف

ف مامان منم که   مــیک هم در  لــیخــد: چرا ــ وسط حرفم  کنم. چون دستای لط
ه استخون مونده. کرد هم سوخته. از اونا   مــیهر شب رو موهامو نوازش  فقط   

اعث شکس ،ق وجودم و آسمونــر بود که رعد و  فــیکــاجمله   ــنمــه  تــنهمزمان 
غضم شه.   

ارون لعن هم..  تــیا آسمون اشاره کردم: همون   

ست خاموشش کنه. حرفمو ادامه دا د: نتو  

ارون در ا رحمه؟  ــیحد  ــن+   

ه صورتم داد زد: آره ــر خــ ً همه  ــیه  ً مع ــیرحمه. اص حساس ا نــیرحمن. اص
من.  مــیرو ن ف  

د  ه هام شد ــز از هر  تــر شــمن  ــننــشد ادامه داد: ناز  تــر گ شنچــ ۀ توجه و ی 
ت بود.  ــز مح ه خودمون همون توجه تــخودمون هم نداش تــیکه ح  ـیـاچــ م   

ه روزی  ام. و ــه ــر مامانم آرزوش بود  ا  ؟ اون جوون بود چــیخواهرم  لــیش 
خواد جوون مرگ شه؟  مــیدلش  کــی..  لــیخــ  
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 ً ای منم زود رفت. اص ا ا صدای آروم گفتم:  زد  م داد ســر ل رفت. لــد ــیتلخ و 
ش مــیگفت ن  و  ه ات رو از کجا گــاری دا ارم؟ اما دورادور تمام ــه. پول ش

دم. اصــکرد تا ادامه تح  مــیش رو عــس تا  شتــر کردن و عرق رخکــاو از  ــنل 
دم مــف مــینصفه شب   

 *** 

کوتاه گذشت از همون شب که عمرا فراموشش کنم.   تــیمد  

ه زا  تــیاز وق لــیدونم چرا.. و  مــین دا کرده بودم، حالمم ــ صــیار حس خانــکه 
د عش تــر به ل حال االنم بود هرچند لــمن بهش داشتم، د هک  قــیشده بود، شا
فه هم بودم. کــالدگرگون و   لــیخــ  
لمه رو گذاشتم.  گــیرنکــمخند  لــا  ای امشب دو مدل غذا درست کرده ــر در قا

 بودم. 
ا   ــنشد ا مــیم نســر ی ــز از آش ــیچهــ نت ــنتــر تو ا تــنگش  ــیکــللو و  نــک کــمهم 

اشه و  آب در  ی الاقل درست از ســر  ــندوار بودم امــدرست کردم. ا اومده 
اشه   خوشمزه 

ا ه اد ــز شآ کــمگفت از مامانت   مــیشه مــا ــر ی  . گــ  
ا"  دم. "مامانشــک  هــیآ ا " ، "  

ا گه نبود..   ــیا گه نبود و مادری که درظاهر د که د  
قسمتم بود  ــناما ا  

د الیق زا اشم نــشا ه ن د.. ا اشم. هوف همش شا ؟؟چــیار   
ــر غذا رو خاموش کردم تا از فکر  ا تموم ســون ــ عدش  رو  ــز مــقه ام، لــام. 

دم. چــ  
س ــر  ا زرشک و زعفرون نج رو داخل د کردم. شمع های    ــنئتـز رختم و 
کــیکو  روشن کردم.  ــز مــجاهای مختلف  چــ  

ه اطراف نور  ــنمــفقط ه د شــخ مــیشمع ها و هالوژن های دور تا دور سالن،   
ا تمام سشده بود  کــیتــو رمان ــنشــفضای دل ج  ــر قه ام رو لــتق ای امشب خ

ا تمام جسار  مــی بودم.  کرده م  کردم   مــی عــیسکه   تــیخواستم.. حسم رو بهش 
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اشم.   داشته 
ده. چــــابون خــ ســر خ چقدر گشنمه بوی غذا تا آ خ آ _   

دم: سالم حاال جو نده.   خند
ا خست ست و  گشنمه.   لــیخــ لــیدم. و  مــیه خدا جو نسالم. گفت:   گــیدرو   

ش نکن. اــر خواست  ه تــر جوری قشنگ  ــنق رو روشن کنه که گفتم: روش  
ش رو پنهان کنه،    مــی عــیسکه   لــیدرحا ش رو در کرد تعج ق عادت رو ورد و طبآک

ل. ــر مخش،  ت کرد روی م  
خورم. لــم ــر _  عدش شام  اسام رو عوض کنم و   

اشه. و ســر  وش. ک بپشــاس خوب و لــه  لــیی تکون دادم:   
عگــان تــیا حال اره پوره و دهالــشه مــمن ه نــیم کرد و گفت:   مــی تــیاس های 

؟شــپو  دم  
دم: نه خب ه طوری گفتم.  ــنمــخند  

اال رفت. حدود دو دلــا  له هارو  ه قــخند  ا  کــیهن و شلوار مشــر ــقه گذشت. 
... ســیقه طو لــج  

د از شــو پ مــی کــیهنوز هم مش ا د...  آوردمش مــیدر  هــیاســد  ا خودمم   

ه خودم اومدم:  خورم. ــا صداش  ا غذا   
ش رو گرفتم و مانع رف دن گــان شــیســر شدم.  لــیش سمت صندتــدس ا د م کرد. 

ه تشــر م لــچشماش، ق دن کرد. ــوع   
ل. نــــشــ+ اول  ــخواستم  مــیم رو م م. ز چــ ی بهت   

ک شمع نــز صورش  ل شده بود..  تــر جذاب  لــیخــد ق ــر  تــر شــچشماش  از ق
دونم  مــیازش نداشتم. ن مــیکــبود خودمم دست   نــیق نگراــر  ــنزد. اما ا مــی

ا نه  نــینگرا ــنمــه رو از چشمای من هم خوند   
ه روی کــارو   ه رو شس ــز مــنا م. تــغذا   

م. ا مــین ستم چطور  از سخته؛ تــر سخت  لــیخــ تــناز دوست داشــر دو  
گو ســ گشنمه.   لــیخــ ــز نــ_ د ــــع   

اشه ب اشه  ــن+  م؟ ــ من.. چطوری   
ــاز  کــمنفسم رو مح ه نــــ ــر م  سوندمش تــر  مــیون فرستادم. داشتم ــ  
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ــز از  شهمــادامه دادم: ه ثــیا مک    لــیود. و باف کردن تــر دم اعســتــر  مــیی که چــ
وقتا الزمه..  هــیگــا  

و ســیدونم تو جزء من ک مــیرو ندارم. حاال ن ســیاف کرد. من جز تو کتــر الزمه که اع
ا نه. من  ه سال، تا.. ه مــیداری  ه جای..  اهات زند مــخوام  کنم.   گــیشه.. 

 چون، چون عا.. 
ت دارم  : دمشــک  قــیمــس عنف چون دوس  

ستم. ن ستم ن مــیچشمامو  اری از دوشم گــاتو داشته شد. ــر ش کنم. حس کردم   
ش  ــر صدای  ؟؟ تــی.. گفچــیگوشم خورد: تو   هاز به  
عد از مدت ها متوجه نگــان فــیظ لــیخــا اخم  .. حسش شدم ــیه گــاش کردم. 

ه تک خندۀ کوتاه و خشم  تــی.. عالقه.. حــتحــاز م لــیخا د.  اما... خند
 دردنا 

د  ا ه ساده بودنم   مــیهه.. آره خنده داشت. منم  ه احمق بودنم..  دم  خند
رم ک ه آغوش و حرف های دل ا  شدم.   مــی ــیهوا ــیده اش النــنکه   

ت گفت: مت م نــتو  مــیسفم ما نأا جد  
د هـــا..  ش کردم. گــاه نمسخ شد سم   امان از همون شا د دوستم نداره و  که شا

گه مطم نه ــز  د. کــاز چشمم چ کــیتو همون حالت اشم. ئــناالن د  
ه درد هم ن خورم.  مــی_ ما   

گه تا گردنم امتداد  ه اشک د دا کرد ــو   
من..  لــی+ و   

اشســر هام قرار گرفت.  لــبانگشت اشارش رو  ــنو  انداخت و حرفشو تکرار   ــ
خورم گفتم که  مــیدرد هم ن هما  لــیکرد: و   

ه تک خنده  ــنا ت من بود.  شم.. تــنار ن ها وا  

اعث شد ق ه روم آورد که چر  تــیکشه.. دردش حماق ــر تــم لــخنده ای که  ا رو 
ــیعاشق شد؟ ق اد  لــیخــد. تلخ بود. ه طرفه داخلش رشه ز  قــیکه عش  لــ ز  

ه زون آورد از خودم م تــیوق ش رو  خسته ام رو عاشقانه  لــبفر شدم که قتــنجوا
م کردم  ش تقد  ب
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ــنکنم نحس مــاف تــر اع اره ش تــ نحس از  تــیدمش حنــجمله ای بود که دو
س ام   مــیت لــجمله " ا عد مرگ  م"   

سته لوم رو  ه سخ سدی راه  ا تــیبود. آب دهنمو  ــنه  فرستادم و گفتم: من..  ــ
شم، هر جوری مثل خودت  هک  نــیدم، او  مــیمن قول  خودت دوست داری 

. چــیدونم هر  مــین شجاع..  جدی.. جسور   
لند شد و  ا تســر از جاش  تالشم..  ــنجۀ آخ تــم نــنا سف تکون داد. أی   

گصــ نداره هــیچ راهــید و گفت: شــک  یلــاالی صند تــیدس  هغه چند وقت د
شه.  مــیاطل   

ش کن مــگفتم: دائدون اراده   قــیا هق ه  
ست: ن از منو داری.  تــر به کــیاقت لــتو  ــز نــد. شه.  مــیچشماش رو   

اعث شد،  ــنمــه ش  ن و همزما هم جدا شلــق ۀکتــ ــنآخ قاطعانه حرف زد
 تــیوق لــیو  طور جمالت تکراری..  ــنفر بودم از اتــنم زه. سو ه ام ــنســسمت چپ 

ه زون  ازم ا مــیآورد دلم  مــیاسمم رو  اره.  ــنخواست  ه زون ب حرف رو   

اشه. ســر شت هم  ی تکون دادم:   

اشه. چه راحت چشمم رو روی ا ستم.  ــنچه راحت گفتم  چه راحت  عالقه 
ش   مــین نه. ــز حرف رو  ــناجازه دادم که ابهش  از  تــر شــم عشـــق چون حرم

شه کرد  مــیه که تصور نــاو   

اد اــر  ــنعــ ه  ــنق و  ی حرف ها زده شد ســر لحظات گذشت و   
ستادمــر از جام  م.  مــی. خاستم و رو در روش ا گه  ه جملۀ د  خواستم فقط 

ه گــان ه کنار هم گذاشچشمام دوخت. هش رو  از  کــل  تــنقادر  مات نبودم. دهن 
ش  کردم که  ــنا مــیکــحس کردم کف دس ش کرد. گــااز گردنم رو لمس کرد. ن تــر  ــ

س زد و  شو اون طرف گرفت. ســر منو   
ــنغم گه چه تــیوق. ش کردمگــان گــ ه که دوستم نداره د ه حرفم گوش   انتظار

 کنه؟
اداشتمــر دست از فکر داش ا ص .. لــیشام ممنون و  ــت:   

ه راه  ه دیوار گرفت و ادامه داد: من االن حالم رو ش رو  عدا نــدس  مــیست 
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خور رنگت    ــر خــده. شب ــ خورم، خودت 
س ها انداختم.  هــیگــانشد.  ــر اــر م چند کــازدم که اش ــیل حداقل ه غذا و د
کردی.   مــیشام رو رد ن ــنا  

س  مــیکه اشک   لــیدرحا دم تار بود، تمام ظرف هارو جمع کردم. د رختم و د
کردم.   لــیهای غذا رو تو جاشون خا  

د ــنا د بود  مــیاعث  تــر غذاها بوش  شد، اشتهام کور و حالمم   
ل تو  فــیه حال مزخر  ف نبود. صــداشتم که قا  

ه  گــاان که جلو روش خرد شد؟  نــیدادم آخه کدوم دل؟؟ همو  مــیر نــاکر دل   
دارم که ــر ار گذاشته بودم رو نــشقاب رو که جلوی جای زا ــنخواستم آخ 

ه صندگــان ش افتاد. لــخا لــیهم   
لند کردم که چن جــیپوزخند ک شقاب رو  ا حرص خم شدم تا گــازدم و  لش افتاد. 

ه جار ســش دارم که ــر  ا شدت افتادم رو  ــیم  ک مــاســر خورد و   
اره ل گــاچن م کــادم که طبق معمول اششــم کســر روی  تــیاز دستم افتاد. دسدو

شد.  ــر اــر چند   
د.. چــــدنم  کــلر تو  گــادرد گرفته بود طوری که ان لــیخــ  

ه آش رسوندم. دستمو رو اپن گذاشتم خونه ــز لند شدم و تلو تلو خوران، خودمو 
له ها  ه  ا پوزخند  ه شدم. ــر خــو   

کنه و   مــیشه و آخرم اخم  مــینگران  ــیکــلو   آد  مــیه فکر کردی االن عشقت چــ
؟ اتفاقا از ا  مــی اش گ ــنگه مواظب  عد د ده.  تخواد به مــین هه  رو   
ار مالحظه ام رو کرده و من هواآره  شدم  ــیچند   

اتــن ــتحــای مــر چرا؟؟ چون دلم  ا ندارم که بوسه روی  ــیگ شده؟؟ چون 
ت  لــیو  ل.. لــو هزاران د حتم کنه؟ صــنه؟؟ چون مادری ندارم که نــز موهام  مح

ه حا مــین ار واق مــی مــیخواستم.  ه    ــیهاتــن.. تو اوج عــیخواستم 
ــز همه  اال رفتم، و جمع و جچــ له ها رو  خچال گذاشتم و  ور کردم، غذا رو داخل 
ده شد. شــهم سمت در حموم کگــادن صدای آب ننــا ش  
کرد   مــیم درد ســر نکردم و سمت اتاقمون رفتم. هنوزم  هــیتوج  

ا خــ ــیدم. شــروی تخت دراز ک شم و عوض کردن   ال  اسام شدم. لــکردن آرا
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ه ه آرامن که  کنم  شدم مــیی جاها وادار ســر ش عالقه نداشتم و تو  . اما که 
ا ارادۀ خودم بود  ه خودم  مــی مــیکردم شب مه  مــیچون فکر امشب..  شه، 

س اندازم رفتم ســر  ا پول  دم که رنگش رو زا ســیالــدم.  ار دوست نــرو خ
 داشت.. 

ده بو کــیو مش ــیم لــب تــرکــ ــنرو از  ــیم لــ. هرچند کنه  مــیش تــدم که  د  ــ
گه اش لــ رنه هــاس های د داشت.  تــنه  کــیشه مشمــدا کردم وا  

ندم رو تو کــیمش نــیسارافــر و ز  ــیم لــو سارافن  کــیشلوار جذب مش . گردن
ــنقرمز و ن لــبند که قل ــیطال  ــر جــه کردم، زنگــادم. بهش نشــر دستم گرفتم و ف  گــ

د داشت فــهای س  
ه سقف شــک  هــیآ ند رو رها کردم.  ه شدم. ــر خــدم و گردن  

م  عاشق منه؟  کــیهست که عاشقشه اما   کــیشه. چون  مــیبهش حسود  
ــخندغملــ خ زدم. حتما  نــیگــ داد تلخ امشب هم    تــیقسم از قسمتم بود  شــیرو

ــنغم گــیکه زند  ". کــامن،   گــیلم زند فــده.  مــی کــلم رو شگــ ش "قسمته رگردا  
ا صدای گرفته نا گــیاد آهن غض زمزمه اش کردم:  شــیافتادم و  از   

 

  مــی چ،هــیز تو عد ا " َ 
َ
  ازَ  د مان

َ
ن مَ  ای ــر م لــق  

ن مَ  دای ست.. ُخ نــم ه هـاَ گِ   ِف غضم َح ُ   

  ـن مَ  رای ماَج  وع شــر .. نــیعها َ ه گِ   ــنا

ان خورده قــرَ  شِم َچ    ــر ـ
َ
ن.. مَ دار َدار و ن  

 ما.. ُش  نوش 
َ
ن مَ  ظار نتِ اِ  ـِل لــها دَ نــت  

گ  گــیدیوانِ  ه  آَ  مــیر نِ د ن مَ  ر کــاد   

م ق شـَد عاِش   

ـرا؟ ق ِچ عاِش   

ــنَ  مــیز دور ا  م تـو را؟ــ  
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  "دوری ردِ دَ  ــنز اوای ا 

 

اد بودن فاصله ه ز ه قنبود  دور بودن  ــی بود که بهم تعلق نداشت.  و توش  لــ
  نداشتم ــیجا

غض تتــر از کن تــر هام، سخت  لــبرو  عــیک و مصنو فــخند لــ شــینقا و  ل کردن 
لوم بود.   

 

  ر آغوش م دَ " مانَد 
َ
ت مَ غ  

 ر دِ دَ 
َ
ط ــــقَ ل تو جا ماندی ف  

نـوز.. ا هَ مّ ا   

 
َ
  رِق غ

ُ
ـروری ـــــــغ  

َ ناِم  ۀَشهزاد ان ه  

 
َ
.. تــیسک را ِش مَ  لــِب ق  

   ــر تــ
َ

ان ـــــمک ز  شته ا گذ  

؟ تــیسِکه هَ   ۀرداندُ   

َ ناِم  ۀَشهزاد ان ه  

 
َ
.. تــیسک را ِش مَ  لــِب ق  

   ــر تــ
َ

ان ـــــمز ک شته ا گذ  

؟ تــیسِکه هَ   ۀرداندُ   

شــق ی ِع اِ   

ر رده ای آَخ م ک راَ َخ   
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اوَ نَ ک   کــیتو را تا   ر؟؟ م   

ــ مــینِ  ــر؟ مَ  نــیــ  

فته.. ر م گِ ل دِ   

هــر َش  ــنا  

  مــیرا دیوانه مَ 
َ
د.. خوان  

  مــیل نِ ؟ دِ ــیجاک 
َ
د.. دان  

 مَ  ای نــکه دُ 
َ
فته ر م گِ ـرا مات  

ــ مــینِ  فته.. ر م گِ ل ـر دِ مَ  نــیــ  

ان َه ناِم  ۀَشهزاد  

 
َ
.. تــیسک را ِش مَ  لــبق  

   ــر تــ
َ

ان ـــــمز ک شته ا گذ  

" ؟ تــیسِکه هَ   ۀرداندُ   

 

. احساس بود  ــیبود؟  چــیدونم  مــیغرور.. غرور.. غرور... نه نه مغرور نبود. ن
د    دم مــفه مــیش کــااحساس هم نبود.   ــیشا

کرد.   مــید و درک مــفه مــیهمۀ حرف دلم رو فقط دل خودم   
ه دونم  مــین ار آهنگ رو تکرار کردم که  ختم و چند  چه قدر آروم آروم اشک ر

 خواب رفتم. 

*** 

عد  - -چند روز   
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ــر از حموم  ل رفون اومدم. ــ ه  ضــر اس هام رو حالــ، تــنعادت داشتم ق لوز  کنم. 
ح های مش ســیلند طو  ــنتــآس ه شلوار مشفــو س کــیا ط ا  آماده   کــید و 

ً سمت  کردم.  ه چند  ــنته الــبا رفت.  مــینگ نشــر اس های خو لــدستم اص  فقط 
وط نــشب  ر لــهمو از گــاپوزخندی زدم و ن شد.  مــیش م ه چ ه اس ها گرفتم و 

ــنام تو آ  رم. هه که هنوز عزادا  ــنذاره رو حساب ا مــیار نــحتما زا ه دوختم. ــ
ه  ارم. ــدرش  هــیاســخواستم از  مــیخ  

ه زاگــچه قدر شب نحس تو زند  وط نــم داشتم. همش هم  ش کــا  شد  مــیار م
ً تو زند  ً کــام نبود.  گــاص ا انــتو د مــیچ آدهــیش اص ت وجو  ــنا    د نداشت. ه

اشه.   مــیوع نشــر رو  هــیش راکــا کسان  م که مقصدش  کرد  

 لوفرو گرفتم. نــشمارۀ ش داشتم. ــر م رفتم و شــمت گو دم. سشــاس هامو پو لــ
  معد از چند بوق جواب داد: جـــون

خندی زدم: چطوری؟لــ  

؟ نــیدِ  ــی_ عه ت   

ا اجازتون.  ا اخم گفتم:   

ــز _  ی شده زنگ زدی؟چــ  

ت شلوغه؟؟ ســر +   

ا    ثــیمک ا.  ا م کــاکرد و گفت: نه  ــنو دمران تو اتاق خلوت کرد اپوچ  ــیمارم 
و نوش ه و عدم دارم  س. چه هوای کنِ  مــیم.  م او ب خ نــیــشــف و دلثــگ
س   مــیر کــادارم   ــیحساتــر دخ مم شلوغه. ســر کنم.   

عدا زنگ کــیخنده ای کردم و گفتم: او  زنم  مــی.   

گو چــــفضا دور شد و تو  کــمر از تلفن فاصله گرفت. چون صداش گــاان . د: نه 
شنوم  مــی  

فرست شــر + آدرس  ام. ــکت رو   
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اشه  ی؟؟ آ مــیا تــنفرستم.  مــی_   

ا. فــپوکر  ا ا اهل و تــنس گفتم: نه  رستان عــا چرا؟  . آم مــیال از ش  

اهاش حال و هوام عوض نــار خندۀ  ــنا اال رفت. چه قدر  شد.  مــیلو بود که   

عدم ــــــع ســ رض _ م س.  کن.   ــر راه نمک هات هم  ســر ا   

اشه.   + هه هه هه 

ا عجله قطع کردم. موهام رو  جلوی خندم رو گرفتم و خداف زمزمه کردم. 
ستم. اه ا کش  حا جــتــر سه چون موهام فر بود خــندادم که  تــیمــیشونه کردم و 

دم. شــسشوار نک  

ادمجو شن کــاا   یســشلوار قد نود طو  رنگ  ســیی طو ســر دم. رو شــپو  نــیلند 
شده بود و ســر  لــیخــهوا م کردم. ســر هم  دم. کر   مــیما ســر من زود احساس  لــید   

عد از کــف مشکــم رو داخل  شــگو  از  د و قفل در ــکــل  تــنداشــر م انداختم و 
 خونه خارج شدم. 

 *** 

ای تلفن ـر ـس سمتم فــپوکر  گه وااای  تــیگف  مــیگشت و گفت: خب احمق  د  

ت گفتم: خواستم  ه صــر ام حضوری بــا جد عدم خواستم  ا  تــیــحــسم.  هم 
اشم. کــاآقا   مران داشته   

ا عشوه و لحن کشداری گفت: آقامون جلسه دارن   

شه؟ مــیتموم  کــیدم:  ســــر تک خنده ای زدم و   

ه   شونه ای اش. قطعا واسه تو هم  شست و گفت: نگران ن عد  اال انداخت. 
جا.  ــنری هست اکــا  

؟ تــیادامه داد: از آقاتون اجازه گرف  
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ه زا ش هشدار داده بودم که  اری ب " چون قرار نبود تا نــچند  ار نگه "آقاتون
ستم. هه  اش وا ستـــم   چــیآخر عمرم  اش وا گفتم.   

س   تو  کــیاو  کــینم که گفت: او ــز م رو گــشمــش و خواستم حرف هســر زدم 
م.. آقاتون   آد  مــیدت  تــیگف ه شوهرت  ه.. آقا.. اه..  که   

دم. جلوی  و از خنده منفجر شد. منم خند ستم  مــیچ وقت نهــیلو نــعد ی تو
اشم و  ه هم نــجلوی زا لــیجدی  گرفتم.   مــیار جب  

ون اتاق انداختم و گفتم: نه خوشمان آمد ســیه دکورا هــیگــان  

دم. لــ از شد قــچند دخند مغروری زد که خند ه دفعه در  م که  قه ای حرف زد
ع ه نظر خار  ضـیو چند تا زن و مرد که  ا  جــیهاشون  خند اومدن لــبودن، 

ــر  عد هم رفــ . تــنون   

ا کــا د.    ــنخند گفت: سالم. خوش اومدــلمران من رو د

 + سالم. ممنون. 

فرما د. ــه داخل اتاقش اشاره کرد:   

ا  شت نــرفتم داخل که  اش ــنشــلو گفت: نــم اومد. ســر لو    خواهری راحت 

ه صند  مــیخندۀ آرو  ا خجالت رو  شت کــاشستم.   لــیکرد.  ش و  ــز مــمران رفت 
مون؟ ــننــــز  ســر  ــنداوم هشد چــیگفت:  ب  

ال   ش.. دن ه تح  مــیر کــا+ راس ر.. گــاالتم که.. انصــگردم راجع   

ــز لوفر همه نــد: آهان. ــ وسط حرفم  م گفت درمورد  چــ طتتون شــر رو ب ا  

کــیگۀ کو ــر ی تکون دادم. ســر زدم و  گــیرنکــمخند  لــ و  ــز مــگذاشت رو   چــ
؟ ــننــک  مــید: شمارتون رو لطف ســــر داشت. ــر ری ـاکـخود   

عد  اهاتون قطعا تا فردا تماس ســر شمارم رو گفتم و نوشت.    مــیی تکون داد: 
ــر  اده  ــنر اکــا  ــنشــا ئــنم. مطمگــ جا ز  
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ستادم. ن لــیا خوشحا عد گفتم: واقعا مر نــه  هــیگــاا . ســیلو کردم و   

ا خنده چشمنــ له د کــیلو  د قول  ــز نــزد:  م تــسنــخانم. ما   

ونه هاکــامن و   دم. ب گه ایکــام.  ــر ششون ــآوردم تا از  ــیمران خند هم  ر د
 داشتم 

که توش قرار   تــیرگ و درندشــز ی ازشون کردم. از ساختمون صــر خداف مخت
 داشتم، خارج شدم 

گه نکــااز   تــیقسم دم و تو خونه،  مــیرهام انجام شد. د خواستم وقتم رو هدر 
ه  ه طرفه.. ه فکر کنم  عشق   

ــنمسخره  م هار نــر شم. مخالفت زاکــاخدا کنه جور شه و مشغول   ر بود کــا  تــ
م نبود. ــر  گه چ ام م قط فست و نــم گــتو زند  مــیآد ــننــه هرحال چند وقت د

خرم. و  مــیل دارم که از درآمدش حداقل ه شغ ه خونه  دوارم مــا لــیتونم   

ه جدول ت ام رو  ا گو کــه  رش رو ــاکســر ار رو گرفتم. مال نــشمارۀ زا شــیه دادم و 
. ــــع جواب داد: الو ســ خالف حدسم ــر لد نبودم.   

 + سالم 

اهام  مــیه؟؟ روت نچــای ــر شد. پوزخندی زدم سکوتت  ــمحا  تــیسکو  شه 
ش عص مــین ؟ نــیــز حرف  ــز  لــینبودم. بودم.. و  ــیدونم. از دس  مــیارم ی که آز چــ

گرفت.   مــیوجودم رو  ــیجــید، غم عچــــ مــیداد صداش بود که تا تو گوشم   

؟ نــیز  مــی+ چرا حرف ن  

رت؟؟ــاکری بود چند لحظه. خب  کــا  م گرِم ســر فورا گفت:   

کنه.   مــیر کــاخوام که مامانم توش   مــی+ آدرس خونه ای رو   

ا صا  نــیادامه دادم: همو  ثــیا مک رش.. کــاحــکه   

کنه؟؟   مــیر کــامامانت کجا   نــیدو  مــید: خودت نــ وسط حرفم   
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اهاش حرف   نــیدو  مــی+ اتفاقا نه تو  ت کوک. از تماس های مشنــیز  مــیکه مدام 
دم. مــاهاش ف  

خوای؟  مــی چــیواسه  د: ســــر د. شــک  فــیهو   

ده.   داد زدم: گفتم آدرسش رو 

دی؟؟ مــ. فنــیــز من داد  ســر  نــیک  مــیا حرص گفت: جرئت ن  

ا نه؟ مــیآروم گفتم:  دی   

د: خدافظ. شــفه ای ککــالهوف    

ا حرص  گه   شده بود  لــبهمه سمتم جدم. توجه شــک  غـیجــو قطع کرد.  د
رو خودم نداشتم.  تــرلــیکن  

ا نه   مــیرو کــا  ــندونم از قصد ا مــین س  اصدای اس ام  د کهشــنک لــیطو  کرد 
دن آدرس  شــیگو  ا د ه شــق کمــیآروم شدم. چند تا نفس ع کــملند شد.  دم و 
گرفتم.   ســیتا  

ه ســر  ه کجا ککــا  ه دادم. کــشه تشــمو  د شــرم  ا دن مــر ده شده که  امانم؟ م د  

ا ک ا من رفت  دون مشورت  ه من؟  دون توجه  دمش و  تــیکه ح  ســیچرا  ند
ر کرده؟ کــااش  ــر اون   

ا ک کنه..  ســیمامان تا آخر عمرش  د الزم بود که ازدواج مجدد  هست شا  

ا ک ــر من موقت رفتم ز  لــیو  ه   ســیسقف  ــ مــیمن رو ن مــیچ چشهــیکه  ه. نــ  

ــر انقدر در  .. نفمــبودم که نفهمه چــی  گــ ا دم انتقامش رو گرفته امــدم  مــیزم 
ــر خواد  بود.  نــیطوال  لــیخــخالف تصورم ــر  ــر ســم ه؟ گــ  

ۀ تا ا ته موندۀ پول داخل   ســیکرا اده شدم. ــ ف پولم حساب کردم و کــرو 
ستادم که  شک اسمش "عمارت" بود  ــیجلوی در خونه ای ا  

ا مــین اشه؟ عص شم چطور  د وا ا ستم  ؟ لــی.. خوشحاتنــدو  
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ا وجود اون چــیمامان  لــیفش مشخص بود. و ــکــلخودم که ت گــیزند  وت ثــر ؟ 
ه ــر  مــیمعلومه که داره لذت   

ه ستادم.  ای کردم و زنگ  نــینداشت مکث طوال  تــر شــزنگ  جلوی در ورودی ا
ه د  رو  گه که عالمت زنگ داشتکــمهمراه  ستم که ا مــیدم. شــر ف ۀ د  ــندو

بود.  ــنمــهم ه ار نــشه زنگ زد. چون خونۀ زا مــیطوری   

ه؟؟کــدم:  نــش تــیفکــلصدای    

ا اخم گفتم: مســتــر  کــم انــز دم.  ا ؟؟ ــیل خانم   

ا ا اورم شد که اــیخانم  گه  جا خونۀ مامان منم هست.  ــن.. هــه د  

 _ امرتون؟

ه مرز ال کــم  کــم نت گفتم: ســر  مــی لــیداشتم  ا ل اشون.. از.. آشنا ه کــیدم. 
ــنشه..  مــیهستم..  اد.. دم در؟ ــ گــ  

فون رو ش تــنصدای گذاش ه در  مــیکــو   تــیا ناراح دم. نــآ  م ه شدــر خــحرص 
شد.  مــی تــر گذشت، حالم دگرگون   مــیه که نــقه معطل شدم. هر ثاقــچند د

ش رو ش از شد ه در بود که صدای  م اومد تو لــر قگــادم. همزمان اننــشتم 
 دهنم 

ه ای اخمام درهم رفت. از ــر ب ضــر ه  دن زن غ ا د دم  مــش فتــاس لــگشتم. 
 که خدمه اس 

ا اون زنه  ــیو ــر ا ر داری؟ ها؟؟کــا  چــیاال انداخت و خشن گفت:   

ع .. نــیمن من کنان گفتم: ما..مانـ..   

گه دخــر  مــیکرد و سمتم قد  ــیا تــناخم وحش   تــر داشت: د بنال د

ــند گفتم: فقط بتــن کنم.   مــیرم خواهش  مــیمش. زود ــ  

ا شدت هلم داد: سمت  رت. کــا  ــیو ــر در رفتم که   
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ل در،  ــنشــه ما خورد کردم. حس کردم همه جام از درد سست ــر ارک شدۀ مقا
 شد 

ستم. صدام در  م.. غض تــندم از شکسســتــر  مــیدم ســتــر  مــیومد. نــیچشمامو 
ه اندازۀ  زن غ  ــنتم جلوی اصــیشخ تــندم از شکسســتــر  مــی خرد  فــیکــاه.. 
م. ه بودشد  

دم از درد رو ز مــنف  ست جزءنــ ســیافتادم و ک ــنمــدم چه قدر گذشت. فقط د
سته  تــر ه دخ ه در  خت جلوی    ــنمن خواستۀ زادی نداشتم. چرا ا لــیو  د

کرد؟اهام  رو کــا  

ا صدا شکست. اش غضم  ا  ــیم کــالند شدم که  ا ا.. دل ــر از ســر  م ت شد خدا
ا ا مــین خنک شد؟ ستم  ه کجا  ــندو ؟  مــیهمه ناشکری  ا گـلــه رسم  و ولــی 

ت هم خالــی نمــی شدم.   شکــا

ه  ا کردم تا ســابون که ر خــاز اون کوچۀ نحس خارج شدم.  دم اشک هامو 
ه. نــر وم ــر جلوی مردم و رهگذرها آ  

ر " مـــــادَ   

 
َ
   مــیروَحـــم َدرد  د.. نَ ک   مــیرد م دَ ا  گــیندِ ز  ماِم ت

َ
کَند   مــیَدرد  ـــملــکَند.. ق  

   ِشکستهلَ دِ  ــنا
َ
ـــــــد "خواهَ  مــیت را ش هاَ واز ن  

دستم رو تو هم مشت کردم تا گرم شم.  انگشت هایدم و شــک  هــیآ  

  مــیفکر  عمرم کــلا   ــر خــه اتفاقات ا تــیم انداختم. وقســر شن رو روی کــاه  کــال
ار.. نــزا تــیشدم ح مــیفر تــنکردم، از همه م  

ش ازش شکست خوردم. گــرو وارد زند  کــیخدا هر   م کرد، ت  

خت لــا من تو ئــنمطم د ــنست  اوان م حتما دارم تبنده های خدا قرار داشت تــ
دم.  مــیی از گناهام رو ســر ک   
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ده ــر ن لــیپو  لــیگشتم و ــر اده ــه غلط کردن افتاده بودم که  عــیمعنای واق ه
ه تا ه اون خونۀ لعناــر  ســیبودم و آخرش هم دادم  . تــیی اومدن   

اد احساس ن اهام رو ز گه درد  کردم.   مــیانقدر غرق فکر بودم که د  

 *** 

شت  ستم. شالم رو درآوردم و آهســر درو  دم. خونه تو سکوت شــخسته ای ک م 
 فرو رفته بود 

از هم  اوقات که خونه بود، هــیگــا  لــیست. و نــار خونه نــداد زا مــیشون  ــنا
شد.  مــیده ننــازش ش ــیصدا  

جاد کرد   ــیصداا ، که ــز مــت کردم روی ــر دو ــکــلپوزخندی زدم و   وهان سکه ا
نخورده بودم. جزء  چــیهــاس هامو عوض کردم. از صبح لــ روح خسته ام شد 

ل حموم   حونه خوردم. که ق ه عنوان ص چند تا لقمه   

د  کــم  کــمخواست.   مــیدلم خواب  غذا شده بودم  کــم م رو ــز مــا م ــنتان خوا ظ
ه   تــیکردم. چون وق  مــی اد و اضاش مــیر کــامشغول  د ز ا گه ن م خوا یفــم، د  

لند شد. نا مــیداشت چشمام روهم  زدم. چرا   چــیفتاد که صدای تلفن خونه 
 گذاشتمش تو اتاق؟

له؟ــر  لــیحا ــیا  سته جواب دادم:  ا چشمای  ش داشتم و   

 _ الو؟؟ خواب بودی؟ 

ا اجازتون.   + 

ــر تو هم  _  ه ا گــ ا اجازتون" ها.  ــندادی  الوگ " خونه که   اومدی کــیو  ت ــز نــدد
ه خخــ ــیدی؟ حاال ــخوا تــیگرف م.  ــر ال  م  

ا  ســــر ذوق  مــیکــا   ط داره  ر؟؟کــادم: ر  

 _ نچ 
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م  ــنی از اــر غرغر کنان گفتم: آخه چه خ م شدی که تــر م ؟؟ اومدی مزاحم خوا
؟گــی چــی  

ش نــیز  مــیا حرص گفت: چه قدر غر  م که فردا شب  ــیم ا خواستم 
ه،  ارش ا کــارم شمال. من و   مــیچ . مران و زشکــااز دوست های   کــیمران 

ه اسم ماه عسل دارم  رم.  مــیدراصل   

ه لشگر آدم نــدم: کجای دســــر س فــپوکر  ا   یمــا زن و شوهر ماه عسلشون رو 
 رن؟ 

د:  ا. من اــر  خند ا  ـیغاز شلو  نــیدو  مــی تــر . تو که بدوست دارم طوری ــنو 
  آد  مــیخوشم  لــیخــ

ا  عد  اورت نــگفتم:   نــیجو  ــیخند لــ سکوت کردم.  ه س مــیلـو؟   مــیفر شه دلم 
 خواست؟

د و گفت: چه کش دار حرف  ؟ نــیز  مــیخند  

ه. گــ+ فشار خست  

ــز _  ی شده؟چــ  

ــز + نه چه  ی؟چــ  

ون تــناز    تــیا حرص گفت: خر خود کردم.   مــیا محرم رازهامم داشتم پن

عســــر حث رو عوض کردم و  ام؟ــار نــا زا نــیدم:   

ا عمۀ  س  ادش ا. ــمن  ــر ــ_ نه  گو قرص هاش رو  ند ه. بنده خدا قنــر فقط 
 داره 

ستم  دستمو روش گذاشتم. د شــک  ــر تــم لــقه دفعه خندم نگرفت. چون  نتو
ــز  عد از چند ثاچــ م.  ه سالمنــلو رو شنــصدای  هنــی  الو؟  ؟؟تــیدم: ُمردی 

؟ ــز نــد  

ه سخحــنفسم  عدا.. زنگ نــگفتم:   تــیس شده بود.  عد.. ..زنم مــیلو.   
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ا درد چند تا نفس عشــو انداختم و دراز کشــیو قطع کردم. گو  . دمشــق کـیمـدم. 
قه گذشت قــچند د  

عدی  لــیشد. و  تــر کــمفشار درد   دنم رو و ســتــر  مــیاز حملۀ  ه ــر دم. طوری که 
دن زا ــیرفت. صدای خنده ها مــی ا د از شد.  ر انــه گوشم خورد که در همزمان 

ا ک ای تلفن  د  مــی ســیخودم رو عادی جلوه دادم. داشت   ــنبود ا بجــع خند
 خنده ها.. 

ـ..  خب  لــیاحا لــیخــان. کــ_ وای    

ا صدای خشداری سالم کردم که حرفش نصفه موند. جدی خداف کرد و 
تازه کرد  ســیکرد و نف  مــیگشت. سال ــر سمتم   

و شده؟لــب ــنعــ_ چرا رنگت   

دن بود. شادی ــنمــر هگــار نه انگــاان از  االن درحال خند م نبود  ه  خخودم م
اشه.   که اون شاد 

ع قرمز شدم؟  نــی+   

س آ شدی  ــی_ نه   

گو  هــیا مکث کوتا ش رو  شده  چــیادامه داد: راس  

م االن لــق کــم م فشار دادم و گفتم: لــدستمو رو ق م درد گرفت. خ  

ل ســــر ا اخم    حرص خوردی؟ لــیخــد: امروز و روزای ق

آره خب.. تا حرص نخورم و عذاب نکشم روزم شب  ش کردم. گــاپوزخندی زدم و ن
م ــز خواستم داد  مــیحرصم گرفت.  شه که  مــین م تو م ــننم و  رص حل لــد تــ

. نــیخوردن م  

لند شد. گــاآشفته ن ــز صدام رو درست کردم و گفتم: م کرد و   ست. نــ مــیم چــ
د ه  س ــرم  مــیشدم  تــر ا ا فوقش اورژا ـ.. آخ ــمارستان.   
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م ن کــم ـو داد کگــاا چشمای گرد ب ا اومدن ت نــیو ــتد: از کجا معلوم شــه کرد و ی
س دووم  اری آخه؟ــاورژا  

ار  ه ع ت موندم.  ــر از اتاق دم. ســتــر ازش  تــیسا ون رفت ــ  

م. دشــک  قــیمــداد نفس ع مــی ــموی قلقلـاکـر کنه؟ کنجکــا  چــیخواست  مــی
چۀ داخل قفسۀ هــدن ماشــر م درحال فلــکردم رگ های اطراف ق  مــیحس 

ه ــنســ ه ورقه قرص بود. لــیمه. اومد تو اتاق.  ا  وان آب   

ــیق تــر دم: دکســــر فانه کــاموش ؟ لــ  

شست کنارم و قر  خور و سمتم گرفت ازش خارج کرد  صــیدون حرف   ــر ذار ز  : 
 زونت.. 

لف درد ت ــنکه از ا  کنه  مــی قــیزدم و آروم گفتم: واسه تو چه فر  خــیخند تللــ
  تــیخواس مــی. واسه انتقام تــیخواس مــی؟ تو که از اولش منو نشم

ل عد گذاشت رو لــیای که  ــیقرص رو گذاشت رو نع  یگــ. چنــز مــوان روش بود و 
حث ندارما د   ــز نــه موهاش زد: حوصلۀ 

از خودش گفتم: فکر کردی من دارم؟  تــر شــا خشم   

م خارج کرد. ن دم و لــه قرص کردم.  هــیگــانفسش رو مح د ســــر مو گ زه مدم: 
 اس؟

م انداخت:  ــیفــیه عاقل اندر سگــازدم. ن مــیچه های دو ساله حرف  ــنعــ مگه  ب
ه ته؟ شــ  ــ ا ا من. خب؟چــ ت شد   

دون قرص رو ز  مــیمامانم حرف  ــنعــ زونم گذاشتم.  ــر زد.   

ش نده. آروم آروم خودش حل  شه.  مــی_ قور  

ه خاطر مزۀ قرص درهم رفته بود،  ؟هصــدم: چه قر ســــر ا صورتــی که   

ف تــر  شه  از شه و دردت خفــ ــت  اعث مــی شه رگ های قلــ ــن.  ــ ســ لــ  _ نــیتــر و
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ــنو؟  اال انداختم: از کجا مــی دو نــی ا ــی  ــر و   ا

اره فاز سوال کردنم گرفت..   دو

ش فشار   ه قلــ اد بود،  ش ز ه مدت کوتاهــی مــی خورد. چون فشار  کــار ام  ا  _
اد مــی اومد.   ز

اش کجاست واقعا؟ دلم مــی  ا ــی تو فکر رفتم  ه جورا ــن انداختم.  ــ ا ســر مو 
ــن راحتــی ها نمــی  گه  ه همــ ــر سم و لــی مطمئــن بودم که بهم   خواد ب

ــر قرار بود انگــار مثل من غرق افکــارش شد. دردم  کــمتــر   قه سکو تــی   چند دقــ
ــــع اثــر  مــی  کنه.  ــر زو نــی ســ  ستم قرص های ز   شد. مــی دو

 _ خوب شدی؟

عد از قر  ون" شده بود  مــیکــ،  نــیه چشماش که  : آروم گفتمه شدم و ــر خــ"م
 اوهوم. 

کردی؟  کــمکــمادامه دادم: چرا    

د دکــمای  ــر اال انداخت: مگه  ــیو ــر ا ا ل داشت؟لــک   

 + خب آره 

اال انداخت.   شونه ای 

ه  ــر _    سمـر ـ رای عقب افتاده امکــام 

ــز  . لند شد  ی نگفتم که از اتاق خارج شد. چــ  

 *** 

ــارنــ# زا  

؟ نــیک  مــیدرست  چــیه گوشم خورد:  ــز نــگرم بودم که صدای دســر   

 _ سوپ. 
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این بود کــار عقب افتاده؟ + چرا؟ واسه من؟   

ل تموم شد.  قه ق  _ کــارم چند دق

د:  ه خدا آنفوال  خند ا  م درد گرفت. لــه ق . ا نگرفتمنــز ا  

ً واسه خودم درست کردم. چون هوس کرده گــان مــیچشــر ز  ش کردم و گفتم: اص
 بودم. 

ــر آهان کشداری گفت و  اقت.. لــ ــیگفتم:   ــرلــبز ون رفت. ــ  

لند شد: من ذرت قــعد از چند د  ـز ـــ زحمت  ــیدوست دارم.  لــیخــقه صداش 
 تو سوپ 

ش ا  راه سم گشتم و گفتم: ذرت؟؟ــر ا  

توش؟ ــز ــ ه مگه؟ گفتم سم چــم کرد: گــان صــیحر   

ه جای ذرت ــر د ســر خو م. ــز ر  مــیگشتم و گفتم: من که رشته دوست دارم. 
شه  مــیخوشمزه   

اره اومد تو آش الســز خونه. در ف ــز لند شد و دو از کرد و  توش  که  کــیتــر رو 
ــر ذرت بود رو آورد  دم کــا  چــیون. من ــ ؟ آد  مــیر کنم که از ذرت   

لند فکر کردم که دگــاان س   ــز نــر  د شد  ه من ر نداره. حال من  د گفت:  ا
اشه.  مــیکه   چــیهر  خوام توش   

ا خشم چاقو رو   لمه رخت.  از کرد و داخل قا سته رو  که داشتم روی تخته و 
ــــج ر  ــنکــات کردم.  ــر کردم،   مــیو خرد ه سته رشته ــ از کردم و دو  وپ ست رو 

لمه رفتم و  کردم.   لــیمل خاکــاهوا دوتاش رو   ــیخارج کردم. سمت قا  

ار؟ نــد و گفت: جنگه مگه زاشــک  نــیــهــ ــز نــد  

ش اد ازش  گه. اخنــز دم:  کردم و   مــیده بودم که اسمم رو وسط حرفش  غ
گه. عص ــر صــتق م کردی و.. ــتو شد د  
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ــر جو  ــنعــد: و ــ وسط حرفم  ــنا که او گــ ، دو ـننـک  مــیارشونه غذا درست  لــ
لمه.  تــیسته رشته رخ ه ذره قا تو   

لند زدم ز  ذار جا   مــیخنده خندۀ آرو  ــر ناخواسته  ً ــکرد و گفت:  دلت  فته. اص
خورش. آد  مــین  

 *** 

عد هم رف فته،ــتو فاصله ای که غذا جا  مــی وقت گذرونــی کردم.  تم ا گوشــی 
م  و چشمامم روی ه ــز مــم رو گذاشتم رو ســر  . شستم گــیفکــالا  ســر لپ تاب. 

 گذاشتم 

ف و نگرا ــز دم: نــرو ش نــیصدای ظ ه نظر نچــ ای. مــی شده؟ خوب   

م ش  گــاخسته ن . آد  مــیکردم و گفتم: فقط خوا  

خورم؟ چــادامه دادم: نظرت  حــیلــخند ملــا  ه شام رو   

عد گفت: چه شا ه هوا رفت.  شه امشب.  مــیخندش   

رده کش رو فراموش  لــر درد قگــاانش اومده بود، ــه ای که ناخواسته ضـق ــنا ا
ون  د هم ازم پن کرد.   مــیبود. شا  

شت خند شت  ــز مــدم و از   ســر ش رفتم. ســر لند شدم. اول اون رفت و من هم 
دم. شــازه ای کمــشستم. خ ــز مــ  

ه  از  ــر ا مالقه، داشت و ــر شقاب های گودی  ا خنده گفت: ا سوپ کرد. 
تور  ــ ظاهرش رو فا ه  لــیخــم، بوش گــ خ  

. گــی  مــید کردم: آره راست ــدم و تأشــک  قــیمــنفس ع  

ه جانب اضافه کردم: آش ش خوب بوده ــز حق   

که دوتا شد   ــز گن آش  مــیقته که قــ+ اتفاقا من هم توش نقش داشتم. واقعا ح
ا شور  ا  مــیآش  نمک.  ــیشه   
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شقاب رو جلوم گذاشت. قاشق رو  دم که  داشتم و داخل سوپ ــر لند خند
شست رو ــر  افش خندم گرفت. قــخورد. از  قــیه روم و قاشدم.   

ه خدا  ــنعــ_  آش رشته شده   

ه خودت هم فقــچشم غره ای رفت و گفت: د دی. مــقا. خ  

 مشغول خوردن شدم. 

 *** 

ــزنــ# د  

.. تــیگفتم: راس  ــر ا دهن قه ای گذشت که قــچند د  

اال گرفت و نســر   و لو نــخل دهنم رو قورت دادم و گفتم: م کرد. غذای داگــاش رو 
ه  ا  م. ــ  تــنن شمال. من و تو هم گفــر خوان  مــیی از دوستاشون ســر شوهرش،   

س تو هم مسلــتونم  مــیرم. نکــاســر گفت: من   ثــیچ فکر و مکهــیدون  ما ام 
سلش  ــر ا تــن نــیتو  مــین د ک ا س    نــیکی. 

و از کوره  ه عالمه آدم هسنــا که تــندر رفتم: چــــرا؟؟ ی ان. چرا مــو  تــنستم. 
م؟ نــر   

م انداخت.  خــیز ــر ه گــان ه داد زدن. مــفای ب  و آروم شدم ده بودم که حساسه 
عســــر آهسته  ــر  صــیشه مرخ مــین نــیدم:  مــر  تــر ی؟ حداقل زودگــ . آخه.. گرد  

ری.  مــیم. تو هم نتونـــــ مــید: نــ وسط حرفم   

س  ــنپوزخند ا ــنپوزخندی زدم منظورم از ا  م. کور نــر تا  ــنشــبود که "
 خوندی "

اال  ه اندازۀ  ســر دوست نداشتم زور  اشه.  در  نــیع چند ماه بوده.  ــنتو ا فــیکــام 
ه و  مــیحد ن ــنا مه که حالم خرا ه نــف ه  هوا خوری دارم؟؟ از   

ا اعث و  ه خودش  انــخ اعث و  شکستم و درد چند ساعت  لــبق نــیشه. 
  شلق
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ا اخم رفتم دست هام ــز مــ ســر قاشق رو رها کردم و از  دون حرف و  و لند شدم. 
اال رفتم. ســ شستم و  له هارو  ون شده. و  کــمفکر کردم  ــــع   ــی ــنه ا لــیم

ه دیوونۀ مو   دمــر  ست. نــش ــای  جــیکه   

ر کنم و نکرده بودم. و  مــین ا اکــا  لــیخواستم ق ش   ــنراش مثل مخالفت کرد
م  م رو ب اطل شدن  خواستم مــی حا جــتــر رخت.  مــیسفر اعصا غه صــانتظار 

کشم که در آ ک اتفاق نــز ده ای ــنرو  ش بافته مــید از  تــر . تحمل کردن دور
  تحمل اخالق و حرفاشه 

ش از همون لحظۀ اول مشخص و معلوم بود.  ســر  گــیزند  ــنا اه شد.  و ت نه اش
  نه همخونه بودن..  گــیزند 

 *** 

ارنــ# زا  

ا ه ای از تــر روی  تــیدس اال تا  ــنموهای فرش از  ا انگشتام کــ ــنو دم. اشــ،   لــ
کردم. موهای   مــیبود لمس  تــر رو که اون هم دخ ســیفر کدفعه ام بود که موهای 

ً لخت و مشکــا  ــننــناز  وست گفت کوتاه د  مــیزد و  مــیبود. مدام هم غر  کــیم
ه خصوص من مانع  م. مامان هم ه مــیدارم. مامان و   تــر گفت، دخ  مــیشه مــشد

اشه.  لند  د موهاش  ا  

د هم  مــیمای مظلو ســدارش ــتو خواب هم مثل   اسم تــر شــداشت. شا
رش  تــر شــ ــننــناز  دونم چرا  مــیاومد. ن مــیه چ  

اههــیکه   تــیدرصور  ش نداشت. جزء ا تــیچ ش که هر دوشون زود اشکشون   ــنب
زودرنج بود.  ــننــاومد. ناز  مــیدر   

اال  مــیغ جــی" چه قدر له اسگفتم "طفل لوس نوزده   مــی ــننــه ناز   تــیم وقســر زد 
ش  ه خودت   مــیگفتم.   مــیب گه  گــی  مــیگفت: " خ نوزده ساله. طفلش د

 چــی
ُ
" ست.. نــه سالم که ؟ ن  
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ه سقف زل زدم. ســر دم. شــک  هــیآ الشت فشار دادم و  عد از شام م رو روی 
دم که ا ش  ــند ه  مــیدم شــدراز ک ده. ناخواسته کنارشــر جا خوا ستم ا دو

ش رو عوض ــ کرد.   مــیدار بود حتما جای خوا  

اد ناز  ل مرگش، تولد نوزده سالافتادم.  ــننــاز  ش رو  ــدرست دو هفته ق
 ـنـ؟ اتــیفسن ر  ــنات ل زده.. چرا انقدر زود و تو اــر م. خواهری دلم تــگرف

 حقت نبود. 

د گ شده ـنتو هم تـدلم واسه  ام اون هم ه تــر شــمامان شا ا طور.  ـنـمــاز تو..   

ش انداختم. تازه گــاداشتم و نــر م رو شــگو  ه ساع دجور دلمســر هش   شب بود. 
شون. دلم آرامش ســر م ــر خواست  مــی گه هم کنارم  مــیخا ه آرامش د خواست 

ک سال هم از مرگ مامان و ناز کردم. هن  مــیخودمو ازش محروم  لــیبود و   نــنــوز 
ا ا شت بم ــر د موقع بود که  کــمشب بود، ســر که تازه   ــننگذشته بود. االن هم 

ه   ــیچه فکر ها ــیار نصفه شنــزدم. زا چــیزهرا. ن   ـر سـزنه  مــیت نســر که 

ا وجود د د  اد احساس  ــز نــشا  هــیگــان طور..  ــنمــون هم هکنم. ا  مــین ــیاتــنز
ش انداختم  ــنغم لــیخــب چ وقت هــیش اون شب کــاتو خواب   تــیبود. ح گــ

افتاد. واسۀ هردومون  مــیاتفاق ن  

ا ا ــر صــهمش تق  مــیم نمــتــر شکسته و غرور خرده اش  لــبحرف ها ق ــنمن بود. 
اهام رفتار  ل   ــیلو گرم   لــیخــده و نه ســر کنه. نه   ــیمشه. هنوزم مثل همون ق

شد..  مــی ــیزود عص  

ش کرد کــا.  بود  غذا شده کــمحرف و   کــم شه درس ه امشب رو خواستم ش 
ا مخالفتم گند زدم تو همه  . چــیشادش کنم که   

ه عنوان کرو داشتم. اما  ــز نــمن د ار موقت شه همراهمه،مــکه ه  ســینه  ؛ه   

د ها ا اشه..  گــیشمــر   
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م هم  ــنه فرق م د ــز نــمن و د ــ  ــنتــوجود داشت. اون خانواده داشت و تو 
ط ماشــر  دون مــز وت و مال ثــر من  لــیکرد.. و   مــی گــیزند  لــیا ت.. رگ شدم و   ح

ت موقت   در اصل مح

 *** 

ــزنــ# د  

حونه رو  ــیرفتم جلوی ظرفش  اخمو  لــیعادی و  لــیخــ تــیا حال  و ظرف های ص
دون حرف.. مــشستم مثل ه شه   

شب پوزخند   تــر سکوت ب ــنمــه م ـلـگوشۀ   گــیرنکــماز اون دعوا ها بود. مثل د
سته شدن درو شلــی ــنجا گرفت. آخ  از و  ر انــدم. زانــوان رو شستم که صدای 

 رفته بود 

ه داــر م رو شــگو  ــنام دادم: " کجاــلو نــشتم و  االن؟ " ــ  

م."قــعد از گذشت چند د قه جواب داد: " از خونه تازه حرکت کرد  

شب یواش ش زنگ زدم و گفتم جور شده و  کــید ونه ســ . چون آم مــیب ه ب ــــع 
ست ب . تماس رو قطع کردم ــیهای ال ا نه  آد  مــیار نــسه که زاــر نتو  

مرتب  لــیخــ لــیرو جمع کردم. و  کــمچــا عجلۀ تمام چمدون کو   

ً  ــنمــس فرم رو هخــگرفتم. موهای   هــیدوش کوتا ستم. ق اش چه ــر طوری 
گه ذوق و دل و دماغ  مــیوقت   پ ساده ای زدم. تــرو نداشتم.  چــیهــذاشتم. د

  عطر زدم. دستۀ چمدون رو گرفتم و  ــمکون کردم و ــز مــم ســر شال کرمم رو روی 
ــر فم هم انداختم رو دوشم و کــ داشتم و ــر دی ــــلد رو از جا ــکــلون اومدم.  ــ

عد از قفل کرد ط احــوارد  د،فــس-تــیکــال ش شــیدن کفشــش و پو خارج شدم 
 شدم. 

اغبون ن نــیمدت طوال  دن ا  ممکنهتــر اومد. ب مــیای بود که   چمدون ــنا د
ده.  چــیمشکوک شه و همه  رو گزارش   
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ا خودم و زا ــنقت اقــدرح ازی  ه جور لج ار بود. نه عوض شدن حال و نــسفر 
ه هچون  هوا  د دش مــیها مثل سابق ن تــیراح ــنمــمن  چ وقت هــیم. شا  

د ما جــیدر خرو  ستم. کوچه رو رصد کردم تا شا ــنلو رو بنــ نــشــرو  ه گم.  ــ فت 
ده فــس نــز ب  

ش زنگ شــگو  م رو ج قــینم که صدای بو ــز مو خارج کردم تا ب ه   لــبتوج کرد. 
ا  نــیــشــه شدم که نور ماــر خــ تــر دور  سمت  گــیرنکــمخند  لــه چشمم خورد. 
رفتم  ــنشــما  

چمدون رو رها کردم و تو آغوشش رفتم. اده شدم. ــمران همزمان کــالو و  نــ  

؟ــی+ سالم. خ   

ً چرا  از اون لحن مسخره و کشدارت؟؟ اص چوندی ــوسط حرف زدن وز ــر د_ 
 قطع کردی؟ 

ه جای جواب سالم ا ا  ــنا اخم گفتم:  ؟ کجا رفته  ــت؟ ادنــیز  مــیه چــحرف  

ه   د.  عد از احوال کــاخند ه چــای کو  ســیــر مران سالم کردم و  گفت:   لو نــک، رو
س ً وا ان. ــ ــنهــم تا هاله و شاتــفع  

م گفت: هاله و شاســر لو نــ نامزدن. هر دوشون از  ــنهــی تکون داد و ب
ای   ســیکــال هم مران بودن کــاها و دوست  

ه مرد اومدنتــر لو و هم اون دخنــگفتم. هم   نــیآها ا  ؟؟یچــ . منه   

ه دفعه  لند گفت: زانــغرق فکر بودم که  ار کـــــو؟؟نــلو   

م عذرخواســتــر زدم: عه.  چــین ادم رفت   صــیکرد و گفت مرخ  هــیدم. خب 
ــر تونه  مــین خواستم زحـ..  مــیه نــتلــام اــه. مجبور شدم من گــ  

. ــنکه دوستامن ندار   ــنهــشا ا هاله و  قــید: شما فر ــ مران وسط حرفم کــا  

اد گــاعد ان ــز ر  ه  تــیــــع گفت: راسســ ی افتاد و چــ دا  ــاتون ــر ر مناسب هم کــا. 
ــر نامههای  ا  ــن.  پ مــی  کنــ ه ســر ی نامه هارو تا شتــر   ــ کردم مسئول دفتــر . 
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ه تلفن ها و مراجع   ــن.  م مــی  کنــ روزانه، جلسات، مالقات ها، سفرها رو تــنظ
ــن.   کنــنده هم جواب مــی د

ــر م.  ده مــی  گــ ــن  که مهمه و لــی ناد ا ا اشه.  انتون خوب  د ز ا کــمم  ادامه داد: 
ــن اما   ــن  که ندار  ه ا ش رو  ال گه ای مــی دم. تحصــ ه شخص د ش رو  مسئو لــی

ـن.  شـی مــی ش ــی م ه جورا  قبولتون مــی  کنم.  

غل   لو رو محکــم  ــی هوا نــ شده بودم.  ه حال تو عمرم انقر خوشحال  د تا شا
لوفر عاشقتم.  ــی نــ لــی خ  لند گفتم: خــ  کردم و 

شکر کن.  ا عشوه گفت: از آقامون   

د ذوقم ر و   ا ستم چطور  شکر کردم. نمــی دو م.  کــلــی ازش  د من و  کــامران خند
ه..  ش رو روی شونم گذاشت: درآمدش هم خ د و دس لو خند کنتــر ل کنم  نــ

 خب سوال؟؟

چــی. فقط ممنونم   + هــ

فه بود.  خند گفت: وظ ا لــ  کــامران 

سد یو (دلم مـــق آی فــه گوشم خورد: سلــام آقای ر  کــیالفاصله صدای ناز 
گ شده بود.)تــنات ــر   

ا خنده گفت: سالم. کــا   مران 

ه دخ تــر هم رو سمت دو نفری که چند قدم ازم دور گــان  ســر و  تــر بودن، دوختم. 
اده شد ــ ســر جوون.   

بود که گفتم.  ــیهمون ها ــنهــلو گفت: هاله و شانــ  

شون گفتم: سالم.  لــبرو  کــیخند زور لــ شوندم و رو ب هام   

م انداخت و  کــیه خشگــاهاله ن ً از ا یلــخــب مو داد. اص ال  است ــنآروم جوا ق
 گرمش ل 
ّ

  دم. ــر مل رو کــاِت  ذ
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وه ــیکــلهــو  کــیپ بود که موهاش مشتــخوشی ســر  ــنهــشا  بود. چشماش ق
  مــی ـبلـش بود که توجه همه رو جکــلهــ ــنمــاز همه ه تــر شــه بود ــر تــای 

 کرد 

ش غ های  ـبلـی بود. تــر از موهاش چ مــیکــبود و   ــی کرده بود. مانت  لــهاله آرا
ــقلوه ای و    مــیس حگذاشته بود.   نــز ا لئــنی که مطمــز ده.. چشمای سشــک  نــیــ

وه ای کــیکردم چشماش دراصل مش اشه.  ا ق  

سالم خانم ×   

ه خودم اومدم و گفتم: سالم.   

عد  ــیخند جذالــ م  ــ  شد  ــر مران دکــاش انداخت:  چــه ساعت م هــیگــان زد و 
ه  ک نخورم. فــاتــر که   

گه قفلــر ســم تــر شــگه.   مــیراست  ــنهــهاله گفت: شا  مــی ها تا چند ساعت د
گه... ــنمــشه شمال ه ذاری تو  مــیلو؟؟ نــه د شه چمدون های ما رو هم 

ه خودتون؟ ــنشــما تا  ــنمــای هــر داخلشه.  ــنهــری شاکــاار  ــز ی از اســر ؟ آخه 
ه سخ ش هم  م.  تــیاال جاشون داد  

لـو رو من فقط مــی   کنم. ن دلم مـی خواست اون لحظه تک تک چتــری هاش رو 
د مــی گفت.  ذارم ســر گفتم. هرچند کــامران هم شا ده  اشه.  ی تکون داد:   

ا هم  ــنعقب گذاشت. مال هاله ا لــین منو گرفت و رو صندهمزمان چمدو 
ست.   شســر  ــیس جا شده بود.  ــر مل کــاگذاشت و درشو  من نبود  تــنای   

ل ور رفت و   کــماز و لو در صندوق عقب رو نــ ه من گفت: کــالا وسا  فه رو
ه مال ت ندارم.  ــیماست جا ــنشــار ها تو ما ۀهم  ــنمــو هت ــنهــو و هاله و شاا

ش نــیــشــذاشتم تا  مــیشد،  مــیصندوق جا  ر پنج تا آدم چه قد من موندم . ا
ار دارن؟؟ ومده. نــیار نــتازه زا مگه   

 ــنهــهاله و شا ــنشــن سوار ماــر  نــنو ت مــیخانم  ــز نــمران اضافه کرد: خب دکــا
شن.   
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ه مد ش فروخته بودمتــر م ــز هــدونم چه  مــی. نش کرد گــان لــیهاله   ــنکه ا  ی ب
ً   ؟ داشت کــلاهام مش شــر  دمش و قــ چند دکــ شناسمش.  مــیقه اس که د  

راه ن ر متوجه شد که خندش گرفت. گــاان ــنهــهمو ازش گرفتم. شاگــاا ا  

ان. ــست نــ ــیکــلعد جدی گفت: مش  

م ــ رو خارج کرد و ادامه داد:  چشــس   

ه ماــشــسمت ما د ز  مــیق ــر بود و  کــیش خورد. مشــشــش راه افتاد. چشمم 
ک و جو  مدلش رو خوندم.   

ه  ــیحسا ــنشــمعلوم بود که ما لــیظاهرش خنده دار بود و  کــم ا  

از کرد.  ه در عقب کردم. مدل این ماشگــانقفل رو  د هــی  ا ز اــن طوری بود که 
شستم.  ارو کردم و آهسته   در جلو مــی رفتم عقب مــی شستم. همــ 

ــن شست هاله  هــیگــاچه دم و دست شست و . شاهــ ستــن در، گفتم: هم   عد از 
خ مزاحم شدم.  د شــب  

ً معذب بودم. خودم  کــم ــنمتأهل بودم و مث نامزد،  دوتا  هــتلــه زن و شوهر ا ــ
شسته بودم.    هم 

. ــنمــ_ مراح  

ازی ننــش زاکــا ش فکر  تــیاومد وق مــیکرد و   مــیار لج  مــیر کردم حرصم د  مــیب
  مــیت لــش دگــشدم. قشنگ داشت من رو از زند  مــیناراحت هم  لــیاومد. و 

ر نبوده. کــاهم در  تــیمــیچ محر هــیچ وقت نبوده طوری که هــیکرد. طوری که   

حرکت کرد.؟ کــی  ــنشــدم مامــانقدر تو فکر بودم که نف  

 *** 

دم  م.  ع ــنشــ ــنشــتو ما لــیخــاومد  مــیهنوز تو راه بود گرفتم.   مــیم حالت ت
دنم از  کــم ه جا شدم تا  ه مشامم خورد. ــر خارج شه. بوی  ســیح ــیجا تقال 

هگــان کند   مــیوه پوست مــیجلو دوختم. هاله داشت  همو   
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ش سفته. ب ــنا غرغر گفت: چه پوس ه چه   ــ وسط آهنگ گوش دادنم منو 
؟؟ــنهــری وادار کردی شاکــا  

د  ــنهــشا فاده ای چه اِ  هامو رو هم فشار دادم.  لــبجلوی خندمو گرفتم و  خند
تقالو. ــر کن   ن خانم خانما رد نــز گفت: غر   خــیه شو  و   

ه  تــر  لــبجا لــیخــ ــنهــش شاــخدا ود. ون بــز جلف و آو بود زش از نظرم   

ع ســر ا  ده  ــز نــه د من اشاره کرد و گفت:  نــیه عقب  خانمم   

؟؟ ــنهــشاگفت:   فــیا اخم ظ  

ــز  تــر  آروم عد   ــیاچــ ا و اضافه کرد  گشتــر گفت.  ا ه    ولش کن. : خوا

ً کــازدم و   گــیرنکــمپوزخند   ستم. از قصد چشمام رو  م ا  ستم ت کــمچشمام رو 
ه دعوا نکشه. کــا ر   

م   مــین ه م مــیم حسود ستم نــگداش هم   لــیاز دارم و نــ ــتحــشه. اما منم   

ش  مــیاف تــر اع ه ه اش رو خدقــکوفتم شده.   چــیهمه  کنم که تا اال کنه.   ر ــخــا   

ه غر  ه شدم. دلم گرفت ــر خــآفتاب  وبا غم   

"  گفت:   مــیه جمله ای  گ شد. تــنار هم نــای زاــر دلم  لــیدونم چرا.. و  مــین
تونه آرومت کنه که داغونت کرده " مــی نــیشه او مــه  

 . 

ذاب.. عَ  نــیعقان َ عاِش  ای ــر ب دوری َج ک وَ " ِ   

ش ــر َس  از  د آبوَ د َش ق رَ ن روزی که عاِش ز آوای ا   

گ رَ ش   " ـادِ  تو َس مِت  د  ِ ک َط رَ ف ا ندوه و مَ ن 

 

ت مــی  کنه.   هه عذاب واژه اش هم آدمو اذ
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 *** 

ه آسمون مه آلود انداختم. چه قدر زود شب شد از صبح  هــیگــااده شدم و نــ
 تا االن.. هوف 

 اط معلوم شد. حــی ــز سســر اط رو روشن کرد. تازه ـحـتمام المپ های  ــنهــشا
ه سمت دیواری اشاره کرد: چون دیوارهای انــ ظ ده های محافنــر جا کوتاهه  ــنلو 

م. روز روشن آ ش قشنگ معلومه  ــیزد ش ا از  در  

ا.. در  ع کــلدر ف دوست داشتم. ــر از  تــر شــارون رو  نــیعاشق آب بودم.   

ه روز عمرمون تو هاله  ک گذشت. فــاتــر غرغرکنان گفت:   

ست و درحانــ ش  ســیکه کش و قو   لــیلوفر درو  د   مــیازه مــداد و خ مــیه 
ک ــقا. قــگفت: د  ،د شــک گ ال  

ــر له هارو ســو  تــنرف ــنهــمران و شاکــا رش گفت: کــا  ــنحــمران کــاارن.  ــون ــ
ه.  نــیرو ولش کلوفنــ همش خوا  

ادمه تو مدرسه هم زنگ های د دم و گفتم:  خواب بود. چون از درسش  نــیــخند
فر بود. تــنو خصوصا معلمش م  

دن و  د  نــیشگو نــکرد و   مــیلو اخنــ لــیهمشون خند ا ازوم گرفت: حاال   از 
؟ نــیــز آب منو همه جا ــر ز   

دم: آره  اره خند  دو

ــر ش جــیدی رو از ــکــلمران  کــا سه. ــ ون آورد و گفت: خب دعوا   

ا ــنهــشا   ــنشــادامه داد: دوست 

ا نــ ش رو گذاشت رو شونم: دوست هسنــلو  م بود هــو خوا متــش گشاد دس  

دم و سمت در رف م. ــز اط حــم. االن توی تــخند ال بود  لــیخــرگ اطراف و
اد دوست نداشتم. حس  جــیشــر  قشنگ بود  کردم دارم خفه   مــیبودن هوا رو ز

شم..  مــی  
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از شد او ــکــلمران  کــام و  تــخالصه رف ــندو چرخوند و در  ل و تمام نفر رفت داخ لــ
ق هارو روشن کرد. ــر   

ان شد.   کــیشــسالن  وه ای سوخته و کرم نما خونه تو دو دست  کــلا رنگ ق
ل ـونو  م شد  مــیو دکوری خالصه  لــیو چند تا عس تل  

ی و ــز مــز رو گــاخونه هم  ــز خونه بود. آشــز هم کنار آش چــیــچ واــیله های 
نفره داشت  ناهارخوری هشت ــز مــر و ــز خچال ف   

ــنکــا ال  کــیمش-دفــت هاش ســ د زدن و ران واقعا مــاکداشتم.  ــر بود دست از د
 پولدار بود. 

گو ا  گــیه خست ــنهــشا  اتاقای ما کجاست دارم از خواب تلف ــنگفت: داداش 
شم.  مــی  

ه اتاق رو گذاشتم  ــنــ له هارو ×  ار تا اتاق هست.  هاله و  و لو نــای ــر اال. چ
ه مــی لــیش حاال خاقــای من و توهه ــر ش هم کــخانم.  ــز نــد هرحال  مونه.. 

ا   ــنشــخونۀ خودتونه. راحت 

تون درد نکنه.   دستۀ چمدونم رو رها کردم و گفتم: دس

ه سوی اتاقا ــلو گفت: نــی تکون داد. ســر خند لــا  ش   

اال. هاله در اتاق تــرف از کرد و رفت تو. ما هم رف گــیی رنــر شــم  م داخل تــرو   

 ــیلدۀ ذغاــر ده شده بود. چــهم  کــلش بود سه تا تخت کــیمش-ـیسـتم اتاق طو 
دیواری رو پوشونده بود.  ســر تا ســر  گــیرن  

ه نــ از کرد.  رگ بود ــز اس تــر لوفر رفت کنارش زد و در رو   

دنه  ــندونم از ا مــیکه   ــی_ تا جا ل د ا قا جا هم در  

کش شدم و زمزمه کردم: آر نــز  ً اند کنم.   مــیر صدای امواجش رو حس گــاه اص  

شست رو تخت کنار پنجره که توش فرو رفت تــرف عد  ست.  م عقب که درو 
م بود. نــر ظاهرا   
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ش رو گذاشت کنار تخ ک در بود. نــز که   تــیهاله چمدو د  

تخت هم مال منه.  ــنا×   

ــر عد از درآوردن شال و مانتوش رفت و    مــیکردم که انقدر راحت   ون. تعجبــ
شسته بود: انــشستم که  تــیو تخدم و ر شــک  فــیهو  گرده  هم مال من.  ــنلو   

ه من زود شــیفح شستم روش  تــر زمزمه کرد و گفت: خ  

ل نمــی شد.  رنه  خ حث نکرده. وا اهام  اد  ستم از خستگــی ز دم  مــی دو خند
از کــمد که  د ــخوا ــیاه جور رو تخت وس ولو شد. کرد و   ه های مانتوش رو 

ه تــر م نــر زد: کوفتت شه. تختت از مال من  تازه کرد و غر  ســینف  

ش حرفش، ــی اش توجه ب ه  ام زدم  ده تــر دخ ــناگفتم:   آرومو  ا   ـر تـه وقت 
ل  ا من  ۀفته تو دندنــاز ق لج   

د: شــرو موهاش ک تــیدس ا فقط  د و خند ا ده   ــنهــشاحساسه رو  کــمنه  د
مــیص ــنهــا شا کــم ــر   مــیافه قــات ــر  تــیهس مــ ا  گــ اون چون  یهــگــاه 

ت توجه داره حرصش  ــر   مــیناخواسته ب از تو رو مقگــ ا ا مــی صــر ه و    ــندونه 
ت اح م  لــیخــچون  طور  ـنـمــذاره. تو هم ه مــیام تــر که داره ب سخت ب

ً که  بودن. ازدواجشون خانواده هاشون مخالف شده.  لــیمد ــنا دنســر  فع
ــنامزدن تا ب ا   ــنمــه شه.  مــی چــی نــنــ من  ــنمــتض و وط شــر ط و شــر  ــیکــلسفرم 

مران اومدن کــاو    

بود.  تــر اومدن ب مــیچشم غره ای رفتم: ن  

د  ه هاله فکر نکن.   خند ً و گفت:    گوشت تلخه. کــ

ت  مران چه قدره؟کــاکت آقا  شــر درآمدم تو  نــیدو  مــیدم: ســــر ا جد  

م گفته،   ــیفکر کرد و گفت: تا جا کــم ــنکه ب ون یلــمــم تا سه نــدو و  ــ  

دار که انقدر شغلش سخته  ه حسا و گفتم: واقعا؟؟ حقوق  انقدره  ــنمــهی  
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ه  ا توجه  گه  اال انداخت: د طتت. مگه نگفشــر شونه ای   کــمخوای  مــی تــیا
ه زاــو خودت پولت رو در  شــیمستقل  ؟نــینــز ار رو نــاری و   

ی تکون دادم و زمزمه کردم: آره خب ســر   

 *** 

ــارنــ# زا  

ش داخل عکس ک تــیدس از دمشــرو صور ده بودم ــز نــداز  تــر . لج  . تو عمرم ند
زد،  مــیف ر ش حشــا گو  تــیدن صداش وقنــعد از ش ره.  مــینداشتم که  کــیش

گه  دم تــر د ا تأسف تکون دادمســر  طرف شد. ــر د چۀ تخس ی   ا ش چر ــخدا . 
ه دخ ونه تو تــر ی که هنوز ظرافت های دختــر چه محرم شدم؟ دخ تــر ا 

ً چرا.. وجودشه من  اص  

ه در زده شد و ک اره شد. کــارشۀ اف وارد شد.  ســیه دفعه تقه ای  اچه  رم  دس
ون کردم و نــر  ــر عکس رو ز  ه شخص دوختم. گــاگه ها پن ا اخم  هم رو   

ه  اازه. ســ فکر کردم  ا عص دون اجازه اومده تنــخواستم  م که چرا  ش  و ت ب
دن ا د ـو هنســر  اتاق که  ستادم و احســیگ ی گذاشتم.   مــیام نظاتــر خ ا  

د: ســر  ستم حسا مــیی تکون داد و خند اجازه وارد اتاقت  ــی ســیکه ک  ســیدو
شه   

دم: شما که تاج  فرما ســر جناب  ــیماســر خند   ــنشــهنگ. 

ه صند ک نــز اشاره کردم.  لــیو  ا ـمـعد سمتم خم شد. مثل هو م ــز مــد شه 
ه چشمام  ت  ا تحــر خــجد ه مأمورت دارم. مأمورــر گفت:   کــمه شد و    یتــات 

قت روشن شه قــح ــیکــلکه قراره توش    

از کر ــر شست و  لــیاال انداختم. رو صند ــیو ــر ا ش رو  د. ونده های داخل دس  

ه خوندن: " شــر عد  ."نــیمانــ دان ــز . فرزند نــیمانــ  د عــسوع کرد   

  مــیم شعله ور شد. آره قدلــق مــیش قدتــشتم لرزد. آ
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ه حــ" که مــیفر بودم. از "آدتــنم ذاری.   ه وونحــیف اسم "آدم" بود که روش 
  تمام معنا 

ه راســــر ا اخم  ؟هــید: عمادفر رو  

و  ــنه داد: ای تکون دادم. ادامســر تازه کردم و  ســینف تــیه سخ ه مأمورت م ط 
و  ــنمــه ه لونه، پن ا دو   مــی گــیزند  نــیآدمه. مدت زادی بود که تو  تا از کرد. 

م داره مــکه ف  ــنب بود تا اقــتحت تع آدماش.  م ستان. اونکــمتــر ره  مــید
ه رد شه گرف لــب قــیقاچا د جلوش رو گرفت. چون ا ا  مــیساز  لکــش مشتــمرز 

ه جزء مرزان ها ب ن. ــر ه چند نفر هم از مأمورای ماهم تــر شه.   

رم  مــیحرفش رو قطع کردم: من   

دم. رو  ــناا اخم گفت: فقط  ت اطالع  که راجع   تــیدراصل مأمور خواستم ب
وط  ش گفتم م ــز ب ه  چــ گه ا تو چرا عمادفر؟  د  

ه من ــر  ــنادم: ــادستمو مشت کردم و دندونام رو س وط  ای ـر ـشه.  مــیونده م
امو ازش  مــیکه   ــنا ا ــر خوام انتقام خون  ای من گــ ا ه مثل شما ب کــیم.  ود 

مردی بود  که تو شجاعت رو دست نداشت.   ســیهنگ عمادفر کســر هنگ. ســر 
ا  ســر که تازه درجۀ  ش تعلق گرفته بود. اون هم  تالش  ــیـلکـهنگ ب  

ه ارث  ــنمــ_ تو ه درت  ت گفتم که  لــیدی. و ــر شجاعتت رو از  ه ــر ب ای 
گه آمادت ت د ا جعفری.   مأمور کردم.   

ا آرامش گفتم: من شــرو صورتم ک تــیدس   ــیموون رو حــیمرز اون  لــبرم  مــیدم و 
م. ــر مــشده  تــیکشم. ح  

در کرد و گفت:   ــز چشماش رو ر  ــن.  تــیدرست مثل  از کــ ه ای و لج  

ه؟ــر خواد  مــی کــیدم:  ســــر توجه  ــی   

د از االن ز  ا اشه.  ــر _  ع نظر  د از امشب  ه زودی. شا  ً از امشب  نــیاحتما
م نــز ره  مــی ک مرز و  عدش از مرز رد  مــید د زنده  شه.  مــیمونه.  ا اون رو 

اری ــشم ــ  
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ا اخم گفتم: لــ دم و  د   مــیخودمو  عــیسمو گ ا ه. ر ــمــکنم. چون سخته اون 
ه درک واصل شه  د  ا  

 ً اش فع عدا داد  ــنارش اــ_ آروم  ـ  مــیم مــاش تصــر ه گــاجا.  ه. تو خودت ـر گــ
ــناو  ونده ای ــر  ــنا ــیشا  لــ  

 *** 

وه رو شست لــیفنجون خا م زنگ خورد. دست هام رو خشک کردم و شــم که گو ق
ش داشتم ــر   

دن اسم  ــن گــیرنکــمهنگ اخم  ســر ا د شست. تماسش رو وصل  ــر ا ــ وهام 
هنگ؟ ســر جناب کردم: جانم   

 + سالم. خونه ای؟

له. اتفا افتاده؟  قــی_   

م که ر  ه زنگ ســ+ نه نه خواستم  ه مقصد،  الم ازت راحت ــخن تا ــز دی 
عدش هم  اهات هماهنگ تــر نکــال و  ــر شه.  عدا  کنم که    مــیی مرکزی اون جا. 

ه هتل نــیاحت کتــر کجا اس ات درنظر گرفتم ــر .   

