
 



  من_ از_بترس #

 ک ی#

 

 یدیناام: اول فصل  

 

 از دیرس یم نظر به... کابوس از. دمیپر  خواب از

 دستم کنار یخال یجا به ینگاه. باشم  برگشته مرگ

  حرکت یصدا را اتاق آرامش و سکوت. انداختم

 چراغ بند. تخت لب نشستم. شکست یم  ساعت پاندول

 وارد کوچک، المپ زرد نور دادم اجازه و دمیکش را

 عقربه یپ. نبود بار نیاول  امدنشین خانه. شود اتاق

 تالشم لطف به. کردم کیبار را میها چشم  ساعت یها

 .  بودند شده قبل از تر فیضع  میها چشم مطالعه یبرا

 . دمیرس یم  دادشان به یفرصت در دیبا

 به که ییها ترس به. دهم یدلدار خودم  به کردم یسع

 وعده خودم  به. شد یم ختم شب از ساعت نیا ییتنها

 بلند و  داده است« شلوغ سرش» دارد«، کار» ی

  را باز مهین در و زده پا را  سبک یها یفرش رو. شدم

 گذاشتم یم بازش مهین. بود  شبم هر کار. کردم بازتر



 به بست  یم را در چفت یوقت که... آمدنش دیام به

 پشت را ی متر پنجاه ییرایپذ. کنم باز چشم شیصدا

 بزرگ اتاق به که  یا پله سه از و گذاشته سر

 . رفتم باال شد، یم  ختم  آپارتمان

 خواب. کردم باز آهسته را رنگ دیسف ی  شده قفل در

 و اش یتخت  رو دیسف و  اهیس لحاف ان یم در... بود

 لباس دنید  با. بود خواب  اش یرنگ یها  بالشت نیب

  ها لباس.  شدم وارد نیزم یرو اش شده پخش یها

  جمع د،یتاپ یم داخل به رونیب از که ینور  ریز در را

 رشی تحر  زیم مقابل دیسف یصندل یرو و کرده

  خروج از قبل. کردم مرتب یاندک را کوسن. گذاشتم

 هم را صورتش یرو ی  ختهیر  یموها و کرده یمکث

  و نکیع با اش یداشتن  دوست ریتصو به. زدم کنار

  یچا دیشا. آمدم رونیب و زده  یلبخند تخت یباال کاله

 در را بگ یت. کند آرامم ی اندک توانست  یم یا بابونه

 کنارش در که ییها تیی سکویب با و  انداخته وانیل

  تا را ها شبکه . نشستم ونیز یتلو یجلو دادم، قرار

 ساعت به  نگاهم. برگشتم گرید کباری ... رفتم آخر

 به. برگشت و رفت سالن ی گوشه در کرده قد یچوب

 توانست یم ساعت  نیا تا. شد یم  کینزد شش

  باشد؟ کار  به مشغول



  تا. برخاستم دیترد به ساختمان، رونیب از ییصدا با

 به نیدورب از را نگاهم و رفته شیپ خانه   در یجلو

 یورود در که بود یجوان مرد. دوختم راهرو

 به که یی جا تا. شد داخل و کرده باز را  شیروبرو

 ینم یزندگ ساختمان هاوس پنت در یکس داشتم خاطر

 که یدوبلکس یفضا و بود آن یباال  مبلغ مسئله. کرد

 خانه کی  یبرا انتخاب نیبهتر توانست یم نظرم به

  یا خانه نی چن داشتن هم  هنوز اما باشد، باشکوه ی

 دیشا تا بود تر ساده  انتخابم. نبود مقدور  مانیبرا

 ...! افسوس اما کند، یسپر خانه در را  یشتریب زمان

 .  کردم شروع  را روز  جا همان و برگشته میجا سر

 !مامان  -

 از داشت یسع که دخترکم به و گشوده را میها چشم

 . شدم رهیخ کند، دارمیب خواب

  جات سر برو ؟یدیخواب چرا  نجایا. رم ی م دارم من  -

 .  بخواب

 را شی ها لباس. دمی کش باال کاناپه  یرو را خودم

 کجا؟: کردم برانداز

 .دانشگاه  -



 نیا با: دمیپرس داشتم، یبرم که را ز یم یرو ماگ

 نظرم به. کنن  یم اخراجت گهید روز دو که تیوضع

  رو صبحونه عیسر منم. یکن عوض و مانتوت بهتره

 !برو و بخور کنم یم آماده

 . ندارم لیم خوبه نیهم: رفت در سمت به

 و گذاشت میتنها. ماندم آشپزخانه یورود مقابل در

. آورد  درم حرکت به  که بود در شدن بسته یصدا

  در. شدم اتاق وارد و گذاشته ییظرفشو در را ماگ

.  دمیکش ام آمده  باال شکم به یدست یقد ی نهیآ مقابل

  و زده تن  را یورزش  یها لباس...! ورزش دیشا

  یموها به آسانسور  در. برداشتم  را آب ظرف  و حوله

 یم رنگ دیتجد دیبا. دمیکش یدست ام  گرفته رنگ

 ...  تر روشن یکم بار نیا دیشا. کردم

 هشت از ساختمان یاعضا را یورزش  ساعت معموال

  از ییتنها به را صبح یابتدا. زدند یم استارت  بعد به

 فیرد لیتردم  سه سمت  به. کردم یم استفاده سالن

 یحرکت و  سرم پشت از ییصدا. رفتم هم، کنار شده

 و دمیپر یناگهان و زده وحشت. کرد متوقفم ناگهان

  اسکوات با ریدرگ و لخت بایتقر یمرد یرو نگاهم

 . ماند ثابت هاک



  به که بوده بلند آنقدر نظر به ام زده وحشت  یصدا

  فرو را دهانم آب. بود کرده شیسرپا و دهیرس گوشش

 ترسوندمتون؟: آمد جلوتر. دادم

 ...من: دمیکش نیی پا ام نهیس یرو از را دستم

  حضورش  قطعا و هستم برج  باشگاه در آوردم ادی به

 . ستین یعیطب ساختمان در

 شما؟  -

 تازه... ناطق آراز  : کرد دراز سمتم به را دستش

 .  ساختمون نیا به اومدم

 خوش...! روزهیف: گذاشتم دستش در را دستم

 .نیاومد

  حجم از. شد فشرده انگشتانم. بود گرم کامال دستش

.  کردم باز دهان اریاخت یب شد وارد دستم به که یدرد

 !یکالم چیه بدون گرفت، فاصله میها لب

 .... ممنونم  -

 رها قصد... اما بود دهیرس انیپا به ما ن یب ی مکالمه

 .نداشت را انگشتانم کردن

 شروع در یعمود خط  دو. دمیکش عقب به را دستم

  یم امتداد یشانیپ سمت به را ینیب... شیابروها 



 میها رگ یتو ینکردن باور سرعت با خون. دادند

  زیت یها چشم و افتاده ی ها پلک پشت. افتی انیجر

 کرده بلع قابل ریغ میبرا را  اطراف ژنیاکس  اش، شده

 قیتزر وجودم در یزدن هم  بر چشم در نیآدرنال. بود

 .  شد

 .دمیکش خود سمت به قوا تمام با  را انگشتانم
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  در... کرد  میرها مطمئنا. کرد میرها لحظه نیآخر در

 رونی ب یبرا خود در یتوان من صورت نیا ریغ

 .  دمید ینم دستم دنیکش

  یبلندگوها از ناگهان به که یآهنگ بلند و سیب ضرب

 بود یشوک همچون شد، بلند طرف  چهار در شده هیتعب

. گرفت را تعادلم و کند نیزم از را میپاها  هم باز که

  به که بودند ییها دست.  شد کنده جا از  ناگه به قلبم

  سق... حد  از شیب یگرما همان. آمدند بازوانم ریز

 نیزم به محکم  را میپاها و کرده تر را ام شده خشک



 یبرا. کردم تقال که بود رفتن عقب یبرا . چسباندم

  برم در بایتقر که یا نهیس  یقو  یها چهی ماه از یدور

  باالتر درجه  نیچند قطع به شان یگرما و بودند گرفته

 زده چنگ میبازوها ریز به که بودند  ییها دست از

 . بودند

  بدون... لبخند بدون... صورتش. دمیکش باال را سرم

 یها چشم به. کردم نگاه فقط... آرام... اضطراب

. کرد پا به ی جهنم قلبم در...  شان یرگیخ اما... یفندق

 .آمد و رفت  هزار در کی قلبم. شد راست تنم یموها

 !روزه؟یف خانم: کرد میرها

 مشیتقد یجان  یب و کمرنگ لبخند. امدین  ذهنم به چیه

 من از قبل او و ستادمیا اما رفتم یم عقب دیبا. کردم

  اگه. شم ینم مزاحم من  دییبفرما: داد نشان واکنش

 ورزش ی برا رو یا گهید ساعت تونم یم نیبخوا

 . کنم انتخاب

 ...یتند به

 !نه  -

 ! مکث بدون و محکم نه کی. گفتم را نیهم



 با را ششی ر ته و موها ی اهیس پراز ی جمجمه  کباری

 نییپا تا باال از سوزاندم، یم قایعم  که ییها چشم

 ! خب اریبس: دیکش

 . نشست تخت  پرس لب

 اما نکردم  نگاهش.  لیتردم سمت به. رفتم عقب

 و سن د یرس ینم نظر  به... یا قهیدق چند ریتصاو

 .  یس دی شا. باشد داشته یادیز سال

 !روزهیف خانم  -

 .دمیکش عقب به تسمه و ستادیا حرکت  از میپاها

 .نی باش مراقب  -

 شد، دراز سمتم به که ش یها دست به  یازین بار نیا

. دادم نجات دسته به انداختن چنگ با را خودم. نبود

 .  بودم کرده  خراب اما

 ...  ام یقدم  کی در... مات  و مبهوت

 . برداشتم سر

 .خوبه حالتون  خوشحالم: رفت عقب

  به استرس. نبود نگاه نیا  کاش. کرد یم نگاه من به

 یصدا با . بود خجالت آن از شیب. بود افتاده جانم

 . کردم ضعف کنم فکر: گفتم یدار خش



  زده گند... یلعنت. یلیم  چند... باال رفت شیابروها 

 . بودم

 ن؟یکن لیم ارمیب یز یچ براتون  -

 . شو  گم میها چشم یجلو  از فقط قطعا. نه ل؟یم

 کمی: باشم پا سر کردم  یسع و دهیکش باال را خودم

 !  مطمئنا  ...  شم یم بهتر نجایا نمیبش

 دک فقط... نداشتم حرف نیا به ینان یاطم چندان

  به یحت  دیرس یم نظر  به و خواستم یم را کردنش

 را ام یورزشکار یپاها. کند ینم فکر موضوع نیا

  و درشت یها چشم. نشستم... مکتین سمت دمیکش

 .  بود داشته نگه  من یرو هنوز  را زشیت

  و برنزه صورت سمت به را شمیآرا بدون یها چشم

 ن؟یبگ نیخواست یم  یزیچ: چرخاندم اش رهیخ

 بهتره؟ حالتون  -

 !بله  -

 ! تعلل بدون و حیصر

 ست؟ین فعال  استخر  -



 یپ رفت نگاهم و کامل  ی درجه هشتاد و صد سرم

:  دمیکش یقی عم نفس. شد یم ختم استخر به که یدر

 ...یعنی... ستین

  ساختمان وارد تازه جوان  مرد کردم نگاهش هم باز

  یبرا کنه ینم استفاده  ازش ساختمون تو یکس: را

 ...!نیهم

 و شد باز  سرش پشت ی شده مات یا شهیش در

 از دنشید با ورود نیح همان در. شد  وارد مستانه

  اهل ساختمان مردان. بود  نیهم قایدق. ماند باز حرکت

  تعلق ها خانم به بایتقر باشگاه. نبودند  ها تیفعال نیا

 . شد یم آن از استفاده نی بهتر و داشت
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  یدرها از خروجش با مستانه،  با کوتاهش ییآشنا

 .دیرس انیپا به یا شهیش

 پنت بودم دهیشن... یا هیهمسا  عجب جون روزهیف  -

 ...یول شده فروخته مجرد مرد هی به هاوس



 .دمیکش  را میها لب

 ادامه رفت، یم که لیتردم تسمه یرو و آمد  جلوتر

  دیبا کردم یم فکر دمیشن من که یفیتعر اون  یعنی: داد

 . باشه دارتر سال و سن

: انداخت  کار به را زبانم ام، شده کیتحر  یکنجکاو

 مثال؟

  رنگ تازه  یموها و  داد سرش به ی چرخ بار نیا

 بهتر دی با که شما یوا: دیکش رخ به را اش گرفته

 کم ساختمون بازار یتو  ناطق رسم و اسم... نیبدون

 .  ستی ن یزیچ

 از یکی که ستین بیعج نظرت به: داد ادامه متفکر

  نکرده؟ انتخاب یزندگ یبرا  و خودش ی ها ساختمون

 یرو. نشست کنارم و آمده نییپا لی تردم یرو از

 .کرد گوگل را ناطق آراز نام یگوش ی صفحه

 پروژه چند و نیچند با  یعال معمار  هی... نیبب  -

  تر موفق تونه یم باشه داشته هم یثروت یوقت. موفق

 . داره رو برنده برگ  نیا ناطق  آراز که باشه

 ه؟یچ  استخر یانداز راه  نیا هیقض: شد وارد رایسم

 ...ظهر کینزد



  راه بود، دهیرس دانشگاه از تازه که  نینگ دنبال

... خب ؟یکن شنا یخواست ینم شهیهم مگه: افتادم

  تیحما به ازین بدون دیجد هیهمسا و افتاده راه استخر

 .یکن  شنا یبر یتون یم. کرده و کار نیا یکس

 موقع اون من مامان: کرد  پرت کاناپه یرو را خود

 کردن شنا  به یا عالقه چ یه االن و بود سالم پونزده

 .ندارم

 من با فردا: دمیکش شیها  شانه یرو از  را اش کوله

 .نشیبب و باشگاه ایب

 ازدواج خوام ینم من مامان: کرد جدا کوسن از سر

 نیبزن نیخوا ینم که شما...  داده قول بهم بابا... کنم

 ! رشیز

 دلش اونم دیشا... یبر  ازدواجت از بعد یتون یم  -

 .کنه  یزندگ اونجا تو با بخواد

 ...! کنم ازدواج خوام ینم من: گفت یدلخور  با

  یجا به دادم حیترج. بود رفته باال بایتقر شیصدا

 یساعت. رمی بگ دایش از یسراغ  شیپا و  پر به دنیچیپ

 دیجد سالن  در کوریمان  یبرا دایش  دعوت به بعد

 . شدم یراه اش، یشنهادیپ



  برج نگیپارک به شده اضافه رنگ زرد اسپرت  نیماش

 ارزش شده  پارک یها نیماش. بود چشم  یتو بیعج

  و سر کی  شده، اضافه  یقنار زرد اما نداشتند یکم

 پشت. دیکش یم رخ به هم را بودنش باالتر گردن

 داشبورد یرو نشسته غبار و گرد. نشستم فرمان

 ام یزندگ حال به. زد یم ادیفر را کارواش به ازشین

  خانه در ام گذشته یروزها. دادم لیتحو  یپوزخند

 ینم یاری را ماندنم خانه یروزها  ذهنم. بود گذشته

 ساعت و خی تار. نداشت هم یتیاهم. زدم استارت. کرد

 . آمد ینم کارم  به هم شده گم

. رفت نشانه را عقب دنده یخال ریمس نهی آ در نگاهم

 .  گرفتم عقب دنده ریز به سر

  وحشت. کرد متوقفم ید یشد برخورد و ادیفر یصدا

 یها نفس... قطعا نبود ی خبر. برگشتم عقب به زده

 به که ین یماش... یخال ی نهیآ... ام افتاده شمار به

...   بود کرده برخورد قطعا. بود نکرده  برخورد ییجا

.  کردم صاف  یسخت به را  لرزانم زانوان. دمیپر رونیب

 کی. برداشتم قدم چند و چسبانده یآهن ی  تنه به دست

... سرم یباال بار نیا نه اما... آشنا همان... گرید قدم

 درست. می پا ریز درست...  سرم دنیکش باال یبرا نه

 !دراز به دراز.  نمیماش پشت



 ...! آخ  -

 که بود دستم و خوردم یسکندر. کردم  پرت را خودم

.  شود فرودم از مانع تا گرفت  یجا اش نهیس یرو

. خورد گره  میها چشم  در یا ناله با  که ییها چشم

 رونیب نهی س در شده حبس نفس. کردم باز را دهانم

 .  بود کرده دایپ عیتسر میها هیر برخالف قلبم. آمد

 . رفت هم در اش چهره

 به و شده یفرار اش رهی خ یها چشم از من نگاه

 قرار اش نهیس ی قفسه یرو  به درست که دستم یرو

  باشد آتش  اش نهیس... دمیکش عقب. رفت بود، گرفته

 شده تر گداخته که بود نگرفته آرام تنم. سوزان و

 روزهیف: دینال او و رفتم عقب... یتند به... ترس. بود

 کجاست؟   حواست خانم

 من و داشت عمق. داشت  خش هم وارش ناله یصدا

 .دمتونیند: کردم باز دهان یسخت به

 .  داد سر که یا ناله نیب. دیخند

 !اورژانس بزنم زنگ: شدم زیخ مین

 میبازو. شد دهیکش میبازو ن،یزم از شدنم جدا از قبل

 و نیزم یرو  شدم پرت  نشده بلند... شدم پرت من و



...  خودم... صورتم... دستم نه... دیرس اش نهیس به

 ! زور؟ و داشت درد. اش نهیس ی تو شدم پرت

 .شم بلند کن کمکم فقط  -

  ختهیر رونیب یموها... نگاه ینیسنگ از دمیدزد چشم

  دست. زدم گوش پشت را  اهیس یتابستان شال از ام

 ییجا اگه: دمیکش شیها  شانه ریز به را  لرزانم یها

 ...  باشه شکسته

 .نی بخور یتکون دینبا: فشردم هم به را مژگانم

 . باش آروم: نشست دستم یرو دستش

  شد، بدنم وارد دستش از یا  لحظه که یقو  ولتاژ برق

:  گفت که  دمیکش یم عقب را میها دست. کرد کرختم

 . خانم روزهیف نشکسته  مییجا

 نیب یعمود  خط دو هم هنوز. کردم نگاه صورتش به

. هم اش رهیخ یفندق نگاه... بود برقرار شیابروها 

 قوا تمام با  را شیها شانه. دادم یفرار را میها چشم

 چنگ میبازو به انگشتانش کردنش بلند از قبل. گرفتم

 . کردم شیرها... همانا. زد

 چون نشد رها. نشد رها او و شد فشرده میبازو

  میها چشم به دهیدو اشک. گرفت تر محکم را میبازو



  یرو. برخاستن یبرا  کردم کمکش ختهینر فرو

 اش مردانه راهن یپ یها نی آست ستاد،یا ی م که شیپاها

 .دیکش باال  آرنج تا را

 

  من_ از_بترس #

 چهار #

 

: گفت و گرفته خود به خنده  از یخط یا  لحظه لبانش

  اورژانس به ازین من یجا  به شما کنم  فکر خوبم من

 .یباش داشته

 .  نه: انداختم میموها  یرو را سرم از افتاده شال

 .بودم گفته سرعت به و مکث بدون هم باز

 .برم دیبا  -

 ده،یرس رهیدستگ به دستم... نیماش سمت رفتم

 . متاسفم: برگشتم

 ... چی ه. نگفت چیه

 ه؟یوضع چه نیا: دیپرس واج و هاج دنم،ید با دایش

 .داشتم کیکوچ تصادف ه ی: انداختم باال را میها شانه



 ؟یداد خبر ژنیب به شد؟ یزیچ  -

  نخواستم. نشنوم نکهیا نه. دنینشن به زدم را خودم

 ستین که یژنیب به دهم حی توض شوم مجبور و بشنوم

  به یازین و  است خوب زیچ همه گفتم. م یبگو دیبا چه

 . ستین ینگران

 با دایش و نشستم بلندش یها  ناخن با دای پارم یروبرو 

 مدل نیهم انتخابش کرد اعالم او بلند یها ناخن دنید

  مرتب و کوتاه یها ناخن من... نه من یبرا  اما. است

 نیدلنش یها  رنگ همان از یکی. دادم  یم حیترج را

 .  کردم انتخاب را ساده

  ساختمان به شده اضافه جوان مرد  از دایش یبرا

 طنتیش با او و رفته فروش به هاوس پنت از. گفتم

 په؟یت  خوش: دیپرس

  یقنار آن و روز به پ یت با مناسب افهیق و بلند قد

 و باشد مثبت دیبا پاسخم گفت یم نگیپارک در دهیخواب

 . ستین بد: انداختم باال شانه من

 راه به استخر  از دایش  یبرا دیبا شهی هم روال طبق

  استخر به نینگ کردن ی راه یبرا ام عالقه  و افتاده

  رنگ تازه  یموها به را بحث . نگفتم یول ... گفتم یم

 به کنم یم حس که ییموها و کشاندم  مستانه گرفته



 میها ناخن با مشغول یدایپارم... دارند ازین رنگ

 . داشت روز به و دیجد  یمو رنگ کی شنهادیپ

  شب یکینزد تا مان زنانه یها حرف.  آمد ینم بدم

 . داشت ادامه

 چهارده رنگ  به میموها... شدم یم جدا که دایش از

 کی. بود یآب  بنفش میها ناخن. بود درآمده ام یسالگ

 .فیلط.... کمرنگ یاسی

. دمیگز لب داد، نشان که مرا برج  آسانسور نهیآ

 سالم و سن به دیبا کردم فکر و دمیکش را صورتم

 نینگ مادر به یشباهت شکل نیا در. کردم یم توجه

  رنگ  رییتغ یبرا فرصت نیاول در.  نداشتم بودن

 سمت به را میها گونه هنوز... کردم یم اقدام میموها

 ...  که افتادن نیچ یبرا دمیکش یم نییپا

 . شد باز آسانسور یها در

 رنگ، اهیس شلوار و می ها ناخن همرنگ شرتیت در

 . شد داخل

 ادب رسم به ستادم،یا یم که کنارش و دهیچرخ 

 ن؟ی بهتر: دمیپرس



  فرستاد، یم شلوار بیج به که را  شیها دست

  را توجهم راستش دست از شده زانی آو  یرهایزنج

...  شده ست و متفاوت شکل  با ریزنج دو. کرد جلب

 . شلوار بیج از زده رونیب و مچ یرو... رها

 بودم؟  بد  -

 یم باز موقع یب که یزبان. چسباندم هم  به را میها لب

 ...صبح تصادف  یبرا حمیتوض از قبل. شود

  زیچ یول.  راستمه یزانو یتو فقط دردم. خوبم  -

 . روزهیف خانم ستین یمهم

 سمت به را دستش. شدند باز آخر  طبقه در درها

... وارید لب دمیخز. افتادم راه. رفت نشانه  یخروج

 . رفتم در سمت صدا و سر یب

  یورود در یجلو  و روبرو همان درست... میروبرو

 .ستادیا برج هاوس پنت

 ورودش؟ یبرا زدم یم تعارف دیبا. کردم باز را در

 ! نه

  رها را ام شده حبس نفس و گذاشته ام خانه به پا

 .  کردم

 .خانم روزهیف  -



 چشم به... در  یال از. دنشید یبرا کردم کج را سرم

 ... یفندق یها

 !ی شد باتریز  -

 دیشا. برگشت و آمد م،یها دندان پشت تا دهانم آب

 مادرشان یجا اگر یحت. ندانند مردها  از یلیخ

 تواند یم مرد، کی زبان از جمله نیا دنیشن... یباش

 .  کند رو و ریز را دل

 .روزهیف خانم  -

  خانم اضافه به روزهیف... ام یزندگ یها سال تمام در

 که رفتنش مدرسه  یروزها تمام در نینگ قول به. بود

 اضافه به  خانم نه. خانم اضافه به روزهیف گفت یم

 . روزهیف

 در حضورش روز نیاول... او یرو به. بستم را در

 دمیکش نشان و خط خودم  یبرا در پشت... و خانه نیا

  دارند عادت... خب  ستیامروز جوان. ها  حرف چه که

 . آورند یم  جا به را ادب  رسم. ها خانم از فیتعر به

  نگفت او مثل اما. داشت دوست  را میموها رنگ نینگ

 تدارک... نیهم. است خوب گفت. ام شده باتریز که

 انینما ام یگوش یرو ژنیب شماره که دمید یم شام

  مطلع خانه تیوضع از بخواهد نکهیا یبرا نه. شد



 سفر یبرا که دهد اطالع خواست یم فقط... شود

  طرفش از دهیرس امکیپ. رود یم  شیک به یکار

  گرید ساعت  کی پروازش که بود کرده اعالم نیهمچن

 .است

 

