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 اول فصل

تخت  يصورتم، از رو يشه رو یم ریخوره و دوباره سراز یفرستم، سر م یمو پشت گوشم م ییخرما يموها

 ... داره  یدست از سرم بر م یبندم، کالفگ یموهامو م ییطال يکش مو هیبا  شمویبلند م

کنم  یم یدم، سع ینم تیحرفا اهم نیبه ا ،يدار یگن چهره معصوم یندازم، م یم یاتاقم نگاه يقد نهیآ به

 ... شه معصوم بمونه  یکه م ییفقط قلبم تا اونجا

هستن  زیکه برام عز ییزایاز صبحت کردن با چ ،یکنم، دوستش دارم، عاشق نوشتنم اونم از بچگ یباز م دفترمو

 ... همه با خدا  شترازیب دیشاخه گل رز سرخ و شا هیشده  یبرم، حت یلذت م

به  یاونم راض م،یراض شهی، هم میخداروشکر، راض ستین يدغدغه ا رم،یگ یآرووم م سمینو یوقت م هر

 ...  شیرضا

اما تو جوابشون !  يحسو دار نیکه ا یسر خوش يادیز دیشا گنیم ا،یدوروبر نیخندن، هم یوقتا بهم م یضبع

 ... باشم یراض دیبخندم، چرا نبا دیهست چرا نبا ییبایز نهمهیا یگم وقت یم

 ...  شیبه رضا می،راض میمن باز راض یندازن، ول یم دستم

که  ییزایبا لبخنداز خواب بلند شدم،به خاطرهمه اون چ شهیکه بازم مثل هم يروز 13/...08/10امروز  ایخدا

باهات  نکهیخوام، فقط داشته هامو برام حفظ کن، خدا جون از ا ینم ادتری، ز یبرام کاف نیفقط هست ، هم

 ... یستیحتم دارم ن یستین ؟؟؟يزنم کالفه ا یحرف م

 ... ذارم  یم يبندمو کنار یکنم، دفترو م یدردو دل م گهیجلمه د چند

تا مثل  نیرم پائ یزنه م یآمادس، مامان صدام م شبیاز د شهیسرکالس باشم، لوازمم مثل هم دیبا 8 ساعت

 ...نمیقبل رفتن صورت ماهش رو بب شهیهم

 یمیرو دوست دارم، بعد خدا صم یتونم درکش کنم اونو بابا عل یکه م یاندازه تموم حس دمی، شا ایتموم دن قد

 ... دوستامن  نیتر

 ...  یمامان ریسالم صبحت بخ-

 ، سردردت بهتر شده ؟ یمامان ، تو خوب زیسالم عز-

 بله، خوبم خداروشکر، بابا کجاست ؟-

 ... زمیبر ییبرات چا نی، بش زمیعز ادی یاالن م-
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رو  یاز نون داغ کهیت هیبرمو  یدست م ارم،ی یخودم نم يبه رو یسوزش داره ول شبیهام از درد د قهیشق هنوز

 یسال هنوز اشتهام رو تحرك م نهمهیداره ها بعد ا يچه بو...  کشمیدارمو بو م یرو بر م دهیخر یکه بابا عل

 ... کنه

نگاه  یحیبهش با لبخند مل... رم سمتش  یم شمویداره، بلند م یشدن پا نشون از اومدن بابا عل کینزد يصدا

 ... کنم  یم

 ؟ يترمه ، بابا بهتر-

 ... نیبم، نگران نباشخو-

 یهواشم، حس م یب يبوسه ها نیزنه ، عاشق ا یموهامو بوسه م يو رو رهیگیم نهیس يجلو و سرمو تو ادی یم

 ...  رهیم رونیاز کف سرم ب شهیکه از بدن جدا م یکنم درد مثل روح

 ترمه جان ؟ يامروز امتحان دار-

 !!! ستمیآماده ن ادیکنم ز یحس م یبله بابا، ول-

 ... دخترم تک ، تک تک  شهیتو درسا، مثل هم یآمادگ ریگه غ یبهت دروغ نم یچیحست راجع به ه-

 ... اعتماد به نفس دادنتونم  نیمحتاج هم-

 ... ازاون دوتا  شتریهم ، منم ب سویخنده مامان گ یم بابا

جان  سویگه گ یم یتسال وق نهمهیها تو حسرتشن ، هنوز بعد ا یلیکه خ ییعاشق مامان از اون عشقا بابا

 ...زنه  یلحنش با همه کلمه ها فرق داره ، صداش م

 ...جان  سویگ-

 ... زمیجانم عز-

 رفت ؟  یک امیت-

 ... ساعت چهار بود ، محراب اومد دنبالش باهم رفتن -

 خانم؟ يچرا صدام نکرد-

 ...سرو صدا بره  یخواسته ب یشدم، وگرنه م داریب یاجازه نداد، منم اتفاق-

 !پسر چرا انقدر مالحضه کارشده؟ نیدونم ا ینم-

 ... شما به عذاب  يتعارفا نیهنوز که هنوز از دست ا نیجان، مامان مه یبه خودت رفته عل-

 ... کنه من بچم  یمن فرق دارم خانومم ، مادر من هنوز فکر م-
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 ؟ یکن یفکر م ينطوریا امیبعد چرا خودت هنوز راجع به ت-

بابا  شه،یم رمیندازم، داره د یم یدستم نگاه يرو یبره، به ساعت مچ یدستشو باال م میبه نشونه تسل بابا

 ... داره  یجونش بر م سویو دست از سر به سر گذاشتن با گ شهیمتوجه م

 بابا؟  میبر-

ماست و البته جزء  یزندگ يبخشا نیتر يروند جزتکرار نیساال، ا نیمثل همه ا اد،ی یواسه بدرقه م مامان

 ... هست  ناشمیتر نیریش

 ...کنه  یکنم ، بابا اخم م یباز م اتمویکتاب ادب نیراه ب يتو

 ... یکاف يخوند یهرچ ،يریگیببندش بابا، دوباره سر امتحان سردرد م-

 ...چشم-

 خی روزیهمه جا از برف د شم،یم رهیخ رونیبه ب نیماش شهیکنه ، از ش یصلوات دلمو آرووم م هیبندم،  یم کتابو

 ... بازم دوستش دارم  یشده ول اهمیس فویآلوده کث يهوا نیحاال با ا نکهیبا ا یحت ادی یبسته، از برف خوشم م

سال ازم بزرگتره،  9 کیکه جونم به جونش بستس، نزد يبرادر!  امیبه خاطر ت دیدارم، شا بیدلشوره عج هی

 نیتر نیریگن شدم ش یحاال م یول ام،ی یم ایخواستن که ناخواسته من به دن یمامان بابا بعد اون بچه نم

 ...خونم  یاز چشماشون م نویشون، باور دارم چون ا یخواسته زندگ

 یم رازیکنه و از ش یپدربزرگم فوت م یاز وقت یبابا عل ،يکار تیمامور هیبا آقا محراب رفته واسه  شبید امیت

دوست  هیشن  یو از همون ساال م شهیآشنا م ریباشن ، با عمو ام نیخونواده مامان مه کیتهران تا نزد انی

 ...ادامه دارشده  نطوریهم یدوست نیکه ا ينطوریکه دختر خاله مامان و ا ممیزن عمو مر ،یجون جون

نداره به هر حال برام  ی، اما فرق نیبب اویکه ب شهیم یزن عمو بحث ایخاله  میبهش بگ نکهیوقتا سر ا یبعض

مهتاب دخترشون با من هم  یبزرگ تره ول امیاز ت یمحراب پسر بزرگشونِ که دوسال زن،آقایمحترم و عز یلیخ

 ...  میهست یسنِ و باهم همکالس

در  يدارم ، مهتاب جلو یکنه که مراقب باشم، آرووم قدم بر م ی، بابا بازم سفارش م شمیم ادهیپ نیماش از

 ...  ادی ی، با ذوق جلو م ستادهیا

 ؟ یخوب ،یخانم يچطور-
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ندارم، همه جوابا  گهید یشه، استرس یدوستم، امتحان شروع م نیتر نیام دیو شا نیدم،بهتر یدست م اهاشب

 تیبودن حما کیدارم و بازم نزد یکنه ، حال خوب یچشمام عبور م يصفحه کتاب باز باشه از جلو نکهیمثل ا

 ... کنم  یرو دورو بر خودم حس م یبزرگ

 یهمه وقت نم نیا یبدون نکهیجنوب باشن ، و ا دیماه با کی "قایتاب برادرش ، دق یمثل من ب مهتابم

 ... کنه  یم شتریب تویدلتنگ يرو ندار يصداشون رو بشنو نکهیامکان ا ادمیز یو حت شونینیبب

خودت  "کنمیرومو به آسمون بلند م...  ی، دلنگرون یکیخورده، با مهتاب همراه شدم، حرفمون  حیتفر زنگ

 "اشونو داشته باشهو

سر زده  گهیم شهیکارو ندارم، مامان هم نیا يامتحان پس فردا برم خونه شون، رو يخواد که برا یم مهتاب

 !!! اگه اطاق خواب خونوادت باشه ینرو حت ییجا

جمله ... هم مپسند گرانید يبرا يپسند یخودت نم يدم بهش، حرفاش برام طالست،هر آنچه را برا یم گوش

 ...دارم  مانی،بهش ا یقشنگ

 ... ارمی یکنه، دلشو به دست م یکنم، اخم م یمهتاب تشکر م از

 ...دم باشه، به زن عمو بگو من فردا مهمونتون هستم  یقول م امی یفردا، فردا م يبذار برا-

 ...خندم  یشه، بهش م یجمع م دشیدرشتو کش يکنه چشما یم ناز

 !قول مردونست هیکه قول ترمه  یدون یم، مد یقول م امی ی، فردا م گهیناز نکن د-

من منتظر بابا  یگرده ، ول یبر م ادهیکنم، فاصله اون تا مدرسه کمتر ،پ یم یخنده ،ازش خداحافظ یم نباریا

 ... مونم  یم یعل

داره با چند تاپرسنل،  یشرکت حسابرس هیو حاال  ییشرکت داره ، اون بازنشسته اداره دارا هیاطراف  نیهم بابا

 ... خانم رو بخوره  سویخونه باشه و نهار ، دست پخت گ دیبا شهیظهرا هم یول

 ...پرسه  یامتحان م جهیدم، از نت یم یسالم شموی، سوار م شهینم یانتظارم طوالن ادیز

 ... میخداروشکر راض-

 !ينگران بود يخود یبابا بازم ب يدید-

 ...  ستیامتحان ن گهید ينطوریکه بدون دلشوره سر امتحان رفت، ا شهیبابا، نم یعیطب-

 ...کنه  یمهربونش رو پر م يخنده و چند تا چروك اطراف چشما یم

 ... سفارش داده یواسه نهار کل سویزودتر که مامان گ میبر-
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 نیشدست و ا يزیبرنامه ر میزندگ ،یشگیروال هم هی نمیزوج ، ا يسه بار اونم روزا يهفته ا د،یخر میر یم

 ... ده  یبه من آرامش م ارهی یم یکنواختیبراشون  گنیکه م هیبرعکس بق

 عیزنه، من سر یم یبابا چشمک اد،یمرتبو خوشگل جلوم شهیمامان مثل هم ده،یچیخونه پ يگرم تو يغذا يبو

 ... شه یاعتراض مامان بلند م يکنمو همزمان صدا یدمو صحنه رو ترك م یم یسالم

*** 

 ییتونن باجا یم 6اونم راس ساعت  قهیده دق يزنه ، روز یزنگ م 6ساعت  امیمامان گفته ت ستیو دلم نت دل

که اون لحظه  یینوا نیرو رد کنه ، زنگ تلفن قشنگتر 12بزرگ  هیتماس داشته باشن، منتظر نشستم تا عقر

 ...کنه  یم نیریدلمو ش

 ؟ یرفت یخداحافظ یالو سالم داداش، فدات بشم بازم ب-

 ...زمیسالم ترمه خانم ، اجازه بده دختر نفس بکشم ،بعد منو به رگبار ببند عز-

 ...صدام بزن ، آخه پسرم انقدر نامرد يبر ینه داداش باهات قهرم، چقدر شب بهت گفتم خواست-

 دختر ؟ يبشه، دوباره بغض کرد تیاشک ياون چشما يفدا امیت یاله-

 ...گهید یکن یم تییداداش اذ-

 هیبه خدا، منم درك کن دختر، تازه آخرشبم که قد  ستیدست خودم ن ره،یگ یدلم م یموقع خداحافظ یخانوم-

 ... که  يو سفارش کرد یسال خداحافظ

 ...  يبد یلیخ-

 ..ادامه بدم  دیفهمم نبا یم ره،یم يچشم غره ا مامان

 ...خواد باهات حرف بزنه از من خداحافظ، مراقب خودتم باش  یم یداداش مامان-

 ...رسونه  یمحرابم سالم م یراست نطور،یباشه خانم گل، تو هم هم-

 ...ممنون ، لطف دارن -

 ...مامان جان  ایب-

مامان باشم،  يخوام شاهد اشکا یکنم، نم یکشه ، بغض م یآخرش بازم به اشکو آه م امیمامان با ت يصبحتا

موافق  ریو عمو ام یغصه خوردن، بابا عل ختنویشغلو انتخاب کردن کار همه شده اشک ر نیدوتا ا نیا یازوقت

گروه  یرفتنو حاال شدن مامور مخف اام ،يبودن اما زن عمو و مامان مخالف بودن که اونا برن دانشکده افسر

 !!!ضربت
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از ماو  ریبشن، غ ییشناسا دینبا یحت نکهیاونم از نوع وحشتناکش ، بد تر از همه ا تنیدر حال مامور مدام

 يرویسروان و محراب سرهنگ ن امیدونن ت یاونا خبر نداره ،همه فقط م یاز شغل واقع یکس ریامخونواده عمو 

 ... تا سالم برگردن  ازینذرو ن شهیم نشه و کارمو یهمه حبس م نهیرن نفس تو س یهربارکه م یشده، ول ییهوا

دورت بگردم  "کشم  یم خواهر به فداش، لباساشو بو یتو اتاقش سر جاش ، اله یرم تو اتاقش ، همه چ یم

 "معرفت  یب یرفت یبعد م نمتیبب یذاشت یتو آخه، م يچقدر نامرد

 .... ایخدا

 !از جنس خودت خواهدیم یمرهم دلم

  کینزد

 خطر  یب

 بخشنده

 ...منت  یب

باشه روش  یترسم ناراض یکنم ، م یحساس ، فقط نگاهش م دیسجاده شد نیا يکنم، رو یشو پهن م سجاده

که تا حاال تو  ییکادو نیگه بهتر یم امیرفته بود مکه ، ت شیچند سال پ یوقت نیمامان مه هینماز بخونم ، هد

 ... ره  یسجاده سجده م نیا يکنم، چقدر قشنگ رو یعمرش گرفته، بهش نگاه م

 یدوباره بغض م،  رهیگ یکشم ، نفسم از عطر جا نمازش م یکه از خاك تربت دست م حیدونه ها تسب يرو

 ...  امی یم رونیذارمو از اتاق ب یبندم، سرجاش م یم شیاصل يکنم ، سجاده رو از تا

مهمش رو نکته  يآمار رو دوست دارم، بخشا م،ی، فردا امتحان آمار دار رمیدرگ "دایامتحانات و من شد فصل

 ... کنه  یحواسمو پرت م میگوش امکیسپرم ، آالرم پ یکنمو به ذهن م یم يبردار

 ... مشکل دارم ترمه -

 يخونم چه برسه به نوشته ها یاز چشماش م یمنظورش رو حت گهیکرده، د یسیخالصه نو شهیهم مثل

 ... کوتاهش 

 ... رمیگ یشو م شماره

 شده باز ؟  ی؟ چ يسالم ، چطور-

 ...هم دارم  گهیدونم ، چند تا مشکل د یرو نم.... ترمه جواب مسلئه صفحه -

 ظور ؟خوب من-
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 خونه مون ؟ يایم-

 ... ایتو ب "اونجا بودم ، زشت به خدا، اصال شیسه روز پ نیمهتاب من هم-

 دنبالت ؟ ادیکه، به بابا بگم ب ارمیتونم همه رو با خودم ب یدارم نم اجیمن به جزوه هام احت-

 ... امی یم رمیگینه بابا زده به سرت مگه ؟ باشه، از دست تو ، االن آژانس م-

 ...باشه پولش بامن -

 ... شده  نیسنگ يادی، حسابت ز یخواد انقدر فضلو بخشش کن ینم-

 یگمو راه یبه مامان م ارم،یتونم نه ب ینم اد،یز یلیدوستش دارم خ اره،یتا ازدلم درب رهیقربون صدقه م یکل

 ... شمیم

 ...کنه  یزنم زن عمو درو باز م یزنگو م یوقت

 خاله ؟ یخوب زمیعز يچطور -

 ... خوبم زن عمو -

 ...پاره  شیکنم آت یم مونتیزن عمو پش نیروز از گفتن ا هی-

 داره خوب ؟ یچه فرق-

،  ییکه عمو اممیتو اون ت ن،ییاون دوتا که بابا گه،یدونم د ی، م یفهم یبار بگو خاله خودت فرقشو م هی-

 ...وسط قبول نداره  نیمنو ا یکس

آغوش نرم که مثل آغوش مامان ازش  هیبعدم  کنمویبوسه بزرگ م هی دیپرمو صورتشو که مثل برف سف یم

 ...  رمیگ یم هیهد

خواهر داره که اونم بعد از ازدواجش رفته  هیمارو با بودن اونا پر کرده، مامان تک فرزندو بابا هم  ییتنها خدا

 ... مییتنها شهیهم "شمال ما عمال

 !زده بشیخودش غ نجایمهتاب کجاست ، منو کشونده ا نیا... خاله -

 ... رهیگ یخانم گل، داره دوش م ادی یاالن م-

شه  یهم نم يزیپخش اتاق، چ شهیتو اتاقش ، جزوه هاش مثل هم رمیگمو م یبهش م زیدلم چند تا چ تو

 ...یشیبشه مقصر تو شناخته م ادیکمو ز یزد وگرنه هرچ دیگفت ، دستم نبا

دنبالم،  ادیب 9، قبل از اومدن به بابا گفتم ساعت  9 کیساعت نزد م،یکن یشروع م ادوی یربع م هیبعد  باالخره

 ... رهیگیجمع کنم که مهتاب جلو مو م لمویوسا شمیبلند م
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 کجا ؟-

 ...دنبالم  ادییم 9بابا ساعت  گهیبرم د-

 ... نجایخاله و عمو امشب مهمونن ا ،يبر ستیالزم ن ییجا-

 ! داکنهیقراره ادامه پ یا تاکه يخاله باز نیا ستی، معلوم ن رهیگ یم خندم

گه،  ینم يزیندازه و چ یباال م يمهتاب شونه ا...سربه سرش بذاره  یکمیزن عمو ، هوس کردم  شیرم پ یم

 ...سمت آشپزخونه  رمیم

 :گمیم ستمویا یسرش م پشت

 ؟ نیکن یخودتون رو خسته م نیزن عمو باز دار-

 ...تو صورتم  ادی یو براق م ي، جد داکردهیپ يبه واژه زن عمو آلرژ انگار

 ... قول  یوگرنه قول ب یچیه ایزن عمو ، خاله  یزن عمو ب-

 !!! ينامرد نیپرم، ا یجا مثل فنر م از

 ...باشه ، چشم، قول قول ، ترمه و قولش خاله جون، تورو خدا برام تمومش کن -

 ... شهینم گهید ریبرو خودتو لوس نکن دختره زبون باز، نخ-

 ...ندازم دور گردنش یشمو دستمو م یم کشیخوب بلدم، نزد خوابشو رگ

 !قشنگت ، تمومش کن برام باشه  کلیاون ه يخاله جون ، ترمه فدا-

 یکه هنوز اندامش رو دخترونه نشون م کیداره، قد بلند و بار يفوق العاده ا کلیکنه، ه ینازك م یچشم پشت

کنه، نصفشو انجام داده ،اما هنوز  يقاب برام ترمه دوز هی دیبهم قول داده تا ع شه،یاخمش باز م یکمیده، 

خواد نقره داغم کنه  یم یاونم هر بار وقت ز،یعز یلیکه برام خ اتمیکنم به معلم ادب شینصفش مونده، قراره هد

از  فیکنمو دوباره مشغول تعر ی، خودمو براش لوس م يجد دشیتهد نباریکنه ، اما ا یکه قابو تموم نم گهیم

تموم  شیرزما خندمی، منم م نهیش یخنده م شیگوشت يلبا يرو شم،یفرم هستش م يچقدر رو نکهیو ااندامش

 ...  شهیم

 یموضع م رییتغ یمیبه حالت مافوق صم یاز حالت رسم یدوباره مهمون شهی، مثل هم رسنیبابا از راه م مامانو

 ... ده 

*** 
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 5 کی، نزد نطورنیهمه هم ست،یدل تو دلم ن ان،یکه قراره داداشمو پسر عمو محراب ب يجمعه ستو روز فردا

گردن چون  یبر م یعموم يمایبا هواپ رنیکه م يسر يها تیمامور يوقتا برا شتریب نه،یشیصبح پروازشون م

 يفرن یگروه س نی، ا ننک یشرکت م اتیشنو بعد داخل عمل یوارد اون شهر م یلباس شخص هیبه عنوان 

 ... کنن  یرفتو آمد م قیطر نیهمه شون به هم

 يبرا میامشب مهمون ماهستن تا فردا همه باهم بر رمیخونواده عمو ام م،یکه بر میاستقبالشون اجازه دار يبرا

 ... استقبال

  "کن  ریشب آخرم به خ نیا ایخدا " نمیشیم سرسجادم

 گهیبار د نکهیا يکمکم کن فقط رو ایخدا"کنمیدستمو بلند م... از سر شوغ نباریا ادی یامون م یبازم ب اشکام

  "دست به دامانت بشم رو داشته باشم

 شومیم دیناام یام که وقت آموخته

 شودیبا تمام عظمتش ناراحت م خداوند

 . . .شوم  دواریکه به رحمتش ام کشدیعاشقانه انتظارم و

کنم، ترس  ینم دایپ یحس خوب نیتو ماش دنی، من از خواب دهیخوابمهتاب  م،یفرودگاه ریصبح، تو مس 3 ساعت

 قیجو نامناسب متورم شده، نفس عم دنیاز د میعصب يآسمون مه گرفتس، رگا! کنه یانگار وجودمو پر م

خودت هواشونو داشته  اجونمخد "جمله دارم که بگم هیقرارم فقط  یب نطوریکه ا یی، مثل تمام وقتا کشمیم

 "باش

 نهیکنه، عمو از تو آ ینفسش تنگ، خر خر م ریکنار مهتاب نشستم، سرش کج شده و مس ریسر عمو ام پشت

 ..شم  یم رهیمصممش خ شهی، به چهره هم ندازهیم ینگاه

 ؟ يترمه عمو ، بازم دلشوره دار-

تره دروغ تو شب برام وحشتناك ! بدم  یدونم چه جواب ی، نم شهیبه هدف خورده، عضالتم منقبض م رشیت

 ...گم یراستشو م...

 ...آره عمو دلشوره دارم -

 ؟ ياعتقاد ندار یی؟ مگه به پشتوپناه بودن اون باال ینگران شهیعمو جان چرا هم-

و باورم پشتو پناه  یکه تنها دلخوش یمنو شناخته، درصورت ينطوریبودم که ا فیلرزه،چقدر ضع یپشتم م رهیت

 ...گم ی، بازم راستش رو م ییبودن همون باال
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 !بر علت شده  دیهوا هم مز نیا ست،یدست خودم ن شهیچرا عمو باور دارم،اما مثل هم-

 ؟! یچ يتوهم بخواب، دلشوره برا ده،یمهتابو چه راحت خواب نیبخواب گلم، بب ریبگ-

 ... چشم -

 ... تونم ردش کنم  ی، نه باورش دارم نه م ادی یقلبم م رعقلویمس نیب ییجا هیچشم از  نیا

،  شنیم ادهیبابا پ نیاز ماش ممیمامانو خاله مر...بابا هم  سته،یا یضربان قلبم اوج گرفته، عمو م م،یشد کینزد

 ...زنم یمهتابو صدا م

 ... خوابالو پاشو

 ...شهیم نیخوب سنگ طیخوره، خوابش تو همه شرا یم کیتکون کوچ هی

 !ها شهیم ریبلند شو د-

 ...کنه  یچشماشو باز م نیترس ب با

 ؟ میدیرس-

 ... بله-

 ... يدیخواب ی؟ خوب م يموند داریتوبازم مثل جغد ب-

 ...  شهیم ریشو، داره د ادهی، حاال پ تیادآوریممنون از -

 ...افته  یو دنبالم راه م شهیم ادهیپ نیتموم از ماش یکرخت با

 ... میکش یتظار انتظارشون رو مساعت تا زمان فرود مونده، تو سالن ان مین م،یدار یبا هم قدم برم همه

کنم بزاق دهنم  یانقدر ذکر گفتم که حس م...  شهیاعالم م مایبلند گو شماره پروازشون و فرود سالم هواپ از

 ...دم  یم رونینفسمو پر صدا ب...خشک شده 

ر منم از کنم تا مساف یدارنو تماشا م یهمه چشم به راه "بایساك به دست که تقر نیها مسافر شهیپشت ش از

 ... راه برسه 

 يها شهیبه ش گه،یهنوز متوجه نشدن ، چند قدم د هیرم، بق یشدنشون رو ، جلو م کیکنم ، نزد یم حسشون

زنم ،  ینفس کم دارم، پلک م اد،ی یمهتاب با ذوق جلو م دن،یهم اونا رو د هیحاالبق شم،یم کینزد "کامال يقد

 ... شهدادم تا باز ن میکه به غده اشک ياز فشار نباریسوزه،ا یهام م قهیشق

 !شدم انگار دهید!جالب ! تیجمع نیب نن،یب یدم، منو م یتکون م دست

 ... همه اضطراب باعث شده نتونم عضالتم رو کنترل کنم  نیشه، ا یباز م یبه خنده خشک دهنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ١٣ 

 ... کنم  ینگاهم حفظ م يتسلطو رو شه،یسمتشون، سرم مظلوم کج م رمیم

 ...  هیکاف گهیتعلل د شم،یم کیگرمو مطمئن ، بهش نزد شهیکنه مثل هم ینگاهم م امیت

 ... داداش  يخوش اومد-

 یبوم ره،یگیم نهیبرم به آغوشش، سرمو سفت تو س یندارم کجام، دلم بد فرم گرفته از نبودنش ، پناه م يکار

 ...  یغربتو خستگ ي، بو یدلتنگ يده، بو یم یمهربون يکشم، بو

 ... شهیم رهیلرزونم خ ي، به چشما کنهیاز خودش جدا م منو

 !خوشگل خانم  سنیبلندت خ يباز که مژه ها-

هم برسه، مهتابم مثل من  هیکنم تا نوبت به بق یم تیرعا گهیفاصله رو د رم،یگیخندم ازش آرامش م یم بهش

 ... کنه  یم یتاب و داره تالف یب

با دل پر  شهیکه مثل هم ممیدارن، عمو و خاله مر یدلتنگ ایدن هیکنم، به مامان ، جفتشون قد  یبابا نگاه م به

 ... اومدن 

 ... ترسم  یم... ترسم  یبدم، م یفرصت نکردم سالم هنوز

نفس  نیا ست،یکارساز ن گهید قینفس عم یکی نیکشم، واسه ا یم قیترسم صدام بلرزه ، نفس عم یم

 !دارم ازین شتریب ژنیحاال انگار به دستگاه اکس اد،ی یتر به کارم م کیکوچ يطراباممتد واسه اض يگرفتنا

 یقول م...  "سالم هیفقط در حد  " رهیگ یدم، فرمون نم یقفل شده و عضالت گردنم گرفته، فرمون م سرم

  " دمیقول م "؟  يد

 شهیشجاعت و اعتماد به نفسم هم ستم،ین ییکمرو ایبرم، دختر ترسو  یکه هست باال م يبا هر جون کند سرمو

 !شدم انگار ضیمر یول! چند وقت  "قایدونم دق ینم ارم،ی یکه کم م یچند وقت یزبون زد بوده، ول

 يدناینفس کش يکنم صدا یم یسع موینیسپرم به ب یهامو م هیبه ر ژنیفرستادن اکس فهیبندم، وظ یم دهنمو

 ...رو آزار نده  یبلندم کس

...  دمیفشارش م رم،یگیدست م يکه شده مامن آرامشم رو تو يزیبرمو اون چ یم بیج يآرووم تو دستمو

 ...  گمیباالخره م

 ...سالم -
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،  شهیم یکه از آب خال یوانیکنم، مثل ل یسرم خوب حس م رگیمو نیخروج خونو ازآخر اره،ی یباال م سرشو

کجا  یحال مسخره خراب ، نفس تنگ نیخندم، به ا یبنده، به خودم م یم خیتنم ...  شمیم یمنم از خون ته

 !آبروم کنه؟ یخواد ب یست که م يماجرا نیا

 يره و سبز یپر پشتش کنار م يشه و مژها یلحظه پلکاش باز م هیصورت جفتشون رو جذاب کرده،  شیر ته

 !بخشه باز یم یبلند گمونم رنگ شیو ر رهیپوست ت ونیچشماش م

 ... کنم سالمش ترك خوردست  یفکر م انقدر که... خشک ... ده ، سرد  یم جواب

 ... سالم -

 یبهم نگو کوچولو نم" رهیگ یرگ گردنم م دم،یکوچولو؟ محکم سرمو تکون م یداشت یتوقع برخورد گرم...

وقت  چیگم، ه یاستغفار م... زاریب زارِی، ب زارمیحاال ب "! اومد یخوشت م يروز هی... " زارمیکلمه ب نیاز ا یدون

  "نکن، نگو کوچولو  تمییخوب اذ "گم باز یجمله برام مقدس ، استغفار م نیا...  زارمینگو ب

 "شم  یاثابت به تو بزرگ م يشده برا یدم بزرگ شدم، حت ینشونت م "؟یخودتو گول بزن يخوا یم... 

 هینگم شبحالت ، ر رییتغ کمیبا دیسف يادیپوستم ز ده،یدونم رنگم پر یم دارن،یکنار تازه واردا قدم بر م همه

 ...  شهیمرده ها م يها

 ... رمیگیکشم،روموازش م یکنه، ازش خجالت م یکنه، از خجالت تو اون سرما پشتم عرق م ینگاهم م بابا

آروومم  شم،یآرووم م... کنم  یدستم مشت م يدوباره تو بحویتس يدونه ها! شده  میزیچ هی دهینکنه فهم... 

 ... کن مامن آرامشم 

 دانمیآنچه را که من نم یدانیتو م ایخدا

 و در ندانستن من تالطمها ستیدانستن تو آرامش در

 خود با آرامشت تالطمم را آرامساز تو

خونه ما تا امروزو همه باهم  انینهار ب يبرا شهیقرار م یخودشون، ول نیسمت ماش رنیبرگشت همه م واسه

 ...  میباش

 یکنه ول یم فیبا آرامش از سفرش تعر شهیونم مثل هما میکن یم چیسوال پ ایدن هی امویبرگشت ت ریمس يتو

مامانو  نکهیو واسه ا رهیگیفاکتور م "شونو با اشرار کامال يریدرگ يمعلوم سانسور شدست، چون بخشا "کامال

که داره  میفهم یخوب ماهم م یول ردنک یکنترل م اتویکه اونا فقط از دور عمل گهیتوفکر نرن م يادیبابا ز

 ...کنه  یمالحضه م
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 ! اونم دلتنگ انگار...تو اتاقش رهیراست م هی میشیوارد خونه م یوقت

 ... سمیاما دوست دارم بنو ادی یتو اتاقم ، خوابم م رمیم منم

 يرو یحت ی،ول سمینو یم... سال گذشت  هیچند ساعت که برام قد  نیا ياز تموم لحظه لحظه ها ،یهمه چ از

 ... خودم بخونمش  يندارم که برا نویا

 ...خونم یجمله رو بلند م هی فقط

!!! چرا ؟؟؟ چرا ... با ابهت ، پر جذبه، مقتدرو محکم یول... مثل کوه ... مغرور ... روح  یب... خشک ... سرد ...

 تکرار مکررات تا ابد؟؟؟ یعنی!!!شهیتا هم یعنی

بزرگ  يخوا یدرکار نباشه، مگه نم ییایرو يمگه قول نداد ،یکاف گهید یباف ایرو... ذارم  یکنار م دفترو

 ...نیرو بب تیواقع ،پسیش

خوام  یفکر کنم، م زیچ چیکسو ه چیخوام به ه ینم رم،یکلنجار م یمنطق يادیمغزم که ز يتو يصدا با

 !!!بود ینفر الاقل م هیکاش توش خواب  یول...  قیخواب عم هیبخوابم، 

 !رشدهید یلیخ ایخدا پرم،یزنه، از جا م یسرم زنگ م يمامان تو يصدا

 جانم مامان؟-

 ؟یشیبلند نم زم،یعز رسنینامیاالن خاله ا-

 ... امیم رمیگ یدوش کوچولو م هیبلند شدم ،  یچرا مامان-

 ...باشه مادر زودباش-

 ...  ادی یخوابالو خوشم نم یده ، ازچهرم وقت یم يدوش ، آب بهم انرژ ریرم ز یم عیسر

با  یاسی یسارافون ریز هیتخت،  يذارم رو یم دیشلوار سف هیبا  دیسارافون سف هی عیکنمو سر یخشک م موهامو

بابا  نویبخشه، ا یروح م دمیبنفش به صورت سف فیاز ط ییرنگا اد،ی یکنم، بهم م یشال همرنگشم انتخاب م

 ... گهیم شهیهم یعل

 ... اعتماد به نفسم کمکم کنه تیتونه به تثب یخوب، م یندازم، همه چ یبه خودم م ینگاه هی

 ...کنه یو داره نگام م ستادهیپله ها ا نیبابا پائ ام،ی یم نیاز پله ها پائ یوقت

ره  یالغر کنه بعد کالهمون م شهیم ییجون دوباره هوا سویگ نیا یگ یوورجک ،نم يدوباره تو خوشگل کرد-

 ...توهما
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به اون چند  ام،یب میکنه اون دوتا پله آخرم پائ یو کمک م رهیگی، بابا دستمو م باشونیز یعاشق نیخندم به ا یم

 ... شمیم دیسف يتارا نیدلتنگ ا یروز نباشه حت هیندازم ، چقدر اگه  یم ینگاه قشیکنار شق دیتا تار سف

 ... نتونستم کمکش کنم نکهیازا شمیهمه جارو پر کرده، شرمنده م یخونگ يغذا يبو

 ...  يکرد ییارا روتنهاشرمنده، همه ک ایدن هی یمامان-

 ...  نیجبران کن یبعد نهار با مهتاب حساب نکارایا يبه جا ز،یبرو دختر زبون نر-

 ...گردم  یم زمیدنبال عز شمویگموازش دورم یم يبلند چشم

 پس ؟ یکوش یداداش-

  گهیرو بهم م ادوی یم رونیب اتاقش

 ...جونم فنچم -

 ... مزه  یب-

 زم؟یعز يخوا یم یچ-

 ...  نمتیخواد بب یدلم م گه،ید رونیابیب-

 ... رهیمردونش ضعف م يخنده ها يخنده، دلم برا یم

 امتحانا چطور بود؟ نمیکن بب فیخوب تعر-

 ... کنه  یم شیده و نظراتشم چاشن یگوش م قیکنم ، خوب و دق یم فیبراش تعر خالصه

 ... کنه یروح از بدنم تموم وجودمو پر م هیحس تخل...ده یگل انداخته که باباخبراز اومدن مهمونا م صحبتامون

پشت سرش مهتاب، بعدم  ادوی یضربان قلبم منظم باشه ، اول عمو م تمیکنم ر یم یکشمو سع ینفس م آرووم

 ... ستین داشیکه هنوز پ گم،ید یکیمن منتظر  یول م،یخاله مر

خوام بپرسم پس مهراب خان کجاست  یباره، م یاز سرو روم م یکنم اما کالفگ یم یسالمو احوال پرس باهمه

 ... شهیدامیکه سرو کلش پ

 ... ادیمطلق م یو جاش نفس تنگ رهیم ژنیاکس دوباره

 هی "واقعا ایتاب من  یب دیمنشاء ش د اد،ی یخاص بودن از کجا م ایتفاوت  نیدونم ا یخاص ، نم شهیهم مثل

 !جنس متفاوت 
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 يادگاریام که  یشیته ر اد،یبه نظر ب يتره از حالت عاد دهیبراقو باال زدستو باعث شده چشماش کش موهاش

 نیکرده ، ب لیرو تکم پشیو خوش دوختم ت یبلوز وشلواز مشک هیسفر هنوز مهمون اون چهره مردونست،  نیا

 ... درخشه یم نیمثل نگ بیسبز که عج يها لهیفقط اون ت یگ رهیهمه ت نیا

چرا؟ ...رهیگ ینگاهشو ازم م عیسر یکنه ول یم یچشمم با چشماش طالق هیکسر ثان "قایلحظه همون دق هی

 !!!تونه باهام راحت باشه  یکنم مثل قبل نم ی؟ چرا فکر م شهیکنم در برابرم معذب م یحس م ایچراتازگ! چرا

بردار از  دست بردار، دست ا،ترمهیرفتن ، دوباره غلط زدن تو رو یطرفه به قاض هیدوباره  ال،یدوباره وهمو خ... 

 ... موهوم االتیخ نیا

 ...  رمیکنه دوباره سرمو باال بگ یکوبه و وادارم م یم واریزنه ، به درو د یقلبم تند م یول ندازم،یم ریز سرمو

کنه ،  یم شتریکوبش قلبم اضطرابمو ب يصدارو بشنوم ، صدا نیخوام مدام ا ینم ه،یصدا چ نیا ایخدا

 ... کن  اکمکمیخدا

 ...گم  یفقط م دوباره

 ...سالم -

 ...  شهیتکرار م هیثان هی يهمون تکرار نگاه تو دوباره

 ... سالم -

 کنه،یجمله روانتخاب م نیتر یمعن یب... خونه  یانگار انتظارمو از چشمام م... سالم ... ؟ ! نیادامشم، هم منتظر

 ...ارمیتودلم اداشو در م

 ترمه جان ؟ یخوب-

 ینم! شد؟ مالیاالن غرورم پا یعنی! چه حساس شدم...  رمیروش کنارم يلودمواز ج یتکون م يتفاوت سر یب

 !دونم یفهمم ، نم

 مویهست ينخود شهیسفراون دوتا گل سرسبد منو مهتابم که مثل هم يبه صحبتا شهیم دهیدوباره کش یمهمون

 شیشگیهم ينق نقا نیزنه همه به ا یگم اما مهتاب ، بد قلق نق م ینم يزیگوش به فرمان، من آروومم ،چ

 ... عادت دارن 

 ... واسه بزرگ شدن  يتجربه ا هی نمیکنم ا یحس م کنم،یم يکارارو سر هیو خودم بق نهیخوام مامان بش یم

 یمنو مهتاب کس ریخوام که غ یکنمو م یهم رد م مویکمک خاله مر یکنم، حت یآماده م قهیرو با سل یچ همه

 یرنگ يها وهیگرفتم م ادیفوکوس کردن ، تازه  وهیساالد م يهمه رو نمیچ ینهارو م زیتوآشپزخونه نباشه، م
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 هیکردم، هرکدوم قبل غذا  یخالآناناس که توشو تا نصفه  هیشده وسط  دهیکه چ یچوب يخایس يکوچولو تو

باعث شده خوشمزه تر  نییشده، درست مامان درستشون کرده اما انگار تز یغذاهام عال دمانیچ دارن،یدونه بر م

 ...ادیبه نظر ب شهیاز هم

 قهیچند دق شه،ینم دهیشن ییصدا گهیاونم بعد برخورد قاشق و چنگال د ییشن، جز تک صداها یمشغول م همه

به  یخوام نگاه یم ان،یم یشدن و به نظر راض قیندازم، همه عم یبه همه بشقابا م ینگاه اجمال هیگذره،  یم

 یرم، م یبا خودم کلنجار م ده،مغرور، دوباره رنگ گردنم سفت ش يبندازم، همون اصل کار ياون اصل کار

احترامو  ياز رو نکهیا ایبره از خوردن ،  یخوام بدونم داره لذت م یزنم، م یم ایدلو به در یهوش، ول زیدونم ت

 ...مشغول  هیمثل بق یتفاوت یب

 !!!از تابو تحملم  که تواون لحظه خارج يزیشوکه از چ شم،یشوکه م یول ارم،ی یباال م سرمو

 !!!نگاه پرسشگر  نیکرده با ا ریاون منو غافلگ ایفهمم من مچ اونو گرفتم  ینم

 ایکنم دن یبا سوزش دستم حس م یول نیبرم سمت پارچ آب ، سرم پائ یهوا دست م یشم ، ب یم دستپاچه

 ... واسه دادن هوا بهم نداره  یسخاوت گهید

 ! حنیتوض هیانگار منتظر  یرنگ يها لهیاون ت نباریمونه ،اما ا یپارچ آب ثابت م يرو دستش

 گهیتونه ضربان قلبمو تو اوج نگه داره، د یمدت م هیواسه  یطالق نیندازم ، ا یم ریدارم، سرمو ز یبر م دستمو

 !تونم انگار ینم گهی،د زمیلبر

 یدچار تزلزل شده، حت ممییشنوا یکنم حت یحس م شمویخشک م یصندل يحرکت رو یشم باز، ب یم مظلوم

 ... تونن به مغزم نفوذ کنن  یصدا ها نم گهید

چون با تکون دست مهتاب که کنارم نشسته و ! انگار دنیگذره، همه دست از غذا خوردن کش یم قهیدق چند

 ...رمیگیپس م مویاریبرده هوش برهیو ياعصابمو رو

 دختر؟ ییکجا-

 ... نجایهم-

 ...خنده یم مسخره

 گم ، روحت کجاست؟ یجسمتو نم -

جواب  هیو  شهیکه از منو مامان م يممتد يتشکرا یحواسمو بدم پ شمیمجبور م نباریکنم، ا یاخم نگاهش م با

 ...  چهیپ یخاص توگوشم م ییصدا هی...بدم  یمعن یب
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 ...خوشمزه بود  یلیممنون خ-

 ؟ نیکن یمسخره م نیدار-

 ...کنه  یسرد نگاهم م... ، از سوالم چهرهش بازم درهم رفته  میریخوام مچشو بگ یم

 ... ادیبرب یعال ییرایپذ هیاز پس  ينطوریبه سن شما احسنت داره ا يدختر! مسخره کنم دیچرابا-

شدم،  بهیانقدر غر هوی تیمیاون همه صم ونیم یشدم شما، از ک یدونم از ک ینم! به سن شما يدختر... 

 ! بوده ییمنباب آشنا یمهمون نیکه انگار ا يطور

محض  یتفاوت ی، ب دمیذهنم رو نم االتیبه وهمو خ گهید شمویبلند م کنم،یبسنده م یممنون خشکو خال هی به

 ... ته فعلم  شهیم

طرفه آماده  هینبرد  هی يکه داره خودشو برا یکس هیدونم چهرم االن شب یم یرفتارکنم ول يکنم عاد یم یسع

تو افکارم  یتا خودم نخوام دخول اره،امایحس درب نیداره به قلبم نفوذ کنه و منو از ا یسع شده ، مهتاب کنهیم

 ...  رهیگیمجوز نم

 یاتیسر هیو انگار دارن  ریمحراب خانم که سرشون ز امویمشغولن ، ت ییجورا هیجمع ، همه  شیپ گردمیبرم

 ! کننیروباهم مرور م

 ... افته سمت من  یخنده و نگاهش م یم امیت

 !!!گفته؟ يزیمحراب چ یعنی "رهیگیم نفسم

داشتن منو  "تو دلم  نهیشیحس گس م هی شه،یو بعدازم دور م کنهیخنده مسخره م هیسمتم،  ادیوم شهیبلندم

 کردن؟یمسخره م

 ...گهیده و رو به همه م یم لمیتحو ثیخنده خب هیدوباره ... گردهیبعد با چند تا بسته بر م قهیو چند دق رهیم

 ...هاست  یهم که باشه نوبت سوغات یخوب نوبت-

 ...  امیسمت ت رمیو م زنهیاز ذوق برق م چشمام

 برامون داداش ؟ يآورد یچ-

 !!! یدختر جون ، چرا انقدر کم طاقت نیبش ریبگ-

منبع صدا،از اون ابهتو از گردم سمت  ی، برم یترک یانگار م هویهاش ،که  یواشکیاز اون  اد،یخنده م هی يصدا

 گهیکنمو د یانگار، کز م شهیمچاله م رهیگ یدلم م! خنده اونم به من ی،اما م يخنده ا نیهمچ دیبع لیاون شما

 ... گمینم يزیچ
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 ... آوردن  زیدوتاچ یهر کس يبرا ه،یطرف صاحب هد رهیگ یها رو دونه به دونه م بسته

دنو  یباالخره به خودشون زحمت م رسه،یهم مثل هم، نوبت به منو مهتاب م ونیخانم مثل همه و آقا يکادوها

 ...  شنیمبل بلند م ياز رو

 ... بده به من  نارویا امیت-

 "جارقم زده  هیهمه تحولو  نیسفر ا نیا ایانقدر بمو مردونه بود  شهیصداش هم "

 ؟یگ یدخترا رو م يکادو-

 ...بله -

 ... رگو پوستم ریمون انفجار خون زو بازم ه یهمون نفس تنگ دوباره

آرامشمو ازم گرفت،  یکارمو ساخت، همون اول یخوادم، همون اول ینم يادگاری گهیخوام، د ینم هینه هد"

 !!!اونو به صاحبش برگردونم  يروز هیبتونم  ستمیمطمئن ن یندارم وقت يتاب امانتدار گهید

 ...محراب جان  دیبفرمائ-

خواد اونجا باشم ، دوست ندارم باورم بشه  یدلم نم... کنه  یخنده مرموز م هیده و  یبسته رو دستش م امیت

 ...مجبورم  شهیاما مثل هم... ارمییدارم کم م

مجبورم تموم مشاممو ازش  ستین يراه فرار گهیانقدر که د کینزد يادیعطرتلخش ز ره،یگ یم امیرو از ت بسته

 ... رهیگیمهتاب با ذوق بسته رو م "شمیدارم خفه م ایاخد "سمت مهتاب رهیگیشو م یکی... پر کنم 

 ... خان  امیشم از طرف ت یکیاز طرف من ،  شیکی-

نفر آخر ، اگه نفس کم  شدمیم دیبا "همه عذاب واجب بود حتما نیا یعنی ایخدا "کنه  یم يتشکر مهتاب

 "یآوردم چ

 ... اگه قابل باشه از بندست  شمیکی نی، ا امیت يکادو نیخوب ترمه جان ، ا-

 ...اگه قابل باشه از بندس ...  کنمیچندبار جمله شو تو ذهنم مرور م! گهیم یفهمم چ ینم

  گهیکنه و م یخنده مروموز م هی... رمیگیرو آرووم از دستش م بسته

 دنیرس ریدبه خاطر  ادی، حدس زدم به احتمال ز نیریچشم غره م نیمدام دار میما اومد یاز وقن دمید -

 !هاست  یسوغات

 ...لباش جداکنم  يخواد چنگ بندازمو اون خنده مسخره رو از رو یکنم دلم م یم اخم
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تو  يخوددار"کنم، دوست دارم جفتشون رو خفه کنم اما داتا یم شیهمراه اممیت نباریزنه ا یقهقهه م دوباره

 ...  يخونم جار

 ...که  یتو هم گرفت یاخماتو باز کن خانم کوچولو سوغات-

کنم که از گفته  یباهات م يکار هیروز  هیکلمه حساسم ،  نیدونه من به ا یهنوز نم "، شهیتر م ظیغل اخمم

زنه، قشنگ گفت خانم کوچولو مگه  یکنم توسرم زنگ م یکه حس م يلحنش طور یول "یش مونیهات پش

 نه؟؟؟ 

هم  يعطر یمنو مهتابِ ، حت ياندازه کادوبرام جالب تفاوت  يادیکه ز يزیچ ی، ول هیدونم توش چ ینم هنوز

 !فرق داره  یکی نیا!!! برامون آورده مثل همه ، اما  امیکه ت

 ...خونه  یاز نگاهم م نویدارم، ا دیترد ر،ینفوذ ناپذ شهیندازم، مثل هم یبه چشماش م ينگاه سرسر هی

 ه؟یتوش چ یبدون يخوا ینم-

 ...ندازم  ینگاه ملتمس به مهتاب م هی

 اول من بازش کنم؟-

 ...اوهوم -

 ... باشه-

آدمک با چهره  هیقلب ، که  هیخوشگل شب یلیخ یجاشمع هی اره،یدر م ینیتزئ یدست فیاز داخل ک کادوشو

 ...زنه  یره، مهتاب نق م یضعف م یاون جاشمع ي، دلم برا زونیازش آو نیغمگ

 ... دلمون رفت  گهیخوب بازش کن د-

تا مرز  هیو بق رهیبگ میمن گر دنشیتوش باشه که بعد از د يزیکنم قراره چ یحس م دونم چرا یترسم ، نم یم

 !برن  شیقهقهه پ

 ... زنمیم ایکنمو باالخره دلو به در یرو تو دست جابجا م ییکادو فیک دیبا ترد دوباره

 یزنم ول یباره کنار م هیکاغذو ! دونم کتاب باشه یم دیبع یکتاب داخلش ، ول هیشده شب چیکادو پ زیچ هی

کشم تو  یطرفم پر م هیشمو از  یکردم خودم غرق خجالت م یبراش سفسطه باف نهمهیکه ا يزیچ دنیباد

 ...ابرا

اسم کتاب دستم  يرو... وقت بودم دنبالش بودم  یلیکه خ ی، کتاب یاونم چ... شهیقلبم مچاله م...کتاب  هی

 ... کشمیم
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 ...  تییاز عشق تا ابد... 

  ییغمای بیاد دونیاستاد فر هنوشت

 ! بود ادشیاز کجا  ره،یگ یم بغضم

 ! تونم باور کنم ینم شه،یاشک توچشمام حلقه م زنه،یم یندازم، لبخند کمرنگ یبهش م يقدرشناسانه ا نگاه

کتاب زده بودن ،  شگاهینما هی میتو ذهنم مونده بود، اونجا که بود یکتاب نیدنبال ا یاونبار که به مهتاب گفت-

شده  فیتوص نیریکتاب ش نی، اما تو ا یتلخ زیچ یواقع يایعشق تو دن نکهیجالب بود، با ا یول دمش،ید یاتفاق

 ...بود

ذهنم  ینگفته، ول یخاص زیچ ،یرنگ يها لهیتو اون ت شمیم قیعم یترس چیه یب نباریکنمو ا یتنگ م چشمامو

 ...تونم داشته باشم  یالاقل االن نم ایاز کالمش ندارم ،  یبرداشت! عاجز از درك منظورش 

 نش؟یشما خوند-

 ...  میبود کاریب ادیبا اجازتون بله، خوب اونجا شبا ز-

 هیناملموسش بودم، حاال هد يکتابو واژه ها نیکنم، چقدر عاشق ا یندازم، دوباره به کتاب نگاه م یم ریز سرمو

 "کارکنمیحاال من با توچ "شده  میموجود زندگ نیزتریکنم عز یکه حس م یگرفته بودمش از کس

 ... پره  یشده من م قیوسط حس عم امیت

 ... براش دست گرفته بودن  یکتاب، بچه ها کل يرفت تو یکرد مارو دختر اونجا ، شبا فرو م ونهید-

قاپه و بلند  یهوا م بوتوی، س زیت امیت ام،یکنه سمت ت یو پرت م دارهیبرم وهیظرف م يسرخ بزرگ از تو بیس هی

نگاه  نم،یبب ادیمتعارف ز ریغ ایبشر کارا نیاومده امروز من از ا هیانگار آ شه،یخنده، از تعجب چشمام گرد م یم

 ... نهیش یم سرجاشو آقا وار  کنهیخودشو جمعو جور م عیسر ره،یگ یخاصمو م

 ... به اتاقم  برمیچند لحظه پناه م يکنمو برا یرو ترك م صحنه

 یول ان،یب نیدم اون چند تاقطره اشک سمج پائ یزنم ، اجازه م یها بغلش م ونهیکنمو مثل د ینگاه م کتابو

 ... دارم ادیز یمعن یفعل ب يزیآبرو ر ياز راه برسه برا یاالن اگه کس ام،ی یبه خودم م عیسر

هست، جاش همونجاست که  يزیمگه با ارزش تراز اونم چ "کنمیذارمو درشو قفل م یتو صندوقچم م کتابو

 ...  میایم رونیاز اتاق ب عیسر گمویتو جواب خنده مسخره نفس لوامم م نویا "گذاشتم

منتطر  دیحاال حاالها با ادیشم ، چون احتمال ز یم رابیس دارید نیمن از ا کشهیتا غروب طول م موندنشون

 ...باشم
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چند تا نفس ! هام گرفته  هیخروج هوارو از ر يجلو تو گلوم سفت شده انگار و يزیچ هی ده،یرس یخداحافظ وقت

 ایدن هی ممیکنه ، خاله مر یتشکر م یمهمونا، عمو حساب یباق یکنم حواسمو بدم پ یم ی، سع کشمیم قیعم

کنه، خداروشکراونم  یمهمونم م زنشآبدار حال بهم  يبا اون ماچا شهیمهتابم که مثل هم ره،یقربون صدقم م

 ...کشم  یآخر شدنها نفس آخرو هم م نیاز ا یکیبار تو هی "، و قطعا يآخر شهیکه هم

 ...کنمیقدم عقب گرد م هیخوام،  یرو نم یکینزد نیا شه،یم کینزد بهم

 ...ممنون خانم  یبابت همه چ -

سرمو آرووم باال  اد،ی یخانم کوچولو خوشم م گهینم گهید شه،یکنه ، گلوم دوباره سفت م یمحکم ادا م خانمو

 ... ارمی یم

 ... با ارزش  يادگاریتشکر کنم بابت اون  دینکردم، من با يکار-

 ... با ارزش  شهیآره کتاب هم-

 شهیگه کتاب هم یباارزش ،م يادگاریگه  یزنه، نم یم دمیام فیظر يبا تبر به ساقه ها شهیدونم چرا هم ینم

 ... جلمه م  نیآخر شهیخداحافظ تلخ م هیو  شهیبا ارزش، دوباره لبام جمع م

 یاما قلبم هنوز داره م دهیپوستمو قلقلک م یکنه ، سوز زمستون یهوا باز م یپنجره اتاقمو ب يشده ، ال شب

، اون  یلبخندمم راض نیدونم خدا به هم یبارون ، م يخندم به شکرانه قطره ها یم! انگار میسوزه، بارون دار

 ...ستیخواه ن ادهیمثل ماز

دارم،  یرم سمت صندوقچه، کتابو بر م یقلبم ، ذره ذره سرد بشه، دوباره م شیذارم تا آت یبندمو م یرو م پنجره

 ...  یلیاز خ شتریب یلی، خ زیبرام عز

کنمو  یزمزمه م یافتم که چند وقت یم يادشعریاستادم، بعدم  يزنم ، عاشق نوشته ها یصفحه اولو ورق م چند

 ... ادیاز آب در م ینوشته خوب سمی،اما شمرده بنو ستمیملکه ذهنم شده، خطاط ن

 شدیجا ،م هیروز  هیشعرم، کاش  نیکنم، عاشق ا یکنم ، آرووم شروع م یبا جوهر قرمز انتخاب م سیخودنو هی

 ...و بخونه  نِیشعرو اونم بب نیکه ا

  امیسر و سامان یب يهمه  با

 ... امیشانیبه دنبال پر باز

  ستین چیه امیفرسودگ طاقت

 .... امیآن یشدن رانیو یپ در
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  یبلکه نگاهم کن آمدهام

 ... امیطوفان یآن لحظه عاشق

  ستمین یکس يگرما دلخوش

 ... امیتا تو بسوزان آمدهام

 با عطش سالها  آمدهام

 ... امیعشق بنوشان یتو کم تا

 شدم  ایبرگشته ز در یماه

 .... امیرانیو بم يریتو بگ تا

 ... دانمتیحادثه م نیخوبتر

 ام؟؟؟یدانیحادثه م نیخوبتر

 بزن ابر مرا باز کن  حرف

 ... امیاست که باران یزمان رید

 بزن، حرف بزن، سالهاست  حرف

 ... امیصحبت طوالن کی یتشنه

 خوب من؟؟؟  امیکشیبه کجا م ها

 !!میمانیبه پش ینکشان ها

گم، هنوز انقدر جرات اعتراف به  یخونمش ،دوستش دارم نوشته هامو م یم يبار با لحن بغض گونه ا چند

 !دوست دارم بینوشته رو عج نیا یندارم ، ول یدوست داشتن کس

*** 

 ! اومده رفته ،دل درد دارم  دمیگذشته، ع یماه چند

 ؟یدون یتو م ایخدا"... دونه دل درد دارم  ینم یخودم، کس شیخودم، فقطو فقط پ یی،اما تو تنها رمیگیم بهونه

  "وسط قلبم خوب نگاه کن نجا،یدرست هم نجا،یا يزیچ هیسخت ، سفت شده 

خودمو  رم،یگذشته، حوصله ندارم، سردرگمم، با خودم کلنجار م میماهو ن کیسه ماهست، االن  نباریا سفرشون

 هیسرخدارو درد آوردم از بس دردو دل کردم،  شه،یدوباره حالم بد م شهیکنم، تموم که م یبادرس مشغول م
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 یشه به اتاقم وقت یبسط م نایا همههمه و  یبرم ،ول یاما دوباره به خودش پناه م شمیخجالت زده م ییوقتا

 ...اجازه رو از خودم گرفتم  نیاجازه ندارم اون ترمه تو اتاق باشم،خودم ا امیم رونیب

کنم، دوباره  یکمکش م شمویذارم، دوباره نگران مامان م یم یشم، دوباره سربه سر باباعل یسرخوش م دوباره

 ... اتاق  رونیهمون ترمه ب شمیم

 یکنم، م یم یخواد که برگرده، عذر خواه یو م شهیم میتاب پاپ یترمه ب اره،ی یدووم نم ادیحالت ز نیا یول

 ... شنینم چمیپاپ گهیهست اونا د یاما هرچ!  کننیمراعات حالمو م ای،  دنیفهم يزیدونم چ ی، نم رنیپذ

 ...شبونه  ازیشده مدرسه ، خونه مهتابو رازو ن حمیگذره، تنها تفر یهم م یپ روزا

 یو همه جا حساب بهشتیآواخر ارد ره،یداره کم کم رو به گرما م گهیدوباره نمونده ، هوا د داریبه د شتریب دوروز

 ... دلم هنوز درد داره  یسرسبز شده ول

بوده، تابو تحمل اضافه  نیبرام سنگ يه روزه دارهم نیا رم،یخودمو بگ يجلو يچطور نباریدونم قراره ا ینم

دلم ... کنم  شیاسترس وارس یهم شد ب قهیچند دق يخواد فقط اجازه داشته باشم ، برا یترشو ندارم، دلم م

 ونه،ید شهینم شیطور...زنم  یمحس مسخره رو پس  نیگمو ا یزنه، همش تو ذهنم استغفار م یمدام شور م

 ... منت مراقبش، تو فقط دعا کن ،فقط و فقط دعا یافته ، خدا هواشو داره، خدا ب ینم یاتفاق

استقبال  يبرا میتون ینم مویمرز مهران بودن، ما مدرسه ا کی، نزد نهیش یصبح پروازشون م 11ساعت  نباریا

اول کنار هم  ياساعت نیخواد ا یکه دلشون م ادیز یانقدر دلتنگ ر،یقراره همه برن خونه عمو ام ی، ول میبر

 !!!شیاونم از نوع نور!بود انگار ودسالنود روز نبود که ، ن ینود روز، ول "قایمن سه ماه، دق يباشن، خدا

 ...اماروحم پرواز کرده دوباره نجساتیفهمم، جسمم ا ینم يزیدرس چ از

 یعنیدم، االن  یگوش نم میبر ادهیپ ایگه ب یمهتاب که م يهست، به نق نقا سیسرو یتاکس هیدر مدرسه  دم

 !هم بکنم يرو ادهیپ طیشرا نیفقط مونده تو ا

  شه،یباز م يادیزنم ، در با تعلل ز ی، زنگ م کشمیمهتابوهم دنبال خودم م شمویم ادهیپ نیاز ماش عیسر

 ... کنم یقاپمو دروباز م یمهتاب م دوازیکل اد،ی یاز داخل خونه م ییسرو صداها هی

 یزانوهام م... کنم ینه خواهش م...نه ... نمیخوام بب ینم...خره یدور سرم م ایدن... من يخدا يوا... اما...  اما

 ؟؟؟ یعنیمونم  یزنده م ایخدا...خار به پاش بره هیلرزه، من طاقت ندارم 

 ... شمیخدا دارم خفه م ست،ی، نفس ن ستی، هوا ن نیشدم به زم خیمشوش م یدر با دهن باز و ذهن يجلو

 ...زنه  یپسم م مهتاب
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 ؟يستادیا نجایچرا ا ونهیبرو کنار د-

 ...بشه  دیچشمام ناپد يجلو ریکنم بلکه تصو یمثل وز وز مگس مزاحم ،چشمامو باز و بسته م صداش

 ... واضح یلیخ یلیهست، واضح ، اونم خ اما

 یرم، نگاهم م یجلوتر م ستادن،یهمه کنارش ا زنه،یم رونیچشمام داره از حدقه ب...  رمیلروزن جلو م يپاها با

 يترمه فدا رنندازیننداز نامرد، ز ری، ز یننداز لعنت ریز " ندازهیم ریسبز خستش ، سرشو ز يکنه، با همون چشما

 ... ننداز...ننداز  ریاون چشمات بشه، ز

 ره،یم ادمیره، مهراب مغروروهم  یم ادمیمحرمو نا محرم  ره،یم ادمیکنم، فضاو مکان  یم کاریفهمم چ ینم

 یکنه و زجه م یصورتشو لمس م يرو يبره و زخما یهوا دستشو جلو م یکه ب نمیب یرو م ونهیفقط ترمه د

 ...  شهیم یزنه و عاص یزجه م... زنه 

 ...  یکنه، باور ندارم اما انگار چشماش بارون یکوتاه تو عمق چشمامو مظلوم نگاه م یلیلحظه خ هیلحظه ، هی

 ... امییم رونیاز بهت ب نهیشیشونه هام م يکه رو یبادست

 ؟ یترمه خوب-

 ...  ارمی یتاب نم گهید نباریکه با آتل بسته شده ، ا یورم کردش و مچ يافته به انگشتا یم نگاهم

مارو  نیخوا یم م،ی، چقدرالتماس کرد میبود آخر اون همه قولو قرار، چقدر گفت نیباخودتون، ا نیکرد کاریچ-

 ! م؟یزنده بش مویریقراره هر لحظه بم ن،یدق بد

 !!انگار البیس ستیکرده ، اشک ن سیصورتم خ هیگر

 ...شم  یبراق م امیصورت ت تو

 ؟  نیهمه مون رو دق مرگ کن نیخوا ی، م نیخوا یم نویآره هم-

 ونهید چم،یموجود بار ارزشو دارن که بدون اونا ه هیده، هر کدومشون برام حکم  یتکونم م رهیگ یم بازوهامو

 !شدم انگار

مشکالت خودشم داره  يدلم هرکار زیدق مرگ کدوم، عز ،یزن یتو م یچه حرف نی، نه خواهر من، ا زمینه عز-

 ...ساده بوده  يریدرگ هیکه ،  فتادهین ی، بعدشم اتفاق

 ... ادییدر م غمیج
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عضو  نیشد یرکردم، مگه الکمنم باو یروز انداخته تون؟ توگفت نیساده به ا يریدرگ هیساده،  يریدرگ هی-

افتاده ، بهم دروغ نگو  یچه اتفاق دونهیروز بندازنتون،خدا م نیساده به ا يریدرگ هیتونن با یگروه ضربت، مگه م

 ...  امیت

 ... ذاره یم نهیس يو رو رهیگیبا دست سالمش م سرمو

 یعصب شتریهمه رو ب اتیشلوغ باز نیاالن همه ناراحتن، تو با ا زم،یبشم،آرووم باش عز کتیقربون دل کوچ-

 ... ، آرووم خواهرگلم ، آرووم باش عشقم  یکن یم

 يرو يزخمو کبود ياون همه جا دنیاز کوره در رفتم، د ينطوریا هویدونم چرا  ینم رم،یگ یکم آرووم م کم

از اون ترمه  نگاه کنمو ندارم، یکس يتورو نکهیا يکشم ، رو یاز همه خجالت م! کرد بود عیصورتش عقلمو ضا

 یبه بعد چ نیدونم از ا یافتاد، نم قبود که اتفا يزیچ د،امایبع یرفتار پر حرف نیهمچ یآروومو منطق شهیهم

 ... مونه  یمثل قبل نم یچیه گهیدونم د یم یول شهیم

 یکنم ، دلم م شیوارس ریذاره باز س یدزده ، نم یندازم، نگاهشو ازم م یبهش م ینگاه هیدوباره  یچشم ریز

 ... کارو دارم نیا ينه االن وقتش و نه رو یخوام زار بزنم، ول یم ره،یگ

 ...اون آرووم ترم شی، پ امیرم کنار ت یم دوباره

 شده ؟ یبرام بگو چ-

 ...  زنهیچشمام زل م به

 ؟ يترمه خودت بود-

 ... يد یبه من گذشت ،اون وقت بهم حق م ینود روز چ نیا یاگه بدون-

 عیرواز نگاهم بخونه وهم دارم، سر يزیچ نکهیترسم، از ا یشده، ازنگاهش م زیر ياچشماکنه ب ینگاه م بهم

 ...کشم روش یکبودو ورم کردش، نرم دست م يدوزمش به انگشتا یدزدم، م ینگاهمو م

 ...شده  یداداش بگو چ-

تو  یگروه قاچاقچ هیشون ، با  ینیشدن گروه زم ریکنه، از درگ یم فیتعر ییزایچ هی اطیو با احت سربسته

 يری، درگ ایقاچاقچ گاهیزنن به مخف یشبونه پاتک م اتیعمل هیاونجاهم نبودن، تو  یکه از انگار بوم ستانیس

از  دیوارد عمل بشه، تا شا ییهوا يروین ادی یآخر سر دستور م شن،یتعداد از سربازاشون کشته م هیو  شهیم

کننو اونام  یحمله م کوپترشونیبه هل گهید گاهیمخف هیاز  ایبتونن اونارو هالك کنه که گو ییحمله هوا قیطر

 ...بشن ریدرگ ینیزم ننویبش شنیمجبور م
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همه شون  "خورد، قطعا یهدف م رابهیاز اون ت یکیشده بود ، اگه  خیکرد مو به تن همه س یم فیتعر یوقت

عالم غصه  هی شمیطنوریخوام بهش فکر کنم، هم یزنه، نم یتصورشم حالمو بهم م شدن،یدرجا تو هوا منفجر م

 ...ندارم یخال ياضافه ترش جا يدارم که قلبمو پر کنه ،برا

 ... زهیر یسمت بابا و مامان،بابا آرووم اما مامان دستمال به دست داره اشک م رمیم نباریا شمویم بلند

 ؟ نیکن یزندگ یجیمرگ تدر نیبا ا ينطوریهر روز و هر شب ا نیخوا یم ن؟یبگ یچیه نیخوا یشماها نم-

 ... رهیگ یدستمو م یعل بابا

 ...دخترم نیبش-

 ...نمیش یکنمو م یبغض نگاهش م با

دونم ،  یگلم، اوناراهشونو انتخاب کردن، خطر داره م میموضوع حرف زد نیچندم ما راجع به ا نباریدلم ا زیعز-

 ن،یادامه ند میبگ میتون یمگه م شه،یتر م نیشون سنگما فقط بار یتاب یخواسته خودشون بوده، با ب نیا یول

دونم محرابم  یبره ، م چکدمشونیه يخار به پا يدونم تاب ندار یاونا تعهد دارن بابا جان، توهم آرووم باش ،م

که بخوان برن  يباربعد نای، حاال ا یکن یم تشونییکارات فقط اذ نیباباجان با ا یول زیبرات عز امیمثل ت

 ...کنه  یسفرو براشون سخت تر م یتو سخت یتاب یو ب یدلنگرون

دارم،  یمنم حق شه،یم یوسط چ نیحق من ا یحق با اون ول رم،یگیکنم از حرفاش آرامش م ینگاه م بهش

 !ندارم

چشماش چقدر خسته بود  "کنم یاز محرابو ندارم، بهش نگاهم نم یعذر خواه يخوام، رو یهمه عذر م از

 "ایخدا

شدم  يظاهر، چه ظاهر ساز ياز رو یول رم،یگیشم ،دوباره آرووم م یباشم، دوباره خانم م يدکنم عا یم یسع

 ... روزا نیمن ا

اصرار  میخاله مر ذاره،یسربه سرم م ریرو لبم، عمو ام یکنم، لبخند مصنوع یحس نم يمزه ا م،یخور یم نهار

 ! بازم دل درد دارم یمزه کنم، ول یداره از همه چ

مون بامن، مزه دلخواهشون دستم  یخصوص يها یتو مهمون ختنیر يبوده ، چا نیهم شهیهم زم،یریم يچا

 "خنده داره، حتما يخوردن اون اصل کار يخوره ، خاله سبک، بابا و مامانم سرد، اما چا یم نیاومده، عمو سنگ

 !شدم انگار یوسواس زنم،یباشه، با چشمام سانت م یخال وانشیسر ل دیبا
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 غیدر...  غیبخونه ، اما در نمیتونست هم یندازم،همه خوب ، اگه خوندن حرف دل بلدبود، م یم ینینگاه به س هی

 !وقت بلدنبوده چیرو ه یکه انگار احساس شناس

 یگه وقت یکه عمو م ییاز اونا ناش،یریزنم از اون ش یکنن ، لبخند م یتشکر م رم،یگیهمه م يرو جلو يچا

 ... خنده یم ایخنده انگار دن یترمه م

 ... کنم  یم ینیو دوباره پشت سرم از تجمع خون احساس سنگ رهیرسم بهش، دوباره ضربان قلبم باال م یم

لحظه صورتشو  هی ي،برا رهیسرشو باال بگ شهیمجبور م یول ست،یبه صورتش ن مینگاه منم مستق نیپائ سرش

کوتاه و بلند  يگوشه لبش، خراشا قیگونه برجستش ، ترك عم يرو يلرزه ، کبود یکنم، تنم م یم یوارس

 ... ندارم دنیتحمل د بندم،ی،چشمامو م شیشونیپ يرو

 ن،یکنم، چشماش خسته و غمگ یمظلوم نگاهش م... خدا شمیبغض دارم، دارم خفه م زنه،یم يسرفه ا تک

 یآن حس م هیکنه،  یم ینگاه وانویداره ، داخل ل یروبر م ییخونم، چا ینگاهشو نم ی، معن رمیگیم شیآت

نفس  هیشده،  شادکنه ، مردمک چشمش گ یده و دوباره بازش م یبنده و محکم فشار م یکنمو چشماشو م

تاب ادامه ندارم،  شم،یم چارهیب! باره  یاز نگاهش م صالیانگار است یول...فهمم  یفهمم خدا نم ی، نم رهیگیم

 ...کنم یفرار م گهیآره د! کنم یفرار م شم،یازش دور م عیسر

 ...شده  کتریتا حسش بهش نزد ختمیشده باز ، باز تو اتاقمم، باز حرف دارم، باز سرسجاده انقدر اشک ر شب

 ست؟ يآسمانت چه مزه ا ایخدا

 !!!طعم عسل  هیشب يزیچ هی دیکنم شا یم حس

 میخورده ا نیکه فقط زم ما

 ...شمیاند یم گاه

 نداشته باشم ایاز دن چیاگر ه ستیهم مهم ن چندان

 باشد و باران يمرا بس که کوچه ا نیهم

 ...که زالل تر از باران است ییوخدا

 ها را ـــهیکنم ثان یبه ســر م دست

 ...دلـــم

 ...خواهــــد یاتفاق ناخوانده م کی

 ...سخت است يشمار لحظه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ٣٠ 

 بدنت بخواهند حرف بزنند يسخت است تمام اعضا چقدر

 ...ندیخواهند بگو یندانند چه م اما

 ...ماندن و رفتنم انیم

 …ماندن يبرا ياست و نه حوصله ا یرفتن يپا نه

 شوم یمهربان م يمادر یدلم، گاه يبرا

 …گذرد یغصه نخور، م: میگو یکشم م ینوازش بر سرش م دست

 …يبزرگ شد گریبس کن د: میگو یشوم،محکم م یپدر م یدلم، گاه يبرا

 …ایبرمش به باغ رو یم رمیگ یشوم مهربان ،دستش را م یم یهم دوست یگاه

 از دست من خسته است  دلم،

 ...خواهد پر از ماندن یم یرفتن دلم

 ...ییایدن يجاذبه  نی،تو همان ناب تر ایخدا منتظرم

 ...زنن  یگم که در م یم ااهللای، دارم ذکر  رمیگ یدستام محکم م يشو تو يادگاری حیتسب

 بابا ؟ يداریترمه جان ب-

 ... شمیم رهیبابا خ یکنمو به چهره دوست داشتن یدروباز م... شمیذارمو بلند م یسجاده م يرو حویتسب

 ... دارمیجونم بابا ،آره ب-

 داخل؟ امیب-

 !!!بابا  یکن یم يچوب کار-

 ...دوزه  یکشه و بهم چشم م یشه ، بو م یاتاق م وارد

 !تو اتاقت ادی یم یخوب يچه بو-

 ...  اسیعطر -

 ...ده  یم آرامش ماوهوم ، خوش بو ، به آد-

 ... شهیم رهیکنار تختم خ زیم ي، به کتاب رو شنهیتخت م يرو

 ...نهیشیبه دل م بیشعراش عج...  يسهراب سپهر-

 ... نمیش یکنمو منتظر حرفاش م یم یکه بابا باهام هم نظره ، خنده نمک خوشحالم

 ...شنوم بابا  یم-
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 ...کنه  یو نگام م دهیباال م ابروشو

 ... زمیخواستم باهات صحبت کنم عز یترمه جان ، دخترم ، م-

 ...جونم بابا ، بگو -

هوش بشن،  یبود ب کیبا خالت نزد دیدوتا رو د نیتوفرودگاه ا یوقت یدون یناراحت، صبح نم یلیمادرت خ-

 یکل ن،یایماهام بش نکهیتا آرووم شدن، تازه تاقبل از ا میکرد یالک حیو توج میتو گوششون خوند ریانقدر منو ام

کنه  یم يتو خوددار يخراب بابا، جلو یلیبروز ندن ، مادرت حالش خ يزیشماها چ يکه جلو میتوپو تشر رفت

اگه قرار باشه تو هم  ا،یباهام راه ب کمیکمکم کن بابا،تو  ست،یدل تو دلش ن شه،یاما از درون داره داغون م

 ...شهیم دهیکش یروان مارستانیکار همه مون به ب گهیتا چند وقت د یناآرووم بش ينطوریا

 رمیکنم از دست جفتشون دلگ یاخم م ست،یدست خودم ن ییگه ،اما خدا یکردم حرفاش درست، حق م بغض

... 

 ...خودخواهن  یلیبابا اونا خ-

 ...ده یکنه و سرشو تکون م یم یپوف بابا

 يدوتا رو ال نیخودمون ا یواسه دلنگرون میدلم ما حق ندار زیسرخونه اول ، عز میدختر جون دوباره که برگشت-

به خودت  ا،یبابا جان کوتاه ب م،یبر علت بش دیمز دیدردسر دارن ، ما نبا یخودشون به اندازه کاف م،یمنگنه بذار

تونن  ی، طرحشون که تموم بشه م شهیتموم م زود..دوره شون سه سالت ، انشا ا نیکه ا یدون یمسلط باش، م

 ینم یی، بابا جان بهم کمک کن، من تنها شهیهمه مون راحت م الیخ ينطوریثابت مستقر بشن، ا يجا هی

 !!!غصه اضافه تر هیتو هم بشه  یتونم مادرتو آرووم نگه دارم، تو پشتم باش، نذار ناراحت

رو هم  گهیل دسالش گذشته دوسا هیصبور باشم،  دیکنم چاره ندارم، با کاریچ...  زنیر یگوله گوله م اشکام

 ... کنم  یتحمل م

 ...دم خودار باشم، از طرف من مطمئن باش یباشه بابا ، قبول ، قول م-

 ...خانم گل من -

 شهیم قیکنه وآرامش به رگام تزر یبوسه، بغضم فروکش م یمو م یشونیذاره و آرووم پ یپشت سرم م دستشو

 ... 

*** 
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 یحرف امیمامان از دلنگرون يجلو گهیکنم د یم یبا قول دادم سعکه به با ي، از روز کیسال نزد انیپا يامتحانا

ذارم،  یمحل نم یبه ترمه اتاق ادیز گهیکم آرووم شده ، د هیرو سپردم دست زمان ، درونمم  ینزنم، همه چ

 ...  نهینب طمهچند وقت هم بگذره و درسم ل نیباشم تا الاقل ا يکنم عاد یم یسع

 یشده م يزیهمونطور که خواستم برنامه ر یهمه چ م،یخداروشکر راض م،یامتحانات ریرفتن، منو مهتابم درگ بازم

 ... امتحان  نیگذره ، امروز آخر

 ...کارش  یپ رهیم شهیتموم م مید یهم م نویخدارو شکر ترمه، امروز ا يوا-

 ...موافقم -

 !!!کنه  یباالداده نگام م يابرو با

 !؟ هیچ-

 !ترمه ؟ یخودت-

 ...انکرالصواتت ظاهرشده  يم که با اون صداروح میزینه عز-

 !تموم شدن امتحانا  نهیاونم تو زم یمن موافق باش يآخه سابقه نداشت با حرفا-

 ...حوصله ندارم گهیفرق داره،د نباریا-

 ...ذاره  یم میشونیپ يودستشو رو ادی یخنده و جلو م یم ثیخب

 !که يتبم ندار-

 ... تیظرف یب ؟يپر روشد دمیدوباره توروت خند-

 ...توصورتم  ادی یم براق

کردن ،گفتم  یامتحان تموم شد ،همه بچه ها ذوق م نیآخر یوقت شیرفته بود،من بودم که ترم پ ادمیدیببخش-

تون  يباز ونهید یپ نیزودتر امتحانا تموم شه بر نینیکه همش دنبال ا نیمشت خنگ به درد نخور هیشما ها 

... 

تودلم به خودم !!! بهش بگم مهتاب جان اون ترمه مرد یعنی... کنم  یکشمو اخمام توهم م یم قینفس عم هی

 ...  ستیکه تلخ ترازگر ییخندم، از اون خنده ها یم

 ...  یکه حاال واسم غار غار نکن دمیچ ینوکتو م شهیمثل هم دیکه ،ف همون با يندار اقتیل-

 ..رهیگیروم م يو جلو ارهیدر م فشیک ياز تو نهیآ هی

 ...برگشت به خودت  یگفت یهرچ-
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 اشیدن نکهی، به ا شیساده دل نیخندم، به ا یافکار بچگونش م نیبه ا شه،ینمودار م میتو دل يخنده ها نباریا

کنم ، کاش  یدوباره بغض م دهینکش هیبه ثان یول!!!دغدغه هاش چقدر پوچن نکهیچقدر هنوز بچگونه س، به ا

بود، کاش انقدر  یدغدغه هام انقدر واه اشساده بود، ک کویانقدر کوچ امیمنم افکارم بچگونه بود، کاش منم دن

 یکاش وقت ،یلعنت به همه چ ،يجداکرد امیشدم، لعنت به تو، لعنت به تو که انقدر زود منو از دن یزود بزرگ نم

چرا ! پس کو  زم،یبرام عز ایدن هیکه قد  یواسه کس يادگاری هی نی، ا یگفت یوقت نم چیبودم،ه کیانقدر کوچ

 !؟ يکرد رونمینبودم؟ چرا و زتیوقت عز چیمن که ه ،يدرو فراموش کر زتیعز

کدوم راه  چیه یول زنم،یم ادیسرخودم فر سوزه،یخودم دلم م يفرستم، برا یخندم، به خودم لعنت م یخودم م به

 ریتقص یاون ب نکهیداره ا تیکه واقع يزی، تنها چ شنیندارن، همونجا تو اعماق وجودم خفه م ایدن نیبه ا ينفوذ

 !!! ماجرا  نیماجراستو من ابله ا نیا

 خسته ام خدا یلیخ -

 امشب خسته تر از هرشبم-

 :نوشت يگوشه ا شدیکاش م-

 ایخدا-

 ...خسته ام یلیخ-

 ...نکن دارمیفردا صبح ب-

*** 

 لیتبد یبه روز مرگ یهمه چ فتاده،ین یاتفاق خاص گهیخدارو شکر بعد اونبار د یادامه داره ول رفتنو برگشتنا نیا

بره  ادویکه ب گهیزمستون د هی کنم،یباره، به آسمون نگاه م یامسال، داره برف م میدار يشده، زمستون سرد

 ... بگذرون  ریروهم به خ تچند وق نیا ایخدا ره،یگیو دل من آرووم م شهیتموم م یهمه چ

کنن، چه بار  یم یدگیبه اعمالمون رس دمیجا شن هی ره،یدلگ شهیجمعه هم يجمعست، دلم گرفته، عصرا عصر

 !!!دارم که انقدر دلم پر درد ینیگناه سنگ

 ...رو ندارم  ششیهنوز گنجا ایکن بگو دست بردارن، خدا یونیتو پا در م ایکشم، خدا یم نفس

 ...ارهییم رو سر جاش ممامان از پشت سرم حواس يصدا

 ترمه مادر؟-

 ... سویبله مامان گ-
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 ...بگم  يزیچ هیخواستم  یم-

 ... کشهیرم سمتش، اخماشو تو هم م یم عیسر!باز رهیگینفسم م شه،یکنم، بند دلم پاره م یتعجب نگاهش م با

 هو؟ی يچته دختر، چرا جن زده شد-

 افتاده ؟ یشده مامان ؟ اتفاق يزیچ-

 ...آدمو  یترسون یم! نشده  يزینه دختر چ-

 ؟ یپس چ-

 رنیبگ ی، بابا و عموتم قراره سه شنبه رو هم مرخص میدار یلیهفته دو روز تعط نی، آخر ا زمیعز یچیه-

 ... ارتیز میبر ییماچهارتا

 ...کنم  یبهت نگاهش م با

 ؟ ییهویموقع ؟ چرا انقدر  یچه ب! ارتیز-

 ...گردن یشد، داداشتو محرابم که دوشنبه شب بر م یر بابات جور نماما کا م،یوقت قراره بر یلیخ زمینه عز-

 ؟ نیر یم ینیزم-

 ...میگردیجمعه هم برم م،یپرواز دار 10 زم،ساعتینه عز-

 ... دهی، امام رضا منو نطلب رهیگیم دلم

 ... میای یخوب ماهم م-

 یدوباره راه شهیاونام خسته سفرن نم گرده،یهمه وقت برم نیبعدشم داداشت بعد ا زم،یعز يتو که مدرسه دار-

 ؟ يتنهاش بذار ادی یدلت م ،یباش ششیپ دیشن، با

 ! به سالمت، قسمت نبوده البد نیبر ست،ین ی؟ باشه حرف يذار یدست رو نقطه ضعفم م-

 ...برما نیخوام دلچرک یترمه، نم ایبغض نکن-

 ... چشم -

 ...شمیگرم م ره،یگ یجلو ، بغلم م ادیم

، بغض نکن مادر  میبر ییبار بعد باهم دوتا دمیقول م شه،ینم نبارویاما ا زم،یعز يایب يدونم دوست دار یم-

 ... اون چشمات بشه  يفدا

بذاره و  نجایخندم دوست ندارم دلشو ا یزنه ، به روش م یچشمم پس م رینوك انگشتش اون قطره اشکو از ز با

 ...بوسه  یکنه و صورتمو م یبره، نگام م
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 دیبا انهیگفتن مخف م،یاستقبال بر يبرا میبازم اجازه ندار دیروز طول کش 45 نباریدوشنبه ست ، ا امروز

بابا مدام با  رم،یم یاز دلشوره م میدار ان،ی یم ینیو از راه زم ادهیشده باشن ز ییشناسا نکهیبرگردن،امکان ا

له  دیبا 2حساب تا  نیشبو رد کرده، به ا 12 وارید يساعت رو رسن،یم گهیدوساعت د کیتماس داره، نزد امیت

راحت  المیکنم، تا نرسن خ یسوزه، مامانو بابا اصراردارن برم بخوابم، قبول نم یم یخواب ی، چشمام از ب میله بزن

هوا ضرب گرفتم ،  نویزم ونیکاناپه نشستمو با پام م يافته، رو یمدام پلکم م ارموی یاما دارم کم م شه،ینم

 ...فهمم ینم يزیچ گهیو د شهیم نیپلکام سنگ

دم تا جام  یزنمو سرمو تکون م یکنم، تو خواب لبخند م یحس م يداریخواب و ب ونیرو م یمطبوع يگرما

کنم، باورم  یکنه ، چشم باز م یم شتریمو ب ياریگوشم هوش کینزد يزیچ هی کیتمیر يبهتر بشه، صدا

 ... رتمیگ یخنده و محکم تر م یبهم م... زنم  یچندبار پلک م شه،ینم

 ... نیداداش بذارم زم-

 !خانوم خانوما ، جات ناراحت ؟ هیچ-

 ... شهیکشمو گونه هام داغ م یم خجالت

 ... يطور نیسختم ا گه،ید نیبذار زم-

 ...ذاره  یداغ شدم م يگونه ها يبوسه کوچولو رو هیخنده و  یم بلند

 یباره، اما صورتش هنوز م یاز سرو روش م یخستگ شم،یاش مذارمو محو تماش یم نیزم يپامو رو آرووم

 ...خنده 

 ؟ نیدیرس یک-

 ...  شهیم یساعت مین-

 ... خوابم برد  دیببخش-

 ...بشه  یفهمونه صبحتا قراره خصوص یکنه بهم م یگرم دعوت م يچا هیواسه خوردن  امویمامان که ت يصدا

راحت شه، توبرو  الشونیخ رنیرو بگ یخوان آمار همه چ یقراره صبح برن ، م نایبرو بخواب خانم کوچولو ، ا-

 ... چند روز دربست فقط در خدمت خودتم  نیمن ا

برم به تخت خوابو  یگمو پناه م یم يریتو کارشون بشم ، شب به خ یفوضول الیخ یکه ب ادی یخوابم م انقدر

 ... شه  یم نیدوباره پلکام سنگ دهینکش هیبه ثان
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هم تا به تا  مویرو فرش ییدمپا شمویبلند م یکنم، با کرخت یچشمامو باز م نی، ب میشده، به زور آالرم گوش بحص

 هیباز مونده  مهیدر اتاقش که ن نی، فقط از ب دهی، خواب امیسمت اتاق ت رمیم شم،یحوصله آماده م یپوشم ، ب یم

 ... نیپائ رمیندازمو م یم ينگاه سر سر

سر به شرکت بزنه و قبل از  هیباباهم  مویخاله مر شیمامان قراره بره پ شن،یم یو مامان جفتشون باهام راه بابا

 !!! دیطلب یسوزونه، چقدر دوست داشتم منم م یحرمش دلمو م يسمت فرودگاه، دلم گرفته، بازم بو فتنیراه ب 9

 ... گهیباره مو دو کشهیم نهیفهمه ،سرمو تو س یکشم ، مامان م یآه بلند م هی

 رفت؟ ادتیخانم گل قولو قرارمون -

 !!!چقدر سخت یرو کنار بذارم، ول يکنم لوس باز یم یسع

 ... ارنیب یسوغات "برامم حتما ن،یمراقب خودتون باش یلیخ-

 گه  یم یشه و به باباعل یباز م یبه خنده قشنگ اخماش

 ...خواد  یم یسوغات یگفت، خانوم یدخترت چ يآقا گوش داد یعل-

 !خندن یم یول یدونم به چ یخندن، نم یم باهم

 ... ندازم  یم ریشه و سرمو ز یحالو هوام عوض م ناخودآگاه

 ... ستیفکرا ن نیسربه سرش نذار خانم، دختر من تو ا-

و شاهزاده  ندهیواسه آ ریخ يچسبه دعا یکه بهشون م يزیبشنو و باور نکن، االن دخترا تنها چ...  زمینه عز-

 ... دیبا اسب سف

 ... چرخونم  یگمو سرمو به سمت پنجره م یم یسمت مامانو بلندو خشن مامان شمیبراق م معترض

 هیتا  شمویاز حد خجالت زده م شیب شهیها هم یمدل شوخ نیخوان حالو هوام عوض شه اما ازا یدونم م یم

 ...نگاه کردن به بابا رو ندارم  يمدت رو

کنم سربه مهر بمونه ازشون  یم یکه سع یکنمو با بغض یبازم نگاهشون م سته،یا یدر مدرسه م يجلو بابا

 ... کردم  یبدون اونا دق م ییبرگشته وگرنه من تنها امیخداروشکر ت کنم،یم یخداحافظ

 ...سمتم  ادیم زونیآو يبا لبو لوچه ا ده،یزودتراز من رس شهیمثل هم مهتاب

 رفتن ؟-

 .. اوهوم -

 ؟ میرفت یکردن ماهم م یم يزیبرنامه ر گهیجور د هیشد  ینامردن ، حاال نم یلیخ-
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 ...گم یدلخورم اما م ییجورا هیخودمم بد گرفته، ازشون  دلم

 ...نق نق نکن  گهیتنها برن، توهم د نبارویدوست داشتن ا-

 ... سرکالس  میریباهم م رمویگ یشه ، دستشو م یم زونیدرشتو خوشرنگش باز آو يلبا

 اد،ی یپشت رول نشسته، چقدرم بهش م امیت نباریاما ا سته،یا یپام م يبابا جلو نیکه ماش میدر مدرسه ا يجلو

 یعادت داره سر به سر مهتاب بذاره ، وقت امیت م،یشیده و باهم سوار م یم یزنه، مهتابم سالم یبه روم لبخند م

 ...گهیم مینیش یم

 خمات توهمه؟جوجه اردك زشت ،توبازم ا-

 یپ نارفتنیحاالم که بابا و مامان ا ن،یگذرون یخوش م نیدار نیحرف نزن ، خودتون دائم تو سفر-

 وسط، برگ چقندر ؟ نیا میهست ی، پس ما چ یخوشگذرون

 يزیچ هی یرو بگ تتیخاص ی؟ حاال اون داداش ب یحرفا رو بزن نیا شهیروت م-

شلوغش نکن ، اون  يخود ی؟ ب یخان داداشتو اجرا کنم چ شاتیخرده فرما دیکه دائم با چارهیمن ب یول! 

 ... ینه خوشگذرون ارت،یهام رفتن ز چارهیب

 ...گه یم ثیخنده و خب یم میداد لمیعقب  یصندل يبه ما دوتا که بق کرده رو نهیآ يو از تو گهیم نویا

بخت  هیبکنن بلکه  يزیچ ییدعا هی من خبر دارم، رفتن ن،یبب اویهم رو دوششون بود که ب ینیبار سنگ هیتازه -

 ...دقو باخودش ورداره ببره  نهیشما دوتا آ ادیب يبرگشته ا

 یبه کاراشون م رون،یپرت کنه ب نیماش شهیاز ش امویکم مونده ت گهی، د شهیمهتاب بلند م غیج غیج يصدا

 هیشب میهام که شد یتازگ...محتاط  شهیباهم راحت بودنو ما دوتا هم يادیبوده، اون دوتا ز نیهم شهیخندم هم

 نیما با ا يخواد جا یدلم م بیعجهست  یاما هرچ! دونم چرا ینم شن،یهم معذب م دنیکه از د بهیدوتا غر

 ...شد  یدوتا عوض م

 ... داخل  میکنه باهاش بر یو اصرار م شهیم ادهیمهتاب پ ر،یدم خونه عمو ام میرسیم

تو و  ياونجا تازه نوکر میایخانم ب نیقراره من و ا یوقت یکن یم یبرو تو ورووجک ، برو تو ،آخه چرا اصرار الک-

 ن؟یستیخوب ن واریجرز د يشما دو واسه ال ییخدا م،یخان داداشتم بکن

 ... کنم  یم يدار ونیدارم م شهیو منم مثل هم شهی، بلند م امیخنده ت يگفتن مهتابو قهقه  راهیبدو ب دوباره

 ...  رمیسرمو باالبگ شهینگاه باعث م هی ینیکنم ، سنگ ینگاه م میو کالفه به ساعت مچ نیپائ سرم
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 ینم کنه،ینگام م یشده بهمو با اخم نامفهوم رهیفرورفتن، خ نیاالن آب شدنو تو زم زیچ نیکنم بهتر یم حس

 شنیها که هر روز دارن محکم ترم شهیر نیاما ازا! دووند  شهیما ر نیب هویاز کجا  یهمه سرسخت نیدونم ا

 ...  دوزمیزده بهش چشم م رسره ، است ی، دوباره ضربان قلبم باال م رهیگ یگلوم م اد،ی یخوشم نم

 ریو با خجالت سرمو ز شهیرنگ چشماش، دلم قلقلک م هیچقدر شب ده،یو سبز پوش يسرمه ا یست ورزش هی

 ... ندازمیم

و با  دمیم یباسر سالم شمویم ادهیده ، منم بالاجبار پ یم یو سالم رونیب رهیم نیاز ماش شهیش م متوجه امیت

 ... رمیگ یم یسر جواب

 تو ؟ انی یچرا نم-

 ...تو و بنده رو بکنن  ينوکر ستنیحاضر ن گنیاما آقا م گمیم نویمنم هم-

 ...ندازه  یم ینگاه امیده و با تمسخر به ت یابروشو باالم يتا هی محراب

 ... ،اصرار نکن ستین یخوب ترمه جان اگه راض یشه ، ول فهیاون که وظ-

 !!! زارمیب گهیم یتونم بفهمم چ ینم نکهیاز ا زارمیحالت ب نیفهممش، از ا ینم ایخدا

 گمیکنمو م یکنم به خودم مسلط باشم ، صدامو محکم م یم یسع

 نجایا امییما م ایمنزل ما  نیایشما ب ای مییندارم، عادت کردم محراب خان، به هر حال ماهم تنها یمن مشکل-

... 

 "ندازم  یبهش م يزیبا اخم نگاه ت گموی، اما م يجمله ا نیدم، سخت بود گفتن همچ یم رونیپرصدا ب نفسمو

دم چشمام  یتو بتپه اما اجازه نم يبرا هیبتونه هر ثان دیمثل خودت، قلبم شا شمیمنم م! سرجنگ داره باهام انگار

 شهیرو واسه هم دنتینباشن مجوز د نطوریا هروح مبارزه کنن، اگ یمثل خودت خشکو ب دیبشن، اونا با رتیاس

 "سوزونم  یم

  تیقرار باشد چشم ها اگر

 کنند  میجادو نگونهیا

 ات  شهیمھمآن ھآالن تا  نیمھ از

 ! را باخته ام  هیقاف

 !!شوند  یجادو نم گریتا جادو نکنن د نهایا ریقولم را بپذ پس

 گهیلحظه م نیکنه و توآخر ی، متعجب بدرقه م م نیماش يگردم تو یبرم
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 داخل ؟ نیایپس کجا ؟ مگه قرار نبود ب-

... دم  یقولم نم...بعد فردا ک،یرستوران ش هی میری، م مییشب مهمون شما یخونه، ول میبر دیاالن که نه ،با-

 ... کنمیهمه درست م يبرا یخونگ يغذا هیاگه حالشو داشتم 

 ...بره یم بشیداخل ج یو دستاشو با ژست خاص شهیم لیو به عقب متما رهیگیباال م سرشو

 ...  نیلیهر طور ما-

 گمیدم م یم نیپائ نویماش شهیکه ش نطوریهم

 ...کنه  یباهاتون هماهنگ م امیساعتشو ت-

کنم  یهنوز برقرار، حس م يریارتباط تصو ی،ول شهیقطع م یده ، ارتباط صوت یاجبار تکون م ياز رو يسر

 یدارم، االن وقت ب یکردم خشک باشم ، هر آن ممکن از درون بشکنم،اما خودمو آرووم نگه م یانقدر که سع

 !!!ستین يقرار

 ...خوشم اومد  ایخوب حالشو گرفت-

 افتاده؟ لیفکنه از دماغ  ینکنه فکر م ن،یشده ا ينطوریچرا ا-

کشه مثل  ینعره که م هیبرن که  یبچه ها ازش حساب م نیهمچ شینیخواد اونجا بب یترمه دلم م يوا-

 ...واریچسبن به د یم هیاعالم

 داره مگه ؟ يریخوددرگ-

بگما فقط  نمی، البته ا شهیازش حساب ببرن وگرنه سنگ رو سنگ بند نم دیباالخره فرمانده ست، سربازاش با-

 گهیم اد،یذاره خم به ابروشون ب ینم یگذره ول یداره، از جونش م يزی،چ یمشکل هیکدومشون  هیبشنوه  یکاف

رو داشته باشن،  يزیچ يدغدغه  دینبا نجایا گهیعذاب د نیاز خونواده هاشون دورن خودش بزرگتر نکهیهم

انقدر  نکهیوقتا از ا یلینه ، خسوءاستفاده ک تشیاز موقع دمیبار ند هی یخورن ترمه، ول یهمه رو اسمش قسم م

 ... بود ریناپذ یحد خستگ نیمثل اون تا ا شهیشم نم یخسته م یکیمرد من 

 !!!اول از همه از خودم  شم،یدم، من درست برعکس اونم زودخسته م یگوش م امیت يحسرت به حرفا با

*** 

از  ادی یخوشم م ستین نیوقت چهرش غمگ چیه نکهیشم، از ا یخنده، از خندش غرق لذت م یبلند بلند م امیت

 یم یبرام واژه مردو تداع يزیاما ته دلم باور دارم که چ اد،ی یکنه خوشم م یبا غرور به اطرافش نگاه نم نکهیا

 ...دم  یم حیترج یشگیهم يبه خنده ها ظویاون اخم غل یاما حت! دونم  یکنه ابهتو غرور ، حماقت محضِ م
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 ...  ادیتلفنش تموم بشه و به حرف ب امیتا ت شمیظر مزنمو منت یپس م افکارمو

 ...جا رزرو کرده ... به هدف خورد، رستوران  رتیخوب ترمه خانم ت-

 چقدر ؟ شیورود یدون ی؟ مگه زده به سرش ، م... رستوران-

 ...میکن یراض رویوز دیبخشه ، بعد ما با یدرستش کن، شاه م اویحاال ب-

 ... راه  نیسکوت بهتر "بگم،اما انگار فعال یدونم چ ینم

 ...زود باش ترمه -

 ... داداش امی یاالن م-

نگاه کردم،اما اون  نهیصدبار به خودم توآ! شدم انگار یوسواس نباریاما ا شهینم یوقت آماده شدنم طوالن چیه

 شهیاون هم ام،یه نظر بندارم،اما دوست دارم خوب ب يجاشو به شکو استرس داده، قصد دلبر یشگیاعتماد هم

 !دامن بزنه میبه دستپاچگ نیخواد ا یخوبه، دلم نم يادیاز ز ادتریز

 يکنم به هوا ی، حس م رهیم یاهیچشمام س يزنه، جلو یباز صدام م امیزنن، ت یدنبالمون، زنگو م انیب قراره

 یاتفاق ستیآرووم ، ساکت، مسلط باش ترمه ، قرار ن... زنم  یم بینه نهیآ يبه ترمه جلو... دارم  ازیآزاد ن

 !!! فتهیب

مونم ، امشب  یهوا معلق م نویزم ونیکنم اگه قدمام تند باشه م یدونم چرا حس م یدارم ، نم یقدم بر م نرم

 نیکهکشان تفاوت داره، ا هیمن قد  يبرا یباشه ول یشب معمول هیهمه  يبرا دیشب خاص برام، شا هی

که  یشب مقدس،شب هیبرام  نیاداده شده،  بیحالت ترت نیشده و به بهتر رفتهیحرف پذ یواست من بوده، بدرخ

 ! مال خودش کنه  ندمویممکن تا ابد آ

 الیخواد آرامشم خ یزنم، دلم م یکنه، لبخند م یم قیبهم تزر یبیکه آرامش عج ي، واژه ا گمیم... ا بسم

 رهیبگ يمنو به باز يشب باز مهیعروسک خ هیتونه مثل  یبهم ثابت کنه م نکهیا یخامشو باطل کنه ، اون پ

 ! عروسک عاشق هیاما من انسان عاشقم ، نه 

جلو یلیخ سخت ،کنهیکه بند بند وجودم اونو طلب م یمن يبرا دمیاون ثابت بودنو تاب آوردن، شا يسخت 

 !توان آرووم موندن  شهیمفرط م یخستگ

 بمویج يبرم تو یدست م "کمکم کن  ایخدا"فرستم یم رونیآرووم ب مینیب ریاز مس موکشیهام م هیبه ر هوارو

 ...  دمیتو دستم فشار م حویدرشت تسب يدونه ها
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... افتم  یدم راه م یتکون م يسر...کنه من برم  یزنه ، اشاره م یحرف م شیبا و گوش ستادهیا اطیح يتو امیت

 ...درخونه پارك  يجلو نشیماش

رو مثل  دشیاندام ورز يبلوز مردونه سرمه ا هیبا  رهیت نیج هیداده،  هیو به کاپوت تک ستادهیا نیماش يجلو

 ی، حت داکردهیپ یفرم جالب دشیکش يآرنج باالداده و دستا يتا باال ناشویخاص نشون داده ، آست شهیهم

 ...  ونیساعد دستشم واضح نما يرو زیعظالت ر

 ...رم  یفعال شده اما بهش تشر م میغده اشک یکمیرم جلوتر ،  یم

 ...سالم -

 هی يتا برا رمیگ یتا ناکجاآباد، سرمو باال م نجاستیتفاوت از ا سته،یا یزنه و روبروم م یم نهیبه س دستاشو

 ...ناخوانا و مرموز شهیداره،فقط مثل هم یخنده، نه متعجب، نه حرف ینه م نم،یلحظه هم شده چشماشو بب

 ... امشب  يمه بارون شدسالم ترمه بانو، تر-

زده شده ،با شال  یقشنگ يطرحا یبلند که روش سنت نیآست یشنل ب هی دم،یکه پوش یکالمش به لباس کهیت

گرفته نشه ،  ییساده ست که باعث شده جلوه لباس رو یبلند تنگ بادمجون یماکس هی شمیریهمرنگش، ز

 ... برق لب  هیبا  یمحو بادمجون هیسا هیهم که به صورتم اضافه شده  يزیتنهاچ

 ...خوشم  یسنت يممنون، از طرحا-

 ...گه یم يو بالحن سرد ندازهیم ریز سرشو

 ... ادی یبهت م-

 ...  ادی یگلوم باال م ریشه و تا ز یجذر و مد م درونم

 ...  نیلطف دار-

 ...  ارهی یعقب چمبره زده از خلسه درم م یصندل يمزاحم مهتاب که تو شهیهم يصدا

 کو ؟ امیترمه ، پس ت گهیتو د ایب-

 ...زنه یحرف م شی، داره با گوش ادی یاالن م-

 ...  میشیم یراه ادوی یم اممیسمت درعقب ، همون موقع ت رمیگمو م یم ياجازه ا با

 ... ذاره  یکنه و سربه سرش م یم امیبار ت يزیچ هیهربارم  زنه،یذوق زده مدام حرف م مهتاب

 دم در ؟ يبود با تلفن دوساعت مارو کاشته بود یک امیت-

 بگم؟ دیبا-
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 گهیو م دهیو ابروشو باال م نهیشیصاف سرجاش م مهتاب

 !البد از ما بهترون بودن  ست،یکه ن ياجبار... نه خوب -

 ؟ یتو فرض کن بودن که چ-

 ... نیستیبچه مثبت ن نیدیکه نشون م امینطوریکنم شما ها ا يادآوری، فقط خواستم  یچیه-

 ...گهیم يگرده عقبو با لحن بامزه ا یو همزمان بر م شهیبلند م امیقهقهه خنده ت يصدا

 دخترجون ؟ میگفته ما بچه مثبت یک! بچه مثبت؟-

 ... خنده  یو دوباره بلند بلند م گهیم نویا

 ...خان داداشت رودست نداره ، باور کن  نی،اما ا يزیچ هی یحاال منو بگ-

اشهدشو  امیاخم کرده که اگه ت نیهمچ شه،یکه بدن لرزم شروع م یکی، من  امیکنه سمت ت یاخم روشو م با

 ...تره  نیبخونه سنگ

 ...جنبه  یسره جات ، پسره ب نیبش-

بچسبونه  یانگ بچه مثبت يجوجه قنار نیا نکهیرو آب شرف نداره به ا زمیمن پتتو بر یعنیپسر،  هیمگه چ-

 بهمون ؟

 ... ساکت شو  امیت-

 ظیخوره و اخمش غل یم یلحظه شوك زده تکون هیپاش ،  يکوبه رو یهوا م یوبا کف دست ب گردهیبرم امیت

 ... شهیتر م

 ! يکنه قد آقاجون نداشته من سن دار یندونه فکر م یکنم دست بردار، بابا هرک یمحراب خواهش م-

 ...  تیظرف یبدبخت ب-

 ...  میشیو منو مهتاب ساکت مطلق م شهیم دهیممنوعه کش یدمگوش يبه حرفا بحثشون

کنه تا همه  یصبر م رسهیدم در م یافته وقت ی، جلو تر راه م میشیم ادهی، همه پ ستهیا یدر رستوران م يجلو

کنه ، مهتابم انگار جو اونجا گرفتتش ،  یدروباز م ادوی یجلو م ییخوش آمد گو ينفربرا هی م،یباهم وارد بش

 ...گرفته یکنه و ژست خاص یرفتار مکنه خانومانه  یم یچون سع

 امویت يراحتم ، اما جو برا یلیخ میذات تمی، منم به واسطه شخص ییجاها نیهمچ يکه ساخته شده برا خودش

 !خورنو انگار آروومو قرار ندارن  یمدام تکون م ن،یسنگ يادیمهتاب انگار ز

 داداش جا قحط بود؟-
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 !مهتاب؟-

 ...تکون نخوره، بلند نخنده، خفقان آور به خدا نه،یصاف بش دی، آدم سختش ، با هیخوب چ-

 نی، اما ا شهیاندازه و سکوت دوباره برقرار م یبه مهتاب م زینگاه ت هیده و  یم هیتک یصندل یبه پشت محراب

 ...خورنو چهره هاشون بد خنده دار شده  یپونز کارگذاشته باشن ،مدام توجاشون وول م رشونیدوتا انگار که ز

 ...  گرنیرو جلومون م نوم

باالست ،  بیغر بویتا انتخاب کنه، نرخا عج ادی یشو هم من ، مهتابم جلو م یکیداره و  یبر م امیشو ت یکی

 نیخوره و مالحظه کار ، منم انگار ا یحرص م شهی، اما مامان هم ستین زایچ نیبند ا دویوقت تو ق چیبابا ه

دونم چرا  یتونه صدتا بچه پولدارو بخره و در راه خدا آزاد کنه اما نم یدونم م یم نکهیاخالقو به ارث بردم با ا

 ... معذبم  ينطوریکنم ا یحس م يجور هیته دلم 

 ...فهمه مخاطبم اون  یم ادی ی،جلو تر م شمیخم م زیم يرو

برام  میر هم باشکه کنا نیمن هم ن،یخودتونو تو دردسر بنداز ينطوریمنظورم نبود ا "محراب خان ، من واقعا-

 ...بود  یکاف

 ...گه  یزنه م یتوچهرش موج م شهیکه هم یده و باآرامش خاص یم یشو به صندل هیتک دوباره

 ...انتخاب کن  يدوست دار یراحت ترم ، هرچ ينطوریمن ا ،یکن یم يچوب کار يدار-

که به نظرم  يزیغذاها چ نیکنمو از ب یسکوت م نیمنظورمو بد برسونه واسه هم شترمیترسم اصرار ب یم

 ...کنم  یانتخاب م ادوییخوشمزه تر م

 ... ادی یگرفتن سفارش جلو م ي، گارسون برا ادی یکنم خوششون م یکه انتخاب م يزیمهتابم از چ امویت

  گهیکنه به محراب و م یپسر رو م...کنن  ینظرشون رو اعالم م همه

 و شما قربان ؟-

 ...  نیاریب نیاز هم همه يبنده هم تابع جمعم ، برا-

 شهیکه طعم غذا از هم يکنه ،طور یم یآدم تداع يرو برا یآرامش خاص هی کشیتار مهین يو فضا طیمح

از  یکیکوچ يها کهیفرو رفتم،آرووم با چنگال ت گهیعالم د هیکنم تو یحس م اد،ی یخوشمزه تر به نظر م

 ...  دمیفروش م یکنمو با لذت خاص یجدا م میماه

کنه ، انگار نگاهش  یشم ، مبهوت نگام م یم ریکه غافلگ زمیبر یدنیخودم نوش يذارم تا برا یم نیزم چنگالو

کنم  یم یدارم ، سع یآب برم وانیل هیبرمو  یدست م عیرم،سریگینگاهمو م شمویروم ثابت مونده، دستپاچه م
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بلعه و مهتابم بدتراز  یداره م "بایتقر امیتمشغول خوردنن،  الیخ یمهتاب ، ب امویت یاون ،حواسمو بدم پ يبه جا

بمش توجهمو دوباره از مهتاب سمت خودش  يصدا یول شمیمهتاب م طونی، محو چهره ش رهیگیاون، خندم م

 ...کشونه  یم

 ؟ شهیدختر چرا بزرگ نم نیا-

 گمیم یمنم ، با لحن مظلوم مخاطبش

 شما؟ نیدار یمشکل کترایما کوچ يایبا دن-

 ! عقب مونده  يادیخودش ز يایاون از دن ای یفاصله گرفت ادیز اتیم تو از دندون ینم ینه ، ول-

 ...کنه  یگه و بهش اخم م یم یمعترض داداش مهتاب

 ؟ گمیخودت قضاوت کن مگه دروغ م-

 گهیکنه و رو بهش م یبهم م یبا چندش نگاه مهتاب

که  یباکس "کال... کنم ، نه  یتافته جدابافته هستن ، باهاش حال نم لسوفن،یف شونیا یدون یبابا مگه شما نم-

 ...کنم  یفهمه حال نم یم یلیخ

 !انگار ادایخنده هم بهش م " کنهیم یو چهرشو نمک شهیم زیدرشتش ر يچشما خنده،یم محراب

 یفاز باال مکنه،  یم یساعت توکالس با معلممون بحث فلسف هی نهیشیم گم،یخنده نداره که، خوب راست م-

 ... "پره کال

 ؟ یستیپس چرا تو مثل اون ن ن،یبود دهیبهم چسب يمثل دوقلوها شهیشما دوتا که هم-

کنه ، معلوم  یرفتار م رزنایاز حاال مثل پ نیاون باشم، ا هیشدم بخوام شب ریمگه از جونم س ر،یزبونتو گاز بگ-

 !بشه  یقراره چ "بعدا ستین

 ... شهیم رهیکنه و به مردمک چشمام خ یتنگ م چشماشو

 !!!باورش سخت -

، منم فقط  نیکن یکه شما تصور م ینه اون گهیکه مهتاب م میمن نه اون ن،یکن یزود قضاوت م نیجفتتون دار-

 ... نیدارم خودم باشم هم یسع

 نیا یلباش از تلخ یتو ح دهیخشم پنهون م هیتونگاه جاشو به  یتفاوت یم براش گرون اومده انگار، اون ب جمله

 ... شهیحرف جمع م

 !کنن ؟ یم يظاهر ساز هیبق نکهیمنظورت ا-
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برداشتو  نیچرا ا... کنم، مات مات  یباره، مات نگاهش م یکه داره م یاز سرو روم به خاطر برداشت تعجب

 ! کرد؟

 !نداشتم  يمنظور نیهمچ "اصال-

 ... دادیرو م یمعن نیحرفت هم یول-

 قهی، شق میشناستم که بفهمه االن تو چه حال ی، انقدر خوب م ندازهیبهم م ینگاه هیتا اون موقع ساکت ،  امیت

 ...سوزه  یهام داره م

 ...ها ، گفته باشم  یخواهر من نازك نارنج نیکنم بحثو تموم کن، ا یمحراب جان خواهش م-

کنه اونم بدجور، دوباره دل درد  یراجع بهم م يفکر نیهمچ نکهیاز ا رهیگیخنده ، دلم م یگه و م یم نویا

 ... محکم  نویچهرم هنوز سنگ ینه خوشمزه نه متفاوت، ول اد،یم ییایبه نظرم نه رو يزیچ گهید رم،یگیم

دارم دلم  يحس بد هیزنه ،  ینم یحرف میای یم رونیاز رستوران ب یتا وقت یو حت شهیغذا تموم م یتاوقت گهید

 ...شب تموم بشه نیا يخواد با دلخور ینم

تلخ  ظیبه چهره جذابش که حاال با اون اخم غل نهیاز تو آ نم،یشیمن پشت سرش م یموقع برگشت اتفاق نباریا

 ! ده یقلقلکم م یکیافته انگار  یهربار نگاهم بهش م ایدونم چرا تازگ یندازم، نم یم یترم شده نگاه

 درست کنم ؟ نیدوست دار یفردا چ يحاال برا نیدمحراب خان بابت امشب ممنون، شما به قولتون عمل کر-

 دهیخوره و نشون م یم ی، توجاش تکون نهیش یم شیگوش يلبا يرو انهیلبخند موز هیجوابمو بده  نکهیا قبل

 ... کنه یداره فکر م

 ... شهیکنن حالم گرفته م یبعد رستورانا خوب درست نم شمیم ییولش کن هوا "نه اصال... خوب -

 ...شیسمت صندل شمیم لیکنمو متما یصدامو بلند م یعصب خشکو

 ؟ نیکرد یهوس چ دمیمن که نفهم نیشه واضح تربگ یم-

 ... گه یده و تلخ م یبره و پشت سرشو ماساژ م یم دست

 ...خواد  یم یفسنجون جا افتاده خونگ هیفسنجون ، دلم -

خاله  ادی ینم ادمیهمه وحشتناك تر باشه، کرد که از  دایرو پ يزینامرده، گشتو گشت چ یلیخوابه، خ یم بادم

کاش ... خواد  یدلم م... خواد  یزده باشه، دلم م یحضرت واال فسنجون دوست دارن حرف نکهیوقت از ا چیه

 !کردم یدلشو داشتم خفش م

 ...کنم  یدرست م ست،ین یباشه حرف-
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  گهیم زونیآو يو با لبو لوچه ا شهیمعترض بلند م مهتاب

 ... نیریش يخود ، غذا قحط مگه ، اه ، حالم بهم خورد ، نفرت دارم از غذا یب-

 ...پزم خوب شد؟ حاال ساکت شو  یتو مرغشو جدا گونه م يبرا-

 ...  شهیسازه ودوباره تو خودش مچاله م یم یشکلک

حوصله  "برن، اصال خواد که زودتر یم نباریتو ، اما دلم ا انیاصرار داره ب امیداره ، ت یدر خونه نگه م يجلو

 ... خودمم ندارم 

 ...کنم یبا اخم نگاهش م ستادمویسالن ا ي، تو رنیکننو م یم مخالفت

 ؟ یکن ینگاه م ينطوریشده مادر فوالدزره، چرا ا یچ-

 داخل؟ انیب یکن یاصرار م يخود یچرا ب ،يخسته نشد-

 ...گهیم يزیلب چ ریو ز دهیابروشو باالم يتا هی

 بکشم ؟ تویجور اعصاب خورد دیمن با يد یم یخونگ يقول غذا يخود یتو ب-

 ...دم یکنمو جوابشو نم یکج م یلب

 بود ؟  یرو کم کن هیجون من ترمه،قض-

 ؟  یواسه چ یروکم کن ؟یرو کم کن-

 ر؟یواگ ریهاگ نیتو ا ارمیب ریگ یفسنجون خونگ يبعد من چطور رهیآبرومون م ،یتون یدختر تو که نم-

 ...چونمیهستم تا ترمه آروومو بپ یعصب یافاندازه ک به

 ...ذارم جلوتون  یفسنجون عمرتونو م نیهم شده ها بهتر یکیبه لج تو -

 ! یخنده طوالن هیو انگار در حال انفجار واسه  رهیباال م میبه عالمت تسل دستاشو

 !!! گهیبه بدن د میزن یم مروین هینداره فوقش  یاشکال زم،یباشه دختر جون، حاال حرص نخور عز-

...  ندازمیم یآشپزخونه نگاه يتو يواریذاره ، به ساعت د یرم سمتشو اونم پا به فرار م یکنون م غیح غیج

غذا رو درست  نیا ي،مامان چطور دمید يبه شکر خوردن افتادم، چندبار "عمال کنم،یم یشب، پوف مهین کینزد

به  یبه خاطر عالقه وافر باباعل شهیهم انمام زر،یسر فر رمیخودم تا حاال انجامش ندادم، م "کنه، اما اصال یم

کارو  نیا ارم،ی یم رونیداره ب يشتریشو که به نظر وزن ب یکیشده داره،  ابیآس يغذا چندتا بسته گردو نیا

زارم، مامان  یشعله کم م يکنمو رو یآب سرد حلش م يبا خودم بوده، تو شهیهم تشیخوب بلدم ، چون مسئول

 ... از شب قبل آمادش کرد دیبا فتهیغذا جا ب نیا نکهیواسه ا گهیم شهیهم
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 گهیکارخاص د رسم،یهم به آشپزخونه م یکمی ارم،ی یم نیحد پائ نیرو تاآخر رشعلهیکنمو ز یپر آب م ظرفو

 شهیکنم، مامان هم یم میتنظ گهیچهار ساعت د يبرا مویساعت گوش ست،یاون موقع شب ازم ساخته ن يا

حرارت باشه  يرو يکمتر اندم زم یم حی، ترج ترسمیاما من م زنهیبه ظرف سرم شهیدارمینماز صبح که ب يبرا

... 

 ... برم به تختخوابم  یکنمو پناه م ی،چراغو خاموش م شهیصداش بلند م امیت ادی یکه م يسرو صدا از

حرف زدم هم سراغ آقامون  یتلفن يراما بازم دلشوره دارم ، با مامان ازصبح چندبا ادی یبه نظر خوب م یچ همه

 ...کم آوردم دیآخر فهم یخواستم نفهمه ول یم دم،یسوال پرس ایدن هیهام گفتم ، هم  یرو گرفتم ، هم از دلتنگ

 ... از راه دور شیدارم حضور پر رنگش نه دلدار ازین دیکه بهش شد يزیچ یداد، ول میدلدار

که دغدغه ساز  یاما اون... معناست  یذاره، پر استرسم، دغدغم چقدر ب یو سر به سرم م رهیم ادویمدام م امیت

 ... استیدن زیچ نیلحظه هام پر معنا تر نیا

 ... خدا  یکمکم کن دیخوام با یدارم اونم از نوع مثبتش، هوا م ازین يبه انرژ رمیگیم نفس

دم،  یندازه، سرمو تند تکون م یانگار به دلم چنگ م یکیزنن،  یآمادست ، خودمم آماده تر، زنگ م یچ همه

 ... آرووم باشو انقدر تکرار کردم که شده تکرار مکررات 

اون  يخواد جا یدغدغه ، اما دلم نم یشادو ب شهیمثل هم اد،یرم، ترمه زودترم یمن م نباریاستقبال ا يبرا

 !قرارم انگار یب ست،ین داشیهنوز پ! باشم

خواد از  یدلم م!!! ستی، پس چرا خودش ن ادی ینفساشم م يعطرتنشم هست، صدا ي،بو ادی یخاص م يبو هی

 ... زیحماقتم تمسخر آم اد،ی یسرفه م يصدا دم،ی، چشمام بستس، نفهم رمیبم یدرک یب نیا

 ...کنه یواژه هاش بشم، اما به جاش مظلوم نگاهم م زیتابازم دستاو منتظرم

 ...خواهم یتو را مظلوم نم نه

 ... یکه مظلوم باش یتر از آن مستدل تو

 !شود؟یآسمان هم مظلوم م مگر

 يکه تو ینیریبرمو جعبه بزرگ ش یبگم، حتم دارم االن صدام لرزشش محسوس ، دست م يزیتونم چ ینم

 ...  رمیگیدستاش هستو م

 ...آرامش بخش یلی، خ ادی یاز عطرش خوشم م-

 !!!واژها کجا  نیا ياما من کجا و جرات ادا... بگم نه به اندازه عطر تنت  خواستم
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 !شدم انگار يفرستم، حرفه ا یم رونیدوباره نرم ب نفسمو

 ...داخل  دی، بفرمائ نیستادیچرا سرپا ا-

 ...شهیگه و جلوتر از من وارد م یم ياجازه ا با

  گهیکنم ، متعجب م ی،بهش نگاه م کشهیم بو

 ؟ يرست کردد "واقعا-

 ... نبود  یکار سخت-

 ...کنه  ینگام م مشکوك

 ... نبود نجایمن ا ریغ یکار خودم، کس نیباورکن-

 ...کنم  یتا نخورم باور نم-

 ...کنم  یسرم مرتب م يخندمو شالمو رو یم ناز

 کجاست؟ امیت-

 ... ادی یاالن م-

 رهیبلوز سبز ت هیبا  یکتون خردل هیکنم،  شیکنم وارس یسمت سالن ،تازه فرصت م رهیده وم یتکون م يسر

 !کاش برگرده دوباره نگاهش کنم  اد،ی یاسپرت اندامشو پوشونده، چقدر به چشماش م

 ادی یمهتاب م يصدا

 کجاست ؟ اتتیترمه کتاب ادب-

 !تو اتاق من ؟ یاجازه رفت یتوباز ب-

 داره ؟ یبر نم شیمعن یب يکار نیدست از ا نجاهمیا-

 "ادی یبه چشماش م یلیآره خ "گهیجمله رو م نیا طرفمو برمگرده

 ...متاسفانه بله -

 ...کردم  یتو بودم خفش م يمن اگه جا-

کنمو  یترسم ، اخم م یکنه، از خشونت چشماش م ینگام م زیگرگ گرسنه ت هیتنگ کرده و مثل  چشماشو

 ...ندازم  یرمیسرمو ز

دهنش  يدستشو جلو ارم،ییهوا سرمو باال م یشه، ب یره،قلقلکم م یخنده، دلم ضعف م یخنده ، بلند بلند م یم

 ...گهیو م ارهی یم
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 شد؟ زونیحد وحشتناك شدم که چشمات آو نیتا ا یعنی-

جواب دندون شکن بهش بدم اما واژه ها رو گم  هیخوام  ی، م شهیبازو بسته م مینیب يشم ، پره ها یم یعصب

 !کردم انگار

 ...  یکنه تاابد تنهابمون يتونه کار یم ست،یباعث افتخار نهم وحشتناك بودن  شهیهم-

 ... زنه یصدا م امویو ت رهیگینگاهشو ازم م یعصب

 ...دی، خوشامد زیعز يبه به مهمونا-

 پسر ؟ یی، کجا یکن یمهمون دعوت م ينطوریسالم ، ا-

 ... میبه آب بزن یتن هیواجب بود  گهیاز ما، د دیعالمه کار کش هیخانم  نیشرمنده ، ا-

 ؟ دمیمن ازت کار کش ينامرد یلیخ امیت -

 ...راحت  التیکنم ترمه جان خ یباز نم یحساب شونیا يحرفا يمن رو-

 گهیکنه بهشو معترض م یبا دهن باز رو م امیت

 ...خواد یدشمن نم گهیدونه دوست مثل تو داشته باشه د هیآدم -

 یبهش نم میجواب گهیکنه، د یرو روشن م يو یذاره و ت یمبل مندازه و دستشو پشت  یباال م ییابرو محراب

 ...ده

 ...زنم  یبعد صداشون م کنمویخودم آماده م هیکه دوست دارم به سلق يرو اونطور یچ همه

 ... زیپره سره م یزودتراز همه م مهتاب

 ...کمک يمهتاب جان ، دستت دردنکنه که زود اومد يدیزحمت کش یلیخ-

 ...شنون  یو جمله آخرو م شهیم داشونیهم پ پسرا

 هالك شد ؟ ییتنها چارهی، دختر ب يکجابود! مهتاب -

 ... خوندم خوب یداداش داشتم درس م-

تموم  شونمیدرس ا شهیموقع کار درس داره بعدش که همه کاراتموم م شهیهم نی، ا نیمحراب خان ولش کن-

 ... شهیم

 ... زیم يکنه ناخونک زدن به ساالدو مخلفات رو یتموم شروع م یکنه و با لودگ یباز م ششوین مهتاب

 ... شهیم رهیخ زیو به م نهیشیم یصندل يده و رو یتکون م يسر محراب
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 یواسه اون تست خوب نکهیاومد اما مهم ا یکنم، به نظر خوب م یصد بار غذارو مزه م نمیبچ زویم نکهیا قبل

 ...داشته باشه

راحت، اما  المیاز طرف اون خ نیظرف جداگونه گذاشتم واسه هم هیمهتاب  يبرا شم،یم قیچهره هاشون دق به

 ... شهیم یچ یاصل جهینت نمیمنتظرم بب

فهمم  ینم ،یبازم سنگ شهیاما مثل هم شهیکنه و بازم مشغول م یچندبار از خورشت خوشرنگ پر م ظرفشو

 !نه  ایخوشش اومده 

 ...کنه  یم یخنده بانمک مهتاب

 اش ؟داد ینترک-

مضطرب شدم  ستیخود ن یده ب ی،اخماش نشون م رمیگ ینم یکلمه حس خوب نیاز ا "، اصال شهیداغ م تنم

... 

 ...عرضه یسوال داره ب يهنوز نمردم جا یاز گرسنگ-

 ...چرخه یم امیمنو ت نیگه و نگاهش ب یم نویا

 ...زنه  ینم دیسف اهیشه اما دست به س یهالك م یاگه خودش تنهاباشه که فکر کنم از گشنگ -

 ؟  نیخورد نیچون گرسنه بود یعنی-

 ... کنه  یکوتاه بهم م رهینگاه خ هی

 ...مهم  نیا يدیبر علت شد، وگرنه بدم نبود به هر حال زحمتت رو کش دیمز نیخوب ا-

 ...کنه  یکالمش سوزن سوزنم م شین

 ...  گهیومکنه  یپشت چشم نازك م هیندازه و بعدم  یبهش م ثینگاه خب هی مهتاب

تو خونه هر موقع مامان  د،یبلع یداشت م ينطوریگه ، باور کن انقدر خوب بود که ا یترمه جون داره دروغ م-

چرا  ن،یکرد نشیریگه چرا انقدر ش یدفه م هیگه چراترش ،  یبار م هیزنه،  یغر م یکنه ها ه یدرست م

 ...راحت التیخ زمیبوده عز یکنه همه رو، عال یخالصه کالفه م اد،یدونم روغنش ز یمرغش نپخته،چرا نم

پر غرور و برنده رو ، البته  يدونه ازاون نگاها هیندازم ،  یاون نگاه دلخواهمو بهش م میبار تو زندگ نیاول يبرا

 !!!  نیبا دوز پائ

 ... ندازهیوحشتناکو م يدونه از اون نگاها هیزنه و به مهتاب  یبشقابشو پس م کالفه

 ...ذاره  یدستام م يرو دستشو مهتاب
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 ... ستیب ستیب... اوم  شهیبود، مثل هم یترمه جونم عال-

 ...نوشه جونت-

 گمیم رمیازش بگ یحال اساس هی نکهیا يزنمو برا یگمو دستشو با خنده پس م یم نویا

 ... يشور یم زیتم یلیخ اد،ی یخوشم م یبوسه، ظرف شستن تو هم عال یظرفاهم دست تو رو م-

 ...  کنهینثارم م راهیکوبه و چند تا بدوب یم زیم يدرحال انفجار، بشقابو رو قشنگ

 ... ياریدرن يزرگ باز یآهان خوشم اومد تا توباش-

 ...کشم سمت خودم  یظرف ساالدو م زنمویم يمحراب لبخند تیاز حما یراض

از  ينقطه ا هیتونم تو  یشه الاقل مطمئن باشم م یحاال م! ، بهترم انگار شهیم قیآرامش به خونم تزر یکمی

 ...کارساز باشم قشیعال

 یزنم ، اه یباال آورده کنار م مهیمهتابم ولو شده روش ، با دست پاشو که تا ن شنم،یمبل م يکاناپه جلو يرو

خواد از رازشون باخبر بشم، حتم  یکنن ، دلم م یکشه، پسرا سرشون تو سر همه و پچ پچ م یگه و کنار م یم

پروبال بدم اما مثل خوره افتاده به  سخرهخواد به اون فکر م یدلم نم!  یدونم چ یهست اما نم يزیچ هیدارم 

 ...محراب  ینفر تو زندگ هیحضور .... جونم

ض کانال عو يخود یشمو ب یم یفوضول الیخ یرسم، ب یم يا جهیکمتر به نت شمیکنجکاو م شتریب یهرچ

هوا مطبوع ،  شم،ی، محو تماشا م ادی یخوشم م ستم،یا یده م یشبکه که داره راز بقا نشون م هی يکنم، رو یم

 !!!رم انگار  یتو خلسه م شه،یم نیفضاهم ، پلکام سنگ

 يندازم، تو یم یبه دوروبرم نگاه ،يخبر یب نیاز ا شهی، تنم مور مور م شهیکنم هوا گرگ و م یکه باز م چشم

 یم رونیب شمویاز جام بلند م عیکجام، سر ادیم ادمیچرخونم کم کم  یزمانو گم کردم، سر م دم،یتختم دراز کش

 ... رم 

 شه،یم دهید ییرایفقط از چراغ خواب گوشه سالن پذ فینور ضع هی ست،یهم روشن ن یچراغ اد،ی ینم ییصدا

 ...داره یاما وهم برم م ستمیترسو ن

بره ، چشمامو  یکنه ضربان قلبم باال م یم شتریترسمو ب دهیتک هیسا هی امی یم نیپائ "از پله ها کامال یوقت

 یسر م نمویب یآخرو نم يپله ها شه،یبدم، قلبم از زور ترس مچاله م صیکنم تا راحت تر بتونم تشخ یگشاد م

 یانگار چون اشکم در م ادیفشارش برام ز یبلافتادن همراه با اون استرس ق نیاما ا ستین ادیخورم ، تعدادش ز

 ...دارم  جهیبندم سرگ یچشمامو م اد،ی
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 شد ؟ یترمه چ-

 !!!ادا شده  ایر یوقت پسوند دارشده اسمم اما حاال ب یلیخ شه،یاون همه حس بد تنم داغ م ونیم

 ادی یکنه اما مستاصل به نظر م کاریخواد چ یدونم م یشده روم ، نم زیخ میکنم، ن یچشمامو باز م يزور ال به

 ...کنه یتر م ظیو بغضمو غل چهیپیدم دردتو آرنج دستم م یبه خودم م یتکون هی، 

 ؟ يدیترمه ؟چرا جواب نم یخوب-

 ! یفهم یمردم نم...

 ...نشده  يزیخوبم، چ-

 ... مردم ازترس ،يد یپس چرا جواب نم-

 ...  ونهید ریزبونتو گاز بگ... 

 راغا خاموش ؟ کجان چرا چ هیبق-

 ...  نی، هم ارنیرفتن ب امیسر درد داشتم، مهتاب جزوه هاشو جا گذاشته بود با ت-

 گمیم نمویشیصاف م شمویخوره، بلند م یاون حالت چمباتمه زده خودم حالم بهم م از

 ...بودم  نیمن که پائ-

 ..  نهیش یلباش م يرو یکنه و خنده مهربون یم يزنه و به چهرم نگاه ساده ا یم چراغو

 ...درست نبود  يبود دهیاونجا خواب يگفتم ببرتت تو اتاقت، اونطور امیخوابت برده بود، به ت ونیزیتلو يپا-

 ،يبد حیتوض شتریب شهی؟ م دمیخواب یم ياونطور دینبا یاز چه لحاظ درست نبود؟ واسه چ! درست نبود ؟... 

 !  صیتو بحران تشخ يدوباره منو نذار شهیم

 ... ینگفت یمت سوال شده ها، نگچشمات عال-

 گهیم يو با لخن غلط انداز شنهیروبروم م ادوی یم کتریخنده و نزد یم...  ندازمیم ریکشمو سرمو ز یم خجالت

چندروزاز ما  نیقرار بود ا یشد دختر جون، بعد ک ی، هم تنت خشک م يخورد ینبود ، هم سرما م يزیروت چ-

 کنه ؟ ییرایپذ

 ...زنم به چشماش  یزل م یظیندازمو با اخم غل یم میشونیبه پ ینیچ

 ... کنم  يچند روز نقش خدمه شمارو باز نیفراموش کرده بودم قرار ا دیببخش-

 ... رهیگیم یحق به جانب افهیق یخجالت چیه یحرفاست ، ب نیرو ترو مغرور تر از ا پر

 ... فراموشت نشه  گهیپس مراقب باش تا د-
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خواد خفش کنم، حرصمو از چشمام  یدلم م یرحم چیه یب نباریا...خواد  ی، دلم ملجم گرفته در حد خفقان...