له فســر  تون درد نکنه. فقط..  مــی تکون دادم:  ؟آد  مــی کــیان  کــدم. دس  

گه تازه راه  ه طول  ار درش تو اکــا. چون  فتها مــی+ جعفری هم چند ساعت د
کنه.   مــیحرکت  ــرتــر د، دشــک  

گه امری  هنگ؟ســر ست نــ_ آهان. د  

اش از ا ق  ــن+ نه. فقط مواظب  عد از ط ه  م. ســ ــیجا  اط م در ارت
دارت   خدانگ

 ً  _ چشم. فع
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ا چمدو  ی ســر ک  لــینداشتم. و  نــیقطع کردم. قطعا حوصلۀ جمع کردن سا 
د ــر  ا اری بود. وارد اتاق شدم سکــر  مــیونده و مدرک  وت دم حمل اون ها اج

فم کرده بود. کــالفضا    

ــز از  مــیکــرم و  کــااس، رفتم تو اتاق  لــعد از جمع کردن چند دست  رو زم الهای چــ
ه چمدون شد. ــر همراه اسلحه  ا ه ساعت اندا هــیگــانداشتم. همش  ختم. تق

ر گذشته بود. خدا کنه تا شب  سم. ــر از ظ  

 *** 

ــنهای  ضـیفر بودم از عوار تــنم راه  ــ  

م نبود. از  دم تــر عقب  تــر ک چند مفــاتــر پولش م اومد.  مــیش   

م م رو روی فرمون گذاشتســر ه نــب گرفتم. چند ثاضــر دم و رو فرمون شــک  فــیهو 
احت کنه تــر و چشمام اسمغز  کــمتا   

لند کردم. ســر دم. نــرو ش ــیکردم. صدا  مــی گــیشه احساس خستمــه  ســر مو 
ه  دم که  زد.  مــیه ضــ شه شــچه ای رو د  

ف نبود ف ســر از  ل تع دم که گدا عه. مــو وضعش که قا  

اشــ ــنشه رو  ش  ــ ه شدم. ــر خــدادم و ب  

ا لحن دردنا چند تا شاخه  شون داد و  م  م ب شه  مــیگفت: عمو؟   ــیل رز و م
خری؟   چند تا ازم 

ش اهگــان ه جلو دوختم و ب اال بشــندادم. خواستم  تــیمــیهمو   هم کــر شه رو 
م گفت:   جمله ای ب

ار دل اون دخ چاره هارو ــ ــنرو شکوندی. الاقل دل ا و تــر " تو که چند 
  شکون."

ا   ــر ه  گــیفکــالنفسم رو  از کردم. شــون دادم و ــ اره  شه رو دو  

 _ شاخه ای چند؟؟
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شد قــیا ذو  اهم سه توم گفت:   نــیوصف  م،  ه م ن اه رز و   

اهش گرفتم. ســف پولم فورا خارج کردم و سمت دست الغر و کــن از  اتوم ستــ  

ش و گفت: و  .. ــنا لــیازم گرف  

م ست نــ _ م  

ه شاخه ه م از م ه شاخه رز و  ــنم اون همه شاخه خارج کرد و سمتم   ــ
 گرفت. 

ل هارو ک روافــاتــر ازش گرفتم که همزمان  ا روی صندلــی کنارم گذاشتم ن شد.   . 
اعث شد کرد ک  ــر رو  ــنشــبوش همه جای ما ا نم و ــز محوی  لــیخــخند لــه 

کنم.   گــید نــنرای تــر شــلذت   

 *** 

ه نوشته های داخلش  ه شدم. پوزخندی زدم ــر خــشناسنامم رو خارج کردم و 
ت شده بود که ــناسم سه نفر ا ال هــیجا ث چ کدومشون هم کنارم نبودن. م

..  ــننــ.. ناز لــیعــاسما و نادر عمادفر  

گه د لــید دم. اما   مــیای موندن خودم نــر  لــ شده دکــا  ــیلکــد اشتم ر انجام   

شم ــاز هم  لــیموقت بود و  چــیشناسنامه نبود. چون همه  ــناسمش تو ا ــز نــد
 نبود 

ستم تا از فکر  ــر شناسنامه رو  ذــون ــ ه مسئول  ه مرد جوو ــر ام.  ن بود، ش که 
عد از  ل گرفتد اتاــکــلکردن فرم،    ــر دادم. مراحل الزم  شد و  م قم رو تح  

 ــیبود که  ــیم انداختم. هوف امشب از اون شب هاچــه ساعت م هــیگــان
ده بود ــقم رو سفت چس ــیخوا  

ل منو  مــی_  ذاره تو اتاقم؟ االن نکــااز   کــیشه وسا تاقم ام ــر خوام  مــیرکنا   

ذار لــبخند گفت: الــا  ارمش.  مــی ســیک  ه ــنته. چمدونتون رو  س  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

143 
 

دم که گفت:  کــاشکری کردم و خواستم   ش  دک دارم. ــکــلرت رو ب د   

ازم ممنون.  چــین زدم: آهان. حواسم نبود   

کنم   مــیخواهش ×   

ت   ــینور ال  ــر از فضای  ا ر   مــیکه چشمای خستم رو اذ اه کرد، خارج شدم. تا در
ه نظر ن د ســر  مــیزادی   

ــع ر  عد از  ا  تــر دم. خسته ســه ر ل شدم عکس حالل ماه روی آب های در از ق
ه  مــی لــبرو ج ســیشناور بود و توجه هر ک م نبود چند نفر تو ساحلن. ا  کرد. م

داشت. فقط س نتــر  ــیاتــنن ناشناخته نداشتم کــام ــناز ا ســیتــر ا هم بودم، تــن
 درد داشت. 

ش کت تــیخصوصا وق  لــیخــه موهام زدم امروز  گــیدرد داره. چن تــر شــ نــیج
ــنسن ه آب نــنو خسته ک گــ  ــیمد رو ســر آب های  ــنمــتو ه ــیتــنده بود. دلم 

ه ک فــیکردم. از طر   مــیر همت نگــاان لــیخواست. و  م م مــیمنو  ســیا د،  ۀ د ا
 خجالت بود 

ــر در  تــر شــفکرم  کنه؟  مــیر کــا  چــیکجاست و   ــز نــبود که د ــنا گــ  

د ه فــیاز طر  ش انقدر اکــفته. هوف  نــاش ــر  قــیبودم تا اتفا مــیشش ــشه مــا
ذلــمسئو  نبودم.  ــر ت   

ــــح"  گه تکرار نگــوقت بود که تو زند  لــیخــ"تف اسمش هم  تــیشد. ح مــیم د
ه طرف  تــر شــشده بود.  نــیمع ــیواسم  شد  مــین ــیاتــندرکش سخت بود از 

ــــح کرد.   تف

 *** 

ــزنــ# د  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

144 
 

س از کردم. تــک تــمثل  حــیا واضــتا صدای  ه   کــمک، چشمام رو  گنگ 
ارونه. مــر کرد، فکــامغزم   کــم تــیه شدم. وقــر خــاطراف   جــیند کخلــدم صدای 

دم لــم و چشمام رو مازد  

ش.. تو جام  ارو ی  اازه مــرم دادم. خکــمه   ســیشدم و قو  ــز خــم نــشماله و 
دم شــک  

بود طبق معمول پتوش هم  لــیلوفر چرخوندم. خانــم رو سمت تخت ســر 
 نامرتب بود. 

خواب ر داخل پتو فرو رفته بود. چه خوش گــاه کردم. هاله انگــااون طرف رو ن  

عد خواب هــر انگشتام رو الی موهای گره ام فرو  طور  ــنمــشه همــدم. هوف 
د شونه اش  ا کردم.   مــیبود.   

ه کنار تخت ت گشتم و شونه ام رو ازش ــر ه داده بودمش، کــسمت چمدونم که 
ستادم. ــر خارج کردم. از روی تخت  خاستم و صاف ا  

رو کنار زدم. همه جا مه بود طوری   لــیم و مخمــخدۀ ضــر جلوی پنجره رفتم و 
دن نبود. آسمون ا ل د گه قا ا د طره س از قخــ ــنمــی، هوا مه آلود و ز ــر که در

ارون.   های 

ارون رو دوست داشتم از ه ــیدر  ــیصدای  د هوا  ــنمــقطره های   جا سوز شد
ح حس  ه وض کردم.   مــیرو   

از کردم و  شت تــر وارد درو  ستم تا اتاق ســر اسش شدم. درو  شه. ســر م  د   

دنم منجمد شد چرا  و  ا؟؟ هو شــاس نپو لــی خار شــک  فــیدم خدا ه  دم که 
ل شد.  قــیمــع د ت  

د و روی پوست  مــی مــیاد مال داد   مــیشست و موهام رو تکون  مــیدم ســر وز
دم رو  گرفت.   مــیکه جلوی د  
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اکــاس تتــر ده های نــر له و مــ ه ه  ــنه دادم و  لپ و شه شدم. صدای ــر خــ ــ
ه  مــیشلوپ  ازی در  ــیاومد.  ارون دیوونه  ــنب شکــااره.  مــعقل حتما داره تو  م  ــ

ه؟کــ  

ا تأسف تکون دادم.  ســر جلوی خندم رو گرفتم و  کردم   مــیداشتم حس  کــم  کــمی 
طب جنوب اومدم ق  

م ه ــر ثــپتو رفتم تا گرم شم تأ ــر دم و ز ــر فورا رفتم داخل. سمت تخت هجوم 
 داشت. 

دم ــی ــــش خــآ گفتم:   ــرلــبو ز  صدا خند  

عد  تــر لند شدم و داخل حموم َمس ستم و  اتاق موهام رو شونه زدم و گوجه ای 
ــر دست و صورتم  تــناز شس ون اومدم. ــ  

دم. شــمم رو از چمدون خارج کردم و پو خــو ض ــنجــو شلوار  کــیشن مشاکــ
ه گردنم هم  کــمم انداختم و محســر ی رنگ هم رو ــر شــم خــشال ض ستمش که 

سه. نــر ما ســر   

م هم کــاب  جــم رو گذاشتم تو شــگو   داشتم و آهسته از اتاقــر شنم و هندزف
دهال ــنخارج شدم. ا مب هم  تــر ه  ا  انجام  ر کــاهمه   ــنشه ا مــیدار نــاز من 

ــــغ از ا مثل  ــز نــکنم؟ د  مــیو صدا  ســر نه که چرا ــز م غر ســر  تــیکه حــندادم در
اهات در مــکه خوشت ــنا ــر اد  شه ها..  گــ  

ا ــنله ها رو  ازش کردم.  ــ دم و  ــرفتم. سمت در دو  کفشم ه آن یخ زد  منــــ
ــر آوردم  شــیرو از جا کف ام کردم. ــ ون و   

ه بو کــا ــز .. تــیش  ا ا مــیی.. چــ ری تو  ــیمتا زانو  شه راه رفت  مــین ــنآوردم 
که فرو رفته اس.   ــیآب اون هم جاها  

اغ خارج شدم و در خرو  از کردم. رفتم  جــیآروم از  ــر رو  ون. ــ  

م گذاشتم. جــیرو تو  شــیکردم. گو   لــی گــیفری رو داخل گوشام کردم و آهنهندز   
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م " َح  ارون که آروم  مــیسود ه  شه   

ه رو گونه هات ــنشــ مــی  

  ــین جاما مَ ا 
َ
ات ــــــه رو شونه هـــــــم واسه گِ داشتَ ن  

م َح  اد  ــهشه  مــیسود  

ه ـر ــــــَ  مــیتو طر خواد عَ ر جا ِ که هَ   

؟ چــین ما مَ ا   

   مــیت نِ هنِ ز ذِ مم ا ال خــ تــیَح 
َ

ره گذ  

ـــــم  ه آ مــیَحسود ــنشه  ه.. ــ  

ــن مــیکه َهر روز.. ِچشماتو  ه ــ  

وی)) "ســر ار خنــ((زا  

ان دستم توسط ک ه شــک  ســیغرق حس و حال آهنگ بودم که نا ده شد. 
س شد. خــنم د کــلت شدم که  ــر  فــیطر   

زفری هم دم و آهنگ رو قطع کردم و هندشــک  نــیــهــ.. ــنمــدم افتادم ز مــتازه ف
 خارج کردم. 

گند زد   ،د شــکه دستم رو ک  نــیگند زدم تو حس و حالم دراصل او   

لند شدم که صدای خند ــندم. خشمنــرو ش ســیک  ۀا حرص  ش  گــ گشتم ــر سم
ا  جه شدم. لو موانــو   

لـــــو؟؟ نــغ زدم: جــی  

اال رفت و  .. سکته.. ای..ها.. شده ــنعــده گفت: ــ ده ــ صدای خندش 
.. وا..ی   بودی

د که اش طوری اومد.  ــنمــش هکــاانقدر خند  
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آب  و د ــ  مــیچاله ها  ــندم: اون تو بودی که رو اســــر کردم و   ــز چشمامو ر 
کرد؟؟  مــیازی   

ده  مــیحال  لــیخــار نــی تکون داد: جون زاســر شت هم   

ه جا ازش آب کــلهــ کــل  آب رفته و  ــت+ احمــــق تا جورا   چکه. چه غل مــیت 
 کردی؟؟

ش  ارونه و چاله های آ اال انداخت و گفت:   شونه ای 

گو که واسه حس و حال غم ــمنو  چاله ها  ــناسه او  ــنش اومدم. حاال اگــ
ر که من مال قطب شمالم و اون هم قطب جنوب گــاان اومده.   

مه کــاآقا   نــیدو  مــی+  ف شه؟ مــی چــیمران   

ض   مــی. چــیهــد گفت: ســر خو اش م . شــیگه مواظب   

ا  و  از رو چاله ها نــی غ نثارش کردم. جــیا  شــید. فحــ ش   

ا  شا و ــر   ــنمــی و ز ــر گــ+ ا لو. نــ شــی گــ  

د و  نــیطاشــ شت هم  تــر شــخند گه د. ــ و   ــنااز  تــر شــعقب رفتم تا د
شم و خــ  مــیقت قــسم کرده. درحخــکنم که   فــیخواست تال مــیدلم  لــیس 

ض شه  تــر س خــکه هست   نــیــخواستم از ا شه. طوری که م  

اص ه طور نا ستادم و  ــنشــدم که ــ رو چاله ای  نــیاف گوشه ای ا ب رو آ تــ
ه آن  از موند خــلو نــداشت.  ش  ه قدری شوکه شد که ده س آب شد.   

ه زدم.  ق لند  لــیخــافش قــناخواسته ق ا صدای  غش جــخنده دار شده بود 
ا ت الم.  م  مــیموم توانم رسما خفه شدم. افتاد دن دم تا ب . سهنــر دو  

ار بود   ــناز اش ــتمون عــیوض اشه، تأسف  که خنده دار   

م و مــنف ه خودمون اومد م فقط  ال دور شد م و از و د م چه قدر دو د
م  د م. ســشنا مــیچ جا رو نهــید  
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لــــو.. نــدم و گفتم: شــک  نــیــهــ  

اغت.. ســر و..مدم.. نــی. شو تا.. نفس زنان گفت: خفه.   

م فکر کردی ا م شد دم: احمق  رانه و همه جاش رو مثل   ــنا حرص غ جا ت
م؟ لد  کف دست 

لد نبودم.  رانم اون قدر  ش   ــیس و موهاخــا صورت  واال من ت ش نــشو ــکه ب
ه اطرافش  نــیده بود و دهــچس ه شد. ــر خــاز   

و گفت: د م  ــز ــنی خت شد د ختانه  خوش  

ن. ــز م   مــیمران.. شمارش رو کــاه   .. نــز زنگ   ت.. شــد: گو ســــر عد   

ــر + خب حاال نفس    تــر . خفه شدی دخگــ

ا خوشحاشــگو  ــر خارج کردم. صفحه اش رو روشن کردم تا شماره  لــیمو  م. گــ
اوری گو کــمدر  موش شد جلو چشمام خا شــیال نا  

ه اشــغ خفه ای کجــی س.  ــندم: لعنت  م؟؟نــلو چه غل کنــشا  

م. تو   مــیاخ شد م  ل و کوه که  م نــابو خــکرد: خب حاال وسط جن  

ل. ن قــیلند گفتم: خب فر  ا کوه و جن ه آدم گــانداره  ازش  شه مــیدا نــه کن 
جا کجاست.  ــنم که انــسوال ک  

دی؟؟ تق تــر ظ لــمش غاخ ه  ــر صــشد: د الت   مــیسم نخــتو شد ا کردی دن
اومدم.  مــین  

ش رفتم. درح م.  صــر قت هردو مققــچشم غره ای ب بود  

ا ا ه جا ــن+  ه  ــ ه تــر م. بســر  مــین ــیحرفا    ــیای ای.. جتــر نکــال م 

ه اــر ه م. چــم کجانــدو  مــی_ ما االن ن ه    ــنسه  م نــا کدــی تــر نکــال که   

ه جا  عــیس م چون  د حث و دعوامون خاتمه  ه  م  ه ســر  مــین ــیکرد م.  د
م.   راهمون ادامه داد
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ده  مــیکــی بود مه هم  ــر مرطوب بود.. آسمون ا ــنمــز  شد  مــید  

ه دفعه گفت: عه. نــتو فکر بودم که  لو   

ل ــر ش سم ه تا ه گــای مرکزی گر تــر نکــال اشاره کرد: نوشته   ــیگشتم.  مت سن 
ابون. خــ ــنا  

س ســ دی تو دلم روشن شد مــچراغ ا اد ــ ــــع گفتم:  ه احتمال ز م اون جا. 
ازه.   

ه درش ر تــجلو رف تــر ی تکون داد. چند مســر  از بود ســم و  م.  د  

م. خواســشک  تــینفس راح :  ازی مانع شد ســ م که صدای شــاط حــم وارد تــد
 کجا خانم ها؟؟

م اــر لو نــ م. اومد م شد ش و گفت: من و دوستم  جا که حداقل  ــنگشت سم
المون ــم تا نــــز  گــیه زن ان دن  

ا تکون دادن  ــناــاهام خب.  لــیخــازه گفت: ســ د کردم. ــتأ ســر حرفش رو    ــ

م. از اسســر شت  و تــر ش راه افتاد ه جون ناخن هام افتاده بودم. ی م لو بنــس 
ــر   مــیطان ســر شاسکول د: نکن. ــت  ی. گــ  

ش رفتم. م ــرلــبز  د چشم غره ای ب م غ م. کســر ســب  ی رو تو راهرو  کرد
رمندها نبودن کــاجزء   صــیخا  

ستاد که اول ما  قــیدر اتاازه ســ  از کرد و کنار ا فت و من لو ر نــم داخل. ــ رو 
شت  ش ســر هم   

اســر  ــنم رو  اره  کــیانداختم. یواش ــ دن ناخن هام کردم. شــر دو ه ج از ــ سوع 
شت  ه اون مردی که  گذاشت و گفت:   مــیام نظاتــر شسته بود، اح ــز مــرو 

ـــان. ا م شدن. تلفن الزم دارن... گــادو خانم ان ـنـق ر   

فرما  مــی گــید ســحرفش رو قطع کرد: خودم ر  ـد ــکنم.   
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ه گوشم خورد. نــآروم  ــنهــصدای  از کرد و ســ لو  ــر از درو  مو ــر سون رفت. ــ
ه دفعه    وا رفتماال گرفتم که 

ا من فر   لــیلو درحانــ های ــر نداشت، زمزمه وار گفت:  یقــکه حالت صورش 
ا الزمشون داشتم.  ــخت خدا م ر  قشن

د تــیجلوی خندم رو گرفتم. لعن ــنتو  ط هم چرت و شــر  تــ   فتگ  مــیت ــر ا

ــر ا صداش از اون حالت شوک  ون اومدم: تموم شد رصد کردنم؟؟ــ  

عگــام متعجب ن دن من؟ آخه دیوونه  شد از  ــز اــر خودش س  نــیش کردم.  د
ه خشم ع تــر شــ لــینداره. و  قــیای اون که فر ــر حضور تو  . ب بودمجــمنتظر 
م ف کــیچون یواش م  ده و گذاشته مــدم که از همون شب فمــرفته بودم 

  م. ــر 

اره  س تو جذانــدو ه  آد  مــیآدم دلش  ــیلو زمزمه کرد: آخه المصب از  سلول 
د س نه. ــز لولت رو د  

خاری  نــلو کردم که زانــه  ــیا تــناخم وحش لند شد و سمت  ش شد  ار متوج
اتــر شــ کــمخم شد و  ک گوشۀ اتاق رفت. چــکو  ــــج دمای اتاق ز ه تدر د ش کرد. 

 شد. 

ستاد و گفت:  تون هستم حضـمنتظر تو  راست ا  

ا حانــ اگفت: آقا جان   ــیجوا ضــر لو  م. نگران ن تون . خانمــنشــخالف که نکرد
کــ رو اغفال نکردم که  ــر م تــم. رفشــم زهرماری  ارو ــ لذت  نــیون تا از هوای 

م ــ ب م شد م. که   

لوفر؟نــ گــی  مــیه چــای خدا. زهرماری   

ه جواب دندون گردی الی آسمــاال انداخت: شما که ه ــیو ــر ا دا ــتون ــنتــشه 
شه نه؟ مــی  

س  لوش انداخت:  ؟ چــیادی تو   
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ــز  ه من دوخت: گــای نگفت و نچــ خب..  لــیخــهش رو   

ــز ش کردم. خب گــان شــیســر  م؟ چــ د  ا لو که گفت نــی االن   

ــن ــننــــز ون گذاشت و گفت: زنگ کــمدنــز تلفن رو  اــ کــی گــ . نگران لتوناد دن
شن  مــی  

حرصم گرفت  کــمشناسه.  مــیکرد که منو ن  مــیقشنگ داشت طوری رفتار   

ــنشه  مــیار نــد: آقا زاســــر  ــیرو ــر ا  ال کــم؟؟ آخه در  ــننــک  مــیجا چه  ــنا گــ
م.  د اوری شما رو د  نا

اس. فــه معنای "نه" گفت. پوکر  چــین س گفت: س  

دنت از دور نــلفن رفت و شماره ای گرفت زاو سمت ت ه من گفت: لرزش  ار رو 
ده  شه. االن گرم شدی؟ مــیهم د  

ه ســر  فه ای کردم: آره خ  

ا حرص تلفن رو گذاشت و گفت: اه نه  نــ م چ کدو هــی ــنهــمران و نه شاکــالو 
 ــیمما منجمد ســر رم از ما دا لــیشعورها االن تو خواب نازن. و ــدن.  مــیجواب ن

؟ مــیت صــخا ــیم مرد هم انقدر شلغم شــ شه  

ه زا کــیحاال  د  ده که شاضـیار تو نــا لو نــه  قــیمــه عگــاار ننــه؟ زاکــ  ــنهــح 
التوی طو  عد سمت  کرد،    مــیش تــکه   لــیرنگش رفت و درحا ســیانداخت. 

د مگس بگفت: ظاهرا امروز  س  ــر ا م د مــیح جــیتــر ست نــری موجود کــاونم. 
احت کنم. تــر امروز اس  

ه اون اصطال لــبا زد.  مــیو خشک حرف  مــیر چه قدر رسکــاط  حــتو م ه ک  حــیته ا
تور ــر ر کــاه   ــ د رو فا م. گــ  

عنــ د: آهــــــا.  ست؟نــتو خونتون مگس  نــیلو خند  

ش زل زد و گفت: فــار پوکر نــه هوا رفت. زاخندم  . ــر خــس ب  
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ت اضافه کرد: من که  ا جد س  مــیعد   ــنشــم ــنشــسوار ما ــناــرم خونه. 
سونمتون ــر   

ه  ش نــز دوست داری حرف  کــیلو گفتم: جون هر  نــآروم رو  گه ب  ا سوار ــن د
ال. ــ م شــش ــشــما م و  

ــز لو، نــآدرس توسط  تــنجزء گف گه ای نگف چــ جوصله مشغول   ــیم. تــد
وم روی کــادن اششــک خار کرده بودم. قشــل نامف شکسته ای رو   لــبشۀ 
رنگ شه کــمزدم و "ها" کردم تا   ــیصدا ــیدم. پوزخند شــک  

ارو ــز جلوی در  ال نگه داشت.  ش  ارد  مــینم نم  نرگ و   شده بود  تــر کــمو شد

م. ــهممون  ا  نــ. زام داخلتــرف د انداخت و ــکــللو  نــاده شد وی کــاکنج  ـیمـکــار 
ً پوکر کــا  لــیو  ه شد ــر خــاط اطرافش حــه  ارد  مــیازش  گــیس بود. خستفــم

ام ــودم نه که من مجبور ب ر. کــاســر اد ــمجبور بود  حــیۀ صکــلر مجبور بود  گــاان
ــر  م و گور شم؟ خود در ــ ــ ون که  ا صدایگــ لو  نــ م حاال حاال ها ادامه داشت. 

ــر زد، از فکر  مــیغر  ــرلــبکه ز  فت: گم بوت هاش رو درآورد و  نــون اومدم. ــ
اگــاان ش خــ ــیر وادارم کردن دم ام کنم. االنم در  ــیس دس ــیارم. ا ــرو    ــی

گفت.   مــیدم. واقعا راست نــار رو شنــصدای خندۀ آروم زا  

زدم خم شدم و کفش رو  چــیسم شدم. نخــکفشم رو درآوردم که متوجه جوراب 
ستاده گذاشتمش . مون تا خشک شنطوری ا  

ه  ا الو نــعد از مرتب کردن شالم وارد شدم. رو وضع  ــنا تأسف گفتم: تو 
د اول تــنوحش ا ی حموم. ــر ا و خجالت آورت   

د. زاــا خنده تأ ا نــد کرد و سمت حموم دو ل  کــمار  حالت معذب رو م
شست.   

قه اسخــض کــیشلوار مش لندی پو  کــیم و  شده خــلو نــدم. اندازۀ شــقرمز  س 
ه حموم  اشم نــبودم که  م تو راه ک نــیع از داشته  م خشک شد. لــه بود  اسم 
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ا حوله  دم و سمت شــک  فــیم کردم. هو ســر  لــیــــع خشک کردم و شاســ موهامو 
خونه رفتم. ــز آش  

ه دفعه  از کردم و که  خچال رو  دم: اهم اهم نــفه ای شســر در   

دن شاــر س تــر ا تعجب و  ا د ا  ــنهــگشتم.  ا دم و گفتم: ای   من ناخواسته خند
ا مــیهر جا  ه طور نا ــن مــیو کــی نــیرم  م. ــ  

د: جدا؟ــر ا اال و خند وهاش رو انداخت   

شسته بود و ــز مــ لــیی تکون دادم. رو صندســر  د. ش بو شــش تو گو ســر ناهارخوری 
ه خودم اومدم:  گفتم.   شــیار شدم. تو دلم انــظ زالــمتوجه اخم غ ا صداش 

گفت، شوهر شماست.   مــیلو نــاری که نــن زاس او   

و غم های دگــا.. انلــیجمله رفت و  ــندلم واسۀ ا ار شد. نــر ی ا توش تلن  

دن و  مــیکفشم رو در   تــیحدس زدم که وق دراصل  م حرف زدن. کــمآوردم همو د
اهم آشنا شدن.   

ه زا  مــیلۀ آرو  شگــاار ننــگفتم.  ً عصچــش ه نکردم که وا ؟ االن مث شده   ـیـه
ا شا ــر خونه ــز و از آشندادم  تــیمــیزنم. اه مــیحرف  ــنهــکه دارم  ا  ن رفتم. و ــ

ه  قــاون  ه رو شدم  ام کــلافه ای که رو حونهــر  اشت کور شد.   ای ص  

ش ن ه گوشم خورد. ب الفاصله صدای عطسه اش  شستم.  ا فاصله  ه  گــاکنارش 
ــکردم.  اال کنــــ ه شــش رو  اش زل زد  لــیعس ــز مــد و  جلوی   

ا کرد و دستمال   ا ــر غذی ای کــاعد اشک جلوی چشمش رو   داشت. شالم رو 
کردم. ون  ــز مــ م ســر  روی حرص  

ض شدی نه؟؟  + م

ه معســر  د. شــش کنــشو ــنه تکون داد و دستمالو روی  نــیش   

.. حضور هالهعد هم رقش شدم. متوجه ع  
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س رنگ  ار  ــناکرد.   مــیتوجه  لــبغ بود که ججــیده و نــناس هاش ز لــاز 
ا زا  ش بود تــ فسفوری م متعجب بود. که شاک کرد لــار سالم عنــهاله    ــنهــ. 

. تــنخانم هس ــز نــگفت: نامزد د  

م  نــیآها ش  ه صدا در اومد زنگ آ شد.  تــر گفت که تعج رفت  که هاله  فون 
مرانه. کــاعد گفت:  ازش کنه.   

ا  نــ واقــــعا  خونه شد و گفت: ــز وارد آش ــیاس مناسلــرنگ و  ــیه حموم آکــاللو 
ــر خدا شما چند نفرو از ما ن حونه درست کنه؟نــیتون کــیه. گــ و ه خدا ت ومد ص

ا فتاده. راه ا نــیمعده ام االن جنگ ج  

ه گوشمون خورد:  مــیمران که نفس نفس کــاصدای    چــیمن که رفتم همه  زد، 
دم.   خ

ا ــر  شلو سمنــ از گفت: تو نه نــگشت و  ش   

دم و گفتم: حاال حا کنم.   مــی ضــر خند  

حونه ای حا م. هم  ضــر خالصه ص دون نــم. زاتــشس ــز مــدور  گــیکرد ار هم 
ــن شست. حرف کنارم  عد کــا،  لو نــار بودم کنار نــلو و زانــ ــ عد  مران و  هاله و 

. ــنهــهم شا  

ــنهم  هــیلمۀ کوتاکــام دل شد.  کــاار و  نــزا ــ ا کنکــامران رد و  وی کــاجمران 
ا گــاگر   ــنشد که اومد چــید: ســــر  ً چرا  نم؟خا ــز نــلوفر و دنــن؟ اص  

ا جاش نــ ف کردن. و شــر لو  ه تع ن رو گــاار چرا اومد گر نــکه زا  ــنا لــیوع کرد 
ش مونده بودم.   هنوز تو خمار

دم  غ و املت  وردن خخورم. مشغول  ــر نــح دادم لقمه پجــیتــر اومد.  مــیاز تخم م
م.  ش حرف هم مــیشد م. حر  مــیو هر  ـلکـاومد. در   مــیار در ننــاز من و زا فــیزد

ار تا شون  مــیاهم راحت و ص لــیخــچ ه هرحال  زدن  مــیحرف  مــ رد تازه واما 
م.  ه نــبود ازوم و گفت:  ه  ــز لو زد  گه ساچــ گو د چرا؟ تــیی   

ا خنده گفت: کــا حر  لــینــمران  دن  مــیح جــیتــر ه سکوت رو قــه. تــر ب فــیتو   
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م قرمز  لــینــگفت:   ا حرص ت  ه منم ب ش و مرض خ ؟مــیخال خال   

اال رفت. زانــخندۀ هممون جز  ا نــلو  شونۀ خنده نلــار   هــیاه کوتگــاخندی که 
 خواد متفاوت مــیش کرد و گفت: خب گــاطنت نشــا  ــنهــلو انداخت. شانــه 

ده؟؟ شوهرته ها.  گه مگه   صدات کنه د

ش گذاشت و گفت: دو   مه از ساقدوش دوماد. کــللقمه رو داخل ده  

د: آره واقعا هم ساقدوشش بود.   هاله خند

حونه همه تص ا  ــر  تــنم گرفمــعد ص ه خرده خلوت کــان در د  مران گفت: شا
ده. ســر اشه االن چون هوا  تــر   

ا من االن رفتم رو چاله هچــد ســر لو گفت: نــ ا هم  ــز ــندم. دــ ق آب مــیای عه 
اهم... جات خاــر    لــیدم و 

دن. زانــهمه جز من و زا ض ــر ه وقت  تــیار گفت: نگفنــار خند ؟شــیی م  

د ه. تــر ا حرص گفتم: تو که وضعت از من   

گه  ــز د . تــنهمه رف کــم  کــمی نگفت  چــ  

ا خنده گفتم:  . ــنگردــر صدای داغون فه و عطسه و ســر ا  ــنـ ـش ــ ــر خــمنم   

 ضـیار کردم. معلوم بود داره تا مرز منــه زا هــیگــادم. ننــصدای خندشون رو ش
ره.  مــیش ــ  

ه  ا عجله ســر فکری  خچال آوردم  ــر شــم زد  ــر رو از   شــیجو ــر شــون و داخل ــ
جوشه   رختم تا 

ه لــیصله دوتا فا ــنتو ا  وان هارو لــی د،شــجو  ــر شــ تــیگذاشتم. وق  نــیــســوان رو 
عد ظرف عسل رو از    ــر ازش  ــنکــاکردم.   داخل قــیدا کردم و چند قاشــت ــ

ختم و هم زدم. لــی وانا ر  

لوی زاــر د و هم ــچس مــیهوا  ــنعسل هم تو ا ــر شــ زدم  ــیمار که حدس نــای 
د بود فــکنه، م  مــیدرد   
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م ن کرد.   مــیه گــادقت کردم که تمام مدت داشت ب  

دم: خوردی منو.  خورم. ــر شــاس تــر م تو ــ ا ــخند عسل   

ه  ــی لند شد و گفت: اتفاقا هوس کرده بودم.  ــز حرف  گرم.   لــیخــ چــ  

ازش کرد و زمزمه کر تــاهم سمت در رف اندازۀ آغوشت گرم  چــیهــ لــید: و م. 
ست نــ  

ــر عد هم  ه خودم وانمود کردم که ــ ه گوشام شک کردم.  ون رفت. فکر کردم 
ــز  شچــ ی از ثــر ا ـیلـی.. و ــر س بود هوا هم اخــ ــنمــاس شدم. ز تــر دم. وارد نــی 

گه ارون  نبود. د  

ا دوتا صندــز مــ  لــیو صندگذاشتم. ر   ــز مــرو روی  نــیــســس بود. اتــر وسط  لــیی 
م. تــشس  

س ل   ــته اطراف چشم چرخوندم. مه  ا  تــر کــمه ق شده بود. طوری که در
دن بود ز ــتس ل د ا گــیۀ قشنــنمــا قا ــن، ــیآ ــیبود. در د رنگ فــی سمه ا ــ  

ا، ازش خوردم. حس کردم  ــر خــو  داشتمــر عسلم رو ــر شــهوا  ــی ه در  زونم ً کــه 
م فاصله دادم. لــوان رو از لــیگفتم و   مــیآرو  ــنهــه فنا رفت.   

 + وای چه داغ بود 

لندش رو دورش حلقه کرد ــر عسل خودش رو ــر شــد ســر خو داشت. انگشت های 
ذار  الت کردن؟  خنک شه.  کــمو گفت: خب مگه دن  

ــنعسل بــر شــگفتم: آخه من   ــیخند دندونمالــا  ادم چــیم، همه ــ ره.  یمــو   

ا تأسف  د و  م شده بود نــر  کــمی تکون داد. ســر خند  

ً ا ؟نــیک  مــیر کــا  چــیجا  ــن+ اص  

 _ واسه مأمورت اومدم. 
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ً   تــیکردم: گف  ــز چشمام رو ر  ـــو ای شماــ نــیتو  مــی نکــ عد ی ای مأمورت ــر ل. 
م؟ــر  تــیذاش مــی. چرا نچــیهــاومدی. حاال اون که   

دون شوهرش جا ه چشمام زل زد و گفت: چون زن  ره  مــین ــیراحت   

ا چشمای گشاد و درشت گفتم: مگه قرار بود  ــنا م؟؟ــر ا تــنار   

ش  طور تو دستم مونده بود  ــنمــای من هــر  لــیعسلش خورد. و ــر شــاز  مــیکــ و ب
ه ها ازش   ــنه شده بودم. از حرفش جا خوردم. هرچند اــر خــ ست. نــد عــکنا  

عدم من ا هتل جا دارم.  مونم  مــین لــیخــجا  ــنادامه داد:   

که رزرو کردی؟  لــیی همون هتــر و  نــیخوای منو ول ک مــی+ نکنه   

هقــ_ د هدف.  قا زدی   

س من  ؟؟چــی+   

ا دوستاتــیسنــا تــنپوزخندی زد: شما که  . تــی.   

ه حر  ــیخونه عصــز ه آشضـق ســر فه گفتم: کــال زدم حاال.  فــیای؟ خب   

من؟ ر دارمکــا  چــیه ســر ا اون  : د شــک  ســر عسل رو  ــر شــنداد و آخر  ــیجوا  

حث  ده  ــیچشم غره ای رفتم.  عسلم مونده بود.  ــر شــبود. هنوز نصف فا
دم اومد.  نــیدشــهوف از نو  مورد عالقمم   

ــنغم ش  گــ ً ه شدم  ــر خــب ا حرف و حر کــ ــز ش منو از کــا  دوست  که  ــیاچــ
کرد.   مــیفر تــنداشتم م  

عد ن  ".  ــتحتما دفعۀ  "خودشه  

لند شد و وارد خونه شد. طوری  د دم که چنــک   نــیــســوان رو روی ـیلـاز جاش 
رخت.  نــیــســرو  ــر شــقطرۀ   

لند شدم. آره حرص داشتم و  از اشک بود  ــر چشمام  لــیا حرص   

ستادم و دستمو رو دست ــر جلوی در ا ه گذاشتم گــ  
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ه م اهاش حرف   نــیلعنت  عد اون شب هنوزم  اهاش  مــیکه  زنم. هنوز هم 
قم  نــعــ سا  

ش کردم و وارد خونه شدم کــدم چســر روی گونۀ  غـیاشک دا ا د.   

له ها حس کردم ق م یخ زد دستمو روش  لــسمت اتاق حرکت کردم. وسط 
د ا ا مون عشق قویمــ. تا هشــیطوری  ــنگذاشتم و زمزمه کردم: تو ن  شه گرم 

است.  ــناز ا تــر  حرف  

از کردم و داخل ات ستم و قفل کردم ندرو  چه  تــیخواستم وق مــیاق شدم. درو 
وارد شه.  ســیها اومدن ک  

ه ــر خودمو روی تخت  ه هاله..  م شد  لو.. نــت کردم. حسود  

ه ک ه  ســیمعتقد بودم که خدا  سته اش   مــیعشق رو هد کنه، که الیق و شا
ستۀ زند  د من شا ستم. نــار" نــاز طرف "زا قــیو عش گــیاشه. ال  

ش محکومم  م ب  فقط الیق عذا

گه ن کــماش ه کــمر غّدۀ اشگــااومد. ان مــید  خشک شده بود. عادت کرده بودم. 
وده ام فرو رفته بودم. ــیر کــاه بودم و تو افــر خــسقف   

اوری تقه کــمدر  لــیار رفته. و نــشدم که زا ئــنقه گذشت. مطمقــچند د ه اال نا ی 
ا کردم و کــادر زده شد. اش از کردم ــز مــافمو قــمو  ون کردم. درو   

ش کردم گــاد نســر  لــیاال انداختم. و  ــیو ــر ا  

ــز  ،نــیگرد  ده. شالســر _ هوا  ت چــ گردونم.   مــیــر ی.. داری؟ ب  

ً نبوده. گــاطوری رفتار کرد که ان ل اص هم از اشک  ـیچـهــر اتفاقات دقایق ق
م  لــید. و مــداخل چشمام نف از در فاصله گرفتم و ه شد. ــر خــم مشکوک ب

ش ردن  ه شال از کردم.  ــر  مــیچمدونم رو  ادمه مامانم شــون کــ ا  یاــر دم.   ا
اد ــر االن هم  . افته بود  مو ســر  ری ای از طرف هر دوشون شده بود. گــاام مثل 

ا حالنــز و گردوندم ــر  عد  ش.  دمش. شال گردن رو انداختم گرد ک خودم د   تــید
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لند شد و "ممنون" ی زمزمه کرد. منم آروم گفتم: خواهش    مــیگره اش زدم. 
 کنم 

ستاد و گفت: خدافظ..   جلوی در ا

ش رو دادم که رفت  ــر جوا شت ــ ست. ســر ون و درو  ــیمن بودم و قش   لــ
ه در بود ــر خــکه   ــیشکسته و چشما ه   

***  

ار نــ# زا  

 
ُ
فت.. ر م گِ صَّ " غ  

  وای تو هَ 
َ
ــز ا لخ ت   ــ

 
ُ
  روب های ا غ

َ
ــز نم ا غ .. گــ  

... ــز ــ لــه ز گِ مون ا آِس   

 هَ  هــیرا
َ
بود م ن  

ارون..  اد و  اره  از دو  

گه مونده  چــی ون؟ــــامَ ــر َ د  

ا دِ ردما چه ک  المون؟ م   

ت.. راتِ ِط ا خا  

رد ــــک   گــیندِ م ز رد و هَ شه هم مُ  مــی  

ادِ  تــیَح  رد ـــک   گــیت دیوونِ ا   

ا ا ا  ا دَ ما  "رد.. ا دَ رد شک..   

ه امــتص داشتم.  مــیچون هدف مام. ــمأمورت  ــنم و ارادۀ خودم بود که 
دم  لــیو    گرفته اش دل   از  ی اش.. ــر .. از آسمون ااومد.  مــیاز شمال 
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ه اندازۀ خودش شوکه شدم. و  ــز نــد تــیوق دم  م راکــاه قدری تو فکر   لــیرو د
ره ام ا ً  فــیاز طر  شوک نبود.  ــنی از اثــر بودم که تو چ  خوشحال بودم که فع

ده.   صدمه ای ند

چنــچند ثا اه تــیم فرو رفتم. وقگــه تو دوران  ه  ممامان دست منو گرفته بود و 
م و منم همش از بوی رو اعصاب ما مــی شــیفرو  هــیازار ما ها همش غر  هــیاومد

زدم. فکر کنم فقط هشت سالم بود  مــی  

دون حرف و معط سور عد و  ــیوارد ال  لــیجلوی در هتل توقف کردم و  وارد آسا
ــر ش ــشدم که راه اتاقم رو در  شده. ادم افتاد وقت ناهار  لــی. و مگــ  

لومم  ا اما  شده بود.  تــر عسل بــر شــعد از خوردن اون  کــمسوزش  م ه ــیاشت
در   ه ای رویحــم خارج کردم و جلوی ناجــیرت اتاقم رو از کــا  ای غذا نداشتم. ــر 

از شه.   گرفتم تا 

ا حالت شلخته ای   مــیصدای آرو  از شد. رفتم داخل. کفشم رو درآوردم و  داد و 
ت کردم. ــر م کندم و تــنم رو از کت  

ــنآ ــز مــجلوی  ا  ــر ه ــ  ــر فش که نص  نــیوالــیاز قرص های اعصاب و مسکن بود. 
ــاز آب بود. از  ه کدئــ دنم که از شدت م ــنشون   تو  ضـیجدا کردم تا درد 

 وجودم رفته بود، خالص شم 

ه های ـمکـو د  ــز مــوان رو گذاشتم رو لــیکردم.   مــی ــز تج  ــیای خودم قرص الــر 
از کردم. ولو شدم رو تخت. ــر  اهنم رو   

از کردم و  م رو  ــز لپ تا ه جوراســر ای ــر  ــیهاچــ زارش گ  ــیهنگ ارسال کردم. 
ه خاطر نبود   هــیــابود در مورد امروز تو آ  م که کــاو   . گشتمــر ر و حال خرا

ــز  نگفتم.  ــز ــندرمورد د اش نبود. ــر  مــیم چــ  

ه د مــیاــر واقعا منتظر گــاان د که جواب داد. شــقه نکقــازم بود. چون   

د تواناــر نداره.  ــیعــی"  ا اکــا  ــیای مأمورت  ات ــر احت تــر . اسشــیمل رو داشته 
 الزمه "
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ــر کـ ـگ شه پ ست هم م سخت نمــی  ســرهنگ چون مــی دو اد ب ارم هستم، ز
درم بود. ــر هنگ ســر ندادم  ــیدم. جواشــرو چشمام ک تــیدسگرفت.  ه ام مثل 

افتاد   مــیچشمام داشت رو هم ازش محروم بودم.  نــیدوران نوجوو نعمت که از 
لند شد.  از صدای لپ تاب   که 

ل زدم تا  ار  ــنونم صفحه رو واضح بــتچند  شن کــه عکس بود که لو  م. ــ
شون  نــیکــام ر بود ز  ــنمــداد. آدرسش رو خوندم. ه مــیرو  عکس رو  ــر ش

دم.  نــیمانــ  که  نــیشکــخوندم: " لو  ت اطالع  ه مستقر شده. خواستم ب
اد امروز ع ا صــر احتمال ز د آماده  ا م "شــخواد از مرز عبور کنه.   

؟  مــیکنه؟ مگه شب ن  مــیفرار  صــر موقع ع ــیم؟؟ کدوم آدصــر ع ره  

 نکنه... 

ه در اتاق خورد، از فکر  ــر ا صدای تقه ای که  از  ون اومدم. تلو تلو خوران در ــ و 
دن   ا د از کــکردم.  شد  تــر ان چشمام   

 دست داد و گفت: چطوری؟

ش  م دست دادم و از در کنار رفتم: ب ا داخل. ــخ  

تو و کفش هاش رو خارج کرد. اومد   

ا اخم گفت: کدئــر ورقۀ قرص رو   ــیما ــنار که از انــ؟ چته مگه زاــنداشت و 
ا د آماده  ا ت که هرلحظه  ــر خوری که  مــی . شــیخوری؟ اونم تو مأمور ی گــ

؟ــیخوا  

مه. داره  لــیخــای من ــر روزا  ــنپوزخندی زدم: اتفاقا ا ه که مدت ش مــیی ــز چــم
ار ــها منتظرشم.  ب جــه اتفاق ع لــیست که اومدم و نــ ساعت ست و چ

ه سوال ع ا  ب جــافتاده.   

عگــامشکوک ن ؟چــی نــیم کرد:   
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دم که گفت: اول  الو  لــر آگــاجوری ان ــنمــ. چشمات هــنشــخواستم جواب 
ــن مــیالس گــ ؟تــی. چه قدر مگه خوردی لعننــیک  مــیم گــان ه انقدر خمار چــ  

 قرص ها رو کوفت کردم..  ــنماخوردم، اســر کردم   مــیچون حس  شستم و گفتم: 
دم.  ــز نــه که دــنب اجــاتفاق ع رو د  

ت گفت:  قا؟ قــجا؟؟ کجا د ــنمــ؟ هچــیا ب  

ی... تــر نکــال _    

ا تأسف گفــر داستان رو  کنه چرا   مــیت: واقعا که. چطوری تحملت اش گفتم. 
ه؟.. ــر  تــینذاش  

االخره که رفت. ــ وسط حرفش  دم:   

ه؟چــ ــتجــیب. سوال عجــاتفاق عاز  ــن+ خب ا  

شون دادم و درمورد فرار ســر ام های ــ . تو ح دادمضـیتو  نــیمانــ  د عــس هنگ رو 
 فکر فرو رفت 

و گفت: عه... راست ال مــی.. نکنه گــی  مــی ی ؟ اشــدونه دن طوری که  ــنم
خت  ار نــم زاشــ مــید  

امو کشته. از ز   مــیفکرو  ــنمــشخندی زدم: منم هنــ ا  ــر کنم.. اون سگ صفت 
نادر عمادفرم  ســر کنم. من   مــیکنم و زجر کشش   مــیداش ــسنگ هم شده   

م زل زد و گفت اته. و  صــر : خب.. اون سگ صفت مقمعنادار ب ا مرگ  لــیمرگ 
بود؟  ــز نــد ــر صــ؟ تقچــی ــننــمادرت و ناز   

د گفت نه.. چرا ال ــنا ا  واردش کردم تو  ــیار سکوِت معنادار من.. قاطعانه 
ا چه فکر گــزند  لــیل داشتم دلــاما من د رو کردم؟ کــا  ــنا یم؟  جبور که م  لــ
م... شد  

ش رو شونم از فکر خارج شدم تــنا قرار گرف ً دس ی؟ال. ناهار خوردخــ ــی: اص  

ا آش  ا دارم؟  ــی_  ه نظرت اشت است،  ه  که تو دلم چند وقته   
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ش  م رستوران. ــ ا ــرنگ و روت رفته  لــیخــ لــی+ نه خب. و  ه از زما گذره  ا
  ذارنا.  مــیکوفتم جلومون ن

ه غذا شــتخت دراز کرو  ستم: خواب رو  دم.  مــیح جــیتــر دم و چشمام رو   

ه دستم و گفت: خودتو لوس نکن  م غذا ســر زد  ذار   ً اال.. االــ. اص ن ارن 
ای خوردن اون قرص های مزخرف رو داش غذا رو نه  لــی. و تــیموندم که اشت  

؟تــیزدم: مگه خودت نداش خــیپوزخند تل  

لند شد: نگو.. از گذشته نگو ا گــیچن نه رو از ا ــنه موهاش زد و   نــدرد ک
د نکن.  تــر شد  

دشــک  تــیان هرچه قدر سخکــ که    دم و شال گردن رو شــک  هــیآ بودم  تــر د، من 
دم. شــر از تخت افتاده بود رو تو مشتم ف تــر اون طرف  مــیکــ  

ا تو کنارش نموندی؟ ــ اوردینــرو  ــز نــ+ چرا د شت؟   

ه سقف گفتم: کنارش ــر خــ .. لــیستم و نــه   

شون دادم: ازش االن  گشاد کردم و   مــیزده بود رو شال گردن گره ای که  ش  ب
رو دارم.  ــنمــفقط ه  

ا تأسف تکون داد. ســر  ش گرفتم و گفتم: زنگ ــر شستم و تلفن رو ی  داشتم. سم
ای غذا؟ـر ـ نــیز  مــی  

دون  هــیه کوتاگــان م انداخت و    غذا سفارش داد تلفن رو گرفت و  فــیچ حر هــیب
ا ــنکه از رستوران  ول قه ای گذشت که آوردن و مشغقــارن. ده دــامون ــر  ــ

خورم.  ستم  م. من فقط چند قاشق تو  خوردن شد

لند  ــنآخ  لند شدم و ســ شد.  قاشق غذا رو قورت دادم که صدای لپ تاب  ــــع 
ش رفتم.   اهام اومد. تماس تص شــک  ســر وان آب رو لــیان هم کــسم ز ی اــر د و 

دون معطســر طرف  وصلش کردم.  لــیهنگ بود   

هنگ؟؟ســر _   
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و  اومد: عمادفر؟ جعفری کنارته؟؟ مــیصدای نامف  

ش انداختم و  هــیگــان له ســر ب در کــاا چرا تو  هنگ. شمســر ی تکون دادم: 
؟ ــنتــسنــ  

ره اش آشفته بود  ش داد. چ  خودش رو نما

د . تــنوهای ما آماده هســر نــ_  ک منــز . چون اونا ــنشــآماده شما هم ا رزن. د
ــنجن وقت ندارم  ــ  

اشه م نــک  مــیاالن حرکت  اشه  ا چشمای متعجب گفتم: چه قدر زود.   

ه کــکردم.  و تماس رو قطع   دو زاــ ب ضــر ان  ار. عجله کن نــد و گفت:   

عد از  ستم و  .  و وضعم رو مرتب کردم ســر چند تا از مدارک،  ســیر ــر لپ تاب رو 
ه که نــو ااز  تــر زرنگ  لــیخــ نــیمانــ د عــسشخندی زدم: نــم کردم و تــنکتم رو 

شه تصور کرد   

 *** 

م. گــاان از گر ــک  ــنشــا ما م. مسافت زادی هم  کرد اده ــن خارج شده بود
قۀ کتم رو ــر ه اسلحه ام گــاشدم. دستم رو سمت جا ون کردم. شال  ــز مــدم و 

م آزاد کردم ــز نــدگردن  ک نــز . بوی عطرش مدام رو  ــد نفسم  م قرار داشت نــــ
ه  ــر رو  خاــ ه  ل شد ون فرستادم که  د ر ت  

م  ــنمــکــ  گــیر ــز شت تخته سنگ  م، مأمورا تــی. قرار بود وقکرد مون حمله کرد
جا. ــنن اــز ــ   

م تا  ان ا دقت درحال رصد کردن اطراف بود م کــی م م ا اف ز ا تــر که زود  ــن 
م. عســر  تــر ما زود لــیما حرکت کرده بودن و  ه. جــید  

ان.. کــه دادم و گفتم:  کــت نگـه تخته س  

  شده؟ چــیگشت: ــر سمتم 
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ه تو ا  خــیخند تللــا  ه د قــیام اتفاــر مأمورت  ــنگفتم: ا گو که  ــز نــافتاد،  گو.. 
ش کردم.. که ق خشه که داغو اهام له کردم.. فقط ــ و عشقش رو ز  لــبمنو ب

گو.   مــی خواهش ــنمــه کنم   

د: چه مزخرف   ــیسنا تــر اخم  رف از ح نــیتو  مــیــار. چطور نــزا گــی  مــیکرد و غ
ت داره ـدوست تــر ؟ اون دخنــیــز مرگ   

ه کردی. اون هم ه دم: تو هم عشق رو تج مـ..  لــیطور و  ــنمــا غم خند  

ً منکــا  حرفم نصفه موند.  نــیــشــمز ماتــر ا صدای  ی ــز ـتـه گــانف شدم و صــر م
سامــسمت صدا انداختم. مرد  د و  ش رو درست کر ــک آفتاــنعــاده شد. ــ لــیا

گه آره؟؟  گفت: امن د

ار تا مرد غول  ان. کــکر کنارش بودن. ــچ له ق شون گفت:   

ه پوزخند بود ــخندی که شلــا  ــز ی تکون داد و ســر ه  ز ا ـیکـی زمزمه کرد. چــ
س ــر گفت:   و  ــنشــد داخل ماــر ش رو ســر کرا ــغول  و. دست مزدت هم رئ

ــنعــت کنه.   مــی ــ  

س... هه ه ان... رئ امو ازم گرفت. مشحــی ــنمــق ا دم  ز ه تخته سنگ  تــیوون 
ش سمتم ج ه هوا رفت. توج اســر ان کــشد که   لــبکه آخم  ــنم رو  گرفت.   ــ  

ت رو گــاشه حواست بود  مــزمزمه کرد: تو که ه ا حرص  مــیف ندی. چرا دس
؟شــیه تخته سنگ که داغون  نــیز   

ا درد گفتم: عصلــ دم و  ه ثا ــیمو گ اده  نــشدم. اون آشغال  ه که هم واسش ز
ا اشه.  قــیاز عمرش  مونده   

د ا ا م شــنقشه ک ــیکــل. ما  نــیوع کشــر طوری  ــن+ ن د  

م ــر از  تــر شــدونم... همش رو از تو  مــیچشم غره ای رفتم: آره   

گه مجبور  ه. د دم ضـیدفعه واست تو  ــنمــای هفتــر ستم نــ+ خ ح   
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د ــنتو  ط داششــر  تــ حث تــا م.   مــیم   مــیفعال  مــک عصتــ تــیقا وققــد کرد
اوج اضطراب مأمورت خصوصا تو  بود.  ــنمــشد ه  

م.   مــیشون گــام نتــداش کــیقه گذشت یواشقــچند د کرد  

ه د عــس گه از اون  کــیرو  ت محموله رو چک کن. عــها گفت: وض ــیکــلهــد  

ا تعجب ن فت: م کرد و گگــاطور ن ــنمــان کردم. اون هم هکــه   هــیگــامحموله؟ 
م؟ نــدو  ــیم؟ ما چرا نچــی نــیع  

ــر مش رو ســ ــیگفت و   مــیرد چشگــااد ون آورد. ــ  

لشون درحال مــر فگــاپوزخندی زدم. خودشون ان ا ده بودن که خط های م
گه این رو نمـی دکردن.   مــیم استفاده ســ ــیاز  ــنمــای هــر چک شدنه  ستم  د و

؟ ا نه م هم چک مـی شن  ـی س  که از 

ت محموله رو گزارش کن. عــضو ×   

قه نقشه اس. تمام.  چــیجواب داد: همه  حــیصدای واض ط  

دم و گفتم: لــ ـــــف حــستم. نــف که صبور حــم رو گ  

ش  ش دادم. چند قدم سم ه ــر لند شدم و خودم رو نما ا نفرت گفتم:  داشتم و 
ل رف ک تــننظرم ق اهم  ه حساب  س م. نــه   

ا تعجب و  ه ادتــنگشــر سمتم  جــیگــمشون  ه کان  ــجلو  تــنردهاش خواسگــا. 
 مانعشون شد. 

اال. ــنعــ ا صدای خش  ــز چشماش رو ر کش رو داد  گ د: ســــر  نــیکرد و   کــیه  تو د
ه حساب  ؟تــیهس ؟؟چــیه خاطر س  

ه خاطر قتل ــر ه دم و نا محسوس دستم رو سمت اسلحشــک  قــیمــنفس ع دم: 
ام  ا  

ـی که  ا عکس ها ره دادنت موثـر نبود  ـر چ ـ ـن تغ ا تمسخر ادامه دادم: همچـ
لـی فرق داری.  م، خ  ازت داش
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ادنــ م گــاشخندی زد.  ا غصب ب شون ــر م در کــلهــه شدن. ــر خــرد ها  چ ــیها
ا صدای سبود.  دم.  هـمو ازشون گرفتم. گــاد نعــاما ازشون نمـی ترس  

ــنو داشتم که بــنانتظار ا×  ال مــیمت. ــ ستم دن  ــیم . تالش هاتون هــنمــدو
ده بود.   فا

ان رو کنارم حس کردم. کــحضور    

م زل زد و آروم گفت: چرا طبق نقشه عمل نکردی؟ قرار نبود  گــیفکــالا    ــیب
ای وسط ــهوا   

ستم.. دستام رو مشت کردم : نتو  

ه نظر منم عالو نــصفه حرفم رو ند عــسا صدای  ه  ــر ه مه گذاشتم:  س
ه داستان غم انــاــحساب  ــز م  م. نظر شما  گــ شن ه؟چــهم   

ــز  خت. پوزخندی زدم و تلخ گفتم:  چــ ا داست گــیزند  کــلی درونم فرو ر ه  ان من 
ــز غم ان گه گــ هنــه د ست. نــتو  ــیاســر داستان  ازی   

اش. کــ دن و اشک داخل چشمام شد که زمزمه کرد: آروم  ان متوجه لرزش   

ه  صــر نا م ــنســدست  ه نکــاوع کرد: مثل داستان های کود شــر ه شد و ــر خــه ب
وط   مــیآغازش  ه دوران کود  مــیکنم. چون م چ کــیشه    ــر ترگ ــز ته لــب. اگــیو 

ه خانواده کــیبود  کــیوع کرد: شــر حرفش رو  نــیطوال  ثــیعد از مک بود که  نبود 
چه داش ه دخ ســر . دو تا تــنفقط سه تا  ه اسم ندتــر . دختــر و  ه ه وس بود  ا.. 

ه اسم نا ســر  م هته تغاری  ســر هم ته تغاری..  کــی و اون صــر هم فرزند ارشد 
.. بود  نادر   

ل از ا وا  هــنرفتم. ق ی ســر ه  نادر  ل کنم، ادامه داد: لــتح و  که حرفش رو تج
ش توجه  کــل..  لــیخــشجاع بود  لــیخــ لــیلوس معروف بود، و    مــیاقوام ب

ش  تــی حکرد   مــیحسادت نادر  هداستان  صــر ناکردن.  . خورد  مــیطه هم نغب
سد مــیدل ــز ه  ن رو و اهمه   تو  ــنعــس شد لــرگ شد و رفت ــز اون . تــنو

ر احمقانه انجام کــاه   . بود از خونه فرار کرد  شست سالــکه فقط   ــنا ا صــر نا
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م مزخرف، عشقش هم از دست داد. دورادور از مــتص ــنمــه خاطر ه صــر نا . داد 
ه رتون خواب ها همراه شد کــا  ا ه دزد  شد ، فرار کرد  تــیوق . بود  ــر اخ نادر   .

اشاد دا شبمرد که جزء اونا بود، ــر ــ ه؟ د چطوری مثل سنگ، سفت و سخت 
ای خودش هم ا س مــی و داشت. هواش تــر شــ از  هم دزدا شجاعن و هم  تــیدو

ادش  اون مرد  سا؟؟ گذشت چند ساِل عمر لــ  ً تو دزدی کردن گذشت. نادر اص
 تــیوق لــیفر شدن. و تــنم شا همه از ئــندزد شد مطم تــیوقه. ادرشــر  صــر انموند که ن

گه هــیو  فرار کرد  که نادر از قضا مأمور شد تا   ــننکرد. تا ا شداــچ کس د
ه اسم " صــیشخ ــر " رو دستنــیمانــ  د عــسرو  د نا لــیکنه. و   گــ عمادفر رو  صــر ا
ــر دست ت جع چارۀ قصه ام. ــ صــر من همون نا کرد.   مــی گــ ه ه و  لــیا وجود 
ست  غلط ای نادر گفتم. همون ــر از گذشته  ک بود ــر ز  لــیخــ. نهدام کــدرجا تو

کرد   مــیفکرش هم نازم مثل تو..  م فقط شوکه شد   مــیای تو ــر طور که دارم 
اشم. ــر  ل اومده. هه  ــنادر من چندــر فوت  ــر گفت که خ  مــیاون  ادرش  سال ق

م نبود. ــر از هم مرم  فکر کردن من ُمردم.  ه اــر چه اشون م که عذاب آور ــنسه 
اشه.  ا عزاداری نکرد.  ،چــیای من قاچاقــر ای من دزد، ــر چ کس هــیازم هم  عد 

ا ال نــعص دش کردم که  د ارم. واقعا هم ــال مادرت و م ــننــتو و ناز  ســر  ــیت ت
ا جرئ ــیرو کنم. عصکــا  ــنمــخواستم ه مــی ه اال سمتم هجوم آورد.  تــیشد و 

فه شناس و  گه   مــیش همه رو جذب خودش صــیبود. شخ تــیــر غـآدم وظ کرد. د
چ ژ  ــنته الــباهاش لوس نبود.  گــیمثل  ه شو  گــیو  ــیخای بود که ندا خواهرم 

ت  س ش  داد.  مــیب  

ــ در  ه ده ثاگــ لوله هدف گرفتمشــه هم نکنــمون  ه  و  د فقط سمت مغزش 
ستم تحت تع مــی عد هم فرار کردم  . . ازی رو تموم کردم.  ستم مــیم. قــیدو  دو

درت  ت مثل  ا همون اب ــن مــیه روزی   مــیو در مورد زنت هم چــیمت. همه ــ
ً ندونم.  ازش کنم.  مــیفع ـر من بودین، من خوام وارد  گـ م همان طور که شما پ

ـر تو بودم.  ـگ  پ

ه دونۀ د. چــــار  ــنحرفاش تو گوشم چند دونه   
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ــ " در  ه ده ثاگــ لوله هدف گرفتمشــه هم نکنــمون  ه  و د فقط سمت مغزش 
" .. ازی رو تموم کردم.   

  د شــک  مــی ــر تــداشت  مکـ  مکـم  ســر ذهنم تکرار شد که جمله تو  ــنانقدر ا

ده کشــرو صورتم ک تــیدس دم. شــدم و ع  

ام، همزمان کودک درون منو نابود کردی..  تــی_ وق ا ه مغز  لوله رو زدی  ه 
اهــنآ ه داشتــیلعن مش کردیتــی کردی..   دۀ خواهرمو ت ــیق تــن.. مامانم رو که   لــ

ه وسعت ا ون  رو  ا ما نــد ــنکردی. طوری که تو ا  نــیانوس معروف بود، رواقــم
ست.  مــیهم زادی  خواست  مــی نــیع شده بود.  ضـیه مرگ خودش هم رادو

ذاره و تــنما رو  ام. ــه ــر ا  ا ؟تــیلعن مــیف مــیش   

ستم  مــی تــر زود لــیخــشخندی زد: من نــ ا  تــنه جای کشتو اون، داغ تو 
ذارم. ا ه دلش  که در عرض چند ــنشد. نه ا مــیطوری زجرکش  ــنخواهرت رو 

شه راحت شه. مــه واسه هنــثا  

اکــ ا اخم و عص ش زل زد. آروم اسلحه اش رو درآورد و سمت نانــان    صــر ت ب
نداشتم که اسلحه ام  ـینـخودم توا دم عمومه. مــکه تازه ف  مــیگرفت. سمت آد
ش هدف  ــر رو سم م. گــ  

ام از مرگ مامان و ناز  ا ــنام سنــر هم  ــننــمرگ  ابود.  تــر  گــ امو ازم  "حسادت" 
ام ناح لــیو گرفت  ا ه خواستۀ خودش مرگ   بود.  گــیر ــز  قــیخدا اونا رو.. 

ذ ا وجود اون شغل  ا رو  ا تا عص تــیفت. حــر مامان من،  س   و  ــیا اون ذات 
ــن ب شد اونم  لــبه ای که داشت. قکــ ون مامانم س ت  ــیب بتونه م از مح

ه خاطر هم مــین لــیه. و ــر ب ست  چه هاش رو از دست دو در   مــیون شغل ، 
عد از اون تص  ه مخالفت مامان نداشتم حق ــیس شم و توجلــم گرفتم مــده. 

ال ــر تداشت ب عدا منم ممکنه  ش نگفتم مهــیاد. ــم ســر  ــیسه که  ردی چ وقت ب
است.  صــر ه اسم نا ا د عــسهرچند  قاتل   
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شون ش لــیان اومدن. و کــسمت   صــر آدمای نا م رو تــنک لــک کرد. صدای شلــب
اش  کــیلرزوند.  ه  ه خودش رو نگتالش  ــیکــلا   لــیخورد. و  ــر تــاز آدماش 
 داشت. 

ه نا ءه مملو گــان شت خودم و   صــر از نفرتم رو  ان کــدوختم. حضور دو نفرو 
جلومون بودن  نــیابو ــم. درست دو تا غول تــگشــر احساس کردم. همزمان   

ــر اهاشون در  ه قدری مح گــ م.  و ر ر داشتم عقد ام گــازدمشون که ان مــی کــمشد
درمو ردم. ک  مــیه لــتخ ت از جانب  مبود مح ــسمت  تــیمش. . عقدۀ  ا م زد نــــ  .

ا ه طر نــعص ارو رو ول کردم و  قۀ  ه ــر  فــیت  ــش کردم. هجوم خون رو  م نــــ
ام و گذشته  لــیو  حس کردم.  ا ه ای   ضــا هر  داد.  مــیآزارم  تــر شــدرد دوری از 

ا  مــیکه  اد  خورم مــیزدم  ه  ا رو  ا ا  ا صــر نا آوردم.  مــیخاطراتم   ــنمــد هرو 
د هم  مــیطور  . تــر شــزدم. شا  

م  لــیره. و  مــیج گــیم داره  ســر کردم   مــیحس  د  ا ارم. ــنه ن  

ک گوشم فرود اومد. رو ز نــز  تــیت شد که مشــر ه دفعه حواسم   افتادم.  ــنمــد
سدست گفتم.   خــیآ شم.  مــیم نلــم رو مشت کردم و زمزمه کردم: من   

لند   اشو ــیار خ نــدم: زانــان رو شکــصدای  ؟؟   

م. ســ  لند شدم و گفتم: خ ــــع   

ست اون شدن از حالم،  ئــنعد از مطم ار کنه.  کــیتو   مش رو خارجســ ــیرو م
س مأمورا کجان  هنگ؟ســر کرد و گفت:   

ه گوش ر  فعــصدای ض رسن. تمام  مــید: دارن ســو خش داری   

م. تما. تــر ــــع ســ لطفا _   

ا تــن کردم.   مــیبودم که فکرش رو  نــیاز او  تــر چاره ــزدم.  مــیدجور نفس نفس 
کردم داره   مــی. حس مشدستم رو گذاشتم رو گو  کردم.   مــیبودنم رو تازه احساس 

دی   مــیسوت  اش زدم که داد ککشه چنان ل از گــاهمون ن د و افتاد. شــه  ه رو 
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ام ناح دم: کثافـــــــــت شــدوختم و داد ک صــر ه نا ا مرگ تو  لــیبود. و  قــیمرگ 
ــــقت سته اته. ال ه. ــــــحقته شا  

لو و حنجرم ،  ــی  ِ ه سوزش دردنا ــر اسلحه ام رو توجه  ش ــ ون آوردم و سم
ت قرار  تــی: توی لعنشدمحمله ور  د اول ا ه اقتت مرِگ. نلــتو دادم.  مــیرو 

ک تــیح ات.. حــدن نه شــنفس ک د  ا  خوام جلو چشمام در  مــی. شــیزجر هم ن
لحظۀ  دنته. منشــاز تماشای زجرک تــر ب لــیخــ ــنا . شــیه نابود نــعرض چند ثا

ــنخوام لحظه ای رو ب مــیخوام.  مــیجون دادنت رو  امــ ا ا چشمات  رو  م که تو 
دی.  ــن  م. من ــر خوام لذت ب مــیدی. حاال مـــــن ــر لذت  لــیخــتو همون حال د ه کــ

د مــیرو  ــنمــای ه امم  ا م. تــر خوام من از   

اعث شد سوز چــــک تو فضا لــهمزمان صدای دوتا ش ک  نــز  شــید که  ام  هــــلکد
ازوم حس کنم.   و روی 

لندی تو گوشم شــماشه رو ک ا درد پوزخند زدم که چــــدم که صدای آخ  د. 
جون شد  ــیزانوهام   

ـــــار لـعـ.. نــ_ زا  

گه صدا وارد شدن و  ط وجود خا رو داخل مشتم حس کردمدم. فقنــش ــید
  م.. ــعواق گــیتارک مثل زند  ــیانــده 

 *** 

ــزنــ# د  

 ــر لری گــاه   ا بودم خودم بودم و تــنم ور رفتم. شــا گو  ــیچند ساعت ال ــنا
اش بود. ــر ش از تــر شــار که نــاز عکسای زا ل اری نــوفا ومد که ااغم ســر لو چند

خندم و ــر تو جمعشون  م  ه زو قبول نکردم.  لــیم و  ر داشتم. حوصلۀ خودمم 
ه اون هالۀ جلف.. ــر چه  سه   

ه زا تــر کوفتم شد ب  لــیمسافرت فقط اسمش مسافرت بود. و  ــنا ار اس نــبود 
دم که  ران. هرچند نــر ام اس  م ت اشه.  مــیگرد ش مونده  د از مأمور دونم شا  
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لند شدم. از شدت  کــت گ مــین گــیفکــاله ام رو از تاج تخت گرفتم و  ستم د ه تو
م. ــنشــب  

ش  ه ــر خوام  مــیام دادم: " ــب ران. ا اــ نــیتو  مــیگردم ت ال و  م. ــر هم ا و گرد
ه   ری نمونده واسه انجام "کــاا  

ار طول و عرض اتاق رو  کردم  ــنمــای هزار ــر . گذشتم ساعت  نــفرستادم. 
ه جواب..  لــیو  ــــغ از  ده؟؟  مــیگفتم: چرا جواب ندم و  ز  لندینچ  در  

ــننم. خواستم شماره اش رو داخل مخاطــز بود زنگ  تــر ب گ دا کنم که زنــ ــ
 خورد. 

شت هم گفتم: الو؟ زا ا حرص و   مــیامم رو نــار چرا جواب نــخودش بود 
 دی؟؟ چـ... 

 _ الو؟؟ 

ب شد ز  ای تلفن س غض آلود شخص  شه.  یلــام خا ــر صدای   

دم: شمـ..ـا؟؟ســــر ا تته پته   

انم. دوست زانـ.. کــ_ من.. من    

ه های مردونه اش تو گوشم  دم: ســــر د. آب دهنمو قورت دادم و چــــصدای گ
ار کجاست؟ نــشده؟؟ زا چــی  

م اس.. . اس ااتون. ــر که.. اسمش رو   نــیمارستـاــ.. ــناــده گفت: فقـط ــ ده ــ 
کنم   مــی  

اعث شد  کشه.  اعث شد گوش هام سوت  و قطع کرد. صدای بوق های ممتد 
خورد کنم. ــر ه دیوار کنارم   

ا  تــیه آخرش صداش وقگــاشد. ن عــیش تو ذهنم تداچــهمه  خداف کرد.. خدا
شدی؟ چطور دلت  ؟ آد  مــیخسته   
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از شد. صدای  ه ــ ینــــز شمون حرف ــای مــاقل ند: الچــــلو تو گوشم نــدر  ا 
ــز  خـ.. چــ ی   

ه سخشــک  ــر تــاعث لندش  ــنهــصدای   ش کردم. گــان تــیدن تمام مغزم شد. 
شد.  مــیبود که زود هول  مــیآدشقاب در دست هاش رها شد و شکست   

مارستان. ــم ــ دونم چشه فقط  مــیگفتم: ن  ــیدر  ــیمقدمه و  ــی  

لند شد.  شــصدای گو  مارستان رو فرستاده بود ــان آدرس کــم   

م لــب ه شدت ب ــز دونم چم بود زمزمه وار  مــیخوردن. ن مــیام    ــیم ــیها چــ
شدم.  مــیگفتم که خودمم متوجه ن  

. فتهمــ االن فشارت تــیلرزه لعن مــیات داره لــچته؟؟  ــز نــ_ د  

ش  دمش وادارم کرد که روی تخت  مــیگشتم. تار ــر سم  دمســر م. دستای ــنشــد
اش االن خودمون  مت ــ  مــیرو داخل دستای گرمم گرفت و گفت: آروم 

مارستان. خب؟ــ  

ش خارج کردم و روی چشمام ک د بود که ســر دم. دستم طوری شــدستم رو از دس
د وقتــن ل تــیم لرز له رو هم و ها ــنهــمران و شاکــادا کرد. صدای  ــتماس  ــما 

ــندم. از نــش مــی   رسونه مــیمران ما رو کــادم که  مــهمه حرف ف ــنا ــ

** *  

ه ســر  ه تکون خوردن درخت ها در اگــاه دادم. نکــشه تشــم رو  اد..  ثــر ه کردم.. 
ا ا وجود اشک دا  ــیه در دمش  مــیخل چشمام، تار که  د  

 

ــــــــت خانــــــه رَ گــر ــز " َدرِد  َ
ُ
اَشد ســــــت.. ِعشــــــِق تو َدر غ ــــــت کــرده  َ ها  

ن.. ــــمَ  شِم َچ  ار ر بَ دَ   

اران بِ  ب ا مَش اِ  ـــــــارد ـــر   
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تو.. " ز طوفاِن م ا موَج   

 

اگــان ا دوختم. در ه در قرار بود.  ــیاز من  تــر شــ که  ــیهم رو   

 

 را.. دَ مَ  " حاِل 
َ
ـــــــــا ن د ـــــــدارَ ـــــر  

 دَ 
َ
ــــا ن د ــــــــدارَ ر  

 

ا درَ را ا ز تو مَ عد ا َ  ای نــدُ  ــنرده بِ آوَ ز    ــ

  ای ــر ز تو ا 
َ
  ــنمــر هَ ماند دَ  گــین دیوانِ مَ  لــبق

 

 ز مَ را ا مَ  شِق ِع 
َ
ــر ن ن   "ی؟ــ

 

غض آلودی زدم. اما دلــه جملۀ آخر  از نــخند  م لــ بود  حرف ها  ــناز ا تــر ا لج
ه قدری که  دم.  م گ ک بود زخم شه. ننــز رو مح  چــیدونم داشتم عقدۀ  مــید

ا همون  ــنمــکردم ه  مــی لــیرو روش خا شسته بود.  ه روم  ل رو چند ساعت ق
ا همســر  دمــون غرور مثل هدی تمام  د هم    تــر شــه. شا

ر گــااون و هم روز  مــیرح ــی هم مــیرح ــیهمه  ــنگرفت. از ا  مــیدلم   

ت کرده بود که  تــیسخ ــنا م ثا ا آدم های سنگدل نــدها ب اره د ــیونۀ خ مــیا   

د لــیو  شه کوتاه و آروم بود. مــاده شدم. قدم هام هــ ــنشــاز ما شده  ر تــاالن 
اهاش نــبودم.  م ــر لو دستم رو گرفت و مجبورم کرد   

د مــی تــر شــم لــان قضــ رفتم،  مــی تــر جلو  چــیهر  بود که  ــنا تــر شد. از همه 
ستم زا مــین اش افتاده؟ــر  قــیار چه اتفانــدو  
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ذ کجان؟ار عمادفر  نــش رفت و گفت: آقای زاــر سمت   

شدن  حــیستاره گفت: االن اتاق عمل درحال جراــر خودم رمق حرف زدن نداشتم. 
اال.   تــنهس قۀ  ط  

دم: مگه.. چش.. ســــر ا صدای لرزون   

له ها رو رفــر د و نذاشت سوالم رو بشــلو دستم رو کنــ اال.  تــسم.  م   

ه در  ه دوتا مر ــز چشمم خورد  سته شده بود. هر دو رگ اتاق عمل که رو  د 
م  د ش و س لــیخــش کــدو  کــید داشت اون فــل های ســفرتوت بود و ر

م زنگ زد. کــفرد آشنا بود   ان.. اون ب  

ــهم گــان ــنمرد غمــر ــد. خــشون چر ــ ه اگــار ن ــنام کرد گــان گــ ــز هم  ی تو چــ
اعث شد نفسم ان گره خورد ککــدستای   س شه حــه   

ــنشده بود.. غم ــیخا  شتون نموند. ــگفت:   گــ  

اال گرفت و اضافه کرد: و  دن ه لــیشال گردن رو  د و ز  مــی، اسمتونو صدا ــنمــا د
دم   مــیادتون  کرد. خودم د  

د. ان اال کش ش رو  ن لو ب ه اش گرفته بود. گــان ا تعجب   لــیدرحار گ ال  ه شکه 
 گردن زل زده بود، ازش گرفتم. دلم گرفت.. 

م   خنــز  مــیکــب ش، ب د گه ند ه د ک شد و گفت: ازم خواست ا ه شــد ش که 
ِست زد تــر حست اح ام نذاشت و   

ت ا کرد و داد زد: ازم خواهش کرد که ب م. ــنا وناشکش رو  و   

دم.  ــی .. ادامه داشتشه مــتا ه تمــمحکو  ــناهوا خند  

گه اشلو رو شونم و نــه دست  شست. مجبورم کرد  دست د رو دست خودم 
م. ــنشــه لحظه  تــیح که  آروم و قرار نداشتممن  لــیو م ــنشــ  

ه نــ چش شده؟ ــننــدو  مــیمرد گفت: شما ــر ــلو رو  
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غض گفت: دوتا ســر  ا  ا تأسف تکون داد و  قام انتقام. انت ســر همش خورد  ــر تــی 
ه قول خودش هنوز وقت داشت که  درش که  ای خودش و خواهرش ــر خون 

ش بود که  شه.  ــناد اــدری کنه مأمور جا و مانع فرار اون قاتل   

ه درک واصلش کرد. اون نــ مکـار  نــشخندی زد و گفت: زانــان کــ  یضـعو اورد. 
اش گ گــیحق زند  ا رفت. رو از   

ــ اال کنــــ ه شــم رو   تــیــس .. دم: شما... شما چهســــر مرد ــر ــدم و خطاب 
؟ــناهاش دار   

 . خواستۀ خودش بود مأمورت، انجام ر عمادفر.. کــاهم. ــیهنگ رضاســر × 
ش خ اش رو  ــر خودم ب ا م. ــدادم که قاتل  دا کرد  

ت زادش  سه لــکه شد حدس زد   مــیاز جد  

از شد و دک ه  تــر در اتاق عمل   ـر ـتــدوتا گفت: هنگ  ســر ان و کــی خارج شد رو 
ش اصا ک  نــز  کــیکرده.   ــتب ازوش  کــیه اش و اون ــکــلد رفع  خطر  لــیو  هم 

  شده. 