  من_ از_بترس #

 پنج #

 

 را شیک  به پرواز یها ساعت یگوش  در اریاخت یب

 تهران مقصد از که یپرواز نبود از و کردم جستجو

 . نشست میها  لب یرو یتلخ  لبخند رفت، یم شیک به

 یچ شام: دیپرس و ستادیا اجاق یپا  کنارم نینگ

 م؟یدار

  یم که دهان به و کرده جدا را ها یشام از یا تکه

 اد؟ی ینم  بابا: دیپرس بار نیا گذاشت،

 !شیک رهیم یکار  سفر یبرا داره گفت  -

  یکرد باور  هم تو: نشست و دهیکش عقب را یصندل

 . من ساده مادر



  است، تحمل یبرا یاجبار  یوقت. ستین  بد بودن ساده

. یفهم ینم کنند فکر که ها ساده آن از. بود ساده دیبا

  روز کی دیشا. باشند راحت توانند یم کنند فکر که

  بودن ساده حاضر  حال در  اما خواستم ینم بودن ساده

  به لبخند دخترکم بود قرار یوقت. بود ی بهتر انتخاب

 . دادم  یم حیترج را  بودن ساده باشد، داشته لب

 گرانید یها  حرف خواستمیم فقط... نفهمم نکهیا نه

 . کنم باور لوحانه ساده را

  و ارشوریخ. گذاشتم مقابلش زیم یرو را ها یشام

  ستین که حاال: گفت و دیچ کنارش را داده برش گوجه

 ...شهیهم  مثل. میریبگ جشن  هم با ایب

  زیم یرو و دهیکش رونیب  را دیجد یها وان یل سیسرو

 . دمیچ

 مینشست هم  با و آورد را مختلف یها سس دخترکم

 ندهیآ یبرا  که یدیجد  برنامه مورد در... زیم یپا

 راه  را یبرند خواست یم نکهیا از. گفت داشت

 .  باشد خودش به متعلق  که یبرند. کند یانداز

  ام یزندگ کیدرامات داستان یبرا... خواب از قبل

  یجا به رهیخ و دهیکش دراز تخت یرو. فرستادم لعنت

 . دمیکش یآه  ژنیب یخال



 شهر به و ستادهیا وانیا در زد، سرم به که یخواب یب

 .شدم رهیخ

 !خشکه و سرد  -

 شب از ساعت نیا در مردانه یصدا. خوردم یتکان

 ...و

 قهوه و کتاب کی با... یصندل یرو نشسته. دمشید

 .مقابلش در یا

 از را ام قهی تا دمیکش یم که را راهنمیپ طرف دو

 .هوا گرمه: گفتم کنم، پنهان دشید

 نیا به پا  که را یمدت تمام. نداشتم عادت بودنش به

  در. بس و بود من به متعلق وانیا بودم، گذاشته خانه

 وجود آن به یدید که یا نقطه در و برج طبقه  نیآخر

 . برج یخال هاوس  پنت و نداشت

 . َسرده و خشک... تهران. نه هوا  -

 همان از. داشتم یم دوستش. انداختم تهران به ینگاه

 ... لحظه نیا به تا یکودک

 !زشیچ همه... هواش و آب  -

: دمیپرس اما  برگردم خانه داخل به زد یم بینه عقلم

 ؟یکرد ینم یزندگ تهران قبال



 .  نه  -

. ندارد بحث ادامه به یا عالقه  یعنی. مختصر و کوتاه

 ...خب یلیخ. دادم تکان دنیفهم یمعنا به را سرم

 شهیش در سمت به را خودم... تر عقب رفتم قدم کی

 یبرا دادم دستور را میها لب کشاندم، یم که یا

 ! ریبخ شب: زدن حرف

 که دمیشن  را شیصدا دورها، همان ییکجای  مطمئنم

 ...روزهیف خانم: گفت

 . ستادمینا دنشیشن یبرا اما

 ... بعد روز

 . بود  خوب حالم

 همراه ی خستگ و باشگاه به رفتن با را خوبم حال

  به. دمی کش دراز تخت یرو دست به کتاب. نکردم

 آن از زانیآو کودک و نردبان دو با رنگ اهیس ریتصو

. یعمود  یانداز چشم با  ریتصو کی... دوختم چشم

 یها آرمان... ها نردبان یرو کودک گرفتن قرار

...  ضعف و یناتوان. انسان یسرگردان! کی رمانت

 نام ریز شده  حک الف نام به! یکی تار عمق در ییتنها

 شیها ینقاش  از یریتصو کتاب... شدم رهیخ نقاش



 یتیشخص با دیشا... عالقه مورد سبک همان. بود

  با... کوچک یاتاق در نشسته یدخترک. یداشتن دوست

 .ها ینقاش به قیعم یدید

 پتو دخترکم و گشودم چشم. زد میصدا  خنده با نینگ

  بخواب: کرد زمزمه آورد، یم باال ام نهی س یرو که را

 . مامان

  پا یرو نینگ. رفت ام یداشتن دوست کتاب یپ نگاهم

 بزرگ لحاف در غرق را خودم... گذاشتش  یتخت

 .  کردم

 .کرد دارمیب  آشپزخانه از شده بلند یصدا و سر

 

  من_ از_بترس #

 شش #

 

  انگشت با  را میموها. کردم باز را اتاق باز مهین در

 همراه و نی نگ. ستادمیا در چهارچوب در و زدم شانه

 ...برگشت  دخترک. افتمی یآشپز  مشغول آشنا دخترک

 .نیشد خوشگل چه جون روزهیف یوا  -

 . گفتم یدید: کرد سپر نهیس افتخار  با نینگ



 نیکن  یم کاریچ: کردم میتقد شانی رو به یلبخند

 دخترا؟ 

 حاال میخواست یم: گذاشت زیم یرو یا  کاسه سمانه

  انگار یول. میکن درست ناهار نی خواب شما که

 .کرد دارتونیب صدامون

 .دیکن عجله بهتره. گرسنمه یحساب  -

.  خواب اثرات رفتن نیب از یبرا. شستم  آب ریز را تنم

 ذهنم در یا جمله و زدم شانه را ام شده اهی س یموها

 یم دادنش رییتغ یبرا دیبا. ام شده باتریز کرد تکرار

 ... اما رفتم

  بد... نطوریهم دیشا. دمیکش شی تارها  یرو را برس

 . نباشد

 نینگ. دیکش رونیب تابه از  را یچوب یها  خیس سمانه

  انتظار به زیم یباال در من و کرد روشن شمع

.  کردم نگاه زیم سر در  ژنیب یخال یجا  به. نشستم

  دهید بار چند را ژنیب دمی پرس یم سمانه از دیبا دیشا

 اورد،یب زبان به بود ممکن که یپاسخ از دلم. است

 . دستش انگشتان شمارش  از کمتر مثال. دیلرز



 دهان به  را یترش تکه سمانه یوقت. بود  یخوب حال

 ایب. جاشه سر شنهادمی پ بازم نینگ: گفت و گذاشت

 . میکن عوض  و مامانامون

 .  کردم اش خفه دهینکش که یآه با همراه ... لبخند

 روزهیف نیدعوت هم  شما رمیبگ تولد خوام یم  -

 ...جون

  کاراش همه  که! تولدا؟ اون از بازم: دیورچ  لب نینگ

 من؟  گردن فتهیب قراره

 .کنم یم کمک منم: گذاشتم دخترم دست یرو دست

 .دیچیپ گردنم به را  بازوانش و برخاست سمانه

 یبرا. کشاند اتاقش به را  نینگ سمانه، شدن یراه

 یتیجذاب که یالیسر. شدم سلایر ریدرگ یگذران وقت

 یآدم است ممکن کردم فکر خودم با. نداشت میبرا

 هم با. دی ا یب خانه به روز کی ژنیب مثال کند؟ رییتغ

 سمانه که ها همان  از. دنید سلایر یپا مینیبنش

 و یخانوادگ دیبا که یالیسر... رفتنش لیدل از... گفت

 .  داشتند که  ییها هفته آخر  برنامه. کنند تماشا هم با



 برنامه نیا به... نینگ رفتن مهد یروزها همان از

... هم نینگ دیشا. کردم ی م حسادت سمانه یخانوادگ

 .  آورد ینم زبان به که

  به ساختمان  دیجد عضو ورود از دهیرس  راه از امکیپ

 . داد یم اطالع تیریمد گروه

 بلند امیپ که کردم یم  پرت زیم یرو به را یگوش

 و تیعضو جهت  تشکرات بعد. دیرس  راه از شیباال

 داشت درخواست ساختمان، بر حاکم  نظم نطوریهم

 صورت به  ستین نیریسا استفاده مورد  که را استخر

 هم کار نی ا به یازین چند هر. کند اجاره یاختصاص

  شده فعال حضورش بخاطر  فقط ساختمان  استخر. نبود

  گرید هم  داشت عالقه شنا به شهیهم که  ینینگ. بود

 . نداشت آن به یلیتما

 خودم از. دمیکش دراز ونی زیتلو مقابل را  ظهر از بعد

 کردن فکر یبرا یوقت که ستمین یانسان چرا دمیپرس

  نیا در. دانم ینم... است ساده جوابش. باشد نداشته

 سن هم زن دن ید. کنم یم یفرسودگ و یر یپ حس سن

  یروزها ریدرگ یتازگ به که سلایر یتو سالم و

 .  کرد زنده را  حسادتم است، شده ینامزد



 از کالفه. نیغمگ همچنان اما. است شاد میروزها 

 در ازدواج یبرا را خودم شد یم باعث که یالیسر

  رونیب را خچالی  یمحتوا تمام کنم، لعنت یسالگ هفده

  آب ژنیب. دمید بیس آب تدارک نینگ یبرا. دمیکش

 انیپا به امروز شیک سفر دیشا. داشت  دوست پرتقال

. گذاشتم خچالی در هم را  پرتقال آپ پارچ... دیرس یم

 قربان. بردم نینگ یبرا ینیریش همراه را بیس آب

 از دادم اجازه و نشسته تختش لب. رفت ام صدقه

 .  دی بگو سمانه یمهمان  تدارکات

 در همانطور اما ژنیب یبرا  ام دهید تدارک پرتقال آب

  خانه از ن،ینگ رفتن رونیب با بعد روز. ماند خچالی

 خانه یدهای خر تدارک روز طول در دیبا... زدم رونیب

 را ظهر  از بعد بود قرار هم نینگ. دمید یم را

 . کند یهمراه

 به پا داد، یم تاب دست در که یچیسوئ  با مستانه

 جون؟  روزهی ف یچطور: گذاشت آسانسور

 لبخند و کرده برانداز  را چشیسوئ چشم  گوشه از

 چطورن؟  دخترا ؟یچطور تو. زمیعز ممنون: زدم

  باشن اونجا یروز دو... مامان شیپ گذاشتمشون  -

  میبر میگرفت میتصم یعط  با. کنم در یخستگ  کمی تا



  تموم کارش تا گفتم... شمال یروز دو خودمون  یبرا

 .بکنم و دامونیخر بشه

 را عطا ی با یز نام مستانه بود، سوال  شهیهم میبرا

  نامد؟  یم یعط چرا

 آقا نیماش روزه دو. جون روزهیف یر یم کجا تو  -

 .نمی ب ینم و ژنیب

 یها امدنین خانه که مستانه هم دانستم، یم من هم

. است داشته نگه خود پس در ییماجرا چه ژنیب

 ...اما

 . یکار سفر یبرا. زمیعز شیک رفته: گفتم

  تنهاش  باشم جات من یول: کرد نوازش را میبازو

  با. شده بزرگ گهید هم دخترت . جان روزهیف زارمینم

 آقا مخصوصا. برو رو  یکار یسفرا  نیا همسرت

 .داره ام ییرو و بر که ژنیب

 از که یقنار زرد با بود همراه نگیپارک به ورودمان

 . رفت یم رونی ب نگیپارک در

 تا صبح من شوهر موندم ییخدا: دیورچ لب مستانه

  مشکل آخه.  نداره درآمد آقا نیهم نصف سرکاره شب

 کجاست؟ 



 دیشا. جان مستانه  ستین بد تونیزندگ که شما: دمیخند

 ینم که  ما. هست کار  مشغول خونه از هم آقا نیا

 ... برم من. یدار گل دسته تا سه... میدون

 

  من_ از_بترس #

 هفت #

 

 سمت به داد اجازه مستانه، از یخداحافظ مختصر

  راه و آورده رونیب را یدست چرخ. برانم دیخر مرکز

 یبرا ییجا چون. بود خاص  میبرا فروشگاه. افتادم

 از را زمان که من یبرا  ییجا. داشت کار یب من

 وقت. نبود یکس خانه در که ییها وقت. دهم دست

  ییوالهایه به  خانه  یوارهاید کردم یم  حس که ییها

 سمت افتادم یم راه ببلعند، مرا تا شد خواهند بدل

 هم با و می دها یخر اری شد یم دیخر سبد... فروشگاه

  برندها تک تک. میستادیا یم ها غرفه تک  تک یجلو

  نیا. میزد یم  قدم و میکرد ی م یبررس را محصوالت و

  همانا خانه به دنمیرس که دیرس یم ییجا   به یهمراه

 بعد روز... همانا شبانه یآسودگ و خواب و یخستگ و

 دو تا من و گذشت یم  دهایخر کردن مرتب به هم



  جاتیسبز دی خر  یبرا هم روز  کی. بودم ریدرگ یروز

  و کردم یم  مرتب شیجا  در را ها یسبز... رفتم یم

  یبرا گرفته جا ی برنامه.  بردم یم لذت پز و پخت از

 . ژنی ب یها نبودن

 !ینباش  خسته  -

 پشت مردانه من   به کینزد یصدا نیا. نبود من با

 .  باشد داده  قرار مخاطب مرا  توانست ینم  قطعا سرم،

 !روزهیف خانم  -

 . دمیچرخ  پا پاشنه یرو

 هم همزمان صورتش، به  میها دست برخورد  از قبل

  هم و گرفت را شدن یراه یبرا گرفته جان  دیخر سبد

 .کرد ری اس را میبازو

 .باش مراقب  -

 چند. داشتم کم را نیهم فقط. برداشتم  عقب به یقدم

  نظر به یچلفت پا و دست  ینحو به کدام  هر و برخورد

 ؟ ...!نجایا: زدم شی رو  به یلبخند. بودم دهیرس

 خونه یبرا: زد سرش پشت دیخر سبد به یا اشاره

 . کرد دیخر دیبا

 .  کردم نگاه دشیخر سبد یمحتوا به



 ترسوندمتون؟  -

  ساختمون یاعضا: کردم دیخر سبد بند را میها دست

  انتظار. کنن یم دیخر خونه کینزد فروشگاه از

 .نمیبب  نجایا رو یکس نداشتم

 .دییبفرما اجازه: گذاشت دیخر سبد یرو دست

 دست. گرفت  را دیخر  یسبدها از یک ی دست هر با

:  گفت و کردم جدا دیخر سبد دسته یرو  از را میها

 . خوره یم  من قیعال به  شتریب نجایا

 ستادیا. ستادمیا حرکت از یدنینوش  یها  خچالی مقابل

 ده؟یم آزارتون بالکن یتو حضورم: گفت و

 یم سبد در که را نینگ عالقه مورد  یها یدنینوش

 . ستی ن نطوریا: دادم تکان ینف به یسر دم،یچ

.  کردم مکدر و آرامشتون کردم فکر نیرفت یوقت  -

 ...نطورهیا اگه

  انتخاب پرتقال آب او و گذاشتم عسل ری ش یرو دست

 . کرد

. خوردم  جا حضورتون از فقط. ستین یمشکل  -

  بالکن به  پا چکسیه که یطوالن مدت یپا نیبذار

 . ذاشت ینم خونه



 مادرم  هست  خاطرم: زد عسل ریش به یا اشاره

 . کرد یم درست  شهیهم

 .رفت ایدن از بودم که بچه: داد ادامه و  کردم نگاهش

 .متاسفم  -

  یول: دادم ادامه کرد، مم یتقد سکوت  در که یلبخند

 دوست شتریب رو یحاضر یها رعسلیش من دختر

 . کنم یم درست من که یرعسلیش نه. داره

  خوشمزه دیکن یم درست شما که یرعسلیش چرا؟  -

 ست؟ ین

 ... دیشا. دونم ینم: دادم جواب متعجب و خجل

 از مشکل نمیبب کنم  امتحان باری شد الزم پس  -

 ینم خوشم ها  رعسلیش نیا مزه از اصال من. کجاست

 . دمیم حیترج رو یسفارش ساز دست. ادی

 یم ازدواج نینگ با اگر. کردم فوت آرامش با را نفسم

 روز هر شیبرا. باشد پسرم توانست یم کرد

  بود یشکل هر به. کردم یم درست یسفارش رعسلیش

 .  کردم یم  هیته را رعسلیش نیبهتر

 .کنم مالقات جان نینگ با اومد شیپ یفرصت امروز  -



: گفت تیجد با او و دمیکش باال را می ابرو یتا کی

 .کنم صداشون ینطور یا گفتن خودشون

 .بله  -

 نیا به پاسخ یبرا ذهنم در یگرید ی کلمه چیه واقعا

  نیهمچ نینگ یعنی پسوند نیهم اما. نداشتم جمله

  پسرم نکهیا به توانستم یم یعنی. بود امدهین بدنش

 . شوم دواریام باشد

  یقیدقا که  یمرد یرو نگاهم و دادم حرکت  را چرخ

 با. ماند ثابت کرد، یم م یتماشا سالن ی سو آن شیپ

  شتریب را  شالم گوشه و گرفته چشم هم در یها اخم

 . بودم زاریب ن یسنگ یها نگاه از. دمیکش

 اومده؟  شی پ یمشکل  -

. نه: دادم یفندق یها  چشم به را نگاهم  یتند به

 ...میبر

 آورده در حرکت به را ها چرخ... او از قبل افتادم راه

 .دارن دوست رعسلیش جان نینگ پس: گفت و

  حیترج پرتقال آب به و بیس آب: گفتم نانیاطم با

 .داره دوست شتریب  یترش از رو ینیریش. دهیم

 



  من_ از_بترس #

 هشت #

 

  نگاهش ی نیسنگ. داشت یبرم قدم کنارم سکوت در

 . داشت ادامه

 ...نرفته من به. همسرمه هیشب موارد نیا تو  -

 ن؟ی دلخور موضوع نیا از  -

  نبوده من با  انتخاب... یعنی. نه: انداختم باال یا شانه

 .نکردم یتوجه  بهش. خوشحال ای ناراحتم بگم بتونم

  جان نینگ یداشت دوست ؟یچ بود یم مهم اگه خب  -

 باشه؟  هتیشب

  یشامپوها به و ستادهیا ها ندهیشو قفسه مقابل

  از ییموها نینگ آوردم ادی شدم، یم رهی خ که مختلف

 ژنیب ییخرما یموها  رنگ. دارد ژنیب  یموها جنس

 ...را  ژنیب یآشنا ی ها چشم و برده ارث به را

:  دادم نشان واکنش  یتند به. داد قفسه به را اش هیتک

 .افته یم

  خانم نباش نگران. انداختمین روش  و مینیسنگ  -

 . روزهیف



 .شد باز خنده به میها لب اریاخت یب

 خب؟  -

  از یچیه نی نگ کنم یم فکر که حاال: گرفتم گاز را لبم

 ذائقه چرا کنم فکر بخوام که نبرده ارث به من

 .ستین همیشب شییغذا

 . بده یلیخ که ینطوریا  -

  نگاهش یرگیخ. گرفت نظر ریز را صورتم  متفکر

  یها پلک پشت ریز صافش  یها چشم. بود قیدق

 زدم یا سرفه تک. بود شده دوخته صورتم به افتاده

  نینگ ازین مورد یشامپو. شود یفرار نگاه نیا بلکه

 سر با باالخره و دادم قرار دیخر سبد در را خودم و

 جان نینگ . شماست با حق: گفت دیتاک با برداشتنم،

 .نبردن ارث به شما از یز ی چ متاسفانه

 . کردم بغض اریاخت یب

 . نباشه نطوری ا تونیبعد بچه دیشا یول  -

  ییها حرف همان از. گرداندم رو و کردم ینیریش اخم

 ... که بود

 .لطفا طرف نیا از... روزهیف خانم  -



  به نگاهم. زد اشاره دست با او و برگشتم طرفش به

 دشید مقابل در داشت  یسع او که افتاد مرد همان

: گرفت اتی لبن یها خچالی سمت به را دستش. ستدیبا

 .دییبفرما

 دوست شنا شما: گفت  من با قدم هم. افتادم راه

 ن؟یندار

  شنا؟  -

 یم بود بچه که نینگ. ستمین اهلش: گفتم متفکر

  شهیم خودم اما. داشت عالقه یلیخ شنا کالس بردمش

 . ندارم ازش ی ا تجربه گفت

 نیب. برگشت  طرفم به  و برداشت جلوتر  قدم کی

 یعنی: گفت و بودم یونانی  ماست دنبال به ها ماست

 ن؟ینکرد شنا چوقتیه

 ه؟یب یعج زیچ: افتمشی باالخره

  و چسبانده خچالی درب ی رو را دستش کف بار نیا

 . بهیعج: انداخت آن یرو را اش ینیسنگ

  نیا نبوده مهم چوقتی ه... یلیخ نه من نظر از  -

 . موضوع



 ن؟یخوا ینم یا گهید زیچ: دیپرس و دمیکش عقب

 . میبر بهتره

 دنبالمان هم  هنوز که انسالیم مرد یرو  رفت نگاهم

 .میبر نه: دمیگز دندان به را لبم. آمد یم

  هل را سبدها دنبالم به و بردارم قدم جلوتر زد اشاره

 سرعت به. باشد همراهم داشت یسع هم هنوز. داد

. رود شیپ  من از جلوتر نبود قرار... افزودم میها قدم

  شده مرد متوجه  دیشا. دی ایب سرم پشت داشت میتصم

  به من. بود نطوریهم زی چ همه فقط هم دیشا... بود

  شناختم یم تا را ژنیب. نداشتم عادت ها  مراقبت نیا

 یم را تلفن  یگوش... اش یگوش و بود اش یگوش

 من از جلوتر شهیهم. کرد یم صحبت و دستش گرفت

 .  برگردد خانه  به عتریسر چه هر تا داشت یبرم قدم

 ... روزهیف خانم  -

  خو دنشیشن به. آورد لبم به لبخند ناخودآگاه تکرارش

.  شد یم زنده وجودم در یآرامش حس و گرفتم یم

 دایپ شیر ته. کردم نگاهش و دهیچرخ  صندوق مقابل

  یم کم اش چهره خشم از. آمد یم صورتش به شده

.  شد یم یداشتن دوست یها پسرک مانند به و کرد



 نقدریهم. باشد آرزو توانست یم یپسر نیچن داشتن

 ...! یحام

 خونه؟  یگرد یبرم  -

 تماس نی نگ تا خورمیم  ناهار. زنم یم یدور هی  -

 .میر  یم دیخر یبرا هم با. رهیبگ

 تا د؟یباش همراهم و ناهار بخوام اگه نداره یاشکال  -

 . ارهیب فیتشر جان نینگ

  یم هم نیا از بهتر. ندی بب را نینگ خواستیم دیشا

 هم. باشد داشته نینگ با یمالقات توانست یم شد؟

 بود ممکن  شد یم که دار ادامه نینگ با شان یصحبت

 . برسد هم یخوب  یجاها  به

  نه. گذاشت من عهده به را  انتخاب... انتظارم برخالف

...  ن ینگ یانتخاب شه ی هم یفودها فست نیب از

  یوارهاید. بود یسنت یفضا  با یرستوران شنهادشیپ

 یها ینقاش  از یمبلمان با شده یکار نهیآ و یآجر 

: گفت د،یکش یم عقب که را یصندل! یاتور ینیم

 .ادین بدتون یسنت یغذاها از دوارمیام

 . بود زده لَک یرستوران  نیهمچ یبرا دلم  -



 نی چن  ژنیب نظر به. آوردم زبان به را قتیحق

  نظر از و  بود ژشیپرست افت باعث ییها  رستوران

 ... یتر مناسب انتخاب فود فست نینگ

 . خوبه: نشست میروبرو

 