 !!! ینه تابو توان یدارن نه تسلط یخونه، چشمام عقب موندن انگار، نه توازن یم

دارم کالفه  گهید اد،ی یرم توآشپزخونه، اونجا هم م یافته ، م یپشت سرم راه م شم،یچشماش دور م يجلو از

 ... داد  یبهم م یقدرت هیکاش خدا  شم،یم

 ... باال  يکنه ، از باال ، بازم از باال ، از اون باال یکم ، شک زده نگام م یلیگردم، فاصله م باهاش خ یم بر

 !انگار ي، ناراحت شد دیببخش-

 ؟  ینه ناراحت واسه چ-

 ... شمیممنون م يمسکن بهم بد هی "لطفا شهیم-

 ...  ستادمیا الیخ یکنه و من ب ی، هنوز سرش درد م چهیپ یم مکنم درد تو تموم تن یم حس

 ؟ ادیدردتون ز ارم،ی یاالن براتون م-

 ... شهیم شتریآره داره ب-

 ...شه  ختهیر ینیب يتو دیسوزونه ، با یم یلیخ یموثر ول یلیبابا برام گرفته خ يقطره ا هی-

 ...، فقط خوبم کنه  اری،برو ب ستیمهم ن-

 نیقطره آخر نیا شه،یکه سردردام کنترلش از دست خارج م ییفقط مال وقتا نایممنوعم، ا يسراغ داروها رمیم

گرفت  شیکشم ، قشنگ مغزم آت یآخرمو دارم م يواسه بار اول استفادش کردم حس کردم نفسا ی، وقت زیتجو

 ...  دیدردش پر دهینکش قهیبه دق ی، ول

 !!! ستین ياما چاره ا شم،یممکن حسش کنه خودم پر ازدرد مکه  ياز درد رم،یگ یرو جلوش م دارو

 ...سوزشش وحشتناك  ن،یمراقب باش یلیخ-

از  یبندم ، ول یشوکه نشه ، چشمامو م کنمی، خدا خدا م رهیگ یقاپه و سرشو باال م یهوا قطره رو از دستم م یب

 ... رم سمتش  یهوا م یب ادوی یگه نفسم بند م یکه م يبلند يوا يصدا

 ...شدم  ونهیدارم، دوباره د یبسته ، بغض تلخ خی تنم

 ؟ یچ ادیسرت ب ییبال هیسوزونه، اگه  یآخه، مگه نگفتم بدجور م يدنده ا هی، چقدر  يچقدر مغرور-

سوم شخصو از جمالتم حذف کردم، داره مثل مرغ پر کنده باال و  "زنمو کامال یوسط بلند بلند حرف م اون

 ...  يپره و صورتش در معرض کبود یم نیپائ

 ... شم اونم ازمن بدتر  ی، دارم خفه م ادیکنم همراهم ب یمجبورش م رمویگ یلباسشو م نیشمو پائ یم کشینزد
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 یکه به ذهنم م يزیشم ، تنها چ یم یهمه چ الیخ یکنه، ب یده و ناله م یصورتشو مدام تو هوا تکون م سرو

 ...دم  یرسه رو انجام م

 ...کنم  یحمومو باز م یسرد دوش دست آب

 ...زانو بزن -

 يکنم فقط دوش حمومو گرفتم رو یم کاریدونم دارم چ ینم قیدق... زنه  یکف حموم زانو م یحرف چیه یب

 ... زنه  یسرو صورتشو اون بازم دارم بال بال م

لرزه  یم... کنه  یم سشیو کف دستاشو حائل تن خ ارهی یم نیزنه و نفس نفس زنون سرشو پائ یپس م دوشو

 !!!گرفته باز  می، لرزشش محسوس ، گر

 ؟ يبهتر-

گه ،  یمن م يدلدار يفقط برا نویا ستیدونم که خوب ن ی، م ارهی یم نیپائ دیچند بار به عالمت تائ سرشو

 ... شم سمتش یدوباره براق م

 ... به مغز برسه ممکن باعث سکته بشه  يادیماده خطر ناك ، اگه ز نیا! يچقدر گفتم، آخه چرا انقدر لجباز-

 يزیبا چ یول شه،یم رهیو بهم خ ارهییگم که سرشو باال م یجمله هارو م نیخش دار ا يبا حرصو با صدا انقدر

 ...دم  یکنترلمو از دست م "عمال نباریا گهید نمیب یکه م

 ...کشم  یم غیکنه ، ج یم يزیداره خون ر شینیب

 ... ادی یداره خون م تینیب-

که از  یخون کس دنیخود داره، د يجا گهید تیوضع نیتو ا طویشرا نیحاال تو ا دم،یترس یاز خونم م شهیهم

 ... کنه  یتر نابودت م زینفست عز

 ...زنم  یم ادیهاشدم، فر ونهیشه و دوباره مثل د یم دیشد میگر

 ...  رهیمحراب داره ازت خون م-

تر بشه و  قیباعث شده خون رق زهیر یکه از صورتش م یکنه ، آب یکشه و نگاه م یم شینیپشتو به ب دستشو

ره و هر لحظه ممکن از حال  یم یاهیچشمام س يکنه ، جلو یصحنه حالمو بد م نیا دنیهمه جارو پر کنه، د

 ...برم 

 ...ده  یو تکونم م رهیگ یشه، مچ دستامو محکم م یحال خرابم م متوجه

 ! قهقرام انگار تو
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 دختر چت شده ؟...  ترمه... ترمه -

 !شده زیوهم انگ ثهیچشمام مثل ارواح خب يزنه و چهره خون آلودش جلو یتو گوشم زنگ م صداش

 ...بگو  يزیچ هی... ترمه حرف بزن -

 ...گذره  یم هیچند ثان...کنم  یزنه، بغض م یم رونیمثل فواره ب شینیده، خون از ب یتکونم م دوباره

فهمم کجاست، فقط درد  یاز تنم که نم يا هیناح هی يتو ادیدرد ز هیبد،  یلیخ یلیحس خ هیحس بد دارم،  هی

 !!!دارم ، درد 

 یدلم م چهیپ یذهنم م يتو یمبهم يها يصدا هی ام،یبه خودم ب شهیباعث م یسوزه ، ول یصورتم م انگار

 ...  امیب رونیب یسردرگم نیکنم از ا یم یبندمو سع یخواب باشه، چشمامو م دمیکه د یینایخواد همه ا

چشم بهم زدن محرابو با  هیکنه و تو  یادا م یاون صحنه کلمات نامفهوم دنیو با د ادیهوا داخل م یب امیت

 ... بره  یخودش م

 ... رونی؟ بلند شو بشورمت ببرمت ب يترمه مرد...ترمه -

 !!!بود  نجایمامان تنگ شده ، کاش ا ي، دلم برا ادی یزنونه م فیظر يصدا هی

 یخودمو جمعو جور م! غصه بود يصفت تا حاال کجا نیدونم ا ینم شم،یغرق خجالت م نمیب یکه م ومهتاب

 ...کنم 

 ... رونیبرو ب-

 ! یافت یپس م يدختر دار رون؟یبرم ب-

 ... امی یشورم م یخودمو م رون،یبرو ب گمیم-

 گه  یره و پشت سرش م یم رونیگه و ب یم يا باشه

 ... ارمی یحوله و لباستو برات م-

کردم  یفکرشم نم "اصال یشورم، چه افتضاح یکشمو بعد خودمو م یحموم پر از خون ، همه جا رو آب م کف

 ...دیکش یها بکشه ول نجایکار به ا

پشت گردنم  کهیچ کهی، موهامو خشک نکردم چ ادی یم امیت دادیدادو ب ي، صدا امی یم رونیپوشمو ب یم لباس

 ...ده یآزارم م امیتزبون  شیچکه و همراه با ن یم

 ؟  يکرد نکارویچرا ا شهیفهمه تو که ادعات م یاون نم-

 ... ادی یو جلوتر م شهیمتوجه من م امیت گه،ینم یچیده و ه یتکون م يسر
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 هان ؟ يد ینظر م ياری یکه ازش سردر نم يزیتو چ يخود یچرا ب-

 ...کنم  یازش استفاده م شهیسر درد داشت ، من خودمم هم-

 ...گه  یم یو با لحن خشک رهیگ یلبشو به دهن م یعصب

 یبگ يخوا یبازم م ای،  نارویا یفهم یکرده، م يزیخونر شینیب ادیکنه، از فشار ز يممکن بود سکته مغز-

 ترمه ؟  ياری یدر م ي، چرا بچه باز یدون یرو م ی، همه چ ينکرد يکار

 ...  یشماتتم کن ينطوریا ي، پس حق ندار رمیم ی، که دارم م "، منم حالم بده، منم اصال میعصب منم

درآورد، به  يقدباز شهیکرد، مثل هم ي، اما لجباز زهیبر ادیز دیخودشون بود، من گفتم ، گفتم که نبا ریتقص-

 ... ارنیدر ب زفهمویچ يآدما يادا شهیدوست دارن هم شونینداره که ا یمن ربط

 ... ریگردن بگ يرو که کرد یباهبارم که شده اشت هیدرست صحبت کن ترمه ، واسه -

ترمه بچست، ترمه  گهیخوره، آره د یبهتون بر م شه؟یم یهان ؟ چ شهیم یدرست صحبت نکنم چ-

 ... که بخواد اظهار نظر کنه  استیدن نیکار ا يفهمه، ترمه کجا یکوچولو،ترمه نم

االن از اون اما هاست، در حال ...آرووم اما  شهیشه،همیبازو بسته م شینیب يپره ها اد،ی یجلو تر م یعصب امیت

 !انفجار

 معلوم هست چه مرگته ؟  "ساکت باش، تو اصال-

 ریرو ز هیو مدام بق نیکن یرو از باال نگاه م هیبق نوینیب یانقدر خودتونو بزرگ م نکهیاما از ا ستیمرگم ن چیه-

 ...  ادی یبدم م یفهم ی، م ادی یبدم م نیکن یدستو پاتون له م

 ... شکنم  یاگه بزنه م... ستیبره، حقم ن ی، اما دستشو تو هوا م شهیم یدونم چ ینم

 ... ؟ ولش کن بچه رو  امیت یکنیم کاریچ-

 ...شکستم  شتریب یکی نیزد، با ا یم کاش

 ...ایخدا

 ...ام بچه

 !گرفته ام يرو به باز یهمه چ گنیم

 ... ارویتلخ...رو  یزندگ

 ... رو  ایدن يآدمها... رو  ایدن

 !مگه ؟ یگناه بزرگ هیچ... گهید هیبچگ خوب
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 ... زارمیب یِگناهم بچگ نکهیاز ا من

 ... زارمیب ارمیدر م يبچه باز گنیشم چون م یگرفته نم يبه باز نکهیاز ا من

 ...ایبزرگم کن خدا تو

 ... زارمیب یشدنو ندارم، من از بچگ دهیاز باال د نهمهیطاقت ا من

 يبرا هیهرثان ارمینشدم تا بتونم تاب ب يکنم ،هنوز انقدرقو یصحنه رو ترك م رشدنویتحق نهمهیندارم ا باور

 ... برام باشه  یتونه کمک خوب یگذشتن از اون همه حس بد م "اثبات خودم بجنگم، فعال

 ! زارمیب یاز انگ کودک ایفهمه، خدا یکه حسمو م یواسه درد و دل کردن با خدا تنگ شده، اون تنها کس دلم

حس ... حاال  یول دمیوقت حس تلخ شکستو نچش چیدارم سبک بشم، ه ازیکنم ن یکنم، حس م یباز م دفترمو

 !تونم برنده باشم  یکه اونا هستن نم ییایکنم ، تو دن یم

 روزها نیا ایخد

 یاز هر زمان شتریب

 !!دارم خودم باشم  دوست

 بخاطر خودم بخواهد خواهدیدارم هرکس مرا م دوست

 ...خودم را کرده است  يهوا یدلم کم دیشا

 ...نیهم

کاغذ  يرو که دلخواهمه رو رو یزنمو تو هرصفحه متن یشم ، برگه ها رو ورق م یسبک م سموینو یم دارم

 ...ارمی یم

 تو ؟ امیترمه ب-

 ... کنم  یم یتختم مخف ریشمو دفترو ز یم دستپاچه

 ... ایب-

 ....شه  یتخت ولو م يسمتم، رو ادی یکنه و م یباز م يادیبا ضرب ز درو

 ؟یتو اتاقت غمبرك بزن يایکه ب يمهمون دعوت کرد-

 يفکر یاون اما انقدر هست که دلم از ب ایدونم چهره من معصوم تره  یکنم، نم یچهره معصومش نگاه م به

 ...  رهیهاش نگ

 ...  دیخسته بودم ببخش یکمی-
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 ...بهم نیسگو گربه افتاد نیشده؟ چرا ع یچ دمیما که آخر نفهم نمیبب-

 ...سوال داشت  يجا يدیفهم یم-

 ...شه  یم قیکنه و اخمش عم یحرص نگام م با

 ...بره  یرو آب ببره تورو خواب م ایفکر کنم اگه دن يجد يجد-

 ...به خداترمه جونم  ادی یخواب، چقدر خوابم م یآخ گفت-

 ؟ یشب درس بخون ياریجزوه هاتو ب یمگه نرفت-

 ! یولش کن دلت خوشه ها، آخرش که چ نه بابا-

 ...فهممش  ینم گهیشه د یازم دور م یلیکنم، داره خ یتعجب بهش نگاه م با

 یم گه،یدانشگاه د يبر دیبشه ؟باالخره با یها مهتاب، مگه قراربود آخر چ يمسخره ا یلیخ! ؟ یآخرش که چ-

 ؟ یعنی یاون کارم نکن يخوا

بذارمش دم کوزه،  رمی، مدرکمو بگ یخوره، برم دانشگاه که چ ینم یکیترمه ، دانشگاه به درد من  نیبب-

خودمو واسه  میخود یکنم، ب یکارو م نینداره،خوب از اول هم یبه رشته م ربط"که اصال يبعدشم برم سرکار

 دمیپر اادیب رمیخواستگار توپِ پولدار گ هیفردا  نیدم، به جون تو ترمه اگه هم یتر دق نم نینمره باالترو پائ هی

 ... 

 ...پرونم یفاز م یکی نیا با

به  یعنیذاره ، اه اه دختره حال بهم زن،  یحرفا رو بشنوه زندت نم نیهم داره ، خاله ا يخجالت بکش چه رو-

 ؟ یچیه! ي، نه برنامه ا یکارش، نه هدف یبره پ ی، بعدم شوهر کن یبخواب يفقط بخور يااومدیدن

 یرو بچرخونم که نگرانش باشم ، هرک یزندگ هی ستیتو لحظه خوشم، من که قراره ن زمیعز نمیآره، من هم-

 ... شنهیلرزشم م يخوره پا یخربزه م

 ؟ یعاشق بش يدوست ندار یحت-

 ...شهیتخت ولو م يزنه، رو یم قهقهه

ه نه خودم باش بندمیپا ینه معلوم که نه، من االن عاشقم فردا فارق، نه دوست دارم کس! کدوم دختر یعاشق-

 ...اینگفت یترمه جون ، نگ ارهی یباشم ، عشق اسارت م یکس بندیپا
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 هیزنه شب یکه م ییحرفا یزنه ، ول ینم یخوب يحرفا رم،یگ یخندونش م يلرزه ، چشمامو از چشما یم تنم

 يزنم، تو عمق چشما ی، بهش زل م ادی یاز آب در م یاشتباه صمیدوباره تشخ ست،یبچه ها ن يحرفا

 ... قیدق قِی، دق شیتونیز

ترن  کیکردم از نفس بهم نزد یکه فکر م ییچقدر دورن کسا... رینفوذ ناپذ یسنگ يچشما!یموروث نیا پس

 ... خنده یمن م يچشمام به همه حماقتا يکه جلو يزیمهتاب ذهن من با چ نیفاصله ست ب ایدن هی! مرموز

 ده  یچشمام تکون م ي، انگشتاشو جلو کشمیم قیعم نفس

 ادگار؟یعمو  داریب ای یوابخ-

 ...زنم  یم یلبخند آرووم بهش

 ...  ایر یدختر جون، از دست م رینگ لسوفارویف نیا افهیانقدر ق-

 !وارونه انگار لسوفیف هی یول...  يتر لسوفیاالن که توازمن ف... 

هنوز دلخوره ازم ، به وقتش از دلش  امیرن، ت یم رونیب امیگه که با ت یزنه و بهش م یمهتابو صدا م محراب

 ...میخواب یبدون شام تو اتاق من م يهمونطور موییاشتها یجفتمون ب ست،یاما حاال وقتش ن ارمی یدر م

رسه ، به جسم  یبه گوشت م يداریاز خوابو ب يتو حاله ا یاذانم وقت ي، عاشق صدا شمینماز صبح بلند م يبرا

 ... شم  یم دارکردنشیب الیخ یب شه،ینم داریکنم، حتم دارم ب یمچاله شده مهتاب نگاه م

گمو با همون چادر  یاکبرو م...کنم، الـ یم یبیعج یته گلوم احساس خشک نمیش یگمو م یرو که م سجده

 ... رم  یم رونینماز ب

نسازم  یاره مشکلدارم تا دوب یروشن، آرووم قدم بر م نیو انگار بازم همون چراغ گوشه سالن پائ کیجا تار همه

... 

 ... لرزونه  یقلبمو م ییصدا هیتا پله مونده که  چند

 کنه یجمله رو تکرار م هیکه مدام  يآرووم زجه مانند يصدا

 ... العفو یاله...العفو یاله... العفو  یاله... 

نشسته و دستاش رو به  یبابا عل دیسجاده سف يرو شه،یبغض آلود کم م ي، فاصله م با اون صدا امیتر م نیپائ

نفسام  ياز صدا ینجواگونش با خداشو بشنم، حت يخواد صدا یلرزه، سکوت مطلق ، دلم م یآسمون بلند، تنم م

 ...شمیزارمیب

 ... جونش  یب ينفسا ایدن نیمجسمه که فقط اتصالش به ا هی، مثل  شمیم ثابت
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رو  یبیحس غر نیص، مطمئنم تاحاال همچچقدر حالتش خا شتر،یدردگلوم ب شه،یم ادیگه، بغضم ز یم بازم

 ... تجربه نکردم 

،  گردهیهوابر م یب...  شمینکنه دستپاچه م رمیغافلگ نکهیو ازترس ا رهیضربان قلبم باالم زنه،یم يصرفه ا تک

 ... با اون نگاهش  شمیم خکوبمیکنم، م یم یاز ترس قالب ته

 ...دم  یتمرکزمو از دست م يستادیا نجایبخواب، ا ریبروبگ-

 !!! کنم  ریتعب یبه چ نویا ایکنه، متوجه حضورم شده ، خدا یهوا معلقم م نویزم ونیحرفش م نیبا ا بازم

 گهیندازه، و آرووم م یم ریز سرشو

 ...کنه ینوبت اجابت م یموقع دعاهارو ب نیوقت فراموش نکن، خدا ا چینماز صبحو ه-

 یمثل مترسک فقط تماشا م ستادمویا نجایا نکهیه، از اکن یم یو دوباره تک صرفه خشک رهیگ یازم م روشو

 هیسمت آشپزخونه،  رمیاومدم، م نیپائ یچ يافته برا یم ادمیسوزه ، تازه  یگلوم باز م اد،یکنم از خودم بدم م

 "سرشب سرماخورده يالبد از آب باز"ده  یصرفه خشکش آزارم م يخورم، دوباره صدا یآب م وانیل

 !!! برم یم یمرددم انگار ول کنم،یآبو تا نصفه پر م وانیل

 ...ذارم  یآبو کنارسجاده م وانیل شمویخم م ستمویا یشده، کنارش م لیبه زمزمه تبد صداش

 ... ممنون ترمه خانم  -

 ... شهیم نیریته دلم ش گهیکه م یخانوم نیا از

 ... کنم  یخواهش م-

 !ستیمناسب حال من ن یکینزد نیدورشد، ا دیرفت ، بازم با دیبا دوباره

کنم ،  عیگرفتم ضا ازشیکه از رازو ن یخوام با فکر کردن بهش آرامش یخوابم نم یم عیتواتاقم،سر گردمیبرم

 ...تونم خوددار باشم  یمن هنوز نم

*** 

عجب  "شمیبلند م عیهم رد شده ، سر 9کنم ساعت از  یچشم باز م یوقت بخوابم اما وقت ریندارم تا د عادت

  "کردم من  ییمهمون نواز

 ... رمیگ یم يخونه رو پر کرده،انرژ يقهقهه شون فضا ي، صدا امی یم رونی، از اتاق ب دهیهنوز خواب مهتاب

 ... رم سمت آشپزخونه  یکنمو م یم يبلند سالم

 ...ترمه  سایوا-
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 ...ندازم  یم ینگاه امیبه چهره آرووم شده ت گردمویبرم

 ... جونم داداش -

 ... گرفته  یجلو صورت نازش رنگ عذرخواه ادی یم

 ...خوام یمعذرت م شبیبابت د-

 ... تو دلم  زهیر یحس خوب م ایدن هیبوسه،  یمو م یشونیو پ کشهیم نهیشه و سرمو تو س یم کینزد بهم

 ...شمیم ریکنم تا جواب محبتش رو با چشمام بدم که غافلگ یبلند م سرمو

ربطش  کشم،یخجالت م دهیشدن د دهیبوس نیمنو ح نکهیاز ا کشم،یکج شده ، خجالت م یبه خنده مهربون لباش

 ...و تنم داغ  شهیصورتم سرخ م یفهمم ول یرو نم

 ...ستیتونم ، دست خودم ن ینم...  شمیچشماشون دور م ياز جلو عیسر

خوامو  ینهار م يه براک ییزایتا چ خچالیسمت  رمیخونه مشغول کردم، م يخودمو با کارا گذرهیم قهیدق چند

 ... ارمیب رونیب

 ... ستمیا یثابت م نیسرم پائ نطورکهیکنه،همیم يسرفه ا تک

 ... رونیب میبر میخوا ی، م یدرست کن يزیخواد چ یظهر نم يترمه جان برا-

 ؟ ومدیخوشتون ن روزید ياز غذا-

 ... ستهیا یکنه و روبروم م یکم م یکمیشو  فاصله

 ؟يذار ینم یچاپلوس يبودکه تا حاال خوردم پا یخورشت نیاگه بگم خوشمزه تر-

 ...کنم لرزش صدامو کنترل کنم  یم یسع

 زود باورم؟ هیمن  شهیاگه بگم حرفتونو باور کردم باورتون نم-

 ...کنه  یذاره و چشماشو تنگ م یلباش م يرو دستشو

دستش  يرو یچرخونه و با ساعت مچ یسرشو م!دیبه رنگ ترد يزیچ هی دینم،شایب یم يزیچ هیچشماش  ته

 ...کنه یم يباز

 ...بهمون سور بده زتیدرست نکن، امروز قراره داداش عز يزیبه هر حال چ-

 گمیشمو م یم کشیزده نزد ذوق

 به چه مناسبت ؟-

 ...بنده  یدهنشو م مونیراه پش مهیبگه اما ن يزیکنه که چ یباز م دهنشو
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 ؟ نیبگمناسبتش رو  نیخوا یشد پس ؟ نم یچ-

 ...بهتره  یاز خودش بپرس-

واسه  یراه گهید نیواسه هم رهیرفته دوش بگ امیت...دم  یادامه نم گهیندازمو د یباال م يشونه ا الیخ یب

 ... بهتره  يکاریاز ب "سراغ کتابام ، فعال رمیمونه ،م یسور امروز نم دنیفهم

 ...کنه  یم میپشت سرش قا شویبهمو گوش شهیم رهیکنم، مهتاب با ترس خ یباز م دراتاقمو

 شده ؟ یشکل نیچته دختر ؟ چرا چشات ا-

 ... یچیه-

 ؟ دهی؟ پس چرا رنگت پر یچیه-

 ...نشده  يزیچ-

 یره و روشو ازم م یعقب تر م ،یهنوز پشتش مخف ی، گوش شمینم شیپاپ زنه،یتو ذهنم جرقه م يزیچ هی

من  "افتم یم لسوفانشیجمالت ف ادی ش،یکار یاون مخف ریهنوز ذهنم درگ یتختم ، ول يرو نمیشیم ره،یگ

 !زد؟ یحرف م یداشت باکس یعنی...لرزه یتنم م "امروز عاشقم فردا فارق 

 ... گهیباشه خودش م يزیاگه چ... زارمیکنم ، از آدم شکاك ب یم یخط خط افکارمو

 !شده انگار نزویکنارم ، چهره ش آو ادی یباشه ، م میجزوه درس يکنم تمرکزم رو یم یسع

 شده مهتاب؟ يزیچ-

 بشه مگه؟ یقراره چ یچینه ، ه-

 ... میشنونده خوب شهیمن هم یحرف بزن یکیالزم با  يوقت فکر کرد هیبلدم ،اگه  يمن راز دار-

 ... یباشه مرس-

 ... ارهی یم رونیقفسه کتابام ب ياز کتابامو از تو یکیو  شهیم بلند

 ... ازش  ادی یخوشم م سه،ینو یسهراب قشنگ م-

 !گه انگار یشعر م يجور ماورا هیآره ، -

 ... يبا همه فرق دار یتو هم مثل اون-

 !ترسم یحسادت نباشه ، از حسادت م ایخدا... رمیگ یشو نم یندازه که معن یم یگه و بهم نگاه یم نویا

 ... يفرق دار هیبا بق شتری؟ به نظرم تو ب!دارم  یچه فرق-

 ...  رهیکشه و م یراهشو م الیخ یذاره و ب یتابو سرجاش مخنده، ک ریزنه ز یم یپق
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 !ره؟یگیچرا داره ازم فاصله م... شمیم قیرفتارش دق به

*** 

با  دیسف دستی نباریپوشم اما ا یم یلباس سنت هیچند وقت  نی، بازم مثل ا میشیرفتن آماده م رونیب يبرا

 ... یشعر گونه مشک ينوشته ها

 يشد یمادر روحان هیشب يادیز رونیب اریخورده اون موهاتو ب هیتورو خدا  یول ينطوریا یش یترمه خوشگل م-

... 

 ... شیسرت کن ينطوریا ادی یلباس م نیآخه به ا-

 ... دختر يدنده ا هیچقدر -

 شهیبده بعد روزمون خراب م ریگ یکی میکن يرو ادهیز یفقط کاف ،یشناس یهارو م ونهید نیمهتاب تو که ا-

 ...خوب 

 ... میدردسر دار یکل شمینطوری، مطمئن باش هم يفرشته ها شد هی؟ شب یدوراز چشم یلیحاال خ يفکر کرد-

 ...  ینیب یرو هم خوشگل م هیبق یتو خودت خوشگل-

 ... شهیم رهیبهت بهم خ با

 من خوشگلم ؟-

 خوب آره، تعجب داشت انقدر؟-

 !خوب آره داره  دنیاز زبون تو شن یول... نه -

 ...  ونهید-

 "کنه اصال یکه در موردم فکر م يزیکنم چ یحس م شه،یم يجور هیدونم چرا شناختش از من داره  ینم

 ...ستیقبل ن هیشب

ترم ، فرم لبامونم مثل هم ،  دیسف دینداره ، من شا یفرق ادیمثل هم، صورتمون هم ز قیو قوارمون دق قد

روشن  ییمن خرما يتو موهامون باشه، موها دیگونه هامون هم برجستس، تنها تفاوتمون شا ،یکوچولو و صورت

 ...و مجعد یو لخت ، اما مال اون مشک

 رهیت ياز قوه ا يحاله ا هیروشن با  يمن قهوه ا يباهم فرق داره هم رنگش هم حالتش ، چشما چشمامونم

 !!!  یتونیز دیشا... یبزو عسلس نیب يزیچ هیاون  يچشمام درشت، اما چشما یرنگ یول
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 یکنم اون از من قشنگتره و اون فکر م یفکر م شهیهم رفته من هم يحالت،اما رو یب کویکوچ "بایتقر یول

 ... میسبقتو ازش دزد يکنه من گو

رفتارشون شکل گرفته تا ظاهرشون  يمهرم به آدما از رو شهیسررشته ندارم ، هم یشناس بایمسائل ز نیتو ا ادیز

 ... زنه  یم ادیفر تویجفتمون معصوم يرو حتم دارم ، چشما يزیچ هی یول

نفس حبس شدمو  م،یافت یراه م گن،ینم يزینگاهم وهم دارم، چ ی، از تالق نیسرم پائ ستادن،یپله ها ا نیپائ

 ... داشته باشم  یدم روز خوب یم يدواریدمو به خودم ام یم رونیب

 ...شهیم یطوالن ریمس

 مون؟یبر یجا مک يداداش دار-

 ... کنه  یم میصورتم تنظ يرو رو نهیآ-

 ؟ يدار یمشکل م،یخوش بگذرون میر یم میدار-

 کجا ؟  یگ ینم یول... نه -

 ... یفهم یصبرکن خودت م-

 ...داره  یمناسبت هیمحراب خان گفتن -

 ...گه  یخارونه و م یسرشو با انگشت م پشت

 ...میخواستم دور هم باش!  ینه بابا مناسبت چ-

 م؟یریکجا م میخودت، الاقل بگو دار لی، باشه م یبگ يخوا یپس نم-

 ... نینگران نباش ادی یرزرو کردم ، خوشتون م روزید شه،یشلوغ نم ادیشهر، ز رونیب کیباغ کوچ هی،  زمیعز-

 ... نداره پسر عمو ، من همه جا خوشم  یمن فرق يبرا-

 ... گذره  یشازده خانومن که همه جا بهشون خوش نم ،یدونم توهمه جا خوش یم زهیم زهیآره ر-

 ...گذره ، بسکه نکبت گنده دماغ  یسرم ، به درك که بهش خوش نم يفدا-

 ... دم سمت جاده  یکنمو نگاهمو م یم يمدل حرف زدناش عادت دارم، خنده محو نیا به

 !ستیانگار نفساشم ن یاون سکوت مطلق داره، مطلق مطلق، حت یول

پر درخت، عاشق  یول یجاده خاک هیبه  میرس یزنه م یبه حومه، دور آخرو که م میرس یم مویشیور مشهر د از

 ... ادی یحاله مانند به نظر م یو همه چ شهیشاخه ها رد م نیاز ب دهیمدل جاده هام که نور خوش نیا
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 يادیز نیباغ پر درخت، ماش هیتو دل  یرستوران سنت هی،  یقشنگ يفضا. میشیم ادهیپ مویکن یپارك م نویماش

 ... ست،یاون اطراف ن

  میافت یرنو ماهم تماشا کنون پشت سرشون راه م یجلوتر م پسرا

تا چند تا تخت اون طرف ترمون هم  یدورو برمون خلوت ، حت م،ینیش یکنه م یکه محراب اشاره م یتخت يرو

 ... یخال

نظر  ریکه متوجه نشه ز يجور! ادیرب به نظر مچرخونه و مضط یمحراب که مدام سرشو م یره پ یم هواسم

 ...رمیگیو آخر سرم ناچار نگاهمو ازش م شهینم رمیدستگ يزیچ رمش،یگ یم

 ؟ يجاست مارو آورد نجایآخه ا امیت-

 گهیکنه و م یاخم م امیت اد،یکالفه و معذب به نظر م صداش

 ...خوب که  یلیپسر؟خ هیمگه چ-

 هست؟ تیدوتا دختر همراهمون حال-

 ؟ یعنی میبوغ نجایمنو تو ا دیببخش-

 ؟ یش قهیبا مردم دست به  نجایا یبشون نارویا يخوا یم-

 ... به کارمون نداره يهم کار ی، حاال که خلوت کس یکن یشلوغش م يخود یتو حالت خراب ها چرا انقدر ب-

 ... ارهیجور جاها ب نیداره ا یابله آدم خواهرشو ور نم اد،ی یبدم م نشیاز هم-

وحشتناکش ، تا  ي، از اون مدال يادیکنه، متعصب ز ریچرخه ، خدا آخرو عاقبت امروزو به خ یاونا م نیب گاهمن

 نیزم ي، کالفه پاهامو رو رزهیخوام به اون روز فکر کنم، اعصابم بهم م ینم دم،یشدنشو به چشم د یحاال عصب

 ... کشم  یم

و به  ارهی یسرانگشتاش سرخ شده، سرشو باال م يکه رو يذاره طور یم زیم يکنه و رو یمشت م دستشو

 ارهیشو جلو تر ب يکنه تا روسر یندازه و بهش اشاره م یم یکز کرده نگاه یمهتاب که مثل موش گوشه صندل

 يکنم عاد یم یچرخه، سع یتعلل نگاهش سمت من م یده و بعد کل یتکون م زویم يآب رو وانیل ی، عصب

 ...باشم 

 رمویگ یبره ، لبمو به دهن م یو ضربان قلبمو باال م شهیشعله ور چشماش دود م شیهمه تالشم با آت یول

بنده و روشو  یلحظه چشماشو م هیکنه و  یم شتریندازه و اخمشو ب ینگاه تندو گذرا بهم م هیمونم،  یمنتظر م

 ... کنه  یم لیمتما گهیطرف د هیبه  "کامال
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 نیبه هم"خندم  یخواد، به خودم م یشدم، دلم آرامش م یعاص گهیهمه کوبش قلبم د نیکنم از ا یم یپوف

 ؟ يجازد يزود

 رسه،یخوش غذا به مشامم م يکنه، بو یگارسون غذارو سرو م رم،یگ یضرب م نیزم ينوك انگشت پام رو با

 !اشتهام انگار یب یول

 !!!سردرگم  دیخوام معذبش کنم، هنوز کالفست، هنوز شد یکنم، نم ینگاهش م نرم

 !!! ی، ول ستیش ن یحواسم پ شم،یدم، تو سکوت مشغول خوردن م یدامه نما نگاهمو

 شد؟ ينطوریلرزه، چرا ا یدلم م ست،ین یتوجه یواسه ب يزیگر گهیشه ، د یپخش م زیم يکه رو یآب وانیل با

 شد محراب خان؟  یچ-

 ... اممیخنده ، ت یکنه و به خشک کردن، مهتاب م یشروع م عیداره و سر یبر م دستمال

 ؟ يچته پسر؟ چرا دستو پاتو گم کرد-

 !نگاه کنه يا گهیجور د ستیتند، انگار بلد ن ياز اون نگاه ها بازم

 ... تا خودم نبستمش  ام،یدهنه تو ببند ت-

 ...زنه تو چشماش  یو زل م شهیخشک م امیت يلبا يرو خنده

 ؟ يدیرو د یشده محراب کس یچ-

 ... گهیم آرووم

 ! ستمیهنوز مطمئن ن-

 ...شه طرفش  یبراق م یندازه ، محراب عصب ینظر به اطراف م هیو  چرخونهیسر م امیت

 همه بفهمن ؟ يخوا ی؟ م یکن یم کاریچ يدار-

 یکالفگ بیعج یکنه به نوشتن،ول یو بعد شروع م ندازهیبهش م ینگاه هیداره و  یبر م شویگه و گوش یم نویا

 ...باره  یاز سروروش م

 ...شمیخم م زیم يرو اموی یم جلوتر

 شده؟ يزیچ-

 ...دزده  یخوره و دوباره نگاهشو م ینگاهش تو نگاهم گره م هیثان هیکنه ،  یگرده و نگاهم م یبرم

 ... نجایا میمد ویم دینبا-

 ؟ نیگ ینم یچیشده مگه؟ چرا ه یچرا ؟ چ-
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االن سر اون  میسالِ دنبالش یلیکه خ ينفر هی کنمیحس م یول ستم،یدختر، آرووم باش، هنوز مطمئن ن سیه-

 ...پشت سرتو نشسته  زیم

 ...دم یدارم، آب دهنمو آرووم فرو م بیوحشت عج زایچ نیلرزه، از ا یم بدنم

 ...بمونم  نجایخواد ا یترسم ، دلم نم یمن م-

 ... دستاشم مشت شده و قرمز  ره،یگ یو لبشو به دهن م کنهیبنده و سرشو به آسمون بلند م یم چشماشو

 خطرناکه ؟ یلیکار کرده مگه ؟ خ یداداش چ-

 ...دم یگوش نم شنهاداتتیبه پ گهیبار د رممیکنه، بم کارتیخدا بگم چ امیت-

 !باشه  نجایاالن ا وونیح نیدونستم، ممکن ا یآخه من چه م-

 ... یبدون نویا يکه بخوا یدون یم یتو چ-

 ...میایب کیکنه که نزد یو به ماهم اشاره م ارهی، سرشو جلو م رهیگ یکنه و روشو ازش م یم یاخم امیت

 ...زنم بهش  یمظلوم زل م شه،دوبارهیم کیتلخش دوباره نزد عطر

 ...گم  یم یچ دینیبب نیخوب گوش بد-

 ... من سرا پاگوشم یدونم ول ینم مهتابو

 ... نیبر دیاالن با نیهم-

 گهیو م کشهیتوهم م یاخم مهتاب

 !ماکه هنوز غذامون هم تموم نشده ! میکجا بر م؟یبر-

 کنم؟ تیحال دیبا گهیزبون د هیبه  ،يبر دیبا یعنی،  يبر دیگم با یبهت م-

 شده؟ یچ نیبگ "قایدق نیخوا ینم-

 ...نــــه -

 یشو با انگشت اشاره م قهیکنه و شق یم یشم، پوف یم خکوبیش انقدر قاطعانه و محکم که سرجام م نه

 ...ندازه یا منگاه گذر هیخارونه و 

 ! نیکن یکه شما فکر م یینه اون مدال ی، ول یقاچاقچ هیبه نفع خودتون ، اون  نیکمتر بدون یهرچ-

 ه؟یچ یمگه قاچاقچ! ؟ یچ یعنی-

 ... گهیم یده ، مردد ول یم رونیو نفسشو پرصداب کشهیم شیگوشت يبه لبا یدست

 ...آدم -
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 ! ... من  يخدا يوا! آدم  یقاچاقچ"کنم  یم یرو که زده تو ذهنم حالج یباز مونده و دارم حرف دهنم

 ...بشه  يریممکن درگ م،یوقت دنبالش یلیخ م،یخبر بد دیمابا ن،یحاال بر-

ده ، مهتاب  یم حیرفتن توض يبرا میقانع بش نکهیفقط واسه ا نقدرشمیبده ، هم يشتریب حیخواد توض ینم

 ...گهیم زویم يرو شهیخم م یداده، عصب هیتک شیصندل یو بق کرده به پشت نهیدست به س

 ... امروزمون  حیاز تفر نمیا ایب-

 گهیم زویم يکوبه رو یمحراب مشتشو م ره،یگیموقس، جوابشم م یدونم اعتراضش ب یم

 گهیربع د هیدادم، تا  غامیاز بچه پ یکیبه  ام،ی یمهتاب ، تا دم در همراهتون م ستین ياالن وقت بچه باز-

 ... نیریباهاش م یحرف اضاف چیبدون ه رسه،یم

 ...گه ینم يزیو چ رهیگ یروشو ازش م مهتاب

 مفهوم بود؟-

 ...کنه  یسکوت م بازم

 ...کردن قالبم  یبنده در معرض ته شه،یم شتریتحکم صداش ب نباریا

 ...بله داداش بود-

 ...مجسه شدم  هیبه من، شب کنهیم رو

 ؟ یشما چ-

 ...گمیو چهره صدپله مسخره تر م زونیآو ییگرد شده و با لبا يبا چشما همونطور

 ... "بله ، کامال-

تکون  يخنده خاموش ، سر هیکنه ته چشماش  یاما حس م طیتو اون شرا یمعن یب دیکنم، شا یم یحس هی

 یاون خنده ب ری، ذهنم فقط درگ شهیم یفهمم چ ینم گهیکنه، د یم کینزد امیده و سرشو به گوش ت یم

 ...هواست 

 ...مونه یثابت م یگوش يضرب گرفته ، نگاهش رو زیم يانگشتاش رو با

 م،یای ی، ماهم پشت سرتون م نیبرگرد نیکه اومد یاز همون راه یجلب توجه نیو باکمتر نیاومد بلند ش-

 ... نیراه نزن نیب یحرف چیه یول

رفتارکنه که انگار مشغول  يه دنبالش و طورخوام که جلوتر بره و من ب یاز مهتاب م شمویازجام بلند م آرووم

 ...میگرفت دهیحضور پسرا رو ناد مویحرف زدن باهم
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االق  ای دهیتا حاال اونا رو ند یافته، حتم دارم اون عوض یزنه و با اخم پشت سرمون راه م یشو م یآفتاب نکیع

 ...کنن یشنو ظاهرشون رو هم حفظ م یراحت از کنارش رد م یلیچون خ دهیند یبا لباس شخص

ها  شهیش کمیراننده  ستاده،یدر باغ ا يجلو يدود "کامال يها شهیبا ش یبنز مشک هیدر  يجلو میرس یم یوقت

خوام که سوار  یکنه و از مون م یمحراب در عقبو برامون باز م اد،ی ینم رونیخودش ب یده ول یم نیرو پائ

 ...میش

 ...مید یده و ماهم باسر جواب م یم یسالم شیدود نکیاز پشت عو  ارهی یسرشو عقب م پسر

 ... نظر داره  ریو دورو برو ز ستادهیا رونیب امیت ی، ول شهیسوار م محرابم

 فربد جان ؟ یخوب-

 ... ممنون جناب سرهنگ -

 ادی یبه نظر م امیهم سنو سال ت "بایگن، پسرتقر یم يزیدر گوش هم چ واشیدنو  یم يدست مردونه ا باهم

 !کرد سهیک دی، اما مثل خود محراب اخمو پر جذبست، بازم ماستا رو با

 ...کنه به من  یداره و رو م یبر م شونشیپر يچشما ياز رو نکویگرده پشت سرش، ع یبرم

، احتمالش هست  نیتو ، خونه شما امن تره، کنار هم باش شیپ ادی یرسونه خونه، مهتاب م یفربد شما رو م-

 یتا ما بر م ادوی یپشت سرتون م گهید نیماش هیاز بچه با  یکیکنه،  بتونیتعق یکی مویباش شده ییشناسا

 ...ده  یم کیدم خونه کش میگرد

 ... کنه، اشک تو چشمام جمع شده  یمضطرب نگاهم م... نطوریلرزه، لبهامم هم یم چشمام

 یهمه احتماالتو درنظر م میدار اطیافته، ما فقط محظ احت ینم یاتفاق چیترمه جان، ه یبترس ستیالزم ن-

 ... میریگ

 ..، مهتابم رنگ به رو نداره  رهیگ یمهتابو م دست

از طرف شما راحت باشه  المیاگه خ ن،یکدومتون بترس چیخوام ه ی، آرووم باش خانم، نم زمیمهتاب عز-

 ؟ نیفهم یتونم ، م ینم نیکارم ، اما اگه بدونم نا آرووم يذارم رو یتمرکزمو م

کوبه ، گلوم سفت  یمحکم م نهیلرزه، تاب نگاهشو ندارم، قلبم باز تو س یگه، دلم م یآخرو رو به من م کالم

 ... نینگاهمو بب يخوام تمنا یندازم نم یم ریسرمو ز! شده باز

 ...مراقب باش  یلیخوام آب تو دلشون تکون بخوره، خ یبرو فربد جان، جون شما و جون دخترا، نم-
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 رهیدستو پنجه نرم کنه ت وونیمشت ح هیبمونه وبا  نجایخواد ا یم نکهیخونم،فکر ا یاز صداش م یحت استرسو

 ...تونستم بهش فکر نکنم یلرزونه، کاش م یپشتمو م

ذاره  یسر مهتاب م يو دستشو رو کشهیپس م عیبوسه ، دستشو سر یدستشو م يو رو رهیگ یدستشو م مهتاب

... 

 ... کارو نکن  نیوقت ا چیه گهید-

 ...شه  یگه و ازش جدا م یم یبا بغض چشم مهتاب

 گمیکنمو م یشده، نگاهمو ثابت م ی، به هر جون کندن شمیتحمل ندارم دارم خفه م تابو

 ؟ نیبمون دیشمام با "، حاال حتما ییآخه تنها-

 ... شهیم بتیبار نص هی یخنده از اون قشنگاش که سال یم

ما واسه  رسن،بعدشمیم گهید قهیتا چند دق "احتماال ان،یبچه ها دارن م شه،یکه معلوم نم یینه ترمه بانو تنها-

به  "آدم اصال نیا انه،یحدس من درست باشه  ستیمعلوم ن "تازه اصال گه،ید میدید میتعل یضربت يکارا نیهم

 نیبر د،ای ینم رونیلونش ب ياز تو یراحت نیدونم خودش باشه ، اون به ا یم دیاد،بعی ینم رونیب یراحت نیا

 ...منم راحت شه  الیزودتر، تا خ

گردم اما قلبم همون پر تبش  یخودم بر م م،یافت یکنه، و راه م یم یسفارشات هی عیبازم سر ادوی یجلو م اممیت

 !مونه  یجا م

 یکنم چرا شو نم ی،سرمو به آسمون بلند م... الـ ای... الـ ای... الـ ای" رمیگیشو تو دست محکم م يادگاری حیتسب

، به خاطر من تنها نه به  گهید يخودت هواشونو دار "کنه یزودتر اجابتم م ينطوریکنم ا یحس م یدونم ول

 ... داشته باش  وهواشو ن شتریب ایخدا... که چشم انتظارشونن ییکسا هیخاطر بق

 ... زهیریو افکارمو بهم م شهیپسر بلند م يصدا

 از کدوم طرف خانم ؟-

 !؟ یچ-

 ...برم  یاز کدوم طرف دیبا دمیپرس-

 ...سمت نواب  دیبر "آهان بله، لطفا-

 "قایکنه که دق یرو انتخاب م ییکسا "کال ایشغل  نیا صتیدونم خوص ینم شم،یساکت م دمویبهش م آدرسو

 ... ستیتو جمالتش ن ریکلمه انعطاف پذ هی یحت... مغرور، خشک و پر جذبه ! مثل خودشن
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 رون،یب امی یکنمو م یم یتشکر خشکو خال هی شمیم یعصب د،یترمز شد هیبا اونم  سته،یا یدر خونه م يجلو

 ...  ادیخواد ب یخونه هم م يباور کنم همراهمون تو دیبا "اما ظاهرا شهیباورم نم

 ...گه یزنه به پهلوم و آرووم م یچشماش، مهتاب م يهنوز رو شیدود نکیع

 ...بده خدمت آقا ، چه رو دارم هست به خدا يزیچ يآفتا هی-

 !زشت، البد خان داداشت بهش سفارش کرده سیه-

 ...بگه تو خونم باهاشون برو دمیمن نشن-

 ...کنه یم اطیخوب حاال توهم، جرم که نکرده داره احت یلیخ-

 ...سمت اتاق خوابم  رهیو م شهیم الیخ یب گهید مهتاب

 ؟ ارمیبراتون ب نیدار لیم يزیچ-

 ... چشماش برداره  ياز رو نکویدلش بخواد اون ع "وگرنه فکر نکنم ابدا شهیم مجبور

 ... روح، اما  یچشماش ب یمونه، قد خود محراب جذاب ول یصورتش ثابت م يرو نگاهم

 یزنه ول یتو چشم نم ادیز! انگار یسوختگ هی هی، شب ادی یم يعاد ریبه نظرم غ! اون زخم کنار چشمش  اما

 ! کنم تامعذب نباشه لیکنم نگاهمو از اون نشونه به چشم چپش متما یم یمتفاوتش کرده، سع

 ... نیبهم بد يفنجون چا هیشم  یممنون م-

 ... کنم  یاالن آماده م-

از  یجزئ نمیکنم ا یم دایداشته باشه، حاال حتم پ یکنه چهره مهربون ینم یسع یحت گه،ینم يا گهید زیچ

 !!!نذاشته  ياثر امیت يآموزشا رو نیآموزششون بوده، فقط موندم چرا ا

 !!!خودم زیفرق داره ، چون داداش عز هیخندم، اون با بق یدلم م يتو

کنه اما از نوع  یم ي، داره کنجکاو نمیتونم هنوز حرکات مرموزش رو بب یآشپزخونه از اونجا م يرم تو یم

 ... مردونش 

قد چشماش بهش اعتماد داشته که مارو دستش  "دونم محراب قطعا یم نکهیکنم، با ا یآماده م يچا هی عیسر

 ...بره نجایخواد زودتر از ا یمعذبم ، دلم م کمیسپرده اما 

 ... کنم یذارمو منتظر نگاهش م یظرف شکالت جلوش م هیرو با  يچا

 ومد؟یدوستتون ن-

 ... کنه  یمزه مزه م شو ییندازه و چا ینگاه بهم م هیاستفهام  با
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 ...گم  یمراقبمون باشه رو م ادویکه قرار بود پشت سرمون ب یکس-

پشت  یکس نیمتوجه نشد یعنیبود،  ازیبهشون ن شتریآهان، بله ، فراموش کردم بگم، همونجا موندن،اونجا ب-

 اومد ؟ یسرمون نم

 ...  میمتوجه بش دیکردم نبا یمن فکر م-

 ...ذاره  یم زیم يرو رو خنده و فنجون یچشماش م ته

 ...  نیتون قابل تحس یزهوشیگم ، ت یم کیبهتون تبر ن،یگ یدرست م-

 ...نگفتم  یخاص زیچ-

 ...زنه  یم ادی، چشماتون فر ستیهم الزم ن یخاص زیچ-

نگاهو نداره ، جلوش خلع صالحم انگار، نگاهش  تیاون معصوم "اصال یمحراب ، ول هیشب یلیکه خ درست

 ... اما گستاخ هست ...  ستیهرزه ن

 !دنبال واژه نباش  فمیتوص يپس برا م،یباش رینفوذ ناپذ میادگرفتیما -

بفهمه  نویخوام ا یکنم اما نم یکشه، در مقابلش احساس ضعف م یبه چالش م اتمویخورم، داره ذهن یم کهی

 ...ذارم یرو کنار م یسیکشمو رودربا یاخمامو توهم م!

 ن؟یباش نجایا دیبا یحاال تا ک-

 گهیم یندازه و با لحن تلخ یپاش م يرو پاشو

 ...که الزم باشه  یتا زمان-

 ...  نیصدام بزن دیخواست يزیبه درسم برسم، چ دیپس با اجازه من با-

 ...نیبه کارتون برس نیتون یم ن،یمعذب باش ستیالزم ن-

رم سمت  یدارمو م یز جلوش برمفنجونو ا "دهیتو خونه خودم به خودم دستور م یمعن یپسره ب "شمیم يکفر

 یفکر کردن به اون م الیخ ینبودم، ب یطیشرا نیکنم، تا حاال تو همچ کاریچ دیبا "قایآشپز خونه، مرددم دق

 ... ذارم  یگردمو جلوش م یآب بر م وانیل هیاز اونن، با  ییرایمهم تر از پذ یلیشم، دغدغه هام االن خ

 یهستن ول یتیخوام بدونم اونا تو چه وضع یم ست،یدل تو دلم ن...رم سمت اتاقم  یگمو م یم ياجازه ا با

 ...  ستین دنیواسه فهم یراه چیه "فعال

  گهیکنه و م ینگاهم م...خونه  یداده و جزوه م لمیتخت  يرو مهتاب

 رفتش؟-
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 ...دارن  فیتشر نیهنوز همون پائ زمینه عز-

 ...  ادی یرو داره ازش خوشم نم یلیخ-

 ... رهیولش کن حرفشو نزن، داره جون از حلقم در م-

 ؟ یگ یبه خاطر اونا م-

 !فتهیب یترسم براشون اتفاق ی، م شهیم یدونم چ ینم گه،یآره د-

بره  یورو اون ور م نیآدم ا یعنیآدم  یگفت قاچاقچ یگم ترمه ، م یحرص نخور، م يخود یب شهینم يچز-

 بدنشونو ؟ ياعضا ای

 یعنیآدم  یگن قاچاقچ یم یبود وقت ومدهیبخشش فکر نکرده بودم، به نظرم ن نیبه ا کنمینگاهش م مبهوت

 دهیو تکونم م ارهی ی، مهتاب دستشو جلو م دهیکنم رنگ پر یبدنشون هم جزء ش باشه، حس م يممکن اعضا

... 

 ؟ یترمه خوب-

 !!!وحشتناك  یلیوحشتناك مهتاب، فکر شو بکن، خ یلیخ-

 ... دمید ولمشیمن ف-

 ... دوزم  یگرد شدمو بهش م يچشما

 !مستند؟-

 ؟ ینیبب يخوا یاوهوم، م-

 ...که گفته  یلمیسراغ ف رهیراست م هیو  ارهی یم شویمونه و گوش یجوابم نم منتظر

 ...نگاه ترمه -

زنه ، بهش  یزنِ، به زور گرفتنش،دستو پا م هیلرزه،  یتنم م شویصفحه بزرگ گوش يمونه رو یثابت م چشمم

 ... اد،ی یخوابوننش ، نفسم بند م یم ییصحرا یمارستانیتخت ب هی ياعتنان، رو یب

 یخونه که فوواره م درن،یسره م هینافشو  ریگلوش تا ز ریدارنو از ز یچاقو بلندو بر م هیطور زنده زنده  همون

روش داره  يکه جلو يزیبازم از چ یول دهید "خودشم قبال نکهیکرده،حالم بده، با ا خیتنم  زارم،یزنه، از خون ب

 ...کنم بهش یرو م یافته رنگش پربده، عصب یاتفاق م

 ... مزخرفاتو  نیزده به سرت، جمعش کن ا ،یروان-

 ... دیترمه، قشنگ شمکشو در يدید يوا-
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کنم  یخفت م يمزخرفاتو نشون من داد نیا گهیباره د هیخوره،  یمهتاب به خدا داره حالم بهم م گهیبسه د-

 ... 

 ...ندازه یخنده و دستم م یبهم م یول دهیترس خودشم

 ... بچه ننه ترسو-

 ...امی یم رونیکنمو از اتاق ب یم یاخم بهش

 *** 

داده و چشماشو  هیتک شیمبل نشسته و به پشت يچون ثابت رو!  دهیانگار خواب یهنوز هست ول مهمونمون

 ...زنم  یم يبسته، تک سرفه ا

 ... نهیشیکنه و صاف م یباز م چشماشو

 ؟ نیهنوز نرفت-

 مزاحمتون هستم ؟-

 ؟ نیالزم ندار يزیچ ،یچه مزاحمت ر،ینخ-

 ...نه ممنون -

 ... کنم  یخواهش م-

 کنه ، تماس  یکه اومده رو چک م یامیپ "ندازه و ظاهرا یم ینگاه اد،ی یم شیآالرم گوش يصدا

 ...رهیگیم

 سالم ، چه خبر؟-

 ...چهره ش آرووم  یول!گه  یم یو داره چ هیدونم مخاطبش ک ینم

 ...دربست نشستم از جامم جم نخوردم  نجای، بنده هم هم ستین يخبر چیراحت، ه التینه خ-

از  يگذشته چون تو مکالمه شون اثر ریبه خ شه،پسیسمت محراب، ناخودآگاه ضربان قلبم تند م رهیم حدسم

  ستیاسترس ن

 ...خداحافظ  "، فعال گمیباشه بهشون م-

 ...گهیکنه و روبهم م یو تماسو قطع م گهیم نویا

 ...نه  ایهست  یخواست بدونه مشکل یگم، م یمحرابو م...جناب سرهنگ بود -

 ،طرف خودش بوده؟ دیاوهوم، کارخودشون به کجا رس-
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راهن  يحراب گفت توبرم، م دیبا گهیمن د ومده،ین شیپ یمشکل "ظاهرا ینداد ،ول یحیدونم توض ینم قیدق-

... 

 ...  نیممنون لطف کرد... باشه -

 ؟ ستین يترمه بانو امر! صداتون کرد،آهان گفت ترمه بانو یبود، محراب چ فینکردم ، وظ يکار-

 ...رمیگیخودم رو م ياما جلو رهیگ یم خندم

 ...ممنون  یلیخ ر،ینخ-

 ...بااجازه، روز خوش -

 گهیم یبا لحن خاصگرده و  یخوام بدرقش کنم ، بر م یم

 ...، خودم راهو بلدم  ستیالزم ن-

 ...نیهر طور راحت-

 .. نیکن یاز طرف من از اون خانم خوش اخالقم خداحافظ یراست-

 !ذاره یده و خداروشکر تنهامون م یادامه نم گهید ستم،اونمیا یگمو تو جام م یم یچشمِ تلخ بله

 ...رم سمتش یخوره، با عجله م یمهتاب که تلفن زنگ م شیخوام برگردم تواتاق پ یم

 ... دیالو بفرمائ -

 ؟ ییالو ترمه جان تو -

 گم یبه جاش م یول...بگم ،جانم، آره خودمم  یواشکیخوام  ی،اما ته دلم م ادی ی، شرمم م شهیحبس م نفسم

 ؟ نیای یم یشد ، ک یشما؟ چ نیبله خودمم، خوب -

خاموش بود، مجبور  شی، شماره مهتابو گرفتم گوش میگردیبرم میووم باش دارترمه جان آر ستین یمشکل -

 ...نیدونستم االن نگران یشدم زنگ بزنم خونه م

 ...حالمو  یفهم یآره نگرانم، چه خوب م...

 حاال خودش بود ؟ م،یدلواپس بود ن،یخوب کرد -

 ... دمیم فیبرات تعر اتشیخونه با جزئ میای یعجله نکن، حاال م -

دونه من فقط کنجکاو  یخونمو به رخم بکشه، اما نم يکنجکاو يخواد درصد باال یهمراه ، م یبا شوخ لحنش

 ...کنه  یمو ارضا م يتا ابد کنجکاو نیهم... نه  ایخوام بدونم سالمن  یخودشو چشماشم ، م

 ... باشه ، منتظرم  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ٧٦ 

 رفت؟ یفربد ک یراست -

 ...االن نیهم -

 ... نیازم مراقب باشحال ب نیباشه ، با ا -

رو االن دوست  ییمهتاب ، تنها شیرم پ یخنده لباهمم ، م یچشمام م کنم،یگمو تماسو قطع م یم یچشم

 ... ندارم 

 باالخره رفت؟ -

 ... گفت به اون خانم خوش اخالقم سالم برسون ... هم برات فرستاد یغامیچه پ یآره ، تازه اگه بدون -

 ... خوام نرسونه مگس مزاحم یم -

 ...شم  یاتاقم م يکنمو مشغول جمع آور یم يا خنده

خداروشکر اون  ام،ی یم رونیبندمو از حموم ب یم کیموهامو با حوله کوچ اره،ی یدوش آب سرد حالمو جا م هی

 ییبه چشما شم،یم قیدارم، به چهره م دق یسرم بر م يرمو حوله رو از رو یم نهیآ يجلو ست،ین شمیمخل آسا

 کنن،یتب دار شدنو دارن تجربه م حسکه کم کم  ییو به گونه ها شه،یشون داره کم کم نمودار م یتاب یکه ب

که  زنهیم بیجور نه هی ایجور شماتت  هی دیشم، شا قیتونم به چشمام دق ینم ایتازگ شکمیاز خودم خجالت م

 يتمناها نیممتدو ا يکوبشا نیدونم ا ینم ینشه ول يکنم که روحم خاکستر یرو م میمبادا تلخ ادامه بدم، سع

 ... خوام فقط و فقط از خودش  یبمونن ، کمک م اموشتونن تو وجودم خ یکشدار تاکه م

خوام سشوارش کنم که مثل عجل  یهنوز نمداره، م یدارم، آبش گرفته شده ول یموهام بر م يرو از رو حوله

 ... رسه  یمعلق سر م

 تو؟  يچطور -

 ... مونم  یخوب م یرفتار کن زادیاگه مثل آدم -

 ...ترمه  ایچندش -

 ؟ یشیم یباشم راض ونهیکنم قابل نداره ، مثل تو د یخواهش م -

 ... ستیبدم ن يموضع بد رییتغ یکمیآره خوب  -

 ... کنمیاوهوم بهش فکر م -

 ... یکن یم یکار خوب نیآفر -
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شه و دوباره استرس  ی، چشمام گرد م چهیپ یکه صداشون توخونه م مید یبه جرو بحث ادامه م میدار همچنان

 ...افته  یبه جونم م

 ؟يدیجن د هویچت شده  -

 ... امی ی، تو برو االن منم م يکرد یداره هنوز موهامو خشک نکردم بس که وراج یچه ربط -

 ... رهیم رونیندازه و ب یم شیمشک يموها يکنه و شالشو رو یباالداده نگام م ییمشکوك با ابروها یکمی

 یکمیکنم  یموهامو خشک م عیسر ست،ین یوقت فرمان بردار خوب چیقلبم ه یکنم آرووم باشم ، ول یم یسع

 ...رم  یم رونیرسمو ب یبه خودم م

داره  نهیمبل نشسته و دست به س هی ياون رو یمهتاب سالنو پر کرده، ول امویت يغش غش خنده ها يصدا

 ...کنه  یتماشاشون م

 ... سالم  -

حس کردم گونه هام رنگ گرفته دلم  رونیاومدم ب یکنم ، داشتم م یم لیکنه، سرمو به راست متما یم نگام

 ...متوجهش کنم  يخواد زود ینم

، جواب  ارهیدر م يپرسم مسخره باز یم یورووجک که هرچ نیاز ا ومد،ین شیکه پ یمشکل ،یسالم خوب -

 ... دهیسرباالم

 ...داکردناتیدوست پ نیمسخره بود توهم با ا یلیهمکارت، خ یخیخوب داداش اون مسجمه  -

صحبت کنه ته  يشه بامن جد یکنه م یحس م نمیب یم نکهیگه ، فقط از ا یم یشنوم مهتاب چ ینم گهید

 ...  گرمیژست خانم مارپل رو م نمویشیروبروش م شمویم رینا خودآگاه جو گ شه،یم نیریدلم ش

 شد ؟  یچ نیکن فیبرام تعر قیخوب حاال دق-

 ... گهیم يپر خنده ا يبا صدا امیت

 ... چیآخرشم ه میدر آورد يگانگستر باز یبابا کل یچیه-

 ... گهیندازه و م یم امیبه ت یو با اخم نگاه گردهیبرم

 ...کنم  فیتموم شد ساکت شو، بهش قول دادم که براش تعر تیاگه دلقک باز-

نبود تا چشمامو  یخواد االن کس یده، دلم م یقلقلکم م هست یجوشه، هرچ یپوستم م ریز هیچ نیدونم ا ینم

 ... کردم  یده رو خوب لمس م یکه داره روحمو نوازش م يزیبستمو چ یم
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 مویداره رگو پ اده،یکنه نفوذ نگاهش ز ینگاه م ينطوریا یچقدر وقت شه،یزنه و به جلو خم م یم يسرفه ا تک

 ... سوزونه یم

 ؟ میخوب از کجا شروع کن-

 یها، دستشو کناره لبش م یشوخ شده تازگ...گرد شده و دهن باز زل زدم بهشو منتظر ادامه حرفشم  يچشما با

 ! رهیخندش روبگ يخواد جلو یذاره ، انگار که م

توجهات لحظه به  نیاز ا... رهیگ یحرف نگاهم، تنم گر م یتا حاال همش پ یاز ک ا،یپروا شدم تازگ یب یچ

 ... کنم با خودم  یم کاریلرزم، دارم چ یلحظه قلبم به چشماش م

 گهیو م گرهیده و روشو ازم م یتکون م زیفهمه، سرشو ر ینگاهمو م یرگیخ

اون بود فرستاده بودن  هینفرو که شب هینقشه بود،  هیاون شخص توسط ما  دنیدر واقع د نیخوب بب... اوهوم -

 یاصل سیرئ "در واقع کال د،یجد اتیعمل هی "ظاهرا م،یاونجا تا بفهمن ما چقدر رو اون شخص شناخت دار

 دهیفهم نویکنه تا لو نره، ما ا یم رییجا بزنن مرتب تغ یاصل سیرئ يخوان جا یکه م یکس ی، ول گسیکس د

 !محکمون بزنن  ییجورا هیخواستن  یکرده بودم ، اما انگار اونا م يرو شناسا یقالب سیرئ مویبود

 ونجا؟ ا میدونستن ما قراره بر یاز کجا م-

کرده  یکه اونجا ازش استفاده م يردمون رو زدن، آقا با کارت اعتبار زتیداداش عز يبه خاطر سهل انگار-

 ...کرده  یم داشویهم خر نجایا

 ...سمتش  ادیم یعصب امیت

دونستم  یفقط با اون کارت انجام دادم، بعدشم نم دمویخر هینه و  داشیپسر، خر یگ یچرا چرتو پرت م-

تونن ردمونو  یم ينطوریتونستم حدس بزنم ا یم يچطور ،يو مال اونا انقدرقو فیما انقدر ضع یحفاظت ستمیس

 بزنن ؟

خونه تون رو هم  نایالزم باشه بعد برگشتن عمو ا دیشا ،یمراقب باش یلیبعد خ نیاز ا دی، با يدیحاال که فهم-

 !شده باشه  ییممکن شناسا ن،یعوض کن

 ...خونه برم نیخواد از ا یدلم نم "چقدر بد اصال... کنم ینم دایپ یحرف حس خوب نیا از

 ...دلم  زیتو هپروت عز یرفت ییهویکه  نیبر دیاالن با نیکنم، نگفتم هم یترمه خواهش م يوا-

 ...سمت آشپزخونه رهیداره و م یو قدماشو تند بر م شهیدزده و بلند م ینگاهشو م... کنم یزده نگاهش م شک
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هوا تلخ  یب متیپس اون صم هویچرا  نکهیفهمم و بدتر از همه ا یروزاشو نم نیرفتار ا یناگهان رییتغ نیا علت

 !!!شهیم

سمت در  رهیو م کشهیتو موهاش م ی، کالفه دست "بایشم تقر یچهارمش م کیافتم ،  یسرش راه م پشت

 ...  کشهیسره سر م هیداره ، و  یازش آب بر م خچالوی

 نکهیا ي، به جا رمیازش بگ وانویخوام ل یکنم و تا م یم یدست شیپ یبذاره ، ول نکیس يتو وانویخواد ل یم

 ...  یزنم به همه چ ی، گند م رمیبگ وانویل

 نشیرفتن قفسه س نیزنه ، باالو پائ یبهم زل زده و نفس نفس م شه،یم کهیو هزار ت شهیاز دستش ول م وانیل

 لرزه  یدلم م نم،یب یرو خوب م

 ...لرزونه  یپرده گوشمو م ادشیفر يها رو جمع کنم که صدا شهیخرده ش شمیدوالم

 ...  رونیبرو ب-

 يزیبزنه ، چ ادیو خشکم زده، توقع نداشتم فر ستادمیا شهیعالم خرده ش هیوسط  ان،ی یم عیسر امیو ت مهتاب

 ... زنه  یاشک تو چشمام حلقه م! نشده که

 ...ره  یتو کف پام فرو م شهیخرده ش هیخوام پا مو بردارم که  یم

 ... زنهیم ادیفر دوباره

 ...  ونهیتکون نخور د-

 ...زنهیعربده هم سراون م هی امویکنه به ت یم رو

 ...خردست  شهیببرش اون طرف، کف پاش پر ش رشیبگ ایمنو نگاه کن، ب نسایمثل ماست وا نطوریهم-

 گهیو م اشیغضب ریکنه از اون م یم نگام

 !!!تو آشپزخونه آخه  يای یم ییچرا بدون دمپا-

 ...  یحاالانقدر دادبزن ستیخوب الزم ن یلیخ-

 یآرووم ک یبد، ک یخوب ک یک نیفهمه ا یره، چقدر وحشتناك که آدم نم یم نیباال و پائ مینیب يها پره

 ... شمیم ونهیبه دادم برس دارم د ای؟ خدا یوحش ینگران ک یخشن، ک یمهربون ک یک ،یعصب

 یسع یلیکنم، خ یم یمخف نشیتوس یخجالت چیه یزنه، سرمو ب یو بغلم م رهیگ یم رپامویز ادوی یجلو م امیت

 ...  خوامیتازه م يهوا ایدن هی نینشه واسه هم ریکردم اشکم سراز

 ... واضح یلیخ یلیواضح خ یخوام مرورش کنم ، ول یزنه، نم یگوشم زنگ م يتو شیعصب يصدا
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دوباره دل درد دارم  کشهیرمیدونم چرا تحکمو ضربش پر رنگ تره، قلبم ت ینم یهمراه ، ول یبا نگران صداش

 ! انگار

 ...کنه  ینگام م امیت

 که نشد؟ تیزیترمه چ -

 تنها باشم؟ شهیداداش م -

 ...مطمئن  شهیکنه مهربون و مثل هم ینگاه م بهم

 ترمه؟ يدرد دار -

 ...خوام برم پامو بشورم  یکه نشده م یخاص زینه چ -

 ارم؟یات چسب زخم ببر -

 ...اگه الزم بود خودم دارم  اد،ی یخون نم ياونطور ست،ینه به خدا الزم ن -

 ...شهیگه و ازم دور م ینا مطمئن م يا باشه

 ؟ يشه خواهشم کنم درو ببند یم -

 ...  زمیباشه عز -

تا هم کف پام  رمیگ یدوشو کوچولو م هیرم سمت حمام اتاقم،  یشه،میم ریاشکام سراز لیس رهیم رونیاتاق ب از

 ...ادی یبند م"کامال شیزیخونر رآبینبود، ز ادیشسته بشه هم اشکام، خونش از اول ز

رو  ییمامانو جا يدلم هوا دارمیرو بر م یگوش اد،ی یبه چشمم م مییزنه، تنها یدلم زنگ م رونیب امی یم یوقت

 ...رو کرده کشهیکه نفس م

 ! لرزه، کاش االن منم اونجا بودم یخوره، دلم م یتا بوق م چند

 ...یالو سالم مامان -

 زم؟یعز یسالم قربونت بشم مادر خوب -

 ! نایرینگ یموقع سراغ هیشما،  يها یاز احوال پرس -

 ...به حرف زدن بگذره فیوقت کمه ح یادتم،ولیبه خدا همش به  گه،یمادر گله نکن د -

 ...ممنون نظرلطفتون مامان خانم  یلیخ -

 ...خنده هاش تنگ شده  يخنده دلم برا یم مامان

 ترمه ؟ شتیمهتاب پ -
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 ...نجانیآره مامان همه ا -

 ست؟یکه کمو کسر ن يزیچ -

 خوبن ؟  ناینه خدارو شکر ، خاله ا -

 ...کنن یم فیک یآره اونام دارن حساب -

 ...ا محمددست باب يدیرو م یاوهوم خداروشکر، گوش -

 ...زنم، از من خداحافظ یصبرکن االن صداش م زمیآره عز -

 بابا؟ یالو ترمه خوب -

 ؟یخوش ینیب یقربونت بشم، مارو نم ییسالم بابا -

 !!بودن نجایمهربونش تنگ شده، کاش ا شهیهم يصدا يخره، دلم برا ینازمو م کنم،یبابا دخترونه ناز م يبرا

 کنم،  یم دیهامو تاک یزنمو بازم سوغات یحرف م گهید یکمی

 ...حالم بهتره یکمی

 !!!واسه دوباره دردو دل کردن دمیواسه نوشتن شا دیتنگه ، شا دلم

*** 

 ....کشمیم نییو آسمان را پا برمیرا باال م دستم

 !.....را نشان آسمان دهم نیزم یبزرگ خواهمیم

 ....بداند تا

 ....من ي گمشده

 .......در آغوش او نه

 ......انتهاست یخاك ب نیدر هم که

 .....خواهم گفت شیبرا میها یاز دلتنگ انقدر

 ....سرخ شود تا

 .....دینم نم بگر تا

 .....کنمیم شیرها انوقت

 .....دانمیم و

 .....هرگز نخواهد دانست یکس
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 ....یآن غروب باران غم

 من بود يها یاز دلتنگ همه

*** 

 یچرخونم ، کس یسر م اد،ی یکنم بدم م میخودمو قا نکهیاز ا ن،یرم پائ ی، م یلینه خ یگذشته ول یساعت چند

 !!! ستین

 ن؟یستیداداش، ن امیت -

 ...چشماش  يو دستش رو دهیدراز کش... رم سمت اتاقش  یم اد،ی ینم ییصدا

 ؟ يدیخواب -

 گهیم یداره و با کرخت یبرم دستشو

 ؟يخوا یم يزیجانم چ -

 بچه ها کوشن؟ -

 ...لباس عوض کنه  دیدوبار با يروز یشناسیسر رفتن خونه شون، محرابو که م هی -

 از دست من ناراحت شد؟ -

 ... نیکار داشت هم یکمیمهتابم  ره،یبره خونه دوش بگ دی؟گفت با ینه دختر ، واسه چ -

 ...رفتن یم دینبا شد،یم ينطوریا دیزنه، نبا یتودلم چنگ م يزیچ هی

 ست؟یسنت ن؟ گر یباشه ، شام چ -

 ...خوردم  ییسرپا يزیچ هی زمینه عز -

 ...بخوابم پس  رمیمن م... باشه -

 از حاال ؟ -

 !درس خوندم یکمی دمیشا... ندارم آخه  يا گهیکار د -

 ... ریاوهوم باشه، شبت به خ -

*** 

 دیشا ياما گذر شمیخوشحال م رم،یگ یم یبرگشتن، بهشون خوش گذشته براشون خوشحالم، سوغات نایا مامان

 ! تظاهر هیشب

 ... چشم به راه باشم دیمدت با هیاونا باز رفتن، بازم من تا  آخه
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 !شدم دهیسرخ پالس بیس هی هیگم شب یتو دلم به خودم م یخندم وقت یبه خودم م ست،یدوباره خوش ن حالم

 !!!مرده است  ادیز یشوم که کم یم یکس هیمبهم دارم ؛ شب یحس یستین یوقت

 ...  سمشینو یکنم، دوستش دارم، م یجمله رو باخودم مرور م نیا

 

 

 دوم فصل

 ن،یریش يدلش غم داشت اما از اون غما... یدر کودک یپر التهاب عاشق يگذشته از اون ساال یلیاون ساال خ از

 ...بود دهیکه تازه حس عشقو فهم ییاون وقتا ياون ساال ، برا يبرا دیکش یدلش پر م د،ینفس پر صدا کش هی

همراه بود،  یپخته و واضح شده بود با سردرگم نکهیبا ا! اون وقتا اون حس گمو ناشناخته بود اما حاال  چقدر

 !کردیم ینیسنگ يادیز کمی یالیخ یتحملو صبرو ب گهید

 ...  شدیم دیکه با يزیاز اون چ يشتریب یلیو فقط عاشق بودن ، بزرگ شده خ يخبر یفاصله گرفته ، از ب حاال

 ...داشت  "اون قطعا  ياما ارزشش رو برا! سخت بود دیکه شا یعشقشو رفت، راه امویت راه

گروه تجسس شده بود، به لطف اونا هم  هیکرده بودو عضو  لیاونم مثل برادرشو محراب درسشو تکم حاال

گذروند ،  یاون دوره سه سال رو م ستیبه عقب انداخت تا بتونه آماده تر بشه ، اونم با یسال هی يطرحشو برا

 !!! پسرا  یالبته نه به سخت

مدت  هی شیگذروندن دوره آموزش يبرا "داد فعال حیحال ترج نیالزم نبود از شهرش دورباشه ، اما با ا نکهیا و

 ... صبرکنه 

 يبرا نیا مشغول بودن و دیسمت جد هیکه پسرا برگشته بودنو حاال تو شهرخودشون با  شدیم یسال هی کینزد

 ... باشه  یخوب یلیخ تیتونست موقع یترمه م

مدت مجبور بودبه  نیاومد به خصوص که تو ا یبه تنش م بیلباس فرم عج شد،یاز فردا صبح مشغول م دیبا

ش کمک کرده بود  هیهم به خودشو روح نیکنه، که ا یو رزم نیسنگ يمدام ورزشا شتریب یبدن یخاطر آمادگ

 ... بشه  دهیهم باعث شده بود اندامش موزونو ورز

مخالفت  یحساب می، مادرشو مر دیرو تو خونه مطرح کرد بلوا به پا شد، مهتاب خند مشیکه تصم يروز چقدر

که  یوسط تنها کس نیاز همه مخالف بود، ا شترینبودن، محرابم که ب یراض ادیز رمیکردن، بابا محمدشو ام

 ...بود امیکرد ت شتیحما
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کم کم و به مرور زمانو برگشتن ... گفت که راهشو انتخاب کرده ستادویبود اگه اون همه جلو شون ا یراض حاال

 ... مسئله کنار اومدن  نیبا ا گهید ییجورا هیو محراب همه  امیت

ه اون لحظه ها براش شو خوند، هم ییجاها هی يبه اتاقش انداخت دفتر خاطراتش رو برداشت، گذر ینگاه کل هی

رو حس کنه و تو وجودش داشته باشه ،هنوز عشقشو  ییزایچ هیکه کمک کرد  ییمقدسو ناب بودن لحظه ها

 ...سر به مهر گذاشته بود

منتظر  دویورز یبه جاش نجابتو غرورش نره، فقط صبورانه عشق م ادیقراره ب یخواست اگه عشق یدلش م هنوز

 :بازم گفت... بود تا اگه معبودش بخواد به خواستش برسه 

  " تیبه رضا میبازم راض ایخدا"

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

،  سهیننو يزیچ "متن آخرو نوشت، باخودش عهد کرد فعال ،یزندگ يداد، بو یعشق م يبو دیبوکش دفترشو

 !!!عشق  نیخواست ا یشروع دوباره م هی دیشا

 ..گــــــــــذارمیم ــــــــــدیدفتـــــــــــر شعــر م را سف یباق

 . . .تـــــــــــو بودن نوشــــــــــــتن نــــــدارد ، درد دارد یب

*** 

بود که  یاما خوب راه سویمامان گ یسوخت از دلنگرون یکرد، دلش م یبغض داشت، به روش نگاه نم مامان

 ... داد  یادامش م دیعاشقش بودو با

آقا محرابم که همون  امویبابا به خدا ت م،یبا هم صحبت نکرد نهمهی؟ مگه ا یهر کنباهام ق ادی یمامان دلت م -

 ...ذاره آب تو دلم تکون بخوره  یدلم، مطمئن باش داداشم نم زیعز یجان ، چرا نگران

 :پر درد تو صورتش زل زدوگفت یقرمزو دل ییبا چشما سویگ

ماجراجو  یجناب عال نکهیاز ا میدونم اون حواسش به تو هست، اما نگران یمراقبت ، م امیدونم ت یمن م -

 ... ترسم یم یاز همه چ شتریو دنبال خطر، از خود تو ب یهست

 ...رو تو دست گرفت سویگ يبه خودش گرفت دستا یمعصوم افهیق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ٨٥ 

 نیدورو بر ا دمیم خوام راه دور برم ، بابا به خدا قول یتورو خدا، خوبه نم گهیدورت بگردم بغض نکن د -

 ؟يشد یخوبه ، حاال راض يزیچ یگانیدم برم تو بخش با یقول م "خالفکارا نپلکم، اصال

 نیتو خطرناکتر یسرك بکش ياالن نر نیاگه هم یستیمنم باور کردم، ترمه ن یآره جون خودت تو گفت -

 ... پرونده شون 

 ...فدات شم  یاز دست تو ، مامان جونم اله ایخدا -

 ...دیکرد که محمد از راه رس یم یرو به زبون خودش راض سویگ داشت

 ...  نمینجاببیا ایدلم ، ب زیعز يلباس خوشگل شد نیبابا، چقدر تو ا زیبه به ترمه عز -

 سویادامه نده، گ گهیکردکه د سویبه گ يمحمد اشاره ا...  دیبابا محمد خز نهیتو س دویدخترونه و ناز خند ترمه

 ...زشون فاصله گرفت ا دویتوهم کش یاخم

 هیبق میگفت يزیچ هیتاحاال  یخواهون داشته که حاال داشته باشه، ما ک یحرف ما ک نیگیراست م گهیآره د -

 ... میایبه حساب نم یچیدوتا خونه منو اون ه نیبه خدا، تو ا میمر هیگ یباشه، راست م شیگفتن چشم که دوم

ره سر کار، امروز روز اولش ،  یدختر داره م نی؟ا یکن یم یجان ، محمد به فدات آخه چرا اوقات تلخ سویگ -

خونه  ینم یگفته حرف شمارو کس یک ییشما تاج سر ما ،یتازه مضطربش کن نکهینه ا يبد يبهش دلدار دیبا

 !! زدلمیعز

من ، برو آقا  ریندازه تقص یشه م یم رشیدموقع  هیکردتو برسون  زیبرو دختر عز زم،یبرو محمد جان برو عز -

 ... جون برو 

 ...دیاومدو صورتشو بوس سویگ کیرو نداشت، نزد زایچ نیجدا بشه دل ا سویطور از گ نیهم ومدیدلش ن ترمه

 ... رهیقربونت بشم ، بخند تا منم دلم آرووم بگ -

 ... رهیبگ دهیدل ترمه رو ناد يتونست خواهشا یباشه مادر بودو نم یپاره شد، هرچ سویدل گ بند

هاش سپردو  هیعطر تن مادرو به ر دویکش قیتفس عم هیترمه  د،یکردو اونو تو آغوش کش يمادرونه ا خنده

 ... زد  رونیراحت تر از قبل از خونه ب نباریا

 يزیه، چبودو بود، محکمو پشتو پناه و همرا یم دیکه با ییهمراهش بود، مثل همه وقتا شهیمحمد مثل هم بابا

 ...داشت ازیاز حد ن شیکه ترمه بهش ب

 ...از ته دلش خدا رو شکر کرد  يدختر نینگاه پدرونشو به ترمه دوختو به خاطر داشتن همچ ستاد،یا محمد

 ترمه جان ؟ يحاضر -
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 :خنده دندون نما کردو گفت هی ترمه

 ؟ ياریهاتو به زبون ب یدلنگرون يخوا یبابا نکنه شما هم م -

 یم یچ نیا ری،مگه غ نیخوشو آروومم که شما ها باش یوقت آرووم گرفتم، من وقت یلیدلم، من خ زینه عز -

 !خوام؟

 ...  نیکن یکه بهم القا م یداره و آرامش تیکفا ایدن هیبرام  رتونیخ يممنونم، دعا -

 ... برو دخترم خدا به همراهت  -

 یبه اونجا سر زده بود ، ول يدوبار یکی "قبالاز محمد جدا شد، استرس همه وجودش رو گرفت ،  نکهیا بعد

 ... شدیوارد اونجا م دیبا دیجد يروین هیکنه ، اما حاال به عنوان  دایپ يشتریب ییآشنا نکهیفقط واسه ا

 !!!درانتظارش  یچ "قایگذاشت که معلوم نبود دق یلب زمزمه کردو قدم تو راه ریخدارو چندبارآرووم ز اسم

 ...اوصاف هنوز استرس داشت  نیبا همه ا یارشد، ول يها يرویجزء ن اممیاونجا محراب بودو ت فرمانده

 ... شد  یگفتو راه ي... هم گذاشتو بازم بسم الـ  يرو پلکشو

 نیا دیچقدر بدکه مدام با د،یکش قی، چند تا نفس عم دیکوب یقلبش پر صدام ستاد،یدر اتاق محراب ا يروبرو

 !شدانگاریداشت خسته م گهیددکریحاالتو تجربه م

معطل کنه، کف دستاش عرق کرده  ادیتونست ز یمحراب هماهنگ شده بودو االن منتظر اون بود پس نم با

 ... ممکن هر آن خفش کنه  نشیکرد نفس حبس شده تو س یبودو حس م

 ...زدو وارد شد رو دوباره تودستش فشارداد، در يادگاری حیادامه بده، تسب ينطوریتونست ا ینم گهید یول

 ینشه ول رهیکرد خ ینشسته بود، سع زشیبودو پشت م نیمحراب سرش پائ ستادیروش ا ياتاق جلو يتو یوقت

 ...اعترافو نکنه نینتونست ا

 "ادی یابهت بهش م نیچقدر ا"

 لهیسبزش دوباره ت يچشما...انداخت  یکرد، محراب سرشو باال آوردو به چهره ش با اخم نگاه يسرفه ا تک

 ... هم نتونست کتمان کنه  نویا!زدن انگار یشده بودن، برق م يا

 طیمح نیو تو ا نجایا نکهیاز همه ا شتریبود، و ب ادگرفتهیخوب  نویداد، ا یسالم نظام هیباال بردو  عیسر دستشو

 ...با اون نداره  ییآشنا چیه "رفتار کنه که اصال يطور دیبا

 . ..سالم قربان ، ترمه رادمند هستم  -

 :روز بود ، دستشو جلو آورد و گفت نیچقدر منتظرا خت،یته دل محراب فرو ر يزیچ هی
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 ...خانم رادمند  دینیبش دیبفرمائ -

کرد که  ینگاه م نیبودو داشت به زم نیزد ، سرش پائ یم بیکرد آرووم باشه و مدام به خودش نه یسع ترمه

 محراب بلند شد يصدا

 خانم راد مند ؟  نیداد ینیبخش کارگز لیپرونده تونو تحو-

 ...بله ، انجام شد -

 ن؟یکجا مستقربش دیبا"فعال نیدون یخوب م-

 ...محول نشده  یهنوز بهم پست-

 یبسته شده تا دوباره سرنخ "باشه که فعال یناقص يتونه، بخش پرونده ها یبخش براتون م نیبهتر "فعال-

 ...ادیازشون بدست ب

اومد  یکنه، به نظرش م ریاونو درگ يزود نیکرد محراب به ا یفکرشو نمبا تعجب نگاهشو بهش دوخت،  ترمه

بهش  یخوب زیخوب حاال چ یول!  ینیکارگز یگانیبفرسته بخش با "تایهم که شده اونو نها يبه خاطر لجباز

 ... شده بود  شنهادیپ

خودتونو نشون  نیتون یفرصتو بدم ، م نیخوام بهتون ا یزودباشه امام کمیالبته موافقم که براتون ممکن -

 ...نیشیم سیپل يبرا یخوب يروی، تا بتونم باور کنم ن نیبد

 ...کنم قربان  یم مویتموم سع-

 ...خوش فرمش گذاشت  يلبا يکردو دستشو جلو یپف محراب

 نیتون یم بیبه ترت دینیناقصو بب يو اتاق پرونده ها یستوان کرم شیپ نیبر نیتون یخوب م...  دوارمیام-

 ن،ویاریبرام ب دهیکه به ذهنتون رس يزیگزارش از چ هیو آخر هر هفته  نیکن يبه مطالعه، نت بردار نینشروع ک

تا  نیهفته اونو مطرحش کن انیپا لسهزودتر از ج نیتون یم نیدیرس یمهم یلیموضوع خ هیهم به  نشیاگه ب

تونه  یاون بخش مربوط به سرقتا م نیر ینم ییجنا يسراغ پرونده ها "بگم ، فعال نمیبشه ، البته ا یدگیرس

 ...باشه  یبراتون کاف

 !شده بود دواریبهش ام يادیز يخود یب د،یتکون دادو اخماشو توهم کش يسر ترمه

 .. نیمعترض نش يخود یخانم رادمند پس ب نیرس یشم م ییبه بخش جنا-

 ...نگفتم يزیمن که چ-

 :آوردو گفت نیچند قدم جلو اومدو فاصله شو کم کرد، صداشو پائ محراب
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 ...  یبگ يزیچ ستیناراحت، پس الزم ن یکنه چ یخوشحالت م یدونم چ یسال م نهمهیبعد ا-

 شیفتگیش نباریا نیدونست اگه لرزش چشماشو بب یچشماش نگاه کنه م يتو میکرد مستق یسع یحت ترمه

 ... اومد  رونیاز اتاق ب گفتو يبا اجازه ا زنه،یم ادیفر

هم که  یبا اتاق خودشو اتاق دویساله متاهل بود کل پاسگاهو د یس "بایخانم تقر هیکه  یستوان کرم همراه

 یلیداشتنش خ يکه برا يروز اول عاشق کارش شد ، عاشق کار نیمربوطه بود آشنا شد ،از هم يپرونده ها

 ... بود دهیکش یسخت

 ...تونست روش مانور بده رو انتخاب کرد یم شتریب یرو که به گفته کرم ییاز پرونده ها یکی

  "منطقه غرب تهران بزرگ  يها یپرونده سرقت از طال فروش"

 !!!دیاز توش فهم ییزایچ هی شدیازش گذشته بود اما انگار م یدوسال کینزد

هفته  هیروشو تو  هیه هم به ، هم شهیانجام م یسرقت یتا طالفروش 7خالصه مطرح شده بود که از حدود  تو

 ... یمتوال

 ... شب  مهیاونم ساعت دو ن یسرقت، از هفتا طالفروش هیهر روز ... نظرش جالب اومد به

گزارش  سینفر به پل هیاطالعاتم توسط  نیمطرح نشده بود، ا یتیشکا چیتا حاال ه یحت نکهیترش ا جالب

 شنیکدوم از مال باخته ها حاضر نم چیه یانجام شده ول یفهمن که سرقت یکننو م یمراجعه م روهاین شه،یم

 یاطالعات چیه یکنن ول یم تیوارد مغازه شده و قصد سرقت داشته کفا یکه فقط کس نیبکننو به ا یتیشکا

 ... دن  یچه مقدار طال کم شده نم نکهیراجع به ا

جرمو مرتکب شده مال باخته ها رو  نیکه ا یکس ادیپرونده نوشته شده بود که به احتمال ز نیا يریگ جهینت تو

 !بروز ندن  يزیترسونده و مجبورشون کرده که چ

زنن ، از  ینم یکدوم حرف چیکنن، چرا ه یتیفکر رفته بود که چرا مال باخته ها حاضر نشدن شکا يتو بیعج

به  که ییکردو نکته ها یخودش تو ذهنش مرور م يترسونده شدن که سکوت کردن، داشت سواالرو برا یچ

 ..هوا باز شدو شوکش کرد یکرد که در اتاقش ب یم ياومدو نت بردار ینظرش م

 !!!کجا  نجایدختر جون ؟تو کجا ا ي، چطور یبه سالم همکار گرام-

خوشحال بود  یلیکنار خودش داشت خ نجایترمه رو ا نکهیذاشت، اونم از ا یسربه سر ترمه م دویخند یم امیت

 !که تموم قلب ترمه رو گرفته بود یحس هیشب "قایدق

 داداش؟ یخوب-
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 رغضب؟یم شیپ یتو ، رفت يفدا-

 ...بسته شده "فعال جهینت یکه ب ییناقص کارکنم اونا يپرونده ها يرو"بله، صبح رفتم، گفتن فعال-

 !رو بهت محول کنه يکار نیکردم همچ یفکر نم!  هی؟ عال"جدا-

 ...فرصت تا خودمو نشون بدم هی نیبهم گفت ا-

 ..شهیخوبه کم کم خودشم با اومدنت موافق م-

 !باهم راجع به کار حرف زدنو آخر سرم قرارشد ترمه بمونه تا باهم برگردن یکردو کل دایادامه پ صبحتاشون

*** 

بلند  يداد، با صدا یاجازه رو نم نیخودش به خودش ا یعنیاجازه وارد خونه بشه،  یوقت عادت نداشت ب چیه

 ...صدا کرد مویمر

 ؟ یستیمامان جان ن-

 داد یجلو اومدو سالم عیسر میمر

 ؟ امروز چطور بود ترمه اومد؟ یمحراب جان ، خوب یخسته نباش-

 ...کنه  ریآره مادر اومد،خدا به خ-

 ...هواشو داشته باش فقط  یلیکار از کار گذشته خ گهید یخوب درست حق با تو ول -

 نیکه همه منتظرن از تو ا یدون یهواشو داشت ،م يادیهم ز شهیکار نم طیکنم ،اما خوب مح یم ومیسع-

 ...ارنیدر ب یحرف هیرابطه 

 یم یول شد،یم کینزد قتیحرفا به حق نیکردو روشو از محراب گرفت، چقدر آرزو داشت ا یحیخنده مل میمر

نبود،  لیم یگفته اونم ب سویسربسته به گ يبزنه، چند بار یمورد حرف نیالاقل محال بتونه در ا "دونست فعال

 ...بندازه  ياما جرات نداشت به محراب گوشه ا

کردو تازه  یقاط یمحراب حساب دیکش شیاز نوه عمه اش رو پ يحرف خواستگار یوقت شیچند وقت پ نیهم

 یو تنها زندگ رهیخونه م نیرو مطرح کنن از ا زایچ نیحرف ازدواجو ا گهیبار د هیکه اگه  دیخطو نشون کش

 !!! کنهیم

 دنیلحظه د هیخواست دوباره واسه  یدلش نم "تازه با برگشتن اونا آروومو قرار گرفته بود، اصال د،یلرز میمر دل

 !موند یبراش نم ییآرزو گهید شدیاگه م یکنه، ول يلحظه شمار زدلشیعز

 ؟ یکن یم یباف الیخ يمادرمن دوباره دار هیچ-
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 :براق اومد تو صورتشو گفت میمر

 !خونه ؟ نیتو ا میهم ندار یباف الینکنه اجازه خ هیچ-

و دوباره حرفو  رهیبگ میبرنجونه اما دوستم نداشت مادرش به جاش تصم مویخواست مر یدلش نم محراب

 "کرده بود، اصال ریذهنشو درگ بیپرونده آخر عج نیمطرح بشه، ا زایچ نیو ازدواجو ا یعشقو عاشق ثیحد

تموم ... بشه ریو درگ زهیمسائل افکارش بهم بر نیشده بود، با ا کینزد يریگ جهیدوست نداشت حاال که به نت

 ...پرونده  نیا يپر شده بود از تمرکز رو قشیشبو روزشو دقا

 شدنویجوون که بعد از تجاوز بهشون زنده زنده مصلح م يبدن دخترا يبدن، اونم اعضا يپرونده قاچاق اعضا"

  " شدیصادر م گهید يبه کشورا وندیپ يبدنش برا ياعضا

هدف انقدر  نیکنه و خودش زنده زنده بسوزونتش، ا دایپ فویخواست هرچه زودتر اون آدم رذلو کث یم دلش

خواست  یوجه نم چیبه ه نیخوابو خوراکو هم ازش گرفته بود ، واسه هم یشده بود که حت یاتیبراش مهمو ح

 ... کنه که از هدفش دور بشه  يکارش باز بشه و کاربه اف يروزنه ا یحت

 :بحثو عوض کنه گفت نکهیا يجاش بلند شدو برا از

 مامان مهتاب تماس نگرفت؟-

بهم  روزی، رفته خونه دوستش ، د ستی، امروز خواب گاه ن رهیگ یشب تماس م"نه ، هنوز که نگرفته، احتماال-

 ... گفت 

 ...باهاش حرف بزنم  خوام یباشه زنگ زد منو صدا کن م-

 ... کنم  یباشه پسرم صدات م-

انتخاب کرد، اما  لشیادامه تحص يرو برا یاستراحت کردو بعد رشته جامعه شناس یسال هیبعد از ترمه  مهتاب

 یگذشته نبود اما به نظر اون دختر ساده دلو ب هیاز تموم شدن درسش مونده بود ، اخالقاش شب یسال هیهنوز 

 !اومد یقبلم نم الیخ

 رییاومد، محراب تغ یافسرده م یلیتو خودش بودو به نظر خ گشتیبرم یوقت التیتعط نیمدتم بود که ب هی

گرفته بود  مینشد ، اما حاال تصم رشیدستگ يزیجواب خواسته بوداما چ میبود چند بار از مر دهیحالت اونو فهم

 ... با خود مهتاب حرف بزنه  نباریا

 میآورده بودو غرق کار بود که مر نیپائ قاتشیتحق يصفحه ها ينشسته بودو چراغ مطالعه رو رو زشیم پشت

 صداش زد
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 ...مهتاب پشت خط  ایمحراب جان مادر ب-

 ...رو بذار  یدارم مامان ، شما گوش یاز تو اتاق خودم بر م-

 ...زمیباشه عز-

بود که خشونتو تحکم روش  ییون از جمله دختراکردو با آرامش با مهتاب حرف بزنه ا یرو برداشتو سع یگوش

 کرد ینداشتو عکس عمل م ياثر

 ره؟ یم شی؟ چه خبر ، درسا خوب پ یسالم مهتاب جان خوب-

خداروشکر،مامان  ستین ی، مشکل گهید میخون یدرسا هم م ست،ین يخبر چیه یچیه ،یشما خوب...سالم -

 شده؟ يزی، چ يگفت کارم دار

 ؟يگرد یبرم یخواستم صداتو بشنوم ، ک یدلم برات تنگ شده بود، م ست،ین يزیچ زمینه عز-

 !بزن خوب یحرف هیشده  يزیچطورمگه؟داداش چ...  امیآخرماه بتونم ب يدبرایشا-

 ...  نیخواستم باهات حرف بزنم هم یم ،یخانوم فتادهین یاتفاق-

 ؟ یدر مورد چ-

 ست؟یبهتر ن میبگ یدر مورد ک-

 ...شوك زده آب دهنشو قورت دادو ضربان قلبش باال رفت مهتاب

 !داداش؟ یچ یعنی-

 ...  میزن یبعد راجع بهش حرف م يبذاربرگرد یچیه-

 ؟ يندار يکار "باشه ،پس فعال-

 ...مراقب خودت باش...نه ، خدا حافظ -

 شیمیدوست صم نیشد، ثم رهیرو گذاشتو به روبروش خ یکوتاه گوش یخداحافظ هیاسترس زده با  مهتاب

 ...دیاومدو پرس کینزد

 تو لک؟ یشد مهتاب چرا رفت یچ-

 ...، ولم کن حوصله ندارم یچیه-

 شده ؟ یچ نمیمرضو حوصله ندارم، خوب بنال بب-

 !برده ییبوها هیداداشم بود، فکر کنم  ن،یولم کن ثم-

 !خواد بفهمه یبرده، تهران کجا اهواز کجا ، از کجا م يچه بو ونه،ید-
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 رشیدستگ یبو بکشه همه چ یدارنا، فقط کاف فیتشر سیضربت پل يرویجزء ن شونیرفته ا ادتی نکهیمثل ا-

 ... شهیم

 ؟يکرد یغلط نیهمچ یچ يبرا یآدم نطوریداداشت ا یدونست یخوب تو که م-

 ... نیفکر نکرده بودم ، من فقط عاشق شدم هم ناشیبرو بابا توهم دلت خوشه ها، اون موقع به ا-

 ...دیتختش خز يرو دویکردو با ضرب ، پشت سر مهتاب کوب يخنده مسخره ا نیثم

مسخرست، ول کن  یعاشق یگفتیم ينبود یمگه تو روان يا غهیچه ص گهیهه هه عاشق شدم، عاشق شدم د-

ارزششو داره به  یکن یپسره به درد نخورو ، فکر م نی، ولش کن ا یچه کوفت گهید یمزخرفاتو عاشق نیا

 ؟ یفتیونوادت در بخاطرش با خ

 خیتو ذهنش مجسم کرد، از تصورش هم مو به تنش س شدویروبرو م الیرو که محراب با دان يصحنه ا مهتاب

 ...شدو نفسش گرفتو بغض چشماشو پر کرد 

 ...خوام بهش فکر کنم  ینم شهیتونم، حالم بد م ینم نینه ثم يوا-

ارزش وقت گذاشتنم نداره چه  "کال ستیپسرم که آدم ن نیا...  يدار فیترسو که تشر گه،ید نیخوب هم-

 ؟ یکنیو خونوادتو هم ناراحت م يزیریاعصاب خودتو بهم م يبرسه به دلدادن ، پس مرض دار

 ...ولش کنم  ادی یدونم اما دلمم نم یم نارویهمه ا-

،  شناسنشیهمه م نجاینداره، ا یچیبرات ه ییآبرو یو ب یجز بدبخت الیپسره دان نیمهتاب ازمن گفتن بود ا-

 ... نگاه نکن، از اون هفت خطاست  گولشیحرفاست ، به ظاهر ژ نیدونن توکار قاچاقو ا یم

 ! که چقدر هات  یدون ینم ی، ول نیثم يوا-

 ...  زنهیم ادیچشماش فر...دونم  یم "چرا اتفاقا-

گرفته بودنو همه هم با  یمخف یپارت هیافتاد که با بچه ها دانشکده  يبار نیآخر ادیانداختو  ریسرشو ز مهتاب

 ... بندو آب بده "کال گهیبود د کیاومده بود ، اونجا نزد المیافاشون اومده بودن ، دان یب

، تو چت روم باهاش آشنا شده  یرستانیتهران بودو هنوز دختر دب یوقت بود باهاش آشناشده بود از وقت یلیخ

بودو هنوز همو  ی، اون وقتا ارتباطشون در حد چتو تماس تلفن یشیتداغو آ یبا زبون يپسر خوشگل اهواز هیبود، 

انتخاب کنه، اول همه مخالف بودن اما  اهوازانقدر تو گوش مهتاب خوند تا دانشگاهشو  نکهیبود ، تا ا دهیند

 يساالسالم پشت کنکور مونده به اجبار قبول کردن،  هیاونم اهواز بوده و  تیها اومده و اولو جهینت دنید یوقت
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خبر داشتن که  "بایهمه جاباهم بودنو همه هم تقر "بایتقر شدیم یسال هی ینبود، ول ادیاول بازم ارتباطشون ز

 ... ختهیهم ر يرو یدختر تهران هیپسر معروف شهر با 

 شدینم گهیشده بود که د فتشیخبر داشت اما انقدر ش الیدرشت دان زویر ياز خالفا شیخودشم کمو ب مهتاب

کنه  یبفهمه هم اون پسرو نابود م يزیموقع محراب چ هیدونست که اگه  یم نمیداشت ، ا يافکارش نفوذ يرو

 !خواهونش باشه  مهتابنبود که  يزیچ نیدرسشو هم تموم کنه و ا یحت دهیاجازه نم گهید نکهیهم ا

تا مدتها هنوز  یرو شروع کنه ول يکنه و دوباره نت بردار رونیفکر مهتابو از سرش ب "کرد فعال یسع محراب

گذشته  مهیاز سه شب ن دیانداختو چشماشو بادست مال یدستش نگاه يرو یبود، به ساعت مچ ریذهنش درگ

 دویتختش دراز کش يوقت نداشت، رو دنیخواب يبرا شتریدوسه ساعت ب "تاینها شد،یزودبلند م دیبود، صبحم با

 ...  دیچشماشو دزدخواب برق  عیگذاشتو سر یشونیپ يدستشو رو

بلند شدو رفت سمت اتاق  عیفرستاد، سر امیپ هیاتاقش  جریخوند که پ یسوم م يداشت پرونده رو برا ترمه

کرده بود  افتیکد از محراب در هیداشت، حاال  یاومد با توجه به فرستندش کد متفاوت یکه م ییغامایمحراب، پ

 ... رسوند  یخودشو م عیسر دیکه با

 ...اتاق شد زدو وارد  در

 بود ؟ يسالم قربان با بنده امر-

 :و بعد گفت نهیدستشو جلو آوردو ازش خواست که بش یبا آرامش خاص محراب

 ؟ نیکن یکار م نیکدوم پرونده دار يخانم رادمند رو-

کدوم هنوز  چیکه ه یتا طالفروش 7به سرقت از  شهیباز شده ، مربوط م شیدوسال پ کیکه نزد يپرونده ا هی-

 ... مطرح نکردن یتیشکا

 يکرده بود، اون زمان سروان احمد يریگیبود ، خودش فقط دورادور پ یپرونده جالب د،یچشماش خند محراب

 ...منتقل شد  گهید يکالنتر هیبه  شیببره و شش ماه پ شیاز پ يپرونده بود که نتونست کار نیمسئول ا

 ن؟یشد اونو انتخاب کرد یخوب چ-

 ...مانور داره  يگفتن جا شونی، ا یستوان کرم نهادشیبه پ-

 رتونیهم دستگ يزیحرفا باشه، حاال چ نیتراز ا دهیچیپ دیاما به نظر با! باشه نطوریا "ظاهرا دیاوهوم، خوب شا-

 شده ؟

 ...صرف نظر کنن  تیموضوع مشترك باعث شده اونا از شکا هیبله ، به نظرم -
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 ...پرونده نوشته بود يریگ جهیکه تو نت نویخوب ا-

ترسونده که اونا مجبور بشن سکوت کنن  يزیسارق مال باخته ها رو از چ ادیبله نوشته بود که به احتمال ز-

موضوع خاص ترسونده شدن،  هیهمه شون از  نکهیمن حدسم ا! بود نامشخص مونده  یعلتش چ نکهیا یول

 هیزنم سارق  یحدس م نکهیازشون داشته، و ا کسانی يآتو هیماجرا  نیکارو کرده قبل از ا نیکه ا یکس یعنی

 ...زن 

پرونده  نیوقت ا چیترمه تمرکز کنه، ه يحرفا يکرد رو یگشادشده سرشو جلو تر آوردو سع يباچشما محراب

رو  ییخاص جنا يپرونده ها "وارد عمل بشه اصوال "نگرفته بود که بخواد خودش شخصا يجد یلیرو خ

ثابت  "اگه واقعا یسپرد ، ول یم شیعاد يروهایطور پرونده ها رو به ن نیکردو ا یم يریگیخودش کامل پ

 ...شدیم قیدق شتریب دیبودو با يعاد ریزن بوده ، مسئله غ هیکار  يدزد نیکه ا شدیم

 ...گذاشتو حائل تنش کردو به جلو خم شد زیم يمردونش رو رو يدستا

 !؟ نیکن يریگ جهینت نیباعث شد همچ یخوب خانم رادمند چ-

بخوان  نکهیا ایمغازه ها  دیتو کل يدستکار یحت ای يریبه درگ ياشاره ا ییجا چیپرونده رو خوندم ، ه یوقت-

 نایکدوم از دورب چیه یبودن ول نیهمه شون مجهز به دورب نکهیرو شکونده باشن نشده بود، و جالبش ا یقفل

که  يزیچ هیپرونده هم اومده اما  یقبلبه چشم بازپرس  "مسائل حتما نیرو شکار نکرده بود، ا يصحنه ا چیه

مختلف  يمحله ها يبازار نبودن، تو يتو يکدوم از مغازه ها چیبودکه سرقتا ه نیتوجهمو جلب کرد، ا یلیخ

 ... معتمدمحل بودنو جزء سر شناسا شون يانجام شده وصاحب مغازه ها

 ... دیاومد ، محو صحبتاش بود که ترمه پرس یر مبه نظ یهمه دقت ترمه راض نیاز ا محراب

 بوده ؟ يکه سن اون طالفروشا تو چه محدوده ا نیهست انیقربان شمادر جر-

خودتون افراد  حاتیو با توجه به توض ادیم ادمیکه  ییتا اونجا یتو پرونده درج نشده ول يزیمورد چ نینه ، در ا-

 !ستمیمطمئن ن قینبودن ، اما دق یجوون

 ...جور حق السکوت در قبال حفظ آبرو  هی دیوسط هست شا نیموضوع جالب ا هیبه نظرم -

 حفظ آبرو ؟  يحق السکوت برا-

 یم نکهیآبرو کردنشون و واسه ا یب ينکن ازشون مدرك داشته برا یتیکه مجبورشون کرده شکا یاوهوم کس-

 ...  ونیزن در م هی يپا "گم احتماال

 ! فتهیربیممکن بود گ ينطوریچرا سرقت، ا رهیکار ازشون باج بگ نیا يتونسته به جا یخوب م-
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 ! بوده  يکارو کرده که عاشق دزد نیا یکس دیخوب شا-

 نیاز ا یترمه براش قابل جالب بود ، ول یزهوشیتووجودش قلقلکش داد، ت يزیچ هیحرف ترمه محراب  نیا با

 ...نکنه و ذوقشو کور نکنه  نکارویداد ا حیخواست اما ترج یدلش خنده پرصدا م شیخام

کارو کرده  نیا يعالقه به دزد يزن ، فقط از رو هینفر اونم  هیفرض ممکن که  نیمحال تر نیاما خوب ا-

 ... يا گهید زیچ "باشه ، موضوع قطعا

 تاب مسخره شدن از طرف اونو د،ینگاهشو دزد رانداختویسرشو ز نیآورده واسه هم یمعن یب لیدل دیفهم ترمه

 !نداشت "اصال

 ياول کار نیخواست هم یروبروش نشست ، دلش نم یصندل يشد،جلو اومدو رو شیمتوجه دستپاچگ محراب

 ...کنه  وسیکه انتخاب کرده ما یراه نیترمه رو از ا

به  یبرس یقطع جهینت هیخواد به  یکن ، دلم م قی، بازم تحق یداشت یخوب شرفتیهم پ نجایبه هر حال تا ا-

 ...هستم  جهیدم اما دنبال نت یبهت م یخوام، فرصت کاف یازت م نویعنوان مافوقت ا

 ...گفتو از جا بلند شد  نشیخوش طن يبا اون صدا یظاهرش رو حفظ کرد چشم یول دیاز درون خند ترمه

 قربان؟ ستین يامر-

 ...  يبر یتون ینه م-

خواست  یدلش م ییجورا هیرو بکنه،  شیتمام سعخواست  یزدو برگشت به اتاقش دلش م رونیاونجا ب از

 ... پشت کار بود ببره  نیهم شیکیخوبشم که  اتیبه خصوص یمحراب پ

کرد،  یکه مدام ترمه ترمه م دیرو شن سویگ يگرفتو سجاده شو پهن کرد،سجده رو که رفتوبلند شد ، صدا دوش

 ...اکبرو گفتو جواب داد...الـ

 ... اتویجانم مامان ، ب-

 ...داخل اومد کنار تخت ترمه نشست  سویگ

 ...شام دعوتمون کرده  يبرا میترمه زود آماده شو خاله مر-

 ...تکون داد يکردو سر یحیخنده مل ترمه

 د؟یدختره چشم سف یکن یمسخره م-

کنه ما  یندونه فکر م یدعوتمون کرده هرک یگ یم نیزود باشو همچ یگ یم نینه قربونت بشم، آخه همچ-

 !فاتیتشر یاونم با کل نمیب یار همو مب هی یسال
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رو به روم  يزینکن چ یپس سع زنیعز ایدن هیخونوادش برام  مویکه مر یدون یحواستو خوب جمع کنا، م-

 ...  ياریب

که  ستین یخاص یگم به خدا مهمون یفقط م ارم،یبه روت ب يزیخواستم چ یمامان ، توروخدا ، من ک يوا يا-

 !نی، هم یاسترس گرفت نطوریشما ا

 ...که هست بلند شدو زود آماده شو  ینیهم "اصال-

 ...باشه چشم -

 ...کرد شیچاشن زمینگاه ت هیبهش رفتو  يچشم غره ا سویگ

 ...شه  ی؟ آدم زهره ترك م یِکن ینگام م ينطوریبابا چرا ا هیچ-

 ...  شتویببند اون ن-

 دونست چرا ترمه  یم سویولو شد ، گ نیزم يرفتو رو سهیاز خنده ر ترمه

اومدو دوباره  رونیموضوعو به رخش بکشه، از اتاقش ب نیخواست ا یاز خنده روده بر شده اما دلش نم ينطوریا

 ...آماده بشه  عیکرد که سر دیبا تشر تاک

از آب در اومد،  یشب جالب میرفتن به خونه مر يآماده بشه برا عیاز ترمه خواست سر سویکه گ يبار نیآخر

 یمهمون هینشون از  یچیه دن،یرس یوقت یبا استرس و عجله از همه خواست آماده بشن، ول شهیمثل هم سویگ

 ...رو نداشت

 يزیچ نکهیآخر سرم واسه ا دویپوش یداشت تازه لباس م ممیخواب بود، مر ریام گرفت،یداشت دوش م محراب

 ...بزنن به بدن  یاساس يمروین هیدرست نکرده بود مجبور شدن دور هم 

گرفتو  یرو سخت م یگ شهیهم يها یمهمون نیکه ا ینداشت اما تنها کس یموضوع مشکل نیکس با ا چیه

و  میاز مر یرو بکنه حت ییرایپذ نیکرد بهتر یم یسع شهیبود، خودش هم سویخاص بود گ شهیبراش هم

 ... بارو مهمونش بودن  هی يخونوادش که حداقل هفته ا

 یم یشونیبه پ ینیچ سویموضوع گ نیهر بار از ا نکهینبودو باا یآنچنان ییرایخبر از پذ میخوب خونه مر اما

 ...  شدیم یطور استرس زده راه نیبازم هم يدفعه بعد یشدولیناراحت م کمینداختو 

 ییرایشام خوشمزه درست کرده بود، آماده پذ هی میمحراب مر یدر پ یپ يبه خاطر گوشزدا دنیرس یوقت نباریا

 ... بود 

*** 
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 ...ترمه اومد و کنارش نشست  کیازشام بود که محراب نزد بعد

 شد؟ رتیهم از اون پرونده دستگ يا گهید زیخوب خانم رادمند چ-

 :بهش انداختو گفت یبا اخم نگاه ترمه

 ... نیدوست ندارم تو خونه هم خانم رادمند صدام کن-

 :د به محمدوگفتباالبردو رودکر میکردو دستاشو به عالمت تسل يخنده بلند محراب

 ... خوب  ی، ول يسرسختو جد بیکار عج نا،سریخوب بار آورد یلیدخترو خ نیعمو جان ا-

 :که فقط ترمه بشنوه گفت يآوردو طور نیکه گفت صداشو پائ یخوب یول نیا بعد

 ... افته  یاخمالو م يکوچولو ین ین هی ادیکنه آدم  یاخم م یکار داره ، هنوز وقت يخوب هنوز جا یول-

 ... نیکن ادمی ينطوریدوست ندارم ا گهیباشه ، د ادتونیرو هم خوب  یکی نیتازه ا-

 نبارینگاهش تو نگاه شماتت گر ترمه قفل شد، ا هیاز ثان يکسر يرفتو برا ادشیلحظه جاومکان  هی محراب

 !دید یبرق نگاهو م نیچندم بودکه ا

نکردو روشو  يکنجکاو گهیشده ، د یصحبتاشون خصوص دید یوقت یمنتظر ادامه حرف محراب بود ول محمد

 ...  ربردیسمت ام

 :انداختو گفت ریسرشو ز محراب

 تو اتاقم ؟ يای یترمه خانم م -

 ... هوا هزار برابر شد  یگرفت ، ضربان قلبش ب نفسش

 ... خوام باهات حرف بزنم  یم -

 ... تکون دادو همراهش شد  يمونه ، سرکرد آب دهنش رو آرووم فرو بده تا راه نفسش باز ب یسع ترمه

 ... هاشو هم به خاطر بسپره  هیبه اطراف انداخت تا زاو ظینگاه غل هیوقت بود پا تو اون اتاق نذاشته بود،  یلیخ

 !شد ریکه غافلگ نهیبش شیروبرو یصندل ينشستو منتظر بود ترمه هم رو زشیپشت م محراب

 !تخت نشسته بودو انگار حواسشم به اون نبود يرو"

از جاش بلند شه ، اما  عیتا سر د،یکش یم ادیسرش فر "کارو کرده بود قطعا نیاون ا يبه جا گهینفر د هی اگه

 !نکاربکنهیتونه ا یدونست االن چرا نم ینم

 ...  دیکش یپرصدا م يخوردو مدام نفسا یازدرون حرص م یول
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 نکهینذاشت که محراب از ا نیا يپا "اصال یچرا، ول دیبرگشتو با نگاه مشوش محراب روبرو شد ، نفهم ترمه

 !تختشو اشغال کرده در معرض انفجار 

 : کل صورتش ثابت کردو گفت يبه چشماش نگاه نکنه ، نگاهش رو میکرد مستق یسع

 ... شنومی، من م نیخوب بگ -

 ؟ یبا مهتاب تماس نگرفت یتو تازگ...  گمیم... زیاوهوم، چ -

 !باشه  یها ک یتا منظورتون از تازگ یعنینه ، چطور ؟  -

 ؟ يباهاش حرف زد یبار ک نیآخر نکهیمنظورم ا -

 ...بود، شب جمعه ، خودش بهم زنگ زد شیفکر کنم سه روز پ -

 هم زد ؟ یهم گفت، حرف يزیخوب چ -

 !آره ، آزار که نداشت زنگ بزنه سکوت کنه -

 ... يزیچ... ی، منظورم حرف خاص اریدرن يه بازمسخر -

 !حرف خاص  -

 هیدر مورد درس بود و تنب شترشیصحبتاشون گشت ، ب نیب یدنبال حرف خاص دویاخماشو توهم کش ترمه

 !!!نبود يا گهیزدیاستادشون ، نه انگار چ

سنگ داغ راه بره، مدام تو  يرو نکهیو مثل ا دیپرپشتش کش يموها يکالفه جلو اومدو دستاشو تو محراب

 ...خورد یجاش تکون م

 !داد یدر حال بال زدن و به فکر کردنش ادامه م چارهیدونست چرا اون ب یترمه هنوز نم اما

 !سوال ساده انقدر فکر کردن نداره که هی؟  يد یچرا انقدر طولش م ،یشکاف یهسته اتم م يدار

 !بود انگار یشد، عصب قیبه رفتارش دق ترمه

 شده آقا محراب؟ يزیچ -

 ... گفت  یم دیبا یول ومدیداشت، دلش ن یصداش ناز خاص یاز حد ، حت شیبود، ب مظلوم

 ؟ یتختم بلند ش يشه از رو یم -

پوستش در حال تاول زدن، بعضش گرفته بود، حال مرگ  ختویتنش ر يسطل آب جوش رو هیحس کرد  ترمه

 !خواستن داشت انگار

 ... انداخت  یازجاش بلند شد و بهش نگاه تلخاما محکم  دیلرز یم تنش
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 :شدوگفت کشیمحراب دستپاچه نزد... بره رونیفاصله گرفت تا ب ازش

 ... دیببخش... ترمه نرو  -

 ...شد  خکوبیبود،م نیبراش سنگ قهیهمه شوك تو عرض چند دق نیا

 نه ؟ ایزده  یپسر با تو حرف هیخوام بدونم مهتاب در مورد  ی، م نیخوام هم یجواب م هیفقط  -

 یتصورترمه بود فرق ایخواست  یازش کمک م اد،یز یلیسبزش نگاه کرد، مستاصل بود، خ يبه چشما برگشتو

 !!!داد  ینشون م ينطورینداشت، چشماش ا

 ...باشه  نیعلتش ا دی، شا نیوقت باهاش دوست نبود چیتنهاست، شما ه یلیخ -

 ؟ ونیدر م یکس يپس پا -

 ...  نیاز خودش بپرس گهید نویا -

 یتو زندگ یکس يدونست پا یوقت بود م یلیخ یدوستش رو برمالکنه ول نیخواست راز بهتر یدلش نم ترمه

 ...خارج از محدودست يادیمهتاب که ز

که  ییمهتاب چشمو گوش بسته دل داده بود، درست برعکس حرفا یکنه ول دایبراش پ یخواست راه یم دلش

 ... کرد یمسخره م دویخند یکه به عشق م ییزد، برعکس وقتا یم

خارج از محدوده در مورد اون دوتا  يزایچ نیهم نیببره، از دوستش ثم شیاز پ يتونست کار یکه نم خودش

 يکارش رو پا نیدوست نداشت مهتاب ا "اصال یتونست کمکش کنه،ول یمحراب م دیبود ، شا دهیشن ادیز

 !ره دخترونه بذا يحسادتا

براش لحظه به لحظه  دنشیبود، دوباره و دوباره شن یعصب دیکرد شد یپا واون پا م نیدفتر نشسته بودو ا تو

 ... حس پر درد بود  هیگر  یتداع

 یاحساس خفگ گرفت،یبغضش م دیشن یهربار م ،یجنس انهیجوون بعداز تجاوز وحش يمصلح کردن دخترا بازم

باندو  نیتونست، ا یچرا نم نکهیاز همه از خودش ، از ا شتری، ب فیزمونه کث نیاز روزگار از ا ایکرد ، از دن یم

 ...منهدم کنه متنفر بود 

اون  یذهنش هزار بار بان يبا نفرت تو دویکش یداد، نفس م یآزارش م شیکرد، عذاب ذهن یدرد م سرش

 ...ها رو با دستاش خفه کرد يکثافت کار

 ... نبود  یکاف "گرفته اون اصال شیروح آت يبرا! نبود  یکاف نایا اما
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ساله  زدهیباالتنه شون با نوك چاقو حک شده بود س يساله هم بودن، که رو زدهیجزء شون سه تا دخترس نباریا

 يکردن سرنخا دایپ يجنازه هاشونو منتقل کرده بودن به سردخونه مرکز مجبور شده بود برا ینحس ، وقت يها

شون هم اهل  ییچندتا ،يهمه قشر از، از همه جا بودن،  نهیرو بب انشونیشده و عر یمتالش يجسدا شتر،یب

مفقود شدنشون رو  یکس یبودن،حت تیهو یبود که اغلبشون ب نیدردناك تر ازهمه ا یتهران بودن ول نیهم

گلوش ! نداشتن یتیاهم یکس چیه يبرا گهیبودن که د يفرار يدخترا ادیبه احتمال ز! هم گزارش نداده بود

 ...بکشه  شیزمانو به آت نویخواست زم یداد،دلش م یجون م تهمه بغض تلخ ، داش نیرفته بود از ادرد گ

و به منجالب  یاز خونه ترد بش يناسازگار نکهیفقط به جرم ا نکهینفرت داشت، از ا یفرهنگ معاب نیا از

 ... يوضع فالکت بار جون بد نیبه ا يخبر یو تو ب رهینگ ينبودت رو جد یکس یآخر سرم حت ،یافتیب

 شهیش يرو شیکه از سرد یآب وانیبود چشماش به خون نشسته بودو هر لحظه در حال انفجار بود ، ل یعصب

 ... زد  زیم يبعد مشت گره کردشو رو دویکوب نیزم يهوا برداشتو رو یش قطرات درشت آب نشسته بودو ب

 ... پاره کنه  کهیدم دستش باشه ، اونو ت یشده بود هر آن ممکن بود اگه کس یببر زخم هی مثل

 ... دیترک یداشت م ادیش گذاشت که از ضربان ز قهیشق يدستاشو رو زش،یپشت م نشست

از جا  عیداد ، سر "فرمانده ارشد " ریاز ام يفور امیپ هیاتاقش نشون از  جریبست تا تمرکز کنه که پ چشماشو

 ... رفت  ریبلند شدو سمت اتاق ام

 ...گرفته بود صاف کرد ، بعدم در زدو وارد شد  یشو که از زور فشار عصب نهیس دیدر که رس دم

دستور داد  ریوارد شد، ام اممی، چندلحظه بعد ت ستادیمحکمو مقتدرش صاف ا شهیدادو با ژست هم ینظام سالم

 ... کردو رفت سراغ اصل مطلب  ی، خوشو بش کوتاه ننیتا بش

 "باند نابود بشه، حتما  نیا شهیهم يبرا دیبا نباریمتاثر شدم، ا اری، بنده بس نیدیکه شنسرهنگ فروهان، خبرو  -

 !گروه آخر بوده  نیکه دختر برادر فرمانده ارشد اهواز هم جزء ا نیخبر دار

شد  یوگرنه نابود م ستین ییاون افراد شخص آشنا نیکرد الاقل ب یخداروشکر م شهیمحراب گرفت، هم نفس

 !!! ، اما حاال

 یبود ول دهیکه حرفش بودو تا حاال ند يبا خودشو خونوادش در ارتباط بود، دختر کیشناخت ، از نزد یم اونو

 ! بود  ریدختر ام یبود، هم دانشگاه دهیدورادور راجع بهش شن

 :کردو گفت ریرو به ام...کرد یداشت خفش م یگلو درد لعنت نیکردو از جاش بلند شد، ا یپوف
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تونم تصور  ینم "باهاشون در ارتباط بودم، اصال کیشناختم اون مدت که جنوب بودم از نزد یرو م شونیا -

 !کنن یدردو تحمل م نیدارن ا يکنم چطور

 ...کرد یکه اونجا داشتن فکر م یخوب يانداخته بودوبه روزا ریمتاثر شده بودو سرشو ز اممیت

 :جلوتر اومد گفت محراب

 ... شهی، اوضاع داره از کنترل خارج م نیکنب يکار هیکنم  یقربان خواهش م -

باهاتون صحبت  یتا در مورد موضوع مهم دیایاز شما خواستم ب م،یینجایا نیهم يسرهنگ آرووم باش، ما برا -

 ...کنم 

 ... میما سراپاگوش دیبفرمائ -

 ...بهتون بدم  يکاملتر حاتیو آرووم باش تا بتونم توض نیاول بش -

 ... گفتو نشست  یکه آرووم نشسته بود ، محرابم چشم امیت

 ياز کشورا یکیمعروف از  طانیش يبه گروه جند ایاون گروه که گو نکهی، ا دنیمجدد شن حاتیتوض يسر هی

تر  بایشده که ز دهیدزد يکه کردن، معلوم شده دخترا یقاتیتحق یها ط یو تازگ شهیداره ساپورت م یعرب

 ییو اونا نینش خیش ياز کشورا یکی هیفرستنشون به  یشه و بعد م یشون استفاده م هیکل هیهستن ، فقط از 

به  وندیپ ياعضا و احشام بدنشون که قابل استفاده هست ، برا هیندارن ، بعد از تجاوز کل یکه چهره جالب

مطمئن نبود تجاوزو  یکنن ول یبدن م يگروه قاچاق اعضا نیدونست ا یمحراب م شه،یفرستاده م لیاسرائ

 ... شدیمصمم م شتریاونا ب ينابود يبرا دیشن یم شتریب یهم در کار بوده و حاال هرچ يشکنجه ا

 قربان؟ هیحاال دستور چ -

 یما هم اونجا چند وقت يروهایاز ن یلیخ ن،یدار ییآشنا يبا اون گروه تاحد کیخود شما از نزد... خوب  -

 یدارم، فکر م دیجد شنهادیپ هیبه سنگ خورده، من  رمونیهربار ت یول رنشونیگ ینظر م ریهست که دارن ز

 ... تونه باشه  یگروهشون م نی، نفوذ کردن ب شونیکنم تنها راه نابود

به گروهشون نفوذ  "قبال يتعدا هی دمیشن میروش هم امتحان شده، اونجا که بود نیا "قربان انگار قبال -

 ! بوده  دهیفا یب یکردن، ول

 یکه م نیزنن ، واسه هم یبه آب نم گداریب "هستن پس قطعا یروشم انجام شده، اونا گروه خاص نیبله ا -

 یکار بر م نیدارم، حتم دارم از پس ا مانیمن به شما دوتا ا رم،یکار کمک بگ نیا يبرا روهامین نیخوام از بهتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ١٠٢ 

احساسات  ياز رو ينطوریهم شهیداره، نم یافک يو زمان بند قیدق يزیبه برنامه ر ازین نکاریخوب ا ی، ول انی

 ...عمل کرد

 هی یعنیکار نیا يبرا سکیکه ر میدون یهم خوب م نویا م،یبله قربان حق باشماست، ماکه طابع اوامر هست -

 میتا بتون م،یدار يو فوق سر قیدق اتیبه عمل ازیجلو رفت ما ن شهینم سکی، پس با ر یمرگ آن هیشب يزیچ

 ... میموفق بش

بود، از  روهاشین نیو کارآزموده تر نیشناخت، از بهتر یوقت بود اونو م یلیشد ، خ قیبه چهره محراب دق ریام

رو داشت به جون  ییطرف خطر مرگ کسا هیداد، از  یکشورش هم داشت آزارش م يدخترا يطرف نابود هی

 می، تصم یطانیش ینیزم ریگروه ز هیطرفم پرو بال گرفتن  هیمهم بودن از  تینها یکه براش ب دیخر یم

 ... داد یکارو انجام م نیا دیبا یبودول یسخت

 یافرادم براتون آماده م نیرو از بهتر ينفر 20گروه  هیگم، من  یم یچ دینیبب دیگوش بد قیخوب حاال دق -

 نیفربدهم تو ا ادیبه احتمال ز ره،یقرار بگ ارتونیدر اخت عیسر نیکه الزم داشت یکنم، که هر نوع تخصص

که در ظاهر به اون  کیخونواده کوچ هیبه عنوان  دیبا نکهیا ی، اما موضوع اصل کنهیم يباهاتون همکار اتیعمل

مرد عرب به  هیگرده به  یماجرا بر م نیا یسررشته اصل ن،یبش نیمنطقه کوچ کردن وارد اون محله عرب نش

رن چهره شونو به کمک همسراشو  یاون م شیاول کار پ نیشیم دهیکه دزد ییاسم عبد الفاتح ، دخترا

قدرت داره  یکه حساب ییاون محل ، و از اون دسته آدما خیواقع ش درنشن،  ییده تا شناسا یم رییتغ اشیدوروبر

 ییراحت کسا یلیکنه، خ یوقت آمارش رو گزارش نم چیهم از ترسش ه یامن گرم، کس يجا هیو پشتش به 

به ظاهر با خونوادت به  نکهیتو فروهان ا فهیکنه، حاال وظ یم ستیرو سربه ن کننیرو که باهاش مخالفت م

کنه، تا  یمدام به خونت رفتو آمد م کتینزد لیفرزندت، رادمندم به عنوان فام یبا همسرت و حت ، ياونجا بر

 ... نباشه  زیمجبور شد باهات همراه بشه ، شک بر انگ دویبعد زمانش که رس

 يشدن تو حرفاش و اعالم کردن که آماده هرنوع همکار قیدادو اونابا همه وجودشون دق حیتوض ربازمیام

 ...هستن 

 ...بود  نیسنگ يادیمحراب ز يموضوع زن و بچه برا یول

کنه، خطر داره، از  یکارو سخت م کمیبودن زن و بچه  یموضوع ندارم، ول نیبا ا یمشکل چیخوب من که ه -

 !بکنه سکویر نیحاضر باشه ا یکنم کس ی، فکر نم میداکنیآدم معتمد پ هیکجا 
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بهتون کمک کنه پس  دیبا اتیعمل ياون شخصم تو م،یخودمون استفاده کن يها رویاز ن دیخوب به طبع با -

 !!!استفاده کرد  دهیشخص آماتور و آموزش ند هیاز  شهینم "قطعا

و خانم رادمند که تازه به جمعمون  یانیکه مجرد نکردن ، ستوان افروز ، ک میخانم دار يرویسه تا ن نجایما ا -

 ...اضافه شدن 

که  یاول يرفت ، اون دوتا یجوب نم يکدموشون آبش تو چیکرد، باه یاز جاش بلند شدو کالفه پوف محراب

دردسر  يترمه رو تونداشت که  نویتحمل ا "بودن و ترمه هم که از اونابدتر، تازه اصال يمغرورو خودرا يادیز

 ...داد  یترمه رو م هحواب خونواده خودشو خونواد دیشد تا عمرداشت با یم شیبندازه، اگه طور

 ؟ میکن يزیبرنامه ر يا گهیطور د اتویعمل میتون ینم ن،ینظر کن دیتجد کنمیقربان خواهش م -

 چیباشه که ه قیو دق یانقدر واقع دیبرنامه با نی، ا ستین يا گهیحرف ، مطمئن باش راه د نیا دیاز تو بع -

راحت تر کنار  نیتون یم یباشه، انتخاب با خودتون که با ک یواقع "کامال دیبا ینبره، پس همه چ ییکس بو

خوام انقدر  یهمراه تون باشه ، م دیبا همدوساله  یکیبچه  هیو  م،یریگ یم یشناسنامه جعل هیبراتون  ن،یایب

 ... کنن  دایرو پ نیشما در اصل چه کاره هست نکهیازا يعنوان نتونن رد چیباشه که به ه ینقشتون واقع

 اممیبودو اخماش توهم، ت ریمحراب سرش ز ن،یاونا بب يحرفاشو رو ریکه تموم شد آرووم گرفت تا تاث صبحتاش

داد حرفو  حیترج نی، واسه هم دیاومد، جو رو نا مناسب د یاز اون نداشت، آشفته و مشوش به نظر م یدست کم

 ...عوض کنه 

 ...  یخودت انتخاب کن یتون یپسر بودن بچه رو م ایرفت بگم، دختر  ادمی نویخوب فروهان ا -

 ...که توصداش بود ادامه داد یکرد، تو جاش جابجا شدو با تحکم يگفتو خنده مردونه ا نویا

 ... نیبر نیتون یحاالهم م،  نیکن شیو بهم معرف نیاون شخصو انتخاب کن نیتا آخر هفته فرصت دار -

 ...من من کنون جلوتر اومد  امیت

 ...باشه  يمناسب تر نهیکنم، خواهر بنده گز یقربان من فکر م -

 :باال انداختوگفت يابرو ریام

ذارم، هرچند به نظرمنم با  یمن انتخابو به عهده خودتون م ادیممکن به وجود ب ندهیکه تو آ یبه خاطر مسائل -

دم اول شمافکرتون  یم حیبازم ترج یول ،یخوب يمورد نیدار یشما جفتتون روش شناخت کاف هنکیتوجه به ا

 نیکن حشیتوج "و کامال نیبذار ذاشتهگ ونیصحبتا در م نیا یتمام دیو در ضمن با اون طرف هم با نیرو بکن

 ... رهیبگ یقطع میتا بتون تصم
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 ...شو گرفت قهیبرداشتو  امیقدم به سمت ت هیاومدن، درکه بسته شد محراب  رونیبلند شدنو ب جفتشون