 متگوش س  ــیاز شنوا مــی  درصد  ه؟؟ ادامه داد: متأسفانهــکــلج رفت.  گــیم  ســر 
شون رو درا د از دست دادن. ســۀ ضــ  ثــر راس   ار شد

د عادت  تــیشون دادم. ح شــیچ واهــی ا گه  شدم د ه   مــیشوکه هم  کردم. 
د.. ــز ک تا چــاز کو  .. گــیدونه دونۀ اتفاقات زند  رگ و از خوب تا   

ا موفلــا   یو عه. فردا  ــیست انجام شده. امشب تو آی قــخند اضافه کرد: عمل 
وش ــ  مــی ه احتمال نود درصد ب خش. چون  ش مــمش  د اد معلومه که 
ه.  لــیخــ ه  ــر تــکه   تــیدس لــیو ق م م   نــیــمــز  داشته چونــر خورده سمت آرنج 

س گــیسن لــیخــر گــاکه روش افتاده ان ش  ً آتل ب م. تــو سفت بوده فع  

ا نــدست  شست.  اش. هلــلو رو شونم  ما   ــنمــخند گفت: خوشحال  که تو 
خدا رحم کرد.  ه لــخــفته خودش نــر   
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ش  هــیگــان ردن انداختم. صحنه ای که داشتم روی گرد نداختم و ا مــیه شال
م    یمــور ط ــناهام ا گــیدم. چرا زند شــک  هــیشد آ عــیه بود تو ذهنم تداــر خــب

شم؟ مــیدیوونه اش  تــر شــکنه؟ چرا هر لحظه   

وش کــشستم.   لــیروی صند ه نظرم تا فردا که ب ه من گفت:   ــنــ اد مــان رو 
. ــننــاحت کتــر خونه اس  

ه  ــر ا ــلو گفت: آره. نــ ال.  م و الــزنم  مــیمران زنگ کــاگرد مون. اد دن  

ه طر ســر  مونم..  مــیشه.  مــیکون دادم: نه دلم آروم نت ــنفــمو   

سه. تو خودت نــ ا اخم گفت:  س ات نحــر مارستان ــشه مــکه ه  نــیدو  مــیلو 
ای همه نحسه. ــر ؟ هرچند نــیخوای تحمل ک مــیبوده. چطور   

ا. تو که ه ا اشه  از مخالفت کنم که گفت:  ازی تو خونِ مــخواستم  ته. شه لج
  مون

ه  ســر  اده. مراحل آخر کــاان گفت: تو اداره  کــهنگ رو  .. در ـینـمانــ وندۀ ــر ر ز
شه.   واقع عمادفر  

ا تعجب نــ ع چــید: عمادفر؟؟ ســــر لو  ؟ چــی نــیشد؟   

ــر خواست عموش رو   مــیقت قــار درحنــان گفت: زاکــ ر شد طو  ــنبندازه که ا گــ
ه شد. اون هم کشت  

اور نبود چطوری عموش رو کشت؟  ل  جواب  ــیسوال  ــن؟ و چندچــی ســر قا
ده.  مــیار نــه مغزم هجوم آورد که فقط زا م جواب  ست ب تو  

ه آی نــفاصله زا ــنو تو ا تــنهمه رف دن. ــر و ی ســیار رو   

ه روی آی  لــیروی صند شسته بودم.  ســیرو  شت ر کــاا  تــنیو  ش از  د م د
دن شــ شدن.  مــیرد  هــیگــابود که هر از   ــیستارهاــر شه و د  

گه اش ل لــیشد. و  مــیاز چشمام جاری ن کــید زدم اشک تو چشمام  مــیکه   ــیهر 
زد. از شدت سوزش..  مــیحلقه   
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شت  اهاش حرف نشــاز  گه حرفم ن مــیشه  ً د ده مــیزدم. اص ؟؟ اومد.. چه فا
ه بودم.  ی؟ــر ثــنداره. آخه چه تأ ــر ثــروش تأ فــیچ حر هــی ش خ فقط ب  

س حرف  م بوده، فکر ــر ه داغونم کرده و قــاز  کنم حرف منم واسه   مــیام م
مه. قــ ه م  

مونم. ــم ا سماجت خواست افتاد که مــیچشمام داشت روی هم   مــیدار 
ـبوس بکــادم  ســتــر  ه طر ســر م. پوزخندی زدم و ـنــ   تکون ندادم ــنفــم رو 

ه اندازۀ  گــنه زند  ه   فــیکــام  انه.. د ــیسنا و تــر بوس کــاخودش  بوس کــاگه  ا
ــز موقع خواب که  ست. نــی چــ  

عد از مدت ها چراغ ا مــی دی تو دلم روشن کنم که امشب حداقل مــخواستم 
وش  اشم.   مــین آد. فکر  مــیب ستۀ چشماش  کردم انقدر وا  

 *** 

ــارنــ# زا  

جلو چشمام نقش  صــر ک و حرف های نالــا صدای ش ــر خــصحنه های ا کــل
ه دفعه دردی  ک  نــز ست  ا دم. ــ د که از خواب چــــه ام ــکــلو  گوشم د

از، ننــچشمای  ه دور اتاق چرخوندم. وقگــامه  ه همه جا واضح یتــم رو  دم   د
ه   ش تو  ــنمــش رو کنار زد: هکــاراش دقت کردم. اشکــاشد،  دارت ــجور

ل ن ــر   مــیحرفامو تح ه وقــر ی. چه گــ . ــیوش و غرق خواــیکه   تــیسه   

ــناو  ــنا.. ــز نــد ه  ــناار نبود که  لــ د  ـمـطور فچ کرد..   مــیطور جلوی چشمام گ
ر  جام؟ ــنکه من ا م دل م ب م، حضورش  خوام  ش رو  حواسش  داد.  مــیراس
دارم. ــنبود که   

ه  مــیمت تموم شده. ســر که   ــنمم انداخت و گفت: مثل اســر ه  هــیگــان رم 
م تا جداش کنه. ــر  ستار   

ه که از گــر ــز ۀ م خواستــن. حتما اشــیش زود خوب کــاد:  شــک  هــیلند شد و آ
ش ــر چ خواستۀ ای هــی لــیشه... و  مــیآورده نــر خدا دارم و  ای خدا ــر آورده کرد
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ه انــمن همون حرف های االن  ست. نــسخت  ه دارتو  وضعت  ــنش دار و کنا
ازم کــا  دم.  مــیح جــیتــر  مو ــش  ت  نــیشم  م که دوس گه  ار د ه  ت  و من ب

ا وجود اون ق  مــی آره دارم  ه.  مــیام نــر ت که لــم  ت  

ــر ه ــر سخت بود خواست  لــیخــ گــیج و منگــیهضم حرف هاش تو حالت   ون  ــ
ا  ا  ش شدم. تــفم کردم و مانع رفعــانگشتای ض ــر ســمچش رو ا نــیجو  ــیکه 

ش   تــیدس ً نم وصل بود اون دستم داخل آتل بو ســر که ب ستم  مــید و اص تو
دم.  ش  ه سخ مداشتــر ماسک جلوی دهنم رو مچش رو رها کردم و  تکو   تــیو 

ذار من حرفامو تو تــیحرفای دلت رو تو خواب من گف گفتم:  م. ــ. حاال  دارت   

ت  مطور  ــنمــافتاد. ه لــیاز شدت شوک رو صندم کرد. گــاگشت و نــر ا ب  ب
. ه بود ــر خــ  

ــخند غملــ شتکــای عاشق  ســر وع کردم: شــر زدم و  نــیگــ  ــنا رای مردونه بود. 
ع ق دو نفر  ش   فــیدر و مادرش هم داشت. دوست داشت هم تال نــیعالقه 

ش داد از چشمای خودش قــکنه و هم جون  ده. خواهری خدا ب ه رو نجات 
ه م تــر شــهم  عد  ش بود. اما  ا رفمراق ۀ خونه، همه  تــندت  رو  ـنـاز ا چــیسا

در خانواده  ا مرگ  درش رو گرفت و  ســر ه اون رو شد.  س لــالفاصله جای 
سکــاچون غرق   لــیشد. و  ش  شد. اون  کــمه خواهر و مادرش   ــترش شد، توج

عد از  د از  وه شدن شکست.. از شدت تمسخر،ــیزن... اون مادر..  دفن  ند
حث ــاعصاب  کــلمش ،خا ــر ز  شعشق اهاش  ه زاد  کردی    مــیدا کرد. ا

اد  مــیلش رو از دست تــر کن ماری وجود ــ ــنای اــر  نــیچ درماهــی زد  مــیداد و ف
ا   مــیشد آد شخواهر نداشت.  ه جوب نهــیکه  ش تو  تو رفت.  مــیچ کس آ

ــز ه و انحــد که تمام رو اعتماد کر  کــیه عمرش فقط  ل ونه اش رو مثتــر ۀ دخگــ
ــنداد. اون مادر..  ــر نده ــر  گ عــو چروک و چشمای ض چــ ا ــنف جا  یــز

صورش شد  عــیــو رنگ ط خدادای  

 *** 

ــزنــ# د  
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ه مرز خفســدرحال ر  ش جدا کردم و  گــیدن  ه دفعه ماسکش رو از دس بود. 
ش   ست و نفس راحروی ده  ــر از ســر ش کــاد که اششــک  تــیگذاشتم. چشماش رو 

ه سخشد  لوم  ت نکن.  خفه کردم و گفتم:  تــیهق هقم رو تو  خودتو اذ  

از ماسک رو نــچند ثا د   داشت و ــر ه که نفس گرفت،  ا س مــیگفت: نه   تــیدو
ــنتو او رو.  چــیهمه  ا رو حرف ه ــنم و اــز ر  ــیمکه جلوش اشک   تــیهس ســیک  لــ

ار دومه.  زنم.  مــی ده ــز نــشم د لــیذار خا هرچند  ه خدا  ده.  طوری چ حالم 
رد داره د تــر شــست. داغ خانوادم نــ چــیهــ ــر تــدرد دوتا دونه  ــنخوب شم؟ ا

کن   کــمکــمزنم.   مــیدارم جا   

لهــیدون  ش  ــیچ  قه  ــنمــم هکــاشدم. اش هــر خــب اورم دادن.  مــیطوری مسا
ا من داشت حرف  مــین ..  مــیشد  طوری  ــناون هم ا زد  

ه خوای چند و  مــیو  نــیرو  مــیتو دلم گفتم: تو داری منو از خودت  گه  قت د
اشه. گــو زودرنج تو زند  ســیاحسا تــر دخ  ـنـئم. مطمــاتــناون موقع هر دو  ت ن

اهام ــر ش کــااش   ار هم که شده بود  . تــیساخ مــیای اج  

اال گرفت و خواست اش ش رو  ا کنه که  کــمدس فه اش گرفت و از فرط ســر رو 
ش رو تخت افتاد.  تــیسس ا تل دس اره ماسکش رو گذاشتم و  گفتم: من و   خــیدو

م من ناا ه گناه مرتکب شد ه انتقامد شدم و تمــتو هرکدوممون  جو. و شدی   

و ســر  ا صدای نامف د؟ مــگفت: تو چرا ناا  مــیفه ای کرد و   

دم: ناا دن مجدد خانوادت که مــا غم خند دن مامانم. مثل د  ممکنه. ــر غـد از د
ار رفتم ب ــنه  م جور شد. ر کــار هر چند  کــال و  صــد از تحمــشد. ناا لــیمش و ــ  

زت اد شدم که ذره ای عشق مــاز همه از تو ناا تــر شــدامه دادم: تو دلم ا از  و 
دم.   ند

عکــاد:  ســــر ا اخم  کجا؟؟  ؟؟چــی نــیر؟؟؟   

دم که صدای  ش رو  دی کردم و خواستم جوا ً اخم  لو مانع شد: نــمتقا
مران کــاکت  شــر   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

181 
 

ستم  مــی لــیرنگ شد. و کــماخمش   الم ی تکون داد و سســر ه. ــازم عص لــیخــدو
ا نــکرد.   مــیآرو  ش رو داد. لــلو وارد شد و  خند محوی جوا  

ان کجاست؟؟کــ  نــیدو  مــی_   

ه معســر  ا  تــر دک"نه" تکون دادم.  نــیمو  وش لــوارد اتاق شد.  خند گفت: ب
 ثــر . در اف شدهعــاز گوش هات ض کــی ــی. شنوا. لــیاومدی خطر رفع شده. و 

ه ضــ   

ا حرص کنافر بودم. تــناز تکرار جمله های نحس م ی چشما ر زدم. تو موهام رو 
ش شدم.  فــیعــپوزخند ض. ه کردمگــارنگش ن ســیطو    زد که من فقط متوج

ه جاش  ــر بود، ماسک رو  تــر ستاری که همراه دکــر  ــنوالی کــاداشت و  ش  ینــــ ب
 وصل کرد. 

د و گفت: انتظار داشتم آروم خ ــنند الی   گــ ه  از م اومســر  تــر د لــیخــکه  ده. 
م بود   خدا حواسش ب

ع تــر دک د و گفت:  اد آ  تــیسنــخوشحال  نــیهم خند دی؟ ســکه ز ب ند  

اشم؟   _ چرا ن

ــز ادداشت  ــنحــی تکون داد و ســر  ا  ــیهاچــ مونمون  ه امشب هم م  ش. گفت: 
گه مرخ   صــیعدش د

ــز  م. نچــ ش زل زد ه  هــیگــای نگفت. هر سه منتظرانه ب ه من کرد و خطاب 
نگران بودن.  لــیخــار گفت: خانمتون نــزا  

اشه لــا  دار  ا خند ادامه داد: عشقتون   

اره  دار آخه؟نــش نــدو ا لو گشاد شد. خندۀ معناداری کردم. کدوم عشق   

شکر کوتاــنزا ان و کــخند خارج شد که همزمان  لــا همون  تــر دککرد و   هــیار 
دن زاســر  ا د ه دفعه ذوق زده شدن. مخصوصا نــهنگ وارد شدن. هردو  ار، 
هنگ.. ســر   
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از کرد و نــزا د و دست هاش رو  ا درد خند هنگ تو آغوشش فرو رفت. ســر ار   

مادفر.. مارو ع تــیس گفت: کشتــر ا   

ام داش ا دی بود که از  . ــنتــا پوزخند گفت: حتما واسه تصور   

غض کرد: آره..   

ا اکــعد هم   غل کرد.  دی   صــیژی خانــر ان رو   رش کردم؟؟ شد کــا  چــیگفت: د
ت گفتم که خواستم.  مــیکه   نــیهمو  مال شه   مــیمن نب ا ام  ا . انکــذارم خون   

ان. کــرگۀ  ــز ا داداش تــن عــیشجا لــیخــون داد و گفت: ی تکســر شت هم   

کرد.   تــر گ تــنخندی زد و حلقۀ دست هاش رو لــ  

ه خودت فشار نــ+ زا ار. نــار..   

و گفت: اوه اوه راست کــ ــن  مــیان ی . گــ  

شست. اون طرف  لــیهنگ روی صندســر ازش جدا شد و تک خنده ای زد. کنار 
بودن تخت   

ه من گفت: همه کــ گه. هنوزم ان چــیان رو  ده. ــ ر رنگتون گــاتموم شد د  

ازوم و گفت: راست نــ ه  گه   مــیلو زد  گن د  

د: آره. من سگ جون نــزا هام.  حرف ــناز ا تــر ار خند  

و لــهنگ ســر  ه وا نــیخند م شون دادن  شــیزد. ماشا همشون   

د خدا رو شکر کرد. اون جوری که نــکردم.   ــیخخندۀ تل ا  ً ه لو ادامه داد: اص
ک بود از دست نــز دادن،  ــر خ ــنا ه سکته هم بنده خدا رد کرد ــر د ه..   

الغه  حاال؟ نــیک  مــیا اخم گفتم: چرا م  

گه.  لــبرو  نــیطاشــخندی لــ آورد: چرا د  
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دن. و  ه مــثل هار منــزا لــیهمه خند ه  تفا کرد. لــشه  ش زنگ شــگو لو  نــ خند ا
ــر فش کــخورد. از   مرانه. کــا.  آم مــیون آورد و گفت: االن ــ  

ش تو زحمت انداختمت.  ــنمــو هــر خوای  مــیلند شد که گفتم:  طور  

س   از حرف اضاکــلزد  زدی؟  فــیم و گفت:   

دم: دست  ا.. ن دار ــز ا اخم خند  

دن. آســر ان و کــ لند خند وم جلوشون رفت ــر هنگ   

د  ه معنای خداف تکون داد: شا ش رو  ای. ــر دس  ً گشتم.. فع  

ا ســر و رفت.  ه زالــهنگ  گرد. زن داری؟ســر ار گفت: نگفته بودی نــخندی رو   

د اون هم  کــمان هم کــخندم محو شد.  لــ ست.  مــیجدی شد ال دو  

گه خنــزا د: د اهم محر شــر ندادم.  ــر ار خند  ً م. مــمنده فع  

خت ×  ه هرحال خوش م  لــیخــ. ــنشــآهان.  ــنآ مــیب . ــ  

دنــا خنده ادامه داد: زا دوارم مــه. ادار  ــیب غجــع لــیخــاز نادر اخالق  تــر ار 
ت ســ  ش عادت کــــــع دس   نــیاد و ب

دم و خن هنگ؟؟ســر ض گفت: عـــه. تــر ار معنــزای تکون دادم. ســر د  

د. من  م؟ حآروم خند ده بودم. دروغ چرا   تــیهمه جور از اخالقش رو د
و  ش نــم  

بوده؟ چــیاون محموله  ــندمــد: فســــر م جدی شد و   

ه  د و دست  ه ــنســخند ــز ی ســر ه گفت:  ــیلـتق کــیشــز لوازم  ای مسخره.. چــ رو  ـ
م. تــکه جلوش رو گرف  نــنرد ک تــنخواس مــی  

 *** 

ت هوا رو روی پوستم حس  ازش کردم. نم و رط شب شد رفتم جلوی پنجره و 
ل خدافظـی کرد و رفت. کردم.   مــی لو چند ساعت ق ن  
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ه خوابار اننــه زا هــیه کوتاگــاداخل فضای اتاق وزد. ن مــیســ رفته  داختم. 
 بود 

اندی که روی گوشش رو  دن چسب و  عد از  مــیا د پوشوند اخمام درهم رفت. 
ــز هنگ همه ســر ان و کــ  تــنرف م گفت  چــ . که ازش سوال کنم  ــندون ارو ب  

ه موی مأمورت رو..  اور بود. ــر غـواقعا سخت و مو  ل  ه ای ــر ار نــکه زا  ــناقا
رو  کرد. هرچند حق داشت محروم شدن از نعمت  ــر ســهمه م ــنا فــیتال

م ناز  ا وجود سن  ش کرده بودم.  در" سخته. خب.. خودم تج چطور  ــننــ"
 تحمل کرد؟

ه  ه قنــیک  مــیفکر  چــی_  م و روح خشن و  لــب؟؟   احساسم؟ ظاهرم که ــیسن
.. لــیگه. و   مــیطور ن ــنا  

ش  ه اتفاســ گشتم و ــر سم م. کرد  مــیات افتاد فکر ــر که   قــیــــع گفتم: نـــه.   

ه ســر  ــر دست سالمش رو گذاشت ز  ــز ش و گفت:  م؟؟ در اصل دو چــ ــز ی  . چــ  

گو.   + 

که مسافرتت رو خراب کردم.   ــنواسه ا هــیش معذرت خواکــد: شــک  هــیآ
  ه که... ــنش هم امــدو 

م  ســت نــ+ م  

رفته  ـر سـپوسم. حوصلم  مــیجا واقعا دارم ــنا ه کهــنا د و ادامه داد: شــک  فــیهو   

ا ناراح ه  مــیو دو  تــیخندم گرفت. چون حرف اولش رو  ا حرص  ه دفعه  رو 
ــخند غملــزون آورد.  ا نــیگــ دم. شــه روش   

ران  مــی_ من فردا مرخصم.  ا. ــ تــیتو هم هر وقت خواس رم ت  

اهم   نــیمو  مــی+ چرا ن م؟ــر که  گرد  

ش داد و گفت: ن نــیتکو  د د تا فردا تصگــدونم.   مــیه  ه خدا ال مم مــجم 
شه.  مــیعوض   
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ــنمران و دوستاشون آدمای خ کــالو و آقا  نــزدم:  جــیخند کلــ مون تا ــ م  . 
گذره  مون خوش  ی خونه؟ نکنه ــر خوای  مــیتت چطور عــیوض ــنا ا ب

ت منم کــلمش  

ا تو..  ــیکــل. نه مشنــیز  مــیا تعجب گفت: چه رک حرف  ندارم   

ه واقعا..  لــیخــمسخره بود. هاله که  لــیخــحرفم  بود که  از خدام ــیه جورا  خ
ه پوست دستم وارد کردم. گردم. ــر    ا حرص فشاری 

ه   مــی_  ککــاشه  رفته.  ســر ؟ حوصلم نــیری   

گرمت کنم؟ســر م که ــر ســگفتم: مگه من دلقک   ــرلــبز   

د: جــــان؟؟ــر ا اال رفت و خند وهاش   

ه هوا رفت.  ت گفتم:   مــیاخ امزه گفت.  لــیخــخندم  ا جد  ــنشــکردم و 
ـون ه من چه. ه کن. گــان تل  

مادمازل  ســیفت: مر س گفــپوکر   

لند شدم. خودم  ه  تــر شــجلوی خندم رو گرفتم و  ه  اج تــع احتــناز همه 
مۀ هاز  تــر شــار نــهرچند نبود زا سفر چاره اش بود که.. هوف  ــنمــداشتم. ه

ا وجود اون حرفا و اون ش  مــیا اذیتم ــنا  مــیکه جلوش خرد شدم،   ــیکرد. 
ه که خواستم  اشه عشق ق مرنگ  مــین قــیچ اتفاهــیاز کنارم  تونه مانع 

شه  ش   شد

.. ــز نــ_ د  

ا تعجب گفت:  ه من؟ــر خــه دو ساعت چــه خودم اومدم.  ه ای   

گه دســنمــه شــی مــیفرما. انقدر غرق فکر  و گفتم:  دمشــم کنــشو ــرو  تــیه د
ه هوا مــی ورم. خ ــیرم   

اره دستم رو گرفت:  ــز لند شدم که دو ی شده؟چــ  

دم: نه  .. چــیهــناخواسته خند  
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ه اون راه  ه خاطر اون  مــیخندم تلخ بود. خوب خودش رو  زد. انتظار نداشتم 
کنه. چون گذشته بود   هــیموقع ازم عذرخوا  

ام.. مثل اون تصادف مثل جدا شدنم از مامان..  ا  مثل مرگ 

م مــا کسش بودم. اون هتــنازم نگرفت؟ من  غـیاســر چ هــیون چرا ا   مــیشه ب
اد  س گــاگفت که  امم  ا شد؟  چــیر   

ش رو  ــر از اتاق رفتم داشت. ــر دس تا خلوت  لــیون. درحاــ س  که تو راهروی 
ه جــم رو از شــرفتم، گو  مــیمارستان راه ــ لو نــز ام اــب مانتوم خارج کردم. 

ه خوش  ه  ازش کردم: "  لــــم؟ "  مــیداشتم.  گذره   

دم و   ــی از کردم. نکــیصدا خند پ رو  ستم  مــیبورد تا م؟ آخه چه  چــیدو
  مــیکنم. اون وقت خوش   مــی ــر ســافتاده؟ من همش دارم تو گذشته ام  قــیاتفا

د  ــنگذره؟ جزء ا شم؟ تــر ف عــکنم و ض  داغون تــر که خودمو   

ه شما تــننجار رفکــل  ــیکــلا   پ کردم: "  ؟ "چــی، تا  

جــر ش کــاه.  لــ_ " واقعا جات خا دن. نــز  مــی گردی دارم ج ه  "م   

مونم. "ــنخوام ا مــیحا جــتــر  لــی+ " نوش جون و  جا   

ا آقاتون معلومه  گه.  گذره. "  مــیخـــــــــوش  یلــخــ لــیخــ_ " آره د  

ا حرص نوشتم: "  دم و  ــــــــــلوفر خفه شـــــو "نــخند  

ــن مــیم گذاشتم. اخجــیمو داخل شــو گو    ــیمداشت خندم  لــیوهام بود و ــر ا ــ
ا تأسف تکون دادم. نســر گرفت.  ا زا مــیی  اره  از دو ه رو شنــخواستم  م. ار رو

ش هم نداشتم. بناطاق لــیو  ه حرف دلم گوش دادم و وارد اتاق  ــناــر ت دور
رۀ زاشدم.  دن چ اد حرف نــا د اره  دم. نــار دو اره خند ار نــاز لوفر افتادم و دو

ـونا غرغر  ــز رو خاموش کرد و گفت:  تل شون ن چــ خوری  ه مــیه درد   ده. 
خندی؟ مــی چــی  

. چــیهــفتم و گفتم: جلوی دهنم رو گر   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

187 
 

ــز  ش سمت  چــ ه دفعه دس ه اش رفت و چشماش رو از درد ــکــلی نگفت که 
ست   

اچه گفتم:  ه؟ چــیدس شده؟ حالت خ  

مگــاان د و گفت: حس  تــر ر همون لحظه دردش   ـر ـتــکنم واقعا   مــیشد. آروم خند
ه   ه اخورده  اه تــر م و دکل کنه.   مــیه اش  

د  مــیاخم گفتم: خدا رو شکر که نخورده ا  ــز خوای صداش کنم شا ی شده چــ
؟ معا ر نداره. ضــر ه اش ــناشه  

ازی نه مح ه جای چشم  مــیگفت. چشم غره ای رفتم که گفت:   مــیا لج شه 
کــم صاف ک غره ؟نــیتختم رو   

ش خم شدم و دستم رو  مه ای لمسم . تو شه صافم و نــز روش دم تا ــر  ســید
م حس کردم. نــز فاصله نفس هاش رو  ــنا د  

م نگفکــاۀ  ضـ_ ق . تــیر رو درست ب  

ه چشماش نــثا ش  لــیخــه شدم. ــر خــه ای  ک شدنــز ب مهســ م. ه بودد رو  ــــع د
اال و صاف شد دستم رو کشــر ف م اومد  م ســر دم و شــدم و عقب رفتم. تخت 

ا ــنرو  ه وقت گذرو  ــ   تــیسنــشه که تو مــ. هــیه و درآمد زانــانداختم: همش 
مون مش اشه تــر که حساب و کتا ک   

ار تع شــیه هرحال اون گو  ه  اس ــلپول اون  فــیکرد. از طر   ــر مــرو واسم گرفت و 
ه س   ، هم داده بود قۀ خودش بود لــها که 

اند یهــگــاحرف ن ــنا تــنعد از گف م گ چــیــه  ازوش انداختم. مح فت: دور 
اال ســر .. ــز نــد ــر ت رو    گــ

ه چشمات حرفم رو تکرار کنم؟ــر خــخوای  مــیش کردم: االن گــاا اخم ن ه   

ش رو کرد اون طرف. ســر شد و  تــر ق مــیاخمش ع  

 _ نه 
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م و االن هم عصقــتا چند د ل نگران بود م ــیقۀ ق درم ســر  تــر شــمن  لــی. و ا
  مبود

د   ا م گفت: تو ن ا تح اره  . نــیر ککــادو  

ع د ازت اجازه   چــی نــی+  ا ــر که  م؟گــ  

گه..  تــی_ وق من شاغلم تو د  

عد جداــ وسط حرفش  ت گفتم.  گه تو زند ــدم: ب . تــیسنــم گــمون تو د  

وقت نبودی کنارم چ هــیش کــاتو دلمم ادامه دادم:    

ه چشمام  م  ــنخواستم زمان تو ا مــیه شد. ــر خــمعنادار  ه ــر خــلحظات که ب
گه نبود گــان ــنچون ا بود، متوقف شه  ه ها تا چند وقت د  

ت وسط افتاد. ــر صدای رو مخ  اراز ه  ستاری مثل   

 *** 

 *** 

ال نــزا ه روزی رو تو و ا  م و وقت گذرو ار مرخص شد. تق م ر   نــیموند وز کرد
ا خ  ستم ب ــیتق ا مسخره ــنهــهاله و شا تــر بود. تازه تو شناسم.  ازی  رو 

دن بودم نــهای  ــر ار نــت زاعــه خاطر وض تــر شــلو همش درحال خند ون ــ
ست   مــیه روز ن ــنم. اما اتــفنــر  ل رو فرامو  ری کنه تا روز هایکــاتو ش کنم. ق

حث   ا زا ،ر کــاعد از  گه  ش نداش صــیار حرف خانــد د تــراجع ب ا گه  کنار   م. د
ه روزی ازش جدا قــطور خب ح ــنمــاومد. منم ه مــی د  ا  شدم.  مــیقت بود. 

ه   ه پناه نداشتم حداقل  ری رو داشتم کــاا  

اد مامان   مــی تــیوق ال تو اومد صد تا سو  مــیافتادم. تا اسمش هم  ـیمـگفتم پناه، 
جاد  اسخ مونده بود  ــیشد که همش هم  مــیذهن مشغولم، ا  
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ه زاســر ان و کــ  هــیگــا  ــنو اتسن. مدام ــر زدن تا حالش رو ب مــیار زنگ نــهنگ 
ه  ســتــر  مــیشدم  مــیس تــر مواقع غرق اس گه هم کــادم  شم ــز ااد و ــش ــر د

لش هم از هتل  ه. ــر  ل داد.  داشتــر وسا و اتاقش هم تح  

ا شا ا  مــیا هم صــنا ــنهــتق دجور رفتارش ت مــ و ذوق من شده بود. اما هاله.. 
ار  مــی ه ع رو مخم بود.  تــیزد   

مو   مــیحس  ه م ه شمال لــمعمو  مــیا دوره نــیکردم االن  بود قطعا ه. چون ا
اهم داشنــمن و زا ا  ه عکس کنار در شد حــم. تــار  ف شد که   

س ح ش داشتم    ســیه قدری تو اون مح ــر که ب دم چند مــافتاده بودم که نف گــ
ع  مــیماه از محرم شدنمون  گه مونده؟  نــیگذره  آخراشه؟ چند ماه د  

شونم داد  نــ م از عکسای اون روز رو  ا بودن. هلو  م تســر ح ــنمــکه همشون در
کرد   مــی ــر اــر رو چند   

ازوم زد که از فکر خارج شدم.  تــیه دفعه مش ه عکس ها داخل    لــیدرحاه  که 
ا شــگو  ومدی عکسا نــیف شد حــون گفت: ــز و لوچۀ آو  لــبش زل زده بود، 

ه. ــز نــف اسمت که دحــانقدر قشنگ شد.   

ا تعجب ـنـزا عســــر ار  ؟چــی نــید:   

ش  عــر خــب گه. رشه اش ــز نــاسم د نــیمع نــیه شد و گفت:  ا عه د ه. رکــتــ، در
س مــین ؟ــنتــدو  

مرنلــگفت و   نــیآها ستم؟  مــیزد: نه از کجا  گــیخند  دو  

ه  دم و رو  رو  ـیکـ ــنقعا خودم ادی؟ وامــلو گفتم: تو تا رشه اش هم فنــخند
ستم.  مــین دو  

دونم؟نــزا فرما. اون وقت من  ار تک خنده ای زد:   

ش چشمای منو که هم ــنرا کور کن اگــاورد ــر ه هاله انداختم.  هــیه کوتاگــان
ً چشمای اون رو کور کن.  مــیکنم و حرص   مــیش گــان خورم اص  
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فرست. ــر ا رو گشتم: عکســر لو نــا اخم طرف  ای من   

رشون کــاگرم حرف زدن درمورد  ســر  ــیحسا ــنهــمران و شاکــااشه ای گفت.  
 بودن. 

ه هاله در ــر ه من نداشت. چه  ســیار حنــخود زا ه ی تو تــر چ دخهــی کــلسه 
از چه  مــین صــیچشم خا د.  ه من که در ظاهر زشم. ــر د سه   

 *** 

ا چمدون از اتاق مششالم رو درس لو خارج نــک خودم و هاله و تــر ت کردم و 
ا ــنشدم. همه  شسته بودن. زاــ و   ــنهــکه جدا از شا  قــیار هم از اتانــ، آماده 

ش تعلق گرفته بود، کــا ــر مران ب م نــ ه کرد. گــاون اومد و ب  

ش سمتم قدم  ا اــر ا چمدو ت چطوری وضع د ــنداشت که گفتم:  اس لــس
 عوض کردی؟

ه سخنــز  مــیقد د:  م شد و آروم خند . تــید  

گه خا  ش افتاد. د ردنم روی گرد ه شال ش مــف تــینبود وق ــیچشمم  د دارم ب
ه خودت. شستمش.   مــیه گــان دمش  ذار  کنم، گفت: آهان.   

اخت و طرف طوری روی گردنم اند ــنمــا همون دست سالمش درآوردش و ه
گه اش هم روی شونم.   د

؟تــیداشــر رو  چــیه چشمام زل زد و گفت: همه   

م خ ــنا ت نداشت ــر لحن مال ــز ی از جد خواست.  مــیی بود که دلم چــ  

ش   ه شدم و تو آغوشش فرو رفتم. معلوم بود تعجب کرده. ــر خــچند لحظه ب
اده روی  ستکردم  مــیهرچند من هم داشتم ز ش داشتم  گــی. وا  تــر شــای که ب

اهاش درحال جنلــکه تو ق  ســیداد تا اون ح مــیآزارم  دن بودم گــم   

م ع ســیبودم ک ئــنازش فاصله گرفتم. مطم ده.  ا م کرد. گــاق نمــیما رو ند
لســر ان ــنمــاط مان.  م منتظر ــ  برداشتم.  زدم:  ــیی تکون دادم و   
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اتــرف اهم ــنم  لنــده شد شــه ها سمتمون کگــاکه ن  ــ ند شد: لو زمزمه کنان 
غ اومدن.  ــناالخره ا اتون  ســیه خرو  ــنتــگف  مــیدوتا م م تــکش  مــیجلو   

از نــا حرص گفتم:  غ خروس شــر لــــو.  کشن؟   مــیوع کردی؟ جلوی دو تا م  

د: تو که ب ه روم  نــیدو  مــی تــر خند م.  ار نــمن چقدر نم  

م و هر   ــنا ا ال خارج شد ه خنده افتادن. خالصه از و سوار  کــیحرف همه 
خودش شد  ــنشــما  

ا زا  مــیچ وجه فکر نهــیه  همۀ اون حس درونم از گردم. ــر ار نــکردم که 
ــز واسه  تــر شــنبود.  لــیخوشحا ک  شد  مــیی بود که نچــ ش کرد. ـر ـســمه تفکــلدر   

م و چه قدر  کــیدم  مــنف ه زاــر خــحرکت کرد ار بودم نــه   

ه ــر ه کردن دست گــااز ن ه  مــیه دادم. نکــشه تشــداشتم و   ــیآدونم چه قدر 
ا  ــنه بودم که چشمام سنــر خــدر ه خواب رفتم  گــ شد و   

 *** 

ــز ا حس کردن  از   چــیداد، ن مــیکه گوشم رو قلقل   یچــ زدم و چشمام رو 
ش نــکردم صدای خنده های  ا اخم ب اال رفت.  ه ار هم نــه شدم که زاــر خــلو 

ا تعجب ن ا چشونه؟ــنش کردم. وا اگــاخنده افتاد.   

دن  ــنلو بود، خشمنــکه تو دست   گــیر ــز گ ــر ا د ــــوق گــ ا ام . . شدم: توی   ــننو 
دار کردی؟ــ  

ه سخنــخنده که زا ــر پق زد ز  که نــاده شو مثل اــقطع کرد:  تــیار خندش رو 
دی.  مــیخواب خوب  د  

قا. قــون گفتم: آره دــز و لوچۀ آو  لــبا   

از کردم و  ندم رو  م ه حال اــو  ا زا ــناده شدم وای تا  ده نــز ار حرف نــطوری 
اد  ــنبودم. ا اهاش ز گه  عد از اون شب د ش  ه خنده افتادم راس ار من 
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ر هم  مــیم نکــال هم اد ن مــیشدم. ا دم. جزء اون شب که  مــیشدم، ز  ســر خند
م.  ــیکــلسوپ   د خند  

ل.. مر نــا صدای  ه خودم اومدم: خب دوستان  . ــنکه تا خونۀ ما اومد  ســیلو 
ه خاطر من   ســیم مر ــز ع  ــز نــد ه خدا راــکه  نبودم.  ضـیدار شدی   

ه خاطر اگــان خــیز ــر  اهاش خداف کنم، اــنش کردم.  د. دارم کر ــجا ــنکه   

ــز خواستم  م که متوجه نچــ ا قا داشت قــار شدم. دنــه های هاله رو زاگــای 
د. کر   مــیرش رسما خفه ام کــاکه  ــنا  

جاد نــشو ــشد. طوری که داشت روی  مــی تــر ق مــیاخمم هرلحظه ع م هم خط ا
  کرد   مــی

ه زا  چــی نــیع ــز ه ت عــوض ــنخواست تو ا مــیکنه؟ دلم   مــیه گــاار ننــکه  ی چــ
ه خودش  ــنهــه شا گه  ــناو  م. نه د دفعه اش هم نبود.  لــ  

ار خداف کردم. ــز نــد ــیت و گفت: کجالو دستم رو گرفنــ ؟ صد   

شست: دنــدست گرم زا مرم  ؟نــیک  مــی ــر ســکجا   ــز نــار دور   

عد  قــیمــه عگــان ش انداختم و  م گرفتم و فشار نــهوا دست  ــیب دادم   لو رو مح
 که گفت: چته سوراخ شد دستم 

ش جدا کردم چــین خزدم و دستم رو از دس ا خنده گفتم: ب د شــ.   

سته زا اشه نــه دست آتل  شون رو  نــینــز ار اشاره کرد و گفت: حواست  دست ا
  نــیداغون ک

اره اخم کردم: حواسم هست   دو

ا  صــر خداف مخت م. مثل ه  ــنهــمران و هاله و شاکــای هم  ا هالهمــکرد  شه 
ا شاــرو در  که لجشــنای اــر د رفتار کردم و ســر  مــیص ــنهــارم  شدم  ـر تـ مــ  

دقــآخ که چقدر  ا بود.  نــیافش د م و من هم  خند لــاالخره از هم جدا شد
شدم.  ــنشــسوار ما شــیچند  
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ه زا ذار من نــیطوال  ــر ســم ــنار گفتم: تو انــرو  شت فرمون بودی.  ار  همش  ه 
ت ــنشــ ست. نــشن. راه زادی  ــیمم زخمات اذ  

ه جون شما اون   گــید نــنآخه شنقل مگه را اد نــمۀ مسخره رو کــللدی؟  م   لو ب
دم مــداده. خودم نف  

ا دو مالــبا ا تق ا ستون  ار تا ه  ر کنم. کــام  ـگـد نــنکرد تا رو را  مــی عــیس هــیته 
ازی در گــیهم   لــیهم شد و  ــنمــه امه نداشتم. ــنهــآوردم و هم گوا مــیج   

لدی؟ دــنهــمشکوک گفت: مگه گوا ً مگه  ن ها، م گــیدروغ  ــز نــامه داری؟ اص
اره نا   مــیدونم و تو. من آرزو دارم ن مــی . ا ر شمکــاخوام دو  

لدم. ب م  ا.  ا ا اــناز ا تــر ا اخم گفتم: ای  ن هنوزم در . منــیــشــدست  ــنه که 
شس م که چطور  گه سالم  همه راه  ــناون هم ا ؟تــیعج اشم د لدم اون قدر ن

 هستم. 

م ســر ا تأسف  لد بودن م حث نکن.  تــر ی تکون داد:  ا من  از سالم بودنته. 
م ــنشــ مــیخودم   

 یمــ ر کنم که دلمکــا  چــی خب من ــر اــر شد و خشمم هم چند  تــر ق مــیاخمم ع
سوسش را ا اون ل م  کنم.   گــید نــنخواد   

ره ام  ــنحس کردم وسط ا م  قــیمــه عگــامظلوم شد. چون ن مــیخشم چ ب
ه کش لــیخــانداخت و گفت:  ندی.  تــنخب سوار شو. فقط منو   

ند رو ــاده شدم که اون هم ــخنده کنان  م م  اده شد. جامون رو عوض کرد
متت رو گــاورد ــر انداختم.  ــنشــات ماــز ــه تج هــیگــاکه نستم    مــیکر. نشرا ح

م ا ادم نمونده؟ چــیهــبود؟ چرا  تــر ذهن و مغز من قوی  ــنشد   

ا دنده اتوما ن. ــز ری نداره استارت کــاشه حرکت کرد   مــی تــر ک راحت تــ_   

ا. الاقل ا خندی زدم و استارت زدم لــا حرص  ا ادت مونده. ــننه  صدا  ــی و 
ام رو روی   دم و  ک کــالخند ا دنده  ه حرکت.. شــر ژ فشار دادم و اول  وع کردم 

ه نفس ع  مــیی که  تــر ا هر م گه داشتم از اسشــک  مــیق مــیکردم،  س تــر دم. د
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م نــش اون قدر هم سخت ــشدم نه خدا مــیخل  اســر ست. فقط  ــنعتم  ه  ــ
داره.  مــیــر ار قدم نــکه قطعا داره رو اعصاب زا  

 *** 

مد  ــز مــاس های تلــ عد از تا کردن داخل  عد مسافرت چقچــرو  در دم. واقعا 
د   . نــیر ککــاا  

ه قول شــک  فــیموهام رو عقب دادم و هو  س های گــگفت    مــیلوفر که نــدم 
تموم شد. رام کــاخره  اال  مزاحم   

امروز چندمه؟؟ نــیدو  مــی ــز نــ_ د  

اومد.  مــیاز اتاقش  بود که ار نــصدای زا  

اشه ــ+ فکر کنم..  ست و هشِت دوازده. ــست و هشتم   

؟؟ چــییهو چشمام گرد شد:   

ــر دم و رفتم ــ از جام  ــر ار هم مثل من اومد نــون از اتاق. زاــ ه ون کــ ه خندمون 
ع ا تعجب گفت:  س فردا چــی نــیهوا رفت.  ده؟ عــ؟   

ادم بود. و ســر ا خنده  ش  گه   لــیی تکون دادم. آروم گفت: راس ً د الش ـخـ ــی کــ
ت منو تحت فشار قرار داده بود   شده بودم. چون مأمور

اد اون مأمورت  مــیدلم ن ش گفتم: جهت فراموش کردفتم. ــخواست همش 
م. نظرت  نــیخب ما.. خونه تکو  ه اچــتا حاال نکرد م  و سامون  ســر جا ــنه 

م؟ د  

ه  د: خ  خند

ت که تو آتِل. دو تا هم  لــییهو گفتم: و  ادم اومد. دس ال خــ یــخوردی.  ــر تــتازه 
ککــا  نــیتو  مــین . نــیر   

ــر سنکــاست.  نــ_ مهم  م از اتاق   مــینانجام  نــیگــ م. چطوره؟نــوع کشــر رم کــاد  
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ا له ها  ــناشه ای گفتم و از  اری ر حــــــع رفتم تو ســ رفتم.  ــ از کردم اط. در ان و 
ل ت ــنسن لــیخــکردن خونه رو آوردم.   ــز مــو وسا اد بودن  گــ و ز  

م کرد. نــدمشون داخل. زاــر االخره  م ار اومد جلو و   

د تق ا م نــر ککــام  ســ+   

ش رو ــ ی تکون داد: آره. ســر  ا ــر م ــ ــ م اتاقم. اس ش. تــفــون و ــ ه جو م 
 چطوره؟

دم:  م نــش کلــم خاــ اشه. خند  

ه نظر ن م.  ک رو خارج کرد تا س س ل  مک هم وسا ه  اومد که  مــیاول از همه 
ه نظافت  ــنا اشه نــاتاق  ازی داشته   

اد موقع ها راه هم ســر ا درد لــیخــخودمون  نــیافتادم که خونه تکو  ــیلحظه ای 
ار نم های خونه زاد  کرد.   مــی تــر ساز  کــلرو مشکــاشد و   مــی تــر بود. هر   

ــداشتم که از سنــر رو  گــیرن ــیحواس زونکن آ ــی اد از دستم ر  نــیگــ د رو ها شز
جاد کرد.  ــنمــز  دی ا چند تا  ه شدم. ــر خــدم و بهش شــک  نــیــهــافتاد که صدای 

گه و عکس ازش خارج شد. ــر   

ــــع خم شدم و خواستم جمعشون کنم که متوجه ســ ار اون لحظه نبود. نــزا
ا دقت ن ســیعک من بودم.  ــنش کردم. اگــاشدم   

عد همــر ا اال رفت.  ا..  وهام  ا عکس   

ه عکس دخ ع نــیجوون و ز  تــر ا  تا شکسته..  و مادرش..  ــننــناز  نــیس  

  مــیشک  هــیگــاداشتم؟   شــیونده مال تصادف اون شب بود من چه نقــر  ــنا
ً را ا مانــنکردم که نکنه من اص ری کردم؟ کــارو دست ــنشــده بودم؟   

ا من نــزا ا من کــا  چــیار  ر داشت؟ کــا  چــیر کرده بود؟   

کردی..؟  لــیشد؟ قفسه ها رو خا چــی ــز نــ_ د  
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غض نگــان ا  ش کردم. گــاهش بهم افتاد. چون اومد تو اتاق غضب آلود و 
م خواستم از اتاق گــامتعجب و مشکوک ن ا قدم های مح ــر م ــر م کرد.  ون که ــ

شده؟ چــیدستم رو گرفت:   

ه تــر رهای مهم کــادم:  شــدستم رو ک ا حرص ر شما ــاککردن اتاق    ــز مــاز ت ــر غـی 
 دارم 

ــر پوزخندی زدم و از اتاق  ش ــ لند صدام زد که متوقف شدم سم ون رفتم. 
گشتم. ــر   

ع دی مگه؟ من  چــیر؟ کــا  ــنا چــی نــی_  ر کردم؟کــا  چــید  

ــز  لــیخــ شد  مــی ــیعص تــیواقعا وق لغور چــ اون  لــیو  " .. چــیکرد. همش "  مــیا 
لند حرف ن زد.  مــیقدر   

ر کردی؟ فقط منتظر روزی ام که از کــا  چــیست نــام مهم ــر دم: شــک  فــیهو 
ت خالص شم   دس

اده روی  گه داشتم ز ه  خواستم ازش جدا شم.  مــین کردم.   مــید روز خوش هم 
ال قاتل خانوا. ــز نــته دچــیای ــر ود آخه دعوا ومده بنــیما  .. نــــه ؟ اون فقط دن

د هم سهل ان ه اتفاق بود. شا ای من قاتل نبود. اون شب همش  ری گــاا  

 *** 

ـــارنــ# زا  

ه عکسای کف اتاق  ــهم از  ــز نــه شدم. عکس دــر خــا اخم  م. اول داشتــر شون ــ
ــز  ا هی که از چــ ستم  ــنمــش داشتم  ا هــتو ستم ا ــنمــداش کنم.  ون رو تو

ی.. صــر ار مقنــی زاصــر نحسم کنم. مق گــیوارد زند   

ا  ــر ــاما من فقط  ستم اگــ شونه بو  ــنی های مختلف تو ه جور  د، عکس رو که 
بوده؟ کــیقا  ــقده بوده دنــنکه را  نــیفهمم او  تــر ق قــیدا کنم. تا دــ  
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ــناز آ ه خودم ــ ات رو از  لــیه شدم. و ــر خــۀ کنار قفسه ها  راز کردی مت دلــتو 
د د ا ش جلو چشماته ه مــی ــز نــن ت دستای لرزون و مش ــنمــاومد وسط.. عواق

اخم های در هم رفته..  ــنمــشده ات.. ه  

ه   د  . شدم مــیدرم ســر که   ــیاز موقع هاکردم. اما امان   مــیری کــاا  

ااز اتاق خارج شدم.  ه هاش از  ــنصدای گ له  مــیده نــش ــ االی  ا هشد. از 
خونه بود. ــز ش کردم. تو آشگــان  

ا ً در اوج عص ه نــمعمو ا گ ده اما اکــارفت   مــیت  عا رو اقو  ــنری رو انجام 
ه م بود. چون قطعا  ا اعصا ل ز داد.  مــیآب  ــیدسته   

ار نــر ه  تــیمش ه صد  غلش ک گــیده ها زدم. تو ا ار هم   نــیغلط کردم و صد 
اهات صاف ن اهات حرف   ــنمــشه ه مــیاون دلش  ه. لــخــزنه  مــیکه   

غضم رو قورت دادم و وارد اتاق شدم ا لــب م از ــنهامو روی هم فشار دادم. 
ل  نــیتکو خونه  د.. عــق  

اکــل  ــیکــلعد از   ــننجار رفتم  ه  ــی. بهم محل نداد. الــ ل رو ی و ســر داشت  سا
ه جا  ه آرو   مــیجا ش رو گرفتم و  ه دفعه دس ش   مــیکرد.  سمت آغوشم هدای

ه هاش چند  اد معلوم بود  لــیشد. و  ــر اــر کردم. صدای گ زم ا خواد  مــیاز خشم ز
از اون گرفتمش.   مــی تــر سفت  لــیو  شه از من و  شد  مــیلج   تــر لج

ش مثل کوره داغ  د ه  ه گــالرزد که ان مــیطوری  لــیشد و  مــیموقع گ ای جر تو 
ــر   ،د ســر  افتاده.  گــ  

د   صــر من مق لــی+ و  ا ام   مــیری کــانبودم. چرا  ا عــر مــکردم که  خودم  ینــه؟ 
م شم؟تــکه ی  خواستم  

ه تو نداره. فقط خواستم در مورد زند  ً ر  دونم. ا گــی_ اص ات  رم که محــنا
ه ذهنم ر شــ عدا  د ســم، فکری بود که   
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اتالق ع ه  ه فکر مزخرف رسما خودت رو غرق کردی تو   ــز نــق دستم دمــیآره. 
ه اونجا واردش کردی. شــهم ک اتالق ــز نــددی و   عاشق تو شده.. نه عاشق اون 

ت.. گــزند   

گه کــاازم جدا شد و اش ا اخم گفتم: تمومش کن. دو روز د ا کرد.  ده. عــش رو 
ه؟چــرا کــا  ــنا  

اومد.  مــیداشت حرصم در  لــینبودم و  ــیعص  

م آروم شدی  ه  م. کــاه  قــم ــ ا ــ_ ا د رهارو انجام   

م  لــیخــزد: من  ـیخـخند تللــ وقته خ  

ه واقعا لــ دم. ا ده به  مــیم رو گ از  تــر دطوری حال من  ــنبود. ا تــر گفت حالم 
  تــر شــشد و خشمم  مــیاون 

م. هراز   اهم نظافت رو انجام داد م. و  مــیهم حرف  هــیگــادر سکوت   لــیزد
م  مــیری که انجام کــادرمورد   داد  

*** 
*** 

ه کــاگوشۀ    مو شــگو  لند شدم. ــر نا شستم تو خونــز ســت کردم و  دره و  ه ده 
چند  اون طته فقلــباعادی  لــیخــجان.. نه دعوا.. هــای بود. نه  لــید معمو عــ

لش که اون دعوا اتفاق افتاد و  لش روز.. نه ق ه ــز نــدق  رفت شمال.. منم که 
ا ر شــهلوم کرو پ تــیم و اون اتفاقات افتاد. دسخاطر مأمورت رفت  یگــد ســدم. 

 ا وجود اون روز  دستمم از آتل خارج شده بود. شدم.  تــر ، بهــز نــهای مداوم د
نداشت. منم که از رفت و آمد  رو  ســیر کگــاان اونحواسش بهم بود. ازم  دعوا،

اومد  مــیخوشم ن  
ــرو ب ــز ــنل هام دمــخواستم فا مــین   موقت بود  چــیهمه . چون نــنــ

 + چه تو فکری 

از خــه کردم. موهای گــابهش ن خته بود. سش  بود و روی شونه هاش ر  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

199 
 

ه ا ام فکر  ــن_  کردم.   مــیا  
مک های او  ۀ  ازش کرد. لــجع ش و  ــز ه رو گذاشت کنار دس ای الزم رو خارج  چــ

دن اقوامت؟؟ تــیفنــر د عــتو  چــیاسه آهان. و  کرد و جواب داد:  د  
شستم و گفتم:  اره  ه  تــیرو ندارم. وق صــیچون کس خا دو ا فوت کرد، فقط  ا

ه  مــی گــیشان زند کــاشمون بود. االن  ــ هــیگــاعمم بود که   خاله  کنه. جزء اون 
ا  خالم ســر ، اونم واسه درس نــنک  مــی گــیش خارج زند ســر هم دارم که   

دم ن داشت: ــر که روی گوشم رو   گــیر ــز چسب  ه ک تــیخواس مــیشا  ســیمنو 
دی. چون همه  .. موقته  چــیشون   

ستم چطور فه مــیاز غم بود. ن ــر صداش  ل داشت که لــقا دو دقــد؟ دمــدو
ش هم که بهش گفتم. کــو اون  ــنمــش هکــ  

ه جلو گــان ه  وختم. د همو  ستم بهش  مــیخواستم هم ن مــیا ه شم. چون ــر خــتو
ح  لــیداد. و  مــیرش رو انجام کــاداشت   ه وض غم رو تو چشمای خوش رنگش رو 
اهام مونده کردم  مــیحس  ار  ه اج گه دوستم نداره و  د د . شا  

ا خودش فکر  ــنهاست و موندن کنار من بهتــنکرد که   مــیا  اهه ر  تــ  

لند شد کــا ست و از کنارم  ه رو  ا خوب شده. رش تموم شد. جع : گوشت تق
گه  ه نــد ــز ازی  ی نداره. چــ  

ش رو  ستم دس ــر نه تو ا گــ شکر کنم فقط  ستم ازش  شه و نه تو لند  م تا 
الش کردم. گــان هم دن  

لند شدم و  مــیتلفن خونه داشت زنگ  ان؟کــالم چطوری  ش داشتم: ســر خورد.   

ارک. عــها؟ ــر گرد خشن چه خســر  ــر + سالم  دت مجددا م  

ً خشن خود ه نظر خودت تــی_ او عدشم  درها چه خــز ســ.   لــیخــه؟ ــر ده 
ارک. عــای من ــر نه  لــیها هست. و ــر خ دتم م  

ه خ ــنمــخواستم ه مــی+ خب  دونم. چون قراره  شدی ی ــر رو  شه خسته 
ه دعــانقدر  ه خودت کوفت کردی؟ حداقل  خانم فکر کن.  ــز نــد ها رو   
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ش انداختم.  هــیه کوتاگــان ره اش ا لــیر خودش بود و کــاگرم  ســر ب ذیتم از غم چ
کرد.   مــی  

ه نظرت  ی؟ــر ر کنم؟ چه خکــا  چــی_   

ــــح حساصــر که امروزمون رو ــن+ ا ارک و تف ه  ه جور م. نــک ــیف  همش 
عد اون مسافرت و  تــر اس د. عــر کردن تو کــااحته   

ما مجردی ا خنده ادامه داد:  ت  شسته  ه. گــست. خانواد نــب چه  چون 
اشه شه مــیجا. نــنا   مجردی 

چم آقا   کــیصدای آشنا و ناز  ه گوشم خورد: که من  ان. آره؟کــاز دور   

از ا ان تک خندهکــ خواهر ما خشن شد.  ــنای زد و گفت:   

ا   ا ــر ان تو  کــا اخم گفتم: ای  ه واژۀ خشن ها.  گــ دادی   

 ً ا د ــنال اخــ ــی+ اص ــنمـــی آخانم  ــز نــحرف ها.  ارکــ . گــیشمــه ؟ همون   

م. ـتـاشه هسدم و گفتم: ــر کجا رفت. دستم رو داخل موهام فرو   ــز نــدم دمــنف
 ساعت چند؟

ساط غذا و اــننــ+ االن که تازه شده هشت. نه حرکت ک ــز  ــن  رم. امــها هم چــ
ان. مــعموها هم  ســر ا، دوتا از مــکــجزء من و    

ــن مــیم. ــمــی آخب ساعت نه  لــیخــ_  مت ــ  

لند شدم. حدس  اشه عد از خداف تلفن رو قطع کردم و زدم که توی اتاق 
اال و وارد اتاق شدم. ن شگــارفتم  که درحال اتو کردن موهاش بود   افتاد  هم ب

ــناو  دم ا مــیار بود که  لــ م متعجب ن  مــیرو کــا  ــند ه ــر خــه کش کردم  گــاکنه. 
ــنه آ ــز ه گفت: ــ ی شده؟چــ  

ارک جنــ امروز ای ــر ان زنگ زد گفت کــ.  چــیهــ_ نه  . لــیم   

از تو عه.  تــر ان خوش گذرون کــمتفکر گفت: ظاهرا آقا    
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ه زماســر  د هم نــیی تکون دادم: آره. اما  . تــر شــ. مثل من شا  

ا صدای آخ ــم  نــیخوش گذرو  ــندقت کرده بودم ا اد خواهرش بوده.  شن
ش  ــز نــد ه دفعه دس ــن مــیرو فوت کرد و اخاز فکر خارج شدم.   وهاشــر ا ــ

شست.   

ت رو سوزوندی؟ دم: ســــر جلوی خندم رو گرفتم و  دس  

ه جوری نــر سمتم  عگــاگشت و  ؟یکرد  مــیمسخرم  تــیاالن داش نــیم کرد:   

م کردگــاه فاصله گرفتم و دستگــااز در  ا اخم درجش رو  : چه مه رو ازش گرفتم. 
. ــیخشک ش  ــنعــ اتاق شده قدر زادش کردی  

ه خشک ش ســــر مشکوک  داره؟ ــید: چه ر   

شت  گه. ســر طوری  اشم. گفتم: داره د سلط داشته  شستم تا روی موهاش  ش 
ــنهم ه گــاکنه که ان  مــیخار  ــناتاق گرم شده و ا چــ ک اس تو خشلــر داری 
عنــیک  مــیاتو  ــیش  شورن؟ است رو ندادیلــاال تا ح نــی.  اونجا   

اال انداخت: نه واال. ما مثل شما  اون اتو  م.. تو االن چرا تــسنــوتمند ثــر شونه ای 
گه.  تــیمو رو گرف دش من د ت؟  تو دس  

ذار من اتوش کنم.  ری  مــیش ــکند   لــیخــ_   

لدی.  ل آمازون رو اتو   ــنا اــمتوجه چشم غره ای که رفت، شدم: خب تو  جن
 کن. 

لدی موی فر رو صاف ک لد بودم و نــیخب خنگه خدا مگه تو  درحد موهای  لــی؟ 
 خودم 

گرم بودم که ر ســکردم.   مــیکه داشتم اتو تــکه تــوع کردم. شــر رم رو کــا  لــیعق ــیا 
م  ا اخم دست از   مــیه دفعه حس کردم داره ب و گفتم:  داشتمــر ر کــاخنده. 

ه؟؟چــ  
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شت گوشش و  تــیقسم ده  ــ ده ــ از موهاش که صاف شده بود رو انداخت 
عد از اتو ک نــنک  مــیان موهارو جمع مــگفت: اول  ه شــو هر دفعه  ش  ه کتــد

گه رو  ه نــیجا رو اتو کــنه ذره ا ــیطوری ال ــندارن. نه ا مــیــر د ذره اونجا  و 
 رو 

ــر ی خدا. منو  ا انقدر ادا داشت؟  ــننــ؟ ناز تــیچه موجودی انداخ گــ  

ا کــا عد چند وقت صبوری کردم و  مــیری که گفت رو  ار  ه  دقت انجام دادم. 
ه اتو کردن مو؟ ش رو ندادم. منو چه   جوا

ا مر زمزمه وار گرفت شدم  تــر که من دخ  ســیم: خدا  

ه خنده افتاد.  ــز نــکه دحرفم خندم گرفت   ــنز اا ـی و  هم  قفه حاال اون بود که 
د.   مـی خند

 *** 

ــزنــ# د  

ا کفش اوم ــیۀ تــر اده شدم. آخۀ دخــ ــنشــاط از ماتــا اح ارک عقل.. چرا  دی 
ِب؟ شــاز فراز و  ــر ای که  لــیجن  

عد از ده ثانــزا ست مانــار  رد اده شد و درو قفل کــ ارک کنه.  ــنشــه تو  

ا تــ لــیت شــر س ده بود. ـشـش پو ــر که ز   کــیکوتاه مش  ــنتــاهن آســر ــش بود. 
بود.  خــی لــیشلوارش هم   

ه اگــادست از ن لش تسه کردن  ه فضای ــر ا ــر  ــز سســر داشتم و  ه شدم. ر ــخــون ــ  

ه  ا ــنر اــاگه شدم. انــر خــمرخش نــعد  فت: خند گلــجا واسش آشنا بود چون 
اتوقمونه.  لــیارک جن ــنا  

ست.. نکنه منظورش کس خا د کهمــهم رو فهگــار معنای نگــاان ه؟؟صــجمع   
ا   : د و گفتخند د نکن.  اری اومدم تا حاال.  کــیان کــفکر  چه هادو ا   یا 

گرفته بودن.   صــیا من مرخ اوقات همزمان ضـیع هک  هــیــاآ   
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د نکردم. ســر خو ً فکر  د گفتم: نه. اص  

شتتــیر خودکه "خــنه معنای ا هــیگــاه ن م انداخت و  نازک کرد   مــیچش " ب
امون توقف کرد. سمت ما نــیــشــکه ما شه های شــم. تــگشــر  ــنشــجلوی 

ا ش اومد  ــندود خســــر داشت  ــیآفتا کــنعــو مردی که  ــ ا؟ جای د آقشــد: ب
ه خدا   مــیدا ــکجا   لــیخا خت رو م کــلشه؟  د م.   تــر ارِک  گه درخت کرد اش د

ندن.  تــنخواس مــی ه فحش ب ما رو   

دم که زا ازی در نــز ار رفت نــه جملۀ آخرش خند ک و گفت: مسخره  ن. اکــار  نــد
اــ ــنا    ــ

از شد که دخشــ ً خنده کنان گفت:   نــیجوو  تــر شۀ عقب  ده شده واسه کــ  آف
را. کــا  ــنا  

ل گفکــی که جلو و کنار  ســر  عمو تــر دخ تــیان بود، گفت: آره واقعا.   

م و   گــیهم د  یلــخاش رو کنار ما نگه داشت خدا رو شکر جای ــشــان ماکــخند
ش ــنشــای ماــر  مون بود. تــنسو   

ا   ســر اده شدن. دو تا ــهمشون  ه دخکــجوون    فــیعر ما رو ســر ان کــ  تــر ان و 
 کرد. 

عموهای من. ســر  ــنتــ_ آرش و آر   

م لــاهم سالم ع م آشنا شد م و  ن اکــکنار    ــنشــتو ما که  نــیس او ک کرد
ا اکــی که کنار  تــر شسته بود، آرش بود. دخ م دست داد و   خند گفت: لــن بود ب

ان. کــا هستم خواهر  مــکــسالم. من    

ش رو ف ختم شــر دس دم: سالم. خوش  

ه   تــر دخ اهت زادی  ه طر نــان داشت. زاکــامزه ای بود و ش ه اشاره ک فــیار  رد: 
اونجا هست.  لــیق خاچــیآال   

س  ــنتــآر  د و گفت:  ه اسارتمون در م  ــ لند خند اد. ــکه   
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ل رو از عقب ما گــیهم م و وسا د م کــ  ــنشــخند ــر ان آورد   ــیونجاام تــرفون. ــ
م و آال نــکه زا س آورد ش اشاره کرده بود. مجددا شا د. بو  لــیق هنوز خاچــیار ب

م و ز ســ  ش شد م.  ــر ــــع صاحا ن کرد اندازه پ  

ساط  ــنتــآر  ً شکردن.   ضــر منقل رو حاو آرش  ره اص ش ه نبودن. آر ــاز نظر چ
ع خنده و  لــیبود. و  ــنتــاز آر  تــر بور  ه هم زادی د تــنن اهت  اشت صداشون ش  

م. من و   ــر ز  ن کرد شسمــکــاندازی پ  لــیومد و ا مــیه نظر  ــیخ  تــر م. دختــا 
اهاش احساس غ وه ای کــ. مثل  کردم  مــی ــیم  تا ق س  و ه ــر تــان چشمای 

ه ظاهر  کــیو و موهای مشــر ا شت داشت  ــر و   

ا هم آشنا  ســر ان کــ از کرد و همه  ت رو  م. ه تــر صح ا آغازی بود ت ــنمــشد
ش رو شونم مــار مثل هنــم. زانــــز حرف  تــر شــ م حرف شده بود دس شه 

ت  مــیم رو شــگو   شست و گفت:  ی؟ر نگه داشه دس  

ه جمع آر  ده. کــاوست تا  ــیا ــنا ــنتــازش گرفتم که  ری انجام   

ه خودم اومدم: چه موهای صا تــیا حس کردن دس ته فر لــبداری ا فــیرو موهام 
ه. تــر قشنگ   

ش  دم: از کجا ــر خــا  تعجب ب که..   نــیدو  مــیه شدم و خند  

دن عکسم رو  هــیگــااشاره کرد. ن شــیه گو  ا چشم ا د ه صفحه اش انداختم. 
دن مــکــک گراندش حس کردم چشمام از حدقه دراومده.   ا د ه خنده افتاد:  ا 

ت نــدم موهات فره و االن صافش کردی معلومه آقا زامــعکس ف ــنا ار دوس
جا. ــنداره که عکست رو گذاشته ا  

ه لحظه  ــنمن هنوز تو شوک ا لــیو گفت   تــر جملۀ آخرش رو آروم  عکس بودم. 
اشم  م کرد و ــاد اون عکس تو زونکن افتادم. اون عص واقعا شک کردم خودم 

د واسه شــار سابق نداشت که گو نــزا فــیشوکه از طر  ــنا ده. شا م  ش رو ب
ع ــنمــه ؟؟ چــی نــیعممکنه که.. نه  نــیبود.   

ازوم و گفت: ب ه  ــنزدم  م عکس دو نفره هم داری؟ ــ  
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ت همۀ شئونات اسال لــبا خنده ادامه داد: ا ا رعا . مــیته   

.. ب ــی دم: نه ندارم لند خند ــناراده  ً ستم  نــ ئــنه که مطمــنمنظورم ا ــ  کــ
ا اهم داشته  م. شــعکس دو نفره   

م علــبا د: واقعا؟.. ـســـر ا تعجب  خ ه. جــیته  د شــوای ب ا ً ن  لــیفضو  د اص
کردم.   مــی  

ش:  ا؟؟مــکــال. چند سالته  خــ ــیدستمو گذاشتم روی دس  

شــ_ تازه  ه ساله که دا ا   تــنرفگعد از   رم.  مــیه گــاست و خرده ای سالمه. تق
خوام ازدواج کنم.  مــیمدرم   

شاز س خندم رو حفظ کردم و گفتم: آهان. من چند لــه.. گــاکوِت ناخواسته دا
م تــر ک چــازت کو  هــیما  

ش ری؟ مــیه نگــا_ تو دا  

شدم که  ش رشته ای رو قبول   ــنمــخواستم واسه ه مــیه دروغ گفتم: نه. راس
کنم   مــیر کــاالش شدم. اما  خــ ــی  

گه  نــیآها م د م و رف  گفت.  ساط منقل که ســر م جمع تــگپ زد ت وق لــیخــا. 
کرده بود   ــر شده بود، دودش همه جا رو  ضــر بود حا  

ــناــآرش از منقل فاصله گرفت و گفت:  ــز م  ــ خورم ــز مــ چــ   دورهم 

شس اد تــدور هم  ه امــم. ز ــز  ــنلم  ش مــیا نچــ م رو ام  هگــارفت. چون دا عصا
م رخته بود طوری که همش سکوت کرده بودم و ا ه حرف نــی زاســر  ــنب ار 

 افتاده بود. 

ا چند ساعتمون  از همه کــا  ــنف اصــر تق و ر  چــیرا شد. تو عالم خودم بودم 
ه خودم کوفت کردم.   

د:  ان پرس ار زخمات خوب شد؟؟نــزا ک  

االخره چند هفته اس که گذشته ی تکون داســر شت هم  ا.  ا د: آره   
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خدا رو شکر. ×   

مکش.  ــنتــاغ منقل و درست کردن جوجه. آر ســر لند شد و رفت عد  هم رفت 
م زود نــد. زاشــم ساعت تو کنــر حدود کــا  ــنا ا تعجب گفت:  اسه و ست نــار 
ا؟؟ــنا  

م. نــک  مــیون فقط آمادش لــیان جواب داد: چرا. و کــ  

ا  لند شد و گفت:  نــآرش  از  ۀ ق کــیش  ونه؟لــیا  

ــناو  ستاد گــاار ننــنفر زا لــ ا خنده دستاش رو گذاشت رو زانوش و ا : من ش کرد. 
ستم. نــ  

م متعجب ن فش کن داداش.   ــنتــش کردم آر گــاو از جمع دور شد.  گفت: رد  

گه وا ه حرفاــد م کار رفتم  نــسمت زا ــناــر ه گوش کنم. بناقــی ستادم تا  ه 
شسته بود شــسمت  تــر دور  ه خا ز  ــی ب ها  شستم.   ــنمــتوجه  کنارش   

؟ تــیشسنــششون ــ+ چرا   
عد ناهار مطم ساط ق مــیم ئــن_ چون  ون راه بندازن و منم که ازش لــیخوان 

ــز  ارم. ــ  
دش کــادامه داد:   ا  امــان هم  که تو هم    خوب شد تــر رن دور  مــیا مــکــد. حتما 

 اومدی. 

ش منم ق ون زاد دوست ندارم لــی+ راس  

ه جلو  ه مردــر خــو  ا   مــیه شدم.   ـینـتمام مشغول خوش گذرو  لــیاخــ ــیکه 
ه آر  هــیگــابودن ن . وع کرده بودنشــر رشون رو کــاا کردم که  ــنا ــنتــهم   
ش ا ه دفعه  شت گوشم فرستاد و   تــیقسم شت دس ه  از موهام که لخت بود 

اد. مــبهت  تــر شــموهای فر  لــیگفت: لخت هم قشنگه ها.. و   

ش برگشتم که    شــی مــی تــر  ــیتــنادامه داد: خواس تــر آروم سم

ا  قــیمــخند علــ عد  ه واقعا. چون صاف تــر فر به لــیو  حرص گفتم:  مــیزدم. 
ر وا رفته. گــاژله ان ــنعــهمش جلو چشمامه.   
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ا اخم ساخت د و  ه ن  گــیخند ؟ گه ژلۀ وا رفته  مــیجۀ زحمتای دستای من تــگفت: 
 چه ر داره؟

ا ا م جمع کردم و دستامو دورش حلقه کردم: خب حاال اخم نکن   ــناهام رو 
ــنفتاده نــ وجود چطور خط وهات؟ــر ا ــ  

ه خنده افتاد. چند ثا تــیققــکه حــنا ا ت گفته بودم،  ا جد ا چشنــرو  مای  ه 
عد سکوت کرد گــاگرد ن م کرد و   

م کردی چــسکوت  ــنوای خدا ا عد هم حا ــنه نازل کردی و  ما دوتا؟ ــ  

م از موهام اومد شــک  فــیهو  اره  ا دستم دم که دو شت  ــر جلو چشمام.  دمش 
ار ا ا خنده گفت: خب ع نــرو کرده بودم زاکــا  ــنگوشم. صد  اره. دم چاره ــز ار   

ِل  ا بهت و  جــیم رو از ســر درمال تعجب  ه موهام زد. همچنان  ش خارج کرد و 
ش کردم. داــکردم،   مــیموهات رو صاف  تــیکردم که گفت: وق  مــیش گــاج نگــی

ال فرص  ــیجا ــنمــدرست ه عدش دن ش ــر بودم که  تــیکه االن هست، بود.. 
. گردونمــر   

اد گو  ا کنجشــلحظه ای  وی خواستم سوالم رو کــاش و اون عکس افتادم. 
ا ــر درموردش ب ه جالــسم، که  اشاره کرد: نظرت در مورد دوچرخه  ــیخند 

ه؟چــسواری   

شدن و بهش اشاره کرده بودم،  مــیرد  تــنی که چند دوچرخه سوار داشر ــســه م
ــز ه  ه بهشون زمزمه کردم: ــر خــه کردم. گــان م نچــ خندی؟  مــیی   

ست د:  اشه.  چــیداره  گــیخند  
ا هنوز نگفته ــر ا اخم گفتم:  ا خندی؟ مــیو   

م.  لند شد اعث ش  دستم رو گرفت و  ش  دنم گر گرمای دس ــر د  ه. حس گــ
ه  ــیجــیع اره  شو نگرفته بودم.  لــیخــاغم اومد. ســر دو وقت بود که دس  

گه.  گو د ه خودم اومدم: خب  ا صداش   
شدم. شدما، و  چ لــی+ من تا حاال دوچرخه سوار  م تــیم وقگــتو  خ   کــیچ

 داشت 
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ه  مــیقشنگ معلوم بود  خنده.  تفا کرد و  خندی  لــخواد  شونۀ خنده بود، ا که 
ه  ــیعــیگفت:  اهم تج م. نــک  مــینداره حداقل   

د هم امروز  گذره.  مــیرفتارش عوض شده بود.. شا ه هردومون خوش  خواست   
ــر غـیهو حالت چهره ام ت ه وقت..   ــ کرد و گفتم: زخمات..   
گه.  _ نه حواسم هست  خوب شده د  

م نــ+ زا م ــ ه وقت  نــیک  ــیمار  شه؟چــ م   
ه خرده مسخره بود ــ از دهنم  ــیه جورا د. حرفم   

ه چشمام زل زد و خواست مــیع ــز ق  ا صدایچــ گه که  ش گــان آرش، ی  هش سم
ه خــچر  عد سمت نــد. لحظه ای  دم. خــچر  آرشمرخش زل زدم و   

؟ــنتــدوچرخه سواری هس مــ م ــخوا مــیا مــکــان و  کــمن و  ؟ نــی_ زا  
م از اون جا.  ــنمــار گفت: اتفاقا واسه هنــزا ه ام اــ لند شد ا ه لــبم من  ا ته 

م.   ا
م. سو  ش جــیف پولش رو گذاشت داخل کــان  کــندم صلوات   تــیپنج نفر شد

م. ــ  ــننــــز و گفت: پول اجارۀ همۀ دوچرخه ها رو دادم.   

گه  تــیذاش مــیجلو رفت و گفت:  مــیار نــزا دم د من   

د:  م ــ ال. خــ ــیخند  

اهم رفمــکــو دست   ه پنج تا دــنم تا اتــ. ما هم رفتــنا رو گرفت و  وچرخه که 
ه بودن. ســر  ا مشا م که تق د  

مکــالار  نــشون رفت. زاکــهر کس سمت  ، ای که رو دستۀ دوچرخه ام بود  نــیه ا
ش، گفت: ا مــیکه   لــیم و درحاســر رو گذاشت روی  ه چون ــنس ندی خ و ب

ش رو نداش ۀ سوار شد . تــیتج  

ل زدم همســر  ار هم  م. نفس ع گــیم رو تکون دادم و چند    قــیمــآماده شد
اال شــک ا خدا چه قدر رفتم  ه سخدم و سوار دوچرخه شدم.  اهام رو   تــی 

ه ز  فتم. نــتا  ــنمــرسوندم   

ه جلو ــز مــهش رو کــالــــع  ســ ان کــ ک.. دو.. سه.. ــر خــون کرد و  ه شد: خب..   
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ــر جو  ــنعــ ده حرکت کردم. اولش تعادل نداشتم و  گــ ا  لــیهای دوچرخه ند
خ ستم کن تــید اورش تــر تو بود ام سخت ــر لش کنم.   

ادی که در اصــموهام تو هوا درحال رق ه وجود اومده بو ســر  ثــر دن بودن.  د، عتم 
م دست داد  ــیحس خ  ب  

د  اد شد و حس کردم  از کردم. زا تــر غرق بودم که ی ار مثل نــشد. چشمامو 
اد ازم گذشت   همون 

دم که   م ر مــکــان و  کــا اخم خند م از ــنا خنده گفت: آف ان کــدن.  ســا ب . خ
  ــننــز  مــیما جلو 

ــنصدای خشم ه خدا ا تــر دور  مــیو خنده دار آرش از  گــ خ ه ــناومد: آقا  اش چ
دال زدم  اهام داغون شد انقدر  رنه  اد نداره. وا  

لند گفت: عروس نســر ا مــکــ ش رو زاد کرد و خنده کنان    ــیمقصه ــر تونه  مــیع
کجه   ــنمــگه ز   

دن.  ا هم گذشتم که مــکــــــع از کنار  ســ م جدی شدم و آرش  تــیحهمه خند
لند شد تــر صدای اع اضش   

ه دسته های دورچرخه وارد کردم و رفتم... زا گه نــا خنده فشاری  دم د ارو د
ا درد هال  ا قا کناقــشدم. متوجه حضورم شد. د مــیداشتم از  م.  ر هم بود

  تــیسنــلد  تــی؟؟ تو االن گفــز نــتعجب گفت: منو مسخره کردی د

ستم.  و.. تو ه خدا.. ی ا خنده و نفس زنان گفتم:   

د و اخ ــن مــیخند شوند. از هــر ا ــ م و چند لحظه سوءاستفاده کرد ــنمــوهاش 
 ازش جلو زدم. 

ت نــ صداش رو از دور شدم شــک  لــیغ خفه ای از خوشحاجــی رسم.  مــیدم: ب  

عد از قر لــ دم تا نخندم. وای خدا  م خوش  نــیم رو گ گذره..   مــیداره ب  
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گه درد گرفتهقــدو د ا از همه دور شده بودم. زانوهام د دال زدم. تق بود  قه ای 
م شد، ســر م  اهام که  م کردم. درد  اره ام رو عتم رو  دال دوچرخه ر  دو وی 

ام از روش  لــیفشار دادم و  ــز ه دفعه    نــیــهــمنتظره بود  ــر غـخورد. چون  لــ
اهاش رو ز شــک ستم تعادل دوچرخه رو حفظ کنم و  شدم  کــی ــنمــدم. نتو  

 تــیسنــلد  تــیخوب وق تــر دم و از درد زانوم رو گرفتم. آخه دخشــغ خفه ای کجــی
ازی در چرا  رمان  آری؟ مــیق  

از کردم و وض ام رو بعــجرئت نداشتم چشمام رو  ــنت خودم و  ه دفعه بو ــ ی م. 
از شد  ــیرو حس کردم.  ــیعطر آشنا اراده چشمام   

دن زا ا  داشتــر ش رو ــک آفتاــنعــار اشک جلو چشمام رو گرفت. فورا نــا د و 
شدی تو؟  چــیچشمای گرد و نگران گفت:   

م گرفتم و مانعش  چــین ازوش رو مح ش رو روی زانوم قرار داد که  زد و دس
ــز کرد و خواست   مــیشدم. اخ گه که گفتم: خداچــ ه اون  ــی  ه هم کــالش ا

شدم.  مــیه مغزی ضــ نداشتم قطعا   

س آوردی فقطنــیز  مــیه چــحرفا  ــنشد: ا تــر ظ لــاخمش غ ب ســزانوت آ ؟ شا
ده.   د

ش انداختم. ش هــیگــان ه قول  ملوار ناناسب اره شده لو)نــ(  از روی زانوهاش 
کرد.   مــیاذیتم  تــر شــشده بود. سوزشش  ــیخا  تــر شــش کــ لــیبود و   

ش ب  مــیآخ آرو  ش نــم که زاــر گفتم و خواستم دستم رو سم ار مانعم شد: ب
ش ن. ا نــز دست  لند شو   مــیه داخل زخمت عفونت ــر ه خا م سمت ــ کنه. 

ه. تــر  ــز مــ اونجا تــنشــما  

ا ا ــنگفتم: من چطوری ا  ــیعص مــیا چشمای گرد و   زانوهای ــنهمه راه رو 
ــ مــیم؟ نــر ناقصم  ؟ــز خون ر  نــیــ ی کرده  

ال  تــیشه وقمــه   مــی لــیعالم و آدم حرص و دردم رو خا ســر مد او  مــیم ســر  ــیه 
ه دفعه حس کردم روی هوا معلق ام.  از کردم.  ستم.  چشمامو   
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 ستــر دن. از تعجب و ســا ر مــکــان و  کــش کردم که همون لحظه  گــاا تعجب ن
ه امون خدا رها کردن و سمتمون اومدن   دوچرخه رو 

ت گفت: دمــکــ ا ب ؟؟ تو.. ــز نــا   

قت  تــیا در گوشم گفت: وقنــزا ــر   مــیازم س گه  مــی ــنمــی هگــ شه د  

ر متوجه اون حرفش شدن و آروم گــاا انمــکــان و  کــش کردم که  گــامسخره ن
دن   خند

ه سخنــزا ذار ز   تــیار جلوی خندش رو  ا حرص گفتم: منو   اون ــنمــگرفت. 
ری کرد. کــاه  شه  مــیجوری هم   

ک کرد. نــز ه خودش  تــر شــمنو  غل ان معذب بودم که تو کــجلوی   ــیه جوراد
ه تشــر چۀ رو مخ هــما ــناز ا لــیار مونده بودم و نــزا که   ــنز ادن. اــوع کرد 

ش  ک بودم. نــز انقدر ب د  

ه  نــزا ت رو  ا جد ه کــار   دوچرخه ها رو که مال من و شه اون  مــیان گفت: ا
ذار ــز نــد اشه ما قــ ــر ســکنار که جلوی م  ــنه رو  رم  ــیمۀ دوچرخه سوارها ن

مون. ــنشــسمت ما  

ازی خودم رو ازش جدا کردم و  ستم. و   عــیسا لج ا ای خودم  ه  لــیکردم رو 
ازوش رو گرفتم مجبور شدم ه م. نــو  کی ر ــر ســطوری م ــنمــدفعه   

اشه ای گفت. مــکــ دم: آقا آرش کو؟؟ســــر ا تعجب  ا   

ا گفت: بنده خدا عقب موند. مــکــد.  تــرکــان از خنده کــ  

دم که م از کنار جاده رد ا آروم خند م که هم روی آسفالت مــیهم راه افتاد  شد
هنــصاف حرکت ک ــنمــو ز  گه  ما نخورن.  م و هم دوچرخه های د  

ار تــر ت دخســر خا تو  نــیع ــر   تــیمف ــر .  افشاری گــ ا   تــیخواس آوردی اون وقت 
ار ــر خودت راه  گه ای درونم گفت: " ؟ صدای د ه؟"چــ تــیمف ــر ی  
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اره خا تو  ه کجاش شلــ ــنت چرا آخه اســر دو ا جذ ار ــس  ه دــر ه  فعه ه؟ 
دم نم رو گآزاد دست افم قــده شد: شــهش سمتم کگــارفتم جلوی دهنم و خند

ش خنده داره؟چــ  

د ستم خفه شم.  ش نتو دم پوکر ن تــر از جدی ه جلو گــاخند   ه شد ــر خــم کرد و 

ازوش بود جــید داخل ــر دستاش رو  ش. هنوز دستم روی   

دســت آســر و جدی جدی ی نذاشته و تــر ثــهه تأکــالکه اون  ــن_ نه مثل ا ه ب د  

ا حرص گفتم: نقــمستــر غـ لــیخــ . ــر خــم گفت خل وضع شدی رفت   

ار  ــیو  ؟ ــیم انقدر ــر هوا زمزمه کردم:  ادب  

ه چشمام ــر ا ا اال رفته و متعجب  ستــر خــوهای  ستاد. ناخواسته ا  ادم ه شد و ا
ـرفته رفته تعجب چشماش از  م  خــیز ــر رفت و  ـنــ ار ــر خــب م؟ ـر ـه شد: که من   

اره  ای داغون سنگ کو  ــیدو ا اون  کــیهوا  ه جلشــر ام ف ــر رو ز  چــ ت  ــر و دم و 
ه دفعه ز جــ ه زانوم فشاری آورد.  کردم که  شونه هام رو گرفت ــر غم هوا رفت 

ــر تو خوددر  ــز نــفه گفت: دکــالو   من داری؟ی مز گــ  

ــنخشم م دو عدد ش کردم گــاو متعجب ن گــ  مار دو ــواقعا هر دومون رسما شد
 ـیهـاون هم زنم.  مــیغ جــیاخرم دم و  مــی تــیخندم و سو  مــی هــی.. من ــیقط

شه و آخرم نگران  مــی ــیعص  

غلم کرد. نه مثل ا اره  رو از دور  ــنشــم که ماتــفنــر  لــیخــه ــنمــکه قسمت هــندو
م.  د م نــکردم تو د  مــیچند قدم حس  ــنمــتو هد گه ا ای د  

ه جا رو  ــنمــآروم منو گذاشت ز  ــر و گفت:  د صندوق عتــیفنــتا  گــ ا قب رو . 
از کنم   

ا چشمای گرد گفتم: اکــا ه رو من گذاشتم داخل   ــنری که گفت رو کردم.  جع
ــنکــا ت ــ  
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از کرد و درحا ال   لــیدرش رو  ه دن ش  ــز که دس عد گذاشتمش چــ ی بود، گفت: 
اوقات همراهمه  تــر شــ. ــنشــتو ما  

از کرد و گفت:  . ــنشــدر عقب رو   

ش انداختم و رو صند ــیه کوتاه و متعجگــان اهام رو  لــیب ــر شستم و  ون ــ
ون کردم. ــز آو   

اال.   دا کرد. ــل رو تــ سز اگــا غذش جدا  کــاز  ا رو  لتــ اس ز گــام از شلوارم رو داد 
عد چسســ کرد و  ه خارج کرد.  ــیــــع روی زخمم گذاشت.  از جع  

ــز  ــن+ تو ا و..  لــبزخم و.. قرص ق تــنس ــنمــ؟ هنــیدو  مــیا رو از کجا چــ  

ل و ا ه. ــوقت ها ــننــمال چنت ــنتــر تک خنده ای زد: گو  

ا چه  ا ــر ــنه  ه گــ  

س عدم  ــ زخم  تــن_  لدن. چــ ه که همه   

ا گــاهم از چند طرف روی   گــیر ــز چسب  شکری زمزمه کردم و لــز چسبوند.   خند 
ا ــنشلوارم رو دادم  . ــ  

؟ــز نــ_ د  

م  یمــنه هر وقت هم صدا ــز اومد صدام  مــیش ــم    مــیزد "ی" اسمم رو 
د شــک  

ه چشماش قــمست ش نشه مــمثل هه شدم. ــر خــم  ه کردم  گــاوا رفتم. سست ب
گه؟  که گفت: درد نداری د

ش  ــنمــه ه طر ســر ه بودم، ــر خــطور که ب  ــیخ لــیخــدادم. تکون  ــنفــم رو 
لند شد  زمزمه کرد و دست هاش رو روی زانوهاش گذاشت  

لند شو  ه درد نداری  س ا م. ــ _   
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ستم. زاــر  لــیآروم از روی صند ا هم رو قفل کرد و م ــنشــار مانــخاستم و درو 
ا کنجچــیسمت آال  م که  رم دوچرخه  مــیدم: من که نســــر وی کــاق حرکت کرد

س چرا ن ری؟ مــیسوار شم. تو   

ه  گــان ازش   لــیافتاد. خنده ای کرد و درحا مهکــالم کرد که چشمش    کرد   مــیکه 
گه خسته شدم   گفت: د

م. همه اومده بودن  ســر   تــنعد از شس انداخت.  مــیا داشت سفره رو مــکــد
خ دست هامون، شستم و گفتم: ب ای سفره  مک کنم.  مــید نشــآروم  تونم   

؟یــنداره. االن خ  ــیعــیا گفت: مــکــ  

ا.   مــیخندۀ آرو  ا کردم: آره   

رهای ــاکهمۀ   تــیگشتم. وقــر ر گــاا حالت زاری گفت: رسما از دود خونه ان ــنتــآر 
دۀ من، ه ــنتــدرست کردن جوجه رو انداخ شد.  ــنمــه ع  

ا درد گفت: خوب شد  مــیکه زانوهاش رو ماساژ   لــیآرش درحا ومدی نــیداد، 
اهام ـتــرکـداداش.  د   

ه هم کــ ش: ا ه شو د و زد  اهاش تو  مــیاد، نــخواست  مــیان خند ست.  تو
م  ال  ده. تازه خوب شده ضــ فوت ه د  

دونم.  مــیی تکون داد: ســر   

شس م. واقعا بوش آدم رو مست تــداشــر خ جوجه ســیم. نفری دو تــدور سفره 
ک و چند   مــی ام تح شد  ــر اـر ـکرد. اشت  

ه ما مــکــ ؟؟ــنخور  مــید: گوجه ســــر ا رو   

ار جواب داد: نه ممنون نــزا  

. ســیخوام. مر  مــی+ من هم ن  

اره ن ه جوجۀ ع گــادو ه دفعه ــر ش کــم دوختم. دستمو سمت ــز هم رو  دم که 
 سوختم 
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ستم. دخ م تحمل کن خنک شه. ن تــر چشمام رو  ار همش نــدم که زاز  چــیخب 
م گذاشت.  شقا ا نون داخل   رو 

م که در گوشم گفت: امروز روز سوخ  مــیخندۀ آرو  تو عه.  تــنکرد  

مرن دم و   مــی عــیسو خنده ای که  گــیا اخم  ش کنم، جوجه رو ج و کردم پن
 قورت دادم. 