  من_ از_بترس #

 نه #

 

 و یآب بلوز  با یدختر  آمد منو ارائه یبرا که یکس

 و ییطال یها  راقی با ی ا قهیجل. بود دار نیچ دامن

  اش قهیجل  ست ییطال یها  راقی با سرش یتور شال

 .  بود شده

 دختر. کردم دراز منو سمت به را دستم یخوشحال با

 نیچن تدارک دیبا دیشا. کرد ممیتقد را مهربانش لبخند

 .  دمید یم هم  نمینگ  یبرا  را ییها لباس

 خانم؟ ید یم سفارش یچ خب؟: دیپرس منتظر

  نیا.  رفت یفندق یها  چشم سمت به منو از نگاهم

 بخواهم که نبود یادب یب پسوند؟ نیا با... جمله

 جمله انیپا به متشخصانه خانم کی. کنم یاعتراض



 نفس با و دهیکش دندان به را لبم. بود افزوده اش

 ساک خورشت: برگشتم جوان  دختر سمت به یقیعم

 ...! پلو یشام با

 .یقاسم  رزایم: افزودم یمکث با

 ...!برگشت او سمت به

  و زده گره  هم به را شیها دست. گذاشتم نیزم را منو

  درسته؟ یدار دوست ترش: شد خم سمتم به

 .کردم دییتا لبخند با

 ...انار و  ریس با نیداشت یمحل اردک: برداشت سر

 ارمیب. ترشه  و ملس... نطورهیهم: کرد  دییتا دختر

 خدمتتون؟

 . شمیم ممنون  -

 .  داد سفارش یدنینوش و ساالد  همراه به را قرمه شله

 نجا؟ یا یای یم ادیز: دمیپرس

 . بله  گفت شهیم  -

 ؟ یشمال یغذاها بخاطر  -

 .یمازندران... ام یشمال  -



 آن از ژنیب و  بود لمیم باب شیهوا و آب. زدم یلبخند

 ژنیب و میبود گذرانده آنجا در را عسلمان ماه. متنفر

  باب بار نیا گرید عسل ماه کی دیبا  داشت دهیعق

  هم هنوز سال دو و ستیب از بعد. مینیبب تدارک لشیم

 . بود نشده دهید عسل ماه تدارک

 ...هوا و آب خوش و یداشتن دوست. هی قشنگ یجا  -

 از. دیبزن یسر منم به اومدن موقع شمی م  خوشحال  -

 . برم یم لذت جان نینگ و شما  با یصحبت هم

 سفر معموال همسرم. میستین سفر اهل یلیخ ما  -

 . ادی ینم شیپ سفر یبرا یفرصت  و هیکار

 . دیرس راه از یدنینوش و غذا شیپ  با یجوان مرد

  از حتما اتمام از بعد. هستم ییالیو ساخت حال در  -

 .کنم  یم دعوت جان نینگ و شما

  حضورش. بود جذاب می برا اش یفروتن از حجم نیا

 و من یبرا را مردانه یخال   یجا توانست یم دیشا

 و فروتن نیچن که داشتم یپسر من. کند پر نینگ

 کنار در توانست یم نی نگ و بود یم  اخالق خوش

 هر یوقت خوردنش غذا. باشد خوشبخت یمرد نیچن

  یشباهت گذاشت یم دهان به  مرتب و کوچک را لقمه

  و احترام ت یرعا. نداشت ژنیب خوردن غذا سبک به



 نیتر یا گوشه در را ی گوش... نطوریهم هم ادبش

 از گرفتن چشم یبرا یتالش چیه و قرارداده زیم نقطه

  روز مثل میبرا. کرد ینم  آن با یگذران وقت و من

 احترام دی با چطور داند ی م خوب مرد نیا بود روشن

 . آورد بدست گذاشتن احترام با را

 دیشا یجوان  پسر نه مقابلم در دمیشیاند یم نیا به

  یتفکرات با ساله اند و شصت یمرد که ساله یس

  نهیآ یرو به  نگاهم. است نشسته لسوفانهیف و درست

  رنگ. دیچرخ آجرها نیب ی معمار در رفته کار به یها

  حک یاتورینیم یها ینقاش نیب در رفته کار به یها

 ...  وارهاید یرو به شده

 وانید شد  یکار نهیآ رانیا یتو که ییبنا نیاول  -

  شدن رانیو از بعد بعدها  که بود زند خان  میکر خونه

 آورده تهران  به داراالماره یبازساز یبرا  ها نهیآ

 . شدن

 و اون: گرفت یا نقطه به را اش اشاره انگشت

 دهیچیپ هم به بایتقر ها  نهیآ که ییجا همون. دینیبب

 گره گنیم  بهشون. بدن شکل  و گرد شکل هی تا شدن

 .  یساز



 گذر از بار نیاول یبرا... یسالگ چهل آستانه در

 به شده گوشت ذیلذ ترش اردک از. شدم یشاک زمان

 مورد در حاتشیتوض وجود با که یقاسم رزایم تا تنم

  یب رستوران، یفضا ل یتحل و ها نهیآ  نیب یها گره

 .  بود دهی رس نظر به خوشمزه اندازه

 امدنشین ی برا  یا بهانه را درس ،یتماس با دخترکم

 دانستم یم یوقت رفتمیپذ. رفتمیپذ یلبخند  با. کرد

  روز از ساعت نیا در خواندن درس  اهل من نینگ

 . ستین

 روزه؟یف خانم اومده شی پ یمشکل  -

 یمشکل نی نگ یبرا: افزودم که بود یکوتاه نه پاسخم

 . کنه میهمراه تونه  ینم امروز اومده شیپ

 

  من_ از_بترس #

 ده#

 

 .کنم یم  یهمراه من یبد اجازه  -

 زبان به نه که کرد ام فتهیش چنان نیری ش یصحبت هم

 .  اورمین



 به یوقت سوزان یآفتاب ظهر کی در اش یهمراه

  کرد، یم  مهمانم بار تره فروش دست  از یا نوشابه

 .  کنم رد نتوانم که بود نیدلنش چنان

: گفت گرفت، یم طرفم  به که را  نوشابه یبطر

 اگه. شهینم دای پ نجایا باال تیفیک با یزیچ  هر متاسفانه

 .کنم هیته رونیب از برم یستین راحت

 .خوبه نی هم: زدم حلقه  یبطر دور به را میها دست

 در. گذاشتم چشم به را فمیک ته از شده دایپ نکیع

 تک تک  دیخر یبرا. کردم نگاه خود به کنارش

  و نینگ یغرغرها و کردم یم صرف وقت  جاتیسبز

 کردن رو و ریز اندازه به... او اما شد یم بلند ژنیب

.  کرد اریخ  کردن سوا صرف وقت یارهایخ  تک تک

  از هم زیر ی ها فلفل یحت... نطوریهم هم  ازیپ و جیهو

 .  نماندند امان در وسواسش  نیا

 یبو از: دیخند و دیکش  بو را جاتی سبز تک تک

 .  ادی یم خوشم جاتیسبز

 یم ی پسر دیبا دیشا. دمیپاش شیرو  به را لبخند

 مفصل. دیایب بار تره  به همراهم که یپسر. داشتم

 از را مصرف کباری دستکش و بداند  معاشرت آداب

  یها سهیک. کند طلب من یها دست ی برا فروشنده



  ینم پخت از یزیچ دهد حیتوض و کرده  بلند را دمیخر

 . ندارد دست رو دیخر در اما داند

  خانه همچون. شد یم گرم حضورش در یزندگ چقدر

 .گرم یا

: دیپرس ن،یماش در دهایخر دادن جا  با ساده اریبس

 ها؟  فروش پارچه بازار میبر

 به غروب حال  در دیخورش با دلم. نخواست خانه دلم

  شد، یم تدارک دیبا یزود به که یشام و خانه فکر

 .  نداد راه  خود به یترس

 .  افتادم راه کنارش

 ،یا پارچه شلوار بی ج در برده فرو یها دست با

 . ستادیا هم کنار در شده دهیچ یها پارچه مقابل

 ؟ یخوا یم یا  پارچه چه  -

  که یروز از بعد نه. کردم حذف ام جمله انیپا از را ن

 .بودم  داده راهش پسرم یجا به و گذرانده او با

 . یرنگ یها  پارچه  -

 .کردم نگاهش تعجب با



  و شده دوخته صورتم به ها گوشه همان از نگاهش

  به را پارچه مختلف یها  رنگ. شد فروشگاه  وارد

 ! متر کی کدوم هر از: داد نشان فروشنده

  نتوانستم... مختلف یها  رنگ و ها پارچه ادی ز حجم

 .رم یبگ را ام یکنجکاو  یجلو

 ؟...!پارچه همه نیا  -

  پاسخ یبرا ی نرمش چیه از یاثر. زد زل  میها چشم به

 . نبود  سوالم به

: دمیپرس ممکن یصدا نی تر آرام با و شده تر کینزد

 هم یکاربرد  رنگ؟ حجم نیا با پارچه مقدار نیا

 دارن؟

 را دهانم آب... گوشم به دنیرس تا. کرد خم را سرش

 فقط: گفت آن از قبل او  و رفتن عقب یبرا دادم فرو

 یم دارد که یکس مثل  آن در شود یم  یبخواه اگر

 . دیچرخ رقصد

  خانه در  مقابل را دهایخر. خانه به برنگشتم زود

  آوردنشان اجازه  نه. راند  لب به خدانگهدار و گذاشته

 شیدها یخر. دیپرس یسوال نه و گرفت را  آشپزخانه تا

 سپاس: گفت اش خانه در  مقابل همان  و برداشت را

 .روزهی ف خانم گزارم



 قرار آشپزخانه در را ها  سهیک خوب  یها خانم مثل

 لبخند... نهیآ  یرو شیپ نبودم، من که یکس  مثل. دادم

  خانم  گزارم سپاس:  کردم تکرار  لب ریز و زدم

 .روزهیف

 مهمان اش عالقه مورد ی تزاها یپ از یک ی به را نینگ

 به یکالم العاده فوق انار  و ریس اردک از و کردم

  آشپزخانه در ینیچ گره با ییها نهیآ به.  اوردمین زبان

  زیم یپا از برخاستن ن یح در نینگ و کردم فکر ام

 !هیا  کهیت عجب هی همسا پسر نیا: گفت شام،

 *** 

 ...روز سه از بعد

 .آمد

  کرد، ی م پرت ها چرک رخت سبد در که را کتش

 .ام خسته یلیخ: گفت

 کارت: دمیپرس و آورده باال ام نهیس ی رو تا را پتو

 شد؟ حل

 کرد رمونیدرگ روز سه... یبدبخت با آره: دیدزد نگاه

  حل شکر رو خدا  حاال. میبرس جهینت  به میتونست تا

 ... بعد تا میبست و قرارداد . بود مهم نیهم. شده



 . دیکش باال را لبم گوشه

 را اش یگوش. برگشت گذاشت، یم  که حمام به پا

 . کرد پرت یتخت پا یرو به و کرده خاموش

 بود یازین. گرفتم شده  خاموش یگوش از را میرو

 ! اورم؟یب در سر شیمحتوا از بخواهم

 

  من_ از_بترس #

 ازده ی#

 

 . زدم ورق را کتاب و فرستاده عقب  به را میموها

 ... روزهیف  -

 سرش و بستم را کتاب. بود برخاسته حمام از شیصدا

 سرده؟ چرا آب: دیکش رونیب  در یال از را

 نگاه االن. دونم ینم: افتادم راه به آشپزخانه سمت به

 .کنم یم

 بار نیا. برگشتم  اتاق به دادم، یم شیافزا که را دما

 به رهیخ . آوردم باال م یگلو تا را پتو و دهیکش دراز

 .  بود خواب یبرا تالشم ژن،یب  لیموبا یگوش



 دستت: گفت یخاکستر   حوله در دهیچی پ بعد، یقیدقا

 . بود شده  خراب هیقبل حوله نکنه درد

 . نگفتم چیه

 و دهیچیپ سمتم به. گرفت جا کنارم و زده کنار را پتو

  یخبر  روز سه نیا: گذاشت میبازو یرو به را دستش

 هست؟ 

 . نه: دادم پاسخ بسته چشم

. کن پرداخت  خودت. حسابت به زدم و نی نگ هیشهر  -

  بانک به سر هی. دادم شیافزا هم ات سپرده یموجود

 هفته. یبزن امضا یباش خودت الزمه گفت یفتاح بزن،

 ؟ یدار الزم ی زیچ. هیترک رم یم ستمین یروز ده گهید

 .ندارم  الزم یزیچ. ممنون  -

 . باال طبقه اومده دیجد هیهمسا گفت یم هرمز  -

 . نطورهیهم  -

   ان؟ یخوب  یآدما  -

  را رخش مین. برگشتم سمتش به بار نیا و زده یغلت

 .رسه ینم نظر به بد: گرفتم  نظر ریز



  حوصله.  باز خوبه: انداخت هم یرو  به را شیپاها

 دردسر فردا نیمونیم تنها  تا دو شما. ندارم دردسر

 .شهیم

 و خودم به اعتمادش  به... اما نبودم یستیفمن آدم

 و رفته  ییخطا نیکوچکتر بدون. داشتم ازین نینگ

 یدور و بودن صدا و سر یب یبرا تالشم. بودم آمده

 ام یزندگ در یمشکل نیکوچکتر با من. بود دردسر از

 بود ممکن که یدردسر از او و کردم یم وحشت

 .  گفت یم دیای ب شیپ شیبرا

 ژنیب حضور وجود با بودن خواب. بستم را میها چشم

  فرو با را صبحم اگر بود یتر  مناسب انتخاب خانه در

 را دستش.  کردم ینم شروع گردنم در سرش رفتن

 زه؟یر یم موهات: کرد یغرغر و دهیکش میموها نیب

 و یبلند به نه و کرد یتوجه  شدنشان تر رهیت به نه

  یرو دست یداریب و خواب نیب... بودنشان مرتب

 ؟ یخور ینم صبحونه : گذاشتم اش نهیس

 یم شرکت  یزیچ هی. نه:  برخاست و زده کنار را پتو

  ینطوریا موهات ختنیر ن یا یبرا برو دکتر  هی. خورم

 . نزنه حال ضد



  محترم خانم... بود گفته بودم، دکتر که یبار نیآخر

 تیعصبان. نه هودهیب افکار. نه ینگران. نه استرس

 .نه

 ستادهیا بالکن در. برخاستم و زد رونیب  خانه از ژنیب

 .فرستادم  میها هیر به را تهران یصبحگاه یهوا و

 .روزهیف خانم ریبخ صبح  -

 .یباش داریب االن کردم ینم فکر  -

  موقع بد بازم پس: برد سر یباال را  شیها دست

 .  نجایا اومدم

 . ستین نطوریا  -

  جلوتر. کردم تر کینزد هم به را روبدشامبر طرف دو

 یا شهیش وارک ید لبه را  شیها دست و برداشته قدم

 طبقه بالکن از تونم یم هست یمشکل اگه: گذاشت

... اجازه با پس: گفت و  کردم ینه. کنم استفاده باال

 .ببر لذت هوا از شما و کنم شنا یساعت مین من

 صبحونه : کردم باز دهان اش خانه به ورودش از قبل

 ؟یخور  یم دخترم و من با رو

 شما؟ با: دیکش عقب را تنش وارید به دست



.  کنم جبران بود کرده مهمانم که را یناهار  بود قرار

. باشد شیبرا یجبران توانست یم یخانگ صبحانه کی

 . کردم یم را تالشم بار نی ا حاال... دیشا

 . شمیم مزاحم گهید ساعت کی من پس  -

 راه سرعت به. شد اش خانه وارد او و زدم لبخند

 غرق نینگ به و کردم باز  را نینگ اتاق در... افتادم

 دعوت رو  هیهمسا صبحونه یبرا: گفتم خواب در

 .کردم

 ...خب: دیکش سرش یرو را پتو

 نینگ: اتاقش داخل در نور دنیدو یبرا زدم کنار پرده

  یآقا از. کنم درست صبحونه خوام یم مامان جان

.  بخوره  صبحونه باهامون کردم دعوت هم هیهمسا

 . ایب بشور و صورتت  و دست پاشو

 .باشه  -

  ها مرغ تخم.  آشپزخانه سمت انداخت راهم رفتنشیپذ

 با... املت یکم دیشا. دمیچ زیم یرو مرو ین یبرا را

  ها نان. ختمی ر کسریم در  را ها یفرنگ گوجه  فکر نیا

  داغ عسل ریش دادن بیترت. آوردم رونی ب زریفر از را

  یقیدقا بودم، ونیمد او به  که یروز تشکر یبرا هم

 . گرفت را وقتم از



  ختهی ر یموها کنسول نهیآ در و افتادم راه در سمت به

  جمع مچم ی رو کش با و  زده چنگ را  ام شانه یرو

 به را در فرستادم، یم که سرم یباال را ها آن. کردم

 .گشودم  شیرو

 نان کی. بود میرو شی پ یسنگک نان از یریتصو

 چشم شدن دهیکش نییپا  با که بزرگ  یمثلث سنگک

 . زد وندی پ نگاهم به را یفندق یها

 ... سالم  -

 .یاومد خوش  -

 .دییبفرما: گرفتم فاصله در یجلو از

 اطراف نیا کردم فکر: گرفت سمتم به را  سنگک

 هی نکهیا از بهتر یچ . ستین تازه نون از یخبر

 .باشه همراه تازه نون با صبحونه

 

  من_ از_بترس #

 دوازده#

 

.  بود یزندگ د،یچیپ ام خانه در که ییبو و نان یداغ

 حس. بودند زنده که ییها نفس... دیتپ یم که یقلب



 به روشن و واضح را یزندگ و دیبلع  مرا که یخوب

 . دیکش ریتصو

 قهیسل کنم اعتراف دیبا: گفت اطراف، به ینگاه با

 . شهی ستا قابل شما

 نینگ کردم یم فکر: گفت نشست، یم  که زیم پشت

 .دارن حضور هم جان

. دهیخواب: گذاشتم شیرو شیپ را عسل ریش وانیل

 . یدار دوست نیبب

 هست؟  ازین یکمک  -

 نون: گذاشتم زیم یرو هم را دم تازه یچا  یها  فنجان

 .چسبه یم دم تازه و نیریش یچا  با سنگک

 .دیکش بو و کرده خم را سرش

 داره؟  یخوب یبو  -

  ییبو... یزندگ یبو: زد  زل نگاهم به و گشوده چشم

  نطوریا. ی بر و یکن ترکش ینتون شهیم باعث که

 ست؟ ین

 . دونم ینم: انداختم باال شانه

 .شد کنجکاو نگاهش



  یزیچ میزندگ یتو امروز به تا یبخوا و راستش  -

 . نکردم ترک رو

 دن؟ یم  آزارتون که ییکسا یحت  -

  تحمل گرفتم ادی: دادم پاسخ اما نبود افراد از بحثمان

 کنم فکر. کنم یم یباز خوب و کردن تحمل نقش. کنم

 . افتادمین کردن ترک فکر به  یحت چوقتیه

 ترکم تونستن تا. شدم ترک تونستم تا من یول  -

 .سپردنم یفراموش به و گوشه هی گذاشتنم . کردن

 .مامان  -

 .یاومد خوش: گذاشت آشپزخانه به پا ن ینگ. برگشتم

: برخاست نینگ ورود احترام به یصندل  یرو از

 . شدم مزاحمتون

: نشست و  دهیکش عقب را  او دست کنار یصندل نینگ

  نکهیا از. مییتنها  معموال مامان و من. ستی ن مزاحمت

  خوشحالم بخوره شام  و ناهار باهامون باشه یکس

 مامان؟ درسته. میشیم

  از و برخاست زیم یرو به ینگاه با نینگ. کردم دییتا

 . آورد یشکر حلوا و عسل ریش خچالی



  به: گفت آهسته و کرد مزه مزه را رعسلشیش وانیل

 .  ست العاده فوق رعسلتونیش من نظر

: برگشت شی جا  سر نینگ و دادم یفرار  را خجلم نگاه

...  معمار یگفت. میبزن حرف خوب نشد روز اون

 درسته؟

 .معمار مچهین هی  -

  یقیدق نگاه با نینگ و گذاشتمشان خودشان حال به

 ت؟یواقع ای هیفروتن از: دیپرس

  به. داد تکان را ام خانه اش خنده یصدا. دیخند بلند

 یم اضافه هم را خنده د یبا ام خانه یتو  یزندگ حس

 .  کردم

.  دارم ادیز  خونوادم تو معمارها  مچهین  نیا از من  -

  و یمعمار عشق هم مامان... معمارن هام  ییدا جفت

 . زاستیچ نیا و ی عکاس و هنر

  اُپرا تونه یم: گشود هم  از هوا یرو را  شیها دست

  یباز از ها ساعت  برات و بره تئاتر. بده گوش

 .بگه گراشیباز

 ؟یندار دوست تو  -



: کرد انتخاب خوردن یبرا  را کیک از  یا تکه نینگ

. بابام مثل. کتابه  و حساب و ارقام و اعداد حمیترج من

 دوست. ادی  ینم خوشم هم زایچ نیا و اُپرا  و تئاتر از

 . بگذرونم یمهمون و نت میگ یتو و وقتم دارم

 .  باشه تر کینزد مامان به من قیعال کنم فکر پس  -

 و کنمی م عرض تیتسل االن از پس: دیخند نینگ

 چون یکن استفاده مامانم با  یهمراه از کنم یم شنهادیپ

 مطمئن باهاش که یکس  نطوریهم و هی عال دوست هی

 . گذره ینم بد بهت باش

  یم یعنی: دیکش سمتم به  نینگ صورت از را  نگاهش

 کنم؟ حساب  تونیدوست یرو تونم

 طرف به را مربا و نان از یا لقمه. کردم سکوت

: کرد دراز دست او و کرد امتناع نینگ. گرفتم نینگ

 دست از رو  یز یچ نیهمچ  باشم جات من جان نینگ

 طرف از نکهیا دوم و هیعال  مزه هی نکهیا اول. دمینم

 . هست مامان

  مربا: دیورچ لب نینگ سپردم، دستش به که را لقمه

 . ندارم دوست

 درست برات یخوا یم یز یچ: زدم املت به یا اشاره

 کنم؟



  زیم یرو االن  که هست هم  یزیچ: گفت نینگ از قبل

 نباشه؟ 

 یم هم  تو ا : کرد شی پهلو حواله یا  سقلمه نینگ

 .  یبد جا مامانم چشم تو و  خودت  یخوا

 !نی نگ: دمیگز لب

 یبرا میها چشم شد، بلند که جفتشان خنده اما

 به که بود خوب چقدر. دندیچ السیگ آلبالو  خودشان

 .  بودند شده یمیصم یزود نیا

 دعوت ازت یباز هی یبرا من نداره یاشکال  پس  -

 هی و داره نت میگ دوستان از یکی. جان  نینگ کنم

 .کردن  یباز یبرا یعال طیمح

 گرفت، که را دمییتا و انداخت صورتم به ینگاه نینگ

 .  نه که چرا: داد پاسخ

 ؟یچ  شما: برگشت من سمت به

  خونه بمونم دمیم حیترج: بردم باال را می ها دست جفت

  بخوام و دستم  رمیبگ دسته هی نکهیا تا بخونم کتاب و

 . بکشم رو نشسته کنارم که یآدم

 در مامانم نظر. دییبفرما: کرد اعالم معترض  نینگ

 .یوتر یکامپ یها  یباز مورد



 شماره ناطق، آراز همراه نینگ کردن یراه از قبل

 . گرفتم  را فرهاد

  یآبج ورا  نیا از: گفت ی سرحال و خوش یصدا با

 . خانم

 چطوره؟  جان یمص فرهاد؟ یچطور  -

 

  من_ از_بترس #

 زده یس#

 