 ؟يبود داد یمسخره چ شنهادیپ نیابله ؟ ا يشد ونهید -

 اون باشه ؟ دیست، چرا نبا نهیگز نیگفتم، خوب بهتر یاعصاب، مگه چ یدستتو بکش ب -

ممکن چه  یدون یچه خبره ، م یدون ی، م يتو خودت اونجا بود ،یتو، نه بهتره بگم چقدر احمق یچقدر ابله -

 ... دستام خفت کنم  نیخواد با هم ینظر مسخره از کجا در اومد؟ دلم م نیکنه، ا دشیتهد يخطرا

به ظاهر  دیکنارت باشم، تو با دیمنم با ،يکرد یم نجاشویفکر ا دیبا يقبول کرد تویمامور نیا یتو وقت یروان -

 يبعد چطور ام،یراحت خونه تون برمو ب دیبازنت ، من  یوانمود کن هیبق يجلو دیبا یبا اون دختر ازدواج کن

 ...انجام داد  گهیدختر د هیکارارو با نیتموم ا شهیم

وارد اتاق شدن  یرفت راه افتاد، وقت یسمت اتاقش م تیگفتو دنبال محراب که داشت با عصبان نویا امیت

 ...شو سرشونش زد  کشینزد

 ...میدار گمیراه حل د هیالبته ،  گمیمحراب م -

 !؟ یچ -

 ... مشیریجفتمون بگ نکهیا -

 ...سنکوب کرد  چارهینگاه وحشتناك به صورتش انداخت که پسر ب هیبرگشتو  محراب

 ...شعور  یهم حدو اندازه داره، پسره ب یلودگ -

دختر نامحرم مدام نشستو  هیمن با  م،یکارکنیکنم ، خوب پس خودت بگو چ یم یچته بابا دارم شوخ -

 ... يدی، خند يچرا باناموس من حرف زد یگ یپس فردا نم يکه تودار یرتیا غبرخواست کنم اونم ب

 ...تو صورتش  دیشدو دوباره پر یعصب يجد يجد نباریا محراب

 ...پسره حال بهم زن ...ببندمش، اوف  شهیخودم واسه هم ای شیبند یم -

خواست از اتاق  یم یوقت یسکوت کنه ، ول "داد فعال حیکردو ترج یاز حرص خوردن محراب خنده تو دل امیت

 :زدگفتیکه خنده توش موج م ییبره، با صدا رونیب

 ... آماده کنه  گهیهفته د يگم که خودشو برا یمن به ترمه م م،یندار نیجز ا یبه هر حال راه -

اما آرووم  امی، تکرد یذهنش تجسم م يبودو داشت اوضاعو تو ریهم گره کرده بودو سرش ز يتو انگشتاشو

 ... ترمه داده بود  يجلو زیشو به م هیبودو تک ستادهیکنارش ا

 ... محابا باز شد  یسکوت برقرار بود، سرشو بلند کرد تا نظرشو اعالم کنه که در ب نیا شدیم يا قهیدق چند
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 یکرد، وقت یفرق داشت موضوع ترمه فرق م نباریوقت خودش به اتاق پرسنلش بره اما ا چینداشت ه سابقه

 ...کرد شیعاص نیحرفشو زده و ا امیکه ت دیفهم دیچهره متفکر اون دوتا رود

 یتوجه نی، محراب بدون کوچکتر ستادنیاز جا بلند شدو محکم ا دنیمحرابو تو پاشنه در د یدوتا هم وقت اون

 :دوگفتیهم کش ياومدو دندون هاشو رو امیبه ترمه سمت ت

 گن مرد  ی؟ به تو هم م يچند ساعت حرفو تو دهنت نگه دار ینتونست -

 نیا گهیدختر د هیبا  شمینم یراض "من اصال م،یندار نیجزء ا یراه ادیچه ن ادیمحراب تو چه خوشت ب -

تونم ، سختمه که  ینم م،یاونجا باش دیبا یمدت طوالن هی، ما  ستیدوروز ن یکیروانجام بدم، صحبت  تیمامور

بعدشم تو قراره  ام،یهمه وقت کنارب نیباهاش نبودم ا کیوقت از نزد چیکه تا حاال ه يدختر هیبخوام با 

 ... وسط نیفکر منو هم بکن ا ،یمحرمش بش

 نیا یموضوع زده نشده بود، وقت نیاز ا یهنوز حرف شه،یترمه گرفت، حس کرد قلبش داره از جا کنده م نفس

 !گرفت انگار جهیاومد سرگ رونیب امیحرف از دهن ت

خواست حالشو  یشده بودو دلش م رهیخ امیت الیخ یبه چهره ب یکرد فقط عصب یهنوزنگاهش نم محراب

 ...ارهیجا ب شیفکر یب نیاز ا یحساب

بخواد ترمه رو کنار خودش داشته باشه، بازم اون  نکهیراحت تربود، تا ا بهیفرد غر هیاون کنار اومدن با  بنظر

 يشو باز یقراره نقش همسر قالب یبراش مهم نبود ک "اصال ییجورا هیپر کرد، مزاحم ذهنشو  بیحس غر

 ...خواد اون شخص ترمه باشه  یدونست که نم یم نوی، فقط ا یکن

 ...دیغر دوباره

 ...دم  یاجازه رو نم نینه محال من ا -

 ...محکم به حرف اومد يبا صدا نباریا ترمه

 ... نیچه نداشته باش نیکنم جناب فروهان، چه شما دوست داشته باش یرو قبول م تیمامور نیمن ا -

 ... زدشو به اون دوخت خینگاه خشکو  محراب

 ... شهینم يزیچ نیوقت همچ چیممکن، ه ریغ -

شغلو  نینشستن ا زیوقت به قصد پشت م چیه نجام،یکار ا نیهم يمن برا! فهمم  یمخالفتتونو نم لیدل -

رسمو موافقتمو اعالم  یم ریاالن خدمت ام نیهم رم،یگ یازشما دستور نم تمیمامور نیا يانتخاب نکردم ، برا

 ...کنم  یم
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بهش اجازه  دیزد ، نبا یبا تحکم حرف م نطوریبودو ا ستادهیروش ا يبار بود ترمه تو نیگرون اومد، اول بهش

 ...کنه  يرو ادهیداد ز یم

 :گفت یاومد،انگشت اشارشو سمت صورت ترمه آوردو با لحن تلخ جلوتر

 دیکه همه نازتو بکشن، اونجا با ستیاونجا خونه خودتو خونه خالت ن ست،ین يکار بچه باز نیخانم کوچولو ا -

که هواتو داشته باشن  يو رفاهو مادرو پدر شیاز نازو نعمت و آسا ي، خبر یلحظه به لحظه مرگو منتظر باش

 نیدم تو ا یاجازه نم گمیآخر م بار ي، پس برا يبگذر زتیاز خودت از جونت از همه چ دیاونجا با ست،ین

 ...ندارم  ي، چون اونجا حوصله بچه دار یباش تیمامور

 :کنه ، صداشو بلند کردو دوباره محکم گفت رشیترمه بود که از کوره در رفت، اون اجازه نداشت مدام تحق نباریا

 تیحما شویرفاهو آسا دیکنم، ق یشرکت م اتیعمل نیگم آقا بزرگ، من تو ا یم یمن چ نیگوش کن بب -

که تو  ستمین یثابت کنم اون یکیبه تو  نکهیا يگذرم، فقط برا یاز جونمم م یزنم ، حت یپدرو مادرم رو هم م

 ...مغز پوچ شکل گرفته 

زنو بهش  ریش هیتونست لقب  یکه حاال م يرسپر کردو با تموم وجود به خواه يا نهیباال دادو س ییابرو امیت

 ... انداخت  يزیبده افتخار کردو با تمسخر به چهره کبود شده محراب نگاه ت

 یکنم سع یبلده ، پس خواهش م یمنو هم داره، خودشم قد تموم مردا مردونگ تیحما اد،ی یمحراب ترمه م -

 ...  یکن لیتحم ینکن نظرت رو به کس

وقت بود که حس  یلیبود ، خ ازین امیت يبرا تیموفق نیگفتو از ترمه خواست که همراهش بره، انگار ا نویا امیت

 ... داشت  ازیقدرتو استقالل ن یکم هیگوش به فرمان اون بوده ،به  يادیکرد ز یم

 عینو سرازشون خواست با گروه هماهنگ بش رفتویگذاشتن اون مشتاقانه پذ ونیدر م ریموضوعو با ام نیا یوقت

 ... بشه  یاساس يزیمطرح بشه و براش برنامه ر ازاشونیتر ن عیجلسه بذارن تا هرچه سر

گفت،  یم راهیخوردو بدو ب یرفتو حرص م یترمه تو اتاق بودن محراب پشت در اتاق رژه م امویکه ت یمدت تمام

 ... بود  دهیه اوج رسب تشیشدن ، عصبان رهیاومدنو باچهره بشاش و مصمم بهش خ رونیاون دوتا ب یوقت

کردت  زیخواهر عز يخم به ابرو یخواد وقت یدلم م یلیخ ،يدر افتاد یخان، با بد کس امیت شهیبرات بد م -

 ... بخندم  شهیاون موقع ست که نوبت من م نم،یشادو محکم بب فاتویق ينطوریافتاد هم ، هم

 .. دید میخواه -

 ..ترمه ازش دور شدنو محراب وارد اتاق شد  امویت
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 خوام  یسالم قربان، بابت مزاحمت مجددم عذر م -

 اد،ی یبه حساب م یخوب نهیاز هر نظر گز شونی، ا نیکرد ی، انتخاب خوب نیبش ریکنم پسرم بگ یخواهش م -

 ...به هدفش مصمم  دنیرس يبرا یلیخ نکهیبه خصوص ا

 ...م ازتون داشت یخواهش هیقربان  -

 ...شنوم  یبگو ، م -

 !باشن  یمناسب نهیتونن گز ینم شونیا ن،یبخوا تیمامور نیاز ا شونویعذر ا -

 !یکردم شما هم موافق یچرا ؟ من فکر م -

 ...نبوده لیمورد موافقت بنده دخ نیقربان، در ا رینخ -

جوانو  يروین هی نکهیاز ا ریخانم رادمند به غ ،یستیامر ن نیبه ا یراض یچ يبرا شم،یمتوجه منظورت نم -

 ...کار کمک کنه نیتونه بهتون ح یم یلیخ نیا اد،ی یشما دوتا هم به حساب م کیکارآزمودست از اقوام نزد

 زیدختر عز نیا ک،یاز حد به همه مون نزد شیمخالفم، اون خطر، ب لیدل نیبنده هم به هم "قایخوب دق -

 ...باشم  انمیاطراف يجواب گو دیمن تا آخر عمرم با فتهیب ینکرده براش اتفاق ییکرده خونواده هامون ، اگه خدا

شغلو انتخاب کرد قسم خورد که همه جوره تو  نیا یخوب خانم رادمند وقت یکنم ، ول یتو درك م ینگران -

 یوع مشکلموض نیبا ا دیحرفه بودن، پس نبا نیمخاطرات ا انیدرجر"راه ثابت قدم باشه، خونواده شم قطعا نیا

 ... داشته باشن 

کس  چیکار وارد شدن، ه نیشون تو ا ییخودشون و خود را لیبا م شونیکه ا نجاستیخوب مشکل هم -

کنم، اگر امکان  یکه آرامش به خونه هامون برگشته، خواهش م یمدت کوتاه هیامر نبوده ، تازه  نیبه ا یراض

 ...  نینظر کن دیداره تجد

 ...نار محراب نشست از جاش بلند شدو ک ریام

 اتیعمل نیموفق شدن تو ا يخوب مابرا یکنم ، ول یتو درك م ینگران "گم ، من کامال یپسرم بازم م نیبب -

اونا هم  م،یکن یاعزام م تیمامور نیا يبرا روهامونوین نیبهتر مینجات دادن جون هزاران دختر دار يو برا

تا درصد مخاطره  م،یاونا رو کنار خودمون داشته باش دیچشم انتظارشون ، اما ما به اجبار با یخونواده دارن و کس

که با  یاون به نسبت غرابت ،ینظر کن دیخوام تو درخواستت تجد یمنم که ازت م نیحاال ا م،یرو به صفر برسون

خوام به  یون بده ، پس ازت متر نش یبرخورد کنه و نقشه رو واقع يتونه عاد یراحتتر م یلیشما دوتا داره خ

بهم  دیخوام ، با یازت م نویمن ا ،یاکنیو مقدمات سفرو مح یتر باهاشون هماهنگ بش عیمخالفت سر يجا
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 نکهیا يرو گهی، من د اتیعمل نیبه ا يدیو با همه وجودت حواست رو م يذاریحس بدو کنار م نیا يقول بد

 ... بگو  یعل ایندارم پسر جان، پس محکم باشو  مویاون باندو منهدم کن میگزارش بدم بازم نتونست

گفتو از اتاق  يمجاب کردن اون نداشت، از جاش بلند شدو با اجازه ا يبرا یانگار راه یخودشو کردول تالش

 ...شده بود  یخاص خودشو داشت حاال با بودن ترمه اوضاع به نظرش بحران يها یاومد، کارش سخت رونیب

کرد که حساب کار  یم يالاقل کار دیبا د،یرفت سراغ اون دوتا چشم سف یم دید ، بادا رونیپر صدا ب نفسشو

 ... ادیدستشون ب

بلند به اتاق ترمه  يترمه رفته، با قدما شی، اونجا نبود ، با خودش فکر کرد البد پ امیراست رفت سمت اتاق ت هی

 ... شدو بازم بدون در زدن وارد شد  کینزد

 ... ستادیپاش ا يکردو جلو یظیاخم غل ترمه

 کو ؟ امیت -

 ... اتیعمل يچند تا از متخصصارو انتخاب کنه برا هیخواست  ی، م ستمیس تیریرفته بخش مد -

 ...چشماشو تنگ کردو فاصله شو با ترمه به حداقل رسوند  دویلباش کش يرو یدست یعصب محراب

،  شهیگرون تموم م يادیبرات ز تیمامور نیخانم کوچولو، ا يمقابله با من انتخاب کرد يرو برا یبد روش -

 يبرا یبفهم يخوا یم یداره، ک یبر نم يو خاله باز يکار لجو لج باز نیهارو، ا يمسخره باز نیتمومش کن ا

 ! ؟ یدور از ذهن يادیز نکارایا

که  یبغض نیذاشت ا یم دیزنه صداش نلرزه و محکم باشه نبا یحرف م یکرد وقت یتکون دادو سع يسر ترمه

 ...تو کالمش بذاره  يریگلوشو سفت گرفته تاث

کس  چیهم از ه یترس چیمن همه حرفامو زدم، موافقتمو هم اعالم کردم، ه ،یکن یشلوغش م ادیز يدار -

 يآسمون سوراخ شده تو ازش افتاد يهان ؟ فکر کرد یهست یک يدور برندار، فکر کرد ادیندارم، شما هم ز

، مهم  یباش دیمف یونت یکه م ییکه شجاعتت شهره خاصو عام،فقط تو یترس یکه نم یتو هست، فقط  رونیب

 یدماغت جلو تر ببر، چرا همش پ ينگاهتو از جلو ن،یرو هم بب هیرو ، بق یغرور لعنت نی؟ تمومش کن ا یباش

 ! ؟ کیرو کوچ هیو بق ینیقراره خودتو بزرگ بب ی؟ تا ک یهست انتیتمسخرو له کردن اطراف

 :شدش گفت دیکل يدندون ها ونیاز م دویموهاش کش نیب یدست محراب

 جاتیبا غرور ب يدار یحاال که سع ،یباش دیتا آخرش با ،يرو شروع کرد يباز نیخوب ، حاال که ا یلیخ -

منو  تیوجه انتظار حما چیملکه عذابم ، پس خوب گوشاتو باز کن ، اونجا به ه یو بش يزیاعصاب منو بهم بر
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خواد معذبم  ینباش، دلم نم رمشمموقع منتظر ن چیتوقع نداشته باش که همراهت باشم، ه "اشته باش، اصالند

خونه  هی يمدت تو هیچون قراره  یخوام فکر کن ی، نم ينظر بد ،یکارام دخالت کن يتو ،یدوروبرم باش ،یکن

مثل  نشیقوان م،ی، ما اونجا فقطو فقط همکار يزیچ يخبر ییجا میمسخره رو انجام بد يباز نیا مویباش

هم  يتره، راه فرار نیسخت ترو سنگ نجاهمیاز ا یحت نشیواندستم، ق ری، من مافوقتم و تو ز نجاستیهم

 هیماه ،  شیسه ماه،ش شکه،یطول م تیمامور نیدونم چقدر ا ینم م،یتاآخرش باش میچون تعهد دار ست،ین

 دیپس با يآزارم بد يخوا یحاال که م یبفهم دیبا شه،یعوض نم یچیه یدونب دیبا یچند سال، ول دمیسال، شا

 ...خانم کوچولو  یکن لعواقبشو هم تحم

اون به اوج  يبود که برا یکه نقطه اول تپش ییوسط قلبش شکست ، درست همون جا ییجا هیحس کرد ترمه

وقتو  چیاجازه نده ه گهیاون، با خودش عهد کرد، عهد کرد که د یسنگدل نهمهینفسش گرفت از ا د،یرس یم

 ... اد یکه محراب جلوش به زانو درب یتا زمان فته،یجا به خاطر اون قلبش به تپش ب چیه

 نینشسته بود، ا يبغض کرده بودو کنار سویکرد ، گ یمدت نا معلوم آماده م هی يسفرش رو برا لیداشت وسا

 رفت،یداشت از کوره در م يجد يجد نباریا د،یرس یکلنجار رفته بود خسته به نظر مچند روز از بسکه باهاش 

دونست دخترش قراره با چه جور  یمخبر بودو ن یرو نداشت، تازه از اصل موضوع ب ینکیتحمل ا "واقعا سویگ

 ...دمخور باشه  ییآدما

که از  یشیآزما شیرزما هیشده بودن ، مجبور شدن بهش بگن  یمتوصل به دروغ بزرگ حشیتوج يواقع برا در

 ...مدت به جنوب اعزام بشن  هی دیسه نفرم دعوت شده و با نیا

 یخوب یمحراب براش دلگرم امویوجود ت یاز اون نداشت ول یهم دست کم یبود ، عل يتو حال بد "واقعا سویگ

 ... بود 

موضوع رفتن ترمه رو کنسل کنه ، اما هربار با  سویماجرابه گاصل  حیکرد به واسطه توض یسع يچندبار محراب

 ... خورد  یکردو از درون حرص م یسکوت م تیمامور نیو مهم بودن ا ریام يحرفا ادآوردنی

 ...  ستیکار رضا ن نیمن دلم به ا زم،یتورو معاف کنن عز يترمه دخترم ازشون بخوا -

 داد رونینفسشو پرصداب دویکش یقینفس عم ترمه

برم،  دینکن، مگه دست من ، باور کن با تمییدلم انقدر اذ زیهات بشه ترمه ، عز یدلنگرون يمامانم فدا -

 ...کنم اخماتو باز کن  یخواهش م
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 يهاتوخودرا يسر رهیخ نیا ینداشتم ، ول یمادر باهات مشکل هیبه عنوان  ایجوون  هیوقت به عنوان  چیه -

 ... یشیازم دور م يکنم دار یده، فکر م یهات داره آزارم م

باشم که شما و  یکردم اون یسرم توکارخودم بوده، سع شهیبر ات نداشتم هم يمامان به قول خودت من آزار -

 یاساس میتصم ندمیآ يبرا دهیادا کردم حال وقتش رس نموید یاما فکر کنم به قدرکاف ن،یخوا یبابامحمد ازم م

 ... رمیبگ

ناز  يداشت، به چشما يا گهید یترمه معن يحرفا ونیم يزیچ هیمشکوك اومد،  سویحرف ترمه به نظر گ نیا

 !گفت؟ یشد، داشت دروغ م رهیترمه خ

 ؟ نهیرازایترمه، هان ؟ غ يسفر کار هیاز  ریسفر غ نیمگه ا -

 !نداشت  يچاره ا "حاال ، واقعا یبود ول زاریاز دروغ ب شهیهم د،یاخماشو توهم کش ترمه

و محرابم هستن، اگه قرار بود تنها  امی؟ خوبه ت يبس ، باورم ندار نویهم يسفر کار هیفقط  نیدلم، ا زینه عز -

 ؟ یکن کاریچ یخواست یبرم م

 ؟ يدیفهم نتیس يذاشتم رو یم دمیبر یم خیتا ب خیسرتو ب یمعطل یب یچیه -

 هیبه بق نشویرفتو د یم دیاونم با یدادول یترمه بهش حق م... بود، مادربود یو تلخ يپرازدلخور سویگ لحن

 ...کردیادام

با  دیگفته بود، محمد تاشن ییزایچ هی ییجورا هی امیاومد، چهرهش تو هم بود، ت امیت شیاز پ یوقت یعل

 ...داشت مجابش کنه  یسع امیت یحرفشو قطع کرد ول تیعصبان

 ...دادم ینم شنهادویپ نیبابا به خدا اگه مجبور نبودم ا -

 ؟! يکرد يباز نیخواهرتو وارد ا یبا چه اعتماد به نفس يآخه چطور! تونم درکت کنم پسر ینم -

 دیبه خونه اونا مدام رفتو آمد کنم، با کینزد لیبه عنوان فام دیمن با م،ینداشت شتریبابا ما سه تا انتخاب ب -

ترمه که باشه  یول اد،ین شیپ یمشکل امویمدت برمو ب نیا بهیدختر غر هیتونم کنار  یم يکنارشون باشم، چطور

هاشو محک  ییتوانا دیکنه، اون با دایاز داره تا خودشو پیداره، ن ازین نانیاطم نیمنم راحت، بابا ترمه به ا الیخ

ذارم  یم يدارم، تازه شما فکر کرد مانیاومده، من به خواهرم ا یبدم م فیضع ياز زنا شهیهم یدون یبزنه، م

 ...منم هست ، من مراقبشم بابا ، بهم اعتماد کن  يجور امتحان برا هی نیا فته؟یتو خطر ب
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 یکرد، م یکه فکرشو م یوقت بود مرد شده بود مردتر از اون یلیانداخت، خ یبه چهره پسرش نگاه یعل

تونست دلشوره هاشو تاب  یبازم نم یداشت ، ول مانیاعتماد کنه قد همه اعتقاداتش به اون ا امیتونست به ت

 ...  ارهیب

شون  ندهیآ يبزرگ شده بودن که بتونن برا ينگفت ، بچه هاش به قدر يزیچ گهیانداختو د ریز سرشو

،  دیرو که با ییزایپس حاال وقتش بود ، وقتش بود که بهشون اعتماد کنه وبذاره چ رن،یبگ میخودشون تصم

 ...تجربه کنن 

 ...دیتختش دراز کش ياز اتاقش ، رو یبعد رفتن عل امیت

 یکیترمه کنارشون باشه،  يهر دختر يخواست به جا یمطمئن نبود چرا دلش م قیبست، خودشم دق چشماشو

 يا گهیکس د يخواست راحت باشه و جلو یم نکهیتونست همون مسئله نامحرم بودن باشه و ا یم لشیاز دال

 یدر م يباز سیاد رئیکه ز نیمحراب بود واسه ا يشم کم کردن رو یکیحقو داشته باشه ،  نیتونست ا ینم

که  يزیفرصت بده چ هیمستقل و پر مخاطره  یداشتن به زندگ يبه ترمه و خودش برا نکهیواسه ا دمیآورد ، شا

داشت  یپررنگ بود و سع شهیبود که ته ته قلبش هم یلیبه همون دل دمیجفتشون بود ، شا يآرزو شهیهم

 ...کتمانش کنه  شهیهم

 !!کنه ایداد بهش دامن بزنه و صحنه رو مح یه نمبرادرگونش اجاز رتیکه غ یتیذهن

 ...نداخت یبه قلبش چنگ م دیدیدرکنارش هربار که نگاه ملتمسو محجوب ترمه به محرابو م یول

  ختویر یمحراب تو وجودش م دنیکه هربار ترمه با د ییتمنا التماسو

 ... شیوقت پ یلیاز خ... حس کرده بود  اون

با حسرت از محراب  ينطوریبزنه و بخواد که مظلوم نباشه که تمنا نکنه که ا ادیخواست سر ترمه فر یم دلش

 يبود که دخترا چطور دهیکه بارها و بارها به چشم د يکه از سنگ بود، مرد يحرف نزنه ، اونم در مقابل مرد

نش که هزار بار امتحا يمرد شه،یرنگ نگاهشم عوض نم یحت یگذرن، ول یازش از خودشون م يدلبر يبرا

 ...شهیبود که عوض نم دهیکرده بود ، امتحانش کرده بودو د

اما غرورو  اره،ی یترمه کم م تیگفت که انگار محرابم در مقابل معصوم یبهش م شهیحس مبهم هم هی یول

از خودش  ییجورا هی نکهیبده، اما حاال با ا رییافکارش رو تغ ریذاره مس یهدفش نم شتریاعتقاداتش و از همه ب

اما  فتهیخطر ب ریتو مس زشیزکرد که خواهرش ، نفسش ، ع یم يخودش داشت کار نکهیاومد از ا یبدش م

 ... هرباره محراب زجر نکشه  دنیتنها راه باشه که ترمه با د نیا دیباورم داشت که شا نیا
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که  دیرس جهینت نیآخرسر به ا ی، ول يتضاد فکر نیهزارگانش ، به ا دیبه افکار دوگانش شا دیخودش خند به

 ...رقم خورده  ينطوریا ریتقد دیشا

*** 

برن که تحت تکلف  یرخوارگاهیازشون خواسته بود که به ش ریمونده بود، ام یروز به روز سفرشون باق کی

 ... مقرِشون هست 

حفظ  يبرا گناهیبچه معصوم و ب هیکردن،  یبچه انتخاب م هی دیترمه آرووم بود ، امروز با یول یعصب محراب

 ... گهیهزار تا آدم د یپناه یو ب تیمعصوم

 !هم نبود يانگار چاره ا یسخت بود ول هضمش

محراب  ظیغل ياخما شدن،یم يدوسال نگهدار ریز يکه بچه ها یراست رفتن سمت سالن هی دنیرس یوقت

 ...ردعالمه حس پر درد نگاهشون ک هیبا  ستادویبشن، همون دور ا کیداد بچه ها بهش نزد یاجازه نم

 ...تر شد  کیبهشون نزد ریام

 ؟ هیخوب نظرتون چ... نیدیسالم بچه ها، سروقت رس -

 :وبعد محکم گفت رشدینگاهشو از ترمه گرفتو به روبرو خ محراب

 ...نباشه، آروومم نباشه  نیریخوشگل نباشه، ش م،یخوا یپسر م هی -

 فروهان حالتون خوبه ؟ يهم هست، آقا يبچه ا نیمگه همچ -

 ...انداخت  يزیبه چهره متعجب ترمه نگاه ت محراب

 یم یهم ناآرووم ، معلوم هست چ یوقتا آرووم گاه یهم بعض ننیریبچه ها همه شون هم خوشگلن هم ش -

 !؟"اصال نیگ

کنه و خوشگلم باشه  یزبون نیریدوستم ندارم ش ره،یجوب نم يکه گفتم، با دخترا آبم تو نیدونم، هم یمن نم -

 ... 

 دایپ یخواست به اون بچه حس یدلش نم د،یفهم یحرفشو م یآورد، معن یخندش گرفت، داشت بهانه م ترمه

بود  دهیبارها د ن،یکه تپلو موفرفر ییعاشق دختربچه هاست، به خصوص اونا شهیدونست که هم یکنه ، ترمه م

 ...  شهیخلع صالح م يچطور ییبچه ها نیدر مقابل همچ

 :گفت رویرو کرد به ام نیهم واسه

 ... که گوشه سالن نشسته و کز کرده  یخوام، همون یقربان من اون دخترو م -
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گوشه نشسته  هی زونیآو ییمظلوم با لبا يانداخت که چطور ینگاه يبرگشتو به اون دختر تپلو موفرفر محراب

ادامه بده ،  و نگاهشو ارهیتونست تاب ب ینفسش تنگ شد، نم د،یرکشیقلبش ت ربشه،یو اشکش هر آن که سراز

 ... روشو از اون فرشته کوچولو گرفت 

 ...پسر بچه باشه  هی دینه ، با یکی نیا شهینم -

دختر کوچولو دستشو دور گردن ترمه حلقه  دش،یاون بچه شد، بغلش زدو بوکش کیرفتو نزد دویراهشو کش ترمه

 ...صدا دار شد شیکردو گر

 ...ودمونهخ ياز همکارا یکیمحراب جان ، اون بچه دختر  -

 ...به صورتش انداخت  یآشفته نگاه محراب

خونه شون و پدرو مادرشو کشته  يبودن تو ختهیکنن ، اشرارر یم دایشش ماهش بود پ یاونو پارسال وقت -

کسو نداره،  چیو هالکش کنه، اون بچه ه رهیبچه تونسته بود سردسته شونو بگ نیپدر ا نکهیا يبودن، برا

 یلب مرز خونه داشتن ، وقت "بایاهر تقر کینزد ییجا هینداشت،  یمادرش اهل گرجستان بوده و پدر شم اقوام

 ...قرار  یبودو ب کیکوچ یلیخ نجایآوردنش ا

 ...شد قیکرد به خودش مسلط باشه ، دوباره به چهره محراب دق یتکون دادو سع يسر ریام

 یکس فتهیهم براش ب یرو نداره پس اگه اتفاق یکس نکهیبه واسطه ا یفکر کن خواد یمراقبش باش ، دلم نم -

منن، جونم به جونه شون بستس، اگه قد چشمام بهت اعتماد نداشتم  يهمه مثل بچه ها نایا ست،ینگرانش ن

 ... کن پسر  دمیرو سف یدادم، ول یرو بهت نم يکار نیوقت اجازه همچ چیه

تونست به  یاز زور اون همه فشار، نم دیترک یچند وقت تو عمل انجام شده قرار گرفته بود، داشت م نیا چقدر

 ... چهره معصوم اون بچه نگاه کنه و آرووم باشه، اشک کاسه چشماشو پرکرد

اومد، اون دخترم محکم ترمه رو  یاون دخترو به آغوش گرفته بود و به طرفش م د،یسمت ترمه چرخ نگاهش

 ...ده و آرووم گرفته بود بغل کر

داد  یاجازه م دیرفت ، نبا یم تیمامور نیداشت به ا يا گهید زیچ يگرفت تا قلبش نلرزه، برا نگاهشو

 ...احساساتش به عقلو فکرو هدفش غلبه کنه 

 زنن ؟ یصدا م یفرشته کوچولو رو چ نیقربان ا -

انداختو  ری، ترمه سرشو ز دیکش ستادوچادرشویرمه ات يپا نیاومد، پائ یپسر بچه که از همه بزرگتر به نظر م هی

 ...شد رهیبه چهره ناز پسر خ
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 ... یهست -

 ...تکون داد يسر دویخند ترمه

 دلم ؟ زیعز یگفت یچ -

 :دوباره گفت شینیریکوچولو با اون زبون نازو ش پسر

 ...خاله ی، اسش هست یهست -

 ...گذاشتو پسرو بغل کرد نیرو پائ یداشت، هست يدرشتو نافذ يبغضش گرفت ، پسر چشما ترمه

 آقا کوچولو؟ یاسم قشنگ تو چ -

 ... نایش -

اون پسرو  یحرف زد، وقت یسرو صورت پسرو که خودشو به اون چسبونده بود غرق بوسه کردو باهاش کل ترمه

تونست  یپس م دیرس یگذاشت با چند جفت چشم معصومو منتظر روبرو شد ، تعدادشون به زور به ده تا م نیزم

 ...  رهیاوناروهم بغل بگ ریدل س هی

 :که لرزشش محسوس شده بود گفت يبا صدا دیبچه ها رو د یتاب یب یوقت ریام

 نیکه ح نیاشرار يبچه ها هیبق یدختر ، و اون دو تا پسر ، ول نیخودمونن، ا يروهاین يسه تاشون از بچه ها -

 ... از گذشته هم خبر داشته باشن  نکهیا کنارهم بدون نجایپدرو مادرشون نابود شدن، ا يریدرگ

اومدنو  یصبح قبل رفتنو م دیکارارو به عهده ترمه گذاشت، با هیکه نموند تا بشنوه از اونجا دور شدو بق محراب

 ... بردن  یکوچولو رو هم با خودشون م یهست

 

 

 سوم  فصل

بهشون  امیبعد چند روزم ت فتنویزودتر راه ب يگرفتن، قرار بود محراب و ترمه با اون دختر نازناز لیرو تحو یهست

 !حضورشون نامحسوس باشه هیاعضا که البته قراربود بق هیتک تک بق نطوریو هم "اضافه بشه و فربدم بعدا

چشم  يامکاناتشونم خاص و تو یحت ستیبا ینم "شدن، اصال یراه شیمدل چند سال پ یمشک ایپرش هی با

 یاومده بود ، ول یچادر عرب هیرفتار کنن، ترمه با يعاد دنشونمیلباس پوش تو یکردن حت یسع نیباشه، واسه هم

بگرده، اغلب  يطور نیا ومدا یم شیبود ، کم پ دهیها لباس پوش یمحراب با لباس اسپرت بودو مثل جنوب

 ...داد ، اما حاال یم حیرو ترج یمواقع رسم
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و  يسرمه ا نیهم داشت با ج يباز قهیکه  دیسف یچشمش به اون افتاد تو اون بلوز نخ یلحظه اول وقت ترمه

هم نداشت، اما  یالزم نبود منع گهینگاهشو دزد، د عیکه سر يشد ، طور یبه حال یحال ی، حساب یخردل يبوتا

 !فاصله بود ایدن هی الیخ یتا راحت

بودو کنار  نیماش يتو یوقت یشدن، هست یصبح دوباره راه ياصفهان موندنو ، دم دما يکاینزد ییجا هی شب

 يکرد ، هربارکه صدا یم یآوردنش ناآرووم یم رونیب ای شدیترمه ازش دور م نکهینداشت اما هم یترمه مشکل

 ...  یشدو محراب عصب یترمه دستپاچه م شدینق نقش بلند م

 ...ساکتش کن پس خانم استاد -

 !کنم خوب؟ کارشیتونم، چ ینم -

 !، نه ؟ گهید يبود یم نجاشمیفکر ا دیبا يقبولش کرد یوقت -

 ...ترسه  ی، بچه م "انقدر غر غر نکن لطفا سیه -

 ...کن خوب شیکار هیاعصابم  يره رو یداره م -

 ...رو بغل زد یکردو هست یپوف ترمه

 خوشگلم ؟ یکن یم هیدلم ، چرا گر زیچته عز -

 ...ترمه يامظلوم زل زد به چشم یچه رنگ "قایخوشگلش که معلوم نبود دق سویخ يبا چشما یهست

 ؟ یخانوم یگ یم یچ زمیهان عز -

 شیقرمز دویچرخ یگوشش برد، ترمه نگاهش سمت گوش هست کیبا چهره سرخ شده دستشو نزد یهست

 ...صورتشو مچاله کرد

 .!من گوشش قرمز شده، فکر کنم عفونت کرده يخدا يوا -

 ... کنه  کارتیدرستش کن، خدا بگم چ اویبه به ب -

عادت نکرده بودن اونم  یبودنو ترس به جون جفتشون افتاده بود، روز دوم سفرشون بود، هنوز به هست کالفه

 ... توهم بود قیچهره شون عم دنویکش ینفس م یعصب ،یگوش درد لعنت نیحاالهم ا نطور،یهم

 ...دکتر  هی شیپ مشیبر یم يشهر بعد میبذار برس -

 چقدر مونده ؟ -

 ! میدار ساعت کمتر هیفکر کنم  -

 ...تر برو عیسر کمی، فقط  ستیکه ن يا گهیباشه ، چاره د -
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 ... خوب  یلیخ -

 یبه قلبش چنگ م یکیکرد انگار  یم یفرستاد، با هر ناله که هست رونیگفتو نفسشو پر صدا ب نویا محراب

 !!!خواست ینم دویکش یکه اون م ينداخت، درد

امون  یب يها هیناله هاش به گر گهیدرمانگاه مخصوص بچه ها ببرن، د هیرو به  یشدن تا هست ادهیپ یوقت

 ... شده بود لیتبد

 ...ش کنه  نهیتخت بخوابونن تا معا يدستور داد تابچه رو رو عیسر دکتر

 چند وقتشه خانم؟ -

 سال و شش ماه ؟ کی -

 داشته از قبل ؟  ی، مشکل خاص نطوریکه ا -

تو پروندش  یخاص زیداشته چ شیکه سه ماه پ کیعفونت کوچ هیدن، به جز شو خونده بو یقبل پرونده پزشک از

 !نبود

 ...دادن  صیعفونت ساده تشخ هیتب کرد که  يدو سه روز شیجناب دکتر ، فقط سه ماه پ رینخ -

 درسته ؟ نیستین نجایتونه مربوط به اون باشه، به ظاهر اهل ا یپس نم -

 ... میکن یمدت قراره جنوب زندگ هی يبرا یول میبله، اهل تهران هست -

 ینگران يرفته؟ جا رونیب نیمدام از ماش نکهیآب و هواستو ا رییبه خاطر تغ ادیپس به احتمال ز نطور،یکه ا -

اگه بعداز اون  یشه، تا سه روز ممکن اثارش باشه ول یاگه داروهاش به موقع مصرف بشه زود خوب م ست،ین

 ...نتشیتخصص ببم هیمشکلش برطرف نشد بهتره بازم 

 ..ممنون دکتر...  "چشم حتما -

 کرد،یبودو با اخم نگاهشون م ستادهیگوشه ا هیزد محراب  یمدت که ترمه داشت با دکتر حرف م تموم

از محراب کمک بخواد بچه به بغل  نکهیحرفاشون که تموم شد دکتر نسخه رو دست ترمه داد، جلو اومدو بدون ا

 ... رهیبگرو  یرفت تا نسخه هست رونیب

 دیکردو پرس يتک سرفه ا محراب

 ؟ يریکجا م يدار -

 ...داد جوابشو داد یکه به راهش ادامه م نطوریبرگرده و نگاهش کنه هم نکهیا يبه جا ترمه

 ؟ ستیمعلوم ن -
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 ست؟یمعلوم ن یچ -

 رم؟یرو بگ یهست يدارم داروها یدارم م نکهیا -

 ...زد یرفتو حرف م یبا اخم پشت سرش راه م نطوریهم محراب

 ... يبر ییبچه به بغل جا ستیبدش به من الزم ن -

 ... بهش انداخت  يبرگشتو نگاه تند ترمه

کمک کردن به  يبرا ستیپس الزم ن امیتونم از پس کارام بر ب یاالن حواست باشه، من خودم م نیاز هم -

 ... يمن خودتو زخمت بد

 ...کرد یمحل یبه اعتراضشم ب دویکش رونیترمه ب يدستا نیذو از بهوا کاغ یبه جرو بحث ادامه نداد ب محراب

*** 

تونستن به  یآرووم گرفته بودو اونا م گهید یبود که هست نیبه ا شیخوب یبود، ول يخسته کننده ا "واقعا سفر

 ... استراحت کوتاه مدت بدن هیاعصابشون 

 "قایبرسه ، دق لشونیبعدم وسا رنویخونه بگ "بمونن تا مثال یمسافرخونه محل هی يتو يچند روز "بودفعال قرار

 يسفرشون که قرار بود طور زهیموند انگ ینمونه، م يشکو شبه ا چیه يشده بود تا جا يزیبرنامه ر یهمه چ

از قبل  دمیجد ریدب هیبه  ازیاعالم ن یحتبه اونجا مهاجرت کرده،  دیجد ریوانمود کنن که محراب به عنوان دب

 ! شده بود يزیه ربرنام

شب شده بود، محراب که به خاطر  دنیرس یبدن ، وقت افهیق رییقرار شده بود بعد از وردشون هم تغ نطوریهم

چادرشو جلو  دنیرس یعوض شده بود ، ترمه هم که وقت یکوتاه کردش کل يشدشو موها غیصورت سه ت پشویت

 افهیق رییتغ هی يرو جلب نکنه تا بعد برا یرفتار کرد تا توجه يسرگرم کردو طور یتر آوردو خودشو با هست

 ... آماده بشه  یاساس

 ... نفس راحت بکشن  هیاتاقو گرفتنو مستقر شدن باالخره تونستن  یوقت

بچه ها  یپرورش ریآشنا بشه و به عنوان دب طیرفت تا زودتر با مح یهمراه محراب م دیترمه با صبح

 ...نه بهشون کمک ک یهرزچندگاه

بود، محراب روبه شکم  6 کیتخت بلند شد ، نزد ياز رو دویبودن ترمه چشماشو مال یمدرسه م دیبا 8 ساعت

 دیکرد، با یم نیتمر دیشده بود، ترمه نگاهشو گرفت ، با گهیتر از هروقت د یبودو چهرش خواستن دهیخواب

 !!!گاه دست از سرش بردارن  یگاهو ب يدلدرد ها نیکرد تا ا یم نیتمر
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 يباال یکیبودو تو خودش مچاله شده بود، اتاقشون سه تخته بود، خودشون سفارش داده بودن ،  دهیخواب یهست

 ...اتاق  نیبودو دوتا هم پائ دهیاتاق که محراب روش خواب

 نیخواب زم نیب دیترس یاز اون تختا بخوابونه ، م یکیرو يرو تنها یهست ومدیکرد دلش ن يترمه هرکار یول

، با دست نرم صورتشو نوازش کردو رفت سمت  دیپاش یچشماشو مالوندو بازم لبخندشو به صورت هست فته،یب

 ...حمام 

 یکنه، مشغول کارخودش شد، به صورتش نگاه داریآقارو ب ومدیاومد، دلش ن رونیدوش کوتاه گرفتو ب هی

 یکرده بود ول کیاصالح کوچ يچند بار هی "نگاه کنه، قبال قیشد به خودش دق یانداخت، هنوز روش نم

 موهاشم،  یدخترونه،اما حاال ابروهاش کوتاهو رنگ شده بود ، حت

 هیتونست بکنه،  ینم يا گهیکار د افهیق رییتغ يآوردو با چندش نگاهش کرد برا رونیرو از جاش ب یطوس لنز

 !کار بود نیمجبور به ا ییجورا

 یرو م مشیتصم دیشد با یم رشینگاه کرد داشت د یبه لنز رنگ زونیآو يو چند باره با لبو لوچه ا دوباره

 ...گرفت 

داد، بعدم  رونیچشمش گذاشتو آخر سرم نفسشو پرصدا ب يکه بود لنزو تو یو خارشو سوزش یهر بدبخت به

 ...شالشو هم سرش کرد دویروشن پوش ینخ يمانتو هیموهاشو خشک کردو 

 ...داشت قیخواب عم هیمنظمش نشون از  ينفسا يکرد، صدا یمحرابو صدا م دیبا گهید

 ... شد مونیراه پش مهیبشه و صداش بزنه اما ن کشیتخت، خواست نزد کینزد رفت

 ...صداش زد  ادیز "رفتواز فاصله نسبتا عقب

 ؟یبلندشـــ يخوا ینم.... جناب سرهنگ ..... قربان.... فرمانده -

 ...شد رهیهو از خواب بلندشدو با وحشت به چهره ترمه خ هی محراب

 افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق يزیچ هیچ -

 ... نیشده هم رمونیفقط د ر،ینخ -

 ... تکون دادو با همون اخم از جاش بلندشد يسر... دیچرخ وارید ينگاهش سمت ساعت رو محراب

 ؟يشد يداریب یتو ک -

 ...وقت  یلیخ -
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سرم  يباال یسیمثل عجل معلق وا ينطوریا یشه مجبور ش ریکه د ،يخوب چرا همون موقع صدام نکرد -

 ؟ یکن غیج غیج

هواس وارد حمام شدو درومحکم بست  یزد، ب یرفت حرفاشو هم م یباز بودو راه م مهیکه چشماش ن نطوریهم

 ... 

 ...دیلب غر ریز ترمه

 !طلبکار انگار؟ ،یروان -

 "نبود ينطوریاگه نبود که اوضاع ا گهیهست د "دیاخم خند نیگفتو ح نویا

 ... بچه  نیداد ا یگل م يبو دیگونه هاشو بوس يکردو رو یتن هست یرنگ یخواب لباس صورت يتو

از آب  سیو خ دهیژول يرو آماده کنه که محراب دوش گرفته و با موها یهست لیوسا هیجاش بلند شد تا بق از

 ... شد نهیبه س هنیاومدو باهاش س رونیب

که از  یآب يبه صورتش نگاه کنه به قطره ها نکهیا يبودو حوله سرشونه هاش، ترمه به جا سیصورتش خ سرو

 ...شد رهیافتاد خ یشونش م يسرو صورتش رو

 ...نیا يخور یسرما م -

 ... سکوت کرد دینگاه خاص محرابو د یوقت یزد سرشو نرم بال آوردول یکه حرف م نطوریهم

 ؟ یلنز گذاشت -

من  دویاخماشو توهم کش اره،یواضح به روش ب نطوریکه داره ا یخورد، توقع نداشت با اون اخالق سگ کهی ترمه

 :من کنون گفت

 ...شدم یبه کل عوض م دیمجبور بودم، با -

 ... سوالش رو نگرفتو ترمه رو به حال خودش گذاشت  یکردو پ یاوهوم محراب

*** 

 یهست يکوچولو يدستا نطورمیکه دستش بودو هم یهست يکوچولو یرمه با ساك دسترفتو ت یجلو م محراب

 ...رفت  یرو گرفته بود پشت سرش راه م

 ...گرفته بودن "به مدرسه که آدرسشو قبال دنیرس

 ... به استقبالشون اومد  رستانیدب ریمد

 درسته ؟ دیباش اضیر دیجد ریمجد دب يآقا دیهستم، شماهم با یبنده رفعت د،یخوش آمد -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ١٢٠ 

 ... یبله درسته ، خوشبختم جناب رفعت -

 همسرتون هستن ؟ شونیا ن،یخوش اومد یلیخ یلیخ -

 ...انداخت یبه ترمه وهست ینگاه میبرگشتو ن محراب

 ...همسرم و اون خانم کوچولو دخترم هستن  شونیبله ا -

دست  عیسر یلحنش متفاوت، ول دهینمدت از محراب ش نیکه ا ییجمله با همه حرفا نیحس کرد چقدر ا ترمه

 ...داد یسالم گرم ریبرداشتو رو به مد یباف الیاز خ

مدرسه  یفرهنگ يکنار همسرم تو کارا نیهستم، قراره اگه موافق باش ي، بنده صمد یسالم جناب رفعت -

 ...کمکتون کنم

دلش به حال  یکس ادی یم شیکم پ یمنطقه محروم نجایا م،یشیخوشحال م یلیباعث افتخار خ "بله حتما -

 ...بهشون بکنه  یبچه هابسوزه و بخواد لطف نیا

 ...مشهود  "کامال شیبودو حس خونگرم نیریمرد ش لهجه

که خبر  ییتا اونجا نیامروزو باماباش نویکه افتخار بد شمیکنار مدرسه هستش، خوشحال م نجایخونه ما هم -

 ...کنن  دایخونه خوب پ هیا تون به بچه ها سپردم بر ن،یدارم هنوز کامل مستقر نشد

 ...مید یرو م بشیما خودمون ترت ستیکار ن نیالزم به ا "واقعا -

 ؟يسوال ببر ریمارو ز يمهمون نواز يخوا یپسر جان ، م یچه حرف نیا -

 ...خودش انتخاب کنه  قهیخواد خونشو به سل یهمسرم حساس دلش م ست،یبحث تعارف ن نیباور کن -

 ... نیلیشه هر طور مابا! نطوریکه ا -

 ...دنینفس راحت کش هیکه به موقع محراب جمعش کردو جفتشون  شدیاوضاع از دستشون خارج م داشت

به اسم  کیکوچ "بایشهر تقر هیآشنا بشن  طیبا مح ننویگذشت که بتونن اطرافو بب نیروز وقتشون فقط به ا اون

 ... گرمو مرطوب  ییبود با آبو هوا یلب مرز آب "قایکه دق کیریس

شهرو نشونشون داد ازشون  شتریروزه ب هی "بایتقر نکهیبود، بعد ا یخونگرمو مهربون یلیمرد خ یرفعت يآقا

 ... خواست که شبو مهمون خونه اون باشن 

 ادیدر مقابل اصرار ز یخسته بودن، ول یلیبودو محرابو ترمه خ دهیخواب یگرفتن، هست شیبرگشتو پ ریمس یوقت

 ...باالخره مجبور شدن مهمونش بشن  اوردنویاب نت یرفعت
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زن ... کرد  یمحرابو ترمه رو معرف یجلو اومد، رفعت ییخوش آمد گو يبرا جهیهمسرش خد دن،یرس یوقت

استقبال جلو  يخونه بودن که دخترا و پسرش هم برا اطیکرد، توح یاونا ابراز خوشحال دنیاز د یخونگرمم حساب

 ...نکردن  یبیاحساس غر چیاومدن، انقدر مهمون نوازو خونگرم بودن که ترمه و محراب ه

 ... یشروع کرد به معرف یرفعت

 ...هست ازدواج کرده  یخانم چند سال میدختر بزرگم مر شونیآقا محراب ، ا -

 ...ادامه داد يگفتو پشت بندش با خنده مردونه ا نویا

، امسال درسش تموم شده،  یدختر دوم نوی، م ینیب یکه م نمیوز مهمون خونه باباست، اهنوز که هن یول -

هم  يخونه ، اون ته تغار یشازده پسرم ارسالن، امسال سال اول رشته مهندس برق م نیگرده ، ا یدنبال کار م

عقد کردست، به  ا،یکار رفته در يراب ست،یپسر اولمم اردالن که خونه ن رستان،یسوم دب رهیمهگل ، امسال م

 ...رسه  یخدمت م يزود نیهم

 :رو کرد به مهگلو گفت ستادنیسرپا ا نطوریمهموناش هم دیکه تموم شدو د حرفاش

 ...  دیبفرمائ دیبفرمائ...دحترم خسته شد  ر،یبابا بچه رو بگ -

 ...و دخترا دوره ترمه رو گرفتنو ارسالن و محمود هم دور محرابو  جهیخد

 ... یرو کرد به رفعت محراب

 ... شهیخوام م ی، عذر م یجناب رفعت -

 ...ادامه داد  نشیریاجازه نداد حرفش رو تموم کنه، با همون لهجه ش یرفعت

 ... پسر جان به لفظ قلم حرف زدن، بگو محمود ، راحت باش  يدار يچه اصرار -

 ... ستیدرستش ن ستمیراحت ن ن،یپدر من هست يشما جا -

 ...میبرنامه ها هم ندار نی، از ا میراحتاما ما  -

 نکهیگره کرده بدون ا ییخونه با ابرو یتا سالن اصل اطویسنگ فرش شده ح ریباالانداختو مس ییابرو محراب

 ... کرد یدرخواستش رو بگه ط

کدبانو درستش  هیکه معلوم بود  يخوشمزه ا يو پلو یمحل یپهن کردن، ماه دهینکش قهیشامو به دق سفره

 ... کرده 

بود  فتادهیجا ن ينطوریخونواده اونا ا نیتعارف ب شدن،یمعذب م شتریزدنو ترمه و محراب ب یبفرما م یه اونا

 !!!گذشت  یسخت م یکمی ينطوریبهشون ا نیواسه هم
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 ...بده  یکه تموم شدو دخترا بلند شدن تا سفره رو جمع کنن ، ترمه هم بلند شد تا کمک شام

راحت ... مادر نیبش زم،یعز نیخونه مون کار کنه، بش يمهمون تو میذارم دختر گلم، ما رسم ندار یمگه م -

 ...باش 

 ...گفتو نشست یچشم ترمه

 ... برگشتن و ترمه رو دوره کردن  یمحل ینیریو خرما وش يچا ینیس هیربع با  هیبعد  دخترا

 نکن ، چند سالته؟ یبیبگو غر يزیچ هیخوب ترمه خانم  -

 !!!کنه  ینم یبیاحساس غر "اصال نجایآدم ا نیخونگرم یلی، شما ها خ یچ يبرا یبیغر زمینه عز -

 ... نویگفتو رو کرد دوباره به م نویا

 ...و سه  ستیتو ب رمیم گهیماه د هی -

 آره ؟ یهست يپس آذر -

 کنه  چشیبود که سوال پ میت مرنوب نباری، ا میهست یمنو اردالنم آذرماه! اوهوم، چه جالب  -

 ؟ یپس ، دانشگاه نرفت يازدواج کرد یترمه ک -

 ...خوندم، با محراب تو دانشگاه آشنا شدم  یشد، من روانشانس يعجله ا یکمیخوب  زم،یچرا عز -

 بوده ؟ ییچه بامزه، پس عشق دانشجو -

 :به مهگل رفتو گفت يتشر هی نویم

 کودن؟ استادت بود درسته ؟ یفهم یشون رو نم یفاصله سن -

خوند، به واسطه اون  یکه تو دانشگاه ما درس م المونیاز فام یکیاوهوم، البته استاد خودم که نه ، استاد  -

 ... میآشنا شد

 یدچار استرس م دیبا یهر پاسخ يکرده بودن وگرنه حاال برا یکیآورده بودن از قبل همه حرفاشونو  شانس

 ... شدن 

 ؟ نجایا نیمدحاال چرا او -

مدت  هی نکهیجفتمون کار بود و هم يبرا نجایکردن، ا یهم نم یخونواده ها مخالف بودن، کمک یکمیخوب  -

 ...  میبعد مهاجرت کن مویبارمونو ببند یکمی میخوا یم م،یشدیازشون دور م

 ... شهیاز حاال دلمون براتون تنگ م ی، ول یفکر خوب نطور،یآهان که ا -
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بود  یبه محراب انداخت که گرم صحبت با ارسالنو رفعت ینگاه هیزدو روشو از اونا گرفتو اول  يلبخند ناز ترمه

خونواده گفته بود دچار  نیکه به ا ییحاال به خاطر دروغا نیکه غرق خواب بود، از هم ی، بعدم به چهره هست

 ... شد  حبتدوباره مشغول ص دویکش یعذاب وجدان شدو بغضش گرفت ، آه آرووم

کردن، تا خونه شون آماده بشه و  یعادت م رانهیتعارفات سختگ نیبه ا دینبود با يهمونجا موندن، چاره ا شبو

 ! نموندن داشته باشن يبرا یبهونه خوب

شبا مجبور  یاتاق کنار هم پهن کردن، هوا به نسبت ظهر خنکتر شده بود،تهران که بودن بعض يرو تو جاشون

 ...هنوز هوا دم دارو گرم بود  نجایخوابن اما ابودن با لحاف گرم ب

خودشون خوابوند و  نیرو ب یترمه هست دن،یکه براشون آماده کرده بودن دراز کش يدیسف زویتشک تم يرو

 ... دیدراز کش

هم  نویا یصداش تنگ شده بود، حت يبم محراب بلند شد، دلش برا يکرد ، صدا کیکه به بالش نزد سروشو

 ...کرد یم غیازش در

 ؟ يکه نداد یسوت -

 !بگم  دیبا یچ رهیم ادمیوقتا  یکنن، بعض یسوال م یلیخ ینه، ول -

برگشت بلوزش  یبلوزشو باز کرده بود، وقت يشدو طرف ترمه برگشت، به خاطر گرما دکمه ها ریخ مین محراب

 ...شد  رهیشد، ترمه نگاهشو گرفتو به سقف خ ونینما شیعضالن يکنار رفتو سرشونه ها

 در انتظارمون باشه ؟ یممکن چه عواقب جایحرف ب هیبا  یدون یرفت، م ادمیکه  یچ یعنی -

 ...روشو به سمت اون برگردوند  يکفر ترمه

 یچ شونیخصوص يوقتا در مقابل سواال یمونم گاه یخوب م ست،یدونم، دست خودم که ن یبله جناب م -

 !بگم دیبا

شد، حق با ترمه بود،  رهیکردو برگشتو از پشت ، آرنجشو حائل تنش کردو به سقف خ يتک سرفه ا محراب

 !نبود يدیبع زیدر مورد خانما چ ی، ول دنیپرس ینم يزیطور مسائل چ نیمردا در مورد ا "قطعا

پا  شیمسئله پ هینشده  یچیهنوز ه د،یاخماشو بازم توهم کش عیسر یخنده محو نشست گوشه لبش، ول هی

 !ختیر یداشت تمرکزشو بهم م افتاده

باشم ، بعدم  انیتا منم در جر یگفت یو بهم بگو چ ایکه نداره ، فقط شب ب یبگو فرق یگ یم یخوب هرچ -

 ...غمبرك زدن نداره گهید نکهیبشن، ا زیر یرو بهشون نده که بخوان تو همه چ يادیز
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 !؟ دنیپرس یهرچ -

 !؟ دنیپرس یمگه چ "اصال گه،یخوب آره د! ؟ دنیپرس یهرچ یچ یعنی -

 انیبگم که در جر نیبخوام به ا دویپرس میکه مر يزیفکر کن چ"چشماش گشاد شدو با خودش گفت ترمه

 ... شهیم اتیکل عمل الیخ یزنه و ب یرو م یهمه چ دیاالن ق نیباشه، هم

*** 

شروع  نویرفتن مهگلو م بعد میدوباره گونه هاش سرخ شد ، مر!زده بود میکه مر ییسمت حرفا دیذهنش کش بعد

دوست داره، بعدم  یلیچقدر مهربون و اونو پسرش عبدو خ نکهیکردن از شوهرش رضا و ا فیکرد به تعر

 ...دیکش کیبار يگل کرد و کار به جاها طنتشیش

شد، آخر سرم انقدر  یم دیسرخو سف شتریآش نخورده دهن سوخته، ب يداد ترمه  یم حیتوض شتریاون ب یچ هر

  د،یگرفتو از ترمه پرس یکه داشت گازش م یو سربه سرش گذاشت تا باالخره سوال دیخند

داد،  یتعجب مسخره ادامه م نیبه ا گهید یکمیو چشماش گشاد شد، اگه  دیسرش سوت کش چارهیب ترمه

 ...سوالو تو ذهنش مرور کرد  دوینفس آرووم کش هی شد،یم یاوضاع بد بحران

 دختر ؟ ياری یدووم م يها، چطور يورزشکاربد  کلشیآقاتون ه... ترمه  -

 ...داد  لشیفکر تحو یجواب ب هیباشه و  يکردعاد یدهنشو قورت دادو سع آب

 ...کنه  یمراعات حالمو م شهیمهربون ، هم یلیاون خ -

 ..طیشرا نیکردن تو ا يحرف ، چقدر سخت بود نقش باز نیافتاد موقع ا یپس م داشت

 :تموم گفت یسرشونه ترمه زدو با لودگ یدست میمر

 ...منت بکشه هربار یکل دیکه با ينطوریا ،یکن یپس براش ناز م يتو ، چطور یهست یچقدر خجالت -

هاش گذاشتو  قهیشق يرو یدست يطاقت نداشت، ازشدت خجالت تموم تنش مور مور شده بود، عمد گهید

 ...  دیاخماشو توهم کش

 ..گم دخترا جاتون رو بندازن یم ، االن محرف زد یلیخ دیببخش يوا -

 ...باالخره دست از آب کردن ترمه برداشتو تنهاش گذاشت  میشد که مر ينطوریا

*** 

 ...رو انداخت  یهست يرو دوینفس پرصدا کش هی

 ...گم  یمحراب م -
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کرد ،  یصداش م ينطوریصداش کنه ، هربار که به اجبار ا کیبراشون سخت بود بخواد به اسم کوچ هنوز

 گهیطور د هیهوا اسمشو صدا زده بود حالو هواش  ینبودو ب یاما االن که کس رفت،یباالم دیضربان قلبش شد

 ...بود 

 ؟ هیچ -

 :آب دهنشو قورت دادوگفت ترمه

 شه؟یبه نظرت مشکل ساز نم میمون رو بهشون گفت یاسم واقع نکهیا -

 رییرو تغ لمونیفام نکهیسخت بود، هم يادیندادن ز یسوت گهید ينشه، اونطور دوارمیام یعنیدونم،  ینم -

اسمو  نیمنو به ا یبودم، کس گهیاسم مستعار د هیبا  اتیباشه، بعدشم من که موقع عمل یفکر کنم کاف م،یداد

 ...رنیردمونو بگ قیطر نیاز ا ونمد یم دیندارن، بع یتو هم که شناخت يشناسه، رو یاشرار نم نیب لیفام

 ...اوهوم  -

 ...بخواب ،نگران نباش  ریبگ -

از طرف اون براش تو اون  يکننده ا دواریهر کلمه ام دنیسوزه، شن یحس کرد دوباره گوشاش داره م ترمه

 ...قوت قلب بود طیشرا

بودن، محراب دست  ریو ام یماجرا، عل نیخبر نداشت، تنها شاهدان ا یچیاز ه چارهیافتاد، زن ب سویمامان گ ادی

 دن،یکه تو حاله چشم محمد بودو همه د یپر خطر ازش اجازه گرفت، اما خوب اشک نکاریا يبرا دیمحمدو بوس

روزنه  هیرو داشته باشه، ته دلش  یعل تیاخواست رض یبود، اما دلش م يسور نکهیترمه ازش اجازه گرفت ، با ا

 ... کرد  یقلبش م يعقلش رو فدا ییوقتا هیکه  يبود ، روزنه ا يا

زودبود ، چشماشو بست و باالخره خواب مهمون چشماش  يادیز یو دلتنگ يریفروداد، واسه بهونه گ بغضشو

 ... شد 

که از  ییزمزمه ها يچشم باز کردو صدا یمهمون بودن، ترمه وقت یخونه رفعت يروز جمعه بودو همه تو اون

 ...رو داره  شیرو پ یمتوجه شد امروز روز شلوغ دیاومدو شن یسالن م

هوا رها شده بود، خندش گرفت ، چقدر  یکه ب ییبود، طاق باز با دستو پاها دهیخواب يبه حالت با مزه ا یهست

 ومدویبازم دلش ن ینبود روشو بندازه ول يازیرفت، هوا دوباره گرم شده بودو ن یهر کار اون ضعف م يدلش برا

 نیوقت از ا چیبود، ه دهیبه شکم خواب رهدوبا د،یباال آورد، نگاه سمت محراب چرخ یشکم هست يمالفه رو تا رو
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به افکارش  ،یطانیش دنیخواب دن،یمدل خواب نی، ا دهیاومد، به نظرش اومد شن یخوشش نم دنشیحالت خواب

 ...نگاهشو ازش گرفت  دویخند

رفت تا دستو صورتشو بشوره و  رونیب ییسرو صدا نیخونه راه داشت، بدون کمتر اطیبود که به ح يطور اتاق

 ... بره کمک دخترا

 ...دیمال یجاش نشسته بودو چشماشو م يبرگشت تو اتاق ، محراب تو یوقت

 ؟ يدیخوب خواب ر،یسالم صبح بخ -

 ؟يکجا بود!شد  یچ دمیانقدر خسته بودم که نفهم -

 ... اطیح يتو -

از  یشد و با گفتن اوهوم مونیرفته، اما پش رونیبلباس  نیبگه و بهش تشر بره که چرا با ا يزیاومد چ محراب

 ... رفت  رونیجاش بلند شدو ب

شد، کاسه چشماش تر شد، چقدر دلش  رهیرفت خ یروش راه م يکه جلو ينشستو به مرد یکنار هست ترمه

 یکه تصورش رو م يزیسخت تر از اون چ یلیخ یکرد، عاشق یتنگ بود، حاال حس م یبچگ ياون روزا يبرا

 ...دیکش یهست دیسف يدستا يانداختو انگشتش رو رو ریکرد، سرشو ز

همه خالء  یتونست جال یم یبود، هست نطوریهم! حضور اون بتونه از درد تلخش کم کنه دینظرش اومد، شا به

 ... رو پر کنه  شیزندگ يتو يها

داشتن  یوشد که همه شون سعاز آدم روبر یاومدو با موج رونی، آمادش کردو از اتاق ب دارشدیب یهست یوقت

 ...رو درحقش تموم کنن  يمهمون نواز

دست ترمه رو گرفتو گوشه اتاق کشوند، زن برادرش اردالن، اونجا نشسته بودو منتظر تا ترمه رو بهش  مهگل

 ...کنن  یمعرف

 ...ماهن جفتشون  یلیخ م،یخواهرش ندا ست همکالس نمینرگس زن داداشم ا نیا نیترمه جون بب -

،رضا هم  میشد، همون موقع هم با شوهر مر یمیزود با اون دوتا هم صم یلیکردو خ یبا هاشون روبوس مهتر

تا خندش  رهیخودش رو بگ يکرد جلو یسع یلیافتادو خ میمر فاتیحرفا و تعر ادی دنشید نیآشنا شدو ح

 ...رسواش نکنه

پسر پنج ساله اخمو با  هیرضا،  مویبه عبد ، پسر مر دیکرد، آخر سرم رس یبا اونم خوشو بش دویهم د اردالنو

 ...  دیبار یاز سرو روش م یکدندگیاالن غرورو  نیکه از هم یدرشتو مشک يچشمو ابرو
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مدام پا  چارهیدختر ب ینگاهشم نکرد ، ول یگوشه نشستو حت هیاخماش باز نشدو  دیرو هم د یهست یوقت یحت

 ... سمت ترمه گشتیبر م یاشک ییبا چشما دویشن یذاشتو هر بارم جواب رد م یم شیپ

 ؟ کنهینم يباهات باز یشد هست یچ -

 ...اون چسبوند  يشد به ترمه و با بغض خودشو به پاها رهیخ شیتونیز یاشک يسرشو باال آوردو باچشما یهست

 یکه هست يبار آخر یحت...خورد  یحرص م کردویتموم مدت داشت به اصرار و انکار اون دوتا نگاه م محراب

خواست بره و اون پسر بچه تقسو اخمورو  یعبد گذاشتو اون به عقب هلش داد دلش م يدستا يدستشو رو

 ... کرد آرووم باشه  یم یکردو سع یم يبازم خودخور یبده ، ول یگوش مال یحساب

ونش به دوباره رفت سمت عبد خ یگذاشتو هست نیزم يرو آرووم کردو رو یترمه هست دید یبارآخر وقت یول

 ... شدو رفت سمت اون دوتا  یرفعت يها یوراج الیخ یجوش اومد، ب

شد  قیخوب به چشماش دق یلحظه وقت هی د،یبار یشدبه پسر که مثل خودش غرور از سر تا پاش م رهیخ بااخم

 ...کردو دستشو جلو برد ییهوا یشد، خنده ب یچشماش تداع يخودش جلو یبچگ

 ؟ یشیسالم مرد کوچولو با من دوست م -

 ...بزرگ محراب گذاشت  يدستاشو تو دستا ستادویکردو صاف ا یخنده قشنگ پسر

 ...اوهوم  -

 ؟یکن ینم يباز یحاال به من بگو چرا باهست م،یپس ما دوست -

 ...چون هم دختر ، هم بچه  -

 "دهیخودمو داره به خودم پس م يدار مکافات ها، جمله ها ایگن دن یم " دیخند

 ؟ یاگه دلش بشکنه چ یول -

 ...باال انداخت  يشونه ا عبد

 ...کنه  یداره نگات م يچطور نیبب -

 ... هیگر سیبودو چشماش خ زونیعالمه آب آو هیلباش با  یهست

 ...خوشمزه بخرم  زیچ هیجفتتون  يباهاش دوست باش تا برا -

 ... خره  یخوام بابام برام م ینم -

 ؟ یچ رمی، اما اگه من ازبابات اجازه بگ يریگ ینم يزیچ بهیخوبه که از آدم غر یلی، خ یچه پسر با ادب نیآفر -

 ... دینگاهش سمت رضا چرخ شد،یمشکوك به چهره محراب نگاه کرد، داشت قانع م عبد
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 ...نگاهشو خوند، سمت رضا رفتو مردونه دست داد یمعن محراب

 ...گم یم کیتبر ،بهتيکرد تیوب تربخ یلیپسرتو خ -

 کنه ؟ یم یشده، دوباره داره کله شق یچ...ممنون  -

 ...حرفاست  نیاما پسرت غد تر از ا ارهیخواد دلشو به دست ب یآره دخترم دلش م -

 ...سمت بچه ها اومدن  دنویخند جفتشون

 ... مراقبش باش  یلیبرو تو اتاق، فقط خ رویرو بگ یعبد دست هست -

 ... ییباشه بابا -

 گه؟یقول مردونت حساب کنم د يتونم رو یممنون پسرم ، م -

 ... اوهوم  -

 ینقطه ضعفش م يخواست قانعش کنه مثل رضا دست رو یافتاد ، اونم هر موقع م ریخودشو باباام ادی محراب

 ... ذاشت 

 دیرو با یراه رفتن یکردن، ول یگشتن هتل همه از رفتنش ابراز ناراحت یداشتن بر م یروز بعد از ظهر وقت اون

 ... رفتن  یم

هم ترمه بهشون  "شون تشکر کردنو قرار شد از فردا صبح محراب مشغول بشه و بعدا ییرایبابت پذ ازشون

 ...ملحق بشه 

که بهشون خوش گذشته بود اما به حد خودشم پر  نیدوروز با ا نیا دن،ینفس راحت کش هیهتل  دنیرس یوقت

 ...ده هم بوداسترسو خسته کنن

رو طبق برنامه  یگرفتو همه چ یمرتب باهاشون در ارتباط بودو گزارش کارو از محراب م ریچند روز ام نیا تو

 ... برد  یم شیپ

ترمه  ویهست یتمام مدت حواسش پ یمشغول تماشاشد ، ول "اتاقو روشن کردو مثال کیکوچ زونیتلو محراب

 ... کردن  یم يبود که داشتن باهم باز

 ... کرد  ینگاهشون م یواشکیهربار  یاونا نباشه ول يرو میکرد نگاهش مستق یسع

 نیب یدست یبود، کالفه و عصب 10 کیانداخت، نزد ینگاه وارید يگذشت ، به ساعت رو نطوریهم یساعت هی

 ...دیموهاش کش

 ...کنه  یسرو صدا م يادیبخوابونش، داره ز -
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 ...شد بهش  رهیبا اخم خ ترمه

 ؟ چارهیبه تو داره بچه ب کاریچ -

سرم درد گرفت،  ،یستی، مراعاتم که بلد ن نیکنیسرو صدا م نیداره، دوساعت دار کاریگه چ یتازه م -

 ...خوام بخوابم  یبخوابونش م

 :خودش گفت هیو همونطور با لحن شب ستادیش ا نهیس نهیجلو اومد، س ترمه

 ... يبهم دستور ند گهیباشه د ادتمیخودت بخوابونش،  یناراحت یلیخ -

 یترمه سرکش رو نم نیا "گردنش تا معرض تورم پرخون شد ، دلش اصال ينفساش صدا دارشد و رگا محراب

 !خواست

 !؟ ستمیرفته من رئ ادتی؟ دستور ندم، نکنه  یگفت یچ -

 ... نه مال حاال میهست اتیکه تو عمل یاون مال زمان ینرفته، ول ادمی رینخ -

 ...  رسهیکن، نوبت منم م يخوب لجباز یلیخ -

بشه،  زونیبود تا لباش آو یغرش محراب براش کاف دنید چارهیاومد، دختر ب یکردوسمت هست یپوف محراب

 ...  زیسرشونشو کج کردو چشماشو ر

  " یلینشم خ ونهید ایخدا "دیلرز دلش

 ! خواست یم ادیرفت ، چقدر دلش فر ییرفته رو برگشتو سمت دستشو راهه

اومدو حوله رو  رونیب یدسته در گذاشتو ازش فاصله گرفت، محراب وقت يمحرابو برداشتو رو دیحوله سف ترمه

 ... دستاش گرفت  يلحظه بستو آرووم حوله رو برداشتو تو هیچشماشو  د،ید

نگاهش  رهیترمه شدو زل زد بهش، ترمه خ کیکرد، نزد شتریدور حوله مچاله شدو فشار دستشو ب انگشتاش

 ... کارم بلد نبود  نیخواست اونو از خودش برونه، اما ا یدلش م "راب واقعاکرد،مح

 ...الزم نبود  -

 ...نکردم  يکار -

 ... نکن  نکارویا گهید "به هر حال لطفا -

که  دید یرو م يزیچ یتو اون مردمک رنگ یول ره،یتونست نگاهشو بگ یمغموم نگاهش کرد، کاش م ترمه

 ... کرد  ینم یرو معن یگاون دل سن يوقت حرفا چیه

 ... باشه تلخ گفت  هینبود  یشباهت به بغض زدگ یکه ب يصدا با
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 دویکنارش دراز کش شد،ینازش م يخواب داشت مهمون چشما گهیرفت که د یانداخت و سمت هست ریز سرشو

 !!! دونست کجاست ترك خورده  یتو وجودش که نم ییجا هیبازم حس کرد 

زد  رونینوشته رو در حمام گذاشتو ب هینکرد ، فقط  دارشونمیب یرفت، حت یروز محراب بدون ترمه و هست اون

 ... 

کرد بچه هاهم  یخودشو معرف یوقت... تا هم سال دوم  15داشتو  یاضیتا دانش آموز تو سال سوم ر 20 کینزد

 ... کمرنگ بشه  ظیغل ياون اخما یکمیکردنو باعث شدن  یزبون نیریخاص خودشون ش یهرکدوم با خوشمزگ

 !!! یمعلم نیبودنو کنار بذاره و بچسبه به هم یروز مامور مخف هی دیکه حس کرد شا يداشت، جور یخوب يروز

 یبنگاه معامالت ملک هی يتو یدوتا از همکاراش که به صورت مامور مخف یکیروز بعد مدرسه، رفت سراغ  اون

 ...کردن یکار م

 یدر هتل داشتن قدم م يجلو یترمه و هست دیرس یقولنامه کردو به هتل برگشت ،وقت يسور "رو کامال خونه

 ...زدن، با عجله جلو اومد 

 ؟ نیکن یم کاریچ نجایا -

 ...حوصله مون سر رفته بود خوب  مییسالم، از صبح تنها -

 ...ك باشهممکن خطر نا یگ ینم ،ياریدر م يبچه باز يخدا، ترمه زده به سرت، اخه چرا دار يا -

 ... نیهم میزد یقدم م میدر فقط داشت يجلو نجایهم م،یقرار نبود بر ییجا ،یکن یشلوغش م يخودیچرا ب -

 ... کالفه ازشون خواست برگردن داخل هتل  دویسرش کش يرو یدست محراب

 ... ترمه شد کیوارد اتاق شدن، درو با ضرب بستو نزد یوقت

دوزم که باعثو  یزمانو بهم م نویبشه زم شیبچه مسئولم اگه طور نیدونم ، اما من در مقابل ا یتورو نم -

 من، مفهوم بود؟ يخودت مشکل درست کن نه برا ينابود کنم ، پس نه برا شویبان

 ...دیکلمه آخرو با تحکم گفت که ترمه ناخودآگاه به خودش لرز انقدر

هاش  يجناب مسئولن، بعد موقع رفعو رجوع گند و کثافت کار رسهیکه م نجایبه ا گهیآره د "لب غر غر کرد ریز

  "افته گردن من  یم تشیهمه مسئول شهیکه م

 ...محراب بلند شد  يزد که صدا یبا خودش حرف م نطوریهم داشت

 ...اونجا  میر یخونه رو قولنامه کردم، فردا ظهر م -
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نفسش گرفت،  د،یهوا برگشتو مچ دستشو کش یاب برفت ، محر دوینگاهش کنه راهشو کش نکهیبدون ا ترمه

 ... کرد آرووم باشه  یگرفت، سع یبار بود دستشو م نیاول نیا

 ... يبر ویزنم بهم نگاه کن، دوست ندارم هنوز حرفم تموم نشده راهتو بکش یباهات حرف م یوقت -

 یبه اون در، آدرس خونه رو بذار خودم باهست نیپس ا ،يد یم یتیدوست ندارم،مگه تو اهم زایچ یلیمنم خ -

 !ستین يازی، به توهم ن رمیم

به  ي، مجبور يندار نکارایواسه ا یوقت گهید رهید یلیخ يو لجباز يواسه خودسر گهید نشد خانم کوچولو د -

 ...  يهمه حرفام گوش بد

شد، نگاهشو ثابت کردو  مونیپش یول رهیقطره اشک سمج گوشه چشمش جاخوش کرد، خواست نگاهشو بگ هی

 ...انداختو ازش دور شد ریکرد، سرشو ز یبه جاش محراب صحنه رو خال یبا چشماش حرف زد ول

*** 

دوست  یلیرو خ نجایکرد، ا یحس م یدونست چرا ول ینم د،یحس خاص تو دلش خز هیوارد خونه شدن  یوقت

 !داره 

 یآنچنان کویتونست مال خودش باشه، مثل خونه خودشون ش یو نوساز که م ینقل يدار کوچولو اطیخونه ح هی

 ...بود  نیریو ش یترمه دوست داشتن يبرا ینبود ول

هم  يروبرو "قایو دو تا اتاق خواب که دق یآشپزخونه نقل هیسالن کوچولو با  هیجا رو با ذوق نگاه کرد،  همه

تونست از  یمثل خونه خودشون نم گهید نجایپر کرده بود، ا ییحموم و دستشو سیهم سرو نشونویبودنو فاصله ب

خنده  د،یخر یشدنو به جون م دهیترس د دیهربار دوش گرفتن با يحموم داخل اتاق خوابش استفاده کنه، برا

 ...بزرگ تر بود شد  رویکه نورگ یوارد اتاق یکردو با هست يا

 :زد گفت  یکه توصداش موج م یذوق با

 ...اتاق مال من  نیا -

نثارش کردو  ی،خودخواه يشدو به دوتا اتاق نگاه کردو با لحن مسخره ا کیبده نزد یجواب نکهیبدون ا محراب

 ...رفت 

 !داره  ازیگفتم، بچه به آفتاب ن ی؟ به خاطر هست یکن یم ينطوری؟ چرا ا یچ یعنی -

 ؟ يدار ینگفتم، باشه مال تو ، بازم حرف يزیمن که چ -

 ... نه  -
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 .. .دختر خوب  نیآفر -

ها روشن ، به نظرش  يواریبودو کاغذ د رهیاتاقا ت يواریساختو از کنارش رد شد، کمد د یبهش شکل ترمه

 "اتاقم  نیاالن عاشق ا نیخدا جونم از هم " دیقشنگ اومد، خند

 ...کنما  یاتاقمو خودم انتخاب م لمیمحراب خان ، گفته باشما وسا -

 ...فرستن  یرو برامون م ی، همه چ شهینم -

 ...ستادیگشت ، ا یتلفن م زیبرگشت تو سالنو کنار محراب که داشت دنبال پر یعصب

 آماده کنه  گهید یکیخوابمو  لیخوام، من دوست ندارم وسا ینم -

 ...ابروشو باال داد  دویکش شیگوشت يلبا يرو یفاصله شو کم کرد، دست محراب

 اونوقت چرا ؟ -

 ...دوست ندارم ... زشت  گه،ید ادی یخوب خوشم نم...  زهیچ -

 لمونیوسا هیبق میخر یم نجایکه از ا زایجور چ نیو ا یروزمره و خوراک لیترمه خانم، به جزوسا میتون ینم -

نفس  یما حت م،یبخر نجایا میرو بر نایخواب و ا لیرو بفرستن بعد وسا یکه همه چ شهیآورده بشه، نم دیبا

 ...  زایچ نیچه برسه به ا گهیهماهنگ شده باشه د دیهم با دنمونیکش

 ...خوابم  یم نیباشه پس من رو زم -

 ... یهرطور راحت!  ستین یمشکل -

 ...بره خوب  یخوابم نم نیلجباز ، من رو زم دندهی ،ينامرد یلیخ -

 ...مشکل خودت  گهید نیا -

 ...طلب من  یکی؟ باشه ،  ينطوریا -

، ترمه هم سرگرم  رهیبگ رونیرفت تا روز اول شامو از ب رونیمحراب ب نکهیتخم ترمه ادامه داشت تا ا اخمو

 ... شد  یهست

کرده بود، ترمه با چندش دستشو از دهنش  سیبردو صورتشو خ یدهنش م يرو مدام تو شیگوشت يانگشتا

 ...بچه رو بلند کرد  هیگر يصدا دویکش رونیب

 ...  یهست...  یقربونت بشم ، هست یاله گه،ینکن د هیخوشگلم، گر زم،چتهیچته عز -

آخر سرم قهر کردو دستاشو ... هاش بلند تر  هیگر شدویلوس تر م یهست د،یکش ینازشو م شتریترمه ب یهرچ اما

 ... نهیاجازه نداد ترمه صورت نازشو بب گهیسرش گذاشتو د يرو
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 !شده بود روزاش نیا یتنها دلخوش نیا رفت،یضعف م یهست يها يلوس باز يدلش برا ترمه

 يتو دیچرخش کل يشست که صدا یرو م یکرد، داشت دستو صورت هست یآشت یزدو باالخره خانوم بغلش

 . ادیب رونیب يدرمجبورش کرد زود

 ... گذاشتو سمت محراب رفت  نیرو زم یهست

 ! تو يدیخر زیچقدر چ -

 ...خونه دستش پرباشه ادی یم یوقت شهیهم دیمرد با -

! شده يجور هیحرف  نیکه حالش از ا دیفهم نویفقط ا دینفهم قیکم شدو دق ایتو وجودش اضافه شد  يزیچ هی

 ... رهیازش بگ دویخر يها سهیو دست برد تا ک ستادیا يآب دهنشو به زور قورت دادو کنار

 ... ییتنها یش یبده به من خسته م -

 ... شمینم -

 ...دونم  ی، من م یشیم -

 !سخت؟ یلیخ دنشیفهم شم،ینم گمیم -

 ... فتهیوظ ،یکه بش یشیسرم، خسته م يفدا "اصال -

 دختر ثبات  نیا اه،یس قهیدق هی دیسف قهیدق هی "حرفاش شد  خکوبیگرد شده م ییبا چشما محراب

بودو سره جاش گذاشت، ترمه هم با  دهیکه خر ییزایهمه چ ییتکون دادو خودش تنها يسر "نداره کال یاخالق

 ... فقط تماشا کرد ستادویشد ا یم شیر شیقلبش داشت ر نکهیوجود ا

 د،یمنظم چ نتیکاب يبود، همه رو تو يبود کنسرو دهیکه خر ییزایچ شتریب نیهنوز نداشتن، واسه هم خچالی

بود،  دهیکه خر يا گهید ییزایو چ ییو چا یگذاشتو بعدم رفت سراغ ماکاران نکیس يرو رو يظرف شو عیما

 ...شامپو صابونو هم تو حموم برد  د،یچ نتایکاب گهیاونارو هم طرف د

شد  مونیپش عیسر یکنه ول یصد بار خواست جلو بره و کمک! کرد یترمه هنوز همونطور ظالمانه نگاهش م اما

... 

 ...خودش برداشتو مشغول شد  يکه گرفته بودو فقط برا ییکاراش که تموم شد ظرف غذا همه

 ... اعصابش بود  ياون بد فرم رو رهیاما نگاه خکرد به ترمه نگاه کنه  ینم یسع

جلو رفتو  عیکرد، سر یم يافتاده بود باز نیزم يکه رو يکاغذ کهیت هیرفت که داشت با یسمت هست نگاهش

 ...با اخم نگاهش کرد یهست د،یدستاش کش نیرفت ازب یکاغذو که داشت سمت دهن کوچولوش م
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 ...دختر  یش یم ضیکارو ، مر نینکن ا -

 ...با اخم زل زد به ترمه بعدم

 ...بچه باشه نیحواست به ا نیذره ب ریز يمنو بذار ویستیبا نکهیا يبه جا -

اعصاب  یکشمکشا جفتشونو ب نیرو بغل زدو سمت اتاق خودشون برد ، ا یجواب جلو اومدو هست يبه جا ترمه

نرم ترمه  يکرد که صدا یم کیکردو دوباره مشغول شامش شد ، داشت لقمه رو به دهنش نزد یکرده بودو پوف

 ... از پشت سرش بلند شد 

 ؟ میبخواب دیکجا با -

 ...اول شامتو بخور ایب -

 ... رمیخورم س ینم -

 ...بخور به اونم بده  ایمونه، ب یبچه گرسنه م -

 ...دم دادم خورده حل کر ریبراش تو ش تمیسکوئیخورده ب رشویش -

 پس خودت ؟ -

 ... رمیخوام س یگفتم که نم -

غذارو  میکه ندار خچالمیهوا گرم  رونیباشه اشکال نداره، ب! يریس يبخور يخوا ینم یاوهوم ، پس که گفت -

 تیسکوئیب نتیکاب نیموقع گرسنه ت شد ، تو ا هیبذارم توش ، مجبورم سهم توروهم خودم بخورم ، شب 

 ... میآب خنکم ندار یراست ،يبا آب بخور یتون یگذاشتم م

 ... ومدیدلش ن یخواست بگه کارت بخوره به اون شکمت ول یدلش م یلیخ

 ...خورم  یخودم م ،یکن ينه الزم نکرده فدا کار -

 ...راحت شد  المیخوبه خ ،يندار ازیبه توپو تشر ن ادیمعلوم ز ،یهست یبچه حرف گوش کن ادی یخوشم م -

 ییچزوندن ترمه خوب حالو هوا يگل کرده بود معلوم نبود اما حالو هواش برا طنتشیش ایه بود ، شد سرخوش

 ... بود 

اشتباه به عرضتون  ری، آره جناب؟ نخ شمیبنده غالم حلقه بگوش تو م یکن یر، پس فکر م نطویکه ا -

 ... ذارم  یآرزو رو به دلت م نیرسوندن، ا

 ...  دیخنده محو کج شده بود ، کش هیمحراب که گوشه لبش به  يگفتو با ضرب ظرف غذارو از جلو نویا

 ... ستادیجلوش ا نهیرو که خوردنو هر کدوم جداگونه ظرفاشو جمع کردن، ترمه دست به س غذا
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 ؟ میبخواب دیاز شام، حاال کجا با نمیخوب ا -

به  م،یکن یها مون استفاده م یبالشم از ساك دست يبرا م،یرپتو هم دا هیانداز هست،  ریصندوق عقب ز يتو -

 ... یراحت نیهم

 !؟ یراحت نیبه هم... جون شما  -

! انتظار داشت  نمیا شترازیب شهیمثل شما نم ياونم ازنوع فوق نازناز یخانم يآره ، چرا که نه، البته خوب برا -

 یخاک نیزم يرو میموقع مجبور بش هیم باشه ممکن ها، اگه الز يرفته چه کاره ا ادتی نکهیدختر جون مثل ا

 ... ستین يزیچ نکهیا م،یهم بخواب

 خواست کار  یباشه، اگرم نم یکرد منطق یشو نداشت، سع یترمه هنوز آمادگ یبا محراب بود ول حق

 .ازش ساخته نبود يا گهید

خواب خودشو  لیوسا یبود که هست یشکرش باق يبرگشت، فقط جا یپتو مسافرت هیاندازو  ریرفتو با ز محراب

 یکمیگذشت  یشب که م مهیروز هنوز هوا گرم بود ، از ن يتو نکهیباا یاون نداشتن ، ول يبرا یداشتو نگران

 ! دنیخواب یم نیزم يداشتن رو "بایبودو تقر یخونه خال نکهیشد، به خصوص ا یسرد م

 ...شدن رهیاندازو انداختنو روش نشستن مستاصل بهم خ ریز یوقت

 ؟ میکن کاریحاال چ -

 ...خودت  يخوام تو بنداز رو یهوا گرم من پتو نم -

 ... شهیکه نصف شب سرد م شهینم -

 رسه؟یبه نظرت م يا گهیراه د -

اومد اما  یفکر ، خجالت زدش کرد ، بدش که نم نیحس گرگرفتن تنشو گونه هاش از ا رانداخت،یسرشو ز ترمه

 ...شرم آورو بده  شنهادیپ نیمحال بود خودش ا "عمرا

 :گفت دویبعد پشتشو بهش کردو دراز کش دویبه صورت محراب زل، محراب نگاهشو دزد دوباره

 ... یکنارم بخواب نجایهم یتون یم ینداره اما اگه نگران یمن فرق يبرا -

 یعنی"چشماشو گشاد کرد ! گرفته بود انگار جهیسرگ! گرفتن  میچقدر سخت بود تصم دیکش قینفس عم هی

 "من  يخدا يبخوابم ، وا
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کرد آرووم  ی، سع دیفهم نویا "شد کامال یرفت م یم يکم آورده بود از صورتش که داشت رو به کبود نفس

 "داد  رونیصدا نفسشو ب یب دویداشت، نرم کنارش دراز کش ایدن نیآروز تو ا ی، هنوز کل رهیآرووم نفس بگ

 " دمیدارم خدا، دارم جون م یعجب حال

 

 "ترمه"

چقدر سخته خدا جونم ، به من ! درد نا مفهموم  هی نمینفسام ، درد دارم تو قفسه س ایبسته  خیدونم خونم  ینم

 یاگه دلش با من نباشه، گناه م ایخدا  ست،ین نیهمش هم تیگن محرم یمگه نم یمحرم ، بهش محرمم، ول

 !ستین اشکه چشم ترسم، چقدر خوبه یم ایغرق لذت داشتنش بشم، خدا نکهیکنم از ا

داره تکون نخوره که  یو معذب، عضالتش انگار سفت شده، سع دارهیکنم ب یحس م "کامال یبه من ول پشتش

 ... ده  یفهمم که داره خودشو عذاب م یم نمیا ی، اما من که حت دهیوانمود کنه خواب

بلند بکشم اما  يخوام نفسا یتو خودم مچاله شدم، م ادیکم، از زور فشار ز یلیخ یلیکم، خ یلیمون خ فاصله

 ! ؟ یچ ارمیاگه تاب ن ک،ینزد يادیعطرش ز

 یجرات م یلیخ یول... ینوازش کوتاه لمسش کنم، ول هیشده قد  یشده با سر انگشت، حت یخواد حت یم دلم

 !!!خواد که سنگ باشه  یکه خودش م یخواد نفوذ تو دل ، سنگ

 یخورم، عظالتم گرفته، دلم م یثابت موندم، منم تکون نمدونم، منم  یم جانیفعال شده، از ه میاشک غده

 ... سخت یلیسخت، خ یخواد آزادش کنم ول

واجب بود عطر تنش  ایخدا "کنم  یدمو عضالتمو آزاد م یم رونیکه هست نفسمو ب يهر جون کند به

خوان  یندارم ، م يکار یمن به کس ،يکنارش قرارم بد ينطوریواجب بود ا ایمست کننده باشه، خدا ينطوریا

ره، پس کمکم کن، یگ ینفوذ نگاهمون هم به قدرت تو شکل م یمن باور دارم حت یبخندن بذار بخندن، ول

 ... کمکم کن تا تحمل کنم 

 ...کهکشان ازم دوره  هیکه سهل  ایدن هی یکه دارمش ول یمن يسوزه، برا یخودم م يدلم برا

هم برام قد همه  ششیحضور پر تشو نیبشن برام با ارزش ، هم کشمینزد نکهیرم، هم یجلو تر م سرانگشتامو

 ... کنم  ینم یتیشکا گهیشکرت ، د ایارزه، پس خدا یداشته هام م

کنم  یزنه، بغض م یذاره، پسم م یبودم اما نم یخواست مراقبش م یندازم، چقدر دلم م یرو آرووم روش م پتو

 ... کنم  یتحملم م ی، ول
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خواب کنار تو  نیداره ا یچه آرامش شه،یخوره و نفساش منظم م یم یکنم آرووم شده، چون نرم تکون یم حس

... 

 یدوباره آرامش م نمیب یکنمو حضورش رو کنارم م یهر بار که چشم باز م یول شمیم داریب يصبح چندبار تا

 ... شهیدوباره خواب مهمون چشمام م رمویگ

 ستیازم ساخته ن يکار یول رهیگ یهوا اوج م یشم، ضربان قلبم ب یوکه مکنم ، ش یشده چشمامو باز م صبح

 ... ثبوت نگاه ادامه بدم  نیشم به ا یمجبور م

 ادمیو بعد چند لحظه تازه  شهیم رهیو به سقف خ رهیگ یباالخره نرم نگاهشو م یگذره ،ول یدونم چقدر م ینم

 ...بدم  یسالم ادی یم

 ... ریسالم صبح بخ -

 ... گهیم رهیم ییو همونطور که طرف دستشو دهیم یسالم آرووم نشیزنه و ح یپتو رو کنار م شهیبلند م ازجاش

 ... میخور یصبحانه م رونیب میر یرو آماده کن م یهست -

 ... شمیخم م یگمو سمت هست یم يا باشه

من،  ی، هست یشیپا نم، خوشگلِ خوشگل،  یدلم ، نفس زیعز "دم  ینازش م ره،یضعف م شیتپل يلپا يبرا دلم

 ... گهیبلند شو د

 ...  رهیچشماشم ضعف م ي، دلم برا کنهیرو باز م شیسبر عسل يچشما يال

 ... می، به به بخور رونیب می، بر یعسل -

 ... نهیشیناز تو جاش م یده و با کل یتکون م سرشو

 اد،ی یرو منتظر بذارم خوشم نم یکس نکهیوقت از ا چیآماده بشم ، ه عیکنم سر یم یکنم و سع یم بلندش

 ... يحس عذاب آور

  گمیم يبلند "نسبتا يبا صدا! کودك درونم فعال شده انگار ست،یشم، حواسش ن یم کشینزد

 ... میما حاضر م،یخوب بر -

 نیرو از ب یهست يکنه و ساك کوچولو یندازه وبعد دستشو دراز م ینگاه کوتاه م هی یگرده و به منو هست یبرم

 ...کنم  ینم یرو بغل زدم مقاومت یهست نکهیا يکشه، برا یم رونیانگشتام ب
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 يچند تا دکه هست ، رو هی ا،یسمت در رهیگذره، م یم یمنو هست یطونیوش غیج غیراه تو سکوت اونو ج کل

 ینم يزیشده چ رهیخ ایتو سکوت به در ارن،ی یبا مخلفاتش م يو چا ینیبرامون س م،ینیش یاز تختا م یکی

 ...، خراب کنم  رهیگ یم ایرو که داره از در یآرامش ادی یخواد حرف بزنم اما دلمم نم یگه، دلم م

 ... کنم  یبلندو کوتاه دل خوش م يموجا يشمو به صدا یم یهست مشغول

  گهیو م شهیگذره ، بلند م یکه م یساعت هی

 ...رسه  یتا شب م لمونیوسا ادیرم، احتمال ز یرسونم ، بعد م یکالس دارم، شمارو م 11من ساعت  -

 ...اوهوم ، باشه  -

  گهیو م ارهیم رونیب یکمی نیماش شهیسرشو از ش يرسونه خونه ، دم آخر یرو م یمنو هست یوقت

 ...ترمه  زیچ -

 !ه؟یچ -

 نیهم يشهر هی میریم م،یبکن نجایرو هم ا ییدایخر هی میتون یفکر کردم، م یکه گفت يزیدر مورد چ گم،یم -

 ...ادی ینم شیهم پ یمشکل گهید ينطوریا ا،یکینزد

 ...  شمیم رهیبه رفتنش خ گمویم يممنون بلند هیبراق  ییزده و باچشما ذوق

 يتشکر يسر سر شم،یشهره ، ذوق زده م کیرو آورده نزد لمونیکه وسا ینیکه ماش گهیو م رهیگ یم تماس

 ... مونم  یکنمو منتظر م یم

 یم یخال لویوسا ادیز ياز عمد با سرو صدا ارن،ی یرو م لمونیم غروبم وساو د رسهیساعت بعد خودش م هی

 ...کمک  يبرا انی یهم جلو م یو کسبه محل هیدوتا از همسا یکی سن،یپل یمخف يروهایکنن ، همه شون از ن

به دلم  یلیخ یول ستین کینزد "م اصال قهیبه سل نکهیهمه شون رو دوست دارم، با ا یول يمسخره ا حس

 ...  ننیشیم

 رهیروش ضعف م يشکال يدلم برا ینارنج يهست به رنگ نقره ا یهست يکمد بچه گونه هم برا هی یحت

 ... نمشونیتا بتونم بچ ارنیرو ب یاتاق هست لیخوام که وسا یدم، اول ازشون م یذوقمو نشون نم یول

 !انگار گمید يایعالمو رو هی تو

داره  فتهیغلطک ب يخواد زودترکارا رو یم نکهیدونم به خاطر ا یمشغول ، نم دیمحرابم باز شده و شد ياخما

 !من داره هیشب یحس هی ااونمیکنه  یتند تند کار م

 !اون کجا يمن کجا و حسا يحسا "خندم یخودم م به
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کنمو عروسکش  یداره، پتشو که پهن م کمیتخت کوچ هی شه،یآماده م یاتاق هست لیکه وسا 9 کینزد ساعت

از اون راحت  المیخ شه،ینازش م يخواب مهمون چشما یو از خستگ رهیگ یذارم آرووم م یمرو کنارش  يناز

 ...  امی یم رونیو ب شهیم

رفتنو خونه خلوت  گهیخدا رو شکر د یوسط سالن بذارن ، ول ارنویداخل ب لوینشده فقط تونستن وسا دهیچ يزیچ

 ...شهیم کمینزد زنه،یچشماش دو دو م یاز خستگ کنم،یشده،بهش نگاه م

 کو؟ یهست -

 ...خوابوندمش  -

 گهیده و م یابروشو باال م يتا هی

 ؟ ینداشت ينکنه حوصله لجاز ای...  ي، راه افتاد نیآفر -

 ...نکردم  یمن کار خاص د،یبچه خسته بود خواب -

 ...  شهیکنه و ازم دور م یخنده مسخره م هی

کنه وجود منو  يادآوریخواد بهم  یمدام م نکهیاز ا رم،یتونم در مقابل متلکاش آرووم بگ یدونم چرا نم ینم

 ...  شمیم یاضافست حرص نجایا یهست

دم  ی، عضالتم منقبض شده ، دارم جون م کنمیجون دوباره شروع م مهیبا اون تن ن شمویفکر کردن م الیخ یب

 ...خودمم راحت تره  الیزودتر تموم بشه خ یهرچ ی، ول یاز خستگ

 ...ادی یکه باالخره دلش به رحم م نهیب یتو صورتم م یدونم چ یکنه، نم یه، بهم نگاه متو آشپزخون ادی یم

 ... ادی یبهت فشار م ينطوریا م،ینیچ یشو فردا م هیولش کن، بق ،يخسته شد -

 ...دم  یآب دهنمو به زور قورت م شه،یسفت م گلوم

 ...دم  یادامه نم گهیخسته شدم د یلیکنم، اگه خ یکه نداره، آرووم آرووم کار م یفرق يتو هم خسته ا -

و  شهیضربان قلبم تند م اد،ی یکه جلو م یکنه ، با هرقدم یکنه، فاصله شو کم م ینگاهم م رهیلحظه خ هی

 ...چشمام لرزون 

قا مثل احم یدونم چرا، ول ینم اره،یدستشو نرم باالم کنه،ینگاهم م رهیهنوز خ ره،ینفسم م اره،ی یجلو م دستشو

ابروهام  يباال"قایدق میشونیبا حس لمس پ یول نمش،یب ینم گهیاما د ست،یدست خودم ن!شهیچشمام بسته م

 ...  رهیگیم شیتموم تنم آت

 ...  کشهیم میشونیبه پ باسرانگشتش
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 ...ادییبه حرف م ندازم،یم ریندارم، سرمو ز دنشوید تاب

 رمیبگ يزیچ هی رمیمن م ر،یبگ هیبعد، برو دوش  يشده، ولش کن، بذارش برا یخاک فویسرو صروتت کث -

 ... میشام بخور يبرا

صورتم دستاشو  یداغ کنمیم یسع یدونم االن چشمام لرزون شده ول یفرستم، م یم رونیآرووم ب نفسمو

 ... نسوزونه، اگه نگاهش نکنم ممکن موفق بشم 

 ...محو صورتشم  ستادمویا هنوز

 ...شمیهالك م یمن که دارم از گرسنگ؟  ستی، مگه گرسنت ن گهیبرو د -

 ...  رمیباشه االن م... چرا هست  -

 ...  شهیندازه و بعدم ازم دور م یم ریو سرشو ز خارونهیشو م ینیپشت انگشت اشارش ب با

ابروم  يندازم، باال یم یبه خودم نگاه ارمویم رونیب یدست فیک ياز تو کیکوچ نهیآ هیدارم،  یقدم برم نرم

 ... سوزهیم

 یمسخرست ول... خندم  یبشم بهشون م یصورتم حرص يرو يو خاکستر اهیس ياز لکه ها نکهیا يجا به

 ... ممنون  گمیم

 ...شد  لیاوضاع خراب فقط دوش گرفتن من کم بود که االن تکم نیدارم، تو ا یرو بر م حوله

 رونیاز تنم ب یدارم، خستگ ی، حس خوب شهیدرشت آب قلقلک م يها رقطرهیکنم پوستم ز یدوشو باز م یوقت

 ...  کشمیم قینفس عم یحموم بخار کردست، ول! انگار رهیم

 یواشکی ام،ی یم رونیکنه ب هیبشه و گر داریب ینکنه هست نکهیمونم با ترس ا یدوش م ریکه ز یساعت مین

لبخندم  ده،یخواب يناناز م،ریگیجا م یتو اتاق خودمو هست عیکنمو سر یباز م شموین ومده،یهنوز ن شکمیسرك م

کنمو  ی، موهاشو نوازش م ادی یم ظربه ن يتو خواب خوشمزه تراز هر لحظه ا نم،یشی، کنارش م شهیترم قیعم

 ...  شمیازجام بلند م

مو بردارم  يجلوش روسر نکهیا يهنوز رو رسه،یخوام برم توآشپزخونه که از راه م یپوشم، م یلباس م عیسر

کنمو  یشونم مرتب م يسرم که به خاطر رطوبت موهام تر شده، دسته هاشو رو دیسف یشال نخ هیندارم، 

 ...رم یسمتش م

 ... ارمیدستت درد نکنه، بده به من ب یسالم ، مرس -
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 یکشه و اخماش تو هم م یبه عضالت گردنش م یده و بعد دست یکنه و بسته رو دستم م یمقاومت نم نباریا

سمت  رمیم رمویگ یشم، رومو ازش م یم مونیراه پش ونیبپرسم اما م يزیچ امی یلرزه، م یره، دلم م

 ...آشپزخونه 

هم دلم منو برده ، ظرف  يچهار نفره ست که بدجور یصندل زیسره جاش رفته، همون م"که فعال  يزیچ تنها

 ...افته  یبه خون نشستش م ينگاهم به چشما نهیشیم یوقت ادیمنتظرم تا ب نمویچ یغذارو روش م

 شده ؟ يزیچ -

 .... قینفس عم هیکنه و بعد  یتنگ م چشماشو

خوام  یم رم،یگ یخبر بد داره، دلشوره م هی، نشون از  نیزم يحرکت ممتد پاهاش رو یگه ، ول ینم يزیچ

 ...  یدوباره بپرسم ول

 !ترسم انگار یم

 ... زنم  یم ایو با پاش هنوز ضرب گرفته ، دلو به در شیشونیپ يگذره ، دستش رو یلحظه تو سکوتمون م چند

 ...محراب  -

 يحرف سر يبه جا...  رهیگ یزنه سرشو باال م یم ادیکه توش فر ياز عجز ستیصدام ن يدر اثر طناز "قطعا

 ...ده  یتکون م

 ؟ یختیبهم ر هویشده، چرا  یتورو خدا، چ -

خواد قبل حرف  یذاره ، عادتش هر موقع م یلباش م يرو رو یکیبره و اون  یموهاش م نیراستشو ب دست

 ... برجستش  يلبا يره رو یزدن اونو مزه مزه کنه دستاش م

 ... نمیب یواسه گفتن تو چشماش م دویکنه، ترد ینگام م دوباره

 ...دم  یتکون م يالتماس سر با

 ...  دهیده سال ، مصلح شده و تجاوز د ریده تا جسد از ده تا دختر ز -

 ادی، تو دلم فر رهیگ یشه ، نفسم م یو حلقه اشک مهمون چشمام م شهیفشرده م نهیهمه درد تو س نیاز ا مقلب

 " ياون موقع کجا بود ایخدا "زنمیم

 ...لرزه  یبه بدنش که داره م شمیم رهیمجسمه جون دار خ مثل

 ونهیدارم د ایخدا"شده  دیکه بهش آورده سف يزنه، سرانشگتاش از زور فشار یظرف غذا رو پس م شه،یم بلند

 "شمیم
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 بهت خبر داد؟ یک -

 ...چرخه  یگه و دور خودش م یم يحوصله فربد یب

 کردن ؟  داشونیکجا پ -

 ... لب مرز  -

 ...پرسم  یآرووم م نجام،یا نیهم يبرا"شده، اصال یخواد بدونم چ یکشه، دلم م ینفس پر صدا م هی

 ...ه شد یکنم، توروخدا درست بگو چ یخواهشم م -

 گهیم نیخوام بدونم ، واسه هم یکنه که م یم دایحتم پ شه،یم رهیمستاصل بهم خ دوباره

خواد که  یده و م یم ستیبهش ا چارهیسربازب هی یوقت شن،یمشکوك م ونیکام هیبه  شیدو روز پ یکی -

تا  یس ستیکنه و با ب یشه و همون موقع هم سرباز در عقبو باز م یم ادهیآماده بشه ،راننده پ یبازرس يبرا

 یخالص به قلبش م ریت هی،  کنهرو خبر  هیبق ایبپرسه  يزیچ ادی ی، اما تا م شهیدختر کم سن سال روبرو م

 ...داده گفته  یدم آخر داشته جون م یچند تا جمله رو هم وقت نیزنن، ا

 یم شیر شیلم رد دم،یصدا به حرفاش گوش م یلرزه و چشماش کاسه خونه ، ب یحرف زدن چونش م نیح

کرده ، دلم  سیاشک صورتمو خ دن،یزجر کش ایدن يها يکه قبل مردن قد تموم بد ییاون بچه ها يشه بر ا

 ... خـــــدا....  رمیخواد بم یم

 شونو فرستادن اون طرف مرز آره؟ هیبق -

 ... زنهیم رونیبره و ب یم بشیج يگه و دستاشو تو یم یآرووم يآره  بازم

 !ستیمساعد جواب پس دادن ن "کنم، اصال یحالشو درك م یتا سوال جورواجور دارم ، ول هزار

درد دلم  یول...  شمیدارم، موهام هنوز مرطوب از حسش مشمئز م یشالو برم ،یهست شیتو اتاقم پ گردمیبرم

صوم اشک مع يبه حال زار اون دختر بچه ها يها يجام دراز بکشمو ها يتو الیخ یهست که ب ادیانقدر ز

 ...زمیبر

 ایخدا "کشم یم شیرو به آت ایمطمئنم دن نهیبب یبیسر سوزن آس هیروز قد  هیافتم،اگه  یم میهست ادی

 ؟ انیدردکنار ب نیقراره با ا يکنن خدا؟ هان تو بگو؟ تو بگو چطور یدارن تحمل م يمادراشون چطور

 یهست يها هیگر ياگه صدا "رمو قطعا یتا از حال م زمیر یکنمو اشک م یم تیزنمو شکا یحرف م انقدر

 !شدم ینم دارینبود حاال حاال از خواب ب
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خوام از حاال اون  یفهمن، نم یفهمن، خوبن م یکنم غم چشمامو پنهون کنم، بچه ها م یم یسع شمویم بلند

 ... کنم  ایها دن یتلخ ریدرگ گناهویموجود ب

 !سرش لونه کرده يباال ایدن يها یوقت که تلخ یلیاون خ هرچند

 يزیچ یهست يتا برا رمیم دهیخواب نکهیا الیبه خ ست،یاز محراب ن يخبر ام،یم رونیزنمو از اتاق ب یم بغلش

 ...آماده کنم

 یدر اتاقو باز م یزنه، اما وقت یدلم شور م اد،ی ینم ییصدا چیسمت اتاق محراب ، ه رمیدمو م یشو م صبحونه

 !!! ستشین...رسه  یکنم دلشورم به اوج م

 !!!ستشیاما ن گردم،یم کمویکنم، کل خونه کوچ یحموم نگاه م تو

 يرم دم در ، خبر یذارمو م یتختش م يرو تو یهست ست،ی، اونم در دسترس ن رمیگ یشماره شو م عیسر

 هیالبد رفته  اورده،یخونه دووم ن يانقدر حالش بدبوده که تو "حتما... گردم داخل  یبر م کنمویم یپوف ست،ین

 ...بخوره ییهوا

 ...دارم  یدوباره برم مویگوش رمویگیفکر آرووم م نیا با

 چهیپ یم یتو گوش سویگرمو خاص مامان گ يخوره صدا یمامانو بابارو کرده ، دوتا بوغ که م يصدا يهوا دلم

... 

 مادر به فدات؟ يچطور -

 خوبن؟ ری؟چه خبر؟ خاله و عمو ام یتو خوب یقربونت بشم مامان -

 هی يبهشون سالمتو رسوندم، وقت کرد نجا،یشبش اومدن ا يکه زنگ زد روزیخوبم خوبم ، پر زمیعزآره  -

 ...اونام دلتنگ تو و محرابن  ر،یباهاشون بگ یتماس

 ؟ چه خبرا ؟ يچطور گهید... زنم  یزنگ م "حتما زم،یباشه عز -

گوشمو  یبابا عل يصدا نباریده و ا یرو بهش م یگوش گرم،یرو م یسراغ بابا عل شهیکه با مامان تموم م صبحتام

 ...ده  ینوازش م

 ؟ زمیعز یدختره بابا چطوره؟ خوب -

 ؟ چه خبرا ؟ يممنون بابا، شما چطور -

 ...کنه  یم تمونییداره اذ تیخوبم ، فقط دور -

 نکرده ؟  یسوال گهیمامان که د... کنم  یبابا خواهش م -
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که تا  دمیبهش م یجواب هی، اما هربار  میمر يحرفا ریدونم که تاث یه اونم مپرس یم ییسواال هیوقتا  هیچرا  -

 ...مدت آرووم باشه  هی

 االن اونجاست؟ -

 ...کنه یم هیداره گر"، احتماال ییرفته دستشو زمینه عز -

بامامان  یکنم که وقت یخداروشکر م اد،ی یم یهست يمونم ، صدا ی، اما آرووم م رهیگیحرف بابا بغضم م نیا از

 ... ومدیزدم صداش ن یحرف م

 بابا؟ یِهست -

 ...خواد بغل بشه  یم رهیگیتختش، داره بهونه م يآره، گذاشتمش تو -

 ؟ يندار یبابا ترمه ، با محراب که مشکل -

 "خود اون یبابا، مشکل اصل یچه مشکل "کنم  یم مکث

کاراشو  امیت یراست م،یندار يباهم برخورد دایز نطور،ی؟ اون سرش به کارش گرم منم هم!ینه بابا چه مشکل -

 کرده؟

 گهیدوروز د یکیتا  شه،یراحت م المیزنه ، خ یحرف م امیگه و از ت یم يکنم آره ا یفهمه حرفو عوض م یم

 ... رسه  یاونم م

 ...  یرم سراغ هست یکنمو م یم یخداحافظ ازش

 ؟ زمیعز يخوا یم یچ ،يناناز یکن یناز م يسالم خوشگلم، بازکه دار -

اما با  ختس،یبهم ر یهنوز همه چ ام،ی یم رونیزنمو از اتاق ب ی، بغلش م رمیکه قربون صدقش م نطوریهم

 ...شونم یندازمو اونو کنارم م یوسط سالن م کیفرش کوچ هی نیبرم، واسه هم ینم شیاز پ يکار یوجود هست

بهم بگه مامانو  نکهیا يگه، رو ینم یخاص زیکلمات نامفهموم چ يسر هیزنه و به جز  یدرست حرف نم هنوز

 ... ارمیبهونه ب هیاون  يتونم برا یصدام کنه، اما م یقراره چ هیبق يدونم جلو ینم یندارم، ول

 ...رمیگیدست م يتپلشو تو يزنمو دستا یزل م بهش

 ...جونم، بگو ترمه  یهست -

مامانو بابا  چارهیو آبو بوده ، ب یییآ دم،یزش فهمکه ا يتا حاال تنها کلمه ا! کنه  یبا بهت نگام م چارهیب بچه

ده، دوباره تکرار  ینم یخاص یمعن یگه ول یم گمید زیدوتا چ یکی ره،یبگ ادیکنارش نبودن که اون حرفارو 

 ... کنمیم
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 ...؟ بگو ترمه  یگ ینم یچیچرا ه ینفس -

 ... کنمیو صورت نازشو غرق بوسه م رهیگ ینگاه هاجو واج ، خندم م هیجوابم  بازم

 یم نویا...  یت یبگو ت...  میامتحان کن گهیجور د هی میتون ی، باشه ، خوب م یبگ یتون یقربونت بشم، نم -

 ؟ یبگ یتون

 ...دوزه  یکنه و به لبام چشم م یگشاد م چشماشو

 ...  یت ی، بگو ت زمیبگو عز -

ناقص  یت یت هیذاره و با اون زبون خوش مزش ،  یباشو رو هم مشده ، ل زونیعالمه آب آو هیبا  نشیپائ لب

 ...رمشیگ یو دوباره تو بغلم سفت م رهیدلم ضعف م گه،یم

 جهینت نیسرم به ا ره،آخریگ یخودم خندم م ادی یبه ذهنم م یبگه، هرچ يزیچ هیخواد به محرابم  یم دلم

وسط  نیدونم چرا ا ینم شه،یو تموم تنم داغ م رهیفکر ضربان قلبم باال م نیکه محرابو بابا صدا کنه، با ا رسمیم

 لمیناقصم تحو يبابا هیدوبار  یکیکنه، بعد راربابا رو تک گمیو بهش م رهیگ یاز خودم خندم م! زده شدم  جانیه

 ... شمی، دلگرم م یآموزش خوب ده،یم

 یرو توش تجسم م شهیچشماش گرد م یتن هستکه محراب از بابا گف ی، زمان شهیم لیسرم ابر تشک يباال

 ...  شهیکنمو دوباره قلقلکم م

 ینگاه م یلحظه کوتاه به منو هست هی يباره، برا یاز سرو روش م ی، کالفگ شهیندازه و وارد م یم دیکل یوقت

 ...  رهیگیو از مون فاصله م کشهیصورت م يبنده و دستشو رو یچشماشو م یکنه ، عصب

آب برداشته و بهش  يبطر هیو  ستادهیا خچالیرم سمتش ، کنار  یحال تنهاش بذارم ، م نیتو ا ادی ینم دلم

 !تو ناکجاآباد انگار ستیزل زده، معلوم هدف نگاهش اون ن

 ...کنهیبگم ، دهن باز م يزیچ امی یمونم و اما تا م یلحظه ساکت م چند

 ...  میکم کم آماده بش دیبا اد،ی یفربد امروز م -

 شده دوباره ؟ يزیچ -

و فرستادن  یسالخ يرو برا گهیتعداد د هیمخبرا گفتن دارن  م،یتر اقدام کن عیدستور داده که سر رینه، فقط ام -

 ...کنن  یاون طرف مرز آماده م

 !؟ شهیم یچ یعنیمن،  يخدا يوا -
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، منم با پسرش ،  یشباهاش کم کم آشنا ب دیمدرسه، دخترش تو همون مدرسه هستش ، با يایاز فردا ب دیبا -

تازودتر از  میبر دیماهم با...  خیره دستبوس ش یم ادی یکه م بهیغر هیرسم  نجایهست در ارتباطم ، ا يچند روز

 ... مینیشو بب یمحل زندگ کینزد

 ...کنم  یم مویاوهوم باشه ، تموم سع -

 ؟ یدون یکه خوب م نوی، ا یمراقب باش یلیخ دیبا -

 ...  امی یدونم ، مطمئن باش ازپسش بر م یآره م -

 ؟ یکن یم کاریرو چ یهست یراست دوارم،یام -

 ...کنن  یمهد کودك معرف هیخوام بهم  یبعد از بچه ها م ارمش،ی یدو روز با خودم م یکی -

 ... باشه  یمناسب يطرف پرسو جو کنن جا نیگم از ا یکن منم م داشیپ ،یباشه فکر خوب -

 ...رسه  یفردا م اممیگفت انگار تبابا  یراست -

 ... میبه کارا برس میتون یآره خبر دارم، بهم زنگ زدو خبر داد، فربدم که برسه راحت تر م -

 یدارمو جلوش م یبر م وانیل هی عیرو سره جاش برگردونه ، سر يخواد بطر یکنه م یشو که تموم م جمله

 ...  رمیگ

افتم ،نگاهم  یهدف راه م یسالن، پشت سرش ب يتو رهیکنه و م یم يتشکر سر سر هیو  رهیگیآبو ازم م وانیل

 ...کرده سشیخ یرو به دهن گرفته و حساب يکه عروسکش ناز یافته به هست یم

 ...کنه  یبا تعجب نگاهش م شه،یبلند م یهست غی، ج رهیگیرو با اخم ازش م يناز ادوی یم کشینزد محراب

 ...تو دهنت  شیبکن دیخوب ، نبا فیچت شد بچه جون ؟ کث -

قاپم  یرو از محراب م يناز رمویلرزه، با حرص جلو م یدلم م کنه،یو بابغض نگاهش م نهیچ یلب ور م یهست

... 

 ؟ ياریاشکشو در م يخودیبچه رو ، چرا ب يدار کارشیچ -

 !انگار  ستیزد؟ برات مهم ن یم سشیداشت ل يدیند -

بچه  هیهمه خشونت اونم با نیالزم به ا ،یکارو بکن نیا یتونست یبا لحن آروومم م یهم مهم برام، ول یلیخ -

 ...به خدا  ستیکوچولو ن

 ! یکن یشلوغش م يخود یخشونت کدوم ، چراب -
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دستتن  ریز يهمه سربازا یکن ی، فکر م یکن یحال هیحرفاتو با توپو تشر به بق یگرفت ادی ينطوریهم "تو کال -

 ينشون بد يخوا یم شهیهم ،یقدرتتو به رخشون بکش"حتما دی، با یآرووم حرف بزن هیبا بق یستیبلد ن "، کال

 ... ستیتو رفتارت ن یعطوفت چیه

 يترکم، پره ها یبمب م هیچون مثل ! تونم ساکت بمونم  ینم گهیانقدر حرف تو دلم تلنبار شده که د انگار

 ستادمویجلوش ا ينطوریکه ا يبار نیاول نیا ،کنهی، با بهت نگام م ی، داغ کردم حساب شهیبازو بسته م مینیب

 ادوی یجلوتر م! کلماتم زهردار شده انگار ست،یدست خودم ن "واقعا یول ارم،ی یاشتباهاتش رو به روش م

 ... رهیگ یم مینیب يانگشت اشارش رو جلو

 شیحال یچیه "که طرف مقابلم واقعا مینطوریا ییمن فقط وقتا یول! حق با تو باشه  دیبچه جون،شا نیبب -

نداشته باش مفهوم بود  نیاز ا رینباشه ، مجبور باشم با توپو تشر به قول تو حرفمو بهش بفهمونم ، پس توقع غ

 ؟

 ...دارم  يزنه، حس بد یتو صداش موج م تحکم

 تیحد من نیشد تا ا یده، باورم نم یبدجور کار دستت م یغرور لعنت نیبرات متاسفم ، مطمئن باش ا "واقعا -

 !فهمم همه تصوارتم نسبت بهت غلط بوده یحاال م ی، ول یداشته باش

شه تو  یو دوباره براق م گردهیبه جلد خودش برم عیسر ی، ول نمیب یتو چشماش م يا هیثان يرو برا تعجب

 ..صورتم 

 ....خودت نگه دار خانم کوچولو  يتصوراتت رو برا نیپس لطف کن بعد از ا -

از کنارش آرووم رد  ارموی یدووم م یول زی، کاسه چشمم لبر زنهیسوزه ، سرم نبض م یرد دارم باز ، گلوم مد دل

 ...  زارمیب نیچشمام بب ياشکو تو نکهیاز ا یکنم ول یبراش خال دونویخوام م ی، نم شمیم

کشه  یانتظارمو نم نیاز ا ریغ يزیدونستم چ یبرم به اتاقم، خودم خواستم ، م یپناه م رمویگیرو بغل م یهست

 !!!سخته  يادیز ختنیبغض نکردنو اشک نر یول

 ... بزنه اما  ادیخواد فر ینداره، دلش م یحال خوب حسو

سپره و  یبه قلبشم م نویتحمل کنه ، ا دیخودش خواسته ،پس با! ستین يجز تحمل چاره ا! نداره  يا دهیفا اما

گه که دل ترمه براش ضعف  یم يزیزنه و مظلوم چ یکوچولوش رو پاش م يبا دستا یهست ره،یگیآرووم م

 ... رهیم

 ...به به  یت یت -
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کنه، بعدم سر به آسمون بلند  یزنه و صورتشو غرق بوسه م یرو دوباره بغل م ی، هست رهیگیدل ضعفه م ترمه

 ایبوده خدا نیداره قصدت هم ترك نخوره آره ؟ حتم ادیتا قلبم ز يفرستاد نویشکرت ا ایخدا "گهیکنه و م یم

 ...ممنونم 

 ...که با خودش عهد بسته بود يکنه بشه همون ترمه ا یم یدوباره سع ادی یم رونیب یوقت

 یخوردو اونو به خنده م یمدام تو دلش تکون م یکردو سمت آشپزخونه رفت، هست يمحراب نگاه سرد به

 ... آماده کردو دستش داد  يریش یهست يبرا! دیخند یبلند م ياز عمد بود که با صدا دمیانداخت، شا

*** 

نبود  ادیوارد مدرسه شد، پسرا نوبت عصر بودن ، و دخترا نوبت صبح ، تعدادشون ز یاون روز با هست يفردا

 ... کم  يکالس اونم با شاگردا هی ی، تو هر مقطع "کال

 ...کرد یرفتو سالمو احوال پرس یرفعت شیپ

 خونواده خوبن؟ ر،ی، صبحتون بخ یسالم جناب رفعت -

 ... هوی نیشد دایکم پ رن،یگیسالم، ممنون دخترم ، همه سراغت رو م -

 ... گهید میجا افتاد ییجورا هیخوب  یهنوز کامل نشده ول م،یبود لیوسا دنیخونه و چ ریدرگ -

 ... میایواسه کمک ب نیداد یبه ما خبر م دیاز دستش ناراحت شدم ، با یلیآره محراب خان بهم گفت، خ -

 جهی، خد نیشما به ما لطف دار م،یکه نبود، باهم آرووم آرووم درستش کرد يادیز زی،آخه چ یچه حرف نینه ا -

 خانم چطورن دخترا؟

 ...گرفت یداشت بهونه م گهید یادامه دار شدو هست یدر مورد خونواده رفعت صحبتاشون

 ؟ يخوا یم یدلم ، چ زیچته عز -

کردو  یشدو ترمه عذر خواه روزیآخر سرم پ...  ستهیخورد تا ترمه رو مجبور کنه با یتکون تکون م یهست

 ... ستادیا

 ن؟یاطراف مهد خوب سراغ دار نیرو بذارم مهد، ا یهست دیمشغول شم با نجایمن اگه بخوام ا یجناب رفعت -

هست که از  یکس يعمه ا يخاله ا یذاره، باالخره مادربزرگ یبچه رو مهد نم یکس نجایراستش دخترم ا -

 ... شناسنیرو م ییدخترا جا نمیسپرم بب یم یشناسم، ول یبچه مراقبت کنه،من که نم
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فقط  یبراش آماده کردن ، ول يزیکه به عنوان اتاق مشاوره و برنامه ر یسمت اتاق رهیکنه و م یم يتشکر ترمه

نصب شده،  واریو چند تا بروشور که به د یدوتا صندل زویم هیبا  کیاتاق کوچ هیکشه،  یم دكیاتاقو  نیاسم ا

 ...نداره يا گهیخاص د زیچ

 ...ذاره  یم نیزم يرو رو یو هست شنهیم یصندل يکنه و رو یم يرفت، خنده محو یانتظار نم نمیاز ا ریغ البته

 ...شهیگه و دوباره بلند م یم ینیاز ا نمیو تو دلش خوب ا ندازهیباال م يدفترو چند تا برگه هم هست ، شونه ا هی

 ...کنه یو نگاهش م ستادهیدر دفترش ا يجلو یرفعت

 دخترم؟ يبود یراض -

 ...بله ممنون  -

 ... میرس یبهش م شتریخدا کم کم ب دی، به ام دیببخش دیبرامون مقدور نبود،با نیاز ا شتریشرمنده ، ب -

 یم یک یمزاحمت، راست جادیک کردن نه اندارم قصدم فقط کم ی، من مشکل یجناب رفعت یچه حرف نیا -

 تونم با دخترا آشنا بشم ؟

 ... نیتونم نگهشون دارم تا باهاشون حرف بزن یخوره ، م یزنگشون م گهیربع د هی -

 ... باشه ممنون  -

 یم رونیب یمونن تا زنگ بخوره، دخترا وقت یم اطیهمونجا تو ح یگرده تو اتاقشو ترمه و هست یبر م یرفعت

هم مهگلو ندا بهشون اضافه  قهی، بعد چند دق انی یشنو کنارش م یذوق زده م یهست دنیبا د شترشونیب انی

 ...  رنیگیرو بغل م یکننو هست یبا ترمه خوشو بش م شنویم

 ... ارهیبه دست ب عیترمه اعتماد به نفسشو سر شهیباعث م نیا ستوین ادیز تعدادشون

 ... دن سمت ترمه  یاکت باشن، دخترا تو سکوت توجه شونو مخواد که س یو ازشون م ستهیا یم يکنار

بهتون  یمدرسه و مشاوره درس یفرهنگ يبعد تو کارا نیهستم، قراره از ا يبنده صمد ر،یسالم ، روزتون بخ -

 ...کار دارم  نیا يبرا کمیتجربه کوچ هیخوندمو  یکمک کنم، من روانشناس

زد، درکل  یم نایکه داشت کمتراز ا یبودن، ظاهرش به خاطر ظرافت شده رهیبه چهره نازو معصوم ترمه خ دخترا

کنجکاو  بیدخترا رو عج نیهم داشتو ا یوجب مین هیازشون بزرگتر باشه به خصوص که  یلیاومد خ یبه نظر نم

 !کرده بود
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 نهیدر هر زم یاز مسائل درس ریغ دوارمیبه مدرسه بزنم ام يسر هیکنم هر روز  یم یبه بعد سع نیخوب از ا -

تنهاهم هستم  نجایاز همه چون ا شتریب د،یدر موردش باهام حرف بزن دویمنو قابل بدون نیکه مشکل داشت يا

 ...میواسه هم باش یخوب يخواد دوستا یدلم م

 نیهم ا ییچند تا هیخوب  یکنن ول دایپ یکالم ترمه باعث شد دخترا نسبت بهش حس خوب ینیریش تویمیصم

 ...به حال خودشون بذاره  "کرد اونا رو فعال یکه ترمه سع کردنیم یوسط مزه پرون

 ...بچه ها برگشتن سر کالس مهگل دوباره کنار ترمه اومد نکهیاز ا بعد

 ؟ياریرو هم با خودت ب چارهیبچه ب نیهر روز ا يخوا یترمه جون م -

مهد  هیدارم، به پدرت سپردم ن يچاره ا یشه بچم ول یم تییاذ شه،یم شیر شینگو مهگل دلم براش ر يوا -

 ...رهیخوب براش سراغ بگ

که هر روز خونه  میخودمون، مر شیپ ارشیب ست،یباشه هم قابل اعتماد ن ست،ین ياطراف مهد نیا! مهد؟ -

عبد اونجا باهمن هر وقتم  شیبذارش پ ارشیبزرگ ، ب يدیکه د اطمیح "هم تو خونست فعال نویماست ، م

 ... يایو م یزن یم يسر هی ير یم یخواست

 ... شهینم یکه مزاحم اوناشد، دلم راض شهینم زمینه عز -

 ...راحت  التیعبد، خ شیره پ یم یشه، هست یهم خوب م یلیخ -

جلو بردن  يبرا یره، قبول کردنش سخت ول یندازه و توفکر م یم یبه صورت خوشرنگ مهگل نگاه ترمه

 ...زدیراجع بهش با محرابم حرف م دیبذاره، با یکس شیرو پ یکارش مجبور بود هست

تونست دختر عبدالفاتح  نکهیخوب گذشت ، به خصوص ا یروز اولش بود ول نکهیو ا یروز با وجود هست اون

که  يبرجسته، چهره ا ییدرشتو لبا ییفوق العاده جذاب و چشما يدختر مغرور با چهره ا هی نه،یرو هم بب دهیسع

 يپرسو جو یول دیپرس هگلدوتا سوال راجع بهش از م یکیمجذوبش شده بود،  دنشیترمه هم با د یحت

 !حرف بزنه ممیتونست بامر یدر موردش م دیبه بعد موکول کرد شا شترویب

 !!!شهیم یدونست آخرو سرانجامش چ یشده بود که نم یتیبود وارد مامور یهر چ یول

بود و  یجور دست بوس هیبره ،در واقع  خیش شی، پ رشتیب ییآشنا يشد برا یکه وارد اون شهر م یبود کس رسم

کرده بودن،  يزیدونستنو براش برنامه ر یم نویرو براشون درست کرده بود، از قبل ا یموضوع فرصت خوب نیا

 ... برن  بدالفاتحع دنید يمحراب خونه اومد قرار گذاشتن فردا که جمعه ست برا یشب وقت
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 يشتریب يتونست سرنخا یرفتن جدا گونه اونم م یباهم برن ول ادویب اممیخواستن صبر کنن تا ت یم اول

 ... دستشون بده 

صبحتاشون راجع به اون موضوع تموم شد هرکدوم برگشتن به اتاق خودشون، ترمه لب تابشو برداشتو  یوقت

 يشتریزمان ببه  اجیرفتو احت یپرونده جلو م نیا انیشد ، اگه جر یمشغول مطالعه دوباره اون پرونده طالفروش

خوندشو نت  یو صدباره م بارهپرونده برسه، داشت دو نیتونست به ا ینم گهیداشتن د قاتشونیواسه تحق

کردو سرشو به  يبلند نیه ستادیکنارش ا یتو خودش رفته بود ، که حس کرد کس یکرد و حساب یم يبردار

نگاه  توریبودو داشت به صفحه مون ستادهیا نهیسرش دست به س يعقب برگردوند ، باورش سخت بود اما باال

 ... کرد  یم

 ...شد که اخم صورتشو پر کرده بود یکس يگشاد شده محو تماشا يچشما با

 ؟یکن یم کاریچ يدار -

 ... کنم  یکار م یاون پرونده طالفروش يدارم رو...  یچیه -

 ؟ جهی، خوب نت نطوریاوهوم که ا -

و اونام واسه حفظ آبروشون  ونیزن در م هی يپا ادیبوده، به احتمال ز ينظرم بازم مثل قبل ، موضوع اخاذ -

 ...سکوت کردن 

 کشه،یفاصله ش انقدر کم که ترمه ناخودآگاه خودشو عقب م شه،یخم م زیم يو رو ارهی یسرشو جلو م محراب

 ...کنه  یباال رفتن ضربان قلبش رو خوب حس م یول

 ؟ يپرونده رو خوند نیتا االن چند بار ا -

 ... شده  يفکر کنم ده بار -

 درسته؟ يدیرس یقبل جهیوهربار به همون نت -

 ! "بایتقر... آره  -

 ؟!بوده زیچ هی جهیبوده که هر بار نت یعلتش چ یکن یفکر م -

تونست  ینم يا گهید زیچ ییآبرو یاز موضوع ب ریداد ، به نظرم غ ینشون م ينطوریا هیخوب ظاهر قض -

 ...پرونده بهش اشاره شده بود يهم تو ییجاها هینکردن باشه ، خوب  تیشکا يبرا یمحکم لیدل

 نبود درسته ؟ یسخت یلیکار خ جهینت نیبه ا دنیپس رس -

 !فکر کنم ! دونم  ینم -
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 ...رو فعال کن  یمخف يالیحاال فا... ببند ، آهان آره ببندش  لویفا -

 ...انجام دادم خوب  -

 کنه یاشاره م توریو به صفحه مون ارهی یدستشو جلوتر م محراب

 ...باز کن  لویفا نیا -

 ...شه  یچشماش گرد م نهیب یکه م يزیبا چ ترمه

 !پرونده که بسته شده  نیا -

 ...نگاه کن  خشیآره ، درسته، بسته شده ، به تار -

 ...درست سه ماه بعد از طرح موضوع  شهیم رهیبسته شدن پرونده خ خیبه تار ترمه

کنه و اخماش ناخودآگاه  یخم شده نگاه م زیم يازش رو یگرده و بابهت به محراب که تو فاصله کم یبرم

 ... رهیتوهم م

 ؟ يداد یم میباز یتموم مدت داشت یعنی -

 یو سع ستهیا یدور بشه، صاف م دیبا کینزد يادی، عطر تنش ز شهیم رهیترمه خ يلحظه توچشما هی محراب

 ... داشته باشه  دیرو تو دصورتش  يکنه تمام اجزا یم

دخترجون  شن،یم شیآزما ينطوریشن اول هم یم ستمیکه وارد س يتموم افراد آماتور ینه به اون معنا ، ول -

 يدست اشرار،، برا میداد یم دیکه االن مملکتو با مینرس جهیما به نت یسادگ نیپرونده به ا هیاگه قرار بود سر 

تو  یمسائل حساس ترو خطرناك تر، ول اغسر ي، بعد بر یروبرو بش ییپرونده ها نیاول با همچ دیشروع با

و  یلحظه به لحظه به مرگ فکر کن دیبا ،ياالن تو قلب خطر ،يکرد یکیبه جاش پله اولو آخرو  يکرد کاریچ

 يتادکردن اف يبا لجباز يبه حرفم گوش بد نکهیا يتو به جا یول ،ینگران خودت کن شهیآدمو هم یکل نکهیا

 ... ستیمنتظرت ن یبرگشت چیکه ه یتو راه

 يجد یلیهست خ یهرچ یول! شینگران يبذارم پا ایترسونه  یداره منو م ایده باز  یم میفهمم داره باز ینم... 