دن  عدی درحال ج ا جوجۀ  ــز بودم که یهـو  دم هر چــ خل دهنم دا چــیی که د
لوم  ده شد شــه همه سمتم کگــاد. نــ بود تو   

ا صدای خش دار گفتم: نکن نــزا ازوش و  ه  ه دفعه زدم  شتم که  ار نگران زد 
 عه 

ش رو عقب ک  مــیاخ تو  چــیکه شدم هر   تــر د. خندمون گرفت بهشــکرد و دس
کشم  ستم نفس   دهنم بود قورت دادم. تازه تو

شد یهو؟ چــید: ســــر ا خندش رو جمع کرد و مــکــ  

ه..  ه..  .  چــیهــ+  ً اص  

گــو تــنا همزمان گفمــکــان و  کــ  :  

دمش تــر  مــیا  لــ دم. غذا هم ســتــر س بهش اشاره کردم و گفتم: یهو د وم. د   

ش گرفت. نــهمه بهش زل زدن. زا لند شد و ماهرانه تو دس ار   

؟؟نــ_ ا  

شا  ــنشــتا نخندن خفه  تــنهمه خودشون رو نگه داش ا  
راه گفت: بندازش ز  فه ثــک  ــنمــا ا  

ارک زند ــعه.. موشه مگه؟  _  کنه.   مــی گــیچاره همش تو   
س داره؟تــر د: جدی سنجاب ســــر ان کــ  

ا نمکه که.  د:   آرش خند
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ا نمکه؟ ا چــ د. مــنفه لــیچشم غرۀ محوی رفتم و  ــیش    ــی

ه هوا نــک خنده های زالــچند لحظه سکوت بود که یهـو ش  هقــتاب شد. ــر ار 
ه خنده افتادن.  خندم. شــر تو هم   ا ــنخنده های ا لــیو ا اون لحظه نبودم که 

دم ســر  ی بود که فقطســر ه قدری م اال گرفتم و خند مو   

لند شدم و گفتم: و  خــیناهار در شو  شورم. ــر خنده خورده شد.  م دست هامو   

خوری ای که  مون بود حرکت کردم. انــز سمت آ از  گــاته لنگ لنلــبد ن آب رو 
عد از شســر کردم و دستمو ز  شنمه. تــش کردم.  شون، حس کردم واقعا   

ک دهنم نــز آب کردم. خواستم  ــر انگشتامو چسبوندم و کف دستمو  ارم که ــد
مانعم شد.  تــیه دفعه دس  

خوری اشاره کرد و حر   مــیاخ ه کنار آ ا چشم  ــ مــیگفت: ن  صــیکرد و  ش آ نــیــ
ل ــر غـ خوای..  مــیِب؟؟؟ شــر قا  

دم: عه توهم. حواسم نبود ــ وسط حرفش   
شنوم گفت: تو ه . گــی  مــیو ــنمــشه همــآروم طوری که من   

خوری  ــر تلند  د  ا االخره ن ادامه داد:   
م.  ه برگش ق ش  ــزی نگفتم و پ ه  چ ا مــکــچشمم  ــخند لــا خورد که   ــیهاز چــ

د و ازش فرار نکرد ســتــر وونه نحــیاد مــنداخت. خوشم  مــیجلوی سنجاب   

دی؟  مــیبهش  چــیصورتم رو جمع کردم:   

اشه. از  بهم انداخت هــیه کوتاگــان م گردو فکر کنم دوست داشته  و گفت: 
حونه مونده بود.   ص

ــز  شستم. لــجای ق ســر ی نگفتم و چــ م   

 *** 

ــز  م از طر  لــیخــی تا ساعت هفت شب نمونده بود. چــ م ه فــیواقعا مونده بود
بهمون گوش گذشت.  لــیخــ  
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ساطمون بودن. درح ــیان آدمای خ کــل های  مــفا ل و  ال جمع کردن وسا
ک  م که متوجه شدم تازه  ان. مــی االن دارن ســر بود  

م و من هم نــزا ست. از همه خداف کرد ــــع ســ ار در صندوق عقب رو 
شستم   

م که متوجه آشفت م. وسط راه بود ار شدم نــواضح زا گــیسمت خونه راه افتاد  

ــز ر گــاان م رخته بود. شه اعمــی مثل هچــ ش رو ب صا  

شده؟؟  چــی+   

. چــیهــگفت:   مــیا اخ  

گو  م  ا اخم گفتم: ب  ً  متقا
ه زون آورد. کــ" درمال تعجب اسم ان" رو   

 + خب؟
 _ اون خواهر داره و من.. 

ا الــ د و  ادش ش رو گ ه دفعه  خم دستاش رو روی فرمون فشار داد. چطور 
ت کنه خواست مــینافتاد؟  م خودشو اذ  

تور رو خاموش کرد که آهنگ هم قطع شد. نــیا حرص و خشم ما  
االخره.. شــی مــی ــی+ بهش.. فکر نکن. عص  .  

ه ر  مــیستم ننــ ــید: عصــ وسط حرفم    چــی لــیقم حسودی کنم. و فــخوام 
خورم.  مــیطه خواهر ندارم فقط بهش غ تــینم؟ وقر ککــا  

ن رو که داری. + م  

موقت  لــیزد و طعنه دار گفت: آره دارمت. و  جــیپوزخند ک  
ً پوزخندی زدم. از ا م. واژه نفرت داشت ــنمتقا  

شد لــی و "شادی" من موقت بود    نــیغم هام "نا محدود" و تموم 

د _  ا اطل کصــفردا  عنــغه رو  اطل  نــیم.  شه  مــیخودش   
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ش داشت عذاتــیموقغۀ صــ ــنا ا ا شون  گــیشمــتلخ و ه ــی،  . داد.  مــیرو   

ه اون حرف فقط  شم  که مقدمه ای   ــیدردنا  مجدد بود پوزخند  پوزخند ه وا
س کجا  ــیاتــنوع شدن شــر ای ــر بود  ؟ مــر هام خونمون رو که از دست دادم. 

 خونۀ مامان هم که اون طوری.. 

عشد  مــیاورم ن ؟ امروز چه قدر زود گذشت.  نــی  ه سال گذشت؟ چطوری
د ا ا ا ا  مــیطوری  ــنن ش کن. نــچند ساعت رو طوال  ــنگذشت خدا  

عد  ً مگه ما روز  در ــز ســاص ار صــده  اره پوزخند زدم. آره  م؟ دو سال غه شد
س مــدمون نفعــاز  چــیهــما  م و  درش نفــز ـسـهم از  چــیهــد م. مــده  د  

ه من خو گــاان ان ــر کردم، االن ج  لــیومده بود. هرچه قدر امروز خوشحانــی شــیر 
ت رو خراب و   تــیهس تــی، در انتظار فرصلــیشد. هر وقت خوشحا که حالت خ

 دگرگون کنه 

ــز  شون  ــیدر  ــیم. صدای نفس های تــی نگفچــ   رو  ضـیغداد، دارم  مــیمن 
ــز کنم که   مــیل تــر کن ل شه چــ د ه چند قطره اشک ت ی نمونده   

ــع گذشت که ر  م خونه. ماســه ر ه محض حــوارد  ــنشــد از  مز درو تــر اط شد و 
راه ا خشم  دم. تعادلم رو حفظ کردم و ــغض و دلخوری درو ک  همون ا کردم و 

ه زانوم وارد  ــز شد،  ـیمـافتادم. فشاری که  ود، م بلــی نبود. فشاری که روی قچــ
ــیکرد. ق  مــیداشت خفه ام  ه نفرو  که  لــ  رو  خواست و اسمش مــیفقط وجود 

حک کرده بود  وسطش  

ستم   مــیاز شدت فشاری که روم بود، ن زدم که از  چــیدا کنم. نــد درو ــکــلتو
ه دفعه خم شد و  از کرد.  هــیگــادون نش داشت. ــر دستم افتاد  ه من درو 

ستم خودم رو نگه دارم و  گه نتو غد ل چند   ضـیا  ه لحظات ق ت  س  ــر اــر که 
ع م  نــیشده بود، داد زدم:  عنــتو واست م ه ذره هم  ــنتو ا نــیست؟  مدت تو 

سمن ه  شدی؟ ؟ تــیدل ن ستم  ــ هه مم وا ل حتما دلت رو مــی زنم و غ رقا
ه سن کــیش ــته معلومه که دلت لــبا تحملم.  گه اس. تو  لد گــید .. سنــــــگ تو 

لدم شــیعاشق  تــیسنــ مو  تــیسنــ.  م  ــــــــچ وقـــــت هــ. نــیعاشق  ادم رفت 
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ً ح ستــــه  تــیسنــلد  تــیاص اور کنم که مرگ خانوادت داغونت   . شــیوا چطور 
 کرده؟ حداقل عاشق اونا که بودی. 

 *** 

س کرده بودم. تو وان آب  مان خودم رو ح چند ساعت گذشت تو حموم اتاق م
که اون   ـیتـکرد. از وق  مــیاذیتم  تــر شــار نــدی زاســر  لــی. و مد فرو رفته بودســر 

ه ن گه  ش زدم د ش گــاحرف رو ب داختم. نــنهم ب  

ه همه فکر و ذکرم رف لــیخــ لــید و ه سال زمان زادی بو  ام  تــنزود گذشت.. ا ا
ه روزش واسم  مــی ه قرن بود  ــر اــر شد، قطعا  ا   

ه  ه سنگ بود.  ــز چ هــیاون  گه ای ن چــ ش مــید ستم  ش کنم. موهای ــیتو
ه ــر صافم رو داخل آب فرو  دجو تــنۀ وان گرفتم لــدم. دستام رو  زد. لر  مــیر م   

 مــیر فقط اون گــاانخواست.  مــیار دلم آغوش گرم مادرم رو  ــنمــای چندــر 
دنم رو تأ ست گرمای  ــز کنه. نه   ــنمــتو گه ای.  چــ د  

د ل... اما اش تــر اشک رختم.  گه و نــد بودن ســر مم کــااز ق ضعم شخندی زدم. د
ه دخونســر ر تو گــاکردن. همه وجودم ان  مــیگرم ن  مم، صورتم رو کــاطوری بود که اش

س شده بود. قفل اون ــر خــای ذ شدســر ه و ح از  ــر بود  نــیدخونه  ش ــ ه و
ــیق ــــغ  لــ ه نفر داشت اون رو ازم در کرد. گرما و عشقش رو..   مــیبود که   

ض  گه داشتم م ه خودم تلنگری بو  ــنمــشدم ه مــیعطسه ای کردم. د د تا 
مم دارم چه حماقــ ف گوشۀ   تــیفــاد مــر خوشت گــاتو ان ــز نــکنم د  مــی تــیام و 

زدم.  یمــخودم غر  ســر ر.. خودم داشتم کــاســر ی ــر  نــیو درد نتو  ضـیاتاق و از م
ــر  م کردم و تــناز وان خارج شدم و حوله ای  ون رفتم ــ  

ا طراح های مشاهن ز ــر ــه  ارخونه  م م دم.  شــپو  کــیو شلواری مش کــیرد چ
اره ز نــار خونه نــمتوجه شدم زا ا پوزخند؟ــز غر  ــرلــبست. موندم دو فقط  نم 

ــنو خشم ــیعص تــیوق لد بود  ــر نه ــز شه، از خونه  مــی گــ اون  ســیون. نکنه کــ
ــر  ؟؟ کنه  مــیونه که آرومش ــ  
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ا ک ا ق ســیهه اون شخص  ده بودمش و    ــننــمادرش و ناز  ــر بود که تاحاال ند

ه ا ش،  ا ا ه گذشته. گذشته ای که حاال  اره ختم شد  شد  مــیجا ختم ــندو  

*** 

ــارنــ# زا  

اهام از ــا خشم درو ک  ار سست شده بود  ــنمــدهــز ســمای ســر دم.   شب ب
ستم  مــین اال. و ــر تو مجبور بودم  لــیم   

م پناه کــاامشب هم اتاق    بود که لــیده نحسه؟ سواــز ســداد. واقعا  مــیرم ب
ا واضح بود.  ش هم تق ــز امشب  جوا از نحس بود.  تــر ی فرا چــ  

ه اــتا چند روز  خرافات اعتقاد نداشتم. "انتقام" جزء اون اعتقاداتم  ــنش 
ه خدا خالصه ش ناشکر بودم. حس ــر اــر شه در مــکه ه  ــیشده بود و اعتقاد 

عد   مــیری نکــاای من بندش  ــر آد و  مــینــر ری از اون کــاکردم    مــی مرگ  کنه. 
 خانوادم 

ه ســر خورد ــر ا  دلــم  له ها  ش هم ـر تـشــدردها حقته..  ــنسست شدم ا تــر ۀ 
قته   ال

ا ه ام هم درد گرفت. خدــکــلد و سمت  شــک  ــر تــج رفت؟ گوشم گــیم  ســر چطور  ا
م کن. اون ق م ده. سخته درک ا لــبه امشب  شون  ونم رو  ه   ــنم که 

م من سنگ نبودم. مغرور هم نبودم   سن

اشم و  لد نبودم اما ــر د هم نبودم اســر خو لــیلد نبودم خون گرم  ت  از مح
ن بودن هم تو ذاتم نبود. خش  

 ــیداشتم که خودمم تو شناخت و  تــیصــیها نبود. شخ ــنمن ا لــیفع کــلمش
ش مونده بودم. من آدم عــر  بودم  ــیجــیدن ب  

ستم جذب ک مــیاخالق ن ــنا ا ا دفع و دور از همه؟ مــی ســیدو شم   
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لوم  ه سخکــشمم چاز چ کــیدم که از درد اشــر دستامو سمت پ لند شدم  تــید. 
اال ا ا ــنو رفتم  له ای که  نــیاراده، نا شدم.  مــی ــر تقرار  ــیرفتم،  مــیبود. هر 

ستادم. دستمو سمت  ستۀ اتاق ا ه ق  فــیب مخجــجلوی در   مــیم لــکتم که 
ستۀ خاــر د، ســر  ا حس کردن  ر پوزخند زدم گــاســ لــیدم.   

عد هم  تــیراحت رف لــیـخـ سته رو دود کردی و    تــیگشــر ه 

ل  تــندون رخ غض تو  ن شدن ذره ای  دن شــکه از ک  ــیقطره ای اشک و سا
  سوخت.  مــیر گــاســ

ستم د  مــیه خواب رفته بود. ن مــیخــپتوی ض ــر ز  ــز نــوارد اتاق شدم و درو 
شم. و  اهاش حرف  مــیدلم  ـیلـخواستم مزاحمش  رنه عمرا ــز خواست  نم وا

م  د. ــر  مــیخوا  

ا حرص  ــر نفسم رو  شستم. آروم صداش زدم که فقط ــ ون دادم و روی تخت 
عد پتو رو کنار زدم   مــیم لرزد. اخ ش دادم.  م تکو کردم و   

ه هم چس لــبدجور تو خودش جمع شده بود.  ده بود ــهاش رو   

ا چشمای ســر رفتم و  تــر جلو  ام گذاشتم.  از ننــش رو روی   ــنام کرد. از گــامه 
 حالش شوکه شده بودم. 

ار تو زند   تــیخوام. تو شجاعت داش مــی+ ازت عشق ن . تــیت انتقام گرفگــکه چند 
ده نه واسه تال و انتقام. واسه..  فــیه منم شجاعت   

ده  تــر شــتحمل کردم و خودمو  ش چسبوندم. اجازه ندادم حرفش رو ادامه  ب  

نگو..  چــیهــ_   

م؟  + چرا ن

ره اش  از  لــیگفت. تب کرده بود و   مــیهذیون  لــیدار بود و ــه شدم. ــر خــه چ
ده کــالرزد.. از تضاد های آش مــیما ســر  ه کشد   مــیر و مسخره تو اخالق من هم د
درمم کرده بود. ســر   
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ش  ش  ــیلرزد.  مــیل های نازک و چو ش ــر خــحرف ب ه شدم صورتم رو ب
ک کردم. حس نــز  د شد. ســر ده.. گردنم ســر نفس های نامنظمش  تــیکردم ح  مــید
ک نــز  د. ش مــینفس ها قطع  ــنلحظه ا ــنش اکــازدم.   مــیشدم نفس نفس  تــر د
کنم؟  مــیر کــا  چــیدم دارم مــنف  

دون زاشــــــع عقب کســ  مــیا اخ که از   یتــر دخ ــنقت االــار. تو نــدم. حدت رو 
ه آغوشت پناه آورده و از هســر  ادی که روحش داره تحســر  ــنمــما  مل ما و درد ز
گفت   مــیزد. هذیون ن مــیزنه رو نداری. حرف دلش رو  مــیکنه و حرف   مــی  

غلش   نــیه حال او خوش  ه دفعه گفت:  عدا  . نــیک  مــیکه   

اد  تــنخواستم از شدت درد  مــی اره نــز و روحم ف موهاش ش کردم. گــانم دو
گه از حالت صافش در اومده بود. چون  شون خــد داد که رفته  مــیس بود و 

اشه حموم.   

دا ــس ر چونم امتداد پ ام تا ز ه طرف تکون دادم. اش کرد.   رم رو   

م همش رو نمــی دونــی..  _  م از حرف دلم  ی وق تو اوج ـن دون ذار منم 
ه خواب م ات  ا غل  ی رف اما من خواهرم رو تو اتاقش ــم و ناراح تو 

شنوه. اما خودم برای ــآغوش م ل رو  ی گرفتم؛ برای اینکه صدای شکوندن وسا
ه گوش نرسه، ه هام  از م اینکه صدای گ م رو  ی ــی گرفتم. طوری که زخم مــل

م ــی دو کـــشد م شده بود. انقدر زود داغون شد امم خشک  ا ی؟ هنوز کفن 
گه کنت ونــرلـمامانم د ی شده بود. ــی رو خودش نداشت. ظاهرش فقط پر از م

کسان شده بود. ــول ا خا  ش  ی درو  

ه ســرفۀ خشک بود  شش  ا وا  ی تو ذهنم جرقه زد. نکنه رفته داخل وانــز چــتن
د؟ نکنه فشارش.. ســر آب   

لند شدم دســر ــــع ســ  الشت و  ازی  ــنقا داشت اقــش رو گذاشتم روی  چه 
ادآوری ــر رو  ــننــهای ناز  بود.  ــنمــا هدفش هتــنر گــاکرد. ان  مــیام   
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ــنا لــیخــشارش رو گرفتم داشتم و فــر ه فشار خون رو از کشو گــادست ود. ب ــ
شه.. مــار مثل هنــدم. گند زدی زاشــک  فــیهو   

ت داد. خواستم کــاهات   گــیمالحظ ــیاز  ــر م ــر ر دس و. ر نــون که گفت: نه ــ  

ذار  ــز  صــیات قر ــر _  ارم. ــی چــ  

د: تو  سته خند اره دکــر چشم  شدی؟ تــر ای من دو  

ــن مــیست. من خودم دارم نــتو حالت خوب  ــز نــدم: دلــان م ــ  

 + دلت سوخته؟

م  م مح ستم.    درو 

شستم.  ــیجوا خواستم  مــیدم نشــتم رو در آوردم و دراز کشــر سندادم و 
مر درد عذاب آوری مواجه شم. عواقب خوا ا  اره صبح  دن تو اون اتاق که ــدو

ه خواب رفته بود  ــز نــبود. د ــنمــه تخت نداشت  

ره اش نــز  مــی ه چ کش شدم.  غض زمزمه کردم: ــر خــد ا  ــناو ه شدم و    تــیقو  لــ
م، شب بود. آخ  ه خونه بود ه خونه هس ــنکه تو  م هم شِب..  تــاری که تو 

ه تضادی کــا ــنش  اد گذشته  ــنا ــ   فتم نــدو بود تا 

د.  ه محض تموم شدن حرفم، اش از چشمم چک  

*** 

ــزنــ# د  
حوصله بودم  ــی لــیخــم کردم و موهامو داخل شال دادم. ســر ای  کــیشال زرش  

دون  ــنه خودم تو آ هــیگــاچ نهــیپوزخندی زدم و  ــر ه، از اتاق ــ شب  ون رفتم. ــ د
ل ــر ا داشتم چرت و ئــند. مطمافتا قــیادم نبود چه اتفا لــیخــ ا  مــیت تح دادم. 

هوده ای بود. ــیر کــاحرف دلم رو هرچند    
ه نقطه ای  ار جلوی پنجره بود. نــزا  تــیه بود و حــر خــطوری غرق فکر بود که 

سه مرگ خواهر و مادرش که تونم هضم کنم که فقط وا مــین زد  مــیل هم ن
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کنــز  ک  ت   ند ماههو چ سال د د در  کنه.   مــیگذشته، انقدر خودشو اذ س شا
اشه. مهم نبود  شد..  مــیتموم  چــیهمه مورد من هم   

ی؟ضــر + حا  
خ نــه  دم و اخلــ. م کرد گــان مــیچش ــر گشت و ز ــر م آروم گفت: کردم.   مــیمو گ
م ــ   

فت. داشت و سمت در ر ــر غه نامه رو صــاز روی اپن   
ادهه. ما م ز ه خط داره. ــنــ م بــنشــ_ راه  اده ن ــر ســچون م ش فقط  رسه  مــیز

رم  مــیاده ــ تا اونجا.   
م داش ــنمــه از کردم.  ــیم. تــرو  اعث شد ســر سوز و  حوصله درو  مای هوا 

ار  فه کنم. ســر چند   

دون حرف کناســر  لــیابون اصخــه  م.   مــیو ما ر  کــیم. هر  تــرف مــیر هم راه د
د،  ــن ــیکــلد که مشمــف مــید مونه. ــ  

م،   مــیی که  ــر ســاز م ــز کرد ً نچــ ون.. از  ابخــدم. از کدوم مــف مــیی اص
ا  ای فکر داشتم دست و  زدم  مــیکدوم کوچه.. تو در  

ار  م. از مســر  کــیه  م.   ارک یــر ســد چ  هــی که سنگ فرش شده بود، مــی رفت
 کس نبود 

ه  خونه. تــر ابون مونده تا دفخــ_ فقط   

ــز  ستادم. کنجچــ ستاد. ناخواسته کنارش ا ز اش کردم که گــاو نکــای نگفتم که وا
اصــگۀ ــر داخل  ــر  تــیغه نامه،  ش و گفت: شــون کــ ا اخم سمتم گرف  هتــر ب د. 

خو ــنلش اق سنــیو  قت قــح تــن.. واسه دو  

ش که سمتم گرفته بود ن ت تو دس ا ه  عگــاا تعجب  ؟؟ کدوم چــی نــیه کردم. 
اق بودن اتف عــیاز واق تــر قت هم بود؟ تلخ قــح ــناز ا تــر مگه تلخ  قت؟ قــح

 امروز هم بود؟

ازش کردم.  ت رو گرفتم و  ــر آوردم گۀ داخلش رو ــر ا ون و مشغول خوندن ــ
: داشتمــر و همزمان قدم  شدم  
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مم درحال رشد بودی،  که  نــی" دورا د  لــیخــداخل ش ا خودم ع سخت بود 
م ــز ع  تــر ات مادری کنم دخــر نفسم  ــنستم تا آخ   

ه دِ  خش منو دخنــیــاالخره  ه فرزندش داره. ب ت  س م تــر ، هر مادری   

دم وفا نکردم. تو جوو  ش حــ لــی و تــی آرزو داشنــیه ع تما حدی. ســنــر ف که ب
ت  ــنمــ. هنــیدو  مــیل نکردنت صــتح صــر درت رو مق مردی که چند وقت مراق

اهاش ز   نــیــمــبود.. ه ه سقف بودی..  ــر که   

ه مرد د ا  اشه که  ت گفته   قا قــگه ازدواج کردم. دمن ازش خواستم فکر کنم ب
اخ رم. کــاا صاح گه  اهم د ق تماس هامون  ر فتــنا ازم مئــنمطم شد.  ــر از ط

ش رفتم. و  ر گــام رفتم. چرخۀ روز ضـای درمون مــر  لــیشدی که واسه پولش سم
درت  تــر د دخخــوفق مراد خانواده سه نفرۀ ما نچر  ــر  م  خواست که  مــیقشن

ش اخون عدش خواستم تو رو  ــنمون عوض شه که خدا ب اجازه رو نداد. 
خت کنم و  ا هداد و نخواهد داد امونم  تــیماری لعنــ ــنا لــیخوش مرد  ـنـمــ. من 

ــ شــشه  مــیم خارج تا درمون شم تازه فقط ــر خوام  مــی  نــیش کرد. درمو گــ
مدت  ــنسه و الــمردی که  ــنمــگردم. هــر شدم  ر تــب تــیدم وق مــینداره. قول 

ا امــا اتــنشت بود، ــ ه حساب   ــندم بود.  اومد.  مــیکه دشمنت   

ا ک ه  خش ا ا  تــیسنــ ســیب ا تو عاشقش  اشه.    شــیکه عاشقت 

د گــیدۀ من مادر، زند قــه ع ه. تــر دون عشق از مرگ هم   

گ م تموم حرفم رو د م  ا من م مــیحرف ها ن ــنچون اکنم.   مــیه  ثل تونه تو رو 
کنه.  اش ع سابق  م ــز مواظب خودت   

مادری که اون جسارت و شجاعت الزم رو نداشت که معرفتت  ــیاز طرف مادر 
ختت کنه ــز  خش.. رگت کنه. خوش "منو ب  

ه  مــیچه ها و عضالتم قفل کرده بود. هــتموم ما ق ه زاــز خواستم ق ار نــنم و 
ه شو  ــنم که تو ا ش ــر خواستم  مــی. تــینوش خــیهارو  ت کنم داد ــر گه رو سم
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م "همش چرت و ــز  "ــر نم و  ش ــر خواستم  مــی. ته ار دوم ب نم و ــز  لــیســای 
ه گــم همش ساخت  

ت شده بود. امضای خودش قت بود. قــ... نه حلــیو  خود دست خط اش ث
گه زنده   نــیماما مامانم بود.  مونه.  مــیکه معلوم نبود تا چند وقت د  

د گــی" زند چشمم رو جملۀ آخر قفل شد.  ه. "تــر دون عشق از مرگ هم   

ام چر پوزخند زدم و بود  ــیده نگر خ ــنمامانم آ اشنۀ  ه محض خــرو  دم و 
ــز ه  تــنگشــر  اال گرفتم. ســر خورد کردم. ــر  تــیسف چــ مو   

ــه غمگــان خت ه ت تــیخواستم. مش مــیه رو نگــان ــنخواستم.. ا مــیش نگــ
ماری ای داره؟؟ــه اش زدم و داد زدم: مامانم چه ــنســ  

ست و نفس ع اال گرفت که اشســر د. شــک  قــیمــچشماش رو  ش امتداد کــاش رو 
دا کرد. ــ  

ده مو  ــــار.. نــزا + جوا  

اد سوخت.  ــنلوم از شدت ا ف  

گفت: ام اس   فــیعــض لــیخــا صدای   

*** 

ارنــ# زا  

ک (گذشته)  #فلش_

تا  س عنگه داشتم کــیشــجلوی خونۀ  ه موهام  گــیکرد؟ چن  مــیر کــاجا  ــنا نــی. 
ا وجود ه آدرس انداختم. نه  هــیگــازدم و ن ــر ــدرست اومدم.  اگــ د ی های ز

ستم  داش کنم. ــتو  

ال قــدونم چند د مــیبود ن ــنمــاز محاسن شغلم ه کــی قه گذشت که از همون و
الش کنم. چند قدم رفــاده شدم و رفتم ــخارج شد. آهسته  م که تــاده رو تا دن
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ستادم تا منو  ســر کردم.   ــز شمام رو ر ب هام و چجــدم داخل ــر دستامو فرو  جام ا
ــنب ه. ــ  

ا ا ؟ــی_ خانم   

عد از چند ثا ستاد.  رۀ شکسته اش تو ذوق ــر ه سمتم نــا ً  مــیگشت. چ  زد. ق
ده بودمش. تو  اد از حال رفت و  تــیمارستان.. وقــد ۀ ز ه   ــیا کساتــناز گ که 

نداشت  صــیبودن. همراه خا ستارها ــر دن ســدادش ر   

ه تته پته افتاد. پوزخندی زدم نــ رنگ از رخش  ش آ مــید.  ب ســخواستم ب
ازی کرد و گفت: نم. ــز  ستم  مــی.. مــیا گوشۀ شالش  ــن مــیدو ــمتون. بــ  ــننــــ

ه رو ن د مــیمن اون پول د م فرصت    ــنتونم جور کنم آقا.. ب

ه خواهر و مادر من زنده ن داد  ا د شن  مــیزدم:   

د مــیکرد، ن  مــیر کــاخونه   ــنتو ا تــیجای تعجب داشت که وق ه رو  ست د ه. تو
خواستم  مــین لــیچ پو هــیهرچند من   

اد زد: شوهر منم زنده ن غض ف ا   ــنچــهم تــیشه وق مــیمم شــر شه. من  مــیاونم 
چه ی ـیلـی دارم و تــر دخ ه  ه چشم  ش   ــنیق ام ال تــر دخ . نــنک  مــیه گــام نتــهمه ب
ست نــ گــیزند   

اهاش ازدواج کن کــی ری_ نکنه انتظار دا ه زن متاهل نه قــتا  هتا  ش  گــاه چشم 
ت مگه چند سالشه؟؟ تــر خوای؟؟ دخ مــیو ــن. انــنک  

ه حداقل  ه خدا ا . ش. نــغۀ خودت کصــ+   

دم: تــ سهــ  مــیت محسوب تــر خانم؟؟ من االن دشمن دخ گــی  مــی چــیک خند
خوام ازدواج کنم کنــام؟؟ من از اون آدما  کــیشم. فکر کردی   ه   ســیستم. من ا

د مال خودم   مــیغه موقت نصــرو  کنمش   مــیکنم. تا ا  

اســر  ــنش رو  گه  ــ درش.. ــم ر  مــیانداخت: منم چند وقت د ش   

ش کردم. گــاا تعجب ن  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

228 
 

دی.  ــز نــخوام د مــی+ من ام اس دارم. ن اشه تو داغ مادر د هم شاهد مرم 
ــندوست داری اونم ب اش  ــ ا ه  فــیکــاه؟؟  و نداره. ســیم اون کــر مــنبود؟؟ من ا

ه تلۀ تــر خوام دخ مــیمن ن ده.  ســر م دم  صاحب خونمون   

ا کرد و ادامه داد: ازت نکــااش ا دستمال  خوام که نقش عاشق رو  مــیش رو 
فا ک ه  لــی. و نــیواسش ا اشه ا ش  اشــر حواست ب  قــیاتفا شــیعا شوهرش 

فته. مــن  

ا دخــر ر کنم؟ کــا  چــیفه گفتم: االن من کــالدم و  شــرو صورتم ک تــیدس ت ــر تم 
 ازدواج کنم؟

 *** 

ل#زمان_حا  

ــزنــ# د  

قه اش رو چس لــیزانوهام قفل کرد و  ان  گه تعادل نداشتم ــنا دم. چون د
گه توا اهام خم شد که منو نگه داشت و سمت  فــیای هضم حر ــر  نــید نداشتم. 

شستم و ــر  تــیمکنــ ه سخ کــل  لــید.  ه  مقــمست تــیجسمم وا رفته بود. 
اره.  .. چشماش زل زدم دو  

اره چشماش راست آره شدت گرفت.  مکــااش که فقط   ــیچشماگفت.   مــیدو
کرد.   مــی ــنمــآرامش منو تأ  

دم: چرا انــه  تــیمش دی؟؟مــاز من ف تــر قت ها رو زود قــح ــنمکت زدم و غ  

ده ای  مــید: شــقه اش کقــرو ش تــیشست کنارم و دس ست داغ د  مــیدو
ست ست  مــی نــیداغو  دو ماری  ــش مادرشه. نگفت که تــر د دخمــها اتــندو

اشم ــگرفته. فقط منو  ستم از دا کرد که کنارت  ه سال رو تو ولــی من فقط 
ام.  سش ب  
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م  لــیخــ ــر تقد ــنشخند زدم: انــ ام دست  ا ل مرگ  ه. من تا ق   مــیق
دی  عدش سوناــگرفتمش. هر اتفاق  ا گــۀ زند ــر ت، ج کــال مش مــیفته  ت رو 

ً ه. ــر  مــیخودش  کنه.   مــینابودت ساحل درونت هم اص  

 *** 

ـــارنــ# زا  

ده  از  ش مچاله شده بود و خط های تا روش د لند شد. نامه توی دس  مــیجاش 
 شد. 

مل از ز ســرد  ش امتداد نــز چشمش تا  ــر اه ر ک های گرد کرده بود.   د  
م.  ارک فقط ما بود ب بود جــع لــیخــتو   

کنم.   لــیخوام خودمو خا مــی+   
ا  مــی، ناتموم بود اشکش رو کنار زد: تــر دخ ــنعقده های ا و  غجــیخوام خودمو 

اد خا ارک جاش  لــیکنم. و   لــیف دن رو واسه آروم ش ــیخوام جا مــیست نــتو 
کنم   مــیدا نــ لــی.. و ــیلدا کنم و ــ  

مرنلــا  گردوندمش. ــر اشتم و سمت خودم چونه اش گذ ــر دستمو ز  گــیخند   
ه صفحۀ ساعت همون دستم زل زد.   

م کن گــا_ ن  
د چشماش قفل چشمام شد. تــر ا  د  

از کردم: حاال.. اــر دستمو  ؟؟ شــی مــیجا آروم  ــنداشتم و هر دو دستم رو   
ه چشماش هجوم آورد.  م  اشک   تــیدی؟؟ لعن مــیا هق هق گفت: چرا عذا

شم چرا تــر ار دیوونه نــز انقدر  ؟؟ چرا نــیخوای جسممو تو آغوشت جا ک مــیت 
ه چشمای جادو   نــیک  مــیوادارم  نم؟؟ ــز ت زل ــکه   

ش رو بهم کرد.  ش لند شد و  ه ضـرب   و 
؟ ــز نــ_ د  

ه قرمزی فــچشماش گود افتاده بود و س ــر م کرد. ز گــان گشت و ــر  دی چشماش 
ش رو جلوی صورتم گرفت و گفت:  زد.  مــی اشم االن فقط تــنخوام  مــیدس ها 

ا خودم کنار  مــیطوری  ــنا ام. ــتونم   
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ه قدم زدن شــر م رو قــی مستــر ســلند شد. م وع کرد   

دون حرف مــیه شدم. عــر خــطور  ــنمــبهش ه ق و   

 

 
َ
ش ـــِش ــوندی ـــم" ن  

م.. ـــــــک م بود ِ ــــــــواسه تو ک   

م ــــــــگ ت ِ ت راَح ـــهِ و بِ ــرفامفعه َح دَ  ــنذار اِ   

 
َ
ش.. ِش ــدی ـــمونن  

 
َ
 ن

َ
دی حالِ ه ن و ــــشد  

 

خواست و..  مــیواز ــر ش ــــــلِ دِ   

الِ ـــــ تو  ـو شــــدی   

 
َ
ش ـــِش ــموندی ن  

 
َ
 ن

َ
ش ــــــقِ ودی عاِش ــــه ن  

ش َح  شه...  مــیسود  

ه ـــقشق و عاِش ِع  چــیر ه هَ   

 
َ
ش.. ــــــِش ــموندی ن  

ش ــمَ نگه هَ ش َج ســر تو   

ش "زَ د ا ســتــر  مــیه ــشه ک مــی نــیمو هَ   
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ــزنــد#   
م  مــین صــید. حرف خاخــار چر نــهم سمت زاگــان ا خودش در زد ــر م  ود. ب گــ
اد گــاان ــز ر  رو  خواستم خودم مــیازش نداشتم.  مــیمنم دست  ی افتاده بود چــ

 خالص کنم. 

لند شد و سمت  ا شــرفت و روش دراز ک گــیرن ــیۀ آســرســر ه دفعه  ندازۀ اد. تق
مش گذاشت. ده اش رو توهم قفل کرد و روی ششــقدش بود. انگشتای ک  

ا  ش رفتم و روی لــه آسمون زل زد.  ۀ کنارش مثل ســرســر خند محوی سم
دم. شــخودش دراز ک  

شکست  مــیک ها ــر جــــر جــسکوتمون رو صدای   
ع ا ناز  ضـی_  م و ــ مــی ــننــوقت ها  ارک. درست ه مــیچوند م   ـنـمــاومد

ه ها ســرســر  ــنمــست.. درست هنــ ســیساعت که ک ــنمــارک درست ه
اتوقمون بود جای تو.   

غض  ه  م آغشته  م  شد.  مــیصداش داشت   
ش کردم. ســ د که کــاز چشمش چ کــیاش ا شت دستم  ا    ــــع خودم 

س بود ا ــنس بود ا گفتم و   مــیطوری  ــنمــاشک ها.. هرچند من ه ــنعذاب 
د هم مقدمه ای بود حاال حاال ها ادا   ش لــوع اصشــر ای ــر مه داشت. شا

د و ادامه داد:  شمرد. دوست داشت اسمش  مــیدیوونه ها ستاره ها رو  ــنعــخند
اشه.   ً ستاره  اهاشون اشکــ تو  لــید.. و شــک  مــی ضـیل فر کــا دوسشون داشت 

خواهرم از دست رفت..  تــیارک لعن ــنمــه  
بود؟؟  چــیش کردم. مگه تصادف.. منظورش گــاب نا تعج  

ا گــی م  ه گــاس نتــر ج و  ا  دوست  شــیو ال  ضـیۀ عو ســر ش کردمم ادامه داد: 
گرفت   مــیبهش سخت  لــیخــ هــیگــابودم مامان   ــر خ ــیشده بود. من احمقم 

ا هاس، واقعا هم تــنکرد که مــوانمود  ــننــناز  لــیو  دا کردن ــبود. تو مدرسه 
ه هفقــداشت رفاقت  کــلدوست مش اهاش حداقل  ه، ســر ته بود. همون ه 

ک کرد که قشنگ نقطه ضعف ناز نــز انقدر خودشو بهش  ش  ــننــد االخره دس
ت و توجه  اون ــیهاتــناومد،  ا ا ســر .. خواهان مح اومدن دم  مــیش ــیه 
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اطشون هتــنرم خواهرم خامش شد. مدرسه اش، آخ قرار مدار های  ــنمــها راه ارت
رم آخرای ــز ر بودم. مامان کــاســر بودم. من  ــر خ ــیبود که ازشون  کــییواش

م  ــنموند. ا مــیشش ــرفت و  مــیعمرش بود و مامانم  طوری توجهمون بهش 
ه وقتا مــی ه   ــیشد.  ه مامانم تــگفت من ی  مــیکرد و   مــیگ زد  مــیغ جــیمم. رو 

ا اون دروغ . تــیوه ای تو طالق نگرفــیگفت تو   مــیو  ه من دروغ نگو. ما 
دری..  ـی  م که تو  ندم. عاشقانه مامان خو  ســیغم رو تو چشمای طو قانعش کرد

ام رو  ه اتــســر  مــیا ادر خودش هم ای زنده موندن مــر دی مــد. طوری که 
ـن رو  نداشت.  ست جواب نازن ـی که داشت، نتو ا وجود مشکـل اعصا اون لحظه 

ه طرف  ا داد بزنه از  رم و شغل خودم، وضع ــز مادر  ضـیا وجود مده 
ه  لــیشد. و  تــر د ــننــناز  ه طرف که گ د، ا مــیکرد، راحتم   مــیاز  که وسط ــنخند

دم  مــی، اشک و صدای هق هقش ه د مــید م نــخنده واسم  م  ا ارزش داشت. 
ست. فهســر ه همون  ا  مــیکه   ــیدم قرارهامــه دل  شت مدرسشه  ا  ذاره، 

ا من ا ــنمــه ه مامان گفت  ه شب  اد و قدم مــر کــاســر جا قرار داره و از  ــنارکه. 
ا   شــیش همشون ال ــیشت. ا ه قرار گذاســر ا اون  لــیم. و نــز  مــی و معتاد بودن 
ه ناز  ــیکــل ب  .. ــننــف  

دجور قفسۀ  دم  اــســد اال و  ــنش  ه نفس نفس افتاده گــاشه، ان مــی ــ ر که 
 بود. 

اش تــر ا  س گفتم: آروم   
دم که از   ــر صدا زد ز  ــی شو روی چشماش گذاشت و اشک هاش رو د ه. دس گ

ش  ــر ز  د. کــچ مــیدس  
 مــیا هم ســر شه شــا بهش مواد دادن، اونم ضـا صدای گرفته گفت: اون عو 

ه جورامــر فهگــاان لــی. و نــنهمون جا بهش تجاوز ک تــنخواس و فرار کرد.  ــید 
عد رف لــیاومد خونه. من بودم و   تــیگشتم. وقــر مامان من  تــنمامان نه. درست 

دمش، همه خ لند کردم که  چــیمار و مست د دستم اومد. طوری دست روش 
ً از کــاخمارش   ه.   ــر د. زد ز ــ ش ســر م ه گ د کتک مـی خوردم.  ا ولـی خودم 

ـی مالحظگـی هام..  اخاطر  غلش کردم. موهای ا  تــینــیا عص  مــیشــ که داشتم 
ف کرد. و  امــر و چــیاش رو نوازش کردم. همه  ه ســر گفت که دست اون   لــیتع ها 
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ه مامان  مــین چــیهــذره هم بهش نخورده.  ست آرومم کنه. ا د که مــفه مــیتو
ه اون قرارهای  ــر ه مدرسه. چه ــر کرد نذاشتم   مــیمعتاد شده، قطعا سکته  سه 

ه مواد از تــیکوف ش  م عاد م  ــن.  اد می اســر رفت. همون  ــ ف  صــر ول انقدر ز
ه مامان گفتم  سته و معتادش شده بود.  اشه  تــر شــکرده بود که وا حواسش 

ه خونه ــر رو ب ــننــتونه ناز  مــیآوردم. گفت  ــیبهونه های ال لــیبهش. نگران شد و 
ه شب سوار ماــز مامان  ا خودش.  ات شدن و... هوف  ــنشــرگ   نــیدو  مــیا

بود  ــنسوزونه؟؟ اون کثافت، راد مــیمنو  ـیچـ  

ا چشمای گرد و زو تــنروح از  که بند اومده بود، گفتم:   نــیم فاصله گرفت 
؟نــی.. کمــیدا..داری مسخره.. ام  ؟تــیگف  چــی؟ تو ــنرا..راد  

ست و  ــخند غملــچشماش رو  اور نک مــیزد: بهت حق  نــیگــ  ــنـلـاو  . نــیدم که 
دم. و  ــناغت، رادســر دفعه ای که اومدم  ستم اون خواهرم رو  مــین لــیرو د  دو

خت کرده...  ار سنقــهنوز همۀ ح د شده. هنوز اون  ــنقت روشن  از دوشم  گــ
شده. ــر  داشته   

لند شد. دسســرســر از روی  م شــروش ک تــیه  چــر دم که   یگــق منو گرفت تو 
ــز  ود که ب بجــشه عمــامم هــر بود.  ــنمــداد ه مــیشه منو آزار مــی که هچــ

شه؟ مــیجوری  ــنچطور ا  

دون حرک لند شدم. صاف و  ستادم هوف..  منم  ار داشت ،  نــزا گــیفکــالت ا
اد  گــیفکــال کرد.   مــی تــر من هم ز  

م نــز م  ستادم که ب ه رخش ا کش شدم. رخ  ا حرص ــر ـخـد ه شد. نفسم رو 
ــر دادم  ه حــ مت گفتم: ا ا مال گو قــون و  م  گه ای هم مونده ب قت د  

 _ آره مونده.. 

*** 

ــارنــ# زا  
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ه رو مامانت چند  ــنا ــر _ اولش قرار  ت کنم. و در ازاش د بود که ازت مراق
ده. و ــر اــر  ه ن لــیش رو  ثل ام مــر خواستم که  ــیمخواستم. انتقام  مــیمن د

. قبول کردم ــنمــمسکن بود واسه ه  

د  م زا  مــیا د  ا ه داشنــگفتم. آره  گو... ؟ فــیشجاعت معرو  تــنار تو چطور   

ش رو قاب دستام گرفتم: شــک  قــیمــنفس ع که   تــیعاشقت بودم. از وق دم و صور
دم وق رۀ مظلومت رو د دن آواره بودی.  تــیچ ا د رۀ آرومت عاشقت شدم.  چ

ت  تــیوق ه نــر جلوی مسجد خوا ه گــاده بود از نظرم مسخرس که آدم تو 
ه نسته و عاشق شه لــد ه ده هم اون قدر نبود. گــاهرچند تو   و  گــیستلــهمش 

ه اتفاق بود  گــیفتشــ اد بود.  د از قز ا  مـلـتو دشمنم بودی. هر طور شده بود 
ــر  عد از جدا  مــیونت ــ د  ا  ی از خاطرات داخلـمون تو رو فقط جزئــکردم. 

ستم ه مــیذهنم  ا   ــن نه اــنمــدو ه خواب خــکه  ه هرجام ک  ــنم. نه اــر الت 
ــنم صورتت رو بــر  ا شدت تو م لــق نــیز  مــیه چشمام زل  تــیکه وق  ــنم. نه اــ
ه. ه اــنســ م ب  

ا پوزخند تلنــصاف روی  دجور شوکه شده بود.  شست.    خــیمکت افتاد و 
رو  کــا  نــار واسه انتقام ازت ا ــندم. اســتــر  مــیاف تــر گفتم: منم مثل تو از اع

ت  کردم  مــی عــیسهامم  ــیاتــنتو  تــی من حلــیخــ. ــز نــمسخرس دکردم.  ب
د   ــنا و ازگر  ــنرگردان اکــاام. آره حق داری.   ــیازگر خ  گــیفکر نکنم. شا

ازی نفــ ل رو آزار دادم. اما اون نقش    مــیلم تلخ هم من بودم. فقط طرف مقا
ا. چون هرلحظه خروشان  ــیکرد  ا بود. مثل در ا و  ِل.  تــر ر از ق  

 " ِع 
َ
ه واژه اس. وَ قَ شـق ف ــر قته درَ وَ  یلــخــن مَ  لــیط   فــیر اژۀ سه َح و ه  ــنمــهَ  ــ

م ا   

و پِ  د ه. تــر خت م َس خت هَ ز َس شق ا ِع  تــنن ساخن َ "نه.. ک   مــیَمجنــوِنــت  تــر چون   
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ازدم کنه.  مــیه هق هق افتاده بود. طوری که ن ست راحت دم و  دست هاش  تو
التوی زرشجــده بود داخل ــر رو  د مــی اش.  کــیب های  شب.  تــر لرزد  از  از د
د هم نفرت.. ســر  ما نبود. از شوک بود شا  

ه اون روز .. ــز نــعاشقت شدم د تــر زمزمه کردم: من زود  ــیمت لــق ســر  ــیال  ا
گه  لــبکردم که ق  مــیری کــامردم.   مــیاومد از عذاب وجدان  خودمم چند وقت د

فته ــر کــااز    

شست: نــرو  بضــر ه  گناه   ــیش انتقامت تــای خاموش کردن آــر فقط  مکت 
ــن ازچۀ ق آدم تــ ت کردی. نه؟گــسن لــبرو   

د. فقط نتــ سهــ  ــر هم اگــن لــیارم و ــنداشتم که زون  فــیش کردم. حر گــاک خند
ش  تــر د نــیمو شــِه مملوء از گــان از حرف بود  م ح دجــیتــر  داد.  مــیاذی ادم 

ش کنم. گــاد نســر خو  

از نفس های  ش رو مماس صورتم کردم.  ا دستم صور اش زانو زدم.  جلو 
گه ن نامنظمش  ستم  مــیمنم اشک رختم. چون د   تو

ست نــر ذاب آوَ خت و عَ َس  گــیندِ " ز   

  گــیدِ زنِ 
َ
  ِل قاــر غـردهای ز دَ ا  ــر حال  ــنعــر لخه و دَ ت

َ
ــنس   "کــ

م  مــیکنم.. ن  هــیخواستم معذرت خوا مــین خواستم  مــیمونم نشــخواستم 
ه خاطر عش خش..   قــیم منو  م داری ب که ب  

ه تــنرمای ناخواسته جلو رفتم. گ  گرمش منتقل شد   تــنم   

ا  خواستم مــیکه مدت ها بود   ســیح بوسه ای که مدت ها در انتظارش بودم 
ش منتقل کنم.  شــیرو  ب  

 *** 

*** 

ــزنــ# د  
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ــر داشتم و از اتاق ــر دستمال مرطوب رو  اتــنون رفتم... ــ له ها رو  رفتم.   ــنــدی 
شستم. کــاگوشۀ   ه ای  ا کنم. رنگش  مــینا خواستم ال های روی ناخنام رو 

وع کردم. صدای شــر رم رو کــاروش بود   ســیل های طو ــــلبود و ا روشن  ــیآ
ـون ول ار روشن کرده بود و مشغنــبهش انداختم. زا هــیگــاه گوشم خورد. ن تل

دن بود. رفتم  ردم. ه کگــابهش ن مــیچش ــر انگشتم که صدام زد ز  ــنمــاغ سو ســر د  

ــر غـتا آسمون ت ــنمــرفتارش ز  ادم ن  ــ ادم ن مــیکرده بود.  راش کــات  رف یمــرفت 
ان  ــر خواد ج مــیام مهم نبود که ــر رو.. رفتارش رو صد درجه عوض شده بود. 

ه فرامو  مــی . کنه.   مــیم.. من نــر س شــیخواد اون روزها رو و اشک هام رو 
شم فقط شک ــنعــم ستتو ل  خواستم مثل  مــیخودمم ن تــیح م. ش مــیده نــنق

ل شم. و  قم رو سفت چس  قــیشاون ع لــیق ذاشت.  مــیده بود، نــکه   

ــز ه  گه هم نچــ ستم فراموش کنم. اون بوسه رو  مــیی د   تو

؟ شده ـزیچــآهسته گفتم:   

 _ خب صدات کردم. 

شده؟  چــی+ آهان. خب   

بود  ــر شد. دلم ازش  مــیطوری  ــنناخواسته لحنم ا لــید نبودم. و ســر   

ال خــ ــی. چــیهــگفت:   ی کرد و ــز اخم ر   

ا خوکــا  چــیو نبودم که کــاکنج ؟  ه ادامۀ  ســر رم داره  داختم. ــر رم کــادی 
ـونسکوتمون رو فقط صدای  د   شکوند.  مــی تل ا گه منم ن کردم    مــیری کــاد

ه غرورش  ازی کرد ــ که  ا غرور منم چند دفعه  خوره. هرچند   

ج  مــیو  نــیمو شــش که تو   ــیا صدا قت و چ هــیشه..  مــیزد، گفت: ن مــیغم م
  شــی مــیمثل سابق ن

ه ســر شخندی زدم: سابق هم اون قدر آدم شاد و نــ چه بودم.  ه  زنده ای نبودم 
ک نــز چه ای بودم که  تــر دخ رفتار دو ساله ها  ــنعــ لــیست سالش شده بود و ــد
  کرد.   مــی
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ه دخــر خــچشماش ه  غض ادامه دادم:  ا  ه  ســر ا  تــر ه شدم و  دوساله 
ازی هاش دل  اب  ا اس ستم اونا همون  مــیعروسک  ه تو دل  بنده. من هم 

شن. و  تــیخواد. ح مــیای خودشون ــر شه مــله رو تا هســو  ه ازش زده  ن از م لــیا
د زدی ز  لــیخواستمت. و  مــیشه مــشۀ همــشدم و واسه ه مــیتو زده ن ۀ هم ــر ل

ا هام. ا اف بودم. عمرم اخــمنه. از همون اول  ــر صــته تقلــبآرزو و رو  ــنال 
لم انقدر قوی نبود. خــقوۀ ت ــنش اکــا  طوری هدر رفته   

 شونضعف  ــناز ا تــر شــدم تا شــق کمــیشد. چند تا نفس ع ــر از ســر م کــااش
شون کردم و گفتم: من ح ا شت دستم  ا  د اشک  تــیندم.  ا جلوی تو هم ن

ه قول مامانم جلوی هر کــز ــ  د اشک رخت دونه دونۀ اشک ها  ســیم.  ا ن
عنـی حرمت خودت رو شکستـی..  حرمت دارن..  زه،  وقتـی ب  

هش گــانه کردم. معنای گــارخته شد همۀ اشک هام و عقده هام بهش ن لــیو 
خ  مــیآزرده ام  خواستمش.. غرورم مهم نبود  مــیده بودمش هنوز هم شــکرد.   

دن و گفقــادامه دادم:  غض آلودم رو د  ــیلخــ تــر دخ ــنا تــنه هم خنده های 
ه که خوشحاله  لد  لــیو خ  ً اشم. حنــمن اص شک  هــیگــا  تــیستم خوشحال 

د واژه  ــنا تــنوشکنم که موقع ن  مــی ا جدا؟ ســر ا سمش  هم بن  

لند شد که حرفم نصفه موند. چنضــر ه  ه موهاش زد و داد زد: نگو  گــیب 
دم  گـــه. از خودم  دم نــیز  مــیحرف هارو  ــناد امــد ه جون تو  اد. مــ   

ش  ــر ز  ســیخــ ا کردم. چند قدم سم ستادم. داشتم و جلو ــر چشمام رو   روش ا
ــز خواستم  م که وادارم کرد چــ غضم رو قورت دادم. ــنشــی  م رو ــر ساراده  ــیم. 

اش گذاشتم. موهام جلوی صورتم رو گرفت   چــیهــنگفت..  چــیهــروی 
 نگفتم 

ا کردن. شــر دست راستم رو  ه  ا انجام کـاری خودم رو  وع کردم  مـی خواستم 
ه رو فراموش کنم.  مشغول کنم که گرم بودم که حس کردم موهام ســر  غض و گ

ش داشت  ا انگش خودم ری که کــاداد.   مــیه ای از موهام رو تاب تــر رو لمس کرد. 
کردم   مــیموقع درس خوندن   
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ال لــم قلــق لــیشد. و  مــیر تو دلم قند آب گــاان ه دن شتــم  که   بود  که ا
م ش د دم. شاشــک  مــیآرو  لــیخــدم. آه شــروش ک تــیدس ده بود. شکسته بود و 

ت" اون  ه روز چــکۀ کو تــا "مح خوره. ــیو  دا شهــک هم   ــیور ط ــنمــه وند 
ه  ا فــاز  چــیهــطور..  ــنمــکردم. اون هم ه  مــیصدا گ شون کنامه ای  ــر لم  ه 

ه ت  مــیغرق نفس هاش بودم حس  م. دمــفه مــیداد، ن مــی رم. ه داگــاه  کــکردم 
عد از مدت ها   

ه خودم اجازه ن ار هم وقنــز  لــیخــدادم که  مــی_  ه  کت شم.  دی خواب بو  تــید
شون انقدر دل  مــیفکر ن لــیموهات رو لمس کردم. و  اشه  ــنشــکردم تاب داد

ام و درحا مــیشو ســر کرد   مــی خودش رو لوس تــیهم وق ــننــناز  که   لــیذاشت رو 
چفــ ا  گفت موهامو نوازش کن   مــیکرد   مــیش رو تماشا گــلم مورد عالقش   

غض آش صه ر خال کــا  ــنمــا تو هنــگفت تمام لذت های د  مــیری ادامه داد: کــاا 
شه  مــی  

م. از شــزدم. چه قدر عذاب ک خــیخند تللــ .. ما یمــرح ــی ــندوری از ا ــناد
م و خ ه خودمون هم ظلم کرد د  ندارم  ــر شا  

ه لحظه های ا د قدر لحظه  ا ه خواهرم رو  ــن_  ستم.  مــیعشق ورزی  ولـی  دو
ه تو رو  عد چند وقت فراموشش کردم.  ت  س د قدر عشق ورزم  ا حاال هم 

شم. چ وقت ازش مهــیخوام  مــیدونم ن ً  ن. ــز  لــیســهر روز بهم  حروم  ین ااص
ـر.  گ ــــغ نکن. گــان لــیو  ار تو انتقام  هت رو ازم در  

 *** 

ا عجله از خونه  مــیروی مقنعم  ــر عطر زدم و  اتاق   ار همزمان از نــزاون رفتم. ــ
ذار امروز رو کــا سونمت ــر رش خارج شد و گفت:   

ش اخ د گه ن لــیو  کردم:   مــیا د ه هم د رم.  مــیخودم  خوره.  مــیراهمون   

ست نــ_ مهم   

ش رو  م. ــ ون کرد و گفت: ــز مــقۀ ک  
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ا له ها  ــنا عجله از  ن  اــر خواد ج مــیبودم چطوری  ــی. هنوز هم عصرفت ــ
ً قصدش  کنه؟ م. هست؟  چــیاص ر انــق که زامــیع مــیا اخ از خونه خارج شد

ستم  ــنشــشستم جلوی ما لش شده بود،لــمتوجه د   و درو 

م.  ان داشت  خــیشه سکوت محض و تلمــمثل هخالصه راه افتاد ر گــاان ج
م  فــیمنتظر حر  اد   مــیاز فرط خش از جانب هم نبود شد،  مــیکه هر لحظه ز

ا خشونت  کندم.   مــیداشتم پوست دستم رو   

از کردم  ســــــع ر ســ ً آدرس رو بهش داده بودم، که ق  ــیاز اونجا م. درو  ه کد
ش  ا تعجب سم شست.  ش رو دستم   مــیرت تموم کــاگشتم: ساعت چند  ــر دس

 شه؟

ه حال ازم اجــع ا ســــر رو ن ــنب بود تا  ام. ــمخودم  مکث گفتم:  مــیده بود.   

ام؟مــخودم  گــی  مــی همه وقت سکوت کردی آخرم ــنگفت: ا  ــیعص  

ا هفت و  دم و زمزمه کردم: شــک  فــیهو  خدافظ. م نــتق  

ش رو  ا زدن بو ــداشت ــر خداف کرد و دس ستم که  ازم  قــیاده شدم و درو 
 دور شد. 

له ها تــر شه از همون اول صبح مــکت شدم مثل هشــر وارد  سور و  دد تو آسا
اد بود. ا م ــناته لــبز اب رجوعش  بودن  ـر تـشــها  کــیبود. اون  تــر ساختمون ار  

دون حرف خاکــالو و  نــ س  دم.  شت  صــیمران رو ند و مشغول   ــز مــشستم 
رم شدم کــا  

عد  و اون دوران کردم که ت  مــی عــیس هــیگــاشده بود گه   ــر اــر رها چند کــاد  عــاز 
کنم. کــام    قــید فر عــ ــر غـد و عــار نــای زاــر رفت و  مــی ســر چون حوصلم  ر 

از هم  ــر تــا وجود اون دوتا  تــینداشت ح ه  و کرد   مــیر کــای که خورده بود، 
ند بود.  ای فش   وظا

ــز . بهش فکر نکن چرا هر ــز نــال شو دخــ ــی ه اون رط  چــ  مــیخودت رو 
 دی؟؟ 
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ا اکــا  تــیه ساع شدم  لــیکه حوصله نداشتم، و ــنر کردم.  خسته   

ه ضــ  اری  ســیها بودم، کتــنچون  لــیزدم. و  ــز مــه ای  شد چند  ا همتوجه  م 
از از صبح تا ح نــی. حوصلۀ جواب دادن تلفــز مــر زدم روی کــاخو  اال رو نداشتم. 

مه های   بود.  نــیهمۀ تماس ها فقط وصل کرد بورد کــیا حرص انگشتام داشت د
از هم خدا رو شکر که ا  مــیرو لمس  شکــانامه ای که   ــنکرد  ه  مران موقع اومد

اد نبود.  لــیخــکت بهم داده بود، شــر  ز  

ا نــدر اتاق  از شد.  ست چطوره؟ ــخند اومد و گفت: خانم تایلــلو   

دم: ِهلو ها ؟ـر ـ چه خنــیخند  

ا.  چــیهــ_  ه کردی؟گــام ساعت رو ن  مــیا  

پ شده رو  مات شدم تا ازش تــنو کردم و داخل ســینامۀ تا ــر ت ــنــ ظ ل  م. گــ اوا
عدا عادت کردم. تــاد گرف م سخت بود  شون   

. ــز نــ_ د  

ا حرص ساعت گو  چــین قه و ــقک و چهل و پنج ده کردم: گــام رو نشــزدم و 
ۀ ست و هفت ثان ه افق تهران ا ب شنوی؟ تــیخواس مــیو ــنعد از ظهر.   

ه؟چــ_ خب االن وقت   

دم:  ستان نگو. خب وقت ناهاره. چــلو نــخند  

اشو ناهار کوفت ک گه  نــ_ خره  ه گروه که مدکــام د ا  ه ــر مران االن  ای 
چــ مــی، تــنکشــر  ه رستوران ال د رن  ا خورمــ ــری. ما هم  ض تا عــ. تم تو اتاقم 

 چه حد؟؟

دی؟مــا تعجب گفتم: چطوری فه  

ای تلفن گفت. بهم زنگ زد ا اهاش لــب_  ا تو  مــیم که گفتم ــر ته گفت   خوام 
آقامونـه ها..  اشم.   
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ـاد. ولـی جهت خنده مـی گفت. سـ دش م ستم مثل من از این واژه ها  ا مـی دو ری 
اشه تــر و ــیمکــاخند  لــا تأسف تکون دادم.  لند شدم:  م ــ و خاموش کردم و 

خورم   

م. همه  ا بوفه غذا  تــنرف مــیوارد اتاقش شد جا نــما ا لــیخوردن و  مــیرستوان 
م و   مــی داد  مــیی سفارش تــر مران غذاهای بهکــاخورد  

الس ه  مــیفت و گفت: ر  کــیتــخنده کنان سمت   ؟نــیک  مــیفکر  چــیدونم داری 
م امروز.. اما نــــچ مادرشوووهر ع  ــیکــلکه  ــنا چری دار خته  م غذا ــز غذای ال

 منم آوردم. 

ــر چه   ه   گــ چری". کــلداده بود  شت  مۀ "ال دم و  د شستم: من که  ــز مــخند
گه دست ما مــیستم. نــغذا  ش ما هم کــادر شوووهرت هم درد نکنه.  خورم د
م. تــمادر شوووهر ها داش ــناز ا  

م بهم رختم. ن  چــیدم مــتازه فه ا خنده گنــزدم که  چــیگفتم خودمم  فت: لو 
گه سو ــز ع  نده خب؟ تــیم د  

شب افتادم. قاشق رو از  اد د نج شدم. ــر لو گرفتم و مشغول خوردن نــه دفعه 
ه دل  بوی ً هم  مــیغذا واقعا  شده بود. غذا رو قورت دادم و ســر شست. اص   د 
خته بهم. نــفه گفتم: کــال م ر د اعصا ه  مــیلوفر  ــز خوام  ف کنم چــ   ی تع

م. َس ســ_ بوگو عا  

دون مقدمه گفتم. وق چــیهمه  ت ار منو دوسنــدم که زاســر  ــیه اونجا تــیرو 
ه شــر ب ضــر ه داشت،  م گذاشت رو لــیفه کردن و ســر وع کرد  وان دوغ رو مح

ا اخم نــز مــ سگــا.  ؟ وای  مــیکردی؟؟ مگه   گــا ش کردم که گفت: تو منو ا شه
  خدای من. 

ه راه هست. گــافقط ن م مکث کرد و گفت: خب.. فقط   ــنــ زود ش کردم. 
غه. صــشدن  مــیواسه دائ  
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دن قورت دادم و گفتم: نغذای داخل د عد از ج ر  کــا  چــیدونم واقعا  مــیهنم رو 
شه اس. مــاز ه تــر ده ام نامعلوم ــنآکنم   

م مــاز حرفم نفه چــیهــر گــاان شقا ه  ا تعجب  ده  خنا ه بود. ــر خــد. چون 
 گفت: چه عجب غذات رو تا آخر خوردی. 

شقاب خا هــیگــاا بهت ن شد لــه  اورم  ه لحظه  ود  وقت ب لــیخــم انداختم. 
لند شدم و مشغول ادامۀ   مــیمل نکــاکه غذام رو   ا خنده  ا کــاخوردم.   رم شدم. 

م ننــیک  مــیر کــاچه قدر   ــز نــحرص گفت: د ه خدا حقوقت  م  مــی  ه  شه ا
دم.  مــی. قول نــیاحت کتــر اس  

ام ر کــا. خب  تــر دخ نــیز  مــید گفتم: چه قدر غر ســر وکه مشغول بودم، خ  لــیدرحا
 مونده 

ه م ک کــار داره؟ از قصد گفتم  کــامگه چه قدر   شــیلند شد و گفت:   تــر رت س
اهم حرف  م. نــــز اشه که   

دم: ع  ازی نــنک  مــیر کــاجا  ــنم اــز خند . نه خاله   

اد خوشش نکــااز   ســیک ه جوری  مــیاومد. اما من  مــیرکردن ز گرم ســر خواستم 
ا  ــر غـه  نــیعمونم.  اشم نــاز وقت گذروندن  ه جوری مشغول  لو   

 *** 

ا اــر خــابون خــن ک روافــاتــر ها و  ــنشــدد ماتــر ه   ســیچطور تا وضع ــنه شدم 
ــر  اده ــداشتم و ــر از غر زدن خودم رو داشتم دست  ــنشــش ماکــام؟ هوف.  گــ

اد  ــز راه افتادم که یهو  ه چــ ا کــب زپ  ضــر ی افتادم  از کردم.  دن جای دفم رو 
ــــا.. قــم شــگو   لــیخا افم قشنگ ُپوکر شد خدا  

ادمه تو    ــیتا جا لــیکت جا گذاشتم. و شــر حتما تو   فم گذاشته بودمش. کــکه 
ه جــیع  

ستم ز  ــر ســم ـنـتو ا دادم  مــیاد فحش  کــلو آسمون رو فحش دادم. در  ــنمــتا تو
زدم.  مــیا غر   
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رفتم  مــی تــر  ــر د ها دست من بود چون از همه دــکــلاز خوب بود که    

له ها رو  ش رفتم داخل.  از کرد عد از  ستادم و  اال. ســ جلوی در ا ــــع رفتم 
گه  از کردم. رفتم تو  و سمت ال خــ ــید سور شدم در ورودی هم  م ــز مــآسا

ه داخل  له  م از نور راه  م رو شــکه راحت گو   طوری نبود  لــیو  د. ســر  مــیرفتم. 
ه  ه کردم. خداگــاونده ها هم نــر گه و ــر  ــر دا کنم کشو ها رو گشتم و ز ــ ا تو 

ال؟ کورکور  شــیگو  ا  ا دادی  الش من  ه دن ــر گهــ ــنتو اگشتم. حاال   مــیانه   ــ
ــر وا  شد.  مــین دا ــ ــ  

م که نــچرا  س خن س کجا رفته؟ از  مل روشن نکردم. خب فکر  کــاق رو  ــر ست 
ا تأسف  مــیدا ــــــع ســ کردم  ه ضــ شه.  گردم  ـر ـم و خواستم نــشو ــه ای زدم 

شت د کــییهو که  مر از  ش رو دور  مم س مو عد هم موهاکرد. حلقه   و ش
ه  د. ــر عقب  ه گوشم خورد و مو  ه ســیم تــننفس های گرمش  خ کرد. از تعجب و 

از دستام گرم شد  کــی شوک، الل شده بودم.  ــیجورا  

اشه چند ثا عــیر مسخرۀ تو ذهنم واقکــااف ــندوارم بودم امــا ه که گذشت  نــن
ــز  درخشش ش روی انگشتم نــز ی رو چــ عد هم لمس کرد دم.  ک چشمام د د  

ک کردم. چند لحظه شک کردم. در گوشم نفس هانــز ه چشمام  رو حس   ــید
؟لــدم: نظرت؟ سنــم مور مور شد. زمزمه ای رو شتــنکردم که  قم چطوره  

دمش. از صداش فه مــیگشتم. نــر ا چشمای گشاد  دم مــد  

ه خودت نخوای عروسک  تــیشه.. حمــشۀ همــخوامت. واسه ه ــیم_  ا
من  ــیتــندوست داش  

 

ادَ -ت هَ گــار نِ ادامه داد: " دَ  گــیا لحن قشن َد ر  -ر م و د  

ا کِ شمَ ج َچ مُ  ه رو م.. ـــــَد شــت   

 هَ  ــی
َ
 م دَ َد رق ُش وا غ

َ
ــنت بِ هَ ــار ن   ــ
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م.. ستَ ــر  مــیقانه تو را عاِش   

ـــاش "قَ عاِش  م   

 

از جاری شد و کــااش شدن..  ســیبود؟ ذوق.. احسا چــیدونم از شدت  مــین لــیم 
ل زدن   مــیر داشتم خواب گــاان ه  دم.  ــنـشــخواب  ــنبود که از ا فــیکــاد  ـ
م ــر ب  

د کــاا دستاش اش ا د غم داشته. فقط و فقط  ا  مو کنار زد و گفت: چشمات ن
ــنب ــنخنده. جزء ا م.. ــ  

ــب ــندم: جزء اســــر ا خنده  ه اش.. قــ؟؟ خب نــیــ  

گه خودم وادارت  ــنزد و گفت: ا ــیخند جذالــ ا  مــیطوری د . شــیکنم که شاد 
؟کــیاو   

شادی تو شادی منه نجوا کردم: ناخواسته   

ــن مــیاال انداخت: نه  ــیو ــر ا ه خرده احسا م کهــ ش  ــر ت ســیراه افتادی. خب 
 کن 

ه هوا رفت  مــیشت چش ار محو خنده  ــنمــای چندــر نازک کردم که خندش 
شدهاش شدم.  که تو چشماش   کــیون خنده هاش، اشمــی.. نــیه ملودی تکرار 

دم.  ه جانهــاشک از روی  ــنشد حسش کرد که ا مــیقشنگ حلقه زده بود رو د
ش ن ستم زا مــیو شوق راس اشه.  نــیجاهــار نــدو لد  شدن هم   

ستاد.  ه روم ا ه خودش لند شد و رو ک کرد و بوسه ای رو نــز منو  م نــشو ــد
هان صدای آشنا ری ندارم. کــاجا  ــنگفت: خب خب.. ظاهرا ما ا  ــیشوند که نا

ای   ذارم.  مــیهاتون تــن گود   

دن  نــیمت همون صدا هالوژ و از س ا د مران حس کردم  کــالو و  نــروشن شد 
ً کــا م قرمز شد م عرن شون دادم؟ ــنمران اکــاجلوی   نــی.  ش ها رو  وا  
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ه زاــر خــا چشمای گرد بهشون  عد رو  س مــیار کردم: تو نــه شدم و  ؟تــیدو  

ً خودم هماهنگ کردم.  د: اص  خند

از شد  ــر عالوه ار  ــنا دم که چشمام، دهنمم  ش ــلو گفت: خدانــخند
در قحال کردی چه  ــز نــد؟  تا حاال  ــندا نکردــکت ما شــر از  تــر ک تــرمان

چری بود؟ کفت گــاخواست ت ال د نه؟ــ ر  

دم: تو آدم ن چری؟ گــی  مــی؟ چه قدر شــی مــیخند ال  

ه دست کــا د:  نــمران زد  شون نکن. بهفــکــالو و خند گه اذی م. ـ ـما  تــر ه د  

اشه ای گفت و گو نــ ه ســم رو داد دستم: عَ شــلو خنده کنان  لم هم فــَسم 
ده و شوک زده بودی که نور فلش رو ســتــر ا فلش ازتون گرفتم. انقدر  کــییواش

دی خدا ــز ته لــبا ها شده بود.  ــیلم جنافــاولش  ــیند جذاب   لم رو فــی که چــ
شن شما  داری من بوده ــر لم فــست. نــکرده ری ا  

م. گو  گــیهم د ا تأسف تکون دادم: آدم نســر رو خاموش کردم و  شــیخند  مــیی 
لوفر نــ شــی  

م بو  د: خدافظ.. ســگونم رو مح  

م و رف اهاشون خداف کرد ه زاتــنخالصه  هش گــاار دوختم که نــن. چشمم رو 
ت بود.  ؟نــیــز ق رو ــر خوای  مــین دم: ســــر روم ثا  

د، خاطراتمون تــر شــه چــ نــیدو  مــیخند گفت: لــا  بوده  ــیکتو تار از خوب و 
ا ستم به مــیچشمات رو  ــیو من ز ــنب تــر تو اشه و ــ د ممکن ن سش ح لــیم. شا

ش رو کردم. در   مــی خشش عشِق درو  

ا ارادۀ خودم تو آغوشش رفتم.  ــنا ار   

ه  ــر دستم رو ز  ــر چونم زدم و  ه شدم. ــر خــون ــ  

ه دادی؟  ــر مران خکــالو و آقا  نــ + چطوری   
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دم. دا کر ــلوفرو نــداشتم و شمارۀ ــر  خواب بودی تــیصبح امروز وق تو شــی_ گو 
ه. ــمران شوهرش آدم خ کــاخالف تصورم  ــر اهنگ کردم و همچــیعد هم همه 

ه خرده از نظرم نچسب بود   اول هاش 

دم ش  ا اخم لــیو  . خند گو ؟ زود تــیداشــر م رو شــگفتم: چرا گو گشتم و  ــر سم
ــنب م. ــ  

داشتم. ــر ه شد: گفتم که چرا ــر خــس بهم فــپوکر   

دم: رو که  ــرلــبز  ا قزو نــغ ه ــنست. سنگ   

م رو گرفت: غر  د و دست چ ا شــ مــی ــر ــن نــز خند  

ا لو شــدستم رو ک ه جای ا ســیدم و  گــــه.  آخر  تا  گــیکه ــنتمام گفتم: آره د
مو  . شــی مــی ــر ــ گــی  مــی نــیعمرت جوون   

د: ع  ه؟ ــن انــیمو  ن تا جووننــز ه کردم. غر صــم خب تو ــز لند خند خ  

دم که  از شد. نــخند وشم  شم تا بنا  

ِش  اش " ع م  قَ  

ِکَشــــد..   مــیهـــــت َمرآ تا ُخدا گــاآن نِ   

ِدل شکســــته  قــیَشـــــَوم.. عاِش  شــیگر ن  

ت َهنــــــــــوز.. َدر ِدلــــــم مانــــده اســـت 
َ
 َطعِم ِعشــــق

ـــسته.. هــه  لــیآن دِ  َ ــــــــــ
َ
ــــچ کس ِدل ن  

 

ر ــــاز مَ 
َ

ــــــــگـــــذ
َ
ن ن  

 
َ
َ ق د.. ــرَ مــ مــیم لــ  

ع .. ــــــد از تو ِدل ـــــــــَ ــرَ   مــی ــیاتــنم د گــ  
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عدِ ــــــــــــــای مَ نــدُ  َ ان را..  ا ــرَ   تو  " د.. گــ  

 

م:  اهم ادامه اش رو زمزمه کرد  

  .. ؟ســیزء َمن چه ک ُج " 

 
َ
ست؟ ت هَ ــــــر دستَ ش دَ ـــــــــجان  

 ت دَ ی... جاَ ــر ـــــا که ر َج هَ 
َ
ت.. ــــــــسم هَ ـــــــلــر ق  

ان   ردِ م دَ ـــل وانه دِ ــــــد ا ــر تو  " د.. گــ  

ارک   ــنشــمز ماتــر ا صدای  ه رستوران  ل  از حس و حال آهنگ خارج شدم. مقا
ود کرده ب  

از کرد و گفت:  ندش رو  ه شام توپ مــف صــر فه که امشب رو حــم ل کردن 
م. نــنک  

ف. صــر  تــین لعنــز حرف  مــیا خنده گفتم: تو فقط رس  

اهم  از کردم.  ندم رو  ا تعجب نــم م.  م و وارد شد ه گــااده شد هم رو 
آدِم  ــر جا که همش ــناطراف چرخوندم: ا  

ست. نــجا ــند: چون جای ما اشــر دستم رو ف  

عــرو  هــیو را اهاش راه افتادم  جای ما کجاست؟ نــیش گرفت.   

له ای ر  م که مســه راه  اال رفــر ســد له ها هم  اال بود  ه سمت  س  حم تــش 
شست ســر کردم  مای هوا رو پوستم   

ا حــه م از و تق م. چند تا تختۀ چ ــسی ر ــز سســر ط  دور تا دور فضا بود   ــید
ح و نقش س ا ط ه فرش  ه حوض  تــیکه روی همشون  وجود داشت وسط هم 

ش آرام ا    مــیخاص القا  شــیبود که صدای آ کرد. دیوارۀ حوض و دیوار اطراف 
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بود. جا نــنچ کس اهــیبود که  ــنب اجــشده بود. ع ــنهای مختلف م  کــاشــی
ه   ش بود تــ تــیرسون که فرم سگــاجزء   

خنــزا م شــار صداش زد و گفت: ب د.. ما رزرو کرده بود  

ا گــا له آقای عمادفر درسته؟ هــیگــاخند نلــرسون  ه ما کرد:   

عدــننــــشــ ــننــتو  مــی ــنی تکون داد که گفت: هر جا دوست دار ســر  آم  مــیش . 
ــر رش سفا م. گــ  

ا  ــیاد اون ش ا انــافتادم که  م رستوران. چه قدر حالم اون موقع  الن لو اومد
 فرق داشت 

؟ــیکجا  ــز نــ_ د  

  شده؟ چــیهم رو از حوض گرفتم: گــان

گه..  ــنشــا ــ کفشش رو درآورد و گفت:  غ مــچون ه د شه رزرو   مــیشه شل
ً ای ــر جا ــنکردم. ا ای ماست ــر چند ساعت فع  

از نــکه بند کتو   لــیدرحا اس و  جــیــنا لحن مسخره ای گفتم: اکردم،   مــیم رو 
 ماس. 

شستم که گفت: چون بوی ق ه روش  شست منم رو  ار زانو  د و چ ون لــیخند
اشه ــر ا تــنشد گفتم  مــیزاد  ای ما   

دم: آره  آد.  مــیدت ون لــیدونم. از ق مــیخند  

عد  ش گرفت.  از کرد و جلوی صور ه کــلغذا ها رو خوند:   کــی کــیِمنو رو 
.. خب کدومش؟ــیاــر ســاچه.. جگر..   

و   ه؟چــا ــنج گفتم: جانم؟؟ اگــیی  

د و گفت: مسخره کردم.   خند

گه مسخره نکن. خب؟ گــاچندش ن ش کردم و گفتم: د  
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د  اره خند م دو و منو رو جلوم گرفت.  در جوا  

ه  ــز _ خب  ً تو اچــ ای ــر  لــیخورن. و  مــیی ــز رستوران د ــنی انتخاب کن معمو
م سن ــنشب  . گــ  

س.. من.. ــتأ گو د کردم: آره.  اول تو   
ک.. لــششــ_   

خورم  مــیگ ــر + منم   

م؟ فقط اسمشون رو غذاهای گرون تا حاال نخورده بودم. چرا دروغ  ــناز ا
ا نــش م. تــرف مــیا فست فودی ثــر لو هم انــده بودم.   

ع مخلفات..  رسون اومد و سفارش ها رو گرفت گــاه   ا چند ن ازمون  همراه 
م ــخوا مــیون لــید که قســــر  م که مخالفت کرد  

ذ لــیخــهوا  مم  ــر خوب و دل وست داشتم د بود. اما من دســر بود.   