  یمص داد یم  حیترج اما داشت را معصومه یبایز نام

 رفتهیپذ چکسیه یبرا نام نیا نظر به. میبزن شیصدا

  به کرد، دیتاک دهیفر که یبار  نیاول همان من اما نبود

 از و داشت دوست یوقت. کردم اش یجار زبانم

  آزارش د یبا چرا نبود ی راض شدن خوانده معصومه

 رابطه که شد باعث لیدل نیهم دی شا م؟یداد یم

 . باشد قبل از بهتر یاندک جان یمص و من یبعدها

 شما. نجاستیا اتفاقا. رسونه یم سالم خوبه  -

 .نینگ... ژنیب  آقا ؟یچطور



  نبود ییروزها یبد به جان یمص و من رابطه دیشا

 یم حیترج اما نداشت را دنمید چشم جان یمص که

 فرهاد با ی صحبت او حضور در و لحظه نیا در دادم

 . باشم نداشته

  چطوره؟ مامان بدونم خواستم یم. یهمگ میخوب ما  -

 گفت؟ یچ دکترش

 حال در که بود یسوال نی بهتر اما بود ی مزخرف سوال

. بپرسم توانستم یم یمص یحضور  وجود با و حاضر

 ریگ نیزم وجود با نه. شود خوب نبود قرار مامان

 . ریاخ  یها سال در شدنش

 یچ. بود سرش یباال  دکتر روز یپر اتفاقا آره  -

 خودش  هم. ینطور یهم که مامان... روزهیف باشه

  غذا داره روز هر که بس ام یمص. ما هم  شده خسته

 .نداره نا  گهید فرسته یم و پزه یم

 در که یا فهیوظ تنها یمص. راندم لب به  یتلخ لبخند

 بعد روز یغذاها فرستادن داد یم انجام مامان قبال

 تمام مامان. بس و بود پرستارش  و مامان یبرا

  یبرا را التشیتحص داشت میتصم یمص که ییسالها

 و تر را  پسرانش دهد، شیافزا فرهاد از بودن سر

  یم باال راست وارید از که  ییپسرها. بود کرده خشک



 خسته مامان یبرا پختن غذا از یمص حال و رفتند

 .بود

  خوب نقدری هم عروساش... انشاا. نکنه  درد دستش  -

  سالم. دید خواهد و زحماتش  مزد مطمئنم . باشن

  شما مزاحم گهید. نطوریهم هم پسرا به... برسون

 امی یم ماه  آخر کنه وقت کمی نینگ نمیبب. شم ینم

 .کنه در یخستگ جان یمص تا مونم یم یوقت چند

 گوشم به تلفن پشت از جان یمص دار صدا پوزخند

  قطع را تماس و کرده کوتاه را یخداحافظ. دیرس

 .   کردم

  بغض با و  گذاشته چشم یرو به را می ها دست جفت

  را او بتوانم داشتم آرزو. کردم  فکر حالش و مامان به

 که یبار نیاول... اورمیب خودم کنار و  شهر نیا به

  سکوت در یا بله و نه بدون  ژنیب بودم، کرده مطرح

 کرد یم مشخص نیهم. بود رفته و گرفته را راهش

  که یپرستار و فاصله نیا. ندارد کار نیا به یلیتما

 هم کرد یم یدگیرس مامان به چطور دانست یم خدا

 . میدردها بر بود یدرد



: گفت طنتیش با و گرفت تماس فرهاد بعد یساعت

. یبزن حرف یخوا ینم یمص شیپ دمیفهم  خانم یآبج

 .االن خدمتم در من بفرما

 در خواستم یم فقط. جان فرهاد نبود ی خاص زیچ  -

 دوستم دختر یبرا. بپرسم سوال یمعمار هی مورد

  خواست ازم پسره بود معمار چون اومده خواستگار

 .نه ای یشناس یم رو پسره بپرسم ازت

 ارتباطمان دهم حیتوض فرهاد یبرا خواستم ینم قطعا

 . ستیچ  ناطق آراز با

:  گفت و دهی کش سر را آب ای  یچا از یا  جرعه فرهاد

 نیا هست  یک حاال. نه که چرا بشناسم. خوب ام یلیخ

 شانس؟ خوش دوماد آقا

 ...ناطق آراز  -

: آورد در را  ام ناله فرهاد، یپ در یپ یها  سرفه و پق

 داداش؟ یشد یچ

  آراز: دیپرس یطوالن و هم  سر پشت یها سرفه از بعد

 ناطق؟ 

 ؟یشناس یم  -



 هست ام یکس مگه: گفت سرفه، چند از بعد هم باز

  دختر یخواستگار اومده ناطق آراز واقعا. نشناستش

  دوستت؟

 ه؟ یبد آدم  -

 رانیا پسره نیا یول خبرم یب و اونجاش بد؟ آدم  -

. رانی ا برگشته دونستمینم اصال... نخونده درس

  یبچگ همون از اما داره رانیا تو یادی ز  یها پروژه

. هیموفق معمار. بوده اونجا ور، اون فرستنش یم که

  داره و پولش هم. نشناستش بازار نیا تو  ستین یکس

 بزرگشم پدر... معمارن جد اندر جد... و  شییتوانا هم

 معمار هم  مادربزرگش نطوریهم. هی معروف معمار

 . خودش یبرا ستین یکس کم. صهباست میمر معروف

 ؟یدونینم یزیچ خودش مورد در  -

  یول برات پرسم یم یبخوا ... روزهی ف دونم ینم  -

 یوقت هم نقدریهم. ندارم موردش در یاد یز اطالعات

 . دمیشن برد  و برتر معمار  زهیجا  پارسال

 یآدم عقل به که بود فروتن یا اندازه به. زدم لبخند

 یجوان. باشد داشته یموفق یزندگ نیچن که دیرس ینم

 در را خود یتیموفق حجم نیچن با او سال و سن در

 .  شد  یم سوار غرور اسب به و  دید یم عرش



  ناطق آراز  مورد در یی جو و پرس داد قول فرهاد

 نیا که دیرس  یم نیا به اش جمله تمام اما  کرد خواهد

 ناطق آراز دنید یبرا نینگ. کند یم شی ستا را پسر

 . زد تن لباس شه یهم مثل انتظارم برخالف

  خوشگل یخوا ینم: ستادمیا اتاقش در  چهارچوب در

 ؟یکن تر

  انداخت،  یم شیموها ی رو که را رنگ سبز شال

  مطمئنم اونم. نمیهم من مامان: ستادیا نهیآ مقابل

  زایچ نیا عاشق که دهید یفر و قر دختر اونقدر

 یعاد دوست تا دو فقط خوام یم من عالوه به. نباشه

  چشمش به  و خودم بخوام ستمین یزیچ  دنبال. میباش

 . بکشم

  یم جان مامان دارم دوست: دمشی کش آغوش به

 .که یدون

  منم: دی چیپ گردنم دور به تر محکم را  شیها دست

  بزن زنگ. باش خودت مراقب. یمامان دارم دوست

 نباش منم نگران. نمون تنها. شتیپ اد یب دایش خاله

 . گردم یبرم شام از قبل

 و کنم یم درست شام. مسافرت رفته ستین دایش  -

 .مونم یم منتظرت



 .یای ب باهامون هم تو کاش: دیبوس را ام گونه

 

  من_ از_بترس #

 چهارده#

 

 دخترم نباش نگران. ادی  ینم خوشم که یدون یم  -

 .بگذره خوش برو

 که یصورت در خواستم  او از. کردم ی راه را نینگ

 . ردیبگ تماس داشت وجود یمشکل

 از یامیپ یط دهیفر یبرا. نشستم ونی زیتلو مقابل

 از عتریسر  یلیخ او و نوشتم مامان موجود  طیشرا

  خواهر ر یتصو به. گرفت تماس کردم یم فکر آنچه

  حالم یآشپز نیح. شدم رهیخ نیدورب قاب در زمیعز

 را مامان حال... شد ایجو  را نینگ تیوضع. دیپرس را

. ستین بد: نشاندم لب  به یتلخ لبخند د،یپرس که

. بمونم یروز  چند برم روزا نیا دیشا... یهمونطور

  و جمع و  کاراش کنهیم  فرصت یک نی نگ نمیبب دیبا

 . کنه جور



  شیبرا یپاسخ... خواستیم عذر نبودنش یبرا دهیفر

 مامان با کمترم فاصله وجود با چون دیشا. نداشتم

 .باشم کنارش توانستم  ینم هم هنوز

.  کردم درست ساالد نینگ یبرا. دمید تدارک را شام

 قورمه و داده قرار ماکرو  در را شده سرخ مرغ لهیف

 .  گذاشتم اجاق  یرو کوچک یا قابلمه در را یسبز

  دهیکش رونیب کتابخانه از را دهیرس راه از دیجد رمان

 مرد تیشخص یزندگ در غرق. نشستم  کاناپه یرو و

  از. شد گشوده یا همهمه با خانه در که بودم داستان

 مامانم گهید ایب: گفت خندان نینگ و  برخاستم جا

 .شهیم خوشحال

  طیشرا در مامان دیشا. جان  نینگ شم ینم مزاحم  -

 .رسم یم خدمت  تر مناسب فرصت. نباشن یمساعد

 ...مامان: شد بلند نینگ یصدا

 . د ییبفرما: برخاستم و کرده مرتب را میموها

  یخاک یشلوار با. داشت حضور  ناطق  آراز در مقابل

 به را آن اش یآسمان یآب کت که یدی سف راهنیپ و

 عمق  دنشید از لبخندم. دیکش یم  رخ به ییبایز

  لباس چطور دانست یم یخوب به جوان نیا. گرفت

 . کند رفتار چطور دانست یم که همانطور. بپوشد



 و اوقاتتون صدامون: کرد خم سر  یاندک دنمید با

 .روزهیف خانم کرد مکدر

 .کردم درست شام. داخل  نیایب. هیحرف چه نیا  -

 ... دهیم نشون یسبز قرمه ده یچیپ یبو  -

 ن؟یهست یچ   منتظر پس: زدم یا اشاره

: دشیکش داخل  به و انداخته شیبازو دور دست نینگ

  خوش اونقدر یخال جات  مامان یوا  گفتم؟ یدید

 گوشه هی  همش. ستین  یباز  اهل آراز البته گذشت

  یگفت. کرد یم ینقاش خودش یبرا  و بود نشسته

 بود؟ ی چ تینقاش ینداد نشون چرا یدیم نشون

 بلند دست  گرفتنش یبرا من و دیکش تن از را کتش

  در: داد پاسخ سپرد، یم دستم به که را کت. کردم

 ... ندهیآ در. جان نینگ ندهیآ

 ییرایپذ مبلمان یرو  شام، صرف از  قبل بار نیا

. گذاشت مان ی تنها لباس  ضی تعو یبرا  نینگ. نشست

 یم گرید ی پا یرو که را راستش یپا  مودبانه یلیخ

  نکهیا از شمیم خجل دارم واقعا: برداشت سر انداخت،

 .هستم مزاحم شهیهم



  یمزاحمت پس. میش یم خوشحال نینگ و من  -

 . ستین

  را آلبالو ترش شربت. داد  تکان دییتا به  یسر بار نیا

  قرار زیم یرو  و یپرتقال  کی نینگ یبرا. کردم آماده

 . دادم

 وانیل سمت به داشتم انتظار  که همانطور را دستش

 .  کرد دراز آلبالو

 .یببر لذت یباز از نینگ مثل کردم یم فکر  -

  جان نینگ به داشتم دوست: داد تکان نی طرف  به یسر

 .باشه بوده نطوریهم  دوارمیام و  بگذره خوش

 .بود یعال واقعا. گذشت  خوش منم به: شد دایپ نینگ

. نشست کنارم او و دادم نینگ دست به را وهیآبم

: گفت آراز به رو و داده هیهد ام گونه به یا بوسه

 برم؟ بخوام بازم اگه هییپرو یول

 . میریم هم با. بگو بهم یبخوا وقت هر  -

 .  نقصه  یب و خوب دوست هی واقعا. مامان نیبب  -

 .  نمیبچ و شام زیم برم تا نیبخور  -

  شده سرخ لهیف. گذاشتم شانیتنها و رفته آشپزخانه به

 با هم را شده خرد یها نان. زدم برش ساالد یبرا را



  یرو برش  یبرا را کاهوها و دادم تفت تونیز روغن

 . گذاشتم تخته

 هست؟ اجازه  -

 . البته: زدم لبخند. بود ستادهیا در  چهارچوب در

  تنها دست شما گفتم داشت یتلفن تماس جان نینگ  -

 .کنم کمک زیم دنیچ تو منم یدیکش  و شام زحمت

   باشد؟ دهیفهم حد نیا تا توانست یم چطور  نفر کی

 .کنم خرد بده اجازه  -

. دمیچ زیم  یرو را ظروف و داده دستش به را چاقو

 .ساالد و شده خرد  یها  ازچهیپ

 .بودم محروم یسبز قرمه خوردن از بود یمدت  -

 یلیخ. کردم برعکس و برگردانده قابلمه  یرو را سید

. برداشت ظرف یرو از را قابلمه و ده یچرخ عیسر

  کرد، یم می تماشا رهیخ که یفندق یها چشم  در نگاهم

 داشت یسع  یوقت. ام یقدم کی در درست. ماند ثابت

 چشم. کند بلند را دهیکش دم یپلو از شده یخال قابلمه

 .ممنون: دمیکش قابلمه به را میها

 

  من_ از_بترس #



 پانزده #

 

 .گذاشت نکیس یرو را  یخال ظرف

  ته. نداره یفیتعر یآشپز یتو یلیخ بزرگم مادر  -

 . شانسه  هی برام معموال سرخ گید

  یخواست وقت هر: گذاشتم  زیم یرو را خورشت  ظرف

 .  بگو بهم

 و آورد خچالی از را ها یدنینوش. دیرس راه از نینگ

 . نشست

 ظرف در دستش کنار از را خورده برش یکاهوها 

 .لطفا نیبش ستی ن یزیچ  گهید: زدم اشاره و ختهیر

  مجبورم برد یم کار به مقابلم در که یادب و احترام

 . کنم  نثارش را احترام کرد یم

 اهل: دی پرس او و کرد  انتخاب را ساالد ظرف نینگ

 جان؟ نینگ یستین  یسبز قورمه

 کننده چاق هم. قاشق چند حد در دیشا... یلیخ نه  -

  یلیخ یسنت یغذاها با. ندارم دوست ی لیخ  هم هست

  و ممیرژ باشه قرار دمی م حیترج. ندارم یا ونهی یم

 .باشه چرب و یعال  یا یالزان هی  یبرا  بشکنم



 هم؟ شما: دیپرس و نشستم زیم پشت

 حیترج من. نه: گرفتم سمتش به را کوچک ریگ کف

 به و بخورم و ذیلذ یغذاها تونم یم چقدر هر دمیم

 .کنم ورزش میرژ گرفتن یجا

 . نهیهم یزندگ اصول: دیخند

 میرژ گفتم بهش . رینگ و مامانم  طرف: کرد  ینچ نینگ

  بدن که رهیبگ میرژ دیبا. دهینم گوش یول رهیبگ

 .باشه داشته یسالم

  در من نظر به: زد هیتک بشقاب ی لبه را چنگالش

 دیبا چرا. داره یمناسب و سالم بدن هم  حاضر حال

 ره؟ یبگ میرژ یخودیب

 ای یمن طرف: کرد  کیبار را شی ها چشم نینگ

 مامانم؟

  چانه ریز به و زده گره هم در را شیها دست بار نیا

 ! جان نینگ حق: رساند اش

 مهمه؟ مگه چقدر  حاال:  انداخت باال ی ا شانه نینگ

 طرف دیبا االن مثال. بود حق طرف دی نبا  هم شهیهم

 . یباش من



  از ریزنج دو. کرد دراز نمک برداشتن یبرا  را دستش

  نگاهم. خورد ُسر انگشتانش لب تا دستش مچ یرو

  ناطق آراز و شان ییبای ز و بود رهایزنج  ظرافت به

. کاره نیتر درست نیا. حقم  طرف شهیهم من: گفت

 ست؟ ین  نطوریا

. چرخاند من سمت به نی نگ از را سرش یسر یلیخ

  دهیکش یفندق یها چشم به رهایزنج ی رو از نگاهم

 شده دوخته نگاهم به برنده و زیت شی ها چشم. شد

  به. بود کرده مغلوبم نگاهش یر یغافلگ نیا. بودند

 .بله: دمیکش  صورتم یرو ی لبخند یسخت

  بهت جان  نینگ بگم دیبا : بست چشم قاشق  نیاول با

 . پخت دست نیا داشتن بابت شه یم میحسود

 ؟یخند یم چرا : دیپرس و افتادم خنده به

  دلم. یگفت بامزه یلیخ: دی کش سر را آب وانیل نینگ

 .  سوخت

  پخت دست از تونم یم تاینها من. بسوزه هم دیبا  -

 .زنه ینم دل به یچنگ نیهمچ که بخورم فرحناز

 ...فرحناز: دیپرس من از قبل نینگ



 را بودم کرده دراز دست برداشتنش ی برا که وانیل

 روز دو یا هفته... آشپز: گذاشت مقابلم و برداشت

  حس چرا دونم ینم یول  کنه یآشپز برام تا ادی یم

 مثل شتریب. محبت تا دنیم پول یبو غذاها کنمیم

 .کردن یآشپز  دل ته از تا براش هست فهیوظ انجام

. گهید جورن  هی غذاها همه. داره ام یفرق مگه  -

 مامان؟ نه مگه

 . کنه فرق کنم فکر  -

 من دیبا: گفت خاست یبرم که غذا زیم  پشت از نینگ

. بدم لیتحو امشب رو یمشتر  کار دیبا آراز  یببخش و

 .زارمیم تنهاتون

 و شام زیم کردن جمع یبرا . برخاستم ن، ینگ رفتن با

 ه؟ یچ شما ح یتفر: داد اش یصندل به را اش هیتک او

  متفکر گذاشتم، یم نک یس یرو که را ها بشقاب

 ... ورزش. لمیف یگاه... کتاب معموال: دادم جواب

: ستادمیا ش یروبرو و داده نتیکاب لبه  به را ام هیتک

 .کارا نیا از

  خونه رونی ب شغل شما طی شرا با ییها خانم  معموال  -

 . کنن ی م انتخاب رو



 .نشاندم لب به  یتلخ لبخند

 ن؟ینرفت دنبالش  -

 ... که دونم ینم: انداختم باال شانه

  چوقتیه: دادم ادامه سکوتش و ها چشم ینیسنگ  ریز

 .که نبودم بلد ام یکار. ومدین شیپ فرصتش

 . دوخت ریز به که بود او را  نگاهش

 پلممید. بودم نگرفته پلممید کردم ازدواج یوقت یعنی  -

 به یدگیرس. گرفتم یسخت به نینگ اومدن ایدن به بعد

 هم ژنیب. گرفت یم ی ادیز وقت هم  ژنیب و نینگ

  جاش به داد شنهادیپ و بگذره  سخت برام خواستینم

 .بذارم دارم دوست که ییزایچ  یبرا و وقتم

 ؟ینداشت دوست و رفتن دانشگاه  -

 

  من_ از_بترس #

 شانزده #

 

 



.  دونم ینم واقعا. داشتم کنم فکر: دمیکش یقیعم نفس

  اون. بود ازدواجمون از  قبل یلیخ ژنیب  با مییآشنا

  چوقتیه. نبود سرم تو رفتنم دانشگاه فکر  یحت وقتا

 .کنم فکر  بهش نتونستم

 ؟یبر یم لذت هنر از  -

 یلیخ: افتمی باز را درونم یدیناام حس تمام بار نیا

  دیشا. تئاتر نطوریهم. دارم  دوست رو ها داستان. ادیز

  یم انتخاب رو یگر یباز داشتم یا گهی د انتخاب اگه

 .کردم

 .یادراک گریباز هی مثال  -

 تونم یم تر  راحت یلیخ.  یحس شتریب کنم یم فکر  -

  حس تونستم یم بهتر. کنم برقرار رابطه احساسات با

 .کنم مطالعه بخوام نکهیا تا کنم ی باز و رمیبگ

  زیم و ختهی گر نگاهش ریز از. کرد یم  نگاهم متفکر

 در را ها ظرف. کردم جمع یگرید کالم بدون را شام

 ؟ یچا: شکستم را سکوت باالخره و دهیچ نیماش

 کلمه کی فقط. کنم اضافه یشوندیپ و پسوند نتوانستم

 ...  او و

 !لطفا: کرد خرج احترام هم باز



 به را اش هیتک شد، بلند که ساز یچا قل قل یصدا

 و سکوت. دوخت چشم  روبرو به و داد یصندل

 گرفته و مغموم صورت تا کرد فراهم یفرصت  نگاهش

 قلبم صورتش بار نیاول ی برا . رمیبگ نظر ریز را اش

  یاندک هم دیشا... وحشت و لرز نه آورد درد به را

 . جانیه

 ...پدربزرگم  -

.  ریغافلگ را ام رهیخ نگاه و برداشت سر کلمه نیا با

 همان مثل . دستپاچه و  واضح یلیخ. دمیدزد چشم

  یتا کی . بودم شده آشنا  ژنیب با تازه که یدوران

  را اش افتاده یها چشم پشت  و رفت باال که شیابرو

  که همانطور و دمیچرخ ساز یچا سمت به د،یکش

  کردم ی م خاموش و  روشن یخودیب را اش دکمه

 ...پدربزرگ: دمیپرس

 یبرا را کلمه تنها. حیتوض نه داشتم سوال نه

 . دهد ادامه او تا راندم زبان به یادآوری

 . هستم یا  افسرده آدم من  داره اعتقاد پدربزرگم  -

 چرا؟  -

  زدن حرف یجا به دم یم حیترج  معموال چون  -

 .  کنم سکوت



 لبه با دیسف فنجان. آوردم رونیب کشور از فنجان دو

 .  دار هالل ییطال یها

 .نی باش تر افسرده من از شما کنم فکر حاال  -

  باال یا شانه و دیخند هم او. دمیخند   اریاخت یب

 . انداخت

 . کردم یم فکر: گفتم آمده  شیپ بحث اصالح یبرا

  بوده یدیمف افکار  دوارمیام: گفت... یفکر چه دینپرس

 .باشن

 مثل دیشا: دمیپرس اما بود دیبع شناختم یم که یمن از

 ... تو افکار

 او دیبا دیشا. زد تشر ذهنم. کردم مکث شما و تو نیب

 یم نینگ دوست اگر... اما. کردم یم  خطاب شما را

... است پسر هم داماد. آمد  یم حساب به پسرم. بود

 . زمیعز داماد

 .  بود دیمف من افکار  -

 را زبانم. کند کی تحر را ام یکنجکاو  بود شده موفق

...  که کردم یم آماده پرسش و چرخش ی برا دهانم در

 . کرد  را خود کار ساز یچا شدن  خاموش دکمه



 را دیسف دستمال. گذاشتم کن گرم یرو را دم تازه یچا

 یبرا: زد یقیعم لبخند او و  یا شهیش یقور  یرو هم

 دن؟یکش دم خوب

 . کردم دییتا سر با

 داشته یا شهی ش یها پنجره اگه که یساختمون مثل  -

 .کنه گرم و وجودت تونه یم دیسف سقف و باشه

.  بودم کرده درک را منظورش. دادم باال را میابروها 

 یداشتن دوست توانست یم یساختمان نیچن نظرم به

 . باشد

 .روزهیف خانم معمار کی  آشفته ذهن  -

 کنن؟ یم فکر نطوریا شهیهم  معمارها  -

 .بله کنم فکر: انداخت باال یا شانه

 میها دست. نشستم  شیروبرو و کرده پر را ها فنجان

 .زدم حلقه  مقابلم فنجان دور به را

 دیشا. باشه داشته  وسطش  یا نهیشوم که یا خونه  -

 یبتون. باالش یبهار  جنگل با. گرد  زیم کی هیشب

 .یبنوش یچا و ینیبش نهیشوم گرد  گرم نطوریهم

 .کردم تصور  را یا خانه نی چن و بسته چشم  اریاخت یب



 به و دار تب یها پنجره خونه رونیب یسرما  -

  رنگ نیبهتر به خونه یدما بده اجازه و بذاره شینما

 . یقور نیهم  مثل درست. برسه یزندگ

 کرده عرق یها دانه. بود او با حق. چرخاندم  یسر

 .  بودند دهیچسب  یچا یقور وارهید به

 روزه؟ یف خانم ی باش معمار یداشت دوست  -

 . دادم تکان  دییتا به یسر

 . گرفت قرار زیم یرو یچا یخال فنجان

 .کنم یم زحمت رفع اجازه با  -

 

  من_ از_بترس #

 هفده#

 