 ...بره  یداره لذت م نهیو حشت زده بب یهمزمان منو متعجبو عصب نکهیانگار از ا ییجورا هی اد،ی یبه نظر نم

، اما  ناستیازا شتریتفاوتشون ب چیسرگردن که ه هی شه،یم نشیبه س نهی، س شهیو بلند م فرستهیم رونیب نفسشو

 ... گهیکنه و م یمصمم نگاهش م

رودر رو بشم ، از همه  ییقراره باچه کسا کنم،یم کاریکجام، دارم چ يکرد يادآوریممنون که بهم  یلیخ -

باش  ادتیهم تو  نویجناب فروهان ا یمنتظر مرگ باشم ممنونم ،ول دیهر لحظه با يآورد ادمی نکهیاز ا شتریب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

، پس  میزندگ ی، حت می، جوون ندمیآ مخونوادم ، خود... رو زدم  میهمه چ دیرو گرفتم ق ممیتصم یکه من وقت

گم مردن  ینم ستم،یگم نگران ن یترسم، نم یگم نم ی، نم یسرو ته دلمو بلرزون یب يحرفا نینکن با ا یسع

 ... با ارزش تره  یکه با خودم بستم برام از همه چ يعهد ی، ول زارمیم راحت، چون از شعار ببرا

 يدختر هیبه جز  شیچند وقت پ نیکنه که تا هم ینگاه م ییکنه و به ترمه کوچولو یم زیچشماشو ر محراب

واسه گفتن  يا گهید زیاومد، چ یسرذوق م کیکوچ زیچ هیپنهون کنه و با شویداشت فقط کودک یکه سع

 ياون ترمه ا گهیترمه د نیا... دهکر رییترمه بزرگ شده، تغ کرد،یباور م دیانگار با... حاال !!! حاال  ینداشت، ول

عوض  ایدن هیترمه  نیا د،یبار یاز صدا و حرکاتش م يبودو طناز ادیکردو نازش ز یهوا قهر م یکه ب ستین

از قبل باعث شد به خودش لعنت  شتریب نیوهم رتشیبگ دهینبود که محراب بتونه ناد يزیچ رییتغ نیشده و ا

 ... ستهیمرگ با رتگاهبفرسته که چرا بهش اجازه داده لبه پ

 ... کار از کار گذشته بود ترمه همه جوره مصمم بود  گهیتکون دادو ازش دور شد، د يسر

اغوا کننده تراز  یطوس يو چشما یبا اون چادر عرب اد،ستیترمه ا يآماده رفتن شدن ، محراب جلو یوقت صبح

 ... لحظه کوتاه خاص نگاهش کرد هیمحراب ! شده بود شهیهم

 :رنگ نگاهشو عوض کرد و من من کنون گفت عیسر اما

 ؟یبکن نکارویالزم بود ا "واقعا -

 ...تکون داد  يبا استفهام سر ترمه

 !؟ کاریچ -

 :گفت يجمع کردو با لحن کش داردستشو پشت سرش بردو لباشو  محراب

 ؟ يالزم بود لنز بذار... گمیچشماتو م -

 ... نگاه معصومشو بهش دوخت  ترمه

 ؟ هیاشکالش چ! فهمم  ینم -

 ...نگاهش کرد رهیخ رهیبه چشماش زل زدو خ دوباره

 !انگار يجور هیزنه ،  یتو چشم م یلیخ -

 !؟يچه جور -

 ... بهت جلب بشه  هیشه توجه بق یباعث م -

 ... حبس شد  نشیمات نگاهش کردو نفس تو س ترمه
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گره  يبا لحن تلخو با اخما... کرد رونیرو و یهمه چ عیتکون دادو سر يسر دینگاه اونو که د یرگیخ محراب

 :کرده گفت

 !باور کنم حواست نبوده ؟ یعنی،  ییرفته کجا ادتی یعنیخطرداره ،  یدون ینم یعنی -

 ... لبش نشست  يرو یخنده کج... ها  یتلخ نیعادت کرده بود به ا... دوباره و دوباره و دوباره ... ت بس خی ترمه

 ...بلد نبودم  يا گهیراه د یکنم، ول رییتغ دینه حواسم بود، به نظرم اومد که با -

 ... با تمسخر ادامه داد  بعدم

 ...توش بدم  يریینبود که بخوام تغ خیمال ماقبل تار پممینداشتم که بزنمش ، ت شیعالمه ر هیمن مثل تو  -

 شهیدونست ، اون هم یزهر تو کالمش داره به صورت محراب بپاشه اما خودش که خوب م یخواست هرچ یم

 یکرد، ول یخاص م بیچهره شو عج شدویصدبرابر م تشیکرد جذاب یصورتشو اصالح نم یوقت یبود، حت یعال

 !وانمود کنه  يا گهید يانگار دوست داشت جور

زنه تا اونو سرجاش بشونه  یم واریداره به درو د يترمه چطور دید یم نکهیاز ا... خندش گرفته بود  محراب

 . گل کرده بود بیعج طنتشیش

 ...ابروشو باال داد  يتا هی دویخند ثیخب

 ؟ نینظرت راجع به من ا "جدا -

 مگه ؟ يکرد یفکر م نیاز ا ریغ -

 ...خوب آره  -

 ... یقابل تحمل ریغ "کال "بوده آقا،اصال تیتوهمات ذهن ،يکرد یاشتباه م... خود یب -

ساکت شو ، ...  يمغزمو خورد...ادامه نده  گهید "لطفا... هینظرت چ دمیاوهوم باشه، حرص نخور، خوب فهم -

 ...خوام بشنوم  ینم... بسه 

نموند تا حرفاشو بشنوه ، محرابم دوباره  گهیدرد شدو  يرو بغل زدو از کنارش با نگاه چندش آور یهست ترمه

 ...کردو پشت سرشون راه افتاد  یخنده الک

*** 

نخل  يکه فقط درختا یجنگل هیبود شب ییفضا هیشده بود،  ادیبه محدوده فاتح دلشوره شون ز دنیرس یوقت

ترمه رو  بیکه عج يزیداشت ، چ يرینظ یب يکه نما یخونه بزرگ کاهگل هیبه  دیرس یم ریمس يداره ، انتها
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محرابم خودشو ترمه رو  دنویسمجذوب خودش کرد، چند نفر محافظ جلو اومدنو علت اومدنشون به اونجا رو پر

 ...کرد یمعرف

 ... شون کردن سمت خونه  ییراهنما محافظا

 ....سر زدن به نخلستون رفته  ياز محافظا گفت که برا یکیکه  دنیفهم یوقت نوینبودو ا فاتح

 ...تا باالخره اومد  ستادنیهمون دوروبر ا یساعت مین هی

مرد عرب رو  هینشون از  یکه حساب یعرب یو لباس رهیت "ساله درشت اندام با چهره کامال 50 "بایمرد تقر هی

 ...داشت 

کردن وارد  دایاون موقع تازه اجازه پ...گفت  يجلو اومدو خوش آمد یشد با چهره خندون کیبهشون نزد یوقت

چند  شنیعقد يزنا دنیشون کرد فهم یفاتح معرف یسه چهار تا زن داخل خونه بود که وقت کیشن، نزدخونه ب

 ... قد  میتا هم بچه قدو ن

نداشت به خصوص که  یغرق لذت شده بود، اما ترمه حس خوب یاونا حساب نیخوشحال بود، ب یول یهست

 ... همون لحظه اول نگاه خاص فاتح لرزه به اندامش انداخته بود 

 یکنم، م یاندام خوب حس م ينگاهش رو رو ینیکنم اما سنگ یدارم، نگاهش نم ي، حال بد لرزهیم تنم

 !ییپروا یب نیکشه اما نه به ا یانتظارمو م يزیچ نیدونستم همچ

 یوقت یول رمیگ یلحظه آرووم سرمو باال م هیکنم ،  یم يباز یهست يکوچولو يو دارم با دستا نیپائ سرم

اشاره  یواشکی،  يتراز هر لحظه ا نیریبرام ش یغضب کرده تلخ شده ول رم،یگیآرووم م نمیب یچشماشو م شیآت

 ...شم  یم یهست يانگشتا با يافته و مشغول باز یدم، سرم بازم م یبندازم، گوش م ریکنه سرمو ز یم

... ادی یم دهیبعد چند لحظه سع یره ول یم عیکنه و سر یتعارف م يچا ادوی یفاتح جلو م ياز دخترا یکی

 فتهیتو ش شیبا اون سن کم پختگ یحت.. داره یصالبت خاص هی ،ییجادو يهمون دختر اغواگر با اون چشما

 ... نهیشیکنار فاتح م ادوی یم یبا غرور خاص اد،ی یخوب به چشم م انشیکردن اطراف

 ... شهیفاتح به خنده باز م يلبا

 ...خونه ستاره منه  نیاون تو ا دهیسع زمیدختر عزمن محراب خان ،  یسوگول نیا-

خواد رنگ  یمحراب ، دلم م یره پ یکنه ، حواسم م یخنده محو م هیو  زهیر یم ییبا چشم ابروش ادا دهیسع

 هیدونم  یخودم که م یدختر حسادت کنم ،ول نی، مسخره ست که به ا شهیم نیرینگاهشو بخونم، دلم ش

 !!!گذاره  ریجورخاص، تاث
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 ... کنه  یم ي، اخم کرده و با انگشتاش باز ستیسمت اون ن "روش اصال یول

،  ادی یکنه ، بدم م یدر عوض اون داره محرابو با نگاهش رنگ م ی، ول دهیره سمت سع ینگاهم م دوباره

 ... نبود  یشناختنش کار سخت

 یخوب معلومه که فاتح م یلیگذره خ یم نجایا میاومد یچ يو برا يچطور نکهیصحبتا حولو حوش ا دوباره

 ...  شهینم دشیعا يزیچ یامرو بدونه ول نیخواد ،سرِ درون ا

 ستی، انقدر بزرگو تو در تو که معلوم ن میگذرون یخونه رو از نظر م گهیباره د هی م،یکن یعزم رفتن م باالخره

ازاونجا  نمیب ینم یگاه فاتح مورد خاص یو گاهو ب دهیمشکوك سع يجز رفتارا یخاص زیمن که چ!  یبه چ یچ

 ...  میکش ینفس راحت م هی اموی یم رونیب

 ... گهیکنه بهمو م ی، روم میشیمقدار از اونجا دور م هی یوقت

 ؟ ينطوریدختر تو مدرسه هم رفتارش هم نیا-

 آره ، اخالقش از کجا دستت اومد؟-

 ...زنه  یم ادیرو فر یپرواست ، چشماش گستاخ یمغرورو ب یلیبود ، خ ینظر کاف هی-

 !برن یهمه هم ازش انگار حساب م کنهیم استی، تو مدرسه ر نطورهیهم "قایآره دق-

 !باشه  رهیزنج نیحلقه از ا هی کنمی، حس م شهیداره جالب م-

 ! ستین دیبع-

*** 

منطقه مستقر  نیکاراومدن تو ا يه براک ییکسا نیو ب رهیاونم م م،یکوتاه دار دارید هی،  رسهیفربد م باالخره

بهشون اضافه شده بودن که با اومدن فربد اون  دیجد يرویهم دوتا ن "کنه، قبال یو کارشو شروع م شهیم

 ...شهیم لیگروهم تکم

همه انتظار باالخره از راه  نیبعد ا...  میستادیذره شده، دم در ا هی، دلشوره دارم،دلم براش  ادی یم امیت امروزم

 ...رسه  یم

کشمش،  یزنمو بوم ی، بغلش م زمیر یصورت اشک م يو به پهنا رهیم ادمیزمانو مکان  نمشیب یم یوقت

 ...گم  یانقدر دلم هواشو کرده که تاب دل کندن ازشو ندارم ، با بغض م

 ؟ چقدر دلم تنگ شده بود برات ، مامانو بابا خوب بودن؟ زمیعز یخوب-
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و  کنهی، نوازشم م یبرم، اونم دنبال تالف یکشمو دوباره به آغوشش پناه م یبه صورت مردونه جذابش م یدست

 ... کنه  یمهمونم م نشیریش يبا حرفا

 نی، پائ شهیبلند م یهست هیگر يصدا... و آرووم نهی، دست به س مینیتا ما همو خوب بب ستادهیگوشه ا هی محراب

 ...کنه  یوصورتشو غرق بوسه م زنهیرو بغل م یمونه هست یمنتظر نم گهید امیت کنم،یپامو نگاه م

 خانم خوشگله ؟ یفدات شه،خوب ییدا-

 !رو  ی، اونم انگار باور کرده هست رهیگیگه تنم گر م یم امیکه ت ییدا از

و بهم  گهیم نیریش یت یت هیقاپمش ،  یکنه، تو هوا م یکنه و دستاشو به سمتم دراز م یم هیگر یهست

 ... چسبهیم

 ...شهیبلند م امیت قهقهه يصدا

 یول میصداش کن یت یبار ت هی میما کل عمرمون حسرت داشت ا،یزیعز یلیجان معلوم خ یواو هست...  یت یت-

 ... ایخودتو باز کرد يجا یقربونت بشم ، حساب! ذاشت یمگه م

دنو بعد محراب محکم با کف  یو مردونه دست م رنیگیبدون حرف همو تو بغل م اد،ی یباالخره جلو م محراب

 ...کوبه  یم امیدست به پشت ت

 ...بود یخال یپسر، جات حساب يخوش اومد-

 ...خنده  یم امیت

 ؟ينکرد تییخواهرمارو که اذ... ممنون -

 ...  یبپرس شونیاز ا دیبا نویا... رینخ-

 ... شهیهمراه م امیو با ت دهیم لمیتحو ثیخنده خب هیکنم،اما به جاش  ینگاهش م معترض

و بعدم کل  نهیب یخونه رو م ینقل اطیداخلو ح ادییم یوقت شم،یم یهمه چ الیخ یدارم که ب امویذوق ت انقدر

 ...  دهیشو نشون م یو خوشحال کنهیم فیتعر یخونه رو ، حساب

 ... گهیکنه و م یم یجلوش نشسته ، اخم محراب

 خونه خواهرت ؟ ياومد يفکر کرد يجد يتو، نکنه جد یکن یانقدر ذوق م یحاال واسه چ-

 ... رهیبه وضوح توهم م امیت ياخما

گذره ، فقط  یمدت کوتاه، اما بهش سخت نم هیخوشحالم که خواهرم هرچند واسه  نیداره؟ از ا یچه ربط-

 !یکنیم ریتو توهم س ادیز نکهی، تو مثل ا نیهم
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 ؟ نیهارو تمومش کن یروکم کن نیا نیخوا ینم ن؟یبهم شروع کرد دهیهنوز نرس-

 ...به محراب کنمیگمو رو م یم نویا

 ...  نیراحتش بذار "خستس، لطفا ده،یداداشم تازه رس-

 ... رهیم رونیو از سالن ب شهیحرف بلند م یکنه و ب یباال داده نگام م يابرو با

 ...  چارهیمردك ب رهیداره از دست م-

 ...شهیم یبا هست يده و مشغول باز یتکون م يحرف سر نیبعد ا امیت

 ...  دهیپرسمو اونم مو به مو جواب م یاز همه ازش م بازم

 يخونه فاتحو کارشو شروع کرد ، برا يکاینزد يخونه ا هیموندو بعدم رفت تو  شمونیدو روز پ یکی امیت

 ...شد  رشیهم دستگ ییزایچ هیرفتو  دنشمید

کردن،  یبار قاچاق آماده م هیاطالعات بازم داشتن  نی، طبق آخر میشروع کرد قاتویتحق مویجلسه گذاشت هی

 ...فرستادنشون اون طرف مرز  یم گهیدوماه د یکیتا  "احتماال

 ... حس بد تلخ به همه القاء کرد  هیبودکه فربد گفتو  يزیچ نیا! بدنشونو  ياعضا ایخودشونو  ای حاال

 اتویعمل دیبا يدستور بده چطور ادویب ریازطرف ام امیپ م،تایانجام ند یخاص يدو سه روز قرار شد کار يبرا

 ... میشروع کن

 یبشم، بعد مخالفت اون روزم از دعوت مهگل باالخره راض کینزد دهیکنم به سع یقرار شد من کم کم سع یول

 ... عبد دیجد يشد همباز یشد که هست نیهم استقبال کردنو ا یلیخ "رو به اونا سپردم اتفاقا یشدمو هست

درست کنم، خودمم  یخونه گ يغذا هیهمه وقت  نیتونستم بعد ا یخونه مرتب شده بودو من م يتو یچ همه

 !از کجا شروع کنم  دیبا "قایدونستم دق ینم یذوق داشتم ، ول "دایشد

 شیچاشن يرو بر داشتمو برا یانتخاب کنم، بسته ماکاران زویچ نیگرفتم راحت تر میزدمو تصم ایدلو به در آخرم

 ...آماده استفاده کردم  یماکاران عیهم از ما

هاش خوابش برده بود ، دلم سوخت  يکنار اسباب باز ،یهست شیکه آماده کردم بر گشتم تو اتاق پ غذارو

 ... تختش يبغلش کردمو گذاشتمش تو ده،یغذا نخورده خواب نکهیازا

اش ضعف بره و خنده صورتمو پر بر بیباعث شد دلم عج نیشده بودو ا یخواب خوردن يتو بیش عج چهره

 ...کنه 
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تخت  يباال واریبه د! بلند شدمو سرمو بر گردوندم خشکم زد  یوقت یول دمش،یصورتش خم شدمو بوس يرو

 ... ستادیمتعجب من که روبرو شد صاف ا يبا چشما ی،ول کردیداده بودو داشت نگاهمون م هیتک

 ؟ یخواست یم يزیچ -

 ...نه  -

 ؟! یپس چ -

 ...بگم  نویاومدم ا سوزهیغذات داره م... آهان -

 ...کرد  ینم بیع يکم کردم ، اما کار از محکم کار رشویاز جام بلند شدم ،حتم داشتم ز عیسر

 ! میکمه که ترسوند رشیسوزه ؟ ز یکجا داره م نیا -

 ... گهیسوخت د یم يداد یخوب به هرحال اگه ادامه م -

 ... شو گرفتو ازم دور شد یانداختم ، معن ينگاه تند بهش

 تو سالن ؟ ارمیب ای يخور یجا م نیمحراب شامو هم -

 :نگاهم به ظرف انداختو گفت هینگاه به منو  هیرفته رو بر گرشت ،  راه

 نصف شب ؟  رمیدل درد نگ -

 ...  ستین ياصرار يخور یخودتو اگه نم لیم -

 ...ارزه  یخورم به دل دردش نم ینم -

 ... تا مقصد شوممو اجرا کنم  ستادیرو دونه دونه بکنم تو چشش اما نا یماکاران يخواست رشته ها یم دلم

 ... آوردم تو سالنو نشستم جلوش  دمویظرف بزرگ کش هیخودم  يبرا

*** 

باشه و حواسش رو بده به  يکرد عاد یکرده بود، سع شیاومد عاص یکه از دهن ترمه م یملچ ملوچ يصدا

صداها مخلوط شده بودو  نیقاروقورشکمش با همه ا يداد، صدا یم يکه داشت آموزش آشپز ونیزیتلو

 ... راه انداخته بود  یخوب یسمفون

 يبار مظلومو بدون خشم نگاهش کرد ، طور نیاول يبرگشت سمت ترمه و برا دویبه سرش کش یدست کالفه

 ...دهنش تو هوا مونده بود بشقابو نیب نطوریبرد، چنگال هم شیکه ترمه رو تا مرز سکته پ

 ؟ يخور یسر اشاره کرد ،م با

 ... گذاشتو رفت سمت آشپزخونه و از همونجا صداش زد  نیآرووم سرشو تکون داد، ترمه چنگالو پائ محراب
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 ... نجایا ایپس بلند شو ب -

 یاونو م میدار میکن یحس م ينطوریده الاقل ا ی، داره رولت گوشت آموزش م ونیزیتلو يجلو نجایهم اریب -

 ...  میخور

 ... بشقاب غذا اومدو جلوش نشست  هیشدو با  ي، ترمه جر دیگفتو با صدا خند نویا

 ادیترسم ز یسفارش بده ، م رونیدلت خواست برو از ب يدید اینگاه نکن  ایبعد  نیاز ا ياگه جنبه ندار -

 !کنم  يبرات آشپز نجایقراره من ا یبشه فکر کن يتوهماتت قو

 رونیجواب ترمه رو بده مشغول شد، چند تا لقمه که خورد نفسشو پرصداب نکهیجلو و بدون ا دیکش ظرف

 :فرستادو گفت

خاله  يفالن بهمان، جا شیگفتن ترمه آشپز یبود که م يپس اون موقع ها خونه خاله همش ظاهر ساز -

  ...داره  یچه دستپخت زشیدختر عز نهیبب یخال

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کرد رشیبکشه که محراب غافلگ رونیدستش ب ریو دستشو جلو برد تا بشقابو از زاز کوره دررفت نباریا ترمه

 ... شد  رهیدستش گذاشت، ترمه سرشو باال آوردو بابهت بهش خ يحواس رو یجلو آوردو ب دستشوهمزمان

رفتو  یگذشت ضربان قلبش باال تر م یکه م هیبود که ترمه گر گرفته بود ، هرثان ادیدستاش انقدر ز حرارت

 ...شد یم شتریلرزش تنش ب

 ... انداخت  ریسرشو ز دوینگاهشو تو صورتش چرخوند، نرم دستشو پس کش محراب

نشده بود واسه  ریغافلگ ينطوریسرشو آرووم تکون دادو کنار رفت ، تاحاال ا دیعقب گرد محرابو د یوقت ترمه

 یوردن شدو رفت تو آشپزخونه و الکغذا خ الیخیب گهیزد د یتو حرکاتش موج م یاسترسو دستپاچگ نیهم

 ... اوردیخودشم ن يمحراب تا ته غذارو خوردو به رو یخودشو سرگرم کردول

تقه به در حالو هواشو عوض  يبود که صدا گهیعالم د يخوندو تو یگرفتو واسه خودش آواز م یدوش م داشت

 ...کرد

 ...در اومد کیکه پر از کف بود نزد یسرو صورت با

 ؟يخوا یم یبله چ -
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 ؟ يالزم ندار يزیچ -

 .. نه  -

 ؟ یمطئن -

 ...آره  -

 ... تو اتاقش رفت  یگفتو با خنده تو دل یکه محراب بشنوه به درک يجور یول آرووم

 ...اومدن شد  رونیاصالح کرده و برق انداخته آماده ب یشستو با سرو صورت یدوش حساب ریز سرشو

 یاومد تو حموم انقدر افکارش آشفته بودو پ یداشت م ی، وقت دیکوب شیشونیبا مشت به پ دهینکش هیبه ثان یول

 ...  ارهیرفته بود حوله شو با خودش ب ادشیفربد که به کل  يحرفا

نه، خدا به دادم برسه  ای يخوا یم يزیچ دیپرس یپس بگو چرا م"تکون داد  يسر یعصب دویاز روش پر رنگ

 "فاتحه م خوندست 

بره تو اتاقش به خصوص که ترمه و  یختیر نیدرحموم شد، محال بود بتونه ا کینزد زونیآو يلوچه ا بالبو

بزنه ، در  ادیخواست فر ی، دلش م شدیبا فکر کردن بهش هر لحظه چشماش گشادتر م! هم خونه بودن  یهست

 !حال مرگ بود انگار

 ...برد یم سشیخ يموها نیکردو دستاشوب ینفسشو فوت م مدام

 شترشیخواست باور کنه ب ینفس شده بود ، البته هنوز نم یبخار حموم و کمبود جا دچار تنگگذشت از  یربع هی

 ! بود که دچارش شده یتیبه خاطر وضع

دوش  يصدا دید یاما ترمه وقت د،یتر از قبل پا پس کش یرفتو هربار عصب شیتا مرز صداکردن ترمه پ صدبار

 ... بشه  لیده هاش به قهقهه تبدبود خن کینزد ستین يآب قطع شده و از محرابم خبر

کرد  یدروباز کردو سع...ذاشت  یم یغرور لعنت نیپارو ا دیباالخره با د،یانداختو اخماشو تو هم کش ریز سرشو

 ...صداش تحکم الزمو داشته باشه 

 ... ترمه ... ترمه  -

 ...سکوت مطلق کرده بود ، دوباره صداش زد  یبود ول ياز زور خنده روبه کبود ترمه

 ... اریحوله منو ب نیا... ترمه ؟ییترمه ، ترمه کجا -

 !!! یچیبازم ه یدوباره تکرار کرد ول شد،یداشت از زور حرص خوردن خفه م گهینگرفت، د یجواب دوباره

 ! رونایب امی یم ينطوریهم ياریترمه به خدا اگه ن -
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 ...باالخره به حرف اومد  یشد ول نیپخش زم ترمه از زور خنده نباریا

 ... ینکن يرو دار یخواست یداره، م ی، به من چه ربط ایخوب ب -

 !!! هیکه پا رو دمم بذاره چ یکه جواب کس یدون یسروقتتا ، م امی یراست م هی رونیب امیترمه به خدا اگه ب -

 ؟  ينکنه عاشق شد ،یگرفت یداره تو فراموش یبه من چه ربط -

جمله محرابو دوباره تو ذهنش مرور کرد از زور  یوقت یشد، ول يوریگفتو از زور حرص چهره ش  نویا ترمه

جونم غلط کردم،  رون،خدایب ادیب ينطورینکنه حماقت کنه هم ایخدا" نیزم ریبره ز"بود کامال کیخجالت نزد

 "نه يوا

 ...ها  شهیبد موگرنه  اریکردم، برو اون حوله روب خینکن،  يترمه لجباز -

ده برام تازه، هزار بار بهت گفتم من  ی، دستورم م یحواستو جمع کن یخواست یبشه هان؟ م یقراره چ "مثال -

 ... ستمیدستت ن ریسرباز ز

 !رونایب امیم ينطوریترمه به خدا هم -

 یتو بد حال "بود که کال نینداشت مهم ا یفرق! خجالت  ایخنده بود ،استرس بود ... دیلرز یبه وضوح م ترمه

 !بود

 ..."پس بگو لطفا -

 !؟ یچ -

 ؟یستیبلد ن یفارس ایسخت؟ یلی، خ نیهم "گفتم بگو لطفا -

 ...اریرو وردار ب یاون حوله لعنت گمی، م زیترمه اعصاب منو بهم نر -

 ... ارمیمحال ممکن ب یو با احترام نگ یتا خواهش نکن -

 !محال بود ییآرزو نمیکرد اما ا یش بودو خودش خفش مدست يخواست ترمه االن جلو یم دلش

از حد گذشته بود  شیگذشت، کالفگ قهیچند دق...گرفته بود ،دوباره دوشو باز کردو تنشو به آب سپرد  لرزش

 :آرووم تر از قبل گفت نباریدرشد،اما ا کیشده بودو فکش منقبض ، دوباره نزد دی،دندوناش رو هم کل

 ...اریمنو ب ترمه خانم اون حوله -

 ..."بگو لطفا -

 ...دیتوموهاش کش یباز دست یعصب

 ...  اریاون حوله منو ب "ترمه جان لطفا -
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 ... حموم اومد کیشدو آرووم نزد یراض نباریا ترمه

چشم بهم  هی يداده ، تو اروبهشیانگار خدا دن دیدر د يشو جلو یحوله تن یدرو بستو منتظر شد، وقت محراب

 دیبود که مچ دستش شد دهیحمله برد سمت اتاق ترمه ، ترمه هنوز وسط اتاقش نرس دویزدم حوله رو پوش

 ... شدو پرت شد عقب دهیکش

خودش تا مرز  یول د،ید یخوب م نشویرفتن قفسه س نیمحراب بودو نفس نفس زدنشو باالو پائ نهیتو س سرش

 ...رد نگاهش کنهمجبورش ک دویرفت ، محراب مچ دستشو بازم محکم کش شیقضبه روح شدن پ

شد، فقط انقدر از چشماش خوند که اگه االن جا در جا خفش  رهیگرفته خ شیباالآوردو به اون جنگل آت سرشو

 !ستین یکنه امر محال

 يمچ دستم تو! بترسم ای رمیدونم بم یپشت سرم فرو برم، نم واریعقب عقب رفتم که کم مونده تو د انقدر

ده که  ینشون م یده ول یگلوم گذاشته، فشار نم يساعد دستشو جلو ارتش،ی یهوا باال م یداغش ، ب يدستا

شدش نشون از حال بدش  دیکل يفک منقبض شده و دندون ها یشده ول رهیبهم خ... قصد خفه کردنمو داره 

 ...داره 

عذابم  ترشیب نیگرفتمو دنبال اون محراب آروومم ، سکوت کرده و ا نیده ، سرمو پائ یدستمو دوباره فشار م مچ

 ...کنم  یبندمو باز م یچشمامو م...ده ، ضربان قلبم باال رفته و مستاصل موندم  یم

 ...  ونهید ي؟خفم کرد یکن یم کاریچ يدار -

 ... دهیگردنم قلقلکم م يکنه، رطوبت دستاش که رو یم شتریدستشو ب فشار

 درسته ؟ یکن يباهم باز يخوا یمه متر ،يزیاعصابمو بهم بر يخوا یآره ؟ م یکن يباهام لجباز يخوا یم -

 ...خوره ینم یزنم ، تکون ی، کالفه دستشو پس م شهیم قیابروهام عم نیب نیچ

هم  یلیخ يتو مغرور! توهم برت داشته یراست یگه ، تو انگار راست یراست م امیت ؟يزده به سرت، چه باز -

!  یرو ثابت کن یچ يخوا یدونم م ی، نم ستیطور وقتا کارساز ن نیا یغرور لعنت نیا یبفهم دیبا یول اد،یز

 يکه دار یی، تو یمقابله کن اشباه يخوا یگذره که م یم یتواون ذهن خرابت داره چ ستیمعلوم ن "اصال

 !یکن یرفتار م ينطوریفهمم چرا ا ی، نم ي، مدام در حال فرار ياریدر م يپوچ باز چویسره

 یکنه ول ی، مچ دستمو ول م دمشیند ينطوریتونم قسم بخورم تا حاال ا یشده ، به جرات م یببر زخم مثل

 یکه از موهاش م یزنه و آب یافتادم، نفس نفس م ریذاره ، تو حصار تنش گ یسرم م يدوتا دستاشو باال عیسر

 ...ده  یوحشتناك نشون م بیچکه صورتشو نمدار کرده و چهره شو عج
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 چیها تو ه يها تو بچه باز يلجباز یدون ینم یعنی ده؟یت آزارم مکه چقدر حضور يدیتا حاال نفهم یعنی -

 !؟ نارویا يدیخوام؟ هنوز نفهم یرقمه نم

 ي؟تو با خودت مشکل دار يذار یم يبچه باز يبه کارت دارم که پا کاریچ!با تو دارم  يمن آخه چه لجباز -

همه باورام نسبت بهت  یکن یم يکار يدار ،یکن یغرورت خستم م نیبا ا يدار ،یکشیمنو وسط م يچرا پا

 تاوان پس بدم ؟ دیچرا من با يعوض بشه، تمومش کن محراب ، تو به خودت شک دار

 خودم شک دارم هـــان ؟ یمن به خودم شک دارم ، به چ -

انقدر نگاهش  شم،یبار نگاه تندش نابود م رینمونده دارم ز ینفس گهیلرزه، د یپرده گوشم م ادشیاز فر "بایتقر

 ...زنه  یم ادی، دوباره فر شهیکه تموم وجودم تلخ م تلخ

به بعد  نیاز ا یول...  چیتا حاال که ه گم،یم یچ نیترمه خوب گوش کن بب ؟یگ ینم یچیچرا ه ؟یچرا ساکت -

خــــوام  ینم یفهم یخوام حضورت پر رنگ باشه، م یخوام صداتو بشنوم ،نم ینم ،یخوام دم دستم باش ینم

... 

 يبزنمو از خدا بخوام برا ادیخواد فر یکلمه نابود شده، دلم م یواقع يده، غرورم به معنا یگلومو فشار م بغض

تا حاال  یدون یخودت م ایخدا... زارمیعذاب آور ب یحس لعنت نیاز ا... کنه  رونیفکرشو از ذهنم ب یحت شهیهم

 !چرا ؟آخه چرا ؟ ایکنم خدا شالفنکردم که ک ينبودم تاحاال کار یلینکردم تا حاال تحم ییخطا

 !نمونده برام  یذارم، انگار طاقت یپا م ریرو ز یهمه چ نباریا یول

زنمو زهر حرفاموتوصورتش  یشم تو صورتش ، نفس نفس م یره ،براق م یزنم ، عقب م یشتاب پسش م با

 ... پاشم  یم

باشم که  یدر خواستم همونسکوت کردم، هرچق یکردم، هرچ يصبور یحاال تو خوب گوش کن آقا ، هر چ-

من از خدام که لحظه به لحظه تو رو  يهان؟ فکر کرد يفکر کرد یخودت چ شیتو پ ،ینذاشت یآزارت نده ول

 ي؟ فکر کرد کننخطاب  یباشم که مدام منو اضاف ییمن آسون جا يبرا يکنار خودم تحمل کنم ؟فکر کرد

تموم شد اون  گهیباشه قبول ، د...  یکنیاشتباه م يدار ریاخالق گندت رو تحمل کنم ؟ نخ نیبرام راحت ا یلیخ

 شمیبه بعد فقطو فقط م نیمرد ، از ا ینداشته باش يبود که تو دغدغه ا نیترمه آرووم که هدفش فقط ا

خوام  ینم گهید یهم حساب نکن، منم حت دنمونبو لیفام يرو گهید یفقط همکارت ؟ حت يدیهمکارت ، شن

 ؟ یفهمـــ یصداتو بشنوم م
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تموم شد،  یخشمو ، همه چ نطوریهم نم،یب یسرخش م يبهتو تو چشما کشم،ینعره م میبار تو زندگ نیاول يبرا

 ...نبوده و نخواهد بود یوقت محراب چیه رمیبه بعد بپذ نیاز ا دیبا گهید...  یهمه چ

مجسمه  هی شمیم... بدون حضور  یخواد، بدون حرف ،بدون کالم ،حت یکه م یهمون شمیحاال به بعد م از

 رهیگیم میتصم یترمه وقت نیبب نویتماشا کن محراب خان، بش نویحاال بش "نیجون دار ، فقط هم يخاکستر

 "ستیبراش ن ینیگزیجا گهید

از کنار  یبه اونم ندارم ، ول یلیتما گهیخونه، هرچند د اطیبرم به ح یشمو پناه م یچشماش رد م يجلو از

 ... ده  یبهم م يشتریمحراب بودن حس آرامش ب

و  ینیبطور زم دیشروع شده بود، با ریبه دستور ام اتیردو بدل نشده بود ، عمل نشونیب یبود که حرف يروز چند

که به عنوان کارگر به شهر اومده بودن تو  یطرفم اون گروه هیداشتن ، و از  ینظر م ریخونه فاتحو ز ییهوا

اخت شده  یحساب میبا مر زدویسر م یرفعتهر روز به خونه  "باینخلستون فاتح مشغول به کار بشن،ترمه تقر

 ... ارهیبه دست ب یاطالعات دهیهم تونسته بود راجع به سع يحدود هیبودو تا 

 یمردم حساب نیب نیده و ا ینم تیداره و فاتح گفته تا خودش نخواد رضا يادیز يبود خواستگارا دهیشن یحت

مجاور رفته بود ،قرار شد  ياز شهرا یکیبه  تیمامور هی يشب که محراب برا هیباز کرده بود، ثویحرفو حد يپا

 ... دخترا بمونه  شیپ یکه ترمه خونه رفعت

 ...خانم  جهیاسباب زحمت شدم خد -

،راحت باش  میدون یمگه، ما به خدا مهمون رو از خودمون م يدار یحرفو نزن دخترم تو بادخترام چه فرق نیا -

 ...راحت باشم  زیعز

 ...  نیممنون ،شما لطف دار -

 یکمی نیبابت اون راحت، بش التیکنار عبد خوابش برد مادر ، خ یهست یکنم دخترم ، راست یخواهش م -

 ...نداره  یینا یاستراحت کن ، چشمات از خستگ

 نکنه ؟ تییاذ يوا يا -

 ... یتیینه دخترم چه اذ -

 ...خداحفظشون کنه  رهیکنار هما دلم براشون ضعف م دنیچه ناز خواب یدون یترمه نم -

 ...کردو کنارش نشست ي،خنده ا دیچرخ میسمت مر نگاهش

 گرده؟یبر م یحاال آقا محراب ک -
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 !فکر کنم فردا عصر -

 !انگار ؟ يقرار یب یلیدلت تنگ شده براشا خ -

 ...انداختو به ظاهر خودشو خجالت زده نشون داد ریز سرشو

 ...خوبه یستیتازه عروس ن گهی، بسه بابا د زهیر یهم م ییچه ادا نیاوه بب -

 د؟یبه کجا رس يخواستگار شبیچه خبر ؟ د دهیاز سع میمر یراست... نگفتم  يزیمن که چ یکنیتو شلوغش م -

عبد بود، مادر داماد دختر خاله شه ،  يدفعه ش از اقوام بابا نیشد، خواستگار ا یکه چ یدون یترمه نم يوا -

 ی، امابازم فاتح خان گفته هرچ شهیوصلت جور م نباریگفتن ا یهمه م گهیدار ، د هی، ما پیپسر خوب، خوش ت

 ...رو هم رد کرده یکی نیم ا دهیخودش بگه، سع

 داره؟ یمشکل یعنی؟  یواسه چ!بابا  يا -

 !جمهور انگار سیدنبال نوه رئ ادهی؟فقط افاده ش ز یچه مشکل! نه  -

 کم نداشت؟ يزیپسره چ یگ یدست بردار، تو که م -

 !"هست اصال یدونم دنبال چ ی،نم يافاده ا یلی، خ گهید نیخوب هم -

 گه ؟ ینم یچی؟ مادرش ه یمادرش چ -

فاتح خان با  نکهی، تعجب همه هم ازا ختسیمگه جرات داره نفس بکشه ،جا در جا خونش ر چارهیزن ب... نه -

 !ده یخانم خانما اجازه اظهار نظر م نیبه ا يه چطورهمه دبدبه و کبکب نیا

 !گفتیم ينطوریدوستش داره، خودش که ا یلیخ دیخوب شا -

 !باشه نیشه موضوع فقط هم یکه باورم نم یکیمن  ی، ول "خونه ش کال  یآره دوستش که داره سوگل -

 ... میحرف خودمونو بزن ای، ب "بگم، ولش کن اصال یچ -

ترمه خوب  نوهمیدادو ا ینشون م هیبود که ظاهر قض نیاز ا ریغ يزیو فاتح چ دهیسع ياز رفتارا ممیمر تصور

 ياز حرفا يزیچ گهید "بایرفتاراش مشکوك اون روزشون بودو تقر یافکارش مدام پ نیدونست ،واسه هم یم

 ... نشد رشیدستگ میمر

 ...کرد فیاونم تعر ي، ماجرا رو برا اومد دنشیواسه د امیبرگشت خونه خودشو ت یاون روز وقت يفردا

 ...  نمیدخترو بب نیا دیبه هر حال با یول نمشی، اون روز که من رفتم خونه فاتح نتونستم بب نمشیبب دیترمه با -

 !انگار محافظم داره گنیمراقب باش ،م یلیجان خ امیت -
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کجا ها ممکنه بره  یاز دوستاش پرسو جو کن یتون ی، تو م ستین يبه هر حال چاره ا یدم،ولیدونم شن یم -

 ؟ دشیکه بشه د

 ...تنها نه با محافظاش  یبازار شهر، ول رهیم دیخر يجمعه برا ي، انگار فقط روزا دمیپرس "دونم، قبال یآره م -

 ... کنمیدامیپ یراه هیخوب ، به هر حال  -

 ...مراقب باش یلیخ یول زم،یباشه عز -

 !داد  یم دیرو براش نو ینامعلوم ندهیشد که آ ییجا یراه شهیترو خاص تر از هم کیش امیروز ت اون

زدو ورودشو اطالع داد، اونا هم قرار شد از راه دور هواشو داشته باشن  امیبه فربدم پ د،یرس يبه بازار مرکز یوقت

... 

 ونیتونست اونو م عیبودو جو مشکوك دوروبرش سر دهید دهیکه از سع یبود، و با توجه به عکس کیکوچ بازار

 ... بود  نیبده ، به هر حال تخصصش هم صیجمع تشخ

که  یاغوا کننده تر از اون یلینا محسوس نگاهش کرد از ته دل اقرار کرد خ ستادویاز اون ا یبا فاصله کم یوقت

 !کردیتصورش رو م

هوا برگشتو به چهره اون  یزبون زد خاصو عام بود ، ب شهیهم شیهوش زینداشت ، ت امیاز ت یاونم دست کم یول

 ...شد رهیجذاب خ بهیغر

 !برد ادیزمانو مکانو به کل از  هیچند ثان يبود که برا يناخواسته محو تماشاش شد، نفوذ نگاهش به حد امیت

 کیتوجه شو جلب کنه ، نزد يزود نیخواست به هم یبهش کردو ازش دور شد و بازارو دور زد ، نم زینگاه ت هی

رو جلب کنه ، پس  دهیهست که توجه سع ییبه نظرش اومد جا ستاد،یمغازه که اجناس لوکس داشت ا هی

 ! ستهیا ینجامیا "احتماال

 ...ثابت شد  زیاز پائ یقاب عکس يرو دستش

 یه جلوه خاصدست ساز ک یداشت و به خصوص با اون قاب چوب يمنظره فوق العاده ا یبود ول یکیکوچ قاب

 ...باشه  یخوب يادگاریتونست  یبودو م دهیبه عکس بخش

تفاوت نشون داد،  یخودشو ب یول د،یشدن اونا رو از دور د کیکرد که نزد یمختلف قابو نگاه م يایاز زوا داشت

 ... ستهیبا کشینزد دهیبود باعث شد سع یهرچ یبه خاطر خودش بود معلوم نشد ول ایحدسش درست بود 

بلند شد، انقدر صداش ناز داشت که لبخند  دهیسع يکرد که صدا یبودو قابو تو دستش جابه جا م نیپائ سرش

 ...شده بود  قیعم بیفروشنده عج
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 اهشیدرشتو س يکرد ، سرشو بلند کردو بازهم به چشما یم يکار دیبا یبود، ول ستادهیتفاوت ا یهنوز ب امیت

 ... انداخت  یاهپروا به صورتش نگ یشد ، دختر هم ب قیدق

باشه فروشنده رو مخاطب  دهیبه سع میتوجه ش مستق نکهیا يشد و به جا کشیکردو نزد يخنده محو امیت

 ... قرارداد 

 قاب چنده ؟ نیجناب ا دیببخش -

شد، خوشش اومد ، البته قصد  قیکرد دق یم ییخودنما بهیاون غر يکه تو دستا یکیکوچ زیبه قاب پائ دهیسع

 ... بهیاون غر يجلو ییهم داشت خودنما يا گهید

 ...خوام  یخواهرم م يهم برا یکی ار،ی، نه دوتا ب اریمن ب يهم برا یکیعمو  -

که تا حاال داشت  يمشتر نینشون تر یشون ب یکیشون دختر خان محل بودو  یکیبه چهره اونا که  فروشنده

 :کردو گفت ي، خنده ا فوق العاده شون بود تیوجه مشتر کشون جذاب یشد ، ول قیدق

 ..."بله خانم حتما -

 ... دید متیفرصتو غن امیت

 ... ارهیمن م يمال شما ،االن برا نیا دیبفرمائ -

جذبش کرده بود ، عادت کرده بود  ينطورینفر ا هیبار بود  نیشد، اول قیدق امیصورت ت يبا ناز به اجزا دهیسع

 ... ارهیدرب بهیغر نیخواست سر از کارا یدلش م بیداشته باشه االنم عج عیخواد سر یروم یهرچ

 ! ؟ دمیاطراف ند نیشمارو تا حاال ا ست،یممنون الزن ن -

اومدم،  نجایا یرانیکار تو کشت يتون خوشبختم، برا ییبنده مهندس رهام افروز هستم ، از آشنا... بله درسته  -

مجد ،  يبه خاطر دوستم بود آقا شترشیالبته ب ا،نجیا امیدادم ب حیدوست نداشتم ترج ادیاما چون اون اطرافو ز

 ...مدرسه هستن  دیجد ریدب شونی؟ ا نشونیشناس یم

 ...شناسمشون ، با همسرشون خونه ما اومدن  یم -

 .. نینداشت فی، اما شما تشر دمیبله ، منم خدمت رس -

متوجه  امیداد ، ت یدوتا گوش م نیا یبودو قاب به دست به بحث طوالن ستادهیتمام مدت ا چارهیدار ب مغازه

 ...کرد یشدو عذر خواه

 کنم ؟ میچقدر تقد دیخوام، فرمود یجناب عذر م دیببخش -

 ...داد دهیرو دست سع هیپول هر سه تا قابو دادو از خودشو جداکردو بق امیت
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 ...درست نبود  ن،یکرد یکارو م نیا دینبا -

 ؟ نیترس ی؟نکنه از محافظاتون م هیاشکالش چ -

کرد که عموم متوجه نشن اونا همراهشن ،  یرفتار م يجور شهیشد، هم رهیخ امیبا بهت به صورت ت دهیسع

 ...بود  زاریب "دایموضوع بشه شد نیمتوجه ا یکس نکهیدونستن و اون از ا یم کانشینزد شتریب

 :شدو گفت قیعم اخمش

 ...ندارن  ياظهار نظر چیهم کورن هم کر، حق ه یاونا فقط همراهمن ول -

 ... نیرو از من قبول کن هیهد نیپس ا -

 چیه یداد و بعد ب لشیخنده جذاب تحو هیتشکر بازم  يگرفتو به جا امیبسته رو از دست ت الیخ یب دهیسع

 ...ازش دورشد یحرف

نقشش  ياجرا يبرا اممیموند ، ت رهیخ شیعسل يبه چشما هیچند ثان يچند قدم برداشت برگشتو برا یوقت یول

 ...اون داد  ییپروا یبه ب یتب دارش جواب خوب يوب موضوعو داغ کرده بودو با نگاه هاخ

 ...خبر داد  دیاومدو به فر رونیاز اونجا ب دهیاز رفتن سع بعد

 ؟ شیدیفربد جان د -

 ...شدو رفت  دیلکسوز سف هیبا اون دوتا غول تشن سوار  دمشیآره د -

 ؟ ستیکه ن یاوهوم ، محافظاشن ، مشکل -

 ؟ یباهاش حرف بزن یتونست یمرتب ، تو چ ینه، همه چ -

 یطور وقتا جواب م نیخوب ا یلیژست خاص خ هینگاه داغو  هی،  یداداشتو دست کم گرفت نکهیبله ، مثل ا -

 ...ده 

 ...  دیگفتو بلند بلند خند نویا امیت

 ...هیچ شونینظر ا نمیببکنم  فیترمه خانم تعر يروشتو برا نیباشه ا ادمیپس  نطوریآهان که ا -

 ...ها  شهیسرت نم یشوخ نکهیتو مثل ا -

 ...نوبت فربد بود که بلند بلند بخنده  نباریا

رو برنامه  يکردو قرارشد شب همراه فربد برن خونه اونا و مرحله بعد فیترمه تعر يماجرا رو برا یتلفن امیت

 ... کنن  يزیر

**** 
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بود که  امیت شهیبازم مثل هم یگفتن داشت ول يبرا یحرف یهمه دور هم جمع شدن هر کس یوقت شب

 ...گفت  یو چشماش م دهیاز سع یگرفتو با آبو تاب خاص ینم يموضوعو جد

 ...انداخت  ریکردو سرشو ز یاخم محراب

، اون  شهیکه نشون داده م ستین یاون ینیب یکه پشت اون ظاهر جذاب م يزیچ ام،یمراقب باش ت یلیخ -

 ... دمیکس ند چیه يکه تو نگاهش هست رو تا حاال تو چشما یپرواست، گستاخ یحد باز  شیدختر ب

 ...شد  قیبه صورت محراب دق دویدر هم کش ییابرو امیت

 محراب ؟ یبگ يخوا یم یچ -

 یتون یم یلیخ نیاز همه نترس ، ا شتری، باهوش، ب ركیاون ز ،یفتیخوام بگم مراقب باش به دامش ن یم -

 ...تونه از پشت خنجر بزنه  یخوب م یلیخاص گرم باشه خ يزیچ هیکه پشتش به  یخطرناك باشه،آدم

 ...گفتن نداشت  يبرا يزینامفهوم محراب شده بودو چ يمحو حرفا هیهم مثل بق ترمه

 نکهیا یقرار گرفته بود ول شیزندگ ریکه تا حاال تو مس يخاص بود خاص تر از هر دختر دهینظر اونم سع به

 ...دور از ذهن بود ادیخطرناك باشه ز يباز نیاز ا یمهره اصل هیبخواد 

از  شیب ینیبد ب نیا ی، ول یکس اعتماد کن چیبه ه یتون یمحراب جان قبول دارم که به واسطه شغلمون نم -

 ...ستیخوب ن "حدم اصال

 ؟ يدیراجع بهش نظر م ينطوریکه ا يدیتومگه چند بار اون دخترو د "اصال -

 ...شد رهیخند به صورت ترمه خ شیبا ن محراب

کرد تو  دایاون همه زن اون فقط اجازه پ نیب نکهیبود، ا یشناخت اون کاف ينظربرا هیهمون روزم بهت گفتم  -

کنه،  یرو ثابت م یملکه رفتارکنه خودش همه چ هیومثل  نهیجمع باشه، حرف بزنه ، کنار فاتح مثل ملکه بش

فاتحم در مقابلش خلع  یداره که حت یخاص زیچ هیشو نداره ، اون  یحکم دختر سوگلفاتح فقط  يبرا نکهیا

کنم  یم دیبازم تاک نیهم يبرا ،یزکاوت داشته باش تویاندازه فاتح قدرتو حما یتون ینم "صالح شده و تو قطعا

 ... یوفتیمراقب باش به دامش ن

 ...شرط عقل  اطیبه هر حال درسته احت: باال انداختو بلند گفت يشونه ا امیت

 ازیقوا ن دیهمه شون به تجد "دایو خسته کننده شده بود شد یبحث طوالن نیا ارهیب يبلند شد تا چا ترمه

 ...داشتن 

 ...شد  کشیکه فربد نزد دیچ یم ینیس يرو تو فشیظر ياستکانا داشت
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 ؟ يخوا ی، کمک نم یخسته نباش -

 ...طور موارد  نیبدن اونم تو ا یباال داده نگاهش کرد ، توکل خونواده شون رسم نبود مردا کمک ییبا ابرو رمهت

 ...شد  یطوالن نیواسه هم ارمیب دمیبر یم کیداشتم ک ارم،یخودم م ستین يازینه ممنون ، ن -

 ...داد  یشد انقدر که عطرسردش مشام ترمه رو قلقلک م کیبهش نزد "کامال فربد

 ؟ يندار یخونه مشکل نیتو ا -

 ...شد شتریب نباریترمه ا بهت

 ؟ ی؟ آخه چه مشکل ینه واسه چ -

 ...گم، اون که  یمحرابو م -

 یمشکل چیه ن،یبشناس دیاز اقوام ما هستن، بعدم اخالقشونو که شما با شونیفربد خان؟ ا نیگیم یچ نیدار -

 ... ستین شیبه جز بدخلق

 "کنار اومدن با اون واقعا ن،یبرداشت کرد گهیطور د هیدونم چرا شما  یبود، نم نینظورم همم "قایمنم دق -

 !مشکل 

 ...نداره  یتیموضوع برام اهم نیا "، پس قطعا حیتفر يبرا نجایا ومدمیندارم، ن یتیمن شکا -

 ...دیفاصله شو کم کرد ،انقدر که ترمه معذب خودشو عقب کش فربد

 ... یکمک منم حساب کن يرو یتون یپس م يرو ندار یکس امیاز ت ریغ نجایبه هر حال تو ا -

 ...بده که  ینداشت، اومد جواب یحس خوب یکینزد نیاز ا "اصال ترمه

 ؟ یینجایفربد تو ا -

 ...شده بود  یدنید بیشدن ، چهره ش عج رهیبرگشتنو به آتشفشان در حال فوران خ جفتشون

 ...اومدم آب بخورم ... خوب آره  -

 .. میجلسه رو ادامه بد هیبق دی، با یکاف گهیخوب مباحثه د یلیخ -

 ... میستاد هست یکنه ما االن تو مرکز فرمانده یندونه فکر م یجلسه هرک یگیم نیمحراب جان همچ -

 ... ستادیبا چند قدم بلند جلو اومدو روبروش ا محراب

بشه اصل کارمون  یقراره لودگ نمیمن، فقط به خواسته خودم اما اگه بب میو تو حر یاالن تو خونه من نکهیا -

 ...نیتو همون مرکز خراب شده جلساتو برگذار کن نیبر دیبا ن،یبذار نجایدم پاتونو ا یاجازه نم گهی،د

 ... زد  رونیگفتو از اونجا ب یگفتم يدیباال انداختو پشت بندش د ییکردو ابرو یترمه نگاه يبه چشما فربد
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 ... شهیم کمی، خشم داره ، نزد کنهیاخم م!گرفته انگار شیطرفم، باز جنگل چشماش آت ادیم

 ... ثابت کنم  یتفاوت یب يذاره تمرکزمو رو ینم یاونقدر که بازم اون عطر لعنت...  یلیخ

 ... تا فراموشش کنه  داکنهیپ یمحکم لیدل دیبا رهیگ یم یمیتصم یکه وقت یمن ترمه م همون یول

 ؟ ارویگفت اون  یم یچ -

 !کنم  یبهت نگاهش م با

 ! دوست تو بوده  یزمان هینداره اما انگار  ی؟ با من که ثنم هیچ اروی -

 ! نداره یربط -

 باشه ؟  نجایا ينداره؟ پس چرا اجازه داد یربط -

 ... ستین گهیسرك بکشه د يزیتو هر چ يادیکه تا حاال بوده ، بهشم اعتماد داشتم، اما اگه بخواد ز رمیگ -

 برو به خودش بگو ؟ یگیچرا به من م نارویحاال ا -

 ...  یبشه ، اما خواستم توهم بدون شیحال شهیکه واسه هم يگم جور یبه اونم م -

شه از  یم یخط و نشون کالمشو حت ی، ول ستیتوش ن شیپ قهیکنم خشم چند دق یچشماش نگاه م به

 ... چشماش خوند 

 ... گهیوم رهیگ یرو ازم م ییچا ینیس اد،ی، جلوترم رهیبعد نگاهم باز تو هم م اخماش

 !مفهموم بود؟ یکن ییرایپذ انی یخونه م نیکه واسه کار تو ا ییوقت از کسا چیه ستیالزم ن گهید -

 ...دوستات  ویدون یرو ندارم، خودت م يحوصله مهمون باز "چه بهتر ، اصال -

 ... شهیم قیصورتم دق تو

 ...خوب تو گوشت فرو کن  نویدوستام نه همکارام ، اونا فقط همکارمن ا -

 ... کشمینفس راحت م هیره و منم  یدم ، باالخره م یتکون م يسر

فربد حس کنه  نکهیاز ا یول! بخوام گوش به فرمان آقا باشم ، نه نکهینه ا شم،یفربد نم کینزد گهیشبو د کل

 ...  دمیمحظ فقط به حرفاشون گوش م یتفاوت یبا ب! ادی یذ کنه خوشم نمنقشش گرفته و تونسته بهم نفو

بهش بزنم، مثل فرشته ها توخودش مچاله شده و صورت  يکه سر رمی، م دهیهست خواب یدوساعت یکی یهست

 يازیباشم به معصوم بودنش، چه ن رهیخواد تا ابد خ یدلم م!ادییبه نظر م شهیخوشمزه تراز هم شیدصورتیسف

 !مات به حضورش يروزا نیا دارم

 ... ستادهیسرم ا يباال امیفهمم ت یکنمو صورتشو غرق بوسه ، تازه م یتماشاش م یحساب یوقت
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 !ناز یلیمون خ یخانوم -

 ...جونم به جونش بستس  یلیآره ، خ -

 ترمه ؟ -

 ...جون دلم داداش -

فکر کن که بعد  نشمیاما به ا زمیچقدر برات مهم شده، عز ،يچقدر دوستش دار نکهیفهممت ، ا یمن خوب م -

 یلیکن خ یاون، پس سع يخودت سخت هم برا يچقدر هم برا یازش جدا بش يبخوا یوقت یلعنت يماجرا نیا

 ... یبهش وابسته نش

 نیابه  یلیناراحتش کنم، تاحاال خ ادی یخواد بغضم بترکه،اما دلم نم یدلم م کنم،یخمارش نگاه م يچشما به

 !پام گذاشت شیپ یراه هی دیگم خدابزرگ شا یفکر کردم اما هر بار م گهیم امیکه ت يزیچ

 نمشیروز نب هی نکهیکنم ، فکر ا یبهش نگاه م یسخت ، وقت یلیخ ی، ول کنمیم یجان ، سع امیدونم ت یم -

 ...کنه  یم م ونهید

 ...رهیگیزنه و بازو هامو تودست م یپام زانو م يجلو

که دادم  يشنهادیپ نینکن از ا يکار هیدختر؟  يبه خودت مسلط باش ترمه ، چرا همه ش بغض دار -

 طویشرا نیا یدونستم دوست داشت یکردم فقطو فقط به خاطر خودت بوده، م يمن هر کار! بشما مونیپش

 ؟ گمیم یچ یفهم یپس نذار احساس حماقت کنم، م ،یتجربه کن

همه  نکهیا... فهممش یکه م يزیچ نیسوزه از ا یذارم، اما ته قلبم م یم یاحساسم به هست يحرفاشو پا همه

 !ستین یمنظورش به هست

 ... کنهیفهمه، حرفو عوض م یحال خرابمو م کنهیچشمام نگاه م به

 گفت؟یبهت م یمحراب تو آشپزخونه چ -

 ...ندازم یم ریخندم، سرمو ز یم

 يزیچ یکمک ياگه کار ست،یدوروبرت ن یکس امیاز ت ریغ ییتنها نجایا گفتیداشت بهم م چارهیفربد ب -

هام فقط همکارمن نه  يهمه دوروبر گهیاون روش باال اومد، م دیسر رس شونیا هویمنم هستم، بعد  یخواست

 ...حرفا نیاز هم یکالمش همباهاش  يحق ندار گهینرو، م کشینزد گهیبه فربد اعتماد نکن ، م گهیدوستام، م
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ممکن بخواد از پشت  ریغ م،یشناس یپسرو م نیسال ا نیبشر، من چند نیا ارهیداره گندشو در م! ؟ یچ یعنی -

فهمم چرا  ینم "باشه ، اصال نیحق نداره به همه عالمو آدم بدب! قصدش فقط کمک بوده دیشا! خنجر بزنه

 ...قابل تحمل نبود ریانقدر غ "قبال! شده ينطوریها ا یتازگ

 ...فرستم  یم رونیکنمو نفسمو پر صدا ب یم لیمابه چپ مت سرمو

 ... سخت  یلیبدون حرفم کنار اون خ یزندگ هی یحد تلخ باشه ، حت نیکردم تا ا یفکر نم -

 ...خنده  یم امیت

 زده به سرش آره؟ "رسما کنه؟یم کاریمگه چ -

 ... ها  هیما نیتو هم يزیچ هی -

 ...  گهیو م کنهیذاره وباشصتش گونمو نوازش م یگوشم م يچهار تا انگشتشو رو ارهی یجلو م دستشو

 ... یطیتو بدشرا یبهش حق بده خانوم -

 !مونه  یبرام نم یحرفشو نفس نیزنه از ا یتنم تاول م کنمیحس م یول رمیگ یحرفشو خوب نم یمعن

فاش ، حرکاتش رفتارش ، حر... باشه ختهیبهم ر ينطوریبه خاطر حضور من ا نکهیحرفش دور از ذهن، ا باور

 ...  یده ول یاز خشمو نشون م یموج

 ...  شمیگمو از جام بلند م یم یفرستمو چشم یوقت لعنت م یب يها یول نیا يخودم برا به

 مگه  نشیو ح رهیم رونیزنه و ب یم یچشمک امیت

 ...  رونیب يایب یتون یفربد رفت ،م یراست -

 ...  یباشه ، مرس -

لبشون  يمبل نشستنو انگشتشونو رو يداره، جفتشون رو ي، خونه سکوت مرگ بار امی یم رونیاز اتاق ب یوقت

باره محرابو تو  نیاول یلباش باشه ، ول يکنه انگشتش رو یفکر م یکه وقت امیت یشگیعادت هم نیگذاشتن، ا

 ...چهره ش بخندم  دنیخواد با د یکه دلم م ارمی یبه روش نم یول! ،مثل بچه ها شده  نمیب یم طیشرا نیا

 ؟ يبخور ارمیب يزیچ هی امیت -

 ...بخورم  يزیاگه االن چ رمیگ یوقت سر درد م ریبرم، د دیبا زمینه عز -

 ؟یکنیتعارف م -

محرابم که  نیبرم کار دارم ، برم که شمام بخواب ییجا دی؟ فردا صبح زود با ینه خوشگل خانم تعارف واسه چ -

 ... بره مدرسه  دیصبح با
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 گه  یم یسیرودربا یذاره و ب یم امیدستشو پشت کمر ت شه،یاز جاش بلند م رابمح

 ... ریپس شبت بخ -

 ...کنه  یده و خنده کننون عزم رفتن م یم يخواب مرگ بر هیخنده و جوابشو با یم امیت

 ... شهیکنه ، اخم مهمون صورتم م یم رونیبرادرمو از خونه ب"رسما نکهیاز ا شمیم ناراحت

 دختر؟ يبازکه اخم کرد! ترمه  -

 نیگه برو ، تازه اگرم بود بازم ا یراحت م ينطوریکه ا ستیحرف بزنه، خونه اون ن ينطوریحق نداره باهات ا -

 ... حقو نداشت 

خونه با تمام متعلقاتش فقط مال اون ، اونم که مال دوست ، واسه  نیا کنهیاون االن حس م زم،یهست عز -

 ... مثل برج زهر مار شده  نیهم

از  ریغ يزیخواد بخوابه حوصله نداره، چ یکنه ، فقط گنده دماغ م یفکر نم ينطوریا "ابدا! تو يتوهم زد -

 ...ستیگم ن یهم که من م ینیا

 ... شناسم، پس به حرفام اعتمادکن  یدلم ،هست، من اونو بهتراز خودش م زیهست عز -

تفاوت نشون  یخودمو ب یلیکه بخوام خ یتر از اون ادیحرفاش ز ینی، سنگ دمیم فشار رمویگیتو مشتم م انگشتمو

 ...زنم  یچنگ م يبه هر در نیبدم،واسه هم

 ... نمشیبیتو آشپزخونه مشغول آب خوردن م گردمیبرم یکنم وقت یتا دم در بدرقه م امویت

 رفت ؟ -

 ...بله  -

 خدا به همراش، حاال تو چرا اخمات توهمه ؟ -

 ؟ یاگه ناراحت بشه چ ،یحرف بزن ينطوریباهاش ا یحق نداشت -

 باز شد ؟ ششمیتازه ن يدیحرفاست، ند نیاون دنده پهن تراز ا -

به  یکس ستیبراشون مهم ن هیبق ،ییفقط تو شهیداره ، غرور داره،ناراحت م تیکه شخص یاون گهیآره د -

موقع  هیدر مقابلت بله قربان گو باشن  دیفقط همه باکه  ییتو  رن،یخرده بگ دیکنن، چرا با نیتوه تشونیشخص

 رنیبه دل بگ يزینداره که چ یلیلان، د ینیزم بیمثل س شنیرگو ر یب گهید ياز گل نازك تر بهت نگن، آدما

 ... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

چرخه، از تند تند حرف زدن نفسم  ی، چشماشو تنگ کرده و نگاهش مدام توصورتم م ستادهیصورتم ا يجلو

 ... رو تحمل کنم  ینفس یب نیتونم ا ینم! گرفته، حاالهم که اون 

 ...  شهیمردونش گرفتارم يخوام از کنارش رد بشم که دوباره مچ دستم تو دستا یم

 ... کشهیتو چشماش شعله م ییزورگو یول ستین یعصب کنم،یگردمو نگاهش م یبرم

 ؟ ير یدر م يرحاال دا يحرفاتو زد -

 ... کنم محکم باشم  یم یدم، فقط سع ینم یجواب

 قهیچند دق نیهوا انقدرگرم نبود تا هم...  نمیبش کنهیمبل دو نفره و منو هم مجبور م يرو شنهیم کشه،یم دستمو

 ؟! شیپ

، مقاومت  کشهیگردونم، مچ دستمو م ی، کنارش نشستم ،تنم مماس باهاشه ، رومو برم ستین يفاصله ا گهید

 ... گردونه سمت خودش  یسرمو برم.. رهیگیو چونه مو م ارهی یدست آزادشو جلو م کنم،یم

با دوتا بچه به نظرت حماقت  تیمامور نیحماقتو کردم، قبول کردن ا نیدونم چرا ا یترمه ، نم هیچ یدون یم -

 محض نبود؟ 

 "شدم ؟ ونهید یگ یم یعنیهوا گرم نبودا،  ایخدا"زنه  ینفساش تو صورتم م هرم

با تو  هیو ثان قهیو تو هر دق نجایا نمیبا مرگ بش يمواز اتیعمل هیانجام  يکه به جا نیبه نظرت حکم من ا -

کارم داشته باشم چه  يرو يتمرکز ی؟ که من نتونم حت شدیم ينطوریا دیجرو بحث کنم،آره ترمه ؟ به نظرت با

ها  يمسخره باز نیا يفقط برا نجایمن ا دناونا نقشه بکشم؟به نظرت اوم يریدستگ يبخوام برا نکهیبرسه به ا

 کنم ؟ یمن دارم اشتباه م انکنهینبودترمه ؟ ایبود؟ بود

،  نمیبیگشاد شدن مردمک چشماشو خوب م نیبارِ که فاصله چشماش با چشمام انقدر کم، واسه هم نیاول يبرا

 ... تفاوت بمونم  یخواستم تا ابد بهش ب یوش باورم که مچه خ! مست شدم انگار ست،یحرفاش ن یحواسم که پ

 ...  زنهیکه م ینیسنگ يحرفا رازیشاگرد تنبل حواسم همه جاهست غ هیده و من مثل  یداره درس م اون

 دم؟  یگناهمو م يکار؟ دارم جزا نیمن محکومم به ا "جوابمو بده ، واقعا -

 !زنهیداره باخودش حرف م ایاز من  "فهمم سوالش واقعا ینم

 ینم ادمیزنه،  یم شیکه وجودمو آت نمیب یدوباره تو عمق چشماش م يزیچ هی که،ینزد یلیخ گهید صورتش

که چند لحظه کوتاه جاشو به اون خشم  یغم دم،یهم د "رو قبال یغم پنهون نیتب نگاهو ا نیا یول! یک ادی

 ... تبو داشته باشم  نیا... یلدم تو سکوت هرچند کم و یم حیخواد زمان بگذره، ترج یده، دلم نم یم یشگیهم
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نامنظم  يفقط صدا گه،ینم يزیبه چشمام و چ رهیداره، خ یدونم چرا دست برنم یتنم محسوس شده، نم لرزش

 ...  کنهیم ینفساش که سکوتمونو خط خط

 !خوام خفه شم انگار یم زنه،یتنم نبض م يسلول ها همه

امن  يجا هی ي، فقط نرم تو ستین يدستم فشار يرو کنمیحس م یول! ستمیتوهم مطمئن ن ایخواب  نایا همه

 ...کوبه  یم نهیمهابا توس ی، اما به جاش قلبم ب کنهینم يقرار یب گهینشسته و د

 !تونم ینم گهید "، واقعا امی یحرف م به

 ؟ یمحراب خوب -

 ! کنم چشماش تر شده یحس م یمسخره ست ، ول ایخدا

 ...زنه  یم شمیگه آت یکه با اون لحن داغ م يزیچ تازه

 ...  ستمیخوب ن "، اصال ستمیخوب ن... نه  -

چشم بهم زدن،  هی ياما تو شهیم دهیدستام آرووم کش يکنم، انگشتاش رو یشدن چشمامو خودم حس م گرد

 ... ذاره  یخودم تنها مو منو تو خلسه  شهیکنه، با ضرب از کنارم بلند م یخاکستر فوران م ریز شیآت هیمثل 

 

 "ترمه"

برم ،  یبه اتاقم پناه م... حرفامو داره اون  دنیکه مجوز شن یاالن تنها کس کشه،یدفتر خاطراتم پر م يبرا دلم

 !ش  هیسا یحت ستشین

 ...دل درد دارم باز ... سوزه  یم نمیلرزه ، قفسه س یتو دستم م قلم

هم بده  يگن خدا اگه درد یمگه نم زارم،یدرمون ب یمن از درد ب ایخدا "زنم یچشمامو پس م يسمج تو اشک

 ...ایده، پس درمون من کجاست ؟ هان کجاست خدا یدرمونشو هم م

 باشی خداییداشته گاهکه  دارد چهلذتی نمیدانی،  ایخدا

 ! نمیگردند باز خالی آسمان سوي از چگاهیه که دستانی وسعت به

،  ستیحالم مساعد ن ایتره ، خدا عیسر نشیتسک یف زدن باتو که از هر مسکنحر نیداره ا یچه آرامش ایخدا... 

 ... درمون دردم باش 

حواسش بهم هست  یاون باال ها حساب یکی ادیب ادمیهستم که دوباره  يجمله ا هیگردم ، دنبال  یدفترمو م ته

... 
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 ...گردهیبر م شیخونشم خون تو تنم به آرامش قبل یم

 ...نباش تیفردا نگران

 فردا همهست يو امروز ، خدا روزید يخدا

 ! کندیم ییاست که خدا یزمان یاو ب یول میکنیم یبار است بندگ نیاول ما

 …اش  ییاعتماد کن به خدا پس

مطمئنم خدا جواب همه حرفامو به وقتش  یول يریدر لحظه نگ یاگه جواب یحت یو دل کردن واژه قشنگ درد

 ...ده  یم

 ...ده  یکه بازم وجودش بهم آرامش م ینیبرم به مخلوقش، اون فرشته زم یه ممعبودم پنا بعد

رو بشه تو فقط و فقط  ریهم ز ایاگه دن یمن ، حت يمونم کوچولو یکنم نفسم ، تا ابد کنارت م یرهات نم -

 ... دم غم تو قلب قشنگ لونه کنه  یوقت اجازه نم چیه...يا گهیکس د چی، نه ه یمال من

صبح سر  شهیباعث م نمیب یکه تو طول شب م یخوب يخوابا ی،ول رمیکه تو گلوم دارم به خواب م یبغض با

 ... حال چشم باز کنم 

دستاشو تو  ره،یدلم ضعف م...خنده یشم، م یروبرو م طونیش یتونیبا دوتا چشم ز شمیتخت که بلند م يرو از

 ...لرزه  یقلبم م...ده یهوا تکون م

 ... کنه  یذوق م...سمتش  رمیم

 ؟يشد داریب یک...سالم گلم ، ترمه به فدات  -

 ... یت یت...  یت یت -

 ...ده  یو دستاشو تو هوا تکون م کنهیذوق صدام م با

 ؟ نمینازن يخوا یم یچ -

 ...آبو  -

 ...عروسک  نیبوسم ، مثل پنبه نرم ا یم صورتشو

کنه و  یخوره بازم ذوق م یآب خنک به صورتش م یتو آشپزخونه ، وقت میر یم یبا هست ست،یسالن ن يتو

 ...تا بهش آب بدم  کنهیدهنشو باز م

 ...از اون آب بهش نده ، ممکن بهش نسازه -

 ...کنم  یبه صورت پفالودش نگاه م گردمویم بر
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 !نداشته  یآب بهش دادم ، مشکل نیچند روز از هم نیمن ا -

 ...کنه  یمود معوارضش ن "شه، بعدا یخوب االن که معلوم نم -

 ... آخه تشنش بود بچه  -

 ...مثل خودت کم طاقت نباشه  رهیبگ ادیتحمل کردنو  یکمیبود که بود ، لوسش نکن ، بذار  -

 ... شمیم مونیپش... کنم ،با بهت  ینگاه م بهش

 !خواد داشته باشه  یم یروزا پس بذار هر معن نیخستم کرده ا يادیکردن به حرفاش ز فکر

 ...  شونمیم نتیکاب يرو رو یکنم و هست یم یراض يطورنیا خودمو

 ... شهیزنه ، مشغول کار خودش م ینم یحرف گهیکنه ، د یم یاخم

 ... رم سمتش  یگمو م یم یزنه، اه یدلم هم م کنه،یدرست م ییخودش چا يبک برا یت هیبا  عیسر

 ... رهیگی، نخور اونو معدت درد م شهیآماده م ییاالن چا! ؟یکنیم يکار یچ يدار -

 ... رهیگیازم م روشو

 ...باشم  ینازك نارنج ستمیمن عادت دارم مثل شماها که ن -

 .... که  فیح یپتک دم دستم باشه تا لهش کنم ول هیخواد  یم دلم

 یو تا م رهیگیلجم م!  شهیمثل فنر از کنار دستم رد م هویفهمم چرا  یشم تو صورتش که نم یخشم براق م با

 ...اون معلق  يدستا نیهوا ب نویزم ونیم یهست نمیب یگردمو م یبزنم ، برم یخوام حرف

 ...زنم  یکشمو خداروصدا م یم یغیج

کردن، فاصله مون  هیکنه به گر یبلند شروع م يبا صدا ادوی یو اشکش در م ترسهیم یمن هست غیج يصدا از

االن من خونه خراب شده  رتشویتونست به موقع بگ ینه محراب نمنبود و گر شتریب نتیدوتا کاب یکیبه اندازه 

 ...بودم 

زدنم  کیوحشتناك شده که جرات ج افشی، انقدر ق شهیبازو بسته م شینیب يو پره ها دهیرو سفت چسب یهست

 ..ندارم 

 ...کنم  یدراز م یگرفتن هست يدستمو برا شمویم کیآرووم بهش نزد فقط

 ...شهیم رهیذاره بغلش کنم ، فقط باخشم بهم خ یونم کشهیم دستشو

 کنه ؟ یم هیداره گر ینیب یبدش به من، نم -

 "کمکم کن  ایخدا"کنهیتنگ م چشماشو
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 شدهان ؟ یم یاگه افتاده بود چ یدون ی؟م ياریسرش ب ییبال هیبدمش به توکه باز  -

 ...افتم  یکلمه به شکر خوردن م یواقع ی، به معن کشهیم عربده

 ...زنه  ینعره م دوباره

 کردم؟ یم کاریچ یدونیم -

 ... دمیمظلوم سرمو تکون م فقط

 ... حماقت به خودم لعنت نفرستم  نیهزار بار بابت ا يکشتم ، بعدم خودمو تا روز یاول تو رو م -

 ...ترسم، فقط ازش متنفرم  یازش نم گهی، د شمیم رهیرم جلو به چشماش خ یم

 ...شده ، لبهامم جمع  زیمنم ر يچشما

 !اونم حساب کار دستش اومده دیشا کنه،ینگاهم م يجور هی

 ... یبکن يبخوا یکنه اگه هر غلط ینم یبرام فرق نکهیا یعنی؟  یچ یعنیجهنم  یدون یبه درك، به جهنم، م -

،  شهیم یفهمم چ ینم اد،یم رونیاز دهنم ب یمعن یهوا اون واژه ب یاز تکرار مکررات حرفاش کالفم که ب انقدر

پشت  یاهیسمتو بعدم س هیشدن صورتم به  دهیو کش کنمیخونو تو فاصله دندونامو لبم حس م یفقط داغ

 ...  یاهیس

*** 

  " یبشه چ شیبه دادم برس اگه طور ایخدا"، رهیطرفو اون طرف م نیزنه و مدام ا یموهاش چنگ م به

 کردیشد در مقابلش دست به عصا راه بره اما فکر نم یباعث م شهیکنه، ظرافتش هم یصورت ترمه نگاه م به

رو درست  يکار چیتونست ه ینم گهید نکهیشده بود از ا زاریهوشش کنه ، از خودش ب یب یلعنت دهیاون کش

 ...انجام بده

 ...شده بود باز یلعنت

کارو نکن،  نیامن ا؟ترمه نکن ، ترمه ب يریباهام؟ چرا رو اعصابم راه م یکن یچرا لج م "پاش زانو زد  يجلو

 ؟ یکن یطاقتم م یچرا ب یهم به تو ثابت شد هم به خودم، آخه لعنت تمیآخر خر يدیکار کردم، د یچ يدید

در  يافتاد باورش ممکن نبود، فکر کرد داره بازم باز نیزم يحال رو یب یصورت زرد شدش نگاه کرد، وقت به

 ...نگرفت مطمئن شداز هوش رفته  یصداش کردو جواب یهر چ یاما وقت ارهیم

از خودش متنفر شده بود، اما  "کرد ، واقعا یم یغلط نیبار بود همچ نیاول داد،یمحابا قورت م یدهنشو ب آب

 !قفل شده بود انگار کرد،یکنه نشسته بودو تماشاش م يکار نکهیا يحاال بازم مثل نهنگ به گل نشسته به جا
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 یبفهمه بغلش زده چ ادویترمه به هوش ب یوقت نکهیکرد،ایه بعدش فکر ممدام ب دویکشیبلند م ينفسا ممتد

 ... شهیم

 ریدستشو ز هیسرش بردو  ریدستشو ز هیزد،  ایآخر دلو به در یول شد،یم شتریفکر تشنج اعصابش ب نیا با

 ...خوش حالتش صورتشو قاب گرفته بود  ییخرما يسرش کنار رفته بودو موها يپاهاش، شال رو

اتاق ترمه ، اونو مهمون تخت  يچرابه جا دینفهم یول..تخت خوابوندش  يبود رو یبه هر جون کندن باالخره

 !خودش کرده

 داد یعذابش م شتریگفتناش ب یت یکردو با ت یم هیپاش نشسته بود گر نیهم که پائ یهست

هم  یکردن هستبابغل  یتونست بکنه ول یترمه نم يبرا يکار ،یچشمش به هست هیچشمش به ترمه بودو  هی

 ...تونست آرووم کنه  یخودشو هم اون بچه رو م

 !تا بهتر بشه خوب  یساکت باش دی، با دهیخواب یت ی؟ آرووم باش ، ت یخانوم یکنیم هیچرا گر زم؟یچته عز -

 ... دیفهم یاز حرفاش خوب نم يزیچ کردوینگاهش م رهیخ رهیفقط خ زونیآو يبا چشما و لبا چارهیب بچه

 اوردویزد و آخرسرم طاقت ن یترمه م يدستا يرو کشیتپلو کوچ يبا دستا یکنار ترمه نشستن ، هست باهم

 ...ترمه افتاد ،بعدم نرم سرشو رو شکمش گذاشت  يانداختو رو رونیخودشو از دل محراب ب

 ... ارهیدرش ب یترمه بود تا باالخره بازش کنه و از نگران يهمه نگاهش به چشما محراب

 ...از کرد ب چشماشو

که  یخودش بود ، همون ی، حس کرد هنوز خوابه ، چشماشو بازو بسته کرد ول دیدینور م یب يتو هاله ا محرابو

 !حالو روزش بود نیمسبب ا

 ... کردو نگاهشو ازش گرفت  اخم

 ...از بالش بلند کرد  یکمیچرخوند سرشو  یچشم ومد،یبه نظرش آشنا ن طیمح یچشماشو باز کردول دوباره

 ؟ کنمیم کاریتخت تو چ ي؟ من رو نجایا يمنو آورد یچ يبرا -

 ...گند زده بود "کرد، رسما یکالفه پف محراب

 ...کنه  یم یچه فرق "اصال! دونم یدونم، حواسم نبود، چه م ینم -

 نداره ؟  یفرق -

 ...بهتره  یباش نجایتو ا رهیبهونه اتاقشو بگ یهست دیاتاق چه اون اتاق ، گفتم شا نینه معولم که نداره، چه ا -

 ...مسخره  -
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 ...خودشم خنده دار بود يکه برا یمعن یب لیآورد ، دال یبدتر از گناه داشت م عذر

 ! یداشت ول جهیشد که بلندشه، هنوز سرگ زیخ مین ترمه

 ؟ يریکجا م يدار -

 ...بهتو خشم بهش نگاه کرد با

 ... تیظرف یور دلتم بمونم، آدم ب يکه کرد يبا اون کار يبرو کنار، نکنه توقع دار -

شد ، حق با اون بود  رهیحرف ترمه سرشو بلند کردو به چشماش خ نیباا یبود، ول ریتموم مدت سرش ز محراب

 ...بکنه  يکار نیحق نداشت همچ

 ...ترمه  -

 ...نگرفت  یجواب

 ... ترمه ، من  -

 ...بهتر بود یچیکم بود اما از ه نمیا د،یشن یم دیبا یخوند، ول یسرشو بلند کرد ، ندامتو توچشماش م ترمه

 ...  دیرو گرفتو لبخندشو به اون پاش یهست يدستا

 ... ترمه به من نگاه کن  -

 تخت بلند شد  يرو بدون حرف بغل کردو از رو یهست

 ...بهم نگاه کن گفتم  -

 گفتو ازش فاصله گرفت  يلب مغرور ریز د،یهم کش يدندون هاشو رو ترمه

 ...اشتباه از من بود  نباریخوام، ا یمعذرت مترمه  -

براش سخت بود ،سرشو  يادیکلمه ز نیباور ا شدیشترمیگذشت اشک توکاسه چشماش جمع ب یکه م هیتوهرثان

 ...بشه  دهیخواست که بخش یاما محراب م! کرده بود ؟ یعذر خواه "واقعا یعنیانداخت  ریز

 ... دیصورت ترمه چرخ يچونش برد و سرشو بلند کرد ، نگاهش تواجزا ریز دستشو

بازم سکوت بودو  یمحراب دست بردار نبود ، با چشماشم جواب خواست ، ول یول! خواست انگار  یم نفس

 ... سکوت 

 .. کنمیترمه ببخش ، خواهش م -
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تو اون چشما  يدار یچ" شم،یم رهیبازم به چشماش خ...  یتونم نبخشم ، ول یمگه م "ندازم  یم ینگاه بهش

که  يزیچرا حتم ندارم قلبت چ ست؟ین ونیدر م یکنم حس یکشه احساسمو ؟ چراباور نم یکه مدام به چالش م

 رو باور داره ؟  گهیزبونت م

،  رمیگیزنمو ازش فاصله م یروبغل م یهست دم،یکنم بخش یفقط با سر اشاره م کشهیم ریدرد ت نیم از ا نهیس

 ... ندارم  نمیاز ا ریکنه، توقع غ یبه موندنم نم ياصرار

 ...بازم همون آشو همون کاسه ... گذشته يروز چند

کشف  یرو بفهمه ، ول ییزایچ هیتر شده و تونسته  کینزد دهیبه سع اممیها به گروه فاتح نفوذ کردن، ت بچه

 يها نیدورب لهیرو که واسه انتقال به خونه فاتح اومدنو به وس يدیبود که تونستن نفرات جد نیبزرگشون ا

 ... بالغ  ترتا هم دخ 11ده سالو  ریتا دختر بچه ز8 "قایکنن ، دق ییشناسا ییهوا

داره که  یمخف ینیزم ریمکان ز هینشون از  نیشه و ا ینم دایاز شون تو خونه پ يرد گهیبه محض ورود د یول

 یهم اونا رو منتقل م ینیزم ریاز همون راه ز "داشته باشن و احتماال ینتونستن بهش دسترس روهایتا حاال ن

 !کنن

، دوست ندارم فال گوش  کنهیم شونمیپر شونشیپر يمشغول جمع کردن لباساشم که صدا یاتاق هست تو

 ..برام واضح بشه دارم تا صداش  یده ، چند قدم به سمت در اتاق بر م ینم یحیدونم بهم توض یم یول سمیوا

 ؟ یشما مطمئن -

 ...پرسه  یکه از مخاطبش م ییزیچ نیا

 ... موضوع نگفته  نیراجع به ا يزیبه من چ! نه  -

 ... شهیاز اضطراب صداش جمع م صورتم

 کجا ممکن رفته باشه؟ نیدون ینم "شما واقعا یعنی؟ دنشیند یاز ک -

 .. فتادهین یمئنم اتفاق خوبمط یشده ول یدونم چ یره ، نم یقلبم باال م ضربان

 ...  نیممنون که خبرم کرد... باشه  -

 ...  رمیم رونیدمو ب ی، به خودم جرات م دمیکه شن يزیچ ری، ذهنم بدجور در گ شهیقطع م تماس

 ...بره  یپر پشتش فرو م يموها نیره و مدام دستشو ب یخونم راه م يسالن کوچولو وسط

 ...ذاره به خودم مسلط بمونم  ینم شیقرار یب دنیوقت د چیه یباشم ول يکنم عاد یم یسع

 ...  دیشه تو چشماش د یجا م هیترسو خشمو ...  گهیقدم د چند
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 شده ؟ يزیچ -

 ... داره  دیحرف زدن باهام ترد يبرا شهیکنه، مثل هم یحرف بهم نگاه م یگرده ، ب یبرم

 ...نه  -

 ؟یکنیشده، چرا انکار م يزیچ هی یول -

 ...راحتم بذار  ستین يزیگفتم که چ -

 ...کنم ، تورو خدا  یافتاده ؟ محراب خواهش م یاتفاق یکس يبرا -

 ...  نمیب یخوب م نشویرفتن قفسه س نیکم که باال و پائ يم باهاش به حد فاصله

 ...مهتاب  -

 براش افتاده ؟ یاتفاق! ؟ یمهتاب چ -

 !دونم ینم -

 !شده  یچ نمیمحراب ، درست حرف بزن بب یکنیم ونمید يدار...  ایخدا -

که  يبگه،به بهونه ا يزیخوابگاه ، نخواسته به بابا مامان چ ومدهین شبیاز د گهی، م شیدوستش بود، همکالس -

 ...سواالت داشته شماره مو ازشون گرفته تا الاقل به من خبر بده  يسر هیازم 

 شهیآزار دهنده م "واقعا ییوقتا تنها یرفته ، باالخره اونجا از خونواده دوره بعض یکس یخونه دوست دیخوب شا -

... 

 !دوسرشده انگار يمثل اژدها ادی یترسم ، نفسم بند م ی، م شهیم قیچشمام دق به

 ؟ یدون یم يزیتوچ -

 ...  کنمیمو به وضوح درك م یدگیکه خودم رنگ پر میافتم، انقدر تو دروغ گفتن ناش یمن من م به

 ...  نیفقط حدس زدم هم! بدونم  دیبا یمن چ... نه  -

بودن از  زاریدر مقابل غرش اون ب یول زارمیصورتم، از ترس ب يرو شهیکنه ، سرش خم م یباال بهم نگاه م از

 ! یمعن ی، ب يزیچ

 خبرم ؟ یکه من ازش ب یدون یم یحرف بزن ترمه تو چ -

  گمیبلند م بیخودمم غر يکه برا یتحکم با

 ...دونم  ینم یچیمن ه -
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داشته باشه ، واسه  یتاوان سخت "که بگم ممکن بعدا يدونم االن هر کلمه ا ی، م کنمیم يحرفم پافشار يرو

 ...ندم  یحیدم توض یم حیترج نیهم

 فتهیکه واسه مهتاب ب یتو رو مسئول هر اتفاق یو بهم نگفت یدونست یم يزیبه خدا قسم ترمه، اگه بفهمم چ -

 ... مطمئن باش  نویدونم ، ا یم

 ؟ یچ فتهیب یبراش اتفاق "اگه واقعا "لرزه  یم تنم

 ...زده  بشیغ یدونه مهتاب واسه چ یم "اون حتما یپرس یچرا از همون دوستش نم -

 ...طفره رفت  دم،یپرس -

 ...  گهیرو م یمجبور بشه همه چ یزنه، وقت ینم یحرف ينطوری، معلوم ا ششیپ میر یم -

خودت مراقبش باش  ای، خدا شهیم ينطوریدونستم آخرش ا یم کشه،یم يکنه و آه بلند یبه آسمون بلند م سر

 ... 

 ...زنم  ی، از همون جا داد م شمیم کیساك کوچ هیو مشغول جمع کردن  یگردم تو اتاق هست یبرم عیسر

 ؟ ارمیبرات ب يالزم دار يزیمحراب تو چ -

 ... کنهیگره کرده نگام م ییو با ابروها دهستایتو اتاق ا دهینکش قهیدق به

 ؟یکنیم کاریچ يدار -

 ...افتاده  یچه اتفاق میفهم یزودتر م میزودتر بر ی، هرچ گهید شمیدارم آماده م -

 !؟ یفتیاز تو خواسته راه ب یک -

 گمیم شهی، اما آرووم تر از هم زنهیم شیحرفاش مثل زهر تلخ قلبمو آت شهیهم مثل

 ...داشته باشه  اجیمهتاب به کمکم احت دیشا امیب دیمن با ستیبه دعوت ن ازین -

 ؟ يبچه رو هم دنبال خودت راه بنداز يخوا ی؟ البد م یکنیم کاریرو چ یهست -

 ... ادی ینم شیپ یبه اونا عادت کرده مشکل میمر شیذارمش پ ینه م -

 ؟ یبگ يخوا یم یبه اونا چ -

 ... کنمیحلش م يطور هیتو نگران اون نباش  -

همه استرسو اضطراب  نیکه از ا یباره ، عذاب یاز سر روش م ی، کالفگ شهیم رهیخ نیکنه و به زم یم یپوف

 ... ده  یآزارم م شتریب ادی یازم برنم يکار نکهیفهممو ا یکشه رو خوب م یم

 ...آروومش کنم  یکمیتونستم  یخواست انقدر سرسخت نبود تا م یدلم م چقدر
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 گهیفهمم د یتازه م نهیشیبستش م خی يدستا يدستام رو یوقت یول یدونم با چه جرات ینم ستمیا یم کنارش

 ... اراده ندارم  میکار چیه يرو

 ... گمی، فقط م نیکنم، سرم پائ ینم نگاهش

 ... شهیدرست م ینگران نباش همه چ -

انگار جنگل چشماش بارون  یول شهیخوره باورم نم ینگاهم تو نگاهش گره م ارموی یسرمو باالم گمیکه م نویا

 !زدست

اندازه گرفتش حس  شهیکوتاه که نم یلیلحظه خ هی يمونه ، برا یشده م میشکست خورده تسل هینظرم مثل  به

 ! گردهیگاه م هیتک هیپناه دنبال  یبچه ب هیاز سنگرش فاصله گرفته و مثل  کنمیم

 ... ادی یم رونیده بکه متورم ش ییلبا نیمنقطع از ب کلمات

 ...خستم  یلیترمه خ -

که تو کلماش  یاز حس داغ ایحزن صداش  ای گهیکه ازش م يادیز یدونم ازخستگ ینم...  رهیگیم شیآت تنم

 ! درد دل من بودم نیا يمخاطبش برا نکهیهمه ا شترازیب دمیشا ایزنه  یموج م

 ... ریفرصتوازم نگ نیا ایخدا! بگم که آروومش کنم  یچ ایخدا"

 !!!دستام  ی، ول رسهیبه ذهنم نم يا واژه

 ... کشم  یم یدستاش نقش يذارمو آرووم با سرانگشتام رو یدستم م يدستشو رو کف

 ... شد  دیدستاش کم کم ناپد يهست حس کردم سرد یاسمشو نوازش گذاشت اماهرچ شهینم

  ... یدم سکوت کنم ، حرف بزن تا سبک بش یباهام حرف بزن ، قول م -

 ؟ یعنیدونه  ینم قیهنوز منو ال "کنه  ینگاهم م دیبا ترد بازم

 يپاها يرو نم،یشیحرف م یکنارش ب نه،یش یکه تو خواب ناز م یکنه و کنار تخت هست یزانوشو خم م آرووم

 ...کنه  یو بهم نگاه م کشهیدست م یهست

 !؟ يکرد ینم نکارویترمه ، کاش باهام ا کشمیدارم عذاب م -

کنم ، تو ذهنم هزار تا سوال جاخوش کرده اما من قول دادم، قول دادم سکوت کنم تا اون  ینگاهش م مات

 ... سبک بشه 

که تا  یکنن ، ترس یم دایپ نیکه بعدا یکه در انتظارشون ، سرنوشت يا ندهیاون دخترا ، خونواده هاشون ، آ -

 یوقتا حس م یبعض شم،ی، دارم خفه م نینگدرد برام س نیکنه ، ترمه تحمل ا یلحظه مرگشون رهاشون نم
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که شاهدو ناظرهمه  ییهمون خدا هب ارمی یدارم کم م یدونم ، ول یگم م یشنوه ، کفر م یکنم خداصدامو نم

کار، اگه بخوان  نیترمه باا يکرد شتریبچه ، چقدر گفتم نکن ، دردمو ب نیحاالم که ا ارم،ی یدردام دارم کم م

 گم ؟ یم یچ یفهم یترمه م شمیمن نابود م ارنیبچه ب نیسر ا ییبه خاطر انتقام از من بال

قلبم مچاله  ستیواسه من ن ییهاش جا یدلنگرون ییالبال نکهیاز ا یفهممش ، ول یصورتمو تر کرده م اشک

 ...  شهیصورت گر گرفتم مدرشت اشک بازم مهمون  يکنمو قطره ها ینگاهش م شهیمظلوم ترازهم شه،یم

 کنمیشدن انگشتاشو به صورتم حس م کینزد یبدنم وقت یداره ، چشمامو م یترمه بر م يپاها ياز رو دستشو

 ... ، نفس ندارم باز

 ... زنه  یگونه مو پس م يسرانگشتش اشک رو با

 ! ترمه  يکاش انقدر خودخواه نبود -

همه به خصوص فراموش  يکه خودمو برا یمن یانصاف منو خود خواه یب"کنم یچشماش مات نگاه م به

 "کارو  نینکن با من ا رهیگیکردم، دلم م

بد کردمو  دیشا "شناخته، سرم تو گردنم فرو رفته ينطوریمنو ا یگفتن ندارم وقت يبرا ی، حرف شمیبلندم ازجام

 !دونم  یخودم نم

 ... ارمی یخودم نم يشونم اما به رو یممتدشو م يداناینفس کش يصدا

*** 

 ...خانم  جهیخد مویکنم به مر یروم کنهیهم فراموش م ارویدن چیبه کل منو که ه نهیب یعبدو م یوقت یهست

بشه  ضیبچه هم مر نیترسم ا یم دنش،یزودتر برم د دیبا يبستر مارستانیشرمندم مادرم ب ایدن هیبه خدا -

 ...بردمش یوگرنه باخودم م

 ...يکردیفکر م نیرازایمگه غ میخاله و مادربزرگش رمیدختر جون، منو م یچه حرف نیا -

 ... کنمیجون به خداشرمندم، جبران م میخداشمارو حفظ کنه، مر -

- کنه ، اون بچم  یواسه من نداره تازه عبدم سرگرم م یزحمت چیبچه ه نیکه ا یدون یخودتو لوس نکن ، م..ا

 ...داره یدست از سرمن بر م

 ...گه یخودش م یشگیهم يبا اون ژست اخمالو ادوی یجلوتر م محراب

 ...میکنیبه وقتش جبران م "حتما م،یندار یزبون عذر خواه میشرمنده ا"واقعا -

 ...دختر خودمون  ی،هست نیتعارفو تموم کن کنمیمحراب خان خواهش م -
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 ...بازم ممنون  -

 ...  میشیم یراه مویکنیم یاونا خداحافظ از

 یخوام کس یازش م دمویم یحاتیتوض هی، بهش سربسته  امیهوا باخبره ت یمسافرت ب نیهم که از ا یکس تنها

 ...  ستمیبهش مطمئن ن ادیز یول دهینبره، قول م ییموضوع بو نیاز ا

 ...  میریشماره دوستشو بگ میشیده آخرسرم مجبورم ینم یاما جواب میریگ یبار شماره مهتابو م نیراه چند يتو

 ؟ ستیازش ن يخبر هنوز -

 شدیوگرنه همه جوره مشکل ساز م میآخر هفته سو ،کالس ندار میشانس آورد نیزم رینه ، آب شده رفته ز -

 ... نیازش شد بهمون بگ ياگه خبر "خواهشا -

 ... "باشه چشم حتما -

 ...بهم شهیم رهیشه منتظر خ یتماس قطع م نکهیلبش گذاشته و به محض ا يدستاشو رو محراب

 ؟ ستین يهنوز ازش خبر -

 !خبرنداره کجا رفته  یکس داستیکه پ نطوریا -

 ...کشه  یمن ، اگه مامان بفهمه خودشو م يخدا يوا -

 ...  مینگه تا ماخودمونو برسون يزیچ"زنگ زد فعال یبه دوستش سپردم کس -

 ... شهیم رهیو به جلو خ گهیم یاوهوم

 ...  شمیعضالتم گرفته و دارم خفه م در معرض انفجارم الیراهو فکر خ یخستگ از

 ...گهیبره و م یتو موهاش م یکالفه دست بارهیکه از سرو روش م یخورم، با خستگ یتوجام تکون م مدام

 ... ، چشماتم قرمز شده  يبخواب خسته شد ریبگ -

 ...مونم  یم داریندارم ب ینداره، من مشکل یفرق يخوب توهم خسته ا -

 ... ها  يریگیبخواب سر درد م ریدختر لج نکن بگ -

 ...نیپشت ماش نمیشیخوابم بعدم تو بخواب من م یم یساعت هیپس من  -

 ... تو بخواب "باشه ، حاال فعال -

کنه  ینم دارمیب گهیدونم اگه خوابم ببره د یعقب بخوابم، م یصندل يداره تا برمو رو ینگه م يگوشه ا هی

تصور کرد خواب مهمون  شهیکه م يزیکنمو زودتراز چ یم میتنظ گهیساعت د هی يبرا موی،واسه ساعت گوش

 ...  شهیچشمام م
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 شمویحرف بلند م یگردونه ، ب یبرم م ایدن نیبه ا یگوش یلعنت يافتادم که صدا ریگ شمیآسمون پنجمو ش نیب

  کنهیم لیمشغول روندن و مدام گردنشو به چپو راست متما ییصدا چیه یشب ب یکیتو تار نم،یشیم

 مهیخوام سر شونه هاشو ماساژ بدم که ن یبرمو م ی، دستمو جلو م کشهیکه م يشه از درد یم شیر شیر قلبم

 ...  رهیفکر ضربان قلبم باال م نیکنم و خودم از ا یراه عقب گرد م

 ...  نمینگه دار من بش ییجا هیشدم ،  داریمحراب من ب -

 ...بخواب ریخواد بگ ینه ، نم -

 ... ي، قول داد گهینکن د تییاذ -

 ...بخواب ریبگ گمیاصرار نکن دختر، م -

 ... جلو  امیخوام ب ینگه دارم ییجا هیخوابم ،  ینم گهیکه د یدون یم -

 ...گوش خراشم پشت سرش بگم  يمحراب با اون صدا هیبا داد  شمی،مجبور م ستهیا ینم

به شکر  کنه،ینگام م یعقب، مثل ببر زخم دهگریجلو ، برم میشیکه جفتمون پرت م ذارهیترمز م يپاشو رو چنان

 ادهیپ نیوازماش کنهیاعتراض درو بازم يکنه و به جا یانگار نگاه مظلومم کار خودشو م یافتم، ول یخودن م

 ...  شمیم ادهیپ عیمنم سر شه،یم

 ...خستش  يدوزم به چشما یتو دل شب ،چشم م میشیم نهیبه س نهیس

 ... دیببخش -

 ... رهیگیم شی، تنم آت مینیب يذاره رو ی، م ارهی یجلو م دستشو

 ... نگو ،فقط لطف کن ساکت باش  یچی، ه سیه -

 ...شمیم رهیزنه خ یدور م نویکنمو به قدماش که ماش یم يزیر اخم

 ... گهی؟ بروعقب بخواب د يریم يکجادار -

 ...واسه مردن جوونم  یلیجلو ، هنوز خ نمیشیم -

 ...  کشمیهم م يو، دندونامو ر رهیگیم لجم

 ...  ستین یکه رنگ یاهیباالتراز س گهید ز؟یانقدر جون عز -

 ...  نهیشیم يکنار یصندل يجوابمو بده رو نکهیده و بدون ا یتکون م يسر

 ... همراهم بوده  شهیاعتماد به نفس کاذب هم نیا "، کال نمیشیپشت رول م یخاطر خاص نانیاطم با

 ...خوابش برده  دهیمنظمش نشون م ينفسا يخونم که صدا یم يلب آواز ریخودم ز واسه
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 "ازخودش مراقبت کنه که دارباشهیخواست ب یبنده خدا م "

افتم که  یم ياون عکس دزد ادی،  کنهیم دایپ یخاص تی، تو خواب مظلوم شمیم لیمتما "سمتش کامال به

شورتک  هیچهار ساله ، لخت با  ایسه ! چند ساله بوده "قایدونم دق یبرش داشته، نم یک دیوقت نفهم چیخاله ه

 میبچگ يلباسا يالبه ال شهیمکه ه يادگاری اد،ی یبه نظر م یخواستن بیو عج دهیتخت طاق باز خواب يرو

 ... ندازم  یبهش م یشم نگاه یدلتنگ م دیجاخوش کرده و هر موقع شد

 یندازم ، از سه شب گذشته، ترس از خواب آلودگ یم یرونم به ساعت نگاه یدارم م شهیم یدو ساعت فکرکنم

 ...  ادییکه به نظر مطمئن م ییجا هی،  ستمیراه با ونیکمپ م هیدم  شهیباعث م

 ...گهیمظطرب م... فرستم  یکنه، به خودم لعنت م یچشماشو باز م يال نیماش ستادنیا با

 افتاده؟ یشد ؟اتفاق یچ -

 ...نه  -

 ؟يستادیپس چرا ا -

هست ، تا صبح  یمسافر خونه دم راه هی نجای،منم خوابم گرفته ، ا رهیگیبدنت درد م ينطوریا يدیخواب دمید -

 ... میشیم یبعد دوباره راه میخواب یم

 قهیسمت مسافر خونه و بعد چنددق رهیو م شهیم ادهیپ! ،حوصله جرو بحثو نداره انگار شهیم قیچشمام دق به

 ... گردهیبرم

 ... شو جا داره ادهیپ -

 ... امی یباشه االن م -

جا داره ، معذب  کیتخت دونفره کوچ هیاتاق کوچولو که به اندازه  هیزنه ،  یخشکم م میش یوارد اتاق م یوقت

 ... ستمیا یگوشه م هی

 ... گهیکنه و م یم یپوف

 ...راحت  التیبخواب خ ریبگ دم،ی،من االن سرمو بذارم هفت تا پادشاهو خواب د ستین ینترس مشکل -

 يرو یاضاف حیبدون توض ره،یگینفسم م کنمیحرفاش فکر م یزنه و به معن یحرف م یوقت شمیعرق م سیخ

 ... بنده  یو چشماشو م کشهیتخت دراز م

 ... باالرفته ياسترس خونم بدجور یول ستیمون کم ن نیکشم، فاصله ب یگوشه تخت آرووم دراز م ثابت
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که فاصله صورتم با  ي،طور شمیبره ،به پهلو م یکنم خوابم نم یم يهرکار یدونم چقدر گذشته ول ینم

 ...کنم  یصورتش انقدر کم که هرم نفساشو خوب حس م

 ...  یو هرلحظه ول شهیتراز هم کینزد..تابش شدم ، بازم دارمش  ی،اما ب ادی یخودم بدم م از

،  ستین ینیدونم که زم یم یوب ، ولخ ایحس بد  نیدونم ا ینفس کم دارم، نم کوبهیهوا م یب نهیتو س قلبم

 ... حس تب زده  هیمتفاوت، از جنس 

برام نمونده،  ياما صبر کنمیخواد، حقارتو تو پوستو گوشتم حس م یبرم، دلم مرگ م یتر م کینزد سرمو

 ....لمس کوتاه  هیخوام جز  ینم يزیچ

 یاون محرمم ، مگه خودت نگفت ای، خدا برمیباال م کمیسرمو باشرم  ک،ینزد يادیشده باز ، عطر تنش ز یلعنت

 ازیدستاش ن یخدا ، به بودنش به داغ يادیپس چرا شرم دارم ، خواسته ز ،يحالل، مگه خودت حاللش نکرد

 ...دارم

 کنم؟ فیام را چگونه توص یخواب یب لیدل

 !کند یتو از سقف اتاقم چکه م ادی یوقت

ذارم، لرزش تنم محسوس شده ،  یصورتش م يبرمو رو یجوشه اما دستمو جلو م یتو خونم م یدونم چ ینم

 ... داره  تیکفا ایدن هیبرام قد  يا هینوازش چند ثان نیندارم هم يادیخواسته ز

 

  محراب

شباهت  شتریتوهم ب هیثبات بود که به  یگرفته، انقدر کوتاه و ب شیگونم آت يحس کردم رو هیثان هی يبرا

 ...داشت 

پلکمو باز کردم ،  نیآرووم ب دم،یترس یگرفته بود م بونمویها گر یکه تازگ یپوست ریقلقلک ز نیشد ، از ا قلقلکم

 .تخت گذاشته بود يدستاشو مشت کرده بودو رو

 ... سالها  نیمثل همه ا یزدم به نفهم خودمو

 ...مضطربشو تو اون نور کم اطاق بهم دوخت شهیهم يهوا چشما یگفتمو طاق باز شدم ، ب يبلند آخ

 شده محراب ؟  يزیچ -

 دونم اما گفتم  یخواست بگم خودمم نم یم دلم

 کردم آره ؟ یکنه ، تو خواب داشتم ناله م یسرم درد م -
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 نگفت  يزیش سرشو خم کردو چ یشگیشرم هم با

 مسکنم هست ؟ يآماده کرد ییهویتو اون ساك کوچولو که  -

 تیریبه درد مد یگ یمحکمو مقتدر که م هیثان هیابر بهار سال نشناختمش ، مثل  نهمهی، هنوز بعد ا دیخند نباریا

کنم با  یکه حس م يکنه طور یو بچه گونه رفتار م شهیثبات م یب يبعد هیخوره ، اما تو ثان یگردان م هی

 ... نیتونه هم شاد باشه هم غمگ ینداره، تو لحظه م یفرق چیه یهست

 ! متفاوتش کرده بود  دارشیناپا تیخصوص نیا دمیدونم شا ینم

 يادآوریهزار بار به خودم  يتونستم افکار خودمو کنترل کنم ، روز ینم یها حت یخودم لعنت فرستادم ، تازگ به

شد و  یهزار بار فراموشم م نیع ی،ول یکن یاونو حالج يرفتار يکه به خوا یستین یطیکردم که تو شرا یم

اون  گهیبهم بفهمونه من د استخو یکه مدام م یحس نیحس ، ا نیدادم و ا یرو از دست م يادیزمان ز

 ... داد  یآزارم م ستمیمحراب محکمو مصمم قبل ن

 ...تخت نشست  يسرم رو يباال

 ... محراب  -

 !گفت محراب  ینم ينطوریا کاش

 ...بله  -

 ...قرص  -

 ... آهان ممنون  -

 ...انداختم  یگذاشته بود ، بهش نگاه فشیظر يکف دستا نیب قرصو

 دستت بردارم ؟ يقرصو از رو نیانگشتا بتونم ا نیبا ا يتوقع که ندار -

 ...لبم آورد  کیبهم انداختو قرصو نزد يچندش آور نگاه

 یسلول ناشناخته تو دلم م هیشود  یم کیبهم نزد یبودم ، وقت داکردهیهم پ گهیبد د تیخصوص هیها  یتازگ

 ...  دیلرز

لحظه هم خواب به چشمام  هی گهید یرو فرو دادمو چشمامو بستم ول یبود اون قرص لعنت یهر جون کندن به

 ... معصوم چشماشو بستو نفساش منظم شد  ياما اون مثل فرشته ها ومد،ین

 ... زدم  رونیخسته شدم بلند شدمو ب دنیدراز کش کجایهوا روشن شدو از  یوقت

 کردم یم يرو ادهیبود داشتم پ یدوساعت یکیکر کنم ف... صبح خنک بودو حالو هوامو عوض کرد يهوا
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 ییهویمسافرت  نیتا اصل موضوع ا امیپاسخ دارم ، مطمئن بودم ت یچندتا تماس ب نمیچک کردم تا بب مویگوش

 ...کرده بودم  لنتیسا مویگوش نیواسه هم ستیرو ندونه دست بردار ن

زنگ  میکه دوباره گوش رمیخواستم شمارشو بگ ید ، مبار زنگ زده بو 4اون ترمه  يتازه متوجه شدم به جا یول

 ...خورد

 ؟ییکجا... الو محراب -

 ...زد  یبا بغض حرف م دویکشیم غیقابل کنترل، ج ریشده بود غ دوباره

 ...دادنزن  نجامیهم -

 ؟ يچندبار تماس گرفتم ،جواب نداد نیترسم ؟ بب یم یگ ینم -

 ... باال امی،االن م دیخوب ،آرووم باش ، ببخش یلیخوب خ یلیخ -

 ... تونستم اون لحظه چهره تو هم رفته شو تجسم کنم  یسکوت کرد ، خوب م یگوش پشت

 ...حرف تماسو قطع کردمو برگشتم تو اطاق  یب

 !!!از وجودم  یجزئ دمیشا ای! گهیبازم صورتمو پر کرده بود،تکرار مکرارت شده بود د اخم

 ختویدستمون ر يرو ویچون دوستش آب پاک دیبار یجفتمون م يواز سر ر یکالفگ میدیبه مقصد رس یوقت

 ...دونه مهتاب کجاست  ینم یگفت هنوز کس

 ی،از همه دوستا و همکالس دمیرس یزدو منم بدتراز اون داشتم به مرز جنون م یبا خودش حرف م یعصب ترمه

 يداشتن نقش باز نکهیا ایدونستن  ینم "دونم واقعا یگفت ، نم ینم يزیچ یکس یول میهاش پرسو جو کرد

 ...  نداشت يا جهینت چیبود که حرف زدن باهاشون ه نیمهم نبود، مهم ا نشیکردن ، ا یم

از فکر کردن  نکهیبا ا دیبه ذهنم رس يفکر هی هوی،  میدانشکده نشسته بود کیپارك نزد يتو مکتین يرو

 ...شدم اما فکرمو به زبون آوردم  یبهش دچار اختناق م

 هست ؟ یمهتاب کس یو زندگترمه ت -

دونستو  ی، اون م ارمیسرش ب ییبال هی نجایتونستم هم یشدم، کاش م یحرف داشت ، عصب ایدن هی چشماش

 گفت؟ ینم يزیچ

 ریپسر برام غ هیندارم ، بودن مهتاب با  "رواصال یکی نیبهم صبر بده، تحمل ا ایخدا "توهم جمع شد ، صورتم

 ...قابل تحمل بود

 ...شد بهم رهیخ يبا آخ مظلومانه ا دمیکردم بهش ، مچ دستشو کش رو
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 ؟ ونهید یکن یم کاریچ يدار -

همه  يجواب گو دیبا يتا عمر دار ادیسرش ب ییبال هیاگه  یدون ی، م یکن یم ونمید يترمه حرف بزن، دار -

 ؟یباش

 ...  دمیاسترسو تو مردمک چشماش د ترسو

 ...  دمیهم واضح د نویکرده بود ا بغض

 ...باالخره به حرف اومد  دوی، تحکمو تو صدامو خشمو تو چشمام د دیچیکردم درد تو تنش پ شتریدستمو ب فشار

 چیکه ه یاون یگفت يزیبفهمم بهش چ يروز هیمحراب اگه  یترسم جونش درخطرباشه ول یگم چون م یم -

 ... ییتو شهینم دهیوقت بخش

 ... ض ، باسراشاره کردم که حرف بزنه منقب یشده و فک دهیکل ییدندون ها با

 ... با اون پسر آشنا شد  رفتیم رستانیدب ی، از وقت ستیمربوط به حاال ن -

 وینفس یب شتریحرف ب هی دنیکردمو هر آن باشن یبدنمو خوب حس م يخون تو چشمامو باالرفتن دما دنیجه

 ...کردم یخوب لمس م

 ...اهوازو انتخاب کرد  "به خاطر اون اصال -

 ...منفجر شدم  ینفس یزور ب از

 ؟ينزد یوقت حرف چیه ویدونست یتو م -

 ... ستمیآقا، من آدم فروش ن يفکر کرد یتو در مورد من چ -

 نکهی،ا یچ یعنی نیا یفهم یسکوتت ، ترمه م نیبا ا يبهش لطف کرد يحاال با اون عقل ناقصت فکر کرد -

 ؟ یچ یعنیخونوادش بگذره  ارشویپسر از شهرو د هیدختر به خاطر  هی

 ... شده بود و لرزش اندام اونم واضح  هیشب ادیبه فر صدام

 یحرفو م نیا یمعن! از خودشم بگذره  یبه خاطر اون حاضر حت نکهیا یعنی؟  یلعنت یچ یعنی یدون یم -

 رسه ؟ ینم زایچ نیدرکت به ا ای یفهم

کرد  یتو چشماش شماتتم م يزیچ هیاشک بود که صورتشوپوشوند ،  لیکردو س لیبه چپو راست متما سرشو

بخشم ، فقط حال روز مهتاب بود که ذهنمو پر  یرو به روحش م یدارم چه درد بزرگ دمیتو اون لحظه نفهم یول

 کرده بود 
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 یعذاب وجدان خفم م دمویبخش یماومد تا عمر داشتم خودمو ن یسرش م ییبا اون پسر رفته بودو بال اگه

 ...کرد

 ! میریاز مهتاب بگ يرد هیاون  قیازطر میبتون دیترمه، شا هیبهم بگو اون پسر ک -

خودش بهم  نویدونه اون محرم اصرارش ا یم نیدوستش ثم نیهم یدونم، ول ینم يادیز زیمن به خدا چ -

 ...گفته بود 

 دونه ؟ ینم یچیگفت ه یاون که م یول -

 ...ترسه  یم نکهیآره واسه ا -

 ؟ ی؟ از ک یترسه؟ از چ یم -

 ... ینه به خوش نام یشناسنش ول یهمه م نجایدونم ا یفقط م ال،یاز اون پسر ، اسمش دان -

با  دیزمانو بهم بدوزم ،آخه مهتاب چرابا نویخواست زم یحبس شده بود، دلم م نمی، نفس تو س دیپشتم لرز رهیت

 ...شدیدمخورم یکس نیهمچ

 ...ادیسرش ب ییگذرم اگه بال یگذرم ترمه،ازت نم یازت نم -

تونست  یکار ممکن م نیسکوت بهتر عتیدونست تو اون موق ی، م شناختیحرف بلند شدم، خوب منو م یب

 ...باشه 

 ... بزنه  یشد تا از اون کثافت حرف یخطو نشون باالخره راض یاون دخترو گرفتم ، بعد کل شماره

 ...دونم ینم الیاز دان يادیز زیبه خدا آقا محراب من چ -

 "دانشکده تون هستم ، لطفا کیتونه کمکم کنه، من دم پارك نزد یم کمیکوچ حیتوض هی ستین یمشکل -

 ... نیخودتونو برسون

 ...نیماجرا نکن نیکنم منو وارد ا یآقا محراب خواهش م -

 ...ایب عیخونوادت باخبر بشن سر يخوا یپس اگه نم ست،ین یکردن آدرست کارسخت دایمن پ يبرا -

 ... گفت  يکردو باشه سرد يناله ا یگوش پشت

، نفس  دمشیاز دور د یتمام وجودمو پرکرده بود وقت صالیسال گذشت ،حس است هیبرام اندازه  قیاون دقا -

 ...شدم کشیفرستادمو نزد رونیحبس شدمو ب

 ...سالم -

 ...گذره یسالم ، زود باش ، وقت داره م -
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 ...کرد  یغم گرفته بهم با التماس نگاه م یصورت با

 ...کنه  یگفتم نابودم م يزیآقا محراب اگه بفهمه من به شما چ -

 ...کارو بکنه  نینبود ا دمیکنن بع یکه ازش م یفاتیتوص نی، باا دادمیحق م بهش

ما  ینزن یحرف یتو خودت مراقب باش به کس ،یگفت يزیکه تو چ اون بفهمه ستیدختر جون الزم ن نیبب -

 ... میگ ینم يزیچ

 ...رم  یبهش تشر م نباریکرد، ا یمن م من

 ینم یول ،یبخوامت اداره آگاه یتونم قانون یراحت م یلی، پس خ یلباس شخص هی سمیخانم ، من پل ننیبب -

 ...خوام کار به اونجاها بکشه 

 ...خوندم ، باالخره به حرف اومد یتو چشماش م وحشتو

 ...شناسنش یم نجایپسر کله خراب که همه ا هی،  الیاسمش دان -

 ...دونم خوب بعدش یم نارویا -

 يکرده بود چطور فیدر ارتباط بودن، برام تعر یشناختش،باهم تلفن یم نجایا ادیب نکهیمهتاب از قبل ا -

 ...آشناشدن

 کرد؟ داشیپ شهیم ي؟ کجاست ، چطور یوند یم یول کن، بگو ازش چ نارویا -

 یره همه م یاونجا نم یلیخ یداره ول نیماش يگالر هیثابت نداره،  يجا هیچرخه ،  ی، م ستیمعلوم ن قیدق -

 ...گستید زیچ هیگن کارش 

 ...روبده بهم ، زود باش  يآدرس ، آدرس اون گالر -

نگران  دیبا تیبود وگرنه تو اون وضع دهیالزمو د يخوبه اون آموزشا م،یشد یازش گرفتمو با ترمه راه آدرسو

 ... بودم  یاونم م

*** 

 ...  دنیتا حاال همه فهم "، حتما شنیکنم بذار برم ، به خدا همه نگران م یخواهش م الیدان -

 ...رتشیگ یبهشو تو بغلش محکم تر م شهیم رهیبراقش خ یمشک يبا اون چشما پسر

 ... يآخر هفته کالس ندار یخودت گفت م،یدلم، ما باهم صحبت کرد زیعز يکجا بر -

اگه بزنه به سرشونو بخوان  ينطوریگفتم بازم بهتر بود، ا یاز دوستام م یکیالاقل به  ياگه گذاشته بود ونهید -

 ...شمیبه خونوادم خبربدن بدبخت م
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 ... قهیدق هیریمهتاب ساکت باش بذار حالم خوب بمونه ، چته دخترآرووم بگ يوا -

 ...ترسم  یبه خدا م -

 ...  کنهیکشه و با التماس نگاهش م یبوسه ، مهتاب سرشو پس م یمهتابو چندش آور م صورت

 ... شتیپ امیتورو خدا بذار برم تا دوباره بتونم ب الیکنم دان یخواهش م -

 ...شهیزنه و از کنارش بلند م یحوصله شو نداره، پسش م گهید خودشم

 ...  شهیم قیرف سیپل هیبا خواهر  ياز اولشم رابطه ما اشتباه بود آخه کدوم خر -

 !داشته باشن ؟ یمشکل دیبه کفششون نباشه چرابا یگیچرا نشه ، اگه ر -

 !يکشن انگار یهمش نخ اعصابتو م ينطوری، ا گهیداره د ییزایچ هیواسه خودش  یچرت نگو، باالخره هرک -

 ... میبهمش بزن میتون یم ستین یحاالم مشکل -

 ...ندازه یباالم ییابرو الیدان

 ؟ ينه بابا جد -

 ... خوب آره  -

 ... ایدور برداشت -

 ره  یو اخماش توهم م ندازهیرمیسرشو ز مهتاب

 ... ونهیحاال نازنکن د... او -

 ... يهمش دنبال بهونه ا...  گهید ادی یخوشم نم -

و  کنهیم ي، مهتاب خنده مستانه ا ارهیخودش به اصطالح از دلش در م فیو به روش کث کشهیمهتابو م دست

 ...ده یجواب م نیخوره، همون شماره خاص ، واسه هم یزنگ م الیدان یگوش ره،یم ادشی یدوباره همه چ

 ...بنال محمود  -

 ...افتاده یاتفاق هیقربان ،  -

 ..جنم  یب گهیحرف بزن د -

 ... نجاستیخانم االن اسرهنگ داداش مهتاب  اروی نیا -

 داکرده؟یاونجارو پ ي؟ اونجا؟ چطور یچ -

 کارکنم؟یگرده چ یدونم آقا، دنبالتون م ینم -

 ...  کنمیمن ها ، وگرنه نابودت م شیپ نیاحمق، نفهمه ا گهیکنم، دست به سرش کنه د کاریگه چ یم... ریبم -
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 ... کنمیدست به سرش م يطور هیببره،  ییذارم بو یباشه آقا، نم -

 ...مهتاب  شیگرده تو اتاق پ یبرم... کنه  یقطع م يحرف اضافه ا چیه یب تماسو

 ؟ الیبود دان یک -

 "به دادم برس ایافتاده خدا یاتفاق "حتما"لرزه  یمهتاب م... ندازه  یبهش م یوحشتناک نگاه

 ...تون اومده سروقتم  یخان داداش گرام -

 ...چرخه  یدور سرش م ایو دن رهیگیم بنده ، نفسش یم خیتو تن مهتاب  خون

چقدر گفتم بذارم برم ، حاال چه  الیخدا لعنتت کنه دان نجا؟یاومده ا ي، چطور تیاون که تو مامور! داداشم -

 ...میزیتو سرم بر یخاک

 ...مردن نداره که  م،یکن یم يفکر هیشلوغش نکن حاال،  -

 ...ندازه یبهش م ياشمئازنگاه تند با

 هان؟ یبکن یچه غلط يخوا یم "مثال -

 ...بکنم  يفکر هیساکت باش تا  س،خفه،یه -

ازش  يکار یکنه ول یش م ونهیداره د دهیفهم یمحراب همه چ نکهیضرب گرفته ، فکر ا نیزم يپاش رو با

 ...ستیساخته ن

 ...شهیهوا بلندم یب الیدان

 ... میکن کاریچ دیبا دمیفهم -

 

 "ترمه "

 !؟ شهیم یچ یعنیدم خدا،  یداده، دارم جون م هیتک نیدر ماش به

 ... شمیم ادهیپ نیاز ماش ارمی ینم طاقت

 ...محراب -

 ...ده  یسرجواب م با

 آخه ؟ یسیوا نجایا يخوا یم یتا ک -

 ... ترمه نیبروتو ماش -

 ...ایریاز حال م ،يالاقل بخور، صبحونه هم که نخورد يزیچ هی میبر ایب يخسته شد -
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 ...رهیگیم شیکنه، تنم آت یا غم نگاه مچشمام ب به

 ...  نتتیبب یخواد کس یدلم نم نیتوماش نیندارم،بش لیم -

 رو بسته بودو رفته بود  يشه، از ظهر در گالر یم داشیپ اروبازمیکه اون  نیخوام برگردم تو ماش یم

 ..سمتمون ادیم

 ... ، دردسردرست نکن  گهیراتو بکش برود ست،یگم آقا ن ی؟م اروی یینجایتو که هنوز ا -

 کجاست؟ یکجاست ؟ بهم بگو اون عوض -

 ...شهر رونیب... ستیگفتم که ن ستشی، ن کهیحرف دهنتو بفهم مرت -

 ... تراز خودتم بگو  یبه اون ارباب عوض نویتماشا کن ، ا نویشونمت بش یم اهیبه روز س -

جلو  یصندل ياونجا نمونم رو گهیدم د یم حیکنه و ترج ی، اخم صورتمو پرم شهیجنگو جدل حالم بد م نیا از

 ...  نمیشیم

 ...شهیوازاونجا دورم کنهیگاز تند ازجا م هیبا  نویماش شهیسوار م یوقت

 ...محراب توروخدا آروومتر -

وحشتناك ازجا کنده  نیبه خاطر سرعت باالماش میرسیم ریسرعتگ هی کینزد! ، مست انگار کنهینگاه نم بهم

 ... میشیبه جلو پرتاب م مویخور یم يدیجاده و جفتمون تکون شد یسمت شونه خاک شمی، منحرف م شهیم

 ... شهیجدام نمیکنم گردنم رگ به رگ شده و قلبم داره ازس یم حس

 ... ادیچشمام م يکه جلو یاهیشده ،فقط س یچ "قایفهمم دق ینم

 ... بزن یحرف هیشد؟ چته ترمه ؟  یترمه ، ترمه چ -

 ...کنمیباز م یبه سخت چشمامو

 ... شده رومو چشماش کاسه خون ونگاهش مضطرب  خم

کنم،  یباز م شتریده ، چشمامو ب یسوزه ، بهش چنگ زده و داره تکونم م یافته به بازوم که داره م یم نگاهم

 ...  ستمین ایدن نیتو ا گهیآن د هی یول

چقدر  یول... گرفته شی، تنم آت دهیچیپخاص  يبو هیجام محکم، تومشامم  یول! دیبندم، خواب شا یم چشمامو

 ... خواد تاابد گرگرفته بذارتم یدلم م

 ...بود نیریش ينطوریده، کاش همه دردا ا یهامو محکم گرفته و فشار م سرشونه

  گهیبا درد م...غم داره، بغض هم صداش
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 ... به خدا  يکرد یم میروان یداشت ؟یترمه خوب -

 يجا نیشونه بردارم، اونجا که آرامش بخش تر يکنه تا سرمو از رو یو کمک م کشهیدست سرشونه مو م با

 شه بمونم ؟ ینم... خوانم  ینم...  تینها یکه برام ب یکس يبود، شونه ها ایدن

 یم شمیباز آت ارهییدستشو جلو م... شهیم قیگره ابروهاش عم ترسه،یچشمام م افته،یم شیخون رهنیبه پ نگام

 ...ونکارینکن با من ا... زنه 

 ... ترمه  دمیترس یلیخ -

 ... میشونیکشه به پ یم باسرانگشتش

 ... اینترس ست،ین يزیچ -

 ... چاره م  یگرفتم، حقم ، پس که ب یمون الل

 ...  یخانوم... ترمه  -

 ... دل درد دارم باز  کنه،یکاسه چشممو پر م اشک

 ... من بود  ریسادست، ببخش تقص یدگیبر هیبه خدا  ستین يزیگم نترس، چ یمگه نم -

 ... مونه  یم یشکل نیلحن صداش تا ابد برام ا ينطوریخدا، الاقل ا رمیبم شهیم

که نرم  یکس شهیخنده، باورم نم یخندم ،م یم... کنه  ی، به صورتم ملتمس نگاه م شهیدستاش قطع م اتصال

 !!!زنه محراب باشه  یروم بهم لبخند م يجلو

 ؟ یخوب -

 ... خوبم  -

حس  نباریا یول! نگاهش بود ونیم يحاله ا هیانگار  شهیتو عمق چشمام ،هم شهیم رهیبار خ نیاول يبرا نگاهش

 !پراز گرما بود کنمیم

 ...کنم، نگرانم به خدا ترمه  یم کاریفهمم دارم چ یانقدر حالم بد که نم دیببخش شه،یچسب زخم حل م هیبا  -

 ... فهممت  یم -

 ... یممنون که هست -

 ... طور بودنش عادت ندارم  نیبه ا ستیکنم دست خودم ن کاریچ کنم،یم بغض

 ... کنه  یاعصابمو متشنج م شیکنم تو اون جنگل چشماش که زنگ گوش یم ریس دارم

 ...بله خودمم ...سالم... الو -
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- ... 

 ؟یشما مطمئن -

- ... 