ه نــزا ش در آورد که گفتم: زده  ــ مــیت؟ هوا رو نســر ار ک ؟ نــیــ  

اال انداخت. خوشم  ما بود ســر اومد که مثل من عاشق  مــیشونه ای   

ــنکه   تــیسکو  ه آهنگ ســنبود تا ا تــر ب لــیخــقرار بود ــر مون ــ خش شه.  تــیکه 
ه  ش رو م لرز کردم. دفعه زاد دوست نداشتم  داشتم. ــر خم شدم و ک  

ــز انداختم رو شونه هام که متوجه   کــیش شدم. یواشفــب مخجــی داخل چــ
ستۀ ــر  دن  ا د ارتا شد. من چطور االن فگــاســش داشتم.  دم؟مــر چشمام چ  

م دوخت: خب تو دگــاش کردم. نگــان ــیعص  ــنمــو هش رو از فرش گرفت و ب
. مــیف مــیکه   تــینفری هس  

ه قو  ت  ده  لــیا اخم گفتم: من امشب ب س تو هم قول     شــیر نکگــاســدادم. 

عدا دردــر گفت   مــیان هم کــتلخ گفت:   ت گف  مــیشه و مدام  مــی ســر ای شغلم 
ه چه اتــر  ک کنم؟ تــر دی مــک کنم.   
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؟شــیک  مــیار مگه چند وقته نــشد: زا تــر ق مــیاخمم ع  

د و آ خســر د که تو شــک  هــیخند ه  ام. ما  ا عد مرگ  ل شد: از  د اری ت  

لند شدم و کنار ــر خــنامعلوم  ــیه جا گــیفکــالا اخم و  و  ا حرص  ش ه شد. 
ا اهام رو انداخته بودم  ــنشستم. فقط  . ــ  

ار.. نــ+ زا  

شسته ن دم که روی گونه ــر م کرد. دستم رو سمت صورش ــاگا چشمای خون 
شست.  م نداد و  فــیاجازۀ حر  اش  ه ضــر ه  رو ب ر گــاان ش چسبوند. تــب منو 

ه دفعه ش کردم که گفتگــاتعجب نا  مدت ها بود که ازش دور بودم  دم ســر : 
 شد 

 کــلدر  ر که.. انــد زاســر ای ه هگــاکرد. جزء ن  مــیاذیتم ن ــیمای هواســر چ هــیمن  لــیو 
م هســر م روحم رو گــاتفاقات زند  م  عد هم  دنم  ــنمــد کرده بود.  اصله  فروح از 

 گرفت و جدا شد. 

ش حلقه کردم. تــاطراف توجه نکردم و دستام رو دور ه م لرزد تــنهمون لحظه 
م  ــنقه گذشت که تو اقــدم چند دمــنف حالت بود  

دم  مــدم کرد. نااســر م مغرورم نکرد. سنگدلم نکرد فقط گــهای زند  تــی_ سخ
رنه قچــیکرد. از همه کس.. از همه  ه عشق بود. الــ.. وا  یتــسخ ــنم خواستار 

ر عالقه ای از ک اعث شد که ا دم، فقط تا آخر عمرم روی   ســیها  رم تمرکز  کــاند
. ــنمــکنم. ه  

ه  مــین م  مــیم. چون ــر عمق معنای حرفاش خواستم  م ب ستم اعصا  مــیدو
ه ــز ر   

شون  ه  مــیبوی عطرش  ستم گــاســداد که اون قدر  ر عادت نکرده. چشمام رو 
ده  م قول   و درگوشش زمزمه کردم: ب

ت قول  اشه؟نــک  مــیغه رو دائصــفردا هم دم.  مــیدر گوشم زمزمه کرد: ب م.   
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ه چشماش زل زدم. انازش جدا شد اهام مــا خواب بود هــنر همۀ اگــام و  شه رو
ه  گه..  کردم.   مــیرو تو خواب تج د و گفت: نوک  مثل آدمای د ــخند  ت چهنــــ

 قرمزه شده 

ش شــروش ک تــیا خنده دس اره ب عد دو م. نــز ه شدم ــر خــدم.  ک هم شد  د
ه خودم اهاش تــر م لــیمــچند  فقط ه دفعه  ازش جدا م اومد فاصله داشتم که 

د و آروم گفت:  ســر شدم و  شستم. خند لم  گرم شدم.   لــیخــجای ق  

طور.  ــنمــزمزمه کردم: منم ه  

ذ نــیرسو گــاهمون لحظه   شون مست شدم ــر غذاها رو آورد. از بوی دل  

عد مشغول خوردن غذا ششــک  ســر وان آب لــیه  م.. دم و  د  

*** 

*** 

الس لــینــو وا تــیکــال ک شکــپودر  د خارج کردم. همه اتــرو از  ش رو ک های خ
ده بودم   خودم خ

ه   لــیاد. و مــار نــا غرغر گفتم: االن زا د  رش هم انجام ندادم. کــامن هنوز  ا االن 
چه. اه.. ــک همه جا بکــبوی    

چ دی؟ت غر غرو بو گــ_ از همون   

ا اخم گفتم: زاشــک  نــیــهــگشتم و ــر س تــر ا   مــیو من چــیار.. واسه نــدم. 
. کـی اومدی؟؟ عه. نــیسو تــر   

ل که اخمام عکــاف  کــ دن ـشـازه کمــخ ــنحــشد.  تــر ق مــیرش رو انداخت روی م
از کن. عه حوصله ندارم االن..  سمتم اومد و گفت:    اون اخم هارو 

ار عه عه  م نــک  مــیه دفعه خندم گرفت: چند   

گو  ؟نــیک  مــیر کــا  چــی_ خب..   
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م متعجب نکــه پودر   عد گــاک اشاره کردم.  ا خنده زد وسط ه کرد و 
ک کــن  ار ــدر  هــیاســکه همو از ــنای اــر  تــیش و گفت: تو کدوم دهانــشو ــ

؟نــنک  مــیدرست   

لند  ــیحرف عص ــنکه از اــنجای اه  دم تــر شم  شتم رو بهش کردم خند : و 
ه جور نــواسه اون  ً من یهو دلم خواست. تــنست که همش  ع اص  

ستاد و ســر شت  ه شو ســر م ا   ــیبود. ال خــیش رو روی شونم گذاشت: همش 
 گفتم اتفاقا هوس کرده بودم 

اهم مقدمه بوسه ای  ــیو  ذار  رو گونه ام زد. ازم فاصله گرفت و گفت: خب 
لد نــدرست ک گو نــم من  ستم. تو   

از کردم: فقط تازه پودر  شــگو  ل رو  از کردم. کــم رو روشن کردم و گو کش رو 
ــنجا رو بــنذار ا لد ــ ستم نــم. چون خودمم   

م.  د ا تأسف تکون دادم و ســر اهم خند لند خوندم و زاــز چــی  ار ـنـهای الزم رو 
 دونه دونه خارج کرد 

ــن+ چون او  اشه  گــیساده و خون لــیخــه تــر م، بنــک  مــیدفعه اس که درست  لــ  

اری ال کردم. نــی تکون داد. آرد و واســر  ل و پودر رو چند   

ه موش رو از داخل گو  مــیری که انجام کــاهر   کردم.   مــیچک  شــیدادم، مو   

ا دستمشغول مخلوط ک و زاگــاردن مواد   از  چــیار عطسه کرد و هر نــه بودم که ی
ا لند شد که ده شد شــته موندۀ آرد مونده بود، تو صورش  ه دفعه . خندم 

ا  چــیر مخلوط کن از دستم در رفت و هر گــاان شد  دهشــکه تو ظرف بود سمتم 
م افتاد و چشماش گرد شد. خندم چند هش گــاار هم ننــزا شد چشمای  ــر اــر ب

دی آرد.. فــس ــر اــر در  ســیمتعجب طو   

اال و ناــر م رو ســر ده ــ ده ــ ا خنده و  ــــا. الــدم  ه که  ضـیه مر چ ــندم: خدا ا
ت خارج  چــیل همه تــر همش موقع خنده کن شه؟ مــیاز دس  
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لند نــزا د و آرد های اضا ـر تـار  ً رو که رخته بود، رو جمع کر  فــیاز من خند د: اص
ه آرد ها ه. ــنمــاد هــز مــت آدصــخا م بود.   ــیخ خت روی اپن  ورتم وای ص که ر
م نکن گــاد شده. ن لــیخــ  

شدم. جلوی دهنم رو گرفتم و  مــیدن جملۀ آخر از خنده داشتم تلف نــا ش
دون ا ــر شــــــع ســ ل کردم. تــر نخودم رو ک از کردم.  که صورتم رو ــنآب رو 

ه لحظه حواسش خــشورم، دستم رو  ش  ــز مــت تــر س کردم.  شدن صورت آرد
ا ــنتــا آس ه طرز نا دم و دستای  نــیبود که  ش دو   سم رو روی صورشخــسم

ا آسشــک  نــیــهــدم. شــک دم:  . نــنک  مــین ــز مــصورت آردی ت ــنتــد که خند  

د:  ــــز. نکــن  شت هم خند ـر نون؟ دن شه خم مگه صورت من قراره   

امزه شده بود. رسما  ره اش  ش نمونده بود.  چــیهــچ خنده کنان عقب از صور
ش رو رفتم که  ا ناراحشست ملکــا  ا اخم صور اسم لــه  هــیگــاو حرص ن تــی. 

ش و نــنداختم. زاا ش رو گذاشت جلوی ده کرد جلوی خندش رو   عــیسار دس
ــر  ه. گــ  

الم  ا ــ_ دن  

م. از شدت   ش کردم. گــام متعجب ن دم. لــچشمام رو ما گــیفکــالوارد اتاق شد
ه جلو دوختم، گــاکه نــنعد ا ــز هم رو  دم. نــی رو تو دستای زاچــ ار د  

ا  ای توهــر _  درآورد.  هــیاســشه همو از  مــیک که نکــه   

ه   ش کــاغذ  کــاا تعجب    مــیش گــاه شدم که گفت: چه قدر نــر خــدوی تو دس
ازش کن. نــیک   

دم: مر  .. ســیخند  

ازش کردم. چشمام گشاد  ا تــر گرفتم و  ه هودی قرمز که  ــنشد   حالتش، تــر  ــ
ل س هش هم قرمز بود. کــالداشت.   تــینوشته های صور دی بود که فــمستط  

ــر م ــر _ من  ه  ــر ون بپوشش. ــ م  سم ــر ک کــم   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

254 
 

م  لــیخــدم. شــاشه ای گفتم. سه سوت هودی رو پو  ا  مــیب تم جان رفهــاومد. 
ــنا م افتاد. انگــاار ننــکه زا  ــ ر منتظرم بود گــاهش ب  

کش شدم که  نــز  ــنهش رو روی موهام انداخت: او کــالد دمت..  لــ دفعه ای که د
هش رو انداخته بودی کــالده بودی که  شــت پو شــر ه س  

د چه وا مــین ا ستم  دم: آره. دو  شــیدو دم. خند شون  ادآوری اون روز  ه 
بودم.  ــیرنگ بود چقدر عص  

طور..  ــنمــا اخم گفت: منم ه  

عد  ــیاز شد و عد اخماش  د.  شون داد و گفت: خب من  ــصدا خند ند رو  ش
م. ــز مــکه ت  

نده رو خودت ــکردم: اون   مــیاخ ا. االن فقط  مــیش ردی که آو   ســیا شاتــنشور
مونده.  ــز مــتت گــاس خونلــه که ــنا  

ادو رو خارج کردمکــااتاق،   فــیــــع از کشو مخســ  ــنـ. رفتم  ه منم ر تــ: بو گفتم ـ
کردم.   مــیخب فکرش رو ن لــیدم. تو هم دادی و   

ه ه د و گفت: واقعا  ته؟ ــنمــخند مناس  

ــن+ اوهوم. ب ا نه  ــ ه  خ  

دن  کــاغذ  کــا ا د از کرد.  ا وسواس  ا   مــیشن چر کــادوش رو  که رنگش تق
شش کش اومد. نــفه ای بود، کــاس  

ت درد نکنه.  ــز نــی د_ وا که شــ لــیخــدس  

ه  ــنه و جدی گفتم: بپوشش بــنســدست  م. ــ  

ند رو درآورد و اون رو ــ ــــعســ  ت  د شــپو  ش  که گفتم: درست مثل تصورم بود. ب
ارکه مــ اد. م  

عد گفتم: مواد   ــنخندی زدم. الــ شوندم.  ش  ک رو کــار من بوسه ای رو گو
ر کردی؟کــا  ــیچ  
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عد گفت: لــه نــچند ثا م.   ــز مــجا رو تــنم ا چــیهــخندی زد و  ه  ــکرد ا 
م کــا د رمون ادامه   

ه گذاشت. کــاشن رو درآورد و مرتب روی  کــاعد   ا دقت ســر نا ی تکون دادم. 
م رو انجام  مــیدستورالعمل رو  م.  مــیخوند عه دف ــنای آخ ـر ـخواستم  مــیداد

شه.   هم که شده، خوب 

مش رو تــداخل فر گذاش م کردم. هو تــنمش. تا دم: نود و پنج درصدش شــک  فــیظ
د ســه اتمام ر   

ع د:  شه؟ نــیخند پنج درصِد ادامه اش مال خورد  

دم و گفتم: نچ. تزئ شه ــلند خند  

ت اــنتزئال خــ ــی.. ــز نــا حالت زار گفت: وای د ره  مــیه که ــنک اکــ  ــن. عاق
گه  ه نظرم.  مــی تــر رخت  ــیتو معده مون د سه  شه   

ــنگفتم: خب او   ســیا لحن لو  ا تو خاطرۀ خ   مــیارمه درست  لــ  ـیـکنم. اونم 
ــ   مــیشه. ازش عکس  مــی م. گــ  

ه خاطر خست خنده دار  نــیز  مــیوس حرف ل تــیاز شد: وق گــیاخمای درهمش 
. شــی مــی  

ازوش زدم: دلقک خود تــیمش .. تــیه   

ه ــز سمت ف  عد  وت تمثل  نــیــوۀ تزئمــیی ســر ر رفتم. خامه قنادی رو درآوردم. 
آوردم.  گــیفرن  

م گشتم و مشغول شدم.  شــشستم روی اپن و تو گو  گــیا خست ر فر تموم کــام 
لند شد. دستکــار هم از رو  انــشد. زا ه  ــر نا از ــر ه رو گــ کرد   داشت و فر رو   

د. چــــک تو فضا کــهمزمان بوی    

 + وای آب دهنم راه افتاد. 

دی که کــ_   دی. لواشک و آلوچه ند ک د  
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دم: االن   ه اونا کــخند م.  مــیح جــیتــر ک رو  ــر ارش ــد رحله اش م ــنون آخ ــ
م. نــ ک رو   

ــع طول کــتزئ ه ر ا  ا خامه تق م ماست لــبد. اشــش  ته چون خسته بودم 
ک ساعلــما خچال گذاشتمش و تو ا تــیش کردم.  فاصله گفتم:  ــنهم داخل 

وه آقای  ا ق م  خور ل تــناهاش چای   

مک نکردم. ــ_ حاال فقط تو تزئ ل؟ ش  شدم ت  

گو کردم   خــی+ خب شو  حاال..   

وه خوردم. ا لــیخــمدت  ــند: اشــروی موهاش ک تــیدس اشهســر  ــنق  ی چای 
ه تــر ب  

اشه ای گفتم. لــا    ــز مــک رو روی کــاول ظرف   چای ساز رو روشن کردم.  خند 
شو روشن کرد و ازش چند تا عکس گرفت. داشتم شــگذاشتم. همون لحظه گو 

ختم. ذوقم  شدم.  مــیذوق مرگ  جلوی خندم رو گرفتم و دو تا فنجون چای ر
ه حال   ــنواسه ا م، کــبود که تا  ک درست نکرده بودم. االن هم درست کرد

گه  ــیار ازش عکس گرفت. صدانــزا ه ذره د ه  گه. ا سه د درونم گفت: " خب 
. "نــیز  مــی، سکته رو نــیذوق ک  

شت ز گرفتم تا نخندمگــام رو  لــ ا آرامش  و   داشتمــر شستم. چاقو رو  ــز مــ. 
کــیکه  ــنها. ا نــنک  مــیرو نکــا  ــنا انــچ کجای دهــیگفتم:  که   نــندرست ک کــ

ا خامه های س تــیکــال نصفش ش ا خامۀ لــینــهم وا د. نصفشفــاشه   ..
.. تــیکــال ش  

د: تضاد جا ــخند طوری دوست دارم  ــنرو ا یلــنــه. خب من والــ  

اال انداختم: در هر صورت هر ک قه ای داره. لــه س ســیشونه ای   

شقاب زا لــینــکه ای از واتــ ش دادم. نــرو داخل  مم ای خودــر ار گذاشتم و ب
م   تــیکــال ش گذاشتم. مشغول خوردن شد  
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چه که بودم، ه ا  تــر  ــر د خوردم تا  مــیک رو آروم کــشه  مــ_   ــننــا ناز تموم شه. 
قه  خوردم.  مــید تــنذاشتم و اون موقع  مــیمسا  

چ ار از  ه    تــیت گفگــا خنده از چای ام خوردم و گفتم: چه عجب. 

د.  ســر  ک رو خوردم کــه هودی رو انداختم و ادامۀ  کــالی تکون داد و خند  

 *** 

تا طوال  تــیمد ً از اکــام  گــزند  گذشت   نــیس ه اون رو شده بو  ــنم ر گــااند. رو 
گه ای شده بودم.  ه آدم د  خودمم 

گه سست شده بود. امروز اهام  ارد د رو چرخوندم و و ــکــلر کردم  کــا  لــیخــد
ا تعجب سمت آشچــــشدم. بوی غذا همه جا  گشتم. کنار ــر خونه ــز ده بود 

ه چق زد. ــر شده بود. چشمام  ــر ناهارخوری بود که از غذاها  ــز ــمخونه، ــز آش
ار درست کرده؟نــاز زا ــر غـه  ســیقدر گشنم بود. چه ک  

فرما شام.   _ 

ش  ت سم گشتم و گفتم: تو درست کردی؟ــر ا ب  

ه عنوان نذری آورده.  ه  س همسا  _ نه 

گرفت. شالم رو درآوردم و گفتم:   مــیشد خندم شدت  مــیافش پوکر قــ تــیوق
ت درد نکنه   دس

ه مدتــر ا صدای دخ خوری.  لــیونه ای گفت:  درست کردم که الی ناخنات هم   

ش ح دم و صورتم رو جمع کردم: ا الی ناخنام؟ تــیلند خند  

د و صند شست و گفت: شــرو عقب ک لــیخند افت رو واسه من قــا انقدر ــد. 
عه چندش نکن.   

. آم مــی+ االن   

م. تــر ه گوشم خورد: سالم دخ ــیصدای غ  
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سامــگشتم. خانم ــر سمت صدا  ا تعجب ن لــیا دم.  ش کردم و سالم  گــارو د
ج شده بودم. گــیمم   کردم   

ونم. نــزا ش اشاره کرد و گفت: ندا. عمۀ م ار ب  

ــنخندی زدم: خ لــ ؟ ــ  

ش رو گذاشت رو شونم  خــز و گفت: ممنون ع دس د مزاحم شدم شــم. ب  

ه طر ســر  ه فــچه حر  ــنتکون دادم و گفتم: ا ــنفــم رو   

ه روی زالــفورا  ستم. رو اره  از کردم و دو ر انــاسام رو عوض کردم و موهامو 
ا اشستم.  م.  ا   لــیخــکه   ــنمشغول خوردن شد ا اشت  خوردم مــیگشنم بود و 

ع داشتم خودم رو نگه داشته بودم. از طر  کــم لــیو  خواستم  مــین فــیحالت ت
ش حرف نداشت. آخ نــزا خ غذا رو قورت  ۀلقم ــنار رو ناراحت کنم واقعا دس

ه   مــیار گفت: نــدادم که زا کنم کــاخوام  ش رو  ممــوقته تص لــیخــ نــیع ری 
رهاش هم انجام دادم. کــاد درصد  از هشتا تــر شــگرفتم و   

ه مراسم  مــیش کردم. ادامه داد: گــان شــیســر  ــر  ــننــای مامانم و ناز ــر خوام  م. گــ  

ا تعجب گفتم: مراسم؟  

ادبودشون. ــر _  شت زهرا ــ خوام  مــیعد هم ای  شون هر   ســر م ب ه ک  کــیخا
خواد.  مــی  

ستم  مــی منم شکــاگفتم.    نــیآها ه همــر تو امم  ا ــنای  م. ــر گــ مــیمراس چــ  

ــر خوای  مــی کــی+   ی؟گــ  

مونا رو هم ح چــی_ همه  س فردا.  دعوت کردم.  تــیآمادس. م  

اره متعجب گفتم ــــع. ســ : چه دو  

گه؟ســــر از غذا خوردم و  قــیقاش دم: مسجده د  

م. ــز عمه ندا گفت: نه تاالره ع   
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اشه ی تکون دادم. ر ســ د زنونه و مردونه قا  س شا  

و  ار ــنه زاگــاشه قاشق ناخواسته از دستم افتاد. ن مــیو رو  ــر حس کردم دلم داره ز 
آب کردم.  ــر وان رو لــیده شد. خودم رو عادی جلوه دادم و شــسمتم ک عمش
ام کور شد. شــک  ســر  آروم آروم ا اشت دم. تق  

ت.. درد نکنه ــ+ خدا ش خوشمزه بود. دس  

.. د ه؟؟ــز نــ_ نوش جون ؟ حالت خ  

اشم د  د  ا ؟ا تعجب گفتم: مگه   

ده ــ . خب رنگت ــر خــــــع گفت: نســ   

شت هم و  س  د خوردم. تــنا خنده گفتم: از   

ا اــخواستم  مــیل خنده داری نلــچه د ستمد مــیکه خودمم ن  ــنله کنه.  چم  و
؟  شده

دتــیاز صد تا "خر خود ــنگفت. ا  مــیآرو " کــی"او  لند شدم و  تــر " هم    بود. 
م.  مــیخسته شدم  لــیخــگفتم: امروز  خوا رم   

الفاصله خوا  مــیآرو ا خندۀ  عد از غذا  ــر   مــی ــتگفت: تو  زه ه. اما من تاگــ
ک صبح نــز شم و تا  مــیحال ســر  ارم دــد  

ــر   مــیشه و درد  مــیچشمات قرمز  لــی+ و  اش گــ ه فکر خودت  ه خرده  ه.   

شت چش ا  نازک کردم.  مــیچشم کشداری گفت که  لند شد.  خند لــخندۀ عمش 
عد از عذرخوا ا خو  از ندا خانم، هــیلند شدم و  اال رفتم. تق له هارو  ب هم 
ازی کنم تا  ستم نقش  شم. ــیلم سوال ای حاــر تو دونم درست نبود که  مــی چ 

مون خونه بود،  تــیوق اشم.  مــین گــیم. از خستــر م ستم واقعا کنارش  تو  

ذارم. کش رو درآوردم تا راحت  مــیح جــیتــر  تــر شــ از    اشم  تــر دادم موهام رو 

ه در خورد. زا د عمش مــیار که در ننــتقه ای  س شا اشه  زنه.   
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از شد. ــفرما دی گفتم که در   

خلــخند ملــ م آرامش داد. گفت: ب م مزاحمت شدم ــز د ع شــحش ب  

شما.  ــنمــلند شدم: مراح  

ا خنده گفت: فکر نــنشــشست رو تخت و وادارم کرد  در ار انقنــکردم زا  مــیم. 
اشه غذا درست کنه.  لد   خوب 

ا دم و شونه ای  جا؟ ــنا ــناومد کــیدونم واال شما   مــیال انداختم: نخند  

الم. من  گــاار اومد فرود نــزا×  ا ا  مــی گــیشان زند کــاه دن ا که ا  ــنکنم.  ومدن 
ذکــاام ــنشــما ر کــا  ام دراصلــم که بود تــر ما راحت ــا هوا لــیو ، ــر ن  شان، ش

 شوهرمه. 

ا همــن+ آها. خوش اومد . ــنآورد مــیف شــ تون ســر  خب   

ش  ×  عدم.. کــاراس اد بود.  راش ز  

ه خرده زا تــر  آروم اهاش مشنــادامه داد:  ام. اون ــا تــنح دادم جــیتــر داره  کــلار 
رو خواست  ــنمــهم ه  

؟ــیکــلتعجب کردم. چه مش  

د:  ه زون آوردم. خند ــز فکرم رو  ش از وقنــی ای جد چــ نادر  تــیست. راس
ه ناز ــاومدم  مــیادرم فوت کرد، من ــر  ال و  زدم.  ــیم ســر ار نــو زا ــننــش م
ال و ناز عــه خاطر وض تــر شــ از زاــننــت م ــر . در شده بود  تــر ار مستقل نــ.   گــ

ا ناز نــاختالف س شغلش بود.  اد  کــم ــننــش  م. . اون دوران من مجرد بودبود ز
ه  کــیمامانم زنده بود.  اهاش  ســر ازش دوست هاش  داشت اون هم گفت 

م نبود که شوهر آــر ازدواج کنم. اون زمان  دون حاــنام م اشه.  و  هشــدم چطور 
گه ــر مراسم ازدواجمون  صــیاتفاق خا گه متأهل بودم د گزار شد. من چون د

ال و ناز   مــیتوجه ن ه م د   فتهــ تــیاعث شد اتفاقا ــنمــ. که هــننــکردم  ا که ن
د زاــ عد هم اون تصادف نــفته شا ت گفته.  ار ب  
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لوم رو چنگ زد. واژۀ "تصادف"  ه منظور طرف  تــیلرزوند. ح مــیم رو تــنغض  ا
ارو  اشه  نــیاون شب  ش نگفته نــزا نبوده  انــنبود که اون راار حتما ب ای من ده 

ش رو لــد ــیهرچند من  ر اون ماجرا رو فراموش کرده بود. گــابوده. ان س ل تاوا
 دادم. 

اشم. فقط اون ــذاره  مــیار هم فکر کرد رضا شوهرم ننــادامه داد: زا و ر ششون 
ا رضا  مــیم ــتوج ــی صــر مق ش رو  ست. چون دوستم داشت حرم شکوند. دو

ــر دراصل خودم در  ه  قــیمنط ــر غـار آدم نــزا کــمش بودم راس گــ ش لــد قهرچنا
ونه دن م و  تــیمحب ــی. طاقت د ه ارث  مش هم  نــیرو نداره. م از مادرش 

ژ  اش..  قــیهای اخال گــیبوده. و ا ا وجود اون ا دش رو از  ال و نادر  اد  کهــنم ز
ــنب . تــنداش ــیخ  لــیخــ گــی، زند تــنداشتفاهم ن ش هم خود ار نــزا تــیح ــ

ران زند  مــی ــیتوج ــی ــنا صــر کرد و مق  مــیزش ســر  ست. اون زمان ت   مــی گــیدو
م  لــیکردم. و  گه زانــک  گــیشان زند کــام  ــ مجبور شد ً کــا  ار نــم اون موقع د م

ه خونه و  ا شد. تــن وت ثــر  ــیکــلخودش بود و شغلش و   

ست زند  لــیدستمو گرفت و اضافه کرد: و   یمــده هم ــنکنه درآ  گــیا وجود تو تو
چه داشته.  ه   تونه 

و گفتم: نــا ش ؟ چــیدن جملۀ آخرش چشمام هشت تا شد. ی  

د: ن  نــیعدم مــف ــز ـمـ ســر م تو حامله ای. ئــناالن مطممن م. ــز س ع تــر خند
ــنهم تــیخودت هم ح فکری نکردم؟ چــ  

ا صدای لرزون گفتم: نـه  دم و   ناخواسته خند

و  دی. تــر ان بــنمــای اطــر گفت:   نــیا م ش  ه آزما  

ه زا کــیچشم اش.  ً ننــزد و ادامه داد: نگران ن م   مــیار فع  

عد ر ســزدم و  ســیتــر اســر خند لــ چســــر ی تکون دادم.  ه دم: شما خودتون 
؟ــنندار   

ــنغم چه دار نگــان گــ شم  مــیم کرد: نه.   
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ا دلخوری گفتم: متأسفم.   

چش هم مثل نوه انــزا اما  زد و گفت:  قــیمــعخند لــ س  چۀ خودمه.  مه ار مثل   

 *** 

دا  ــنا ش جد ا اخالق عمه ندا که ب ده شآشنا  لــیخــگفتم ندا جون   مــیدو روز 
دم و هــیای بود. خودم  ــیتــنبودم. آدم دوست داش درم رو ند چ وقت خانوادۀ 

ام  اور ــر گفت همه شون رو از دست داده و فوت کردن هرچند   مــیا ل  ام قا
 نبود. 

ــر در  لــیخــچون  ستم  گــ م، نتو دم و زاــر بود ش  خونه بود  ـر تـشــار هم نــم آزما
ا تلفن همه  ر هم   مــیرو هماهنگ  چــیو  ــر کرد. ا رفت.  مــیر نکــاســر ون بود، ــ

م مشکوک  ــنس ا ا ندا جون رفشد.  مــیطور ب ار  ه  د و تــفقط  اس لــم خ
م. ا کــیمش د ه الــبخ خرم. لــار اون بود که صــر ته  د  اس جد  

حو صــر عد از  م آماده نــنه زاف ص م    ســیالــم. وارد اتاق شدم شــار گفت که 
ده بودم رو خارج کردم.   که خ

ل های سنــنوش ماکــلهای   ــنتــکه آس  کــیه مانتوی کوتاه مش د فــد داشت و 
شاری بود   مــی ــیروش خودنما قه اش هم آ کردن.   

ه شلوار  ا  دم. شــ، مانتو رو پو ــنجــعد از مرتب کردن موهام،   

ا  کــیه شال سادۀ مش ــکه  ش رش بود ــ شســر م روی م کردم. ســر ش ر   م مرت
م انداخت و گفت: ا هــیگــاار وارد شد. ننــکردم که زا دی؟وز خــر شال رو د ــنب  

ل بود   + نه. از ق

ه گــام متفکر ن ه نظرم  ــز م کرد و گفت:  گه  چــ ت کن. ـر سـد  

مرن ؟ چــیگفتم:   گــیا تعجب و اخم  ً مث  

ــر د کــماز   لــیشا ش هم چروک بود.  کــیی و مشتــر د. سه مشــون کــ بود. حال
ش ــز مــکه   لــیم و درحاســر انداخت رو  ت  تــر شــ ــنکرد گفت: ا  مــیو   آد  مــیب
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ــنمنو سمت آ زدم.  گــیرنکــمخند  لــ گردوند و گفت: مگه نه؟ـر ـه ــ  

دم ا سدمــر م رو داخل شال فــو موهای اضا خند بودی تو؟  کــی  ۀ قلــ:   

ً خودم.  ا خنده گفت: تـــو  د و شــی هام کتــر رو چ تــیدس نه. اص  

فته شــنازک کردم: خود مــیشت چش  

چ ندا جون ً از همون  فته بود. شــش خودگــوارد شد و گفت: اص  

م.  د شب ه هوا فــــر ده رو کنار زد و گفت: اوه. چه ــر  خند . از سوز هوای د
ه  ــز معلوم بود که فردا  اد ــش بند کــاشه.   مــیی چــ  

ده؟ ــر + چرا؟ مگه  ف   

ش مــیعد مراسم که  لــیست. و نــگشت: نه ــر ده رو رها کرد و سمتم ــر  ت رم ب
ک ــر زهرا  چۀ    ــیشه خصوصا اون ها مــیسخت  تــنه رفی راســر ای  که 

ک دارن. چــکو   

ه تص   نــیآها اره  ــنم تو آــر گفتم. دو کوتاه    مکــه شدم. جلوی موهامو ــر خــه ــ
ه خودش تــر کرده بودم تا حالت چ ــر ی  صورت و از فقط هم گوشه ای  ه. گــ
ه خاطر تــر شــ شد  لــبجا ـیلـکه فر بود و   ــنا ا چشمم رو گرفته بود.  ش 
تا استخو  س س ــیا موهای طال  کــیشال مشم بود. نــصورت  ســتو  م افه کــاا 
جاد کرده بود.   تضاد ا

اد عمۀ زاــی کردن تــر قت چقــدرح ر کــا  ــنکردم انقدر تو ا  مــیار بود. فکر ننــشن
ادمه  اشه.  شه مــمون هنــشون گفت: " دوران جوو کوتاه کرد  ــنحــماهر 

ا  مــیی تــر موهامو چ ــنکردم سنمو  داد. " مــیشون  ــ  

 *** 

م. خدمه های زن و مرد درحال تدارک  شون بودن. چــو  ــز مــوارد تاالر شد د  

ه ندا جون   ؟نــنــشــ مــیزنونه و مردونه کنار هم  گفتم: رو   

م ــز نه ع ×   
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جا مردونه.  ــناشاره کرد: ا یتــه قسم  

گ ه قسمت د جا هم زنونه.  ــنسالن اشاره کرد: ا ۀو   

ه ــر خــکه   لــیگفتم. درحا  نــیآها  حــبر صاانــی بودم تو فکر فرو رفتم. زاــز مــه 
ع ستم؟ کــا  چــیمن  نــیمجلسه.  ه ل هاش منو تامــفا ثــر قطعا ا رم؟ کنارش وا

دن.    جزء ندا جونحال ند

ه  چــین جــیگــا حالت   ــز زدم. حاال خ ا . ست که تو فکرش رفتمنــ مــیم چــ
ال زا ش ــنرای متفرقه بود. تو اکــاار گشتم. غرق حرف و  نــچشم دن  مواقع جدی

ده ســ شد  مــیار د  

امم مراســر رو داشتم که  ــنا ــیش تواناکــا ا ــر  مــیای    عــیموق اون م. هوف گــ
ار انــز دم بودم، مــکه ف ک ده هزار  جمله رو گفته بودم.  ــند  

مک کردم تا   مــیل داشتم تو تاالر لــد ــی ه خدمه ها  مم  رو  ها  ــز مــگشتم. 
ــ . نــنچــ  

م  اعث  ــنمــجه داشتم هگــســر از اول صبح  ه  مــیعالئم  م   ــنقــشد ش
ل شه.. اما حت ستم تو  مــیکه درونم بود رو ن  ســید ف کنم صــتو  

اورش سخت بود که..  م   

وه خوری از دستم رها شد و مــیرد کــاروی شونم ناخواسته   ــیا حس کردن دستا
ا شــافتاد و چون هر دوشون  ــز مــروی  دی داد.  س تــر شه ای بود، صدای 

ا ندا جون رو دــر  دم گشتم و   

خــیخ  ــز نــا تعجب گفت: د سوندمت. تــر د شــ؟ ب  

دم: نه  دستم سست شد  دم. ســتــر نخند  

ا اــز مــمنو سمت  ت کرد و گفت:  د   ــنی هدا ا  یفــ. از طر نــیری ککــاوضعت ن
ت مشکوک نــزا ه جا  مــیار ب . ــنشــشه.   
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شستم. دستم رو ز ســر  ه چون ــر ی تکون دادم و   از ه شدم. ــر خــه قــم زدم و 
ـی گـاهـی چتـری هام رو مرتب مـی کردم.  ـی حوصل د دتــر ار مدام درحال نــزا شدت 

ا وارد سالن  ا  مــیبود و  ــر شد و  ون بود ــ  

د. ه مــیگرم و مشغول بود که من رو نســر ه قدری   داد که چه مــیشون  ــنمــد
و دوست داشته. قدر خواهر و مادرش ر   

د اون االن همه فکر و ذکرش  مــیچ وقت اون اتفاق نهــیش کــا ی گزار ــر افتاد. شا
اشه و ــر ه مراسم آ ادم گذشته  لــیومند   مــیافتادم. چه قدر دلم  مــیمن همش 

ــنخواست مامانم رو ب و ــ س خودم رو  نــیم. م عد از مدت ها از  از طرف همج
ه کردم. ندا جون تج  

ت احنــاز  تــر م مون ها اومدن. منم ج عد م ا ندا تــر م ساعت  لند شدم و   ام 
ا همشون خوشامدگ  کردم.   ــیجون   

ا من تــر شــا از اقوام دور بودن و مردها هم ثــر ا ا  بودن. ندا جون اونا رو  و منم 
 اونا آشنا کرد. 

شون ــ رنگ  اهام رفــر اما  کرد.   مــیده ام قطعا متعج تار خالف انتظارم همشون 
مــیخوب و ص . تــنداش مــ  

ه طور رس ش بود، تو مــآغاز شد. صدای نوحۀ مردی که  مــیمراسم  کروفن دس
ده بود. چــــفضا   

ه   ه خانم شکسته ای اهاش تو  ه  تــر شــ بودم، ــز مــکه  . آخر کرد   مــیاز همه گ
ا   نــیاره. همو ـنـدم خالۀ زامــف اش سوخت ــر ش خارج بودن. دلم ســر که   

ــنفضای غم کــلدر  دم. چون  مــیار رو ننــو گرفته ای بود. زا گــ غ بود ش لــیخــد  ل
  شــلند شدم و راه خروج رو در  لــیش ندا جون بودم. از روی صندــ تــر شــ

ه فضای کو  کــیگرفتم.   چ کس اونجا نبود. سمت دری که همه وارد یهــدم. ســر  چــ
ا مــی له ها رو رفتم  ــنشدن رفتم.  ر نــله بودم که زا ــن. آخ ــ ا چ ه ای که ار 

ل درک نبود، وارد شد.  ً قا  اص
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د و  اد منو ند م  ــیاز شدت خشم ز ه ــر هوا ب لهنــر خورد کرد. عقب رفتم   دۀ 
ه دفعه   ــیلکردم و   مــیده رو گرفتم. اخنــر فتم همون نــکه نــای اــر خوردم و 

د تعجب  تــر شــ شده بود؟ چــیکردم. مگه   مــیا  

ار اسمش رو صدا زدم. جوا الش رفتم و چند  ه راهش ادامه  ــیدن م نداد و  ب
ه چشمام گره خورد. از هــــع ســ نداد.  ستادم. چشماش   ــنمــرفتم جلو روش ا

م داشتم  مــیش خشم تــش آـسـچشمای طو  م  غســتــر  مــیارد  ز که ا  ضـیدم. 
لوم بود رو کنتــر  ؟نــل کردم و گفتم: زاتــر س تو  ار تو چت شده  

ه ــز مــه  م لــیی اشاره کرد و نفس زنان گفت:  دی؟  مــیوان آب ب  

ه نفس لــیری که گفت رو انجام دادم. کــا   ــز ـمـهوا روی  ــیو د شــک  ســر وان رو 
د: ازش مــک  ا حرص غ فرم. آشغال تــند و   

شکست خودش لــیکه   ــنمــش کردم. هگــاو وحشت زده ن ــر حــمت د. بو  لــیخــوان 
ا   مگه افتاد؟  قــیگفت؟ چه اتفا  مــیرو  کــیخدا  

رنه از فضو ــنا ســیخدا رو شکر ک د لــیجا نبود وا   مــی ـیـار رو عصنــزا تــر زاد 
ستم.  مــین ــز کردن. هرچند حضور خودمم رو هم جا دو  

ش کردم گــام که صدام زد. نگران نــر شش ــخواستم از   

کش شدم. مثل نــز  مــیقد ه طور ســر د ل  غل کرد. چند  ــر غـی ق  منتظره ای منو 
د هلت دادم.  لحظه سکوت کرد  خش عد گفت: ب و   

م تو ا آرامش گ ده ضـیفتم: ب شده خب؟ چــیح   

ل  ه حالت ق رو  تــیگشت. دســر منو از خودش جدا کرد. رنگ قرمز صورش 
دم. ن ضـید و آروم گفت: اون عو شــموهاش ک ا خ مــیرو د شده  ــر دونم از کجا 

 بود؟ 

م منم داشتم عص گفت؟   مــیشدم. چرا اسم طرف رو ن مــی ــیم   

گو ــز ار.. ع نــتم: زاشمرده شمرده گف ؟کــی.. م   
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. ــن_ راد  

؟ چــیلند گفتم:   

د: اون کثافت رو وقــر خــزد و  ــز مــه  تــیمش ه چشمام غ افۀ  قــم ــنــ مــی تــیه 
ون و مست ناز    ــیچشما ــنمــچشمام ه ــنمــی هاد جلو چشمام. جلو مــ ــننــگ

ه خاطر دور کــااش که   و مادرمه.  ی از خواهر ش 

ارک  ادم اومد. اون شب تو  ف کرده بود. هوف هنوز ــر تازه داستان رو  ام تع
 هم تو شوکش بودم. 

ه اتــر لرزش صدام رو کن مراسم فکر   ــنل کردم و گفتم: اون رو فراموش کن. فقط 
م  ه.. تــر کن. خب؟ امروز م  

ه زاکــادجور کنج مم  ف  در شده؟ حتما  شــیتــگفته انقدر آ  ــیچار نــو بودم که 
بوده.  ــننــمورد ناز   

س شــق کمــیچند تا نفس ع ش  گــی  مــیم تو سالن. راست ــ د و گفت:  د ب ا ن
 فکر کنم 

از چت شده زا ــیصدای آشنا ه گوشم خورد:  ار؟نــاز دور   

ش  دن  ــر سم ا د عد از سالم و احوالو وضعم رو درست کرد ســر ان کــگشتم.   م. 
ه زا ســیــر  ار. نــرو کرد   

اال ×  د  ا ا ســر مگه ن مونا  ؟شــیم اره داغ کردی ؟ دو  

م انداخت. زاکــاه کنجگــان ش رو گرفت و گفت: نــوی ب ت تو ــار دس ح ضـیا ب
دم.   

 *** 

ـارنــ# زا  

دون حا ا از همه شــمراسم  شد   نــیبودم و او  ضـیوز راامر  چــیه تموم شد تق
ــز جزء اون اتفاق همه  خواستم.  مــیکه    خوب بود.  چــ
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ل و حرف های راد .. ــنناخواسته فرو رفتم تو چند ساعت ق  

من اومدم مراسم عشقم. مگه گناه کردم؟« _   

ش گناه ــنمــپوزخند زدم: تو ه ه حساب کــاجور »ای.. مــر   

چ وقت.. هــیمن گرد شجاع. ســر گوش کن « _   

ه اعصاب من امروز نــز دم: خفه شو. گند ــ ا داد وسط حرف  خوام آروم  مــین 
اشم.   

»ذاشتم  مــیه نددارش کرده رو زنــر خکه   ســیک  اون ا ئــنکش کردم مطمتــر و   

شت زهرا  عد از ب رش ــر عمه  ه ش گ نتــاش واقعا ــر گرده دلم ــر واز داشت که 
اهام بود.  ــنخوب بود که ا لــیخــه بود. شد ونه ای بود  مدت   دراصل مراسم، ب
ــنتا ب مش. ــ  

م.   تــیم ساعنــ شت زهرا بود س خست تــنهمه رف کــم  کــمتو ب ه و خلوت شد. از 
س ا قــت مجدد لــبودم که جواب  م دادم. هوا ه مــی مــیآرو و صدای  ســر ه رو 

التو  د ســر ه قدری  گه  رساز نبود کــاهم  شن کــاو  بود که د  

ل انداخته کــا صدای   ات  ه خودم اومدم: ل و خونه. ــر گرد ســر ان   

قه اش قــد روی شفــتارهای سش کردم. گــاگرفتم و ن  ــننــناز  ــر همو از سنگ قگــان
. زد  مــیتو ذوق   

ــآه غم ؟؟دا شــ خاســر  یتــدم: رفســــر دم و شــک  نــیگــ  

کــیخم شد و سنگ کو  د و مشغول خوندن فاتحه ــمامان ک  ــر رو سنگ ق چــ
عد  ه طر ســر شد.  ه تحمل د مــیتکون داد: نه. ن ــنفــش رو  دن تونم چون قادر 

ا تولدش مصادف شده، و عکسش روی سنگ  ــــخ مرگش که  دن تار ه نــد ستم 
ــند. بچــــاش تو گوشم صدای خنده  ،ار که رفتم آهنگ عمرم  تــ  

ا تســر کنه   لــیخودش رو خا تــر شــغضش اجازه نداد  سف تکون دادم. أی   
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دا  ش بود ی تــر دخش ا  گــاتو دا ه کــ  ســیرشتۀ در  ان دوست شد کــه  ان ر 
الی توی وم گرفت مــتصان کــ.  نکردن و نامزد  شدعاشق هم شغلش نداشت. 

ــر   مــیش واسش تولد صــشخ الش تو لواسون بود گــ ه ش ــز اــر قرار بود س . ه. و
ونه ای کشوندش سمت لواسون.  ه جشن دونفره هم بود.  تو راه  اما  ه ب

کنه   مــیره ته دره و تموم  مــیش ــشــما  

ه  ــر تدخ ــنای خدا ا شدم  ــز نــنبود د ه کردم و متوجهِ گــاه اطراف ن ا بند جچرا 
ست نــ ــز نــگشتم: دــر  فهکــالدم و  شــک  فــیهو  شه؟  مــین  

ا چشم اشســر  اال گرفت و  م کرد. گــان کــیش رو   

 + کجا رفته؟؟

ه د مــی_ ن قه ازش غافل شدما قــدونم.   

ستاد و گفت: خب کــ الش مگه نگفــ ان ا ه نش روششــاس گو  ــی جــی تــیم دن
؟ نــیک  مــیلش تــر و کن  

وز فعالش کردم. ــر از د . گــی  مــی_ آره آره راست   

ه    ــندون ا مو در آوردم و چکش کردم. شــخند گو لــا  گفتم:   ه کنم،گــاان نکــکه 
شت زهرا ست  ۀمحدود ــنمــتو ه ب  

د رفته کــاموش اش ســر فانه گفت: شا ا خا   

الش ــ که ــنجا دادم و گفتم: آره مثل ام جــیمو داخل شــگو  ــــع. ســ م دن  

؟ الزمش داری ــتجــیذاری تو  مــیتو چرا شــیا خنده گفت: گو   

.. شــزدم و گو  چــین اره درآوردم. حواس ندارم که مو دو  

شت فرمون کــحرکت کردم.   ــنشــسمت ما ست  مــیچون  شست. ان  چ هــیدو
گه تو  یژی انــر جون و ا ست نــم تــند  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

270 
 

شون  اد دور نبود  ــز نــداد د مــیقطعه ای که  قه  قــحدود دو د اون جاست، ز
م. تا  ســگذشت که ر  ام ــمز کرد تــر ان کــد و  ــز اده شدم که ی  افتادم  خورد و  لــ

زدم.  چــین  

ش، ــنشــدر ماان کــ عد از قفل کرد ست و  سمتم اومد.  رو   

لند شدم. گو ــمکه   ــ مو چک کردم. خداروشکر شــکش  شده بود چــ ش   

.. تــر  آرومار چه قدر تو عجله داری نــا خنده گفت: زا  

م. همه جا س د بود فــآهسته وارد قطعه شد  

ه فــاس سلــ ــنمــر که ز گــاان ا که تو قطعه بودن  ــیاکرده بود. کس  تــند  اس لــ، 
جاد کرده بودن فــس ــنمــا ز  شون،تــ ــر  کــیهای مش د تضاد ا  

ش  لــیخــه کردم. گــام نشــه گو  ک بودنــز ب م. د  

فتــداشــر قدم  آروم  ۀمشخص شد ۀه همون نقط قا کجاست قــم دمــم تا 
م. ســر  شــیداخل گو  نبود  ســیک  لــیو  د  

ا دقت ن عســــر ان کــه کردم.  گــاه اطراف  ؟؟ کجاست؟؟ چــی نــید:   

ــز ه شدم. ــر خــام ــ ه ز  خورد  مــیه چشم  گــیرن کــیمش چــ  

ش.. شــش داشتم. گو ــر خم شدم و   

س خودش کجاست؟؟   

ا مــ_ نکنه ف ال ــی جــیده  م؟ شــاس دن  

ه ف اشه چه لزو مــ+ ا داره که فرار کنه؟  مــیده   

ه گوشم خورد. مثل آه و ناله  فــیعــصدای ض  

شت ــر  ه کردم. گــامو نســر گشتم و   

دم. نــ+ منم صدا رو ش  
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ه گششــر هر دو  م  ه دتــنوع کرد ه   تــر ان از دور کــد که صدای  شــقه نکقــ 
جاست  ــنا اــار نــگوشم خورد: زا  

دم ف رو فراموش کردم و ــر از  ک بود منــز  دو ه  لــیو  ــنمــفتم ز ــجددا د
دم. ســان ر کــه   تعادلم رو حفظ کردم.  تــیسخ  

دن جسم د دنم  ف ها افتاده بود، چشمام گرد شد ــر که الی   ــز نــا د د. د شســر و   

غلم گرفتمش   زمزمه وار اسمش رو صدا زدم خم شدم و تو 

ستادم.   فش رو تو کــصاف ا ستاد و مچ ظ ش گرفت. مثل اان هم ا که   ــندس
ضش رو چک  کرد.   مــیداشت ن  

ضش  ش عــض کــم+ ن د ــنا لــیخــفه. دمای  د  ــ ا وش شه ــیاومده. ن
تا گرم شه.  ــنشــ ــنشــــــع سوار ماســ   

ا چشمای ســر  ازش نــی تکون دادم.  ه شدم ــر خــمه   

ا..ر.. نــ+ زا..   

اال  ش رو  قم رو چنگ ــخواست دس ست و  لــینه و ــز اره که  وسط راه نتو
ش آو  ون شد. چشماشو روهم از درد فشار داد ــز دس  

ال  شو رو ش کــیش اومده؟؟ اون ســر  ــیچه  ه ای ضــ ش فشار داد. نکنه کــمدس
ده؟   د

لند   گه کــا صدای  دو د گرد ســر ان از فکر خارج شدم:   

الش رفتم.  ک صورت رنگ نــز رو  صورتمدن ده اش کردم و گفتم: طاقت ــ د
ً ار چشمات رو ــ ند. خب؟؟ اص ن  

ش خارج  تــیف و نامنظمش وقعــنفس های ض خار های  مــیاز ده ه  در  ــیشد 
ل  ــی د ش رو تکون  فــیشد و موهای اضا مــیت داد.  مــیجلوی ده  

شستم. کــ از کرد و من  شست جلو و حرکت کرد.  ان درعقب رو  فورا   
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خاری رو روشن کن. کــ_   ان   

 ـنـج شده بودم. چرا اگــیواقعا  ری که گفتم رو انجام داد. کــای تکون داد و  ســر 
 طوری شده بود؟

دم. شــر تو خودم ف تــر شــجسم الغرش رو   

ا ه طرف عص ه طرف نگران بودم و از  دون اجازه و نــیاز  خود ازم ســر  که چرا 
 دور شد. 

ستم  مــیحاال  د. مثل شــک  مــیدرکش کنم. اون هم مثل من داشت عذاب  کــمتو
ده بود   من داغ د

ه عذا لــیو  دم. ما هردمون محکوم  م بمن فقط خودم رو د   شد

ش ک تــیدس دم. گرم شده بود شــروی صور  

سته  گه داشت  شد.  مــیچشماش د  

.. ــز نــ_ د  

ار  ه ثاگــاه ندو ل هاش روهم افتاد. شــه نکنــم کرد. اما  د که   

ــده گــا_   ز   

ش رو زاد ســر  کرد.   تــر ع  

ه کــاز چشمم چ کــیاش ش شدم و نــز  مــیآرو د.  ک صور مو داخل گردن ســر د
گرم شه   کــمخواستم  مــیدم. ــر دش فرو ســر   

ش هام رو لمس کرد و اش ا کرد. اما تا چشمام رو  کــمحس کردم انگشتاش ر رو 
اره رو ش ش دو ش افتاد. کــماز کردم، دس  

ه جونم افتاده بود تــر اس ازش فاصله گرفتم.  س مثل خوره   

 *** 
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س  ــنا ا م، و  مــیگر ا  ــتکه جای  دست هام از فرط اضطراب هنوز یخ  لــیبود
م ما ک دهنم نــز دمشون و لــبودن. ب دم. شــک  قــیمــ" عدم و "هـاــر د  

ــر از اتاق  تــر دک دون اــ ش رفتم.  م  ــتحــکه اجازۀ ص  ــنون اومد. سم ده،  ب
ه دگفت:  ش ــاورد مــی تــر  ــر ا د اــش، ممکن بود دمای  ــناد  ه و من ــ جر 

شه   مرگ 

ا ــندلم هری  م.  ــ س آورد رخت. واقعا شا  
ده که صدای خواست حرفش رو ادام ه  ــنامــ.. تــر لو مانعش شد: آقا دکنــه 

 لحظه 
د تو خماری  ا مونم.  ۀقــحاال  س خار حرفش  اال انداختم و از اورژا ج شونه ای 

اومد.  یمــ ــر ری که ازم کــاها  تــنو گرفتم. ســر مارستان چند تا کــشدم. از بوفۀ 
اره  گشتم. ــر دو  

از نــ شت   لو درو  بهش  هــیگــاش رفتم. نســر کرد و خواست وارد شه که منم 
ا رنگانداختم.  مل کــانه   لــیگشته بود. و ــر و روش  تق  

ه  ــی لــیخــ ای که بهش وصل بود.  تــیم تقســر رمق بود. چشمم خورد   

الس جلوی تخت  ــز مــک رو گذاشتم روی تــدون حرف   

خور. ها ــنگفتم: ا  آروم رو   

ست   هــیگــابهشون ن ــز کرد. نتو گه. چــ ه االن؟ ســــر ی  دم: حالت خ  

س نســر خند لــا  ل فرق کرده بود. گــای تکون داد. ج ا ق هش   

ــر م ــر _ من  صدام کن  تــیری داشکــاون.  ــ  

از کردم و خارج شدم.   فــیعــض ۀاش ه کردم ک  مــیفکر  ــنه ا تــیوق گفت. درو 
کشه،  کــاممکن بود   ه مرگ  شدم.  مــیفه کــالرش   

ا ــر ان کــدم و سمت  شــک  فــیهو  گرد ــر که اومدی.   ســیخند گفتم: مر لــگشتم. 
 خونه 
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ش رو روی شونم قرار داد و مح گه  مــیگفت: داداش  کــمدس د  

س  عد از خداف از اورژا ش رو گرفتم.  دم و دس ــر خند ون رفت و از معرض ــ
دم خارج شد.    د

م ســر  تــیلوفر رو وقنــ ستم. فکر  مــیکردم. ن  ــر مارستان خــد ردم از ک  مــیدو
دۀ همه  ــز ع ه تــر اد بــام و اون مــنــر  چــ  

دجوری ــط حــدم. از مشــرو موهام ک تــیدس از  کــیفر داشتم  تــنمارستان 
اشم؟ش مــدو داشته که من  ــیطرۀ خ مارستان خاــ  

ذشــک  قــیمــنفس ع ه ــر دم و سمت   تــنستاری که درحال نوشــر ش رفتم. رو 
خســــر بود،  جا بودن کجان؟ ــنی که االن اتــر د خانم دکشــدم: ب  

م گفت: رف هــیگــادون ن قۀ سوم.  تــنب ط  

قۀ سو  سور رفتم ط ا آسا  رو مرخص کنم.  ــز نــخواستم د مــیم. شکری کردم و 
ا اون جا  ش بودم.  ت داشت نــام تــر شــالاقل تو خونه مراق  

ش حرکت کردم. گفتم: خانم دکــــــع ســ ش رو تــر دک .. تــر دا کردم. سم  

گشت. ــر سمتم   

خوام خانمم رو مرخص کنم.  مــی_   

م داد: اــر ی تکون داد و ســر  عد هم ــو اول واسش تهار  ــنگه ای ب ه کن. 
کنم.   مــیمرخصش   

ه نظر ــر  ه سوی داروخونه ســر  مــیگه ای که  اشه، رو ازش گرفتم و  سخه  ه د 
 راه افتادم 

 *** 

ــزنــ# د  
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ع امونم رو  اال نگــاانده بود ــ حالت ته ردم کس  حــنفسم رو اومد.  مــیر نفسم 
از کر ســ و   چــی بهم انداخت و گفت: واسه کــیه مشکو گــاار ننــدم. زاــــع پنجره رو 

ــز ا ۀچل از  ــ ؟نــیک  مــیپنجره رو   

دون  لــیتو صند ه جا شدم و  بهش گفتم: خب گرمم بود.  هــیگــاچ نهــیجا  

شد. نــر زاگــاان لــیدم و نــلو رو شنــ آروم ۀصدای خند ار متوجه   

ــناز آ ــر  ۀــ ا چشم ــنشــاون مــ شون کــر ،   تــر مخ دک لو رو نــ دم. شــاش خط و 
ه زا ــز ار نــرفت تا  ت کنمکــای نگه. همۀ نچــ ه خودم گفت که رعا . ت مهم رو   

 *** 

ان  از کردم تا هوا ج از کردم و پنجره رو  شسنــدا کنه. ــکش موهام رو  ت لو 
  لــباصـل مط ســر م ــ رو تخت و گفت: خـــب.. 

ب شدن ال آخــر گــاف ها انــر  ی وارد اتاق شد. تــر شــده رو کنار زدم که نور ــر 
ه چند روزی ماند تــننداش خوب بود  لــیخــشد،  مــیر گــا. ا  

ا.  ا ه چرا نــز ا غرغر گفت: ای  ک ش  نــی؟ نگرانــیک  مــیق هارو روشن نــر د
ض اــه وقت زورش شوهرت  ده؟ــر د پول ق ق   

ها  نــیز  مــیحرف زاد  حوصله رو تخت ولو شدم و گفتم:  ــی  

اد ــنکه گفت: منظورت اتــا  زنم.  مــیه که زر ز  

دم: د ـــــقا. قــخند  

درمون  ــیت کرد: درد ــر سمتم  نــیکوس  

م زل زد عد  شست. ب ار زانو رو تخت  حاال و گفت:  اهاش رو جمع کرد و چ
ه زا گو زا مــی؟ گــی  مــیار نــچطوری  و  ـ ُ . شــی مــیداری فاِدر  نــیخوای   

دم و گفتم: خفه شو.  شنوه  مــیلند خند  

چه کنار ن  مــیه؟ حس چــ نــیدو  مــیگفتم:   تــر  آرومجدی شدم و  ا  . د آ مــیکنم   
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ش حرف کــیس گفت: ز فــپوکر   ا ــن؟؟ وای مامانم انــدنــز . مگه تا حاال راجع ب
اط   . ــننــک  مــیقرار ــر  مــیکــال چه قدر شما ارت  

اش  ه ذره جدی  دم و گفتم:   خند

عد زاــقا تو چه مرگت شد که اومدی قــد: االن دســــر  گ زد  ار زننــمارستان؟ 
؟؟شتــام ــگفت   

ه تو بهشت زهرا از حال م. شد فعــفقط گفت ض تــر که نبود. دک  ــیکــلمش+  ا
ه خاطر ه د  مای هوا هم زاد بود ســر هرچند چه بود.  ــنمــرفتم  ۀ ز شا اد از گ

ام..  ا  واسه 

بود  ـیفـکــاکردم.    مــیبهش فکر  تــیشد وق مــیاز غم  ــر حرفم رو ادامه ندادم. دلم 
ا" تا تمام تص  ا ش تو ذهنم  ــر م " غضم شه عــیتداو خاطرا ه.. از کن ســر  تا   

ام گذاشت:  شو روی  م اس لــیخــدس م خونه.  ــر احت کن. منم تــر خب االن 
د امشب زودکــا گرده. ــر  تــر مران شا  

اشه ع لــا  که اومدی   ســیو. مر ــر م. ــز خند گفتم:   

ه نقشه  د و در گوشم گفت: حتما  ه زاشــک  مــیخند م. گــار نــم تا   

اشه. ا دم و گفتم: خب  دوارم مــخند  

م و از اتاق  ــر لند شد ر زد. دار رفت و نــر زاکــالو سمت اتاق  نــم. تــون رفــ  

خ×  ار. نــم آقا زاــر د من شــب  

ا  م کــا  لــی. و ــنخند گفت: ممنون که اومدلــلند شد و  . ــنموند مــیش   

ش وقت ندارم.  رو درآورد:  شــشــچ ماــیس  نه راس  

ست و هو نــمن و زا م. درو  درقه اش کرد د شــک  فــیار تا دم در  ا  ــر خ ــید: ن
شت زهرا ــز نــی دــر  تــیذاش مــی خورم ز نــز .. تو ب ار  ک بود پونصد  . ــنمــد  
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ــز  خش که ن فتم. شــه کرد و گفت: تا نصفه شب کــالی نگفتم که شال و  چــ  مــیب
مونم ــتونم  شت   

ش خا  مــیاشۀ آرو  ا تــنخوشحال بودم که  تــر شــشون ندادم.  صــیگفتم. وا
م. ــر دم تا لو  تــیخواستم امروز سو  مــیشدم ن مــی  

ستم  مــیا شدم. نتــنخداف کرد و  ه غذا درست کــا  چــیدو ؟ ا م، کرد  مــیر کنم
د  ً زاش مــیحالم  وه  مــینصفه شب  تــیار وقنــد. معمو و ــناخورد.  مــیاومد، ق
ــنهمون او  دم... مــشب ف لــ  

ه ده بود واسه خواب زود بود. نــز ه ساعت انداختم. تازه  هــیگــان ک  د  

ـوننال های کــام   ا تل االا و  ــنرو  دم امروز  تــیکردم. وق  ــ ـد م ــر گــی دستـز چــ
گه  شــشه، رفتم تو اتاق و دراز ک مــین  نــیای وقت گذرو ــر ری نداشتم که کــادم. د

دم. پتو رو ک م اشــانجام  لوم شدم ای خدا  ــندم روی خودم.  لو و اون پ پ
مم که ن مم قرار دادم. ــه. عمودی خواــر  مــیخوا دم. دستم رو روی ش  

ستم و لــا  د حملت کنم.  خند چشمام رو  ا گه  ا هشت ماه د نجوا کردم: تق
ا زا ا ه  ً چند هفته اس.. حاال چطوری  ؟نــفع م؟ سخته نه ار   

ا ا  و خوند  ــیام الالــر  تــر حرف زدم که خودش زود هــیموجود تو را ــنانقدر 
م  د ــر خوا  

 *** 

ه خاطر سس از کردم.  از شدن در چشمام رو  ستم   ــیتا صدای  ری کــادنم نتو
ا صدای در  لــیکنم. و  ک نبود که  م س دار شدم ــمن انقدر خوا  

دن زا ا کــاار چشمام رو  نــا د از کردم.  شست کنارم و گفت: چه لــمل  در قخند 
دی؟ــخوا ــر  دــز نــد ــیخوا مــی  

شستم و دســ  ه چشماش قــیــــع  عد اــاه شدم: تو خو ــر خــق  دی ســکه ر ــندی؟ 
 خونه؟
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 _ چند ساعت فقط 

س ه ــر االن  ــنمــ+  خواب.  گــ  

ه ساعت اشاره کرد: موقع ناهاره. فــپوکر  س   

خواب..  عد ناهار  دم: خب   خند

ً عادت ندارم  و گفت: اون رو که اص خورم. ــ ی م ناهار   

د شه؟ تــر م اس دم: ناهار درست  ســــر ا تعجب س گرفتم. وای نکنه حالم 
 کردی؟

ا. از مراسم چند تا غذا اضا ا و دست نخورده مونده. من گشنمه. منتظر  فــی_ نه 
ه اس مــی چون شــیدار ــموندم تا  ستم  از داری. نــاحت تــر دو  

س ــر ه ناچار از روی تخت  خورم ــ خاستم:  م   

اتــرف ــنم  ــز . همه ــ ا د ــز مــرو روی  چــ ــز دن آماده کرده بود. حس کردم  ای چــ
عد از خشک کردن،  ــز مــ گــیرن از شد دست و صورتم رو شستم و  ام  اشت

ه گوشم خورد:  ش  گه  ــناصدای متعج ه؟ چــد  
ه خط  ش کردم. گــان ه آخرش ســگه رو خوند. تا ر ــر خط  م رو  لــهوف.. د 

دم.   گ

ا چشمای نگران و متعجب گفت:  ــیراه جو  فهمم؟؟من وا رفت.  د  ا االن   

ستم  مــین ش عص مــیم. ن چــیدو ستم لح اد ــدو د ز ا س؟ قطعا ن ا رل  ه 
اشه.  ــیعص  

د سکوت کردم، سمت  تــیوق فنجون قهوه اش رو ناهارخوری رفت و  ــز مــد
ازش خورد.  مــیداشت و ــر   

ــنامو ســر  ش گذاشت و سمتم ــر انداختم. فنجون رو روی اپن کنار  ــ گه ازما
شو ز  د ســر چونم گذاشت.  ــر اومد. موهامو کنار زد و دس ا اال گرفت و گفت:  مو 

دم مــفه مــیها  ــناز ا تــر زود   
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مت بود  ا مال ش  ش ز   لــیدرحا لح ش رو جلو آورد و  ــر که دس جونم بود، صور
شوند. آب دهنم رو قورت دادم. زمزمه وار گفت: نــشو ــسه ای روی بو   لــیخــم 

 دوستون دارم 
ً ه ــیخندی لــ گه خکــا  ــنمــاراده زدم. متقا نبود  تــیی از اخم و جدیــر رو کرد. د

کرد   مــیخوشحالم  ــنمــو ه  
د..  دم... خند ه حرکت منو آغوش گرفت. خند  تو 

م.. شــای ک تــیم.. و نه سختــر نه گذشته ای داشگــاان چ دغدغه ای هــیده بود
م تــنداش  

شتونم. عاشقتون ــدم که تا آخرش  مــیاالم قول  ــنمــدم از االن.. از ه مــی_ قول 
ره  مــیه قول نــر ش ســر ار نــمونم زا مــی  

ه آب و آ متــکش  مــیدمون رو م خو تــلو داشنــکه من و ــنا ا+  م، ـیمـش تــو   زد
م و خودتشــک ــز اــر ای س ــر تا نقشه ای  ازم خراب کرد . یدمــفه م،   

س   ــز اــر . اما من خودم س ــننــم کــز اــر س  ــنتــخواس مــیخنده کنان گفت: 
م جشن ــنش عمه اکــاشدم   م. تــگرف  مــیجا بود و   

د. مــاز تو فه تــر ه دادم و گفتم: ندا جون خودش زودکــه اپن ت  

 چشماش گرد شد: جدی؟

ه من گفت. تا ا+ آ عدش  ش ازم گرفــر که دــنره.  . تــنوز آزما  

لد  اد  ش ز اچه گفت: راس م دس رنه نــتک خنده ای زد و  ستم ذوق کنم... وا
د ا نــشــخب  لــیخــ. حالم.. خوش لــیخــ ا خورم االن  م. ــ گــژی نــر غذا   

م. تــشس ــز مــشت   

جشن..  تــی+ گف  

دم و اضافه کردم: اون   د  ــنک مال اکــخند ا شد  مــیف صــر موقع   

د: آره لــا  خند آروم خند  
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 *** 

ا زا ــز مــ حث  عد از  شه  ــیم ر نکن.. الکــاگفت: "    مــی هــیار جمع کردم. نــرو 
شه " مــیل   

ار ــر دستام رفتم تو سالن که تلفن زنگ خورد. تا بهش  تــنعد از شس سم صد 
له نــشد زا مــیقطع  داشت. ــر ا گشت عقب و فور ــر فته بود، نــر  تــر شــار که دو تا   

فرما د ــ_ الو..   

؟ــنتــکرد: سالم. خوب هس  ثــیمک  

م ه وی مثل کــاکنج ه جونم افتاده بود.  ک شدم. مخاطب نــز شۀ مزاحم  د
ا دقت گوش داد منم رفته رفته اخمم عنــم حرف زد و زا شد.  مــیق مــیار   

له.. فهلــخندی رو لــیهو  شوند:  ه سالممــاش  شه حتما تــیدم  ه  م.. ــآ مــی. ا
خب ممنون خدانگهدار..  لــیخــ  

ه محض ف مۀ آف، ر شــو  ر داشت؟ کــا  چــیبود؟  کــیدم:  ســــر دن د  

م ا تعجب گفت: خب ً ..  اشــه مــی  ت از کــ ــن صبور فت رفته. هاله بود. گ ــ
ده کــاتولد   مرانه. خواست اطالع   

ک صد نفرو نــز  اشن. و لــد ن هاله رو تو او  لــیست کردم و احتمال دادم که اونا 
اال. نــانداختم. زاست از قلم لــ شم رفت  دن وا دون د ار   

دجور توهم رفت اول ن ش گــااخمم  عد عد هم تماس ها..  ه خدا چــه هاش.. 
دونه  مــیفقط   

اال  لــیا حرص و صند له ها وارد کردم و رفتم  ه  ام، فشاری  های   

ا حرص نــدم زامــفه م و روی تخت خودم خارج کرد تــر شــار حمومه. نفسم رو 
ه دفعه فه دم چه غل کردم مــرو انداختم.   
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ا ا ه اتفا ــنآخر  وش کردم. م رو فرامفــر مسخره و منکــاافتاد. اف مــی قــیتحرک ها 
ه سقف زل زدم ولم شــدراز ک مــیه آرو   جا ولو بودم. ــنکردی همش ا  مــیدم و 

شده بود.  ــر اــر م چند لــتــن  

ه قــچند د از شد منم  ه سمت دیوار ضــر قه ای گذشت که در  گشتم تا ــر ب 
ــنن مش. ــ  

شده کــرم خونۀ   مــیمن چند ساعت  ــز نــ_ د م. ــر ان. چند وقته که قسمت 
ه  وط  صــر وندۀ ناــر مش  شه  مــیم  

خب.. خدافظ.  لــیخــ+   

اهاش  مــی ستم متوجه شدم  ج نســش انقدر حساکــام.  د شدســر دو ه خ  مــیت 
 دادم. 

ا اال  له ها  ــنآروم خداف زمزمه کرد و گفت: از  شو  ــ  

لوفر شدم نــوی ــیداشتم و وارد ــر م رو شــرفت. گو   

ه ش ــیخند دندونمالــ ه  پ کردم: " ون خوای واسه آقات مــیدم که نــزدم و تا
ــر تولد  ی. "گــ  

س فرستاد. فرس تادم و  

گه.  ا دو هفتۀ د ا چند اش ــنهــار و هاله و شانــخوام تو و زا مــی_ " آره تق ن. 
گۀ   ". مرانکــاتا از دوستای د  

ات رو  ا س دادم: " مامان و  ؟ "گــی  مــیخودم و  

گه: " از قضا  س د ج زند  ن خونۀــر خوان  مــیه و  یــکنه.   مــی گــیخالم که ک
  الشون شدم "خــ

اش  کــم ا ..  لــیست. و نــخوشحال شدم که  هاله  
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ا اون تماس کنار  شون نــیهنوز  ش رو  ه بند انگش ه قول مامان که  ومده بودم. 
ه ذره تو حساس نبودی،    مــیداد و  مــی ه ذره.. فقط  ه فقط  همو کــالگفت: "ا
نداختم آسمون." مــی  

ه تاشــر  م چرا هاله زنگ زد خونه ما گفت؟ تو مگه   مــی. کــیاو " پ: وع کردم 
" تلفن نداری خونت؟  

س داد: "ــا حرص  کر  وز قطع بود. حاال فــر چون تلفن ما از دام رو سند کردم. و
 ههال همون موقع هم ات رسما رد داده بود. ــر مخا داد.  مــین تــنهم آن شــیکن گو 

ش گفتم که بهتون خود به دش و بهتون زنگ زد. خونمون بود. رفت خونۀ خو 
ده.  "اطالع   

اورم  ــیه جورا د  گفت.   مــیلو دروغ ننــخب،  لــیشد و  مــیا   
شد. تا ا مــیاــح دادم و جــیتــر چند لحظه سکوت رو  دل  که صدای  ــنرد و 

لند شد. اشــگو  ا ــار  ــنم  ا اشه  داری.  ونم روش آلرژید مــیام داده بود: " 
ری؟ " لــیو  ادم نبود. االن ق اون موقع   

ر  س گرفتم: " ق ادم نچــخنده کنان و ر   مــیه دیوونه؟؟ من که  ا تو ق آد که 
اشم. "  کرده 

ام داد: " ارواح عمت "ــ  

 + " خدا رو شکر که عمه ندارم. "

مو  ا  ـیکـشدم.  ــنخنده هم فرستادم و آفال  جــیچند تا ا ه نــدو کردن  دری قلو 
ه د کهشــک  مــیطول  عد منم زند چند  ا ه  کردن، ما   مــیشون رو گــسل  ازم 

م.  مــیحثمون ادامه  داد  

لندی هوف ک اره  کــاســر ار همش نــدم. زاشــا صدای  ر بود صدای درونم دو
عــز نــد هــیگفت: "  د نکن..   یمــ کــا ست همش شنــنه تا خو  چــی نــی. فکر 

؟ "شــی  
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ازی  شــرو موهام ک تــیدس چه  مدمو ز  فــیکــادم.  م  لند شدم و  رو   و  ــر بود 
دا کنم ــ ــیاس مناسلــکردم تا   

*** 
ا  ــز س ۀتکــله د  گ و  هاش حالت قشن ــنتــسآه، تا زانوم بود، قسمت ــر تــتق

ه داشت و تا مچم کــمهاش د  ــنتــآسســر بند داشت.  رمکــمگشادی داشت. دورم  
د. ســر  مــی  

ا  قــیاــر و  ــیام کردم. ساعت طال  کــیجوراب شلواری مش  دستم کردم، موهامو 
ستم. ــیکــله   س   

ا کــیصندل مش ام کردم.  ــز ون ســیا  اشنه دار  از  مســر جا  خواستم اون مــی و 
ا اون دخار هنــاشه. زا ک ۀتــر م واسم مهم نبود چطور  ــر ا نه ز  مــیی حرف ــ  

"؟"چه ر داره   
ط داره.  ا خودم لج کرده بودم. قــدرحر قت   

 *** 

ه  لــا  ارک کــاخند رو  مران گفتم: تولدتون م  

مــیی تکون داد و صســر    ــنکه اومد  ســیگفت: ممنون. مر   مــ

غل  ا  نــالو که ز نــرفتم  نقدر مران دست داد. در گوشش گفتم: چرا اکــاار هم رفت 
ه زود دلم واست  شعور؟  ــیشه  مــیگ تــنزود   

ه خودش ف ـــش  ــنمــد و گفت: منم هشــر منو  طور. ا  

م. هاله و شا م و از هم جدا شد د پچ پچ کنان سمتمون اومدن.  ــنهــخند
دم  ســیــر  لااول سالم کرد و احو  ــنهــشا ش رو دادم. هاله هم که د  کرد جوا

د رفت، چشم غره ای نثارش کردم. منتظره من شــک راهش رو کلــدون سالم ع
اهاش سالم کنم صد سال ــر    اه.. ســم 

ه معنای واق ازی کــل  عــیامروز واقعا  ا عالم و آدم لج کردم.   مــیمه داشتم   
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ش اخالقم رو ا ــنمــه رو  تــر و دو تا دخ ســر ه هست. چند تا قــعصاب طور
دم.  کرد   فــیلو دونه دونه معر نــد  

هم زن دوتاشون بودن.  تــر که اون دوتا دخ  نــنمراکــادم که دوست های  مــف  

اال رفتم. شا امو شدم. مانتو و شالم رو درآوردم. موه قــیوارد اتا ســیله ها رو 
ــنجلوی آ اه درست کــ ــنردم و رفتم  . ــ  

دنم، اخار نــزا ا مــکرد. اه  مــیه محض د شستم رو  لــت ندادم  ه که  ناکــاخند 
عد  شست.  ازی ا ســر دونم  مــیدر گوشم گفت: من که  کنارم  رو کردی. کــا  ــنلج

حث ن چــی ســر دونم  مــین لــیو  اهات  ه هرحال  کنم. راحت   مــیلج کردی؟ 
اش   

ده شده بود. چــی رفت که غذاهای مختلف ــز مــلند شد و سمت   

ه حال ــر قشنگ امشب  م.  ــیی حساــ چ هــی ســر ای کرد چ و پ  

ستم مق مــی مو  صــر دو عد م کنه.   ــر خــرو  نــیاول و آخرش منم. خدا   

ــز ا لمس  ــر م از فکر نــشو ــی رو چــ دن ــ ا د ا خنلــلو نــون اومدم.  دی زدم 
ش رو عقب ک   مــی ــر ســال خودت خــــــق تو فکر و مــد و گفت: عشــخنده دس

ه کــل؟  مامان کوچولو  کردی کردی؟   مــیفکر  چــی   

. چــیهــخند خسته ای زدم و گفتم: لــ  

اره دس ت  تــید و گفت: لعنشــام کتــ رو چ تــیدو ل  است ــنا آد  مــیچه ب ً کا  ــ
 ناز شدی 

ودم. ـــــــمل گفتم: ناز کــا  گــیفتشــا خود   

ف کردم ازتــا گــاهاش رو غنچه کرد و چندش ن لــب ار تع ه  ه  ه خ   م کرد: خ
 مو فرفری زشت. 

ش رو ک ل شــا خنده ل اش  لوفرم حرص نخور پژمرده نــدم و گفتم: حسود ن
. شــی مــی  
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م نگفته بودن ــنکرد و گفت: وای تا حاال ا  مگــامظلوم ن لوفرم.. نــل   و ب  

مران؟کــاآقا   تــیدم: حســــر فانه کــاموش  

چ کشداری گفت. ادامه داد: هنوزم  ه راهه.  تــنگف  لــینــ لــینــن واد خ مــیهاش 
دونه رو اسمم کراش دارم  مــیاره. ــحرص منو در   

دم که متوجه ن ش  صــیه شخاگــخند ا نگــاگشتم. انــر شدم. سم  ــر ــهم غافلگــار 
ا نســ شد. چون   ً لند شد و طوری رفتار کرد که اص هگــاــــع    هش قورتم نداده. 

مران بود. کــامونم از دوست های    

لند شدم.   کــیلو  نــدم مــنف شستم. کــمرفت  س  رم صاف شد از   

ه دال  لــیود. و بشده  کــمش اومده بود، غذام  ــام ــر که   تــیعــیموق مسخره و  لــیبنا
ست چه قدر گشنمه  مــیخدا  دو  

ه بوی غذا حساس بودم. آهنگ  وع شــر شد. رقص  لــی نــید و خفتــنفقط هم 
اهاش آغاز شد.  مه هم   شد هم

ش رو  داشت و ــر غذی ای کــاار دستمال  نــمسلما حوصلۀ رقص نداشتم. زا ده
دن  ــز ا کرد. درحال ج ی بود چــ  

ار  لــیخــدقت کرده بودم که تو خوردن  ه ع کرد   مــیک رفتار شــ تــیمغرور و   

اال  ثــر ام خنده دار بود جلوی خودمو گرفتم و تا صدام در اــر  کــم ه. ر نــخنده   

لند  ه  صــیقدم. وسط سالن، هاله درحال ر نــلو رو شنــصدای سوت  بود که 
ه نظر  اومد  مــیخرده سخت   

س از ا مــیکه دست   لــیمران درحاکــا ا خنده گفت: او رو  ـیتـها داش نــر ه ــنزد، 
ا ا  مــین آهنگ واقعا هماهنگه.  ــنکردی هاله؟ شافــل   

ا خنده گفت: گذاشتم تا شب تولدت رو کنم همش رو   

ستاد کــاکنار    ــنهــشا ا مــهاله هکردم.   لــیو گفت: آهنگه رو من  مران ا شه 
کنه.   مــی ــنتم  ــنمــه  
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 مران بودن اومدنکــاا دوست های  ثــر هاله، مرد ها که ا لــبت جاکــاعد از حر 
 وسط. 

شه کنار زا  ــنای اــر  ازی  لو  ستادم. نــکه تا ای تــر دخ معلوم بود هاله از اونار ا
 راحته 

د  ــر من زادی کناره  ا شا د تعجب آور بو  کــمام ــر راش کــاکردم و    مــیی گــ
دن نما بود. و لــتازه متوجه  ندادم.  تــیمــیاه ود. اه ه بــر تــرنگش  لــیاسش شدم 
ا  ــز نــد س که کــا  چــیاسش لــس کن.  دم که ز گرفته بو گــام رو  لــر داری؟ از 

ه فنا لــرژ  ده بود. ش ــر اــر دوران چند  ــنتم تو اســیرفت. واقعا حسا مــی م داشت   

ا ا م وسط نــر بود  تــر اوضاع به ــنرقص هم..   