 و برداشت را یآب کت. رفتم دنبالش  خانه یجلو  تا

 یسر در مقابل. آمد چشم به خانه در ی آب یخال  یجا

 .یباش داشته یخوب شب: کرد خم

 شب شیبرا  تا دینچرخ  دهان  در ام خورده قفل زبان

 در من و گذاشت اش خانه به پا. کنم خرج را یخوش



.  خانه  در به دادم را ام هیتک. بستم شیرو به را

  یم دوازده از ساعت یها عقربه. دمیکش یسرک

 نیهم به. بود دهیرس انیپا به شب. بود ب یعج. گذشت

 .یسادگ

 *** 

. کرد اعالم را شیروزها یخال ی  برنامه نینگ

  دهید تدارک رازیش در  شیها دوست  با که ینگیتیم

  از ژنیب یبرا من و دید تدارک را ها طی بل نینگ. بود

 دو دیشا یسفر از. نوشتم نینگ با سفرم  و رازیش

 .  بود یکوتاه بسالمت ژنیب پاسخ و یا هفته

.  زدم رونیب و دهیپوش لباس سفر برنامه تدارک در

 نه که  یمامان یبرا... مامان یبرا یا هیهد دیشا

  یبرا یزبان چندان نه و داشت رفتن راه یبرا یتوان

 یا هیهد دنبال به ها فروشگاه انیم در. گفتن سخن

 رهی خ ناآشنا شماره به. دی لرز دستم یتو تلفن و بودم

 . آشنا چندان نه... رسا  ییصدا. بودم

 .روزهیف خانم سالم  -

  آشنا نفر  کی تنها را روزهیف خانم... اما بهیغر صدا

 .راند یم زبان به

 .هستم  ناطق آراز  -



  آشنا ُمهر همان با را اش ییآشنا هم یمعرف بدون

 .  بود کرده اعالم

. گرفتم تماس  بدموقع اگر کنم یم یعذرخواه  -

 و بود ساختمان یاعضا گروه یتو تلفن شماره

 .  ام شرمنده اریبس و کردم جسارت

 خیب  نشست تهران سوزان آفتاب ریز در لبخند

 چندان من. بود خوب چقدر زدنش حرف . صورتم

. نداشتم بهیغر یمردها با زدن حرف  در یا تجربه

  یم صحبت نیدلنش نیچن   بهیغر یمردها تمام دیشا

 .تلفن پشت مخصوصا. کردند

  شده رانده دیمراحم از بعد محترمانه و مردانه یصدا

 ...اما رمیگی م و گرانبهات  وقت: داد ادامه م،یها لب به

 یارزش که یوقت یعنی. نبود بها گران چندان من وقت

 که داشتم ییها وقت همان از. نداشتم باشد داشته

 را نامش او و شدند یم یط هودهیب  و پوچ یادیز

 . گذاشت  گرانبها

 و میگذروند جان نینگ همراه که یوقت بابت از من  -

 یکی قضا از. داشتم وجدان عذاب میگذشت تنها رو شما

 و یباش لی ما اگر... کردن تئاتر به یدعوت دوستان از



 وقتت از یساعت هفته آخر باشم داشته یهمراه  افتخار

 .  رمیبگ و

 نه و است نیدلنش دایش یبرا نه که ی تئاتر ... تئاتر

 و زند یم  غر شیتماشا یبرا ژنیب. پسندد یم نینگ

 ...اما.  است کننده خسته و کسل یکس هر نظر از

 .شمی م  خوشحال  -

 ریز دهی دو جانیه تمام اما سفر یها  طیبل یادآوری

 .برد نی ب از را پوستم

 . ستم ین تهران متاسفانه اما  -

  هجوم یمون یپش! نیسنگ سکوت کی...! سکوت

  را ها طی بل خیتار توانستم یم دیشا. قلبم به آورده

 از قبل یساعات  توانست یم نینگ دیشا . دهم رییتغ

 بتوانم من و  برسد رازیش به اش جمعه  روز نگیتیم

 یکس همراه بار نیاول یبرا  و تئاتر در را هفته آخر

 . کنم یسپر

 . بهتر یفرصت دیشا  -

  افکار من  هم دیشا... یدلخور دیشا...  شدن سرد

  عدم از دیبا جوان مرد. ام داده راه ذهنم به را هودهیب

 .  باشد خوشحال حضورم



 تهران به برگشتم از بعد. متاسفم واقعا.  نطورهیهم  -

 من بار نیا. شهیم جادیا یبهتر  یها فرصت قطعا

 .کنم یم دعوت

 من یبرا و یکن یم ی همراه و من  شما... ابدا    -

 اوقات مصدع نیا از شتری ب. شهیم محسوب یافتخار 

 چند هر. یرفتیپذ و دعوتم که ممنون هم باز. شم ینم

...  کنم ینم  فراموش و  محبت نیا اما  ستین یفرصت

 . خوش روز

  را تئاتر یبرا  یهمراه نی اول. میگلو خیب دیچسب بغض

 .  دادم دست از یسادگ نیهم به هم

  کردن  دیخر به یا عالقه گرید. بود سخت درکش

. برگشتم فروشگاه نیاول از سوهان دی خر با. نداشتم

 نه بود نی نگ از یخبر نه  که یا خانه در و برگشتم

  حال در تئاتر به و نشسته ونیزیتلو ز یم پشت ژنیب

 .  شدم رهیخ  چهار شبکه از پخش

 . دیآ ینم شام  یبرا گرفت تماس نینگ

 و زده ورق  را کتابخانه به شده اضافه دی جد  یها کتاب

 دیشا. کردم عوض لباس چکدامیه تی جذاب از دیناام

 که یحال نیا  از توانست یم  لیتردم یرو حرکت یکم



 رونمیب بودم، شده مبتال آن به ناطق آراز تماس از بعد

 .بکشد

 

  من_ از_بترس #

 هجده#

 

  چشم و  آسانسور یآهن وارهید به چسباندم را سرم

  قمقمه.  بستم هم در شده  قفل یدرها یرو  به را میها

. ستادمی ا تسمه یرو و گذاشته یصندل یرو را آب

 چشم دادم، یم جان حرکتش با همراه که را میپاها

 . بستم

  یرو به حال و شده غرق  ایدر در که بودم یکسان مثل

 دنیکش نفس یبرا یتالش  نه. اند مانده شناور آب

 یدرست نقطه در دیرس یم  نظر به... نجات نه و داشتم

  یزیچ نه و برسم یخشک به بود قرار نه. داشتم قرار

  یروز دیشا. کرد یم کمک ام دوباره شدن زنده یبرا

 ی ا نقطه در را ام جنازه امواج و باد وزش

 لیتبد موجودات هیتغذ یبرا  یا الشه به دوردسترس

 . کرد یم



 .جان روزهیف  -

 را یهندزفر. کرد متعجبم باشگاه در حاضر یرایسم

. برگشتم سمتش به و رانده عقب  میها گوش از

 .یدیشن ینم کنم یم صدات وقته یلیخ : زد یلبخند

 .باشه  نجایا یکس شب وقت نیا نداشتم انتظار  -

  و توجهم روشن یها چراغ باال رفتم یم داشتم  -

 و گرفته و استخر دیکل هم ی هاوس پنت یآقا . کرد جلب

  یورود در نیا کال و کنه یم آمد و رفت یپشت در از

 . کرده قفل رو

 پسر به ی هاوس پنت یآقا . انداختم باال را میابروها 

 .آمد یم جوان

  حال سر دیشا کنم ورزش گفتم بودم خسته کمی  -

 .بشم

  مینیبچ برنامه یهست هفته آخر. زمیعز  باش راحت  -

 م؟یبزن ی دور هی میبر

 . زم یعز رازیش رم  یم دارم  -

 سالم. یحساب  بگذره خوش.  وطن به یری م... به به  -

 . برسون مادر به ژهیو



 شد، گرفته که یتماس با رایسم و بود کوتاه تشکراتم

  ینگاه استخر در به و چرخانده یسر. گذاشت میتنها

  مات یا شهیش در. نبودم مطلع شدنش قفل از. انداختم

  حفظ در توانست ینم هم چندان نبودن و بودن قفل با

 .  کند عمل موفق یخصوص  میحر

  در من و خانه از رونیب را روزش نینگ هفته  آخر تا

. بستم شیبرا  هم را نینگ چمدان. کردم یسپر  ییتنها

. ستادمیا شانیتماشا به و دهیچ  در یجلو را ها چمدان

  دیشا. بردم ینم لذت بلند چه و کوتاه چه  یسفر هر از

 هم دیشا. بودم گرفته خو بودن  خانه به اندازه از شیب

 داشته کنارم در نجایا را  مامان دادم یم حیترج  چون

  هر و بسپارم یپرستار  دست به را او بخواهم تا باشم

 . رمیبگ  را سراغش  کباری ماه چند

 ...  مامان گذاشتن تنها...  مامان از کردن یخداحافظ

 .  داشت درد

 *** 

 یآرامگاه نظرش به. برد ینم یلذت هی حافظ از نینگ

 . نداشت ی تیجذاب درخت و دار نیب در

 را اطراف یهوا و گذاشته یسنگ یها   پله یرو پا

 . بودند دهی کش سرمان یباال  به را خود  ابرها. دمیبلع



  یکودک مثل درست. دمی چرخ و ستادهی ا ها پله یباال

 را پله لب و  رفته جلوتر. آمدم یم بابا همراه  که میها

  را یخستگ ها مدت از بعد. کردم انتخاب نشستن یبرا

 . کردم ینم حس

 که یرونی ب گنبد نیا د؟یکن یم فکر یچ شما دکتر  -

 . هست کاله هیشب

. راند زبان به را سوال نی ا یجوان دختر. برداشتم سر

 یروبرو  درست دیسف شلوار  و یسرخاب یمانتو با

  کرم شلوار  در مرد. بود  ستادهیا جمع انیم در یمرد

 من به پشت بیج به دست تر، رهیت یشرت یت و رنگ

 زانیآو  ریزنج... مرد یبازو سمت رفت  نگاهم. داشت

 . خورد یم تاب بیج کنار در که یدست از

 دست به ی ریزنج نیچن  هم من یروزها نیا یآشنا

 ...یهاوس پنت یآقا همان رایسم قول به. بست یم

 .آسمان از ینماد  -

 . کرد ارمیهوش آشنا یصدا

  ادامه جوان دختر به رو ناطق آراز و دمیکش یسرک

 انسان یماد یایدن از ینماد باغ نیا یطراح دهیا: داد

 ینفسان هوس و هوا یبندها  از آرامگاه در. هاست

 گنبد یآب... یاله معراج به رفتن یبرا میش یم آزاد



 به دنیرس  یبرا هست آسمان و رفتن باال از یینما

 !یاله معراج

 .است خودش. ام نکرده اشتباه

  مهندس خانم:  گفت خندان و  بیج به دست یجوان پسر

 ،یگذر چون  ما تربت سر بر  گهی م حافظ  که همونطور

 . بود خواهد جهان رندان ارتگاهیز که . خواه همت

:  کردم زمزمه  لب ریز  و آمد میها لب یرو یلبخند

  نیا راز... تو  و من چشم ز که نیخودب  زاهد یا برو

 .بود خواهد نهان و است نهان پرده

 از دور به... آواز خوش  و رسا یلیخ  اما ناطق آراز

  که نیخودب زاهد یا برو: گفت... من خفته یصدا

 نهان و است نهان پرده نیا راز... تو و من زچشم

 رفت برون مست من کش عاشق ترک. بود خواهد

. بود خواهد روان دهید از که خون دگر تا... امروز

  دم تا... لحد  به سر نهد تو شوق ز که دم آن چشمم

 نیا از گر حافظ  بخت. بود خواهد نگران امتیق صبح

  دگران دست به معشوقه زلف... کرد خواهد مدد گونه

 .  بود خواهد

. دادم هیتک  میزانو به و گذاشته ام چانه ریز را دستم

  دکتر از فرهاد و بود کرده خطابش دکتر جوان دختر



 یصدا  نیا از نطوری هم. بود نگفته چیه بودنش

 گوش به نی دلنش نیچن را  حافظ توانست یم که ییرسا

 . برساند

 

  من_ از_بترس #

 نوزده #

 

. دیچرخ  اطرافش یاعضا حرکت با همراه ناطق آراز

 آرامگاه سمت به و گرفت چشم  از را نکشیع همزمان

 قرار دشید ریمس در جوان دختر. برداشت یقدم

 دیبا دیشا. زدم لبخند جا نیا در حضورش به. گرفت

  یهمراه ینحو  هر به تا  کردم یم یراض هم را نینگ

  هر یبرا  نیدلنش ارتباط کی توانست یم. کند ام

 . باشد شانیدو

  جلو یها قدم که گرفتم چشم و دهیکش یقیعم نفس

 را شیصدا ی مکث با بار نی ا. برگشت ناطق آراز رفته

 ...روزهیف خانم: دمیشن بلندتر

 حضورم متوجه. دادم فرو را دهانم آب و  برداشته سر

  میها انگشت نیب را فمیک و دهیکش باال را  تنم. بود شده



 به او از نگاهم. آمد جلو جمع به یدی ببخش با. بردم

  و شد دهیکش کردند یم می تماشا رهیخ که یجمع سمت

  را نگاهم و ستادهیا مقابلم در درست زودتر یلیخ او

 ...نجایا... شما: کرد سد

 و مالقات نی ا انتظار منم: نشاندم  لب به ی کمرنگ لبخند

 . نداشتم

 . زد جمع به ی ا اشاره و برگشت عقب به

 و کردم خم رهی خ جمع به احترام و سالم یبرا یسر

  تیتبع کارم نیا از هم سرش پشت  نفره پنج جمع

 . نمودند

 ؟ییتنها  -

 . بله: گفتم نانیاطم با

  یبرا یهمراه فرصت متاسفانه: شد خم جلو به یاندک

 یبرا کنم جسارت و نیبد اجازه اگه  اما نبود تئاتر

 ...امروز یهمراه به دعوت

 یبرا کنم ینم فکر: گفتم جمع رهیخ نگاه ریز معذب

 .باشه نیدلنش یهمراه نی چن  شما جمع

  مطمئنم. وجه چیه به: داد گره هم به را شیابروها 

 . بود میخواه خوشحال زمی عز یدانشجوها چه من چه



  یزحمت بارها من: گفت که کردن رد یبرا کردم باز لب

 کنم یم فکر شدن رد صورت در. داشتم شما گردن به

 .رفتمیپذ یم رو یقبل یها  دعوت دینبا

 . دمیگز لب و کرده خم شانه  سمت به ی سر اجبار به

  یها جوان  یسو به مرا راه و برداشته  عقب به یقدم

 !کنم یم  خواهش: گشود شیدانشجو خود، قول به

  خاطر تیرضا یهمراه نیا به من. بود  یسخت طیشرا

 کی. بود داده قرارم بیعج  یتیموقع در او و نداشتم

 الل نیا از و  یکن باز دهان یتوان ینم که یبیعج حس

 . یهست فشار تحت دیشد هم بودن

 ...لطفا: سرم پشت آمد که بود دستش

 . رفتمیپذ یم را دعوت نیا که بودم یم وانهید دیبا

 .بودم وانه ید کی من

 مقابل. من با گام هم... کنارم. افتاد راه و قدم نیاول

: گرفت سمتم به را دستش او و ستادمیا  نفره پنج جمع

 انیدانشجو و من زیعز دوستان از روزهیف خانم

 .زمیعز

 مرا داشتند یسع که بود یجوان جمع به اش اشاره

  خم ییآشنا یبرا یسر. کنند تماشا یکنجکاو  بدون



 مثل هم  دوستانتون  دکتر: گفت جوان پسر. کردم

 .هستن خودتون

  یمعنا دیرس  یم نظر به او و کردم نگاهش کنجکاوانه

  داشتن یبرا: داد پاسخ که بود گرفته را پسر کالم

 . بود خاص دیبا خاص،  یها دوست

 سرم پشت را دستش حرکت از قبل او و افتادند راه به

:  کرد ام  ییراهنما جلو به کمرم لمس با و فرستاده

 ...لطفا

. دیلرز تنم کمرم غهیت به دستش انگشتان برخورد از

 تا گرفتم را  رفتارم یجلو ی سخت به و ختیر یهر دلم

 . نکنم شیتماشا و  برنداشته سر

  ابرو و چشم جوان  پسر ،یاصل مزار به مان  کینزد با

 نیا  معموال چرا: گفت دست به ن یدورب یمشک

 ...  شن یم نیتزئ  درخت و گل  با ها آرامگاه

 .  دارن موعود بهشت به اشاره چون: گفتم  اریاخت یب

  و دمیکش دندان به را لبم. دیچرخ  سمتم به  کامال سرها

  کنم فکر: داد پاسخ  پوش قرمز جوان دختر

 . نطورهیهم



  مزار کنار  یها پله یرو یها گلدان انیم و من کنار

: گرفت باال سمت به را اش اشاره انگشت. نشست

 ...آسمان

 

  من_ از_بترس #

 ست یب#

 

 چرخ اطراف طیمح سمت به را اش اشاره انگشت

 درست. یابد یزندگ ها سنگ و یکاش. بهشت: داد

  شده استفاده یضلع هشت غرفه! طاووس ریتصو مثل

 یم یادآوری رو یبهشت  یها لذت هم باغ  طی مح یتو

  و داره موعود بهشت به اشاره  هشت عدد تکرار. کنه

 از وانیا. ستی ز یم حافظ  که یقرن به اشاره نطوریهم

 یم شامل پله نه کدام هر که شده لی تشک ییها پله

.  شدن  شمرده مقدس و آسمان نه به اشاره... شن

 به ملکوت یایدن عنوان به باغ نیا  یشمال بخش

  خروج و  ورود یبرا در هشت شامل  و رهیم شمار

 یرازها  و رمز به افتنی دست از یا  هیکنا و هست

 !ایدن



 مخاطب مرا  بار نیا او و چرخاندم عقب به را سرم

 کردم؟  فراموش یزیچ: داد قرار

 شیپ یفندق  یها چشم. آمد کش میها لب اریاخت یب

 و دستم کنار به یفکر با من و دیکاو را  نگاهم میرو

 ...نیسنگ ستون هشت: زدم اشاره مزار

 ن؟یخوند  یمعمار هم شما: دیپرس قرمز مانتو دختر

 هرگز مورد  نیا در. د یکش پر میها لب  یرو  لبخند

 من پلمید التیتحص. نداشتم گفتن سخن یبرا یتوان

 .نداشت نظر اعالم یبرا یگاهی جا چیه

 باز دهان گفتن سخن یبرا و دهیکش نیی پا به را سرم

 از شیب. هستن هنرمند شونیا: دیخند او که کردم یم

 ! معمار کی

 به یوقت  دیرس گوش به گردنم یها مهره یصدا

 . برداشتم سر اش دوباره یتماشا

 به من یسو  به لیما و من سر پشت را دستش کف

 دم هر و ینیب یم مرا: کرد زمزمه و  چسباند نیزم

 یم ادتیز لمیم و نمیب یم  را تو. دردم یکن یم ادتیز

 سر چه دانم ینم یپرس ینم سامانم به. دم هر شود

  نه. دردم مگر یدان ینم یکوش ینم درمانم به. یدار

.  یزیبگر و خاک بر مرا  یبگذار که نیا است راه



 ندارم. گردم رهت خاک تا پرس بازم و آر یگذر

 برخاکم که. هم دم آن و خاک در جز به دامن از دستت

  غم از رفت فرو. گردم دامنت ردیبگ یگرد روان

  یبرآورد من  از دمار. یک تا یده یم دم  دمم عشقت

  باز زلفت ز ی کیتار به را دل یشب. برآوردم ییگو ینم

 یم باز یهالل یجام  و دمید یم زخت. جستم یم

.  تیسویگ تاب در شد و ناگاه برت در دمیکش. خوردم

 .  کردم فدا دل و  جان و را لب لبت بر نهادم

 نهیس در شده حبس نفس من و افتی ادامه  سکوتش

 . کردم رها را ام

  مانتو و رساند هم به را شیها دست کف جوان دختر

 .  کرد شی تماشا جانیه سراسر  ینگاه  با پوش قرمز

 ازتون تونم یم: دیپرس دست به نیدورب جوان مرد

 رم؟ یبگ عکس

 .  کردم نگاهش متعجب

 قابل و واضح چندان رتونیتصو بدم قول تونم یم  -

 .شه  ینم ییشناسا

 . دادم تکان  دییتا به یسر



 برخالف جوان مرد و دمیکش  جلوتر سر  یرو را شالم

 و برگرداند آسمان سمت به را ش یرو انتظارم

 . کرد میتنظ سمت آن به را نشیدورب

 کجا؟  رازیش و شما  -

 ها آن ی ها  صحبت از دور به و آرام را جمله نیا

 .  بود رانده زبان به گوشم کنار بایتقر

 .ام یرازیش من: دادم پاسخ آهسته او اندازه به

  و ابروت... یرازیش دختر. جونوم یراز یش دختر  -

  چه  یخوایم و ابروم. یراض شوم تا... بنما... من به

 مثل نمیا ی دیند بازار تو کمون... پسر ایح یب یکن

 . گرونه نرخش کنیول. اونه

.  نه آشنا اما بود جذاب واقعا. کردم نگاهش یگنگ با

 . خورد یم گوشم به تمیر نیا  بود بار نیاول

 .  دیخند و برده عقب به را سرش و زد قهقهه

 جوان دختر  و شد جلب مانیسو به ها  جوان توجه

 دکتر؟  دیخند یم: دیپرس

... ییخودنما نطور یهم. داشت توجه جلب قصد دخترک

 دستم  کنار جوان مرد. داشت حق یاندک هم دیشا

  یم بود یمناسب نهیگز  دخترم یبرا که همانطور



  به ییایرو شاهزاده حاضر دختران تمام یبرا  توانست

 . رود شمار

 دختر به پاسخ در شیها  لب یرو مانده یباق خنده با

  دیبا... باغ نیا و هیحافظ و رازیش در: گفت جوان

 !حالل خنده و بود ی مسلک یصوف

 مرد یپ را نگاهش دکتر جناب یجا به که یآرام دختر

 نیچ دوخت خوش دامن فرستاد، یم  عکاس جوان

  من استاد: کرد جا به  جا شیپاها ی رو را دارش

 نیهست من یزندگ یالگو  شما. کنم یم حسادت  بهتون

 حسادت حال به تا هم شما بدونم دارم دوست اما

 ه؟یک تونی زندگ یالگو ؟یکس به نیکرد

. هستم خودم یزندگ یالگو... من: گفت تفکر یاندک با

  ییها حسادت با البته کنم ی م یزندگ خودم یجا به من

 .خودمه به متعلق که

 نیخوا ینم یعنی: کرد  کیبار را شی ها چشم دختر

 .نیکن یم حسادت یک به نیبگ

 .ادهیز  تعدادشون  -

  یها لب  با جوان دختر و شد بلند جمع خنده یصدا

  یم استاد نیبد جواب نیخوا ینم: گفت دهیورچ

 .دیچون یپ



 .نطورهیهم: داد را دختر پاسخ آرامش با

 

  من_ از_بترس #

 ک ی _و _ست یب#

 