 ... رسونم  یباشه،آدرسو برام بفرست االن خودمو م -

 ... کنمینگاهش م شیده،با تشو یرو بهم م یگوش

 ...فرسته ،برام بخونش  یآدرس م هیاالن  -

 ...ادی یم شیآالرم گوش يگذره، صدا یم قهیدق هی دم،یتکون م يسر

 ...مارستانی،ب یباغ ابانیخ يگلها، انتها دانیم ،يازین ابانیخ خونم،یم متنو

 ...چرخه سمتش  یکنم، نگاهم م یم وحشت

 کجاست محراب؟ نجایا -

 ...مارستانیب -

 ؟ يخوا یم یواسه چ مارستانویب نیدونم، آدرس ا یم -

 ...مهتابو بردن اونجا ... مهتاب  -

 !مهتاب ؟! ؟ یچـــ -

 ...  ستین یخاص زیآره آرووم باش، دوستش بود، خودش بهش خبرداده، نگران نباش چ -

 واسش افتاده ؟ یمن، چه اتفاق ي؟ خدا یچ یعنی -

 !دونم  یمن -

 ... رمیگیدم ،شماره دوستش رو م یبحث ادامه نم به

 ن؟یشده ثم ی؟ چ یالو سالم خوب -

 ...  مارستانیخورده مسموم شده ، بردنش ب يزیچ هی"اونجا، ظاهرا رمیدونم دارم م ینم قیمنم دق -

 ؟ نِیفقط هم یتو مطمئن -

 ... گفت ينطوریبه من که ا -

 ؟يتوباخودش حرف زد -

 ...نیینجایدونه شما ا ینم یراست... آره آره ، باخودش حرف زدم -

 ...  میرسون یخودمونو م میدار ،يآرهآرباشه ، ممنون که خبر داد -
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 ... ستیکنم، دل تو دلم ن یقطع م تماسو

 گفت؟یم یچ -

 ... مارستانیگفت، مسموم شده بوده بردنش ب یم -

 پس چرا خبر نداده؟ -

 !دونم ینم -

 ... فتهیاحمق ، بذار چشمم بهش ب دختره -

*** 

 ؟ یکار شدن نیا یمطمئن الیدان -

نگران  شهیش حل م هیدکتربخش اورژانسش باهام آشناست، بق ست،ین يا گهیراه د یعنیآره مطمئنم،  -

 ... نباش

 ... رمیمیمن، دارم م يخدا يوا -

 ... گهید میراحت ش ریبار بم هی ،يریبم قهیبه دق قهیخواد انقدر دق یحاال نم -

ازاون  يخبر یزنه ول یدو دو م شه،چشماشیم رهینداره خ تویبراش اون جذاب گهیکه د الیگلو درد به چهره دان با

 ...  ستین گهیکه براش قائل بود د یو احترام یشیعشق آت

کنارم  شهیم یکگفت  یکه م ییبه اون روزا گفت،یبهش عاشقونه نفسم م الیکه دان یی، به اون روزا کنهیم فکر

 کردیکه فکر م ییداشت، وقتا یکه صداش حال خاص ییاون وقتا ادی...به خدا شمیم ونهیدارم د!مهتاب  یباش

 ... ستیتو قلبش ن يا گهیاون حس د يبودن برا يادیجز حس ز نهیب یحاال م یاون ، ول يایدن

 ...باشه  شیچقدرازش خواست کنارش باشه ، ملکه زندگ شش،یتوگوشش خوند تا بره پ چقدر

تا ازش لذت ! مصرف داشت خیشده بودکه انگارتار یجنس هیحاال مثل  یقشنگ، ول یعاشق کردیحس م چقدر

خواست  یشدو دلش م یشد لحنش عوض م یکارش باهاش تموم م نکهیبه محض ا یبرد خوب بود ول یم

 ...نهتره اونواز سر خودش باز ک عیهرچه سر

 !انگار نداشت يا گهیچاره د یگذشته بودول دنیکاراز آه کش گهیحاال د د،یکش يبلند آه

 يزیچ يو عشق ورز تیکه ازنظر جذاب يعشقو احساس بود مرد سیبلند کرد، هنوزم اون براش حکم تند سرشو

 ... نبرده بود  ییبو تیاز انسان یکم نداشت، ول
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نداره ، بغضشو فروداد،ضعف نشون دادن در برابر اون  ییجا گهید الیبود که خودش تو قلب دان دهیفهم نویا یول

 ...خواست  ینم نویو مهتاب ا شدیله م شتریغرورش ب کردویکارو بدتر م

 ... من حاضرم  میباشه بر -

 :ازجاش بلندشدوگفت یحوصله گ یبا ب الیدان

 ...زمیبر دیشه جدنق هیحوصله ندارم باز  ایکن يخوب نقش باز -

 ...باشه  -

موند، با دکتر بخشو پرستار  یدرمونگاه م هیبه  شتریب دیبود، شا یکیکوچ مارستانیشد، ب يبه ظاهر بستر مهتاب

 ... خبربده ینتونسته به کس نجاستویخبردادکه ا نیهماهنگ شد، بعدم مهتاب زنگ زدو به ثم

 ...رهیگیره سراغ پزشک بخش ، سراغ مهتابو ازش م یراست م هیکه آدرس دادن،  یمارستانیبه ب میرس یم

 ؟یتیدکتر االن تو چه وضع يآقا -

 یکمی دهیرس ریخوب چون د یشده، ول ییغذا تیدچار مسموم داستیکه از شواهد پ ينطوریخطر رفع شده،ا -

 ...دچار افت فشار شده و از هوش رفته 

 ست؟یکه ن یدکتر مشکل -

 یول ستین ادیامکانات ز نجایبس، به پرستار سپردم مراقبش باشه، ا نویهم تیمسموم هی ،ینه جانم چه مشکل-

 ...نینگران نباش میایموردا بر م نیاز پس ا

سمت اتاقش ، همون موقع هم پرستار  میریم رهیگ یو شماره اتاقو م کنهیو از دکترتشکرم کشهیم یقیعم نفس

 ... ادی یم رونیب

 د؟یبله بفرمائ -

 ... نمشیخوام بب یمن برادرشم ، م -

 ... شهینم -

 آخه چرا ؟ شه،ینم -

 ... ستی، بعدم االن که ساعت مالقات ن دهیتازه بهش مسکن و آرام بخش زدم ، خواب -

 نهیبه س نهیره و س یپروا جلو م یب ره،یاخم پرستار توهم م کنه،یبا غضب نگاه م چارهیپرستار ب يچشما به

 ...شهیپرستارم

 ...برو کنار -
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 ؟یستیآقا؟ چرا متوجه ن یکنیکارمیچ -

 ... ادیسگم باالب يگم برو کنار، نذار اون رو یم -

 ... پرصداش نشون از حال خرابش داره يزده و نفسا رونیشده و رگ گردنش ب دیکل دندوناش

کنه تا بذاره محراب بره داخل ، منم پشت  یبه پرستار اشاره م ادوی یکه از دور شاهد ماجراست جلوتر م دکتر

 ...  دهیتخت آرووم خواب ي، رو گفتیراست م چارهیپرستار ب شم،یم یسرش راه

 ...بدم شیتونستم دلدار یاضطراب تو بند بند وجودش رخنه کرده، کاش م شم،یم قیچشماش دق به

 محراب ؟ -

 ...زنه یم ادیو عذابو فر ی، چشماش سرخ گردهیم بر

  ؟ هیچ -

 م،یزنیبهش سر م میای، دوباره م رونیب میبر ای؟ ب یکنیم ينطوریبه خدا ، چرا با خودت ا ستین شیزیچ -

 ...پرستار که گفت تازه بهش داروداده

 ...کنه  یگه و کالفه نگام م یم یکشم ، هان یو م رمیگیبلوزشو م نیپائ

 ...میایدوباره م يبخور ییهوا هی رونیب میبر ایب -

 ...افته  یحرف دنبالم راه م یب

ذاره و سر به  یم مکتین یپشت يدستاشو باال م،ینیش یم مارستانیب اطیسبز ح يفضا یچوب مکتین يرو

 کنهیلرزونه، چه قشنگ خدارو صدام یگه دلمو م یلب م ریکه ز ییکنه، خدا یآسمون بلند م

 ! ستین یدکتر که گفت مشکل ؟یهست یمحراب ، دلنگرون چ -

 !م  هینگران روحشم ، ترمه چقدر باهاش غرب ستمیجسمش ناراحت ن يبرا -

 ... ستیبسته به مهتاب ن ،یباش یمحرم کس ينکرد یسع "تا حاال اصال -

 ... ره یگم اما اخماش توهم م یدونه راست م یدونم که م یکنه، م یبهت نگام م با

 !م بش کینزد یبه کس ادیترسم ز یدونم چرا م ینم ست،یدست خودم ن -

دونه که مثل  یپس م! باشم دهیاقرارو از زبون اون شن نیا شهیباورم نم کنم،یگشاد شده بهش نگاه م ییباچشما

 ...کوه سرسخت

 باشم  یتونم پشتو پناه کس یترمه من نم -
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همه انقدر ازت دورن و افکارشون بچه  ينشون بد يخوا یبس ، م نویهم يتو فقط مغرور... قبول ندارم  -

 ... همراهشون  یحت ای یکنارشون باش يکه بخوا ستنین نیا قیگونه ست که ال

 ...مِ  نهیشدن تو قفسه س يکنم نفسم در حال منزو یکنه انقدر تلخ و شماتتگر که حس م ینگام م باز

حس  نیاز ا"خودم کنترل کنم يرو تونم یچرا نفوذ نگاهشو نم "ترسم یندازم، از نگاهش م یم ریز سرمو

 ...ادی یبدم م امیبه نظر ب فیجلوش ضع نکهیاز حس ا زارمیب

 ... گهینداره م شیشگیبا لحن هم یتیسنخ چیکه ه یذاره و بعد با لحن یزانوش م يداره و رو ینرم برم دستشو

 ! يدیتوهم منو نفهم یحت -

خوره و از چشمام به چشماش  یتو عمق قلبم جوش م يزیچ هی یول رمیگیکالمش رو نم یلرزه، معن یم تنم

 ...  زهیر یم

 ...  يذار ینم... محراب خوامیم -

 ... ده  یم هیتک مکتین یبنده و دوباره به پشت یکنه ، چشماشو م یلحظه خاص نگام م هی

، فکر  يدار یچه توقع "خندم یمونم، به خودم م یم ینیکنم ، کنارش مثل جوجه ماش یسرتاپاش نگاه م به

بعد خنده بغضم "يواسش ندار يا گهید یتو معن نه،یبچه کوچولو نب هیتونه تورو به چشم  یم "اصال یکن یم

 ...  رهیگیم

 یدوستش متوجه م م يدر آورده که صدا نجایسراز ا يره سمت مهتاب که چطور ی، ذهنم م گذرهیم قهیدق چند

 ...کنه

 ترمه جان؟ یسالم خوب -

 ؟ شیدید ؟یخانوم ی، توخوب زمیممنون عز -

 ...  نیینجایآره ، رفتم تو اتاقش هنوز خواب بود، پرستار گفت که ا -

 ...  ستهیا یجلوش م یظیو بعد با اخم غل کنهیم يده و سالم سرد یبه خودش م یتکون محراب

 ... کردم یم اهیکه با اون پسر نبود، وگرنه روزگارتو س يشانس آورد -

 ...  شیهمه خشونت ذات نیاز ا رهیگ ی، دلم م رهیتوهم م چارهیدختر ب ياخما

همه  دی، با یحواستو جمع کن دیتو با یخوام مهتاب بفهمه من ازموضوع اون کثافت باخبرم ،ول یمنو، نم نیبب -

 کنه،یم کاریچ رهیکجاها م اد،ی یم یک رهیبا اون پسر م یخوام بدونم ک یم ،يرو مو به مو بهم گزارش بد یچ

 ... کنهیکارارو درست م هیخودش بق ،يد یذارم براش ، تو فقط به اون گزارش م یمامورم م هیهمه رو ، 
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نفس فقط  هی يده و مونده چطور یمحراب گوش م شاتیگشاد شده به فرما ییطور با دهن بازو چشما نیهم

 !دهیداره دستور م

 تموم شد ؟ -

 .فهم شد ؟ ریشیفراموش کن شویکیخوام  ینم... حرفامو  ریبگ يجد یول... آره  -

 ...ذاره یو منو هم تو شک م رهیگیکنه و ازمون فاصله م یم يندازه، نگاه تند یم ریز سرشو

 !محراب؟ -

 ...بله -

 ؟ چارهیدختر ب نیبا ا يکرد ينطوریچرا ا -

 ...حقش بود  -

 دستات؟ ریاونم از ز ينکنه فکر کرد ؟یحقش بود؟ آخه واسه چ -

 ... کنمیساقطش م یرو که گفتم انجام بده وگرنه از هست ییکارا نیا دیبا یفکرونکردم ،ول نیا رینخ -

 ...رفتارش یمعن یب يادیدم ز یبهت به حرفاش گوش م با

 ...داره  يهم حد ییتوگوش بده زورگو يبه حرفا دیآخه چرا با -

 ...تو صورتم ، فکش منقبض شده باز  شهیجلو، براق م ادی یم

 ...پس حرف نزن  یدون ینم يزیچ یوقت -

 ...اومده من  رونیاز حدقه ب يچشما يجلو رهیگیو م ارهیدر م کیبسته کوچ هی،  بشیبره تو ج یم دستشو

 نه ؟ ایکارو ازش بخوام  نی؟ حق دارم ا یحاال چ -

 محراب؟ هیچ نیا -

اجازه  يچطور ای، خدا ی؟ خانم تو کار بخش مواد ، اونم از نوع خطرناکش ، کراك ، ابله عوض یدون ینم یعنی -

 نجا؟یدادم مهتاب پاشو بذاره ا

 ... کنمیبهش نگاه م دهیچیکه توگلوم پ يدارم و با درد جهیسرگ

 ؟ يدیازکجا فهم -

 ؟ نویا یفهم یترمه ،م یخواهر من ساق یمی، دوست صم یساق -

 ...باز رهیگیچرخه، نفسم م یدور سرم م ایدن

 به خدا ادی یبهش نم ست،یممکن ن "اصال! شه  یباورم نم رممکن،یغ -
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 ... فهممت ترمه ینم "دختر، آخه چقدر ، اصال يچقدر ساده ا -

کابوس  هیهمش  نایشمو ا داریخواد بخوابمو ب یذاره، دلم م یعذاب تنها م ایدن هیو منو با  رهیده م ینم ادامه

 ...مونه  یواسه جبران نم ییجا گهیتلخ باشه، اگه مهتابم آلوده شده باشه د

 ... خودت به دادمون برس ایمهتاب خدا شیرم پ ی، م رهیگیهمه وجودمو م ترس

 ... کنمیم هیکنه، گر یم هیگر زنم،یجلو بغلش م رمیم! انگار  جی، مهتاب هنوز گ ستادهیسرش ا يباال

 باخودت مهتاب؟ يکردیچ -

 ... و اخم بازم مهمون صورتش شده  ستادهیگوشه ا هیمحراب  کنه،یبغض نگام م با

 ...فهممش  ی، م شهیم رهیمحراب خ به

 ... باخواهرم حرف بزنم  یکمیخوام  ی؟ م رونیب يبر يخوا ینم -

 ... ندازهیم ریو همزمان سرشو ز رهیم رونیاز درب ینگاه تلخ با

روبرام  یکه همه چ مینبود یمیوقت اونقدر صم چیبه آغوش مهتاب دلم براش تنگ شده ، ه مبریپناه م دوباره

 ...کردم یدرحقش کوتاه کنمیباشم، اما حاال حس م یخوب يتونستم گوش شنوا ینم کردیفکر م دمیبگه شا

 ؟يدلم بهتر زیعز -

 ... کنهینه ،دلم درد م -

 ؟يمهتاب راستشو بگو، کجا بود -

 نینگاه غمگ فهممیخوب م ینداشته باشم ،ول مونیکار نهیتجربه محرابو تو زم دیشا شه،ینگاهش عوض م رنگ

 ... ستین گهیکه م یینایرو که دردش ا يدختر

 ...فقط مسموم شدم  ست،ین يزیچ -

 نه ؟ يهنوزم باورم ندار -

 ... لرزونه  یغم چشماش دلمو م کنه،ینگاه م بهم

 ...ترسم ترمه  یم -

 ...  شهیراز بمونه ، واسه هم هیدم  یل مقو -

 ...شمیکمکم کن ، دارم نابود م -

 ...کنهیتموم وجودمو پر م ترس

 مهتاب؟ يکرد کاریچ -
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 گهیکه لرزشش محسوس م ییکشه و با صدا یم يبلند آه

 ...  یعوض هیفقط عاشق شدم، عاشق  یچیه -

خوام نفسام ادامه دار باشن ، مرگ برام  ینم یحت گهید امی یم رونیمهتاب ب يحرفا دنیاز دراتاق بعد شن یوقت

 !شده انگار ییواژه پرمعنا

خبرنداره ، به نظرم  یچیکه انگار از ه يبرخورد کنه طور يکرد با مهتاب عاد یبندر، محراب سع میبرگشت

 يلحظه ابه بعد گزارش  نیخوب اون مامور از ا یتحت فشار بود ول یبهترم شد مهتاب به اندازه کاف ينطوریا

 !ستیهم انگار ن يچاره ا یول ستین یده ، روش خوب یگذره رو بهش م یکه دورو بر مهتاب م یهمه اتفاقات

نفسم رفته براش ، مدام چشمم سمج به راه  دمیدو روز بچه مو ند ست،یدل تو دلم ن میهست یخونه رفعت کینزد

 ...تا زودتر برسمو بوش کنم 

 ... نمونده  یطاقت گهید شمیهوا وارد خونه م یکنه ، ب یخانم درو باز م جهیخد...  شهیانتظار تموم م باالخره

 "به درگاهت شکر  ـــایخدا "صورتم  يرو شهیم ریکشم سمتش ، اشک سراز یم پر

چقدر  "خدا  نیزم يزنم رو ی، زانو م کشمشیزنمو بو م یم کنه،بغلشیزنه ، روحم سمتش پرواز م یپا م دستو

 "من یهستدلتنگت بودم 

آرووم  اد،یدرم غشی، ج رمشیگ یخنده، دوباره سفت م یخندم ،م ی، م کشهیگه و به صورتم دست م یم یت یت

 ...رمیگ یم

 ...بچه رو بدش به من  یکشت -

 یخانم م جهی، خد زنهیاونم موج م يانگار تو چشما یکنم،دلتنگیگردمعقب، به صورت بشاشش نگاه م یبرم

 ...خنده 

 ...خانم جهیتشکر خد ایدن هیممنون ،  -

 !يسفر قندهار رفته بود کنهیندونه فکر م یهرک ؟یکنیم ينطوریچرا ا زمیعز -

 ...برام همون اندازه سخت بود -

 ... زنهیم بغلم

 ...دونم یدونم مادر،م یم -

 که نکرد؟ یناآرووم -

 ...دیخواب یاون م شیهمش کنار عبد بود،شباهم پ زم،ینه عز -
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 ... دم خن یته دل م از

 مادرت چطوره بهترشده؟ یراست -

 ...نبود، سالم رسوندن  یخاص زیآره، خوب بود خداروشکر ،چ -

 ...ندارم يچاره ا یول میمجبورم دروغ بگم عاص نکهیا از

 ... دهیم یدلتنگ يکه همه جاش بو ییخونه خودمون جا میگردیبرم ییسه تا کنه،یتشکر م محرابم

 ...  نیبذارمش زم ادی یدلم نم یحت رمیگ ی، ازش آرامش م دهیتو دلم خواب یهست

 ... دمیبندمو به خودم محکم فشارش م یم چشمامو

 !ترمه  -

 ... کنمیچشمامو نرم بازم يال

 ...شهیم تییاذ دهیخواب ينطوریا... بچه رو نیبذارش زم -

 ...خوام  ینم -

 ...تختش  ي؟ برو بذارش رو یچ یعنیخوام  یباز؟نم يبچه شد -

، عقب  ارهیدستشو جلو م کشم،ی، باز ترسناك شده، خودمو عقب م ادی یجلو م دم،یبه خودم فشارش م محکم

 ...کنمیگرد م

 ... من بچه رو  ؟بدشیکنیم ينطوریزده به سرت؟ چرا ا -

 ...؟ بذار تو بغلم باشه خب  یگیچرا زور م -

رو برداره، چشماش گشاد شده  یخواد به زور مچمو بازکنه و هست یم اره،ی، باز دستشو جلو م ستیبردار ن دست

 ... کنهیو باتعجب نگام م

 !ترمه  يموجود ناشناخته ا هیتو ... من  يخدا -

 ؟یتوکار همه دخالت کن دی، با"اصال يکارداریدرست مثل خودت، تو به من چ -

 ...رهیابروش باالم يتا هی

 ...زود برو بچه رو بذار سرجاش ! دایخند دیبه دختر جماعت نبا گنیم -

 ؟ شهیم ینذارم چ -

 ...ذارمش  یخودم م... یچی؟ه شهیم یچ -
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 ییکرد دارشیب يدیش بلند شده ، د هیوسطو گر نیله شده ا چارهیبچه ب کنم،یمقاومت م...  زنهیزور م دوباره

فقط معلق موندنم تو  شه،یم یفهمم چ ینم گهیاما د کنم،یباز مصمم نگاهش م... ارهیو باز دستشو جلو م گهیم

 ... فهمونه کار از کار گذشته  یهواست که بهم م

و گره  گهیم یساکت کشم،یم غیبغلم زده، ج یسرم، مثل پرکاه ناقابل ریدستشم ز هیزانوهام و  ریدستش ز هی

 !!!ست دهیفا یب ام،امایب رونیتااز حصاردستاش ب کنمیبلندم شه،سرمویم دتریابروهاش شد

صورتم  يبراقش تو اجزا يچشما زنه،یم شمینگاهش آت! اون ایشدم باز  یدونم من لعنت ینم نم،کیم نگاهش

 ...  ارمی یبندم ، من که تاب نم ی،چشمامو م کینفسش نزد چرخه،یم

 !شدن تیخاص یگوشامم ب ایسمت قلبش، ضربان قلبش نامنظم  شهیکج م سرم

 ...سوزونتم یکنه ، نگاهش م یدهن باز م کنم،یچشمامو باز م ينرم ال باز

 ...نگاش کن  -

 ... گرد شده متعجب زل زده به ما ییو چشا زونیآو ییبا لبا چرخه،یم یسمت هست نگاهم

ره سمت اتاق  یداره، م یقدم برم کشم،یاما ازاونم خجالت م ستیممکن ن نیمسخره تراز ا ندازمیم ریز سرمو

 ...تختم  يذارتم رو ی، م یمنو هست

 ... شهیشدم آزاد محبس  نفس

 ... کنهیم رونمیزنه و ینم شمیآت گهیکه م يزیچ یول

 ...باشه واسه بعد  هتیداره، تنب يبچه بدآموز يجلو -

 گه؟یم یکه محراب چ دینفهم "دزدمیندازم ، نگاهمو م یم یبه هست یکنم، بعدم نگاه یجمع جور م خودمو

برام  يادیز... کشیگذشته، ضربان قلبش، عطر نزد یچ نکهیخوام فکر کنم به ا ینم!  "بایشم تقر یهوش م یب

 !جا تو قلبم داشته باشم هیتونم همه رو  ی، نم نیسنگ

 ... پرم  یازخواب م شمویغرق خجالت م نمیبیشب م مهیکه ن ییایاز رو ی، حت برهیم خوابم

 ...  دهینور کوچولو از اتاقش چشمو نوازش م هیسالن، چراغا خاموشن، فقط  يتو رمیم کالفه

 ... گرهیگوش نواز حالمو م ي، باز اون صدا کشهیم ریت زنه،قلبمیم يتر ، تک سرفه ا کینزد رمیم

فراموشت نکردما  ایخدا ره،یگیم يخبر یب نیحال خدارو صداکنم، دلم از ا نیوقت نتونستم مثل اون با ا چیه

 ...ستمیبهت ن یکینزد ينطوریا قیفقط ال
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غرور  نیاونجا مجبور ا نکهیدوست دارم ،ا زشیاز همه چ شتریه معبودشو بب مانشیدارم سمتش، ا یبرم قدم

نرم  يروز هیتونه  یاونم م کنمیحس م يطور نیا ده،یرو کنار بذاره و سر خم کنه بهم حس آرامش م یلعنت

 ... رهیگ یبشه و دلم آرووم م

 یدونم چرا ول یگذره ، نم یکوتاه م قهیدق دم،چندیالعفو گفتنش گوش م یاله يبندمو به صدا یم چشمامو

 ...کنهیم خکوبمیشده که صداش م یچ نمیخوام بب یم ست،ین گهید ییصدا

 ...زهیر یکارو نکن، تمرکزم بهم م نیگم ا یمگه بهت نم -

 یرم ، تو سکوت فقط نگاهم م یشده، جلوترم يتر از هر لحظه ا ی، وجودش خواستن کنمینگاهش م مظلوم

 ... کنه 

 ...کشه  یسمتش ، دستشو پس م برمیاز تربت تو دستاش ، دست م حیتسب هی م،نیشیسجادش م کنار

 ؟يوضو دار -

 ... کنمینگاهش م ملتمس

 ...  يمال تو تابرگرد -

 !تو ابرام انگار یدونم چم شده ول ی، نم شمیبلند م عیسر

 ...  نمیشیبه آسمون بلند، کنارش آرووم م یچشماش بستس، سرش ول شش،یپ گردمیسرم برم يرو دیچادرسف با

 ... گهیو م کشهیم یتلخ یآه

 ...بوشو دوست دارم یول! دونم چرا  یداره ، نم یچادرت عطرخاص -

 ... ارمیکمکم کن نذار کم ب ایخدا...یعروجو الزم دارم ول نیخوام حالو هوام عوض بشه ا ینم کنم،یم بغض

 ...خوام حواسمو پرت کنم  یم

 بهم؟ شید یم -

ترسم از نداشتن  یندازم ، م یم ریسرمو ز شتر،ینم زدست ب یخشک دوستش دارم وقت ی، وقت یبارون چشماش

 یخجالت زده باشمو حت نکهیاز ا يجوابمو ند گهید نکهیا ترسم،یاز گناه م ایترسم، خدا یافکارم م يتسلط رو

 !!!ترسم یم ایحرف زدن با تو رو نداشته باشم ،خدا يرو

نامرد منتظر تا من  یلیخ... خوره، باال نگهش داشته  یدستاش تکون م يتو حوی، تسب ارهی یجلو م دستشو

 مگه؟ شهیازش کم م يزیخودش تو دستام بذارتش چ نکهیاز ا "رمشیدست ببرمو بگ
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 "محراب"

 !!دونم ؟ یاز حکمت تو نم يزیکه چ يدیآفر فیضع نقدریچرا منو ا ایخدا

که فکر  یهمون وقت ،یکن یقبولم م يکردم دار یکه حس م ی،درست وقت بیدعا ، وسط اون حس غر وسط

 هنوز ؟ میدینبخش ایچرا حاال؟خدا شد؟یحضورش ثابت م دیبا يدیکردم منو بخش

باورم  يخوا یم!  ستمین شتریتسلط ب یبنده ب هیهنوز ... فمیهنوز ضع ينشونم بد يخوا یم!!! فهمم خدا  ینم

 !!!هنوز يباورم ندار ایخدا! کنم یکه ازش فرار م يزیخودمم نه چ طانیبشه ش

که ناتوانم  ارمیبه زبون ب يخوا یاقرار کنم ،م يخوا یم... تونم  یدرد دارم خدا، نم... سراغم  شیفرست یم چرا

همه سال زجه زدن عفو  نیپس ا!  ییکه باز همون آشو همون کاسه ست، من همون محرابم و تو همون خدا...

 بود؟؟؟ دهیفا یزدن ، ب خواستن ، صدات

 نینذار یگ یبشکنه ، مگه نم یقلب نینذار یگ یمگه نم ن،یمن مهربون باش يبا بنده ها یگ ینم مگه

تا  يریرو بگ یدست دیبا یگ یمگه نم ن،یمن راه نر نیزم يبا غرور رو یگ یکالمتون زهر داشته باشه، مگه نم

 باشم ؟ رتیمن دستگ

ذاره که  یعذاب وجدان راحتم نم نیهرطور باشم بازم ا م،یآره شاک...  میمن شاک...خودت کمکم کن  ایخدا پس

مگه اون بنده خدا  گمیم...  رتمیگیباز جنون م شمیکالم و سرسخت م یشم، ب یم نیکنم ، سنگ یاخم م... 

همراه  ن،یرعوف باش يامر کرد نکهیترسم از قهرت از ا یکه سفارش شده ، م ستین یمگه اون همون ست،ین

رو فراموش  یخندم ، سرسخت ی، م شمیآرووم م شم،ی،نرم م یگیکه م یهمون شمیم... نی، پشتو پناه باش نیباش

 ...همون بنده خداست  نمیخوب ا گمیکنم ، م یم

ه کالم سادم ک هیلبخندشو بعد  یوقت رهیگیکه اوج م یضربان نیکنم، با ا یتاب چ یقلب ب نیبا ا ــایخدا پس

رو  رویز اشیمحبت کوچولو دن هی، با  شهیبا لبخند محو من چشماش ترم ی، وقت نمیب یلبش، م يرو شنهیم

 !!کنم یچ دیتو بگو با ای، خدا شهیم

تفاوت بمون ، به دادم برس ،  یذاره ب یکدوم نم چیصداش ، آرامش وجودش ، ه تینگاهش، مظلوم تیمعصوم

 !!!خستم صالیاست نیاز ا

موضوع حالمو بد تر  نیداشتن به ا مانیگل پاك ، و ا هیدونستم مثل  یزد، م یم ادیرو فر تیمعصوم چشماش

 ...کردیم
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کنندش  رونیو بعدم با اون نگاه خاص و دیقاپ حویمن ، دستشو جلو آوردو تسب یگ دندهیخسته شد از  باالخره

 ... رام من نبودن  "اصال گهیزل زد تو چشمام که د

 ..اش توهم رفت شد و اخم زونیآو لباش

 ...نامرد -

 ...مهمون لبام شد  یمکیخنده قا هیبهت نگاهش کردمو ناخودآگاه  با

 !؟ یرو ببخش يزیچ یستیبلد ن یحت یوقت يریگیمردا رو م افهیانقدر ق یدونم واسه چ یمن نم-

 ...شیشونیپ يابروهام باال رفت ، دستمو جلو بردمو با انگشت اشاره م زدم رو يجد يجد نباریا

 !گذاشته  یقسمتو انگار خدا واست خال نی، ا يندار ریتقص-

 ... شدنش داشت  ونهینشون از د کردیچشماش فوران م يکه تو یآتش فشان... گرفته بود لجش

که  يزیبرعکس اون چ یول ره،یجواب دندون شکن حالمو بگ هیشد هر لحظه منتظر بودم با  یدلم خال يتو

 ... روشو فقط با اخم ازم گرفتو سر به آسمون بلند کرد کردمیفکرشو م

 !ناشناخته بود یلیکاراش برام خ هنوز

 ...شد رهیبهم خ يزیگذشت ، برگشتو با نگاه ت يا قهیدق چند

 ... يریمونم تا حرفتو پس بگ یدم،فقط منتظر م یاالن جوابتو نم-

 عذاب تنها گذاشت  ایدن هیرفتو منو باز با  رونیگفتو بلند شدو از اتاق ب نویا

 *** 

 ؟ یداداش تو مطمئن-

 !مراسمشون واسه آخر هفته ست  "، ظاهرا زمیآره عز-

 ؟ گهید يفربد تو آماده ا-

رو مو  یهمه چ دیبا نیجشن هست يشدن ، فقط شما ها که تو حیآره من آمادهم ، بچه ها هم همه شون توج-

 ...  نیبذار نیذره ب ریبه مو ز

تونه شکشونو  ینقطه مبهم تورفتارت م هی زنیت یلی، اونا خ یحواستو جمع کن دیره ، باخطردا یلیخ امیت-

 !کنه ختهیبرانگ

 ...ندازه  یم یگرده و به چهره محراب نگاه یبرم

 ...خودت باشه  يدونم پسر تو حواست به کارا یخودم م ؟يهم بلد يا گهیخوندن کار د اسی هیاز آ ریتو به غ-
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کشم  یداد بلند سرجفتشون م هیترسم دوباره بحثشون بشه،  یپاشه، م یم امیتلخ محراب باز تو صورت ت نگاه

... 

 !ناینکرد نیدوباره شروع کرد-

 کنم به فربد یرو م گمویم نویا... بندازن  ریسرشونو ز شهیکنن تحکم صدام باعث م ینگاه م بهم

 هیانگار  یاستفاده کنن ول می، اول قرار بود از باغ کر رنیگیخونه فاتح م يرو تو یعروس دم،یشن میمنم از مر-

 تیتونه موقع یم نیو ا شهیهمونجا تو خونه خودش برگذار م یاومده که منصرف شدن، عروس شیپ يزیچ

 ... باشه  یخوب یلیخ

چند  میگروه برسون يبچه ها هیبه دست فربدو بق يگزارش کارو چطور نکهیا مویبر يچطور م،یبر یک نکهیا سر

 ...  شهیهماهنگ م یهمه چ مویکن یرو ثبت م جهیو آخرسرم نت مویکن یبحث م یساعت

تعارف  یاونا آماده بشم، منم که از خدا خواسته ب شیو پ جهیبرم خونه خاله خد یعروس يخواد برا یازم م میمر

 ...  رمیم

 یبه جفتشون نگاه م کننیم يکنار هم نشستنو باز میهم مشغولن ، عبدو هست هیو مهگل و بق جهیخد خاله

 ...  شهیم نیریبرام ش ایلبخندشون دن دنیبا د نیواسه هم زنیمهمو عز یلیکنم، هردو شون برام خ

 ؟ یکن ینگاهشون م ينطوریچرا ا-

 !شنیباهم آرووم م يچطور نیدارن بب یقشنگو پاک يایدن یلیآخه خ-

 ...ماهه خدا حفظش کنه یلیآره دخترت خ-

 ! دخترم بود یهست "دوزم ،کاش واقعا یچشم م میمر يلبا به

رو هم آماده  یهست م،یفتیراه ب نجایدنبالمون تا همه باهم از ا انیقرار شده مردا هم آماده بشنو ب... رفتن موقع

کتو شلوار  هیبه عبدم ! فرشته هاشده هیلباس عروس تنش کرده که شب هیکوتاه شب دیلباس تور سف هیکردم، 

محراب  يها یبچگ ادیمهمون صورتش ، منو  شهیکه هم یبا اون اخم... موهاشو هم باالزدن اسپرت پوشوندنو

که قربون  نطوریو هم رهیدلم براشون ضعف م گرفت،یم افهیق هیواسه بق ينطوریهم شهیندازه ، اونم هم یم

 ... سوارشون کنم  هیتا زودتر از بق رونیبرمشون ب یرم م یصدقه شون م

 ...  رمیسرمو باالبگ شهیباعث م يو مشغول حرف زدن با بچه هام که تک سرفه ا نیپائ سرم

 !خودشه ؟ ایخدا ره،یگیم نفسم
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 یبه خودمو افکارم م! شده ، اما از اون خوشگالش یخواستن يآقا ها هی، شب دمشیند ينطوریوقت ا یلیخ

 ... اما رمیکنم نگاهمو بگ یم ی، سع یخندم، دوباره زدم جاده خاک

 م؟یریکجا م میدار یدون یترمه م-

 !رنگ نگاهشو باور کنم  ای، خدا شهیکنم، نفسم حبس م یم نگاهش

 !خب آره -

 گهیکنه ، بعدم رو به عبد م یندازه و سوارش م یم ینگاه یتر با لبخند به صورت نازهست کینزد ادی یم

 که شادوماد؟ یمراقبش هست-

 ...بله عمو، اگه بذاره هستم -

 ...کنه  یزنه و فاصله شو باهام کم م یمبهش  یچشمک

 ... رهیگیتنم گر م...چشمم ریز کشهیو نرم م ارهی یزده به چشمام ، دستشو جلو م زل

 ...روت باشه  هینگاه بق ادی یخوشم نم ؟یکن یخودتو نقاش ينطوریالزم بود ا-

 "ينخوا يزیخوام اگه تو چ یروهم نم ایدن "برم سمت چشمام یهوا دست م یب

سکوت کنه، اونام حاضر و آماده با  شهیو شوهرش محمد باعث م میمهگلو مر يبگه که صدا يزیخواد چ یم

 ... ارهی یگوشم م کینزد شن،سرشویعجق وجق جلوش حاضرم يشکال

 ؟ ركیس میر یم میفکر کردن دار-

 ... خنده  یکنم، م یم اخم

 ...شهیبلند م غشیسمتمو ج ادی یم میمر

منو  نیدو ساعت وقت نازن یخواست یکه، فقط م یبه همه چ يگند زد ،يشد ونهیتر دنگاه کن تورو خدا دخ-

 ... یتلف کن

 ...کنم  کارشیدوست نداره خب، چ اد،یبدش م نیبهت که گفتم بب-

 ... دهیکمتر بهش روبده، بدبخت شوهر ند یکمی، یچیه-

 يجواب متلکا یزنه ،حت یباهام حرف نم یکالم گهیو تا مقصد د رهیگیزنم، حرصش م یم يدندون نما لبخند

 ... ده  یشوهرشم نم

 ییرایبا امکانات و پذ یول یمحل یجشن عروس هی... اونجا  ییغوغا شه،یبهمون اضافه م اممیت میرس یم یوقت

 !دمیکه تا به حاال ند
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 ... گذرونن یخوش م یمختلط و همه دارن حساب ی، عروس مینیشیم زیم هیدور  همه

کنه، دلم  یم ییو خوش آمد گو ادی یهمه جارو پر کرده، فاتح جلو م يشلوغ کرده و هم همه ا یحساب ارکستر

 ... مینیبب کیتا عروسو از نزد ادیخوام با هام ب یاز مهگل م نیواسه هم نمیبب کیخواد عروسو از نزد یم

 ناز مگه نه ؟ یلیترمه خ-

 بزرگتره آره ؟ دهیخوشگل شده، از سع یلیآره خ-

 ...وقت بود عاشق هم بودن، خدا بهم ببخشتشون  یلیگرفت،خ پلمیآره پارسال د-

 ؟ نمیب یرو نم دهیسع ی، راست نیآم-

کارو کرد ،گذاشت آخر مجلس  نیداداششم که بود هم یذاره خانم، پارسال عروس یعادت داره، کالس م-

 ! هم شده بود واسه خودشا يا کهیت هیخوب  یاومد،ول

 ...نداره  زایچ نیبه ا يکارشو داره  هیما-

 ...ندازم  یباال م ي، شونه ا کنهیبا بهت نگاه م بهم

 ؟ یکن ینگام م ينطوریچته ، چرا ا-

 !خوشگل ، مهم اخالق که نداره  رمیگ "اصال ،یباش نیکردم ظاهر ب یازت توقع نداشتم ، فکر نم-

هم  ینگفتم دوست داشتن ی، ول یشیکه محصورش م يهم خوشگل ، جور یلیمنو اون خوشگل، خ نیبب-

دل  يحاال اون اخماتو باز کن خوشگل خانم که دار! یشناخته باش ينطوریهست ، منم ازت توقع نداشتم منو ا

 ...ازهمه با اون اخمت  يبر یم

تا  یکنه ، ول یجلب م یمهگل توجهمو حساب يرو انی یچند تا پسر که تو مجلس خاصم به نظر م رهیخ نگاه

 ...  دهیندازه و به راهش ادامه م یم ریخجالت زده سرشو ز گمیبهش م نویا

 ایدن هی دهیبا سع یعروسم خاص ، ول ییبایز م،یگ یم کیبهشون تبر مویکن یم یعروسو داماد خوشو بش با

 !!!فاصله داره 

 عیکنه که سر یاشاره م امی، ت یکنه به زدن آهنگ عرب یخواننده شروع م میگردیعروسو داماد که برم گاهیجا از

 ... مینیبش

 !االن مینیشیخب م هو؟یچت شده -

 ...رهیکه دلم براش ضعف م ییخنده از اونا یم

 ...قراره برامون برقصه  یکیآخه -
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 ...ره باال یابروم م يتا هیتعجب  با

 !نگا ، چه ذوق زدم شده! ها  يزیخجالتم خوب چ-

 ...آخه  ادیکه من بدم ب ادی یبدش م یپسند ، ک بایز شهیانسان هم گه،یدلم اخم نکن د زیعز-

 !"جمع نبند لطفا-

 ... جناب محراب خان  نمیب یآخرش شمارو هم م-

 ... شهیم رهیبه روبروش خ شیچرخونه و با اون ابهت ذات یم سر

که مثل کرم  شهیم یو تمام حواسم جمع اون کس شهیگرد م نهیبیکه م يزیچشمم از چ شه،یآهنگ تند م تمیر

 ... چرخونه  یداره اون وسط تنشو م

 ... اندامشن  يتنش کرده و روبنده زده، همه ماتو مبهوت حرکاتو طناز یعرب یسنت کهیست دو ت هی

اندامش ثابت مونده و هربار که طره موهاشو به  يرو رهیخ ي، حرکات اونم، نگاه ها شهیآهنگ تند تر م تمیر

 ...  شنیغرقش م شتریب تیفرسته جمع یچپو راست م

 کمونیزنه، نزد یچرخ م هی دم،یکه تا امروز نمونه شو ند يزیداره چ يکنم، رقص فوق العاده ا ینگاهش م باز

 !!! اون چشما " ادی یجلوتر م شه،یم

 ... سخت  صشیتشخ یجیخل ظیغل شیتو اون آرا یول ادی یبه نظرم آشنا م چشماش

کنه به عشوه  یشروع م امیصورت ت کیو نزد ارهی یم نیشه به عقبو سرشو پائ یو ازشکم تا م گردهیبرم

غرق اون دختره و  امیبرعکس من ت یول... کنم یکارشو ، اخم م نیبنده ، دوست ندارم ا یم خیاومدن، تنم 

 ! ادی یمنقلب به نظر م یطور خاص هیچهره ش 

رنگ  ی، ول امیپر عشوه اون دختر تو دل ت يچرخشا ینگاه محرابم عوض شده ، حواسش پ ارمی یباال م سرمو

 !رنگ تعجب داره انگار ست،ین امیت هینگاهش شب

من  یده ،ول یادامه م ریداره و رقصشو با شمش یبر م ریشمش هیره و ی، دختر جلو م شهیآهنگ عوض م تمیر

 ... میدوتا عاصحالت اون  ریی،فقط از تغ ستیحرکات خاصش ن یحواسم پ گهید شیپ قهیبرعکس چند دق

 ... خونه  یسمت سالن اصل رهیو م شهیاز جاش بلند م امیت

*** 

نگاه اون دختر براش معنا و مفهوم  یدونه چرا ول یداره ، نم اجیآب خنک احت هیده به  یمحکم تکون م سرشو

 ...شهی، قطع م دهی، آهنگ به آخرش رس ستهیا یم یپله ها دم در اصل ریگوشه دنج ز هیداره،  یخاص
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سرشو  شهیکنه باعث م یم یصاحبشو همراه شیکه تو چند قدم یلباس يها شهیچرخش ر یول نیپائ سرش

چشم بهم زدن مچ دستشو  هیو تو شهیم قی، بهش بازم دق ادیاون دختر م کیداره و نزد یقدم بر م اره،یباال ب

 ...  کشونتشیپله ها م ریو سمت اتاق ز رهیگیم

 یصورتش م يزنه بهش، نگاهش رو یزل م رهیم نیکه از ترس باال و پائ نهیسگرد شده و  ییبا چشما دختر

از  يسر کرد،یرو م رویمردا رو ز يایهر تکونش دن شیپ قهیکه تا چند دق یتن يخوره رو یچرخه و بعد سرم

 ... کنه  یحس م شتریو عطرتنشو ب شهیترم کیده و به دختر نزد یحرص تکون م يرو

 ...رهیگیاغواگر بسته شده،دختر دستشو م يکه به اون چشما يبره سمت روبنده ا یم دست

 ...کنم ینه، خواهش م-

 شهیم لیتبد نییقیهمه چشماش، شکش به  شترازیصدا آشناست ، تنش ، اندامش ، ب زنه،یتو سرش زنگ م صدا

 ..زنهیملتمس دختر روبنده شو پس م يتوجه به نگاه ها یب یوقت

 چیتو چشماش ، حاال تمامو کمال و بدون ه شهیو نگاهش ثابت م رهیگی، تنش گر م شهیسست م اندامش

 ...کنهیم ییجلوش خودنما یپوشش

 ! يکرد نکارویا یچ يبرا شه،یباورم نم-

 ...زنه به چشماش  یزل م شیگ شهیو با غرور هم کشهیم رونیب امیداغ ت يدستا يدستشو از تو مچ

 بهت جواب پس بدم ؟ دیبا ی؟ واسه چ یهست یتو ک "اصال-

به  ي، چشما ارهیتر م کیگذاشته ، صورتشو نزد ریافکارش تاث يدختر رو ییپروا یشو ، ب گاهیفهمه جا ینم

 ... نکنه  ییکنه که تقال یمجابش م امیخون نشسته ت

 ... نفسشو گرفت  دیحد گستاخ با نیکه تا ا ي، دختر ختمیریهمه خونتو م يجلو دیبا-

 برهیصورتش ،بعدم دست م يتو شهیو براق م کنهیغرش م یماده ببر زخم هیمثل  شه،یتر از قبل م گستاخ

 ... دره  یپروا م یتنه شو از وسط بهم وصل کرده ، بندو ب میکه ن يسمت بند

 ...  کشهیم نعره

چطوره؟  گمیم.. ان چطوره ؟ ه م،یخال ینمونده، خال دهیزندیچ چیه گهیحاال د...  نیبب گمیبهت م... منو  نیبب-

مگه دنبال  ،یخواست ینم نویحرف بزن، نگام کن، مگه هم ،يدیند يزیچ نیوقت همچ چیمطمئنم تا حاال ه

 یمنو نم نیهمه تون واسه هم مگهبگو،  يزیچ هی یتابم نبود، حرف بزن لعنت یمگه چشمات ب ،يفرصت نبود

 ن؟یخوا
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 یغرور لعنت نیرو باور نداره، ا ییپروا یب نیمنجمد شده، ا يگر یهمه وحش نیبنده ، عروقش از ا یم چشماشو

 ... کنهیکنه رو باور م یم یاون همه شرارت بهش دهن کج يکه البه ال یغم یول... رو هم 

 ... ندازهیم ریو سرشو ز زنهیبشه رو پس م کیخواد مجبورش کنه که بهش نزد یشونه هاش و م يکه رو یدست

ست  گهیطور د هیهم  یبلند مشک ياون موها دنید ی، حت کنهیته شده رو باز مسرش بس يرو که رو يا پارچه

 ... رهیگیم دهیسع يرو يدزده، پارچه رو جلو ینگاهشو م یبراش ، ول

 ... مسخره رو تموم کن  شینما نیخودتو بپوشونو ا-

 !!!حاال یول"اشک ممنوع"کرده، با خودش عهد کرده بود  هیگر یبار ک نیاومد آخر ینم ادشی

اون  يکه تو چشما يزیچ یسر سخت تر باشه اشک صورتشو تر کرد،ول شهیاز هم دیکه با تیموقع نیتو ا اونم

 یانداختو به خودش نگاه ریکنه، سرشو ز یبازم باهاش آشت هیزهر کالمش باعث شد نرم بشه و گر دوویپسر د

 ...شده بود زیوقت بود نفرت انگ یلیکه خ يکرد، خود

 ... شکست تنها گذاشت  یداشت از درون م یرفتو اونو وقت نیبب شویتا آخر اون نما نموند امیت

 ...زدو تنها برگشت خونه ترمه  رونینتونست تو اون جشن بمونه، از اونجا ب گهید

 ...خواست بکشه و اجازه شو نداشت یکه م يهمه نعره ا نیکرد ازا یدرد م گلوش

و محراب برگشتن،  کرد،ترمهیشب نشسته بودو آسمونو رصد م یاهیخونه خواهرش تو دل س ینقل اطیح يتو

رو خوابوند نتونست  یرفتو هست یترمه وقت یبهشون نگاهم نکرد، اونا هم گذاشتن تا با خودش تنها باشه، ول

 ...برگشت و اومدو کنارش نشست ارهیطاقت ب

 ؟يرو خوابوند یهست -

 ...خسته شده بود  یلیآره امشب خ -

 ...داش به ف ییدا -

 ... زمیخدا نکنه عز -

 د؟یمحرابم خواب -

 ...رفت تو اتاقش ! دونم ینم -

 ...اوهوم  -

!!!  نیحال بب نیرو تو ا زشیتونست تحمل کنه و عز یداد ، نم یسکوت حاکم شد، ترمه داشت جون م نشونیب

 ...لب باز کرد
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 ؟ یبگ يزیچ يخوا ینم امیت -

 ...نپرس  يزیکنم چ یخواهش م... نه  -

 ... ، داداشم بهم نگاه کن  امیت -

 يزیچ یکی نیا... تونست  ینم یدوستش داشت ول ایانداخت، قد دن ینازو معصوم خواهرش نگاه يچشما به

 ...نبود که بشه راحت راجع بهش حرف زد

 ...تونم  یترمه باور کن نم -

 ست درسته؟ دهیمربوط به سع -

 ...و استرس تموم وجودشو پر کرد دیپر امیاز سر ت برق

 گم؟یدر مورد اونِ درست م -

 !نداشت انگار  يا دهیانداخت ، انکار فا ریز سرشو

 ... زهیریبزنم، گفتنش اعصابمو بهم م یخوام حرف ینم -

 نگفت چرا اون کار مسخره رو کرد؟ -

 ...ترمه  يگرد شده نگاهشو دوخت به چشما يبا چشما برگشتو

 ... مطمئن شدم  گهید یبا اون حال برگشت ویرفت یخوب وقت ی، شک داشتم ول امیت دمیفهممن همون اول  -

 د؟یهم فهم يا گهید یکس -

 !نگفتن يزیبه من چ دنیاگرم فهم! دونم ینم -

 ؟ينزد یتو که حرف -

 ... کنه  یفاش نم ينطوریآدم راز آدمارو هم زم،ینه عز -

 ره،یبگ شیتوکار اون دختر باعث شد قلبش آت یدونست چ ینم یداشت، ول یناراحت يانداخت، جا ریسرشو ز باز

 ...سوخت یاون داشت از درون م

 ام؟یت يباهاش حرف زد -

 ...آره -

 گفت؟ یچ -

دونم چرا حس  ینم یپرواست ، ول ی، ب یترمه ، گستاخ ،وحش يطور هی!  دمیمنظورشو نفهم...  دمینفهم -

 ...  دمیترمه من اون عذابو تو چشماش د کشه،یاز درون داره زجر م کنمیحس م!  ستیخودش ن نیا کنمیم
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که نرفته من بهت  ادتیخان،  امیت...  فیکث يباز نیتو ا یمهره اصل هیخورده، اونم  ياونم باز نکهیا يبرا -

 ...هشدار دادم 

 ...انداختن  یبود نگاه تلخ ستادهیا نهیبرگشتنو به محراب که تو قاب در دست به س جفتشون

 ...  ستادیبرداشتو روبروشون ا يبلند قدم

ازت انتظار  یکه بشه ازش گذشت، ول ستین يزیاون چشما چ يمن بهت گفتم مراقب باش، جادوو امیت -

 !!!حماقت محض  يدختر نی، دل دادن به همچ یستین ياراده ا یداشتم، تو آدم ب يشتریب

که  يزیده با چ یکه انجام م يزیاون چ گمیم، من فقط دارم مدل دادن کدو ،یگ یم یخودت چ يبرا يدار -

 ... نیبره فقطو فقط هم ینم یها لذت يکثافت باز نیاون ازا ست،ین شیخواد فرق داره،اون خود واقع یم

زوده ، هرچند طفره رفتن  يریگ جهیدرست،حاال واسه نت یگیتو م یهر چ "پس چرا برات انقدر مهم ؟ اصال -

اون  نیاون جمع ب يتو دینبود چرا با یاگه حس... من مثل روز روشن بود يبرا یده ول ینم رییاصل موضوعو تغ

اون رقاصه  یبفهم یکه خواست يبود واون همه آدم ت نیچرا ب ایاومد؟ یدرشت درست سراغ تو م زویهمه آدم ر

 ...  هیک

 ...منقبض نگاهش کرد یبه خون نشسته و فک ییباچشما امیت

بارم که شده باورم  هیبرادر من واسه  یشناسم، ول یمن تورو بهتر از خودت م امی؟ ت نیاز ا ریغ گم؟یدروغ م -

 ... خطرناك  یلیخ... کن، اون خطرناك

 ...باورت کنم يکه از من توقع دار يباور دار انتویمگه تو خودت اطراف -

 ونیدر م یحس چیه... محراب خان  نیا رازیزد غ یم ادیداشت، از درون فر یزد، حال خراب ینفس م نفس

 ...احمق هست  امیداد ، هست ت یجوابشو کوبنده تر م گهیحس د هیتو اعماق وجودش  یول... ستین

خواست  یانداخت و نم یموضوع کارشو به خطر م نیازش باخبربشن، ا هینبود که بخواد بق يزیچ نیا یول

 ...آتودست محراب بده 

 ...شب خوش -

 ...از محراب باشه گذاشتو رفت  یمنتظر جواب نکهیاگفتو بدون  نویا

 ... ستیبه نفعش ن نیکنه و ا یخدا به دادش برسه، داره لج م -

 ... نداره  یموضوع عاقبت خوش نینزدو برگشت تو اتاقش ، اونم حتم داشت ا یحرف ترمه

*** 
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 د؟یفربد گزارش رس -

 ...فرستادم  رمیام يآره صبح آماده کردم برا -

 هستن؟ یتیخوبه، بچه ها تو چه وضع -

 مشونیریگ یم "بکنن حتما ياگه بخوان کار نباریکنن ، ا یدستاشو کنترل م ریکه دارن بازم فاتح و ز "فعال -

... 

 ... دوارمیام -

  ؟ياریب ریگ نیزم ریاز اون ز یسرنخ یمحراب ، تونست -

مشکوك بود،  یلیخوب رفتارشون خ یشه، ولواردخونه ب یدادن کس یرو بسته بودن، اجازه نم یدر اصل -

ازش  يزیبشه چ دوارمیمحفوظ ، فقط ام دشونی،ازد نیدورب کرویم هی م،یکار گذاشت نیدورب یدر اصل کینزد

 ... میبفهم

 ...تا شک نکن میبر شیآرووم پ میمجبور ستین يا گهیراه د "فعال -

ما به خطر  ياز اون دخترا به خاطر ندونم کار یکیاگه جون  یحت رمیکه دارم دست به عصا راه م نیواسه هم -

 !تونم تا آخر عمرم خودمو ببخشم ینم فتهیب

 "لرزونه  یبشه تنمو م یقربان چارهیدختر ب هیوسط  نیبازم ا نکهیتصور ا چهیپ یحرفاشون تو گوشم م يصدا

 ... خودت کمکمون کن  ایخدا

دوزم تحمل  یبهشون چشم م... محراب غرق اخم رم سمتشون، فربد غرق فکر و  یزنمو م یرو بغل م یهست

 ... امییبه حرف م نیباشم واسه هم یخواد کمک یدلم م یلی، خ نیعذاب براشون سنگ نیا

 !پا به اون خونه گذاشت شهیاون بهتر م قیبشم، به نظرم از طر کترینزد دهیمن به سع نیدون یصالح م -

 ...گهیمحراب باتشر م یره ول یندازن، فربد چهره ش تو هم م یم ینگاه بهم

 !!!محض  یگ ونهیکار د نیمحال، ا -

 ... رو بفهمم  ییزایچ هی دهیسع قیبودکه من از طر نیاما از اولم قرارمون هم -

ترسم  یفاتح م شترازیتونه خطرناك باشه، ترمه من از اون ب یدختر تا چه حد م نیا میدونست یاون موقع نم -

... 

 یگیتونه اونقدر که م یبچه ست ، مگه چند سالش ، نم هیمحراب اونم خودش  یکن یبزرگش م يدار -

 ...خطرناك باشه
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 ...شهیمبل جابه جا م يده و رو یتکون م يسر فربد

دستاش داره از  ریفاتح و ز يکه رو ينفوذ یمهم نباشه ول یلیخ دیترمه خانم حق با محراب اون خودش شا -

 ... تون آماده کنه  هیلشکرو عل هیتونه  یگوشه چشمش م هیاون با  شتر،یهمه ب

 ... تونم بهتون ثابت کنم  یم ست،ین نیگیکه شما م ينطوریدختر ا نیمن باور ندارم، ا یول -

محراب  یول...  رهیکنه و م یم یگه ، بعدم خداحافظ ینم يزیاما فربد چ نمیحرفمو بب ریکنم تا تاث یم سکوت

 ... خاکستر بهم چشم دوخته  ریز شیدوباره مثل آت

 ... شهیبد م یکن يلجباز يترمه بخوا -

بار  ریکارم ازحسم جداست پس ز ارم،یکم ب ستیمن قرار ن یترسم از نگاهش ول یتلخ تلخ ، م شه،یزهر م دوباره

 ...رمینم

 ... دمیکارو بکنم و حتم بدون انجامش م نیا دیمن با ست،ین يبحث لجباز -

 !گرفته باز شیچشماش آت ایخدا شه،یم کمینزد

 ... باهام لج نکن ترمه ... ، نکن  یکشینخ اعصابمو م يدار -

 ستیدست خودم ن یدوست ندارم ول رهیباال م صدام

 یکارو م نیحرف حرفتو باشه، من ا ستیقرار ن شهیهم یبفهم دیکه با ییتو نیدم، ا یمن دارم کارمو انجام م -

  ره؟یجلومو بگجرات داره  یک نمیخوام بب یکنم، م

 ...باز شهیکوتاه اپن، روم خم شده، نفسم حبس م واریبه د دمیکنه ، چسب یکنه، فاصله شو کم م ینگاه م بهم

خوام الاقل باهم مثل دو تا آدم  یبه کارت نداشته باشم، م يکار خوامیم یخوام آرووم باشم، هرچ یم یهرچ -

من حوصله ... ده دختر جون  یهات کار دست م يخودسر نیترمه ، ا يذار ینم ،يذار ینم میرفتار کن يعاد

 ..ستیکه ن يبفهم، عروسک باز نویدختر ا يهارو ندارم، کار من جد يبچه باز نیا

 ...  نویخوام ا یکنه، نم یم نیتو صورتش، داره بهم توه شمیم براق

شروع کردم  رو که يمن کار گم،یم یچ نیجناب محراب خان فروهان ، من ترمه م پس گوش کن بب -

 مفهوم بود؟ ،يچه نخوا يکنم چه تو بخوا یتمومش م

گرفته شو  شیآت يشو چشما نهیرفتن قفسه س نیتنم عرق کرده ، باال و پائ شه،یبازو بسته م مینیب يها پره

 ...باز رهیگی، ضربان قلبم اوج م نمیب یواضح م
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طرف  هی نهیش یخوام اشهدمو بخونم، انگشت شصتش م ی، م ارهی یدستشو جلو م کنه،یفاصله شو کمتر م بازم

 ... کنم  یبغض م...  ادی یده، دردم نم یش ، فشار م گهیانگشتاشم طرف د هیصورتم بق

 يخوره تو یکنه، هرم نفساش م یم شتری، فشار دستاشو ب شهیلباش از هم باز م... سوزونه  یتنمو م نگاهش

توجه  یصورتم ، ب يرو زهیر یگوله گوله اشک م شکنه،یداره مفکم  کنمیحس م ده،یبازم فشارم...صورتم 

 گه  یو کنار گوشم م کنهیسرشو کج م شهیتراز هم یبهشون وحش

 ... یچ یعنیرو بکن ، تا نشونت بدم جرات داشتن  یرو که گفت يکار -

به  شیآت يکه تو شعله ها یزنم به جنگل ی، زل م ارمیخوام کم ب ینم یلرزه از تحکم کالمش ، ول یم تنم

 ... کنم یزورمو جمع م... خوام ینفس م اینفسم حبس خدا... خاکستر نشسته 

 ...شهیصورتش مچاله م زنم،یبا تمام توان پس م دستشو

 یبندگ دیمنم با ییخدا یکنیدم چون فکرم یوقت بهت اجازه نم چیه گهی، د یبرو کنار روان ونه،یبرو کنار د -

 ... تو بکنم 

خوام کم  یبارم که شده نم هی يبرا یول یفهمم چقدر عصب یبسته ،م خیعطر تنش  ی، کالمش حت هشنگا

 ...  کشهیو بازم با نگاهش برام خطو نشون م رهیگیازم فاصله م... کنه  یاخم م کنم،ینگاهش م ی،عاص ارمیب

 ياز اون خنده ها یخندم ول یدرد دالم، به خودم م يروزام و گوش شنوا نیهمدم ا ،یبرم به هست یپناه م باز

 ر؟؟؟ییتغ "نشستم  یچ دیتلخ، به ام

*** 

 ؟ یفربد تو مطمئن-

 ... دمیخودم د يآره با چشما-

 د؟یکه نفهم یممنون پسر ، کس -

 ...نه بچه ها خبر ندارن  -

 ...نبره به خصوص محراب  ییموضوع بو نیاز ا یبرام مهم کس یلیباشه بازم ممنون، خ -

 ...فهمه  ینم يزیچ یباشه مطمئن باش کس کنم، یدرکت م -

 ...کنم  یجبران م-

 ...ته ، تا بعد  فهیوظ -
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به  شیشغل تیبفهمه ممکن موقع یاگه کس ینکرده حت یدونست کار درست یرو قطع کرد، م یگفتو گوش نویا

دل  نیهم به خودشو ا یکیدوست داشت  نکهیواسه ا دیکمک کنه شا امیخواست به ت یاما دلش م فتهیخطر ب

 !!!واموندش کمک کنه 

باهاش حرف  دیبا یبود ول يکنار برن، خطر گارداشینشست، تا باد شیبلند مشک یشاس نیگوشه تو ماش هی

 ... زدیم

به هر حال استرس وجودشو پر  ینکنه ول ختهیبرانگ انشیاطراف يشکو برا نیتو کارش خبره بود که کمتر اونقدر

 !کرده بود

صداشو صاف کردو جلوتر اومد ... تخته سنگ شوره زده نشسته بود هیدوروبر انداخت، لب ساحل کنار  به ینگاه

 ... ستادینزد، چند قدم جلوتر پشت بهش ا یحرف یول

 رعشه به تنش افتاد دنشیبا د دهیگذشت ، سع قهیدق چند

  "کمکم کم  ایخواد، خدا یاز جونم م ی، چ نیبازم ا"

خواست  یقدم بشه، اگه م شیپ یکرد به خودش مسلط باشه و بذاره تا اون خودش واسه گفتن حرف یسع یول

 ...خواست ینم "واقعا نویا دنویفهم ینشون بده همه م يعکس العمل بد

 !دیفقط اون چشمارو د یهمه چ يبه جا یفرستادو برگشت عقب، ول رونیحبس شده شو پر صدا ب نفس

رفته بود  ادشیکنه، مکان و زمانو  یاون چشمارو کاوش م رهیخ رهیداره خ دیهمغرق نگاهش شد که نف انقدر

 !! انگار

 !نجام؟یا یچ يمن برا "تو ذهنش به صدا در اومد يزیچ هویم گذشت ،  گهید قهیدق چند

 ... ستادیروبروش ا "با حرص تکون داد، فاصله رو کمتر کردو کامال سرشو

 ...سالم-

 ...ت جواب روشو ازش گرف يجا به

 ...گفتم سالم-

 !کرده بود شیسنگ بیزد، خدا عج یسرسختانه اشکشو پس م یروشو اون طرف تر کرد ، بغض داشت ، ول بازم

 ...دیسرش داد کش ظیباغ

 ...کنما یهمه رو سرتو خال یباتوام ، نذار تالف-
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 یم ادیکه برق خشم توش فر شیتونیز يتخت سنگ بلند شدو زل زد به چشما ياز کوره در رفت ، از رو نباریا

 ...زد 

 ...یخوام دوروبرم باش یخوام، دست از سرم بردار، نم یباهاتو نم یخوام، همکالم ینم یفهم یم خوامینم-

 ؟يچرا اون حماقتو کرد -

 ...خواست یچون به خودم مربوطه ، چون دلم م-

 :کردو با حرص گفت يمسخره ا خنده

 ...باشه  فیهرزه کث هیخواد  یکس دلش نم چیه!!! خواست یهه دلم م-

بود که تو مغزش هر  يزیچ نیتونست خفه ش کنه ا ینفسش گرفت ، کاش م! قلبش يخورد انگار تو تشرین

 ...شدیپر رنگ تر م هیثان

چشم بهم زدن نابودت  هیتونم تو  یم یدون یم ،يد یکه راجع به من نظر م یهست یببند اون دهنتو، تو ک-

 کنم؟

 ... ستین دیبع یچیدونم، از تو ه یدونم، خوبم م یآره م-

 فتهیب ی،اگه برات اتفاق يصداتو بشنوم اگه نر گهید یخوام حت ی،نم رونیگمشو ب میپس راتو بکشو از زندگ -

 ...ستیبا من ن گهید تشیمسئول

 :شدگفتیم دهیکه به زور شن ییپر سوال ؛ با صدا بوینگاهش کرد غر باز

 ...یستین یکن یکه وانمود م يزیتو رو مجبور کردن ، من مطمئنم ، تو اون چ -

 ... سوزوند یم امویتنش ت يزدو هرم گرما یم یدرشتو خمارش به سرخ يچشما ،یببر زخم هی نیع د،یغر

 می، من کس فیبه قول تو هرزه کث نیآقا، هم نمیمن هم شتر،ی، نه کمتر نه ب ینیب یهستم که م ینیمن هم-

غرورشو  شه،یخود م ی، از خود ب شهیم فتمیش شه،ینامردم کمتر م هیاز  دنمیمرد با د هی نکهیبرم از ا یکه لذت م

 ؟ یفهم یبرم م یحس لذت م نیاز ا کنه،یرمیذاره ، خودشو حق یپا م ریز

 یبه معن دیترس امیداد، ت ینشون م یوعصب یگفتو بدطور وحش یشدش م دیکل يدندون ها نیکلماتو از ب نیا

 ...ضربه آخرو زد نایبا همه ا یول...دیکلمه از زبون اون دختر ترس یواقع

 ...ذارم  ینم-

براش  ایدن هیکالم قد  نیا یخواست باور کنه ول یتو اعماق قلبش جابه جا شد ، نم يزیچ هیحس کرد  دهیسع

 ...حرف داشت 
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نرم فروکش کرد، سرد شدن !!! زنیب سرد برداغ که روش آ شیآت هی هیشب دیکرد، آرووم شده بود، شا نگاهش

 ...ستیتنگ ن نهیتو س گهینفسش د نکهیتنشو خوب حس کردو ا يسلول ها

بود که بتونه قدم از قدم برداره ، اون  یبود که نذاره، ک یاون ک یگفت، ول یچشماش نگاه کرد،دروغ نم به

 !دخترونه بود يایخواب ورو هیاونم فقط  ایباشه  يزیتونست چ یم "اصال

 ...محال يا گهی، جور د ینیب یباشم که م ینیفقط هم دیمن با ،یرو عوض کن يزیذارم چ ینم... برو ...برو-

 ...تو صورتش  دینبود، زبون باز کرد، هرم نفساش پاش شتریکف دست ب هیجلوتر اومد فاصله ش با تنش  امیت

 ...مطمئن باش نویذارم،ا یمن نم یول-

فاصله ها  گهیکه د ییهنوز نگاهش تواون نگاه داغ مضطرب ثابت مونده بود تاجا یور شدولگفتوازش د نویا

 ... نذاشت تا اون غم نگاهو داشته باشه

*** 

 ...مامان يخوشمزه ... تیعسل يقربون اون چشما...  یخانوم یمامان فدات بشه، هست-

 یت یت یت یت د،یفهم شهیم شیاز نگاه بارون نویا شهیرم غرق لذت م یقربون صدقه ش م یکنه ، وقت یم نگام

کنم  ینگاهش م یوقت شمیم ونهیواسه لباش، د رهیگرفته، دلم م ادیم  گهیها چند تا کلمه د یکنه باز ، تازگ یم

 ... 

 یاز حرف"چندش یبهتر،از خودراض " یره سراغ هست یراست م هیتو ،  ادی یمحو تماشاشم که از در م نطوریهم

 "خوام اصال یم "دم یسرمو با حرص تکون م "من با اون بودم؟ "ره باال  یابروم م يتا هی خودم زنمیکه م

 ...  شهینگاهم متعجب تر م یگمو ه یم یه "سربه تنش نباشه

افتمو نگاهم  یبه صرافت م یوقت کنه،چونیهام نگاه م يباز ونهیبه د رهیخ رهیفهمم که داره خ یانگار نم یول

 ...کنهیوقت داره با بهت نگام م یلیمعلوم خ شهیتوچشماش قفل م

 ...خداشفات بده-

 ؟ یچ-

 ... کنهیکه فکرم ییبنده خدا هیکردم در حق  ییدعا هی،  یچیه-

 ؟یکنه چ یفکر م-

 ... یچیه-

 !!!گهیبگو د ياگه مرد-
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 نیا هیبچقدر ش شهیباورش نم شهیم لسوفایف هیکنه شب یفکر م ایزنه  یبا خودش حرف م یکنه وقت یفکر م-

 ...شهیها م یفسقل

 یو نگاهشو م شهیم نهیدست به س کنم،یکج شدن صورتمو خودمم حس م کنم،یچندش به صورتش نگاه م با

 ...یدوزه به هست

 ؟يکرد تییخانم، امروز چه خبر؟خاله ترمه رو خوب اذ یخوب هست -

 ؟ يا غهیچه ص گهی؟خاله ترمه د یگفت یچ-

 !!!کنه  یبهت نگام م با

 ترمه خانوم خوبه؟ ؟یپس بگم چ-

 " ینزن یحرف يریم یم "نیبه زم شمیم خکوبینهنگ به گل نشسته م مثل

 ...یکنه به هست ینگاه م دوباره

 ؟يرو درآورد یترمه خانوم غیج ،يکرد تییهان عمو، ترمه خانمو خوب اذ-

شده بهم،آخر سرم  رهیخ زونیآو یهم با لبو دهن چارهیبچه ب ده،یم یمنو با انگشت نشون هست یو ه گهیم نویا

 ...شهیسرم خراب م يرو ایکه دن گهیم يزیچ

 ... ماما... ماما-

گشاد شده نگام  ییخنده ومحراب با چشما یم یشدم، هست رهیباز بهشون خ یمنقبض شده وبا دهن عضالتم

 ... کنهیم

 ترمه؟ گهیم یداره چ نیا-

 !دونم ینم -

 ؟یکنیکارمیبچه چ نیبا خودتو ا يترمه تو دار ؟یدون ینم-

 ...، خدا به دادم برسه  ادی ینفسم بند م کشه،ی، دستمو م شهیجاش بلند م از

 ...محراب  -

 ... شم  یم مونیاز زنده بودنم پش "کنه که عمال ینگام م يگرده و طور یبرم

 ؟ یکنیم ينطوریخوب چرا ا-

 ... نگو  یچی، ه سیه-

 ...نگاهش هنوزم شماتت باره ... رسه وسط اتاقش  یم
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تو  يزیبزنم ، دوست ندارم چ یخوام حرف یاون نم يفهمه، جلو یرو م یهمه چ یبچه ست ول یکن یفکر م -

 ...دلش بمونه

فهمم  یحاال م یول ننیموجودات زم نیناظما وحشتناکتر کردمیفکر م شهیده، هم یتاسف تکون م ياز رو يسر

 ...دونستم  ینم "وحشتو اصال یتا حاال معن

 ... سمتم  رهیگیاشاره شو م انگشت

 ؟ يتو اون بچه رو دوست دار -

 ...اوهوم  -

 ...کنمیبا حرص جمله مو درست م... رهیگیکنه، لجم م ینگاه م بد

 ... بله دوست دارم-

همش خشونتو تحکم  ای،  یهم گذاشت يزیچ یمهربون یتو دلش رعفت ایخدا!!! ....جلوتر ، تلخ شده باز ادی یم

 ؟؟؟ يبهش داد

و  يپس بچه باز...  يجد يصحبت کنم، جد يباهات جد شهیبار واسه هم هیخوام  یمنو ترمه ، من م نیبب-

 کن ، مفهوم بود؟ لی،ناز کردنو واسه چند ساعت تعط دنویلب ورچ

 ادی یدردم م ده،یفشار م... رهیگیره ، مچ دستمو م یدم، از کوره در م یم يدیخواد خفش کنم، با سر تائ یم دلم

... 

 مفهوم بود؟ دمیپرس -

 ...آره مفهوم بود-

به تختش اشاره  ن،یبش گهیو با تشر م رهیم يمالم، چشم غره ا یمچ دستمو م گمویم ییلب روان ریز

فهمه، باز  یکه انداخته، م یینو یره به رو تخت یباز ، حواسم م کیعطر تنش نزد نم،یشیروش م کنه،آروومیم

 ...رهیتشر م

 ؟ يبچه رو دوست دار نیترمه جوابمو درست بده،تو ا-

از آرامشم تو  ی، حت دیشدم شا دینا ام ستم،یدنبالشم ن گهید ست،یتوش ن یمحبت کنم،یغم به چشماش نگاه م با

  گمی، م ادییم رونیب قیچاه عم هیکه انگار از ته  ییآرووم با صدا ست،ین يخبر گهیچشماش د

 ... ادیز میلیآره خ-

 ...دهیتکون م يخونه ،با تاسف سر یدارمو از نگاهم م یکه به هست ی، عمق عشق کنهینگاهم م صالیاست با
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 ...نبود  نیاالن اوضاع ا گرفتمیم نکارویا يمن، اگه از همون اول محکم جلو ریهمش تقص-

ماجرا  نینخواستن تو قبول ا ای، پس فکر نکن خواستن  ينبود رندهیگ میماجرا تو تنها تصم نیا يتو یول -

 ...ذاشت  یم يریتاث

 ... يدیهات بدجور تاوان پس م يسر رهیها و خ يلجباز نیروز بابت همه ا هیترمه  -

کردم ،  یم نکارویا دیاز من خواسته شد و من با نکهیا يرفتار من برا نیمحراب خان، ا ستین يسر رهیخ نایا-

 ... ارمی یبه بعدم کم نم نیشم کم نذاشتم از ا نجایتا ا

تمام  یوقت يفکر کرد اد،یسرش ب ییبعد تو قراره چه بال يفکر کرد ،يفکر کرد چارهیبه اون بچه ب"اصال -

 هیبق "اصال ،یفکر کن یستیبلد ن "اصال ایبرگرده،  شیعاد یقراره به زندگ يماجرا ها تموم بشن چطور نیا

فراموش  گرانویکه د یاثبات خودت یپانقدر  گذره،یم یدورو برت داره چ یستیمتوجه ن "اصال ستن،یبرات مهم ن

 یبرنم يباز نیفقط تو تنها از ا نایبعد همه ا یدون یخانم، نم ينداز یراه م يچه باز يدار یفهم ینم ،يکرد

 ...يگرد

 ...کنم  یبهت به صورت به خون نشسته ش نگاه م با

برم ، پس  یمسخره ،من اونو با خودم م يباز نیذارم اون تنها بمونه ، بعد به قول تو تموم شدن ا یمن نم-

 ... مونه  یمال من و مال منم م یهست... کش مشکو تموم کن  نیلطف کنو ا

 ... ادی یزنه وجلو م یبکشه نعره م شیخواد به آت یرو م ییایکه دن ییاژدها هی مثل

 ... مال تو بشه  ستی، ترمه بفهم اون قرار ن ستیت تو ندس ياون بچه اسباب باز-

 !!!کنم  یم هیزنم ، خون گر یم زجه

 ...  رمیم یم... تونم  یآخه من بدون اون نم-

سره همه  ییدونم قراره چه بال یدر انتظار جفتتون ، م یدونم چ یم نکهیا يگم، برا یم نیهم يبرا ید لعنت-

 ...  ادیمون ب

 ...شمیش م نهیبه س نهی، س کنمیفشان فوران م شیآت مثل

 رویهم ز ایازم جداش کنه، اگه دن یذارم کس یاون دختر من، اون مال من، نم شــــــه،یمال من م یهست -

 ... دم  ی؟نم یفهم یدم ، م ینم یرو بشه اونو به کس

 ...گرفته ش  شیآت يچشما شده بهم با اون رهیخ... نفس کم دارم باز ره،یم نیم باال و پائ نهیس قفسه
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فرق داره، ترمه  یذهنت ساخت يکه تو يزیبا اون چ ای؟ ترمه دن یآسون نی، به هم یراحت نیبه هم يفکر کرد-

 ...  يبساز یتون ینم يخوا یکه م ياونطور ارویبزرگ شو ، ترمه باور کن ،دن

 امویتونم دن یدم اگه بخوام م یبه همه نشون م سازم،یخوام م یکه م يهمون طور امویسازم، دن یم -

 ... که دوست دارم داشته باشم يهمونطور

 ...  نیفهمتم، دردمون از هم یفهممش، نم ینم ده،یبا درد تکون م يسر

با تو بسازم، پس  امویتونم دن ینم یآره لعنت! ... ندازن انگار یبه دلم چنگ م بره،یموهاش فرو م نیب دستاشو

 ...خوام بسازم یکه خودم م يشو اونطور هیاگه نتونم بق ينامرد گهید

 !دل درد دارم باز  شه،یم رهیچشماش تره ، بهم خ کاسه

 ....یتون ینم... شه  ینم -

که باشه  یهست شه؟یمگه م ایخدا! یبدون اون بدون هست... که  ارمی یتاب نم... که خدا  رمیم یم...  زنمیم هق

 ... خاطراتش هست ، هواش هست ! انگار اونم هست

 ... شهیاون دختر من م يچه تو نخوا يبرم محراب، چه تو بخوا یرو با خودم م یهست-

 ...صورتم يتو شهیبراق م هوی

 يکه دوست دار ياونطور دیکه با ییتو ،يکه احساس دار ییآره، فقط تو یکه مهم ییوسط فقط تو نیا-

چرا  ،یمحبت يالهه  ،یعشق يالهه  یکنیندارن، چرا فکر م یحس هیبق ستن،یمهم ن هیبشه آره، بق ساخته اتیدن

 ... یآرووم بمون يخوا یکه م ییفقط تو یکنیفکر م

 نقدریفهممش؟ چرا ا یدرکم خدا؟ چرا نم یمن احمقم خدا ؟ من ب گه،یم یفهمم چ یباز نم ره،یم جیگ سرم

 خواد بگه؟؟؟ یم یکنم چ یچرا درك نم... حرفاش پر حرف

 ... سوزم خدا یدارم م!زنه  یچرخه، تنم مثل مواد مذاب قل قل م یصورتش م يتو اجزا نگاهم

 !!!ادیبه حرف ب دیشا ام،ی یحرف م به

، فرصتشو  یمحراب وقتشو داشت ،ینوازشش کن ،یوقت نگاهش کن چیه دمیچون ند دم،یازت ند يچون مهر-

 ... یاجازه شو داشت ی، نامرد حت یداشت

 ـــایبگم، خدا يچطور گهید یول ر،یاس یادراک یب ياونم تو قهقرا ای! نه ای رهیگیحرفمو م یدونم معن ینم

 ؟ نیواضح تر از ا

 ... یانصاف یب یلیترمه،خ ينامرد یلیخ -
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 !!!فهمم درد داره کالمش، پس چرا سکوت ، چرا غرور،چرا کتمان؟ یاحدو واحد م يداره کالمش ، به خدا درد

 یدر معرض ب دهیکش غیما از بس ج ياز ترس عربده ها چارهیب یهست زنه،یم رونیازاتاق ب ره،یگیفاصله م ازم

 نداره ها؟ یاون گناه ایخدا... زنم  یست ، زار م هیرسونم، بچه م غرق گر یخودمو بهش م ،یهوش

 ...  کنهی، با وجودش آروومم مکنم یم آروومش

*** 

 ... بره یبدون غذا خوابمون م یروز لعنت نیخسته از ا کنه،یحموم ، آب حال جفتمونو بهتر م میر یم یهست با

پرم، چراغ خواب اتاقش خاموش  یجونمو گرفته از ضعف از خواب م يکشمکش بدجور نیگذشته، ا یساعت چند

چرا  ایخدا! باز کیبوش نزد کشم،یم قینفس عم هی ک،یرم سمت آشپزخونه، همه جا تار یم...  ومدهی، هنوز ن

 !که ازش متنفر بشم یکن ینم يکار

 نم،یشیمبل دونفره سالن خونه م م ي، رو دهیندازم، سه صبح ، خواب از سرم پر یم ینگاه وارید يساعت رو به

 ... گردونهیاون مبل آرامشو باز به خونم بر م ينشستن رو

 یست باز، من به معن جهینت یکه گفتم، ب ییزایکه گفته ،چ ییزایکنم، به همه حرفاش، به همه چ یفکرم

 ...وقت نرسه  چیه داونمیرسم شا یحرفاش نم

رم سمت  یست، م دهیفا یب الیفکرو خ شم،ینماز، بلند م کیصبح ، نزد 5ندازم،  یم یبه ساعت نگاه باز

خوام دست ببرم سمت  یسجاده ، م يرو نمیش یکشمش، م یبوم... جانمازشو کرده  ياتاقش، دلم هوا

 ...بگم ...تا قبل نماز چندتا سبحان ال حشیتسب

 ... کنمیسر م دمویچادر سف... رمیوضو بگ دیحساس، پس با حشی؟ سرتسب يوضو دار... افتم  یشب م اداونی

 ینم!!!  ستمین قشیال "من واقعا دیشا ایخدا... رسه یمدرد دلم با خدا بازم به عرش  نم،یشیسجاده ش م يرو

 ... خوام  ینم یلیمن عشق تحم ایخدا رم،یرو با زور بگ يبهم بد ستیکه قرار ن يزیخوام،دوست ندارم ،چ

 یشروع م نمشیدونم تا دوباره بب یم یرو دست خودش ،ول یروشن ، آرووم تر شدم، بازم سپردم همه چ هوا

 ... آروومم  "فعال یکنم به التماسو درخواست ،ول

 گهید دیشا کشم،یتختش دراز م يرو...ادی ینم گهیامروز د گمیبا خودم م زنم،یدلشوره مو پس م ومده،ین هنوز

 !!!نباشه  یفرصت

*** 
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 ی،ول دمیرس یروزام داشتم به جنون م نیحال روز ا نیتونستم ،با ا یخونه اما نم گشتمیخواست برم یم دلم

بود،  لیبودبه هر حال برگشتم خونه ، روز تعط يهر طور کرد،یقرارم م یب گهیطور د هیبودن از خونه هم  رونیب

کوره داغ داره  هی يکردم تنم تو یحس م کردوینداشتم،تموم شبو راه رفته بودم، تموم عضالتم دردم يدغدغه ا

 !!!سوزه یم

 نیبا کمتر نیواسه هم دیخواب یم شتریب لیتعط ينشده، روزا داریدونستم هنوز ب یباز کردمو وارد شدم، م درو

 ...ممکن رفتم داخل يصدا

اندامم سست  دمیکه د يزیاز چ یبود خودمو رسوندم به در اتاق ،ول يراه رفتن نداشتم ، با هر جون کند ينا

 ...شد

 ...بود  دهیتختم دراز کش يفرشته رو هی مثل

*** 

مچاله  ومده،یندازم، هنوز ن یبه اتاق م ینگاه شمویبلند م ده،یاز سرم پر گهیب دخوا یدونم چقدر گذشته ول ینم

 ... شهیم خکوبیم نیزنم پام به زم یم رونیاز اتاق که ب ی، ول امی یم نیاز تختش پائ نباریو دلنگرون ا

 دهید "پس حتما... من يبرگشته، وا ایخدا... لرزه  یهمه، تنم م يمبل دونفره چمبره زده و صورتش تو يرو

 ...رهیدلم مالش م!  کنهیناله م...  امی یآرووم جلو تر م...  دمیتختش خواب يمثل احمقا رو

 شیشونیبرم، پ یفهمم تب داره، دستمو جلو م یکنه م یکه م يممتد ياز ناله ها نم،یشیم نیزم يرو کنارش

 ...، دستو پامو گم کردم  نمشیحالو روز بب نیتو اطاقت ندارم  زنه،یاشک تو چشمام حلقه م... مثل کوره داغ داغ

 یکنه وتکون یم يناله ا زنم،یده، بلندتر صداش م ینم یزنم ،جواب یذارم سره شونش، صداش م یم دستمو

 ...مخوره

 ...رهیگیبدنتم درد م نجایتو اتاقت ا میبلندشو بر...محراب ... محراب-

 گمیکنم،دوباره م ینگاهش نم کنه،یتب زده شو باز م يچشما يال

 ...تو تختت  يبر کنمی،کمکت م گهیبلند شو د-

 ...شهیلبش به خنده کج م گوشه

 ...صداش کنم  ومدیبود ،دلم ن دهیفرشته روش خواب هی-

 ...نداخت یراه م یدادو هوار حساب هیبه جاش  دیوگرنه االن با گهیم ونیداره هز... خندم یم

 ...بلند شو تا کمکت کنم -
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خودشو به  ن،یتنش سنگ شه،یکه مقاومت کنه، بلند م یحال تر از اون یب رم،یگیکنه ،دستشو م یم منگا مظلوم

 ... کنهیتابم م یتنش ب یداغ یکنم، ول ینگاهش نم... کشهیزور باال م

 ... نهیشیتخت آرووم م يرو

 ...دراز بکش-

بالشو ... باشه يروزیآدم همون محراب د نیا شهیباورم نم کشه،یبچه کوچولو حرف گوش کن، دراز م هی مثل

 ...گمیلب م ریز یکنمیخواهش م...گه  یم رلبیز یممنون... کنمیسرش مرتب م ریز

 یسوزه ، به حرف م یچشماش سرخ سرخ ، دلم م کنم،یباز نگاهش م گردمویبرم رمیگیتخت که فاصله م از

 ...امی

 !دونم ینم نویتب چه وقته ا ی، ول يتب کرد ارم،یرم برات قرص ب یم -

چشماش  نمیشیتخت م يکنارش رو شش،یگردم پ یبا دوتا قرص برم ره،یگیده و روشو ازم م یتکون م يسر

 ...کنهیبسته س، با تکون تخت بازش م

صورتش از درد مچاله ! ، جون نداره انگار ارهیشده،سرشو آرووم باال م دیسمت لباش که سف گرمیآبو م وانیل

... کنهیاخم م... زنه  یم يو تک سرفه ا دهیاز آبو با قرصا فرو م یکمیذارم،  یسرش م ریدستمو ز شه،یم

 !باشه رونیانگارمجبور بوده تموم شبو ب

 ....خوام بلند شم  یم یوقت یول کنه،یم میبنده، حرارت تنش عاص یبالش، چشماشو م يذاره رو یم سرشو

 ؟ينر شهیترمه م -

خوام بلند شم،  یباز م... زنه یتنم نبض م يسلول ها ست،یحالم خوب ن ،يجور هینگاهش  ره،یگیگر م تنم

 گهیم زنهیم شیکه قلبمو آت یبا لحن...رهیگیمچ دستمو م نباریا

 ...ترمه نرو-

 لیتنش متما يرو کشه،یمچ دستمو م... کوبهیوارمیتاب خودشو به درو د یب نهیکنم، قلبم توس ینگاه نم بهش

 ... نبضش پر  ي نهیس يدرست رو شم،یم

 ... گهیبمش م يکنار گوشم با اون صدا شم،یم کینزد یهوش یبه مرز ب شتریب گهیکه م يواژه ا هر

 ... تو رو خدا آروومم کن ... قرارم یترمه بمون، ترمه ب-

 !خدا...  شهیمگه م یباشم، ول يکنم عاد یم ی، سع کشمیم قینفس عم هی

 ...؟ چشماشم که هنوز روم ثابت مونده!ندارن یگوشام که مشکل کنم،ینگاه م بهش
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دونم ، سرمو  یبازم خودمو م یم ارم،ی یتاب نم شم،یم رهیبه عمق چشماش خ یدم ول یدارم جون م نکهیا با

 ...رمیگیندازم، نگاهمو م یم ریز

 !شدیثابت مکاش زمان ...  دهیحالتش روحو روانمو به تالطم کش نیتابو تحمل ندارم، ا گهید یست ول گستاخانه

سوزه، از کنارش بلند  یتب م يدارم، چشماش بسته س، داره تو یلرزه ،سرمو برم ی، دلم م زنهیم يسرفه ا تک

 ... نمیش یتخت م يزنمو کنارش رو یتختو دور م گم،یم يکنه، هرچه باداباد یاخم م شم،یم

 ... چرخونه  یکنه و سرشو مدام به چپو راست م یخواب ناله م يتو

 ...شهیاشک که مهمون صورتم م لیس رم،یاشکامو بگ يتونم جلو یمونه ، نم ینم یطاقت گهید

 ... ست  شهیلحنش داغ تر از هم شه،یچشمام ثابت م يکنه ، نگاهش دوباره تو یچشماشو باز م يال

 ترمه؟ يزیر یاشک م يدار-

 ...بده  یلیحالت خ-

 ...درد دارم -

 ... ادی یاما به حرف م... با اخم  یول شهیبنده و طاق باز م یم چشماشو

 ...نجای، درست ا نیبب -

 !قلبش انگار...  کنهیش اشاره م نهیقفسه س يرو ییجا هی به

که دارم  نهیچشم باز کنه و بب نکهیلرزه ازا یش، چشماش بسته س ، تموم تنم م نهیبرم سمت س یم دست

 ... مال من باشه  شیگوشه ا هیخواد  یوقت دلم م یلیکه خ یقلب يدم واسه دست گذاشتن رو یجون م

 نیکه برام امن تر يا نهیقفسه س يرو شهیدستم ثابت م... غرورو  یحت کنم،یفراموش م استیدن نیتو ا یهرچ

 ... دارم  یزنه باز، دستمو برنم یسرفه م...  استیدن يجا

سوزه از  یتنم م...  کنهیم رمیغافلگ یول شم،یم رهیکنه خ یکه مدام ناله م ییمچاله شده و با عجز به لبا صورتم

 ...  نیخوام که باورکنم منظورش ا ی، م کنهی،با چشماش التماس م زهیر یباره به جونم م هیکه  یشیآت نیا

که  کنمیشه از عطر تنش، انقدر حبسش م یهام پر م هی، ر برمیصورتش م کیکشمو سرمو نزد یدراز م کنارش

 ... تنم  رهیگ یدرد م

فهمه ،  یکرده انگار، نم ریگ يخبر یوسط مرز ب ییجا هیتو خالء ،  ییجا هیاون ...  ینم به نفهمز یم خودمو

 ... موند  یآرووم نم ينطوریکه کنارش آرووم گرفتم که ا دیفهم یاگه م

 ...  یول
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 !!؟ نویچرخه ، باورکنم ا یدور سرم م ایدن

در حال ذوب  یاز خجالت زدگ نمشیخوامم بب ی،نم نمشیب ی،نم رهیبالش فرو م يسرم تو شه،یآن به پهلو م هی

کوبه که  یباز، انقدر قلبم تند م رمیگ یم جهیکشونتم سمت خودش، سرگ یو م ارهی یدستشو جلو م! شدنم

 ...  خداشدم  یماراتون رو نداره، کاش آرووم م نیا شیم گنجا نهیکنم قفسه س یحس م

 !!از تب ؟...  کشهیبرم، تند تند نفس م یشمو بهش پناه م یپناه گوله م یگنجشک پ هی مثل

، وگرنه منو  یبه نفهم میخودمونو زد... شنوم  یدونم نفساش تند ، انقدر که صداشو خوب م یدونم فقط م ینم

 !!!پر صدا کجا  ينفسا نیاون کجا و ا

 !!!زدیم یحرف هیکاش  فقط

 رمیگ یدستام م يدستشو تو... خوام آرووم شم  یطاقت ندارم، م گهیدر حال انفجار، د شیهمه تشو نیاز ا مغزم

 ستین یعقل یوقت یول شمیزنده م رمویم یصورتم ، هزار بار م دمیشا ایسرم  ریز ذارمشیم... ، لمس دستاش 

 ...انتها یب رمسپرم ، دوستش دا یباز خودمو به دست باد م ست،ین "هم قطعا یادراک

به رگاش ، نفس حبس شدم آزاد  یخون ایهاش وصل شده  هیه رب ژنیکه اکس یکس هیشب دیانگار، شا میطور هی

 ...  رمیگیآره آرووم م... شهیبندم عضالت منقبض شدم آزاد م یچشمامو م رم،یگی، آرووم م شهیم

کنم ،بعد  یسفت شدن دستشو دور شونه هام حس م یخبر، اما وقت یتو افکار خودمو از حال اون ب غرقم

وسط  نیا يزیچ هی فهمونهیخوره ، بهم م یپوستم م يکه رو يتند يو نفسا رهیموهام م نیکه ب یصورت

 ... ستیمثل قبل ن گهید "دایشد

 یهرچ یول ا،یرو هی ایخواب ،  هیگذشته، مثل  یلیحالت آرووم گرفته م خ نیتو ا یاز وقت یدونم چقدر ول ینم

 ...دمیمحض به آرامش رس يخبر یهست تو ب

*** 

 ...  ادی یبه حرف م دوباره

 ... درد دارم ترمه  -

 شده ؟ شیزیچ "نکنه واقعا ای، خدا کنهیوجودمو پر م استرس

 ... کنهیباز ناله م شم،یآرووم بلند م کشم،یم رونیدستاش ب ریخورمو شونه مو از ز یم یجام تکون تو

 ... امیبه ت زنمی، زنگ م ستیساخته ن ياز دستم کار ییتنها کنم،یم یپوف

 ... زنم  یحرف م یمعن یفقط تند تند و ب ایمثل هوچ... شهیو اتصال برقرار م خورهیدوتا زنگ م شیگوش
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 ...جونم ترمه جان  -

 ... ستیحالش خوب ن "اصال... سوزه  یمحراب داره تو تب م...محراب  نجا،یا ایداداش ، توروخدا زود ب -

 شده مگه؟ یچ ؟یچ یعنی-

 ... ایدونم به خدا، سوال نکن فقط زودتر ب ینم-

 "حرفا گذشته، حالش اصال نیکار از ا شش،یگردم پ یکنمو برم یقطع م يا گهیرو بدون حرف اضافه د یگوش

وسط فقط  نیا چرخم،یکالفه دور خودم م ست،سردرگمویاالن وقتش ن یخواد زار بزنم ول ی، دلم م ستیخوب ن

 ... شهیافه مبه حال اسف بارم اض نمیا کشهیکه م یغیرو کم دارم که با ج یهست يصدا

بدنمو  شتریانگار، از ترس ، ضعف ، ب شهیآب بخار م دهینرس هیبه ثان کنم،یم شیدر حال رفتو آمدم پاشو مدام

 ... کنهیترم م ونهید نیا نمویبب يتر از حالت عاد میاوضاعو وخ شهیباعث م نیگرفته و ا

 ...رسهی، البته سانسور شده، فربدم م دمیم یحاتیتوض هیرسه ، سربسته  یباالخره م امیت

ذارن من همراهشون برم، داره  یبرنش، نم یکنن،آخر سرم باخودشون م یسرش، باهم پچ پچ م يرن باال یم

 ...زنم یخورمو فقط زار م یخانه مانا دوره خودم تاب م ی، مثل ب ادی ینفسم بند م

 یرو دستش م یحال هست یاومد، ب یه به روزم مگرفت معلوم نبود چ یرو ازم نم یهست دویرس ینم میمر اگه

 یکنه و باالخره ب یچشمام نفوذ م هیخواب  شهی، بستن چشمام باعث م نمیش یتخت آرووم م يسپرمو رو

 ...  ادیمطلق سراغم ب یهوش

 !شده؟ يزیچ یعنیلرزه،  یتنم م...کنم، همه جا ساکت یچشمامو باز م! دونم چقدر گذشته  ینم

 ... جمیهنوز گ نم،یش یتو جام م مضطرب

 ؟ يخوا یم يزیترمه ؟ چ یکن یم کاریچ يدار -

 ؟یینجایهنوز ا!  میمر -

 آره خانوم، مگه قرار بودنباشم ؟ -

 !عبد ؟ یول -

 ...کنه  یاشاره م یکنه و به تخت هست یم یحیمل خنده

 ...کرده  یم یتاب یبابا آوردش تو خونه ب... دنیکنار هم خواب -

 ...تو رو خدا  دیببخش... بابا  يا -

 ...نکردم  يکنم ، کار یخواهش م -
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 نه ؟ يشد تییاذ یلیخ -

 اون عروس خودم ؟ یدون یتو مگه نم ؟یچ يبرا تیینه اذ -

 ... تموم عضالتم گرفته س  یکنم بخندم ول یم یسع

 یکه از پا در م ينطوریا... ساده بوده  یسرما خورده گ هیبا خودت دختر ؟فقط  یکن یم ينطوریترمه چرا ا -

  يای

 برگشتن ؟ -

 ...آقا دوستش هست ، قد بلند  نیآره ، ا -

 !نکرده یشک یهنوز کس میکه بهم دار يگه، موندم چطور با شباهت ظاهر یم اممویت

دختر جون حالو روز تو که بدتر ازاون  ،یجنبه باش یکردم انقدر ب یفکر نم "، نگران نباش ، اصال ششیاون پ -

 ...بود 

 ...  کشمیم یدارم چ یفهم یچه م ؟یدون یم یتو چ... کنهیبغض پر م موگلو

 ... شمینگم خفه م اگه

 ... میمر رمیمیمن بدون اون م -

گه ، فقط با اشاره وجود  ینم يزیپشت سرم ،چ شهیم دهیو بعد نگاهش کش کنهیگشاد شده نگام م يچشما با

 ... کنهیرا گوشزد م یشخص

 ی، ول دهیحرفامو شن "حتما یول نیو سرش پائ ستادهیدر ا رونیکنم ، ب یم یبه پشت سرم نگاه گردمویم بر

 ... کنه  یرو القا نم یصورتش مفهوم خاص

 سمتش  رهیده و م یشالمو دستم م ادی یجلو م میمر

 ن؟یخواست یم يزیچ... دیبفرمائ -

 یلیحالش خ دهیآرووم خواب نیبه خانومش بگ ت،سین ینگران ينه ، فقط اومده بودم بگم محراب بهتر شده، جا -

 ... بهتره 

 یسع یول دهیمنو د امیبه تخت من نداره، حتم دارم ت یدخوبید ستهیاطاق با يتو ورود یته اتاق و اگه کس تختم

که بتونم منم  رسهیم يدونم روز یعاجزم از درك باالش ، نم شهینشون بده، هم گهیطور د میمر يداره جلو

 !آروومش کنم ؟ نطوریا

 ... گمیشده، باشه بهش م داریترمه جونم ب -
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 ...  رهیگه و م یم یممنون

 ...  گمیدلم به خاطر داشتنش هزار بار خداروشکر م ته

 ...کنه  یسمتمو با شماتت نگام م گردهیبرم میمر

خاك برست آخه زنم انقدر ! یگفتیم یچ یداشت لیشوهر ذل يتو دیپسر مردم ؟فکر کنم شن يزشت نبود جلو -

 !!!بدبخت

 ... زنمیم يلبخند يخنده، مجبور ی، م کنمیگشاد شده نگاهش م ییباچشما

 یسوزه من ب یداره تو تب م یوقت شهیم يچطور شه،ی،دلنگرون م شهیداره؟ خوب آدم ناراحت م یچه ربط -

 ...تفاوت بمونم 

 ... یمعن یهستش که ب نی،ا يداد یجون م یتو داشت ستین یتفاوت یدلم بحث ب زیعز -

 !!! ادیینفساشم منظم نباشه نفسم بند م ياگه صدا یدونم چرا ول یدادم، نم ی، داشتم جون م گهیم راست

 ...شب بمون  -

 ... کنهینگام م رهیخ رهیخ

به آقا جون گفتم شب  ادی ی، فردا م ایعبد باز رفته در يوقت شب برگردم خونه ؟ بابا نیا يپس توقع دار -

 ...مونم  یم شتیپ

 ...اینطوریا شمیقربونت بشم، به خدا شرمنده م -

 تونم برم؟ یم یاگه ناراحت -

هم  چارهیخوابه من ب یهم تا صبح آرووم م یهست ينطوریکه چقدر دوستت دارم، تازه ا یدون یم... مزه  یب -

 ... رم  یخواب راحت م هیشب  هی

 ؟ یذاره بخواب یحاال آقا محراب م ير کردفک!!! آره جون خودت -

قرار  یوحشتناک تیمنو تو موقع ادوی یندازم ، به حرف م یم ریشنوم ، سرمو ز یکه م یاز حرف رهیگیگر م تنم

 ...دهیم

 ؟ ي، ترمه تو با محراب قهر نمتیبب -

 ؟ ینه ، واسه چ -

 اتاق ؟ نیپس چرا تختت تو ا -

 ...  شمیو دستپاچه م گرهیمونه ، همه جام گر م یتنم م يسطل آب جوش رو هیشدن  یمثل خال حرفش
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 ... هیچ یدون ینه م...  زیچ -

 گهیابروهاش م نیب یجلو و با اخم ادی ی، م کنهینازك م یچشم پشت

 دیپس با یخوابتو ازش جدا نکن، تو همسرش يدلت ازش گرفته جا اهمیدن هینکن، اگه  نکارویوقت ا چیه -

 ... یکنارش باش ازیوقت ن

کنم خونم در حال قل قل  یشنوم ، خودم که حس م یکه م يحتایتاب ندارم، در حال ذوب شدنم با نص گهید

 ... کردن

 گهیبراق تو صورتم م ادوی یدر م لسوفانهیاز اون حالت ف هوی

 نیتب ساده ، بعد انقدر راحت مسئله به ا هیواسه  يافتاد یپس م یداشت يتورو شناخت، عصر شهینم "اصال -

 ...  يریگیم یرو به شوخ یمهم

 ...ستین یکنیکه فکر م ينطوریباور کن ا -

 ...بخوابم  رمیخوام بگ یم... ، برو برو  یحاال هرچ -

 !کجابرم؟ -

  يدخترا چطور ینیب ی، نم يشد ونهیکه هوا برش داره، د يخوا یشوهرت دختر جون، نم شیبرو پ -

تا حاال چند بار از  یدون یبرنش، م یکه رو هوا م يخاص ترمه ، پسر یلیخوان قورتش بدن؟ اون خ یم ستهدر

جواب  دیدوروز که نازتو کش گهیناز کن، مرد د یزنن ،حاال ه یراجع بهش حرف م يکه چطور دمیدخترا شن

 ... گهید یکیره سراغ  ینگرفت ،روز سوم م

 ...رمیبه سرم بگ یحاال چه گل... زنه،یتنم نبض م ي، سلول ها کنهیم رونمیو با دست از اتاق ب گهیم نویا

 ... رم سمت اتاق  یلرزون م ییبا پاها دنش،ید يبرا کشهیطرفم روحم پر م هی از

حس  ی، ول دهیو خواب دهیتختش دراز کش يزنم ، به ظاهر تو یم ایندازمو دلو به در یم ریبازه، سرمو ز مهین در

 ...  ستمیا یکنمو کنار تختش م یبازم فاصله روکم م...خوره یهم نم یاما تکون داره،یب کنمیم

کشم ،  یم قینفس عم هی،  رهیازم فاصله بگ یگ شهیبغض هم نیبرم تا ا یگلو مو پرکرده سرمو باالم بغض

 ...خندن  یکه دارن م شمیسبز روبرو م لهیافته با دوتا ت یم نیسرم دوباره پائ یوقت

 ؟يسالم بهتر -

 ؟ يتو کجا بود ن،یعفونت ساده بود هم هینبود،  يزیچ... آره خوبم  -

 کو ؟ امیت... بودم  دهیخواب کردیسرم درد م -
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 ؟ يحاال بهتر... خسته بود رفت  -

 ... فکر کنم  -

 ینم ادشیکنم  یم دایحتم پ! تفاوت انگار یاون ب ینگاه کردن بهشو ندارم ول يکه افتاده رو یخاطر اتفاق به

 کنهیفکر آروومم م نیا د،ای

  گهیزنه و م یم يخند پوز

 ... نجاستیخانم ا میگفت مر امیت -

 ... ، عبدم هست  یهست شیآره، تو اتاق پ -

 ...  ينطوریا شهیم تییبره ، اذ یگفتیدستش درد نکنه ، م -

 !!!تونستم بگم برو که  یمونه، منم نم یگفت م -

 ...کنه  ینگام م يخنده مسخره ا با

 جا تو تنگ کرده ؟ ،يخب، حاال چرا غمبرك زد یلیخ -

  گمیلرزون م ییکنمو با صدا یم يور هیرومو... رهیگیکنم، لجم م یاخم م... خنده  یو باز م گهیم نویا

 ...باهم  میخوابم، فکر کرد قهر یگفت چرا تو اون اتاق جدا از تو م نجا،یمنو فرستاد ا -

 ...  شهیمو چشماش گشاد  کنهیم یمصلحت سرفه

 ... یشیم تییکه اذ ينطوریبابا ، حاال ا يا -

 ... خوابم تو راحت باش یکاناپه م يتو سالن رو رمیم -

 ... کشهیتو موهاش م یو کالفه دست شهیم زیخ میتختش ن يرو

 ؟ يدیخواب رونیب يچرا اومد گهیشه نم داریکه بدتره، اگه نصف شب ب ياونطور -

 ... نخواستم مزاحمت شم  يبود ضیمر گمیخوب م -

تنهاشون  نکهینه ا کننیم يوقتا زنا از مرداشون پرستار نطوریا ه،یدونن اصل ماجرا چ یترمه ، اونا که نم -

 ... بذارن 

 ...نداره  يا گهیخواب د ياتاق که جا نیا شه،یکه نم ينطوریا یول -

 قابل اعتمادم؟ ریانقدر غ -

 ... شهیجابه جا م نهیتو س قلبم

 .... يقرصاتو بخور ارمیآب ب وانیل هیمن برم  -
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دارم  اجیتازه احت يجا بگنجونم ، به هوا هیتونم  یاعصابو نم کیهمه تحر نیا زنم،یم رونیاز اتاق ب گمویم نویا

که  دیبا ،یگذره، باالخره که چ یم يا قهیچند دق... کشمیم قیچندتا نفس عم... اطیح يراست تو هیرم  یم... 

 !برگردم 

 ... شمیاز شدت استرس دارم خفه م يدونه که چطور یفقط خدا م یتو اتاق ،ول گردمیآب برم وانیل هی با

 یم شیبغل تخت يآبو رو وانیل گه،ینم يزیشکمش، چ يدستشم رو هیگذاشته و  شیشونیپ يدستشو رو ساعد

 ...  ستمیا یم خیذارمو دوباره س

 ؟ ستمیباش با داریب نطوریهم دیامشب؟ حاال تا صبح با یچه مرض گهید نیا... 

 ...توجاش  شهیم زیخ میو ن دارهیبرم شیشونیپ يهوا دستشو از رو یگذره، ب یم قهیدو دق یکی

  ؟یسیتا صبح اونجا وا نطوریهم يخوا یم -

 کنم ؟ کاریخوب چ -

 ... خوابم ، کالفه م  جیمن گ گه،یبخواب د ریبگ -

 کجا بخوابم ؟ -

  گهیم ادی یکه معذب به نظر م يطور هیبعد ... خارونه  یو با اخم م برهیپشت گردنش م دستشو

 ... بخواب ریراحت بگ الیپس با خ ،یبکن نکارویا یشیکه مجبور م ستیاول ن نباریترمه ا -

 ریآخه ،خب همون موقع هم در حال انفجار بودم، سختم بود،درگ یگیم یتو چ... شهیهرلحظه حبس ترم نفسم

تونم باز کنارت  یم يتنت آروومم کرده چطور يحاال که گرما! یحاال چ یل کنم، ولشد تحم یبودم ، ول

 !بخوابم؟

 ... خوابه یکشه و گوشه تختش به پهلو م یکنار م خودشو

 ؟يدیقرصمو م -

 ؟ياالن بخور دی، کدومو با دمیآره االن م -

 !دیمدل جد يقرصا نیالبد از ا...گه، برام ناآشناست  یقرصو م اسم

 ...کشهیسره باال م هیآبو  وانیو ل کنهیم يذارم کف دستش ،تشکر یم

 ؟ يخوا یترمه قول م -

 هینگران باشم،  دیواسه خودت ، خب آدم سختشه ، وگرنه چرا با یتو ه گهیم یچ "؟ اصال یقول واسه چ -

 ... نداره  یواسه کس يکه خطر یکوه سنگ
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 یخودم، بعدم پشتمو بهش م يرو کشمیم رمویگ یتختشو سر پتوشو م يخوابم رو یم زنمویغر م نطوریهم

 ... بندم  یکنمو چشمامو م

*** 

 ... کنه ها  زشیتونه ر یموقع م هیهم  ینشونش بده کوه سنگ گهیم طونیش! انگار یروان ونه،یدختره د... 

بود، دوسه تا بدو  یمعن یبرام ب نیذاشت آرووم باشمو ا یبودنش نم کیبود ، نزد دهیفا یزدن با خودم ب حرف

وسط مقصر نبود، من بودم که  نیکس ا چیهرچند ه...  یموقع لعنت یب یضیمر نیکردمو به ا مینثار مر راهیب

 !!!تونستم  ینم گهید "واقعا... تونستم  ینم گهید

ازش  شدیفکرم پر م اومدم حواسمو پرت کنم باز دوباره یخوردو هربار م یبود که مدام تکون م نیتراز همه ا بد

 ... 

 ...ترمه  -

 ... هان  -

 ..ترمه  -

 ؟یگیم یچ... بله  -

 ؟يخوریچرا انقدر وول م... دختر  ریآرووم بگ -

 ...خواد یدلم م -

 ...  گهی، آرووم باش د ایم کرد ونهی؟ د یمگه دل بخواه -

 ... تونم  ینم -

 چرا؟ تختم کک داره ؟ -

 ... ي، خودت دار رینه خ -

 ...بخوابم يذار ینم يخور یتکون م يدار یتو ه! دارم  کاریخودم کک دارم؟ من به تو چ -

 پهلو شدو روشو کرد بهم  به

 ...نفسات بلند  يآخه صدا -

 ... که  ییاز اونا شد،یبودو اخماش تو هم، دوباره داشت مثل بچه ها م زونیکردم ، لباش آو نگاهش

 ...  يفکر چیبکنم، ه يفکر چینداشتم هخودمو افکارم لعنت فرستادم، حق  به

 ...بخواب  -
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 ...خوامینم -

 آدمو؟  يد یچرا آزار م گه،ی؟ خب بخواب د یچ یعنی -

نفسام به ... صورتم گذاشتم  يپشت دستمو رو نمشینب نکهیا يشدم به سقفو برا رهیطاق باز خ دمویکش دراز

 ...خودت کمکم کن  ایشماره افتاده بود، خدا

 ...پروا شده بود یافکارمم ب یحت!تونستم ینم یکردم ذهنمو منحرف کنم ،ول یم یسع

 ...افتادم  يجمله ا هی ادی

 ؟یآرام نینچنیکه ا ردیگیدر آغوش م یتو را چه کس ایخدا

 ... نا آروومم ، نذار بشکنم  ایخدا... 

 رهیخ رهیشتم، داشت خدستمو بردا... هست یچ "دونه اصال یداره که نم يدرد هیکه  یبودم مثل کس شده

 ...نفسم گرفت...مضطربش  شهیخمارو هم ي، با اون چشما کردینگاهم م

 ؟یخواب ینم -

 ...  گرفتمیآرووم م دیبا شهیامروز تا هم هیخودمو سپردم دست سرنوشت ، ...نگاهم کرد  مظلوم

 ... کردیجلو بردم ، باور نداشت، چشماش درشت شده بودو به دستام با بهت نگاه م دستمو

 ترمه ؟ یترس یاز من م -

 ...نه  -

 ...مطمئنم کرد نیهم.. که گفت محکمو قاطع بود  يا نه

 یدل تو دلم نبود، هرچ... سمتم  دیخز يقصه ها يتو ي، مثل سنجاب کوچولو دمیدستشو گرفتمو کش مچ

 ...طاقت نداشتم  گهید "روزه به باد رفت ، واقعا هیبودم  دهیجنگ

 !گفتیم يزیلب چ ریسرش نشستم، خودشو جمع کرده بودو انگار ز يمن باال دویخواب اون

 ؟ ارمیبرات ب گهیبالش د هی يخوا یترمه ؟ م يبالشمو دوست ندار -

 ...زد  شمیکه آت ينفس ممتد... دیکش یطوالن قینفس عم هیبگه سرشو تو بالش فرو بردو  يزیچ نکهیا بدون

 یتختمو داشت ب يکه مچاله شده بود رو يبود، فرشته ا دمیتو د ایتو دن زیچ هیفقط  دید یرو نم ییجا چشمام

 !!کنم دختر؟ کاریمن با تو چ...دیکشیقرار نفس م

 نیآوردمو صورتم ب نیسرمو پائ! کرد ینم یفرق گهید یبه خودم اجازه دادم ول ایدونم از اون اجازه گرفتم  ینم

 ...کرده بودتابم  ینوازشش ب يوقت بود آرزو یلیرفت که خ ینرم يموها
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خواستم ،  یتونستم نم یاگرم م گهید یمدت ، ول نیچقدر شکنجه داده بودم خودمو تمام ا دمیخودم خند به

 ...تب تند درتوانم نبود نیگذشتن ازش با ا گهید

ممکن  يکردیرو داشت که هر آن فکر م يا شهیعروسک ش هی، برام حکم  کردمیحس م فشویتن ظر لرزش

 یکه حق نداشت ییفرشته کوچولو هیبود ،  یتونستم باشم اون آسمون یاون م یزندگ يترك برداره، من کجا

 ...یبلور تنش بکش يرو یانگشت یحت

برش گردوندم ، ...شدم یگفتمو از گفتنش آشفته تر م یبود که م يجمله ا نیا...تونم ینم گهید ایخدا اما

  ...باال  دمشیکش یکمیسرشو  ریکرد ، دستمو بردم ز یمقاومت م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ی، ب الیخ یفکرو ب یحسابو کتاب، ب یبار، ب نیاول يآره برا... بار  نیاول يبسته بود ، نگاهش کردم برا چشماشو

نگاه  یکه حت يصورت ناز دیبار یازش م تیکه معصوم یصورتش، صورت ي، به همه اجزا یعذاب چیه یدردو ب

 ... خودم ممنوع کرده بودم يکردن داغ بهشو برا

هوا  یدستم ب! خنده صورتمو پر کرده بود  یول! گهید یهرچ ایبود  یدرک یبود از ب یتاب یدلشوره بود از ب از

 ينگرونش ، گونه ها يدستم بود، صورت تب دارش ، چشما ریز یصورتش رفت، االن همه چ يکامل رو

 ... و ... زد  یم ادیصاحبش رو فر یکه خجالت زدگ یاز اشک سیخ

لباش  ياومدو بعد رو نیصورتش سرخوردو پائ يسوخت ، انگشتام رو یم شیتم مثل کوره آتدس ریکه ز ییلبا

 ...ثابت شد 

 ...محراب  -

 ...ترمه  نمیخوام خواب بب یم... نمیب یمگه نه ؟دارم خواب م الیخ... نگو  یچیه... نگو  یچیه سیه -

 یکه م ییالماسا يرو دمیگونه ش، دست کش يشد رو ریگوله گوله اشک بازم سراز یبست ، ول چشماشو

 ... خود خود من  يمن ، برا يدونستمو باور داشتم که فقط برا

**** 

 ...داشتم  ازیبه چشماش ن یو قبح داره که نتونه نگاهم کنه ول ایدونستم انقدر ح یبسته بود، م چشماشو
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 سهیقابل مقا يحس تجربه شده ا چیزد که تجربه ش با ه یتو قلبم موج م یحس هی،  دمیکش قینفس عم هی

 !نبود

 ...سکوت کردن  یدست خودم نبود، حت یچیه گهید

 ترمه ؟ -

 ... کردیمحابا صورتشو ترم ینگفت ، فقط اشک بود که ب يزیچ

 ...  نمیخوام چشماتو بب یترمه ، م-

 ...کردیسخت م شترکارویب نیرفتو ا یم نیش تند باال و پائ نهیس قفسه

 یول دمید یتمانا رو تو وجودش م... شد  دهیم کش نهی، سرش سمت س شیصورت مهتاب يباز رو دمیکش دست

 ...ذاشت راحت باشم یکه تو بند بند وجودم رخنه کرده بود نم یترس

 نجایکنه و ا یحس م ازویبا همه وجودش ن ارهیآدم کم م هی یخواستم ، وقت ینگاهشو م یچشماشو داغ من

 ...مسلط نبودم  گهیومن د ستین یتسلط گهیکه د شهیم

 ؟ نمیچشماتو بب يذار ینم... کنم ترمه؟ ترمه باهام حرف بزن  کاریآخه من با تو چ -

که  یخواست ، اونم با همه حس یدلم م یتب نگاهش ول دنیخودمم سخت بود د يچشماشو باز کرد ، برا نرم

 ... در درونم خالصه شده بود

 شهیکه هم ییچشما نیچشما، تو ا نینشم تو ا قیتو مردمک چشمام قفل شد، چقدر مقابله کردم تا عم نگاهش

 ... حرف داشتو نخواستم بخونمش  ایدن هی

 ... بزنم  دنیشد خودمو به نشن ینم گهیبه حرف اومده بودنو د یفاصله گ یحاال تو ب اما

 ...نو به اوج رسوند صورتمو م ينشست رو فشیظر يباال آومد ، انگشتا دستش

 ایدن هیقد  یگرفت یکه از سرانگشتاش م یبود، اما همون حس ناب ادنگرفتهیرو  يبلد نبود، عشوه گر يطناز

 یکرد واسه داشتن کس یم يقرار یکه داشت ب یمجنون هیداشت ، مجنون شده بودم  دنویبه جنون کش تیقابل

 ... بود ایدن هیکه خودش 

که عمقش به  ینفس...  قینفس عم هیسمت خودمو چشمامو بستمو بعدم  دمشیهوا جون گرفت، کش یب دستم

 ... خواستم  ینم یبود که تاآخر عمر نفس يحد
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 يتو يزیاز بدست آوردن هرچ شتریپس زدنش ب يتو آغوشم آرووم گرفته بود که تموم عمر برا یکس حاال

همه  گهیحاال د...  ختیفرو ر! که ساخته بودم  يزیه اون چشکست هم یبودم ، ول دهیپامو محکم کوب میزندگ

 ... شکست خورده به تمام معنا بودم  هیتموم شده بودو من بازم  یچ

*** 

 ای، خدا یتند قبل ي،فرق داره با تپشا یکه تو وجودم گذاشت ییحسا یحس با تمام نیفرق داره ا یلیخ ایخدا

 چیفهمم ه یتازه م!حاال  یوجودم، تو تک تک سلوالم، ول قلبم ،تو يدارمش، تو کردمیتموم عمر فکر م

 نمیب یم یوقت ی،ول کنهیم رابمیسطرفه  هیهمون عشق  کردمی، فکر م ایرو هی اینبود، توهم بود  یکدومش واقع

عمر بهش  هیکه  یباعشق يریگ یکه ازش م یفهمم که عشق یتنشو، تازه م یشو، لرزش صداشو داغ یتاب یب

 ... فرق داره  یبه اندازه تموم هست یداشت

 نقدریانگار حاال که عطر تنشو ا... بشم ، تنشو نوازش کنم  قیتونم ، توانشو ندارم به چشماش دق ینم یول

خوام که جبران  یحاال م دیشا! جواب یب یهمه سال عاشق نیخسته م خسته از ا دمیشا! دارم کم آوردم کینزد

 !خواستنشو تمنا کردم مداشتچش یمن بازم ب دویهمه سال به تنم پاش نیکه ا يکنه ، جبران کنه سرد

 ...، الزمش دارم  امی یحرف م به

 ... محراب -

 ...جانم  -

 زنهیم ادیمونه ، انقدر حس توش فر ینم ینفس گهیکنه که د یبه پا م یصداش تو اعماق وجودم تالطم انعکاس

 ...مونه  یهم نم یضربان گهید یکه حت

 ادی یبه حرف م... ده  یباز پوستمو قلقلک م صورتش

 ... کنهیباختن نابودم م نطوریترمه ا... بازم  یصدام نکن، ترمه م ينطوریوقت ا چیه گهید -

 ... طاقت ندارم  گهیآخه د -

 یجون گهید!  ادی یهوا به زبون م یب ينطوریوجودم که ا يکجا! دلم بوده  يکجا یجمله لعنت نیدونم ا ینم

 !رم  یدارم تو قهقرا فرو م ییجورا هیمونه ،  یبرام نم

 قهیکنه ، به دق یبالش ، بعدم سرشو رو م خم م يخوابونتم رو ی، آرووم م ادی یم رونیسرم ب ریاز ز دستش

ممکن  نیمحال تر دنشید دیشا کردمیفکر م نیکه قبل از ا کنمیتنم حس م يرو رو یاشک یسیخ دهینکش

 !باشه
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از خودم  شتریب زهیر یاشک م شتریب ی، حاال هرچ ستیآرزوم ن گهیاشکش حاال د ختنیر... خوام  ینم یول

 !به اوج برسه ؟ دیچرا اشک مگه نبا یول...  زهیمن اشک بر یطاقت یب ي، اون حق نداره برا شمیمتنفر م

 شمیهمه غم تو صدام شوکه م نیکه خودم از ا يزنم طور یصداش م دوباره

 ... کنم  یخواهش م... محراب -

 کنهیجا خوش م میشونیپ يلباش رو ادوی ی، صورتش باال م کنهیترم م ونهینگاهش د یاره،سرخی یباال م سرشو

افته و بعد با  یم ریسرش ز... ده  یادامه نم... بره یم یول...  کنمیتمناشو حس م...  کنمینبضو حس م... 

 ... گهیپر بغض م صالویاست

 ... ترمه منو ببخش -

 ... تختش ثابت مونده ياما تنم خشک شده و رو شهینگاهم باهاش همراه م شه،یبلند م ره،یگیصله مفا ازم

 درد ایدن هیمونمو، باز  یو من م رهیم... کنه  یتب دار نگاهم م باز

*** 

 !!! رهام -

 ... اخم نگاهش کرد  با

 ده ؟ یم یچه معن -

 ؟یکنیفکر م یحاال تو چ!مهم نبوده  یلیچون برام خ دمیدونم، دقت نکردم شا ینم -

 ... ستیبرازندت ن "اصال یآزاد باشه، ول یبه معن دیبگم ، شا یچ -

 ... داشته باشه  یتیتونست اهم یبراش نم شیاسم براش انتخاب شده بود، پس معن نیا د،یخند امیت

 چرا ؟ -

 ...نداره  یتیسنخ تتیبا شخص "آخه اصال -

 ...معرفت  یب -

 ...تونم بفهممت ینم "باور کن، اصال یسمج یلیخ -

 ... زنهیتوش موج م یبه چشمام نگاه کن، همه چ ،يخوا یچون نم -

 ...  قینگاهش کرد عم دهیسع... خاص کردو به دختر دوخت  نگاهشو

تفاوت  نیداد ا یاجازه م دینبا یول! بود فرق داشت دهیکه تا حاال د ییتو چشماش بود که باهمه نگاه ها یچ

 ...زد یبه نفهم شهیکنه ، خودشو مثل هم ریذهنشو درگ
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 ...گرفتو ازش دور شد  امیاز ت نگاهشو

 ؟ يدید یشد پس ؟ چ یچ -

 .. دمید یم دیکه با ی، همون یچیه -

 ... بود یپروا م یمثل خودش ب دیجلو رفت در مقابل اون با امیت

 برگشتو با اخم نگاهش کرد دهیسع د،یچادرشو کش گوشه

 ...مراقب رفتارت باش  -

 ...جوابمو نگرفتم  -

رو آزار بده، چرا دست از سرم بر  هیخواد بق یاثبات خودش م يکه برا یکس هی،  یموجود سمج هیتو فقط  -

 رهام افروز ؟ يجناب آقا يدار ینم

 ...تونم  یچون نم -

 !!! يخوا یباشم که تو م یتونم اون یمن نم ،يد یعذابم م يدار... شد  رهیبا عجز به چشماش خ دهیسع

 رییتغ دویرو که نبا يزینکن چ یپس سع اده،یبه تو دوروبرم ز هیشب ییحرفا پره، امثال مردا نیمن گوشم از ا -

 ... يبد

 :گفت یتر شدو با لحن خاص کی،نزد دیمردونه شو وسط کش تیجذاب يپا باز

 ... ستین نجایتو ا يجا یباش نجایخوام ا ینم دهیسع -

 ... نکنه ! رو بهش بفهمونه يزیداشت چ ینگاهش کرد، چرا سعبهت  با

 يمن کجا يمردم، جا نی، مال هم نجامیمن مال هم! ست؟ینجانیمن ا يچرا جا به،یغر یگیم یچ يتو دار -

 تونه باشه؟ یم ایدن نیا گهید

 ...مجبورت کرده ، حتم دارم  یکس -

سرت  يقد موها یندارم ول ینکن مرد، من سن میاز درك کردن ، عاص یکه مغزش خال ونهید هی يا ونهیتو د -

 یمن اون یول یداشت طشمیشرا ،يرو کرد تیزدن، پس تمومش کن، تو سع یم يکه دم از مرد دمیرو د ییکسا

 ... یباورش کن يخوا یکه م ستمین

 تو بندتت کنن؟ ي؟ دوست دار یباش ریاس يدوست دار یعنی -

 ... بود  ینیب شیپ رقابلیدختر غ نیاخم صورتشو پرکرد ا امی، ت دیمستانه و الق د،یبلند خند يصدا با
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 یکشیم دكیرها، نه مثل توکه فقط اسمشو  هیمن آزادم ،  ر؟یکدوم اسارت ؟کدوم بند و زنج ؟يشد ونهید -

 ... بکشه  شیبه آت ارویتونه دن یو م زنیر یبه پاش م ارویبه سن من دن يکدوم دختر...

 ! ذاشتیروش اثر م گهیروش د هیبا  دیبا دیجلورفته بود، حاال شا يادیز دیکرد، شا گرد عقب

*** 

بهش درس بدم اونم تو خونه  یکردم تا مجاب شد خصوص يدلبر یلیمشکل داره ،خ یاضیتو ر دمیمهگل شن از

اما انگار ...فهمم  ینم ام،یت یحت نباری، همه مخالفن ا یفاتح، سه چهار جلسه رفتو آمد به اون خونه کمک بزرگ

 !ادی یبه نظر م شهیمحتاط ترازهم

با مادرش،  دهیرفتار سرد سع شیجالب یول نم،یشو بب يا غهیص يدوباره زنا روزیجلسه آخره ،تازه تونستم د امروز

تعجبم از رفتار  شهیرفتار گستاخانه ش با فاتح که باعث م یحت ای،  ادی یبه نظر م يعاد ریغ "که واقعا يزیچ

 ... بشه  شتریدختر هرلحظه باون 

 گهی، د میتموم کن شهیرو واسه هم یوقتش که همه چ نباریراه، و ا يتو گهیبار د هیداره ،  دیجد يخبرا فربد

 ... از ترس مچاله بشه  یتونم بذارم قلب ینم گهیم ، د شهیمنم مصمم تراز هم یحت

ده  یهام که نشون م ياون طور دهی،سع امیحق با ت کنمیها دارم باور م یکنم، تازگ یچهره درهم ش نگاه م به

 رتیچشم بص دیفقط با کنه،یهست که ظاهرش رو کتمان م يزیدختر چ نیتو وجود ا ست،یگستاخ ن ویوحش

 !داشت

 ؟ یچرا انقدر تو خودت دهیسع زمیعز -

 !جور خواهش داره انگار هیزنه ،  ینم ادیرو فر يخبر یب گهیروزا د نیکه ا ی، نگاه کنهینگاه م بهم

 ؟ يبهم اعتماد ندار -

 ...اعتماد کنم یتونم به کس ی، نم مینطورینگرفتم ا ادیچون  دمیشا!دونم ینم -

 خواد بشه؟ یم یزنم تهش مگه چ یم ایبه در دلو

 ؟ دهیسع یدل بست -

 ... شهیم رهیترس به چشمام خ با

 ...تکرارش نکن  گهیکنم تورو خدا د یخواهش م -

 ؟یدر موردش حرف بزن یترس یکه قشنگ ، چرا م یروزا ، عاشق نیست ا گهیطور د هیمات چش -

 ...حق ندارم عاشق بشم  نکهیا يبرا -
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 ؟ رهیحقو ازت بگ نیجرات داره ا یک -

 ...جمله نیا هیشب يزیچ هیخواد درست بشنوم ،  یکه معلوم نم گهیم يزیلب چ ریز

 ...مو گرفت  یکه همه چ یاون...