ا خا ــز مــگذشت و   تــیه ساع ــز شد. ماشا همه  لــیغذا ها تق د و شدرو  چــ
کــیکو   لــیخــخش  ه سخ چــ ارم جا گرفت. ام تــیهم  اد حالمتو معدۀ م  شب ز

شد و  خورم و  مــیدلم  تــر شــد  ود. امروز کور ب ســر مم اشتهام  لــیخواست   

ا  ش کردم. آدمای جاتــر لو و اون دخنــم  ــیا خوش و  ه جورا لــ مثل   ــیبودن. 
ا مــکــ  

اعث شد که همه  مــیلو فقط ما رو نــشون مثل کــ ــز خندوند.  وش  و فرامچــ
ا مــیم نکــال ته هم  لــباومد. ا مــی هــیگــاکنم. هاله هم   م مرد ها هم  هم حرف شد

زدن.  مــی  

ک ساع ا  ا خستکــا  ــنتو ا تــیتق اشتم: لو گذنــدستمو رو شونۀ  گــیرها گذشت. 
م  م خونمون؟ــر مرم  ــر د که خــفرما مــی. رخصت تــر اد دخمــمن خوا  

انه بود..  ــناالن ا ــز نــگفت: د  ا خنده انه بود..  ــیجمله مود اد  

ازده و  ش ساعت  دم: جف م شد نــآروم خند  

د نه؟مــار فهنــزا تــیگف  تــیخب. راس لــیخــ_   

 + آره 
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ولش کردم.  لــیدما. و شــک  مــیا حرص گفت: اه داشتم نقشه   

ا. حاال مهم نبود که نــر +  ا کو  م شــقشه   

در شدن ــر ا چشمای گرد گفت: خ  

ا بود گفت: واقعا تــر ش دخنــهمزمان  عه که اسمش دی خ ط از شد. اون ش ا 
ارکه ــز ع  م؟ م  

اران بود هم ت کــیاون  مرنگ و لــهاله هم ک گفت. ــ هم که اسمش  خند 
شون  ت هم  ش مث ه وا لده  س  ا.  ا د از صد لــبده. امسخره ای زد نه   ته شا

د بود.  تــر تا فحش هم   

ه زاــر + خب من  م که نــم  م. ــ ار   

ــر خونه رفتم ــز از آش  ــیمر دلش گــاار چشمش بهم افتاد. خودشم اننــون که زاــ
لند شه. از دور معلوم بود که خسته اس   خواست 

م.  م  ــنشــسوار مالند شد و خالصه از همه خداف کرد شد  

 _ وای من چرا امروز خسته شدم؟

د شــک  مــیازۀ آرو مــخ ر کردی. کــا  لــیخــان کــش  ــدم: ال  

ه دار حرف زدم. و  ــز ش گــقطعا از شدت خست لــیم کنا د: مــی نفهچــ  د. خند
از من نداری.  مــیتو هم دست   

م. خدا رو شکر ســم ساعت ر نــعد از  د که توقف کر   ــنشــک نبود مافــاـر تـد
انــاده شدم. زاــ ــنار هم اومد  اال رفــ له ها  م تــ. از   

گه نتــی+ راس اغبون د ست نــاد؟ چند ماهه که مــ.. اون   

گه که تو اوج خست کــی . ســیــر  مــیداری  چــی گــینبود   

ضه.  ش م مک ماــر س_ نه. بنده خدا شهرستانه ز خته. دارم   لــیش هم دم 
ش رفع شه. کــلکنم تا مش  مــیبهش   
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ون که ــر ــش آورد جــید رو از ــکــلگفتم.    نــیبود آها مــیکه سوال مهــننه مثل ا
از کنم.  ذار خودم   ازش گرفتم: 

ا خستنــدو چرخوندم و وارد شدم، زاــکــل و م اومد، دستم ر ســر شت  گــیار هم 
شد ــر  لــیدم و ــر د ــکــلسمت   قا روشن   

اری   چــین دو خاموش و روشن کردم. ــکــلزدم و چند   
شه؟ مــی_ چرا روشن ن  

دونم..  مــی+ ن  
ار امتحان کرد و  شد.  لــیکنار رفتم، خودشم چند   

د  ــنرم ب مــیده. ــ وز فــی_ شا ؟ شده چــیم ــ  
ا  شو گرفتم و  ه نــر فتم: س گتــر دس و خطرنا  
ــنوک  . دمنــصدای خندشو ش سو ر تــ: بهش وارد کرد  مــیکــم رو گرفت و فشار  نــــ  

ازه دب و رفت. آ ر گــام عوض شده بود. ان لــیو  هنمو قورت دادم، چه قدر لج
ل مهمو گــانه ان م.  نــیر که ق دعوا کرده بود  

رم شستم. هوا گ لــیرو م کــیتو همون تار ومد. نــی لــیقه گذشت و قــحدود سه د
ل آاسمو در لــبود،  ه سمــز وردم و خواستم مانتومو رو دسته م ده شــک  تــیارم که 

 شد و... 
*** 
ـارنــ# زا  

ری؟ کــاق  ــر مگه تو تو گوشم گفت:  ــیصدا  

ش رو دادم:  د   لــینه و تو ذهنم جوا ش کنم. ــتگفتم شا ضطـراری برق اونم درس
ستم وصل کنم   هم نتو

ا خودم صدمشــک  فــیهو  د دارم  که   ــنکنم. مثل ا  مــی ــتحــ. دیوونه شدم ال
ش کنم.  مــین ستم درس ال  کــلق  ــر  ر گــاان تو رفتم تمام  دی مــا ناا رفته بود. و

   اال 
خوا ه نظرم  از بود. وارد شدم و گفتم:  ها ق حاال حاال ــر  ــناه. تــر م بهــدر هنوز 

ستم   ری کنم. کــاقصد اومدن نداره، خودمم نتو  
ه نظرم بهنــش ــییهو صدا ا  هه تــر دم: اما  ل خواب. شــگفت و گو داشته  م، ق  
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؟؟چــیگشتم: ــر   
شت دستما هان از  گرفتم، فورا   مــیجه گــســر رو دهنم قرار گرفت، داشتم  لــینا

ا ـدستمالو  ه شــک  ـنــ دی  شت دم و ل غ جــی کهافتاد   ــنمــم زدم. رو ز ســر شخص 
ه گوشم خورد.   خفه ای 

از هم صدای ــز نــد جــیگــا حالت   غش.. جــو صداش زدم،   
ارو   ه کــار اون دستمال  گــارفت. ان مــیج گــیم  ســر ه؟؟ کــاون  ر خودشو کرد. یهو 

ــز  دنم سست شد خو ــر م ســر  تــیی سفچــ سته و    رد کرد و چشمام 

 *** 

از کردم که تنم لرزد ش ه صورتم، چشمامو  ه ــا برخورد آب زادی  روع کردم 
اه کردم. رفه کردن. حس کردم آب تا حلقم هم رفــس ه اطرافم ن جــی  ا گ ا  ت. 

ز رو صدا زدم. ــصدای خش داری دن  
ال ا چه  ستم کجام؟  ز اومده. ــر دنــسی ـــن دو  

طری آ کــصدای افتادن  عد روشن شدن نور کوچ دم و  ی.. ــی رو ش  
دن شخص ا د ه شدم.  ا دقت بهش خ ز کردم و  دم، چشمام  ــچشمامو ر ی که د

 گشاد شد. 
ه من خورد. اون نور، نور فندک بود که م ار روشن کنه. ــچشماش  ی خواست س  

اره صدا زدم. ــدن ی نداد ـجوا ز رو دو  
س فدا ل ه آقا  ه  دار.. ـ_  ار مشتاق د  

ش رو داخل چشمام انداخ دم: نور المپ گوش ستم و غ ا حرص چشمامو  ت. 
شغال آ  

ســر  ت ندارم که خو ار اش.  د: آروم  د خند  
ز کجاست؟؟ــ_ دن  

ه سمت ه ای افتاده بو ــی گرفت. جسم بیهوش دنــنور رو  انا د. از اون نور ز روی 
ش عرق کرده.  دجور صور دم  دمش؟فهم چطور ند  

دار شو.. چــز؟؟ دنــ_ دن ارش کردی لعنتـز ب ی؟؟ــی   
ه ســه جا ه داد و گفت:  اش ـی تک رنوشت تو دچار شده. نگران ن  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

290 
 

لند شم ول خند نفرت ــخواستم  ا ل سته شده بود.  اهام  ستم. دست و  ی نتو
شــانگ کش نرو  زی سم رفت که داد زدم: نزد  

م  لندش کرد.  ش بود. گوشه اش رو گرفت و  اس تولد ت توجهـی نکرد. همون ل
ش خورد که ازش چند قطره خون م ه دس از شد. چشمم  ی ــالی چشماش 

د   چک
فش فورا ــاخم دن صدای ضع ا ش ی کردم و چشمامو فشار رو هم دادم. 

از کردم. تا خوا خش زم شد. آخچشمامو  سته یهو  اش وا ی گفت و ــست روی 
د. ــدست مش کش ی روی ش  

اری از دستم ساخته نبود  اش کردم.    آشفته ن
شت صند لــیصند کــیکج کرد. اون   مــیکــم رو  لــصند م گذاشت. لــرو   

د ها رو  د از ثــر ا ش_ ت  دم کر   مــیبود که فکرش رو  نــیاز او  تــر ش نداشت. لج
ــنب ــنمــای هــر  ری بود که کردم. کــا  ــنمــراه، درست ه تــ  

ــز نفرت ان ش  گــ ً چطور؟   مــیآد ــناه شدم. ــر خــب من  که جلو روم بود.. اص
ه خاطر دــرفتم  اون روز مسخره..  د شــم داد کســر  ــز نــشش..   

ش داد و   ــز نــد د ه  غض تکونــی  . ــنفرم رادتــنت: خفه شــو ازت مگفا   

االخره ح مــیش کرد و گفت: چرا نگــامعنادار ن م؟  ه روز فقــذاری  د  ا اش قت 
شه.   

م رخته بود. ش فعــهق هق های ض م رو ب ستم طاقت نداره  مــیاعصا دو  

دم: نــــه.   غ

م حامله اس.  مــین ای  ــنا امونده بودم که چطور جلوش رو  خواستم  دست و 
ــر سته  م. گــ  

کش ننــز ی گفتم: تــر شــا خشم  . ــنراد شــی مــید  

اال انداخت:  ــیو ــر دستاش رو تو هوا تکون داد و اداشت،  مــیــر که قدم   لــیدرحا
اش آقا  دون سالح اومدم. لــنگران ن سه   
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ش رو گذاشت روی شونم ســر اال  ه دس ستاد.  گرش سمت م ا ش جــیو دست د
ه  اال گرفت. پوزخندی زد ســر لوم قرار داد و   ــر ز  ــیب چاق ضــر رفت.   م رو 

دم.   ازش نتــرس

؟ نــیک  مــیر ـاکـ  چــیولش کن داری  ــنــــار.. رادنــ: زاد شــغ کجــیلند شد و  ــز نــد
؟نــیک  مــیرو  چــی فــیداری تال  

کخوام عذا مــی_  ــز دوتا  فــی. دارم تالشــیب   ــیها ر ــقــکنم. حرف و تح  مــیو چــ
ه خاطر ناز   مــیرو  ه خاطر  رو که ــننــناز  فــیاهام کرد.. تال ــننــکنم که شوهرت 

ل ان اشه  ــر رفت ز عموم ری گــاس د راحت  . اون جاش شا  تــر شــمن  لــیو  خا
سم. تــر  مــی ــر ون ز های ا کــیاز اون، از تار  

غضم رو کن مــین ستم  ســرعموی  ل کردم. تــر تو عنــی رادین  چــی گفت؟ عموم.. 
ــز..  ه ازدمشخند نــا نفرت  دن شتم ذا مــیشک ن ــیچاقو تو دست من بود  ــن: ا

گه زند  تــیح . نــیک  گــیه لحظۀ د  

ده ک تــر لند  ه جون مامانم نشــع ذاشتـــــــم  مــیدم:   

ا کنم.  مــینی مزاحمم رو کــااش ستم  ه مرد تو اد دوران مدرسه ام افتادم.. 
 گشتم منو چسبوند خر دیوار تا ازم دزدی کنه  مــیــر از مدرسه  تــیاهپوش وقســ
ه  تــیوق ه جون مامانم   مــیا گ ذار  چــیهــگفتم: " م.. "ــر ندارم   

م  مــیرو  ســیک  قسِم جون هــیگــا بود.  تــر خوردم که از جون خودم م  

لوم رو فــنه جای ا لــیو  سوزه  ام شــر که دلش  ا د شد و مانع ســر  ســر د.. که 
ا صدا تــیوق د دم گوشم  ه ام رو د من شجاعه " ســر م گفت: " ــیهم گ  

صدا ها و صحنه ها از جلو چشمام محو شد...  ــنهمۀ ا  

ش افتاد و سمت دضــر  ه اش زدم. چاقو از دس ه  دی  لند شدم و ل ـ ــز نــب   ـز لــ
ه مرم تــر کردم لرزش صدام رو کن  مــی عــیسکه   لــیخورد. درحا ل کنم گفتم: 

چم من قول دادم.  مــیه واسطۀ زنم  لــیم و ضـرا ه خاطر  مونم.   
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ش نــرو ش ــز نــهق هق های د از شدن دستم گــر دم. سم ا چاقو مشغول  شتم. 
ه دفعه درد و سوزش خ فــیشد.   ــز نــحس کردم که چشمام رو فشار دادم. د فــ

ت کــااش رنه.. ــ ش رو کنار زد: وای دس د.. وا د چشـ..چشمام ند  

م  ست نــ_ م  

م  لــیتعاد ــیا  ــنراد م مح گمردم  مــیزدی  مــی تــر لند شد و گفت:  ه. د  

 تلخ گفت 

ا زجر  د  ا  ــننــاقت عشق ناز لــتو  . تــیمنو نداش ــننــاقت ناز لــی. تو ــر مــ_ اتفاقا 
اقتت مرگه آشغال. لــ . تــیرو نداش  

 *** 

ــزنــ# د  

رد ک  مــیکه داغونم   ــیبودم از حرفا ــر  لــیفرود اومدم. سست بودم و  لــیرو صند
شم که داره جلوی آ مــیاعث مه اش کــلو هر   ه یخ  شه.  مــیش ذوب تــشد که   

ــر خواست ازم انتقام  مــیعموم بود اون هم ســر موجود جلو روم  ــنا ه.. گــ
ع ــننــعشقش ناز  ای من  نــیبود قاتلش و قاتل روح شکسته اش عموش بود.  ا  

ا ما  ر کرد؟کــا  چــی+ اون تصادف   

ه   گــی  مــیتو هم  نــیع ادامه داد:  گه هم  ام بود که دو نفر د ا م مرگ  کــامرگ حق 
 کشوند؟

ازی و در نــیــنــه ناز ــزد: ش خــیخند تللــ ال ح ــنعــ. فقط اخالقت که لج
 زودرنج و حساس. 

غض آلود داد زدم: جواب منو ندادی  ش اشاره کردم و  ا چونۀ لرزون ب  

ــنا ار دستمو آورد نــزا اش. نه نبود حق مامان و خواهر م ــ نم و گرفت: آروم 
نوزده سالۀ من جوون مرگ شد.  ــننــ. ناز ــز نــنبود د  
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دن خو  ش در اــز نــ ا د ل ان ثــر ی دس دم. شــری خودم، دستمو عقب کگــاس  

اال گرفتم و مستســر  ر هم نبود و قــم رو  ه چشماش زل زدم: ا د  لــیم  ش تاوامن 
س دادم. خودت ازم انتقام گرف س نداد؟ رفت ازدواج کرد و تــیرو  . چرا مامانم 

 خودش رو خالص کرد. 

دگــاکردم. ن  ــنه راد هــیگــان ه راد داد.  مــیار آزارم نــه زاگــااز ن تــر هش    نــرو 
کنــری که زاکــا  تــیخواس مــیگفتم: تو هم  . نــیار کردو   

 م رو کنار زدم: کــااشار کردم و نــار روم رو سمت زا ــنسکوت شد. ا چند لحظه
ه من اگفت اون وقت   ازم ا طور بودم و هستم..  ــنمن لج  

س تو هم نــۀ زاــنســزدم تخت  ا هق هق گفتم:  ه هــیخودخوا لــیخــار و   
ه تمام معنا که حس غرور تو وجودش رشه زده.   خودخواه 

ستم دارم د مــین دی ز   مــیر کــا  چــیو ؟ درد  مم  ــر کنم روحم  لــید. و چــــ مــیش
درد رو تو خودش جا داده بود.  تــر شــکرد. حرف هامون   مــیدرد  تــر شــ  

ــنهستم.  گــی چــیهر ــــع گفت: ســ  ادتکــ ً انتقامجو  ه نــر  ه ای.. عقده ای.. اص
ــر   مــیکه انتقام   نــیاو  خته. ح لــیخــه گــ و. تاز حد تصور  تــر شــ تــید  

ار نــک من و زاتــر شاهد درد های مش ــنلوم و دهنم خشک شده بود. امشب راد
د تاوان شــک  تــیبود اون هم سخ ا دادم.  مــیده بود. من هم   

ه دهنم حسســر  لــیحا ــیا  اطرافم  کردم. فضای  فه ای کردم که هجوم خون رو 
قۀ کدومشون رو  چــیدم مــشد. چند قدم عقب و جلو رفتم. نف تــر تارک  شد و 

فرود اومدم.  ــنمــم، آخرش رو ز نــجو  ــیه خاطر  لــیدم و ــچس  

 *** 

ــارنــ# زا  

ً متوجه اطرفم نبودم و فقط ــر م رو شــا همۀ توان، گو   مــیت کردم. اص
س  سه. ــر  تــر ــــع  ســخواستم آمبوال  
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م نبود که رادــر  دم   مــیر کــا  چــی ــنام م ه گوشه دیوونه ها  ــنعــکنه؟ فقط د
ه  ــنزنه. ا مــیشسته و حرف ن از از نظر من نفرت  ــیموجود ا  گناه هم بود، 

ــز ان عد از نا گــ .. صــر بود.   

ا د تــیه بودم. وقــر خــ ــز نــه د ستم از حال رفت  اد هم نتو ارش کنم. دــاد و ف
اد گذشته  اعث شدم  ه من که  د. بو  صــر مق تــر شــاز منم  ــنفته رادــلعنت   

ه گوشم ر  ــر صدای آژ  س  ر تو کوچه بود. گــاد. انســآمبوال  

 ** 

ــر مارستان  ــق مــیتو چاه ع تــیه ساع از م دشــافتاده بودم. هوف خسته ای ک گــ
ال دک نــیشدت نگرا ال ســتــر  مــیبودم.  ــز نــد تــر مدام دن چه اومده  ر ســ ــیدم که 
ه چئــناشه. مطم گه تو ا ــنافتاد، راد مــی قــیاتفا ــننــا ا ه خاطر نــد ــند ا نبود. 

 مرگ دو نفر.. 

ــر از اتاق اومد  تــر دک دم: خانم دکــ ش دو .. تــر ون که سم  

خوره. ــیخطر از ×  د حرص  ا ه گفتم ن از همه  تــر شــخ گوشش رد شد خ
ــب نــیتو  مــی. ه. ضــر ای خودش مــر  ش وصله تــیم تقســر  لــیش. و نــــ د  ب و شا

اشه.   هم خواب 

ــز دم مــکه فــناز ا ال در  مــیست نــ مــیم چــ ردم و شکری کارم. ــخواستم 
ه آرو رفتم  ش  مــیداخل. درو  ده بود ــر ستم. خوا  

ا بند نبودم و  ستم  مــین لــیرو  اال ــنشــتو ش رو گســر م.  ستادم. دس رفتم تو ش ا
اهاش حرف زدم.   دستم و 

ه گناه ه حساب کــا_ از نظرت  د  خش تا از گناهامام. حداقل ــری شا   تو منو ب
فتم. نــتا از چشمت  م  مــیچ کدوم رو نهــیم شه   

ش مــیع  تــیخواستمش.. ح مــیو من دوست داشتم تــر دخ ــنه شدم. اــر خــق ب
ل از ا اشه  ــنق چم  . که مادر   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

295 
 

ا تموم جونم.. که شــک  مــیداشتم زجر  دم اون خور  ــر تــمن  تــیوش بود وقــیدم. 
خرف من اون، رفتارای مز  ــر د؟ عالوه شــک  ــیچه عذا  

ل جــر غـکه همش هم  انه.. ــر قا  

اد  ــز ه دفعه   ـنـای زمزمه کردم. راد تــیی افتادم. دستم رو مشت کردم و لعنچــ
د وقمــفرار کرد چطور نف ، در تــناشذ مــیرد کــاانــر رو روی  ــز نــکه د  تــیدم؟ شا

 رفت. 

ــنای او ــر  ً ن لــ دمش، اص اد مــیار که د اعث و  ستم که  اد تــاون اع نــیو
ش مــیوندۀ جدی و مــر . ــننــزودگذر ناز  ه خاطرش   ر تــشــل ندادم. کــهم 

ــر در  ت شمال بودم.  گــ عد هم مأمور تصادف و   

دم. شــک  تــیدم. نفس راحنــش ــز نــاز جانب د فــیعــصدای ض  

ه؟ ــز نــ_ د حالت.. خ  

ل افتاد. اخســ ر گــاان اد چند ساعت ق م رو نداد.   مــیــــع  دادم  حجــیتــر کرد و جوا
ــز  گه حر چــ م خودمم د نداشتم.  فــیی ن  

ه انگشتام وار کردم که  اد فشاری  ـ..رادد: ســــر از حرص ز ؟.. کجا رفتــنراد  

دم: فرار  گرفت.   مــیرو  ــناغ رادســر  لــیجواب منو نداد و  ل. کرد آشغاا اخم غ  

اشه و  د  اور کن. هر چه قدر از نظرت  ست. درست نــدروغگو  لــی+ حرفاش رو 
ام  ا  مثل 

 *** 

ــزنــ# د  

دنــد من گذشت. زاســر ا رفتار های  هــیچند ما ر گــااز من.. ان تــر ار تو خودش بود 
اره غرقش کرده بود تو اون گذشته.  ق و ــر  اون شب مسخره مثلحرفای من دو

ه رعشه  اد گذشت  نا بود. تنم  لـی وحش انـی رادین تو خونمون خ حضور نا
ش فکر مـی کردم.   مـی افتاد تا ب



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

296 
 

ر نــپنج و  اد بود. و  لــیخــم ماه ق ازی و غرور نبود که  لــیز  تــیاهم آشاز روی لج
م.   مــین ــز م تا همه تــرف مــینجار کــلا خودمون   کرد ا فقط مم. نــو فراموش کچــ

م. و  م  لــیاهاش کنار اومده بود فراموشش نکرده بود  

ً شد گفت که   مــین ه ندرت حرف کــ م.  ر بود م و ص مــی ق مــیزد مون ــنــ تــیمــ
م نبود.   اد حا  مــیر کــاســر  تــر شــگشت خونه و منم   مــیــر  ــر شب های د هــیگــاز

طمون االن موندم. مثل  دم و مشغول  شــک  فــیمرنگ شده بود. هو   لــیخــرا
ل شدم.   تــنگش  هر روز که بودم.  ضـیجا داشتم واقعا ازش راــنری که اکــاتو گو
گه حس  کردم.   مــیجمله رو صد دفعه تو مغزم فرو  ــناومدم، ا مــی ه کردم ک  مــید
ــز  کــیشــز  م. ضـرام   مــیی ام که انقدر چــ  

ا نت  ــیرام تموم شده بود الکــااالنم چون   م ســر خودم رو  گرم کردم. خونه ب
ا ــکــلمران هم  کــا  داد.  مــی فــیژی مننــر ا م داد و  رم بودم که کــارق  غ. تــنلو رفنــدو ب

از شد و ک ع  ــنوارد شد. ای خدا ا ســیدر   ــیگه؟   مــی چــیموقع اراب رج
رم شدم. کــاو مشغول ادامۀ   ــز مــمو گذاشتم رو ســر ال ـخـ  

خگــاان ه مرد بود. صداش رو درست کرد: ب د خانم شــر   

ش گفتم: االن  هــیگــاچ نهــیدون  سته شــر ب فرما مــیکت  د. ــشه.   

اد طول نکــا_   کشه.   مــیرم ز  

ــز خواستم  م که چــ ــز ی  ه ر ــی جلوم گذاشت. چــ ازشــر ش داشتم.    گه بود 
ه سوال ر شما منت کنــیف کردم و خوندمش: "  چطوره؟ " شــی تو ش  

ه شخص جلوم زل زدم.  ه   ــز چشماش رو ر  ا چشمای گرد  کرد و متفکرانه 
ه شد. ــر خــچشمام   

که   هافتاد ــیقدم: چه اتفاســــر رو خاموش کردم.  تــر و ــیمکــااال انداختم و   ــیو ــر ا
جا؟ــناومدی ا  

ار روی  ه ــنمــزد و گفت: درست ه ــز مــا انگشت اشاره چند  م  ه جا  م قول داد
اه د  م مــکه تا ا  
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وده تا ب ــناز ا ــر غـدادم گفتم: مگه  مــیفم قرار کــم رو داخل  شــکه گو   لــیدرحا
؟  حاال

م فــپوکر  ــنکچــبودم. کو  ــر ــه شد. ازش دلــر خــس ب ــز  تــ اد   ها هم چــ منو 
لند شدم و خواستم راهمو لــنداخت.  مــیگذشته  غض نکنم.  دم تا  م رو گ
ام ــر کشم  ه دفعه  شست. ــیم که  مرم  ش دور  هوف.. از  چ خورد که دس

ــنسن تــیوق ه سخ تــر  گــ گه راه صافمم  رفتم.  مــی تــیشده بودم د  

ش ســر ب ضــر  ه م مــیگردوندم که عــر م رو سم ه شد. ــر خــق ب  

. ــیتهس ــیعص لــیخــرو خودت نداری و  تــرلــیاتفاق معلومه که کن ــنمــ_ از ه  

دی مــازش فاصله گرفتم: خوب شد که ف  

م. شــم سوار ــ ش رو خارج کرد و گفت: ــشــچ ماــیس   

*** 

شسکــاروی   ه  ش نا ـخواد  مــیکردم   مــیه شدم حس ــر خــتم و منتظرانه ب ی ـز چــ
گه.  م   ب

ه خ ــر ه خ گفت چون گفت:   مــیر حسم درست گــاان ه  ــر خوب و  ه  د راجع 
 نفر دارم 

ه نفر؟؟گــامتعجب و نگران ن اال و گفتم: ســر ا انگشتم  ش کردم.  ش رو گرفتم 
د.  ــر گو اول خ  

اســر ا اخم  ــنش رو  م لــیخوام حالت رو خراب کنم و  مــیانداخت: ن ــ د  . ا  

شده.  تــر ماری مادرت حاد ــد: شــک  فــیهو   

ا چرا؟ خــم چر ســر ا دور نــحس کردم د د. خدا  

ــخند غملــا  ً شخصا تص لــیگفت: و   نــیگــ مت داشت. ق م گرفته بودم مــه ح
اِن  اِن ــر ای جــر  ا شوهرش لــم ایتاــ شمال،  ج رن ُرم  مــیا. از قضا مادرت هم 
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 ــنمل واسه درمون وجود نداره. هرچند اکــانات  کــاجا امــنای درمون. چون اــر 
ــ شــا راهش تــنماری ــ دگــ بود  ــنخوب ا ــر شه. خ تــر ه که   

و هم بود  تــیشد. هم از ناراح ــر از ـر سـم کــای تکون دادم که اشســر شت هم 
  لــیخوشحا

ه قدم تــر دار نبود و حاد ــر  خــیکه ام اس شو ــنناراحت از ا ش مامان رو  ه  شد
ک نــز مرگ  ه جورا  مــید ما  کهــنطور. خوشحال از ا ــنمــه مرگ منم ه ــیکرد. 

ه؟عــاز کجا معلوم که قط لــیهم.. و   

اسپورت رو حاکــسم که گفت: دوست  ــر رو ب ــنـمـخواستم ه   ضــر ان مدارک و 
ه  ل اومدن  د شــر کرده. ق ا اش. فقط  ل گرفتم نگران ن کت همه رو تح

ت هم در اخ م. نــچمدون جمع ک ه هتل نــذارن.  مــیارمون تــه سوئ ازی 
ست نــ  

ا خودم  لــ ا سخکــلخندی زدم  در دونه چه ق مــیگفتم: فقط خدا   تــینجار رفتم و 
گ شده. تــناش ــر دلم   

مم. درکت  مــیی تکون داد: منم ســر  کنم. چون منم از مادرم دورم   مــیف  

رم؟ مــی کــی+    

لت رو از االن جمع کن.  س فردا. وسا  _ 

ه وضعم ا ای انجام  ــر طوری نبود، قطعا  ــناشه ای گفتم و سمت اتاق رفتم. ا
دم.  مــیر هام ـاکـ دو  

ه تلــبصدا و ا ــیو  کــییواش لــیخــای شمال ــر مشغول جمع کردن چمدونم شدم. 
س همه  لــیدادم و  مــیرم رو انجام کــاا عجله   ا ذوق و رل   ــیمرو جمع  چــیاالن 

شم.  کردم  ت  شسته کـار مـی کردم تا اذ شتـر  ب  

 *** 
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از و خوشحانــا  لن فــیگۀ سونوگراــر  لــیش  از شد و صدای  ستم که در  د رو 
اهل خانه.  ــر د: ســالم چــــار تو خونه نــزا  

ستادم و گفتم: مگه چند نفر ا له ها ا ؟ینــز  مــیطوری حرف  ــنجان که اــنجلوی   

ا مــیکه   لــیدرحا ست و منم اومدم  د، درو  ــنخند . ــ  

انــر رو له ها ــن_ انقدر ا اال  ــنو  . ــ  

گو ب مم کرد: خب..  ه ش ــناشاره ای  ؟؟ــر م چه خــ  

اال انداختم دم و شونه ای  ست نــی ــر : خخند  

چه  ه  ت نســــر ا اخم خطاب  ؟نــیک  مــید: خانِم منو که اذ  

ت گفتم: نــچ. مــون و مظلو ــز و لوچۀ آو  لــبا   

  ــنتکون داد: آف ی ســر تک خنده ای زد و 

گه؟ ت ادامه داد: چمدونت رو جمع کردی د ا جد عد   

؟ــر + آره. ساعت چند  وازه  

ت  ا ــر دوتا  ادم شــون کــ ش  ه کن گــاست. خودت ننــد و داد دستم: راس  

ه طور اتفاکــ از کردم.  گه.  قــیش رو  ا هفت ساعت د مال خودمم بود. تق
ً وقت داش لــیخــشب م نصفه نــ دوازده و ساعت  م تــفع  

اــز مــت ها رو انداختم روی لــآسوده  لــیاخــا  سپورت و : حاال حاال ها مونده. 
ــز  ــنا ا کجاست؟چــ  

خچال خارج کرد و گفت: دست خودمه. مــی دست خودت  هم ت ها لــوه ای از 
 چمدون منم آماده اس. 

م و شام ساز فرصتمون است م.  کــیفاده کرد زود  لــیخــخالف تصوراتم ــر خورد
ا   مــی ه تا ضــر شده بود که حاازده گذشت ساعت تق م.  م و تــگرف  ســیشد

م. تــش گرفــه رو در گــاراه فرود   
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ل از عوار  ران ضـیتا ق ــر قم،  -ت م داشت ک مسخره افــاتــر  گــ م  م.  ی افتاده بود
م خ م شده بود. ان ــیجــید سکوت عــر  مــیوا بود.  یکــده هه آدم خشنــنر راگــاحا

ً نه آهنگ گذاشت و نه رادیو خب مرد حسا  مــیمن حوصلم داره  ــیچون اص
ا ــنمــارم متوجه هنــکه زاــنپوکه. مثل ا اهاش ز ش شده بود. چون  د خشک بود

رم..  مــیکه کجا ــند. جزء انــز حرف   

ــنم درحال سنــال شدن بود. چشمامم قرمز شده بود  گــ  

ه م م. از چــــه گــاورودی فرود  ــر ســعد از تحمل چند ساعِت طاقت فرسا  د
عد خلوت ــنا ه   واز ــر ق جلوی در قــیقه گذشت که دقــشد حدود پنج د مــیجا 

ه نــنگه داشت. زا جــیهای خرو  شکر کرد که ار کرا ده نــنرااش رو حساب و 
مک الزم دار ســــر  ؟ــند:   

از کرد و گفت: نه ممنون فقط نــزا از ک قفل صندوق عقبار درو  . ــننــرو   

ه تاــر خــاده شدم. لحظه ای ــ تــیه سخ و ون های متفرقه شدم که  ســیه 
ا چمدون ها جلوم ظاهر شد دستۀ چمدونمنــزا رو گرفتم که گفت: سختت  ار 
ست؟نــ  

ا. شــازه ای کمــخ ا م ــ دم: نه   

ه خ د: تا  دونم چرا  مــیاد. نمــاشکت در  شــیک  مــیازه مــخند  

دونم.  مــیقا منم نقــی تکون دادم: دســر   

م خنک  م. هوا سالن  ــر از  تــر اهم وارد شد ستون ــ  تــر شــون بود. شب های تا
د   مــیاد های گرم  اشه. کــاوز ش رم هواش خنک   

شســر  ــیساسالن انتظار جای منتو  ً ــ تــنای  م. اص ومد که ا مــیش نــدا کرد
ــنه گــافرود  ــنا اشه ه لــیالمل ــ دد بود. تــر  ــر شه مــخلوت   

 ــر خــون خدا رو شکر تأوازمــر ار گفت: نــه بودم که زاــر خــه آدم های مختلف 
 نداره. 
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ارند  ستونه و  د چون تا طوری شده  ــنست انــ گــیشا  

ت؟گــم سمت  ــ دم: واقـــعا خدارو شکر. چه قدر مونده تا شــک  فــیهو   

م ساعت فکر کنم. نــ_   

م  لــیخــمن  لــیدم: و شــروی صورتم ک تــیا غرغر دس م مــخوا سم  ــر ت مــیاد. 
دم. ــما ــکه تو هوا ه اتفاق  اشم چون مدام تو فکر  دار   

سه. فکر من ت  فــیا اخم گفت:  ه خوا م چشمات ر مــنکن. ا ند و اد  ت ســر و ب
شت  ا  ه من  ده کــت تســر رو  ه   

ه لحظه هم ن مــیس نتــر خند زدم: نه از اسلــه دفعه  ه تونم  مــیتونم. واقعا 
عماما ــنرم ب مــیجدی  نــین فکر نکنم.  ؟ ــ مش  

س  ؟ دروغ گفتم مگه؟چــیتک خنده ای زد:   

ــز ش کردم و خواستم گــام خمار ن م که گفت: چــ ــر ی  و خواب. من جای ت گــ
م گرفت   خوا

ستم نســر  ش گذاشتم و چشمامو  م ساعت نــدونم واقعا اون  مــیمو رو شو
د ــ ــز نــشد که گفت: دی ــر چطوری س ا م. ــ دار شو   

م  چــین د. ــر  مــیزدم: تازه داشت خوا  

ش رو گرفت: تو هوا ت بــر ما، ــلند شد و چمدو شمار خوا ه. ــر نده ها رو   

ا چمدونم راه افتادم. صدای خان دم و   د که عده ایچــــتو فضای سالن  مــیخند
لند شدن.  ا ما  م تو ا همراه  ت رو خارج کردم. لــفاصله  ــنحرکت کرد  

م. گــمراحل الزم  شد و از   م. از اونجســی ر تــر ک چــه سالن کو ت رد شد ا د
ــر هم  ً م و  تــون رفــ م کــ   خارج شد

ه هوا د تــنما که درحال سوار کردن مسافرها بود. قدم هامون رو ــچشمم خورد 
م.   تــر  ا راهنماتــله ها رو رفکرد م.  اال و سوار شد مان جامون رو  ــیم  های م
م. کنار پنجره که هــ م و فورا مستقر شد م. ــنشــشه آرزومون بود مــدا کرد
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ــنهرچند االن شب بود. دروغ چرا؟ من او  شدم.  مــیما ــدفعه بود که سوار هوا لــ
م. تــش هم نداشلــیته پول لــب اهم ازش نداشتم ــیتصور چندان خ   

ه دسته های صند م اســچس لــیدستام   ار چمدون ها نــس داشتم. زاتــر ده بود. 
االی صندگــارو گذاشت در جا شست. جاش  لــیه مخصوص که  عد  ها بود. 

قا کنار پنجره افتاده بود منم کنارش.. قــد  

ند.  ندت رو ب م  _ االن 

ه آرو  ــیهگــان ند که کنارم بود انداختم.  م  م لــیستمش. و  مــیه دو طرف 
اد اجازه ن مم ز داد.  مــیسخت.. چون ش  

م  لــیخــ+ وای من  آد  مــیخوا  

ــر _ خب  اده. طول  لــیخــخواب. تا مقصد  گــ کشه   مــیراه ز  

م ــدم. هواشــک  مــیازۀ آرو مــخ م  عد خقــچند دشد.  ــر ما  ــز چان لــقه    ــیاــ
م  لــیخــمن  لــیگفت و  راجع  دم. حتما داشتمــف مــین چــیهــاومد و  مــیخوا

ند و  م زد.  مــیه حرف ــر غـه   

ه هوانــزمزمه کنان گفتم: زا د حالم ــر ما خواست ــار ا م شا د واز کنه من 
 شه. 

د و گ ً خند م. نــک  مــیواز ــر نکن که دارم  فکر  فت: اص  

ــر ه  هــیگــان ه فشارت مشــ ومد، اش ــاش ــر  ــیکــلون انداخت و ادامه داد: ا
ــ   مــیمو لــ ماندار ها گــ دن.  مــیم. حتما م  

ه خودم تل  عــیساشه ای گفت.  و  ما فقط تو هوا معلقهــکنم که هوا  ــنقــکردم 
وده بود ــیم نــست. نگرانــر ـاکـصعودی در    

ه خو مــین دی زدم که چشمامم همزمان روهم افتاد... ســر دونم چقدر خودم رو   

دی از خواب  دم. نلــدم. ــ ا تکون شد ه اطراف  ــیا تــنه وحشگــام رو گ
مسافرا خواب بودن.  ثــر انداختم. ا  
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ه زا ـیهـگــاما بود. نــحتما تکون های هوا ش رو دکه   لــیار انداختم. درحانــهم  س
ه خواب رفته بود.  ن شده بود،   دستم سا

مرنلــ ا شــک  مــیزدم. هوف آرو  گــیخند  ده آسو  لــیاخــدم. همه جا سکوت بود. 
اره روهم گذاشتم و خوا دم. ــچشمامو دو  

*** 

اــ ــز نــ.. دــز نــ_ د ا  .. ــ مــی ــیدار شو ه؟ یمــچقدر مامانت  نــیــ خوا  

از کردم. زا ا خنده نــچشمام رو آروم  م نســر ار    ــیمه گــاش رو کج کرده بود و ب
از کرد و گفت: ر  ندم رو  م اشو ســکرد.  م.  م. ــ د  

ای رم  ــز د: مسافران ع ســه گوش ر  مــیصدای نازک خان ر ز ه مقصدمون ش
م... ســر  د  

عقــه  م؟شــاده ــ نــیۀ حرفش توجه نکردم و گفتم: االن   

از کرد: آره. ســر شت هم  ندش رو  م ی تکون داد و   

لند شدم. چمدون  ســیلند شد و کش و قو  ه زحمت  دن خسته اش داد. منم  ه 
اال  . ادند مــیر ما رو انجام کــاقا  قــد تــنم. همه داشتــداشــر هامون رو از   

دم: ساعت چنده؟لــچشمام رو ما  

ار  مــیش انداخت: ساعت.. چــه ساعت م هــیگــان ران.. چ شه هفت صبح ت
رانه. عقب نکلــبنصفه شب رم ا ا.. ساعت دستم مال ت دم. شــته تق  

عگــاا حالت زاری ن ازم تارکه؟ نــیش کردم:   

خوا ازم  د: تو که از خداته  . ــیخند  

م. ــده ا خن ه آسمون اده شد ستو ــر خــا چشمای گرد  ران االن تا نه و ه شدم: ت
ی؟ــر جا اــنا  

اال انداخت: رم ه گه. ــنمــشونه ای  ه د  
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و کردن. د  مــیکشف حجاب   تــنو زن داش تــر مسافرای دخ تــر شــوزد.  کــیاد خن
؟ وسوسکــا  ــندل بودم که ا ا نه دم  ه شده بودم. رو انجام   

ه گــاار از ننــزا ه مــه فقــه هام  ا اخم گف  مــیفکر  چــید که  ت: نــــه. کنم.   

ۀ شـرک،  د: اگــامظلوم نمثل گ ً مظلوم شدی؟ ــنش کردم که خند طوری مث  

اشه؟نــا خنده گفتم: فقط  مه حجاب.   

مرنگ  م مکث کرد و گفت:  تــر اخمش  . خب لــیخــشد.   

ا حال م  تــیشالم رو انداختم روی گردنم و  ش کردم. چون  رو  ــاک  ــند بود اســر مرت
م موهامم شــرو موهام ک تــیکردم. دس ه حموم رو الزم داشتم.  دم. جدی 

م   مرتب کردم. راه افتاد

*** 

ه اطراف ــ ســیاز تا م.  مســکه ر   تــیه شدم. از وقــر خــاده شد مش ه، ده بود
ه جا گــان ه  شد  مــیخ مــیهم   

ــر دی آورد ــکــلار  نــزا د خونمون. ــکــلم از  ــنون و گفت: اــ  

م سنگ   ــنعــخونه ها  ثــر جا اــنا تعجب چشم چرخوندم و گفتم: ا همن. 
شون فرق داره. کــا ر  

ــنه خونۀ جلومون اشاره کرد: از  ست. مال ما ــنا، اــنا ــ  

م. ز تــر کوتاه چند م  ــر ســماز  ام لــوی ر خند از لــبود.  نــیاطراف چم ــنمــی رد شد
رفت  مــین  

از کرد. رفنــزا ا کنجتــار درو  ه وجب خونه رو نکــام داخل.  ردم. ه کگــاوی وجب 
ش اســیدکورا ک  نــیاــر ون ساده ای داشت چون صاح ه س ش هم  ا بود، اس

ها بود.  نــیاـر ـا  

ت ت ان درد نکنه کــه. دست دوست  ــ مــزمزمه کردم: سوئ  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

305 
 

ل  گه ت کرد: آره واقعا. ــر خودش رو روی م جا  ـنـمــم. هتــخواس مــیج که نــ د
ت  له هم نداره که اذ ه اتفاقا  . سه تا خواب داره. شــیخ  

عد از اتاق دکــا چمدون ها وارد  ــر م دوش ــر اد زد: من شون شد.  م. گــ  

ــز  اره خونه و فضاش رو چــ ه سالن ــر ی نگفتم. دو و درگ بود که ــز انداز کردم. 
ل  ده شده بود. چــدست م  

ــر داخل سالن دوتا پنجره بود. از هوای  ح ون معلوم بود که حاال حاال ها تا صبــ
 مونده. 

ـون که های ا مــی هم گوشه بود. حدس گــیر ــز  تل م هان ــر زدم که چند تا از ش
ــر   مــی ه جــش خار تــر شــ لــیه. و گــ  

ه سه تا در خــ ــی ه شدم. هر اتاق دکور خاص و متفاوت ــر خــالش شدم و 
ً ش  کــخودش رو داشت. اما    تخت نداشت. کــ

ــنکــاش  ر همگــاخونه ای بود. انــز از درها، آش تــر اون طرف  مــی  ــنود. ابت شده ــ
 ً ک رو ق م گفته بود. آشنــس .. فــیخونه مخــز لو ب  

ض کردم. لــد بود مانتوم رو درآوردم و فــش سچــرنگ همه  اس هام رو تع
شستم. کــاتازه کردم و روی   ســینف ه ای  نا  

مم گذاشتم و گفتم: قراره مامان لــا  ــت رو برگــز خند دستمو رو ش م. ــز  ع نــیــ
گنجم.   مــیاز تو، در پوست خودم ن تــر شــاما من   

*** 

ـوننال کــاار چند تا  نــزا که ــر رو ز  تل ه و رو کرد و گفت: ماشا هر ش ه 
مم ســلــکنم ان  نــر ه. منم هنــزو  ف ش رو   

ه  ا دم: همش  ـونخند ـب مــیلفــها. خب  تل اشه  ســیلــکه ان  ـنــ  

ه شو  ً    خــیتک خنده ای زد و  . های خودمون رو عشقه.  نــیاــر نال اکــاگفت: اص  

ذاری؟ مــی دم: ســــر جدی شدم و  خوای قرار   
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ا  ســــر  جــیگــا   ؟کــید: قرار   

ا شوهرش.  گه  ا حرص گفتم: مامانم د  

چند ساعت  ــنمــنم طاقت نداری. واسه هدو  مــیکنم.   مــی_ آهــان. آره هماهنگ 
گه زنگ  ً تو رستوران. چطوره؟ مــیزنم و قرار  مــید ذارم. مث  

ش  ه آرو نــز ب ک شدم و  ستم  مــیغلش کردم. ن مــید شکر   چــیدو م و چطور 
؟ ه ا هام فکر مــکنم  ونم تا هم. اگــاه  کــشه ت مــیار نــکردم که زا  مــیشه تو رو

  شه مــه

عد دسلــازش جدا شدم که  مم ک تــیخند زد.  ه انه منتظرم کــر ص ــید: شــرو ش
غل من و مامانت ــای ــ شمون. درست تو   

عد  خند زدم.  ً ل ن زوده. چو  لــیخــه ساعت انداختم: االن که  هــیگــانمتقا
گه زنگ  ه که چند ساعت د س خ اشن.  دونه  مــی.. مامانم نــیــز ممکنه خواب 

ــنقراره منو ب ا س ــ شه؟  مــی ــز اــر ه؟   

ا خودش فقط حرف زدم و گفتم  مــی_ نه  واستم خ مــیم. شخصا ــآ مــیدونه. 
ه ا سونم. ــر آرزوت  ــنتو رو   

ک  نــیاز او  تــر شــآرزو  ــنا خنده ادامه داد: ا ک ــز ن ه شما  ـننــکه فکرش رو   تــر د
س حل شد  مــیای ناهار قرار ــر است..  ذارم.   

د امروز رو  ا  ً واب ما خــهمش تو هوا لــیم. و تــذاش مــیاحت تــر ف اسصــر اصو
م.  گه خسته نبود م و د  بود

*** 

از  کرد   ـیمـن قــیجا فر  ــندم. اشــروشن پو  تــیصور -ســیطو مانتوی کوتاه و جلو 
م معذب  لــی. و بپوشم چــی شدم  مــیجلوی شوهر مامان   

ه ه کن.. دار گــاده رو کنار زدم و گفتم: نــر ا تعجب چند لحظه رفتم جلوی پنجره. 
آد.  مــیارون   
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ال کت بود، گفت: خب چه   لــیدرحا ه دن ــر که از داخل چمدون  ه؟ ــجــیع چــ
دی هوا ا ی بود؟ــر مگه اولش ند  

ستون رم ه ار ما حساب و کتاب نداره. حا+ تا ی؟ضــر م مثل ب  

ارو شــپو  مــیشن چر کــاخالف تصور اولم  ــر  ارو نــد و گفت: هوا   نــیه. اما 
ه تــر شن بکــانداشتم.  ــر   

م. ــر  مــیو ــنداشتم و گفتم: منم اــر م رو تــر خند چلــا   

ا چ  مــیاخ ــ مــی؟ نتــر کرد و گفت:  الت ســر ارونو؟ هوا  نــیــ ــز چ ــیده.  ی بپوش. ــ  

د نــاز پنجره فاصله گرفتم: ولش کن زا لــیاخــ ــیا   مــیم نست که. نم نــار. شد
 آد 

گه ــ ــــع ســ دور گردنم انداختم و عطری روش زدم:  تــیشال گردن صور  م. د
شه.  مــیم داره تموم ــر ص  

*** 

ا تِم چوب ا نور های آفتاــر تــهای  ه رستوران   مــیبود ن ــیه و چراغ های خاص 
شلوغه..  لــیخــشد گفت که   

غ  مــی_  ستم شل ذار ه ــنمــای هــر ست. نــدو ه  ــنمــرزرو نکردم.  ا جطور 
م. نــــشــ  

ه شــی که کنار ــز مــه  ا همون پنجره بود، اشاره کردم: اونجا خ ار  ایــر شه  چ
 نفر هم هست. 

م. ــ خب  لــیخــ_   

م. خواست بســمون ر ــز مــه  سم تــر  مــیار نــه که گفتم: زاــنشــد  

م شد. نــز  ا تعجب گفت: از د اچــیموهامو کنار زد و  د خوشحال  ا  شــی؟؟ 
. ــز نــد  
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تونم.  مــین لــیخوام. و  مــی+   

اش  م   _ مح

ه  ا انگشتام روشـکـت ــز مــم  زدم. همش از  مــیه ضــ شت هم  ه دادم و 
ش هم از تــر اس ه مقدار جان.. هــس بود.   

ــز خواستم  م که متوجه شدم نچــ ــز هش رو گــای  ت مونده. نچــ ه  هــیگــای ثا
طور مونده  ــنمــه هنــچند ثاهمون نقطه انداختم خون تو رگ هام منجمد شد. 

ه خودم   عــیسبودم.  ام ــکردم   

ش قدم  ــر حــا چشمای مت ارونکــازدم.. فقط اش مــیل نداشتم. ــر سم  م مثل 
ارد..  مــی  

و.. ـــــــــــــه مــــــــــو ــــــــــــ" م  

 
َ
 َد ــــــــــق

َ
م َد ــــــــم ق  

و.. ـــــــــــت ِف ـــــــــــــــله زُ   

 
َ
 ـــــــــــَس ق

َ
م ـــــــَس م ق  

ه ج ِق ـــــــشده ِع ــســر    ــن..  َمـــاِن ــــــــتو 

ادِ    ه 
َ
 تو ن
َ
 ــــــف

َ
 س ن
َ
س ــــــف  

  ــنز ام ا ه ا ِد ــ 
َ
 ق
َ
س.. ــــــــــــف  

اِن مـــــــن.. "ــــــست َج ندان ا ز   

 

ه ــر  ه هام مساوی شد تــخوردم  ه صدای گ  گــیشـمـا تموم توان عطر ه ش 
ه هام کردم. تــ چ عطری که تو ش رو وارد ر خاطرات  م جزئــی از گــدوران 

ش داشتم   عطری که از عالقۀ زادی که م شده بود. ــنشــدل ه  کــییواش هــیگــاب
زدم.  مــیاسم لــ  
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  مــیون جاِن خود ــــ" تـــــــو را... چ
َ
ت ـــــمَ ـــدان  

ت ـــــِپنداَرمَ  مــیه ـــــاِ تــــــــــو را.. چون س  

ـــــــــــوَرم   َهـــــر چـــــــــه تو دوری َمن َص

 

م ُجدا نِ 
َ
  نــیک   مــیَمــــــــــــرا... از غ

ِک َدم ِص    "نــیک   مــیدا نِ ــــــَمـــــــــــــــرا... 

 

ا هق هق صداش زدم: مامـــان   

شخص جلوی  ــنمــاالن خود ه لــیگذشت. و   مــی واژه چند سال تو فکرم فقط ــنا
ت  مــیهاش سم داشت وسط اشک خــچشمای  ا ب ره ام..  دن چ ا د د  خند

ام رو ســر  م انــر تا  دن ش ا د ش هاش نق لــبخندی رو لــآمده ام ــر داز کرد 
عد از گــاست. ان ه لــمدت ها  ر   یمــب بود. ر خواگــاش اومده بود. انلــخند 

دم محو ســتــر  ش رو رها کنم و از د ه لحظه دس ه لحظه.. فقط و فقط  دم فقط 
ه  مم همش خوا ف ا شه و تازه  مرنگ ش  ــیرو دم   قــیشد، فر  مــیکه زود از د

ا   اد  بوس نداشت. کــاز  

ــن مــی_ دا..دارم.. خواب  م ــ  

دی آدما ا دم. مثل من بود.  ا رو فقران شادی ه که دو ــنخند ه خواب و رو ط 
ــ مــی شون رو فقط  تــنو هم دوران غمنا و وحش نــنــ . نــندو  مــیبوس کــاا  

ــن مــیف که چشمام مثل سابق نحــد و گفت: شــرو صورتم ک تــیدس ه که رنگ ــ
اره ب ــنچشمات رو دو اته. چشما نــیم. رنگشون درست مثل دوران جوو ــ  یــا

ا ع  ــز س   ــز نــاسمت رو گذاشتم د ــنمــای هــر عن.. ســق و و مــیکه مثل در
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ا اتفا ا ش رو کس صــر وند من و مامان رو از هم جدا کرد. مقــیبود که  قــیمرگ 
ستم زا مــین صــیخا ــر غـم رو تگــزند  لــیخــار نــدو داد.  ــ  

ش ز  ا کرد. سخــچشمای  ــر ا انگشتان شس م رو   

ل ن گه مثل ق ــ مــی+ چرا د ونت  نــنــ م؟ــر ق  

دلم. ــز مارمه ع ــ_ عوارض   

م حس کردم. دست مرد نــز رو  خــیبوی عطر تل سامــد مر مامان  لــیا رو 
شست.   

امه و  مــیمرد.. ن ــنا ا م که جای  م کرده   دونم.. واژه ها رو  مــی.. نلــیخواستم 
ش  ــز بودم که ب دم. چــ ت  س ی رو   

لوم رو صاف کردم: سالم..   خودم رو جمع و جور کردم و 

م.. تــر خند محوی زد: سالم دخلــ  

ام" اختصاص داشت. تــر واژۀ "دخ ا ه " " فقط  د از قصد ن م   مــیگفت. ن  مــیشا
م    درم بودم. ها از زون  تــنم گفتــر دخ ــنمــگ هتــندل لــینخورد و ــر م ب

ا  مــص مــیجواب سالمش رو  ا مامان و منــت دادم. زامــ رده ار هم جلو اومد و 
ستم.  مــیکرد. اسمش رو ن  ســیــر احوال  دو  

ش نــکه زاــنتا ا ؟ــننــک  مــین فــید: خودتون رو معر ســــر ار رو ب  

. ــیماخــ کــلهستم تو  کــلچرا که نه. تو  تک خنده ای زد:   

ه بود. کت و کروات زرش ا جذ ره اش  د.. فــاهن ســر ــا  کــیه خرده چ  

ــکه هم   ــیموها .. لــی چشمای عسکــید بود و هم مشفــشون ســ  

ه سمت مامان چر گــان ه خاطر آثار خــهم  شده بود.  تــر ماری شکسته ــد. 
ده و چروک ــ پوست رنگ   
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گه سوسوی سابق رو نداشت.  دن الغر.. چشماش  ه  تــیماری لعنــ ــنش اکــاد
ا شوهرش فقط واسه  نــیدرما ــر شــداشت. مامان من  ت اومدن  گــ ی و مراق

ب   کشور غ

ا   ضـیغ ه زالــلوم رو چنگ زد. مامان   دونم چطوری مــیار گفت: ننــخندی رو 
شکر کنم که مراقب د ـ.. بودی.. ا ــز نــازت  ای  ً از اولش قرار نبود که  ص  

طبق خواستۀ خودمون بود. ما همو.. همو دوست  چــیدم: همه ــ وسط حرفش 
 دارم 

ا چشمای اشلــ خمــگفت: ه  کــیخندی زد و  خواستم  مــیت رو تــشه خوش
م  تــر دخ قشن  

ا بود. ه ا ه "دخمــمثل  سوند  ه  و تا چرا انقدر کرد. خدا  مــی" اضافه تــرشه 
 فکرشم؟

ش رو روی شونۀ زا ل از انــمامان دس اــنار قرار داد: ق مم ر ســ، شــیکه دومادم 
م ــز ع  تــیهس  

ه لــا  خ غمنــخند  ــنم س مــیه کردم. گــاار ننــزا ــنشــو دل گــ گ تــنتم دلدو
 اعضای خانوادشه 

ا کرد: ممنون فرشته خانم. ی تکون داد و اســر  درد دوری سخته..  شکش رو   

و  گفت: مامان فرشته   نــیا م  

د که حس کردم چونه اش لرزد. ق شده   مــیش تــم داشت آلــخند گرفت. تا حاال 
ه کنه   بود که توی جمع گ

سه. اشک هممون در اومد.  گفت:   شده تــیکه معلوم بود احساسا  کــلآقا تو  خب 
م همو ب ــاومد ــنم. بشــم که شاد ـنـــ ؟ــنی رزرو کردــز مــ مــ  

ه نــزا ه. ــز مــکنار پنجره اشاره کرد: اون   ــز مــار   

س  م. نــــشــم ــ مامان گفت:   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

312 
 

ا  م گرفتم.  خواستم  مــید. شــر خند دستم رو فلــجلو رفتم و دست مامان رو مح
اد  ه لحظه هم ازمــز فقط ف م:  ــر فاصله ن نم و  واب خ ــنخوام از ا مــی. نگــ

ــنشــ ــــ ــنبوس بود اکــام همش  گــدار شم. زند ــ ــ غ نکن. خواب خوش رو ازم در
ه افسوس..  شه   نذار 

ه روی آقا تو نــمن کنار زا شست. نــو زا کــلار و رو ه روی مامان  ر گــاان ار هم رو
بود. ها بودم تو دلم آشوب ــر روی ا  

فته داشتم که  ــیکــل د نبو  فــیکــاشون  تــای گفــر نم. چند ماه هم ــز حرف نا  

ا اطمــمثل ه ون  ان تو چشمام زل زد و ــنمــشه  خوب  لــیخــاش ــر گفت: م
ه دخ از داره. نــی تــر شــ ــتبود مح تــر مادری کن. مخصوصا ا  

م. نــاز داره که لوسش کنــ تــر شــا خنده اضافه کردم:   

د: آره. هرچند  ن. تــر ا لوس ســر آروم خند  

ا خنده آخر نو گــاض نتــر زد و مع چــیار ننــزا رو خوردم.  نــیدشــش کرد   

و  کــله آقا تو گــاتو ن شسته صــیخال نــیم دا بود. مردی که کنار مامانم  بود  ه
درم  مــیرو ن ه عنوان  ستم  ل اعتماد بود. و تو د قا .. لــیقبول کنم شا  

ه نظرم  ه خودم اومدم: خب..  ه ــاــا صداش  ــز م  م. من کچــ د ه  ی سفارش 
دونم  مــیگشنم شد شما رو ن  

ا حرف آقا تو نــزا اره شد. کــا، رشۀ افکــلار هم مثل من غرق فکر بود که  ا رش 
م. اشه. سفا ی تکون داد: ســر خند لــ د رش   

  داشت. ــر هم مامان  کــیش رو و اون کــار نــبود. زا ــز مــدوتا ِمنو روی 

ه  ــر دستم رو زدم ز  ــر چونم و  دی  چــیه شدم: هر ــر خــون ــ ورم. خ مــیسفارش   

ش صورتم رو سمت خودش  ــز گردوند: ــر ا دس ی شده؟چــ  

ــز خند گفتم: چه لــا  ی؟چــ  
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ه مد_ رفت شده.  لــیارت   

دم: نه اتفاقا.  ت همه  لــیخــخند ا ممنونم.  چــیهم شادم.   

دور  که مامان ازم  تــیه دوران سخ تــیوق ی تکون داد. ســر  ــیتــنخندی خواسلــا 
ــنکه اون اتفاق   تــیگرفت. خصوصا وق  مــیبود دلم  گه  دار افتاد و نــمن و زا ــ

کسان شد شــر بوس هام کــا ا خا  اهام  وع و رو  

د تو گذشته   چــیهر  ا گه ن د و رسون اومگــا  کرد.   ــر ســکه بود تموم شد و رفت.. د
م. مال من و زا ار تا غذا سفارش داد همۀ غذاهای ه هم بود ــار فقط شنــچ

استا و.. بود فقط مال آقا تو نــل الزاــا از قثــر ا الــایتا ـتــزا بود. ــه جور  لکــا و 
ً ا ــن هــیکوتاشدن. سکوت   مــیطور غذا ها زود آماده  ــنمعمو ار قر ــر مون ــ

 شد... 

تا خ ــا اشت س م. چن ــیای  لم رو داخل غذا فرو  گــامشغول خوردن غذا شد
وع نکردی؟شــر کردم: مامان درمانت رو   

جا ــناز دوستاش که ا کــیا  کــلم. تو ـز ـش خورد: نه ع نــدشــجرعه ای از نو 
ه زودی  نــیاــر ه و اتــر دک شش. ــرم  مــیهم هست هماهنگ کرده   

م انداخت و گفت: از خودتون  هــیگــان کــلگفتم. آقا تو   نــیآها ــنب . گــ  

م؟؟ مگه مامان نگفته؟ چــیا خنده گفتم:   

شه تو فکرتون مــتون. هصــیقط اسمتون و شخف لــیی تکون داد: چرا گفته. و ســر 
ش از شما  اش واقعا سخت بود. ــر بود. چون دور  

ش زد..  مــیحرف  مــیرس ــنم غمهم لح ر اگــان لــیدونم چرا.. و  مــیبود. ن گــ
ه مامان تــحس دوست داش ت  س عمــف مــیش رو  ا   مــیحسش  نــیدم.  کردم 

ه نفر جا داشت.  لــبقط تو قکه مامانم فــنا  

ه چگــان ماری ــره اش دوختم. شکسته بود از فرط دوری و عوارض هم رو 
ه  ــز ی ســر بود.. چرا  ل جچــ ست؟نــان ــر ا قا  
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 *** 

ـــارنــ# زا  

ه اندازۀ د مــیدم. شــرو موهام ک تــیدس ه اگــنخوشحال بودم.  ــز نــشد گفت که 
م آرامش القا لــ لــیکردم و   مــیحس  لــیخــانم رو های فرشته خ   مــیخندش ب

 کرد. 

م گفت  تــیدونم وق مــین وع ر شــقرار  ــیم لــتونم "مامان" صداش کنم، ق مــیب
ال رو  مــیچ کس نهــیدن کرد. اما ــه ک  ست جای مامان م چ هــی کنه   ــر ام ــر تو
ــز  ت م چــ امم نهم جای مح ا گرفت.. و جای خواهرم   مــیامان و   

اگه ای ــر غرق فکر بودم که  ا  ا  جلوم   تــیهمراه  که   ــیته دس جــیگــگرفته شد. 
بود.  کــله کردم. آقا تو گــافاصله گرفت نازشون   

م که گفت: گــامتعجب ن ــز نــمن و د ه  مــیش کرد چ  ــیه نــیک  مــیفکر  چــیدونم 
ــر   مــیای خانواده رو نکس ج ــنخالص  تــیه. حگــ ۀ ای دــر چک  ــنعشق ا تــ

 مادر و خواهرته. 

م حرف  ون و مال زد. اما.. من..  مــیم  

ت هم پول  ا مه اس. ــفرشته خانم ادامه داد: و   

ه ن لــیصادقانه گفتم: و  طور  ــنمــمه هم هــ خوام  مــیمن د  

ت چک  ا ش رو سو  دم. ــر م  

متـو..  لــیو ×  س  

م من از زند  مت گفتم: س چم ــز نــم االن دگــا مال . و   

ام حس کردم. دستم روی ســر انداختم.  ــز نــه د هــیگــان ش رو روی  مای دس
ش قرار دادم و حلقه اش رو لمس کردم.   دس

ه اند ــنمــخندی زد: همۀ آدمای کرۀ ز لــفرشته خانم  خلــازه ای ه   تــیاقت خوش
.. تــر م  کــی تــر شــ کــیرو دارن.   
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ت واقلــزمزمه وار گفت: و  ــز نــد   عــیاقِت عشق و مح

ه ا ــر عالوه  وجودم رو فرا گرفت.  نــیِد جاودامــعشق،   

 *** 

م حرف تــعد از غذا خواس م. فرشته خانم سکوت رو شکست و گفت: نــــز م 
م ــر تدخ ــر م ــ م  و نــــز ون حرف ــ ج م  مــی ـینـم؟ در لحن مادرانه اش و م
 زد 

ــر  ــز سســر ه فضای  هــیگــان ــز نــد ا ــ لند شد: خند لــوِن رستوران انداخت و 
م ــ   

شت صندکــاــــع  ســ س انداختم و خــ ــنمــه ز  هــیگــان داشتم و ر ــم لــشنم رو از 
ده بپوش. ســر دادم: هوا  ــز نــدست د  

اشه ای گفت. مشغول پو  ش و  ش شد که همزمان فرشته خانم شــازم گرف د
و ز  لند شه که ی رو   ز ــمــۀ لــافتاد که  مــیشد و داشت  لــیاهاش خا ــر خواست 

ش شــک  نــیــهــ ــز نــگرفت. د  مــینو نــر رفتم: ه که جلوش رو گــر د و خواست سم
. نــیتو   

مک کرد.  کــلخودم رفتم و آقا تو  م  ستم که  مــیهم  شه. مار ــاز عالئم  کــیدو
  جــیاحساس فل

ـ..خ ســــر ا صدای لرزون  ــز نــد ؟ــید: مامان.. خ  

ً حس خ  نداشتم. جوری که زونم بنده اومد.  ــیاص  

اش.. د شــش کنــشو ــرو  تــیدس م نگران.. ن و زمزمه وار گفت: خ  

ستاد. قد ــز نــعد از حفظ کردن تعادلش، د لند شد و جلوش ا ت  داشــر  مــیفورا 
م گرفت که چشماش رو روی هم گذشت و   ــز نــکه د ازوش مح ش رو همراه  دس

ازو و مچم درد  کنه.   مــیگفت:   
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اچه رهاش کرد. قشنگ معلوم بود که االن  ه هاش دس ــر هاست که گ ه. گــ
ــنطور ب ــنواسش سخت بود که مادرش رو ا ه. ــ  

تا عــف وضصــتو  س ن و  گه راهروی پ اهم د االخره  ت هر دوشون سخت بود 
  تــنرستوران رو  کردن و رف نــیطوال 

؟ د ی شد و ــر دونم چند سات س مــین م م و حرف زد و  ــز نــتو رستوران بود
ــر  ــیکــلمادرش   درد و دل کردن.  ونــ  

ا آق  لــیخــظاهرا  ــز نــای دــر که   نــیفاصلۀ طوال  ــنتو ا آشنا  کــلا تو کوتاه بود، 
ــر کــاشدم. تو   ــ  مــیداشت رس تــیت خوب و مثصــس و تجارت بود. شخــ

ب  ش س ون مــی خــیو نم. هرچند شــز شد که من هم جدی حرف  مــیحرف زد
اد بود.  ل مامان دمــازش فحرف هامون ز ه ، ازدواج نکردــز نــدم که تا حاال ق

 بوده. 

ه  هــیگــاگه   ــر هم از پنجرۀ کنارم  ه دــ مدت هم  ــناکردم. تو   مــیه گــان ــز نــون 
ه تو آغوشش مادرش رو  دم و هم گ ه حالش و منم  خندش رو د واقعا خوش 

اش خوشحال بودم. ر ــ  

طه  ش غ اد  لــیخــخوردم.  مــیب س از چ کهــیجا بود. چرا ــنش مادر منم اکــا  ز
ه نفر زندم  ه واسطۀ  ار نفرۀ ما زنده نمونده؟ من فقط   خانوادۀ چ

ــر هوای  ارو  ــنشــون واقعا دلــ ا صحنه ای که   نــیبود. نم  دم  یمــکه همراه  د
ــز دل ان شد  مــی تــر  گــ  

اره شد: قول کــارشۀ اف کــلا صدای آقا تو  ــر دم اون  مــیرم  واسشون  قــیون اتفاــ
ــر هت رو گــافته. ننــ قه ازشون. قــه د گــ  

ا خنده ن د  امانم ای مــر ست ناخواسته دلم نــ ــنا کــلش کردم: نه. مشگــاو خند
گ شد. تــن  

ه خندۀ تلخ  ــخند غملــا و  ست. مادر نــمادرت  و  نــیگفت: تو که جوو   نــیگــ
ل فوت کرد چند ض بود.  ــنمنم چند سال ق سال م  
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دم شــق کمــیع ســیت گفتم و نفلــس ــرلــبز   

دور  ازش لــیزنده بود و  مادرش بود. چون تــر سخت  ــز نــای دــر  لــیادامه دادم: و 
گه تو ا یمــبود من حداقل  ستم که مامانم د د کشه. هرچن  مــیا نفس ننــد ــندو

اور کنم  مــین خواستم   

ا تأسف تکون داد. چند دســر  تــیا ناراح وۀ مــیدن آشــک  ســر ف صــر قه ای رو قــی 
س های رستوران بود، کردم. ســر عد غذا که جزء  و  

 *** 

ــزنــ# د  

ا کردم نکــااش ه هق هق  مــیم رو  هــخواستم  شه.   فتم که مانع حرف زدنم 
اال  ــیدفعه گرما موقع  ار رو که ازشنــشن زاکــاه  کــالم حس کردم. مامان  ســر رو 

ه  ه بود م گذاشتســر گرفته بودم رو، روی   تــنرف   کــیشن چرم مشکــا. 

س تــیدس ا اخم شــه ککــالفه ای  کــاروی خزه های  زم گفت: تو هنو   گــیمرند و 
ه زانــا خودت  چــیهــکه   ــیماســر عاشق  اشه تنــاوری؟؟ ا ه فکرت ن و.. ار   

دم و وسط حرفش  ا خودم آوردم ک لــیمام. و ســر دم: آره عاشق ــ خند التو  ه ه 
اوردم. نــجا ــنته الــبا  

ا د: خسته ن   شــیآروم خند

ت  م.. ندم: مامانســــر ا جد   نــیز  مــیم خسته حرف  .. دونم مــی؟ 

ش رو روی دست  ا ســر دس مه نــخند و چشمای لــدم قرار داد. هنوز هم گرم بود 
ش کــاماری هم گرفتم.  ــ ــنوع شده که اشــر  تــیاز وق گــیخست ــناز گفت: ا

د چشمای خوش رنگت رو  مــیحداقل چشمام درست  د  

غضم رو نگه داشته بودم.  ــنمــهسکوت کردم.  ه زور  طورش   

گو ب  تــر ق مــیخندش رو علــ ش معلوم شد: تو  ــنکرد که چروک های صور م از ــ
. . ت شد گــار وارد زند نــکه زا  عــیموق  
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ً ن م. و  مــیاص ا از همون موقع  ل از شمال   یــکــلا   لــیخواستم از دوران ق
ــر غـت ا  ــ تا شاد همه نــر ژا و  س ف کردم.  چــیی  ب ها از اون ش چــیهــرو تع

که حسم رو گفتم   ــیش هم شکــو  ــنش رادکــنگفتم.   

د ً ــنشد اومد ا مــیاز االن  تــر چون از غصه  ــر شــجا که مث ا حرفام ی کنه نگــ ه 
ً ن کنم.   تــر حالش رو خراب  دهمــو ا ــز گــخواستم ان مــیاص . دش رو از دست   

ت بودم و اون هم غرق گوش دادن که ناخواسته ق ۀ اون روز ضـانقدر غرق صح
ــر  کــلآقا تو  ر از خونۀکــاه زون آوردم که خدمترو  ن درهم  ونم کرد. اخمای ماماــ

ه مــگفت: اون زن ه  ــیده شد. عصشــک ه هرحال منم  ا من لج بود.  شه 
اش   یــروزا ه  هم  کــلتو  دم،مــماری رو گرفتم و فــاون  تــیوق کردم.   مــیر کــاا 

 نــمــای هــر داشت  ــر مم خگــرم بود. از وضع زند کــاد. اون فقط صاحمــف
ه مراسم عقد د م. در حد  عدا ازدواج کرد م کنه و  م مکش واسه لــخواست  ل 

ت خواس ــنمــای هــر  فوت کرد.  ضـیم ــنمــه خاطر همادرش هم ه بود که ــنا
ه ک مک کنه   مــیر کــاکه واسش    ســیحداقل  ــن.. کنه  ار ــنکه زا  تــیحرفات گف ــ

اهام حرف  مــین ــز  ــنمــلش هلــ. دنــیــز ذاشت  د بچــ ود و از ا بود چون حالم 
م کنه در  مــی کــلتو  فــیطر  م ــر گخواست  م. کــا  ــ دورادور  ار همنــزا راهای عقد بود

اهام در تماس بود.   

ع ی تکون دادم. ســر  دم هوف.. مــا مامان بود؟ چطور نف نــیاون تماس ها   

مک کنه ا مــی کــلکه آقا تو ــنل الــ.. دلــیو  ه مامان  ع ــنخواست   نــینبود. 
کردم که مامان رو دوست داره.   مــیخاطر نبود حس  ــنهمش واسه ا  

ه لحظه ازت جدا شم  تــیخوام ح مــیدم و گفتم: مامان نشــر دست مامان رو ف
ــز چ هــیخوام  مــین م  چــ نه. ــز خلوتمون رو ب  

شست ا مــیطور. اما ن ــنمــ_ منم ه ه ــنشه که تا آخر  ــناــجا و حرف زد. ا  ــ
  ه تــر ب لــیخــخونۀ ما 

م  عــیسار نــاز داری. من و زانــاحت تــر ه اس لــیدوست دارم و  لــیخــ+  دار
که.. ــنم. و انــمو  تــر شــ  
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مم اشاره کرد: و ا ه ش د و  مون بــنخند ه کوچولو هم قراره ب ونده. ــیکه   

ه دفعه مامان لــ د ــر سوا داره م هــ ه تــر فه ای کرد که گفتم: بســر خندی زدم. 
شه.  مــی  

لند شد. زود ازوش رو  تــر اشه ای گفت و  لند شدم و خواست  ــر از اون    م کهگــ
د ــز تونم ع  مــیگفت:  ا ا تــر شــم تو  . شــیمراقب   

شوند. فقط خدا  ست که چه قدر دلم واسه ا مــیو بوسه ای رو گونم   ــندو
مادرانه.. بوسه هاش ل زده بود بوسه ای   

م که بوی غذاهای مختلف و گرمای خا م  صــیوارد رستوران شد رو حس کرد
گه اون قدر بوی غذا اذیتم ن از داشتم نــگرما رو   تــر شــکرد و   مــید  

لند شد. آقا تو ــر ار دست از حرف زدن نــزا ه دلــا  کــلداشت و  ل خند گفت: 
نه؟ ــنحرف زد ــر ســ  

دم لند شد و گفت: خب ناهار هم که خند عد  م. ــر ف شد. صــر   گرد  

ه زا چند وقت؟ ــنا ــننــمو  مــید: کجا ســــر ار نــرو   

ه س ــر ب هاش جــرو داخل  تــیدس ت دارم ــد و گفت:   

گفت.   نــیآها  

ــناــس ×  خونۀ ما..  ــ  

م  لــیار کرد و صــر از هم ا  لــیم و شخواستم از مامان جدا  مــیکه نــنا اقبول نکرد
ه اسنــاون  طور  ــنمــاحت داشت. خودمم هتــر از   

ه س  ــنا ــر غافل ــز اــر مالقات واقعا  ده بود. نــنک  ــ  

از همو  ــنای چندــر مامان رو  ــ مــیار در آغوش گرفتم: حتما  م. نــــ  

غلت کنم.. خدا همرات ع  ــیمف که نحــا خنده گفت:  م ــز تونم سفت 
اش.   مواظب خودم و نوه ام 
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 *** 

خار گرفتۀ ماشــروی  فــیدن اسم های مختلشــگرم کســر غرق فکر و   ــنشــشۀ 
ا صدای زا ؟؟شــیک  مــی چــی م رو تکون دادم: ســر ار نــشدم که   

سم.  مــی+ اسم  ه توافق  مــین اهم  ذارم مــیم که چه اسســــر خوام  ؟ واسش   

ه؟چــش ســیاز کجا معلوم ج لــی_ و   

گو..   + حاال 

عد از مک هم  نــنــقشنگه ناز  لــیخــگفت: ارغوان..   نــیطوال  ثــیم فکر کرد 
ه.. تو  ؟گــی  مــی چــیخ  

ً  + منم..  ان اتــر تا.. مــیآر  خب.. مث نــنانه.. شا   ا خ

ه هم دراومدن. ــ. شلــبه گفت: چه جاا خند  

 + اوهوم. 

ً ا عد از فــن_ فع اشن.  ادمون  ا تــر که دخــندن امــا  انتخاب  اسمش رو  ســر ه 
م. نــک  مــی  

ــز  ه آهنگ خار  . متکون داد ســر و فقط  می نگفتچــ م  جــیسکوتمون رو   مــیو مال
 شکست.. 

م داشت حوصلم  ای من سالم بود مقدمه گفتم:  ــیفت که ر  مــی ســر م  ا
ش نبود. و ــی از ثــر ا د  لــیـخـکه اون زمان حقش نبود،   گــیرفت مر  لــیماری تو 

ا خطرنا  ش تعلق گرفت حاال مامانم  ــنزود ب له ــ تــ نه ک  مــیماری داره مقا
گه چه ا  مــی د داشت؟ مــکنه. د ا خهــدی" گنامــدونم "ناا مــیدی  ده شــه که 

شه  مــین  

ه ســر دست  ــر دش رو گرفتم.   نــشــه بود. دقت کرده بودم که تو ماــر خــون ــ
فتمون مــه م تــگف  مــیشه از درد های نا  

 _ تو منو داری 
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الوگ ه ــنا   ــنشــمون داخل ما گــیشمــجمله شده بود د

شه،  ه خوب هم  ت قول  مــین تــر د_ مامانت ا دم.  مــیشه. ب  

شت صندکــم رو تســر  ه  دوارم.. مــو گفتم: ا لــیه دادم   

ــنچشمام درحال سن ا همون  غـیدا شدن بود که گــ ای روی گونم حس کردم. 
سته  غض داری رو لــچشمای  ست.  لــبخند  زمزمه وار گفت:  هام نقش 
اش.   ناراحت ن

ا ــیآروم گفتم:  ت امروز.. ت ازت ممنونم ن ا  

اورت ن از کردم و ادامه دادم:  دم. ســاز آرزوهام ر  کــیه  لــیشه. و  مــیچشمامو 
ه آرزوی محال  ه   

ا تح  افــنخارج کرد و گفت: ا ــر نفسش رو  اشه. همۀ آرزوها دست  ادت   ـیـتــنو 
ــز . تــنهس ش  تــنی که گرفچــ ه چنگ درآورد ا مــیممکنه ر ــغـو  ه رو   ستشه 

ا از آرزو  لــیو  ه. تــر قشنگ  لــیخــرو  

شست.  ــنشــدل لــیخــحرفاش  ه دلم    ی تکون دادم و آره ای زمزمهســر بود و 
 کردم. 

چ مــیحرف هارو مامانم  ــن_ ا شم. لــآرزو داشتم که  گــیزد. چون از   فقط س 
ه آرزو و اهدا مــیا تالش  ه اعتقاد ق د. ســف ر شه  ــیو  ش. بدن ســای ر ــر  لــ  

د و ادامه داد: ناز  شه. درسش تو  مــیهم  ــننــخند  هم مــیشــخواست داروساز 
تا خوب بود. و  شه. تقلــیس شد که  . ــر ست جزء تقدنــچ کس هــی ــر صــ.. خب   

ستم  مــین رو نگه داشته بود که م. از ته دلم ناراحت شدم خودش  چــیدو
غض نکنه.  تــیح اره چشمام رو ســر ه ذره هم  م رو گذاشتم روی شونه اش و دو

ستم.   

چون  سه. ر  مــیزود  لــیخــده ــنگرده و نه آ  مــیــر کن. گذشته نه   گــی+ تو حال زند 
وِل.   مج
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فرو رفتم.  قــیمــه خواب ع گــید که از شدت خستشــنک لــیطو   

 *** 

اد روی پوستم از خواب  ت و نم ز ه ــا حس کردن رط دار شدم. گردنم رو 
ره هاش صدا داد.  تــیسخ ک شده بود. صاف کردم که م ا تار هوا تق  

اده شو ــار انداختم که گفت: ساعت خواب.. نــه زا هــیگــان  

م؟ــا تعجب گفتم: کجا  

ا..  د: در  خند

؟ چــیتم: ی گفتــر شــا تعجب   

رفت. درای  مــیســر ت حوصلم ــد و گفت: خب تو س شــرو موهاش ک تــیدس
ــز دل ان لــیخــام ــر شب  د گــ اده شو. ــه. نــو د  

مکش ــــــع ســ  ه  از کرد.  . جلوی اده شدمــاده شد و از اون طرف درو واسم 
ه عنوان کر نــنپنجرۀ را ستاد و چند یورو  ه داد. ده ا ا  

دن واسم سخت بود شــنفس ک جــیشــر دم. هرچند جاهای شــک  قــیمــنفس ع  

ک ساحل بودن. و نــز افراد زادی   یمــوارد آب ن لــیخــچون هوا تارک بود  لــید
ده  تــیفقط چند تا کش شدن.  شد  مــیاز دور د  

اد بود و از مغازه هایــر های چراغ ــر تــ ه ابون هم خــاون طرف  ق اطرافمون ز
د. شــخ مــیاطراف نور   

کــیی کو خونه ها تــر دور  مــیهر دو سمتون،  اال ها رفته بودن.  چــ تا   

ل تو  مــین ً قا ای بود  ــیتــنف نبود. فضای دوست داشصــدونم.. اص  

چه ها م و صدای  اد مال ا وزش  ازی نــز که   ــیهمراه  ک ها آب  ن.. کرد  مــید  

اعث  ــنمــه م منتقل شه و  صــیشد که آرامش خا مــیها  رو  قــیمــخند علــب
نده.  لــب هام نقش ب  
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ه امواج نــز م روی شن و ماسه ها و تــشس ا..  ک در ساحل و  ه بودم کهــر خــد
غل  اــر جلو  مــیاهام رو  کفشم رو درآوردم.   . تــنگرف  مــیماسه ها رو  چه دم و 

اال دادم.  ه  ســر های شلوارم رو  دنم منتقل شد. مواظب بودم که  کــلمای آب 
ام  شه. نه خــفقط تا مچ    تــر شــس 

ش دوختم: گــاار ننــا صدای زا ت قول  هم رو ب اهم   ا اومد نــه د تــیدم وق مــیب
ا و مسافرت. شده ــاــ ــیکــل نم. ــز رمم کــاد مأمورت و  قــم در  

ا.. مممم قشنگه نه؟نــخندی زدم: دلــ  

ه. لــآورد: عا لــبــر ا شوق خنده ای ه دفعه  لــیم کرد. و گــاج نگــیم متعجب و  
قه ای ها لــخوش س  

مم ک تــیدس ه؟تــر از کجا معلوم دخ لــی.. و نــیای منــد: دشــرو ش  

ه چشماش زل زدم: چون هست. ــنمــا اط . فــیرفتم سونوگرا ان   

؟ تــینگف ــنشــچرا تو ما ؟ کجا؟کــید:  ســــر متعجب و گنگ   

ل رف ران.. ق ا ه لــیت کنم و ــز اــر  خواستم س تــن+ ت سفر که  ــنمــخودت 
ه مامانم، س  وط هم بود  م کردی. ــز اــر م  

ت زمزمه کرد:  ه؟؟تــر جدی دخا ب  

دم و  شش خند ش رو گذاشت ز  تکون دادم. ی ســر ه وا اوری دس ش  ــر ا نا چو
ا عمادفر نــو گفت: فقط تصور کن. د  

ه حال چ غضم رو   قــیذو  ــننــاشک تو چشمش حلقه زد. تا  ده بودم.  ازش ند
ت نک ــنفه که احــل کردم و گفتم: تــر کن م. نه؟نــلحظۀ قشنگ رو ث  

  ــیتــنلحظات قشنگن و خواس ا تو همۀ لــیی تکون داد: آره. و ســر 

ه سخنــا ش ستم اشک تو چشمم رو نگه دارم.   تــیدن جملۀ آخر  م رو شــگو تو
ــنفم خارج کردم و دور کــاز   ه  شــیش رو آماده کردم. گو فــسل ــ اال و زاو رو گرفتم 

ش و  اش رو درست کردم.  ش کج کردم. ســر دستم رو گذاشتم روی شو  م رو سم
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ش رو روی شونم گذاشت. گــاار نـنـزا ا گرفت و دس خندی روی لــهش رو از در
گو د لــب ا خنده در گوشم گفت:  شوند.  ـــــا نــهاش   

ت   گه هم ث ه دفعه ناخواسته عکس رو گرفتم. چند تا عکس د دم که  خند
شون د عد از د م.  ً نگفتم امواج گو   کرد ه؟ر دار ضــر واست  شــیگفت: مگه ق  

ال.. خــ ــی+   

گو جــید و داخل ــرو از دستم قا شــیگو  ت گفت: حاال  ا جد ش گذاشت و 
ــنب شه؟ مــیامون نــوارد د کــیقا  قــای ما دنــد ــنم اــ  

عد از سونوگراشــک  ســینف ا شش رو   تــر دک فــیدم و گفتم:   ز گفت حداقل پنج 
گه   د

س اا چشمای گرد گفت: چه  ع مــیجا متولد ــنقدر زود  ه  مــی نــیشه.  شه 
روند ایتا   ای جــان. ــیالــش

دم و تأ م د کردم که حس کردم ــخند د زد. آخ آرو ب گفتم.   مــیل  

عجوله واسه اومدن.  لــیخــتو  کــلکه شــن_ مثل ا  

ش تو ذوق کرد. ــر خــا اخم گفتم: ن ا وا   

اال ســر  ه زد. قشنگ حس   ش رو  ق ــنشــکردم که امشب داره   مــیگرفت و ق  تــ
ش رو از ا ه. ــر  مــیلحظه ها  ــنلذ  

ه  ل شد. متوجه چال رو گونه اش شدم. لــخندش  د خندی ت  

اشه.  ه چال روی گونه اش داشته  دم و گفتم: فکر کنم مثل تو   خند

د..  هــیگــان م کرد و گفت: آره شا ب  

دن معلوم  لــینداشتم و  من چال شد.  مــیخط خنده داشتم که موقع خند  
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شدم... فقط   ا  مــیحرف  هــیگــامتوجۀ گذر زمان  ه در م و  م. ــر خــزد ا ه بود
ه مــر خــ ــر  ار نــب زاجــم رو از شــقشنگ بود گو  لــیخــط اطراف که حــه  ون  ــ
ستم از هشــک ــر ط عکس حــم ــنمــدم تا تو م. گــ  

ف تو نــر  د و گفت: من که ح اشه  مــیخالف انتظارم خند ت  ذار دس شم.   