  به کرد بلند دست دختر، توسط بحث ادامه از قبل و

 .جوان مرد سمت

 .نمیبب  -

 در نیدورب حضور با و بود کرده طلب را نیدورب

  از یریتصو  به چشم گوشه  از نگاهم ش،یها دست

 درست. قاب کی در او و من از یریتصو. افتاد خودم

.  بود کرده خم من شانه سمت به را سرش که یوقت

 ... یمادر و پسر مثل درست

 یم که یپسر. بودم ی پسر طالب بار نیاول یبرا

  نبودن تاوان به نه. باشد همراهم گونه نیهم  توانست

  که یپسرک . شیبرا یبرادر داشتن دیشا... نینگ

 . باشد همراهم بخواهد



 دوخته چشم  آسمان به که یمن از یبعد ریتصو با

 بفرست من یبرا هم یسر  کی: برداشت سر بودم،

 . لطفا

 . دکتر حتما: گفت نانیاطم با جوان مرد

  کوتاهش ی موها نیب یدست گروه، جوان نیتر ساکت

  از زتریعز حافظ باورند نیا به یا عده دکتر: دیکش

 ...  هیسعد

 و بوده یجد و لسوفیف ی سعد: داد سرش به یتکان

 پسند دیمر ذات انیرانیا. یصوف و خوشگذران  حافظ

 از بعد  یفرانسو اوژن فالندن که همونطور. دارن

  چون بباله خودش به دیبا  رازیش گهیم رانیا به سفر

  جا خودش  یتو  رو ایآس شاعران نیبزرگتر از تن دو

 کردم دارید ها اون آرامگاه  از یوقت من اما داده

 ریز یباغ در حافظ. دمیند یخراب و رانهیو جز  یزیچ

  حافظ وانید فروش با یشیدرو و شده مدفون چنار

 و گذرونه یم  روزگار اون دوستداران به سینو دست

 چیه از دور به یا گوشه در یسعد گهید یسو

 .  کنه یم یزندگ یدوستدار



  مانیرو به یلبخند  و ستادهی ا سرمان یباال یزن و مرد

 باب در  ها آن یکنجکاو دیرس یم نظر به. دندیپاش

 . باشد شده بیترغ  ناطق آراز یها  صحبت

 نشست مانی روبرو بار نیا دست به نیدورب جوان مرد

 زمان در حافظ  و یسعد آرامگاه نطورهیهم: گفت و

. شهیم ر یتعم و توسعه حکمت اصغر یعل حکومت

  یصف خیش خانقاه درب ی طال هم نهیهز نیتام یبرا

 .  فروشن یم رو یلیاردب نیالد

  یخوب اطالعات: گفت  جانیه با سرمان یباال مرد

 . نیدار

  ینگاه با او و کرد میتقد یلبخند شیبرا زیعز عکاس

 . گردم یبرم: گفت اطراف به

 دنبالش و شد بلند زین  قرمز مانتو دختر. برخاست

 تالش دیبا مرد نیا به دنیرس یبرا دخترکم. دیدو

 یم جان به را اریبس یها یسخت دیبا. کرد یم اریبس

 نیا کنار یبرا یفرصت یسادگ نیا به نبود قرار. دیخر

 . باشد داشته را بودن مرد

 را نیدورب. برخاستم و آورده رونیب فیک از را یگوش

  در. دمیکش عقب و کرده میتنظ سقف سمت به کامال

  هر از یریتصو و شده  میتنظ ممکن حالت  نیدورتر



 سنگ یرو  را یگوش. داد یجا خود در  را ضلع هشت

 را یسنگ زهیر بودنش درست میتنظ یبرا و گذاشته

 . زدم هیتک نی دورب پشت هم

 ن؟ی دار رشته سر یعکاس از  -

: انداختم جوان مرد صورت به ینگاه و  برداشتم سر

 . ادیز یلیخ نه

 مرد. رفتم آن سراغ به ،یگوش یصدا شدن بلند با

  استعداد: گفت و دهیکش یسرک ام شانه ی رو از جوان

 . نیدار یادیز

 !هنرمندن که گفتم  -

  در ناطق یآقا. بودم نکرده اشتباه. برگشتم یتند به

 به را آب ی بطر. داشت حضور امان یقدم چند فاصله

 هی منم اتون اجازه با: گفت جوان مرد  و گرفت طرفم

 .  رمیبگ  مشابه عکس

 . نه که چرا:  زدم یلبخند

 دراز دست آب یبطر گرفتن یبرا و شده دور یاندک

 اعضا نیب را آب یها یبطر  ریسا جوان دختر. کردم

 را نیدورب داشت یسع عکاس مرد. کرد یم میتقس

 چندان دیرس یم نظر به و کند آماده مزار سنگ یرو



 نیدورب کردن درست یبرا رفتم  جلوتر.  ستین موفق

 سر گذاشتم، یم که یگوش  ریز را لمی موبا یگوش و

 رو یزیچ  هر خوب عکس هی یبرا شهیم: برداشتم

 . کرد فدا

 . رمیبگ ادی ازتون دیبا: زد میرو به یلبخند جوان مرد

 ...  دیینفرما  -

 . هیماهر عکاس نکن نگاه و  شینجوریا  -

 فاصله با. گفت گوشم کنار درست ناطق آراز را نیا

 . من از  اندک اریبس

. شد گرفته سمتم به تلفنم  یگوش شدند، دا یپ که تیجمع

 یاون: گفت جانیه با او و کردم تشکر جوان مرد از

 عکس نیبهتر از یکی مطمئنم. منم کنه  تشکر دیبا که

 .گرفتم میعکاس یسالها تمام یتو که شد خواهد ییها

 . فشیتعر با نبود یشدن جمع لبخندم

 م؟ی بر: دیپرس جمع به ینگاه با

  نیا به: کرد  جدا شیها  لب از را آب ی بطر دخترک

 دکتر؟ یزود

 .شهیم شلوغ یزود به  -



  ایپور مهرداد: کرد دراز را دستش  جوان عکاس

 . هستم

 دوست دییبفرما اجازه: داد  ادامه و فشردم را دستش

 ذکر عکس نیا یبرا شگاهینما یتو و اسمتون دارم

 .کنم

 د؟ یکن یم یشوخ: شد گرد  میها چشم

 به متعلق اش دهیا و عکس نیا. وجه چیه به  -

 .  شماست مال  پس. شماست

 . اونه با حق  -

 . انداختم  ینگاه  ناطق آراز به

 . نیبخوا شما جور هر خب دونم ینم:  گفتم دیترد با

 بپرسم؟ و اسمتون شهیم جسارت پس  -

 . یراَوند روزهیف. روزهیف  -

 .کرد یتشکر 

 جوان. میگشت یبرم را آمده ریمس. افتادند راه یهمگ

  مرد دو. رفتند یم جلوتر پوش دامن دختر با عکاس

 اما یقرمز  مانتو دختر... سرشان پشت  هم جوان

 .  داشت یبرم قدم ناطق آراز و من سر پشت



 چطوره؟ جان نینگ  -

 گرفته جشن  یرازیش یدوستا  با امروز: زدم یلبخند

 از یکی  یعموم روابط ریمد عنوان به نینگ. بود

  با نکهیا از و کنه یم تیفعال کی کوچ یها  آپ استارت

 .بره یم لذت کنه  برگزار نگیتیم اونا یاعضا

 

  من_ از_بترس #

 دو_و _ست یب#

 

.  من به بود نگفته یزیچ مورد نیا در! جالب چه  -

 نیا یتو. هست شیستا قابل واقعا جان ن ینگ بگم دیبا

 . داره ادیز قیتشو به ازین یتیموفق نیچن سن

 ... دکتر  -

 تونم یم: دیپرس و رسانده کنارش را خود دخترک

 شام؟ به کنم دعوتتون

  بمیج از را یگوش. آمد کش میها لب  یرو  لبخند

  بسته کار به را تالشش تمام دخترک. دمیکش رونیب

  یبرا را یامکیپ و دادم جا  میها دندان نیب را لبم. بود

 .  شوم ایجو را  حالش تا کردم ارسال نینگ



 . دارم برنامه یول متاسفم  -

 دیشا: زد شیرو به یلبخند او و دیورچ لب دخترک

 ! بهتر یفرصت

  به یقدم و فشرده را دستشان ،یخروج درب مقابل

 دور و یخداحافظ  یبرا بودم منتظر. برداشت عقب

  دختر جز داشتند یخوشحال ابراز کدام هر. شدنشان

 شدنشان دور با و خورده فرو را ام خنده. قرمز مانتو

 . شد ناراحت یلیخ: گفتم

 . کرد نگاهم پرسشگر

 .بسته استاد گرو در دل که ییدانشجو  -

 هر با بخواد استاد: انداخت یشان یپ به ینیچ

 سنگ بخوره شام بنده یم دل بهش  که ییدانشجو

 نیهم بهتره. روزهیف خانم شه ینم بند سنگ یرو

 . کنه دیام قطع من از کار اول

 . نداشت گفتن یبرا  یحرف اش، یمنطق پاسخ

 بودن کنارت از تونستم که شدم خوشحال امروز  -

 . کنم استفاده

: کرد کمتر را نمانیب فاصله و برداشت جلو به یقدم

 ؟ یبر  یخوا یم یعنی نیا



 برم؟ دینبا  -

 پشت نینگ . داد ادامه را سکوتش تلفنم زنگ یصدا

 . بود یکوتاه خوبم«»  پاسخم و دیپرس را حالم  خط

  خورمیم  شام ها بچه با... خونه برو شما مامان  -

 . گردم یبرم

  یقدم و کرده برانداز  را ناطق آراز چشم  گوشه از

 هی یاتفاق من؟ شیپ یا یب یخوا ینم: گرفتم فاصله

 . دمید و نفر

 . خوشم ها بچه با مامان ستین مهم: گفت الیخیب

 ...یول: آمد میها لب به  یتلخ لبخند

 رستوران کنن یم صدام  دارن مامان برم دیبا  -

 ؟ یندار یکار. میکن  انتخاب

 .نه: بود کوتاه یلیخ  پاسخم

:  دادم ادامه و اوردهی ن طاقت اما بودم شده دلخور

 .باش  خودت مراقب

 نه ای بود ده یشن نکهیا در. شد قطع زود یلیخ تماس

 به و  کرده جدا گوشم از را یگوش. کردم دیترد

  شده بزرگ دخترکم. ستادمیا روبرو پارک یتماشا

 .  رمیبگ میتصم شیبرا بتوانم که یآن از بزرگتر. بود



 م؟یبخور شام  -

 پس باشد، نینگ  حضور  از یخبر نبود قرار که حال

: فشردم هم  به را میها لب. نبود هم شام  یبرا یاجبار 

 شام یبرا مادرم. شمیم شرمنده امشب متاسفانه

 . منتظرمه

 فقط:  دادم ادامه من و انداخت ریز  به را سرش

  داره یمرخص فرصت پرستار هستم من که ییروزها 

 فرصت از منم برد که خوابش. هیمرخص هم امروز و

 . بزنم  نجایا به یسر  کردم استفاده

 هستن؟ ماریب  -

 آورده زبان به یا ساده سوال با را  اش یکنجکاو

 .بود

 . سالمند هم و ماریب هم  -

 .بشن خوب  زودتر چه هر دوارمیام  -

 اما شود خوب نبود  قرار. میها لب دم آمد تلخند

 ...  دیام از پر. بود ین یدلنش یآرزو

 .برسونمت بفرما اجازه پس  -



 با من و گرفت نیماش سمت به را اش اشاره انگشت

 نجا؟یا: دمیپرس  کنجکاوانه نظرش مورد لیاتومب دنید

 ن؟یماش

 . هیا  اجاره: دیخند

 شدنش دایپ. کرد یم یدور شهر نیا از معموال ژنیب

  شد یم محدود اش یکار یسفرها به ای شهر نیا در

 ییابتدا روز دو که ما با اش روزه دو ی سفرها به ای

 از. کرد یم رفتن عزم بعد و گذرانده کنارمان را

 .دانستم ینم چیه ی ا اجاره یها نیماش تجربه

 ... بفرما  -

 به را نیماش در و برداشته قدم من از قبل. افتادم راه

...  باشم داشته یا نوه توانستم یم من. گشود میرو

 برخالف. ببرد ارث به را  او اخالق که یا نوه دیشا

  مطمئنا او  باشد یخوب داماد توانست ینم که ژنیب

. باشد توانست یم هم یخوب پدر. شد یم یخوب داماد

 تک... هم را کردن خرج  احترام. دیفهم  یم را احترام

 نشانم گذشت یم کنارش که ییها ساعت  و روزها تک

.  داند یم  خوب را ادب و احترام مرد نیا داد یم

 از نه ژنیب. نداشت وجود ژنیب مورد در که یزیچ



 و دانست ی م یزیچ کردن خرج ادب و برخورد آداب

 .گران ید و خود  به احترام نه

 . زد استارت و  نشسته کنارم

 . نیدار یداشتن دوست شهر  -

 .دارم دوست تهران از شتر یب  رو نجایا  نطورهیهم  -

 د؟یکن ی نم یزندگ نجایا چرا پس  -

  داده قول خودم به. گرفتم  سیپرسپول  هتل  از را نگاهم

  یبرا. باشم داشته اقامت هتل نیا در را  شب کی بودم

 شیپ فرصتش اما داشتم ذهن در آن از که ییبایز

 . بود امدهین

 .فشرد را پخش دکمه و برده پخش سمت به را دستش

  هتل نیهم من: دیپرس و  زدم هیتک شهی ش به را سرم

 .دارم اقامت

 . کردم نگاهش متعجب و چرخانده سر یتند به

 . دارم دوست و طشیمح. هیخوب هتل  -

 فرصتش چوقت یه اما مه عالقه مورد ی ها هتل از  -

  ییتنها وقت هر نینگ. کنم  اقامت توش ومدهین شیپ

 . مونهیم نجایا رازیش ادیب



 ره؟ینم مادر منزل  -

 لبه به را  آرنجم و کرده  گاه هیتک سرم ریز را دستم

  نجایا نینگ یلیخ قبال. ضهیمر مادرم: زدم هیتک شهیش

  یول... و بودن مادرم کنار  مخصوصا داشت دوست رو

  اش رابطه نمینگ اش سکته و شدنش ریگ نیزم بعد

  نطوریا و مامان نکهیا از کنم یم حس. شد  سرد کم کم

 .شهیم ناراحت نهیب یم

 

  من_ از_بترس #

  سه_و _ست یب#

 

 آزار سخت طی شرا یتو زانمونیعز دنید شهیهم  -

 یتونست یم دیشا یکن یم  فکر روز هر. ست دهنده

  یچکاریه نهیا تیواقع یول یر یبگ و اتفاق نیا یجلو

 یکن کمک بهش یتون یم نه. ادی یبرنم  دستت از

 ...نه و  کنه دایپ نجات

  تک آوردن زبان به نیح در. شدم رهیخ  رخش مین به

 . کند یم حس را یدرد دیرس  یم نظر به... کلمات تک



 یحت که نهیا تر تلخ: گفتم بغض با من  و کرد سکوت

 .یباش زیعز اون کنار  یتون ینم

 منظورته؟  بودن مادر کنار یبرا  -

  یها چشم به رهیخ. دیپرس سرش برگرداندن با را نیا

 زمزمه بودند، نشسته اشک از یرد به  که اش یفندق

 .باشم کنارش داشتم دوست: کردم

 د؟یکن ینم و نکاریا چرا  -

 داشتم دوست: آوردمش زبان به بار نیاول یبرا

 .خودم  شیپ ببرمش

  از کباری. بودم اوردهین  زبان به هرگز را جمله نیا

 او و بکنم را کار نیا توانم یم بودم دهیپرس ژنیب

 بار نیدوم. بود گذاشته می تنها و برخاسته ساده یلیخ

  گفته دهم انجام را کار نیا بود یم بهتر  دیشا نکهیا از

  کرده اعالم را مخالفتش یکالم چیه یب باز او و بودم

. بودم نگفته چیه  نکاریا به ام عالقه از هرگز  اما. بود

 ... جوان مرد نیا یبرا  امروز اما

 من و اوردین  زبان به چیه.  گرفت سوال  رنگ  نگاهش

 .باشه یراض همسرم کنم ینم فکر: دادم ادامه



 پا یناگهان یلیخ و کرد میتماشا  رهیخ  رهیخ بار نیا

.  کرد توقف قرمز چراغ پشت و گذاشته ترمز یرو

  رها  ها ریزنج هم باز و گذاشت فرمان یرو  را دستش

 . دستش مچ یرو شدند

  رو سرعت به. شد رها چشمم گوشه از یاشک قطره

 .فشردم  هم به را میها لب و گردانده

  مخالفت د یبا چرا. ستین  منزل یلیخ که همسرتون  -

 .  دمیند  حاال تا و شونیا من. کنن

 . شلوغه  کار با سرش . هیکار سفر معموال  -

 یزندگ هم جان  نینگ. دیمون یم تنها شما ینطوریا  -

 .داره و خودش

 و رسانده چشمم گوشه اشک به را  انگشتم نوک

  کاریچ.  گرفته شکل ینطور یا منم یزندگ: دمیخند

 کرد؟ شهیم

 همان به درست او و کردم یادآوری را آدرس  دست با

 . چرخاند را فرمان سمت

  دانشگاه تو کردم ینم فکر: گفتم بحث رییتغ یبرا

 .دیکن سیتدر

 .کنم ینم سیتدر  -



  باال را میابرو یتا کی. آورد  زبان به حیصر و  رک

 یم برگزار یخصوص یها  کالس: داد ادامه و دمیکش

  سه معموال. روزه چند یخصوص یها کالس. کنم

  بودنم نجایا لیدل... کشه ینم طول شتریب روز چهار

 . نهیهم هم

 . یتصادف چه  -

 جان نینگ  و شما بودن نجایا از البته.  نطورهیهم  -

  کالس ساعت از بعد معموال من. شدم خوشحال  یلیخ

 از هم شد  یفرصت امروز اما. مونم یم  هتل یتو ها

  نجایا تا و ریمس نیا هم  ببرم لذت شما  با یصحبت هم

 .  رمیبگ فاصله  هتل از و امیب

 . زد ترمز یرو پا ام اشاره با ام یپدر خانه مقابل

 ...خونه نیا: انداخت ساختمان به ینگاه

 دوران از یادگاری. مهیپدر جد به متعلق : دمیخند

 .  قاجار

 ه؟ یباستان آثار جزو: دیکش دندان به را لبش

 هی به متعلق ساده خونه هی. ستین  حد اون در  -

 . یمیقد هنرمند و معمار



  از چشم یا  لحظه چند یمکث با. داد تکان را سرش

 روزهیف خانم ممنون: گرداند من یرو به ساختمان

  گهید شکل روزم یداد اجازه  نکهیا از. امروز بابت

 .گزارم  سپاس رهیبگ  خودش به یا

 یاری ینم فیتشر: دمیپرس مان خانه به ینگاه با

 داخل؟

 تعارف؟ ای دعوته: دی کش باال را شی ابرو یتا کی

 ... مرد نیا

 .دعوت قطعا  -

 من: چشمانم به زد زل و فشرده هم به را شیها لب

 .بود تعارف کنم یم فکر

 تعارف به ازین خونه نیا: انداختم خانه  به ینگاه

 .شینیبب که کنه یم دعوت ... نداره

  پس. نطورهی هم: گفت مکث بدون و خاطر  نانیاطم با

 . مینیبب رو خونه  نیا میبر

  یبرا  بردم دست دعوتم، شدن رفتهیپذ از یراض

 . بده اجازه: گفت که رهیدستگ گرفتن

 

  من_ از_بترس #



 چهار _و _ست یب#

 

  زده دور را نیماش. شد ادهیپ او و برگشتم سمتش به

 از شیب. کردم تشکر شدن ادهیپ نیح. گشود را در و

  یرو از را یگوش. برگشت هم باز. بود  جنتلمن اندازه

  ساختمان  وارید کنار به را نیماش و برداشته داشبرد

  که نجایا: برگشت طرفم  به و شده ادهیپ. کرد تیهدا

 کنه؟ ینم جادی ا یمشکل

: انداختم قفل در را دیکل و داده تکان ینف به یسر

 .بفرما

 او و شود  وارد بودم منتظر. ستادیا کنارم. آمد  جلوتر

 به مرا سرم پشت دادنش قرار با و آورده جلو دست

 قرار دست از  تا برداشتم قدم  یتند به. کرد تیهدا جلو

  بر تنها حرکتش نیا مطمئنا. رمیبگ فاصله اش گرفته

 داده انجام هم  هیحافظ در  را نکاریا. بود رفتار حسب

 . غرض و قصد یرو از نه... جمع کی در. بود

  اطیح مقابل. دمیچرخ  و  رفته نییپا را  داالن یها پله

 دراز برق دیکل کردن دایپ یبرا را دستم و ستادهیا

 ستادنشیا با بود همراه اطیح شدن روشن. کردم

 . کنارم



 ه؟یواقع نجایا  -

. دمید خانه  یتماشا محو را او و دمیچرخ سرعت به

 مرا بار نیا و چرخانده اط یح دور تا دور را  نگاهش

 . هی واقع نجایا شه ینم باورم: داد قرار مخاطب

 ...بفرما: زدم اشاره

 ها گلدان کنار از. رفتم نییپا هم را یبعد پله چند

  ها ُمخده کنار و یچوب مبل یرو را فمیک و کرده عبور

 رفت یم  باال طبقه به که  ییها پله سمت به. گذاشتم

 .بدم خبر مامانم به من: برداشتم قدم

 وسط حوض سراغ به. داد تکان سر  فقط جوابم در

  را ها پله اتاق به شدن وارد یبرا من و رفت اطیح

  کنارش عجله با. بود شده داریب مامان. رفتم باال

 دیسف یموها. شدن بلند یبرا کردم کمکش و نشسته

 زمزمه و زده کنار صورتش یرو از  را اش ختهیر

 .اومدم رید خوام یم معذرت: کردم

  یها لب ی سخت به و دوخت نگاهم به را  شیها چشم

 . خوبم: داد حرکت را اش شده کج

 ختنشانیر  فرو یجلو یسخت  به و دیجوش  میها اشک

 .میدار مهمون: گرفتم را



 . دوخت من به را  نگاهش

 با که را  شیموها و نشسته تخت یرو سرش پشت

  امونه هیهمسا: گفتم زدم، یم گره سر پشت مو، کش

 . هیخوب  پسر. دمشید هیحافظ تو یاتفاق. تهران

  صورتش یتو و کرده خم دستش کنار از را سرم

 .  شد دومادم دیشا: دمیخند

 .  آمد شیها لب یرو یلبخند

  نشستنش ی برا کردم مرتب سرش پشت را  ها بالشت

 به و برگشتم طرفش  به. زد چنگ را  میبازو او و

 ...بلوز: گفت یسخت

 با. انداختم اش ساده گلدار و اهیس بلوز  به ینگاه

 بلوزها از مدل چند و برداشته قدم اتاق سمت  به عجله

: ستادم یا مقابلش و برداشته رگال یرو از را

 کدومش؟

 یآ یآ: دمی خند. ماند ثابت گلدار زرد یرو  به نگاهش

  ییرو برو خوش مادربزرگ چه یبد نشون  یخوایم

  ؟یهست



 هم را پتو. کردم تنش  به را بلوز و نشسته  کنارش

  هم یا گهید  زیچ: دمیپرس  و کرده صاف  شیپاها یرو

 ؟ یخوا یم

  و برخاسته. خورد تکان نیطرف به یآرام  به سرش

 را شالم و مانتو. دادم یجا  کمد در هم باز را ها لباس

 در از باز  یها پنجره بستن با و دهیکش رونیب تنم از

  حوض لب. ستادمیا وانیا  یرو و رفته رونیب یچوب

 دوخته سرش  یباال نارنج به را نگاهش و نشسته

 .بود

 .ار یب فیتشر  -

  ینیسنگ از. دوخت من  به را نگاهش. برداشت سر

 آب داشت، من با یمتر چند یا فاصله که  یمرد نگاه

  بیعج اندازه از شیب نگاه نیا. دادم فرو را دهانم

 .دییبفرما: دمیدزد چشم سرعت به. بود

  شیها کفش. آمد  باال ها پله از و افتاد راه. برخاست

  دست و کنده پا از شده فرش وانیا به ورود از قبل را

 او بار نیا و  آمده جلوتر یقدم. گرفت یچوب  ستون به

 .شدم مزاحم: گفت و داده  یفرار را نگاهش که بود

 . ابدا    -



 قبل بار نیا. ستادیا حرکت  از یورود در مقابل هم باز

 داخل به کردنم تیهدا یبرا یتالش بخواهد آنکه از

. دیایب همراهم دادم اجازه و برداشتم قدم عجله با کند،

.  گذاشتم خانه   یسرسرا به پا و دهیچیپ در مقابل از

  یسر با در  چهارچوب در  او و چرخاند یسر مامان

 ...اهللای: کرد زمزمه شده خم

 کار نیهم شهی هم بابا. برداشتم سر متعجب. دیلرز قلبم

 دهینشن را جمله نیا هرگز  بابا از بعد. کرد یم را

. راندند ینم زبان به چکدامی ه... پسرها...  ژنیب. بودم

  که ییاو و دانستند  یم یکالس یب را کلمه نیا

 .  بود رانده زبان به نداشتم را انتظارش

 نگاهش و  چرخاند چشم. شد داخل. برداشت قدم کی

 .خانم حاج سالم:  کرد متوقف مامان  یرو را

 دل دیرس یم نظر به اهللای همان. کردم نگاه  مامان به

 که را یییها لب یسخت  به که بود لرزانده هم را او

  یسخت همان با و دیخند و دهیکش نبودند  خود  یجا سر

 . سالم: گفت پاسخ

 . شدم مزاحم: برداشت جلو به یقدم

  پاسخ سر  با و دیبگو یکالم  نتوانست بار نیا مامان

 .  داد یمنف



 . کنه صحبت  تونه ینم یلیخ مامان: گفتم

  بهتر یزود به... انشاا: برگرداند من به را  نگاهش

 .شنیم

 