 !بتونم کمکت کنم  دیحرف بزن ، شا -

 ...تو صورتم  شهیبراق م هویندازه و بعد  یبه دورو بر م ینگاه هی اول

 ...شوهر تو  ریتقص "اصال -

 !تونه داشته باشه ؟ یموضوع م نیبا ا یچه ربط چارهیشوهر من ؟ اون ب ریتقص -

 ... شده اهیدوستشم اومده روزگار من س نیا نجایا نیاومد یاز وقت -

 ...کنمیم دایپ یترسم هم حس خوب یهم م ام،یکه ذهنشو مشغول کرده ت یبه هدف خورده کس رمیت

 ده؟یکرده سع تتییاون اذ -

 یاگه بابام بفهمه نه اونو زنده م یدون ی، م ادی یرم دنبالم م یاون شبو روز برام نذاشته، هر جا م! ت؟ییاذ -

 ذاره نه منو ؟

 ؟"دنبالت اصال یواسه چ -

برمو ، تو  یم نجایذارمو ، تو رو از ا یزنن، نم یکه همه مردا م ییحرفا نیاز هم... حرف مفت! دونم یچه م -

 ... فیجور اراج نیو از ا یفیح

بهش گفته از  ونهید!نبود نیقرار ما ا!کنه؟یکار م یداره چ ونهیپسره د نیا...رهیبنده ، اخمام توهم م یم خی تنم

دختر  نیعاشق ا "واقعا امی؟ اگه ت یمحراب درست باشه چ يدادم برس، اگه فکرا به ایبرتش، خدا یم نجایا

 ... من  يخدا ي؟ وا یشده باشه چ

 ...باهاش حرف بزنه  "حتما گمی، به محراب م کنهیم جادیدونستم داره برات مزاحمت ا یمن متاسفم ، نم -

 گهیم ادی یم رونیب قیچاه عم هیاز ته  ادی یکه به نظر م ییو با صدا رهیگیروشو ازم م گمیکه م نویا

 ...کنهیم اهیدونم اگه فاتح بفهمه روزگارشو س ینگران خودشم ، م -

به  یتونم حت ینم گهید ينطوریدختردل نبسته باشه ، اما حاال ا نیداشتم الاقل ا دیچرخه ،ام یدور سرم م ایدن

 ...که منتظر همه مون فکر کنم يا ندهیآ

 ؟ يدوستش دار -

 ...شهیکنه و کاسه چشمش تر م ینگاهم م ممظلو
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 اونو دوست نداشت ؟؟؟ هیشب یکس شهیم شیدیتو که د -

شه  یم يکه جونم به جونش بسته س ، چطور ياون نفسم ،برادر کنم،یحس م نهیس يشدن قلبمواز تو کنده

 !!!تونم نداشتنشو تصور کنم یم ي،چطور

 ؟  یکارکنیچ يخوا یخوب حاال م -

 ... ترسم آخر سر فاتح شک کنه یباشم، همش م یعصب شهیباعث م نمیهم! دونم  ینم -

 ...من از طرفت باهاش حرف بزنم  يدوست دار -

 ؟یکنیبرام م نکارویا -

 ...ندازه ینم نیشناسم حرفمو زم یسال اونو م یلی، من خ"آره حتما -

 ... کنمیممنون ، جبران م -

 گمیزنمو م یمسرشونش  یدست ،یزنم به دنده شوخ یم

 ... شکشیتوحواست به درست باشه ، جبران پ -

 ... ده  ینشون م شهیشو خاص تر از هم یکه چهره خواستن کنهیم ینمک خنده

از تک  دیبا نیتر شدم، امروز روز آخر ،واسه هم کیبهش نزد کنمیمون ردو بدل شده حس م نیکه ب ییباحرفا

 ...کنم بهش یرو م شهیتک فرصتا استفاده کنم ، درسم که تموم م

 رفتن؟ ییجا دمیامروز فاتح خانو ند -

 ...  یابوظب.. رفته اون ور آب  -

 ... یکنیآبو هوا عوض م ينطوریتوهم ا ن؟یر یچرا شما ها نم! ره اونجا  یم ادیانگار ز -

 ...  گهید رهیبره ، طفره م یوقت منو زناشو نم چیره ، ه یواسه کار م -

 ... رهیگیخنده مو م یمعن. ..خنده  یم... خندم  یم

 ...گذرونه  یخوش م گه،یباالخره مرد د -

  گهیوم دهیم لمیزهر خند تحو هی نباریا

 یمنو م يزحمتا یمعن گهیچند سال د نیگه شما احمق یاما م میقانع میکه دار ینیما به هم میگ یم بهش

 ... نیفهم

 ؟ ياز نخل دار ریمگه کارش غ -

 !کردم يرو ادهیداره، انگار ز یترس برم م شه،ینگاهش عوض م رنگ
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 ...ندازم  یم یساعتم نگاه به

سواال رو که برات آوردم حل  نیبرم ، تو ا ییجا دیبا میرفت با مر ادمی میجان گرم صحبت شد دهیسع يوا -

 ... نمیب یمدرسه م يکن ،فردا تو

 ... باشه  -

 ؟ زمیعز يندار يکار -

 ... نه ممنون  -

 !!!خونه نیداره ا یعجب خوف کشم،یهام م هیتازه به ر يهوا زنمویم رونیاون خونه ب از

 نکهیاز ا شتریمدت بچه ب نیحق دارن ا یاز من گردن هست شتریاونا ب جه،یسمت خونه خاله خد رمیراست م هی

 ... اونا بوده  شیمن باشه پ شیپ

 ... شمین شرمنده تر از قبل مافته و م یراه م یمراسم تشکرو عذر خواه شهیمثل هم بازم

 ...  ادی یسراغم م یدلتنگ ایدن هیقد  شهیکنم ، هربار که ازم دور م یزنمو بوش م یرو بغل م یهست

صداشو بشنوم اما حاال  ونیشب در م هی، عادتم شده  کنهیمامانو م يصدا يگردم خونه دلم باز هوا یبرم یوقت

 ...تونم صبر کنم  یتا شبم نم کنمیحس م

 گرمیخوابونو شماره رو خونه م یتختش م يرو تو یهست

 ... یسالم مامان -

 گهیشنوه با ذوق م یکه م صدامو

 ؟ زمیعز یجون دلم خوب -

 ...تا شب صبرکنم ومدیخوبه؟ امروز زودتر هواتو نو کردم، دلم ن ی، بابا عل یشما خوب یآره مامان -

 ره؟یم شیگلم ، چه خبر کارا خوب پ يخوب کرد -

 ده؟ یخان صبح به صبح گزارش نم امیمرتب، مگه ت یهمه چ... یلیره خآ -

دو  یکی نیخوا یتنگ شده ، نم ایدن هیجفتتون  يبرا نیکه رفت یسه چهار ماه نیفداش بشه مادر، دلم تو ا -

 ...ها مادر یلیآخر هفته سه روز تعط ن،یبرگرد نویایروزه ب

 ... امی یدن ، چشم م یم یاگه مرخص نمیبب کنمیمشورت م امی، با ت کنمیبهش فکر م -

 ...دم به بابات  یرو م یزم،گوشیفدات بشم عز -

 ..ممنون ... باشه -
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 ...پس از من خداحافظ -

 کنهیم قیو باز صداش آرامشو به خونم تزر رهیگیرو بابا م یگوش

 زم؟یعز يبابا ، چطور يسالم دختر -

 ...خوب خداروشکر  یهمه چ... ممنون  -

 تون چطوره؟ یسوگول -

درد  يادیز میبرا گهیماجرا از اون د نیدارم ، پنهون کردن ا یحس خوب دونهیرو م یکه بابا الاقل همه چ نیا از

 ...تونست باشه  یآور م

 ...  رهیگ یم ادیرو  ییکلمه ها هیدست بوس ، داره  -

 ... همه تون تنگ شده  يدلم برا -

 ... ادی یدر م يبا بابا هنوز تموم نشده که صدا حرفام

 ن؟یندار يقطع کنم کار دیبابا ، محراب برگشته من با -

 ...، بهش سالم برسون دخترم  زمینه عز -

 ... چشم خداحافظ -

 ... زمیخداحافظ عز -

حرف  یو ب دهیم یسالم آرووم هی... ندازهیبهم م ينگاه سرسر هیو  ارهی یرم تو سالن سرشو آرووم باال م یم

 ...اتاقش ره تو یم يا گهید

نگاهم ... پر از غم  دیدونم شا ینم ستیسرد ن گهیباهام حرف نزده ،رفتارش د گهیکلمه د هیاون شب تا حاال  از

آروومم،  یدلم تنگم ول! انگار يکه من هستم نباشه، فرار يکنه جا یم یسع یزنه ، حت ینم یکنه ، حرف ینم

 ...هنوز چشم به راه داشتنشم  دمیشا

 ... ره  ینم نیبدون اون از گلوم پائ یخوردنش ، ول يکنم برا یشام خوشمزه درست آماده کردم ، دل دل م هی

 ...  ادی ینم ییصدا ستمیا یدر اتاقش م دم

 ...شیشونیپ يو دستش رو دهیتخت دراز کش يرم داخل، رو یم

 ...  یول... کنم  ینم ییصدا

 دختر؟ یزن یباز چوب م يدار -

 ... کنمیداره ، با بهت نگاهش م یدستشو برمو  گهیم نویا
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 ...بد نکن  الیخ! شدم  نیمن انگار نفر -

 ... بخونم  يزی، نگاهم روش ثابت مونده بلکه از چشماش چ گهیم یفهمم چ ینم

سرمو  دیچشماش با دنید يبرا ستهیا یروم م ي، جلو کینزد ادی یم...  شهیتختش بلند م يهوا از رو یب هوی

 ... رمیباال بگ

 یآدم نینفهم تر یگیشده درسته؟ م داشیاز کجا پ گهیشعور د یب نیآره ؟ ا هیک گهید نیا یگیبا خودت م -

 گم؟ ی، درست نم گهید یگیم نارویآره هم... دمیکه تو عمرم د

 !؟"گه اصال یداره م یزده به سرش، چ... دم  یتکون م سرمو

 یآدم هیاحمق ، هی ستم،ین شتریشرف ب یب هیانقدر با نگاهت مچالم نکن، انقدر با چشمات به من نفهمون که  -

 ...،ترمه هر لحظه به قهقرا نکش منو  تتیبا معصوم تتیترمه عذابم نده با مظلوم... ستین یچیه قیکه ال

دستش مشت  ي، انگشتا کشهید متن ينفسا م،ی، عاص یمطلقم، عصب یادراک یزده، تو ب رونیگردنش ب رگ

 ... فهمم  یشده و درمعرض انفجار، باز هنوز نم

 ...زنه  یم ادیگم ، فر ینم یچیه

احدو واحد سکوت  يتو رو به خدا یبزن، اعتراض کن ،نعره بکش ، شماتتم کن، ول یحرف هیبگو،  يزیچ هی -

 ...نکن، آرووم نباش  ينکن، صبور

 چرا؟؟؟ -

 ...ستین شتریکلمه ب هیکلمات زهر گرفته  اون يمن تو همه  جواب

... گمیچون من م...  دیچون با ستم،یچون من قد باورات ن ،يخوا یباشم که م یتونم اون ی؟ چون نم!چـــرا -

 ... خوام  یچون من م

 ...تونم  ینم -

 یکشم، تحمل ندارم ، م ینم گهیتونم ترمه ، د ینم گهیطاقت ندارم ، د گهی، د يببر دیبا ،یبتون دیچرا ، با -

 ...تسلط ندارم  یفهم

 ...گم  ینم يزیمن که چ -

 یتاب نم نویمن هم... حرف داره ایدن هیکه  تیکالم یب نیسکوتت، از ا نیاز ا سوزم،یم نیمن از هم...  نیهم -

 ... شمیاز خودم متنفرم شتری، ب ی، پاک یآرووم ،یساکت شتریب یارم،هرچی

 !خواد؟یم یاون ازمن چ ایخدا... هام اتاقو پر کرده هیهق هق گر يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ٢٥٦ 

 ... يانقدر ازمن متنفر -

 ... شهیبه آسمون بلند م ادشیفر

ازمن  دیآره توبا...  یمتنفر ش دیتو با "اصال... "اصال... يذار یاما نم... بشم  دیبا یول...  یول ستم،ین... نـــه  -

 ... یمتنفر ش

که ممتد بازو  شینیب يش ، پره ها نهی،خش خش س شهیاره داره عوض م، حالش دوب رهیگیبادست م سرشو

 ... حمله دوباره داره هیهمه نشون از  رهیم يو صورتش که روبه کبود شهیبسته م

 ...  یازمن متنفربش دی؟ تو بـــا گمیم یچ یفهم یم -

 ... نداره  یفیوقت تعر چیواژه ه نیتو قاموس من ا... تنفر... خندم  یم صالیاوج است تو

 ... یبزن ادیکنم که تنفرو فر یم يمطمئن باش کار یول... ، بخند  يخند یم -

محال باور کنم ... شمیم رهیخواد خ یکه م يزیچ "حرفا واقعا نیداره باور کنم ا یکه سع ییبغض به چشما با

 ...  ونهید

اه کردن به چشمامو نداره ، پشتشو رو باوردارم که تاب نگ زیچ هیهمه حرفاش فقط  ونیندازه م یم ریز سرشو

 ...گهیکنه وم یبهم م

 ... رونیبرو ب -

 ... کنمیسکوت م...باز  رمیگیدرد م دل

 ...  رونیبرو ب ؟یگفتم لعنت یچ یدنینش -

 ...ازم بخواد  نویخوام تو چشمام زل بزنه و ا ی، م ستمیا یم باز

 یرسه انگار، مچ دستمو م ی، به جنون م شهیآن نگاهش توچشمام قفل م هیطرفم ،  گردهیکبود برم یصورت با

 ...  کنمیمقاومت م... کشه 

 یزخم ریش نیباور کنم ا يچطور... شده  یوحش! گرفته انگار شیآت... باز  کنهیو تو صورتم نگاه م گردهیبرم

 !آرووم من ؟ شهیمحراب هم

آدم به  هیاز  يچطور ینیبب يخوا یشدنمو کم آوردنمو، م رونیو ،ینگام کن یبمون يخوا ینه ؟ م ير ینم -

 ؟يخوا ی؟ترمه شکستنمو م ینیبب نویا يخوا ی،آره م شمیم لیتبد فیکث وونیح هی

تن گر گرفته ش درست روبروم ، نفس ... مونم  یجا م هیتو زاو... کشونتم کنج اتاق  ی، م رهیگیدستمو م مچو

 ... ندارم باز
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 ... داغ داغ  شیذارتش، مثل کوره آت یگلومو چونم م نیب ییجا هی ارهی یجلو م دستشو

 ؟؟؟ یلعنت يخوا یم نوی، ا يخوا یم نویرونده بشم آره ؟ ا یکن يکار يخوا یم... آره  یکنیباهام لج م -

 گهید ریانسان که تعب هیمرد آرووم بود  هی شهیناخودآگاه من ، اون هم ریتو ضم نمیب یشو دارم م گهید يرو هی

 ... يبود دهیشو ند يقرار یشو ، خشمشو ب يکه تا حاال بد یکس هی! جز پشتو پناه بودن نداشت يا

 .... یول

تونم دل ببرم،  یتابم ، چرا نم یب شهیاز هم شتریداشتنش ب يم ، حاال چرا برا شهیحاال چرا عاشق تر از هم پس

 !!!تظاهر همه خواسته هاش کنمیبرام انقدر خاص، چرا حس م یحت ادشمیچرا فر

وقت وقف شدم،  یلیمن خ! قراره بترسم یاز چ... ترسم  یترسم ؟ نه نم ی، م شهیسرم قفل م يباال دستاش

 ... شده ست  یواژه معن نیتر یمعن یپس ترس اونم در برابر اون ،ب

 طانیو من ش يفرشته ا هی؟ آره قبول ،به خداقسم قبول، تو  یزن ینم ی؟ چرا هنوزم حرف یچرا باز ساکت -

 ... روحتو جسمتو بردارو برو ...  ریپس ازم دورشو ترمه، ازم فاصله بگ...  میرج

... ؟ نه  يباور دار يطور نیچون تو ا ؟يخوا یچون تو م! برم؟ دیچرا با "برم، اصال یک شیپ ؟یکجا برم لعنت -

تو  یزندگ يکجا چیه هدونم ک یمن م... رو بشه  رویز امیحرفات دن نینداشتم که با ا نیاز ا ریمن تصور غ

 ...ستمین

 نم؟یخرد شدن خودمو بب يخوا ی؟ چرا م يدی، چرا عذابم م يدار یپس چرا دست از سرم برنم -

بندم، تو اوج اون همه حس  یوقت متالطم، چشمامو م یلیکه خ ییره، اونجا یش م نهیسمت قفسه س دستم

 ...کنه  یتلخ ،ضربانش آروومم م

 ... بخواد  نمیا یگیکه م ییزایچون باور ندارم چ -

 یم نیسرش پائ... لرزه  یاشکش هر لحظه در حال سقوط ، دلم م ي، دونه ها شهیم رهیچشمام با عجز خ به

 ... رم  یسرم ثابت مونده ، جلوتر م يافته ،دستاش هنوز باال

کف دست گوشام  يبه جا نباریدارم، ا یدستمو برم... قرار  یاون ترمه ب شمی، م ستیحالم دست خودم ن گهید

 ...  کنمیدارن ، انقباض عضالت شو حس م کیقشنگو از نزد تمیر نیهستن که ا

دستاش ...  ستین يخبر ادیاز فر گهیآرووم گرفته ، د... افته  یم نیسرمو پائ يخوره از باال یسر م دستاش

 ...  کنمیپوستم حس م ي، کف دستاش غرق کرده ، رطوبشو رو کنهیشونه ها مو لمس م
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م حبس  نهیگردنم نفسو تو س يزنه ،عبور دستاش از رو یموهامو از پشت سرم کنار م ادی یم نیپائ سرش

 ...حس داغش  ینه خشم تلخش ، نه حت ستیاز رفتارش برام قابل تصور ن یچیه گهیروزا د نیا...  کنهیم

 ...  کنمیرطوبت اشکو حس م نباریو ا شهیم کتری، صورتش نزد ادی یم نتریپائ سرش

 واریبه درو د انهیروحشو وحش نطوریا نکهیخوام که آرووم بشه، من از ا یگذره ، م یلحظه تو سکوت م چند

 ...بس  نویمن برعکس تصورش کنارشم تا آروومش کنم ، هم...  زارمیب کوبهیم

 شهیحبس م نهیکه نفسم توس گهیم يزیباز چ... کنه  یکنارگوشم زمزمه م لباش

 ... آروومم کن ... ترمه  -

 يچطور...  کنمیصورتش نگاه م يبه اجزا داره،یگردنم برم ي، سرشو از رو ادی یبندم دستام باال م یم چشمامو

 !انصاف؟ یتو نبود ب ي ونهید شهیم

نفس  هیوبعدم  کشهیکنه ، فقط سرشو عقب م یبنده نگاهم نم یچشماشو م ره،یگیصورت جذابشو قاب م دستام

 .. . قیعم

هوا معلق موندم ، ضربان قلبم تنفسو برام سخت  نویزم ونیفرصت فکر کردن داشته باشم م نکهیبدون ا حاال

 ... نهیش یتخت م يخوابونه و خودش کنارم رو یتخت م يکرده، منو رو

که ازش  ينه زمانو مکان و نه تنفر گهیفهمم د ینداره، م یتسلط گهیفهمم د یصورتم، م يکشه رو یم دست

 ... نداره  يزد براش مفهمو یدم م

زنه و تو هر  یتنم نبض م ي، سلول ها ادییم نیخوره و پائ یصورتم و بعد سر م يباز رو شهیم دهیکش دستش

 ...  کنهینبضش اونو طلب م

 ...زنم  یم صداش

 ... محراب  -

اما نگاه  کنهیدل دل م شه،یم لبام ثابت يو بعد رو کنهیچرخه تک تکشو نگاه م یصورتم م يتو اجزا نگاهش

 ... زنهیم ادیشو فر یطاقت یخمارش ب

 ... بندم تاب ندارم  یچشمامو م اد،ی یجلوتر م سرش

تصورش برام ...  استیحس دن نیکه برام ناشناخته تر رمیم یخوره و تو اوج حس یصورتم م ينفساش تو هرم

 !محراب...ممکن  ریغ

 ...و پر بغض  سی، چشماش به خون نشسته ، نگاهش خ کشهینرم عقب م سرشو
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روزه ... دزده  یچرخونم سمتش، نگاهشو ازم م یسرمو م...  کشهیو کنارم آرووم دراز م کنهیآزاد م نفسشو

 !براش حکم مرگ داره انگار طیشرا نیسکوت گرفته ، حرف زدن تو ا

 يداره و رو یقلبش بر م يدستمو از رو... املت ی،ب زنهیسمت قلبش ، تند م رهی، دستم باز م شمیپهلو م به

 .... دستمو 

 ...، اما پر جرات شده  کنهیم يدیشه ، بهم نگاه پر ترد یپهلو م به

 قلبمو بشنوه يخواد صدا یم کنهیو تظاهر م ارهی ی، بعد سرشو جلو م زنهیزل م بهم

 کوبه ؟  یپرصدا م ينطوریمن داره ا يبرا نیا -

 ... بتپه  يا گهیکس د ينگرفته برا ادی چارهیب... آره  -

  گهیکه خشدار شده م یبعد با لحن...کشه  یصورتش م يرو رهیگ یتو دست م سرانگشتامو

 ...منو دختر یکشیبه جنون م يدار-

اون همه  ونیم يچطور... افته  یم چارمیب يبغض دوباره به جون گلو... اعتراف  نیا دنیبا شن شهیسست م تنم

 عتراف داغو هضم کنم ؟ا نیحس انزجار ا

کشم، هوا  یبو م برمویش م نهیبا همون ته مونده توانم باز سرتو س یبرام نذاشته ول یجون گهیتند قلبم د ضربان

 دیکنم شا تیاعترافشو تثب شهیهم ياالن برا نیهم دیبا! افته انگار ی، مشاعرم به کار م گردهیهام برم هیبه ر

 !!!داده نشه  یفرصت گهید

 گمیدمو درمونده م یفرو م بغضمو

 ؟ یزنیپس چرا پسم م-

 یقلب ب نیا يدارم، اعترافشو برا ازین یول! باز  شهیم دیافته و نگاهش پر ترد یش م دهیکش يابروها نیب گره

 ... دارم  ازیتابم ن

و  کنهیگرده تو صورتم ، بعد دوباره اخم م یم شه،نگاهشیم رهیذاره و به چشمام خ یسرشونه هام م دستشو

 ... رهیگینگاهشو ازم م

پروا شدم  یاون جرات به خرج بده منم که ب نکهیا يبه جا! جامون عوض شده کنمیحس م... ره یجلو م دستم

 ... قیبنده وباز نفس عم ی، چشماشو م کنمیچرخه ، نوازشش م یگردنش م يسر انگشتام رو... 

مظلوم پنهون  يپسر کوچولو هیمغرور و محکم  شهیچهره هم نینقاب ا ریکه ز رسمیباور م نیکم دارم به ا کم

 ... محبتو کمبود داره  "دایشده که شد
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حاال با تموم وجود دارم حس  یبشه ، ول کیخواد بهش نزد یرو که م یزنه محبت هرکس یپس م شهیهم

چرا  ...درد دارم خدا... کنمی، بغض م شهیتنش تمنا م ينوازشا تو تک تک سلول ها نیچقدر داشتن ا کنمیم

 ده؟  یخودشو عذاب م

دم براش ،  یشدم، جون م دایش نهیبی، م ییصداش برام مثل الال ي،حس داغِ تو نمیب یتو چشماش م عشقو

 ...خوام الاقل تو آروومم کنن  یجواب م ای؟؟؟ خدا ایخدا... پس چرا ! بازم ینفسم به نفساش بسته س، ول

 محراب نقل اون مثال من کجا و توکجاهستش، آره؟-

 ...  رهیگیبره و مچ دستمو م یسرم م يتنم دستمو باال يرو شهیم زیخ مین شه،یم دیاخمش شد هوی

 ؟ يدیفهم...حرفو تکرار نکن  نیوقت ا چیه گهید-

 ...بفهمم  دیفهمونه اگه نخوامم با یصداش بهم م تحکم

 ...ادییبه حرف م يبعد در کمال ناباور باره،یسرو روش ماز  یشده ،کالفه گ زونیآو لباش

 ... منم نه تو  ستیعشق ناب ن نیا قیکه ال یاون... نگو  نویا گهیترمه د-

 ...دارم  یبالشش برم يسرشونه مو ازرو کشمویم رونیدستاش ب ریهوا از ز یب دستمو

 .. کنمیم یکیستریخنده ه بعد

 يدورشم ازت مجاز نکهیا يبرا ي؟ فکر کرد يفرض کرد یانصاف منو چ یآره ؟ آخه ب دیجد يباز هی نمیا-

 ...یلیخ ينامرد یلی؟ خ یرو واسه خراش دادن روحم امتحان کن یهر روش

 !!!ستین يزیهردوتامون چ يحل شدن به جز درد برا نیگفتم ،ته ا قتویترمه من فقط حق-

 يها... يها...پر صدا  يها هیاز اون گر... خوادیم هیکم آوردم ، دلم گر ایخدا ره،یم یاهی،چشمام س کنمیم بغض

،  میمگه من ک... کنم  ينمونده که صبور یجون گهید ست،یساخته ن يکار گهیاز دستم د ایخدا... پر هق هق ... 

 ییکه خدا ییتو..که چشمشون فقط به تو  ییبندم مثل تموم اون بنده ها هیخدا ، منم  ستمین یمن که آسمون

 !؟ یکنیم غیکردنو در ییتوهم برام خدا یازم ساخته ست وقت ي، منِ تنها چه کار يو نشون بدو قدرتت یکن

 ... زنم  یکه سوزشش پوستمو ناسور کرده پس م یاشک

به  ستمین قیمن اگه ندونم چرا ال...خوام محراب  یمن جواب م... شه  یهم باورم نم يبخوا... من باور ندارم -

 ... رسم  یجنون م

، واسه  زنهیم ادیرو فر یپناه یب تویدونم االن چشمام مظلوم یده،م یمحکم تکونم م رهیگ یه هامو مشون سره

 ...  کشهینعره م هوی...  ستیتوچشمام ن مینگاهش مستق نیهم
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 یبفهم يخوا یم "واقعا ؟یبدون يخوا یزجرم نده، م... منم  ستین قیکه ال یگم اون یالمذهب مگه نم-

 !؟بدتره که 

  گهیده و دوباره م یتکون م نیسرشو سنگ... "بدتره که  "گهیجمله آخرو با درد م نیا

 یعشقش نشست يهمه سال به پا نیکه ا یاون ش،یپرست یم يکه دار یکه بت شده برات ،اون ياگه اون مرد-

 یعشق ب هیبذار عشقت ...بفهم ترمه ...روت بشکنه که بدتره  ياگه جلو یاز خودت براش گذشت یکه حت ی، اون

 ...عشق سوخته  هیسرانجام باشه تا 

باور کنم  یکن یسع ی، هرچ یکن يدور یهرچ ،یکتمان کن ی؟هرچ یشیم یوسط چ نی؟پس تو ا یتوچ-

 ...  يتو... يدونم تو یمن م ونهیکه ، د یحس تو چشماتو کتمان کن یتون ی،بازم نم ستیدرکار ن یعشق

 ...خدا ...  میعاص... میش نسبت بدم ،عصبرو به يزیچ یدم دل ندارم حت یتکون م سرمو

 ...  يدونم تو ازمن عاشق تر ی، من م ونهیمحراب د-

و سرش به  شهیشونه هاش خم م شنوهیحرفو م نیا یوقت...  ستیتخت دوزانو نشسته ، نگاهش بهم ن يرو

گرفته  يلباشِ با صدا يدستاش که رو ریاز ز...  ذارهیصورتش م يو دستاشو رو رهیآسمون بلند ، سرش عقب م

 ... گهیم

 دمیحس جنگ نیعمر با ا هیچرا به جون تو ،به مرگ خودم قسم، ...کردم، به جون خودت  یسع یلیبه خدا خ-

 ... ترمه 

 ...کنار کشمیصورتش م يبرم جلو ، دستاشو از رو یم دست

 ... به چشمام نگاه کن -

 ...  شهیم رهیبه صورتم خ پر عجز کنهیخودش نگاه م يگناهکار که به خطا هی مثل

 بود ؟ یگناه من چ یدون یترمه م-

 ...دم یتکون م سرمو

 !دونم ینم-

، حرف دلمو  ی، رنگ نگاهمو بفهم ینیعمق چشمامو هم بب یحت یتونیدونستم م یبود که نم نیگناه من ا-

 یتو عذاب نکش نکهیا ي،فقط برا دمیعذاب کش یترمه ه...ذهنم دفن کردم  نهی، من همه رو تو پس زم یبخون

 ؟  نارویا یفهم یم...
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من تا ! خوام عمقشو بدونم  ی، نم رسمیاز فکر نداشتنت زودتر به جنون م یگیم نارویا یوقت... ینگ گهید شهیم-

بود،  نیکنم حالو روزم ا یکه فقط من دارم بزرگش م ییصدا یعشق ، عشق ب نیا کردمیاالن که فکر م

تو سرم زمزمه کنمو بازم نفس  حرفاتو،  نیتونم بعد ا یم يدونم چطور ی، نم نمکیمحراب ادامه نده ، التماس م

 .!بکشم 

 ...  کردیدل دل م ینفس یاز اونجا که داشت از ب ادی یم رونی، از ته ته دلم ب کشمینفس پرصدا م هی

 ... رو بهم بگو  يزیچ هیفقط -

 ... کنهیبه عمق چشمام نگاه م قیدق نباریا

 رو؟ یچ-

 ... علتش رو بهم بگو -

 ... ادیی، اما به حرف م شهیم یطوالن نگاهش

 ... ترسم ترمه  یمن م... ترس-

 ... مردم خدا یتحمل ندارم کاش م گهیمن د! راز؟ هی...من  يخدا " شهیاز جاکنده م نهیس يتو قلبم

 ...خوام بدونم  ینم "اصال...کنم  ینم یتالش گهید...  شمینفس م یب

و نفس  ارهیم کتریزنه ، سرشو نزد ی،موهامو با دستاش از پشت گردنم پس م کینزد کی، نزد ادی یم جلو

 ...کنهینجوا م رگوشمیبعد ز...مثل وداع آخر  ییجوار هی،  کشهیم قیعم

 ... من  ینیمنو ببخش ،فرشته زم-

 ... گهیو م ندازهیم ریو سرشو ز ستهیا یتخت روبروم م نیپائ... شه  یجدا م ازم

 ...  شتیپ ادیخوام ب یم اممیمهتاب ، از ت شیپ رمیمن م مینیهمو نب يچند روز هیبهتره  دیشا-

 ندازم یم ریسرمو ز-

 ... طاقت ندارم  گهید... برو "نگو ، فقط لطفا یچیه-

 ایدن ياندازه تمام دلشکسته ها به

 نمیغمگ

 خواهمیامن م ییجا

 سبک شدن يبرا

 ...شدن یته يبرا
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 دور بترکانم ییجا خواهمیرا م بغضم

 ردیمبادا گرد غبارش تو را بگ یحت که

**** 

 ...خوام فقطو فقط آرامش  یقرار، آرامش م یتابمو ب یندارم ، ب یکنم، حال روز خوش ینم نگاهش

کشمش ، حاال  یبو م...فرو رفته  يتو خواب ناز ،یرسم سراغ هست یراست م هی...  امی یم رونیاتاقش ب از

 ...دارم  ایدن نیکه تو ا يزیا چحتم دارم اون تنه گهید

بهش ...همه سال محرم هم اسرارم بوده  نیکه ا يهمون دفتر..دارم  یدفترمو برم...ازچشمام رفته  خواب

 ...  کشمیجلدش دست م يرو کنمویم یندازم خنده تلخ یم ینگاه

 ... واسه ادامه دادن باشه  ییروین هیتونه  یلرزه ، اما فقط االن نوشتن م ی، م رهیبه قلم م دستم

روحش تو  یکه حت یفکر نکن یبه کس شهیمگه م یخواد به حرفاش فکر نکنم، از ته ته دل ، ول یدلم م چقدر

 ... شده  يوجودت جار

 ...  سمینو یم

 ...همه سال اعتراف کرد نیباالخره بعد ا...باالخره  ایخدا

 ...  شهیجمع م يم باز از زهر خند نهیس

 ...دم  یم ادامه

کردم، به جون  یسع یلیبه خدا خ " گهیم... یو کالفه گ یگ چارهی،پرب صالیپره درد ،پر است...  یچه اعتراف یول

 "ترمه  دمیحس جنگ نیعمر با ا هیچرا به جون تو به مرگ خودم قسم، ...خودت 

 !!!  يدیکمو کاست شن یرو ب ی؟ همه چ يدینبود، خودت که شن راههیحسم درست بود؟ب يدید پس

 ...صدا شکست من بودم خدا یکه ب یکس شهیمثل هم یول

 . . .نداشتنش  فیتوص يست برا یکار کم هیگر

 . . .به مرگ فکر کنم  هیشب یخواهم به رفتار پرشکوه یم

 کنم؟ فیام را چگونه توص یخواب یب لیدل "اصال

  …کند یاز سقف اتاقم چکه م یحت ادتی یوقت

 !!!باشه ونیدرم يا گهید یکس يممکن پا... زنه  یچنگ مبه وجودم  يزیچ هیلحظه ، هی

 ... ادی یبه سراغ م کیستریه ياون خنده ها دوباره
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انصاف ،  یب ؟يرو بهش نسبت بد يزیچ نیهمچ یتون یم يچطور... به تمام معنا  ونهید هیترمه ، يا ونهید

فکر  نیا يمحض ، نامرد یگ ونهید! روزو حال انداخته باشه؟ نیاونو به ا زایچ نیا هیشب يزیچ هی شهیباورت م

 ...ترمه 

 ؟ ستادمیا شیهمه چ يبگذرم که باور کنه پا یاز چ دیبا گهیترسه ، د یچرا م... چرا  پس

 ی، من بدون اون م کنمیوجودش رو دوباره تجسم م بندمیهمه فکر ، چشمامو م نیبه دوران افتاده از ا سرم

 ...بهم هزار بار اثبات شده  اشیبا تمام زوا یخواد وقت یاثبات نم گهید نکهی، ا رمیم

 بدم نه ؟ یلیخ ای، خدا کنمی،خجالت زده سرمو به آسمون بلند م ادییلحظه از خودم بدم م هی

 رو يتکرار زیهمون چ خوام،یم يزیاز تو چ شمیهر وقت دلتنگ م ایخدا

  شهیهم مثل

 ارمیکه کم م یهر وقت مثل

 رسمیکه به بن بست م یهروقت

 کنمیم یکه احساس خستگ یهروقت

 شهیوقت که تنم رنجور م هر

 خوامیرو از تو م يتکرار زیهمون چ همش

 به اجابتش  یکنی، شروع م یگینم يزیچ تو

 نبردم یو هنوز به حکمتش پ دونمینم

 حس خاص دارم هی امیبعد از دلتنگ شهیهم اما

 دهیبهم دست م قیعم ازیاحساس ن کی

 روحمو شستشو بدم دیبا کنمیم احساس

 کنمیهرباربازم آرزومو تکرار م و

 !!!ببارتا الاقل روحمو آراموم کنه تا حکمتت رو بفهمم  یبارون ایخدا گمیباخود م و

  یفرست یتوسخاوتمندانه باز بارون رحمتت رو برام م و

  يدوست ندار "اصال دویامنا يدونم بنده ها یچشم به راه فردامو خوب هم م... آروومم خدا  حاال

*** 
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به هر حال رفته و همه  یول! که نه  شهیهم يبرا...رفته ...  کنمیتو خونه با بغض نگاه م شیخال يجا به

 ... کننیم یاون تلخاشم بهم دهن کج یخاطراتش حت

 .. امیم رونیپوشمو ب یرو م میحوله تن...کنم  یداره ، تنمو مهمون آب سرد م یبیسوزش عج چشمام

ده  یذوق زده دستاشو تو هوا تکون م نهیبی، تا منو م يگردش تو تختش مشغول باز یعسل يبا چشما میهست

 ... زنمیبغلش م رهیدلم براش ضعف م...

 ... شما هستما ونهید ينطوریمن هم نکارویمامان فدات بشه، نکن ا-

 ...هام باشه  هیگر کیخواد اون شر یدم دلم نم یفروم بغضمو

 ...زیدونه چقدر برام عز یکه فقط خدا م يوا دم،یشونمشو سفت به خودم فشارش م یپام م يرو

 ... شمیم رهیخندونش خ دویبه صورت سف کنموی، ازخودم جداش م رهیگیبره ، خندم م یم م نهیتوس سرشو

 دورت بگردم ؟ هیچ...مامان  هیچ-

 ...کنم حرف بزنه  یم بشیندازمو ترغ یباال م ابرومو

 ... يخوا یم یچ ینفس-

 ... کنمینگاهش م... شهیقلقلکم م...  کشهیپوستم م يو رو ارهی یجلو م دستشو

 ...پاره  شیآت یکنیم کاریچ يدار طونیش يا-

 ...  رهیشه و دلم دوباره ضعف م یم ونیخنده ،چال گونه ش نما یم

 یدمو م یبعد غذاشو م رمیگیفاصله م ينطوریخودم ا يایکنه ، خودمم از دن يذارم باز یم یساعت هی

 ... خوابونمش 

 ... بعد از ظهر کی کیندازم نزد یم ینگاه وارید يساعت رو به

طور روزام معدم مهمون چندتا دونه تخم مرغ  نیخودم غذا درست کنم طبق عادت ا يحوصله ندارم برا یحت

 ...  شهیم

 ... کنمیرو زمزمه م يبا خودم شعر دارم

 ...تو دادم  يمو به چشما یزندگـــ تمومه

 ...ندادم  یبه پات نشستم دل به کس يعمر

 ...در کنارم  ی، تو باش يکه روز منتظرم
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شونه هام  ينفرازپشت سر، دستشو رو هی کنمیکه حس م شهیتر م نیدمو بغضم سنگ یپر درد ادامه م نطوریهم

 ...سمتش  گردمیتر بر م ییذاره ، با چشما یم

 ...اما ازاون تلخاش  نهیشیلبام م يرو لبخند

 رفت؟ یک-

 ...خواب بودم ! دونم  ینم-

 ...الزم داشت -

 ...حق باشما مرداست  شهیآره مثل هم-

 ... دقت  نهیشه آ ی، بازم م نجاستیا گهیدوروز د یکیکه ،  شهینرفته واسه هم-

 "دق بودنشم  نهیآ نیهم ونهیمن د " کنمیلب زمزمه م ریز

 ترمه ؟-

 جانم، داداش؟-

 افتاده؟ یمهتاب اتفاق يابر-

 !طرف انگار هیعشق  هی یول...  یعاشق هیشب يزیچ هی دیشا ستم،یمطمئن ن-

 یب نیتون ینم "دغدغه غصه خوردنتون رو داشته باشه، جدا دیکه آدم همش با یچ یعنی... از دست شما دخترا-

 ن؟یبش یعشقو عاشق الیخ

 !یخودت بفهم یحت نکهی، بدون ا امیت ادی یهوا م یب-

 ... کنهیدونه توان مقابله ندارم سکوت م یم کنه،یپردردم نگاه م يچشما به

 ...گهیو م کنهیبحثو عوض م هوی

 ... میکنم دوتا لقمه هم مابزن شتریمالتشو ب یخب آشپزباش-

دم نوبت  یبخور ، قول م ينوبتو حاضر نیچشم، شرمنده م به خدا، ا يبه رو ،يتو بشم، تو جون بخوا يفدا-

 ...جبران کنم  یحساب درستو

 ... شکشتیش پ هیچشمات تر نباشه بق نمتیب یکن هربار م يکار هیخواد خانوم ، تو فقط  یجبران نم-

 ...زنم  یم یخنده تلخ باز

 !ادی یکجاست ؟صداش نم ییدا يسنجاب کوچولو نیا یراست-

 ... دهیغذاشو خورده خواب-
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 ...که چقدر دوستش دارم یدون یفداش بشم، به خدا نم-

 ... زمیدونم عز یم-

 

 "محراب "

 ... رفتیاومدو م یبودم ، سردرگم، نفسام متدد بادرد م کالفه

اون  الیفکر خ یمهتابو روشن کنم، ول يماجرا فیسره تا اهواز رونده بودم ، سه روز وقت داشتم تا تکل هی

 !همه فشار نیبودم انگار ازا دهیخدارسبه ...ذاشت  یلحظه آروومم نم هیگناه  یمعصومو ب يچشما

من حق نداشتم به خاطر ... شهیدونستم با اون نم یطرفم م هیتونم، از  یدونستم بدون اون نم یطرف م هی از

 ... کنم  ریبرام مهم بودو درگ زیهرچ شترازیب ایدن نیکه تو ا یکس میدرون يالیخودمو م

وجودش ، برام  ينگاهش همه  ی، عطر تنش تو مشمامم بود،لطافتش ، داغ دمیکشیم یطوالن ينفسا مدام

 ... آخرسر بازم نشد یول رمشیبگ دهیچقدر تالش کردم تا ناد ف،یعشق قابل توص هیمتفاوت بود از 

 ریمدت محافظش لحظه به لحظه ز نیتمام ا یبودم گذشته بود ، ول دهیکه مهتابو د يبار نیاز آخر یماه هی

 ... کرد یرو برام گزارش م یو همه چنظرش داشت

رفتو  ینشده بودو حت دهید يغلط از آب در اومده بودو تا حاال با پسر اتمیبودکه تموم حدس نجایجالبش ا یول

 یمدرك اساس هیبه  ازین یباز شده ول شیتو زندگ یکس يمطمئن بودم پا نکهیمشکوکم نداشت ، با ا يآمدا

 ... ارمیب رشیبودم گداشتم ، که تا حاال هم نتونسته 

 ... روز خاص بود هیخوب فردا  یول

هاشون باهم نامزد کرده  یجشن در راهه ،دوتا از همکالس هیبود ،خبرداده بود  یدوستش همون که ساغ نیثم

 ...جشن دعوت گرفته بودن  نیا يبودنو همه رو هم برا

 ...نه به اندازه من  یاومد سر قرار، آشفته بود ول نیثم

 د؟یکه نفهم یکس-

 ...به خدا مردمو زنده شدم  ینه محراب خان ، ول-

 ... یمقصر خودت-

کرده  سکیکه ر نیشد ، از خودم بد اومد االن وقت شماتت کردنش نبود، هم رهیبهم خ ينگاه چندش آور با

 ...اومد  یبه حساب م یاز خود گذشتگ یلیبودو باهام راه اومده بود خودش خ
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 ؟یجشن چه ساعت...  ارونیولش کن ا... باشه -

 ...شهیشروع م 9ساعت -

 اد؟ی یهم م یاون عوض یمطمئن-

 :انداختو گفت ریز سرشو

 نتشیقرارشه که اگه فردا هم نب یبعدشم مهتاب انقدر ب ال،یدان یمیصم يداماد از دوستا... ادی یآره مطمئنم م-

 ... ادی یبه سرش م یچ ستیمعلوم ن

 يقرار یب یفیکث وونیح نیهمچ يبرا دیحس تلخ تو قلبم نشست ، چرا مهتاب با هیحرف  نیا دنیشن با

 !کرد؟یم

 محکم باشه گفتم  کردمیم یکه سع ییبا صدا دمویکش یقیعم نفس

 دن؟یهمو ند "مدت اصال نیتو ا یعنی-

 ن؟یپرس یاز من م گهیچرا د ن،یشما که براش به پا گذاشته بود-

 د؟یخودشم فهم-

 ...جوره باهاش در تماس نبود چیچون ه!خب شک کرده بودانگار یکه نه، ول قیدق-

 ...در یچ یدروغ بگ يکه اگه بخوا یدون یم-

 :حرفمو تموم کنم، دستشو باالآوردو گفت نذاشت

 ...جمع  یشه، حواسم حساب یم یدونم چ یخودم م ن،یدوباره تکرار نکن کنمیخواهش م-

 ... باشه  یگ یکه م ينطوریبهتره که هم-

 ... شد رهیشو ازم گرفتو به روبرو خ زهیچشم غره نگاه ت با

 ... دنبالت  امی یم 8من فردا ساعت -

نفرآشنا  هیبا  يشب چطور هیگن  یکنم، نم یشمارو معرف يآخه من چطور ن،یبش یکی نیا الیخ یشه ب ینم-

 ... شهیخودتونم بدم ي، برا ينطوریا کننیشدم که همراهمم اومده، شک م

 هیراحت  یلیخ یتون ی، حتم دارم تو م چیشب که ه هینکن،  يباز لمیمن ف ينباش، بعدشم برا تونگران من-

 ینفرو واسه خودت تور کن هیساعت ... 

 گفتم یپرخشم يشدم ، بعدم با صدا رهیصاف کردمو به چشماش خ صدامو

 ؟ نیاز ا ریغ -
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 انداخت ریکردو باز سرشو ز ییفرستادو به چهره آروومم نگاه گذرا رونیپر صدا ب نفسشو

 بیخشنو خونسردم طرف مقابلو ترغ شهیمبرم داشتم ، هرچند چهره هم ازینفوذ کالمم تو ذهنش بهش ن يبرا

 يمحکم کار شتریب دیساده دورو اطرافم نبودو با يدختر از اون دخترا نیاما ا رهیبگ يکه حرفامو جد کردیم

 ...کردمیم

 ...نزن  یحرف یباکس کنمیم دیمالقات بازم تاکقرار  نیحاالهم برو، در مورد ا-

همه  نیدچار ا دیسن کم با نیتو ا نکهیسوخت، ا یدلم به حالش م... نگفتو ازم فاصله گرفت  يزیچ گهید

کمک بهش از  يبرا "بود که خودش انتخاب کرده بودو الاقل فعال يزیچ نیا یول شد،یاسترسو اضطراب م

 ... ساخته نبود يکار یدست کس

*** 

 یمشکل رییتغ نیا يبودو برا نیدادم، به هر حال کارم ا یم رییظاهرم رو تغ یرفتن به اون مهمون يبرا دیبا

بود،  ومدهیکه تا حاال به کارم ن یانتخاب کردم ، اون مویزد یم يسر اتیکه موقع عمل ییاز ماسکا یکینداشتم، 

 ...  کردمیم دایپ دیپسر بورو روشنو با هیظاهر 

 هیشده بودم به  لیبرنزه تبد یاز اون محراب خشن اخمو با پوست... آن شوکه شدم  هی دمید نهیخودمو توآ یوقت

 ... باز  یابروهام صاف شده بودو موهامم روشن، رنگ چشمامم عسل... برجسته تر  يبا گونه ها یپسر گندم

 ...بوداز آب دراومده  یتاپ زی، با کروات همرنگش ، چ يسرمه ا دیست سف هی با

، دوست  نهیبب دیظاهر جد نیخواد ترمه منو با ا یدلم م یلیحس کردم خ د،یتو وجودم شعله کش یحس هیآن  هی

تونه  یکس نم چیبود که مطمئن بودم ه ادیز يچهره م به حد راتییتغ نم،یبب کیداشتم عکس العملشو از نزد

 ... کنه  خودشمتوجه  ویتونست کس یم دیموضوعو بفهمه، فقط طرز نگاهم بود که شا نیا

 ... رو برام روشن کنه  زایچ یلیتونست خ یحس م نیگوشه لبم نشست ، تجربه ا يفکر خنده محو نیا از

شناسه  یزد، مطمئن بودم منو نم رونیاز خونه ب یوقت...نشسته بودم  نیماش يتو نیآماده در خونه ثم سرساعت

زدم تا متوجه م بشه، چهره ش تو هم  یادم ، چراغد یعوض شده بودو هم چهره م، بهش حق م نی، هم ماش

 ...جلو اومد  دیرفتو با ترد

 نه ؟ ایشدم  صیقابل تشخ ریغ"خواستم مطمئن بشم واقعا یکردم صدامو هم عوض کنم ، م یسع

 ...باال ایب-

 شما؟... بله -
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 ...باال ایمحرابم ،ب-

 ...کردو زل زد به چشمام  یاخم

 ... انییگفتن خودشون م-

 همه بفهمن؟ يخوا یباالگفتم ، م ایب-

 ...کردم سکیر یهم کل ينطوری؟ من هم امیباشما ب دیچرابا-

تونه رعشه به اندامش  ینم يا گهیازمن کس د ریتونست مطمئنش کنه غ یداد محکم م هی...شدم  یعصب

 ...بندازه

 ...باال ایب! گمیم یچ یفهم ینم-

شده بود، آب دهنشو قورت دادو بدون حرف اضافه  رهیباالداده خ ییابرو شدبایکه بازو بسته م مینیب يپره ها به

 ...سوار شد  نباریا يا

 يزیچ چیه ،يخونه فساد بود تا جشن نامزد هی هیشب شتریب... بست  خی، تموم تنم  یبه اون مهمون دمیرس یوقت

که تا حاال با وجود کشف هزار  ییزایچ یکرده باشن، حت غیخودشون ازش در دنیبه گند کش ينبود که برا

 ...بود  ومدهیمدلش هنوز به چشمم ن

رسوند  یدادو به آرامش م یآرامش م دیکه با ییجا دمید یمراسمو پاك م نطوریا شهیسخت بود هم باورکردنش

 !!!حاال یول

 یمیباهاش صم يصحنه ساز يراه رفتن کنار اون دختر به خصوص که مجبور بودم برا دم،یکش قینفس عم هی

 ... شده بود  یمثل شکنجه روح يهم برخورد کنم برا

به مرز جنون برام  دنیرس گهید دمیچند تا پسر د ونیم یتو اون مهمون عیمهتابو با اون سرووضع فج یوقت یول

 پر معنا شده بود

! فرا تراز تصورم تو منجالب فرورفته یلیمطمئن شدم مهتاب خ دمیدیکه داشتم م ییزایچ نیبا ا! شدینم باورم

 فیح یکرده بودم ول یکیجارو با خاك  نینبود تا حاال صد باره ا گناهیاگه به خاطر نجات جون اون همه دختر ب

 ... کردم  یرو معلوم م یهمه چ فیامشب تکل دیکه با

 ... شدیامشب بر مال م نیهم دیراز باالخره با نیا

 مهتاب ؟ کیبرو نزد -

 !؟ یچ -
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 ...رو دوبار تکرار کنم؟ گفتم بروسمت مهتاب  یهمه چ دیچرا من با -

 ...باشه  -

که  ییچشمو ابرو... ستادیاز پسرا ا یکی کینزد يگوشه ا نیکردنو ثم یگرم یسالمو احوال پرس هیبهم،  دنیرس

 شیمیکه با دوست صم يا بهیغر نیدوست داشت بفهمه ا یلیانگار خ دم،ید یاومدو م یم نیمهتاب به ثم

 !  هیهمراه شده ک

که  ییکرد ، از اون خنده ها يانداختو بعد خنده پرعشوه ا ينگاه سر سر هیشدم، به چهره م  کشیحرف نزد یب

 ...  کنهیم دیحالت تهوعت رو تشد

 ...انگشتام گذاشت  نیب فشویظر يجلو آوردو گرم انگشتا دستشو

 ... قراره امشب همراه باشه يا کهیت نینگفته بود با همچ نیشب خوش، ثم -

 يخواست اون دهنشو برا یبسته بود، عضالتم منقبض شده بود، چقدر دلم م خیمو صاف کردم، عروقم  نهیس

 ... کردیم يبرادرش دلبر يبستم ،احمق داشت برا یم شهیهم

 ... ستیوقت ن یلیخ...  میتازه آشنا شد -

 ... تفاوت شدو جلوتر اومد یباز نگاهش ب عیبعد سر یول... دیته دلم لرز... شد  رهیلحظه به چشمام خ هی

 بهت گفته؟ نویا نیثم یخوشگل یلیتو خ -

 نمی، قفسه س نمیجا بب هیهمه دردو  نینبودم که ا نیمستحق ا "آوردم، واقعا یگند الکل داشتم باال م يبو از

 ...  دیترک یداشت از درد م

 :کردمو گفتم یخنده تلخ نیبود ،واسه هم ادیز سکشیر بکار ببرم یخواست جمالت طوالن ینم دلم

 ...باهاشو از دست بدم  یخوام امشب همراه ینم... ششیرم پ یبا اجازه ، م -

 ...بدرقه م کرد گهیخنده پر عشوه د هیتکون دادو بازم با  يسر

ممتد  يدمو نفساشلش کر... داد  یفاصله گرفتم، اون کروات مسخره مثل طناب دار داشت گلومو فشار م ازش

 ...  دمیکش قیعم

 ... ستادمیا يآب برداشتمو گوشه ا وانیل هی

 ن؟یهست نیشما همراه ثم دیببخش -

آدم  هیعروسک بود تا  هی هیشب شتریکردم، ب زیچشمامو ر...  زدیتوش موج م يکه طناز ییسمت صدا برگشتم

 ...دادم  لشیمسخره که فقط مختص امشب بود تحو ياز همون خنده ها...
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 ... هستم  شونیبا ا... بله  -

 ...نگاه خاص بهم انداخت  هی

 ...ست  بهیغر يادیبودم ، چهره تون ز دهیتا حاال شمارو ند -

 ؟ نیشناس یجوون شهرتون رو م يباورکنم شما تموم پسرا یعنی -

 :باال انداختو گفت ییابرو

 ...کنه  یهستنو دنبال مکه خاص  ییالبته خب چشمم فقط اونا... اوهوم باورکن  -

 ..تکون داد  یظیگفتو انگشت اشاره شو گوشه لبش گذاشتو سرگردنشو باعشوه غل نویا

ظرافتشو نشونم بده داشتم  یدختر حت هیامروز اجازه نداده بودم  نیکه تا هم یدر معرض انفجار بودم، من "واقعا

اثبات  يبرا يامروز "مثال يکه دخترا یفیکث شیکه پر بود از نما کردمیرو تجربه م يمرگ آور يلحظه ها

 ....خودشون بهم ،راه انداخته بودن 

 ! نهیبه خاطر ا دیشا ستمین نجایمن اهل ا -

 ...زد  ییباال انداختو خنده دندون نما ییابرو باز

 یحت.. نیرفتم کنار ثم... داد  یمشاممو آزار م يکردمو از کنارش رد شدم ،عطر تندش بدجور يسرفه ا تک

 ...کوتاه از اون جادوگر بکنم  یعذرخواه هیضر نبودم حا

 ن؟یثم -

 ...بله  -

 ! دمشیکجاست؟ ند -

 ... ادیاوناهاش داره م -

 ...شدم  رهیکه اشاره کرده بود خ ییبه جا دمویصدا کش ینفس ب هی

 دمیفهم دمید بتیاونو با اون ه یوقت یکه الزم بود ، ول يمردونه ا يها تیمرد بودم اونم با تمام جذاب هی من

 ...شدیم رشیبرو برگرد اس یب دید یهم اگه از طرف اون توجه م يا گهی،هر دختر د چیمهتاب که ه

شد؟جواب  یم رشیاگه اونم بود اس"... دیترمه رو تجسم کرد، تنم گر کش يهوا ذهنم چشما یاون لحظه ب تو

 ...نـــه ...نبود  شتریکلمه قاطع ب هی

 يهرطور یول!آوردن اون چهره معصوم حالو هوامو عوض کرد  ادی يس تلخ چطوراون همه ح ونیدونم م ینم

 ... نبود  رمیگ بانیگر قیاون خفقان عم گهیبود تسلط به اعصابم برگشتو د
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 ...دادم یجلوتر رفتمو سالم...کردم  یدست شیقدم مونده بود بهم که پ چند

 ...سالم شب خوش  -

کوتاه تر  کمی یساخته شده ول يها کلیاندامش مثل خودم بود ، از اون ه... جلو آوردو مردونه دست داد  دستشو

و لباس مارك  یعسل يپسر با پوست روشنو چشما هیانگار  یول! ش بود  هیشب دیشا ي، چهره م در حالت عاد

 ! دار ، باعث شده بود توجه اونم جلب بشه 

  ...شب شما هم خوش... سالم  -

  نیگفتو رو کرد به ثم نویا

 ؟ یکن ینم یجان معرف نیثم -

 ...تو نقشش خوب فرو رفته بود نیثم

 ...اومدن  سیبنده هستن، تازه از انگل یینوه دا شونیا...اوه ، البته  -

 يرو تو یهمه چ!!! شوکه شده بودم  یحساب یحرفو زد، ول نیدونم چرا ا ینم س؟یانگل "باالرفت ابروهام

 ...زده نشده بود یحرف "مسئله اصال نیدر مورد ا یول میماهنگ کرده بوده نیماش

 ...  دمشونیکه تا حاال ند نیهم يدارن، پس برا یبیچهره غر دمید نطور،یکه ا...  یاوک -

 به سرتا پام انداخت،بعدم دستشو سرشونم گذاشت ینگاه هیگفتو باز  نویا

 به مهمونت خوش بگذره ،وشما جنابِ؟ میکن یم یامشب سع -

 ...بنده افخم هستم ، ساسان افخم -

 ... نمتیب یاوهوم ساسان افخم، خوش باش ، بازم م -

بود، زرنگ و  زیت...شدو بعدازم فاصله گرفت  رهیلحظه خ هی...تکون دادمو نگاهمو به چشماش دوختم  يسر

 ... بود  يا گهید زیاصل ماجرا چ "فعال ینکرده ،ول بودنو باور نیثم یی، حتم داشتم موضوع نوه دا ثیخب

تحمل کنم  يچطور"که ازمون دور شد ، راهشو سمت مهتاب کج کرد، ضربان قلبم اوج گرفته بود  یقدم چند

 "خودت به دادم برس اینگم، خدا یچیمهتاب کنار اون پست فطرت باشه و ه

کار آماده ش کرده بودم،  نیهم يجاساز شده بود همراهم بود، برا سیخودنو هی يکه رو کیکوچ نیدورب هی

 ...  ستادمیروبروشون ا "قایکتم گذاشتمو دق بیج يتو

...  شدیم دیرفتو تهوعم تشد یم یاهیس شتریکرد چشمام ب یم یاون کثافت تن مهتابو دستمال شتریب یهرچ

 ... بردم  یم رونیکثافت خونه ب نیاونو از ا جونمم که بود يداشتم وگرنه پا اجیاحت لمیف نیکه به ا فیح
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دوتاشونم به عنوان مهمونو  یکیدادنو  یم کیباغ کش رونیقبل با بچه ها هماهنگ کرده بودم، چند تاشون ب از

 ... بودن تیجمع نیخدمتکارب

 یدنیبودن با انواعو اقسام نوش دهیبار چ زیم هی،  میشد یراه نیاز دوستاشو فرستاد دنبالم ، با ثم یکی الیدان

 ... رنگو وارنگ  يها

تا مرز  ینقشه مجبور بودم امشب حت نیشدن ا ییاجرا يدر انتظارم ،برا یدونستم چ یشد، از قبل م ظیغل اخمم

 کردیم تمییبازم تن دادن بهش اذ یبخش ماجرابودول نیتر تیاهم یب دیشا دنیهم برم ، نوش یگ چارهیمرگو ب

... 

 گذره ساسان جان؟ یخوش م -

مجبور به سکوت  یول یخاموش نیسوخت از ا یتنم م کرد،یدستاش سرشونه مهتابو نوازش م زدیکه م حرف

 ...بودم 

 چرا که نه ؟... بله  -

 ؟ یزن ینم -

 ... دستش اشاره کرد يگفتو به جام سرخ تو نویا

 دیشد جهیکه مثل امشب مجبور شده بودم تاچند روز پوست تنم متورم شده بودو سرگ یداشتم بار قبل تیحساس

 ... تونستم اون حسو حالو بازم تجربه کنم  ینبود ، نم يچاره ا یول...بودن  نیسنگ یلیهم خ هیبق... داشتم 

 ...لبم بردم کیجامو تا نصفه پر کردمو نزد هی

 ...فت رفته هااز ک یپسر، ده ساله ست ، نزن رازیمال ش -

 ... بهتره  نیهم...ممنون  -

 ؟ يدار تیحساس -

 ...باشه يکردم چهره م عاد یدهنمو نا محسوس فرو دادمو سع آب

 ... راحت باش  ستین یدارن مشکل تیها حساس یلیخ -

 ...کردم  یامتناع م شدیکه توجه شون جلب نم ییتاجا دیلبم بردم با کینزد یشیگفتمو باز جامو نما يا بله

 رونیرو ب اتشیاز محتو یکمیآوردمو  نیشده بودن ، جامو آرووم پائ ادیبودن ز ستادهیبار ا زیکه کنار م ییمهمونا

 ... خوردم  یجرعه هم که شده م هی دیبا یول ختمیر
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کننده بود، تو  وونهید کیموز يفاصله گرفتم، صدا یلعنت زیتکون دادمو از اون م يگرفته بود ، سر شیآت تنم

 ...بودمو معدم در حال انفجاربود یوحشتناک طیشرا

 ...سر شونه زده شد یکه دست کردمینقطه کور نگاه م هیبه  داشتم

 ...دختر بود همون

 ! ينکرد یخودتو معرف ی؟حت هوی یکجا رفت -

 :جلو آوردو گفت دستشو

 هستم و شما ؟ دهیمن ش -

 نگفتم شتریکلمه ب هی! تونستم خفه ش کنم یکاش م"

 ... ساسان  -

 ... شدم  رهیگونه م ، چشمامو تنگ کردمو به صورتش خ يشد رو دهیباال اومدو انگشتش کش دستش

من فکر  یامشب ، ول نیهست یعوض الیدخترا تو و اون دان يمجلس به جا نیستاره ا... تو  یخاص یلیخ -

 ...ياز اونم سر یتو حت کنمیم

 کردمو گفتم یکج خنده

 !ادی ینم ينظر پسر بد ؟بهیچرا عوض یممنون ، ول -

 کنهیساده و کم سنو سال، ازشون استفاده م يشرف که کارش فقط نابود کردن دخترا یب هیکثافت ،  هیاون  -

 ... دور  ندازتشونیم فیدستمال کث هیو بعدم مثل 

 ؟ یهست یقربان هیپس تو هم  -

 ...شد  رهیبهت به صورتم خ با

 ... حرف بزنه  شینفرت از شکارچ نیبا اتونه  یم یقربان هیفقط  -

 ...انداخت  ریبا اخم ز سرشو

 !پس حدسم درست بود؟ -

 ... نابود کرد  مویشرف همه چ یاون ب...  وونیاون ح -

 ... کنمیدرکت م -

کردن، درك  رونشیآشغال از خونه ب هیدخترو که خونوادش مثل  هی یتون یم يحرف مفت نزن، توچطور -

 ...  ستمین شتریهمه کاره ب هیمن فقط به خاطر اون که االن  ،یکن
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 ... باشه  یتونست کمک خوب یجلو و فاصله مو باهاش کم کردم، اون م رفتم

 چونه ش گذاشتمو گفتم ریز دستمو

 !واسه جبران باشه  ییجا دیخودتو ناراحت نکن، شا -

 ... داد  لمیتحو يباال انداختو خنده مسخره ا يا شونه

 ... ستیبرام مهم ن گهید -

 گفتو به صورتم زل زد نویا

 ؟یستین ششیچرا پ -

 ؟ یک شیپ -

 ...یاون باش شیپ دیبا ست؟االنیمگه دوست دخترت ن ن،یثم -

 یکیکه االن داره با  ینیب یمنم اومدم ، م امیاز من خواست باهاش ب ن،یهم میما فقط دوست...  ستینه ن -

 ...گذرونه  یخوش م گهید

 ...انداخت  ینگاه دیرقص یتراز خودش م فیکث هیکه داشت تو بغل  نیبه ثم برگشتو

 :جلو آوردو گفت سرشو

 م؟یاگه شبو باهم باش ستین یپس مشکل -

 .... شمیخوشحال م "اتفاقا... نه  -

شونه م  يدستشو رو ستادویذره فاصله رو هم کم کردو کنارم ا هیبود که همون  ومدهین رونیاز دهنم ب جمله

 ... گذاشت 

 م؟یباهم باش شتریب يدوست دار -

 !امشب ؟ -

 ؟يدار ینکنه مشکل هیچ -

 ...زد  يگفتو قهقهه مستانه ا نویا

 ... آخر زده بود میبه س "که وقتش نبود،واقعا فیدستام خفه ش کنم ح نیخواست با هم یم دلم

 ...ستیمهم ن "من اصال يبرا يباشه هر طور دوست دار -

 ...ستمیراحت ن نجایخلوت ، ا يجا هی میپس بر -
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 ییگرفتم، رادارم شناسا میگوش يرو امیپ هیدارو دستش بود،  الویدان ینگاهم تمام مدت پ یشدم ول همراهش

 ... آماده بودنشونو گزارش کردن  ينطوریشده بود بچه ها مستقر شده بودنوا

شکنجه ها  نیهمه ا یتونستم باعثو بان یهمه سال عذاب م نیمن کم کم بعد ا شدویم يها سخت سپر لحظه

 ... بندازم  ریرو گ

 نجا؟یا مینیبش -

 ...آره خوبه  -

 میمشغول شد مویاشغالش نکرده بود ، نشست یکس ادیز گاهیبود که به خاطر دوربودن از جا یخال یتا صندل چند

 ... 

 ییقابل باور بود ، وجود دخترا ریهمه برام غ شترازیکه ب يزیچ یبه اندازه خودش جالب توجه بود ول یچ همه

 ! داشتن ادیخواهان ز رانمیانگار داخل ا یول! از شون استفاده کنن یعلن شدیکم سنو سال بود ،باورم نم

 دادمو گفتم  رییطرز نگاهمو تغ...مجبور بودم یعنی...پروا شدم  یب

 ؟یشناس یدخترا رو م نیا دهیش -

 ؟ ادی یچشمتو گرفتن؟ بچه ن که ، خوشت م هیچ -

 !طور مراسم وجود اونا ممنوع ، راستش تعجب کردم نیتو ا رانینه، فقط برام جالب بود، خارج از ا -

وگرنه در واقع  ادیب شیپ یخواستن با وجود اونا مشکل ینم گه،یاعالم کردن د يجشنو نامزد نیا نیواسه هم -

 ...ستیدرکار ن ينامزد

 !؟ "جدا -

 ... چه خبره نجایدونن ا یگروهن، همه م نی؟ اونام عضو هم يمراسم مسخره رو باورکرد نیا "واقعا یعنی -

 ينامزد هیکنن به  یم لشیشبونه داشته باشن تبد یخوشگذرون هیخوان  یهربار م یعنی... مسخره ست -

 ؟يسور

عادت داره  ادی یم خان ، از اون ور آب الیکرده داره جناب دان زیمهمون عز هیامشب فرق داره،  یول...نه  -

بهشون مشکوك  کمی ایتازگ ی،ول ادی ینم ادیبره، ز یکنه و بعدم باخودش م یچندتا دخترو انتخاب م ادیم یوقت

 ... محتاطانه تر عمل کنن  یکمی نباریدادن ا حیترج نیشدن واسه هم

 !جالب شد ... نطوریکه ا -
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دادو  هیتک یبه پشت صندل يوقفه ا چیه یگذاشتم، ب یصندل یپشت يکردمو دستمو رو یکه تموم شد پوف حرفم

 ... دیکش نمیسرشو توس

 ...که فیح یخواستم نعره بکشمو با نفرت پسش بزنم ول یم

 ؟ یکنیمن از اونا وارد ترما، چقدر نگاهشون م -

 !؟یچ -

 ...ولشون کن ... یباش قهیکردم انقدر بد سل ی، فکر نم یچیه -

 !خورن برام جالب یوول م الیکنار دان نکهیشون ندارم، ا يکار -

کس  چیاون به ه گه،ید نیواسه هم فیگم کث یم اد،ی یخوشش م 15 ریز ياز دخترا گهید ينطوریاون ا -

 ...کنه  یرحم نم

 چرا اونا؟ ادیآدم که دوروبرش ز -

من  شهی،باورت م دمیسالم بودباهاش خواب14 یبار وقت نیداره، من خودم اول سمی، ساد ضیمر گه،ید نیهم -

 سالم باشه ؟ 18االن 

 ...اومد یبه نظر م گفتیکه م يزیچ شترازیب یلیخ!نبود یشدم ، باورکردن قیچهره ش دق به

 ...دیصورتم کش يبعد دوباره دستشو باالآوردو رو...  هیکر ياز اون خنده ها دیخند بازم

 ... یخواد مال من بش ی، اوم دلم م یتاپ یلیتو خ -

 ...رما یشم م یبلند م یگندبزن ،يخورد يادی، ز گهیبس د -

 تو اتاق؟ میبر يخوا ی، م یمهمون الیخ یب"نشو ، اصال یخب بابا، عصب یلیخ -

 !تو اتاق؟ -

رن خلوت، گفتم اگه دوست  یشناسم، بعد جشن همه م یرو خوب م نجایا... تو اتاق خواب  ز،یعز گهیآره د -

 ...میمازودتر بر يدار

 نیقسمتم شد ، البته وجود همچ يبه هدفم برسم که شکار بهتر نیخواستم با ثم یبود،م نیهم "قایدق نقشه

 :باز لحنمو عوض کردموگفتم ...دادم یبودن باهاش نشون م يبرا اقمویاشت دیبا... دوراز ذهنم نبود نجایا ییکسا

 اد؟ین شیپ یمشکل -
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رن  یخاصش اول م يرو آماده کرده، مهمون ها یهمه چ الینجان،دانیا نیاالن همه واسه هم!يشد ونهید -

هم آوردن ،  یچند تا رقاص عرب یاونجاست حت یجشن اصل کنن،یخوان انتخاب م یکه م ویهرک ویسالن اصل

 ...رن خلوت  یبعدم م

کردم که من مثل اون حالم  یوانمود م يطور هی دیداغ ، با شیکشدار شده بودو تنش مثل کوره آت کلماتش

 ...داخل  میزودتر بر میواخ یخراب و م

 ! رهیسراغ منو بگ یکس "اصال دیرس یانقدر تو خودشون غرق بودن که به نظر نم هرچند

بودنش حالو روز خودمم  نیبه خاطر سنگ یخورده بودم ول کردمیکه فکرشو م يزیکمتر از چ یلیخ نکهیا با

 ...کردیوحشتناك شده بود، اما هنوز مشاعرم کار م

اونجا بودن ظاهرشون به خدمتکار  يچند نفر هیشده ،  نیسالن بزرگ تزئ هیبه  دمیرس میکه رد شد يدر ورد از

 ...هم در حال دستور دادن بود يچند نفر هیزد،  یم

 یبلند م يکه داشت با صدا ينطوریگفت، بعدم هم يزیشون دست دادو دم گوشش چ یکیجلو رفتو با  دهیش

 ...اومد سمتم  دیخند

 ؟يکرد شیراض -

 ...  نیخواست هم یوقت م هینبود، فقط  یکارسخت -

 ارمیتونستم دووم ب یم یزدمو مثل کوه آتشفشان هرآن در حال انفجار بودم، تا ک ی، اما از درون زار م دمیخند

 !دونست یفقط خدا م

 ...ادامه داشتن  یکیتا ته راه رو بار فیکه رد یپشت سر هم يسمت اتاقا میرفت

شماره رو گرفتم، از قبل هماهنگ شده  نیفقط آخر ارمیب رونیرو ب یگوش نکهیبدون ا بمویبردم سمت ج دست

 ...کردن یتماس خودشونو آماده م نیا دنیبه محض شن دیبا... بود

تونستن  یم رونیو بچه ها از ب شدیگرفته م لمیصحنه ها داشت ف نیبود که از تمام ا نینکته مثبت ماجرا ا اما

تونستم تحمل  ی، نم میاومد یبرقرار شد که سمت سالن اصل یاتصال بعد از وقت ن،البتهنیرو خوب بب یهمه چ

 ... مهتاب باشن  يکنم همه شاهد ماجرا

 ؟ ادی یخوشت م نیاز ا نیبب -

 ...حاضرو آماده بود  یبه اتاق کردم همه چ ینگاه

 ...آره خوبه  -
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 :گفتم دمویبه صورتش کش یدست...ته ته ماجرا بود  نیشدم، ا کشیگفتمو نزد نویا

 ...ياریدوتا از اون کوچولو هاروهم برام ب یکی دیبا میاگه قراره امشبو باهم باش -

 ...توهم رفت  اخمش

 ... یاز اول بگ یخواست یخب م ،یهست یعوض یلیخ -

 ...نشد  -

 ...ستمیبرو کنار کثافت، من از اوناش ن -

 ...شدم  رهیچشماش خ يدستشو گرفتمو فشار دادم بعدم تو مچ

 ... یشغل عال هی، به عالوه  ادیم رتیگ یپول خوب -

 ... یاول یشد به همون عوض لیاز اون دختر چموشو سرکش تبد هوی

 چقدر؟ -

 ... کنه  تیهرقدرکه راض -

 ... یآخه کار سخت... االن  نیپس هم -

 ...ستین یباشه مشکل... اوهوم  -

 .. .رو که خواسته بود کف دستش گذاشتم  یرقم

 ؟ یانتخاب کن يخوا یم -

 ها نبودن ؟ یرونیمگه همون ب -

 ...نه ، اونا نمونه بودن  -

 ...گفتو شروع کرد دوباره به قهقهه زدن نویا

 ...بهتره  یلیخ ينطوریا... خوام  یآره م -

 ... شهیکه نم ينطوریا ا،یکن یرو هم راض گهیچند نفر د دیبعد با -

 ...رو که گفتم بکن  يکنم ، تو فقط کار یم ی، راض ستین یباشه مشکل -

 ... کردنشون  یراض ينبود برا یمشکل نیرو دارم، واسه هم شیمسئله رو پ نیداشتم ا حتم

برام  یلو بره تا ابد راه برگشت یکردم اگه االن همه چ یدل تو دلم نبود،حس م... رونیرفت ب قهیچند دق يبرا

کارو دارن  يهوا یحساب رونیدونستم بچه ها ب یم نکهیبا وجود امضطرب بودمو  یحساب نیمونه، واسه هم ینم

 ... بود  یبازم پنهون کردن استرسم کار وحشتناک یول
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 ...سرمست بود  یهوا اومد تو ، حساب یب

 

 ...آماده شون کردم ...  ایب -

 ...خواما یهاشونو م یسوگل -

 ...ستیکه ن یاونا مال خودشن، الک! وقت هینکنه  تیسرد -

رو که خودمم خوب بلد بودم جور  نایا ا،یبرام آماده کن تشونویخاص یهمه بهت پول ندادم که چند تا ب نیمن ا -

 ... امیکنم ، من دنبال اصل کار

 ...شه ، سخت  ینم -

 ...درآوردمو جلوش گرفتم  گهیتراول د چندتا

 شه ؟ ی؟ م یحاال چ -

 ...خودت  يشد پا یهرچ ی،ول ادهیز سکشیر -

به بهونه  نکهیفرستن، وگرنه ا یم يدونم تورو دنبال مشتر ینم يبچه جون فکر کرد ست،ین یالیه خباش -

 ... يا کارهیچ"دونم تو واقعا یهمه ش حرف مفت، من خوب م يشد کمینزد یو خوشگل یخاص

 ...نثارم کرد یتا ابروشو باال دادو چشمک هی

 ؟يدار یمشکل گه،یعاشق چشمو ابروت شدم ، کارم د يآقا خوشگله؟ پس فکر کرد يسراغ دار يکاربهتر -

 برم؟ دیحاال کجا با... برس فتیشغل شر نی؟ تو به هم ینه چه مشکل -

 ...طرف نیاز ا ایب -

همون  دیبا یهم پول نداشت نجایمثل هتل چند ستاره طبقه هاش باهم فرق داشت ، ا...سرش راه افتادم  پشت

  ... يشدیطبقه اولو کاسب م يآشغاال

مشوش بشمو ضربان  شدیشدن به اصل ماجرا باعث م کینزد یباشه ، ول يظاهرم عاد کردمیم یمدت سع تمام

کردم  یم یکوتاه نیاگه کوچکتر...کلمه یواقع يبه معنا دمیترس یم... قلبم تمام مدت در اوج باشه و تنم داغ

نقشه که  نیا دنیرس جهی، به نت شدینابود م يسهل انگار هیو جستجو جنگو جدل ، با  قیچند سال تحق جهینت

 ...از حد مهم بود  شیزد برام ب یم يا گهیداشتو ظاهرش جور د يمسائل پشت پرده ا
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معما  نیبخش حل نشده ا نیتونه مشکل تر یدونستم خواهرم م یبود که نم نیتنها بخش رو نشده ش ا برام

 ریز امیبود که دن يباند روز نیهم یعضو اصلشده ،  رشیکه خواهرم اس ی،کس الیدان دمیکه فهم يباشه ، روز

 ...و رو شد

بخش  نیهم نبو ، ا یکه اگه نبود محراب یشو سر ترمه معصوم در آوردم ، کس یتالف دمویکه بر يروز همون

تونستم مهتابو  ینم "فعال نکهی، بدتراز همه ا شتریرو ب تشیحساس کردویاز حد سخت م شیماجرا بودکه کارو ب

، هم  کردنیدارم ، هم اونو نابود م نبه او یکردن که من ربط یم یشک نیماجرا دور کنم ، اگه کوچکتر نیاز ا

اون همه  یحتم ينابود یعنی نیدادن و ا یم رییتغ مویهمه روش تمرکز کرده بود نیبرنامه هاشون که ا "کامال

 ... گناهیدختر ب

سردسته اون  کردنیاز بچه ها ،همه فکر م يد محدودتعدا هیدونستو منو  یموضوعو فقط فرمانده ارشد م نیا

مهتاب  يشدن پا دهیکش ینشون داده بشه ، ول ينطوریبود که ماجرا هم نیما هم ا یباند فاتح و تمام مدت سع

 ... باره اجرا کنم  هی اتمویشد نتونم تمام فرض ینشده بود که باعث م ینیب شیاتفاق پ هیماجرا  نیبه ا

  دیسرشونه مو پرس زد

 خوشگله؟ يکجا -

 ...، فقط منتظرم  جایهمن -

 يتا دختر بچه سال با ظاهر ستیب کیاتاق بزرگو باز کرد، چشمام گشاد شد ، نزد هینثارم کرد در  يا قهیسل یب

 ...دادن  یروبروم جولون م ظیغل شیوحشتناکو آرا

شد  ینم دهیهم توش د یمونیپشبرق  یانداختم، حت يبه چندتاشون نگاه سرسر... شدم  قیچهره هاشون دق به

هاشون نگاه  یشون، بعض گهیسمت چندتا د دیتعدادشون کم بود، نگاهم چرخ یول! نبودن یناراض ادمی، انگار ز

 يشدم، گوش دادم به ندا قیباره نجات بدم، باز دق هیتونستم همه رو  یگرفتم ، نم شیداشتن، آت يغم زده ا

 تیواقع نیدور شدن از ا يا هیبراشون ثان دیشد فهم یبود که م ين طورقلبم ، دوتاشونو انتخاب کردم، نگاهشو

 ... تونه حکم ورود به بهشتو داشته باشه  یدردناك م

 لب باز کردم  باالخره

 ... خوام  یدوتا رو م نیا -

 شدیو م صالیو است یدگیرنگ پر دنیانتخاب منو شن یمعصوم بودو نگاهشون مضطرب ، وقت "شون واقعا چهره

 دیتو ظاهرشون د
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 ... دخترا نیایب...باشه  -

 ...زدیشدن، التماس تو نگاه معصومشون موج م کمیوحشتو اضطراب نزد با

 تون شد ؟ یانعام خوب بهتون بدن حال هیبه آقا خوش بگذره تا  نیکن يکار هی -

 ... گفتنو پشت سرم راه افتادن  يا بله

 ...  یافت یم تیاز کاسب یباش نجایکنم، ا یخبرت م گهیدوساعت د یکیباش ،  رونیتو ب -

 ...ستادیگفتو دم در ا يشو بهم دوختو باشه ا یوحش نگاه

 ... میحاال حاال ها الزمشون دار ا،یاریدر ب يباز یبه سرت نزنه وحش -

 ...گوشه کز کرده بودن  هی دنویلرز یم... حرف بستمو دخترا رو هل دادم داخل اتاق  یب درو

هم در کار  يزیچ یکروفونیتونستم مطمئن باشم م ینم ینبودم، ول يخبر نیدور اتاقو نگاه کردم، از دورب دورتا

 ... نباشه 

 

بزنم که خودم  ییحرفا چارهینشون دادن ماجرا مجبور شدم به اون دوتا دختر ب يعاد يکردم، برا يساز صحنه

آوردمو شروع  رونیب بمیرو از ج یت ، گوشکه گذش یکمیکردم،  یمرگ م يآرزو شدمویمشمئز م دنشیاز شن

  بودشده  یدنید بیچهره هاشون عج...روشون  يکردنو بعد گرفتم جلو پیکردم به تا

 ...خوام کمکتون کنم یم نیآرووم باش -

اون موقع وقت  یول شن،یجمله مجاب نم هیدونستم که با  یشده بودن بهم ، م رهیگشاد شده خ يچشما با

 ...نداشتم ، دوباره نوشتم  یکاف

 ... نیبهم اعتماد کن دیبا نیندار يچاره ا -

واسم نمونده بود،  یراه"واقعا یدادم حرفمو باورنکن ، ول یزد، بهشون حق م یم دهیرنگ پر بیشون عج چهره

 ...بشه، مهربون نگاهشون کردمو دوباره نوشتم یکیکردم چشمامم با حرفام  یسع

 ...که دردسر درست بشه  نینگ يزیممکنه صدامو نو داشته باشن ،چ،  نیرفتار کن يعاد -

تکون دادمو تا  يسر خت،یر یهوا م یکردم اشک بود که ب ینگاه زدیشون که بچه تر م یکیصورت  به

 ...شونه ش بذارم  يآرووم کردنش دستمو رو يخواستم برا

 ...آقا -
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انقدر که انگار از اول ...بسته  خیدهنش گذاشتم ، تنش  يدست جلو بردمو رو کرد،یرو خراب م یهمه چ داشت

 !تو رگاش نبوده  یخون

 ... بود  يبد "واقعا طیشرا... امی یدونستم االن چقدر وحشتناك به نظر م یبه خون نشسته بودو خودم م چشمام

 نوشتم دوباره

 تا کمکتون کنم ،باشه ؟ نجامی، من ا نیکنم باورم کن یخواهش م -

 باشه ؟ دمیشدمو بعد دوباره با سر پرس رهیگرفتن بهشون خ دیو به قصد تائنوشتم نویا

 دوباره نوشتم  دمویکش قینفس عم هی،  کننیکم حس کردم دارن بهم اعتماد م کم

 شک کنه ، باشه؟ یخوام کس ی، نم نیشیآماده م نیکه انگار دار نینشون بد ي،شما طور رونیرم ب یمن م -

 یصرف نکرده بودم، حاال م يانرژ یکس يکردن حرفام رو ریتاث يعمرم انقدر برابهشون نگاه کردم تو  باز

 ... نفوذ حرفام ، کارساز بوده يتنو صدامو لحن کالمم چقدر برا دمیفهم

نداره ، فقط  یفرق... یهرچ... ، در مورد من نی،سکوت نکن نیکنم ، باهم حرف بزن یقفل م رونیدرو از ب -

 ...نیشیآماده م نیدار نیوانمود کن

 دنویکردم، بلند بلند شروع کردم به خند یم يباز نقش باز دیبا... دیطول نکش شتریب قهیهام دوسه دق نوشته

 ...کردن از اندامشون  فیتعر

 ... واجب بود  یول زیانگ نفرت

 گفتم ادیکش دار به نظرب کردمیم یکه سع ییدوباره با صدا بعد

تخت  نیا يخوام حاضرو آماده رو یبرگشتم م یوقت ن،یتا آماده بش رونیبرم  یخوشگل ، من م يخب دخترا -

 ؟ گمیم یکه چ نیفهم ی، م نمتونیخوشگل بب

کنم ، رنگ نگاهشون عوض شده  یم يکردم با چهره م بهشون بفهمونم دارم باز یم یگفتم سع یرو که م نایا

 ... نکته مثبت باشه  هیتونست  یم نیو ا دیرد اعتماد و تو چشماشون د شدیبودو کم کم م

 قبول؟  نجامیا گهید قهیتونم منتظر باشم، چند دق ینم ادیمن ز -

داشت توکثافت  گهیکه د یی،جا اطیوقفه رفتم سمت ح یب... زدمو بعدم قفلش کردم  رونیگفتمو از در ب نویا

 ...  تیوانیتوشم به ته ح يبودوآدما دهیبه تهش رس یمهمون شد،یغرق م

 یداشت غوغا م کیچراغارو خاموش کرده بودنو موز دن،یرقص یخوردنو به ظاهر م یداشتن تو هم وول م همه

 ...  شدیم دهید یفیکردو نور ضع



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ٢٨٥ 

 یآخرو م امیمدام پ نکهیکرده بود به خصوص ا میعصب نیا دمشوید ینم یگشتم ، ول یدنبال مهتاب م داشتم

تونستم  یکردن مهتاب نم دایقبل از پ یمن هستن ،ول دیتائ منتظر اتشونیعمل ياجرا يگرفتم که بچه ها برا

 ... رفت  یداشت زمان از دست م ينطوریکارو بکنمو هم نیا

لحظه که  نیتو آخر یهوش بشم ، ول یب جانیداشتم، هر لحظه ممکن بود از زور فشارو ه يمرگ آور حالت

 :گفتم دمویدستشو کش...  دمید نویثم شدمیم دیداشتم ناام

 مهتاب کجاست ؟ -

 شده ؟ يزی، چ الیدان شیپ اطیاونطرف ح -

 يلطفم فقط به خاطر همکار نیا رون،یکثافت خونه بزن ب نیاالن از ا نیهم یکن داینجات پ يخوا یاگه م -

 ... یافته خودت باش یم رینفرکه گ نیوگرنه حقت بود اول کنمیدارم بهت م يکه باهام کرد

 ...من  يخدا يوا -

 ...شدیبودو چشماش مدام گشاد م دهیشد قشنگ حس کرد، رنگش پر ین ضربان قلبشو مگرفت اوج

 ... االن  نیهم... رمیاالن م نیمن هم... باشه  -

 ... ینیب یخود ضرر م یتعلل کن يزودتر برو، بخوا یرو جلب کن یتوجه کس نکهیبدون ا -

 ...  رمیاالن م...االن ... باشه ... باشه  -

 ...  امیماجرا سراغت ن نیبعد ا کنمینم نیوگرنه تضم ادیسرش ن ییدعا کن مهتاب بال -

 نمشیوقت نب چیه گهیاون لحظه دعا کردم د... کنم ،آرووم از کنارم ردشدو رفت  دشیتا بازم تهد ستادینا گهید

 ... تونم مثل االن رئوفو بخشنده باشم  ینم گهی، مطمئن بودم اون موقع د

که  یزمان نداشتم، استرس تموم وجودمو گرفته بود، رفتم سمت مهتاب ، شانس آوردم کس شتریب قهیدق چند

 کردیم يدلبر گهید یعوض هی ينبود ،داشت برا الیدان دیرقص یباهاش م

 دیفهم ینم "نشدم تا رقصش تموم بشه ، دست گذاشتم سر شونه پسر که تا خرخره خورده بودو اصال منتظر

 ...  کنهیم یغلط یداره چ

 ... زنه  یخان صدات م الیدان -

 با من کار داره ؟ -

 ...آره ،گفت صدات کنم  -

 شد کیخمار گند گرفتش ازمون فاصله گرفت، مهتاب بهم نزد يباال انداختو با چشما يا شونه
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 ... بشه  بمیرقص نس نیافتخار ا گهیکردم د یفکر نم زم،یمنتظرت بودم عز یلیخ -

 ...  دمیرس ی، داشتم به جنون م دی، سرشو توسرو گردنم کششدم کیبهش نزد عیسر

 ...مرددش بهم نگاه کرد يکردم، باچشما ادیسرشونه ش ز يفشار دستمو رو هوی

گوشش  کیسرمو نزد... زمان نداشتم ...کردم  شتری، فشاروب دمید دویباز اون رد ترد...شدم توچشماش  رهیخ

 :گفتم یتامل چیه یبردمو ب

 ... رونیگمشو ب نجایاز ا یپرس یسوال ای یکن یحرکت چیه نکهیبدون ا -

پس ... ندازه و نگاهم همون نگاه بود یدونستم رعشه به اندام مخاطبش م یکه م ییهمون صدابود، صدا صدا

 يرفتن دما نیو پائ دیشد د یپوستش م ریدونست، افت فشار خونو از ز یرو م یمهتاب حاال همه چ گهید

 ...بدنش رو هم 

 ...محراب تو -

 ...رو به تنش آورد، اخم صورتش روپرکرد  يپهلوش بود بازم فشار يم که رو گهید دست

 ... یتونم ،ول یکه م یدون ی،م زمیهمه خونتو بر ياالن جلو نیخواد هم یدلم م یلیخ -

از تنم  شویآت دنیدوسرشدم، شعله کش ياژدها هی هیشب شتریدونستم ب یم شدویمدام بازو بسته م مینیب يها پره

 :گفتم یفرستادمو دوباره کنارگوشش با لحن تلخ رونینفسمو پرصدا ب کردم،یقشنگ حس م

از  شتریب یلیمهتاب، خ میعصب یلیشرف عالمم اگه روزگارتو جهنم نکنم، خ یب...  یلیمهتاب، خ یپست یلیخ -

کمو  یب کنمیرو م يکار هی گمیم یوقت یدون یدونم که م یم... در حال انفجارم  ،یکه فکرشو بکن يزیاون چ

! به خاطر خودم  دیفهمم ،شا یرو نم رنتیکثافتا بگ نیذارم االن با همه ا ینم نکهی، ا دمیکاست انجامش م

،  دنتینفس کش يفرصت برا هیهست  یهرچ یول! ماجرارو بفهمه نیته ا یشم اگه کس یچون نابود م دمیشا

 ...حرف فقط برو یپس ب

 ...به خدا -

کدوم اشتباه  يدونم جزا ینم یمن، ول يننگ جزا نیدونم ا یم ار،ین فتیاون زبون کث ياسم خدارو رو -

 ...، به دادم برس ـــایخدا يوا...

رو هضمو  ییآبرو یب نیکه داشتم ا یبه من...به من  ي، وا ي،وا ينفس کم آورده بودم ، وا شدم،یخفه م داشتم

 ...رفت  یم اومدو یکردمو بازم هنوز نفسم م یم

 ...نشکستم  نیا شترازیاالن ، برو تا ب نیبرو مهتاب ، هم -
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،  شهیاتفاق م هیمتوجه افتادن  "حتما نیحالو روز بب نیباا نویا یدونستم اگه کس یم دم،ید یاندامش رو م لرزش

 ... دمیرس یفرصت نداشتم، داشتم به خدا م شتریب قهی، هنوز چراغا خاموش بود ، دوسه دق دمیدستشو کش

 دینجات جون مهتاب با يبرا یدونستم اشتباه، ول یکردم ، م ینفر اعتماد م هیبه  دیبا م،یشد یدر خروج کینزد

 ... اعتمادو بده  نیتونست جواب ا یجزفربد نم یکردم وکس ینفر اعتماد م هیبه 

 ...بود شماره شو گرفتم  یبه هر جون دادن یول ادبودیز سکشیر

 ... ، مهتابو با خودت ببر یر اصلدم د ایبدون حرف ب -

 کنه؟یم کاریشده ؟ مهتاب اونجا چ یمحراب چ -

 ... مراقب باش  یلی، خ ایمگم فقط ب یحرف؟ وقتم کم ، گوش کن چ یگم ب یاحمق نم -

 ...داخل امیتونم ب یمن نم سته،یبا یبگو دم در اصل -

 ...باشه  -

 :گدار به آب زده بودم، روکردم بهشو گفتم  یب یلیخ نجاشمیقطع کردم، تا هم تماسو

 ،یدم در اصل يریم رم،یگیجا نفستو م نیخدا قسم هم يبه خداوند یرو که گفتم بکن ياون کار ریاگه غ -

 سراغت، مفهوم بود؟ امیتا خودم ب ير یبا فربد م ،یحرکت اضاف چیبدون ه... عیسر

 !کنم يبرام نمونده بود که براش دلسوز یحس چیکه ه بیچشماش کاسه خون شده بودو عج دویلرز یم تنش

 ... فرستادم  یآخرو م امیپ گشتمویدخترا برم شیپ دیآخرو بهش کردمو ازش فاصله گرفتم ،با نگاه

 ... بهت محتاجم کمکم کن  ایخدا... منتظر من بودن  همه

 

 "ترمه"

اشتباه کرده که  گهیکنه وم یمدام سرزنشم م امیبرام نمونده، ت یجون گهیکردم که د هیطول راه انقدر گر تموم

 یم يدادن ، تمام مدت داشتن نقش باز میدونه اشتباه بزرگو اونا کردن که باز ینم یمنو باخودش آورده ول

 ... ددادن، من احمقم باورم شده بو ینشون م يا گهیکردنو اوضاعو جور د

گذرم  یتا عمر دارم ازت نم ادیسرش ب ییاگه بال حالم بده، به خداقسم یلیخ ام،ینگو ت يزیچ کنمیخواهش م -

 ... 

ارشد ماباشه ،اونو  يروهایجز تعداد انگشت شمار ن دیاون االن شا ف؟یآدم ضع هی ؟يدید يترمه تو اونو چطور -

رو گذروندن، ترمه تو  ینفرهستن که اون دوره آموزش40 کیفقط نزد ایتو دن یدون یدختر، م ریدست کم نگ
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 نانیباهوشو با درك، بهت اطم تصورت شترازیب یلی، اون خ یشناس یمحرابو هنوز نم یتیشخص يایاز زوا یلیخ

 ... ادییم رونیکنه وازش سربلند ب یم تیتنه هدا هی اتویعمل نیدم ا یم

 ... خوام  یمحرابمو از تو م ایسوزم، خدا یم شتری، ب گهیازش م شتریب یهرچ

 ...مضطرب  ادوی یظر مبه ن دهی، رنگ پر کنمیچهره ش نگاه م به

  میبهش اعتماد کن دیبا یگی؟ توکه م دهیپس چرا حاال تو رنگت پر -

ترمه ...  ارهیسر خودشو ما م ییچه بال ستیمعلوم ن ییاگه بفهمه توهم با ما نکهیا يبرا ست،یاون ن يبرا -

 ... یقسمم داده بود نذارم بفهم

 ... منم قسمت دادم  -

 ... با ارزش  ایاون برام اندازه تموم دن -

 ... شتریمنم خواهرتم ، پس حق من ب -

 ...مطمئنم  نویکنه ا یم م چارهیدونم ب یم... ستیبه اندازه اون محق ن ایکس تودن چی، ه ستین -

 ... داد  یم میباز دیمقصر خودش، بهش گفته بودم منم هستم، نبا -

 ...بفهم  نویبه خاطر خودت بود دختر جون، ا -

 یوقت دمینشونتون م ن،یپا گذاشت ریغرورومو ز نکار،یباا نیخوامم بفهمم ، شماها منو له کرد یفهمم ، نم ینم -

 ؟یچ یعنی شهیزن نابود م هیغرور 

 گهیفرسته م یم رونیپر صدا ب نفسشو

 ...به خودم کردم  ینشم لطف بزرگ ونهیاز دست شما دوتا د -

 ؟يدیبس ،فهم نویهم نیفقط ساکت باش"تو فعال -

 ...کنم  کارینفهمم چ -

 ...نامرد يمعرفتا یب -

 ! کنهیو با تعجب بهم نگاه م گردهیبرم

 !ترمه -

 ه؟یچ -

کار  نیسکوت بهتر"قایدق دهیدونم که االن فهم یده ، م یم حیتو چشمام خشم هست که سکوتو ترج انقدر

 ...ممکن 
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م  ونهیداره د نیداخلو ا میبر میتون ینم یول میرس یروقت مس شه،یگفتن جشن نه شب به بعد شروع م بهمون

 یاز بچه ها م یکی نیماش م،کناریشیباغ م کی، نزد مینکن يکار دهینرس يقراره تا از طرف جناب دستور کنه،یم

 ... میستیا

 گهیاندازه و م یبه اطراف م ینگاه امیت

 ...دستور آماده باشو گرفتن  "ظاهرا ،يمحمود نیماش -

بچه هاست  یحواسم پ...تونم تعدادشونو هم داشته باشم  یم جرمیرادار پ يرو امیحق با ت کنمیاطراف نگاه م به

 ...خوره یزنگ م شی،که گوش

 شده؟ يزیچ...بگو پسر !الو ، فربد  -

- ... 

 ؟ کنهیکارمی؟اونجا چ یچ -

- ... 

 ش؟یبر یمن، حاال کجا م يخدا يوا -

- ... 

 ... میا مستقر شدباشه ، آره م...باشه  -

- ... 

 ...مراقب باش  یلی، خ دمیاوهوم فهم -

کنم موضوع حرفشون مهتاب باشه ،  یم دایحتم پ ره،یباال م امیاز طرف ت يهرکلمه ا دنیقلبم با شن ضربان

 ...  ستیدوراز ذهن ن "مجلس اصال نیبودنش تو ا

 شده؟ یچ -

 !؟ کنهیم کاریگه مهتابو قراره باخودش ببره، مهتاب اونجا چ یم -

 ...شهیم لیتبد نییقیندازم ،حدسم به  یم ریز سرمو

 ترمه؟ یدونست یتو م -

 ...خونه خب یدرس م نجایمهتاب هم -

 خراب شده باشه ؟ نیتوا دیخونه االن با یشهر درس م نیتوا یهرک یعنی -

 !دونم ینم -
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که طرف اونو  شهیق تو هم مثل همکرد ، احم يکار یاون نامرد بازم مخف ،یدون ی، خوبم م یدون یچرا م -

 ... یگرفت

 شیساعت پ هی نیتا هم يمگه خود تو نبود! بده یحیتوض دهیالزم ند دیا،شایگ یم يدار یمراقب باش چ -

 ؟ يکردیم يازش طرفدار یداشت

 ... روازمن پنهون کنه  يزیشعور حق نداره چ یموضوع من با تو فرق داره، اون ب -

موضوع  نیا نیروحن تو دو بدن ،واسه هم هیمثل  ییجورا هیدونم  یم زنه،یم رونیب نیو از ماش گهیم نویا

از اون ندارم ، اگه االن محراب دم  یذارم به حال خودش باشه، خودمم دست کم یکرده ، م شیعصب یحساب

 ... ذاشتمش  یدستم بود سالم نم

 یهمه چ کنم،یچک م لمویوسا کشمیم قینفس عم ره،یگیم غامیده و پ یم غامیپ زنه،یمدام حرف م میس یب با

 ...  میش یمن حتم دارم که موفق م یپر دردسر، ول اتیعمل هیآماده شروع 

باغ به طور کامل  شه،یم دهیاستتار شده همه جا د ي،با صورتا یلباس مشک يها يروی، ن رسهیآخر م دستور

 ... شهیمحاصره م

 ... ادی یم کمینزد امیت

 ؟یترمه مطمئن -

 ..اندازه مطمئن نبودم نیوقت به ا چی هتا حاال -

 ... اتیآماده شروع عمل یهمه چ م،یبر دیبا -

 ... من آماده م  م،یبر -

 يدونم که هوا یم... آروومم  گم،یخودم بگمو م يبه خدا دیبا یهرچ رمویگ یشو تو دستام م يادگاری حیتسب

 ... همه مون رو داره 

باغ  يتو واریپوش که از درو د اهیو مامور س شهیرن ، در باغ باز م یجلو م يپاك ساز يبرا ژهیوِ يها يروین

 هیکنن، پسرا هم هرکدوم  یفرار م یسمت هیکشنو هرکدوم به  یم غیشده، دخترا ج یدنیصحنه ها د زه،یر یم

 ...راه فرارن هیرنو دنبال  یم یطرف

مدام به خودم  یشم، ول یهوش م یب جانیگذره ، دارم از اوج ه یم قهیچند دق ن،یو بب ایشده که ب يا ولوله

مونن  یهم م هی، بق یسمت ساختمون اصل میر یاز مامورا م گهید یکیبا  امیرم تا آرووم بمونم، منو ت یتشر م

 ... رنیتا اوضاعو تو دست بگ
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 ام؟یت يریکجا م -

 ... زودباش ترمه... داخل ساختمون هستن "بهم گفتن ظاهرا اوردن،ین رونیدخترا رو هنوز ب-

از  یکیره سمت  یم امیباشه، ت ومدهین چارهیب يسر اون دخترا ییکنم بال ی، فقط خدا خدا م میاز تشو پر

 ...پا گذاشت به فرار  دیسالن بودو تا مارو د يکه تو ییکسا

 ... صورت  يخوابونه تو یمحکم م یلیس هیکشونتش سمت خودشو بعد  یم دیضرب دست شد هی با

 ... کشهیم نعره

 شرف ؟ یبگو اون دخترا کجان ب -

 ...شه  یهوش م یلرزه ، داره از ترس ب یم تنش

 ... دونم  ینم -

 زهیریصورتش م يو خونه که رو شهیافته و گوشه لبش پاره م یسرش به دوران م گه،یمحکم د یلیس هی دوباره

... 

 ... ختمیخونتو نر نجایتا هم یحرف بزن لعنت -

 ...کنه  یتو خودشو با چهره وحشت زده به ته سالن اشاره م شهیم مچاله

 ...  انییدوتاشونم باما م رنویگ ی، پسرو م رسنیزنه ، مامورا م یم میس یب امیت

خواد  یدستو پا زدنا همش دلم م نیا يتو ست،یاز دخترا ن يکدوم اثر چیتو ه م،یکنیتک تک اتاقا رو باز م در

 ...  ستیاونم ن یول... محرابو بشنوم تا با وجودش آرامش به خونم برگرده  يزودتر صدا

 ...افته  یبه راه رو ته سالن م چشمم

 !طبقه باالن  دیشا امیت -

 ... منم به دنبالش  دنویکنه به دو یحرف شروع م یب

اتاق  ستن،یونجا هم نکنه، ا یفضارو پر م یبیمه يکنه و صدا یدرو با پا باز م نیاول میرسیباال که م طبقه

، سرم از زور  کشمیم قینفس عم هی...  میکن یم داشونیباالخره تو اتاق بزرگ ته راه رو پ... یسوم... یدووم

 ...تامل  یب عویرم، سر یبه دوران افتاده، جلو م ادیفشارز

 ... رونیب متونیبر یتموم شد، االن م یهمه چ ست،ین يزیدخترا، چ نیآرووم باش -

باهاشون حرف بزنم ، دارن از شدت استرسو اضطراب به  دیبا شه،یم شیر شیکنن به زار زدن ، تنم ر یم شروع

 ... رسن  یجنون م یمرز ب
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 نیتون یم یحت گهیتا چند ساعت د ن،ی، به ما اعتماد کن نیخوام آرووم باش یتموم شد، از تون م یهمه چ -

 ...  گمیم یچ دینیبب نیب گوش بدخو نوی، حاال آرووم باش نینیخونواده هاتونو هم بب

که  يتجربه ا کنمیدرکشون م د،ید شهینم يا گهید يزیجز رد اشک چ "، فعال کنمیچهره هاشون نگاه م به

 ... ستیکارساز ن امشیالت يبرا ختنمیاشک ر ایدن هیداشتن قد 

ممکن هرلحظه  ن،یریعنوان از هم فاصله نگ چیهم که افتاد به ه ی، هر اتفاق نینیکنار هم آرووم بش نجایهم -

 یو آرووم، کس نیهمو پشت هم باش شیبزنن، فقط پ يدفاع از خودشون هم که شده دست به هر کار ياونا برا

که خودمون اوضاعو  میینجای، ما ا يا گهیکار د اهریبکنه ، بخواد فرار کنه ،  يبه ذهنش نرسه که کار احمقانه ا

 ... میآرووم کن

و به ماها  زنهیحرف م مشیسیمدام با ب امیت گرده،یزنم آرامش به چهره هاشون برم یکه م ییبا حرفا کم کم

 ...  ادیچهره ش همچنان مشوش به نظر م یول کنهینگاه م

 ... شهیبلند م امیت يصدا

 ؟ نیرسونم، شما مطمئن یاالن خودمو م نیباشه هم -

- ... 

 ...باشه ، اومدم  -

 گهیبهمو م کنهیروم شهیکه تموم م حرفش

 ؟یباش نجایا یتون یاومده، م شیپ یمشکل هی "ظاهرا ن،یبرم پائ دیترمه ، من با -

 افتاده؟ یمحراب اتفاق يبرا -

 ...شهیبه اون مربوط نم "نه دختر، نفوس بد نزن، اصال -

 ...باشه برو ، من هستم  -

 ...  ستادنیکه کنارمون ا يبه دوتا همکار کنهیو بعد روم گهیم نویا

 ... میجا ببر نیتا دخترا رو ازا گردمیبرم عیسر ن،یباش ی، مراقب همه چ نیرم پائ یم ،ی، کالن ياحمد -

 ...چشم قربان  -

 ... نیباش یمراقب همه چ یکنم، چهار چشم یتکرار نم گهید -

 ...راحت، من حواسم هست  التیخ امیبرو ت -

 ...  گردمیزودبرم -
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 ...خودت مراقبش باش  ای، خدا ستیدل تو دلم ن ره،یم رونیدستش از در ب يو با اصلحه تو رهیگیم گارد

 ...به دخترا  کنمیرو م دوباره

 ...  شهیتموم م یزود همه چ یلی،خ نیآرووم باش نطوری، هم ارهیرفت کمک ب -

 ...رم سمت سالن  یبعد م ستمویا یم قهیچند دق هی

 ...کنه  یبارون م ری، جناب سرهنگ بفهمه ما دوتا رو ت نینر رونیجناب سروان توروخدا ب -

 ...بندازم  ینگاه هیخوام  یرم فقط م ینم ییخب، جا یلیساکت، آرووم ،خ -

 ییصدا چیشدن، از اونجا ه یمونه، تموم اتاقا خال یدخترا م شیهم پ یکیافته اون  یشون دنبالم راه م یکی

کننده ست  ونهید ییهوا ریهم ت یگاه ادویفر غویج يصدا ن،یو بب ایکه ببه پا شده  ییغوغا نیپائ ی، ول ادی ینم

 ...رسم  ی، دارم به مرز جنون م

 !!شهیتموم م يماجرا چطور نیدونم ته ا ینم "ترس برم داشته ، واقعا اد،ی یبه نظر م میوخ یلیخ طیشرا

 ...  يریاوج گرفتن درگ یعنی نیشده و ا شتریب کیشل يتو اتاق، تعدد صدا میگردیبرم

 یکنه دوباره سمت در برگردم ، ب یمجبورم م یکالن ادیفر يآب بدم که صدا یخوام از پنجره سرو گوش یم

فقط  یاز ضارب دوتا زنم همراهشن ، ول ریجلورفته، غ ياحمد کشن،یم غیشده، دخترا ج نیهوش پخش زم

 ... خودش اصلحه داره 

رم حاال وقت  یمحکم جلو م... از دخترا یکیدست  دهیداره و م یشو برمکشه و اصلحه  یم رونیرو ب یکالن

 ...  زنهیقهقهه م رم،یگیسمتش م ارموی یم رونیمو ب ياصلحه کمر ست،ین دنیترس

 ؟ يریمارو بگ يقراره جلو سیتو جوجه پل -

 ...رم یم جلوتر

 ... ستیازتون ساخته ن ي،کار سیتو محاصره پل نجای، ا نیزم نیاصلحه تون رو بنداز -

 ... ارهیبه بازوش اونو هم از پا در م ریت هیبا یکنه ول یمقاومت م شه،یم ریدرگ يبا احمد...  کشهیم نعره

که سمتم نشونه رفته همه و  يخورده، اصلحه ا يکه احمد يریت... یکالن یهوش یب... دخترا غیهق و ج هق

اتاق با نعره بلند ...  کشمیماشه رو م رمویگیته مونده شهامتمو به کار م یول ارهیهمه داره اندامم رو به لرزه در م

 ... ادیاون مرد به لرزه در م

 گه  یم نشیافته و ح یم نیزنه، زم یکتفش خورده و خون فواره م هیرو نداره، ضربه  کیشل نیا توقع

 ...رو  یعوض نیا نشیریبگ -
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 ... کشمیم ادی، فر شنیم کمیکه همراهشن نزد ییزنا

 ... زنم  یعقب وگرنه م نیبر -

 ...  نی، زودباش نشیریبگ -

 ...کشم  یم ادیزنه و متعاقبش من فر یعربده م اون

 ...  کنمیم کیشل نیایجلو ب گهیقدم د هیاگه  -

 یقدم اشتباه م هیاز اصلحه استفاده کنه و  ستیدونم که اون زن بلد ن یترسم ، م یدخترا م يخودم برا شترازیب

 ... تونه جون همه رو به خطر بندازه 

بود، االن وقتش بود که ازفکرم کمک  نیافتادم که انجام هرکدومش چقدر برام سنگ یسخت يآموزشا ادی

 ... اجراش کنم رمویبگ

 گرفتمیرو م یینها میتصم دیمونده من با یباق هیافتاده بودو حاال توچند ثان قهیاتفاقات درعرض چند دق نیا تمام

 ... 

که  یسمت اون برمیهوا حمله م یفرصت استفاده کنم، ب نیتونم از ا ی،م نی، ناش کنمیچهره شون نگاه م به

 یکی، فاصله م با اون  شهیزنم، صورتش ازدردمچاله م یبه ساق پاش م ینیاصلحه داره وبا کف پا ضربه سنگ

اصلحه رو  کنمیم یکنمو سع یباز م شل شده رو دیکه حاال به خاطر درد شد ییبهم برسه ، دستا ادیتا م ادهیز

 یچشماش م يزنمو اصلحه خودمو درست روبرو ی، دوباره به پاش ضربه م کنهیبکشم، مقاومت م رونیازش ب

 ...  رمیگ

برن سمت دخترا  کنمیحاال بهشون مسلط ترم، مجبورشون م کنه،یو اصلحه رو ول م شهیحس م یب انگشتاش

 ... 

 ... نی، دستشونو ببند نطرفیا انیتو و تو ب... اون طرف ، دخترا  نیبر -

دارم، وجود اصلحه تو  ازیبه کمکشون ن یول نم،یب یدخترا هم م يلرزه ، ترسو تو چشما یدستام م يتو اصلحه

 ... فقط نظاره گر باشن  رنویآرووم بگ فیاون دوتا زن مثل موش مرده کث شهیدستم باعث م

رو خبر کنم ، مچ  هیبرمو بق رونیخوام از اتاق ب یم نکهیکنم ، اما هم یم یباز به دخترا نگاه شهیتموم م کارم

 ... افتم  یم نیزم يو رو شهیم دهیپام کش

 ...زنه  یمشمئز کننده ش تو سرم زنگ م ي، صدا شهی، نفسم قطع م چهیپ یتو کل تنم م درد

 ...  کنمی، نابودت م یعوض-
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 يخونو رو یفقط داغ نم،یچشمام رو بب يتونم درست جلو یخورده به دوران افتاده ، نمکه  يدر اثر ضربه ا سرم

 ... کنمیحس م میشونیپ

 ...  شهیم کیدوروبرم مدام دورو نزد يها صدا

 یزنگ دار مرگو ازم دور م يصدا هی صالیتواوج دردو است یگذره، ول یم يخبر یو ب یجیتو گ قهیدق چند

 ...کنه

شده باز ،  يریدرگ...  نمیب یاز آدمارو دوروبرم م يهاله ا هیدم اطرافم چه خبره فقط  ینم صیتشخ درست

 ... ادی یم کیشل يصدا

افته  یاما تولحظه آخر که مشاعرم داره از کار م...  چهیپ یخوره و باز درد توتنم م یضربه به پهلوم م هی دوباره

او تن که  یداغ یمرگو زندگ نیچشمام بستس ، تو مرز ب...  شمیکنده م نیتنمو از زم ریبره ز ینفر دست م هی

 ...  دینفس کش شهیفهمونه هنوز م یبهم م

 ! ستین یجون گهیانگار د یبمونم ول دارمیخوام ب ی، م دهیدوروبرم به اوج رس يادایفر يصدا

 

 "محراب"

دوباره به مرز جنونو  کیاز حد تصورم بهم نزد شیکارخودشو کرده و االن ب شهیبازم مثل هم دمیفهم یوقت

 ... ذاشتمش یاگه دم دستم بود زنده نم"اون لحظه واقعا دم،یانفجار رس

موند ،اما اونم االن تو  یهمونجا م دیبا تمونیحفظ موقع يبرا یبود ول یهمه چ انیقرار نبود باشه، در جر اممیت

 ... شدیتر م کیمن بودو داشت لحظه به لحظه بهم نزد یچندقدم

 کنمیم کاریدارم چ دمیفهم یببرم، نم يجد يبودن، باعث شده بود جد شیاون همه استرسو تشو نوی، م دمیبر

باعث شد بفهمم  دیصورتش پاش يکه رو یکه به صورتش زدمو خون يدینداشتم فقط، ضربه شد ي، حالت عاد

 ...دمیکش ادیفر... محال آرووم بمونم  گهید

 ... اعتماد کردم  زیهمه چ ی، من به تو ب امیت ينامرد یلیخ-

محکمش قفل  يدستا ونیلحظه مچ دستم م نیجلو بردم تا دوباره صورتشو غرق خون کنم اما تو آخر دستمو

 ... تربود  نیبرام سنگ ی،شوك اون کارش از همه چ کردیروم مقاومت م يبار بود که جلو نیاول يشد، برا

 ... برام مهم نبود  یچیتو اون لحظه ه یزد ، صورتش وحشتناك شده بود ، ول تشر
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سر  ییچه بال ستیمعلوم ن یبجن ریدوروبرتو نگاه کن، اگه د! حرفاست ؟  نیساکت شو احمق، آخه حاال وقت ا-

تکو تنها  نجایتونستم توروا یم ياومدم ، چطور یم دیخودو ،من با یب يخودرا نیتمومش کن ا اد،ی یهمه م

 ... بذارم 

 ... باز  دمینعره کش... جنون زده تمامو کمالو شده بودم  هیکاسه خون شده بود ،  چشمام

 ترمه کجاست ؟-

 ...دیترس چشماش

 ترمه کجاست؟ دمی، پرس یعوض-

 ....چشم به طبقه باال اشاره کرد با

 دخترا؟ شیپ-

 ...با سر جواب داد  باز

 يتوچطور ن،یونا مثل بمب ساعتمهم ترن، ابله ا یاز همه چ نایا ياون دخترا برا امیت...  ي،وا ي، وا ایخدا يوا-

 ...گذرن  یبگذرن از اونا نم یاز هرچ یدون ی؟ م یاون دخترو اونجا تنها گذاشت

 کار؟یخوان چ یهنر کردن، دخترارو م یجون خودشونو نجات بدن کل تی؟ تو اون موقع يشد ونهید-

 ...صورتش  يشدم تو براق

 نی، ا دنیدزد يدالر ونیلیباج چند م هی ياظهار نظر نکن، دوتا از اون دخترا رو برا یدون ینم يزیچ یوقت-

 ... استیظاهر قضا ینیب یم يکه دار يزیچ

 دیبا لکنت زبون پرس...  دمید یشو به وضوح م یدگیپر رنگ

 ؟ يشون کرد ییشناسا-

خبر داده، تا  مونیعامل نفوذ یموضوعو گزارش نکردن ول تشونیحفظ موقع يهنوز نه ، خونواده هاشون برا-

 ... نیش یم ییشناسا گهید قهیچند دق

 زایچ نیحاال وقت فکر کردن به ا یخودمم مشکل بود، ول يباورش برا د،یشد د یصورتش خوب م يتو بهتو

 ...مضطرب راه افتاد  يکردمو از پله ها باال رفتم، اونم به دنبالم با چهره ا ادینبود ، سرعتمو ز

 هیگر يافتاده بود و صدا یبا تن خون نیزم يرو روهامونیاز ن یکیخودش ،  يبود برا يسالن غوغا کده ا ته

 آزار دهنده بود "دخترا هم واقعا

 ...  دیدور سرم چرخ ایتر که شدم دن کینزد یول ،
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 یداشت از ب وونیاون ح يدستا ونیم نیزم يزمانو بهم بدوزم ، نفسم رو نویخواست زم یدلم م دم،یکش ادیفر

 ... داد  یجون م ینفس

دادم،  یزدمو دستور م یم ادیبرام وارونه شده بود، فقط فر ای، دن دمیفهم ینم گهیپر از خون بود، د صورتش

 یتونستم حالوروزشو تحمل کنم ، ول ی، نم نیزم يرفتن سمت دخترا، نشستم رو دن،یرس یکمک يروهاین

 ... کندمش  نیسرشو از زم ریوقت باختن نبود، دست بردم ز "اصال

 

 "ترمه  "

جاو مکانو  د،یهمه جا سف...  کنمیچشمامو نرم باز م...  شهیآخم بلند م...  چهیپ یشم ، درد تو تنم م یپهلو م به

 ... شده ست  نیتضم تمیفهمونه انگار امن یدستم بهم م يسرم تو... کنم  یدرك م

 ... چرخونم  یسرم

 !دهیگذاشته و خواب يتخت کنار يروره ، سرشو  یبراش ضعف م دلم

 ...  اممیت زم،یعز-

 ... ناله پردرد  هیدوباره  چه،یپ یباز درد تو تنم م شم،یم زیخ مین کمیگه،  ینم يزیچ

 .. گمیبلند تر م نباریا

 ... امیت-

 ...سرخ سرخ  شیناز عسل ي،چشما کنهیهوا بلند م یب سرشو

 گلم ؟ ی؟ خوب يخواهر يشد داریب-

 ...ذاره  یدستم م يدستشو رو...  ادی یم جلو

 شده ؟ یچ-

 ...تو فقط آرووم باش ...  یچیه-

 حالش خوبه؟-

 ... تو نگران خودت باش -

 ...نکن  تمیی، اذ امیکنم ت یخواهش م-

 ... خوبه خوبه، آرووم باش  زمیآره خانم، آره عز-

 نه؟یمنو بب یپس کجاست ؟ انقدر ازم ناراحت که حاضر نشد حت-
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به اون بدوزم ، اندامش تو  رموینگاهمو از اون بگ شهیبهم خوردن در، باعث م يخواد دهن باز کنه که ،صدا یم

 ... ندازهیم انیقاب در با اون صورت پرجذبه باز خونو تو رگام به جر

 ...ده یم یسالم امیبا سر به ت ادوی ی، آرووم جلو م نیکرده و سرش پائ اخم

 سالم چه خبر؟-

 ...  کنهیسربه من اشاره م با

 يزیچ هیدم گوشش  ام،یره کنار ت یم دم،یهنوز صداشو نشن...ره  یو کنار پنجره م رهیگینگاهشو ازش م امیت

 ... زنه  یم رونیاز اتاق ب دنشیبعد شن اممیگه و ت یم

ت در انتظارم جز شمات يزیکه واسه خودش درست کرده چ یبتیه نیدونم با ا یلرزه، م ی، تنم م ادی یم جلو

 ...ستین

 ... زنه  یذاره کنارم، تو سرم زنگ م یده ، م یم يبد يکشونه ، صدا یرو م یصندل هی

 ...باز  شهیم کیتنم ، عطرش نزد يرو شهیکنه ، خم م یدرست م جاشو

 ...  ایکشم ، چقدر دلتنگش بودم خدا یم قینفس عم هی

 ؟يشد یحاال راض-

 ... تو گلوم، صداش خشن، دوست ندارم  نهیش یم بغض

 ؟ گهیوقت د هیواسه  يبذار شهیم-

از  نیصداش باال نره واسه هم کنهیم یسع زنه،یم رونیگردنش ب ي، رگ رو شهیبازو بسته م شینیب يها پره

 ... گهیشدش م دیکل يدندون ها نیب

 ...  شهی، نم رینخ-

،  ژنی، از حبس ممتد اکس رمیگیکنه دل درد م یم ينطوریا نه،زیسرم از درد نبض م... دمیدهنمو آرووم فروم آب

 ... ندارم  یفهمم بازدم ینم یدارم که حت يانقدر حسو حال بد

 ...اومدم  یم دیآخه با-

 ...ارهی یم نی، سرشو پائ کشهیگرفته شو به رخم م شیباز جنگل آت شه،یم یعصب

 ؟ یاصلحه بکش يبلد یثابت کن یخواست ی؟ م یکه چ-

 ... خواستم خودمو به خودم ثابت کنم  ینه فقط م-

 ؟ یمتیبه چه ق-
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 ... نداره  یپس چه فرق ست،یهم ن ی، من یتو نباش یوقت ،یمتیبه هر ق-

...  زنهیحرف نگفته توش موج م ایدن هی شهیکه به قول خودش هم ییبه عمق همون جا زنهیچشمام زل م به

 ... عشق  نیبه باور رسوندن هوس نبودن ا يسماجت من برا نیاز ا! انگار دهی، بر دهیسرشو تکون م

 ... ده  یم رونیپر صدا ب نفسشو

 ؟يمحراب هنوز باورم ندار-

 ونیم... صورتم  يرو شهیم دهیده، سرانگشتاش کش یتنش داغ ،حرارتش پوستمو نوازش م اره،ییجلو م صورتشو

 ...  دهیمو قلقلک ملبش ، ته دل يروح رو یاون همه خشونت اون خنده کج کوله ب

 لجباز ؟ يکنم خانوم کوچولو کاریمن با تو چ-

دوست ندارم با  یخوره ، حت یلبام م يباز مهر سکوت رو یهم مگه مونده ؟ ول يخواد بگم کار نکرده ا یم دلم

 ... حرفام ذهنشو مشغول کنم 

 ...کن  خمیتوب-

 ...  یفوقت تا چند ماه معلق از خدمت بشاز دستورما یچیممکن به خاطر سرپ یحت... اون که صد البته -

 ... رمیپذ یباشه م-

 ... دهیم لمیلبخند پر رنگ تحو هی نباریو ا دهیابروشو باالم يتا هی

 ؟ ياجازه مخالفتم دار يکرد ی،نکنه فکر م يکه نوبر "واقعا-

 ...ندازم  یم ریکنمو سرمو ز یم یاخم

خواد زمان ثابت بشه  یهمش دلم م ایجنبه شدم تازگ یب اره،ی یم کیصورتم ، سرشو نزد يرو شهیخم م باز

 ... وقتا  نطوریا

 خورهیدم، لباش کنار گوشم تکون م ی، آب دهنمو به زحمت فرو م شهیم کیبندم، صورتش نزد یم چشمامو

من  ادیسرت ب ییاگه بال يمعرفت فکر نکرد یکشونه آدمو، ب یکه به جنون م ونهید هیتو دختر،  يا ونهید-

 کارکنم؟یچ دیبا چارهیب

 کشه،یم میشونیپ يو رو ارهییدستشو باال م کنم،یگه اوج گرفتن ضربان قلبمو حس م یکه م يهر کلمه ا با

 !رهیگیم شیدونم چرا اونجا داره آت ینم یصورتم ول گهیزخم طرف د يجا

 ! تونستم ادبت کنم ی، کاش م یلیترمه، خ يسر رهیخ یلیلجباز، تو خ ونهیدختره د-
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 شمیدارم وارد خالء م کنمیپاشه ، من که طاقت ندارم، حس م یصورتم م ينفس داغشو رو یگه و ه یم یه

 ... 

تنم  يشونم گذاشته رو يداره ، آرنجشو که رو یصورتم برم يصورتشو از رو... کنمیدستاش جابه جا م ریز تنمو

 "حالم اصال شم،یم یبسته، عصب يبا چشما یخورم ول یباز تکون م! قفلم کرده يجور هی کنه،یمحکم ترم

 ...  شمیشوك زده م کنم،یهوا باز م یچشمامو ب ست،یخوب ن

، با  کنهیم یبهم دهن کج ثیخنده خب هیگوشه لبش ! ،از اون تب زده هاست انگار  يجور هینگاهش  رنگ

 !گرفته شیباز دیسر درگمم ، شا شه،یم قیبهت زدم خندش عم يچشما دنید

 ...  گهیداره و آرووم م یبرم میشونیپ ياز رو دستشو

 ...معرفت  یب يم کرد ونهید -

 زارم،یاشک سمج ب نیاز ا! ؟یدلتنگ نهمهیآرووم بمونم اونم بعد ا گهیکه م يزیلحنشو چ نیانتظار داره با ا حاال

 !ده که اون بده یمن م يگوش به حرفا یک گهید اد،ی یخب م یول

 ... شهیدر انتظارت دو برابر م مهیجر ی، هرچ اینکرد يکرد هیگر-

 ... خرم  یبه جون م ارویدن يها مهیتو باش ، تموم جر-

هزار رنگت  يایهم تو دن نجایامن تر از ا ایخدا"، حاال درست کنارشم ،  کنهیبره ، بلندم م یسرم م ریز دستشو

 "هست

 ... به خدمتت برسم  ی، تا بعد حساب یبگذرون دیدوره نقاهتو با "، فعال يدیفهم یگینم یچیه-

 گمیم زونیآو ییکنمو با لبا یگرد م چشمامو

 ؟ ادییدلت م-

 ... کنه  یبالش، با بهت نگام م يذاره رو یم سرمو

 ينطوریا گهیکه د ارمیخواد اون چشاتو درب ینکنه دلت م ای؟  يزیزبون نر گهیخفت کنم که د يخوا یم-

 ... چشما بشم  نی، بعدم منم خام ا یخواد بکن یدلت م يشه که هرکار یهان ؟ نم یمظلوم نگاه نکن

احساساتمو به نوسان  ياعترافاتش بد جور نیدوزم بهش ، ا یم طونیکنمو چشمامو ش یبا زبون تر م لبمو

 ...ارهیدرم

 رهیخ نیبابت ا دیبا یکنیکه فکرشو م يزیزودتراز چ ستا،ین يخواب ابد نیبدون ا ی، بخواب ، ول یکاف گهید-

 ...  يجواب پس بد تیسر
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 ... حسرت زده باشم  هیفقط  شهیخب عادت کردم هم یکنارم بمونه ول شتریخواد ب یکنم ، دلم م یم بق

 ... باشه ، برو به سالمت  -

  گهیکنه و م یم یاخم

 ... ستیشکنجه دادنت عادالنه ن ينطوریا ،یبخواب تا زودتر خوب ش -

رومو ازش ...  ادیبه نفع اون تموم شده لجم در م یهمه چ شهیمثل هم نکهیبازم از ا یول ،یدونم شوخ یم

 " يخود کرد یب... شکنجه  "یپسره خودخواه مغرور، روان " رمیگیم

معرفت  یب " کنمی، چشمامو باز م ادی، آخم در م شهیم دهیگوشم کش هویکنم ،  یبستسو نق نق م چشمام

 "نامرد

 شنوم ؟ ینم یکن یفکرم ،یکن یلب غر غر م ریز یه یچ -

 ... يگفتم که بشنو "به جهنم ، اصال -

 ... نداره  یبه من ربط یدونم، ول یده باال ،توقع نداره ، م یابروشو م يتا هی

خوام اعتراض  یره ، م یکنه، چهرهم تو هم م یم شتریذاره ، فشار دستشو ب یچونم م يشصتشو رو انگشت

 ... کنم که 

 ...جوون  مرد هی يمتعاقبش صدا ادوی یدر م يصدا

 ؟ یینجایمحراب توهنوز ا -

خب آشناست چون محرابو به اسم  یول! دکتر  يانگار... چرخونم سمت صدا  یداره ، سرمو م یبرم انگشتشو

 زنه یصدا م کیکوچ

 ...رفتم  یداشتم م گهید یبله دکتر، ول -

 ... بزنم  زمونیمارعزیبه ب يسر هیاومدم  ست،ین ینه بمون، مشکل -

 ه،یبهش شب بیعج کلشمیهم سنو سال خود محراب ، ه اد،یکنن ، دکتر جلو م ی، ته دلم قند آب م ستهیا یم

زنه ، از اون خونگرما ، درست  یمهربون م بیچهره ش عج یول... مونه  یم ییکایآمر يکماندوها نیمثل ا

 ...برج زهرمار هیبرعکس محراب که شب

 خانم؟ ترمه یخوب... ما  یسفارش زویعز ضیسالم برمر -

خدا اخمش تو هم ، به  شهیافته سمت محراب که مثل هم ی، نگاهم م شهیگم چه زودم پسرخاله م یدلم م تو

 ... کنم  ینگاهش نم گهید زویدوزم به دکتر عز یجاش منم نگاهمو م
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 ...سالم دکتر، ممنون بهترم  -

  گهیزنه م یکه تو صداش موج م يکشه و بعد با خنده ا ینفس پر صدا م هی

همه رو به  میدار فهیمال پرسنل خودمون و وظ نجایدرست ا ن،یهست یمورد سفارش هیخداروشکر، آخه شما  -

شازده از  نیباال دستور اومده ، هم ا ياوضاع متفاوت ، هم از باال کمیخب در مورد شما  یول م،ینیچشم بب هی

 ... ستین خششقابل ب ییخطا چی، پس ه شهیتا حاال خون همه مون رو کرده تو ش شبید

 شهیباعث م دشیسف فویرد يزنه، دندون ها یم ییبه محرابو خنده دندون نما کنهیرو م شهیتموم م حرفش

 ... افتم  یمحراب به شکر خوردن م زیبا نگاه ت یکنم ول نشیتودلم تحس

و البته از  ،یهمون بابک صدام کن یتون یم ی، ول ینکردم، بنده بابک هستم بابک جامع یخودمو معرف یراست -

 ...جناب فروهان  یمیصم يدوستا

اومده همه از  هیگزه، انگارآ یکنه و لبشو م یم يزنه به محراب نگاه پرخنده ا یکه م یدونم چرا هر حرف ینم

 ؟ ياریادا اصول در م يخود ی، چرا ب گهیداشته باشن، خب مرد گنده قشنگ بخند د یسیبشر رودربا نیا

 ... خوشبختم بابک خان  -

 کنمیم زیالمقدور از نگاه کردن به چشماش پره یحت نیواسه هم ستیدونم االن وقت نگاه کردن به اون ن یم

... 

 زخمت چطوره؟ نمیبذار بب -

 ... زنهیمو کنار م یشونیپ يرو بانداژ

 پهلوت چطوره؟ شه،ینشده خداروشکر ،زود رفع م ینخورده، زخمشم عفون شتریب هیده تا بخ -

 ... درد داره  -

 ... نمیبذار بب -

 ...  ستهیا یکنه و درست کنارش م یشو با بابک کم م فاصله

 یم خیزنه  یتنم کردن، کنارش که م یهوش یکه تو ب یمارستانیب یبره سمت لباس صورت یدست م دکتر

 ...باشم  يعاد کنمیم یسع یول شه،یکنم، تنم مور مورم

 ... چهیپ یتنم ، درد تو عمق وجودم م يرو شهیم دهیکش دستش

 ؟ یکنیاز کدوم قسمت حس م "قایبهم بگو دردو دق -

 ...چشم  -
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و نفسم حبس  شهیزنم، چشمام بسته م یسرفه م... افتم  یکنه، از درد به حالت تهوع م یم شتریدستشو ب فشار

... 

 ...بچه رو  شی، کشت گهید یکاف -

 یهرچ گهیم طونِیخواد خفه ش کنم ، ش یدلم م... ندازه  یبهش م یدکتر نگاه خاص کنم،یچشمامو باز م يال

 "رمردیپ یبچه خودت شعور،یب یروان زاد،یآدم يمحبت کردنشم ماورا "نثارش کنا  يبلد راهیبدوب

 ... جور وقتاست  نیاز ا "قایاالنم دق اد،ی یم نیدرد دارم سطح ادبم پائ یوقت "کال

 نه ؟ ایل از کجاست بفهمم مشک "قایش کنم تا دق نهیمعا دیباشه پسر، چته تو، با -

 ...  یگوشت تنشو بکن نکهیعقلت برسه چشه ، نه ا دیبا ينطوریاسم خودشو گذاشته دکتر ، تو هم -

 یروشو از محراب م... شده و باز اون خنده مسخره گوشه لبش جا خوش کرده  رهیبهت به صورت محراب خ با

 گه  یم یمیبهم ، با لحن صم شهیم رهیو خ رهیگ

 هیکل ي، درست باال یداشت یداخل يزیخب به خاطر شدت ضربه ، خونر یکف دست، ول هیبه اندازه  شیکبود -

در  یهات نخورده وگرنه معلوم نبود چ هیکه ضربه به کل ي، اما خب شانس آورد ستین يحاد یلیخ زیهات ، چ

 ...  اشروبراه ، نگران نب یخداروشکر همه چ "فعال یول! تونست باشه  یانتظارت م

 ...دکتر  يممنون آقا -

 ...بندم ، حس انفجار دارم  یدمو چشمامو م یم رونیپر صدا ب نفسمو

 ..صدام کن  یبرم، کارم داشت گهیخب من د -

 ... باشه ، چشم  -

 ؟ یبمون يخوا یبازم م ای رونیب يای یزنم ، محراب م یآخر شب بهت سر م -

 ...  امی یم -

 ... منتظرتم  رونیپس ب -

 ...  شهیعضالتم منقبض م... تنم  يرو شهی، خم م رونیتا دکتر بره ب ستهیا یم

 ؟ يدرد دار -

 ...  ستیمعلوم ن تشمییو آزارو اذ ی، مهربون ونهید

  گمیم خشن

 ...  رینخ -
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 گهیخارونه وم ی، چونه شو م ستهیا ی، م شهیتنم بلند م يرو از

 ... هم مهم نبود  یداشت -

، انگار از زور  ادی ی، قلقلکم م شمیم یعصب...  یروان ضیش کنم، مر کهیت کهیم تدندونا نیخواد با هم یم دلم

 !بهتره  ياز همه طور ينطوریا! مرد انگار دیکرد ، با شهیزد، اون کارم که نم ادیشد فر ی، کاش م ادیفشار ز

 ...  یگربه وحش یبخواب تا سرحال باش شت،یپ امی یشب م -

 ... ییایخوام ب ینم -

 ...  نمتیب یبخواب، شب م ری، بگ یکاف گهیذارم، حرف د یتورو با اون بابک احمق تنها م ينکنه فکر کرد -

*** 

که پرستار عوض کرد باعث شد  یخوابم برد، سرم رونیرفت ب نکهیبه محض ا یول! دونم چقدر گذشته ینم

 ...خورم  یم یبدنم کرخت شده ،توجام تکون! بشم وگرنه فکر کنم حاال حاال ها خواب بودم داریب

 دلم؟ زیعز يخوا یم يزیچ -

 ؟ نیآب بهم بد یکمی شهینه ممنون، فقط تشنه م شده ، م -

 ... ارمی یاالن م نی، هم زمیآره عز -

 ...  کشمینفس سرم هیآبو  اد،ی یانگار سراغم م یتشنه گ ایدن هی رسهیکه به آب م لبم

 خانم؟ هیمنظورم  ست،البتهیهمراهت ن یچرا کس -

 ... بود  نجایاالن ا سویخواست مامان گ یدلم م "واقعا ره،یگیم بغضم

اونا هنوز خبر ندارن، البته نداشته باشن بهتره، اگه بابا و مامانم بفهمن  م،یبود اتیکه ما تو عمل نیدون یم -

 ...  شنیناراحت م یلیخ

 ... دخترم  یشیم تییاذ ينطوریبابا، ا يا -

 ...باهمه دردسراش بسازم  دیشغل من، با نینداره، ا یاشکال -

 !"بزرگ بودن ظاهرا یلیگروه خ هی دم،یخدا کمکتون کنه، در موردش شن -

 ... که کارشون قاچاق دختر بچه ها بود  فیگروه کث هیآره  -

 ...شو لعنت کنه  یباعثو بان يخدا -

 ... نیآم -

 دخترم؟ يخوا ینم يا گهید زیچ -
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  نیاز همراهامو صدا کن یکی "لطفا شهینه ، ممنون ، فقط م -

 ... شتیپ انیگم ب یاطرافن م نیکدومشون ا نمیبب زم،یچشم عز -

 ...بازم ممنون  -

 ... دم  یمو انجام م فهیقابل نداره گلم، دارم وظ -

کنم تا باهاش چشم تو  یم گهیطرف د هیمحراب رومو به  نکهیا الیبه خ شه،یگذره، درباز م یم قهیچند دق هی

 ... دهیدلم ، بهم آرامش م زیعز يصدا یچشم نشم ، ول

 خواهر کوچولو ؟ يچطور -

 ...  زمیتو، خوبم عز يفدا -

 ؟  یخواست یم يزیچ -

 ... شمیپ نیایب نیدورو بر نینه، تنها بودم گفتم اگه ا -

 ... يبغض کرده بود نایگفت واسه مامان ا یخانم پرستار م -

 ...کنم  یتر بهش نگاه م يچشما با

 ...  امیتنگشونه ت یلیدلم خ یندارم، ول يدونم اجازه بچه باز یم -

 ... کنمیسوزه، چقدر جور همه رو بکشه، حرفو عوض م ی، دلم براش م شهیم رهیلبخند بهم خ با

 ، فربد خبر داد؟ امیت -

و  یبهش نرسه ، گوش یبشه که دست کس یمخف ییجا هیدوروز  یکیمحراب بهش گفته  "نه، ظاهرا -

 !بشه يفردا پس فردا ازش خبر دینشه، شا ییجور شناسا چیرادارشم قبل رفتن از کار انداخت تا ه

 ...نگرانم  یلیخ -

 ...ست  ختهیبهم ر یلیهمه نگرانن، اوضاع خ -

 ... ارزش داره  ایدن هی نی، هم میکه اون کثافتو گرفت نیبه ا شیخوب یول -

 ... رهیشنوه تو خودش م یم نویتا ا کنمیندازه، حس م یم ریز سرشو

 ؟ امیت -

 ...  زمیجانم عز -

 ...بهم نگاه کن  -
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 يزیچ هیتونه دروغ بگه، ته نگاهش  یبه من نم دمیدروغ بگه، شا ستیدوزه، بلد ن یقشنگشو بهم م يچشما

 ... ستین کنمیام که فکر م ياونطور یفهمونه همه چ یه بهم مهست ک

 شده ؟ یتو رو خدا راستشو بگو ، چ امیت کنمیخواهش م -

زل ...بدم  هیتک میبه پشت کنهیکمکم م شه،یم کمینزد...خورم  یم یتوجام تکون شم،یم یکنه، عصب یمن م من

 ...زنم بهش  یم

 ...شده  یپس بگو چ اد،یکه از دروغ بدم م یدون یم -

 ...  یکن یکه فکرشو م یاوضاع بدتر از اون...ترمه  -

 ام؟یشده ت یچ -

 ...فرار کرد  -

 !؟ یچ -

 ... نه !من  يخدا ره،یگ یم نفسم

 ... نیانداخت رشیگ نیگفتیکه فرار کرد؟ شماهاکه م یچ یعنی -

 ... میکن شییشناسا مینتونست "رو که اصال يکشته و فرار کرده ، اون اصل کار روهارویپست فطرت دو تا از ن -

ارزششو  دنیهمه درد کش نیا کردمیچند ساعت همش فکر م نیافته، ا یبندم همه دردا به جونم م یم چشمامو

 ...رو ندارم  یچیتحمل ه گهید کنمیحاال حس م یول میکن ریدستگ وونویالاقل اون ح میداشتو تونست

 ؟ اوناکه سالمن ؟ یدخترا چ -

 ... کنه  یم یخارونه و بعد پوف یگونه شو با انگشت شصت م يرو ندازه،یم ریسرشو ز باز

 ...شده  یچ نمیکن بب فیدرست تعر ا،یکنیم م ونهید يدار امیمن ، ت يخدا يوا -

دو تا از  دن،یکه سه نفرشون سر رس میکردیدخترارو منتقل م میشد، داشت يریتوبازم درگ یهوش یبعد ب -

 یوقت یذاشت دخترا رو ببرن، ول یمحراب نم دن،یمحرابم اصلحه کش يگروگان گرفته بودن ، رو روهاروین

 گناهویآدم ب ستایجون ب میشدشرطشون بردن اون دوتا دختر بود مجبور دنویدخترا هم اصلحه کش هیرو بق میدید

 ...  میکن ضیتعو گهیبا دوتا دختر د

 ...دارم باز جهید،سرگش ينطوریفهمم چرا ا ینم ره،یم یاهیس چشمام

 ؟ ختیبهم ر یهمه چ یعنی امیت -
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هاشونو هم  يسه تا از اصل کار م،یشونو منهدم کن ینیزم ریاز مراکز بزرگ ز یکی میصد درصد که نه، تونست -

از خونه هاشونو هم که  گهید یکی داکردن،یهم مواد مخدر ظبط شد ، هفده، هجده تا دختر نجات پ یکل م،یریبگ

 ...میکن ییشدو هم شناسا یم يتعداد دختر توش نگهدار هی

 ... میبود گهید زیچ هیما دنبال  یول -

 م،یاون آقازاده با دوتا از دخترا رو ندار الویبود، االن دان ینیب شیقابل پ ریرفتارشون غ "واقعا یدونم، ول یم -

چند روزه  نیصد درصد تو ا نکهیهستن و ا یک "قایاونا دق میدون یبهتره، االن م یلیاز قبل خ یول م،یاوضاع وخ

 یکه هنوز نه م یاون کس یمشکل اصل یشدن ، ول جیکردنشون بس دایپ يهمه برا شنویاز مرز خارج م

اومده و  یشکلو ظاهر تو جمعشون م هیچون در واقع هر بار با  م،یازش دار یتصور ذهن "نه اصال مشیشناس

 ...  میدون یازش نم يزیچ "شناستش در واقع اصال ینم یکس

 ...فرستم  یم رونیپر صدا ب نفسمو

 ... ستین یندازه ، کار سخت یراه م گهیگروه د هیزود دوباره  یلیخ "خب مشکل خود اون ، مطمئنا -

 ...نشه  ينطوریکه ا میکنیتالشمون رو م تینها میدار -

 ...  دوارمیام -

 .... رهیگیمو تو دست مو دستا نهیشیتخت کنارم م يرو شه،یکه تموم م حرفاش

 ...فقط زودترخوب شو زم،یفکر نکن عز زایچ نیبه ا "توفعال -

 ...بوسه  یم مویشونیدستاش پ يکه دستم تو نطوریتنمو هم يرو شهیو دوالم گهیم نویا

تک سرفه تموم حسو  هی يصدا یول اد،ییآرامشم باهاش م کشم،یم قیکه نفس عم نطوریوجودشم، هم غرق

 ...زهیریحالمو بهم م

 دادنتون تموم شد؟ يدلدار ،یخسته نباش -

 ... گهیبهشو م کنهیروم شه،یبلند م امیت

 بنده ستا ؟ زیخواهر عز شونیا يفراموش کرد نکهیمثل ا -

 ... ستین نکارایا يجا نجایرفته ا ادتیشما  نکهیمثل ا یفراموش نکردم،ول رینخ -

 !؟"جدا -

 ... "مطمئنا -
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 نجایکه ا یدون یم ،يریاشتباه نگ گهید يرو با جا نجایکن خودتم ا یبه بعد سع نیپس از ا نطور،یآهان که ا -

 ... شهیم دایپ ادیز زیچشم ت

 ... گهیو آرووم م کنهیم یره کنارش، خنده قشنگ یم گهیکه م نویا

 ...بدبخت حسود  -

خونش  یکنه ، فقط فوضول ياگه حسود "عمرا"امیزود به خودم م یلیخ یول رم،یگیم شیآت امیحرف ت نیا با

 "زده باال 

 گهیندازه و بعدش م یم امیبه ت يزیت نگاه

 ...یشیمحتاجم م یکن یکه فکرشو م يزیزودتراز چ یلیخان، خ امیرسه ت ینوبت ماهم م -

 ... گهیو همزمانش م رهیم رونیده و از اتاق ب یتکون م یدست امیت

 ...جناب سرهنگ  میخوردت نیما زم -

 ... شهیتختم م کیخنده و نزد یم مایحرف ت به

 ساعت ؟ هی نیگفت یم یچ -

 ؟یمحراب چرا بهم نگفت -

 گهیوم ندازهیم یبه چشمام نگاه کنه،یم زیر چشماشو

 نتونست چند ساعت حرفو تو دهنش نگه داره؟ زتیداداش عز نیدوباره ا -

 ... دمیفهم یباالخره که م -

 ...بشر نیا شهیمالحضه سرش نم "اصال -

 ... نیاون بهم اعتماد داره ، فقط هم -

 ... نیشعور فقط هم یآدم ب هیدلم اون فقط  زینه عز -

 !زوده هنوز یهم شده بزنم ول يخواد خنده محو یشنوم ، دلم م یم زدلمویحرفاش فقط عز وسط

 یهمه چ شهیباالخره هم م،یرو کرد مونیبه درك، ما همه سع یهمه چ "حرفارو ، اصال نیولش کن ا -

 ... رهینم شیپ يخوا یکه م ياونطور

دم  یم حیمنم ترج نیواسه هم زنه،یآرووم کردن من م يحرفارو هم برا نیدونم درونش االن غوغاستو ا یم

 ... نزنم  یراجع بهش حرف گهید "فعال

 ... رهیگیقرارم آرووم م یتن ب... کنارم  نهیشیم
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 ؟ ومدهیبابک که هنوز ن -

 ... نه  -

 ... ياوهوم، بهتر ، پسره  -

 رو ؟ چارهیب يدار کارشیچ! وا محراب -

 ...  ادی یخوشم نم شهیم یمیزود صم نکهیاز ا یندارم ، ول شیکار -

 ...سمت سرم برهیکنم ، دست م یخنده مو مخف کنمیم یسع یول رهیگ یم خندم

 برات بازش کنم ؟ يخوا ینمونده م زشیچ -

 !؟ يبلد -

سراغ دستم،  ادی یبندتش، بعدم م یسرم اول م لنگیبره سمت ش ی، دست م دهیون متک يخنده و سر یم

 گهیبعدش م زنهیدوتا ضربه م یکی،  ادی یذاره که سوزن فرو رفته ، دردم م یم ییانگشتشو رو جا

فشار  رن،یازت رگ بگ دی، دوباره با یشیم تییکنن اذ قیبهت تزر يزینه ولش کن، اگه دوباره بخوان چ -

 ... یبد رگ نیخونت پائ

 ... شهینگاهش تو چشمام قفل م هوی، که  دهیمدام نظرات کارشناسانه م یبه دهنشم که ه رهیباز خ یدهن با

 ؟ يهنوزم درد دار -

 ...کنه  یو با چشماش به پهلوم اشاره م گهیم نویا

 ...آره  -

دستشو باال ...باز  ادی یکنم، نفسم بند م یاخم م...ضربه  يجا يرو کشهی، دست م زنهیلباسو پس م آرووم

 ... بندم  یچشمامو م رمویگی، خودمو سفت م ارهیترم

 چرا پوستت متورم شده ؟ -

 !دونم، مگه متورم شده  ینم...نه ... زیچ -

 ... کنهیقهقهه زدنش اتاقو پر م يصدا

 ... میبودوماخبر نداشت یخانم قلقلک...پس بگو  -

 ؟!گفته یک رینخ -

نفسم ! ده که انگار قصد قلقلک دادنمو داره ینشون م يطور هیو  ارهی یشه طرفم ، دستشو باالتر م یم خم

 ...خوام ببازم  ینم یول اد،ی یباالنم
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 ... ادی یدختره مغرور، بگو قلقلکم م -

 ... ستمین یقلقلک "، من اصال "عمرا -

 ... شهیحاال معلوم م -

حس بد مور مور شدن، حالمو وحشتناك  وی، دردو لجباز دهیقلقلکم م"واقعا نباریا یده ول یکارش ادامه م به

 ...کنم ، خسته شدم از باختن  ینم دیمرگمم باشه حرفشو تائ يپا یکرده ول

باز، نگاهش  رهیگیخواد که قدرت نفوذ نگاهشو به رخم بکشه، ضربان قلبم اوج م یکنه و م یتنگ م چشماشو

 ... ادی یشه ، اما باالخره به حرف م یلحظه به لحظه تب دار م

 ...زود باش  -

ده،  یزود وا م ای، تازگ نمیقرار شدنشو بب یخواد ب یکنم، لرزش صداشو دوست دارم، دلم م ینگاهش م فقط

 ...من برعکس اون آروومم یول ست،یموفق ن گهیفهمم اما د یآرووم بمونه م کنهیم یسع یلیخ

 ...  کینزد یلیخ یلی،خ کینزد یلیخ نباری، ا شهیم قیدق دوباره

لحظه  نیتو آخر یول کنهیرو م شیسع... اون مردد مونده  یول... منتظرم... باهام نداره  يفاصله ا صورتش

 !!!  ادی یانگار به خودش م...