شه  مــیه گذشت که گفتم: نــرو خاموش کردم. چند ثا شــیخنده ای کردم و گو 
د؟ واسه ــ  اد  نــیسمو ســم خ ــز ز دم چــ ی نخ  

ا ا د االن اس ــنا اخم گفت:  ا اـر تـوضع تو  . اون وقت شــیاحت مطلق داشته 
م درا؟ چرا نگف ادت تــر زود تــیاشدی اومدی رستوران و االنم اومد ست نــ؟ 

عد از تولد   مران رو؟کــااون شب   

ه خواسِت خودت بوده   ــیا چشما ه همش  که از حدقه دراومده بود، گفتم: خ
از رستوران رو  ل بودم.  تــر شــها. حاال  اره دچون تو دلم آشوب بود االنم که ما

گذره.   مــیخوش   

و  خنده که چشم غره ای رفتم.  ــر زد ز  قــیه لحظه رفت تو فکر و سکوت کرد ی  

. گــی  مــی_ وای خدا راست   

ــنسن شــیتو واسه من نگران ا حرص گفتم:  ری. از دانــه خواب ی.. االن تــر  گــ
ال ــر چون داری  . گــی  یمــت و   

ً تو ماقــ_ آره د م. ــر ه تــر ب دم. ــم نخواــنشــقا. اص . گرد  

د ــز و لوچۀ آو  لــبا  س خ ؟چــیون گفتم:   

ه  مــیۀ آرو ضــ  ادم  ش و گفت: نــشو ــزد  م ــ  خب لــیخــره.  مــیچه قدر زود 
ــز من از خدامه. تا حاال  م.  صــیخا چــ د لش واسش نخ ار ماه ق مردم از چ

د..  نــنک  مــیوع شــر  ه خ  

لند شدملــلند شد و ماسه های  مکش  ا  ا اسش رو تکوند.  . داخل آب های در
دم. شــکردم و فورا کفشم رو پو   ــز مــم رو تنــاهای ش  
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ه  م  م. تک و توک مغازۀ ســابون ر خــاهم راه افتاد شد.  یـمـدا ــ نــیمو ســد  

ادم رف چــی نــیسمو ســای ــر جان زمزمه وار گفتم: خب هــا  ت ها الزمه؟ وای   

د و دستم رو فشار داد: نــزا ــر ق ــر گن آدمو   مــیار خند ــر ه جو نگــ ه ها. ــنمــه هگــ
چه و تخت و چه لــشامل  نــیسمو ســخب..  د  مــیاس  ا ازی  اب  دونم.. اس

اشه. تــر دخ همش هم ونه   

چه گونه ای گفتم: ل  عتــیصول  نــیا لحن  )تــیصور  نــی. (  

اشه  ــیآ لــیو  قا. قــ_ د هم   

م.  دن خنده کنان وارد مغازه ای شد ا رنگ های چــاس های کو لــغرق د ک 
 د شــار دستم رو آروم کنــامزه بودن. محوشون بودم که زا لــیخــمختلف شدم 

ــنا رو بــنو گفت: ا . ــ  

ه ج دن    خندم گرفت  ار نــ، داخل دوتا انگشت زافت مچ بند ا د

است. لــچم کشور ایتاــر ش کــل_ ش  

اهاش داره. چه قدر گوگو  ه جفت جوراب ِست هم  دم: آره.  ــنخند   آخه  لــ

ش رو  مش.  مــیداشت و گفت: ــر جورا ن  لــیخــخ خ  

ه رنگ های مختلف.. لــا چند دست ــنگفت. جزء ااشه ای   م.  د اس هم خ  

ا خنده گفتم: هنوز  م.  ار نــشد. زا ــر شده دستامون  چــیهــاز مغازه خارج شد
ج ک اد پول خ د ز ا م نــم مراعات کن. ن  

گه. تــالس ه د ه امش ال خــ ــیک ها رو ازم گرفت:   

دمون ادامه د د ه خ گه آخرای خ م. زمان از دستمون خارج شده بود. د اد
ــنفقط و م.   مــیها رو تماشا  تــ کرد  

ــــچ کو  د چــاز بوفه ای دوتا ساندو م و همزمان موقع خ د م  مــیک خ خورد  

 *** 
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ستم از اتاق لــ از کردم و مدل گوجه ای  اس هام رو عوض کردم. موهام رو 
ــر  ا گو نــزاون رفتم که ــ ش بود. شــار مشغول حرف زدن   

؟.. ــر چه خ هــیــاان از آ کــه  لــخند گفت: آره واقعا جات خالــا   

ه حرفش گوش نکردم و رفتم  گه  د هامون که گوشۀ  ســر د ه افتاده کــااغ خ نا
دم ان کــی کــیبود.  شون گــاازشون کردم و د د ــنشــ. شدم مــین ــر ســر از د  تــ
ــز  م چــ د ران تــرف تــیش رو وقتــر شــاس بود قرار بود لــی که خ م. م ت خ

ارمون ا شد  مــیجا زاد ــنچون   

السلــ ــنآخ  ه زاگــاک گذاشتم که نتــاس هم داخل  ر محو گــاار افتاد. اننــهم 
ــز  ه شــی داخل گو چــ ش رفتم که صفحه اش رو ب سمضــر ش شده بود. 

 خاموش کرد 

ا تعجب  ت شــداخل گو  چــیجوری شدی؟  ــندم: چرا اســــر م مضطرب بود. 
دی؟   د

اچه گفت:  د و دس ه هواــر . من چــیهــخند خورم  ــیم   

م نداد و  ســــر و فرصت  گه رو ب ش رو کــادن سوال د ش کرد و رفت تــش  

م  ســیح د   قــیاتفا ــنگفت ا  مــیب ه و هم  دم و  الش شخــ ــیکه افتاده هم خ
ه دراز ککــام رو درآوردم. آروم روی  شــگو  م شدم رفتمگــادم. وارد  شــنا اغ ســر  ل

عــر که تارخشون   ــیعکسا ل بود.  ا   ــیعکس ها نــیای چند سال ق ا و  که من و 
اهم داش دمشون و ورق زدم. هنوز م دونه دو تــمامان،  ت ــام جذاــر نه د

ــنداشت.  ــنشــو اتفاق خوب و  شــیهمه خو  ــنا ــ ه لــیجای خا ــ ام  ح  ا وض
شد  مــیحس   

دم.  گه عکس ها رو د ار د ار کردم و  . م فرستاده شد شــه گو  مــیاــ غضم رو م
دم.. از طرف  لوفر بود. نــازش کردم خند  

 " فندق خاله چطوره؟ "

سته " ه خاله   + " خ
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؟ "چــیــــع جواب داد: " خودت ســ   

د  ســینف ستم. "نــتازه کردم و نوشتم: "   

عدش م.  گه چت کرد م مــنف م د د ــر دم چه قدر گذشت که خوا  

 ***  

فــیمای خســر  اال ســ رو حس کردم که  فــ دم. شــک  ـر تـــــع ملحفه ای که روم بود رو 
از کردم  و چشمام رو   ی

گه نــد؟ خب زاشــو روم کــنا کــی ار د  

مرم ک تــیلند شدم و دس لش لــکرد و د  مــیشد که درد  مــی هــیدم. چند ماشــرو 
 واضح بود. 

ستم ت مــیقرار بودم و ن ــی لــیدونم و  مــیخواست. ن مــیاده روی ــدلم ب جــع و
شم. ه  ه وجب رُ  تــنا وجود اون همه گش جا بند  دن مغازه هاش وجب  م و د

ــر هنوز هم دلم هوای  خواست.  مــیون رو ــ  

ــنآ عد از مرتب کردن موهام جلوی  درو  دم. شــالتوم رو پو  ،داخل سالن ه قدیــ
امو  ــر از کردم. خواستم  ذارم  ــ ه دفعه دردی ز ون  انوهام د. ز ـچـــدلم  ــر که 

لوم هام ه هوا رفت و همزمان پ د و افتادم که آخم  لشــک  ــر تــ لرز  مــاد و 
ــنسن شد.  گــ  

 *** 

ار نــ# زا  

ه شــان رو قطع کردم که صدای گو کــتماس   لند شد.  ازش  ــم  ام اومده بود 
االی  ــبود. تو رستوران شماره اش رو گرفته بودم.  کــلکردم. از آقا تو  امش رو از 

ا لــیخــ ــر دونم خ مــیه کردم: " سالم. گــان شــیگو  ه. و  نــینا امشب فرشته  لــیا
ای امروز ــدم ــر رو  ه خاطر قضا ل  شده بود.  تــر ب لــیخــمارستان. حالش از ق
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ه ــر  لــیو  اشه. ا ه ساع مــیدمش تا تحت نظر   ــنــاــشما هم  تــیشه 
مارستان. "ــ  

ره ام ه  ــیاز اونجا م  ــز نــداد د مــیشه حالم رو لو مــکه چ گران نا تعجب و 
رو خاموش کردم  شــیسمتم اومد که گو   

دی؟ شــداخل گو  چــیجوری شدی؟  ــن+ چرا ا ت د  

اچه گفتم:  دم و دس ه هواــر . من چــیهــخند خورم  ــیم   

ش اــر دم و از خونه خارج شدم. شــو شنم رو پکــا  رو نگفتم.  ــنای حال خودش ب
؟  مــیچم ــچون سوال  اشه د شده  کرد که نکنه حال مادرش   

لند شد. شــصدای گو  اره  از کردم. اسم ــم دو مارستان بود ــام رو   

رسونم. " مــینوشتم: " خودم رو االن   

 *** 

ک بود ــکــلصدا   ــیاط و تــا اح از کردم. همه جا تار و نور  د رو چرخوندم و درو 
ستم که چشمم خورد  م روشن کرده بود. درو آروم  چند تا هالوژن فقط فضا رو 

ه خواب رفته بود کــاکه روی    ــز نــه د ه  نا  

خش  لــیخــخسته شد. اما خوشحال بودم که امروز واسش  لــیخــامروز  لذت 
ان رفتارای مسخره ام تو شمال و اون مأمورت گفتم که ــر واسۀ ج تــر شــبود. 

اره  م. ــاــدو  

م خم شدم و نــز  کش شدم.  شوندم و هد مزمان عطرش بوسه ای روی موهاش 
 رو وارد ره هام کردم 

ه  ــز چشمم  ش داشتم  ــر ی خورد که تو دستاش مشت شده بود. آروم چــ
 قه همقــه دخونه گذاشتم. ــز دم و روی اپن آششــک  مــیرو ش بود. هوف آشــگو 
شد.  مــیء نشــی ــنال اخــ ــی  
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ض شــک  ــز نــــــع ملحفه ای رو دســ  عد از تع رو  اس هاملــدم و وارد اتاق شدم. 
 تخت ولو شدم 

ه خانم ه موهام زدم خدا رو شکر حال فرشت گــیخسته شدم. چن لــیخــآخ امروز 
فقط تحت نظر بود.  کــلخوب بود و طبق گفتۀ آقا تو   

ه موضوعات ا ل ــر خــانقدر  ــنم سنــافکر کردم که  شد  گــ  

*** 

الشت رو  چــیداری بودم نــتو خواب و  عکس  ــر زدم و طبق عادت مسخرم 
از روش گذاشتم. ســر کردم و  مو   

ــر زمزمه وار گفتم: خود در  مــیا خندۀ آرو  ی مزمن گرفتم. گــ  

گه گرگ و مــفکرد،   مــیاز نوری که پنجره وارد اتاق  ـشه او مــدم هوا د ار  ـنلــ
ه ساعت روی دیوار انداختم.  هــیگــادم. نــ  مــینبود که اول صبح از خواب 

 ساعت هشت بود 

ه ا  تــر شــا روزهاش هم ارو  لــیکرد. و   مــیان بود، حتما آفتاب چشم آدمو کور ــر ا
ی و تارکه. ــر ا  

ان صدای  ــز نا ــر ی رو از چــ  تــیمــیاه شدم  تــیاال خــدم. فکر کردم نــون اتاق شــ
ه د لــیندادم.. و  ؟ چــیاشه  ــز نــا  

ــر دم و از اتاق ــ ب از جام ضــر ه  از بود و دــ ه تاداف ــنمــرو ز  ــز نــون رفتم. در 
دم و صداش زدم. قطره های درشت عرق روی  ش دو ش نــشو ــبود سم

کرد.   مــی ــیخودنما  

اچه شدم و  س رو گرفتم. ســ دس ــــع شمارۀ اورژا  

 *** 

دن شمارۀ مامان دشــگو  ا د ش ق ــز نــم زنگ خورد.  شد. تماسش رو  تــر شــم لــت
 وصل کردم. 
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الو؟؟ ×   

م _ الو. سالم فرشته خان  

کجاست؟  ــز نــسالم. د×   

لم انداختم و   هــیگــان ستۀ مقا مان.. فه گفتم: تو کــاله در  اتاق عمل زا  

ش ت ــر غـه دفعه لح ام. ــــــع ســ خوام  مــی؟؟ نــیمارستاــکرد: کدوم   ــ  

ســشما که االن تو ا اخم گفتم:  . ــنتــهس یتــر مارستان   

عدم ــر قتم فتم. و نــر نه هنوز ×  ره.  عد از ظ م ای  ل انــم ش ــر که ب  ــنست. ق
ــز  تــر خش، دک ی نگفت؟چــ  

ش  ه موقع آوردمش راجع ب ــز _ نه. چون  ی نگفت. چــ  

ه ناخنم وارد کردم: نگرانم  ا حرص فشاری   

ور بودم. د ــز نــاز د لــیخــطور. من  ــنمــلرزون گفت: منم ه مــیا صدای نگران و 
ا هزاران آغوش هم جگــتــندل شه.  مــیان نــر م   

ــز خواستم  م که خانم دکچــ ه  هــیگــای خارج شد. نتــر ی  م انداخت و  ب
د: ســــر ق مــیخندی علــو  ســیلــان  

+ Are u Deniz Farahzad’s husband? ( ؟تــیفرحزاد هس ــز نــد ســر هم ) 

_ Yes. Where is she?  (له. کجاست؟ ) 

+ The operation was successfully. U have a daughter. ( عمل انجام
ا موف ه دخقــشد  . ــنشد تــر ت.. صاحب  ) 

 

دم. ن اوری و از شدت شوک خند د از خوشحا مــیا نا هم بود قطعا  لــیدونم شا
 بود.. 

ا شــیگو  ا شدم رو گذاشتم جلوی دهنم: تموم شد. من.. من..   
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غض گفت: ای جانم خداروشکر. من االن  آم  مــیا   

از شد و چــــو بوق های ممتد تو گوشم  ا دوتا کــاانــر د. در  خارج  ستار ــر ردی 
 شد. 

دن د سته بود  لــیخندی زدم. و لــ ــز نــا د چشماش   

ه من گفت: ــر    ستار رو 

+ Please come with me. ( ا من ــناــ لطفا  . ــ )    

ه خاطر وض ه ــر  ــز نــت خوب دعــاهاشون همراه شدم. خدا رو شکر  ش  د
اشم  مــیخش. من هم  ستم کنارش  تو  

وش  خکــااغ  ســر اد، رفتم ــتو فاصله ای که ب عد عمل و  رو  هــناز ه  شــیرهای 
ا وجود اون مشغله لحظه ای از د شدم نــدادم.  د زو  لــیخــخواستم  مــی ا غافل 

ــنب ً اجازه ن لــیمش. و ــ ش زما مــیفع وش  ــز ــنکه د  د ســر  مــیفرا  نــیدادن. وق ب
ا  لــیخــ اومد.  مــی شست و  قراری   ــینگذشت که فرشته خانم اومد. کنارم 

ــنخوام هر دوشون رو ب مــیگفت:  م. ــ  

د د مــی_ ن ا و  ــز نــذارن.  اد. ــش ب  

ــز  م چــ ی نگفت و هر دو تا اون موقع منتظر موند  

گه ص گذشت.   تــیچند ساع دم و از روی شــک  فــیشده بود. هو  ــز ــ لــم ــر د
اره سمتم اومد و گفت: ــر لند شدم.  لــیصند ستاری دو  

+ You can visit your wife. She’s awake. 

ـــخانمتون رو ب ــننــتو  مــی(  وش اومده. )ــننـــ . ب  

 _ Ok. Thanks! 

له. ممنون )  ) 

ا کنج ت؟  چــیشد؟  چــید: ســــر  نــیوی و نگراکــافرشته خانم  گفت ب  
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ــنتونم ب مــی_ گفت  آرن.  مــیا رو هم نــمش. حتما االن دــ  

د: ع  ه اسم نــد ــنتــم.. اسمش رو گذاشــز مستانه خند هر دوتون ا؟ قشنگه.. 
خوره.  مــیهم   

ی تکون دادم. ســر زدم و  قــیمــخند علــ  

دونم اتاقش کجاست..  مــی ــز نــش دــم ــ _   

م. م م و ر  هــیکوتا  ــر ســاهم حرکت کرد از کردم که  ســرو  کرد م. درو  د
ــر و داخل. من غافلــر اول تو گفت:  کنم.   مــیش ــ  

ا دگــاهم ان ــز نــانه وارد شدم. دــر ص یــاشه ای گفتم و  ا بود. چون نــر منتظر من 
ه مونده.  دم چشمش   تا رفتم داخل، د

من اومدم  لــیا بودی. و نــتک خنده ای زدم: منتظر د  

اوری گفت: د..نـ..  ا.. نــا نا  

شستم: خدا د  لــیروی صند ه ما االن قــکنارش  ذار  و وا ـر تـه دخ تــیســر ســ قا 
 کرده. 

ا شکرت.  ا کرد و گفت: وای خدا س داشتم تــر اس لــیخــاشکش رو   

ش ک گه تا هشــدستم رو روی صور اهمــدم و گفتم: د م من قول دادم. مــشه 
 مگه نه؟ 

د که همزمان اره خند ا کردم.  کــیاش دو ا انگشتم  از چشمش جاری شد و   

ه نکمدســــر  فــیا اخم ظ ه من که گ ؟ نــی: مگه قول ندادی   

ا اــ ده ــ  .. ــینک  مــیا.. اخم تــر وهای گره خورده ای گفت: مثل.. دخــر ده و   

ه  تک خنده ای زدم که گفت:  ــز ه..  م؟چــ ی   

 _ جان. 
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مو ــندوست دارم ا لــیخــ+  ه خاطر مامانم نــجا  شم خو  لــیخــ هم از رمم. 
مده. او   

رم... کــاشه. چون   مــیف که نحــخند گفتم: لــا   

ه جا شد و گفت: آها راست  مــی   گــی  مــیجا

س  مــیخندۀ آرو  د  کرد و ادامه داد:  شم.  ــنال اخــ ــی ا آرزو   

ه طر ســر  ه   مــیتکون دادم: نه نه ن ــنفــم رو  ه آرزو.  شه    مــیری کــاذارم واست 
ش . ســیــر  کنم ب  

مرنلــ دن مامان دلــکنج   گــیخند  ا د از شد  شوند که در  دم و شلند  ــز نــاش 
عد از ا ش سالم کردم.  ا شوق سمت د  ــنب م جواب داد  رفت و تو  ــز نــکه ب

 آغوشش فرو رفت 

غل  ــز نــهردفعه که د  از  کــیم ــنرخت. ا مــیکرد دلم هری   مــیمادرش رو 
غل کنم. و  آرزوهاش بود   لــیآرزوی خودمم بود که مامانمو حداقل توی خواب 

ه همۀ آرزوهاش  ــز نــری کنم که دکــاخوام   مــیست، نــدونم ممکن  مــیچون 
ذارم   سه. ــر  سه. نــر که محاله   

کجاست؟  کــلآقا تو دم: ســــر وی کــاا کنج  

ه آرو  ــز نــاز د ه من گفت:  روی مــیجدا شد و  رش کــاســر تخت خوابوندش و رو
نداره  ــر موند. هنوزم خ  

ستم وق مــی م  ــز نــاد دــ کــلاسم آقا تو  تــیدو ه جوراــز ر  مــیب ناخواسته  ـیـه. 
دم. ســــر   

ا شــک  ــز نــرو صورت د تــیفرشته خانم دس غض آلودی گفت: جای لــد و  خند 
د خا . لــیف  
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د و شــمرگ اون مرد عذاب ک ســر  ــز نــاز د تــر شــگفت که فرشته خانم   مــی حسم
اعث شد که ا ــنمــه ــر ماری رو ــ ــنغصه خوردن  که   ــینماری رواــه. مثل گــ

 مامانم گرفته بود 

د کنار اومد نه ا ا دن صحنۀ جلوی چشمام تمام که غصه خورد ــنا دوری  ا د
ه فرامو غم ها ً الل شدم. کــادم. حس کردم  ــر س شــیی دلم رو  م  

م کرده بودم.  ام رو  اد، دست و  ا ــر از شدت شوک و شوق ز خند جثۀ لــستار 
عد هم   ــز نــی رو در آغوش دــز ر  ــز گذاشت.  ه انچــ از   ــیاگفت. اما جو   ســیلــی 
ونمون بند  ســیک افت نکرد چون همه ز اومده بود. در  

ــر از اتاق  ا ــ م ا. چه قدر نوه ــز نــجان گفت: وای دهــون رفت. فرشته خانم 
امزه هم خوا شم.. چه  له. فداش  ده ــخوش  

ون صدقه اش رف ــنمــه شد. خنده ای   مــی ــر اــر ت و من هم ذوقم چند طور ق
ل انداخته بود  لش  شون خم شدم. لپ های ت  کردم و سم

شت هم قطار  ه چند جمله رو  ستم حال االنم رو تو  مــیکردم، ن  مــیا ف  صــتو
 کنم. 

شوندم. دنــک و قرمز دچــرو گونۀ کو  مــیبوسۀ آرو  ش رو روی  ــز نــا  انگش
ش ک ا اخم و صدای آرو شــصور عد  د ا  مــید.  ا . نــیطوری نوازشش ک ــنگفت: 

ت ــا اون س چه اذ شه.  ــیمل هات   

دم:  ا که فر  تــر ای دخــر خند کنه   مــین قــیا  

غلش کنم.  ــز نــفرشته خانم گفت: د م  ده   

ه آرو  ش نــد مــیو  غل گرفت و ب ش زل  کــیه شد. واقعا هر  ــر خــا رو  زد،  یمــب
ش ــهوا محو خوا ــی ــنشــ لــیخــشد.  مــید بود  ــ  

.. نــنرو چک ک ــز نــت دعــاری وارد شدن تا وضستــر و  تــر دک  

*** 
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ــزنــ# د  

عد از معا گه من موندم و...  تــر ه ام توسط دکــناتاق خلوت شد و  د  

ستم اسمش رو  مــین ه حس خوب؟  چــیدو ذارم؟؟   

ه دلــ ا نــخندی زدم: نه.. من موندم و   

شت و طال  م  ه دفعه تــر ق مــیخندم علــ ه شدم. ــر خــش ــه موهای  ا  شد که 
ــز ادآوری  ی محو شد. چــ  

در  ه مادر ــز چۀ من که  رگ داره که.. ــز رگ نداره فقط   

ه نظرم بــر رو  ــیتــنمزۀ دوست داش ــنبود ا تــر ب ه خدا رو تــر ای خودم زهر نکنم. 
د دعا کنم که شکر کنم که  ا شه  تــر د شمارــمامانم کنارمه و   

اره د شوندم.  لــبخندی رو لــو ــر دیوونه ها و جو  ــنعــهام  ه جور ا هر لحظه گــ
فــیه خودم دادم که درد خ نــیتکو  دادم.  مــیشون  شــیوا ته بلــحس کردم. ا فــ
. شد  یمــشدم، گذر زمان از دستم خارج  مــیه ــر خــا نــه د تــیبود وق عــیــط
د ــک   مــیم دیوونه وار لــق  

ل رف تــر دک ر مرخص   ســیلــه ان تــنق ال هم دار نــشم. زا مــیگفت که فردا ظ ن
ستم که ا مــیرفته بود.  شناسنامۀ ه خاطرش اقامت ــندو مون   یلــو  دن.  مــیجا ب

س مــیار ننــواسه شغل زا مو تــتو از هم   بودم ئــنم. هرچند مطمنــم   یمــکه 
م. ــآ  

اهای کو  مــیشده بود و  تــر رگ ــز ا نــکه د  تــیدرست وق ست روی  ک چــتو
امزه ای تو  ا هر قدم صداهای  ا اون کفش هاش که  ا  سته..  ا   مــید لــخودش 

ه. ــر کنه، راه   

ا دــنانقدر غرق آ سازم، شدم که حس نــده ای که قرار بود  ً کرد  مــیا  الن ام اص
ــر ستم. وای واقعا جو نــمارستان ــتو  شدم.  گــ  

د از او   ــنا ه د  مــیا بودم، استفاده تــنکه   تــیفرص لــ دادم.  مــی ــر شــا نــکردم و   
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ستم و سمت مامان  ــنآخ  مۀ مانتوم رو  ا ی. آقــر ه تــر گشتم: مامان تو بــر د
ـا کــلتو  منتظرته.  ـنــ  

چه رو لــا  گه. تو هم  مــیکرد و گفت: خب هممون االن   ــر خند سا  رم د
ه  کــلمرخص شدی تو  ــنا تــر شــهم ا ــز مونه  ــ شه.  مــیی نچــ  

دم. سا رو ازش گرفتم: خودم ســر ا تأسف    م ــ م. ــر  مــیی تکون دادم و خند

م.  ش راحت خــار بود و نــش زاــا نــد ا هم از اتاق خارج شد اب ا بالم از  ود. 
م. جلوی آ سور شد ــنمامان سوار آسا ه موهام رو دادم عقب که مامان گفت:  ــ

دن؟نــه خاطر د تــیگف د خونه  تون شا ا ب  

ه. عــ+ ظاهرا قط  

.. آــنگرد  مــی ــر جا؟ ــنا ــننــمو  مــیخند گفت: نلــا   مــیچرا  ــندار  جا  تــیخه وق؟
اد طول ــنر  کشه.   مــی؟ درمون من ز  

شوندم و دستمو رو شونۀ مامان گذاشتم:  لــبی رو تــر ق مــیخند علــ من از  هام 
ارم. حاال نامه ها دــر  لــیخــام. ــدم  مــیمجبورم قول  لــیخدامه مامان جونم. و 

عد درمون  گو. شما  ــنآ مــیتو  ؟ــ  

اال انداخت: ن دونم.  مــیشونه ای   

از شد. درحا سور  ــر م تــرف مــیکه   لــیدر آسا سم  ــر  مــیر انــون، گفتم: االن از زاــ
؟  ا نه  که اقامتمون جور شده 

ــر مارستان ــاز  رفتم م. هوا خنک روحم رو زنده کرد دست مامان رو گتــون رفــ
ا له ها  ــنو از  م. من  ــ دم ســر تــ مــی. چون تــر شــرفتم. هر دو مواظب هم بود

ل تعادلش رو نتونه حفظ کنه تصور خ  نداشتم.  ــیمثل ق  
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دم که آقا تو ــع ســیاط و حــرو تو  نــیــشــما ست  کــلمارستان د اده بود. کنارش وا
اهاش حرف نــزا دن د مــیار هم  ا د ر غوشش تازه درک کردم که چقدا تو آنــزد 

ش  ا بودن ب اد. مــا  

ر گــاان تم. ا رو گرفنــکردم و د  کــله آقا تو  مــید کردم. سال تــنخند قدم هام رو لــا 
ا صدای آقا تو   مــیداری بود. خندۀ آرو ــتو خواب و  شگــان کــلکردم.   هم رو ب

ارک دخســقدم نو ر  دوختم:  ل و نازه.  ـر تـم دختــر ده م خوش  

کجا؟  ــنر  مــی.. شما االن کــل_ ممنون آقا تو   

س تــر زود  چــیه، زنگ زده و گفته که هر تــر دوستم که دک×  شه. تــر فرشته  ی   

ه مامان کردم: مامان ســر  ا  نــیمارستاــو ــر ــــع ســ ی تکون دادم و رو  د که 
. نــیمو   

ــخند غملــ تونم  مــیندلم. ــز شه ع  مــیگ تــنات ــر رو گرفت: دلم زد و دستم  نــیگــ
اشم   ازت دور 

ه خودم چسبوندم و آروم مامان رو  تــر شــا رو نــل کردم. دتــر غضم رو کن
شد  ــر از ســر هوا  ــیم کــادرآغوش گرفتم. اش  

ا کــااش جاد کرده بود. نســر ی داغم  ک م از تــخواس مــیدی هوا تضاد ا م. ــنهم دل 
ا  تــیه سخ م  ــشــخند لــاز هم جدا شد ه روز ه شد: حــر خــا نــه د نــیــ تما 

ــن مــیآم و نوه ام رو  مــی رگ شده. ــز م که ــ  

م. داشلــ گــیهم ا اتــخند زد م. م مــی کــلده رو شــنحرف ها آ ــنم  د مــن اداد
گرده.   مــیــر شه و  مــی داشتم که مامان خوب  

شا خوب  شوندم و گفتم: خدافظ مامان.. ا . شــی مــیبوسه ای رو گونۀ مامان 
ه من  مونم.  مــیومدم، منتظر خودت نــیا  

خت. آروم گفت: حتما ع لــ م. خدا ــز اش رو روی هم فشار داد و اشک ر
دارت   نگ
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ش رو  م. فشار دادم و ازش فاصله گرفت مــیدس  

اکــل+ آقا تو    ــنشــ.. مراقب مامانم 

ت قول لــ س مــیخند زد: ب ه تو گو تو  تــیدم. شما هم ا م  . کــلب  

م ن س ب دم:  ــنخند ــنشما.  گــ تو  گــ  

ش دست دادم. زا د که کوتاه ب ا نــخند خند سمت مامان رفت. دست مامان لــار 
. خانوادۀ من منتظرتونه. ــننــمثل مامان مرو گرفت. بوسه ای روش زد و گفت:   

شت هم  غض گفت: ســر مامان  ا  دار تو هم ســر ام مــی تکون داد و  م خدانگ
اشه.   

و آقا تو  ه تــیگفت: راس  کــلی ت  ا د  ا ــز ..  تون ت چــ گه هم ب مــ د . ک   

ت ســــر ا تعجب  ا ؟چــیدم:   

اخذ اقامت. ×   

ــر شوک از حدقه چشمام از شدت  ه ــ گشتم که ــر ار نــب سمت زاضــر ون زد. 
د: االن ســر  اال و خند ال هممون راحته. خــش رو گرفت   

ه خودم فنــد ا مر لــیخــدم: وای شــر ا رو  دن مامان هــر  ســی.. خدا گه ای د م د
وجود نداره..  ــیکــلمش  

ــنانــکه خونۀ ما شه   مــیل نلــد لــیگفت: و   کــلآقا تو  . ــ  

ستم هم مــی ــندو ــز مرد پولداری تو خارج خونه داره.  چــ  نبود  ــیجــیع چــ
گه هم مامان رو درآغوش   ار د ه  م.  االخره از هم دل کند شکری زمزمه کردم. 

د  ا ازم ب ــنای آخ ــر گفتم   مــیگرفتم. ن ــنار. قرار بود  مش. ــ  

رد و  ک  ــز ار چشماش رو ر نــ. زاتــنلند نوک مدادی شدن و رف ســیشا ـنـشــسوار ما
م  ا تاــده. ســر گفت:  م. ــر  ســیا  گرد  

اشه ای گفتم.   
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 *** 

م ننــزا د و گفت:  عد خند ست.  ــا نــهت رو از دگــاار زپ چمدون رو  ه ر گــ  .
م  ه من ن مــیخدا حسود   نــیک  ـیمـه نگــاشه انقدر 

شو  ش زل زدم: عه. لوس  دم و ب ا اخم خند  

ــم خونمون رو بــ شه  مــیدم: ســــر ای کردم و  نــیمکث طوال  م؟نــــ  

ش تکون داد: لــد و شــک  فــیهو   ــیمم تموم صــواز دارم. مرخــر ت ها رو تو دس
م ــر گــگشت رو زود ــر مجبور شدم  ــنمــای هــر شه.   

ن شد. لــتو ق ــیجــیغم ع مرنگ  م سا  ـیمـ تــر شــش کــاشد گفتم:   تــر اخمم 
م. و  نداره  ــیعــیشه.  مــیخب ن لــیموند  

خواست  مــیا رو گرفتم. همش مشت شده بود. دلم نــک دچــو دست کو 
ــنلمس کنم و ب تــر کش رو راحت چــانگشتای کو  م. ــ  

واز دارم؟ــر  یکــقا  قــ+ د  

ک و نــ_ شش و  ر. االن  عد از ظ م؟نــمه ناهارو چه کنــم   

اال انداختم: ن از شده  لــیدونم. و  مــیشونه ای  ام  ای غذا. ــر من اشت  

شه. دکســر  از  د هم  ا د غذاهای  تــر ی تکون داد:  ا م گفت که  اد ز ژی نــر ا ــر ب
ه خودت هم گفت  خوری.   

ام و گفتم: ســر وا خ امو انداختم روی  و   و مور  ســر م که ــز خب. آش لــیخــدی 
ستاده. ع ــنگنده ا ه ــز جا ا ــز م  خورم. چــ ی درست کن   

د: خسته  عــیمصنو  مــیا اخ ل تــنخانم  شــیخند  

ه طر ســر  ستم: نچ. خسته ن ــنفــم رو  شم  مــیتکون دادم و چشمامو   

ستم  ــر جلوی خندم رو نتو و زدم ز گــ شست. د ــر م. ی ا نــخنده که اومد کنارم 
ــنقا قــد اره مشغول تماشاش ــ ا زدن بود. دو مون روی تخت مشغول دست و 
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اال گرفت: اســر ار نــشدم که زا  مــیگ ــر شه تو ذهنم شاخ و مــصحنه رو ه ــنم رو 
فته و افتاد ــنگ همون هم اتفاق خواستم که قش مــیشه مــدادم. ه  

ستم چه وا مــین دم. منم ه شــیدو ه خاطر  ــنمــشون  د   آرزو رو داشتم. شا
ه بود، اتفاق افتاد ــنا که دو جان  

م مــیچند لحظه ع اش ا هم مثل تو چشمنــخند زدم: دلــه شد. ناخواسته ــر خــق ب
. من فر  کــلموهاش ش لــیه. و ســطو   

غلش کرد که صدای ذوقش تو اتاق  ه دفعه  ش زل زد و   خوشســر ر گــاد. انچــــب
د.  مــی خند  

اش زا ار. هنوز گردن نگرفته. نــ+ مواظب   

.. و ــز دونم ع  مــی_  ً سم. تــر  مــیم  لــیم غلش  اص گه  نم. کذار چند ماه د  

لند شد و جلوم زان ش.  م که روی تخت گذاش د ا حلقۀ تو انگشتم خند و زد 
گو  ســیازی کرد. چند لحظه صحنه احسا د:  درست کنم؟ چــیبود که خند  

ا. شو  ا تا گرد گفتم: نه  س ذار خودم درست کنم   خــیا چشمای  کردم.   

ــنب ــنشــحلقم رو رها کردو مچم رو گرفت:  مان کردی؟.. ــ م. حواست هست زا
غ و س ــیالــایتا مــیه غذای رژ ا م شه. چند  مــیجات درست ــ هست که 

لدم.  لــیسا رم درست کنم.  مــیهست که   

لند شه که ا ع ــنخواست  ش رو گرفتم: االن  موادش رو دارم که  نــیار من دس
؟نــیدرست ک  

 _ آره هست 

ــر از اتاق  لند شدم. دــ و منم  ق وسط تخت گذاشتم قــیا رو دنــون رفت. منم 
اهاش شدم. فقط چند روزش  ازی  دم و مشغول  شستم. خند ار زانو  کنارش چ

ش ن اد تکو ش رو  لــیدادم. و  مــیبود و ز کردم.   مــیگرفتم و بوسش   مــیدس  
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ه گو  الشت افتاده بود. نــزا شــیچشمم خورد    عــیسش داشتم و ــر ار که روی 
د م کــلکردم شمارۀ آقا تو  ا خط جد دا کنم. ــامان رو   

اد طول نک  شــیو کردم. گو ســیخودم  شــیداشون کردم. فورا تو گو ــد که شــز
ا گو نــزا ه آقا تو شــارو خاموش کردم و  اخام دادم تا از حال مامانــ کــلم   ــر م 

 شم. 

ش ــنت از اون ــنتــر دم که از داخل اســتــر  مــی ــز ماری و درمو  مــینم. دو ی چــ
ا ســتــر  ــز دم  شم.  ــیهای خ چــ ه رو  رو  

م جواب داد: " سالم دخشــنک لــیطو  ه االن تــر د که ب م. فرشته حالش خ
اش. "تــ س ش کردن. نگران ن  

اشه. مــته الــبالم راحت شد اخــم  ه د دوار بودم که راست گفته   ــر شــ ا نــم 
ا ــز تو فکر مامان بودم.  تــر شــد نبود و دادم. حواسم ز ی نگذشت که حس  چــ

ش  اشه خندۀ آرو  مــیش ــم   کــلده. در  ــر کردم خوا از    مــیاومد چشماش 
شه.  مــیزود خسته  لــیخــمامان  تــر کردم و خوابوندمش: دخ  

ــر از اتاق  م بوی غذا ــ  مــیه کار بود   ــنمــدو  ــنده بود اچــــون رفتم. 
خت زا ستم. نــخواستم دست  ار اول رو درست نتو ارو امتحان کنم. هرچند   

ستادم و زاــز ه آشگــاجلوی در  گشت: جانم.. ــر ارو صدا کرد. سمتم نــخونه ا  

ه دیوار کنارم تســر  ؟تــیه دادم و گفتم: االن سند خونه رو گرفکــمو   

ــز چی تکون داد: آره. همه ســر   لــیخــه. فقط گذاشتمش داخل چمدون. ــر ش معتــ
الش بودم. تا ا ــز که امروز صبح همه ــنوقت بود که دن ه واحد چــ ش جور شد و 

ار بود. صــین اهامون  س  ه هرحال شا مون شد   

 *** 

گردم.  تــر م. تازه عادت کرده بودم که راحت ســر انداختم روی  گــیشال کرم رن
گرم بود.   لــیخــدم هوا شــک  مــیو هوف آر   
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ات. نــه د هــیگــان ا م خونۀ من و  دم: تازه اومد ا کردم و آروم خند  

غلم. تو چمدون هارو نــد ــز نــ_ د ده  د شگ تــنم تــر ار. دلم واسه دخــا رو   

ــر شم بودا.. ــما ــ+ فقط چند ساعت تو هوا ش گــ  

م سناط در تــا اح م.  ه دست از سالن خارج شد ش. چمدون  ــنآغوش گرف  گــ
ل  تــر  ل بودن. چون وسا هم بودن.  نــیسمو ســاز ق  

ه تا سوار  ـیسـمدت تا ــنتو ا لــیخــم. هوف تــش گرفــراه خونه رو در  ســیا 
م.   شده بود

ا لــت ایتاگ شد و فکر و ذکرم رفت سمتــنای مامان ــر ه دفعه دلم   

اد گذشت و دوتا اتفاق ــر سفرمون مثل  م افتاد. لــبقشنگ و ا لــیخــق و   ته م
ان کرد. ــر ار واقعا سفر شمال رو جنــزا  

م ــر ســدم ممــم فکر کردم و ف م، مثل م  مــیــر ی که دار ست. نــ ـنتـرف ــر ســگرد
ر  تــیو از وقــنا م  متوجه شدم که وارد ش شد  

 مــیقا کجا قــدار نــدم: زاســــر ار انداختم. نــه زا هــیگــاوی نکــاو کنج جــیگــا  
ادمه ا  ــیرم؟ تا جا ه خونه ــر  ــر ســم ــنکه  ست. نــگشت   

.. مــیف مــیکرد:   مــیخندۀ آرو   

ــز دم که مــاز خندش ف  تا راحتق لــیاخــا فته. ــست اتفاق نــدی قرار  چــ
عد تاکــت لــیه صند ــع  ه ر ده اــجلوی خونه ای توقف کرد.  ســیه دادم. حدود 
افت پولش رفت. نــنشدم را عد از در مون داد و  ده چمدون هارو ب  

ه دفعه دنــزا اره گرفت. نــار  غلم و چمدون هارو دو  و رفت  ســیتاا رو گذاشت 
ه  دی که از ــکــلدسته  چشمم خورد  ــر ش آورد جــید جد ون. اخمام از شدت ــ

ستم سوال  مــیرفت.  مــیداشت درهم  لــیفضو  ده اس.  ــیدن ســــر دو فا
اره نکردم که مدام سوال   ــناــر بنا از کرد. ــلوم رو  چش کنم. درو   

ــز در گوشم گفت: قراره  ــب ــیهای خ چــ . نــیــ  
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ل شدم  تــر ج یگــ ه نمای خونه ناز ق ستم  ه مــه کنم. فقط فگــا نتو  ج.  ــدم 
ه خونۀ  مدرن..  لــیخــرفتم داخل.   

ه لحظه فکر کردم که چــ ــنتو فکر خونۀ رم بودم. ا تــر شــمن که  گه؟  اقعا و ه د
ران  ستم. فکرم خنده دار بود. نــاالن ت  

سور نــزا مۀ آسا از شد و رفشــنک لــیو زد. طو ار د ــر م تــد که درش  در  ون. ــ
جلو رومون بود.  گــیفه ای رنکــاس  

ند   _ چشمات رو ب

ه آرو  م  مــیو  ل هامو روی هم گذاشت. ناخواسته  ش،  ا انگشتای شس و 
ار.. نــازش کردم: زا  

اش مامان د م صبور  از نکن.    ــز نــ_ گفتم 

ه قدم ا خنده چشم ستم و گفتم: خب من االن  چه ــر امو  ا  افتم  مــیدارم که 
. ــنمــز   

ت _ حواسم هست   ب

دی نــد رو شــکــلصدای چرخوندن   و بوی خاص و جد از شد ی االخره در  دم. 
ــنوی همه جا رو بکــاخواستم از کنج مــیه مشامم خورد.  م. ــ  

شــر _ حاال آروم قدم  تم دار. من   

ازوم رو گرفت و سمت جا هدایتم کرد. آهسته  ــیکفش هامو درآوردم و رفتم تو. 
اهاش ــیو  م داشت و گفت: ا مــیوسته  اش ــنرفتم. نگ له اس. مراقب  جا   

اهامو  کــی اال. انــر از  اورم گــادم  ه نا مــیر داشت  ــنشد که  ام. ــ  

؟نــیک  مــیر ـاکـ  چــیفه شدم داری کــال+ وای    

د: غر  ــز ر  ــز ر  گه. نــز خند اال ــر ن د و   
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س آوردم که سالم ر تــله رف ــنچند اال. واقعا شا از شدن دســم  ر دم. صدای 
گه ای رو ش تو گوشم  مــیکــال   ــیه گذشت که صدای آهنگ نــدم. چند ثانــد

د. چــــ  

از کن.   _ حاال 

اضــر ه  دن ب چشمامو  ا د ــز ز کردم.  کنــز که جلو روم بود، چشمام   ــیاچــ  د
ــر بود از حدقه  نه. ــز ون ــ  

از  ــنمــقشنگ بود. دهنم ه لــیخــبود  ســیا-دفــست اتاق س ونده بود. مطور 
غلم فنــا ذوق د د: دخنــدم که زاشــر ا رو تو  ذارش حاال  نــیم رو له نکتــر ار خند  .

ه. رو  خوا ش تا راحت  تخ  

..جا.. فوق.. العاده.. است.. ــنا تته پته گفتم: ا  

د وق ا ه نظرم  گه  م.  مــیشمون، خونۀ خودمون رو ــا اومد نــد تــی_ د د  خ
م.  ــنچون ا ام بود ا مدت خونۀ مامان و   

افــل های سمــکش که چــسمت تخت کو  مــیه آرو  ار ه دورش حص ســید و 
ا دم روششــمش رو کنــر گذاشتمش. پتوی قشنگ و   شده بود، ستادم و  . راست ا

ش رفتم و ــر ار نــخند سمت زالــ غلش کردم  منــر  گشتم. سم  

مرم حلقه شد: حاال  ــنخونه رو ب کــلو  ــر دستاش دور  واسه  دوعهکــاه   ــنا .. ــ
شکر.   

ش  ت زند نــز م. ه شدــر خــازش فاصله گرفتم و ب ا م شد و زمزمه کرد:   گــید
ه دادی خانوادم رو از دست دادم. و  م هد اره ای که ب گ لــیدو ه خانوادۀ د ه تو 

مم کردی   تقد

عد گفتم: لــ اورم ن خندی زدم.  شه  مــیجدی   

ه مشت  ت شه که خواــز ا خنده گفت:  ت ثا د ب ه دیوار اتاق. شا ا  ــین 
دار ــ  
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عد رفتم نــه د هــیه کوتاگــانخنده کنان عقب رفتم و  ــر ا انداختم  ون. ــ  

از ــر همه جای خونه رو  شد  مــی تــر انداز کردم و رفته رفته چشمام و دهنم   

از اتاق  کــهمه جاش قشنگ بود. سه تا خواب داشت.  ار بود. نــر زاکــاش هم 
ه قــیاتا د بود، متعلق  ازی ه نــیسمو ســا بود. همش نــد هم که جد اب  ا و اس

ونه بود. تــر دخ  

گۀ خونه رو   لــیدرحا ن گــاا رو رالــار گفت: خونۀ ایتانــگشتم، زا  مــیکه جاهای د
مون دادن. ا دم ــنب جا رو خ  

ت گفتم: واقعا چطور وقت کردی ا ککــا  ــنا ب ؟نــیرو   

ه سخ د:  م   هــیا. اون چند متــیخند اهم خواب نبود اد  ــدر  تــر شــکه ز  ر گــ
ادنــاز همه اتاق د تــر شــدن بودم. چــ داشتم  یا که واسش ذوق ز  

اب  د بودن. اتاق ها   مــیتمام اس غذ دیواری بود و سالن هم کــاشه گفت جد
ک روشن.. تــسنگ آن  

*** 

از کردم. نا شــروی موهام ک تــیدس غلمــ لو نــهن ـاـدم و درو  کرد.   د داخل و 
اشه.. خونه ات هم  مــی.. ماــز نــغ کنان گفت: وای دجــیغ جــی ارک  شدی م

اشه احمـــــق  ارک   م

دم و فشار دادمش: منو ا ؟نــیک  مــیر کــا  چــیا رو نــطوری له کردی د ــنخند  

گرده.  است؟؟ وای خالهنــد: اسمش دشــغ کجــیهوا  ــی دورش   

ا شوق ادامه داد: کجاست؟   ازم فاصله گرفت و 

له ها اشاره کردم: تو اتاقشه.  لمبو نکنــه  . چمو  نــیلو فقط چند هفته اش. آ  

اــر ال خــ ــی ا دم و   ــیو  اال. خند ا تأسف تکون دادمســر گفت و رفت  . ی 
ل دن و ذوقش  ستادم که صدای خند له ها ا ند شد. جلوی   



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

347 
 

گه؟ــر لوفر نــ+  حونه اومدی د ای ص  

س  ــن؟ اومدم رخت تو رو بچــی_  عد هم نــم؟ اول از همه دــ ف صــر ا.. 
حانه   ص

حونه رو ت ــز مــا خنده  رو از  ا نــو شناسنامۀ د ه دادمکــه اپن تدم. ل کر مــص
زدم  چــیند. ــاز دستم قالو نــش کنم که گــاداشتم و خواستم نــر روی اپن 

ازش کرد: او  تــیمــیاه .. شناسنامه اش. خــینداد و   

ده بودمش. قــم. حتــانداخ شه اطالعا هــیگــان ش خودم هنوز درست ند ق
جۀ غنــ ا ل ظ و مسخره ای خوندش: لــلو   

“ IDENTITY CARD “ 

_ Full name: Donya Emad Far 

+ Sexuality: Girl 

_ Father’s name: Xaniar Emad Far 

+ Mother’s name: Denix Farahzad 

_ Date of Birth: 5/4/2018    

+ Issued from: Rome / Italy 

 

  شناسنامه:   ""

ا عمادفرنــ: دگــینام و نام خانواد   

تــرت: دخســج  

در: زا ار عمادفرنــنام   

فرحزاد ــز نــنام مادر: د  
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ــــخ تولد:  و  5تار )1397مرداد  14( 2018ست آ  

  ا ""لــصادرۀ: ُرم  ایتا

د:  ش، خند عد از خوند شــالــ. عشق خاله ایتاخــیاو واو.. الفاصله  و  . ه. ق
 ً اــافش هم شقــاص لوفر.. نــوت خاله کــیهاست   ــیه ارو  

ال در  لــیخواستم از خوشحا مــی وش نــارم. ــو شوق  از شده بود. شم تا بنا
ه خنده نــحرفای  ــر رسما جو  انداخت.  مــیلو هم منو  شده بود.  گــ  

ست و گوشۀ لــا  شت تــرف  گذاشت.   ــز مــخند شناسنامه رو  م و تــشس ــز مــم 
م.    دم: تو و آقا ســــر ش گشاد نــا سکوت شد که قه قــدچند مشغول خوردن شد

. که.   ــنمران قصد ندار کــا  

ش چپوند و گفت: ــــع ســ د. چون مــر منظورم رو فگــاان  ــینون رو داخل ده
ا خــ ا ً که دوتامون همش  ال  کشم کنم کش شلوارمو   نــر منم که ه رم. کــاســر فع

اال.   

دم  نــیدو  مــیا اخم گفتم: تو  از نــیــز حرف  ــر ا دهن  آد  مــیمن  ؟نــیک  ـیمـ   

د  ا حر  خند ً عذرخواکــاو  ش مث عد ا  هــیت دس ش خا  ــنکرد.  شد   لــیکه ده
ه همه نــیز  مــیغر  لــیخــماِدر شدی  تــیگفت: از وق  ــر گــ  چــی. حواست هست؟ 

چاره آقاتون ــدی.  مــی ــیال  

ا ا تــیمــیاه ت بود عــکه واق  ــنه حرفش ندادم.   

م ب ــن_  م.. ــ  

ــــا خوش گذشــــت؟؟لــ ادامه داد: ایتالــحن غا ل  

هم واسه مامانم مضطرب بودم. همش  لــیو  واقعا خوب بود.  بود  لــی+ جات خا
.. هم  

لم ه د: ــ وسط حرفم   ــندر ا کــیای ش ــیعصو  مضطرب شهمــتو که 
ست نــ  
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عد از شس لند شد و  چت. ــو ــر ت: دست هاش گف تــنچشم غره ای رفتم.  ش 
شه  ش   اون هم االن هاست که گش

م هست ی تکون دادم: حواسســر   

له ها رو کــااق آشتــا اش اال و سمت اتاق د د تــنری  تو  ا حرکت کردم نــرفتم 
ه خواب رفته بود.  ش   تخ

دم: ای جـــان.. تو چه قدر آرو  مامان تــر دخ مــیخند  

اور ــر غـهنوز هم  ل  ن واقعا سم: " مــر  مــیسوال رو از خودم  ــنا هــیگــابود.  قا
؟ " ه مادرم  

ش واضح بود، ک  لــیسوا ــناز ا فــیهو  دم. شــکه جوا  

ه نظر ننــ_ زا ه تو رفته نچ.. نه نه.. تو هم کهآد  مــیار که آروم  د    ــنعــ . شا
غ  ال همش شل ذار فکر کنم.. وانــیک  مــیگودز ه  .  ه م کــیقعا  د  ن رفته؟ شا

ه. ــر خاله فداش  خــیرفته. آ  

اشـــه.  ــر مز تــر ا چشمای گرد گفتم:  ن. ــز  ماس حرفگــاماس  گــام  ــ اهم  گــ
د  ا شــــه.  گــیعدم  خاله فداش   

نـــد. شــغ کجــی ه جای اــد: ب ش گــیکه ــنشعور  ؟   نــیک  مــی خدا نکنه داری ِادی
.. ــیکدوحلوا  

دم و گفتم: کدو...  لند خند لند  ؟ چــیاز واژۀ آخر   

خند.   چشم غره ای رفت و زمزمه کرد: رو آب 

ه من و زا ه  ه تو نــر ارم نــخندم رو قطع کردم و گفتم: ا اشه،  ً اکه   کــیفته  ص
ته؟ واال نــر  ه. تــر ت غ از تو ساکــال ، اول صبح فته. تو کجات سا  

م.  د ــر از اتاق لند خند رۀ دــ ه چ ا  چشم ا نــون رفت.  ش خند سملــدوختم. 
ش شد نــکه صدای زا  خم شدم  در خانواده حسود ه گوشم خورد: وای  ار   

شت  ه  اومدی؟ کــیتو   گشتم: ــر م ســر متعجب   
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اورت ن ً فقط  مــیا خنده گفت:  رو کــااشم. حوصلۀ  خوام تو خونه  مــیشه. اص
 ندارم. 

ه خاطر د دم:  گه وقنــا اخم غ ومدی ا مــیمون نبود زود نگــکه تو زند   تــیا د
 خونه. 

م. ا  مــیحث  ــیا النــه خاطر د ه شو لــبکرد بود.  خــیته قصد هر دومون   

دم: خب حاال.. حسود نــلو رو از دور شنــصدای   

ن نخود ـز نـلند گفتم: تو حرف   

د..  مــیخوش ســر مستانه و  شد.  مــیوسط خندش قطع ن ــنار انــزا ش ــ کــم  خند
ــز  ــننــچ اومد  مــی م تا ه  تــیاز وق لــی. و ی. چــ اهمــکه... قول داد اشه  م،.. شــم 

م  ــز عوض شد شد م. تــی که از هم انتظار و آرزوش رو داشچــ  

ــز درست  ش رو نداشتم. لــکردم   مــیفکر ی که چــ اق  

مک  م صــر لو ناهار مختنــا  م و خورد ی درست کرد  

ر  م خند لــیخــشم بود ــازش ممنون بودم که  ــیکــللو رفت.  نــ ش همفردا ظ د
مون خوش گذشت..  ل هم کــاه   و ب ا آورده بود. چند دست نــای دــر دوی خوش

ازی.. ونه و اتــر اس دخلــ اب  س  

خت  مــیحس  ه شمار نــد ــنا کردم جزء آدمای خوش که تا   تــیرم درصور  مــیا 
ل..  ــنچند وقت ق  

ه خودم اومدم: ننــا صدای زا ؟ــیخوا مــیار   

ش انداختم و آروم گفتم:  هــیگــان م و  مــیب دا مشغوله.  لــیخوا فکرم جد  

هست؟ نکنه  ــیکــل: چرا؟ مگه مشاالی تخت گذاشتد و شــک  ســر وان آب رو لــی
وط  ه راد مــیم ؟ــنشه   

دم: اتفاقا گــامتعجب ن ه   ســیا کتــنش کردم و خند ه. ـنـآد راد مــیم نفکــر که   
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اورش سخت بود که  اشه.  ســر هنوز هم  شو روی عموم  شستم. دس کنارش 
ا ش  تــیجا. فقط چند ساعــنان امــوهرش دستم قرار داد و گفت: فردا عمه ندا 

مون  ــنا رو بنــانه منتظره دــر ص ــی. عمه نــنز  مــی ســر ب ه ــ  

شده ســر چشم غره ای رفت:  تــیا اخم و ناراح ه سالش  ــنتق هنوز  همه  ــ
ش.  مــیش خانوادۀ منم کــادا کرده  ــطرفدار  د ش. فکر کنم فقط اونا ند د د  

ه طر ـر سـ ش و  ــنفــمو  د ای منم ند ا  ــر اش خدا خ ئــنمطم لــیتکون دادم: 
ش.  د اال د  دارشون کرده و از 

ــآه غم م و شــد. آروم دراز کشــک  نــیگــ ه مغزمون   عــیسد ا خواب  م  کرد
م تــر اس د احت   

*** 

دم: ع نــک دچــاس کو لــ چه قدر کوچولوعه. م.. ــز ا رو گرفتم دستم و خند  

ا کردم: مثل خودت نــه د هــیگــان  

ا گــاش نســا چشمای درشت و طو  دم و  ً خند د. متقا خند لــم کرد و خند
ا  مــیش تــاس رو لــکه   لــیدرحا ا اد ــخواد  مــی ــیکردم، گفتم: امروز عمۀ 

ــنب تت. ــ  

غلــر ش رو ــر شــشه شــحرف،  ــنا تــنعد از گف ش دادم.  م تکو ش  داشتم و 
ش دادم  م ب  کردم و 

اهاش طول اتاق رو  کردم و قــچند د ک صورت نــز دادم. صورتم رو  ــر شــقه  د
شد.  تــر ق مــیخندم علــدم که ــدش کردم. عطرش ب فــس  

ه گوشم خورد که  فون  شه شــا خنده دم. ــ ه هوا  مــیه دفعه صدای زنگ آ
ــر و گذاشتم کنار و از اتاق ــر شــ ون رفتم. ــ  

فرما د.. ــ_   
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اــر ار بود که درو نــصدای زا از کرد رفتم  ــناشون  ه دست ــ ا  امو هاس لــ. 
ه د ا  رۀ دو نفرو قــمرتب کردم. تق از شد و چ سور  قه گذشت که در آسا

دم.   د

سمــندا جون و مرد  ادم   عــیسکه شوهرش بود.   لــیاا اد رضا.. ــکردم اسمش   

  ــنخند گفتم: سالم.. خوش اومدلــا 

ه د ت  ا ب غل کنــندا جون  رد ا زل زد. کفش هاش رو درآورد و اومد تو. آروم منو 
اورم ن از گفت:  ا دهان  اشه چشنــزا تــر دخ ــنشه ا مــیو ازم جدا شد  ماش ار 

ال و ناز  ـنـعــ ه. ــننــم  

غلش کنه. چون  ش اجازه دادم که  ستم تو ح مــیب چۀ  تــنت درآغوش گرفســر دو
ه شوهر ندا جون.. سالم ع م. زالــخودشه. چشمم خورد  ار نــک مجددی کرد

ش دست داد و سالم کرد ســر  د ب  

ستم.   مــیوقت بود که  لــیخــل رفتارش رو لــد ست  مــی ش حداقلکــادو تو
 ظاهرش رو حفظ کنه. 

جان؟ ــز نــاتاقش کجاست د×   

االست.   + 

ذارمش اونجا و اتاقش هم بلــا  ــنخند گفت:  م؟ــ  

فرما دم: چرا که نه  د.. ــخند  

ــا بــرضا ×  م. نــــ  

ون بود و  م ظاهرش م شد درک   مــیکردم اخالقش رو ن  مــیحس  لــیشوهرش 
 کرد. 

ا زا مــیخونه. ــز تم داخل آشرف د  ا ستم که ن نم. چند فنجون ــز ر حرف انــدو
کش شدم و آروم گفتم: نــز چای رختم.  د  د ا ذاری قــمنط ــیم  ت رو کنار 

اهاش اون مدنــزا د  ا کردی.   مــیرفتار  لــیار ن  
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ــز که همه ــناز ا ستم، تعجب نکرد.  مــیو چــ ی که نه ا گــیزند  ــنمــ: هپوزخند زد دو
منطقم کرده  ــیشه و نه منطق، لــاحساس حا  

ه  اال انداختم. حرفش منو  ازی کردم. شونه ای  ا حلقه اش  م  ا انگشتم 
 سکوت وا داشت 

مت داشته که ا ا حمــف مــیاوقات ن ثــر + اما حتما ح م ــنک  مــیدرکش ن تــیمش   

ه سک ــنا ا ار اون   لــیحلقه اش رو رها کردم. و  قــیمــخند علــوت وادار شد 
ا غافلــنبود. ا گــیت زند صــخا ــنا ــر که  ا تــز اــر و س  ــ  لــیخــو خماری ت کنه و 

ــز  ده چــ ده.. ــنمخصوصا آ ها قرارت   

مت داشته؟ مطمــن_ ا هرش م که شو ئــنکه عمم مامانم و خواهرمو ول کرد ح
. نــنک  گــیشان زند کــان  ــر نذاشته و وادارش کرده که   

م  د  ا شنــشا ه درک داشت  ستم نــاز  ــز دن صدای ندا جون نتو م. چــ ی   

چۀ زا×  ستم  غل کنم. خدا حفظش کنه نــاالخره تو ارو   

ا نــزا لند شد و گفت: عمه رفلــار  غل کردی و تــر دخ تــیخند  ادتم رو   منو 
 رفت؟

غلش کرد: حسادت نکن..  د و   ندا جون خند

ــنـاــشه. ندا جون  مــید ســر االن  ــنچای رفتم و گفتم: عه ا نــیــســسمت  .. ـ  

ا ــنشوهرش هم اومد  ا  ــ ش امزه اس. خدا نگ لــیخــت تــر خند گفت: دخلــو 
 داره 

ی داد و از ندا جون فاصله گرفت. ســر ســر ار هم جواب نــشکری کردم که زا  

ذ مم  ل تک نفرۀ   ــیاــر چای رو تعارف و  شستم. ــ مــکردم روی م ان   

ش ســ  لــیخــا نــجان.. د ــز نــد×  ه ها.. ــر  مــیــــع خوا  

ا  د.  د خواب لــو خند اال انداختم: ال ش مزه  تــر شــخند شونه ای  ه. د مــیب  
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ه   ســر ر انــزا ه که مزه نده؟کــتکون داد:   

د هم جلوی زا م حرف بود شا م. شوهر ندا جون  د اد ازش صدا نــخند ار ز
ا عمش و شوهرش ز نــاومد. رفتار زا مــیدرن  مــیتا آسمون فرق داشت.  ــنمــار 

ازی  ستم داره لج کنه   مــیدو  

حث  هــیگــامنم   اد ا بودم. زنــمدام تو فکر د لــیو  کت کردم و حرف زدم شــر تو 
ونه  گه ای ب ده بودم که تو آغوش کس د ــر ند ا ســ  لــیخــر گــاه. انگــ ه قــ ــــع 

م غرق فکر بودم که ــر خندی زدم و دستم رو ز لــگرفت.   مــیخو   چونم گذاشتم. 
د شا ا ادم افتاد  ــز  مــیتازه  ی درست کنم. چــ  

لضــر ه  و ت نــیدو  مــیم. نــمو  مــیم ما شام نــز ند شدم که نداجون گفت: ع ب 
  تــیهس چــیفکر 

ع رستان اومد چــی نــیا چشمای گرد گفتم:  شه که.  مــی. نــننداجون؟ شما از ش  

ع ــنمم حرصم از ا چه داری  نــیدراومده بود که وقت نکردم شام درست کنم. 
ــر انقدر وقت   ــنشــحال  ــنعــدر  لــیه؟ و گــ هم بود.  ــ  

مو نــزا و ــر ســمه مه ــنا تــیشه وق مــیگه ن  مــیراست  ــز نــ. دــننــار گفت: عمه 
گه  ــناومد . ارزش نداره. ــنگردــر چند ساعت د  

 مــیم. ســر گذاشت: نه   ــز مــش رو خورد و فنجون رو روی ــجرعۀ چا ــنآخ 
گه هم ــخوا ه چند نفر از اقوام د م. نــــز  ســر م   

ۀ کو کــو از داخل   کــیفش جع ــر  چــ ه ــ س. ســر ون آورد و گفت:  ا  نــای دــر و
دمــکوچولو فقط ا ه  اشه. ســجات حسالــدوارم  ت نداشته   

ت درد نکنه شــ_ عمه زحمت ک دی.. دس  

شکر کردم.  ا ذوق   منم 

 *** 

عدک ه- -فته   
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ار نــ# زا  

ل که صدای  ش تو  گــشمــو همون غر ه ــز نــحرص د ــر کتم رو انداختم روی م
موهات  که  شــیلو کچل نــکنه؟؟   مــیخرمن رو شونه  ــنا کــید: " اه  چــــخونه 

لخته. " چــی ــنعــ  

له ها رو  دم و  اال رفتم. وارد اتاق شدم که ــیخند ونه رو شد و شــک  نــیــهــ صدا 
ــز  ی،ــر شــر که شمگــاسمتم گرفت. ان ً دفاع  چــ خواد از خودش مث اشه و  نه. کی   

دم و گفتم: چته؟؟  تــر لند  . نــیک  مــیدار ــا رو نــدآروم.. خند  

عد گفت: ع ک سالم. لــچشم غره ای رفت.   

ده من شونه کنم   _ سالم. 

شستم. فاصله ام  ـنـمــشونه رو ه طور که جلوم مونده بود، گرفتم و روی تخت 
ــنآ ــز مــ لــیا صند اد نبود.  ــز نــه که دــ شسته بود، ز رو   

از موهای نم دارش رو داخل دستم گرفت و آروم شونه رو روشون   تــیقسم
دم. شــک  

ــنم رو کج کردم و از آســر  ره اش ــ ه چ ا ه شدم. حــر خــه   س کردم که داره 
شت گوشش دادم و همزمان   مــیم گــاچشماش ن کنه. موهای جلوی چشمش رو 

ا صاف شده بود   لــیدرحا ه ه ــر خــدم، شــک  مــیکه شونه رو روی موهاش که تق
ــنآ ه زمزمه کردم: ــ  

 " جــــــانــــا 

 ودِ م رُ ل دِ 
َ
ه اِ ه ای ف   ظار نتِ انــــه.. 

َ
نـــه اتو غ  

ــنسته ام بِ َش ِ  انـــه "ــر لــست دِ و مَ  شِم دو َچ  م آنــ  

: وع کنم که صدای آرومش همراهم شد شــر خواستم  قــیمــخند علــا   

 
َ
 ــ تو  لِف زُ  چو  ــیـم.. ت ــ" جان

َ
م ـــشان  
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  رِق ــم که غــنَ ــــزان مَ َخ 
َ
ــــم "اران  

ۀ دا  م و آروم هــیگــامون خراب شد. نــسا، فضای احسانــصدای گ  ه هم کرد
م د د ــر لند شد و از اتاق  ــز نــخند ون رفت. ــ  

غشــروی تخت دراز ک ه  دونم چرا؟  مــیداشتم ن ضـیدم.   

ه دلم افتاده بود. ــنه چند ساعت آ ــیحس خ  ده نداشتم.   

ض  ــر اس هام، از اتاق لــعد از تع س ادم شــرم ککــمرو   تــیدم. دسون اومــ ز 
ش فشار اومده بود د وشش ا رو در آغنــکه د  لــیدرحا ــز نــامروز راه رفته بودم ب

ــر داشت از اتاقش  ه دــر خــخندی زدم و لــون اومد. ــ ی م چشماداشتــر ا قدم نــه 
ا  ــز س م دوخت  مــیکــش رو  دم: چه ا تعجب ب  نــیک  مــیم گــاوری نج ــنخند

ی؟ تــر دخ  

ا ــز نــد ش توجه ن  عــیت مصنو نــا عص س که ب اال ای مــو ن نــیک  مــیگفت: از 
ششم.. ــش همش من ســر   

غلش کنم  ده  از کردم و گفتم:   دستام رو 

ً دخ لوم انداختم و جدی گفتم: اص ا تــر ادی تو  ا اشه  ــیاس   

د و د غلش کردم و گفتم: از  نــخند ر؟کــاســر ری  مــی کــیا رو سمتم گرفت.   

ت  ا فردا. گش س فردا  د از  ست؟نــ+ شا  

ه  ضــر . حاتــیتک خنده ای زدم: آخ گف خورم. گــام  و رو درسته   

ً تو رو  نه.  غلش کردم و ادامه دادم: ا دست آزادم هوا  ــی   خورم اص

ام؟ نــیادب من خورد ــیغر زد:   

ـــــــــاد.  لــیخــ_  ز  

ــنو بــر غ کنان ازم جدا شد و گفت: جــیغ جــی رو ــر م. ــ  
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دم که  اره نــخند د و گفت: غذا رو خاموش کردم. دو از شد. آروم خند شش 
ش  کنم که گرم شه   مــیروش  

ا له ها  ــنو از  ش خوابوندم. چند ــر ا رو نــرفت. د ــ ای  تا عروسک هدم رو تخ
ذارم. نظرت ــر م   مــیداشتم و گفتم: من ــر کنارش رو  ه؟ چــاشون اسم   

ــشــخندۀ  شتم و گفتم: داــر از عروسک ها رو  کــیزدم و  قــیمــخند علــکرد.   نــیــ
ل ــذار خوش ذارم "دتــ ه؟ نــشون رو  ا". خ  

اال تا عروسک  ش رو آورد  ــر رو ازم ا ذوق دس  ه خنده ای کردم و عروسک رو گــ
ش  ا انگشتای کو نــز ب ک کردم.  ش چــد کش، دست عروسک رو گرفت و تکو

ه  گه شد تازه چشمش  ش افتاد و قا عروسک های د ه دفعه از دس داد. 
ش  مــیکــۀ اونا افتاد. چون  قــ اــر تعجب کرد و دست هاش رو سم اهاش  زی  د تا 

و لمسشون کنه. کنه   

ش زدم حاال که فکر  ــیخند دندونمالــ ـشــ تــر دخ تــنکردم، داش  مــیب از  تــر  ـنــ
ه دفعه عطسۀ ر مــیبود.  ســر  ش  ش جمع شد.  کــلی کرد که  ــز ون ذوق کرد صور

ش رو آروم ک دم و ل ا فدات شه نمک من شــلند خند ا دم:   

ــنشــتماشای  خش بود. خسته ن لــیخــری هاش کــا  ــ شدم..  مــیلذت   

دم که صدای د تم کرد:  ــز نــاز خند شه.  مــیری گــااد سا  

ارچوب در ــر سمت صداش  ا  گشتم. جلوی چ ستاده بود و  ه صفحۀ  لــا خند 
ا تعجب ــر خــش شــگو  اد ســــر ه بود.  ری؟ گــادم:   
اال گرفت: از  ســر  لم گرفتم. فقط حدود فــا و خنده های تو نــد رایکــاش رو 

ارزشمنده  لــیخــ لــیه اس. و نــست ثاــ  

دم: وای چه خوب  ا ذوق خند  

عد گفت: ســر  خورم. ــی تکون داد.  ا شام   

اشه..  ش رو خورده؟؟ــر شــا نــد_   
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ه  اشاره کرد: آره  ــز مــروی  ــر شــشه شــا چشم   

خاستم. ــر و گذاشتم رو زانوهام و مدست ها  

ش غنج  ــنلم هم چندفــم خوردن شام، گــاهن د ا د دم. هر دفعه دلم   مــیار د
لند شدم.  لــیصند . ــز مــرو گذاشتم رو  ــز نــد شــیرفت. گو  ز ارو عقب دادم و 

ــر خونه رفتم ــز آش ه دوش مــون و تصــ ــر  گــیای رفع خستــر م گرفتم  م. گــ  

 *** 

ــنهم رو از خودم تو آگــادم و نشــشونه ای روی موهام ک ه گرفتم. خواستم ــ
از شد و دــر سمت در  س ــز نــم که  دن فنجون  ا د دم. ز خندی لــفه، کــاوارد شد.   

 ً سمــخندی زد: هلــمتقا ار هم  ه  وه بود.  ه خرده کــاشه ق ع هم ـنتـفه واال. 
ه. ثــر ؤ م  

دم: آره راست  اــ  تــر . بگــی  مــیخند ــنم  ؟ تــیخای خودت هم ر ــر خورم.  ــ  

اتــی تکون داد. رفســر  ــنم  شسکــاو رو   ــ ه  ـونتم و داشــر ل رو تــر کنم.  تــنا  تل
 رو خاموش کردم. 

ذار  اشه  کــم_  سکوت   

م نــــز دم حرف  مــیح جــیتــر د کرد: آره. ــتأ  

شوند و گفت: دوست دارم دخ لــبخندی کنج لــ رگ ــز ــــع ســ مون تــر هاش 
 شه 

ش  ــنمــی تکون دادم: منم هســر شت هم  ً اال ــنشــ لــیخــطور. اص . ه. ــ  

ا خنده ادامه داد: وق ــنشــرگ شد، ــز هم  تــیحرفم رو  شه  تــر  ــ  

قا قــزدم: د کــیت دادم و چشمفه رو قور کــاس  

ــنسن کــمفضا  ا  گــ  ـز ـنــه د هــیگــاشکست. ن مشــصدای اس ام اس گو شد که 
ا اخم ظ ه گو ــر خــ فــیانداختم که    م بود. شــه 
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ه اون کــا.  هــیــاا آ ــ تــر گرد فردا زودســر "  ه جلسه وندــر رامون زاده. راجع  ه 
" دارم   

اشه" دادم. صفحۀ گو  ه " ا  ش رو  رو  شــیگو   ــز نــرو خاموش کردم که د شــیجوا
د. ــاز دستم قا  

؟ــز نــد نــیک  مــیجوری  ــن_ چرا ا  

ه خاطر ا   کــمکه بهت مشکو   ــن+ 

ه دفعه عوض شد؟ نــر . االن که کردم  مــیاخ   م شده بود. چطور 

کردی که..   ه؟؟ فکر چــمشکوک؟؟؟ منظورت _   

کنم.   مــیفکرها کردم. هنوزم  لــیخــلند گفت: آره من   

ه اون دخ  فــیهمون فکر های مزخر ادامه داد:  تــر آروم  ختم  ضـیعو  ۀتــر که تهش 
شه.  مــی  

عگــاگنگ ن ؟؟چــی نــیش کردم.   

ه؟ تــر ؟؟ کدوم دخگــی  مــیداری  چــی_   

د:  ـیـد و عصشــش کنــشو ــرو  تــیدس ؟ حافظت تــر گه کدوم دخ  مــیخند ه
ف شده ها. عــض  

دم: من حوصله ندارم د ن ــز . درست حرفت رو ــز نــا حرص غ  

گه. حوصل ه رو داری. تــر اون دخ ۀ+ آره د  

د: کدومه دختــطوری داد زدم که  که تو   تــیهس ســیها کتــن؟؟ تو تــیه لعنتــر ش لرز
عد امــیگــزند  طم؟  نــیک  مــیهمه سال بهم مشکوک شدی؟؟ فکر  ــن.  تو را
ه جای دخنــام مهم ــر مون تــر حرمت تو و دخ نــیع  مونتــر ست؟؟ تا حاال شده 

. تــیا واسم مهم بودی و هسنــد ۀم؟؟ تو هم انداز تــر م دخ  

و ــــ. تـنــیکو ش مــیبهش اشاره کردم و ادامه دادم: تو.. خود تو.. داری حرمتمون رو   
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غض کردم. د. کــاز چشمش چ کــیاش  مــیدم. شــرو صورتم ک تــیدسخودمم 
.. لــید رفتم و تــن لــیخــدونم   

ً فکرش رو ن گه ب  مــیاص ه دفعه بهم د ل ــر غـم ــ کردم  ــ شــقا بود.  ـینـــ  

س قبول  اشه.  ــن چــیهــکنم   مــی+  ست. نــتو و هاله  ــ  

ه ذهنم تــر ها دختــنش کردم. گــاا بهت ن هاله بود.  ــنمــد هســنــر ی که   

ه گوش نــغ دردنا و گوش خراش دجــیا صدای  ه ســر  مــیا که از اتاقش  د، 
م.   خودمون اومد

ا آرامش گفتم:  مــیکه نفس نفس   لــیدرحا  ــز نــکشش نده د  ــناز ا تــر شــزدم 
اشه من سمت اون دخا ازم ن مــین تــر دت  رم نبود   رفتم  مــیرم. چون متأهله. ا
اومد. نه من  مــیشه سمتم مــدون اون ه لــیو   

ا دادی تا  لــی+ و  ش  ات سمتت. ــتو ب  

لندش تازه ف لوش قرار داد مــا صدای آخ  ش رو روی پ دم چه غل کردم دس
ه خودش  د. ـچـــو از درد   

ه های د مــیقد ه درد آورده بود ســر ا نــه عقب رفتم. صدای گ م رو   

ا چه رو و جرئ ..  تــیمن  لند کردم؟؟ چطور؟ روش دست   

نت گفت: از..ازت د. شــقه هاش کقــرو ش تــیدس لند شد و  ــنمــاز رو ز  .. ا ل
فر..م.. تــنم  

ه ای فرو رخت.   ۀش رو ازم گرفت و خواست ادامچشمای خمار درونم مثل خرا
اال  ش رو ــر له ها رو  الفاصله خواستم دس ــر ه.  اال  شد و رفت ــر د لــیم و گــ  

ه جای خاو بُ  کــیا چشمای اش عد از چند ثاــر خــش لــت،    ه صداینــه شدم. 
ه های د ا قطع شد نــگ  

جملۀ مسخره تو سـرم مدام مـی ولـی اون ش کرد. آرومشش و ــحتما رفته بود 
د.  چ  پ
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ادش رو  مــیش رو آروممن صدای  ــنشــمثل حرف های خواستم. نه داد و ف  ــ
ه دفعه قــچند د ــنشــو دل ل.  شد؟  چــیقۀ ق  

گفتم: غلط کردم.. غلط کردم   آرومزدم  مــیکه نفس نفس   لــیدرحا  

 *** 

ونه گرفگذشت ف  تــیحدود دو ساعت تو سکو  ا هر چند نــهای د تــنقط صدای ب
ار شقــد ه  ساعت  دیوونه ها رو  ــنعــشد  مــیعد قطع  لــیشد. و  مــیده نــقه 

خ شده بودم. مــیدیوار   

اهامو جمع کرده بودم و دور دستام حلقه کرده بودم. آدم های افسـرده  ــنعــ  

 و کردم   مــیاخکنم.   هــیو ازش معذرت خواا، نــم اتاق دــر د که شــک  مــیام ن
همو از ساعت گرفتم. گــان  

ازی هامون معلوم نبود تا  شــرو موهام ک تــیوع کرد. دسشــر نه اون   کــیدم. لج
 ادامه داره 

ل تشــک  فــیهو  ه م ه دادم. کــدم و   

ــز درست همون  ه دلم افتاده بود. اما اچــ ــندعوا او  ــنی که  بود که ن قــیاتفا لــ
ــن مون افتاده بود ــ  

ه موهام زدم  گــیچن شب  ــنــــع تموم شه اســ ش کــاآب دهنم رو قورت دادم.  
 ــنو اتداشتم و از خونه خارج شدم. موندن ــر  ــز مــچ رو از روی ــیخاستم. س ــر و 

ا سکو  ار و محض، واقعا   تــیخونه اون هم  اط حــه  ده بود. نــنفه ککــالمرگ
شست.  کــیم خنســدم ســر  شدم چون ســر رو پوستم  ــز چ هــیحال  ی قادر چــ

دن ن حالم نبود. ه خوب کردن  ه  ــیه و چشمای آرومش.. نه عصگــاجزء د و 
شسته.    خون 

ک تو فضای سن ــنصدای موز ــنو غم گــ د: چــــ ــنشــما گــ  

ه جاَش ِ "  سته ای 
َ
ل دِ  ــنان از اــــمم، ا ــــن  
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ل ـــسته در گِ َش تو.. ِ  ــیکه   قــیچو قاِ   

 
َ
ه جاِن عاِش ه ادشــکِ   شــیتو آ ــــرو.. "م مَ قَ ی   

له. تاوان اشک ها ضـیغ ن شد. حقمه تاوان چند سال ق لوم سا  ی تلخشتو 
غضش و خنده هاش  ــیاتــنتو  ون  ــر هاش تاوان  ادم نبود ای پن ش.. آخ    کرد

لده انتقام  ــر خدا  لده از بنده هاش دفاع کنه گــ ه کنه.. ه ارادفــکــافقط  ه. خدا 
. رو داشت کــمح ــنمــای من هــر  لــینبود. و  فــیانتقام و تال ــز نــت دنــ  

شت دست هام خودش رو رنجوندم.  لــیو  ا  دن چراغ قرمز توقف کردم.  ا د
م رو کنار زدم اکــاش  

های مختلف سوهان روحم شده ســر و  تــر صدای آهنگ شاد و خنده های دخ
ا تو ما گه ای بودن. و  ــنشــبود. اون م.. چون تــگف  مــیما از دردهامون  لــیتو فاز د

گه داشــر فقط همو  ار م. تــای همد ه  ه همدم..   

د ه هوف.. حاال حاال ها نــثاده ای صد و خر ه زمان چراغ انداختم.  هــیگــان ا
ه دخش منتظر  شسته بودن.  لــبچه ای خورد که  ســر و  تــر م. چشمم  جدول 

ــــچ کو  تــر دخ ل رو گذاشت کنارش و مشغول خوردن ساندو کــیچند تا شاخه   چــ
ــز پول هاش رو شمرد و  ســر کش قرار داشت. چــشد که تو دستای کو    ــیی هاچــ

ــخند غملــفت گ ه ــر خــارن؟ مــما دارن دووم ســر  ــنزدم چطور تو ا نــیگــ
شون   از کردم و کــمب شون قدم ــندم رو  داشتم که چشمشون ــر اده شدم. سم

م خورد. دخ ه گــان تــر ب م انداخت. مخصوصا  ش رو ب که    مــنشــم و ماتــیه متعج
شون گرفتم: خوب کنارم بود. کتم رو درآو  ض  ــنست تو انــردم و سم هوا م

شه. ســر تا  ــننــتون کتــن تــیــ ن ــنشــ دتون   

ــز خواست  ســر  گه مانع شدم: چــ ــر ی  ش. گــ  

شکر کرد و ازم گرفت. ن عد گفت: اول  تــر ه دخ هــیگــاآروم  زم دان مــیانداخت و 
 رو شونه های خواهرم. 