  من_ از_بترس #

 پنج_و _ست یب#

 

 اما بود مبلمان به ام اشاره. نشستن به  کردم دعوتش

 کنار و رفته جلو. گرفت شیپ در را یگر ید ریمس او

 . نمیبش خانم حاج کنار دییبفرما اجازه: زد  زانو مامان

 درست او و دیکش تخت کنار  به را دستش کف مامان

  رو و نشسته شیپاها یرو ُمخده، به ه یتک جا همان

  من خانم؟ حاج چطوره حالتون: دی پرس مامان به

 . شدم مزاحم و گرفتم و وقتتون

  ینف دستش بردن باال با مامان. برداشتم  عقب به یقدم

  خانم دوستان از. هستم ناطق آراز: داد ادامه او و کرد

 .جان نی نگ و روزهیف

 بلند سرعت به او و برد جلو یاندک را دستش مامان

 . فشرد و گرفته دست در را مامان دست و شده



 سمت  به اند، آمده کنار هم با نکهیا  از نانیاطم با

  شیپ یسالها که یا آشپزخانه. افتادم  راه آشپزخانه

 دور به. می بود ساخته خانه داخل در بابا نبودن از قبل

 .  اطیح یسو آن یاصل آشپزخانه از

 یکتر کردن پر یبرا و کرده روشن  را قابلمه ریز

  را توجهم ها خنده یصدا و ستادمیا ییظرفشو  مقابل

 در و گذاشته اجاق یرو را یکتر . کرد جلب

 . ستادمیا  در چهارچوب

 فکر شدم وارد که اولش: گفت مامان به رو جانیه با

.  کردم سفر گذشته به سال نیچند ها قصه مثل کردم

. هیواقع کنم باور نیشد باعث شما. هیواقع انگار یول

 .االن شهیم میحسود بهتون دایشد داره

 ... و یسخت به. دیخند مامان

 از بعد نمیبب توانستم یم. زد یم برق شی ها چشم اما

 به که  ییسالها از بعد... بودنش ری گ نیزم سالها

 .  بود خوشحال امشب آمد، یم کش شی ها لب یسخت

  ینطوریا: گفت و گذاشتم نیزم مقابلش را یدست شیپ

 .شمیم معذب دارم

 مامان که ن یهم. باش راحت. هیدار مهمون: دمیخند

 .خوبه  ستین تنها



 کنم کمک پاشم دیبا. شمیم معذب دارم من یول  -

 خانم؟ حاج  ستین  نطوریا

 . گذاشت  اش شانه یرو دست مامان

. خانم حاج  اول: گفت او و آوردم را  ینیریش ظرف

 خانم؟  حاج ن یدار لیم یچ

  چون مامان:  گفتم من و بود ها ینیریش  به منظورش

 وقته یلی خ بخوره، راحت رو ینیر یش تونه ینم

 .شما باش راحت. خوره  ینم ینیریش

 ینیریش برداشتن با و انداخته  ها ینیر ی ش به ینگاه

 کمک من امشب: گفت خودش هم بعد  و مامان یبرا

 .کنن لیم تونستن دیشا کنم یم

  مامان با نطوریا توانست ی م چطور. ستادمیا حرکت از

  ییآشنا از نبود شیب قهیدق چند فقط. باشد یمیصم

 دیبا نظرش به. کرد یم  یدور مامان از ژنیب. اش

 یحت یوقت میسپرد یم سالمندان خانه به را مامان

 صحبت مامان با که یبار نیآخر. نداشت حرکت توان

 .آوردم ینم  خاطر به هم را بود کرده

 با ممکن حالت  نیکوچکتر در را ینیری ش از یا تکه

 یسخت به مامان. برد مامان دهان سمت به چنگال

 . خانم  حاج دینکن عجله: گفت او و کرد باز دهان



 هیتک  و انداخته رونیب سرسرا از را خودم. رفتم عقب

. زدیبر فرو میها اشک دادم  اجازه. ستادمیا وارید به

 مامان یبرا  هم برزیفر  و فرهاد یحت سالها  نیا تمام

 .  بودند نکرده را کار نیا

.  بود کرده متوقفم گوشه  همان ام شده  سست زانوان

  یزندگ و بود گوشم در مامان با شیها صحبت  یصدا

 . ستادهیا میبرا

 .روزهیف خانم  -

 از  قبل. برخاستم و کرده پاک را میها اشک سرعت به

 به که بود یکتر دنیجوش یصدا کنم، باز  دهان آنکه

 .امی یم االن: خوردم فرو را بغضم. آمد کمکم

 از. گرفتم سرد آب ریز  را صورتم و کرده دم یچا

 وجودم به آرامش صورتم، به سرد آب برخورد

 فکر: گرفت صورتش مقابل را یچا فنجان. برگشت

 .باشن داشته وجود ها فنجان نیا هنوزم کردم ینم

 . هست:  گفت خوشحال یلیخ مامان

 نسبت به مامان کردم حس . کند صحبت داشت یسع

  اش شده  کج یها لب تر راحت گذشته  یروزها تمام

 . دهد یم تکان را



  ییبایز یبانو که یقشنگ  خونه نیهمچ هی تو فقط  -

 . کرد زنده  رو یخاطرات نیچن شهیم داره شما چون

  چطور بود بلد  ناطق آراز... شیرو به زد لبخند مامان

. کند خوشحال را ماریب رزنیپ بود بلد. کند صحبت

  کردم یم فکر نیا به دیبا  تر حیصح طور به هم دیشا

 .  کند رفتار  چطور ماریب کی با دانست یم خوب

 نیا از باشم شما یجا من: گفت او و نشستم کنارشان

 . هیداشتن دوست نجایا که بس. رمینم رونیب خونه

 کی. است معمار کی  ناطق آراز گفتم مامان یبرا

 . باشد داشته یبلند آوازه رسد یم نظر به که معمار

 اومد؟ کجا از نیا: د یپرس و دیخند

 هم دیشا و ادیز دانش از دیشا: انداختم باال یا شانه

 .فعال ی دانشجوها از

 .آلبوم: کرد باز دهان مامان

.  برخاستم اش اشاره با و کردم نگاهش کنجکاوانه

.  گذاشتم مقابلشان و آورده را یمیقد یها عکس آلبوم

 مامان به یچشمک  با من و  انداخت ها آلبوم به ینگاه

 هر هم مامان. بودن معمار هم پدربزرگم و پدرم: گفتم

  رو ها آلبوم نیا بشنوه  معمارها از یرسم  و اسم جا



 رخ به رو خانواده یمعمار سابقه تا  کنه یم فیرد

 . بکشه

 مامان از برد، یم که ها  آلبوم سمت به را دستش

 هست؟   اجازه: دیپرس

  یها عکس محو او و گذاشت  هم یرو چشم مامان

.  برخاستم شام تدارک یبرا. شد آلبوم درون یمیقد

  یسبز. دادم جا کوچک یها الهی پ در را یترش

 دهیچیپ خانه نیا در شیبو مدتها از بعد که یخوردن

 پهن یا سفره. گذاشتم یصورت یسبدها در هم را بود

 ...کتاب: گفت مامان و کردم

 .  کردم نگاهش پرسشگر

  رو کتابخونه شما شده قرار: گفت او مامان یجا به

 .یبد نشون بهم

 

  من_ از_بترس #

 شش_و _ست یب#

 

 . شام از بعد. مامان  حتما  -

 .نینگ: گفت بار نیا مامان و برگشتم ظرفها  ینیس با



. خوره یم  شام دوستاش با. جان مامان ادی ینم  -

 .نباش نگران شما

 بشورم؟ و دستام هست اجازه: برخاست

 .  کردم اش ییراهنما سی سرو سمت به

 ...خوب  -

 مامان به و  گرفته یسبز قرمه  خورشت  ظرف از چشم

 . دادم

 . ه... یخوب پسر  -

 لب زده جانیه من و کرد تلفظش یسخت  به مامان

 بشه خوام یم. هیخوب پسر  چه یدید: نشستم تختش

 .  دامادم

 متفکر و تر فشرده. شد  تر کیبار مامان یها چشم

 . کرد نگاهم

 ازش؟  ومدهین خوشت  -

 .خوب: انداخت باال یسر

 یم که شیجا سر. کرد قطع را بحثمان ورودش

 سفره؟ یپا د ینیبش کنم کمک خانم حاج: دیپرس نشست

 . داد تکان  یسر یناراحت با مامان



  جا نیهم ننیبش کنم یم کمک من: گفت و برخاست

 نکنه  تشونیاذ تخت که اریب  رو بالشتا شما. تخت کنار

 سفره یپا دارد دوست مامان چقدر دانستم یم

  که خواست یم زور دادنش تکان اما باشد همراهمان

 دیرس یم نظر  به هم پرستارش. نداشتم چندان من

 .  داد یم ح یترج او با یهمراه  به را خوردن غذا تنها

 کشاند، یم مامان کمر و  پاها ریز به که را دستانش

  محکم. نینترس کنم یم بلندتون خانم حاج: گفت

 . نیزم  زارمتونیم آرومم... گرفتم

 دور به مامان یها دست و دیکش آغوش به را مامان

 نیزم سرعت به را ها  بالشت. شد حلقه گردنش

 جدا خود آغوش از سفره  کنار را مامان او و گذاشتم

 و افتاد مامان افتاده راه یها اشک به  نگاهم. کرد

 . دمینکش نفس

 با. شد مانع او که شدم یم خم مامان به  کمک یبرا

  آب وانیل هی تونم یم: گفت و زد اشاره ابرو و چشم

 بخوام؟  گرم

 دیشا. بروم  رونیب اتاق از کرد یم مجبورم  داشت

  دادم اجازه... کنم خوب  را حالم بتوانم نکهیا یبرا



  مثل یپسر که یمامان ی برا. زدیبر فرو میها اشک

 . نداشت او  مثل هم یداماد. نداشت آراز

 .کنه ینم خوب  و حالشون  کردن هیگر  -

 . برگشتم عقب به

  یبرا را دستم. گرفت سمتم به یدستمال و آمده  جلوتر

 تیاذ هی گر با چشمات:  گفت و کردم دراز گرفتنش

  بهتر  یبرا. شهینم خوب  خانمم حاج حال. شهیم

 . یکن خوب و خودت حال دیبا بودنشون

 بلند هقم هق یصدا تا گرفتم دهانم مقابل را دستم

 .نشود

 بهتره. گفتن برام بزرگ کتابخونه  هی از خانم حاج  -

 تا داشت نخواهم وقت یل یخ  چون میبخور شام زودتر

 . کنم دنید کتابخونه اون از

  یها عقربه. بود او با حق. دمیکش دندان به را لبم

 به را دستمال. بودند گذاشته سر پشت را ده ساعت

  میبازو. افتادم راه اتاق سمت به و ده یکش چشمانم

  از قبل نگاهم. برگشتم سرعت به من و شد زده چنگ

 یرو به  اش شده حلقه یها  انگشت یرو به او

 و دیکش عقب را دستش. کرد میرها او  و ماند میبازو

 .دیکن دش یتجد بهتره.  شده پخش شتونیآرا: گفت



 بلندش یصدا و برگشت خانم حاج کنار. گذشت و گفت

 خانم؟ حاج نیراحت: شد بلند کورمان و سوت  خانه در

 ن؟یخوا  ینم یزیچ

  یبرا مطمئنا شده پخش شیآرا. ستادمیا نهیآ مقابل

  را میها اشک از سیخ دستمال  خجل. نبود لحظه نیا

  بود؟ کرده تماشا  گونه نیا  مرا. دمیکش چشمانم ریز به

 ...من یخدا

 او انگشتان یجا به. افتاد  میبازو به نهی آ در نگاهم

  یقیعم نفس با. دادم فرو را دهانم آب و  میبازو یرو

 رونیب شیآرا بدون و شسته را صورتم.  افتادم راه به

 . زدم

  او یروبرو و زده کنار  ام شانه یرو  از را میموها

 ن؟ینکرد شروع چرا: نشستم سفره یپا

 . میکرد اختالط خانم حاج با کممی. میبود منتظرت  -

 یم مامان امشب. دیخند او و انداختم مامان به ینگاه

 مامان تا بود گذاشته مان خانه   به پا ناطق آراز. دیخند

 خنده ها سال نیا تمام اندازه به من و بخندد زیر زیر

. بکشم غذا مامان یبرا داد اجازه. کنم تماشا را اش

 برخالف دمید من و داد مامان دست به را قاشق

 معذب حس مامان تا خورد غذا آهسته چقدر شهیهم



 تا گفت مان خانه از نیریش چقدر. باشد نداشته بودن

 . بزند لبخند آرام آرام مامان

  تخت یرو به بود آورده که همانطور را مامان

 تالشش و  دمید که را مامان شده دور نگاه . برگرداند

 او داد یرو رونیب  به ازین نکهیا  فهماندن یبرا

 بزنم؟  اطی ح تو یقدم هست اجازه: گفت و برخاست

 

  من_ از_بترس #

 هفت_و _ست یب#

 

  یسن. شدم درمانده اش  یدگیفهم حجم نیا از ناگهان

 گونه نیا ... اما... یس تاینها... یس دیشا. نداشت

 ...و دیفهم یم نگونهیا. کرد یم درک

 چشم بستن یبرا که مامان شد، مرتب که زیچ همه

 گذاشت خانه داخل به پا دی کش دراز تخت یرو  شیها

 دینکن نگاه  رو ما. خانم حاج خوابه وقت: گفت و

 به و مونی نیسنگ قراره جسم نیا که می دار دیام هنوز

 میکن یم کاریچ  باهاش میدار  میندار خبر. بکشه دوش

 از. داره استراحت و خواب  به ازین شما  جسم یول



  چه هر دوارمیام. شدم خوشحال یلیخ باهاتون ییآشنا

 .بشه نیا از بهتر حالتون  زودتر

  ـَم...باز... با: گفت لکنت با و گرفت را دستش مامان

 !ای...یب

  از یسادگ نیا به و بودن شما کنار. خانم  حاج حتما  -

 !ری بخ شبتون.  دم ینم دست

 به پا همراهم چراغ یخاموش  از بعد و بستم را در

 یرو و یچوب   کوچک زی م پشت. گذاشت آشپزخانه

 . نشست یمیقد یها یصندل

 .یشد تیاذ: گذاشتم مقابلش را  یچا  فنجان

:  زد حلقه  کیکمربار فنجان  دور به را  شیها دست

 صورتشون نیتون یم و هستن هنوز که نیهم. نینگ

 .کرد شکر دیبا دینیبب و

 . کردم نگاهش

  برام یطیشرا اما بود ریگ نیزم یسال چند منم پدر  -

 موقع اون نه. باشم مراقبش بتونم تا نشد فراهم

 نه کنم کمک بهش بتونم که داشتم توان یاونقدر

 از زودتر یلیخ... کنم آروم و دلش که قدرت  یاونقدر



 موندن به و رفتن و شد  خسته دیبا که  ام یزیچ اون

 .داد حیترج کنارم

  که شدند یم کینزد دوازده به ساعت یها عقربه

  یهمراه  یخروج در مقابل تا. خواست رفتن اجازه

 بابت ممنون: گفت نیماش بدنه به هیتک. کردم اش

 .بود  یخوب یلیخ   روز. امروز

 ... مامان حال  اگه متاسفم  -

  خوشحال  یلیخ  باهاشون ییآشنا از: دیپر کالمم انیم

 شتری ب و شتریب باشه فرصت دارم دوست. شدم

 .  نمشونیبب

 درست ینیماش و کردم مشیتقد را زمیآم  تشکر لبخند

  و شدن اده یپ نیح نینگ. کرد توقف خانه  مقابل در

 نیبب: برگشت مان سمت  به دوستانش، با یخداحافظ

 آراز؟ .  نجاستیا یک

  باالخره: ستاد یا نینگ مقابل و برداشته جلو به یقدم

 .دمتید

. دیرس گوش به نیماش داخل از یداد  و غیج یصدا

 انداختم نیماش داخل دختر سه و راننده پسر  به ینگاه

 در را دستش.  داد تکان شان یبرا یدست نینگ و



 یم کاری چ نجایا: گفت و گذاشته ناطق آراز دست

 ؟یکن

 .اومدم یمعمار دوره هی یبرگزار یبرا  -

 ؟ینداد  خبر چرا: کرد  کیبار را شی ها چشم نینگ

 یلیدل همون بخاطر دیشا:  انداخت باال را  شیها شانه

 . رازیش  یای یم یبود  نگفته شما که

 یکی و کرد خم او سمتش به را سرش  و دیخند نینگ

 نینگ یکن ینم یمعرف: گفت نیماش یتو  دختران از

 جون؟

  و احترام با ناطق آراز. دیکش پر میلبها یرو  لبخند

  سبک نیا با چندان  مطمئنا شناختم یم که یادب

 برگشت سمتشان به نینگ. نداشت ییآشنا ها صحبت

 که دوستانم و ما زیعز دوستان از ناطق یآقا: گفت و

 . رنیم دارن گهید

 و آورده جا به را ادب رسم هم باز  اما ناطق آراز

  نینگ از که دختر همان. کرد خم ها آن  یبرا یسر

 یم رهیدستگ  به دست  بود، کرده یمعرف درخواست

:  دمیکش رونیب در از را خودم که شدن اده یپ یبرا برد

 . پاست سر وقته ی لیخ آراز ره،ی د مامان نینگ



  به ناطق آراز و کرد شان یراه نینگ حرف نیا با

 ...یز یآم تشکر لبخند میرو

  من که حاال:  آمد جلوتر نینگ. دمیکش صورتم به یدست

 ؟یریم یدار اومدم

 

  من_ از_بترس #

 هشت_و _ست یب#

 

 منتظرت  وقته یلیخ من وگرنه یاومد رید شما  -

 .بودم

 گوش پشت  را شالش از زده رونیب  یموها  نینگ

 .بمون  گهید کمی  حاال: فرستاد

 یباش داشته فرصت اگه ی ول جان نینگ وقته رید  -

. میکن یم برگزار دی جمش  تخت و کالسمون فردا

 .شمیم خوشحال  یکن یهمراه

 . امیب دارم دوست. نه که چرا  -

 به رو و گذاشتنشان تنها  یبرا برداشتم  عقب به یقدم

 شبتون. بزنم مامان به  سر هی من: گفتم ناطق آراز

 . ریبخ



 یبرا بودم رانده زبان به عیسر را ی خداحافظ نیا

 نییپا که را ها پله. شدم  داخل ها آن از کردن یدور

 بتواند ناطق آراز دیشا کردم فکر نیا به رفتم، یم

  یاندک. باشد داشته نینگ  یرو یشتریب  مثبت راتیتاث

 بندیپا ها آن به چندان نینگ که یاحترام و ادب از

 .نبود

 دشیسف یموها  به یدست و نشسته مامان تخت کنار

 یکس با و کردم یم هی ته یرنگ فردا دیشا. دمیکش

  رنگ. مامان یموها زدن  رنگ یبرا گرفتم یم تماس

 .  کند زنده را  اش هیروح توانست یم مو

 ... رفت  -

 عالمت به یسر و شده ره یخ مامان باز یها چشم به

 .دادم تکان مثبت

 . باش... ب...را... مُ   -

 و کنم درک را مامان جمله تا انداختم یشان یپ به ینیچ

 .زد چنگ را میبازو او

 ؟یدینخواب یمامان  -

 مامان دهان به متعجب. شد داخل و گفت نینگ را نیا

 بود؟ نیهم منظورش  باش؟ مراقب. بودم دوخته چشم



 

  من_ از_بترس #

 نه _و _ست یب#

 

 

 

 

 َهراس: دوم فصل  

 نینگ و کرد  مهمان خانواده همراه به  را خود فرهاد

  بخاطر  که یناطق آراز تواند یم بداند خواست یم

 بود مانده رازیش در شتریب روز دو نی نگ با یهمراه

 . نه ای کند دعوت  ناهار یبرا را

.  کردم یم دییتا را جوان مرد نیا. بود مثبت پاسخم

...  هم را  نینگ به اش یکینزد. کاست و کم بدون

 را نینگ که گذشته روز سه تمام مثل دانست یم یوقت

 قهیدق کی بدون نه شب نه ساعت کند، ی م خود همراه

 اش ادهیپ  خانه مقابل زودتر قهیدق کی  نه و ریتاخ

 .کند

 . گرفت تماس زده جانی ه نینگ



 او و گفتم  ناطق آراز دعوت از و نشسته مامان کنار

 نشسته یمیقد حلقه به من و فشرد را دستم. زد لبخند

 ازدواجش ادگاری که یهمان. شدم رهیخ  دستانش در

 . دیدرخش یم اش حلقه  انگشت در هم هنوز و بود

 ... روزهیف  -

 لبخند. کرد نوازش را صورتم مامان و  برداشتم سر

  نیهم بمونه دیشا کنه ازدواج باهاش نینگ اگه: زدم

 . فتهیب سرش  از رفتن  فکر دیشا. جا

 مثل ترسم یم : دادم ادامه و آورده تر نییپا را میصدا

 . برنگرده و بره دهیفر

 ام نشسته اشک به یها  چشم تا را لرزانش انگشتان

  دخترش یوقت کرد یم  درکم. کرد یم درکم. آورد

 .  بود کرده رفتن عزم شی پ سال نیچند

  یمشکل اگه گفت: ستادیا در چهارچوب در نینگ

 . داشت کار ظهر یبرا. ادی یم شام یبرا نباشه

 حیترج. بودم تر یراض موضوع نیا از. زدم یلبخند

 هر شدن یرسم  از قبل تا  ناطق آراز با فرهاد دادم یم

 . جان یمص مخصوصا. نشود  روبرو یزیچ



 فکر: افتاد راه  دنبالم نینگ و زمیبرخ زد اشاره مامان

 کار گفت یول نجایا مونده من بخاطر فقط کردم یم

 .داره

 کار. جان مامان اومده شی پ واجب کار براش دیشا  -

 .  ادی یم شب گفته. ادی ینم کال نگفته بعدشم. داره

  کوچک ز یم پشت نشسته نینگ شانه از طنتیش با

 ه؟یخبر: شدم  خم آشپزخانه

  خبرا نیا از ادی یم آراز به اصال... مامان ا : زد کنارم

 اون من آراز یجا به کنم یم فکر وقتا یبعض. باشه

  دقت زیچ همه به آدم نیا چقدر. شدم  بزرگ آب ور

 خواد یم دلم دقتش همه نیا از وقتا یبعض . کنه یم

 مثل. رفتارش یبعض باباهاست هیشب. دهنش  تو بزنم

 انجام یک رو یچ همه دونه یم اونا مثل. مراقبه اونا

 .بزرگام آدم شیپ کنم  یم حس. بده

 یعنی: دمیپرس اما. گفت یم نینگ که  بود نطوریهم

 اد؟ی ینم خوشت ازش

 قول به اد؟ین خوشت یکس  نیهمچ از شهیم مگه  -

. نهیشیم دل به اولم نگاه  همون با آدم نیا نینسر

 .بود داداشم کاش. هیخوب یلی خ قیرف

 . دیکش پر اش  جمله نیآخر با میها لب به آمده لبخند



 به نه اما خواهم یم پسرم عنوان به را ناطق  آراز من

 دیبا صورت نیا در دیشا . اش دوباره تی ترب یمعنا

 را ناطق  آراز من.  داشتم یم گرید ژنیب کی

 دخترکم بتوانم که. دامادم و باشد پسرم تا خواستمیم

 . بسپارم او به نانیاطم با را

 قد یپسرها. دندیرس  راه از اش خانواده و فرهاد

  زده رونیب یپاها مچ و  کوتاه فاق شلوار با دهیکش

. نداشتند پی ت خوش جوان  کی به یشباهت چیه مردانه

  زد یم تن پا مچ تا کوتاه یها  شلوار  هم ناطق آراز

 یها  رگ شلوار که تنگ اندازه نیا به نه اما

 .  بکشد ریتصو به را شانیپاها

 دهم یم  حیترج کردم فکر و دمیکش آغوششان در

 مرتب که نمیبب یا ساده شلوار  و شرتی ت با را پسرها

  بیعج یها  لباس نیا تا باشد روز مد حال نیع در و

 .  کرد ی م هیتشب یالابال کی به را ها آن شتریب که

 ینم را  ییها پیت نیچن هرگز. شدم ره یخ فرهاد به

 کرده سکوت شیپسرها برابر در امروز و دیپسند

 آقا: دیپرس آشپزخانه در یا گوشه جان یمص. بود

 ومدن؟ین ژنیب

 .شلوغه سرش ژنیب که یدون یم. داشت کار کمی  -



 که ها آن یمحتوا داخل و برداشت را ها قابلمه در

 من یول شلوغه سرش فرهادم: گفت د،یکش یم سرک

 . بمونه  تنها مرد ستی ن خوب. بمونه تنها زارمینم

 خانواده شهیهم فرهاد: زدم شیرو به ی کمرنگ لبخند

 . بوده تیالو براش

 یشناس ینم و داداشت: کرد نازک یچشم پشت

  تا خوردم دل خون من و  فرهاد نیهم.  جون روزهیف

 خدا یول گما یم و بدش دارم ینگ. کردم شیزندگ بند

 . دمیکش یچ داداشت دست از من دونه یم

 ریپ. رسوندتم نجایا به: گرفت سرش یباال  را دستش

 گفت یم  خانمه شگاهیآرا  رفتم شیپ روز چند. شدم

 گفتم خجالت از. شده دیسف چرا سن ن یا تو موهات

.  نشده دیسف یکس یمو که  ما خونواده  تو یول هیارث

  اههیس اهیس سن نیا تو موهاش. گهید یدید و مامانم

 یکس هر شیپ و دلش سفره آدم شهیم مگه. یکالغ پر

 . شوهر دست از دمیکش یچ بگه  و کنه باز

 مرد دیشا فرهاد. کردم نگاه جان یمص  یها چشم به

  یمص که نبود بد هم نقدرهایا اما نبود یخوب چندان

 همان. بود خودش انتخاب جان یمص. گفت یم جان

 درخواست و داده جان ی مص به دل دانشگاه یسالها



 جان یمص  کنار یبرا.  بود کرده مطرح را ازدواج

.  بود کرده علم  قد و ستادهیا بابا برابر در هم بودن

  بود؟ یناراض حال

  فردا. جون روزهیف بچسب یدست دو و ژنیب آقا  -

. ایمون یم تنها جون دهیفر شیپ بره یبفرست  و نینگ

 و میمون یم ما. خودشون یزندگ یپ رنی م ها بچه نیا

 .مردا نیا

 