  گهیمحکم باشه م کنهیم یسع نباریکه ا ییفرسته و با صدا یم رونیب نفسشو

 نه ؟ یکن یاقرار نم -

 ...نه  -

 ...  کنهیو سکوت م رهیگی، کنارم آرووم م کشهیم ینفس طوالن هیداره ،  یبرم دستشو

 ؟يشد مونیشد ؟ پش یپس چ -

 ...گهیدوزه و م ی، چشماشو به نگاه پر شرم م ارهیجلو م سرشو

، من اقرار  ستین یخوب يجا نجایا نیریش يروزیپ هیواسه  "تموم نشده ، اما قطعا یچینه خانم کوچولو، ه -

 ...  رمیگیخوام و مطمئن باش که م یم

 یخوام گرگرفتگ یبندم ، نم یافته ، چشمامو م یدلشوره به جونم م هی گهیم ينطوریا یندازم وقت یم ریز سرمو

 ... مو از چشمام بخونه 

 ...تنهاست  میخونه ، هست میر یفردا م -

 گمیحرفش م نیاز ا یشمو راضک ینفس آزاد م هیکنه حرفو عوض کنه  یم یسع نکهیا از
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 ...خوام  یاگه دکتر اجازه بده من از خدا م -

خواد  یذره آرامش م هیدلم  اد،یز یلیخسته م ترمه خ... برمت  یکه ، نده هم به زور م ستیدست اون ن ده،یم -

 ... 

 ... کنهیسرم مشغول م يو خودشو با سرم باال شهیتخت بلند م يازرو عیسر... ادیدر م يصدا

 ... يتودار بود یلیپسر ؟ قبلنا خ یینجایباز که تو ا -

لحظه  نیده تو ا یم حیکنه به من، ترج یکنه و رو م یم يخنده صدا دار نباریا شهیکه تموم م حرفش

 ...درحال انفجار نیمخاطبش من باشم تا اون م

 ...خوام ببرمش  یزود تر کارتو بکن ، م -

 ... چهیپ یقهقهه بابک تو اتاق م يصدا

تازه هنوز ! که به سرش خورده  يبه مراقبت داره، ضربه ا اجیدختر احت نی؟ زده به سرت باز ؟ ا يشد ونهید -

 ... داره محراب خان  یبر نم يلجباز زایچ نیا! نه  ای دهید بیش آس هیکل میستیمطمئن ن

 اد؟ی یم یک ششیجواب آزما -

 ...فردا صبح آماده ست  -

برگه  دیاگه نه ،با میمون یم ستین يزیبودکه مطمئنم چ یمشکل م،اگهیکنیخب، تا فردارو صبر م یلیخ -

 ...من  ياون خوبه نه برا ينه برا نجایتا ببرمش، ا یامضا کن صشویترخ

 ... کنمیکه به گوشام شک م یگیم يزیچرخونه و چ یدونم چرا سرشو م یآخر نم لحظه

 ...دخترمون  ينه برا -

سمت  کنهیروشو م گذرهیم هیشده، چند ثان رهی،خ نیباز به محراب که پشتش به ماستو سرش پائ یبا دهن دکتر

 ... کنهیمنو با بهت نگاهم م

 ...سخت  يهضمش برا دمویازش شن يزیچ نیباره که همچ نیاز اون نداره، اول یمنم دست کم حال

 ن؟یمگه شماها دختردار -

 !دوزم، ذوق داره انگار یبه برق تو نگاهش چشم م... گردهیبرم

 ؟ يدار یشما مشکل...بله  -

 یول... شما  یکردم ترمه خانم فقط از اقوام هستن، و صد البته نور چشم یآخه من فکر م یمعلوم که نه، ول -

 !هم درکار بوده یدونستم ازدواج ینم
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 ... ششیپ میزود تر بر دیبا مشویشتحاال مهم دخترمون که تنها گذا یموضوعش مفصل ، ول -

 ...تا سه روز تحت نظرباشن  دیحداقل با شونیتو اصل ماجرا نداره، ا يریموضوع بازم تاث نیا یول -

 دهیفا یموضوع ب نیبرمش ، پس بحث سر ا یخودم م تینه، من با مسئول شهینم تیحرف حال نکهیتومثل ا -

 ...ست 

 ...فهممت جناب فروهان  یوقت نم چیه -

 ... نجاستیچون مشکل از ا د،یفهم یوقتم نخواه چیه -

که زودتر کارشو  کنهیکنه و با ابرو اشاره م یم یو بعد خنده قشنگ کنهیبا انگشتش به سر دکتر اشاره م گهیم نویا

 ...بکنه 

 گهیکنه و آخر سر م یسفارشاتم م يسر هی،  شهیم تموم م نهیمعا

 ...خوادیم وبیآدم احمق لجباز سر کردن صبر ع نیبرسه ، با ا خدا به دادت -

هم  ينگاه گذر هیبه بابک  یحت نکهیدوزم ،بدون ا یصورتم ، چشمامو بهش م يرو نهیش یم یخنده رنگ هی

 ...بکنم 

 ...احمقانه ش شدم  يها يلجباز ریوقت که اس یلیمن خ -

 ... ندازه  یم يبرنده به صورت بابک نگاه تند هیره و مثل  یابروش باال م يتا هی

 گهیم یکنه و با لحن مهربون یم یبه جفتمون نگاه بابک

 ... براتون خوشحالم  -

 گهیبشه، بلندم دیاندامش ناپد نکهیآخر سرم قبل ا... سمت در  رهیکنه و م یحرف پشتشو م نیا بعد

 ...خودت  تیبا مسئول یمحراب ، ول شیببر یتون یم -

 ...فرسته  یم رونیزنه و نفسشو پر صدا ب یم نهیبه س یحرف دست نیبا ا روزمیپ شهیهم يآقا

*** 

که آخر هفته واسه  گهیکنه و م یم دویدکتر سفارشات اک ست،ین یاومد، خداروشکر مشکل شاتیآزما جواب

 ... خونه مون  ادی یم یهست دنیو د نهیمعا

باشه  شیدووم امیبزنه که ت یتا حاال تونسته رو خواسته اون بشر حرف یک یزود رفتن ،ول نیمخالف ا امیت

دنو  یتو کل راه فقط اخمو تخمشونو بهم نشون م شنویم نیکشو قوسا بازم باهم سرو سنگ نی،باالخره هم بعد ا

 ...  ننک یذارن و باهم کل کل م یعقب تنها م یمنو با اون حال خراب رو صندل
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از  دیشهر نبودو دوباره با کینزد یفرودگاه یول میبرگرد ییهوا میتونست یمون ، ممحافظم همراه نیماش دوتا

 ینم یکمک دنمونمیبه هر حال به زودتر رس مویداد یزمان از دست م یکل ينطوری،ا میگشتیبرم نیاونجا با ماش

 ...کرد

چند روز فرشته  نیبتونم بعد ا نمویآخرو بب چیفقط به جاده چشم دوختم تا پ ست،یبه حرفاشون ن "م اصال توجه

 ...نمونده برام  یطاقت "واقعا گهید رم،یکوچولو مو تو آغوش بگ

، االن نه توانشو نه  ارنیمو ب یخوام که برنو هست یمحراب م امویاز ت جهیدم خونه خاله خد میرس یم یوقت

 ! امیاز خجالتشون در ب يموندم قراره بعدن چطور "روبرو بشم، واقعا جهیروشو دارم که با خاله خد

 ... ناینکن يزی،آبرو ر دهیدارو خورده خواب نیسفارش نکنما بگ گهید -

 ... میبگ دیبا یمون چ یخودمون حال زم،یباشه چشم عز -

 ... کنمیرو درست م ینکن ،خودم همه چ یحساب چیداداش ابلهت ه نیا يالبته رو -

 جهیرن سمت خونه خاله خد یم يکننو با چهره جد یکه بحثو تموم م يندازم ،طور یم يجفتشون نگاه تند به

 ... 

 یشنوم ب یم امویبلند ت يو خنده ها یهست يغایج يصدا یوقت ینشم، ول دهیتا د دمیدراز کش "بایتقر نیماش تو

 ... کنمیو دروباز م شمیم یهمه چ الیخ

 ...خودم  يم کوچولوخانو... زمیمن ، عز ی؟هست یدلم، دختر قشنگم خوب زیعز يوا -

 یحساب یوقت ی، ول کنهیم زنم،مقاومتیشه براش، بغلش م یم شیدلم ر ه،یگر ریزنه ز یم نهیب یمنو م تا

 ... رهیگیباالخره آرووم م رمیقربون صدقه ش م

 گفت؟ یخاله چ -

 ...چه خبره  نیبب ادیخواست ب یم ست،یحالت خوب ن میگفت یوقت دیترس یکل چارهیزن ب -

 ...دروغو دلنگ بهم بافت تا باورش شد یکل چارهیب امیت نیا... آره بابا  -

 ؟  یجلوش تا گند بزنه به همه چ سمیتو مثل ماست وا نیع ینکنه انتظارداشت -

به خدا  گه،ید نیشده، بس کن تییاذ یچند روز حساب نیبچه هم ا نیخسته م ، ا ن،منیتورو خدا تمومش کن -

 ... لحظه آرامش داشتن برام آرزو شده  هی

 ...  شهیخونه سکوت مطلق حکم فرما م میتشر من تا برس نیا بعد

 خانم؟ یهست يخودمون، دوست دار یاز خونه نقل نمیخب ا -
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 ...خنده  یکنه و م یم یبهش نگاه یهست

 ... رمیبچه ها من م -

 ...مون امشبو فردا صبح برو ب يخسته ا یلیخ ؟يبر يخوا یکجا م کنم،یداداش خواهش م -

 ...دارما  یاتاقم تنگ شده منم واسه خودم خلوت ي، دلم برا زمینه عز -

 گهیبهشو م کنهیبا اخم رو م محراب

 ...؟ خب بمون  امیت یکنیتعارف م -

خواد  یدونم االن دلت م یمحراب خان، من که م یکنیتعارف م يکه دار یی،شما کنمیبنده تعارف نم ر،ینخ -

 ...نکن  يباز لمیف يخود یدوروبر نباشه چه برسه به خودم بس ب نیمم احرف

 ... یبمون دیخونه سهم دارم، پس با نیتو ا شونیهزار بار بهت گفتم منم اندازه ا -

باشن که نخوان بذارن من خونه خواهرم بمونم، امشب خسته م به  یک شونیدلم، وگرنه ا زیکردم عز یشوخ -

 دم خروس خون کنارتون باشم ، خوبه ؟ یقول م یخدا ،ول

 ... مایخواب راحت بر هی میخوا یجنازه ، بعد هرگز م يخود کرد یتو ب -

  کشهیرو م رهیکنه و دستگ یم یسرفه مصلحت امیت

 ...نکرده  دایپ خیبرم تا اوضاع ب -

 بهم کنهیو رو م گهیم نویا

منم جوونم ، هزار تا آرزو دارم به خدا، ...بزنه  ریو با تمن ي هیخواد سا یاالن م نیدلم من نمونم بهتره،ا زیعز -

 ...فکر کرده فقط خودش که دوست داره به مراد دلش برسه  شونیا

گردنشو ...کرده  ادیجدو آبادشو  دیقشنگ فهم شهیخوره که م یاز محراب م یپس گردن هیتموم نشده  حرفش

سمت  رهیو م شهیم ادهیپ نیآقا از ماش هیبعدم مثل ! فهمم یکه نم گهیلب م ریز يزیچ هیماله و  یبا دست م

 ... که همراهمون بودن  یینایاون ماش

 ... رم داخل خونه  یبه بغل م یداخلو منم هست ارهیم لویوسا م،محرابیشیم ادهیماهم پ رهیکه م امیت

 کشمیم قینفس عم...بذارمش  نیخواد که زم یو م رهیم نیذوق زده تو بقلم باال و پائ نهیب یکه م لشویوسا اتاقو

 ...خونه تنگ شده  نیا زیهمه چ يبرا یدلم حساب
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محراب ،  شیپ میقرار شد بر یوقت...  امیم رونیشونمشو ب یعروسکاش م نیکنم، ب یم يباز یبا هست یکمی

رم سمت  یم عیسر...زنه  یم ختهیبهم ر یگذاشتمو رفتم، حاال اوضاع خونه حساب یرو همون شکل یهمه چ

 ... دورو برو مرتب کنم  دیبا شدههم که  یکمی یحالم ول یب دمیکه کش ییهنوز از اثرات دارو و دردا...شپزخونه آ

فکر لبم  نیبا ا... آب بودم  ریخواست منم االن ز یچقدر دلم م ره،یگیفهمونه داره دوش م یآبم بهم م يصدا

 ... کنم  یو سرخ شدن گونه هامو حس م شهیبه خنده کج م

 ... آدم  رهیگیپوشه دل ضعفه م یم یکه وقت دشیسف یبا همون حوله تن ی، رفته سراغ هست ادی یپاش م يصدا

 ... دلتنگ همن  یدونم االن حساب یدوست دارم باهم تنها باشن ، م ششون،یخوام برم پ ینم

و ممکن بهونه دونم االن از وقت خوابش گذشته  ی، م کنمیولرم آماده م ریش شهیش هیگذره،  یم یساعت مین

 ...  ریبگ

خوره  یرو م یهست يو جوابا زنهی، حدسم درست بود، محراب داره باهاش حرف م ستمیا یدر اتاق م پشت

 ...  ادیخنده قشنگ پر صدا م هیوبعدش  کنهیبه زبون خودش تکرار م گهیاون م یچون هرچ! انگار

حسشو نسبت به  نمیروز بودم که بب نی،چقدر منتظر ا کنهیم یرو برام رنگ ایدلتنگش بوده، دن نمیب یم نکهیا

 !و حاال انگار وقتش شده  ارهی یبه زبون م یهست

 ... کنهیتو پاشنه درو حس م بودنم

 خانم دزده؟ يخوا یم یچ -

 ... آوردم  ریعروسکمون ش يبرا -

 ...  رهیگیازم م رویو ش شهیم بلند

 ... باهم میحرف دار یدم، امشب کل یبده من بهش م -

 ...  میخنده، هست یخندم، م یم

دونم  ینم کنم،یخودمو مشغول م یکمی...بشن  رابیخواد بذارم از وجود هم س ی، دلم م زنمیم رونیاتاق ب از

 شهیم کمیندازه ، نزد یم ی، به اطراف نگاه گردمیبه سمتش برم کنمویحضورشو حس م یچقدر گذشته ول

 گهیوم

 ...دیخواب یهست -

 !؟"جدا -

 !کرده بود یطونیش یعبد حساب شیهوش شد، فکر کنم خونه خاله پ یب دیکه به لبش رس ریآره ش -
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 ...ایشده تازگ یخواستن یلیخ ،یفداش بشم اله -

 ؟یکنیم کاریچ يحاالتو دار...اوهوم  -

 ...ست خونه  ختهیبهم ر یلیخ -

 ...سرت  يفدا -

 ... کشهیو مچ دستمو م گهیم نویا یوقت رهیگیگر م تنم

من قول دادم  کنم،یباشه هم خودم درستش م ست،ین ختهیاونقدر بهم ر نجامیا...  يتو هنوز خوب نشد -

 ...مراقبت باشم 

 ... خوام بکنم  ینم يکار -

 ...میشونیزخم پ يرو کشهیدست م کنه،یشو کمتر م فاصله

 نیا یکنیفکر م ،يکار ندار نیا با یتیسنخ چیفهمم تو ه ینم یکنیخانوم ، ترمه فکر م يکارا کرد یلیتو خ -

 یفقط کاش فرصت ستم،یچشمو رو ن یب ،انقدرمیگذشت یفهمم، توبا اومدنت از خودت، از همه چ یگذشتو نم

 ...واسه جبران باشه 

 !قشنگتره انگار یلیجنگل بارون زده خ شم،یم قیشه دق یکم کم داره مرطوب م کنمیچشماش که حس م به

 ؟ ستیهوا حقم ن یآغوش ب هیدلتنگشم ،  چقدر

اون  يخواد که رو یو م شهیم نیرم ، سرم سنگ یقدم جلو م هی! خونه انگار ی، حسمو م شهیم یطوالن نگاهم

کنه،  یاز جا بلندم م نهیشیکنه، دستاش دور کمرم م یم رمیلحظه آخر غافلگ یشونه مردونه جاخوش کنه ، ول

دارمش جوشش خونو تو  کینزد رانقد یت ندارم،وقتهاش عاد یمدل مهربون نیزنه ، هنوز به ا یتنم نبض م

 ... کنمیرگام خوب حس م

درد داره ... کنم  یبغض م"عاشق عطر موهاتم " کنهیزنه، زمزمه م یطرف م هیکنه و موهامو  یم ینمک خنده

،  يخوا ی، آرامش م ياری ی، کم م یتحملش کن یکه بتون ستین یخب ، حس انقباض تک تک سلوالت حس

 گهیطرفش د دومک یخواد رها ش یدلت م يشد ریاس ستیطناب دار که محکم ن هیتو  یکنیحس م ينطوریا

 ... يتا تهش بر يخوا یکه برات مهم باشه ،فقط م ستین يزیچ

 کنم ؟ کاریبگو من با تو چ... من  يخانوم کوچولو -

 ...دم  یدهنمو آرووم فرو م آبو

 ...کنه  یگلوم درد م -
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 !شهیمتعجب مچهره ش ... کنهیم اخم

 !چرا ؟ -

 ...پربغض  شهیهم -

 !انگار شهینگاها جابجا م نی، روحمون تو ا کنمیعبورو مرور روحو از جسم مون حس م... قی، عم کنهینگاه م بهم

 ...  شدیدرمون م یدرد لعنت نیا شهیبندم، کاش واسه هم یچشمامو م ادی یم نیپائ سرش

 بهتر شد؟ -

 ... زنه  یم شمیخمارش آت نگاه

 ... نه  -

 ...آخه  -

 ...، درد داره هنوز  گهیخوب نشد د -

 يو دستشو رو گردونهیبرم م... رهیگیدهنم م يکنم که دستشو جلو یخوام اعتراض یم یشاک ن،یذارتم زم یم

 ... جلوتر برم  کنهیذاره و مجبورم م یشونم م

 ... ارهیگوشم م کیسرشو نزد. .. شمیبرتم سمت اتاقش دچار استرس م یداره م نکهیفکر ا از

 ؟ يمثل کوره ،داغ بود شیپ قهیدق هی نی؟تو که تا هم يکرد خیچرا  -

 ... نگم  یچیه رمیگیم میتصم نیتوچشماش نگاه کنمو ندارم ، واسه هم نکهیا يرو

 ... تخت  يرو نیبش -

 ...نمیشیدم، فقط آرووم م ینم یجواب

کنه نگاهش  یو مجبورم م رهیگی، چونه مو م ارهی یحس شده، دستشو جلو م یشدت استرسو خجالت بدنم ب از

 ...کنم 

 !بره  یلذت م شمیدارم ذوب م نهیب یم نکهیانگار از ا یدونم چرا ول ی، نم زنهیتو نگاهش موج م طنتیش

 ؟ یشده خانوم یچ -

 ... کشهیصورتم م يتو چشماشم ، دستشو رو رهیحاال خ... دم  یفرو م بغضمو

 ؟ یتون یم...  یخوام کنارم باش یترمه دلتنگتم ، م -

از ترس خواب  یحت ست،یحالتاشو دست خودم ن نیلبام جاخوش کرده، باور ندارم ا يمهر سکوت رو هنوز

 ...بودنش، جرات پلک زدنم ندارم 
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  ادی یکنه ، به حرف م یصورتمو تب دار نگاهم م يرو کشهیدست م باز

 ! کشهی؟ آدمو به جنون م ينطوریچشات ، چرا ا نیبا ا ،يترمه خودت مجبورم کرد -

 رهیکنه، دلم ضعف م یم یفهمه ، خنده قشنگ یهام م هیفرستم، حبس نفسو تو ر یم رونیمنقطع ب نفسمو

 ...براش

 گهیخشدار م يبا صدا رویبعدش دلگ یول

 ترمه؟ هیچ يسکوت برا نیا -

 ییجورا هیبرام  شیهمه چ شهیهم شم،یتش غرق مصور يکنم الاقل نگاهم ثابت نباشه، تو اجزا یم یسع

!!! طور متفاوت، خاص بوده  هی شهیبرات هم یول یخوب ندون لشویخودتم دل دیکه شا يزیخاص بوده ، چ

تامرز ماوراء  رهیخ رهیخ يبازم دوست دار یول!  یرس یناشناخته ها م يبه همه  دنشیکه باد یصورت جذاب

  ...  یخالء فقط به بودن باهاش دلخوش کن يتا ابد تو ویبر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که  ینیذاره باورم بشه ، ا ی، نم یتو ماوراء اونو داشته باش دیفقط با شهیهم دیفکر که شا نیحاال هم اما

سخت برام ، باورش ، هضمش ،  "من ، واقعا یهمون عشق سنگ زنهیتاب شدنش حرف م یاز ب ينطوریا

 ... کردنش  یهمراه یتحملش ،حت

  کنهیبازم صداش آروومم م دیاون همه ترد ونیم

 ؟ یترس یازم که نم -

 ... نهیشیفکر کنه ، ته نگاهم خنده م ينطوریخوام ا یلرزه، نم یم دلم

 !بترسم ؟ دیبا -

در  یکه عشق کردمیهمه سال فقط فکر م نیکه ا یبگ يخوا یامشب، نم نیطور هیچشمات ... چشمات  -

 !؟ ونیم

 ؟ شهیبگم نبوده باورت م -

 ...گهیقاطع م ينه  هی
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شو دوست  یطاقت یب نیخوام ادامه بده، ا یم یخواد تو وجودش حل بشم ول یلرزه، دلم م یبند وجودم م بند

 !!!اون اقرار کنه نباریدوست دارم ا دمیدارم ،شا

 شه بازم طاقت آورد؟ یم...نا آرووم  یلیخ اد،ی ی، صورتش باز جلو م خورهیموهام سر م نیب دستش

 ...شمیگم م يخبر یبندمو دوباره تو ب یترمه ، دوباره چشمامو م گهیم دوباره

 دلتنگم، نا آروومم، من بدم نه ؟... خسته م  -

  گمیلرزون م ییبا صدا یول ریبوسم ، سر به ز یم سرانگشتاشو

 ...خوام  یمن خوب بودنتو نم ،يبد یوقت یش یم یچقدر دوست داشتن -

به خدا  یفهمم حماقتمو ،ول یدارم که نم يدونم االن انقدر حال بد یم کنم،یم یترمه آخه دارم خودخواه -

کاش انقدر ... شهیترمه، آدم در مقابلت خلع صالح م یعاشق یلیخ ،ياز بس بد...  ستیدست خودم ن گهید

انگار تو  یآوردن نبودم ترمه، ول ماهل ک شناسم،یبشه، من خودمو م مارتیکه آدم ب ينجوریا...  ينبود ينجوریا

 ! يفرق دار ایدن هی هیبا بق

  دهیو باز ادامه م کنهیلحظه سکوت م هی

 بگم ؟ یچ هی -

 ... شنوم  یم -

 ... آخه سخت  -

 ... بندم  یچشمامو م -

 ...قلبتو که با ولوم باال دارم  ي؟ صدا یچ نیا -

 ! ادی یاز دستم بر نم يکار گهیاون د يبرا -

 ...  ادی یاز دست من برنم يکار گهیچون اون موقع د ره،یرفام اوج نگکن بعد ح يکار هیپس الاقل  -

داره که جفتمون رو به جنون بکشه، انگار  یخواد بگه انقدر معن یکه م يزیدونم چ یم شم،یخودم مچاله م تو

 !شمیمبارزه آماده م هی يدارم برا

 ...کارش  نیده روحمو با ا یم قلینوازش وار، ص...  نهیشیصورتم م يباز رو دستش

بتونم بازم به جنگل بارون زده ش نگاه  ستیحرف بزنم ، وگرنه معلوم ن دیندارن، با یرمق گهیچشمام د یول

 !کنم

  گمیبا همه وجودم م ی، صدام پربغض ول امی یسکوت مرگ آور به حرف م قهیچند دق نیبعد ا باالخره
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 ...محراب -

 گهیمرد خالصه بشه م هیتونه تو وجود  یکه م یصدام با همه حس دنیشن با

 ...جون دلم -

داشتمش  یواقع نباریمن ا شدویحاال داشت کنار گوشم زمزمه م!لحن بودم نیچقدر منتظر ا ره،یگیم شیآت قلبم

!!! 

 ...خوام بشنوم ، من آمادم  یم -

 ...قلبم  يذارمش رو یم رم،یگ یزنم دستشو م یکه م حرفمو

 ...پرصدا نکوبه مثل صاحبش خود دار باشه  دهیقول م نمیا -

 ... شهیسرو گردنم مسلط م يکنه و رو یبالش حائل سرش م يسرم رو ي، آرنجشو باال کشهیتنه شو باال م مین

هزار بار گفتم ،  ک،ینزد کی،نزدیلمس کنم ، حاال کنارم تویصورت عروسک نیا خواستیدلم م شهیچقدر هم -

که فکرشو  یرو پس زدم، به هر روش يحس قو نیا یلیدر حال مبارزه م ، خ وقت یلیکه خ يدیهزار بار شن

بود،  یشدن شهیمن هم يفعال ،یمعن یب یلیبوده ترمه، خ یمعن یب شهیبرام هم یخب نشد، فعل منف یول ،یبکن

ترمه ،محرابو همه  یگفتنش ، ول ستیمحکوم بودم، قشنگ ن یحس یبه ب شهیترمه من هم... در مورد تو  یول

تونه باهاش مرتبط  ینم فیکه جنس لط ي، مرد نیزم يموجود رو نیاحساس تر یکه انگار ب دنید یم يطور

، باورام با  دمید یرو نم یکس "اصال... مسلط ، محکم  ، یحس چیه یسخت، ب ویبودم ترمه، سنگ نیبشه، من ا

 ... يبود که تو نبود یتسلطو محکم بودنا مال وقت نیسرد بودنا همه ا نیهمه ا یهمه باورا فرق داشت، ول

 ...  سیخ سِیچشمام که از اشک خ ریز کشهیم سرانگشتاشو

بود که  یبه عروسک انتیگناه بود ، حسم بهت، حس خ یول دم،ید یم یچشماتو اشک یترمه وقت شدمینابود م -

داشتم  ف،یموجود ظر نیبه ا یحس لعنت نی، اما من با ا شیدید یم يا شهیقاب ش هیاز پشت  شهیهم دیبا

 ... که همه بهم کرده بودن  ياون اعتماد يکردم به همه  یم انتیخ

 گهیذاره و م یلبش م يبره ، سرانگشتاشو که از اشکم تر شده رو رو یباال م دستشو

 ... نیریبرام ش یلیکه خ ییطعمش رو دوست دارم، شور -

 گهیزنه و دوباره م یکنه رو پس م یم ییصورتم خودنما يتا تار مو که رو چند

 یول... گذشت ، سخت بود، پره پره درد  یلیمبارزه،خ يضعفم ، رفتم تو نیاز خودم متنفر بودم، از ا یلیخ -

 ...خانومم  ینذاشت یعنیآخرش بازم نشد، 
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 "گه خانومم  یچه قشنگ م ایخدا " ادیصورتم م يرو خنده

 ،یوقت فقطو فقط مال من یلیدونم خ یم دم،یبه خودمو حرفم خند یول ،یشیهوا بگم مال من م یاومدم ب -

 !یستیوقت مال خودتم ن یلیخ یفهمم حت ینم یکنیفکر م

 گهیم ی، بعد با لحن قشنگ رهیگیدستش صورتمو قاب م با

کرده  مارمی؟ عشقت ب یکن یخوام مال تو بشم، مال خود خودت، قبولم م یم اد،یز یلیدوستت دارم ترمه، خ -

آرامشو بهم بده  نیتونه ا ینم یتو کس رازیدونم غ یخواد، م یذره آرامش م هیفرار ندارم، دلم  ينا گهیتر، ددخ

 ... 

 يگوشم جمله آخرو باصدا ریز کنه،ی، هرم نفساش تو عمق وجودم رسوخ م شهیصورتم م کینزد صورتش

 گهیم يخشدار

 ؟! یبفهم یتون یم نویا دمیکنم ترمه، تمامو کمال بر یخوام خودخواه یم -

، به جاش  ارمینفس کم م شتری،ب شهیحرفاش خاص تر م یشنوم ،هرچ یم شتریب ی،هرچ گهیم شتریب یهرچ

 یهامو هم هدر م هیتو ر ژنیهمون ته مونده اکس ده،یشو نشون م یطاقت یو ب کشهیبلند م ياون مدام نفسا

 !کجا "قایدونم دق ینم یول ،از دلم گرفته  ییجا هیرم، دل درد دارم باز ،  یم يکم کم رو به کبود گهیدمو د

همه  نیا نکهیدونم بعد ا یم ست،یحقم ن نیدونم ا یم...حرف بزن ترمه، من همه حرفامو زدم، حاال نوبت تو  -

 ... یببخش دیبا یاما اگه عاشق ،یببخش یبودم ، حاال حق ندارم بخوام که به آن یتفاوت یسال پشت نقاب ب

 ؟!کالمشو هم دوست دارم يتحکم تو یحت ایخدا زنه،یتو سرم زنگ م دشیبا

  گمیبم شده م هیکه از زور گر ییبا صدا نیقصد آزارشو ندارم، واسه هم شه،یم شیر دلم

وقت جز تو رو  یلیلرزه محراب، من خ یتپه م یبا حس داشتنت نم دنتیاون با د نیقلبم بذار، بب يدستتو رو -

همه سال  نیبذار باور نکنن، بذارفکر کنن ا...بذار بخندن "اصال! بهم بخندن دیشا شنوم،ینم ییصدا نم،یب ینم

ده سال که سهل اگه تاآخر عمرم  ست،ین خدابه ... ستیپا له کردم، مگه مهم ؟محراب برام مهم ن ریغرورمو ز

 کنمیم یالزم باشه باز عاشق

 ییحاال استغفار کردم، واسه تموم اون روزا بودا ، تازه انقدر تا یبه خدا فقط عاشق یست،ولیکه گناه ن یعاشق ،

 !!!دهیبهت فکر کردم ، گمونم خدا بخش ویکه محرمم نبود

 !!!حق ندارم؟...خواد زار بزم، حق دارم  یدلم م شم،یم زیخ مین م،یفشارعصب هیبار  ریبه تنم افتاده، ز رعشه

 ...  دمیدرد کش یلی، تو بند بند وجودم گره خورده، آخه خ قیعم یلیبغض خ نیا آخه
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 "محراب"

وهم برم داشت  د،یلرز یشده بود ، صداش م زیخ میگرفت ، با ترس ن شیلرزونش نگاه کردم، تنم آت يچشما به

 ... 

بغض داره خفه  نینتونستم کنارم نخوامت ، محراب ا گهینتونستم، محراب د گهید يمحرمم شد یوقت یول -

، به  میشاک یبخشم ول یانصاف، م یظه بودن کنارت زجرم داد بلحظه به لح دمت،یکنه، محراب هر روز د یم

داشته  یچقدر سخت حس ،چقدر سخت یدون یسوزه، نم یقلبمو، داره م نیدرد دارم محراب، بب م،یخدا شاک

طرفه رو با  هیعشق  هیابله  هیمثل  یحس کن یبودن، محراب درد داره وقت یلیبودن، تحم يادیز هیشب یباش

 ... یکشیدوشت م يرو ینیسنگ نیا

ترمه ببخش، نابود  شما،یم ونهینکن، د ينطوری، آرووم باش، ترمه توروخدا باهام ا زمیترمه ، خانومم ، عز -

ره ، ترمه  یاگه سرم بره قولم نم یشناسیمنو که م دم،یقول م کنم،یجبران م یحق با تو ، بد کردم، ول شما،یم

 ؟یکنیمکنم ،باورم  یاشقهزار برابر ع دمیبذار جبران کنم، بهت قول م

سرشونه هاشو گرفتم، تکونش دادم، ... بشه یحالش طوالن نیا دمیترس یاندامش محسوس شده بود، م لرزش

 ...گشاد شده نگاهم کرد  ییبا چشما

 ...تموم شد  یهمه چ یپرست یکه م ییشکستم به خدا شکستم، به خدا رم،یم یترمه من برات م -

 ...شده بود زونیکرد ، لباش آو یرهاش نم یغض لعنتاون ب یانداخت،ول ریز سرشو

من ترسم از فرداست،  یول ،یکنیاقرار م يدار نکهیفهمم حالتو واسه ا یخوب، م یدونم، االن همه چ یمن م -

 ...  نمیروم بب يرو جلو یکه چشم باز کنمو دوباره اون محراب سنگ ییفردا

 

 "ترمه"

اگه دوباره  شیتاب یب دنیبعد از د گهیمن حق دام به خدا حق دارم بترسم، من د یول نم،یبیتو نگاهش م بهتو

 ...شمیکه نابود م نمیسرد بودنشو بب

 ... چرخه  یصورتم نگاهش م يتو اجزا شه،یصورتم م کیدوزه ،سرش نزد یخمارشو بهم م يچشما

تر  کیکرده، صورتش نزد قفلم تیاهم یلرزه، ب یذاره ،رفتارش خشن شده، تنم م یدستشو سرشونم م کف

 ... ستین يفاصله ا گهیک،دینزد کینزد شه،یم
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گذره ،  یزمان نم شم،یده، دارم خفه م یهنوز ادامه م یحس، چشمام پر اشک شده ول نیاز ا رمیگیم جهیسرگ

 ...  شهیبره، نفس حبس شدم آزاد م یشوکه شدم، سرشو عقب م

حرکاتش !  نهیخواد خوب چشمامو بب یزنه ، انگار م یبا دست کنار م مویشونیپ يتو يموها اره،ی یباال م دستشو

 ... ستین ینیب شیقابل پ گهید

  گهیگوشم م ریو ز ارهی یم نیپائ سرشو

 ... یترمه خود خواست -

 شه،یبا وحشت باز مونده بود آرووم آرووم بسته م شیپ قهیدق هیکه تا  ییچشما یول اره،یصورتشو جلو م دوباره

 ...  کنمیم شیدارم همراه ست،یتنها ن...  یول یفهمم از ک ینم

پروا ،  یمحراب ناشناس ب نیا یول!!! شناسمش  یچشماش به خون نشسته ، نم کشه،یهوا پس م یسرشو ب هوی

 !!!انگار یدلدادگ قیال بیعج

 ...که ازش بترسم  ستین يزیچ گهید یول کنم،یتو حرکاتش حس م خشونتو

تا ابد، تا  ،یچه نکن ی، چه باورم کن يچه نخوا يحاال چه بخوا ،ي، خودت مجبورم کردترمه یخودت خواست -

 ی، هرچ شهیخوام م یمن م یبه بعد هرچ نی،مال خود خود من، از ا ی،تا وقت مرگ فقطو فقط مال من شهیهم

تبدارتو،  يملتمستو،لبا شهیهم ي،چشماخوام ، عشق پر التهابتو  ی، من عشقتو م یعاشقم بمون دیتو با گم،یمن م

،  گمیکه من م ی، همون شهیتموم حسرتامو جبران کنم، حرف حرف من م يبذار دیکنم، با یعاشق يبذار دیبا

نگام  يکه اونطور یی،مثل قبل ، مثل همه اون وقتا ،يکه بلد یخوام ترمه، پر تبو تابشو ، با همه حس یمن م

 يدینداشتنت ، فهم نیدادم از ا یو من جون م يزد یف مکه حر ییوقتاخواستت ، مثل  یو دلم م يکردیم

 گم؟یم یچ

**** 

 نیدر مورد ا ياگه نقد "دوستش دارم، فقط لطفا یلیخاص، خ یلیجمله آخر محراب برام خ نیا ایجون دوست

از زنا الزم دارن اثبات عشق بهشون از  یبعض ن،یکه به خرج داد سرزنش نکن یتحکم نیمحرابو با ا نیپست دار

ماها کم  نیب یالبته تعدادشونم حت ت،مطمئن بشن، ترمه هم از اون دسته آدماس"زور و تحکم باشه تا واقعا يرو

 ...  ستین

 !داشت شهیمگه چقدر حماقت م! تونم نفهمم یم

 ... کنهیبا گذشته فرق م یهمه چ گهیدوزم ، حاال د یخمارمو بهش م يچشما
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شد  مونیتولحظه آخر پش! نبود میچیه یبود ب یخب هرچ ی، ول فتادهین یخورم ، اتفاق خاص یجام تکون م تو

به اثبات نداره، بهم  يازیبهم فهموند مرد بودنش ن شهیهم شترازیکارش ب نیخب با ا یول!!! دونم چرا ینم! انگار

 ...بخوام  خواست که منم همه جوره دمیشا د،یترسو توچشمام د دی، شا دیخند

 ؟ يخوا یم یچ -

 ...سردمه  -

 ...  امیصبرکن االن م -

 نگاهش کنم  ينطوریتونم ا ینم...  یبندم، نور کم ، ول یچشمامو م شه،یهوا بلند م یب

 ...اتاقش  يتو ،يواریسمت کمد د رهیم

 !خودشو بده بپوشم ؟ يخواد لباسا ینکنه م "شهیگشاد م چشمام

 !چه شود "رهیگیم خندم

 ...مه تر -

 ...کنمیچشممو باز م يال

 ...جونم  -

 ؟يدوستش دار نیبب -

 رهیجمع شده، دلم ضعف م رهیش با ربان ت قهیکه تودستش ، لبه  يریبلوز کوتاه حر يرو شهیثابت م نگاهم

 ... خورده  نیاونم با ربان چ نیپائ ده،یدوستش دارم، شلوارشم نشونم م

 ...قشنگ  یلیخ -

 ...بپوشش  -

 !کجا بوده اون وقت؟ نیا -

 ... نجایا میتازه اومده بود یوقت دم،یبرات خر شیوقت پ یلیخ -

 ...سمتم  ادی یم

 !؟ یواسه چ -

 ... نمیخب دلم خواست، دوست داشتم تورو توش بب -

 ؟یخود، به چه حق یب -

 ... نکردم  یپس گناه...  يمحرمم بود -
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 ... گمیم يزیچ هیلب  ریز رمیگ یازش م نگاهمو

 ... رهیگیدستمو م چم

 ؟یگفت یچ -

 ... یچیه -

 ... یگفت یترمه بگو چ -

 ... اوردهیمن ادا اصول در م يهمه وقت برا نیبوده که ا ضیآقا مر نیگفتم، پس ا یداشتم م یچیه -

 یم یوقت یول!محال  کردمیخب اون وقتا فکر م یول مارتم،یوقت ب یلیمن که اعتراف کردم عروسک، من خ -

 ... تونم محکم بمونم  ینم گهید یکنیممکنا رو ممکن م ریتو همه غ نمیب

 ...دستم  يذاره تو یم لباسو

 ...بپوشش  -

 واجب ؟ -

 ...بالاستفاده بمونه  ينطوریپول باالش ندام که هم یکل ،یلیخ -

 !آخه  -

 ... آخه ،زودباش یآخه ب -

 ...شهیقهقهه ش بلندم يصدا خوابه، بعدم یکنه و م یحرف پشتشو بهم م یب کنم،یم نگاهش

 هم مگه مونده ؟ دهیند ي؟ جا یچ يبرا گهیها د يمحافظه کار نیفهمم ا ینم -

 ...لباسا یلباس ب یکن تمییاذ يادب، محراب بخوا یاون فرق داره ب -

 ... هم داره  يخب بپوش، چه ناز یلیخ -

که عطر تن اونو به  ییپتو ریز زشیخ قوینفسو عم هیبعدم  کنم،یفور لباسو تنم م یزنمو امپ یرو کنار م مالفه

 ... خودش گرفته 

 

*** 

 ... کرده  ریازم گ یفاصله گ یچشمامو باز کنم ، صورتش تو ب شهیباعث م ینفس تنگ حس

 ... شمیم يجر

 ...ایخفم کرد ونهیدستتو بردار د -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ٣٢٦ 

 ...  رمیگیخنده، جون م یم

 ...ترمه  ایکنیخروپف م یلیخ -

 ... شمیم یوحش...  ذارهیضعفم م نقطه يرو دست

 ... ادیتو خواب ازمن درب ییاگه صدا "من نده ها، عمرا لی، دروغ تحو رینخ -

 یم دنشویباره ازته دل خند نیاول نیبه جون خودم ا! لرزونه یهم م واروید يغش غش خنده هاش انگار يصدا

 ...نمیب

 بود؟ یمال ک شبیپس اون سروصدها د -

 کشمویدهن باز کنه و جفتمون رو ببلعه، مالفه رو روم م نیخواد زم ی، از زور خجالت دلم م شهیگشاد م چشمام

 ...کنمیپشتمو بهش م

 !،ترمه  یاز گشنگ رمیم یصبح شده، دارم م زم،ی، پاشو عز یپاشو خانوم -

 گمیگرفته م ییلحاف باصدا ریز از

 ؟"مثال کارکنمیمحراب، پاشم چ يرو دار یلیخ -

بعدم ازت دعوت  کنمویصبحونه درست م هی شمویحال بهم زن بلند م يمن مثل اون مردا يداگه فکر کر -

 ... زارمیب نکارایخانوم، بنده از ا یسخت در اشتباه ،ياریب فیصرفش تشر يبرا کنمیم

 یشکل نیچشماش ا روزیتا د!قرض گرفته انگار طونیش افته،یم طونشیچشمم به نگاه ش زنم،یرو پس م مالفه

 !نبود

 ... مغرور رودار ،طرفم  ونهید یآدم ازخودراض هیدونم با  یرفت، من خودم م یازت توقع نم نمیا رازیغ -

 ...  کشهیمو با دست عقب م یشونیپ يبالش ، موها يرو شمیپرت م... سرشونه م  زنهیمحکم م دستشو

 ؟يپس چرا دوستم دار -

 ...زمیازحماقتمِ، از حماقت، حماقت که شاخو دم نداره عز -

 ...قهرمانانه ادامه بده  ينطوریحماقتت هم نیپس به ا ن،یآفر -

 ...افته  ینگاهم به سرش م هوی...  رمیدستش کنار م ریدمو از ز یتکون م يسر کالفه

 حموم ؟ یتورفت -

 کردم ؟ یقبلش هماهنگ م دیبا -

 ... شهیم زونیآو لبام
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 ؟يشد داریب یمگه ک -

 ...کنهیم یثیخب خنده

 ... یفهم یم یبلند ش -

عادت نداشت  ده،یپوش يدود یرکاب هیبا یشلوارك طوس هی ره،یم نیتخت پائ ياز رو شه،یش که تموم م جمله

 !عوض شده  یشبه همه چ هیانگار  یبگرده ول ينطوریتو خونه ا

 ...یسمت اتاق هست رمیراست م هیبرم سمت سالن، نکهیا يجا به

 ...تازه خوابوندمش  ا،ینکن دارشیب -

 شده بود؟ داریمگه ب -

 ...اوهوم  -

که از اونجا  يقد اپن طور ز،یچرخه سمت آشپزخونه ، نشسته پشت م یذارم، نگاه م یقدم اولو تو سالن م یوقت

 ... کنهیممکنو رصد م ریغ يجا هیکنم چشمام داره  یرم ، حس م یجلوترم یوقت یول نم،یب ینم زویم يرو

 چرا ماتت برده؟ -

 !محراب -

 ...  زمیعز جونم -

 ؟يتو درست کرد نارویا -

روش  یکه همه چ یمفصل زیتعجب داره، م يبرام جا ایدن هیقد نمیهم ی،ول ادی ینشسته،جلو نم نهیبه س دست

 !شهیم دهید

 ... نکهیجذاب ، صبح روز بعد ا يها شهیاز اون کل ی، ول يا شهیکل -

 ...خنده  یافته باز م یکه م زمیبه نگاه ت چشماش

بازم  ایصبحونه رو آماده کنن، مفهوم بود ؟ ونیصبح مشترك آقا نیگم، رسم که تو اول ینم یچیباشه بابا ه -

 ح؟یالزم به توض

 ...ممنون  -

 ن؟یهم -

 ... کنمیازت م کهیت کهیذارم ت یتشکرامو م ده،یهنوز ذهنم داره ارور م -

 ...  زمینوش جونت، بخور عز -
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 !کنهیچرا مزه ش فرق م یهست، ول شتریخب مخلفاتش ب م،یخورد یکه صبحا م ییزایکه همون چ یچ همه

 !باورش سخت به خدا ست،یدست خودم ن یدونم ول یم خنده دار شده ،م افهیخورم، ق یگشاد شده م ییچشما با

 ...خوام بذارم دهنم که  ی، عاشقشم، م یبرم سمت مربا، توت فرنگ یم دست

 ...لباسم  يچکه رو یقطره ش م هی

 ... خاك برسرم شده که ...  شهیرو سرم هوار م ای،دن ادیم نیپائ سرم

 ...  کنهیخفه م نهیمحراب خشن بگم که نگاه ثابت شده ش رو تنم ،صدامو تو س هیخوام  یم

 ؟ یچ یعنی نیا -

 ...؟ قشنگ که  هیمشکلش چ -

 بپوشمش؟ يافتضاح، چرا مجبورم کرد!قشنگ؟ -

م  هیگر ا،یاز اون صدف دیسف رینگاهم به خودم ننداخته بودم، لباس حر هیمثل احمقا  شم،ید مجام مثل فنر بلن از

خجالت  شتریب یعنی، نتمیبب ينطوری،دوست ندارم تمام مدت ا شمیم يطور هیعادت ندارم خب،  اد،یدر م

 !شدیم رسرمب یشانس آوردم شلوارش از جنس مات وگرنه معلوم نبود چه خاک کشم،یم

 ...باالخره به کمد لباسم رسمیخورمو م یم واریبه درو د ست،یخوب ن "حالم اصال رم،یخواد بم یم دلم

 ...ندازه  یاز پشت سر ،لرزه به تنم م صداش

 ؟یکنیم کاریچ يدار -

 ...خوام عوضش کنم  یم رونیبرو ب -

 .. دهیآرووم ،بچه خواب -

 ... نزدما  غیتا ج رونیپس برو ب -

 ...  کنمیتو گلو خفه شده و پا در هوا تو بغلش دارم تقال م غمیج يدادهنمه ، ص يجلو دستش

 ... کنمیتو دلم نثارش م يزیچ هی ره،یگیدرد م منگاهمیسالن، نش يکاناپه تو يندازتم رو یم

 ...  شهیخوام همون م یمن م یبه بعد هرچ نیبهت که گفتم از ا... اریدرش ب ياگه جرات دار -

 ...که اقرار نکرده بود حالو روزم چقدر بهتر از حاال بود  یرسم اون وقت یم جهینت نیکم کم به ا دارم

 ...کنارم  نهیشیم

 گه  یو کنار گوشم م زنهیپس م موهامو
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،  اشیخوام ترمه، با همه زوا یخرابش کن، فقط مال مادوتا، امروزو م یچیذارم ه یامروز روز منو تو ، پس نم -

 .. وبرات ببافم خوام موهات یم ریدوش بگ هیبرو 

 ...رفتارشو درك کنم  نیتونم ا ینم ستیدست خودم ن کنم،ینگاه خاص بهش م هی

 ؟ یکنیامتحانم م يدرد دارم باز، بغضم که بزرگتر شده خدا، باز دار دل

 ...خودت به دادم برس ایترسم، خدا یاز آرامش قبل طوفان م من

 هیعاشق شدم  یمن تو اوج نوجوون ر،یذهنم هنوز درگ ی، ول کنهیرم ، آب حالمو بهتر م یدوش آب م ریز

باعث شده زود باور نباشم به خصوص در مورد اون  نیکردم خوددار باشم هم یسع یلیخ یصدا ، ول یب یعاشق

 ... 

اگرم کرده ... کرده باشه  رییشبه انقدر تغ هیتونه  یمحراب نم ست،یوسط درست ن نیا يزیچ هیدونم  یم

 ... ستین داریمطمئنم که پا

قابل  حاتشیتوج... رمیگ یبراش نم یدونم بپرسمم جواب یمن اونو رام کرده باشه ، م يفقط صبور کنمینم باور

 ! ستیدرك ن

 يبرا نقدریا ستم،یاحمقم ن ستم،ی، زودباورم ن ستمیبچه ن یشم قبول ،ول ونهیدرست ، د کشهیبراش پر م دلم

بشم که آغوش اون  نمیتونم منکر ا ینم ینکردم که حاال با چندتا ناز و نوازش خام بشم ،ول یبزرگ شدن سع

، افکارت و باورات سست  یزنخودتو به حماقت ن ،یطاقت نش یب یتون ینم يکه اگه تجربه ش کرد يزیچ

 ...ندارم  سهیقسم توان مقا تی، به بزرگ ارمی یدارم کم م اینشه، خدا

برمش  یبه گور م کردمیکه فکر م ییآرزو دم،یبزرگ ،حاال به اون آرزو رس يآرزو هیون از طرف ا دنید محبت

که  یکس هیرو باور کنم، حسم شب نیتونم ا ی، نم زاستیچ نیاز ا ریغ يزیحسم چ یشده ، ول ی، اما حاال واقع

 ... شعله ورش کنه  یاضاف فوت هیلرزه که مبادا  یشده و مدام دلش م رهیخاکستر خ ریز شیآت هیبه 

 يمعرفت باهام باز یسرش نعره بکشمو بگم ب رونویاالن برم ب نیخواد هم ی، دلم م امی یم رونیآب ب ریز از

 ... یول ست،یمثل امروز ن گهیدونم که فردا د یتر نکن م رونیکه هستم و ینینکن، محراب منو از ا

 یتونم م ینم!!! کجا ، معترض بودن کجا دنیکارارو هم ندارم ،من کجا و نعره کش نیدونم که دل ا یم نمیا

 ...دونم 

 شهیخرمش، مثل هم ی،به جون م کشهیشو به رخم م یخودخواه شهیگذرم مثل هم یاز خودم م شهیهم مثل

 ...از خودم  یحت گه،گذشتید یشکل نیخوام که فقط اون باشه ، عشق من ا یخوام، م ینم یمن
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 ...، هوام گرفته است مثل قلب من کشمیم ییپرصدا نفس

دونم که  یخوب م نویا زم،یامروزم اشک بر يبذار همه به حماقتم بخندن، بذار فردا برا گمیبازم تو دلم م یول

 ...نگهش دارم  يادگاری نهیتونم تا عمر دارم تو س یشبانه روزم باشه م هیتب تند مال  نیاگه داشتن ا یحت

همه سال  نیبرام فرستاده به جبران ا ییکه اون باال يا هیهد ه،یهد هی يذارم پا ینو داشتنو مشد کینزد نیا

کنه ،  یبذارم عاشق دیتونم ازش بگذرم، آزارش بدم، نا آروومش کنم، پس با یدونم نم یمن که م دنم،یآه کش

 یزنه علتش انقدر واقع یاگرم پسم م دونمیم... الاقل امروزو ...کنه  رمیکنه ، اس یکنه، خودخواه یحسرتاشو خال

 ...  رمیفرصت کوتاهو هم ازش بگ نیا یاگه حت يپس زدن ، پس نامرد نیهست که آزارش بده ا

 ...بخشم  یتا ابد خودمو نم رمیکنم چهره م خندون باشه، اگه امروزو ازش بگ یم ی،سع امی یم رونیصدا ب یب

 دمیمبارزه جد هیخواد ، من آماده  یکه اون م يشه روز یز مکه خودش بهم داده ، امرو یپوشم همون یم لباس

 ... 

 ...ادیم یحرف زدنش باهست يصدا

سراغم،  ادی یعالمه حس بد م هیزنه، دوباره  یم یکه به هست ییدم به حرفا یگوش م... شهیم قیعم خندم

 زنم یم بی، باز به خودم نه ارهی یحاال مطمئنم محرابم بدون اون دووم نم

 رونیسکوت و نیتنت با ا ياگه تک تک سلول ها ی،حتیرو خراب کن یهمه چ يخود دار باش، حق ندار"

 "بشن 

 ... ششونیرم تو اتاق پ یم ییزنمو با خنده دندون نما یفرستم ، بغضمو پس م یم رونیب نفسمو

 ...سالم  -

و  زنهیرو بغل م یشونه ، هست یمخوش فرمش  يلبا ي، سالمم انقدر بلندو پر از حس که خنده رو رو گردهیبرم

 ... ستهیا یکنارم م

 ؟ ی، خوب یماهت مامان يسالم به رو -

خواد که بغلش کنم،  ی، م خورهیتوبغلش وول م یهست زنه،یاون حرف م يشده و به جا میقا یهست پشت

 ... کنمیبروبرگرد م یکن ب رورویبراشون ز ارویاالن اگه بگن دن زنم،یرامشم ، رام جفتشون، بغلش م

 ؟یکنیم کاریچ يقربونت بشه، دار یخوشگله، مامان یتو هست يفدا -

 ... کشهیبغلش کن داره خودشو م -

 ...  دهیبهشت م يکشمش ، بو یچسبونمش به خودم، بعدم بو م یم سفت
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 ... رهیابروم باال م يتا هی،  کنهینگاهمون م یحال خاص هیگردونم سمت محراب که داره با  یم سر

 شده؟ يزیچ -

 ... نه  -

 شده؟ تیحسود -

 ...دمیکه تا حاال شن ییآوا نیخنده هاش قشنگ تر يزنه، صدا یم قهقهه

 !نشه ؟ -

 ...  یکن يکه حسود نمیمن عاشق ا "چرا،اتفاقا -

 ...ها شهیترمه اون وقت بد م -

 ؟"مثال شهیم یچ -

 ...ذارم دست بهت بزنه  ینم یحت گهید "مثال -

 اد؟ی یدلت م -

عقبم  یلیمن از تو لذت برده، من خ شترازیهم ب یفسقل نیا یکنم، حت يبهم حق بده حسود یول اد،ی ینه نم -

 ...  یلیترمه، خ

 ...جبران کن  -

بنده،  یترسم ، چشماشو م یم...  شهیم يمثل برق گرفته ها رنگ نگاهش خاکستر شه،یشوك زده م نگاهش

 !گرفته باز شی، چشماش آت کنهیبازم

 هیره و  یبا خودم ، دوباره هوا م شمیم ریزنه، درگ یم رونیو از اتاق ب کنهیپشتشو بهم م ره،یگ یازم م ونگاهش

 ...  ادی یخقان به جاش م ایدن

 ...  گردهیهوا بم یب! خوره ، آبِ به گمونم  یم يزیچ هیرم تو سالن، پشتش به من و داره  یبه بغل م یهست

 ...تشنه م بود  -

 ...نوش جونت  -

 ...تونه دوباره مسلط بشه یآب م وانیل هیشده، چقدر خوب که با  آرووم

 ...  یطوالن یِطوالن کشه،یم قی، نفس عم شهیم کمینزد اد،ی یم جلو

 ... شهیچرخونم نگاهم تو نگاهش گم م یسرم

 ... ترمه  يد یم یخوب يچه بو -
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 ... يکه خودت برام آورد يهمون عطر -

بعدش  يزد یهر موقع م یبکشم، ول قیکنارت باشم، نفس عم يزدیم یخواست وقت یانقدر دلم م دونم، یم -

 ... ياومد یوقت کنارم نم چیه

 یم ونهید شدیم کیعطر تنش نزد یفهممش ، مگه خودم نبودم که وقت یم ره،یگیقلبم دوباره اوج م ضربان

 !شدم؟

 ... داشتم  ياون لحظه ها حال بد یلیترمه خ -

 ... یرو تجربه کن یحاال حاال ها همه چ ي، وقت دار ادهیوقت واسه جبران ز -

 ... کنهیلباشو بازبون تر م يرو... کنهیم اخم

 ... "؟لطفا يارین دویتاک نیخواهش کنم بعد هر حرفم ا شهیم -

گذره  یمثل برق م دونمیکه م يروز هی ده،یروز خواب هینمرده، فقط  یپس اون ترس لعنت گم،یم نیحسام آفر به

 ... 

 کنه،دستیم م ونهیافته، تنش داغِ، د یرعشه به تنم م... بوسه  یچشمامو م يرو... گم  یم یحال چشم نیا با

 ...  رهیگینفسم م ستیخودم ن

 ...کنه  یدوباره فاصله رو کم م زنه،یده ، افکارشو پس م یتکون م يسر

 ...خوام موهاتو ببافم  یم نیبش ایب -

 .. .باشه  -

 ...رو بده به من  یهست -

 ... ده دستش  یم زیم يرو شهیکه هم یکیچند تا عروسک پالست هی،  نیزم يشونتش رو یم

 ...بهم  کنهیروم بعد

 ... کاناپه  يرو نیبش -

 ...موهام هنوز تره ها  -

 ...بهتره  ينطوریاشکال نداره، دوست دارمش ، ا -

 خورهیتو نگاهم گره م گردم،نگاهشیهوا برم یموهام ، ب يرو کشهیپشت سرم ، دست م نهیشیم

 ...دلم تنگ شده برات  -

 ... کنهیم یآرووم خنده
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 ...بذار کارمو بکنم  ر،ینکن ، آرووم بگ -

 تو؟ یچقدر داغ... خوام  ینم -

 ...، نفسم نکن، آرووم باش  زمیترمه خانوم ، عز -

 ...کنم  ینم يکار -

 ...صورتم  يپاشه تو یداغشو م ي، صورتش گر گرفته، نفسا ارمی یباال مسرمو  گه،یم يترمه ا معترض

 !نگاهش مسخ شده است انگار کنم،یم يطناز خنده

 ؟ یدون ینم نویم محراب هنوز ا ونهید هیطاقت، من  یتاب ، ب یب نم،یمن هم ؟یخواست ینم نویمگه هم -

 ... شونه م  يذاره رو یسرشو م شه،یدور تنم قفل م دستاش

 ... دوستت دارم ترمه ، منو ببخش  یلیخ -

تا  چارهیکنه، بچه ب یگرد داره تماشامون م يپامون نشسته و با چشما نیکه پائ یافته سمت هست یم نگاهم

 !انگار ی، در حال شک زدگ دهیها از طرف ما ند يزیناپره نیحاال از ا

 کنمیم يسرفه ا تک

 ... نمایساومدن  يها انگار یحاال موهامو بباف، بغض -

 ...  رهیم یهست يخنده و قربون صدقه  یافته که زل زده به ما ،م یم یبه هست نگاهش

 گهیزنه و م یموهام م يبوسه نرم رو هی شهیکه تموم م کارش

 ...باشه  یشکل نیهم شهیخواد موهات هم یدلم م -

 ...خودت  يپس زحمتش پا -

 ...دهیخنده ، نگاهش بهم آرامش م یآروومو محو م نباریا

 ... کشهیم قینفس عم هیو  زنهیرو بغل م یهست شه،یپشت سرم بلند م از

 م؟یکجا بر نیخب خانوم خانوما ،منظورم با جفتتون ها، امروز روز شماست پس امر کن -

خواهش  ا،یچقدر فراموش کار شدم تازگ رم،یگیخودمو م يجلو عیسر یول! امروز؟ نیخوام بگم ، فقط هم یم

 مگه نکرد؟؟نگم ،  گهیکرد د

به همه خوش  ينطوری، ا يشهر باز میرو ببر یهم هست ي، عصر دیخر میبه نظرم بهتره االن بر ییخب بابا -

 ...  گذرهیم
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 ادمیبره،  ییجاها نیمرگشم بود محال بود همچ يپا "افتم، قبال یاز تعجب پس ب کیقبول ،نزد گهیم یوقت

که ببرنمون  میخواسته بود نایکه منو مهتاب با هزار تا التماسو درخواست از بابا و مامان ا یره اون شب ینم

 ...  يشهرباز

ره، نق نقا و  ینم ادمیهامو  هینذاشت، گر ي، نذاشت، در کمال نامرد یموقع یب دنیچه رس د،یموقع رس همون

 ...  مینامرد مردم آزار نذاشت بر...مهتابو هم  يها یتاب یب

 ...پسر نیشده ا یسیدچار دگرد یدگرگون يکه معلوم به جا ينطوریا... حاال اما

 ...سمتم  رهیگیرو م یهست

 ...  میخور یم رونیبرو حاضر شو، نهارم ب -

 ...ممنون  -

 ...نکردم خانومم  يکار -

 یمن بدون تو نم کنم،یزخمِ زخم به خدا، سوزششو خوب حس م! انگار کشهیخنجر م گرمویکالمش ج نیا با

 ... هر لحظه  رهیچشمام رژه م يجلو گهیجمله شده ملکه ذهنم، انقدر گفتمش که د نیتونم محراب، ا

زنم، مثل فرشته ها شده ، از اون  یپوشونم، تل همرنگشم م یم یصورت يبا گال دیسف ریلباس حر هی یهست به

 ...هاش  یخوردن

 قهی ینخ دیبلوز سف هی شه،یاصالح کرده و مجذوب کننده تراز هم با صورت ستاده،یتو سالن ا امیم رونیب یوقت

دوست دارم،  تینها یب دنشوی، طرز لباس پوش يسرمه ا نیج هیشلوارشم  کنه،یم ییهفتم تو تنش خودنما

شه  یبودن تو تک حرکاتش م صمغازه برداشته و تنش کرده نظمو خا نیتریانگار لباساشو از پشت و شهیهم

 ... دید

مال هم شدن، نگاه ... شدن  یکی کشه،حسیتو وجودم شعله م یحس خاص هی نیماش يتو مینیشیم یوقت

که  ییو آرزوهام بسته به وجودشون شده، همونا دیروزا همه ام نیکه ا ییدوزم به جفتشون ، به کسا یگرممو م

 ...کشمیوقت فقط به خاطراونا نفس م یلیخ

 یخوام تالف یبه دلم مونده ، حاال م میبر دیبارم باهم خر هی نکهیحسرت ا یحت د،یمرکز خر میر یراست م هی

ذاره ، من  یکه اون روش دست م يزیلرزه واسه چ یاگه قراره بهم برچسب ولخرجو بچسبونه، دلم م یکنم، حت

 ... خوامیازش م يادگاری نایشترازایب یلیخ ارمیدووم ب نکهیا يبرا

 ...که خودم داشتم  یهمون هیذاره، شب یداره دست م یسنت يبلند که روش نوشته ها دیسف يمانتو هی يرو
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 ترمه؟ -

 ...جانم  -

 ؟يدوست دار نویا نیبب -

 ...مثل شو دارم  یکی یدوست دارم، ول یلیآره خ -

 ...دونم  یم -

 ...شمیم یکنه، پشت سرش راه یبدون حرف راهشو سمت در مغازه کج م نه،یب یتو چشمام م تعجبو

 ... نیاریهمسرم ب يانتورو برام نیا "آقا لطفا -

و اخطار  زنهینبض م میغذه اشک ن،یبرام سنگ يادیز گهید نیهضم ا دن،یبه لرز کنهیبند وجودم شروع م بند

 !داد یکاش حرف گوش م... سرجات  نیبش ست،ین ییآبرو یبزنم که حاال وقت ب ادیسرش فر دیبا ده،چقدریم

 ...ندازه  یم یچهره نگاه به

 ...ادیبه حرف م اره،یم کینزد سرشو

 ! شمایم ونهیانقدر معصومانه نگاه نکن ترمه خانوم، د -

 ...شو داشتم  یکی -

 ؟يمن بخرم فرق داره، قبول ندار نکهیا ی، ول یگفت -

 ...  ادیهم ز یلیچرا دارم ، خ -

 ... پس برش دار  -

 یخندم، من دارمش حت یغرق غرقش، تو دلم م... غرقشم  داره،یبرام برم دمیسف يبا نوشته ها یشال مشک هی

 ...باشه  یحس خوشبخت هیداشتن اندازه  نیاگه عمر ا

 ... یواسه هست زیهم چ یگل سر و کل هی ،یتابستون يکفش بند هی هی،  یدست بند چرم هی

 ...رو  یدستش گرفته و منم هست يهارو تو بسته

 ا؟یخسته شد -

 گهیو م کنهیم زیر چشماشو

 دختر؟ ينداز یدستم م يدار ؟یگفت یچ -

 ... کردم  يزیناپره یکل د،یببخش -
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 یبلند حرف نم يوقت با صدا چیه رونیاخالقشم که ب نیعاشق ا اره،یم کتری،سرشو نزد کنهیفاصله شو کم م -

 ... زنه 

ترمه من تا حاال  دم،یتو ند یبه قانع يبه خودم بخندم، من تو کل عمرم دختر يخوا یدختر، م یگ یم یچ -

تو بود  يجا يا گهیاالن اگه هر دختر د یدون یدر حق خودت، م یکنیم یانصاف یب دم،یازت ند یخودخواه

 ...  ذاشتیم ییزایدست رو چه چ

 ...گمیزنه م یکه تو صدام موج م یخودش با آرامش مثل

 یکم زیراب تورو داشتن چمونه، مح ینم یخواستن گهیتورو داشته باشه د یکس یآخه من تورو دارم، وقت-

 ... ستین

 ... به داد جفتمون برس  ایخدا ره،یگیچشماش ، نفسم م يرو نهیشیپرده اشک م هی

 یگ رهیخ نیبا ا میشدیمظحکه خاصو عام م "نبود قطعا یهست هیگر يو اگه صدا شهیمکان فراموشمون م زمانو

 ... 

 ... رو هم  یزنم ، افکار منف یاشک پس م ام،ی یخودم م به

 ؟ يخسته شد یمامان هیچ -

 ... شهیم شیاشک، دلم ر سیخ شیعسل يماله، چشما یم یبا کالفه گ چشماشو

 م؟یبر شهیمحراب خسته س م-

 ... يتوهم خسته شد م،یبر-

و  شهیخود م یاز خود ب نهیبیرو م رشیش شهیش یو وقت رهیگیآرووم م یهست نیماش يدوباره تو نمیشیم یوقت

 ... چشماش  يتو ایرو تو دهنش ببره  شهیدونه ش ینم

 ... ایشیآرووم خانوم خوشگله خفه م -

 ... بندهیدستام چشماشو م يحال رو یب دنویبه مک کنهیمادوتا با ولع شروع م الیخ یب

 !خواب  يتو شهیچقدر ناز م -

 ... یش یم یشکل نیتو هم هم -

 ...زنهیم قهقهه

 ...که من بشم  شهیتو خواب ناز م يکدوم مرد ا،یزن یم ییحرفا -

 ... دمیمن خودم د ،یشیچرا توم -
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 ...  شهیتو خواب ناز نم يمرد چیآخه ، ه يا قهیسل یتو ب -

 ... یشیم یعنی یشیم گمیمن م یوقت -

 ...ارهیوار باالم میتسل دستاشو

اثابتش  يبرا یتا طرفو به جنون نکشون یگیم يزیچ هیتو  یرفته بود وقت ادمیبله حق باشماست، به کل  -

 ...  یکن یولش نم

 ... نگاهم  یهم چاشن یبدجنس کنمویم یفیظر اخم

سپرم ،  یذره به ذره شو به ذهن م نیواسه هم شه،یم يطعم غذا برام ابد نیدونم ا یم م،یخور یباهم م نهارو

 ...  ادیکه تا حاالمزه کردم م يزیچ نیبازم به نظرم خوشمزه تر

 ...  زیاون صبحونه خاطره انگ مثل

 ... زنهیتشو بغلش م رهیگیازم م ده،یهنوز خواب یهست

 ...ها  شهیم داریمحراب ب -

 ...راحت غذا تو بخور  الیتو با خ شه،ینم داریب -

 ؟یپس توچ -

 ... خوام نگات کنم  یم -

 ؟ یکنیم یتالف يدار -

 خواب نازتو؟؟؟ یتالف -

 ... یشیم یقع غذا خوردن خواستنمو "تو واقعا یآره ، ول -

 ... یچاپلوس يذارمش پا یپاشه قبول ، م -

 ...شه  یبذار، من حرفم عوض نم يدوست دار یهرچ يپا -

 شهیهنرپ یبغض گلمو گرفته ول "نزن نامرد شمیآت "کنهیکنم به خوردن، خاص نگاهم م یآرامش شروع م تو

 ... نشسته واز خنده در حال پس افتادن ركیس يکه تو یکس هیشدم چهره م شب یخوب

 ...ده  یبه منم مزه نم ينطوریتو هم بخور ا -

 ...  شهیو مشغول م گهیم يا باشه

واسه  میاومدنو ندار رونیحوصله ب گهیخونه د میاگه برگرد دونمیم یخواد ،ول یخواب ناز م هیاز نهار دلم  بعد

 ... گمیبهش م نیهم
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 ... امای یمن خونه نم -

 ؟یخواست برگرده خونه خانوم یک -

 ...قول دادم  یآخه به هست -

 ! شهیم شیحال یلیاونم خ نکهیحاال نه ا -

 ... به هر حال  -

 ...لب ساحل باشه میدوست دارم بر م،یر ینم یتخت خوابم لک زده ول يخونه ، هرچند دلم برا میر ینم -

 ...  شهیم یخونه و راه یزنم، حرف دلمو م یم ییحرف خنده دندون نما يجا به

 ... و خالقش  ایده واسه حرف زدن با در یساحل چون ظهره خلوت، جون م لب

 ...شم  یخواد دستو پاشو تو آب ببره ، مانع م یو دلش م کنهیم یتاب یب ایدر دنیشده وبا د داریب یهست

 ... باشه ریکنه نه که تو بغل تو اس يآب باز ي، بچه دوست دار نیترمه بذارش زم -

 ... ترسم سرما هم بخوره  ی، تازه م فیآخه کث -

 ... نیزم يذارتش رو یو م رهیگیرو ازم م یهست

 ...درست مثل مادرش  ادیشجاع بار ب دیدختر من با -

که قول  فیح یول... نگو  ينطوریبزنمو بگم ا ادیخواد فر یزنه ، چقدر دلم م یکه م ییاز حرفا کشهیم ریت قلبم

 !دادم

 ... کردیم فیاون لباس خوشگلو کث یوگرنه خانوم يخوب شد لباسشو عوض کرد -

 ... ممنونم ازت  ایهست ، دوست دارم که دارمش ، خدا یدارم که حواسش به همه چ دوست

و به  کشهیم قینفس عم هی... کنارش  رمیگیآرووم م...  نمیخواد کنارش بش یتخت سنگو ازم م هی يرو نهیشیم

 ... ترمه نگاه کن  گهیو م شهیم رهیدور دست خ يتو ییجا هی

حس  نیدونم چرا باا ینم یول یقشنگ زید،چیو خورش ییایکه نشونم داده، چندتا مرغ در ییبه جا شمیم رهیخ

 !دهیخاص نشونم م

 نم؟یب یو من نم ینیب یهست که تو م يزیچ -

 ...خواست االن اونجا بودم  یدلم م یلیخ -

 ...پوشونه  یم مویشونیپ اخم

 !؟ یچ یعنی -
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 ...نداشتم ولش کن  يمنظور -

 !!!محراب -

 ...ولش کن  ستین يزیچ زمیعز -

  گهیهوا برگرده وم یب هوی،  گذرهیم قهیچند دق... ذاره  یو منو تو اوج قهقهرا تنها م کنهیرها م حرفشو

 ... گم کرده بودم ترمه ؟ ترمه من باختم ، چقدر احمق بودم  میزندگ يتورو کجا -

 ... شهیحالم بد م یگیم ينطوریا یوقت یحرف نزن ينطوریا شهیم -

انگار،  زنهیدستام، با سرانگشتش طرح م يرو نهیشیکنه بهم ، دستش م ی، بعد روم کشهینفس پر صدا م هی

 ... ادیدر م انیدوباره تموم احساسم به قل

 ونهید...  یتاب ی، التهاب، ب شیتوش هست، بارون ، آت یهمه چ کنم،یبه چشماش نگاه م کنمیند مبل سرمو

و  دهیم چیمچ دستم ، انگشتشو پ يشه رو یم دهیشده، سرانگشتاش کش رهیبهم خ يکننده تر از هر لحظه ا

 ...  رهیگیضربانم رو م

 !دختر  زنهیچقدر تند م -

 ؟!تند نزنه  يانتظار دار -

حسو بهم  نیترمه ازت ممنونم که ا ؟يندار يغرور چیتو ابراز حست ه نمیبیم یرسم وقت یبه خدام یدونیم -

بدم به خودم غره  یلیمن خ یخواد، ول یخودم م شترازیمنو ب ایدن نیتو ا یکیکه بتونم درك کنم  یحس يد یم

 ... شده  بمینص یعشق نیبودم که همچ قیال دیشا گمی،م شمیم

 ...داره  یچکه رو برم یکه دونه دونه م ییبر سرانگشت اشکا کنه، یم نگاهم

تاب من ،  یب نطوریمثل تو ا یکس نمیب یم یبه خاطر تو، وقت نامیبدم نه؟خودخواهم، مغرورم ، همه ا یلیخ -

 !!!شم  یم زاریدارم از خودم ب یترمه کاش انقدر دوستم نداشت...  نمیداره ، از شعور پائ یبرم م االتیخ

 ... پرتپشش نهیس يذارم رو یم دستمو

 صداشو ؟ يشنویم -

 ...که زود ببازم  ستمین یمن آدم یول یکتمان کن یخواست یوقت ، م یلیخ -

 گهیوم کنهیم ییخنده پر صدا ،یزنه به شوخ یم

 ... ترمه  ادیاز سماجتت خوشم م -
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 یبشنوم چ نکهیا ي، به جا شهیم، تنش داغ ، لباش بازو بسته  ارهی، سرشو جلو م رمیگیدلخور ازش م نگاهمو

 ...  کنمیجزء جزءصورتش رو کندو کاو م گهیم

 يلبا ينگاهم رو... که ستنین ن؟ینطوریخمار دارن ا يکه چشما ییمحراب؟همه اونا ينطوریچشمات چرا ا"

هست، گونه هاشو  ادمیواسه دل بردن از من ز ینه ول ادیداره ، ز یخاص یبرجسته گ شه،یثابت م کشیکوچ

 یعاشق نیکدوم باعث ا چیه یول!کرده انگار یصورتشو خدا نقاش ده،یدوست دارم سر باال و کش شتریانگار ب

دونم، من خودشو خواستم،خود مغرورشو، خود محکمشو ، خود نترسشو، خود آروومشو،  یخودم که م!  ستین

گذشتم،  یپرستمش، که از خودم، که از همه چ یوار م ونهیکه د ناستیمن به خاطر ا...خود خود مرد بودنشو 

وقت از دوست داشتنش  چیعشقو ،که ه نیکنم ا رستشپ شهیکه باعث م نِیروحش خواستم ، ا يمن اونو برا

 "کرده  شیگ شهیعشق ،برام هم نیبه ا نانمیدونم که اطم ینشم،م مونینشم، نبرم ، پش جیهوا گ یب

 ... کنمینگاهش م ام،نرمی، به خودم م زنهیتو سرم زنگ م صداش

 !شما  یم ونهید یناز نکن خانوم -

 ...حسرتا دارم محراب، دوست نازم کنم  یلیمنم خ! ؟ يکه حسرت زده ا یفقط خودت يفکر کرد -

 گمیم طنتیباال و ش ندازمیم ابرومو

 ...همه سال صبر کردم  نیا يخود یب يفکر کرد ،یناز بکش يدار فهیو وظ -

 ...  کنهیکنار گوشم نجوا مده و  یتکون م يسر

 ...پرستمت ترمه  یم گفتمیاگه ترس از خدا نبود م -

 

 "امیت"

که االن اونا به باهم بودن  دیرس یانقدر شعورش م یمحرابو ترمه قول داده بود صبح نشده کنارشون باشه ول به

 ...  گرفتیآرووم م يطوری دیتاب خودشم با یدونست دل ب یم نمیدارن تازه ا ازین يزیاز هرچ شتریب

کار متنفر  نیاز ا چارهیکه داشت، مهگلو واسطه کرده بود، هرچند مهگل ب یداده بود ، باهمه خطرات غامیپ بهش

، مهگل که  کردنیم يجلب نظرش هرکار يبرا نجایا يشد کرد، دخترا ینم شیخواسته بودو کار امیت یبود، ول

 ! خود داشت يجا گهید

 دویآرامشو تونگاهش د شدینم گهید زدیحرف م دهیدر مورد سع ی، وقت دادیم دیبر بدو نوخ هی امیبرق نگاه ت یول

 ... دوست نداشت  "بود که مهگل اصال يزیچ نیا
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 گهید يبود که ترمه و محراب جا ییخدا نتش،یدم همون سنگ بزرگ بب یخواد لب ساحل شرق یبود م گفته

 ... خوردن کارش ساخته بود  یاز ساحل نشسته بودن وگرنه اگه بهم بر م يا

 ... رفت  دهیبعد سمت سع ستین یروبراه و مشکل یتنها اومده بود ، اول مطمئن شد همه چ نباریا دهیسع

 ...دخترو دوست داشت  نیکردن ا ریرو متوجه خودش نکنه، غافلگ دهینرم قدم برداشت تا سع بازم

 ریغافلگ امویدرشتش ت يهوا برگشتو با چشما یکه ببود  ادیبود،فاصله هنوز ز زیهم مثل خودش ت دهیسع یول

 ... ستادیتخته سنگ بلند شدو با اخم روبروش ا ياز رو... کرد

 ؟ ینیمنو بب یخواست یچ يشده ؟ برا یدوباره چ -

 کارت داشتم ، محافظات کجان؟ -

تو خونه خودمون ، به اون  ينامزدش ، از دخترا شیشونو فرستادم بره پ یکی نی، واسه هم رهیبابا رفته جز -

 يساکت موندم حاضرن هرکار يدونم که برا یهم پول دادمو گفتم گورشونو گم کنن، انقدر ازشون م یکی

 یتو زودتر حرفتو بزنو برو ، م مراحت تر بودم، حاال ينطوریخودم ا یهم کورن هم کر، ول شهیبکنن، هرچند هم

 ...تنها باشم  یکمیخوام 

دختر انگار زاده شده بود که به  نیتر شده بود، ا یخواستن بیچهره ش عج زد،یور حرف مکه با غر یمدت تموم

 "مهارش کرد؟ شهیم يچطور نوی، ا زنهیاز موضع قدرت حرف م يچطور نیبب"! زمان فخر بفروشه نویزم

با غرور خاص خودش  دویصورتش پاش يداغشو تو يفاصله شو کم کرد و چشم تو چشمش شد، نفسا امیت

 ...دوخت  دهیسع دهیو کش اهیس يشو به چشمانگاه

 فاتح کجا رفته؟ -

دونست که االن اونم احساس  یم ش،یدو شب پ اتیباره فاتح مربوط به عمل هیشدن  بیمطمئن بود غ امیت

نداره،  ییبه جا یفرارا راه نیدونست ا یراه فراره ، چند روز تا گرفتن اونم نمونده بودو م هیخطر کرده و دنبال 

 يکار دیرو بکنه، با شیخواست قبلش سع یم یگرفتنش داشتن، ول يمدرك برا یبه اندازه کاف گهیحاالد

 ... مهلکه جداکنه  نیرو از ا دهیسع کردکهیم

 ؟ي، حاال تو چرا نگران اون شد رهیگفتم که رفته جز -

 ؟ یدون ینم یچیتوه -

 ؟  بدم حیتو توض يبرا دیبر فرضم که بدونم ،چرا با -
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چشما عادت  نیرفت ،ا ینم رباریز د،یچرخ دهیصورت سع ينگاهش تو اجزا...  قترشدیابروهاش عم نیب اخم

به  یکینزد نیکه قلبش با ا نیا! حالت  هیمگه تو ... نداشت فراخ نباشه، صاحبشم عادت نداشت گستاخ نباشه 

 !!!تپش افتاده باشه

مونده بود ،به  رهینگاهشو نگرفت، خ نباریا دهیباشه، سع قیکرد نفوذ نگاهش عم یسع.. یکرد ، طوالن نگاهش

 گرفتنیداشتن حرارت م شدن،یچشما داشتن مجاب م د،یدیلحظه به لحظه شکستنش رو م امیت... خودش  یناج

 !انگار

 نشونیب یحائل هی نکهیپنهون شده بود گذاشت ،با ا یچادر عرب ریمچ دستش که ز يدستشو جلو برد نرم رو امیت

  دهیسع یبودول

داشت بهش  یبود، بار اولش نبود که کس يری، دختر چشمو دلس کردیبرقو به تنش خوب حس م انیجر اتصال

 ...شدیرمیبارش بود که احساسات خودشم درگ نیاول ی، ول شدیم کینزد

 ... ایشد به در رهیگرفتو با اخم خ امیروشو از ت دویآرووم بس کش دستشو

 !بود رشدهیحسو باور کنه، اما انگار د نیخواست ا ینم یسرشو جلو برد ، لرزه به اندامش افتاده بود، ول امیت

  دیچیتو سرش پ امیت يصدا

 ... يایبامن ب دیتوبا -

 ...  یول... زد يخند شین دهیسع

 نکهیته بود ، از اانداخت، ضربان قلبش باالرف یبه دوروبرش نگاه کرد،یم تشییاذ ادیتنگ کرد ، نور ز چشماشو

 ...کجاست دچارشک شده بود  ستیبود که معلوم ن ییجا

! اومده باشه  نجایا "اومد قبال ینم ادشیوجه  چیشد، به ه رهیکه توش بود خ یبزرگ "اتاق نسبتا واریدرو د به

 ... کرد زیگوشاشو ت

 ... ادی یم رونیبحث دوتا مرد از ب يکرد صدا حس

 ... دینفهم يزیچ گهیتخت ولو شدو د يرفتو دوباره رو جیسرش گ... یتخت بلند شه ول ياز رو خواست

 ؟ يبود توکرد یچه غلط نی؟ آخه ا امیت يشد ونهید -

 ...مجبور شدم  -

 ...، زده به سرت  يشد ونهیگن جنون، تو د یم نیاجبار به ا گنینم نیاحمق به ا ؟يمجبور شد -

 ...تونستم تو اون جهنم تنهاش بذارم  یمحراب نم -
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نابود بشه ، بودن  امیتونست بذاره ت یبود، نم زیبراش عز ایشد، قد دن امیچشم تو چشم ت "قایسپر کردو دق نهیس

 ...محض  ينابود یعنیتو خونه اون تو اتاق خواب اون  نجایا دهیسع

 نکارویبه نظرت اون ارزش ا ؟یبه همه چ یزن یپشت پا م يپسر؟چرا دار یکارشی؟ تو چ یاون یآخه تو ک -

 ... کارستیچ يدیکه خودت د يداره؟ دختر

 ... حرف بزنه  ينطوریا دهیبراق شد تو صورتش، اون حق نداشت راجع به سع امیت

 ...نداره محراب  ینقش چیاالنش ه طیباخته ست، اون تو شرا شیاز پ هیاون  -

وسط سر جاش نبود، درست همون  نیا يزیچ هیشد،  رهیخ امیت یچشماشو تنگ کرد، به مردمک عسل محراب

نداشت،  يا دهیانکار فا گهیپس د... عاشق بود  هیعاقل نبود، گهید امیت...  دیترس یازش م شهیکه هم يزیچ

 ...نتونست سکوت کنه  یول

 ... سکوت نکن، حرف بزن  امیچقدر ؟؟؟ بهم بگو ؟ت!چقدر بهت گفتم، چقدر هشدار دادم -

 ... دیپاش امیپر حرصشو تو صورت ت يتر شد نفسا کینزد

و  يکه ته ش جز نابود ییوسط ، وسط ماجرا یدلتو گذاشت ،یپسر باخت یباخت!  یکه بگ يدار یچ... یبگ یچ -

 ...نداره  يزیچ ییآبرو یب

 :پرپشتش بردوگفت يموها ونیم یدست یعصب امیت

قسم خودتم  ی، تو که حت یمرزا رو شکست يتو چرا محراب؟ تو که خودت همه  ،یزن یحرفو م نیتوچرا ا -

،از من نخواه که  یرو شکست وارایخودت همه د یمن دم از عقل و منطق نزن ، وقت يمحراب برا ،یشکست

 ... آرووم بمونم 

 رویبپذ نویاالاقل  اش،یس يعاشق اون چشما ،يمرد قبول کن که عاشق شد هیباشه ، پس قبول کن ، مثل  -

 ...بمون  شمیهمه چ يمرد پا هیمثل 

 ...انداخت  ریسرشو ز امیت

 :دگفتیرس یبه گوش م قیچاه عم هیکه انگار از ته  ییصدا با

 ... مونم  یم -

آرووم  شهیهم امیت گهیممکن م ریعشق غ هیپروا از  یوب ستادهیروش ا يکه جلو یکس شدیباورش نم محراب

 :پر درد گفت!شناخت نبود یکه م یامیت گهیخودش ، اون د

 ؟ یهمه چ يپا -
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 ...  یهمه چ -

 یسال سع یلیشده بود، خ یدختر بچه نازك نارنج هیخودشم عاشق ... فرستاد  رونینفسشو پرصدا ب محراب

 امیعشق ت نیا شد،یاز اول داشت باز شروع م یحاال همه چ ره،یکنه تا از کودك درونش فاصله بگ يکرد کار

وقت تنهاش نذاشته بود حاال نوبت اون بود که جبران کنه، مطئمن بود داشتن  چیه امیخب ت یول... بود درست

تو قاموس محراب  يوسط تنهاش بذاره، نامرد نیبود که ا ينامرد نیهست ، پس ا اممیت ونیعشق نابو مد نیا

 ... نبود 

وقت اعتراف نکرده  چیاز وجودش بود، هرچند ه یجزئ امیت گرفت،یرو م مشیتصم دیبازو بسته کرد ، با چشماشو

 ... حکم برادر نداشته شو داشت  امیاون ت يبرا یبود ، ول

 ...رو توکالمش داشته باشه  یگ شهیکرد صالبت هم یانداختو سع ریز سرشو

 ...مونه  ینم یحرف گهید یروگرفت متیپس حاال که تصم -

 ...شد توچشماش  قیباال آوردو دق سرشو

 ... یمن حساب کن يرو یتون یم یکه مخالفم ول نیبا ا -

ش محبوس شده اجازه خروج داره، چه  نهیوقت بود تو س یلیکه خ یحرف ، نفس نیا دنیحس کرد با شن امیت

تونست محکم تر قدم  یم ينطوریمونه ، ا یم یحام هیبراش  شهیمحراب مثل هم دید یم یداشت وقت یحس

 ...برداره 

 ... ممنون  -

 ...داد  هیتک شییروبرو واریسر شونه ش زدو به د محراب

 ؟یکارکنیحاال قراره باهاش چ -

خود به خود درست  یهمه چ میریاونا دست به کار بشن ما فاتحو بگ نکهیاگه قبل ا یول! دونم یهنوز نم -

 ...  شهیم

 التیاز اون نظر خ م،یشیآماده م میمکانش لو رفته ،فقط دار ،یپس فردا منتف ایتا فردا  "اون موضوع احتماال -

 !مونه  یم زیچ هیراحت، فقط 

 ...با شک نگاهش کرد امیت

 !؟ یچ -

 ...  شهینم يکه عشق زور یدون یم امیخواد که کنار تو بمونه ، ت یاونم م یتو مطمئن -
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 یقلبشو خونده بود ول يوقت بود از نگاه اون دختر حس تو یلیتونست بخونه ، خ ینگاهو خوب م حرف

 یبه زانو در م دیخواست مال اون بشه با یاگه م یداد درونشو فاش کنه ول یاجازه نم شیو گستاخ یسرسخت

 ... آوردش 

، اگه احساس خطر کنه ،اگه محرمت ندونه ، برفرضم که باهات بمونه تا آخر عمر  امیت یباهاش حرف بزن دیبا -

 نیکن ا یسع... بکنه  يعاشق حاضر هرکار هیو  یاز سر ترسو اجبار ، پس قانعش کن، بهش بفهمون عاشق

 ... يباورو براش بساز

 ...سخت محراب  -

 ...شه  یهاش قشنگ م یعشق با همه سخت -

 !!!ترسم  یم -

باهمه وجودت  دیپس با ست،یشفافم ن یول یاهیهمه ش س گمی،نم یقدم گذاشت یوحشتناک یلیراه خ يتو تو -

 ... شیبخوا

 ...خوام  یم -

 ...باشه  یبهش بگو، فکر نکنم کار سخت ست،ین یحرف يجا گهیپس د -

راهم قرار گرفته باشه، اون از سنگ،تراش  ریتو مس نیسخت تر از ا يفکر نکنم تا حاال کار "دیتودلش خند امیت

 "که من ندارم  يزیخواد، چ یسنگ وقت م هیدادن 

 ...هوا بلندشد یب محراب

 کجا؟ -

 ...برم ، ترمه منتظر، بهشون قول داده بودم ببرمشون پارك  دیبا -

 ... شرمنده م  -

 ... يآدم ندار يبرا يا گهید زیباش تا اموراتت بگذره، تو جز دردسر چ -

 ...کردو ازش فاصله گرفت  ییصدا یب يحرفش خنده مردونه  بعد

 ... امیزودتر حلش کن ت -

 ...باشه  -

 ... بمونه  ادتی نوی، ا ستیبهت محرم ن گه،ید زیچ هی -
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تونست خودشو گول  یبه خودش ، حق داشت ، نم هیشب زیغرا الویگر گرفت ، محرابم مرد بود با تمام ام امیت

نداختو درونشو  یبود که قلبشو به تپش م یجنس مخالف خاص نبود ، کس هیفقط  گهیدختر براش د نیبزنه، ا

 ... کردیمنقلب م

 ...رفتن محراب رفت سراغش  بعد

ته قلبش قلقلک شد، پا پس  يزیچ هیآورد،  کشیهوش بود، سرشو نزد یتخت مچاله افتاده بود، هنوز ب يرو

 ... ذاشت بد بشه  یم دینبا شد،یداشت بد م د،یکش

بود  دهیفا یب یکرد آرووم صداش کنه ول یسع د،یسرش بودو عقب کش يکه رو یکنارش ، شال مشک نشست

از ترس شوك زده چشماشو باز کردو توجاش  چارهیدختر ب د،یصورتش پاش يآب آوردو آرووم رو وانیل هی ...

 ...  ییرو از داشت به جز آدم ربا يکه هر تصور يشد به پسر رهینشستو با وحشت خ

 دیکش نعره

 ؟ یعوض يمنو کجا آورد -

 ...  دمیم حیرو برات توض یآرووم باش ، همه چ -

توهم مثل همه  يدیاحمق ، د يدیواضح ، تو منو دزد یهمه چ ،يبد حیتوض يخوا یرو م یخفه شو، چ -

کار برات  نیا ،يقابل اعتماد نبود يدیشرف د یب ،یختیزهرتو ر يآورد ریتا وقت گ يدید ،یدنبال جسمم

 ... شهیگرون تموم م

 ...من نجاتت دادم  -

 ... دینعره کش باز

 ؟ ينجات داد یهان بگو؟؟؟ تو منو از چ ؟ينجاتم داد یازچ -

،  کننیم ریداده بود فاتحو دستگ نانیدونه، محرابم که بهش اطم یرو م یگفت که همه چ یم دیبود، با وقتش

 ...نداشت  یلزوم گهید یپس الپوشون

 ... دونمیرو م یمن همه چ -

 !محال بود نیا د،یدور سرش چرخ ایمات نگاه کرد، دن امیصورت ت به

 ؟یدونیم یتوچ -

 ناروی، همه ا نیدار یرو نگه م ییچه کسا یلعنت نیرزمیاون ز ياون خونه چه خبره، تو يه،تویپدرت ک نکهیا -

 ...دونم  یم
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 ...پوشوند  یم شتریاشک صورتشو ب رفتویتوهم م شتریچهره ش ب دیشن یم شتریب یهرچ

 ... یبدون يکه تو بخوا ستین يزیچ ،یزنیبلوف م يدار -

روکه  ییباندشون منهدم شد،دخترا م،یکرد ریدستگ شیپدرتو تو اهواز دو روز پ يدختر جون ، همدستا نیبب -

لو  رهیگاهشم تو جز یمخف یحت م،یاز خونه فاتحم خبر دار م،یکرد دایخواستن بفرستن اون طرف مرز پ یم

 بازم بگم ؟ ای یرفته، کاف

 ن؟یانداخت ریفاتحو گ -

 ...خوشحال  یلیافتاده خ ریفاتح گ دهیشن نکهیحالت نگاهش شد، حس کرد ازا رییمتوجه تغ امیت

 ... آره  -

 ... دیکش قینفس عم هیچشماشو بستو از ته دل  دیشن امیاززبون ت دویتائ نیا یوقت

 ؟ یخوشحال -

 یچ گهیداده بود ،د اروبهشیبود، اون دن دهیبه تنها آرزوش رس! دوخت، خوشحال بود؟ امیبه ت اهشویس يچشما

 ... بود ایدن هینبود خودش  گهیکه فاتح د نیهم! خواست؟ یم

 ... آره هستم  -

 ...ادزدیفر یصورتشو عصب يبراق شد تو ،یگفتو دوباره شد همون ماده ببر زخم نویا

 نگه نجایذارم منو ا ینم ،یخواد بکن یدلت م يهرکار یعوض يتو شهینم لیدل ست،یبه تو مربوط ن یول -

 ... يدار

  دیچادرشو کش امیت...  ادیب نیهوا بلند شدو خواست از تخت پائ یب

 کجا؟ -

 ... ينگه دار نجایمنو ا يتو حق ندار... خوام برم  یم -

 ياگه بر...  کننیش م هیخونه تون تو محاصره ست، دارن تخل ،ير یجا نم چی، تو ه نمیبب نیبش ریبگ -

 ...  رنیگیبا فاتح م یتوروهم به جرم هم دست

 ...نکردم  يکار چیمن ه -

 ...باورش ندارن  هی،بق یگیتوم نویا -

 ...  يدم بهم دستور بد یخوام برم، بهت اجازه نم یمن م -
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انداختم،  یدردسر بزرگ يخودمو تو نجاشمیکه هست خراب تر نکن، من تا هم ینیدختر، اوضاعو از ا نیبش -

 انتظارم ؟ در یچ یاگه بفهمن تو االن با من یدون یم

 ... کشمیبرم خودمو م يبه خدا اگه نذار ،ينگه دار نجایمنو ا یتون یحرفا نم نیبا ا -

 ...کردیهم م ينبود اگه، هرکار دیپروا بودو بع یب يادیدختر ز نیاز کوره در رفت ،ا نباریا

گوش  ناشمیکدوم از حرفاو نالو نفر چیرفتو دروهم پشت سرش قفل کرد، به ه رونیهوا بلند شدو از اتاق ب یب

 ... زده بود به سرش  ونهینداد، دختره د

 ...حرف اومد سمتش  یب... تو دستش بود  یهوش یماده ب يبطر هیطناب بلند با  هیبرگشت  یوقت

 ...؟ به من دست نزن کثافت  یکن یم یچه غلط يدار -

تونست ،دلشو نداشت ،  ینم یخرد کنه ول دهنش يتو فویرد دویسف يخواست اون دندون ها یدلش م یلیخ

 ...  کنهیفقط با نگاه تندش بهش فهموند اگه خفه نشه خودش قشنگ خفه ش م

 یکنه ، ول يریجلوگ دهیداغ سع ياز تماس دستش با دستا کردیم یاز پشت با طناب بست ، هرچند سع دستشو

 یشو ب یخواست خود لعنت یدلش م گهیقبل نبود د ياون حالو هوا گهیبه هر حال محال بود، حالو هواش د

 ... تامل خفه کنه 

 ...برات نداره  یبامن عاقبت خوش يدختر، لجباز ریآرووم بگ -

 ... ازت متنفرم  -

 :گوشش گفت کیطنابو دور دستاش محکم کنه نزد کردیم یکه سع يهمونطور... چشماشو بهش دوخت  امیت

 ... ستمیمن ن یول -

 يخواست ،دوست نداشت باورکنه برا یکوبش قلبو نم نیا... کرد  یطالق امینگاه تهوا برگشت ،نگاهش با  یب

همه رو سر انگشت  شهیبود، اون هم دهیاون سع... هوا پر تپش بزنه  ینطوربیشم باشه ا یاگه ناج یحت يمرد

 !!!بشه  ابت ینبود که خودش ب یکرد ، اون کس یتاب خودش م یچرخوند ،همه رو ب یم

 ...  يلعنت به تو... لعنت به تو  دمت،یکه د يزلعنت به رو -

 ؟ یبه من چ -

 ...کردن متنفــــرم  يمن از نقش باز ،يداد می، باز ينامرد یلیخ -

هستش ؟ که  ییها ي، که پدرت غرق چه کثافت کار نجامیا یچ يبگم دنبال پدرتم، بگم برا یتوقع داشت -

  ؟یبشون ناروازمیا یآره ؟ دوست داشت ،یزن یدستو پا م یتو چه منجالب يدار
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 و صورتش ملتهب شد دیته دل نعره کش از

 ...  ستیشرف پدرم ن یاون ب -

 "!ازش متنفر  ينطوریکرده که ا کاریباهاش چ ستیمعلوم ن "خودش گفت  شیکردو پ زیچشماشو ر امیت

 ...حرفش رو با خودش بگه اونو بلند به زبون آورد  هیبق نکهیا يجا به

 کرده ؟ کاریراستشو بگو ،اون با هات چ -

 !!!گفتیم دیبا یتکون داد، چ يسر یعصب دهیسع

تازه  اممیت يحرفا نیشده بودو ا ینداشت، عصب ي دهیفا اد،یب رونیدستاش ب ریکرد تا بتونه از ز یتقال م مدام

 ... دیکشیسوهان به روحش م

 ... توازش حرف بزنم  يخوام، دوست ندارم جلو یهم کرده باشه نم ي، هرکار یعوض ستیبه تو مربوط ن -

 ؟يانقدر ازم متنفر -

 ... یکنیکه فکرشو م يزیاز اون چ شتریب یلیخ -

 ... یکن ریذهنمو درگ يخود ینکن ب یکنم، پس سع یممکن، باور نم ریغ -

؟  ستیممکن ن یگیبازم م... دستام خفه ت کنم  نیخواد باهم یدلم م زارم،یگم ازت متنفرم، ازت ب یمن م -

 !باال تر  نیانزجار از ا

 ستین یکیدختر، حرف دلت با زبونت  یهنوز تو بد بودن ناش ی، ول ادیهم ز یلی، خ ییپروا ی، ب یتو گستاخ -

 ... 

 ... یزن یخودتو گول م ي، ابله دار يمتوهم، تو توهم دار ضیمر -

 ...  دید میباشه ، خواه -

 :که پشتش بهش بود گفت يپشتش بلند شدو چند قدم ازش فاصله گرفتو همونطور از

 ...صدام کن  یخواست يزیچ -

 ...  يایاتاق م نیبردن نعشم تو ا يدفعه بعد برا -

ازش بزرگتر بود،  یلرزه به اندامش افتاد، ده دوازده سال چارهیکه دختر ب يخشن نگاهش کرد، طور برگشتو

حسو  نیهم "اون بود قطعا يهم جا گهید یخشنم بود، محکمو نترسم بود ، پس هرک زویتکماندو هم که بود، 

 ... اومد  یحال به سراغش م

 ... دیزنه باز نعره کش ینم یحرف امیت دید یرو دار بود از اون مافوقاش ، وقت یول
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 گفتم ؟ یچ يدیجناب رهام با تو ام ، نشن يآها -

 برگشتو با آرامش حرفشو زد امیت

 ... صدام کن  امیبه بعد ت نیاز ا ام،یاسمم ت -

 ... زد  رونیگفتو از اتاق ب نویا

 نکهیشداز ا ینم ناباعثیهمه ا یدروغ بود، ول یاسمش ، همه چ یبود، حت نجایکه واسه ش ا ی، هدف شغلش

چند  نیون اممنون دارشم باشه، ا دیبا کردیحس م ییجورا هی...نشه  نیریته دلش ش ستین یفاتح گهید دهیفهم

 ... تکون داد  يسر... کرده بود رشیغافلگ یوقت حساب

 شیخونه تنهاست ، پ نیاالن تو ا نکهیچرا با ا دیفهم ینم "سر درگم بود، اصال! با خودش معلوم نبود فشیتکل

انگار برگ برنده دست خودش  ییجورا هی ست،ین یته دلش حس ترس ی، ول دهیکه به اصطالح اونو دزد یکس

 ... ستین یاون آرامش قبل گهیدونست تو وجودش د یچون م دمیشا!بود شیگستاخ دازیشا! بود

 هی يو خودشو تو خونه  کنهیچشم باز م ینبود که وقت یکس هیکه داشت، شب یکه بود ،حال یهر حال هرچ به

 ... باشه  شهیروسرش خراب م ایو دن نهیبیم بهیغر

 کرد،یتظاهر که م دیاونو مجاب خودش کنه ، الاقل با یکس دادیاجازه م دیآورد، نبا یکم م دینبا نایه ابا هم یول

آورد، پس  یسن کم همه رو به زانو درم نیبود که با ا ياون دختر اد،یبه زانو در ب ینبود که به راحت یاون کس

 ... کنه  ینینداشت از موضع خودش عقب نش یمعن

 يانقدر که حس کرد ته گلوش طعم شور...زد  ادیفر دویتخت کوب یشد ، کالفه سرشو به پشت ونهید دوباره

 ... مرتکبش بشه  یداد کس یوقت اجازه نم چیکه ه يکار کردیم رشیکارش تحق نیداشت با ا امیگرفته ، ت

بره ، در مقابل اون دختر  دینبا "دونست که فعال یم ی، ول دیشن یکه م ییشد از زجه ها یم شیدلش ر امیت

 تیموقع نیسنو سالو با ا نیبا ا يمرد... مسخره بود شد،یم ییهوا هوا یآورد ،دست خودش که نبود، ب یکم م

بود  يزیچ یول اره،یبه اون کم ب هیشب یدر مقابل کس ستینبا "که داشت قطعا یو از همه بدتر شغل یاجتماع

 ... ادیبه نظر ب زیخواست نفرت انگ یکه محاال هرچه قدرم ... که اتفاق افتاده بود

 دیکرد شا یم يکار هی دیبا... شده بودو خارج از تحملش  شتریگفت ب یکه بهش م ییراهایبدوب اداشویفر يصدا

 ! تونست آروومش کنه یترمه م

 ...دیچیپ یناز ترمه توگوش يترمه رو گرفت ، دوتا بوغ بخورد که صدا يشماره  بلندشدو

 جونم داداش ؟ -
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 د؟یترمه جان محراب رس -

 ...  زمیآره عز -

 گفت ؟ میزیچ -

 ...روگفت  دهیآره ، موضوع سع ینداد ول حیتوض ادیز -

 ؟ شمیپ يایم -

 ... امیاالن م نیآره ، هم -

 ؟ یبگ يزیچ يخوا ینم -

شجاعت،  ایحماقت باشه خواد  یتر از جونم، خواسته تو خواسته منم هست، حاال م زیعز ام،یت یزمیتو عز -

 ... یکن یفکر نم یرو ب يدونم که کار ینداره ، من بهت مطمئنم ، م یفرق

 ... ازت ممنونم  -

 ...نکردم  يکار -

 ...  کنهیدلگرمم م تتیحما -

 ...گذرن  ینم ینفسشون از همه چ ي، مگه آدما برا یداداش یتو نفسم -

 ... منتظرم ... ترمه  ایب -

 ...  زمیچشم عز -

هم  یلیشده بود، بهش فکر کرده بود، خ ییهوی یهمه چ د،ینفس پر صدا کش هیترمه قطع شد  يصدا یوقت

شکل ممکن هم ، اما  نیکنه، حاال کرده بود ، به خطرناکتر یفکرو عمل نیوقت ا چیکرد ه یفکر نم ی،ول ادیز

 ..کاراز کار گذشته بود گهید

اون  ونیاون خونه م يرو تو دهیتونست تحمل کنه سع یه ، نمتونست پا پس بکش یجونشم که بود نم يپا

 ... همه گرگ تنها بذاره 

 گهید... بود  اوردهیکه ن یشده بود زندان لیبه ناله تبد ادشیفر يعرض سالنو چند بار رفتو اومد، صدا طولو

 !طاقت نداشت

اما آخر سر بازم !!! اومد یرنمب يخواست، از اون کار یهم که م یهرچ یول! الزم داشت  يزیچ "واقعا دیشا

 ... رفت سروقتش  اوردویطاقت ن

 ...شد  هیشب ادیناله هاش باز به فر يکه باز کرد، صدا درو
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  ؟یروان نجـــایا يمنو آورد یچ يبرا -

 ...کنم  یتکرار نم گهیدادم، د حیبار توض هی -

 ... بود  دهیاون ند یبه سرسخت يشد، تا حاال دختر رهیچهره پر از خشمش خ به

 ؟ یخواستیم يزیچ -

 ...آره  -

 !؟ یچ -

 ...مرگتو  -

 خواست؟  یم نویا "واقعا...  امیت يگفتو زل زد به چشما نویا

 ...  ستیاز دست من ساخته ن يکار نیا يبخواه، برا گهید زیچ هی -

 ؟ يذار یبرگردم خونه ، چرا راحتم نم دیمن با -

 ؟ یمادرت نگران يبرا -

 ؟يــــدیفهم... به راحله  يبه اسم فاتح دارم نه مادر يکسو ندارم، نه پدر چیچندباربهت بگم ، من ه -

کرد  یحاال حس م ی، ول کنهیتنفر که وجود فاتحو کتمان م يکرد از رو یچشماشو تنگ کرد، تاحاال فکر م امیت

 ...ست  گهید زیچ هیموضوع 

 ستن؟یدرت ناونا پدرو ما یبگ يخوا یم ه؟یمنظورت چ -

 ...  ستنیمعلوم که ن -

 براش قابل درك نبود دهیسع يحرفا "اصال گرفت،یم جهیداشت سرگ امیت

 ...تخت نشست  يتکون دادو کنارش رو يسر

 ... نداد  یتیهم اهم دهیسع يدر اومد، از جا بلند شدو پشت بندش درم قفل کردو به سرو صداها يصدا

فراموش کرده باشه  ارویدن يانگار که همه غما یهست دنیلشون بود، با دهم تو بغ یو محراب بودن ، هست ترمه

 ... دیکردو اونو از ترمه قاپ يخنده ا

 عروسک؟ یبه فدات ، خوب ییدا -

 ... شد  زشیغرق لذت عز امیکردو ت يبراش طناز اونم

 ...شد قیبه چشماش دق امیزد ، ت يتک سرفه ا محراب

 کجاست؟ -
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 ... تو اتاق  -

 نگفته ؟ يزیچ -

 ..."چرا اتفاقا -

 !؟ یچ -

 ... سروته  یحرف ب ایدن هی -

 ...به حرف اومد نباریا ترمه

 گفته ؟ يزیدرمورد فاتح چ -

 !یکن یحرفاشو مطمئنم تعجب م يآره، اما اگه بشنو -

 ...شدن و منتظر ادامه حرفاش  رهیخ امیبه ت جفتشون

 ؟ يدیبگو پسر، موضوع جد يزیچ هی -

 ...مبل ولو شدو سرشو باال گرفت  يبه بغل رو یدو هستکر یپوف امیت

 ...  ستی، راحله خانوم هم مادرش ن ستیفاتح پدرش ن گهیم -

 !؟ یچ یعنی -

 ...  نیدیداد که شماها رس یم حیداشت توض! دونم  ینم -

 ...باهاش حرف بزنم  ییخوام تنها یم -

 ... شدن  یم یکار خودش بود، اونا فقط زود عصب... شدن  رهیمحراب به چهره مصمم ترمه خ امویت

 ... امیمنتظر اجازه از طرف اونا باشه رفت سمت اتاق خواب ت نکهیا بدون

 ...باز وارد شد  يبا چشما دویکش قینفس عم هی

تموم وجودشو  جهیگرد شده نشستو زل زد به ترمه ، حس سرگ يجاش با چشما يتو! بود  یدنید دهیسع افهیق

 ... قوت قلب بود  ییجورا هیوجودش  یدونست چرا اونجاست ول یگرفته بود، نم

 ... سالم  -

 :که از زور حرص خش دار شده بود گفت ییبا صدا دیترمه رو که شن يصدا

البد  گفته،ی؟ بهم گفت دروغ م گفتهیتمام مدت داشته دروغ م یدونست یم نجا؟یمنو آورده ا یدونست یشما م -

 ! گفتهیبه شوهر تو هم دروغ م
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 دیسرش انداختو نعره کش يهوا صداشو رو یشده بود، بعد ب رهیزدو ترمه تو سکوت بهش خ یحرف م نطوریهم

... 

 ؟ سیپل هیاون  یترمه خبر داشت ؟یدونست ینکنه توهم م -

 ...آرووم باش زمیآرووم باش عز -

، من  نیهست فیکث يمشت دروغ گو هیهمه تون  ایاشم؟لعنتآرووم ب دیبا یچ يتونم برا یخوام ، نم ینم -

 آره ؟ یدونست یرو م یتو همه چ ،یخونه م راه دادم، تو خبر داشت يبهتون اعتمادکردم،تورو تو

 ... رو واسه آرووم نگه داشتن خودش کرد  شیواسه تموم سع شهیروبرو م يبرخورد نیدونست با همچ یم ترمه

 ...دونستم  یبله م -

 !؟ یچ یعنی -

 ...  یطوالن حشیست توض دهیچیموضوع پ هی نیا یخانوم -

 یم یپس به ک ایخدا د،یچرخ یداشت دور سرش م ایشد، دن رهیدادو با بهت به دهن ترمه خ یسرتکون م دهیسع

مشت  هیبدتر از همه بودن،  ستنمین اشیدوروبر هیشب کردیهم که فکر م ییکسا یکنه، حت نانیتونست اطم

 ... رو داشتن  بشیکه قصد فردورغ گو 

 ... هاش اتاقو پر کرد  هیهق هق گر يصدا... انداخت ریزدو سرشو ز زانو

 ...تخت نشست  يشد، کنارش رو کشینزد ترمه

 ! یکنیکه تو فکر م ستنین ییخونواده ت اونا م،یما مجبور بود -

 ...زد  ادیبراق شد ، فر باز

 ...  نیتو مغزتون فرو کن نوی،ا ستنیاحمق، اونا خونواده من ن يها یلعنت -

 یچطور م ،یگن تو دخترش یم نجایهمه ا ش،یسوگول ،يهمراه فاتح بود شهیهم ،ياونا بود شیتو پ یول -

 گناهیتعداد دختر ب هیجون  يپا زمیتو ماجرا نداشت، عز يریهم تاث میدونست یم م،یبکن يا گهیفکر د میتونست

 ...  مینداشت نیجز ا یراه م،یداد ینجاتشون م دیهم سنو سال خودت، ما با يبود، دخترا ونیدر م

 ...خوام بشنوم ،تمومش کن  ینم -

 ...  میکمکت کن می، تا بتون یحرف بزن دیبا ،يگوش بد دیبا یول -

 ... بلند شد  ادشیفر يصدا
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 نیکمکم کن نیخوا یخوام، اگه م یکس نم چیاز ه یکمک چیمن ه... خوام یخفه شو، ساکت باش، نم -

 ...برم  نیبذار

 آلت دستشون؟ یکه دوباره بش يبشه ، بر یکه چ يبر -

 ... شدن  رهیخ امیبرگشتنو به چهره کبود شده ت جفتشون

 میخوام تو زندگ یگم نم یبهت م ،یکن فیتکل نییبرام تع يخوا یکه م یهست ینداره، تو ک یبه تو ربط -

 ... یدخالت کن

 ...  ينطوریا یکنیباهاش حرف بزنم، کارو خراب ترم ییتنها يجان ازت خواستم بذار امیت -

معلوم شده، مکان فاتح لو رفته، خونه شونو  یهزار بار بهش گفتم همه چ گه؟یم یداره چ ینیب یمگه نم -

 !!!احمق  يخواد بره دختره  یم يکدوم گور ستیمحاصره کردن ، معلوم ن

 ...بهتره  یعوض يهرجا برم از خونه تو -

 ... شدیکرد که خودشم باورش نم يبار کار نیاول يشد، تحملش تموم شده بود، جلو اومدو برا یعصب امیت نباریا

 خی یهم با تن د،ترمهیلرز یتن جفتشون م... کج شدو خون از گوشه لبش فوواره زد  دهیطرف صورت سع هی

 ... شناخت  ینبود که ترمه م یامیت هیشب "شده بود، اون االن اصال ونهید امیت کرد،یکرده نگاهشون م

زدو  یم امیپاره کرده باشه حمله کرد سمتش ، مشت بود که به سرو صورت ت ریکه زنج يمثل درنده ا دهیسع

زدو ناله  یبه جاش اون م کرد،یکه کرده بود فقط نگاهش م یشوك زده از حماقت امیت یول کرد،یم نشینفر

 .. .کردیم

 ... رفت  یول ستیدونست وقتش ن یبره، ترمه م رونیبا چشم به ترمه اشاره کرد که ب امیت

 یحاال آرووم شده بود م امیت یول کرد،یم نیزدو نفر یدست گرفت، هنوز داشت زور م يرو تو دهیسع يدستا

 یتر از اون زیعز یلیبود بهش ثابت کرد براش خ ختهیصورت اون دختر ر يکه رو یخواست که جبران کنه، خون

 !کردیتا حاال فکر م یکه حت

 ... نهیتخت بش يدست گرفتو مجبورش کرد رو يمشت شده تو دستاشو

 ... معترض  شهیهم اهیس يبهش زل زد، تو عمق اون چشما کرد،یو با نفرت نگاهش م انهیهنوز وحش دهیسع

 ...  دیببخش -

 !عجز داشت انگار ایدن هیکه  یید،صدایفقط لحن صداشوشن گهیم یچ دینفهم دهیسع
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صورتش  يکه رو یرد خون يرو دینرم کش یکیدست مچ دستاشو گرفتو با اون  هیآوردو با  نیدستاشو پائ امیت

 ...بود

شد  رهیتاب نداشت نگاهشو تو اون چشما بدوزه ، به گوشه لبش که پاره شده بود خ! بغض داشت انگار خودشم

... 

 ... بشه  ينطوریخواستم ا ینم -

 ... یتو حق نداشت -

 ...شد  رهیلباش گذاشتو باز به چشماش خ يحرفش رو بزنه، کف دستشو رو یاجازه نداد باق امیت

 ... بکنم  نکارویدوست نداشتم ا "دونم، ببخش، واقعا یم -

خواست ،  یم شتریشو ب یخود وحش شهیدوست نداشت، هم نویشدو ا یباز تقال کرد، داشت رام م دهیسع

 ... حاال یآورد، ول یکم نم د،یکشیزجر نم شد،ینم ریاس شد،یعاشق نم گهید ينطوریا

آورد  یکم م! چقدر تحمل داشت مگه... بد یلیبدبود خ نی، ا کیصورتش بودو تنش نزد يرو امیت يدستا

بود، درست مثل خودش، حاال  کدندهیروش نشسته بود سرسخت بود ، مغرور بود،  يهم که جلو یباالخره، کس

 داد؟؟؟ یوا م دیکرد؟بایم کاریچ دیبا

 !!!چه بد کرد،یباشن داشت فروکش م ختهیکه روش آب سرد ر یشیتو چشماش حلقه زد، مثل آت اشک

بودن ،  ختهیر دهیدور سرش ژول شیلختو مشک يهم نبود، موها یحجاب گهیباز فاصله شو کم کرد، حاال د امیت

بشه  کیگذاشتو مجبورش کرد بهش نزد دهیشت سر سعدستشو جلو بردو پ کرد،یم ونهیرو د يکه هر مرد يزیچ

 ... 

آرووم گرفتو عطرش  امیت نهیس يسرش رو یوقت یبود، ول یاول منقبض بودو هنوز تو حالت تدافع عضالتش

چقدر  زد،یمرد، همه وجودش نبض م یم ینفس یداشت از ب اید،خدایکش قینفس عم هیهاشو پر کرد،  هیر

 ... سوخت  یحاال ذره ذره وجودش کنار اون داشت م ینشه ، ول يطور نیخواسته بود که ا

 پر درد ادامه داد امیت

 ... دوستت دارم دختر ایدن هی یدونم حماقت ، ول یم -

 يطور هیفرو برد،  امیت نهیتو س شتریحرفارو نداشت، سرشو ب نیا دنیتاب شن شه،یحس کرد داره خفه م دهیسع

 ... آغوش آرامش داشت  نیچقدر ا... ، اونجا آرووم فقط بخوابه  ایدن تیخواست تا نها یکه انگار م

 ...بود  ریهنوز سرش ز... دستاشو ول کردو سرشونه هاشو گرفت  امیآرووم شده بود ، ت گهید حاال
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 ...بهم نگاه کن  -

 ...تونست  ینم

 ... به چشمام نگاه کن  کنمیخواهش م -

از ... لحن، نرم سرشو باال گرفت، نگاهش کرد، داغ داغ نیخواست، اونم با ا یازش م امیت اورد،یطاقت ن گهید

 که  ییاون نگاه ها

 ... گرفته شو خاموش کنه  شیمنتظرش بود تا تن آت امیوقت بود ت یلیخ

 ؟  يدیشد ؟ بخش یچ -

 يشد،چطور شیهنوز صورتش متورم بود ، دلش ر یبودول دهیخون خشک د،یگفتو باز کنار لبشو دست کش نویا

 !شده بود یانگار دچار جنون آن یول!تونسته بود اون کارو بکنه؟

 وینامرد ایدن هی نیب ف،یمشت آدم رذلو کث هی ونیاونا، م ونی، م ییاونجا نمیتونم بب یکنم نم کاریدخترجون،چ -

اگه برام مهم  ونهید ست،یکردنت ن کیقصدم کوچ ست،یبه خدا قصدم آزارت ن نارو؟یا یفهم ی، م یشرف یب

 دردسرا رو به جون بخرم ؟ نیحاضر بودم همه ا يکردیم نکرده بود ، فکر م ونهیاگه اون چشمات د ،ينبود

 و حلقه دستاشو تنگ ترکرد دیکش ینفس طوالن هیکه زد  حرفشو

 ...فقط به خاطر تو  نایهمه ا یبفهم یتونست یکاش م -

 :بودگفت یبه هر جون کندن یصداش محسوس شده بود ول لرزش

 !باورت کنم؟ يانصاف چطور یآخه ب -

نبود  یحس امیبودن ت کیآرووم بود، داشتنو نزد ینبود، معترض بود ول يخبر شیپ قهیاز اون خشم چند دق گهید

 ...پسش بزنه  یگ شهیکه بتونه هم

 ...  ادی یازم برم يدم هرکار یاون موقع ست که نشونت م ،ی، حرف بزن يبخوا یفقط کاف -

 ...ترسم  یم -

 ...بهم اعتماد کن  -

 ...اعتماد نکردم  يمرد چیمن تاحاال به ه -

تونست اون  یهوا نم یب...  یفرق داره، ول دهیکه تا حاال د ییدونست اون با همه مردا یشد، م رهیبهش خ امیت

 !!!به زمان داشت  ازین دیهمه حس بدو پشت سر بذاره، شا
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 "ترمه"

 ...شونم  يرو نهیشیم ی، دست ستیشده دل تو دلم ن یطوالن صحبتاشون

 شده خانوم؟ یچ -

 ...ترسم محراب  یم -

 ... شمیذاره،گرم م یدستام م يدستشو رو...  نهیشیمبل م يرو کنارم

 ؟یترس یم یاز چ -

 شده ؟ ونهید امیت -

 ...  ی، عشقتونم زورک نیشیشما خواهرو برادر جفتتون روان پر -

 گمیصورتشوم يتو شمیبراق م. .. شهیگردم چشمام

 ...  خوادیم اقتیل يزیهرچ یول ،یگیآره راست م -

 گهیو م کنهیبه دوطرف کج م لباشو

 ...  میکه اونم ما ندار...  یگیراست م -

 ...  ستیشم قشنگ ن یشوخ ی،ولیشوخ دونمیرم،میگیازش م رومو

که مبادا  کشمیهام،نفس نم هیر يتو چهیپ یسست کننده م یباز اون عطر لعنت کنه،یرو کم م فاصله

  گهیگوشم باز م کینزد اد،ییصورتشم جلو م زنه،یو موهامو پس م ارهیجلو م شه،دستشویتر م کیبازنزد!وابدم

 ... نکارویزنه به سرم ؟ نکن بامن ا یم یکن یقهر م یوقت یدون ینم -

 ... بروکنار -

 ...  شمایم ونهیپسم نزن ترمه، د -

 ...  یهست ییخدا ونهیتو د -

 ...  شمیو چشم تو چشماش م رهیهوا عقب م یسرم ب زنه،یو به موهام چنگ م شهیپشت سرم قفل م دستش

 ... تکرار کن  گهیبار د هی -

 ...ره سمت لباش  یکنمو جوابشو بدم ،مثل احمقا نگاهم م ییپر رو نکهیا يجا به

 ...  رهیگیلجم م...  زنهیم قهقهه

 آخه ؟ یشیم ریجوگ يخود یچرا ب یتو که انقدر کم تحمل -

 ...  زنهیم شمیآت ادویصورتش جلو م کشه،یباز سرمو عقب م کنم،یحماقت بچه گانه اخم م نیدرد تموم از ا با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  – ییایرو لوفرین

wWw.98iA.Com ٣٥٩ 

  گهیوم کنهیفوت م نفسشو

 ... باشه  نیتهش فقط هم دمیقول نم گهیوگرنه بار د ،یهوس نکن با هام کل کل کن گهید -

 ... تیکم ظرف یِمعن یب -

  گهیکنه و م یم ییخنده دندون نما اد،یجلو م باز

تار مو بنده، فقط خدا کنه  هیبه  ی، االن همه چ ادیز اینمونده که کم باشه  یتیظرف گهیدختر د! ت؟یکم ظرف -

 ...چشمو رو پاره نشه  یب نیتو خونه ا

آرووم  نکهیه ست واسه ابهون نیاون بهتر یسمت هست رمیم کنه،یداغش کالفه م م ينفسا شم،یجام بلند م از

 ... بمونم 

نفس  هیباالخره  مینیب یرو آرووم م دهیسع امویت یسمت درو وقت میگردیجفتمون برم ادی یدر اتاق م يصدا

 ... میکشیراحت م

  گهیو م ستهیا ی، جلوش م شهیبلند م محراب

 ... یشیفقط خودت آروومتر م یحرف بزن م،یخوا یما همه صالحتو م -

 ... ندازه  یم ییو به محراب نگاه گذرا کنهیبلند م سرشو

 ... بودم، به خدا خستم  چهیباز شهینارو خوردم، از همه ، هم شهیهم -

 هست؟ يراه بهتر یکنیفکر م ی، ول ي، حق دار میکنیدرك م -

 ...  ستینه ، ن -

 ... یکن باورمون کن یپس سع -

 ...  دهیکش یسخت یلیفهممش خ ی، م دهیندازه و چندبار تکونش م یم ریز سرشو

 ...  یهست ينق نق کردنا يصدا ادی یکه م ییوسط تنها صدا نیا م،ینیش یمبل م يرو کنارهم

 ... ندازه  یم ینگاه بهمون

 ... نیستیزنو شوهر ن "بچه هم دروغ آره؟ شمام که فکر کنم اصال نیا -

 ... کنم کنه سکوت  یو وادارم م ارهی یبزنم که محراب دستشو جلو م یحرف امیم

 یکه م يرابطه ا نیا... شبش  یاهیآسمونش تا س یغلط باشه، ازآب امیدن نیا یهمه چ یمنو، اگه حت نیبب -

 ... یشک کن يهم دخترم، پس حق ندار یترمه همسرمن و هست قت،یحق نیع ینیب
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محکم حرف بزنه،  ينطوریاثبات عشقمون بهش، بخواد ا يکه برا ستین یگاهیدر جا چارهیلرزه، دختر ب یم تنم

هم  ایدن ياگه همه  گهید نکهیعشق ، ا نیبودن ا یقیاعتراف به حق يفرصت برا هی! فرصت براش هیانگار  یول

 ... که باورش داره ،خود خودش  یش کنن اون یبخوان نف

حس  ندازه، اما فقط منم که اوج گرفتم ، منم که یم يو به چشماش نگاه قدر شناسانه ا کنهیسربلند م امیت

 کنهیرورومیهمه داشته و نداشته هامو ز دهیعشق بهم م نیکه اون از ا ینانیسرتاسر حس شده، اطم امیدن کنمیم

 ... 