م.. ــننــ"... آخ ناز "خواهرم  
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ه خواهر  ل ســر رو خرم.  مــیه گفتم: چند تا شاخه  خوام ازت   

ده هم نمون لــیخــا از صبح تا حاال پژمرده شدن. ــنا لــیشون داشت و گفت: و ــر 
 آقا. 

ــنغم گفتم: مثل من..   گــ  

خوام.  مــینداره. همش رو  لــیکــادم و ادامه دادم: اششــک  مــیآه آرو   

ــر ف پولم کــرو از   هــیاول پنجاتــر  ش گرفتم. شــون کــ  ــنا گفت:   ســر دم و سم
اده.   ز

م لــ ست نــخندی زدم: م  

ک عوار نــز اد اون روز   یلــخــتکرار و انجام مجدد اتفاقات قشنگ، افتادم.  ضـید
ه تــر قشنگ   

ه   تــر دخ ا رو سمتم گرفت. پول رو  ه  ســر ل ل هارو گرفتم. چشمم  دادم و 
ا لمس  تــر دخ مــیدست های زخ ل که تو کف دستم فرو تــیافتاد.   مــیغ های 

ش آ ــنمــدم واسه همــرفت، ف ده. ار ســها دس د فــو س تــیدۀ صور کــب د  

ع گ ــنده بودم که انــش ــز نــاز د ا صدای  لــیخــل رو ـدون ق های و بدوست داره. 
ه خودم اومدم.  ــنشــما ــیدر  ــی اســ ها   ما ســر  ــنشــــــع گفتم: مواظب 

ا خدافظ ــننخور   

و  لــیخــ: خدافظ عمو. تــنهمزمان گف   نــیم

دون اتالف ثا ــنشــخند سمت مالــا  ه ای حرکت کردم. نــرفتم و سوار شدم. 
د  شد  آروم کــمشه گفت روحم  مــیشا  

م که انتقام  لــیخــآره از نظر  ه سن ــر   مــیها  ه فکر خودشه و گــ   ــی"خ  لــیه و 
ام. از مامانم که  ا اد گرفتم از   مــیرو  نــنــمن و ناز  مــیاس های قدلــکردن" هم 

اــر  ــند محله های  ر و تق ــ سن. ســوتمندا خثــر همه قبول دارن  کرد   مــیم ســش
م  ــن.. ما الــیو  طور نبود  
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  *** 

عد شاخه های ــر ش رو تــر شــداشتم و ــر لدون دکوری روی اپن رو    آب کردم. 
ل ها هام نق لــبرو  گــیرنکــمخند  لــل رو داخلش گذاشتم.  ست.  ام ــر ش 

د تــی حتــنداش ــتژی مثنــر شه امــه ــنتو  ط. شــر  تــ ا  

" هاش ــرخــی از "شب ــر دم. امشب خشــوارد اتاق شدم و رو تخت دراز کفورا 
...  ــر خــ ــتزمزمه وار گفتم: ش لــینبود. و  ای ناتمام من در  

دنم مثل هــاز خواب  خ و مــدار شدم.  رمم هم کــمدرد  حس بود  ــیشه ک
ا خواب بهتــر شــ د  صــیحر  ا  لــیشه و  مــی تــر . فکر کردم   هدم. ش تــر که خوردم 

شستم، چشمم  تــیسخ ا نــدش ــ افتاد. حتما  ــز نــد لــیجای خا هروی تخت 
ده بود. ــخوا  

شب دعوا درست نکــاهوف   ه چــی ۀکرد، آخه واس  مــیش د ــز ؟؟ واسه   ــی چــ
ــنکه   ــنارزش؟؟ ا ــز  لــیعم ۀتــر من و اون دخ ــ ـاشه؟ چطور همی چــ  ـنچــ

چه ک  مــیفکری  ه  ا وجود  عشقمون بود  ۀشون هکرد؟ اون هم   

*** 
لند شدم. داخل شــچشمام ک ه تــیدس س رفتم و دست و صورتم رو ســر دم و  و

ب زدم. آ  
ا حوله ای کنــدر اتاق  از بود.  دستم بود، صورتم رو خشک کردم. سمت  همه 

از کردم. اکــاتاق رفتم و درش رو   مل   

ش نــکنار تخت د  ــز نــد هســر ده بود. ــر ا خوا شت  ش بود. صورش   ش روی دس
  من بود 

ه بود ر ــر ه ساعت انداختم. ده صبح بود چه قدر د هــیگــان وز  .. امروز پنج ش
رم نبود. کــا  

 کنارش زانو زدم و آروم اسمش رو صدا زدم. 

اشو ــز نــ_ د  ..  
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حونه درست کن.  چــین ه ص لند شو  شو  زدم و ادامه دادم: لوس   

ا تســر لند شدم و  ــیحوصل ــیا  سف تکون دادم. أی   

شده بود و بهونه نگرفتهــب بود که تا صبح جــه کردم. عگــاا ننــه د بود.  دار   

ت نکردی.   مــیآرو  ۀخند ه شب شد که تو مامانت رو اذ االخره  کردم:   

ــر اتاق  از  حون تــیآش ۀبود واس تــر ون رفتم. بهــ ه  آماد ــیدرست و حسا ۀه ص
 کنم. 

اســ  اله هارو  ــنــــع  ه بو دم. چــرو  ــز مــخونه شدم. ــز آش رفتم و وارد  ــ لها  ی 
 مشامم خورد. 

ه کــاچای ساز رو روشن کردم. رفتم رو   شستم و  ه  زل زدم.  ــز مــنا  

ذارم و بو  تــر به شش. ــم ــر د غرورم رو کنار   

ا خودم    لــیا قدم های ممکن و درحا  رفتم که چطور حرفم رو  مــینجار کــلکه 
اال رفتم... شــر  له ها  وع کنم، از   

شستم. موهاش جلوی صورش رو گرفته بود قسم ش رو کنار تــدو زانو کنارش 
سته بود ن ستم انقدر  مــیزدم. چشماش  ش سن دو ــنخوا ه. گــ  

ا غرغر گفتم:  شده لج نکــر شه  مــیاز صداش زدم.  ارم که  ه  ؟ نــیای   

ش دادم که در  کــم اوری جسمش رو ز کــمتکو فرود اومد.  ــنمــال نا  
دن صحن ه ۀ ا د   ن قفل کرد آجلو چشمم، مغزم 

دم مــنفهخودمم درست  همفهوم کناا تته پته اسمش رو صدا زدم. انقدر   
هان و ناخواسته  . ــز نــصدام اوج گرفت و داد زدم: دنا  

دجور   ــر د و زد ز ــ یهو از خواب ا نــد ه.  ل خارج م درحالــد قبو ده ســتــر گ
ه سخ مــیهام  لــبم بود. ــنســشدن از قفسه   مــیمچش رو گرفتم.  تــیلرزد. 

ه ســتــر  دل ــز دم شدم   

اد صحنه های بهشت زهرا افتادم   مــیت نجرئ ضش رو چک کنم.  کردم ن  
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ش حــام سمت رگش رفت. نفسم  مــیانگشت اشاره و سو  س شد و دستم از دس
 رها شد 

گه ننــه شدم. دــر خــنفس زنان بهش  ه د ست مثل من نفس  مــیا از شدت گ تو
کشه   

  هخـــ.. خــزمزمه کردم: همـ..همش.. شو.. 

ده ک اشــو خــدم: آره شو شــع ه.   

ض گرفته بود. فقط گــاان ا ه بودم. ــر خــدیوونه ها بهش صورش  ــنعــر مغزم ن
خ عد از وارد کردن ســ داشتم. ــر رو  ــز نــد شــیلند شدم و گو  تــید سوردش، ــــع 

ــناــ ــنتــکنم هرجا هس  مــیام دادم: " خواهش ــلوفر نــه  ا. "خونۀ م ــ  

ستم  مــی اد کــاســر دو ه  س رو  ه مغزم فشار آوردم تا شمارۀ اورژا رم. اــره 
ادم اومد. فورا   عددها رو قا کرده االخره  گرفتم و منتظر جواب شدم بودم   

*** 

ا دستســر س و تــر از فرط اس ه نفس نفس افتاده بودم. مدام  ف ه های مختلگــادرد 
ش بودن. عــیدرحال چک کردن وض  

د  از داشتم نــن ها ســ ه اون ا ــز نــاز د تــر شــحالم طوری بود که شا  

ه مــنف لســمارستان ر ــدم چطور  ه  ه قدری سست بود که قادر  دنم  م.   د
 زدن هم نبودم. 

س  تــیه سخ س شرد رفکــاانــر اده شدم و همراه ــاز آمبوال م. تم. وارد اورژا د
ش کردن نــدون تلف کردن ثا ه ای سمت اتاق عمل هدای  

ه دیوار کنارم  اد زدم: لعنــر ناخواسته  ه تــخورد کردم و ف تاق اا اون حالش خ
؟چــیعمل واسه   

م رو کنار کــاگردوند. اشــر شونه ام رو گرفت و سمت خودش  صــیحس کردم شخ
مران بود.. کــا.  ه شدمــر خــش تاب ب ــیو  زدم  
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ه ن اش. مرد که گ کنه؟   مــیا صدای لرزون گفت: قوی   
د دنــ ا س  لند گفتم) چطوری خودش رو شخندی زدم:  ه مــــــــرد( ق مرگ شه؟ 

ــز ام از همه  ــیم. تلــمن االن خا لــی؟ و کنه  لــیخا . چــ  

شب دم: شــورتم فرود آوردم و داد کای رو ص لــیســتموم زور و خشمم، ا  د
  کمــاســر زدمش. طوری که افتاد رو 

گه زدم:  لــیســه   تــیعنلبوس کــا  ــننم تا از اــز خوام انقدر خودمو  مــیاالن د
دار شم ــ  

ــز همه  د لــیو  بود.  عــیواق چــ ه  ل شد  د ــنت بوس عمرم کــا  تــ  

ا قدرت س لــیســخواستم  رد: نم که مچ دستم رو گرفت و اخم کــز ی تــر شــوم رو 
ار نــسه زا  

ه  ه دفعه چشمش  ده که  ــز خواست حرفش رو ادامه  م خورد. ســر شت  ــیهاچــ
ــز گشتم ــر  ی درونم فرو رخت. چــ  

ا ــر و  تــر چند تا دک اد وارد آی  تــیعســر ستار  ا ن ســیز الشون  هم دــاگیو شدن  ن
از مونده بود. ن بود؟  چــیدونم از شدت  مــیکردم. دهنم   

ش شوک وارد ک هــیگــادست ه زدن.. ضــ . نــنرو آماده کردن تا ب  

ار  ار.. دو  ه   

اد که عددها رو  م کردم. ــر انقدر ز شون  ای شمرد  

ه دست ش  س ه چشمای  ش زل زدم.  ده چــــاش که صد  هــیگــامسخ شده ب
ا قطع شدن صدای دست بود..  حس کردم  ه، تموم شد. گــاه خ که همزمان 

ه آه عنــنفسش هم ش ــنصدای آخ  ق و سوزنا که تا عمق جونم رو مــیدم. 
ه رخ کگــغم زند  کــلکه    هــیسوزوند. آ ادآوری   هاش رو  تــی.. سخد شــش رو 

  کرد 

 " جانــــــا.. 
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َ
مـــــا را  ِل انده ای دِ شم ِ ه غ  

 ــنهـــــا را ... 
َ
ا و دَ راب مَ ن ت ــ  

ــن زَ مانــــــه "  که َخ سته ا م ا ز ا

دم:  ده کشــ شه زدم و ع ه شــ دن. مشت محکــمــی  د رو روش کشــ و ملحفۀ سفــ
ــن   نـــــــــــــــه نــــکنــ

ستاد.  ــــع کنار م وا ا ناراحتــی از  اتاق خارج شدن.  کــامران ســ  ــر ستار  ا دو تا  دکتــر  
م  ت مــی   سلــ  خطاب بهمون گفت: 

ه طور   م تا علت مرگ  ــز شکــی قانو نــی منتقل مــی  کنــ ه  اضافه کرد: جسد رو 
م   قطعــی مشخص شه. ما تمام تالشمون رو کرد

لــی راحت   و رفتــن..  خــ

ده بود  ــ دون روح روش خوا دن  ه  ــن تفاوت که  ا ا ــر ون آوردن.  ــ ــر انکــارد رو 
ار فضا و چشمای گرد شدۀ من و  کــامران،  شه.. مــیون سکوت مرگ ــر ای همــ

ــر گشتم.  اهــی مــی رفت   د. چشمام ســ چــ ــ ــی تو ســر م  ه های آشنا صدای گ
سته  سم نقش  دم صحنه ای بود   که جلوی چشمای خــ دم و لــی  کــاش نمــی د د
ا..   ش قلــب خسته ام رو شعله ور کرد. دنــ بود. دردنا بود. صحنه ای که آتــ

ه نفس نفس افتادم. فقط چند قدم کوتاه  لوفر.. تلخ هم بود  تو آغوش نــ
ــر ام حکــم رفتــن  ه سختــی جلو مــی رفتــن. هر قدم  اهام  اهاشون فاصله داشتم. 

ه سوی مرگ رو داشت   

اری که لمسش کردم تو ذهنم تداعــی شد   ــن  ــر  آخ  لو فر ، تص  ه جای نــ هان  نا
ه های من  ا گ ا  ه های دنــ شونه کردن موهاش.. آهنگ خوندنامون  صدای گ

ا مشاهدۀ انــو  شد..  مــیصحنه آب  ــنلوفر مخلوط شد دل سنگ هم   

ا ز ــب و ناخواسته جثۀ ر ضــر ه  شب  ش رو تو آغوشم گرفتم. چه قدر آغوش د
 االن تفاوت داشت 
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ــی رحمــی عشـق از سنگدل  شه فکرش رو کرد  از  ــز ی که  ه هر چــ دم.  خند
ال ها  ــن  دتــ ــن رو داره که  ت ا لــ بودن خودم تو اون مدت و روز گــاری که فقط قا

اره  ــ  رو ســر م 

دون  حت راحت شد. عشق من را ه  خوا دون عذاب.. کــاقراره  بوس..   

ه سمت خروج  ه آسمون حــداشتم. وارد ــر چند قدم  ه شدم. ــر خــاط شدم   

ده ای مگه نه؟ ــر که خ  نــیآسمو  ی از آفتاب و نورش نبود. تو هم داغ د  

ا ا تــیدم: چه زود رفلــنا االها  ات تــیســن ا تــنتو  لــیا شدم، و تــنکه   ــناون  ا  .
 هست 

اخــزدم: تو روح و جسمت راحته و من هم  خــیخند تللــ دنت ا نبو تــن ــتالم از 
 راحته 

گه چه  م تو دــز ع  تــر دم. آخ دخشــر ا خودم ف تــر شــا رو نــدم و دشــک  هــیآ
دون مادر زند   هــیگنا د  ا ا هم ه ــتلــ؟ تو که قنــیک  گــیکردی که  ا م از 
ه. تــر   

ً صدامو شــداد ک ه حساب  مــیدم: خدا اص ً جزء بنده هات   مــیشنوی؟ اص
؟؟ آم  

ا چرا مسئو  م؟ خدا ش چطور  ــنت های سنلــه ماما م  گــ دی؟ من همه  مــیب
ــز  دم. و چــ ا چشمای خودم د اخ لــیو  ی اـر ـ شتــشن از رف مــی ــر اون ها فقط 

.. هشمــه  

له  ه آسمون داشتم  ه خواب رفته بود نــ.. دلــیکردم. و   مــیرو  ای من   

ک سال گه تولد  ع مــیش ــدو ماه د ــر انقدر ازمون دل نــیشد  بودی که  ــ
ــت هم بتــر تولد دخ تــینخواس دن همه نــیــ ــز ؟ تو که آرزوی د . ــیتش رو داشچــ

عد هم زند   ــیقالیق عش ــز نــد ای راحت..  گــیکوتاه و عذاب بود   

م چــاما من الیق همه   
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ه گــان اد خگــاافتاد که هن گــیــر هم  دن  فــیم وز ه حرکت کر شــر ، فــ د. وع   

ـــــاد " اد جمله ای افتادم: " رَ ها چو  َ ــر ِگ  َخ سته دَ ر   

مارستان شدم. مــی  ــ ــر گ بودم پوزخند کجــی زدم و  وارد  ــن  درست مثل همــ
ط خالص شم حــشه از ممــای هــر خواستم   

ه تو دِ " مَ  م ل داده ا ن   

م ه ا ل سادِ ق و دِ عاِش   

وی؟ َر  مــیجا ا ک تــن  

وی؟ َر  مــیجا ن ک مَ  ــی  

ن تو جادوی مَ  شِم َچ   

ا ماهِ  ن.. مَ  روی ز  

... "َر  مــیجا ا ک تــن وی؟  

دنمنــ ا د لند شد که   لوفر  ا چشمای کــااز جاش  ه خودش اومد.  ه منــمران هم 
م زل زد.  از ب  

ه د خــیا تل چه ندارم. و ــر خــا نــرو  ش گفت: هنوز  کنم   ــیمات مادری ــر  لــیه ب
ــ  مــیرو ن ــز نــچ وقت جای مامان دهــیلوفر نــخاله  هرچند  دلم ــز ع  ه. ر گــ  

ارون اش فــیکــاجمله   ــنمــه دن کنه دشــر م کــابود که  ار ه  ا نــوع  قراری  ــی ا 
غلم تکون   لــیدرحا اهاش رو تو  ه  مــیکه دست و  ه کرد گــالوفر ننــداد،   

ش.  لــ غض آلودی زد و ازم گرف ه های کــاخند  ستاد که صدای گ مران کنارش ا
اال رفت نــ لوفر   

 *** 

ه ساعت رو تحمل   ــن  ً چطوری ا ط گذشت. اص ــن شــر ا دتــ ک ساعت تو 
دم؟   کردم و نفس کشــ
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د پو شــی اومدن. مرده گفت: علت فوت، مرگ مغزی   دکتــر  و مرد سفــ

ــر ای  ت شد. دهنم  ــن مــ ــر ه شدم. حس کردم رنگ پوستم عــ بهت زده بهش خــ
از نمــی شد   حرف، ذره ای 

؟ ــن راحتــی؟ مرگ مغزی ه همــ  کــامران زمزمه کرد: چــی؟ 

ه ســر دخونه منتقل   عد از مکثــی  گفت: جسد رو  ا تأسف تکون داد.  ســر ی 
ــن.   کنــ

ــن جســـد اون.. اون..  دم: نگــ  غ

اورش  قتــی بود که  ــن و لــی حقــ ــن دروغ مــی  گــ م زنده اس. دار  مــی خواستم 
اری بو د.   اج

د. افتاد رو صندلــی  که  کــامران سعــی  کرد   ش زد و جــیغ کشــ ه گو لوفر چنگــی  نــ
 کنتــر لش کنه 

اد  لوفر رفتار مــی  کنه؟؟ چون  ا نــ ــنم  کــامران چطور  ــ ا دوختم تا ن ه دنــ نگــاهمو 
ــز  مــی افتادم اونها همو داشتــن و من  کــیو؟   دنــ

دم: مــی دو نــی اتاق دکتــر    ــر ســ ش بود. رو بهش  قه درحال آروم کرد چند دقــ
 کجاست؟ 

اششــرو چشماش ک تــیدسلوفر گرفت و نــهش رو از گــان اال  قۀ  ه. د: فکر کنم ط  

اال رفتم. راهرو  له هارو  ستم داخل   مــیی درازی جلوم بود ندون حرف  دو
؟ اشه د  ا  کدوم اتاق 

از  ــر شد و از اتاق ه دفعه دری  ا صدای خشداری گفتم: دکــ ه .. تــر ون اومد. 
 لحظـه 

م انداخت. از من آشفته  هــیگــان ره اش   تــر ب دن چ ا د شدم.  ــیعص مــیکــبود. 
ه ا  کــمتــر ه و ــر شم ــنه خدا خواست که از  د  ا له کنم؟ ــ تــر دک ــنکنه. چرا 
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ستم. از شدت  ســیاحو  ــیوارد شدم. از  شستم.  لــیرو صند نــیجو  ــیدرو ن
غض ــر کش رو از جلوی چشماش ــنعــ ا  ــز د: ســــر داشت و  ی شده جوون؟چــ  

کردم و آروم گفتم: چطور؟  تــر  لــب  

شگــاان اال ب تــنکردم   عــیسم کرد. گــاج نگــی  کــمد. چون نــر  م: ــر صدام رو 
ه هچطوری؟؟ چرا  هاست؟  تــیراح ــنمــ؟ مرگ مغزی مگه   

ــآه غم ــز د. شــک  نــیگــ ص ــخش نــیشک قانو ــز ادداشت کرد و گفت:  ــیهاچــ
ً در اــشه که  مــی تــیداده حدود هشت ساع  ثــر مار فوت کرده. مرگ مغزی معمو

ل  مــیه اتفاق ضــ  ه ضــ افته. ظاهرا ده ساعت ق  لــیش خورده. و ســر ه ای 
د نبوده که  ش اگــشد ــنشــبوده. سکتۀ مغزی  ــنم عل ه احتمال بوده ک تــ

ع ه مرگ مغزی شده.  شده و  نــیسانــر خو  نــیمنجر   ـینـن رساســ اه مغز انجام 
. شده هم متوقف  

ه و تح شــیوا ه حرفش لــشون ندادم تج سخت بود.  لــیخــام ــر ِل حرف 
ش زل زدم و گفتم:  ــی ــنخوام.. ب مــیرمق ب عه دف ــنای آخ ــر مش.. فقط.. ــ  

ا تأسف تکون داد: نســر  شه آقا  مــیی   

افشاری گفتم: خواهــش  کنم   مــیا   

ا مکــنعــ کوتاه.   لــیخــگفت:   نــیطوال  ثــیکش رو زد و   

ــز تونم؟  مــیکوتاه" هه. واقعا   لــیخــ" لند شدم.... چــ ی نگفتم و   

 ــنه اش مــیدت نســر ات ــر م ــر مــداد  مــیدخونه شدم. بوی مرگ ســر وارد سالن 
 جا؟

غض نکنم.  کــمهامو مح لــب روهم فشار دادم تا   

  "ســیر  مــیق ه ناَح  .. حالـــــــــا  لـــین بودی و ـــمَ  ِق ـــ" َح 

رو گفتم که  ــز نــد لــیمــسمتم اومد. اسم و فا شــید پو فــپوزخندی زدم. مرد س
شت ســر  ستاد. کــش رفتم. جلوی ســر ی تکون داد. جلو رفت و من هم  شون ا
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ستم. نفسم رو  کشم،   مــیس کردم حس حــچشمامو  ه ذره نفس  ه   مــیکردم ا
خواستم  مــیرو  ــنمــم. هرچند هــر مــ  

از شد ــکــان  صدای  ه  نــچند ثادم. دستم رو گذاشتم جلوی چشمام نــرو ش نــیــ
ه سخ ش زل زدم ــر ل کردم و دستمو تــر کن  تــیگذشت. خودم رو  داشتم و ب  

ارچۀ س درت مشفــه  ه خاطر مرگ  ای ر ــکردی و حاال   مــی تــن کــید.. چند ماه 
د فــمرگ خودت س  

دم.   کــممو محلــ ً کــاچشماش   ــر ز که حس کردم زخم شد   کــمانقدر محگ  م
ش ســ زد..  مــیکبودی   ههاش  لــبروح بود.. رنگ  ــیاه بود.. رنگش پوس  

لوم هجوم  ه  دم  مــیچهره رو ن ــنمردم و ا مــیش کــاورد.  آغض  د  
اخلش وجود در د حــیچ رو هــیده شده بود که چــــملحفه  ــنداخل ا مــیجس

 نداشت 
ه ملــم روی کــااش شب دعوا    نــیاس و ملحفه فرود اومد. لعنت  اهاش د که 

 کردم.. 
ه قسم ــنار چشمات رو ب ــنخ آکه نذاشت   تــیا درد زمزمه کردم: لعنت   و  مــ

ــنقدرت خدا رو توشون ب ار  ــننذاشت واسه آخ ری که گــاه روز  ــنم. نف ــ
ف و  ببوسمت.  ستم صدای ظ ه من که دعوا رو کشش دادم و نتو لعنت 

د واسه ــنشــدل ا وش کنم.. ن ارم و مدام تو ذهنم ا س ه خاطر   ــنخ آت رو 
 هخواستم ک مــیو ر  رومتآبود صدای  مــیو خش دار  ــیدفعه صدات انقدر عص

لند نکــا.  نهــز اهام حرف  ا عشـق کردم.   مــیش دست روت   
شت گوشش دادم. نتــر  مای ســر ذره ای از  تــیخواستم ح مــیه ای از موهاش رو 
فتم: گآروم  دم ســتــر  مــیت زنم مــدم. آره از ســتــر  مــیش بهم منتقل شه. تــ

ه فکر من مــیرح ــی لــیخــ ه  ه فکر دختــیسنــ ا ه فتــر ،  اش..  کر مون 
اش نــد امون   

ات عشقــــــم. ــر م ــر مــدم: ــشداد ک  
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گه دلم تاب  ه عقب قدم  لــیه بودم. و ــر خــاورد. عقب رفتم هنوز بهش نــد
داشتم تا دور شم  مــیــر   

ل از ا جــیجلوی در خرو  ستادم. ق ش   ــنا ه هم رو گــان ــنآخ  گردم،ــر که سم
نۀ ر خود خو گــام منجمد شد. انتــن کــلدخونه بود  ســر اون سالن انداختم. واقعا 

ا جا ا ــنه ا ــننــجسد مامانم و ناز  ــیای شناساــر ه روزی هم  ارواح بود.  ومدم. 
ع اد  گه   مــینهم  ســیام و کتــنمانعم شدن. االن  لــیام و ــخواستم  نــیداد و ف

د نــر   مــی تــی آره شجاع ستخوا مــیشه "شجاعت"  مــیو تو حالت 
  .. تمششخواست که من دا

م داد و   ـز ب دپوش سمتم اومد و چند تا چ از اونجا خارج شدم. همون مرد سف
تون  م ب ت مـی  سل  گفت: این حلقۀ همسـرتونه. 

ش دادم  ه حلقه کف دستم.. این حلقه رو جلوش زانو زدم و ب من موندم و 
 چقدر زود گذشت.. 

  ــتَ صــیمُ  نــیعت َ ــنَ تَ ف" رَ 

ش "رَ اوَ  نــیعجــــر َ زَ   

*** 

ـره بودم که دو نفر اومدن و مانع شدن  ه صحنۀ جلوم خ ا چهره ای شوکه شده، 
اشم و نتونم مانع شم که اشم آره نظاره گر   جلو روم رو تماشا کنم و نظاره گر 

ر دفن نکنـن.   زنم رو اون ز
د  ه های شد م بود.  لوفر روینــصدای گ ان که کنارم اعصا امران و ک دن  ا د

ستم مخالفت کنم  بودن، سست تر شدم منو عقب بردن. الل شده بودم نتو
اهاش خدافظـی کنم.  ستم راحت  اد بزنم.. نتو  و ف

ه حال جلوی هیچ کس  کسان مـی شدم. تا  ـن  ا زم ه لحظه تقال مـی کردم،  ه  ا
شده بو  ار  ـی اخت دم من غرورم داشت دفن مـی شد. انقدر   

اد؟  م ن ـرم که اش گ گه چرا جلوی خودم رو   د
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ــــَرم ِبهَتــــر از اینه..  م ِ  " 

نــه " ِمت مونده تو این س
َ
 غ

اهام مدام درحال پیچ خوردن بود. تعادل نداشتم   جای دور تری منو بردن. مچ 

ار داداش خ غض رو نگه داشت و گفت: زان ان  ودت رو کنتـرل کن. ک  

ـن؟ ـی رحم اهاش خدافظـی کنم چرا  ـن  دم: نذاش ا خشم دستم رو کش  

ه بنده هاش..  اسخگوم نبود. چه برسه  ه مـی کردم. ولـی خدا هم  ال  

ذارن..   زمزمه کنان گفتم: تنهام 

م رفتـن.  ه هــیم  ده نــچ کس نبود که  دا  ــفر زادی تــناز هاله  لوفر دلداری 
یع جنازه آزارم مـی داد.  کرده بودم.  ش ه د صــر چ مقهــی حضورش تو   ـز ـنــنبود. ا

م   مــیکرد الاقل دعوا ن  مــیفکرهارو ن ــنا ش کرد د و دا مــیم رو خراش لــق بود
د دم رو  کرد.   مــیتازه  تــر داغ دِل داغ د  

ــنلو نــ ه خواهر کنارم بودی. ـننـشه مامــه هق هق و ناله هاش گفت:  ــ ه  از  د 
ک تر..  ادری ــر تونم خواهر و  مــیدی نمــکه فه  تــیدرست از وق خواهر هم نزد

اشم چرا رف معرفت؟  ــی؟ خواهرم انقدر تــیداشته   
ه هاش  درفتاری  تــر شــگ اهات  خش که  امو ب ا کرد   مــیشد: خواهری 

خش وق ار تح تــیب  ب بودی.. فقطجــماه بودی ن لــیخــت کرد. تو ـر ـقــچند 
ود که ب چــیبود؟؟ گناه تو  چــیدن. گناه تو ــک   مــیت ســر بودنت رو تو  ــر قــف

تو نه؟  لــیوتمند بودن و ثــر انت فــهمه اطرا  
ل تحمل بود دلم ــر غـ لــیخــجو  گه مغزم   مــیقا ر نکنه و کــاخواست منم د

ال ــر مــاالن  ــنمــه ا  ام نــد لــیو   چــیاد و تموم شه همه ــم لــق ســر  ــیم.. 
دم؟ چرا انــد ــنش رفت چرا اکــا داشتم. نــ؟؟ دو تا دچــی ون منو امو از دست 

ه خاطر ف ده؟ عشقمو  د سال ها  ــر قــبودن، تح ــر قــاز دست  ا عد، شد و حاال 
کشن؟؟  ــیام، نــاون د ه رخش  ش رو  کس بود  
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ای  همون آدم ها بود. مثل هاله  ءلوفر هم جز نــا  
اومدی؟؟ کجا  ــر خودم اومدم: آخ خاله چرا انقدر د هلو نــا صدای خش دار 

 بودی؟ 
ش چر گــان دن الغر و خــهم سم شسته روی تــن ــر ساده  کــیاس مشلــد.   ،

لچر   و
ه چهره اش خــمسخ شده و چشمای  ا من نداشت.  قــیچ فر هــیس از گ  

ه تــآم لــق ستاده   نــیستار جوو ــر ش گرفت.. چشمم خورد  لچرش ا شت و که 
ا  کرد.   مــیه گــاحم نتــر بود و   

ستم ک د کــم چکــااش هچشمام رو   
. ام. نــم توی دلــتوی ق لــیزمزمه کردم: اون زنده اس و   

سش نکــا ه  مــیش اون شب  ل  تــیح م نــک  قــیم کنار هم عاشنــو ــت تــر شــزدم 
ه لحظه..   شتـر در کنارش عاشق بودم. شده  کـاش ب  

ه م ت ندارم   نــیلعنت  که واسه انتقام گفتم دوس  
ه م کرد و من فقط نظاره گر مــ لــیخورد و خودشو خا مــیکه حرص   نــیلعنت 

  بودم
ه ا د االن داشت  مــیهمه خودشو عذاب ن ــنا د االن کنارم بود.. شا داد شا

غل نــد ا   مــیامو  خوند  مــی ــیاش الالــر کرد..   
م تــر آخ دخ ر که صدای مادرت رو ا  ــنای آخ ــر شه که  مــیم بهت حسود

خش الاله دی. نــش از  ــر من صدای  ــیل و دیــر گوش س  شــصدای آرامش 
ش رو حس  خــدم.. صورت نــغضش رو ش د دم لرزش  س از اشکش رو د

 کردم 
ا.. مــکــان..  کــه کردم.  گــااطرافم رو ن  

ا دخ ــر ــه مرد  شناختمشون  مــی.. ننــیو مرد جوو  تــر همراه   
ه  ــر مــآخ  ع جنازه ات؟؟ ــیشــده مو نــی ســید کردی که ک کــیم واست مگه   

دم که  صــیه کردم. شخگــارو ن تــر دور  مــیکــ ش کرو د ده شــچادرش رو روی صور
ه  ا..   مــیبود و معلوم نبود داره گ دم. زن شــک  هــیآ. چهره اش معلوم شد. کنه 

  فروغ.. ــز نــعموی د
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از حال فرشته خانم ود ستاره بــر ه خودم اومدم. همون  مــیغ خانجــیا صدای 
 رفته بود. 

گه حوصله نداشتم. ح ــندن هم سخت شــل زدن و نفس ک تــید ر ممکن کــا  تــ
ام شده بود ــر   

ش بودم، خودمم درجا تموم  ه موقع دف ور  مران منو دکــاان و  کــکردم.    مــیقطعا ا
دم.  کردن  د خوب شد که اون لحظات رو ند شا  

اد رو سنگ ق ــینجو  ــیاز  فرشته خانم ت ــر حواس ها  ۀها فرود اومدم. همــر ز
د که   ســیک  شده بود.  ل..  رم خم شده کــمند شه.. و مثل ق مثل هم  

ا ا ــز نــمال د ســیهه مگه ک د؟ تحمل حالش،  که عاشقش بودم   ــنرو د  

ه جم  عــیسبودم. همه  جمع شده بودن زل زده تــر جلو  مــیکــکه    تــیعــیفقط 
ش رو بهوش  تــنداش ارن. ــماما  

ش..  ش.. ماما گه  اون   آخ ماما و داره؟؟ کــیعد شوهرش د  

دجور سوخت و اششــه چشمام ک تــیدس م شدت گرفت. کــادم که   

لند شدم و  ه خا های رو  ــیاز جام  اسم، دور شدم.. از همه.. لــتوجه   

..  خانوادهها.. از ــر از ق ده های داغ د  

م فقط اون ز  ه و من روی خا ــر ما دوتامون ُمرد خا  

دم ز شــر کگــاســدم چه قدر فکر کردم و مــنفه ره.. گــاــسته  ــیکــلام  ــ دم. فقط د  

ش داخل وجودم شعله تــش گرفت. آتــر تو دستم رو مشت کردم. دستم آگــاســ
ا وجود دک نکر تــر مگه  بود.  تــر ور   ً کردم.   ــیمفکر ن چــیهــه  ــز نــده بودم؟ اص  

 لــیــخمن  د شــر خواهم کگــاســکشم.. من   مــیر گــاســقولم عشقم.. من  ــر زدم ز 
خودخواهم  لــیخــد قولم.. من   

د.. نــو داری ک ــر َسم ِامَشب آخــَچشم های  اد جمله ای افتادم: "  
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ه اش َمرد ج  َقط " مــیر گــاســای ِگ
َ
خواَهد ف  

از اون درصد عــیچه تلخ و واق شکگــاز زند  مــی  ش تــر شــ لــیداد. و  مــیل م رو 
مه خالصه شده بود. کــلدر سه    

رم"کــاا"،"نــ"،"دــزنــ"د  

ــر م آوردم جــیچم رو از ــحال س  ــی ه ون و سوار شدم. جرئت نداشتــ م 
ا حداگــاکنارم ن  لــیخا لــیصند ادم. ز دگــاعت  ســر  ثــر ه کنم. فقط استارت زدم و   

 

ــن چـه کـــردی..   " ِب

ا ِدِل َمــــــــن   تو 

 ِعشــــِق تو آَخــــــر.. ُشد قاِتـــِل َمــــن 

 تو مـــی َروی و َمــــــن.. 

ـــم 
َ
 مـــی مان

ـــه مــی رَســــم  ـــــم..  ه ِگ
َ
مـــی دان  

ــــم 
َ
وان

َ
ــــــم ِنمــــــی ت ــــن ِنمــــی کَنـــــم... َمن عاِشقَ  ِنف

 

 ُخ دا  نِ گ هـــــدار   

 
َ
عاِشقانـــــــۀ َمــــــن  ای ــــــــه هــحظل  مـــــاِم ت  
  

ه هَ ُخ  مــــــــــرات دا   
ه های   ِل ـــــــلدَ  انــــــــــــۀ مَ   ِگ ــــــن ــکوَد  
  

 َس 
َ
ـــت المَ ر َس ف  

 ل ِ ه دِ 
َ
د.. ــــــمان  
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دِ ا  دار..  م د  
 

هــــــــــدار گ دا نِ ُخ  هـــــــــــدار.. گ دا نِ ُخ    
هدار.. گ دا نِ هدار.. ُخ گ دا نِ ُخ   

 
ـــــش َزدی تـــــــــــو 

َ
 آت

ــــــــَرم رو...  َ ال و   

ــن شَهـــــ ــر َجمــــــع کــــــن از ا  

سَتـــــــــَرم رو...  ِ  خا

ـــاِن  ــــــــتَولــــــی م
َ
  خاِطرات

ِنگــــه دار..  َمــــرا   

ــــــــر ُمساِفر َمــــــــن  ِخ ِ ــــر 
َ
 َسف

" هدار.. گ دا نِ ُخ   

گه ن ستم مانع رخ مــید گه نکــااش تــنتو شم.. د ستم صدای هق هق  مــیم  تو
س  م حجــیم رو داخل شــچه لرزش گو ــن ــنشــو فضای مال کنم تا تتــر هامو کن
ــر کردم.  ان خودم رو فــبود. حوصلۀ اطرا ســیدمش. شمارۀ ناشناشــون کــ

ه. ــر نداشتم چه  ه غ ه  سه   

از زنگ خورد. فح له؟  شــیردش کردم.  زمزمه کردم و وصلش کردم:   

سالم.  دم: نــرو ش ــیصدای فوق العاده آشنا  

کردم: شما؟   مــیاخ  

شناخ ؟ تــیپوزخندی زد:   

ه تاحاال شناخته بودم، ن دم: ا   ؟تــیهس کــیدم  ســــر  مــیا حرص غ

ه آدرس   ثــیمک فهــفرستم.  مــیکرد و گفت:  ام  کــی  مــیا اون جا تا   
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گه و ــر _  شو فهد دی؟مــمزاحمم   

ه   نــیا لح ه  مــیرت ضــر گفت:  ای. نــشه ا  

و تونم ت مــیو انداختم کنارم. چرا نشــیدم و گو شــو صدای بوق های ممتد دادی ک
اشم؟ تــنکه دارم هم   فــیحال مزخر  ً مگه تاحاال همه ها  ه  ه سودم بود چــیاص

ه  اشه؟ضــر که حاال  رم   

 *** 

ه  که   نــیکــاجلوی م ر اده شدم و دــفه کــاآدرسش رو فرستاده بود نگه داشتم. 
از کردم. نــچ  ه اطراف چرخوندم. واقعا حس گــاش رو  کردم چشمام   مــیهم رو 

ل تــیشه دس مــیف عــداره ض  رو درحال تکون دادن تــیدم که دسشــم کــارو 
دم. حتما منظورش من بودم.  کش شدم نــز د د  

ه تته پته افتادم.  ش افتادم تعجب ه دفعه چشمام گرد شد.  اد حرفای اون ش
عد هم فرارش.. ــز نــو شوک د  ..  

؟ نــیک  مــیر کــا  چــیجا  ــن کردم: الــاخم غ  

؟ کــیدی  مــزد: حاال فه جــیپوزخند ک ام؟ مگه نه  

ــنخشم ه اندازۀ ح گــ ه مشت زدن هم جون نداشتم. آروم گفتم: همه  تــیشدم. 
.. ــز نــچتون و مرگ ددم. مــرو فه چــی  

ه مامانم خ ــر فه گفت: از حالم خکــالد و  شــرو چشماش ک تــیدس  ـر ـنداری. فقط 
ع جنازه. خودم طاقت نداشتم ــیشــاد ــدادم که   

 پوزخندی زدم: آره از حالت معلومه چه قدر ناراحت شدی. 

د: من..   مــیاخ کرد و غ  

دی؟  دم: منو کشوندیــ وسط حرفش  لم  ل تح خزع  

س ســــر گفت.   مــی"نه" آرو  گو واسم ارز ســ ؟؟ چــیدم:  نداری که  شــیــــع 
ذارم. حــر  ه نــک ثا تــیات وقت   
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ــن تــیسکو  رسون قهوه اش رو  گــا  . ش کردمگــان و رمق روح ــیقرار شد. ــر مون ــ
 گذاشت جلوش. 

ــز + شما  ؟ــنل ندار مــی چــ  

نه ممنون.  _   

ش رو دور فنجون حلقه کرد و  ی تکون داد و رفت. ســر  عموی من، وع کرد: شــر دس
ای د نــیع تعلق  بهش ثــیار  ــنمــای هــر از خانواده اش طرد شده بود  ــز نــا

شون ه لــیل وضع مالــنگرفت د بود.  ــنمــخرا  
ه شوک دم. شــک  ــیآه دردنا درونم شعله ور شد.  شدم. عادت کرده بودم  ه 

مقدمه..  ــیمنتظره و ــر غـای ــر خ  
عد ســ_ تموم ارث ر  ام.  ا ه   چ وقتهــیکه   لــیه دالاز مامانم جدا شد  ،د 

دجور طمع اون همه دم. مــنفه د زد.  مــیوتو ثــر مامانم  ام ا  لــیخــعموم، ف ا
ام دوست داشت . خوب بود  ا عـر ـطوری که  ــنرو ب ــز نــد نــیادر زاده اش   لــیه. و ــ

اط بود ــیاغـگفتم.   مــیاش ــر  ــز نــشه از دمــهشد  ام در ارت ا  ــر خ تــیم. وقا 
د.. ســرگش بهش ر م  

م  غض کرد غض کرد.. هر دومون   
ه مراسم  ست امروز  د بود که نتو  اد. ــ_ شکست.. اشک رخت انقدر حالش 

ً  مثل من.  ه   مــیق کنه. و کــاخواست  ا ا  لــیری  از  ــر که د  ــنگفت  م شده 
ه د سه چهارِم خواست  مــیدم.  مــیانجامش  ش داشت ده.  ــز نــارش رو  دوس

ام بود. مامانم فقط اجاره پول داشتم از ط چــیمن هر  ا   مــیگرفت و   مــیرف 
ــر  ه. گــ  

ه،  ــر + حاال االن که ز  ده بهش؟؟  مــیخا خواد ارث   

ست.. اما احساسم نه  گــاان گه ن ــزی د اورش شده بود که دن ش کــار مغزم جدی 
ه مــی کرد.  شه مغز و منطق جلوتر بود و بر احساس غل  هم

رسه. اول از همه  مــیت تــر تو و دخ هوت ثــر گردوند. اون ــر شه زمان رو  مــی_ ن
عتــر ای دخــر  ا نگه داشته تا ضـته  ا   ــز نــه مراسم های دــنف ه صــر اش هم 

 کنه. 
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ا   مــیکه داشتم رو ن  لــیبود حا ــز نــها حق د ــنش کردم. اگــافقط ن ستم  مه کــلتو
ا.. نصــای تو  خواستم رو  مــیخشم رو  ــنمــه لــیدونم و  مــیف کنم. خشم.. 

ا هر  ا  کنم.   لــیخا ــنراد ــز مشت..  ی چــ  

و  ز ــنــوت من، دثــر ها تــنر گــاان لــیوت نبودم. چون توش غرق بودم. و ثــر گشنۀ 
وت مادی" بود ثــر از " تــر به لــیخــعشقش بود. اون   

کن.  مــیر کــالند شدم و گفتم: هر   خوای   

ستا..  جــیخواستم سمت خرو  حرکت کنم که گفت: وا  

عد از نا ــیش کردم. اگــحوصله ن ــی فر بودم تــنم ــناز ا صــر شک   

د..  ا د..  ا ه ناز  کــم_  اهات حرف  ــننــراجع  نم. ــز هم   

دم: تا هنــ ه زور تحملت کردم.  ــنمــشخندی زدم و غ ش    رت کــاو رد  ــر اال

ه   مــیاخ د  ا فهقــی حســر کرد و گفت:  . مــیقت رو   

گه فــکــادونم.   مــیکه الزم بود   ـیـ_ تا جا ه د  

س ستا. ــتا صدای  لند گفت: گفتم وا ا   

از ــر غضب آلود  عد سمت در حرکت کردم. لج  ــناز ا تــر گشتم و بهش زل زدم. 
 حرفا بودم. 

ش لــاز در خارج شدم که دستمو گرفت.  دم و سم گشتم. از چهرۀ ــر مو گ
ــنخشم د. ســر تــ کــمم گــ  

قه. قــمچم رو رها کرد و گفت: فقط چند د کــیا چشمای اش  

ش چرخوندم. گــاه شدم. نــر خــتکون نخوردم. بهش  چشمای  همو تو اجزای صور
خواستم  مــیرو دوست داشتم.  ــننــگفت: من ناز   ثــیعد از مک ه اش ــر تــس خــ

ارک هم... هوف  اشه. اون شب تو  ه  ســر  فقط مال خودم  ازی بود.  چه 
اختم و مجبور شدم هشــر  ه دوستام  کنم. از ناز کــا  ــنمــط مسخره رو  و  ــننــرو 

ه ا ــر ا خهم قرارهامون  ه جون مامانم تا حاال خودم   لــبها  تــیکوف  ــنبودن. 
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دم اومد که اون رو وارد انــز  ذــر ف و جثــازی ک ــندم. از خودم   کردم.   ــر ان نا
د. منم کنار گذاشت  چ وقت هــیمگه چند سالش بود؟ فقط روحش صدمه د

ــا لحن غم تــیره وق مــیادم ن ه تو اعتماد دارم. چون   مــیش گــ گفت من فقط 
الش رفتم،  تــیوق لــیو  . نــیک  مــیکه درم   ــیکنم فقط ت   مــیحس  دم مدرسه دن

گه ن د شــم داد کســر هلم داد و  ــنخواست منو ب مــیو د ه. ــ  

؟ مگه آدم تو عمرش ــننــبودی و هم ناز  ــز نــزدم: هم عاشق د ــیپوزخندی عص
ار عاشق  شه؟ مــیچند   

ــز خواست  دم: چــ ه دستم گرفتم و غ ا  قش رو  گه که گوشۀ  ــــع گورت ســ ی 
ا خواهرم کردی،  ه خاطر اون غل که  م کن تا  ا   نــیداختمت ُهلوفدو نــنرو 

ری که خونۀ ما کردی. کــااون    

قش رو رها  مــیکــ راه افتادم.  ــنشــکردم. سمت ما  ه عقب هلش دادم و   

ه من گفت: د لندی خطاب  رنه مث ــننــه ناز ــفقط ش ــز نــا صدای  ل اون بود. وا
ه.  ــر م ز کنم چون عشق من  مــیشه. درکت  مــیچ وقت تکرار نهــیحس  خا  

ا ظر  گه  مــیتم رو فــیخدا ا چند اتفاق د گه انــیک  ــر خوای  نتقام ؟ از چند نفر د
ــر  ام؟ از رادگــ ا ه خاطر  اطر ه خ ــر ه خاطر خواهرم؟ از تقد ــنم؟ از عموم 

ت قرارش  ه مورد آخری ممکن بود در اول ا.. دادم.  مــیمرگ عشقم؟ ا منو خدا
خش که   ــنب م و از عالم و آدم کــ ــر خوام انتقام  مــیه ا ً گــ د اص ف  م. شا جام رد

اشه.   اول جهنم 

ا صدای بوق ماکــااف ل ــــع حرکت کن. رو ســ کردم: آقا   شــیفرامو  نــیــشــرم رو  ی 
ارک کردی   

ــر دستم رو دست از  گــ ۀ در مونده بود. موهای جلوی صورتم رو دادم عقب و درو 
شستم.   کردم و 

 *** 

َد  مــی تــر مه  ــــتو رو ا  "   تِم د
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  شــیم ِ ــــــگ تــنم دلذاشتَ  مــیه ا 

  وز ــــــــنم هَ کنارَ   .. جا بودیــنا

.. امــــــتو َش  دوِن   

 ا  ــر 
َ
  .. ماستســر م و ز غ

  .. و ــت دوِن آره ِ 
َ
  .. مهراهَ  هِ ــــــــت

 
َ
  .. استنــدُ  هِ ـــــت

  امــــــتو َش  وِن دـــِ 

 ا  ــر 
َ
.. هـــــآهِ  م و ز غ  

 ه ا 
َ
ــ مــیی ــر ِ ها ــنت .. شر آَخ  نــیــ  

.. ناههگ   ــناهه آره اشِ اِ   

.. مَد ُش  مــیت رانِ ــــــــگ نِ   

َد  مــینِ  .. تند ساعَ َچ  تــیت َح ِم د  

.. تو  ه بودِن   

.. ترده بود عادَ قونه ک م عاِش ل دِ   

داشـــ لــیوَ 
َ
ده ن ت.. فا  

لـــــاش تو ر 
َ
ــــودی.. ســاون َهمه ت ده   

ـــــــه آَخــــــراش   

  امــــــتو َش  دوِن ـــِ 
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 ا  ــر 
َ
.. "هـــــآهِ  م و ــز غ  

  
دون د ــنااما  ــن، غمــز نــاتاق  س بود تــر از وحشت بود،  ــر نبود..  گــ  
انه اش.  لــیشه نامنظمش.. خامــبود از نفس های ه لــیخا ه های ش بود از گ
خوند..  مــیکه اهنگ   ــیبود از صدای سوزنا  لــیخا  

ش نــدلخراش د ۀا صدای گ ه خودم اومدم. سم گشتم و پتو رو روش  ــر ا 
ــدم. شــک اال کنــــ خشــم رو  اشــدم و گفتم: ب ا ه کردم ــید  دار شدی ــ.. گ  

دم و ادامه دادم: شا .. اما.. مامانت خند ه دوست  لــیخــد صدام رو اعصا
شنوه.  ار واسش تو تارداشت صدامو  ه  ه شعری رو خوندم. از اون  کــیفقط 

عد ازم  خونم و  مــیه  گفتم صدام   مــیکردم و   مــیقبول ن لــیخواست که آهنگ 
ست مـ.. نــخوب   
الشت فرو ســر آوردم.  کــمنفس    ــز نــکه بوی عطرموهای د  تــیالش دم. ــر مو رو تو 

داد.  مــیرو   
ه د اره  ش ک تــیا چشم دوختم و دسنــدو د ســر دونم من  مــیدم. نشــروی گو

؟ســر  لــیخــ ا اون گرم بود د بودم   
ا خودت و نجوا کردم دمشــک  هــیآ دنمم  دی. ــر : گرمای   

ً گرمای  خروار خا دفن شد  ــر ا جسمش ز م.. نفس هام.. همه و همه تــناص  

 *** 

ه دگــادم و نشــک  فــیدم و بهمشون رختم. هو شــرو موهام ک تــیدس ا نــهم رو 
 دوختم 

ه جونم افتاده بود.  ــیخوا ــیدم.. ــتا صبح نخوا  

ه که  ه ش ش نــآخ  دو ه شب رو  ش عادت شه کردم.   ســر ست..  د دور  شا
  شه مــیموش نفرا لــیو 

ا ــنله هارو  ه .. رفتم.  ــ ل غض نکردم..  لدون خورد. دلم نگرفت  ه   چشمم 
زدم  خــیپوزخند تل  
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ست. آخــصحنه های کنار  خچال شــک  هــیابون جلوی چشمام نقش  دم و در 
از کردم.   طری کردم   مــی کــیفه های خشســر لوم خشک شده بود. طوری که رو 

ه ــر  آب رو  دن غذاب نصفش رو خوردم. ضــر داشتم و  قه مونده   ــیا د که تو ط
غض کردم. آخ  م آخ   ــیغذا ــنبود،  اهم خورد . که درست کرد.   ــیغذا ــنکه 

 درست همون شب 

د فقط اشه. و  از اون شب شا ه  لــیدو سه روز گذشته  ش جون    مــیم لــهر ساع
داشت ر سوز گــاکرد. هوا ان  

ستمش و کــااز بود   کــمرفتم جلوی پنجره.  های  ر و غر کــادم.  شــده رو کــر مل 
ازش   مــیکه غذا درست   ــی. مامان وقتاــننــناز  گــیشمــه  ــننــاز نکرد و   مــیکرد، 

عد هم  مــیده و ســر گفت   مــی ش  ــس دم اون  مــیشون دعوا ــ شد. خند
ه مامانم که  مــیهم موقع ها  دم. مخصوصا   ــننــسن و سال های ناز  ــنعــخند

کرد   مــیرفتار   

دم همۀ هست و  ه ــر ستم االن ز نــمن چه قدر داغ د ه روزی ا ن. فکر کنم   خا
ا غم زمزمه کردم: " خسته ام از غم زمانه "ستم. نــها تــنم شه ــتن   

سشــل کــر روی  ل  تــدم.  من  ز ــنــپژمرده شده بودن. روح د کــمه چند روز ق
م کردم. تــنداشتم و ــر  لــیم رو از روی دستۀ صندکــهم پژمرده شده کت مش

لها رو م لمس کردمجــیچم رو داخل ــس  ه سمت در رفتم. از حاال  و  داشتمــر . 
د مکــاســر  ــر ســعد جزء م ا شت زه ــر ســر  از  از کردم و درو  را هم  کنم ب

م خونه خارج شد  

 *** 

دا کردم و حرکت کردم. صدای مداح که از اون طرف ها ــاز صندوق  ــیطری آ
دســر  مــیه گوش  ً کر کــاخواستم   مــیکرد.   مــیداغ دلم رو تازه  تــر د،  شم و  م
ل بود و االشده بو  ــیه کفش هام انداختم. خا  هــیگــانشنوم.  ن د حتما مال ق

حد از خودم غافل شدم؟  ــنمتوجهش شده بودم. درا  
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د  مــیها ن ــر ه ق هــیگــاچ نهــیه راهم ادامه دادم.  د بوتۀ ش مــینداختم. حالم 
د. شــک  ــر تــم لــی رو کنار زدم که جلو چشمام ظاهر شد قــز س  

دم  ا لــگذاشتم. ق  روی خا ل رو   شاخه هایزانو زدم. اسمش رو د قراری  ــیم 
د ــک   مــیم ــنســتو   

اد همون حرف هاش افتادم.   ــر ه ق هــیگــان کنار انداختم.   
ه  مــی+ «  ــز شه  م؟چــ ی   

ش کردم. گــان  
ام دفن شم. ــمردم  تــی+ دوست دارم.. وق ا قه ــر خوام ق مــیش  مون دو ط

شه.   
» . نــیکمــجا  ــی: شما مو گفت مکرد  شگــاود نغضب آل  

گه توان نداشت. رو ز  فرود اومدم.  ــنمــزانو هام د  
ه نه روی ا ــر ش توهه منم جام ز ــ؟ من جام تــیهام گذاشتــنچرا  _   ۀر ک  ــنخا

. ــیخا   

س ا دم:  اتــر گن که دخ  مــیقه که قــح ــنوسط اشکهام خند ا ــنا    ــیامگه ج . ــ
ه جای خفه و  د بود که  ا من بودی  ل تحمل رو ــر غـکه   ح دادی؟؟ اونجــیتــر قا

ک هم هست تــر جا  ه. تار ه وادارت ن ــیعــیسنا ه جات خ  هکنم کمــنداره ا
ً ممکن  گردی. ــر  م لــزنم ق مــیممکن ــر غـحرف از  تــیگردی. وقــر ست که نــاص
ــر   ـیمـش تــآ گنــه فکر من و د.. ــز نــد ه گــ اش چند سال د گه امون هم  ه  ه ا

م؟؟  چــی تــیمامانم کجاست، من لعن م شب خوا چــیبهش  د و ــم ها؟ 
م یهـو مرگ مغزی ــصبح  شد؟  م آخ نــدش اون دــر دار  دفعه که  ــنا؟ 

لند کردم؟  دمش دست روش  .. تــیراحت رف ـیلـخــ د  

غض  .. لــیخــاضافه کردم:  تــر شــا   

ذارن. در هر صورت دگرگون ــر  ــر ق تــر ــــع ســ دادم هرچه  مــیح جــیتــر   ــیماش 
شدم..  مــی ــیشدم عص  

از کردم و  روی ق طری رو  درش رختم.  ــر در   
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ــــــد "  زاد "ـــــــفرحف  

ا اش فاتحه ای فرســر  ش ــم از  لــی. و ــنو بهم رسوندــز نــخند گفتم: دلــتادم. 
ش داشتم.  لــیا و ــنتــسنــ صــر ش. مقــدــر خودتون  م ه تــر به خب من دوس

 عاشقش بودم. 

 خا ســر ه  تــنف رفصــر رو  م ساعتنــاز  تــر شــ م حرکت کردم و ــنشــسمت ما
ا کردم و مامان و  ــننــناز  ا  

دشون اتفاقا وق مــیکردم دارم   مــیحس  ازد د و  ه د را بهشت زه آم مــی تــیرم 
د دلم  ا ــر ن اال ــر ستم قراره نــها تــنه. چون گــ م. اــز ع  ــر ق ســر م   

از کردم.   ــر رو  تــیر کــادر داشبورد رو  ه شماره اش شــون کــ ه شدم. ــر خــدم و 
ا و ناز  ــر ۀ مردی که قشمار  ا رده ش هم کحــرو انداخته بود و طرا ــننــمامان و 
 بود. 

گه من رو  ا د ــــع گرفتم و همزمان سمت ســ شناخت. شماره اش رو  مــیتق
فرما عد از چند بوق جواب داد: الو؟؟  د.. ــمغازش حرکت کردم.   

؟لــیآقای جما ــنتــتم شناخزدم: سالم. عمادفر هس گــیرنکــمخند کج و  لــ  

گرد جان؟ ســر  ــی+ آهان. سالم خ   

خ مغازه؟  ــنتــد هسشــ_ ممنونم. ب  

له. معلومه.  له  ــز +  ی شده؟چــ  

ای.. ــر _   

شم.  خواستم مزاحمتون مــیواسه زنم  تــنانداخ ــر ای قــر دم: شــک  قــیمــنفس ع  

ش   کنه. ا بهت گفت: زنتون؟؟ خدا رحم  

ه مرز خف  مــیشکری کردم. حس  عد از مک مــی گــیکردم دارم  گفت:   ثــیرسم. 
ه  ای هستم ــخوای  مــیا  
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.  لــیخــ_  ً خب. تو راهم فع  

ه گــااده شدم و وارد شدم. صدای دستــدم و توقف کردم. ســقه ر قــعد از پنج د
م بود ــر سنگ  ی رو اعصا  

گرد ر ســا ــ+ سالم.   

الش رفتم.....  جواب سالمش رو دادم عد از دست دادن دن و   

ه جا کرد و گفت: خب.. همه ــنعــ..  ــز کش رو جا ــــخ چــ ش مشخص شد. حاال تار
ش رو  ؟ نــیــز  کنارش  چــیخوای  مــیتولد و فو  

ش  خــیا تل ش.. (: گفتم: آغاز عذا ان عذا ا  ..  

ــن...   ســ ــن رو بن دون مکث ادامه دادم: شعرش هم ا  

ـــکـــــت نــز "  ـــ  مــید ــوی َدر ـــــد  مــیَشـــــَوم،  َ آ  

ن.. ـــارآ ی َشــــَوم صدآ مــیکــه دور    

 
َ
گــو ت ا َچ ــــلِ م 

َ
ـــت شــم هــف ســـت؟ چــَ  

ــنلنگـــر  کَنـــم؟  قــیِشــدآزم و عــ  

" ی کـــَنــــم؟ ــر َ لــو دِ َرم دآــر  تــر َچ  ـ ـ  

 *****  

 

عد چنـــد  -   - سال 

چ  چ خ و ر  تــیزدم و دس چــیدار شدم. نــاز خواب  ــیدر  ــیو  آروما صدای خ
ش هام ک ه پهلو شدم. صدای خنده های ضشــر ه گوشم خورد.  فــیعــدم. پهلو   

شو لطفا   _ مزاحم 
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د.  تــر لند  چه  دار ــخند شو  شدم و گفتم: عه. مگه نگفتم مزاحم   
دن دو  ش فۀ ــر تــخندی زدم. موهای لــه بود، ــر خــش که بهم ســلۀ طو تــا د رف

عد  م کرد.  ش قا ش ستاد و دستاش رو  شت گوشش. صاف ا  لند گفت: رو زدم 
اشو منو ب ا..  ا ا..  مدرسه  ــر ا  

چه..  _  ستا  اشه حاال وا  
ا لــیخــعه  + ا چم؟؟  ــیدی  س اولما کــال  من   

ا اخم و دستا از کردم،  دم و چشمامو  ه    ــیخند م گــارش زده بود، داشت نکــمکه 
کرد.   مــی  

ً بهت نــر ا اال انداختم: اخم اص ا آد مــیومو   
ا د از شد.  زد..  مــیمو ن ــز نــخندش گرفت که اخماش   

لم که داری ن لــیخــ طنت گفت: شــا  ؟؟نــیک  مــیم گــاخوش  

الشــ ب ضــر ه  . غ فرار کرد جــیا . دم و افتادم دن  
؟ نــیک  مــی+ منو مسخره  چه  

چه.  ه من نگو   _ 
ش  ه حرکت سم اال. ــر  ــز خــ  غلش کردم و آوردمش  شو گرفتم،  داشتم و دس  

ا.. جــیا حرص  ا غ زد:   
ل گذاشتم چرو م چه.. مــیش و گفتم:  م  . دوست دارم بهت   

م رو سوزوند.. لــکه ق  هــیگــانم کرد. گــامظلوم ن  
شو.  ضــر و حاــر _   

گه ضــر گفت: حا  ــیخند دندونمالــا  م د  

دم و دس ذار من حاگــی  مــیدم: وای راست شــرو صورتم ک تــیخند شم.  ضــر    

ا صداش ــخواستم راه  شور. فتم که  متوقف شدم: صورتت هم   

؟؟چــیدم: ســــر ا خنده و گنگ   

امزه ای گفت: خب چون صورتت ِکِشل(کسل) بود و خسته بودی که  ا لحن 
د و فکر کردی حا ستم. نــ ضــر چشات ند  
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ش رو ک ــنشــدم و گفتم: شــل سه  نــیزو  ــ  

د.  عد سمت لــخند س حرکت کردمســر خندی زدم و  ــنجلوی آ . و ه  ــیۀ روش ــ
ا ــر خــچهره ام  ــز ه شدم.  دم دهنمچــ از شد  از شوک ی که د  

ه  دی کردم و  ا بهت گفتم: ضــر اخم  چه؟؟کــا  چــیب خارج شدم.  ر کردی   

دن وض لــیبهم انداخت. و  ســیتــر از  ــر ه گــان ا د  ــیرتم صو  ــر و ــر ت آعــعد 
د  ا چاقو  وقفه خند لدم؟؟ــ و گفت:  دی چقدر  دما. د  

ه  ــنا گفت چاقو.   مــی چــیقــار من قهقهه زدم.   

ش ر  چرا تو خواب نــیطو شــا؟؟ چه قدر تو نــدم: دلــه موهام زدم و نا گــیچن
. وای خدا شده ون و کج و کولهــز مــنا لــیخــهامو کوتاه کردی؟ االن که   

ه  ا اخم گفت: خب ــنســدست  ت لــبوسم کن. منم  گــی  مــی هــیه شد و  ام اذ
غـغ تــیشن.  مــی خب  ــنتــ  

دم و گفتم: الاقل جای ا م کوتاهشون کنم. ــر  تــیگف  مــیرا کــا  ــنخند  

ً کوتاه ن لــیلوس و کش دار گفت: و  . نــیک  مــیاص  

ا وضســر ا تأسف  که االن دارم مجبور شدم کوتاهش    یعــی تکون دادم و گفتم: 
 کنم. 

س شدم. نســر اش رو از کشو خارج کردم و وارد تــر رش  ه صورتم  هــیگــاو
زدم عادت کرده بودم.  مــیرش هامو  ــر ه د ــر انداختم. د  

عد از اتمامش  وع کردم. شــر رم رو کــادم و  شــک  فــیلش هم واضح بود هو لــد
الفاصله گ  شــیــــع دو ســ  ــر اس های لــرفتم.  رم کــااق  دم و وارد اتشــم رو پو نــو ــ

 شدم 

ــز  تــنداشتم و مشغول نوشــر گه ای ــر  ا مــیمه چــ ه دفعه کتاب ر  یضـشدم که 
ا اومد جلو چشمام. نــد  

ا ا دم. مــدی؟ نفه مــیح ضـیو تو ــنا ــی_   
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  تــیگف  مــیشب ه. دــر ا تعجب گفتم: االن که د

م مــا مظلو  د.. ــر ت گفت: خب خوا  

ره اش مظلوم و غم تــیشه وقمــه ــنچ شد.  مــیدجور دلم رش  شد، مــی گــ  

ا را ت  ه جوب ن ضـیخنده کنان گفتم: تو هم مثل من آ اشه تو  مــیتو  ح ضـیره. 
دم.  مــی  

از کردم و  لــیا خوشحا ش رو  د که کتا دم: کدوم صفحه؟ کجاست؟ـســـر خند  

ش رو  ح ه مثاــر صفحه و م ا توجه  ش داد.  شو که خود کتاب   لــیام آورد و 
ح دادم. ضـیاش تو ــر داشت،   

عدی ه سگــشمــدرخواست  ا ا تــنش  ش ــنموهاش بود.   مــیکه فقط تا گرد
ندم   مــید، ســر  گفت ب  

عد از شو ــر  گــیکش قرمز رن ا داشتم و  ش و  ه شو ستمشون. زدم  نه کردن 
گه دــ خند گفتم: لــ م. ــز شد ع  ــر م د  

*** 

 

ه خواِب " مَ  َد  ن  م خوب د  

َد  اهَ د ــاره مــم که  م دو  

تــاره ز ِس ا  ــر مون شد آِس   

  سِت تو دَ 
ُ
ه ق ماهـه  رص تو   

ه خواِب َمــ  َد  ن  م خوب د  

گه گِ    نــیک   مــیه نِ که د

ـم نــک   مــیل نِ مو و تای هَ سدِ   
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ـم نــک   مــیق نِ جوری دِ  ــنا  

ـــَد  م د  

 

م.. خــر َچ  مــیستام بود ستات تو دَ دَ  د  

.. ا اهَ  ا گِ ـم ــم َخ  مــیه ز شادی  د ند  

گه   رَ  ــید
َ
اهَ   ــیانــبود دُ حــم ن م که ما  د م د  

ــم دشــخَ  مــی ــید بوده دوتا.. که َ چــیهر   

 

ه خواب خمَ  َد ــن  م وب د  

َد  ستونه.. لِ ــــمون گ م که دور د  

ارونـه مه جا بَ هَ  ار و   

گه دِ  مــونه  مــیا نِ تــنل د  

ه خواِب مَ  ــَد  ن  م خوب د  

َد  .. نــیک   مــیی ــر لــم که دِ د  

  اون
َ
ی.. ــر ز شادی ه که ا ر دق  

  "نــیس ک شه ِح  مــیخدا رم که 

 

ردم: اهاش زمزمه ک  

ـــَد  م " د  

م.. خــر َچ  مــیستام بود ستات تو دَ دَ  د  
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.. ا اهَ  ا گِ ـم ــم َخ  مــیه ز شادی  د ند  

گه   رَ  ــید
َ
اهَ   ــیانــبود دُ حــم ن م که ما  د م د  

ــم شــخَ  مــی ــید بوده دوتا.. که َ چــیهر  د  

ـــَد  م د  

م.. خــر َچ  مــیستام بود ستات تو دَ دَ  د  

.. ا هَ ا ا گِ ـم ــم َخ  مــیه ز شادی  د ند  

گه   رَ  ــید
َ
اهَ   ــیانــبود دُ حــم ن م که ما  د م د  

ــم شــخَ  مــی ــید بوده دوتا.. که َ چــیر هَ  د  

م "شــخَ  مــی د  

ه خودم اومدم: ا نــاز حرص د ــر و  فهکــالا صدای   ـا هر روز وقا  ا  مــیمنو  تــیه 
ه ذ مــیآهنگ رو  ــنی مدرسه، ار ــ ــز اری. خب خسته شدم  د  چــ . ار ذ تــر جد  

ا کردم. نــرو دور از چشم د کــمغضم رو قورت دادم و اش ا   

دم و گفتم: آهنگ قشن ش دارم. گــخند ه دوس  

ش دار چــید: ســــر ا تعجب  ؟ــن؟ دوس  

.. ــز نــی تکون دادم: آره من و مامان دســر   

ا بود؟ نــاسمش د تــید: مگه نگفســــر مشکوک   

ام بود نــد لــیبود و  ــز نــ_ نه اسمش د  

رم. من د ام نــا اخم گفت: من ق  

ا ا عص گفتم: حسودی نکن. تو   عــیت مصنو نــجلوی مدرسه اش نگه داشتم و 
عد مامانت.. مــیانــهم د   
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دم.  ــیحسا و غم لــیو ذوق رو تو چشماش د ــنی ش مامانمو کــاشد و گفت:   گــ
دم.  مــی بود؟ ــیکــلچه شد  

ه دستام که روی فرمون بود وارد کردم  ۀدــر  اشک جلوی چشمامو گرفت. فشاری 
شه  ــر از ســر م کــاتا اش  

تو بود  ــنعــ_ چشماش و موهاش   

. شد  ــر و مدرسه ات دــر : ادامه دادم لحنم رو جدی کردم و   

ا در ک مــمثل ه ازش کنه.   تــیششه  ا تســر گرفت تا  سف تکون دادم و قفل أی 
از کردم.   مرکزی رو 

اش ع  م. ــز _ خدافظ مواظب خودت   

 + خدافظ 

در  شه لوس و ناراحت بود. مــصداش مثل ه صورتم رو آوردم جلو و گفتم: ماچ 
شه.   فراموش 

ش هام کنــر ا انگشت  اشه   د و شــمش رو ر گفت: حاال که کوتاهش کردی   

شوند.  دم. اومد جلو و بوسه ای رو گونه ام  ا عد از مدت ه قــیمــخند علــخند
د و  امزه خند از کرد و  زدم.  م و گفت: و ــر خــ اده شد. ــدرو  .. ــیاا لــیه شد ب

ل نــموهاتو کوتاه نک . شــی مــی تــر ا خوش  

دم و اسمش رو  اره خند ۀ خنده داری دو ق داد.  ســر لند صدا زدم. ق  

ا؟  ا م خونۀ مامان جون امروز؟  مــیعد گفت:  ر  

شه آره ســر  ه وقت  د هم ــر  مــیی تکون دادم: ا م.  کــیمت. شا دو شب موند
ت داره تو  لــیخــه هرحال  اد ــر دوس ه  ری ای گــاامون   

ــشــخند لــ دم و گفتم: ســ پ هاش زد و ل نــیــ  ــر ار د ــنمــای صدــر خ شد. خند
ست کــال شد    
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ش رو تکون داد و گفت: خدافــــظ.   دس

م خدافظ. تــر _ خدا همرات دخ  

ا تموم زورش که عد هم  ست ســر  مــیه نظر  کــم  لــیخــدرو  د،   

افتاد.  د و سمت در مدرسه راهــر موهای فرش رو داخل مقنعه اش فرو   

الش کردم تا مطم شم رفته داخل.  ئــنا چشمام دن  

حرکت کردم.  هــیــا، استارت زدم و سمت آ داخلرفت  تــیوق  

ه ماکــ  ۀداشتم و شمار ــر مو شــگو  لوتوث  ق  عد از ط  ــنشــان رو گرفتم. 
 وصلش کردم. 

د: الو؟؟چــــعد از چند تا بوق صدای زنونه ای تو گوشم   

ــن گــیرنکــمم  اخ شست. ــر ا ــ و؟؟ سالم. کردم و گفتم: ال  تــر عتم رو زاد ســر وهام 
ارم نــمن زا  

مــیص کــمصداش  ا  ــنتــشد: عه خوب هس مــ ؟ ــنتــر داشکــاان  کــ؟   

له کجاست؟  _ ممنونم. 

ش کرده بود شــ+ گو  شب مامانم دعو ه   ش رو تو خونمون جا گذاشته. چون د ا
ش زنگ  ــنری دار کــا . ــننــــز ه خو  

خ ا نه ب س ولش کن زنگ زدم گفتم رفته اداره  دار. شــ+ آهان. نه  د.. خدانگ  

ل نداره خدافظ کــا+ آها. اش  

ش جا گذاشته شــقطع کردم. خرس گنده گو  درز شو خونه   

ا نو  مــی هــیان دوماکــ بود. واسش خوشحال نامزد کرده  ۀ مادرشخال ۀشد که 
اره طعم زند  ست دو چشه..  گــیبودم که تو رو   

ا موقع ی شام افتادم. نــاد حرف های د  
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ا..؟« +  ا  

 _ جانم 

ا فگ شده آخه اون تــنا مــکــای  ــر دلم  ؟شه مــیان نکــعمو   ســی+ چرا عرو  قط 
ازی  کنه.   مــیمن   

دم: هنوز مونده تا عرو  عدا مــــکش. خاله  ســخند ــ مــیا رو هم  د اون  . نــیــ ا شا
گه. نــعدم خاله  موقع.  لوفرم هست د  

ت نــخاله  ســر + نه  کنه.   مــیلوفر منو اذ  

عدم اون نــم. نه   مــی_ خودشو  اه مــیه. فقط دلش ــخ  ســر ما رو  ات خواد 
االخره از تو کو  ه تــر ک چــدوست شه.   

ا.  ا .؟+   

دم: جـان  اره خند  دو

؟خری مــی ســیســر اس لــ+ واسم   

خرم  مــی_ نه کت شلوار   

د  تــر + عــه خب زشته. دخ اشه لــا اشه. تور داشته  تاج  اسش دامن داشته 
اشه..   روی موهاش داشته 

ش رو ک ا شــل اد گرف ــنخند گفتم: الــدم و  وروجک؟ تــیحرف ها رو از کجا   

. لو نــخاله ا و مــکــگفت:    ــیخند دندونمالــا   

  یخــدم و گفتم: شو شــروی موهاش ک تــیدسگفت.   مــی ــز نــلو رو درست مثل دنــ
ــنرم واست ب مــیکردم  خرم.  مــیاس رو لــ تــ  

ا ذوق دستاش رو  »د. ــهم ک ه و   

 *** 

ه صندکــاعد از اتمام   دم. شــه دادم. هوف خسته ای کــکم تلــرم،   
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ه  ستم فقط  از کردم که چشم کردم.    گــید ســونده ها ر ــر امروز تا تو ه کشو رو 
ــر غذ خورد. آوردمشون کــاچند تا   هشون کردم. خندم هوا رفت گــاون و نــ  

عد از کنــهای د شــینقا ه شب  شون یواششــا.    اخلرو د گهــر ی ســر ک  کــید
ــز  فم جا داد. کــ شون داخلگــادون ن فرداش لــیدم. و مــی اون شب نفچــ   ه ب

ها بودن  شــینقا ــنس اشده بود.  ــر ف کــچون  کشو گذاشتمشون.   

فرما از شد و  ــا صدای در اتاق، " ا رو  گه هــر ان اومد داخل. کــد" ی گفتم. در 
 کنار گذاشتم. 

ه  ه  م کردی. گو  ــنرد از اگســر _   . تــیتم که جا گذاششــیورا راه   

ت  مــیکه نفس نفس   لــیدرحا  ــیزنم  مــی ســر زد، جواب داد: من که هر روز ب
  گرفتم. سحر  راه از  ســر م هم رفتم شــمعرفت آره گو 

ست. کــا مل اومد تو و درو   

؟ــر ا چه خنــ+ از د  

شب چــیهــ_  گه خااامــکــا..  مــکــگه    ــیم هــی. از د شد  ار  ه  ا مــکــله  ا   

ذار هر  د: ولش کن توهم.  ا هم چند ساله مــکــخواد صدا کنه.   مــی چــیخند
ــر در  شغلشه.  گــ  

ه؟چــ_ منظورت   

ش رو  لــیهم هست و  ضـیدا کرده. راــر که کــا+   نه. ک  مــیف صــر اش ــر تموم وق
ا هم دراومده. نــداش ــقه تو خونه قــه د ا ست. صدای   

س االخره  شــک  قــیمــا عــتنفس  رشه. خودش قبول کرده کــادم:   

 + آره خب. 

ا؟؟ چرا عرو نــصدام رو مثل د ا ف کردم و گفتم:  چگونه و ظ ان کــعمو   ســیا 
شه؟  مــین  
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گه   مــیا صدای خودم ادامه دادم: راست  چه گه د  

گو چشـم آخر ه ش  د و گفت: ب ــر   مــیسال  ــنمــلند خند م. گــ  

لند شد و گفت: من  دم. از جاش  ازج کــاه  قــم. ــر خند ه  م ه ــیرام مونده. 
 دارم 

اشه  ً و ــر انگشتام رو تو هم حلقه کردم و گفتم:  .. فع  

ــر جت رفت  ــنعــی تکون داد و ســر  ون. ــ  

ا افتاد نــو د ــز نــم سمت قاب عکس سه نفره خودم و دهگــان  

ه چقاب عکس رو تو دست  بلــرو  ۀشد شــیخند نقالــو  ا نــانمک د رۀم گرفتم و 
زل زدم.  ــز نــهای د  

ه جورانــد تو آغوش هردمون جا گرفته بود.  ــیا   

ه های د ــندور  تــیا افتادم وقنــاد گ افلش زد و  ــ ه   بود  نــیچون واسش نا گ
غل من جــع ــز نــاش گرفت. واسه د  ازش ــیشد و صدا آرومب بود که تا اومد تو 

آغوش نگرفتم  ــز نــجسمش رو مثل جسم د ــیعد از مرگش چه شب ها . ومد نــیدر 
ادا  هکرختم  دا اشک ص ــیو  شه و ــم قراری نکنه  ــیدار   

ش رو ب ایــر آرزوم بود  ارم که شده خوا ــنه  اــ ه  ــــغ از همون  ر م اما در  

ه خواِب " مَ  َد  ن  گه گِ خوب د   "نــیک   مــیه نِ م... که د

شون ــنخند غملــ دم. شــک  انگشتمو روی صور غض آلودی رو  گــ هام  لــبو 
ست.  شت  نقش  ه  ش خارج کردم و  ری اکــش گردوندم. خود ــر عکس رو از قا

داشتم و نوشتم: ــر   

 
را

َ
گه نِ   ــی" واسه َسف رم..  مــیکه د  

سا ــ شه ِ  مــیکه ِقسَمت نِ   ــیَع م.. گــ  
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ست نــکه تاواِن َشک   نــیــقــواسه َهر َ   
ست نــک ــر تَ که ُمش  ــیواسه خاِطره ها  

  
از ِ  مــی خوای کوِه َیخ َشــــــــم؟ مــیم... ســـوزَ خوای   

مَ َمــــــ  خَشم  "ک کن.. خودَ ــک کن..  َ مو ِب  

 
د تو ا ه خاطر د ــنشا ه ج هک  ــیانــا دووم آوردم دنــده سال  اش رفت.. و 

گه ای اینــد ه که خدا بهم  د داد  هد  

 *** 

 
-^ ناـــــا ^-  
 

 

 

پ شد ژا ــنخب ا ا زند نــر رمان هم تا ا  رد. ک  مــیی ــر اـر ـامروز  گــیش تق  

ه از رمان را اشه عذر نــنو طوری  ــننبود ضـیا سندتون   مــیوشتم که مورد 
ع   خوام  ه موض ا من  ستم. نــ ئــنش تکراری بوده که مطمــکــلا ا  صِل ه ف تق

ف کردم. صــر ش تــای نوشــر سال رو   

ه هم خوشتون اومد و  خش بود، ــر ا   ^-^خوشحالم  ـیلـخــاتون لذت 

ــز ه  مهم  چــ  

ا ــز نــاز امثال د انــت زاصــمثل شخ د.. شــغافل ن د. شــار هم ن  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

401 
 

م   مــیه ننــرمان گرفت که چون طوال  ــنشه از ا مــیجه تــن ــیکــلکه    ــنو ا
ار خوندن  تــی. حــنمــفه مــیخودتون راحت  ک  ا   

ه مط کوتاه..   لــبفقط   

گناه کشته شدن   ــیی ســر ه  تــیگناه بودن.. ح  ــیداستان همه  ــنتو ا  

ای دنــخانوادۀ زا کــل ا ه اضافۀ    ــز نــار.. 

ه خاطر اطراصــر نا تــیح ه چفــ.. اون  شد.  فــیـثـر ککــا  ــننــان و رفتارشون وادار   

عاشق  ــنراد فر داشت تــنار ازش نــکه زا  ینــــگناه بود.. راد  ــیهم  ــنراد فــیاز طر 
ار اون   ســر بود و از  ار  ســر از  هم ــز نــرو کرد.. دکــااج ا نــزا ــیلغه شد و صــاج ار 

ــنو   قــیمنط ــیوجود اون  ش قکــ و  لــبه ای بود ه واسطۀ  نــیمه داشت و 
ت کرد..  ــز نــهمون از د مراق  

ت نکرد رو ج ــننــکه از ناز   ــینخواست دورا مــی ه ــر مواظ خش ان کنه. الاقل 
  کش رو چــکو   لــیخــ

ه فرهنگ تو  لـی دلم مـی خواد  ـر ها خ ً فق شه که اص م  ده گرفت جامعه حا ه ناد
شن.   

د ار نــو زا ــز نــای درک حس و حال دــر فقط  م" ر ا و گوش آهنگ های گروه "ایهـــ
خو  و  ــند فه ــننــهمزمان رمان رو  ه.. ــنمــراهش فقط ه (:  .. ــنمــو   

* 

 

Z.V11  (Z.V) 

 

24th of Bahman | 24/11/1398{Winter}  

 



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

402 
 

 

 

 

 

 

 

  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

403 
 

 

 
 

 

 

 



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

404 
 

 

 

  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

405 
 

 

  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

406 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

407 
 

 

 

  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

408 
 

 

  



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

409 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  WWW.NOVELBAZ.IR 

 

410 
 

 

 

 