 ... گمیمن م نباریا کشمویم یخندم، نفس آرووم یم

باهامون رو راست  دیبدون که تو هم با نمیا یول یرو بدون یهمه چ يدم که بخوا یبهت حق م زمیعز نیبب -

 ... گذاشت  شیاصل يرو دوباره سره جا یتا بشه همه چ ،یباش

 ...کشمیم ینفس راحت نمویب یم نمویبب دیرو که با یته چشماش اون حس یول! ،با شک  کنهینگاه م بهم

 ... نیکه شمام به حرفام شک نکن یبه شرط ی، ول گمیباشه ، م -

شه  ی، م کنهیو دستاشو مشت م ندازهیم ریسرشو ز... میکه حرفاشو باور دار میفهمون یبا نگاهمون بهش م همه

 ... خواد بزنه معذب  یکه م ییچقدر از گفتن حرفا دیقشنگ از حالت هاش فهم

 دمیفهم یخوب م ارمویبا همه بچه بودنم دورشدن از شهرو د یبچه بودم ول نجا،یشش سالم بود آوردم ا یوقت -

بچه ها بزرگتر بودم  هیمسئله که چرا از بق نیا شهیدرسه ، همرفتم م یتو خونه بودم، ازهشت سالگ ی، دوسال

از مادر  کشن،یبهش به روحم سوهان م نکه با فکر کرد ییزایچ یلیخ! گهید يزایچ یلیداد، مثل خ یعذابم م

 !دوستش داشتم یکنارم نبودول ادیجدا شده بودم ، هرچند ز

براش ،  شهیم شی، دلم ر یدرشتش بارون اهویس يچشما کنه،یرسه سرشو بلند م یحرفش که م ينجایا به

 ... شهیم رهیبره و به سقف خ یسرشوباالترم

 ... فاتح بود  یمادرم معشوقه پنهون -

 !حرف انگار نیبا ا رهیگیم نفسش

تو  اد،یز یلیدرد داره ، خ ست،ین شتریهرزه ب هی یبفهم شیدون یم یمظهر پاک شهیکه هم يسخت مادر یلیخ -

پدرم بفهمه ،  نکهیبدون ا شه،یشبونه با مادرم آشنا م يتو جشنا گشتهیو برم یرفته ابوظب یمکه فاتح  ییسفرا

 ادارنیفهمه کدومشون االن کجان  ینم "تا زن داره، اصال یس ستیب خ،یش هیپدرم  کنن،یم دایباهم رابطه پ

 دونه چند تا بچه داره؟ ینم یحت شهیباورتون م ره،یگیسراغشونو م یفقط وقت خوشگذرون! کننیکارمیچ
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 ...  کنهیم یده و خنده تلخ یدرد تکون م ياز رو يسر

 نیواسه هم... غرق شدم، فقط سر تکون داده بود ایگفته بودن من تو در خیبه ش کردم،یم هیگر لیاوا یلیخ -

 !رو هم باورندارم يعشق پدرو فرزند

 ... ور نکنه با اروهمیدن یحت دمیبهش حق م زنه،یبا پشت دست پس م اشکشو

 هیمادرم با  نکهیهم باهاش خوش بوده تا ا یو حساب کردهیمونه، خرجش م یبا مادرم م یفاتح دوسه سال -

به عنوان گروگان  "اون موقع من که تنها دخترش بودمو مثال زنه،یو فاتحو پس م شهیپولدار تر از اون آشنا م

دردسر کمتر بهتر،  هیمن نباشم،  کهاز خداشم بوده  کنمیتا دهن اونو ببنده ، من که فکر م ارهیباخودش م

ازش زهر چشم گرفته،  ينطوریا کردیفاتح فکر م یالبد بهتر تونسته به عشقو حال خودش برسه، ول ينطوریا

... زدن  یبروبرگرد سرجفتشون رو م یرابطه داره ب يزنشون با مرد دنیفهم یبودکه اگه م نیا خایالبته قانون ش

 ایکنه  یبه سرش زد از فاتح نافرمان "مادرم مثال یبرنده ، که اگه زمان رگب"مثال هیتشون، من شدم آلت دس

کنم به خاطر حفظ جون من بوده، اگه  یوقت باور نم چیه ی،ول کنهیلوش بده من بشم سپر بال، مادرم سکوت م

 ...  کردیم يکار هیبراش مهم بودم الاقل تا حاال 

ذاره ،  یدستش م يدستشو رو امیت ،یعصب ادیشده از فشار ز ادیاندامش ز ، لرزش کشهیم یینفس پر صدا هی

 ...ده  یو باز ادامه م کنهیروشو به اون م

بودو منو از اون داره ، جفتمون رو باهم آوردو به همه گفت حق ندارن  شیا قهیبه همه گفته بود راحله زن ص -

 یلیداشت، مامانم خ لیهم دل نایخونه ش،اما ا یشد که من شدم سوگول ينطوریاز گل نازکتر بهم بگن، ا

 ستین ادمی قیشدم، دق یش م هیشب شتریاون بود، من روز به روز ب هیشب یمنم از بچه گ يخوشگل بود، چشما

 ... خواست  یشرف م یاون ب... شرف  یهنوز دوازده سالم کامل نشد بود، اون ب یول

 ... ادیم به حرف امی، ت شهیهاش بلند م هیهق هق گر يصدا

 ...  دمیرو فهم ی، همه چ یخواد بگ ینم گهید -

 یبفهم یتون یم... مثل دخترش بودم  ییجورا هی "من واقعا ام،یت دمیکه تو عمرم د یآدم نیتر فیاون کث -

 ؟ کردمیمرگ م يآرزو يچطور شد،یم کمینزد ای دمشید یم یهربار وقت

 ...افته  یهمه درد م نیمعجزه وسط ا هی ادیزنه ، انگار  یم يخند زهر

ازش آتو  کنه،یم ییها يداره چه کثافت کار دمیزنا و دختراش، من فهم هیمن زرنگ بودم، برعکس بق یول -

،مچشم  دمشیقاچاق آورده بودن ،بود د يکه برا ییبا اون با اون دختر بچه ها یچند بار خودم وقت یداشتم، حت
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خواست نشون  یدلشم نم یبراش ، ول ودمداد ،آرزو شده ب یون مباهام باشه ج نکهیا يگرفتم، دوستم داشت ،برا

هم شده فقط حکم دخترشو  يکرد ظاهر یسع دویکم کم خودشو عقب کش ن،یبده جلوم کم آورده، واسه هم

مثل خودش،  یکیهمه جاباهاش بودم ،شده بودم ! دونم ینم گشتیفرصت مناسب م هیمنتظر  دیداشته باشم،شا

کرد آروومم کنه،  یم یسع شهیهم نینابودش کنم ، واسه هم شبه هیکه بتونم  دونستمیهفت خط ، انقدر ازش م

 ...که شده بودم همه کارش ، دست راستش  ایآخر نیتازوندم ا یاسب م یمنم حساب

 نیواسه همه ا دیشا د،یتو کالم به کالمش فهم شهیکه تجربه کرده روم يعمق فاجعه ا ده،یسرشو تکون م باز

 !بهش حق داد دیهاش با ییپروا یب

 ... ندارم  ينگفته ا زیچ گهید نیدونیم يرو یهمه چ گهیبود، حاال د نیهمه ش هم -

 دمی،شا میهمه آرووم کنه،یده ، سکوت م یم هیمبل تک یخنده، انگار که سبک شده باشه به پشت یرومون م به

 ... ستیواسه گفتن ن یحرف گهید

براش مهم  يزیخواد نشون بده هنوزم مغروره ،هنوزم چ یواسه عوض کردن جو، م کنه،یپروا م یخنده ب هی

 !دن  یمردا براش جون م يهنوزم همون دختر محکمو جذاب که همه  ست،ین

 ... رتشیگیکنارموازم م ادیو م شهیبلند م امیت شه،یم ادیز یهست ينقا نق

 ...رو  یوروجک خانوم نیا نمیبدش به من بب -

 ...کردن باموهاش يباز کنهیشروع م بعدم

 ... ییدا يخوشگله  نیچقدر موهاش بلند شده ا -

 ...شده  رهیبا بهت بهمون خ شنوهیکه م نویا دهیسع

بنده  زیخواهرزاده عز نیا یدونست ینم رم،یخانوم خوشگل م نیقربون صدقه ا شهیم تی، نکنه حسود هیچ -

 ست ؟

آخه ! نیتو و ترمه برادرو خواهر باش شهیباورش م یک!!! مونه یکردن شماها م يآدم تو نقش باز "واقعا -

 ...  نیستیهم ن هیم شب"اصال

 ...  زمیواجب بود عز م،یکرد يظاهر ساز کمی -

 !توکار ما مونده  بی،معلوم عج دهیکشه و سرشو تکون م یم ییپرصدا نفس
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خوان راجع به  یانگار نم گهیهمه انقدر خسته هستن که د شه،یردو بدل م یمعمول يگذشته، حرفا یساعت هی

افته ، انگار بدون من  یواسه خوردن آماده کنم، پشت سرم راه م يزیتا چ شمیمهم حرف بزنن، بلند م يزایچ

 !معذب یلیخ

 ؟یخانوم يخوا یم يزیچ -

 ...ترسم  ینه، اما از تنها بودن با داداشت م -

 !دختر یزنیم یچه حرف نیقابل اعتماده، ا یلیاون خ -

*** 

 نهیسرش تو س يکنه که چطور فیرو براش تعر شیچند ساعت پ نیخواست همه اتفاقات هم یدلش م دهیسع

 هیمجبور به سکوتش کرد،حس کرد اون  يزیچ هیبزنه ، اما ته دلش  ادیبوده و قابل اعتماد بودنش رو فر امیت

 !!!نفر ترمه باشه هیاگه اون  یاجازه دونستنش رو نداره ، حت یپس کس ام،یخودشو ت نیبوده ب يزیچ

 ...تو باشم راحت ترم  شیباشه به هر حال پ -

 ...  زمیعز يهرطور دوست دار -

 ؟ يخوا یکمک م -

 !نه ایداره واسه درست کردن  يزیدونم چ ینم "نه، اصال -

 ...اوناهستن اونم باشه  ییجاخواد هر یاز پشت سر بهشون فهموند اون دلش م امیت يصدا

 ...  یدرست کن یدوست داشت یهرچ یتون یهست ، م یهمه چ خچالیداخل  زمیآره عز -

 ؟یسیم يتو فال گوش وا -

 ...کار نباشه  نیبه ا يازینه صدات انقدر بلند هست که ن -

 ...  ستادیا دهیکه تموم شد اومدو کنار سع حرفش

 تو اتاق ؟ يایب شهیم -

 ... گردشده منتظر ادامه حرفش شد  يبا بهت نگاهش کرد و با چشما دهیسع

 ؟يدار کارمیچ -

 ...خودشو مشغول کرد  يگوشه ا ادویکرد دوست نداشت مزاحم به نظر ب ادیفاصله شو باهاشون ز ترمه

 ؟یترس یچرا م! ندارم دختر جون تیکار -

 حق ندارم بترسم؟ -
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 ...بگو تو ذهن آدم بگنجه  يزیچ هی! ؟ دنیتو و ترس -

 ...مچ دستش رو گرفت  امیبکشه که ت ادیفر انهیدوباره توصورتش وحش خواست

 ...باهات بحث کنم  يزیدوست ندارم سر هرچ ایاالن با من ب نیهم -

باشه ، حاال با هر  یقبل دهیتونست همون سع ینم گهید یول دهی، سع فتهیگفتو مجبورش کرد دنبالش راه ب نویا

 ... داد  یحس خوب م هیناخودآگاه جاشو به  یسرکش کردیکنار خودش حس م امویر که تبا

 "واقعا دهیسع یمتوسل به زور بشه ول یهمه چ يدوست نداشت برا اممیت د،یبازکردو اونو هم با خودش کش درو

 !نذاشته بود یبراش راه

 ... خوام باهات حرف بزنم  یم نیبش -

 ؟ یبگ يخوا یم یچ -

 ... نهیتخت بش يسر اشاره کردو اونم مجبور شد رو با

 ...رم خونه شون  یمن امشب با ترمه و محراب م -

 ...دوست نداشت  نویا "انداخت، اصال شیشونیبه پ ینیچ دهیسع

 ... یخواستم که بدون یم -

 ؟  یواسه چ -

 ...باشم  نجایمن ا ستیدرستش ن نکهیا ي؟ برا یواسه چ یدون ینم -

 ... تنها باشم  نجایخوام ا ینممن  یول -

 ؟ یترس یچرا ؟م -

 ... رینخ -

 ... شهی؟ نکنه دلت برام تنگ م یپس چ -

 ... کنم  ینم یواسه تو دلتنگ رممیمن بم -

  ه؟یپس مشکلت چ -

 ...تنها باشم  نجایفقط دوست ندارم ا یچیه -

 ...  شدیاومد ناخودآگاه معذب م یکنارش که م د،یکنارش نشست، خودشو عقب کش امیت

 ... بفهم  نویبمونم ، ا نجایشه ا ینم -

 ... کنمیخواهش م -
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 !و خواهش کردن دهیسع شه،یحس کرد داره دودازسرش بلند م امیت

 ... یندارم خانوم یراه -

 ... امیپس منم م -

و صداشو  يشدیم قیبه عمق چشماش دق یوقت نویبودن درونش هنوز مظلوم بود ا یوحش نیدر ع د،یخند امیت

 ...  یبفهم یتونست یم يدیشن یم

 ... شهینم -

 ... پس به اونا بگو بمونن  -

 !کرد ینم یبود فرق یهرچ لشیخواد تنها بمونه ، حاال دل ینم "اون واقعا دیفهم امیت

 ... زنم  یباشه ، پس باهاشون حرف م -

 ...ممنون  -

 ...انداخت  ریدست پاچه سرشو ز دهینگاهش کرد، سع رهیدوباره خ امیت

 ؟ یکن ینگاه م ينطوریچرا ا هیچ -

 ...دوستت دارم  شتریب یگستاخ ویوحش ی، وقت ادی یبهت نم "سربه راه شدن اصال -

 ... بود  اریتمام ع ونهید هیدختر  نیکه ا "واقعا دیعقب کش امیت... غرش کرد  دهیسع

 ...تماشا کن  نویشه آرووم حرف زد، پس بش ینثارت کنم با تو نم قتیال یحقت هرچ یگیآره راست م -

سنو سالش رو  یجذاب بود، انقدر که گاه يادیدختر براش ز نیزد ، سربه سر گذاشتن با ا يبلند يقهقهه  امیت

 ... دید یکردو خودشو هم قد اون م یفراموش م

 ...  رهیخودش را واسه بغل نکردنش بگ يتونست جلو ینم گهیموند د یرفت، م یم دیبا گهید

 :جاش بلند شدو گفت از

 ...اگه اونا بمونن بهتره  -

 ...ستادیرفت، قدماشو تند کردو روبروش ا یبه بغل داشت رژه م یدر اتاق ، هست يجلو محراب

ساعتم تو اتاق دو شیبر یبار م هی یخوشت اومده ها، حواست هست دختره رو ساعت یلیکه خ نیمثل ا نمیبب -

 ...  يد یلفتش م

 شه؟یم تینکنه حسود هیچ -

 ... اینیبب دیسف اهیس ویهمه چ يزنم که تا عمر دار یم نیبه خدا همچ امیت -
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 ... خونه تون  میامشبم افتاد يبدبخت حسود، تازه خبر ندار -

صداشو انداخت روسرشو ... بود واسه خودش  دهیبرنامه چ ینداشت، کل گهیکارو د نیوا رفت ، توقع ا محراب

 :گفت

 ... پر رو  ي، پسره  یکن یخودت دعوت م یکن یجا م یب یلیتو خ -

 ...  نیکرد، شماهابمون شهیم م گهیکار د هیخب  -

 !بدوش یگینره توم گمیمن م -

 ؟ میتو اتاق خواب من بمون ییجفتمون شب تنها یدونیکنم ؟ صالح م کاریپس چ -

 ... ذاشتن  یسوز م مین زمیداشتن ه رشیانگار ز ییجورا هی!!! رفت یتو کتش نم "که اصال یکی نیا

 ... ذارم  یرو به دلت م یتا ابد داغ همه چ يچطور ینیبکن تا بب یغلط نیهمچ -

 !!!میکارکنیانگار قراره چ یزن یحرف م نیهمچ -

اضافه بکن تا  يشکر خور يپس جرات دار م،یها تو خونواده مون ندار يمسخره باز نینداره ما از ا یفرق -

 ...  امیکنم ت ینابودت م فتهینشونت بدم، اون دختر دست ما امانت، به خدا اگه خال رو تنش ب

 ...  یروان...توهما  یاعصاب یب -

 ...  میمون یما م... باشه -

 ... گفتو من من کنون ادامه داد  نویا محراب

 تخت هست ؟ اتاق  یکیبعد ، تو اون ... زیچ -

 :گفت ثانهیگوش محراب خب کیسرشو جلو آوردو نزد امیت

پته خودتو رو آب  یموعضه کن یبه بعد خواست نیاون مسئله حل، فقط از ا...  زمیداداش ؟ نباش عز ینگران -

 ...  تیظرف یبدبخت ب...  زینر

حق نداشت  یدستاش خفه ش کنه، هرچند که حق داشت اعتراض کنه ول نیخواست با هم یدلش م محراب

 ...  ارهیشو به روش ب یتاب یب

 ...شده بودن که ترمه خودشو رسوند  رهیکه قصد دوئل دارن بهم خ ییکسا مثل

 به جون هم؟ نیافتاد نیتنها شد قهیباز دو دق -

 ...روشو سمت اون کرد دویکش یینفس پر صدا محراب

 ...  میبمون نجای، فقط قراره امشب ا تسین يزیچ -
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 !؟"جدا -

 ...رو کرد به ترمه  یعصب امیت

 ؟يدار ینکنه تو هم اعتراض ه؟یچ -

 ؟ینه داداش ، چه اعتراض -

گذشته، سرخ شده بودو دستپاچه ازشون  نشونیب یچ دیتو تموم تنش ، فهم یبا حس سوختگ یگفت ول نویا

 ...فاصله گرفت 

 ... دوتا آبرو براش نذاشته بودن  نیا

 یوب یکنم ،بعد اون همه ناآرووم ینگاه م رهیخ رهیجفتشون خ یدوست داشتن تینها یبه چهره ب شم،یپهلوم به

که به زحمت خودمون روش  يتخت دو نفره ا يرو میکنارهم...  یشرط چیه یب میحاال باالخره کنارهم يقرار

 ...زنه  یخوابو برام رقم م نیذب قشنگترخواب مع نیحتم دارم ا یول میجاداد

منظمشون حس آرامشو بهم القاء  يکنم، توخواب ناز با اون نفسا یو باز نگاهشون م کشمیم قینفس عم هی

 ...شدیم ایدن نیسهمم از ا دیوقت بود با یلیکه خ يزیچ نیاز جونم و ا شتریاغراق ب یدوستشون دارم ب کنن،یم

 ... فهمم  ینم يزیچ گهیو د شهیبندمو خواب مهمون تن خسته م م یم چشمامو

 يداره طولو عرض اتاق نه متر کنم،یتر چشم باز م کیازنفس بهم نزد کنمیکه حس م یکس یحس نا آرووم با

 یلیخ کنم،یکنمو نگاهش م یدارم ، چشمامو تنگ م يحس بد شم،یم زیخ میتوجام ن کند،یم یرو ممتد ط

 ... دایز یلیمضطرب ،خ

 ... امیحرف م به

 شده ؟ يزیمحراب جان چ -

 کردم؟ دارتیب دیببخش -

پس کو اون  ایخدا"شده  یشیدوباره جنگل چشماش آت کنمیبهش نگاه م... نهیشیکنارم م ادویو م گهیم نویا

 عمر آرامشمون تموم شد؟ ایآرامش؟ خدا

 گمیدرد م با

 شده؟ یمحراب تورو خدا بگو چ -

 !انگار یول...  ی، ول یخانوم ستمیهنوز مطمئن ن -

 ...تو رو خدا  کنمیخواهش م! ؟ یچ یول -
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 ... ستین ياز مهتابو فربد خبر -

 !؟یچ -

 يرد چینتونه ه یشون رو قطع کنن تا کس یارتباط يکرده بودم همه راها دیقرار بود برن لب مرز، خودم تاک -

 يخودمون ، تا جاشون امن باشه و اگه خبر یفمخ يها رویاز ن یکی شیگفته بودم برن پ یول ره،یازشون بگ

 ! میریباهاشون ارتباط بگ میاون بتون قیشد ما از طر يزیچ

 ؟ یچ یعنیحاال ... خب  -

رابطمون  یول... نشه و من روز سوم سر ساعت بهش زنگ بزنم یجوره آفتاب چیه يخواسته بودم سه روز -

 ... نرفته  ششیپ یکس"اصال گهیم

 تونن رفته باشن؟ یپس کجا م! شهیمگه م -

 !نرفته  شیکه هست معلوم اوضاع درست پ یهرچ یول! دونم  یمنم نم -

 ! یگرفتیکاش زودتر تماس م -

...  دمیشیم ییشناسا عیشده بودن ، ماهم سر ریاس گرفتمویبود، اگه تماس م ادیز سکشی، ر زمیشد عز ینم -

 !!!، اما حاال ادیتونه از پسش برب یودم مداشتم، مطمئن ب مانیا ییبعدشم به فربدو توانا

کنه  یم یسع شهیمثل هم یول دیشه فهم یتو کالمش م صالویاست کشه،یم ییگه و نفس پر صدا یم نویا

 ... مشکالتشو به دوش بکشه  ییمحکم باشه و تنها

 رفته باشن؟ يا گهید يجا ایکرده باشه  دشونیتهد يخطر ستیممکن ن -

کرده بودم اگرم نتونست طبق قرار عمل کنه ،بعد سه روز خودش بهم خبر  دیچرا ممکن ، اما بهش سفارش اک -

 ...بده 

 ... زنهیکرده ، مطمئن باش زنگ م رینگذشته، دوسه ساعت تاخ يزیخب هنوز که چ -

که االن وجود  یتیتو کار ما به خصوص با حساس یدون یتو خودت که خوب م یخانوم یدونم ، ول یآره م -

 ...  رگذارهیها هم تاث قهیداره ،دق

 ؟یکن کاریچ يخوا یحاال م -

 ...دنبالشون  میبر رمویبگ روین دیبا -

 ... رمیگیم جهیسرگ...  چهیپ یتو تنم م درد

 !!! من  يخدا يوا -
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تونم مهتابو فربدو تنها بذارم ، هرچند  یهم که باشه نم یخانومم ، نگران نباش ، بعدشم هرچ ستین يزیچ -

 ... تنهاش بذارمم ندارم  نکهیتحمل ا یخواهر بهش نگاه کنم، ول هیتونم به چشم  ینم گهید

 ... هست  يزیچ هینبود، مطمئن بودم  يخود یپس دلشوره م ب... خدا  شمیگلمو گرفته، دارم خفه م بغض

 ... امیپس منم م -

نگاه  ينطوریا یلرزه ، وقت یدلم م...  کنهیم یو خنده جذاب ختهیصورتم ر يموهام که تو يرو کشهیم دست

 !خب ارمیتاب ب يچطور نمیب یعاشقونشو م

به خداقسم  ياگه قرار باشه ازجونت بگذر ست،یمثل قبل ن یچیه گهیفرق داره، االن د شهیبا هم نباریا زمیعز -

 کنه،یمونم، بعد تا آخر عمرعذاب وجدان جفتمون رو خفه م یجا م نیزنمو هم یرو م یهمه چ دیرم ،ق یمنم نم

 ...اغراق  یمونم، ب یاحد واحد م يبمونم،به خدا يترمه اگه بخوا

 ... ستیقبل ن يمثل دفعه ها "اصال نباری،ا گهیراست م شم،یم قیعمق چشماش دق به

 یعنی، گهیم ينطوریا یوقت هم هست يزیچ هی...  یم ، ول شهیطاقت تر از هم یتاب تروب یترو ب ونهید من

 ...  کشمینفس پردرد م هیرو الزم داره ،  ییتنها نیقبول کنم ا دیهمراهش بود، با شهینم "واقعا گهید

 ... کنهیآرووم زمزمه م ادویترم کیکنه، سرش نزد ی،فاصله شو کم م ادی یم جلوتر

 ترمه ؟ ،یآخ ، عروسکم، چقدر خوب که هست -

 ...جونم  -

 ...حرفامو بگم  يباهات حرف دارم، هنوز فرصت نکردم همه  یلیخ -

 ... يخودت مقصر -

 ...روز وقت داشتم  هیانصاف ، من همه ش  یب -

 ... می،اما نخواست یعمر وقت داشت هیتو قد ... نه  -

 ...نترکونش  گهیعالم ، دلم پر هست ، تو د يبه اندازه همه غمزده ها ،یتکرارش نکن گهید شهیم -

 ... خوام بشنوم  یم یگم ، ول ینم گهیاشه قبول دب -

 ... خوادیبودن باهاتو م ییدلم تنها -

 کنه  یم کمیلغزه و به خودش نزد یشونم م يانگشتاش رو...  کنمیم کیبهش نزد شتریب خودمو
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 یلیترمه دلم پره ، خ... پناه  یب يموش کوچولو هی هیشب ،یشیبامزه م یلیخ یکشیخجالت م یوقت یدون یم -

 یترمه م... خوام، من خودتم الزم دارم  یفقط هوا تو نم گهیمن د ،یته دلم خال شهیهم دمیاز بس آه کش... 

 به پام ؟  یمون

 ...  کشمیم رونیهوا از حصار دستاش ب یب خودمو

 !!!انصاف یبگه، نامرد ب ينطوریشده باز، حق نداره ا یشم تو صورتش، لعنت یم براق

 باز؟ يشد ونهی؟ د یگ یم یچ يدار یفهم یم "اصال!؟ یچ یعنی -

 ...مونم  ی، منم نم ایترمه اگه نموم -

 ...نکن  يبا اعصابم باز یساکت شو ، لعنت گمیم... یروان -

 ... گمیبا حرص م زنمویداغش م ي نهیس يبرمو رو یجلو م دستمو

 یمن که بدون تو م ونهیبرم؟ د مگه قراره من کجا ،ي،مگه قراره کجا بر یحرف بزن اسیاز رفتنو  يحق ندار -

انصاف انقدر زجرم  ینکن، نابودم نکن، ب میمرگ مجسم، عاص یعنیمطلق،  یستین یعنیمحراب  یترمه ب رم،یم

 يدم بازم باهام باز یبهت اجازه نم من، سالم،  يبرگرد دیتونم، با ینم گهیمحراب، من د کشمیمن نم... نده 

 نارو؟یا یفهم ی، م يریگیذارم نفسمو ب ینم ،یذارم حسرت زدم کن ینم ،یکن

 شما،یم یحاال آرووم باش، هق نزن دختر، روان دونم،یفهمم، آره همه رو م یآره خانومم ، آره همه کسم، م -

 ... ترمه من تاب اشکاتو ندارما 

 ... پس قول بده  -

 ؟ یقول چ -

 !يگردیبرم نکهیا -

 مگه دست من ، نفسم ؟ -

از چشم اون  يایپس اگه ن ده،یخدا تورو بهم بخش ،ياز ته دلت بخوا شه،اگهیم يه بخواآره ،دست خودتو ، اگ -

 ...مطمئن باش  نویدونم ،ا ی، من فقط تورو مقصر م نمیب ینم

شدنش  کیجون بدم ،از نزد نکهیا يبه جا ینفس یتو اون ب زنه،یم شیو وجودمو آت شهیتر م کینزد صورتش

 ؛  رمیگیجون م

 ... کنهی، سبکم م زهیریصورتم م يرو شیبارون يکه گوله گوله از چشما یو اشک کنهیآروومم م تنش

 ...شهیم رهیو به چشمام خ رهیگیفاصله م ازم
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 ...قول مردونه  هی دم،یمظلومت، باشه قبول ، قول م ياون چشما يفدا -

 ... زنهیپشت دستش اشکامو پس م با

 ؟یدونیم نویا خندهایهم م ایدن ي، تو بخند یحاال بخند، بخند خانوم -

 ... باشه  -

 ... قربون خنده هات  -

 ... کنهیو بلندم م رهیگیم دستمو

 ...منم تسلط ندارم  یقرار که باش ی، ب رمیبذار تا ازت آرامش بگ شه،یترمه آرووم باش، محکم ؛مثل هم -

 ... چشم  -

 ...  امیب رونیبخندمو باهاش از اتاق ب کنهیبوسه و وادارم م یچشمامو م يرو گمیکه م نویا

 ...  دهیچیتو سالن پ امیآواز خوندن ت يصدا

 ؟يدی، خوب خواب یسالم شوهر خواهر گرام -

 ... زنهیفقط مردونه به روش لبخند م نباریا محراب

 ...،ممنون  زمیآره عز -

 شده محراب؟ يزیچ -

 ...فرصت بده  یکمی گمیحاال م -

 شده؟ یترمه چ -

 ... زارمیاز دست دست کردن تو حرف زدن ب... کنم ، اضطراب چهره شو پر کرده  یم نگاهش

 !رابطمون نرفتن شیپ "ظاهرا ست،ین ياز مهتابو فربد خبر... مهتاب -

 ... شهیم رهیبا چهره بهت زده بهمون خ ادوی یذاره و سمتمون م یدستش کنار م يرو که تو یظرف امیت

 !زد  یحرف نیهمچ شهیکه نم يزود نیبه ا! ممکن ریغ نیشما ؟ا نیگیم نیدار یچ -

 سکیر شهینم امیخطر محرض، ت یعنیطور مواقع  نیتو ا ریتاخ یدون یتو که م یول ستم،یآره هنوز مطمئن ن -

 ... نیستین یخوب طیتو شرا "باشن قطعا فتادهین ریکرد، اگرم گ

 ... رهیگیو سرشو با دست م شنهیم امیت

 ... کنهیو مغموم نگاهش م کنهیسرشو بلند م امیت...  ستهیا یره و روبروش م یجلو م محراب

 ؟ یهست... امیت -
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 ...معلوم که هستم ! پسر یچه سوال نیا -

 ...با مرکز ، احتمال خطر کمتره  میهماهنگ باش م،یخبر بد ریبه ام دیپس بلند شو، با -

 ...  شمیآماده م عیمنم سر ر،یباشه، تماس بگ -

در اضطراب باشن،  شهی، انگار زاده شدن که هم شهیم شی، دلم براشون ر کشهینفس پر صدا م هیو  شهیم بلند

 !دیآرامش به هردوتا شون حروم شده شا

 ...  ستهیا یروم م يجلو ادویم امیت

 ...ترمه  -

 ...جونم داداش  -

 ...تهران  متونیببر دی، با ستیامن ن نجایشما جاتون ا -

 ... نکرده بودم  نجاشویفکر ا دن،یبه لرز کنهیعضالت معدم شروع م کنم،یزده نگاهش م بهت

 ... شهیم رهیلرزون بم خ ییبا چشما شنوهیم نویتا ا محراب

 ...  میندار يکار گهیکه د نجامیا متون،یببر دیبا گه،یراست م -

 میرو جمع کن لمونیه باشه وساماهم که اگه قرار ن،یزود بر دیبا نیندار یشمام زمان! شهیکه نم ییهوی...  یول -

 ... کشهیطول م

 ...بچه ها سر فرصت جمع کنن  گمیرو م هیساك کوچولو بردار، بق هیفقط  -

 رونشیروزه و هی يچطور... من  يخونه  نیرو از دست بدم، ا نجایخوام ا ینم زنه،یتو چشمام حلقه م اشک

 !کنم؟

 ...ست  گهید يزایبا چ تیاست ،االن اولو دهیفا ی،مقاومت ب شمیبلند م یکه هست ول يهر جون کند با

*** 

به  دیدلش بذاره که تازه با يرو کجا دهیدونست سع یهنوز نم! کنه کاریچ دیدردسر جد نیمونده بود با ا امیت

اونم با ! کنه حیرو توج دهیقرار بود وجود سع يگشتن تهران چه جور یبرم یوقت کرد،یهم فکر م گهید يزایچ

 !راحت راجع بهش فکر کنه نهنبود که بتو يزیچ سویکنار اومدن اون با گ...ن داشت که او یاخالق

 ! دوستت دارم؟ "واقعا... شد قیبهش دق د،یکشیمنظم م يپتو نفسا ریهنوز ز عدهیوارد اتاق خوابش شد، س یوقت

حماقت باشه  دیداره،شا قتیحق ی،ول شهیباورم نم اد،یهم ز یلیآره ، خ... قلبش دنبال جواب سوالش گشت  ته

 ...  ستمیا یم تیهمه چ يپا یول
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 یم ينطوریکه ا یاز کس شهیکرد، هم یتخت کنارپاش نشست،پاشو جمع کرده بود تو شکمش ، اخم يرو رفتو

 دیالبته جزء آموزش شون بود با... دیخواب یمثل عصا قورت داده ها م شهیگرفت، خودش هم یلجش م دیخواب

 ...ممکن بخوابن  يجا نیگرفتن تو کمتر یم ادی

 میمثل جن زده ها تو جاش ن هوی چارهیدختر ب... رو گرفت تا صافش کنه  دهیسع يپتو پاها يبردو از رو دست

 ...زده بود ،زل زد بهش  رونیکه از حدقه ب ییشدو با چشما زیخ

 احمق ؟ یکنیم یچه غلط يدار -

 ؟یشیم یوحش هوی، چرا کنمینم يکار -

 تو گذاشته بودم؟ يپس من بودم دست رو پاها! يکرد ینم يکار چیه -

 ... يبود دهیبد خواب -

 ... ایزن یبودم به خودم مربوطه، باره آخرت باشه به من دست م دهیخواب يهرطور -

محکم فشارش دادو ... چونه ش گذاشت  يدستشو جلو بردو رو...  شیمشک ينزدکش شدو زل زد به چشما امیت

 :گفت

 ... منو  نیبب -

 ...  دیاز تو عمق صداش فهم شدویخشمو م زدویشده ش حرف م دیکل يدندونا نیب از

پس  ز،یچ هیکه بهت دست نزنم،نگاه بد نکنم، فکر بد نکنم، فقط  شهیکه مانعم م زهستیچ هیفقطو فقط  -

که  یبرو برگرد ، هرچ یاالن ب نیاز توندارم، اگه بخوام، اگه اراده کنم ،به خودش قسم،هم یحتم بدون ،ترس

 گم؟یم یچ یفهم یم کنم،یرو اجراش م کنهیجسمم طلب م

 ...دیداغشو به صورتش پاش يکرد و نفسا شتریفشار دستشو ب امیت

آروومو  دهیاونقدراهم که ظاهرش نشون م امیت دیفهم یبه غلط کردن افتاد، حاال م یواقع یبه معن نباریا دهیسع

 ...  شیبشناس "واقعا یکرد که بتون دایشه پ یرو نم يثابت شده بود مرد حاال براش "کال ست،یبا منطق ن

 ... فکر کردنت باش  یپس مراقب حرف زدنت ، رفتار کردنت ، حت -

دونست،اما داشت  یخودش م نوینداشتو ا یحال خوب زد،یچشماش دودو م شدویبازو بسته م شینیب يها پره

 اممیت یفکر بدکنه ول امیآورد ، هرچند که اونم حق نداشت در مورد ت یدر م چارهیشو سراون دختر ب یتالف

 ...تونست گول بزنه  یخودشو که نم گهید

 ...براق شد تو صورتش  یعصب دهیسع
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 ؟ شهیم یاگه نباشم چ -

 ... یکن یفکرشم نم یکه حت يزیچ شه،یم ینباش تا نشونت بدم چ شه؟یم یچ -

 ... يبر یبامن بودنو به گور م يذارم دستت بهم بخوره، تو آرزو ینم رممیمن بم -

 ...کرد شتریزدو باز صورتشو جلو تر آوردو فشار دستشو ب يپوز خند امیت

 یدون یم "کنم، اصال یکه بخوام م يتماشا کن، دست زدن که سهل ، مطمئن باش هرکار نویپس بش -

شکل تو  دیگفتم ؟با یچ يدیشکل تو باشن، شن دیپسر، دو تا خترا با هیدوتا دختر  ،ياریبرام بچه ب دیبا ه،تویچ

 ...به اون موقع ها فکرکن  نیاالن بش يپس به جا ست،ین يپسره شکل من شد طور... باشن

 ... مغرت فرو کن  یتو کله ب نویتو هم ا شم،پسیشرف نم یب يوقت زن تو چیمن ه -

آرامش مرد باش، روحشو  هیما دیمادر بچه هام، زن با یشیم تو فقط! ؟ یگفت قراره تو زنم بش یک... هه -

از  یعنیآرامش ، هیما یعنیاون ،  یعنی، زن  يدیترمه رو د...آرووم کنه ، کنارش باشه ، همراهش، هم نفسش

 یکنیبهش نگاه م یکه وقت يزیچ یعنی،  یباهاش به عروج برس یتون یکه م یکس یعنیخودگذشته کامل ، 

 هی، یهست یوحش ،يش سرجنگ دار ،همهیبعدتو چ...  نیا یعنی؟ زن  یفهم یم ،یفرشته ها رو تجسم کن

 ...  یگستاخ ،یمهاجم ،يریگیآرامشو هم از آدم م چیه يد یبه تمام معنا، آرامش که نم یوحش

شکافه و قلبتو پاره پاره  یتو م نهیس یراست ، ول یدون یکه م ییداغ بود، داغِ داغ،پره درد، از اون حرفا حرفاش

 گهیداره اونا رو بهت م یکس ینیو نب ینباش ش،ینشنو یول يریبم يکه دوست دار يها دهیاز اون شن کنه،یم

 ... یاون مهم يالاقل برا يکرد یکه حس م

خودش با  امیشکست، ت یم دیاون با یول ام،یهم ت دیخرد شدن خودشو هم خودش شن يشکست، صدا دهیسع

 ...شد  یم دیکه با ياونو شدیشکست تا م یم دیبا دهیشکستش تا دوباره اونو از نو بسازه، سع خودش يدستا

سرش به دوران !گفته باشه امیحرفارو ت نیا شدیدرشتش حلقه زد، نفسش گرفته بود، باورش نم يتو چشما اشک

 يزیتنهاش نذاشته بود ؟ اون که چ ره؟چرایچرا نذاشت با درد خودش بم نجا،یافتاده بود، پس چرا آورده بودش ا

 نجایبذاره و اونو با خودش ا یهمه چ يروازش خواسته بود پا  ینکرده بود ، اون ک ییگدا ینخواسته بود، عشق

خردش کنه  ينطوریپس حاال حق نداشت ا... کرده بود، خودش خواسته بود  امیهمه رو خود ت نارویا...  ارهیب

 ...  گهید يایدن هیبودو اون تو گهید يایدن يتو امیآره ت! داشت دمیشا ای.. .پا لهش کنه ری،نابودش کنه، ز
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خودش کرده ...خودش خواسته بود... اون کوه غرور  زشیر دیبا چشم د د،یخواست رس یکه م يزیبه چ امیت اما

هم  کردویم یخورد تا هم خودشو راض یم قلیص دیبا کرد،یم رییتغ دیبا دهیسع یدرست ، ول نایا يهمه ... بود 

 ...  امویت

 ي، دستشو برداشتو کالم آخرو با چشما دیکه مبادا از دستش بده ،تنش لرز دیاز ته دل ترس د،یآن ترس هی یول

 :خفه گفت يبسته و صدا

 ... مثل تو شدم  يا ونهید هی، عاشق  ونهیمن د نایاما با همه ا -

 !تونست یمخواست  یاگه م دیبا تموم وجودش باور کرد، شا امویت حرف

 :بندازه گفت یبهش نگاه نکهینزدك در بدون ا دیکه کش ییبلند شدو بعد نفس پرصدا امیت

 ...  ستیامن ن گهید نجایتهران ، ا میر یم میدار...آماده شو  -

 

 "ترمه"

 ...کنهیروبه محراب م ادویم رونیب امیت

 نشده ؟ يهنوز خبر -

 !اونجا نرفتن "اصال "نشدن، ظاهرا دهیاطراف د نیا "اصال گهیبا رابطمون دوباره تماس گرفتم، م... نه  -

 ؟یبا مرکز تماس گرفت -

 ...هماهنگ کردم، قرار شد گروه سعادو بهمون بدن  ریبا ام...آره  -

 ...هستن  ياوهوم خوبه ، گروه کار کشته ا -

 دنیبشه بهمون خبر م رشونیدستگ يزیعکسشونم واسه همه واحدا ارسال شده ، اگه چ میبه همه جا خبر داد -

... 

جمع  لویخونه و وسا میبرگرد شهیمنو محرابم قرار م... که اونم آماده رفتنه  گهیو بهمون م دهیتکون م يسر امیت

 ...  میکن

 ...تا بغلش کنم  یسمت هست امی یم

 !ن؟یبر یکجا م گهید نویا -

 ؟ میکن کاریپس چ گه،ید مشیببر دیبا -

 ...زنهیرو بغل م یهست ادویتر م جلو
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،  گهید نجایهم نیدوباره برگرد دیبه هر حال با ن،یذاره به کارتون برس یباشه نم ن،یخواد ، شماها بر ینم -

 ...  شهینم شیزیجمع چ التیمونه خ یمن م شیپ

 ...کنه  تییترسم اذ یم!  یچه حرف نیا... دونم یم -

 ... دمیکنه بهت قول م ینم تییبرو دختر جون برو، اذ -

 ... کنهیپا و اون پا م نیندازه که تو قاب در ا یبه محراب م ینگاه پر معن هیزنه و  یحرفو م نیا

 گم محراب خان؟ یهان دروغ م...مزاحم  هیبچه فقط  نیتنها باشه ، ا کمیخواد با خانومش  یشازده م نیا -

-  واسه خودت  ينطوریهم یگ یم یچ! داداش ... اا... 

 ؟ امیت يدار یبر نم يدست از لوده باز تمیوضع نیتو ا -

 ... نجاهایا يمارو نکار ایزودم برگرد یول... درسته  یگیتوم یهرچ "برو پسر باشه اصال -

محرابم خداروشکر ...زده فکرد نکنم  امیکه ت یبه حرف کنمیم یسمت محرابو سع امیاز عرق م سیخ یتن با

 ...گهینم يزیچ

دل ! انگار زمیر یخونه فرو م میرس یم یگذار شدن،وقت ریها هم انگار تاث قهیدق کنه،یم یبا سرعت ط رویمس

 !شهیمگه م یول نهیتو کاسه چشمم نش یاشک کنمیم یده، سع یبد آزارم م نجایهوا از ا یکندن ب

 .. ایاندازه تمام دن...جمع کنم ،چه بد  لمویوسا دیتو اتاقم ، با امیندازمو م یم ينگاه سرسر هی

 شهیهم یلعنت ياما ها نیا... اما  دمیکشیراحت م قینفس عم هی، تازه داشتم  شدیخوب م یه چداشت هم تازه

 ... سراهمن 

 ...ذارم  یکنار م ناشویتونم بردارم پس مهم تر ینم يادیز زیکنم به جمع کردن ، چ یبغض شروع م با

 هیبردن بق يبرا نیبهشون دست بزنه واسه هم یخواد کس یدم ،دلم نم یساك به زور جا م هی يمو تو لباسا

ناخودآگاه وسط اون همه ... ذارم دفترچه خاطراتم  یکه م يزیچ نیاول کنم،یاستفاده م میدست فیاز ک لمیوسا

 ... کشم  ینوشته هاش دست م يکنمو رو یوسواسگونه جلدشو باز م لیتعج

  دهیم رییآخر اون متن حالمو تغ جمله

 ... دوست دارمت ! داخ نیمهربانتر: گفتم

 ...تر از هر چه هست من دوست تر دارمت  زیعز: گفت

... شهیشرمم م نمش،یبرم تا راحت تر بب یهوا سرمو باال م ی، ب شهیجمله نفس حبس شدم آزاد م نیخوندن ا با

 ...ندازم  یم ریسرمو ز
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بهم  ،يدونم دوستم دار یم ایخدا کنم،یباز دارم حماقت م کنم،یم یکنم، باز بچه گ یباز دارم گله م ایخدا... 

،به زور نخواستما فقط دعا کردم پس معلوم شد سهم کس  يدیبخش یکه بود، ول ییبا همه دردا شیدیبخش

همه داده ها و نداده هات ، مهربون  ابتممنونم ب ایآره؟خدا ينداده بود يا گهینبوده ، قولشو به کس د يا گهید

 یبخش یحساب م یکه ب شهیببخش، مثل هم...دارمت  کیوب که انقدر نزدخ ،چقدریخدا ممنون که هست نیتر

به خواست خودش کنارم مونده برام قد  نکهیندارم ، همه ا یتیشکا گهیرو ،د یرفت همه چ یم ادمی، داشت باز 

 ...ببخش  میپس بابت ناشکر...  یعالمت کاف

 گهید یول! شه  یم یماجرا چ نیته ا "دونم واقعا یفرستم ، نم یم رونیزنمو نفسمو آرووم ب یم يمحو لبخند

 ...نفسم لبخند بزنم  نیروز انقدر خاطره خوب دارم که بتونم تا ته آخر هی نینداره از ا یتیاهم

هوا برگردم ، چشماش  یب کنهیجمع کنم ، نفساشو پشت سرم مجبورم م لمویوسا هیندازم تا بق یم ریز سرمو

 ... لرزه  یدلم م... یاشک

خواد زار بزنم، از اون هق  یبرم به خودش ، دلم م یدمو پناه م یکه تسلطمو از دست م کنهیمظلوم نگاه م قدران

 ...حق ندارم حال بدشو بدتر کنم یبلند، ول يهقا

 ... کنهیسرمو موهامو نوازش م يرو کشهیم دست

 ؟ يقرار یچرا ب... مینازن...قشنگم...خانومم  -

 !نباشم ؟ -

 !باز یانگار بارون شمیم قیکنمو به چشماش دق یبلند م سرمو

 ... ادیب نیاشک سمج پائ نیاجازه ندادم ا یکنم باشما ، حت یم یسع یلیخ یول -

 ... زنم  یکنمو تند تند اشکامو پس م یم یمعن یخنده ب!شدم انگار  ونهید

باز به  گهیبشه، چند روز د یچ مگه قراره ،یواسه چ هیگر "کنم، اصال یم نم هیمن آروومم، گر نیبب...  نیبب -

 مگه نه؟ میخند یروزا م نیا

صورتش رنگ  يرو يو خنده  کنهینرم صورتمو نوازش م ادوییدستش جلو م کنه،یبا آرامش نگاهم م فقط

 ... رهیگیم

 ... نمیبب نجایا ایب... من  يخانوم کوچولو -

 ...  دهیم هیپشت تخت تک واریو به د نهیشی،خودشم م نمیتخت بش يرو کنهیو مجبورم م رهیگیم دستمو

 ... کنهیپاش اشاره م يو به رو نهیشیزانو م چهار
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 ... نمیسنگ -

 ...خنده  یم

 ...نخندون منو دختر! تو؟ -

 ...دمیخواد رو انجام م یکه م يو کار دمیگوش م حرفشو

 یرو انقدر ب نکارایکن ان... خودم  زیعز یخانوم...من  يا شهیعروسک ش... کنم عروسکم  کاریمن با تو چ -

 هی...  کمیخود دار باش ...  تمایظرف یمن ب ا،یشیبدونم چقدر ازنبودنم نارحت م ستیتو نشون نده ، قرار ن يقرار

 یتاب یب ينطوریرفتنم ا يتو داره برا ثلم یخوبما که کس یلیخ يخود یبرم داشت که ب االتیخ يدیوقت د

 ...  کنهیم

 ...  یهست -

 ؟ یمطمئن -

شونم آرووم تکون  يسرش رو... تر بشم  کیتا بهش نزد کنمیجمع م شتریو خودمو ب دمیسرمو تکون م فقط

 ...کنهیگوشم زمزمه م ریز... خوره  یم

من  ؟يانقدر آرامش بد یتون یم يده،چطوری، آدم حس پرواز بهش دست م یچقدر تنها بودن با تو آسمون -

 یبخش یروحت بزرگ شده، زود م يخودساخته ا یلیتو خ یول رمیگیخودم آرامشو از تو م کنمیحس م شهیهم

 !خواد  یم یچ گهید یمرد از زندگ هی، مگه  يدیبا تموم وجودت آرامش م

 ادی یدوباره به حرف م شم،ی، باز جمع تر م کشهیم قیزنه ،نفس عم یاز پشت سر پس م موهامو

 ... ترمه  -

 ...، نفسم باز حبس شده  دمیهم فشار م ي،چشمامو رو زنهیم شیترمه گفتنش تنمو آت نیا

 ...  یکنارم یوقت... حساس شدم یلیخ ایتازگ...ترمه  -

 ...دوست دارم بشنوم اماطاقتشو ندارم  یعنی،  گفتیداره ، کاش نم دیگفتن ادامه حرفش ترد يبرا

ترمه مدام ... خوام  یهمه ش م...همه ش شم،ی، سردرگم م شمیکالفه م یکمینزد یکنارتم، وقت یترمه وقت -

 ...خواد یدلم تورو م

به  یدونه به جاش چ ینم یول کنهیفرسته ، خودشو راحت م یم رونینفسشو پرصدا ب گهیآخرو که م جمله

 !دارم انگار  ینمونده ، حس بخارشدگ یجون کنمیحس م گهید اره،یسرمن م

 ... تنم  يچرخه و دستش رو یتو موهام م سرش
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 !کنم کاریچ نیحاال من بعد ا ا،یباش یانقدر خواستن ا،یرار نبود انقدر خاص باشق! دختر یفیچقدر ظر -

 دیفهم شهیشو قشنگ م یتاب یعمق ب ست،یخمار ن گهیآخر، چشماش د میزده به س گردونه،یهوا برم م یب هوی

 ... 

 ؟يترمه چقدر دوستم دار -

 ؟ یم کن ونهید يدوباره قصد دار -

 خوام  یجواب ساده م هیسوال ساده ست، منم  هی -

 ... شتریانقدر بدون که ازخودم ب -

 آره؟ ستیتهش معلوم ن یعنی -

 ...جنون گرفتم  کنمیحس م ییوقتا هی ست،ین "واقعا -

 ؟یببخش یتون یم يلحظه ها رو خورد نیحسرت ا ییجا هی يروز هی نیپس اگه بعد ا -

 !تونم ادامه بدم؟ یم یعنی رم،یگیم جهیسرگ

 ! چه مدل اعتراف گرفتن ؟ گهید نیا -

 ...خودش  یتابم کرد ،عاشق ترم کرد ول یکرد ، ب رمیاس یگ ینم"خوام بدونم بعدا یفقط م -

 ...ذارم  یکبود شدش م يرو لبا دستمو

 ... محراب کنمیالتماست م...نگو، ادامه نده  یچی،ه سی، ه کنمیخواهش م -

حس  ،یستین ویقسم، لب مرزم ترمه درست لبه خود مرز هست شیبه بزرگ... به خدا  کشم،یترمه دارم زجر م -

 رمویمیترمه باهرباخواستنت و بعدش با عذاب وجدان خواستنت م...  کشنیزخمم سوهان م يدارن رو کنمیم

 ... ترمه به خودش قسم کم آوردم  شم،یزنده م

 ... خدا  يا... دستام  نیشو داشتم با هم ییبکشم ، کاش توانا ادیتونستم سرش فر یم کاش

بشه  یقراره چ ،يقراره کجابر ست،یفردا ن گهیفکر کنم بعد االن د دی، چرا با هی؟ آخه مانعت چ یچرا لعنت -

 یعشقمو بسنج زانیم يخوا یم ه؟یمال چ ایتاب یب نی،پس ا یبه لطف خودش برگشت ویمگه؟ توهزار بار رفت

 ؟. یبدون يخوا یم نویتا کجا هستم؟ا یبدون يخوا ی؟م

به خوب  "اصال...،به محکم بودن  يبه صبور زنمیپشت پا م...  دمیرس دنیبه ته ته بر ام،یم رونیبغلش ب از

 ...بودن 

 ...شهینعره م به آسمون بلند م يزنمو صدا یزانو م نیزم يرو
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 ... زنمیم ادیفر

که خودت  يا گذشت، ترمه شیداشتنش از همه چ يبرا یدون یکه م يترمه ا... ببن من ترمه م  ایخدا... 

 پرسهیخواد امتحان کنه ، باز م یو بازم م ستادهیا... روم  يجلو ستادهیکنه، حاال ا یعاشق ينطوریا یخواست

بهش  ایخدا م،ی، آره شاک می، شاک نشیبب ایخدا ،يکمتر امتحانم کرد تییتو باهمه خدا ای، خدا یچقدر عاشق

 ...مرگ مجسم  یعنیبفهمون توباورش بگنجون ترمه بدون اون 

 !!!فهممش یجوره نم چیکه ه زنهیحرف م یدونم از چ ینم... امون  یهام ب هیخش دارشده و گر صدام

 دیآ یم ییاز گلو میها هیهق هق گر يحواست هست؟صدا ایخدا

 ؟يبود کتریتو از رگش به آن نزد که

 ...پس نذار تا آخر عمر عذا دار باور نکردنش باشم ...

 ... کنهیو بلند م رهیگیندازه، دستمو م یم ریزنه، سرشو ز یپام زانو م يجلو

اشک  گهید زم،یقبول عز... باشه  نکارو،یتو گلوم ،نکن خانومم ،نکن با من ا شهیهات خارم هینکن ترمه، گر -

محکومم نکنه که به  یانصاف یکه مطمئنم کنه ، که به ب يزیچ هیدنبال  حم،ی، من احمقم ، دنبال توج زینر

 ! مستدل تر  گهید یاز تو و عشق تو چشمات چ یگیمحکوم نشم، اما راست م یخودخواه

 یکنارم باشه، عاشق نکهیا! بشه یقراره محکوم به خود خواه یچ يفهمم برا یبندم، نم یچشمامو م زنه،یم بغلم

 !قراره محکومش کنه؟ من؟  یکنه ، نوازشم کنه؟ ک

تر  یمعن یب نیاز ا... ا، همراه بودنا ،ممکن محکومش کنم نوازش نیا يبرا يروز هیفکر کنه ممکن  دیبا چرا

 !!!عاشقترم کرد محکومش کنم نکهیا يکه من قراره برا ستیممکن ن

 ... تخت  يذارتم رو یم

 ...نفسم  ریآرووم بگ -

 یانقدر ب یخونم ول یاز برق نگاهش م نویشده ا طونیچشماش ش شه،یم رهیو به مردمک چشمام خ گهیم نویا

 ... هم ندارم  یرمق شدم که حس ذوق زده گ

تو قصه انگار از مرز مرگ  یبرف دیمثل سف یول ستین شتریب يا هیتماس چند ثان هی...  ارهیجلو م سرشو

 ...خنده  یو باز نگاهش م کشهیسرشو پس م! گردمیبرم

 سویتهران گ میگشتیدادم برم یبهت قول م يکه توکرد یحیاعتراف صر نیکه وقت ندارم وگرنه با ا فیح-

 ...دیشن یخبر نوه دار شدنشو از زبون خودم م دیجون با
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 ... سره گونه هام  کشهیدست م شه،یو صورتم سرخ م رهیگیموقعش تنم گر م یب یشوخ نیا از

 !خواد انگار یم يزیچ هیگونه هات سرخ شدن ترمه، دلشون  -

خواد فقط  یچشمام بسته ست، من خسته م دلم م ، کنهیوقفه گونه مو نوازش م یوب ارهیم کیسرشونزد دوباره

 ... کنهیاون باشه که آرووم م

 حال خراب ؟!اسمشو گذاشت  شهیم یدونم چ ینم یدلشوره ، دلواپس استرس

 میدونم روبرو شدن با مامانو بابا ، عمو و خاله مر ینم "اصال...دونم انقدر حالم بده که چشمام تار شده  یم فقط

از همه بدتر نبود  میکن حیرو توج دهیو سع یحضور هست میتون یم يچطور! تونه باشه یم يهمه شون ،چطور

 !!!مهتابو

 !انگار دهیخون تو تنم ماس دم،یمرز جنون رس به

 دیتشد مویدلنگرون نینکردن و ا دایاز مهتابو فربد پ يمدام با افرادشون در تماسن ، اما هنوز رد امیت محرابو

 ...  کنهیم

هر چه که هست  یول!به اومدن کنه یتونست اونو راض يچه جور امیدونم ت یکل راهو سکوت کرده، نم دهیسع

که عمرشو توش گذرونده  يصدا از شهر یهم که باشه به هر حال دورشدن ب یهرچ اد،یمعذبو ناراحت به نظر م

 ...مهتاب  ياز همه برا رشتیب...محراب یحت ام،یخودم ، ت يسوزه، برا یدلم به حالش م... ستین یکار راحت

، سرمو جلو  دنیخواب یهست امویو ت دهیسع...هنوز مونده  گهیساعت د کی ریمس يگذشته و به انتها مهیاز ن شب

 ...گمیپشت سر محراب آرووم م برمویم

 ...ییآقا یخسته نباش -

 ؟ یخواب یچرا نم...تو  يفدا -

خوابش  عیسر نمیتو ماش یخوش خواب بود حت شهیمهتاب هم ریبه خ ادشیبره،  یخوابم نم نیتو ماش -

 ...بردیم

 !یک دمینفهم "اصال!عوض شده بود ترمه یلیمهتاب خ... ریاون روزا بخ ي ادهمهی -

 ست؟ین يهنوزم خبر -

 ...ندارم  یحس خوب یشده ول یدونم چ ینم... نه  -

 !؟ یافتاده باشه چ یاتفاق "اگه واقعا شه،یکالمش حالم دگرگون م نیا با

 محراب ؟ -
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 ... زمیجونم عز -

 ؟ میبد یحیچه توض هیخونه به بق میما قراره برس -

 ... میما که راجع بهش صحبت کرد -

بوده  شمونینقشه ها پ نیا ياجرا يهم برا یازهمون دختراست و هست دهیسع میبگ نکهیا یدونم ول یم -

 کننده است ؟ یراض

 ن دروغ دختر؟حرفمو ي، کجا گهید میگیراستشو م میدار -

 ...، حاال باورش سخت، حق دارن به همه مون شک کنن ونیدر م اتیعمل هی يپا میآخه از اول که نگفت -

 ... کنهیحل م يجور هیدونه ،مطمئن باش خودش ماجرا رو  یم یکه عموعل نیمهم ا -

 ...ترسم یم -

 ...زمینترس عز -

 م؟یکن حیتوج يکه پشتم بهت گرم باشه، تازه نبودن مهتابو چطور یمون یآخه تو هم نم -

ندارن، ممکن شک  زایچ نیا لویبه موبا یچند روزه، اونجام دسترس ياردوو هیرفته از طرف دانشگاه  نیبگ دیبا -

 ... میتا ما موضوعو حل کن یآروومشون کن يطور هی دیخودت با یکنن ول

 ...به خدا  شمیم ونهیدارم د -

 ؟ يدی،بهم قول م یاوضاعو آرووم کن دیکه با ییبه تو ها ، تو دمیام يدا نکنه، ترمه من همه خ -

 هم مگه دارم ؟ يا گهید يچاره  -

 ...کنم  یجبران م -

 ... کنمیمجبورت م ینکن -

 ...بوسم  یشونه شو م يجلو و رو برمی، سرمو م رهیم يو قربون صدقه ا کنهیم یآرووم خنده

همه راهو  نیا يچطور چارهیمن ب گهینم دهیخرس خواب نیداداش جونتم که ع نیدر رفت، ا میآخ همه خستگ -

 ...برونم  دیبا

 گمیم برمویگوشش م کینزد سرمو

 ؟ نمیمن بش يخوا یم -

 ...کشت  شینه ، قربونت تو حواسمو پرت نکن کمک کردن پ -

 ! ای يجنبه ا یب یلیمحراب خ -
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  گهیوم دهیم هیتک شیصندل یبه پشت سرشو

 ...عروسک  دمیرو نشونت م یجنبه بودن واقع یبندازم اون موقع ب رتیجا تنها گ هیروز  هیبذار فقط  -

 ...  ستمیجنبه ن یمنم کم ب...  یامتحان کن یتون یم -

 ...برمنکرش لعنت  -

دونم همه  ی، م کنمیم يخنده محو...شونه روش  یبوسه نرم م هیو  رهیگیبازوش گذاشتمو م يکه رو دستمو

 شهیکه تو وجودم ر یاضطراب یتا من حواسم پرت بشه ،ول دهیانجام م نیواسه ا شیکارا رو تو اوج خسته گ نیا

 ... راحت پس زد  شهیکرده رو نم

 میخبر داده که دار نایشده، محراب از قبل به مامان و خاله ا شیگرگو م "بایصبح و هوا تقر 5 کینزد ساعت

 ... ما جمع شدن  يخونه همه  نیواسه هم م،یایم

تموم  موید یباره جون م هیهست  یخب هرچ یول!بد  ایخوبه  میباره با همه شون روبرو بش هی نکهیدونم ا ینم

 ... شهیم

که تا  میکرد حیرو هم توج دهیسع داکنن،یپ یقبل یآماده گ یکمیتا  م،یزن یرو صدا م دهیسع امویکوچه ت چیسرپ

رو  یشده خودشو نشون بده تا خودمون کم کم همه چ دهینزنه و همون دختر دزد یحرف شهیکه م ییاونجا

 ...میبد حیتوض

...  یبابا عل يصدا ، صدا نی، اول میزن یباالخره زنگ خونه رو م مویشیم ادهیپ نی، از ماش دهیتو بغلم خواب یهست

 ...شهیکه دارم کمرنگ م یاسترس يباره همه  هیو  کشهیخودشو صداش پرم يدلم برا

حضور خاله و عمو هم  ره،یگیافته ، ته دلم آرووم م یم کنهینگامون م زونیچشمم به مامان که اشک ر یوقت

 ... رهیکنار م یلحظات يکشنده برا شیو اون تشو کنهیحسمو بهترم

 ... امیمن به حرف م م،یریو داخل م شهیکه ازمون م یاستقبال گرم هی بعد

 ...مهمون ماست  يچند روز هیجون،  دهیبنده سع زیت عزدوس شونیمامان جان، خاله ، ا -

بابا ته  یکه آروومن ول "ظاهرا نم،یتاعکس العمل اونارو هم بب کنمیبعد رومو سمت بابا و عمو م گمویم نویا

 ...رو باورنکرده  یهست که معلوم همه چ يزیچشماش چ

که هنوز  یسر هست يرو کشهی، بعدم دست م گهیم يوخوش آمد کنهیم یروبوس دهیبا سع ادیجلوترم مامان

 ... دهیخواب

 کنه؟یکارمیچ نجایعروسک کوچولو ا نیا نکهیرایغ یروگفت یهمه چ یخب خانوم -
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 ... شهیبلند م یبابا عل يصدا

 ...بوده  اتیاونم عضو عمل -

 ... کنهیو همه مونو راحت م گهیجمله روم نیخداروشکر بابا اول کشمیم یراحت نفس

 ...سکوت، آرامش قبل طوفان  نیمعلوم که اخب  یول

 ... کنهیتنگ شده نگاهم م يو با چشما شهیم کمینزد مامان

 ؟ گهیم یچ یعل...ترمه  -

 ...مامان جان  گهیراست م -

 !شماها نیگیم یچ نیدار!؟ یچ یعنی -

 ...میباندشونو منهدم کند میتونست رگذشتویخداروشکر به خ م،یبود اتیعمل هیما تو  -

 ؟ نیزن یحرف م یاز چ نیدار! ؟ یباند چ -

 ...بکشم ینفس هیتونم باالخره  یو منم م ادی یبه حرف م امیت نباریا

 ...باند قاچاق انسان  -

 ...سمتش  رمیم عیسر... شهیمبل ولو م يو رو زنهیصورتش م يتو یدو دست مامان

 مامان جان؟ یکنیم کاریچ يدار -

 ...شنیعمو ، بابا همه دورش جمع م خاله

که  يزیچ زم،یعز ی،حاال چرا شما ناراحت میباندشونو منهدم کن میتموم شد، ماهم تونست یگفتم که ، همه چ-

 ...نشده 

 یسرتون م ییاگه بال ست؟ی،آره؟ آه مادر براتون مهم ن نیمنو دق مرگ کن نیشماها قصد کرد!نشده يزیچ-

 ن،یدینم تیاهم یچیبه ه "اصال ن،یشد يخودرا نیشماها خودسر ختم،یریسرم مبه  یچه خاک دیاومد من با

 ... نیدون یخونواده تونو محرم نم

راه  مویکه همه مون انتخابش کرد يزیچ نیا ی،حق داره ول شهیم شیدلم ر زه،یریو اشک م گهیم نطوریهم

 ... ستیبراش ن یبرگشت

 .. زنهیو تو صورت بابا زل م شهیبلند م هوی

،  دنیم صیبگو عاقلن ، بگو خودشون بدو خوبو تشخ..حاال ازشون دفاع کن یه... ریبگ لیآقا تحو یعل نیبب -

 ...باهامون بکنن  یمشورت هیکه الاقل  ارنی یمنو تو رو به حساب نم "اصال نیبگو احترام مونو دارن، بب
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 شهیمثل هم ی،ول شهیا سر اون شکسته مدونم حاال همه کاسه کوزه ه یم رمیبم یندازه، اله یم ریسرشو ز بابا

 ...زنهیمردونه حرفشو م

 !ستین یکنیکه فکر م يطور نیبه خدا ا... جان آرووم  سویگ-

هستنو  يتو چه حالو روز نایا یکه بدون يحقو ندار نیچرا؟تو به عنوان پدر ا ؟آخهیکنیازشون دفاع م يبازم دار-

 کنن؟یم یدارن چه غلط

 ...دونستم خانومم یمن م-

و با دست  نهیمبل بش يدوباره رو کنهیمجبورش م ادیکه سراغش م يا جهیو سرگ شهیمامان تنگ م يچشما

 ...  رهیسرشو بگ

 يریتقص چارهیاون ب کن،یشدنو با نگاهشون بابا رو شماتت م رهیما خ يماتو مبهوت به چهره  میو خاله مر عمو

 ...سکوت کنه  مینداره ،ما ازش خواست

ره  یو بدون حرف م شهیهوا بلند م یفرو رفتن، مامان ب يگذره و انگار همه توشوك بد یم يا قهیدق چند

 یو با سر بهم م کنهیم شیو خودش همراه شهیخوام بلند شمو برم سمتش که بابا مانع م یم... سمت اتاقش 

 ... کنهیفهمونه که خودش اوضاعو آرووم م

نفسموبه آغوش بکشن،  ارنویاز عذا در ب یباالخره خاله و عمو فرصت کردن دل نمیب یچرخونم م یم سرکه

بهشون ،نگاهش  شمیم رهیدمق خ يو با چهره  شهیم میکشم ، از ته دل حسود یخجالت نم شه،یم میحسود

 !!! ارهکه اندازه ند ییته دل غوغا یندازم، ول یم ریخنده،سرمو ز یافته بهمو چشماش م یم

 ؟يمهتاب خبر دار محراب مادر از-

 ...رفتن  یروزه م 15 ياردوو هیاهواز، داشتن  میهم رفت يسر هی، قبل اومدن  زمیآره عز-

 !بهم نگفت  يزیکه باهاش تماس گرفتم چ شیچندروز پ! ؟"جدا-

 !بهتون خبربده ستیالزم ن گهید گمیدونمو به شماها م یفکر کرده چون من م دیخب شا-

داره چه  ینیاونجا بب يبر دیشما با ایبرگشت  یخانم حواست باشه ها ،وقت میسر، مر رهیخود کرده دختره خ یب-

 ...تهران  ادی یخودش م ای کنهیم یغلط

 ...خود خودتو ناراحت نکن  یترمه هم بودن، ب امویمن اونجا بودم، ت گمیپدر من، م-

 ... گهیمحراب دوباره م...  رهیم اطیکنه و سمت ح یم یاخم عمو

 ... نیموقع نگران نش هی يخود ینداره ها، ب زایچ نیبه تلفنو ا یگفت دسترس یراست -
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مجبور نباشم موضوع مهتابو هم  چارهیده که من ب یم یحاتیتوض هیکه محراب خودش  کنمیم خداروشکر

 ... گمیم شمویاز اونا نداره،بلندم یدست کم اممیو ت دهیخب موضوع سع یبدم ، ول حیتوض

 ... يخسته ا یلیتو اتاق من ، خ میجان بر دهیسع -

 ... گمیبه محرابو م کنمیبعد رو م اد،یو همراهم م شهیحرف بلندم یب

 ... میباهم چک کن گهیبار د هیگزارش آخرو  دین؟بایمحراب خان شما که هست -

 گهیندازه وم یباال م ییابرو

 ...بله خانم ،بنده در خدمتم  -

 ... رم سمت اتاقم  یم دهیبا سع عیبندو آب ندم سر نکهیا ياز لحنشو برا شهیداغ م تنم

*** 

اومده  امیپ هی میگوش يشم،رویکه هست بلند م یبا هر جون کندن یول ادیست ، هنوز خوابم م 12 کینزد ساعت

 ... کنمیبازش م...

 ...دست به سر کن  يطور هیرو  دهیسع... نمتیبب دیترمه با -

 ...ذارم  ینار مرو ک یگوش سموینو یم يباشه ا هی فقط

 ؟ يریقبلش دوش بگ يخوا یم کننیکم کم نهارو آماده م گهیجان د دهیسع -

  گهیدوزه و م یمعذبشو بهم م نگاه

 ...ستیهمرام ن يزیچ -

 ... هست  نجایا یهمه چ زم،یعز ستیمهم ن -

دونم محراب االن کالفه  یجلوش ،م رمیگیذارمو م یتو سبد م کنمویبراش آماده م ویهمه چ عیسر شمویم بلند

که  ي، باالخره به هر ضربو زور ادیبه نظر م یعصب يادیحرکاتم ز نیاوامرش اجرا بشه، واسه هم عیسر دیستو با

 هیو در اتاق  کنهیرو قطع م یگوشزنگ نخورده ... زنم به محراب  یفرستمش داخل حمومو زنگ م یشده م

 ... شهیبعدش باز م قهیدق

 ...کنمیجلو، نگاهش م رمیم

 شده ؟ یچ -

 ست؟ین یکس -

 ... هم تو حموم  دهیخوابه ، سع ینه، هست -
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 کیداشته باشه، نه از در حموم ، بهم نزد دیتا نه از در اتاق د ستمیپشت کمد با کنهیو مجبورم م کشهیم دستمو

 ...نفس بلند  هیو بعد  شهیم

 آرام بخش من ؟ يچطور -

 ؟ يآورد یدر م يگانگستر باز یداشت نیواسه هم-

 ... کنهیسر جامو با اخم نگام م گردونهیم برم

 ... احساس  یب-

 ... کنهیتر م ظیابروش ، اخمشوغل نیب کشمیم دست

 ... تا احساسو نشونت بدم  نارویاول باز کن ا -

 ...ندارم  چیلرزه، طاقت قهرشو ه یدلم م... گردونهیبرم روشو

دوست دارم ، سرمو  بیعج تمشویشده، ر کیفون ویباز استر ، نشیس يذارم رو یبرمو م یقلبش م کینزد سرمو

 ...رمیگیدارمو با دستام صورت جذابشو قاب م یبرم

 ؟یکن ینگام نم -

 ...نه  -

 !چرا؟ -

 ... چشات  دنیتونم قهر بمونم بعد د ینم گهیچون د -

 ... مردم  نیا ونیکه همه شو مد یبوسه، حس قشنگ یصورتش ، سر انگشتامو م يرو کشمیم دست

عوضش  ایدن يبا همه  یستیکه حاضر ن ی، طعم یدلدادگ يبو ده،یم یخوب يکشم،بویبرمو بو م یباال م سرمو

 ... پر از آرامش يایدن هی...پشتو پناه  هی... مرد  هیحس داشتن  ،یکن

 اتیتاب یب نیا يدم برا یجون م ،یکنیمحکومم م یانصاف به چ ی، ب زمیحس لبر ایدن هیمحراب من از  -

 ... شهیبد م یلیسخت برام، اگه آرووم نمونم خ یول... نفسم

 گهیچونه مو م ریذاره ز یم دستشو

، تو هم بزن،  میبه همه قولو قرارام، به همه چ ،یبشه ترمه ؟من که پشت پا زدم به همه چ خوادیم یچ گهید -

 ...  مینمونده که ازش بترس يزیچ گهید

 ...دونم  یم -

  ؟یپس چ -
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 یو تنمو م شهیبخار م! شده انگار يدیزنم، بارون چشماش اس یرو پس م ختهیگونه ش ر يکه رو یاشک

 ...  ستیوقت وا دادن ن "االن اصال ،یزنم به شوخ یم... سوزونه

 ... گمیم یبا لحن سرخوش شمویپاشنه پا بلندو م رو

کنم  يهمه تورو از خاله و عمو خواستگار يروبذارم کنار مجبور بشم جلو یاگه بخوام همه چ يدیوقت د هی -

... 

 گمیذارموم یلباش م يگشاد شده دستمو رو يبا چشما کنه،یقهقهه خندش اتاقو پر م يصدا

 ؟.زده به سرت-

  نکارو؟یا یکنیم یعنی... ترمه  يآ -

 ... کنهیزمزمه م گوشم ریز یو با لحن داغ ارهیسرشو جلو م ره،یاخمام توهم م...  خندهیصدا م یوباز ب گهیم نویا

 يکنم، اونم جلو یهم م يچشمام، خواستگار يبه رو ،یبگ يخوا یم یچ زمیعز دونمیدونم خانوم، م یم -

 ... یترس چیه یهمه ، اونم ب

خودمو  زنمویم شیبه شکم عضالن یشه به نفع اون، مشت یم یهمه چ شم،بازمیم ي،کفر رهیگیم لجم

 ... کشمیکنارم

 ... محراب  ينامرد یلیخ -

 ... بهت اثباتش کنما  یکنینگو ، آخرسر مجبورم م نوی؟ آخه چقدر بهت بگم ا یمطمئن -

 يبوسه آخرو رو... بزنه  شمیاز خجالت آت يخوب بلده چطور یلی، خ کنمیپوستم حس م ریخونو ز جوشش

 ...  رهیم رونیاز اتاق ب نمتیب یم "بعدا هیشونه و با یموهام م

رمو باخودم  یراه م..."کال یخوب يهوا هوا!شده انگار نیریخندم،تموم وجودم ش یجنون زده ها باخودم م مثل

به حرف  يازین یحت گهید!جنبه شدم یب ایمن تازگ ایده  یدونم مافوق احساسو نشونم م ینم زنم،یحرف م

 ... برهیج مهم منو به او دهیکه نفس کش ییجا یروزا حت نیا... ستیبه نگاهم ن یحت ست،ین

بودم  دهیکه تا حاال د يزیپوستش از چ...شمیم رهیخ عدهیبه صورت س گردمویبرم ادی یدر حموم که م يصدا

 گمیم رمویجلو م!،برام جالب  ادیروشن تر به نظرم یلیخ

 ...اینکن یسیترمه رودربا ؟جونیکم نداشت يزیچ یخانوم-

 ...بود ینه ممنون، همه چ-

 ..ارمیچونه شو سرشو باال م ریبرم ز یم دست
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 ؟يرنگ داد رییاون تو انقدر تغ يکارکردیچ عدهیس-

 ... کردمیم رهیپوستمو ت شهینکردم رنگ پوست خودم،اونجا هم يکار-

 ! یواسه چ-

 ... یتوچشم یلیخ ينطوریا گفتیدستور فاتح بود،م -

دادن  يواسه دلدار یکنه،حرفیم يخودنما اهشیس ي، پرده اشک توچشما کنمیصورت مغمومش نگاه م به

 ... کنمیبحثو عوض م نیندارم واسه هم

 ...انتخاب کن  يخوا یهرکدمو م نیبب ایبرات لباس چند دست گذاشتم ب دهیسع-

 ... داره  یشو برم یکی ادویحرف سمت تخت م یب

 مناسب به نظرت ؟ نیا-

 ...  ادیآره گلم خوبه ،مطمئنم بهت م-

 پیت نیکه داره ا یقشنگ کلیانتخاب کرده، به خاطر قد بلندو ه دویساپورت سف هیبلند با  یآب دویسف کیتون هی

 ...  ادیلباسا بهش م

مواج  ي، موها نمیب یبار که درست موهاشو م نیاول کنه،یداره و موهاشو پخش م یسرش برم يرو از رو حوله

 ...و جذاب ترش کرده  دهیکمرش رس نیتا پائ "بایکه تقر یمشک

 ...؟ قدرشو بدون  يدار یقشنگ يهامو-

 ...ممنون -

 یم خیباهر کالمش تن منم  یدونه، ول یرو خونه خودش نم نجایباشه ا یحق داره ، هرچ کنه،یبرخورد م سرد

 !نداره جایه دمیشا ای نجاندارهیرو ا یما کس ریآرووم باشم، اون غ کنمیم یسع خندمویباز م یول!بنده انگار

 ...که بغل بشه  کنهیتقال م کنم،ینگاه م شیشده ، به صورت ناز مهتاب داریهم ب یهست

 ...چسبونمش به خودم یم رمشویگیم توآغوشم

 ! نمیب ینم امویفقط ت... "تو سالن جمعا "بایهمه تقر ام،یم نیاز پله ها پائ دهیبه بغلو همراه سع یهست یوقت

 کنهیآروومو محکم برخورد م شهی،محراب مثل هم نمیرو بب هیمنتظرم تا عکس العمل بق کنمویم يبلند سالم

 ادی، دلم نم زنهیمامان هنوز دلخور م ی، ول نطوریزنه ، خاله و عموم هم هم یبه روم م ي،بابا هم خنده پدرونه ا

 ... سمت مامان  رمیبغل محرابو م دمیرو م یهست کنمیم یگرم یسالمو احوال پرس نکهینم،بعدایشو بب یناراحت

*** 
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 يبعداز ظهر طبق خبر گفت،یرو م یزودتر همه چ دیبگه، با سویرو به گ دهیموضوع سع يمونده بود چطور امیت

شک نکنه مجبور  یکس نکهیا يبرا یتعلل کرده بودن، ول يادیتا حاالشم ز شدن،یم یراه دیکه داده بودن با

 ... دادیآزارش م عدهیاما حاال موضوع س... بودن

 یرقم م دهیسع يبرا یدونست چه سرنوشت یافتاد نم یبراشون م یرفتنو اتفاق یم تیبه اون مامور اگه

معلوم نبود  کردیبودو اونوبا خودش آورده بود، پس حاال اگه درست رفتار نم دهیرو به جون خر یخورد،اون همه چ

 !شهیم يعاقبت همه شون چطور

 دیشا ییجورا هیداشت ، مانیو ابهشون اعتماد شهیمشکل نبود، هم یرو گرفت، حرف زدن با عل مشیتصم

 نیتر بودا کیاز رگ گردن بهش نزد شهیاونکه مشکالت هم يمشکل بود، اما برا یکمی سویکردن گ یراض

 !بازم ته دلش دلشوره بود  یباشه ول یتونست کار شاق ینم یکی

بود، اخمش ناخودآگاه توهم رفت ، باسر  دهیچهره غمزده سع دیکه د يزیچ نیاومد، اول رونیدر اتاقش که ب از

 ...حواسش به اونا نبود یخداروشکر کس اد،یبهش اشاره کرد که سمتش ب

 ؟ هیچ

 ؟يالزم ندار يزیچ

 ...نیاومدم پائ یم دیبا يخوبه که ترمه هست ،وگرنه معلوم نبود االن چطور...، ممنون  نه

 ... گهیدم ددارم که تو رو دستش سپر مانیهاش ا تیبه اونو قابل من

 ...به پا الزم ندارم جناب من

 ... یرو گرفت یکیهوا پاچه  یب يدید هویدونم الزم نباشه،  یم دیبع يکه تو دار یاخالق سگ نیا با

 ...ترآورد کیگفتو چشماشو تنگ کرد و سرشو نزد نویا امیت

 خانوم؟ نیا رازیغ -

 ...برو به درك  -

 ... یادب یب یلیخ -

 ...دم  یاون رومو هم نشونت م یمجبورم کن -

 ... تا منم اون رومو نشونت بدم  نمیتو رو هم بب ياون رو خوادیکه چقدر دلم م یدون ینم-

 بمونم ، هان؟ نجایقراره ا یمن تاک-

 ...تا ابد -
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 :معترضش بلند شدوگفت يصدا

 ؟يشد ونهید

 یه ،یکن شیجیخودت ه يکن برا ی، سع نجاستی؟توهم جات هم رهیوم کنهیزن بچه هاشو ول م ایدن يکجا

 ...تکرارش کن تا ملکه ذهنت بشه 

 يمونم که بخوا یم نجای، نه ا شومیتراز خودت م ونهید يپسرجون، من نه مادر بچه ها ینیب یخواب م يدار

 ...  یخودت کن ریمنو اس

 ...مانع شد یعل يبگه که صدا يزیاومدچ امیت

 ... پسرم  ایلحظه ب هیجان بابا  امیت

 ... دهیگفتو قدم اولوکه برداشت روکرد باز به سع یچشم امیت

 ...میشیبه محض برگشتنمم محرم م زنم،یامروز باهاشون حرف م نیهم-

داشت از شدت استرسو  چارهیکرد، دخترب رورویرو ز دهیجمله تموم وجود سع هی نیباهم یگفتو رفت،ول نویا

فکر کردن بهشم حس ذوب شدنو داشت  ین بود؟ حتممک يآخه چطور!!! امیاونو ت رفت،یدلشوره از هوش م

 ... براش 

از احساساتش  ینبود که هرنوع ایدن نیتوا يزیوقت چ چیمبل نشست، ه يمشوش اومدو رو یلرزونو ذهن یتن با

 يایدن هیفکرپا گذاشتن تو کردویم شیعصب نیفرق داشتو هم شیقبل يایبادن ایدن هی امیت یکنه ول ختهیروبرانگ

 ... نبود که راحت هضمش کنه  يزیچ گهید

از  د،یخر یهاشو به جون م هیو صبورانه داشت گر دهیکش نهیبه ترمه انداخت که سر مادرشو تو س ینگاه هی

 ینبود که دلواپسش باشه ، حت یوقت کس چیه د،یکشیم دكیکه فقط اسم پاکشو  يخودش بدش اومد از مادر

 ... نبود  یوقت دلواپس کس چیخودشم ه

پدر  هی شهیتصورش بود، مگه م يماورا گهید نکهیپدرش که غرق صحبت بودن، ا امویسمت ت دیچرخ نگاهش

ممکن هارو براش ممکن  ریآرووم و دوراز چشم داشت به بچه ش نگاه کنه و باهاش حرف بزنه ، همه غ نطوریا

 !!!کردن بودن انگار

 امیممکن ت کردکهیم نویفکر ا یوقت یرکنه ، ولخواست باو یهاش افتاد، ته دلش قلقلک شد، نم یدلواپس ادی باز

 ... زنهیقلبش رو چشنگ م یو دلواپس یاغراق دلنگرون یدبیفهمیتنهاش بذاره وبره قشنگ م
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 ی، ول يچه حس کالفه کننده ا گرفت،ینگاهش کرد، مسخره بود ، اما با ادامه نگاهش ضربان قلبشم اوج م باز

تندو  يکوبشا نیکه انگاردلش ا دیرسیم ییکم کم داشت به جا ییوراج هی...حسو هم پس بزنه  نیتونست ا ینم

 !خواستیم

عشقو آرامش با روحو جسم اون  شدیخواب بود ، مگه م هیهمه  نایا دمیانداختو نگاهشوگرفت، شا ریسرشو ز باز

 !کنه یآشت

از فربدو مهتاب  ییسرنخا هیکه  ییکه شده بود قرار بود شبونه سمت بندرخارك برن جا ییها یهماهنگ طبق

 ... رنیازشون بگ يبتونن اونجا رد دیدادن شا یبه دست اومده بودو اونا احتمال م

تو غربو مجبورشده  روهاشونیبود، فربد نتونسته بوده سروقت خودشو برسونه سمت ن دایکه از ظاهر امر پ يزیچ

 هیکه اومده بود  ییبراساس گزارشاگروه داشتنو  هیبق امویبودکه محرابو ت يتصور نیبره، ا گهیمرز د هیسمت 

 ... اشتنهم د یعده ناشناسو تازه وارد اونجا اومده بودن که رفتار مشکوک

 فربد خودش رفته سمت خارك؟ یعنیمحراب -

 همراهشون بوده؟ یکس یبگ يخوا یم یعنی ه؟یمنظورت چ-

هم که  يدوراز ذهن، به هر حال هرطور يادیهم ثبت نکرده ،ز يرد چیخبر نداده و ه نکهیا یول! دونم ینم-

 ...  دادیم يخبر هیبخواد اوضاع آرووم شه وبرگردن  نکهیتا ا دیبود با

وقتا به  یزوده، بعض يریگ میتصم يبرا"پس فعال!براشون افتاده یچه اتفاق ایبهشون گذشته  یچ میدون ینم -

 !افتاد یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیموند ه یاگه م دیفرستم که چرا گذاشتم مهتابو ببره، شا یخودم لعنت م

راحت به  یلیبعد خ نداختن،یم رشیموند صد درصد گ یسخت بودمحراب، تازه اگه اونجا م يریگ میتصم-

 ... میخواسته هاشون تن بد يبه همه  میمجبور بود گهید ينطوریا کردن،یعنوان گروگان ازش استفاده م

 ... میدردسربزرگتر افتاد هیکه تو  ینیب ینکرده،م یحاال هم فرق! بود دهیفا یانگار ب یفکرومنم کردم ول نیهم -

 یچ دیفهم ینم گهید "بودکه انگار اصال دهیرس ییجا هیشد، به  رهیخ رونیبه ب دوینفس پر صدا کش هی امیت

 !غلط یدرسته چ

خوابشو  يجاشونو باهم عوض کردن، داشت جا دارکردویب اموینا نداشت ، ت گهیرونده بودود یچند ساعت محراب

 ...زنگ خورد شیکه گوش کردیدرست م

 ... شنومیجانم م... الو  -

- .... 
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 ؟ یتو مطمئن ؟یگیم يدار یچ -

- ... 

 ؟يخبر دار شد يتو چطور ارمی یسر در نم -

 ...رو پرت کردو با دست سرشو گرفتو چشماشو بستو از ته دل خداروصداکرد یگوش محراب

عرق سرد تو ... دیبودو بازم شن دهیکه محراب شن ییزایرو گرفتو چ یگوش ستادویا عیکردو سر يآشفته ترمز امیت

شدو کمک کرد محرابم  ادهیفقط پ...بگه  دیبا یدونست االن چ ینم دویچرخ یدور سرش م ایدن... تنش نشست 

بده و  هیتک نیکمکش کرد به در ماش ،ودشده ب نیسنگ ادیمحرابم با اون حال خرابش ز اد،یب رونیب نیاز ماش

 ... رهیبگ ینفس

 ... محراب  -

 ... انداختو سرزانوهاشو با دست گرفت  ریسرشو ز د،یکشینفس م دهیبر دهیچشماشو گشاد کرده بودو بر محراب

 ...پاش نشست  يجلو نیزم يرو امیت

 ...کنم  یمحراب خواهش م -

 ...اتفاق افتاد دمیترس یکه ازش م يزیباالخره چ -

 ... میکنیما کمکش م -

 ...دیکش ياز ته دل نعره ا نباریا محراب

 ... کشمینم گهیکنم؟به خودت قسم د يو آروومو باز یآدم منطق هیطاقت ندارم، چقدر نقش  گهیخـــدا د -

 ... فتادهین یمحراب آرووم باش مرد،هنوز که اتفاق -

 ... ستیدرست بشو ن يزیچ میوقت برا چیه امیل زدم، تبشه، هربار فقط خودمو گو یچ دیبا گهید -

 ... یکنیم يناشکر يدار -

 ... تر از توانم ازم انتظار داره  ادیز -

 ...دم  ی، من بهت قول م میکن یباهم حلش م -

 دیبه هر حال با یتحملش بود، ول ادترازیز گهید نیا...  يریشد، گروگان گ رهیخ امیمستاصل به چهره ت محراب

 ... کردیهاش دلخوش م تیفقطو فقط به خودشو خداشو حما شهیمثل هم

و به  شهیناشناس به مقر شون تو تهران مخابره م هیتوسط  شیساعت پ کیفربدو مهتاب  يریگروگان گ خبر

که همه  یکنن ، فربدو مهتاب تمام مدت یدونفر از همکاراشونو درخواست م يدالر و آزاد ونیلیاونا چند م يجا
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 ریشونو قطع کردن، درواقع اس یارتباط يتموم راه ها رهینگ يکس ازشون رد چیه نکهیا يبرا کردنیفکر م

 ... دست اونا بودن 

مهتابو روونه ناکجا آباد  افتادنشیفرار از اتفاق ن يکه برا يزیچ کرد،یم ونهیبود که داشت محرابو د يزیچ نیا و

 ...مکن حاال افتاده بود حالت م نیکرده بود درواقع به بدتر

 ... رمنیهمه ش تقص... کرد،یجمله رو تکرار م هیمونده روبا خودش فقط  یطول راه باق تموم

مهتابو  دیشده بود ، حدسشون درست بودو با ییشون شناسا یبیکه داده بودن مکان تقر یخاطر درخواست به

 روهایهمه ن گاهشونیبه پا دنیرس یبود، وقت ها شده یهمه هماهنگ... کردنیم دایخارك پ يفربدو تو کومه ها

 ... تو آماده باش کامل بودن 

 حیکرده بودنو توض دایکه از اونا پ یدادو همه اطالعات یمحراب سالم نظام امویت يجلو اومدو جلو روهایاز ن یکی

 :دادو گفت

 داستیکه از شواهد پ نطوریمرکز ماهم دوباره فرستادن، ا ياز افرادشون درخواستشونو برا یکیقربان توسط -

 ...  يهم همون فاتح فرار بانشونیپشت "هم ندارن، ظاهرا یشوخ

 ... میکنیم یدرخواستشونو عمل ستین یباشه مشکل...  ونیدرم شرفیفاتح پ نیا يپس بازم پا...  نطوریکه ا-

 !قربان  یول -

 ... به روش خودمون  یول مید یانجام م گنویرو که اونا م يما کار -

 یرو کل ییزایچ هیبده ،  حیگذره رو توض یکه تو ذهنش م يزیبود تا چ رهیهمه به دهن محراب خ يچشما

 ...صادر بشه  ینکنه تا دستور اصل یاقدام یکس "گفتو ازشون خواست فعال

*** 

وقت فکرشو هم  چید،هید یچشماش م يعمرشو داشت جلو يلحظه ها نیکه گذشته بود بدتر يچند روز نیا

 يکار چیشده بودو اونم ه یول!رو براش رقم بزنه  یسرنوشت نیصفت همچ وونیح الیهمراه شدن با دان کردینم

 ...ازش ساخته نبود 

خواست جونشو  یحبس کرد، از ته دل از خدا م نهینفسشو تو س دویترك خورده اتاقک خز یتخت چوب يرو

 ! ستیمردنم ن قیال یحت کردیاما حس م رهیبگ

چند روز به  نیکه ا یتونست تحمل کنه، ترس یرو م یشد ، همه چ رهیردو به مهتاب خچشماشو باز ک فربد

تازه اگه ...اگه  نکهیا یول...دوسه روز آبو غذا نخوردنو  یکه شده بودو حت ییبودنو، شکنجه ها ختهیتنش ر
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ساده رو که  فهیوظ هیبود  نتونسته یمحراب نگاه کنه، اون حت يقرار بود تو چشما يچطور کردنیم دای،نجات پ

 !،بهش اعتماد کنه نیمحراب ازش خواسته بودو درست انجام بده ، حاال چطور توقع داشت بعد ا

 ... بود  نیسنگ يادیقسمت ماجرا براش ز نیا درد

 د،یشد تنفرو توچشماش د یبد عنق بود که م یسیرودربا یدختر بچه بد قلق ب هی دشیبار د نیواسه اول یوقت

بود  یمحراب براش حکم همه چ!کردیکارمیبا محراب چ دیخب رفته بود، اما با یول! رفت یچ یدلش پ دینفهم

ناموس  یخونه ش گذاشته و چشمش پ میپا تو حر گفتیبهش م دیبا يچطور! برادر نداشتش يجا یحت دی،شا

 ... اون بوده 

مدت  هیرفتن مهتاب  خوند،بعدینه حرف نگاهشو م د،یدینه اونو م یحت یکس نکهیبدتراز همه ا د،یکشیم عذاب

برسر  یچ دیتازه فهم یلعنت تیتو اون مامور نکهیتاا کرد،یوانمود م ينطورینشده بود ، ا یعنیشد،  الشیخ یب

 یقدم شد، ول شیکمک کردن بهش پ هواس شدینم گهیافتاده بود که د ریگ یعشقش اومده، مهتاب تو منجالب

آرووم موند،حرف زدن  یسر درآورد، ول یمحراب بدونه از همه چ کهنیشد،بدون ا يتو سکوت مطلق وارد اون باز

دورکردن مهتابو  شنهادیپ ،یبه اون شب لعنت دیتا رس شد،یم یهمه قربان شترازیوسط خودش ب نینداشت ا دهیفا

 ينتونست برا یحت ومد،یکار ساده هم برن نی، از پس ا نیآخرش شد ا ؟!شد  یچ یخودش به محراب داد، ول

 !اونم وسط ناکجا آباد... بودن، جفتشون ریبکنه، حاال اس يکه واسش جونشو وسط گذاشته بود کار یعشق

 ... از سکوت ... ش مدام منقبض بود، درد داشت  نهیس قفسه

که  یمن گفتیم دیبا! گفتن يداشت برا یکرد حرف بزنه، چ یحاال هم جرات نم یشد ،حت رهیبه مهتاب خ باز

بتونم بهت قول  یکه حت میتر از اون تیخاص ی، کنارت باشم، همراهتو عاشقت باشم، ب قرار بود خوشبختت کنم

 !بگه نارویتونست ا یم "واقعا... تونم برت گردونم یکه م! ست؟یبدم جونت در خطر ن

... يظاهر یشده بود، ول یعنیمنهدم شده، کردنیم الیکه همه خ يسردسته همون باند ریافتاده بودن، گ ریگ

بودنو راحت واسه  فتادهین ریدونفراز با نفوذاشون هنوز گ یکیماجرابود با نیا يسردسته شون که اصل کار

 ...  کردنیم تیهمه صلب امن يبرا گشتنویخودشون م

ندارن ،پس کشتن اونام  یترس میکار چیاز ه کشنویآدم م يبود چطور دهیچند روز خودش با چشم خودش د نیا

تونست داشته  ینم شتریب لیدل هیهنوز زنده بودن  نکهیا یوردن براشون راحت باشه، ولتونست مثل آب خ یم

 ... در خواست کردن  یمهم زیاونا چ يآزاد يدر ازا نکهیباشه، ا
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 هی دیبدن ،با یمجبور بشن باج روهاشیمحرابو ن نکهیبکنه و دست به کاربشه قبل از ا ياگه قرار بود کار پس

 ...کرد یم يکار

 !!! گهیوقت د چیه ایاالن  ایزد  ایباالخره به در دلشو

 مهتاب آرووم نشست يرفتو درست روبرو جلو

 ؟يمهتاب ، درد دار-

 :انداختوگفت يبه چشماش نگاه سرد یبا کالفه گ مهتاب

 ...به خودم مربوطه  -

 ...متاسفم  "واقعا -

 ..خوره  یدردم نم چیتاسفت به ه -

 ...دم به هر حال شرمن یدونم، ول یم -

 ...نشستو دوباره به حرف اومد  يادیز يتخت با سرو صدا يروشو ازش گرفتو چشماشو بست، فربد رو مهتاب

 ... میفرار کن دیمهتاب ما با -

 ...گفت  يبلند یگرد شده بهش زل زدو چ يبا چشما مهتاب

 نشده همه بو ببرن؟ يزیهنوز چ يخوا یآرووم باش دختر، م -

 ؟ینشناخت نارویزده به سرت مگه؟ تو هنوز ا -

 ن،یهم میکه ممکن زنده بمون یتنها راه یشده، ول رمیدستگ یچ ن،همهییدونم چطورآدما یچرا، خوبم م -

 ...ذارن یمطمئن باش اگه به خواسته شون هم برس مارو زنده نم

باال انداخت  يشونه ا! شده بود يانگار براش مرگم عاد گهیمدت تو ترس دلهره بود که د نیانقدر ا مهتاب

 ...دوباره چشماشو بست 

 ...کس بشم  چیخواد چشم تو چشم ه یهم بهتره ، دلم نم یلیخ ينطوریا "اصال م،یشیتازه راحت م...بهتر  -

 بگه یآرووم یکرد با لحن یکردو سع یفربداخم

 ...وقت واسه جبران هست  شهیهم -

 :گفت يلودشدو با لحن دردآ قیتو چشماش دق نباریا

 ...ستین گهیمن د يبرا -

 !!!قراره دفاع کنم میاز چ!بشه یبرگردم که چ ا،یته دن یعنیخواهرش داره  ییآبرو یبرادر خبراز ب هی یوقت... 
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 یلیخ "کس نگاه کنه، پس نبودش قطعا چیه ينداره به چشما نویتوان ا گهیبود که د دهیباور رس نیبه ا "واقعا

 ... بهتر از بودنش بود 

 ... کنمیمن کمکت م -

واسه خودم بکنم از  يخوام کار یخودم نم یوقت... تکون داد  يدادو سر لشیتحو يزهر خند مهتاب

 ...از حد مسخره ست  شیتو ب یخودگذشتگ

ا که پوش اهیاز همون س یکیباز شدو  يادیخودش برگرده که در با شتاب ز يکه سر جا شدیداشت بلند م فربد

 يشدو با صدا قهیباهاش دست به  زدیکه م يبلند يهم داشت سمتش حمله آوردو با قهقهه ها يقد بلند

 :وحشتناکش گفت

 م،یرس یم میخوا یکه م يزیبهت گفته بودم ما به چ! شدن  یراض اتیجوجه باالخره اون باال دست يدید -

 ...یکنیهستن که فکر م یعرضه تراز اون یهمکارات ب

تو  يحمله ور شدو طور یسگ وحش هیزبونش حس کرد، مثل  يتموم نشده بودکه طعم شور خون رو حرفش

 ...که حس کرد تموم دنده هاش خرد شد  دیفربد کوب يپهلو

 ...احمق  یکن یدست رومن بلند م -

دستو  یگرفت ، پسر ب یخوردو نفسشو م یبود که تو سرو صورت فربد م شیدرپ یپ يزدو ضربه ها یم حرف

چند روز به  نیا یداشت ،ول یو محکم يتنو بدن قو یبود حساب دهیکه د یینبود برعکس به خاطر آموزشا ییپا

که با  يتوان مقابله نداشت ، اما همون ضربه ا گهیکه شده بود د ییکه خورده بودو شکنجه ها ییخاطر کتکا

 ... بود  یبراش کاف ختیر فشیشرف زدو خون کث یسر تو صورت اون ب

 ...روکرد به مهتاب  نباریزدو ا يباز قهقهه ا یمردك عوض د،ینفهم يزیچ گهیشدو د نیپخش زم ادیدرد ز از

از خجالتت  یوقت حساب شه،اونیم يامروز فردا کارمون سر گهیخانوم خوشگله، فاتحه تو بخون ، ما د يآها -

 ... میایدر م

 ...کردیداد و زجه دخترو بلندم یزدو مهتاب رو آزار م یم حرف

خبر  ی،ول کنهیم مویرو که ما ازش خواست يداره اون کار زتیانقدر چموش نباش خانوم خوشگله ، داداش عز -

 ...باشه  گهید یکینداره خواهر ناپاکش باز قراره با 

 ... هم نوش جون کرد ینیسنگ یلیتو صورتش انداختو پش بندش س یتوف مهتاب

 فشار داددوباره جلو آمدو با دست گلوشو گرفتو  مرد
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تو به هر حال ... رمیگینفستو م یاعصابم باش يرو ي، اگه بخوا يبچه جون به نفعت جفتک ننداز نیبب -

سگ  هیکن مثل  ی، پس سع یستین یبه هر حال رفتن ی، ول امی، البته اول خودم ازخجالتت در م ییمهمون آقا

 ...خواد  یازت م یصاحبت چ ینیو بب یوفا دار آرووم بمون

 ...ترك کرد کویحرف چندش آور اتاق تار هیبا  دویکه تموم شد صورتشو به صورت مهتاب کش حرفش

 هیمحکوم شدن به  ایخواست، حقش از دن ینبود که م يزیچ نیحقش نبود، ا نیا... هق زد... زجه زد مهتاب

 ...مطلق سراغش اومد  یهوش یتو دردو عذاب ناله کرد تا ب ختویهرزه نبود، انقدر اشک ر

 

 

 آخر فصل

 ماه بعد شش

 باشی خداییداشته گاهکه  دارد لذتی چه نمیدانی،  ایخدا

 ! نمیگردند باز خالی آسمان سوي از چگاهیه که دستانی وسعت به

 گهیکه د یتموم شد، موقع ی، صفحه آخر، خوب موقع سمینو یدفتر م نیهستش که تو ا يآخر ي جمله

 ...نفس راحت بکشم  هیتونستم 

 ينفسا یتونستم حت ینم گهیبود که د یباالخره تموم شد، چند وقت یول..تموم شد، خوبِ خوب نه  یچ همه

 ... مونه  یواسه اعتراض نم يزیچ گهیمحراب با همه وجودش هست د یوقت یو ل... بلند بکشم 

 یول...  خفقان بود زازیبرگشتن ، سخت نبود، مرگ آور بود، تک تک سلوالم لبر يخبر یروز ب ستیاز ب بعد

 ...  ایکنم ،با خودم ،با دن یبرگشت تونستم دوباره نفس بکشم ، تونستم باز با هوا آشت یوقت

 ... محض  يخبر یروز ب ستی، ب دمید یچشمام م يروزا مرگو لحظه به لحظه جلو اون

 :کنون اومدو گفت هیگر دهیکه سع ياون روز یاون روزا ، پ یپ کشهیپر م ذهنم

 ... ایترمه زود باش ب -

لرزون و  یبا تن! شو نداشتم یانگار آماده گ یول گردن،یروزا برم نیداد هم یم یبند اومده بود ، دلم گواه زبونم

 هیبه جاش چشمم فقط دنبال  دمیشن ینم يزیچ... زد با ذوق  یمات شده همراهش رفتم، حرف م ییچشما

 ...نبود  گهیکه د یشد، نفس پرچشمم  نازش افتاد، کاسه يبود، از در که تو اومد چشمام به چشما زیچ
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 یزمانو مکانو فراموش کرده بودم حت کرد،یهوا صورتمو ترم یامون بودو که ب یب هیپاش زانو زدمو گر يجلو

برام  گهید "واقعا یول اد،ی یتوذهنشون م يصحنه چه تصوراتو افکار نیا دنیحضور مامانو بابا رو، که االن با د

که  نینفسامم نبودم، هم یپ یخواستم حت ینماز خدا  یچیه گهید دیزانو زد،منو در آغوش کش عیمهم نبود ، سر

 ... اون لحظه هام بس بود ياون بود برا

 ...  کردمیمحکومش م یرحم یزدمو به ب یش م نهیکردم ، مشت بود که تو س هیگر

 ...بم مردونش تو سرم زنگ زد  يصدا

 ... تموم شد  شهیهم يبرا یآرووم باش خانومم آرووم، همه چ -

 ... بمونم  نطورثابتیخواستم که تا ابد هم یبرنداشتم ،فقط م سرمو

 ... ترمه بذار نگات کنم  -

 ...باز اشک قل زد ! چقدر خسته بود خدا  ش،یبارون يشدم توچشما قیبلند کردم ،دق نیسنگ سرمو

 ... برات  رمیبم -

 ...برداشتم  نشیسرمو از تو س مهیبه دلم چنگ زد ، چراتنها اومد بوده؟ سراس هوی يزیچ هی

 ؟يمحراب پس داداشم کو؟ مهتاب ، مهتاب کجاست؟ تو چرا تنها اومد -

 ... تنگ کرد  چشماشو

 یجواب م دنویپرس یکه مدام م دهیدرهم برهم مامانو باباو سع يکز کردمو مبهوت لباش شدم، صدا يا گوشه

نداشته  یهست که دلشورم تموم يزیباز چ نکهیا دمیفهم یرو خوب م يزیچ هیرام مفهوم نبود، فقط خواستن ب

 ... باشه 

 به خودم آوردم ، داد زدم  دهیامون سع یب ياشکا دنیبودم ، اما با د جیگ

 شده؟ یبازچ-

مثل اونو هم به  یانقدر سخت بود که کس یعنی!خواست یم شتریب یانداخت ، انگار گفتنش مردونگ ریز سرشو

 ...به التماس افتادم  نباریزانو در آورده ؟ا

 ...دم حرف بزن  یقسم م زاتیمحراب تو رو جون عز-

 سرخشو بهم دوخت  يچشما

 ...خورده  ریت امیت-
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 یعنیکردم،  یو رو شدن جونم بود که خوب درك م ریو ز جهیفقط حس تهوع ،سرگ دم،ینفهم يزیچ گهید

 !؟ تهش شد درد که ؟بازمیچ

 ...تشر زد  هوی

تونم برم ،  یکس نم چیه شی، پ دیکن یم شونمیپر شتریب نکاراتونیاز تون کمک بخوام، با ا نجایمن اومدم ا-

 ...نکن  شتریدرد دارم ،دردمو ب ایآرووم باش، من اندازه تموم دن گهیتو الاقل د...عمو منو نگاه 

 ...مهتاب  ایتکون دادم، خدا يسر

 مهتاب، مهتاب کجاست ؟-

حالش خوبه،  امیمامانو بابا،ت شیپ نیبر دیبه شماهاست، با میتنها دلخوش نجاست،یدردم از هم گهید نیهم-

 ...مهتاب  یمرز مرگو زندگ نیکه ب یاون

 ...چنگ زدم  نشیبه آست!ن؟یا گهیداره م یچ

 شده ؟ یمحراب درست بگو چ-

 ... چشمام مجابش کرد شیآت دویتو صدام شن تحکمو

االن  ومده،یاون کثافتا اون بال رو سرش آوردن هنوز به هوش ن نکهیمطلق، بعد ا یهوشیچند روز تو ب -

 ... میوخ یلیحال مهتاب خ یهستن، ول مارستانیب يجفتشون تو

 ... مهتاب... من يافتاد،خدا ریزدم،سرم ز زانو

خوب بود ، نفس حبس  امیسرشون، ت يشد، بردمون باال میبارو، تسلرو ، مامانو با دهی،منو سع دیمونو د يقرار یب

 ...راحت شد ازش المیباالخره آرووم گرفت ، خ دهیشدم آزاد شد، سع

 ...خشکم زد ! اونم با اون ظاهر دم،ید ویسیاتاق پشت در آ رونیفربدو ب یوقت... سراغ مهتاب  رفتم

 !آقا فربد  -

 !بودمش گذشته بود دهیکه د يبار نیسمتم، انگار هزار سال از آخر برگشت

 با خودتون؟ نیکرد یچ-

 ؟ یفهم یشدم ترمه خانوم، نابودم م رونیو-

 ...نبود ، خودش استدالل کامل بود  دنیبه فهم يازین یبه گفتن نبود ،حت يازیتکون دادم، ن يسر

 نجاست؟یچند روزه ا-

 ...هفته  هی-
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 ... میاومد رید دیر داد،ببخشمحراب تازه خب-

 ... نیبه هر حال ممنون که هست ست،یمهم ن -

! حق ماها هست؟ بتیهمه مص نیا ایشد، خدا شیشده بود،دلم ر دهیتک یتر،شونه هاش حساب کینزد رفتم

 !!!دونم  ینم"واقعا

 شد؟ ينطوریچرا ا گه،ینم يزیمحراب چ -

 ...لعنت به من ، لعنت به من : گفت يلب انگار  ریز... دنیهاش شروع کرد به لرز شونه

 ...زدم بازصداش

 ...،سکوت بدتره  نیحرف بزن کنمیخواهش م -

دارم ذره  اد،یب ادمینکن دوباره  يکار کنمیخواهش م... من  يخدا يوا...خودم  يچشما يخودم، جلو يجلو -

 ...  شمیذره نابود م

 ...لرزون گفتم  ییخشکو صدا یبا دهن... هش ته ت نیا شه،یلرزه، زانو هام سست م یم تنم

 دونه؟ یمحراب م -

که تو  يدونفر دن،یرس روهامین هیشد، بق يریدرگ د،یاول رس امی، نذاشتم بفهمه، ت نیبه هم میتنها دلخوش -

 یبود که مهتابو گوشه اتاق مخف نیکه تونستم بکنم ا ياون دخمه بودن جادر جا کشته شدن، فقط تنها کار

مردمو  ی،کاش م شمیدارم خفه م... بعدم به همه گفتم فقط شکنجه شده  ومد،یاز دستم برن يشتریکنم، کارب

 ...روزا نبودم  نیشاهد ا

 که ته گلوم نشسته بودگفتم  يدرد با

 ... ارهیدووم نم گهید ينطوریبفهمه، ا نیتو رو به همه مقدسات قسم نذار -

 :شمرده شمرده گفت زد،یتوش موج م یکه تلخ ییصدا با

 ...يدونم و شما و دکترشو اون باالسر یبفهمه، من م یذارم کس یبه خاطر خودمم که شده نم-

عالمه دستگاه به سرو گردنو دهنش بسته بودن ، قفسه  هیشده بود ،  يکه بستر یاتاق شهیش يرو دمیکش دست

خودت به دادش  ایخدا...فرستادم  یم رونیب یبه درد اومده بود، بازدممو به سخت يریفشار نفس گ ریز نمیس

 ... برس 

 یحت!!! یچه به هوش اومدن یول... برگشت خونه ، مهتاب به هوش اومد  امیبود اون روزا گذشت، ت یهر چ اما

 ...رو  يا گهیکس د چینه عمو رو ، نه ه شناختیم موینه خاله مر
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 حافظه شو از دست داده؟ یعنیدکتر  يآقا-

 ... دیپرس یم دیبا یول دیلرز یعمو م يصدا

داره خودشو  یست که سع ختهیبهم ر شیباشه ، انقدر اوضاع روح ينطوریدوست داره ا ادی یبه نظر م شتریب-

 ... درست نظر داد  شهینم "نگه داره ، فعال يخبر یتو ب

 کاریچ یدون یم یحواست بهش هست؟مگه نگفت یمگه نگفت...  کردنیم چیبود، محرابو سوال پ ییخونه بلوا تو

به  فیمشت آدم کث هیدست  یذاشت یم دیمگه اون خواهرت نبود؟ محراب چرا با ره؟محرابیو کجا م کنهیم

 ...خواهرت برسه ؟چرا ؟؟؟ چرا 

، عمو جواب  دیپرس ی، خاله م دشیچرا بود که رگبار شده بود تو صورتش ، تو صورت خسته و دردکش ایدن هی

سوختنش از درونو  یآرووم بود، سخت ، محکم ، ول شهیب کاربودن، مثل همو آشنا طل لیخواست، همه فام یم

 کرد،یرو آرووم م هیخودش بق دنشدنش رو ، کم آوردنش رو ، اون داشت با آرووم نشون دا دم،آبید یمن که م

همه  نیا ریز ایهمه فشار، خدا نیا ریخودش آدم نبود، ز ؟یدردبه درش چ ي چارهیخود ب ؟یپس خودش چ یول.

 ...اونا حق نداشتن لهش کنن! آورد  یفشار دووم نم

پا به اون مراسم گذاشته بود، مرد بود  يو چه جور يکرده شون چطور زیدونستن دختر عز یکه تازه نم خوبه

افتاده ، بازم سپر بال شد، بازم گذاشت تا همه  یزدن تو چه منجالب یکه براش پر پر م ي،نذاشت بفهمن دختر

 ...کاسه کوزه ها سرخودشکسته بشه

نگفت چرا  یمهتابو گروگان برده بودن ، ول یبه تالف کردهیانداختنشون تالش م ریگ يکه برا یاون گروه گفت

 ...بودن یمنطق فقط شاک یبودن ، ب یبه خاطر من بردن، همه شاک ،گفتيو چه جور

 یتو بشه، تو م يخواسته ها ریگ بونیخواهرت گر ی، گذاشت یمحبت یب یلی، خ یتیمسئول یب یلیخ محراب تو...

بازم ...چرا...؟؟؟ چرا  شودیپاسوز م دیچرا خواهرت با يفاضله بساز نهیمد یخواست یتو م یبجنگ ایبا دن یخواست

 ... چرا  ایدن هی

 ...  گفتیرو آرووم م يزیچ هیهمه فشار  نیا ریز فقط

خودم،  زیخواهر عز شهیشه،میمثل روز اولش، مهتاب خوب م شهیرو، مهتاب م یهمه چ کنم،یمن درستش م -

 ... ادیخم به ابروش ب گهیذارم د ینم

 ...کردن ، اما بازم صبور بود، آروومو محکم  یم یمحل یکردن، ب یم کردن،اخمیپشت چشم نازك م همه
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محراب ،حق  يحق ندار...خواست زجه بزنمو بگم  ینم، دلم مخواستم گوشت تنمو پاره ک یم سوخت،یم گرمیج

...  یبکن نکارویبا روح خودت ا يحق ندار ،یو سکوت کن یآرووم بمون يندار ،حقیخودتو داغون تر کن يندار

 ... بودم  کیکوچ يادیغوغا کردن ز يمن برا...اون از خودش گذشته بود  یوقت... اون آرووم بود یوقت...  یول

 دهیبودنشو علت حضورش کنار منو فهم رفتهیباالخره همه پذ نکهیا ویاون روزا شده بود هست میدلخوش تنها

 ...کردنش  یزبون نیریها با بودنش ، با ش یشده بود درمون همه تلخ ییجورا هیبودن، 

،  میکردیم يشمار هیباهم بودن ثان يهمه سال برا نیدونستن ا یدونستن، م یهمه خواسته منو محرابو م حاال

 ...نبود يکار ینبود، مخف یدروغ گهید

 يزیاز اون دختر اخمو بدعنق چ گهیخودش رو باز کرده بود، د يجا دهیگفت ، باالخره رازدلشو گفت، سع اممیت

هاش، انقدر عاشق بود که خوب بشه و شده  ینمونده بود، شده بود همدمو مونس مامان، مرحم همه دل آشوب

 ... بود

بود اما خاله و عمو خواستن به  يبستر یروان مارستانیمهتاب هنوز تو ب نکهیتا مراسم ما نمونده بود ، با ا يزیچ

دکترا موافقت کرده  اره،یاونو هم به خودش ب يشاد نیا دیشا گفتنی،م میریخاطر اونم که شده مراسمو زودتر بگ

 کردویفربدو حضورش کنار اون بود که حالشو بهتر م یئمبه خاطر حضور دا نای،البته همه ا ادیمراسم ب يبودن برا

 ... بود يدواریام يجا

 

خوام از  یخواد بخندم، م یدلم حاال فقط م گه،یوقت د هیذارم واسه  یذارم، مرور خاطراتو م یم يکنار دفترو

 ...ته دل فقطو فقط بخندمو آرووم باشم

حالم از هر  م،حاالیخودمون انتخاب کرد قهیبه سلرو ساده و  یهمه چ ل،یوسا دنیخونه خودمون واسه چ میاومد

 ... امیب رونیاز فکر ب شهیتقه به در باعث م يخوام بذارم واسه همون گذشته ،صدا یبهتره، گذشته هارو م یزمان

 جانم ؟-

 ...بال خانومم  یجانت ب-

 ... دمیم لشیتحو حیخنده مل هی

 ...خودتو خسته نکن ترمه -

 ... دمیآشپزخونه رو هم کامل نچ لیخواد زودتر تموم شه، هنوز وسا یدلم م-

 ...رهیگیم دستمو
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 ...من خستم  یول-

 کنم؟ کاریخوب چ-

 ...مو در کن یخستگ-

 ... ایفراموش کرد ارویبه کل ح ایتازگ-

 ... نمیمبل سه نفره بش يرو کنهیسالن و مجبورم م يبره تو یو م رهیگیم دستمو

 ... شهیچرك م دیسف... نکن  محراب

 ...نمیمبل کنار آرام بخشم بش نیا يبشه، من االن هوس کردم رو خب

 !موقعست  یهوسات ب چقدر

 ...نگه داشته  يهاست که مارو همچنان تو خمار یبعض ریتقص

 ... نمیخواستم له له زدنتو بب یم نکهیا واسه

 ...دما  ینم یبشه ضمانت نیاز ا شتریب گهید

 ! يمجبور

 !؟"جدا

 !شهیرو نخواد نم يزیچ هیترمه تا  يهنوز باور ندار نکنه

 ... بشه  دیبا"رو بخواد حتما يزیچ هی یمحراب وقت یدون یتو هنوز نم دیشا

خندش  کنه،یفاصله رو کم م شنه،یافته ، ته نگاهش خنده م ی، باز قلبم به تالطم م کنهیو نافذ نگام م گهیم نویا

 ...و نگاهش سوزنده تر  شهیواضح م

 ... کنن  آروومم

 ...گهی،کنار گوشم م بندمیلرزه، چشمامو م ی، تنم م کشهیم قیموهام نفس عم نیب کنم،ینگاهش م مات

 ...  یانصاف یب یلیخ

 گهیهم نداره م یوضوح گهیکه د يدوباره جور.  کنمیرو حس م نفساش

 ... ترمه  ستیخوب ن حالم

 يقلبشو قد همه  يچشماشو بسته و سرشو به عقب خم کرده، صدا ارم،ی ی، سرمو باال م کشهیپس م سرشو

 ...کنه  دایباشه کهبا وجودش زنده بودنت معنا پ يخوب مرد یلیدوست دارم،خ ایدون

 ...محراب  یچقدر خوبه که هست-
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 ... یعشقت نگهم داشت ،خانوم-

 خستت کردم؟-

فقط فرصت از دست ... قط حماقت کردم همه سال ف نیبازم بگم که ا يدوست دار گه،ینکن د یانصاف یب-

 !دادم 

 یعنی نیکه ا یدون یم ،يزیاز خودم برام عز شتریاز گذشته بشنوم ، فقط بدون ب يزیخوام چ ینم گهینه ، د -

 ...  زیته ته همه چ

 ...بمونم  قیال دوارمیخواد، فقط ام یم اقتیمعشوقه داشتن ل نطوریدونم، ا یم -

 يلذت داشت ،حاال کنارم نشسته ، برا ایدن يها ینشدن يکنه ، رام کردن اون ،قد همه  ینوازشش م دستم

 ...تا ابد ... شهیتا هم... خودم مونده 

 گهیباره م یازش م یکالفه گ جانویکه ه ییصدا با

 ...بلند شو ترمه -

 !چرا ؟-

 ... االن نه -

 ... یخودت خواست-

 ...ینیبب يمناسب تر يجا مویباز ونهیخوام د یم نداره ، دهیفا ينطوریا یدونم ، ول یم -

خورم ازش  ی، باز رو دست م کنهیبسنده م یبه همون نازو نوازش خال ره،یگیو قهقه زنون ازم فاصله م گهیم نویا

 یشو نشون م یتونه مسلط بمونه، خود واقع یکم آورده و نم گهید ادی یبه نظرم م یدونم چرا وقت ی، نم

 ...  ناسمشذهن من داره، هنوز مونده تا خوب بش ینشون از خام یهمه چ دمیده،شا

*** 

 یرو که م يزیاز دخترا، من اون چ یلیندارم ، درست برعکس خ يدلهره ا چیتا مراسم نمونده، ه شتریب دوروز

 ... تونه داشته باشه  ینم یتیاهم چیش برام ه هیخوام دارم پس بق

کشه و  یم نهیخندم ،سرمو تو س یبهش م ،یهربون و پراز دلگرمم شهیسراغم ، نگاهش مثل هم ادیم مامان

 گهیم

 ... نیذار یتنهام م نیباره دار هیتون  همه

 !با داماد سرخونه بودن نداره ها  یمحراب مشکل م؟یبمون نجایهم نیخوا یم
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ندارم،چه برسه لحظه به لحظه با اون بمب در حال  شیشم از دست بابات آسا يطور نیبکش دختر،هم خجالت

 ! انفجار رو در رو باشه 

ما بدجور تو چشم همه مهم شده  یتاب یب يدم، انگار یندازمو آب دهنمو نرم فرو م یم نیخجالت سرمو پائ از

 ... 

 ؟يالزم ندار يا گهید يزیچ یمطمئن زمیترمه ، عز-

 گمیندازمو م یبهش م يقدر شناسانه ا نگاه

به خدا اگه  م،یستی،اهل تجمالت ن نیشناس یبودبه خدا ،شماکه منو محرابو م يادیز نجاشمیدلم تا هم زیعز

 ...دست خودم بود به کمترشم قانع بودم 

 ... يکرد غیو در یخواست يزیگذرم ترمه اگه چ یحواسمون بهت هست، ازت نم شهیهر حال منو بابات هم به

 !  نیزن یکه م یچه حرف نیرو ندارم، پس ا یکه بعد از خدا جز شما کس یدون یم

  گهیم یدهن پر بغض با

 ...نیبش خوشبخت

 ...  نیهم يبرام بخوا یتون یکه م يزیچ نی، بهتر نی،آفر آهان

رو  یتونم حس ی،قشنگ م رهیم رونیاز اتاق ب دیببخش هیزنه و با  یاشک حلقه شده تو چشمشو پس م مامان

 ... دم که دلواپسم باشه  یکه داره رو بفهمم، بهش حق م

*** 

 ... کنمیبوسمو باز به مامان سفارش م یرو م یهست یشونیپ گهیباره د هی

 !يگردیبرم گهیچند ساعت د ،يتو حواسم جمع، بعدشم مگه کجا قراره بر شترازیبرو دخترجون من ب-

 ! رهیترسم بهونه بگ یم-

پارك ،خوب  شمیبر یم"دوست داره، اصال شتریمنو بابابزرگشو از شماها ب ار،یچه حرفا، برو واسه منم ادا در ن-

 شد؟

محراب  ی،ول ستین ندیبرام خوشا یاز هست يوقت دور چیکنم،هیم یزنمو ازش خداحافظ یم یخنده مصنوع هی

دم  یم حیهست که ترج یدلواپس هینگاهش زنه ، ته  یشور م کمی،دلم  رونیب میتنها بر ییاصرار داره دوتا

 ... ستین یواسه نگران یموقع خوب "بهش فکر نکنم، االن اصال
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و من  شهیتموم م یلرزونه، امشب شب آخر ،فردا همه چ ی، چهره توهم ش دلمو م نیماش يتو نمیش یم یوقت

 ...جوره ندارم  چیتنش دوباره رو ه هی یآمادگ

 شده؟ یچ یبگ يخوا یمحراب هنوزم نم-

 ...نه -

 !یترسون یمنو م يدار-

 ...یعادت کرده باش دیبا گهیتو که د-

 ...نگو  ينطوریکنم، تورو خدا ا یخواهش م-

 ... ستیترس تو ن يبرا یلیبترسم،دل دی، من با گمینترس خانوم،م-

نه به اون ،پس آرووم  ينداره، تو نه به خودت شک دار یدلشوره معن... آروم باش دختر..زنم  یم بیخودم نه به

 ...ریبگ

 ایدن يترسا ياونو دارم همه  یزنم ، وقت یبندمو باز خدارو صدا م یفرستمو چشمامو م یم رونیپرصدا ب نفسمو

 ...ان  یمعن یب

خلوت باشه،چندبار ازش  يجا يمهم داره، تو يحرفا یدونم چرا دوست داره وقت یره، نم یم رونیشهر ب از

 ...  شمیدلگرم م کنمویوجود خدارو بهتر حس م ينطوریا گهیدم،میپرس

 يداره و فضا یمسطح نیمنظره دشت مانند که زم هی!میاما بهشت زهرا رو رد کرد! مییدونم کجا ینم "قایدق

کم کم  دیغروب و خورش کی، نزد نهیش یره و روش م یسنگ م کهیت هیو سمت  شهیم ادهیحرف پ یب... سبز 

 ..."کال ی،منظره قشنگ شهیداره دور م

 ...من آماده ام محراب -

دوستش  شتر،یموهاشم ب دیسف يچند وقت چهره ش پخته تر شده ، رگه ها نیتو ا کنه،چقدریم يمردونه ا خنده

 ... استیدن ریتصو نیدارم،برام قشنگتر

 ... دارم بگم ترمه  يزیچ هی

 ...زنه  یکه دو دو م ییچشما کیشم،نزدیم کشینزد

 محراب؟ یترس یم -

 ...ه آر -

 ؟ یکه بگ يبد دار زیچ هی -
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 !تونه بد باشه  یدونم چقدر م ینم-

 "ينذار بفهمه شک کرد"بندم یچشمامو م اد،ی یلرزه، نفسم بند م یدلم م ته

 ؟یکنیفکر م یخودت چ-

 ...  میخودخواه دازیشا!دونم ینم یچیه-

 ...کنم  یآسمون بلند م سربه

 ده؟یمحراب ؟ اون بخش -

 ... یتحمل کن دیتو با ،یببخش دیرو تو با یکی نیآخه ا-

 ... نمیشیکنارش م...  شهیراحت م المیخندم ،خ یم

به عشقم بخندن، محراب به  ایدن يمجنون، نگفتم به درك بذار همه  هیم،  ونهیهزاربار بهت نگفتم من د-

 هم هست که نتونه ببخشه؟ يبا ارزش تر زیبتونه جونش رو ببخشه چ ینظرت اگه کس

 ...کنه  یم اخم

 ؟ رهیفکر کنم واسه گفتنش د ترمه

 ؟یچ گفتن

عشق  نیبه ا يتو، تو مجبورم کرد ریهمه ش تقص... کردم،اما نه  یخودخواه شهیمن مثل هم قت،یحق گفتن

که با بند بند وجودم حس  يکرد یتاب یانقدر ب یول رم،یدرمون بم یدرد ب نیبا ا یذاشت یاعتراف کنم،کاش م

بس، من نتونستم به  نوی،هم عنامخودخواه به تمام م هیگن عاشقا،من  یبه من نم ،یستین...کردم اگه نباشم 

عشق سربه مهر،چه  نیعشق بگذرم، به خاطر خودم به خاطر دل خودخواه خودم، دامن زدم به ا نیخاطر تو از ا

اما من !يازش بگذر دیست با گهید زیچ هیمعشوقت تو  یخوشبخت یوقت گنی،مگه نم ياراده ا یعاشق ب

اون ... محکوم بشم،خواستما يو نامرد یاگه به خودخواه ی،حت زنمخط ب میتونم از زندگ ینتونستم ترمه،تو رو نم

 ...  نیکدوم نذاشت چیکردم،اما تو و چشماتو صدات، ه یسع یلیخ لیاوا

تونستم  یکاش م... کنه یدستاش عرق م شهیذارم، مرطوب ، هرموقع مظطرب م یدستاش م يرو دستمو

 !!! ستیجز اون برام مهم ن ایدن نیتو ا یچیبهش بفهمونم ه

 ...حرفتو بگو محراب  -

 ؟یچ یذاره،اگه بعدش تنهام گذاشت ینم یحس لعنت نیا... ترسم  یم -

 ...تونم  ینم -
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 ؟یچ ینذاشتن با هام بمون هیاگه بق-

 ...تونن  یمن-

 !اگه به چشمام نگاه نکنه راحت تر حرفشو بزنه دیکنم،شاینم یکنه،اعتراضیبهم م شه،پشتشویجاش بلند م از

پدرو مادر  میتون یوقت نم چی،ه میمنوتو اگه باهم بمون...منو تو ...منو تو ... من  يخدا يوا... ترمه ...  ترمه

 ... میبش

خنکو  يهوا!شهیاز قلبم جدا م کهیت هیانگار  یول!فهمم کجا  ینم"قای، دق شهیتو وجودم جابه جا م يزیچ هی

 هیآره خودشه ...حس مادر شدن بلرزه يبرا يروز هیکه قرار بود  ییهمونجا دیشا کنم،یحس م نمیوسط قفسه س

 !!!از وجودم انگار نابود شده  ییجا

 یول...  یول کنم،یم ستم،درکشیه ناراحت نتا حاال نگفت نکهیاز ا کنن،یحبس هنوز، صدا ها تو سرم وز وز م نفسم

کنه ،  ییناب از وجود جفتمون خودنما زیچ هیزدم که  یرو م يچقدر له له روز... دونم  یخودمم نم! ترمه؟ یچ

 ی،من اونو حت یکه چ یول! دیدلم گرفته شا! نمدو یناراحتم؟ نم...  فیدارم بگم ، ح نویفقط هم... فیح یول

 !ستیکه هنوز هم ن يموجود هیخوام چه برسه به خاطر  یبدون خودم هم م

 ...  شمینم نی، تنم کرخت شده، منکر ا شمیبلند م ازجام

 ... گهیم یآرووم يصدا هی ستم،یا یسرش م پشت

  ؟يکرد یشد ،تو ترکم م یجامون عوض م اگه

 ... ندازه  یم ریز سرشو

 ...  ستمیخوب که ن چقدر

 !!!ستی،چقدر خوب که ن گهیکنم، راست م یم يپر درد خنده

 ...  میهمو ترك کن میتون ینم میمرگم که باش يمحراب، منو تو پا يکرد ینم نه

 یحس، دوستش ندارم ترمه ول نیبد ا یلیربشم،خیتحق دیچقدر با"ادیناله مانند م يصدا هیده ، یتکون م يسر

 "ستمیمقصرم ن

 ...ادیباخودش کنار ب دیگم،باینم يزیچ

 من بگم؟ ای، یحرف بزن يخوا یم

 ... زارمیحس ترحم ب از

 ... ستیدرکار ن یترحم چیه
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گروه از اشرار  هیسردسته  يریواسه دستگ میداشت اتیاز عمل یکیتو !شیده سال پ دیش،شایسال پ یلیخ مال

نداره، فقط  یمردش فرق ایاومده بود که زنده  دیشده بود، دستور اک يگذار نی، همه منطقه م میذاشت یدام م

 ... هاش ادامه بده  يموند تا به کثافت کار یم دینبا

 گهیو م کشهینفس پرصدا م هی

 هی م،یکرده بود نیشب بود ،کم م،یبود ستادهیا میکه اطراف خونه ش درست کرده بود ینیم دونیفاصله از م با

از  یکیبا  د،یساز راه ر میکه موند یساعت هیفقر محض، ... یچیه ،ینه برق یکپر وسط ناکجاآباد ، نه آب درست

 ی،ول میباش داریشب ب يها مهیتا ن میستینهمه خوشحال بودن که زود اومده و مجبور  ،يصحرا گرد يپایج نیا

خونواده داره اما گفته بودن از مرز ردشون  میدونست یزنو دوتا بچه همراهش بودن، م هیاومد، ررسمونیتو ت یوقت

 ... راحت بود،اما  المونیخ نیخودش تنهاست واسه هم "کرده و فعال

 ... شهیم رهیشده خ رهیکه حاال ت یبره وبه آسمون یموهاش م يکنه و دستاشو تو یم یپوف

 یگناه چیبچه ها ه د،اونینتونستم، نتونستم دستور آخرو بدم ، دلم لرز گهید دمیاونارو کنارش د یترمه وقت-

 ...اما تو لحظه آخر ... دست نگه دارن  "زدم که فعال امیکه همراهم بودن پ يبه چهار نفر میسیبا ب... نداشتن 

 ...شده  نیده، صداش سنگ یتکون م يو سر کنهیفوت م نفسشو

تونستم حالت  یسمتش، م دمیدو اریاخت یمنم ب اوردمیطاقت ن گهیسمت خونه ،د دیدستشو ول کردو دو دخترش

در انتظارمون، اما  یاتفاق چ نیبعد ا شد حدس زد یم یهمه رو تجسم کنم هم اون خائنو هم همرزمامو ،حت

 هیتو  یهمه چ... بچه باشم  نشدن او کهیت کهیخواست شاهد ت یاون لحظه برام مهم نبود، فقط دلم نم یچیه

 يصدا ن،یم دونیم رونیسمتشو پرتش کردم ب دمیرو که برداشت پر يچشم بهم زدن اتفاق افتاد، قدم بعد

 ... اون زن  يزجه ها يرفتن چشمامو صدا یاهیعدم داغ شدن پاهامو سب... دمیرو شن انایاز م یکی دنیترک

 قِیعم يزخما يپاهاش جا يرو شهیهم... داشته خدا يچه درد... رمیگ یم شیآت شتریگه ب یم شتریب یهرچ

فکر  یداشته ول اتیکه از هر عمل یسوغات کردمیدونستم،فکر م یداد ،اما علتش رو نم یدرشت آزارم م زویر

 ... کردمیکه فکرشو م يزیحادثه مشترك به وجود اومده و مشکل تازه حاد تراز چ هیکردم همش تو ینم

از  یکیمحراب تو اون ماجرا  داستیتهش پ گهید نطور،یواسه گفتن ندارم،اونم هم یبگم، حرف یمونم چ یم

 ...که خدا بهش داده رو از دست داده، نعمت پدر شدنو  یینعمتا

 ... سوزه تا خودم  یدلم به حال اون م شتریدارم، ب يزنه، چه حال بد یتو وجودم چنگ م يزیچ هی

 !!!بگم  يزیچ هیالزم باشه  گهید دیشم،شایم بلند
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 ... محراب

 ... جانم

 ؟ يحکمت خدا شک دار تو

 ... نه

 ...آرووم باش  پس

وقت بچه خودمو  چیتونم ه یخودم نمبچه رو نجات دادم اما حاال  هیسوزه ترمه، من جون  یتونم، دلم م ینم

 ...بغل بزنم 

 ... انصاف  یب يکارو کرد نیوقت ا یلیخ

 !حرفم براش انگار یمعن یب کنه،یمات نگام م گرده،یبرم

 !!! ماست نیاالن ب یچ يبرا یهست یکنیفکر م م،یدیوقت طعم پدرمادر بودنو چش یلیتو خ منو

 ...ستیحواسش به حرفام ن گهیو معلوم د شهیم رهیخ نگاهش

 ؟ يرو به عنوان دخترم قبول کردم ،هنوز باورم ندار یمحراب من هست-

 یلیخ ،یشیم يدونم چه مادر یکنم، م غیحسو حالو ازت در نیتونم هضمش کنم ترمه، من حق ندارم ا ینم -

 ...به خدا  ينامرد

 ...زنم  یم یتلخ خنده

چون به من باشه برام ...  اریبرام بهونه ن یول... رم  یخوامت، م یدوستت ندارم ، نم گهید دم،بگویبگو بر-

 ...نداره  یتیاهم "اصال

کورت کرده  ؟عشقيگذر یم یاز چ يدار یدون یترمه م شم،یحرفا خام م نیبا ا يفکر کرد ونه،یدختره د-

 !!! یباش یتون یاحمق که نم یدرست ،ول

 گهید زیچ هی گهید نیا یکه منو کنار بزن نیاگه قصدت ا یول کنم،یسال دارم تجربه م یلیحماقتو خ نیمن ا-

 ...ست 

 ی، گذاشته و گذاشته تا وقت گهید نیا یشرف ی،عجب ب یگیتو دلت م يدارم ترمه، البد دار يچقدر حس بد-

 شیوقت پ یلیکردو خ یم یمن بود مردونگ يجا یهرک... يحرفشو زده ،حق دار ستیواسه برگشت ن یراه

 ... ما من ا گفت،یدردشو م

 ...چشماش تر شده باز ...بره  یم نیجلو فاصله هارو از ب ادیم
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ته ته ...به تهش  دمیرس...  یلیدوستت دارم خ یلیخ... تونم  یبه خدا بدون تو نم...  رمیم یمن بدون تو م ترمه

 ... چمینتونستن ، ترمه من بدون تو ه

مغرورو محکمو  شهیمن محراب هم!دلم بلرزه  ایخوشحال باشم  گذرهیاز غرورش م ينطوریا یدونم وقت ینم

 !انگار میطور هی ينطوریخوام ا یم

 ... رو بسپر به سرنوشت  یتمومش کن، همه چ پس

، اما  رمیگیم شیکنه و با نگاهش آت ینگاهم م اد،یم نیکه تو چشمش حلقه زده دونه دونه پائ یاشک يها قطره

 ...زنه  یباشه که ازش دم م یتونه از غم یشه،نمیم ادیکه تو چشماش فر یغم نیفهمم ا یفهمم ، م یم

 

 " انیپا"

1393/06/25 

 

 ... يدارد به زود ادامه

 

 

 

  93 هریورش  : یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 
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