  من_ از_بترس #

 ی س#

 

 

 .  خواست ینم  را ناطق آراز نینگ. آمد ادمی

 روزهیف: برداشت سر فرهاد سرسرا، به  ورودمان با

 گرفت؟ و دوستت دختر پسره نیا

 کرده جور و  جمع را خودم یسخت به. افتادم سرفه به

 .  شد یمنتف هیقض نه: کردم ینه و

 ؟یک: دیپرس متعجب نینگ



 جان یمص. فرستادم باال را میابروها   چشم اشاره با

 از یکی: گفتم  من و کرد باز دهان. بود شده کنجکاو

 پسره بود، اومده خواستگار دخترش  یبرا دوستام

  پسر نمیبب بپرسم فرهاد از  خواست ازم اونم بود معمار

 .  نه ای هیخوب

. داشت یتر  قرص دهان شناختم یم قبال که یفرهاد

 کرده مطرح شیبرا ییتنها در که را یموضوع  نیچن

  با حق  دیرس یم نظر به. کشاند ینم جمع به بودم

 . بود داده رییتغ را فرهاد. باشد جان یمص

 فرهاد. کرد یم یدور مامان تخت از جان یمص

 کرده انتخاب نشستن یبرا مامان به را نقطه  نیدورتر

 کنار. بودند  نشده ایجو را  مامان حال یحت  پسرها. بود

 را لرزانش دست. کرد  نگاهم درد با. نشستم مامان

 یندار یکسر و کم مامان: گفت فرهاد و زدم بوسه

 .که

 و کم ؟یکسر و کم. شد فرهاد خیم مامان دردمند نگاه

 را سرش مامان. نداشت فرهاد حضور  جز به یکسر

 کارش پرستاره نیا: گفت فرهاد و انداخت  ریز به

 . خوبه

 .نبود خوب کارش. نبود خوب



 و موهاش نیبب. ستین بد هم اونقدرا: گفت جان یمص

 یچ  خانم  حاج گهی د. دهیرس بهش. کرده رنگ

 خواد؟ یم

 .مامانمه  کار ییدا زن: گفت پوزخند با نینگ

 مگه جون روزهیف وا:  دیپرس ییپرو با جان یمص

 ؟یبلد  یشگریآرا

 . دیکش و  زحمتش اومد یکی گفتم: گرفتم گاز را لبم

.  شده خوب یلی خ نکنه درد دستش. خوب چقدر  -

 . گرفته هیروح خانمم حاج

 پهن یبرا. دادند  یم آزارم دایشد اش خانواده و فرهاد

 نبود زیجا  نیا از شتریب.  برخاستم ناهار سفره کردن

  بعد داشتم جان یمص از  که یشناخت با.  کنم تحملشان

  ما خانه خودش قول به. کردند یم رفتن  عزم ناهار از

مده و خفه  .  بود د 

 گذاشته سر مامان کنار. آوردم یبالشت رفتنشان از بعد

  حضور و کلمات  تک تک هضم یبرا.  بستم چشم و

  خواب به را یساعت بود ازین اش خانواده و فرهاد

 همان مثل. ببرم پناه  یخبر یب ی ایدن به. روم

 دهیفهم که ژنیب با ام یزندگ شروع یابتدا  یروزها 

. ستین داشتم  انتظار که ینیریش آن به یزندگ بودم



 به. شد خم مامان. یحاملگ  ییتنها ی روزها همان

 به. آورد   باال میها شانه  یرو تا را پتو و یسخت

 پاسخ را لبخندم. زدم لبخند اش شده چروک صورت

 مامان؟ یشد بچه: دیخند نینگ و گفت

 هم تو: بستم  چشم و گرفته دست در را مامان دست

 .شو  بچه نجایا ار ی ب و بالشتت

 و رفت مامان و من یصدقه¬ قربان و دیخند بلند

 مامان دست گرم حضور یوقت  خواب. گذاشت مانیتنها

 . بُرد مرا داشتم  انتظار آنچه از زودتر ی لیخ داشتم را

: گفت یا مردانه یصدا که دمیشن یداریب  و خواب نیب

  خانم حاج. کنم کمک من بده اجازه جان نینگ

 .  ننیسنگ

  و نکاریا خودم نه: دمیشن را نینگ یصدا و زدم یغلت

 . نیبش تو. شهیم معذب یمامان. کنم یم

 گوشم ریز تا  را پتو افتاد، جانم به که ییسرما بخاطر

 تا شد یم دایپ یکس کاش. بود سرد چقدر. آوردم باال

 .  بکشد تنم یرو  یگر ید یپتو

  ام خسته یها  چشم تنم  یرو  ینیسنگ گرفتن قرار با

  ثابت آشنا مردانه رخ می ن یرو نگاهم و کردم باز را

 .ماند



  خواب به ام عالقه مورد پسرک. بستم را میها چشم

 . بود افتهی راه هم میها

 بار نیا من و راند عقب صورتم از را  میموها یدست

 در رخ م ین یجا به نگاهم. کردم باز  چشم یتند به

 زده میرو به که یلبخند و نشست یفندق  یها چشم

 . سالم: شد

 .کردم دارتیب: رفت عقب او و شدم زیخ  مین یتند به

 چنده؟ ساعت: فرستادم گوشم پشت را می موها یجیگ با

 . مین  و هفت: نشست ُمخده به هی تک و شد دور

 دایپ با. بودم دهیخواب چقدر. دمیکش صورتم به یدست

 . زدم گاز را م یها لب مامان و نینگ شدن

 ؟یشد داریب مامان  -

 یرو و دهیکش آغوش در را خانم حاج. شد بلند آراز

 چشم زدن تا نیح را پتو  و برخاستم.  گذاشت تخت

 آراز وجود با چرا که کردم نینگ حواله را ام غره

 . است نکرده دارمیب ناطق

 و نشسته خانم حاج تخت  کنار من یجا  به ناطق آراز

  دارتیب نذاشت: آمد دنبالم نینگ. شد ا یجو  را حالش



 ادیب بعدا بره خواست ی م. یا خسته حتما گفت کنم

 .نذاشت  یمامان

 حاضره که  شام... شما مامان نیبش: زد اشاره نینگ

 .  کنم یم ییرایپذ منم

 یبرا یل یتما چندان نمینگ. کردم نگاهش تعجب با

 نیچن  ناطق آراز برابر در امشب و نداشت ییرایپذ

 داد؟  یم انجام یکار

 

  من_ از_بترس #

 ک ی _و _یس#

 

 . نشستم ناطق آراز یروبرو  و برداشته را کتابم

 خوش: زدم اشاره بود، شده زیخ مین ورودم احترام به

 . بودم نشده اومدنت متوجه من د یببخش یاومد

 . یشد خواب بد که  ببخش شما  -

 .  داد تکان ینف یمعنا به را دستش خانم حاج



 یدست شیپ که او مقابل. آمد ییرایپذ  ینیس با نینگ

 درد شما دست: برداشت سر ناطق آراز گذاشت، یم

 .جان نینگ نکنه

 ؟یشد یراض حاال:  کرد نگاهش چپ   چپ نینگ

  یلیخ  را ام یکنجکاو نینگ و بودم شده کنجکاو

 .گفت پاسخ انتظارم از عتریسر

 ام یبد دختر  من  داره دهیعق. نیبب و شونیا یمامان  -

 . کنم ینم کمک مامان به که

  از نینگ رفتار نیا یعنی. ناطق آراز به دمیکش یسرک

  مجبور را نی نگ او گرفت؟ ی م چشمه سر  او یها گفته

 نیا توانست یم چطور کند؟ ام یهمراه تا بود کرده

 را رفتارش و باشد داشته کنترل نی نگ یرو گونه

 !دهد؟ رییتغ

  چشم یتند  به من و کرد ام  حواله یچشمک ناطق آراز

 شام سفره کردن پهن یبرا  نداد اجازه نینگ. دمیدزد

  یبرا خود جمع¬مان  در حاضر  جوان مرد و شوم بلند

: گفت آهسته مامان. برخاست نینگ به رساندن یاری

 .خوب. هست خوب



. گرفت تماس یطوالن یروزها از بعد ژنیب. کردم دییتا

  یچوب ستون به هیتک تماسش به پاسخ ی برا وانیا در

 ...سالم: ستادمیا

 گذره؟  یم خوش. خانم روزهیف سالم و کمیعل  -

 ؟یبرگشت. یخال   شما یجا: کردم رها را  نمیسنگ نفس

 دلم کوره و سوت خونه دمید. دمیرس امروز آره  -

 ن؟ یگرد یبرم یک. گرفت

 ورا؟ نیا یای ینم  -

 . نیایب نیبرگرد شما گهید نه: کرد ینچ

 ... ژنیب  -

 نیا تو. ن یایب نیریبگ ط یبل فردا: گفت جیگ و کوتاه

 . شهینم دای پ خوردن یبرا یچی ه خونه

  فردا. کن گرم ماکرو تو بزار. هست غذا  زریفر یتو  -

 .میگرد یبرم فردا پس اما اد یز  احتمال نه

 زود. برسون سالم هم هیبق به... خب یلیخ  -

 ؟یندار یکار. نیبرگرد

 مانیپش که برانم زبان به را ژنیب کردم باز دهان

 نام نیا یبرا  یپاسخ یوقت داشت یتی اهم چه. شدم

 .  نداشت وجود



 خانم؟  روزهیف یدیشن  -

 .آره  -

  یکار گمیم دارم ساعته دو . خانم کجاست حواست  -

 ؟یندار

 به هم یوقت باشم؟ داشته او با توانستم یم یکار چه

 که بود ازین یوقت. نبود چوقتیه داشتم از ین حضورش

 دیبا که ییکارها. بود شلوغ سرش داشت کار باشد

  یم حواله بعد یروزها  و  روزها به را شد یم انجام

 .باشم داشته او از توانستم یم یانتظار چه. کرد

 .نه: دادم جواب درد و یدیناام با

 ... خداحافظ  -

. شد قطع ساده گونه نیهم  روز چند از بعد تماسمان

.  شدم ره یخ آن به و کرده جدا گوشم از را یگوش

.  بود نیهم  مان مکالمه روز نیچند از بعد... نیهم

 .  بود نشده ایجو را نی نگ حال یحت

  هیتک را ناطق آراز و دمیچرخ. دمیکش دندان به را لبم

 یم میتماشا اتاق درون از. افتمی میروبرو پنجره به

 مثل. بدزدم چشم کرد مجبورم نگاهش ینیسنگ. کرد

 خشک سق یسخت به حضورش، اول ی روزها همان



  اتاق داخل به. دمیچرخ  و کرده سیخ را دهانم شده

 به و دمید سفره یپا  هم باز را مامان. کردم فرار

 .ممنونم: برگشتم سمتش

 به و  گرفته فاصله پنجره از و کوتاه. زد لبخند

  ؟یخوب یمامان: نشست مامان کنار نینگ. آمد سمتمان

 برات؟  ارمیب ی خوا ی م یزیچ

 دست نینگ شد باعث که بود یکوتاه نه مامان پاسخ

 اونقدر: بزند  بوسه را سرش  و انداخته گردنش دور

 . شده بهتر یمامان حال روزا نیا خوشحالم

 لطف به. بود شده بهتر مامان  حال. بود نینگ با حق

 اجازه که یناطق آراز حضور  لطف به... ناطق آراز

 . باشد کنارمان  مامان داد یم

...  مم: گفت یسخت به و داده آراز به را نگاهش  مامان

 !ننون

 یکار. خانم  حاج هیحرف چه نیا: کند یم  خم را سرش

 .مادرم یجا شما  و پسرتون یجا  منم. نکردم

  یبرا سالش و سن. کنم یم نگاهش چشم  گوشه از

 هم بودن پسرش یبرا. خورد ینم بودن مامان نوه

 .دیشا



 *** 

 هتل  رنگ یزرشک مبلمان یرو به را نگاهم

 ما یانو یپ نطوریهم  و یزرشک مبلمان. چرخاندم

 جلوتر شد، بلند که انویپ نی دلنش تمیر یصدا. نشانیب

 .رفتم

 

  من_ از_بترس #

 دو _و _یس#

 

 .آرازه : گفت زده جانی ه نینگ

  انویپ پشت که یمرد. بود  او با حق. دمیکش یسرک

  یرو را انگشتانش تمام مهارت با و  داشت حضور

  ییراهنما با. بود ناطق  آراز لغزاند یم دیکل صفحه

 یرو را فمیک و نشسته یزرشک مبل یرو ن،ینگ

 داشت قرار  یناطق آراز راستم سمت. دادم قرار میپاها

. شد زیخ م ین احترام با و کرده خم میبرا را سرش که

 کنارش به نینگ و دادم خودش مثل درست را پاسخش

  جانیه نشست، یم که انو یپ پشت او همراه . شتافت

 به ینگاه. آمدند یم هم به چقدر. دی دو پوستم ریز



  ینما از که یسیپرسپول هتل. انداختم اطراف طیمح

 فرق بود درونش که یزیچ با داشتم ذهنم در رونیب

 یزاید و مرمر اهیس کامال سنگ از ییوارهاید. داشت

  یزیچ اندازه به نه اما بود یداشتن دوست خوب نسبتا

 . بودم ساخته ذهنم در من که

 کنه؟ یم فرق یداشت ذهنت تو که  یزیچ با  -

  نشسته دستم کنار مبل یرو  که را ناطق آراز. دمشید

 یم نینگ که ییعکسا با : گفتم. شد لی ما سمتم به و

 یم نظر به رونیب از که یز یچ نطوریهم و گرفت

 .تره ساده دیرس

 یم شتری ب و تر خاص  یها یطراح من مثل پس  -

 .یپسند

 تر؟  خاص  -

  برگزار یگرد  هتل تور هی و کنم دعوت ازت دیبا  -

  نشونت  و خاص یها  یمعمار با ییها  هتل تا میکن

 .بدم

 ن؟یبر نیخوا یم  کجا: نشست  کنارمان نینگ

  خوب خوب یجاها : برگشت نینگ سمت به بار نیا

 ؟یا یب یخوا یم



 بد. باشه جا  هر. امی یم که معلومه: دی خند بلند نینگ

 مامان؟ نه مگه.  که گذره ینم

 شما یدو هر یرو پس: گفت ناطق آراز و کردم دییتا

 سفر؟ هی یبرا  کنم حساب

 را موضوع نیا واقعا. برگشتم سمتش به  باز دهان با

 کنند؟  یکار نیچن خواستند یم بود؟ گرفته یجد

  یول ستین  سفر اهل یلیخ  مامان. معلومه: گفت نینگ

. نه که چرا. رفتن سفر یبرا شهیم  یا بهونه نمیا

 . شهیم عوض اش هیروح کمی مامانم

  خودت: گفت که اعتراض یبرا کردم یم باز دهان

 یبزن یتون  ینم گهید االن  روزهیف خانم یکرد قبول

 . رشیز

 ...بابات: گفتم نینگ به رو

 خدا شهی هم بابا: دیکش هم در را شی ها  اخم نینگ

 ...رو بابا کن  ول. مسافرته

 بود که چه هر. دمیگز لب جوان مرد به ینگاه با

  آراز کنار نگونهیا ژنیب مورد در نداشت حق نینگ

 . کند نظر اظهار ناطق

 .میای یم مامانمم و من. زیبر رو برنامه  آراز  -



. رمیبگ دهی ناد توانستم ینم را یفندق براق یها چشم

  خانم دو کنار افتخارمه باعث: گفت خاطر  نانیاطم با

 . باشم بایز

. ادیب دوستمم دیشا:  داد جواب زده جانی ه نینگ

  نداره؟ که یاشکال

  تو  جور هر. جان  نینگ باشه داشته اشکال دیبا چرا  -

 . یبخوا

 آراز ستین  خوب یلیخ بودن خوب نقدری ا یدون یم  -

 .خان

:  داد ادامه که دید چه اش  رهیخ نگاه در نینگ دمینفهم

 .بشن عاشقت  دخترا ممکنه

  یم مرد نیا عاشق دخترکم مثال. داشت یاشکال چه

 .  شد

 به پا و هستم یبد مرد چه فهمن یم وقت اون  -

 . ذارن یم فرار

. بودم دواری ام هنوز من اما داشت ادامه جفتشان خنده

  که. بدهد مرد نیا به دل نمینگ دیشا... دیشا نکهیا به

 . کند خود دل ریاس را مرد نی ا بتواند دیشا



 نینگ و دیپرس  رفتن یبرا یآمادگ مورد  در ناطق آراز

 میبر نیایب شاهچراغ؟ میبر دیبا چرا ییخدا: دیورچ  لب

 بشه؟ یچ که میبر مثال. گهید یجا

 .ژنیب مثل درست. بود عادتش. رفت  باال لبم گوشه

 یبد اجازه یکل دیبا. یکن سر چادر دی با آخه هیچ  -

 بخدا. ی بش حرفم وارد یخوایم که کنن  تیدستمال

 .بذاره کار  بمب اونجا ادی  ینم یشکیه

  شما: کرد کج  نینگ صورت مقابل را سرش و شد بلند

 جان؟  نینگ یبر کجا یدار دوست

 .لونا میبر  -

 خوبه؟ . لونا میریم شب  -

 شاهچراغ میبر قراره بازم یول: کرد ترش  رو نینگ

 .گهید

 یدور هی شما  شاهچراغ  میریم روزهیف خانم و من  -

  یم ؟یموافق. میایب تا ر یبگ عکس و  بزن بازار تو

 . میا یب تا یبزن هم یگشت هی و یکن  دیخر یتون

 هی به و خودم. هیچ چاره گه ید: رفتیپذ اکراه با نینگ

 .نیایب تا کنم یم مهمون قهوه و کیک

 ؟یباش  دوستات با یخوا یم  -



  و کند مان یهمراه نینگ دادم یم حیترج . برخاستم

 و یع یطب خیتار موزه: گفت یفکر با ناطق آراز

 ؟یچ  یتکنولوژ

 منم و داره یده نوبت. دانشگاهه یبرا: گفت نینگ

 . رمیبگ نوبت نتونستم

 

  من_ از_بترس #

 سه _و _یس#

 

 برات؟   کنم فشیرد  -

 یکن یم  تالش یخودیب : انداخت باال ی ا شانه نینگ

 .دنینم وقت

 نینگ: کردم اخم و دی کش رونیب بیج  از را یگوش

 .جان مامان یکن یم تیاذ یدار

 گردش اطراف همون. خودشه ریتقص نگفتم که من  -

 .  نی ایب تا کنم یم

  مکالمه مشغول و شده دور ما از که یناطق آراز دنبال

 بود مشخص. کردم جفتشان  به ینگاه. افتاد راه بود،



  یکار هر به دست نینگ کردن یراض یبرا  ناطق آراز

 . دید یم را  ها محبت نیا کم کم هم نینگ دیبا. زند یم

 نییپا دستش در یگوش  یوقت نینگ براق یها چشم

  شده بدل ممکن به ناممکن که داشت نیا از نشان آمد

 موزه  سمت به هتل از  ینیماش با را نینگ.  است

 م؟یبر: ستادیا کنارم و کرده یراه

 !یدیکش  یم زحمت نقدریا دینبا  -

 در یوقت. مهمه من یبرا  جان نینگ یخوشحال  -

 .دم یم انجام براش هست توانم

. برساند شاهچراغ به را ما بود قرار هتل از ینیماش

  و نشسته عقب یصندل یرو من کنار انتظارم برخالف

  نکهیا ی برا دینبا. میهست دوست نینگ و من: گفت

 . روزهیف  خانم یباش ناراحت کنم یم  کاری چ براش

: دمیپرس  کنجکاوانه و کردم  نگاهش چشم  گوشه از

 دوست؟

 پاسخ صادقانه یلیخ او و  داشتم منظور سوالم از من

 . دوست: داد

  قول خودم به که یمن یبرا. بود دهنده  آزار دنشیشن

 بودن یبرا. نینگ داشتن نگه یبرا.  بودم داده ها



  هم... افتادم راه  همراهش. گرفتم سکوت  روزه. نینگ

 به شدن کی نزد با. رفت یم شیپ همراه و من با قدم

 کمد از که را یچادر. داشتم نگه پا یورود درب

 یبرا. دمیکش رونیب فیک از بودم، برداشته ام یمیقد

  متعجب و برگشت کردم شیرها که بستنش  سر به

 سر به را چادر  نگاهش ینیسنگ  ریز. کرد میتماشا

 .دمیکش صورتم یرو  را طرفش دو و انداخته

 مقابلم در درست را او بردم، یم عقب که را چادر

 که یا ره یخ نگاه و فاصله متر کی اندازه  به. دمید

 ریدرگ اش رهی خ نگاه در میها چشم. کرد یم میتماشا

  جلوتر ی سخت به را ام شده معوج و کج شال. شد

 نی زم یبرا گرفتم تر محکم را چادر و دهیکش

.  کرد یم م یتماشا هنوز او و برداشتم سر . فتادنشین

:  گفت او و شدم کشی نزد. داد یم قلقلکم  نگاهش

  جهان و  گرفت جشن تو بودن یبرا دی خورش امروز

 رسم به هم تو. آورد ارمغان  به تیبرا را شییبایز

  ازمندندین تو به که یآنان به عشق با خداوند از سپاس

 . کن میتقد جهان به یا هیهد

 یب او و اش  جمله درک یبرا افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 م؟یبر: دیپرس  توجه



  در کردم یسع گرید کباری را اش جمله. دمیگز لب

 رفت. گذاشت میتنها و افتاده راه او و کنم یتداع ذهن

 . یبازپرس پرده از عبور  یبرا ستادمیا صف  در من و

  چادر و سبز مقنعه با زن  ،یتابستان گرم روز کی در

  دنیکش سرک یبرا را فمیک و ستادهیا  میروبرو اهیس

  شیها دست. داد لیتحو  همکارش به و گرفت آن در

  باسنم پشت و ها نهیس  یرو به تا سرم فرق از را

 . رفت تر نییپا و دیکش

  من به که  یفیک. کرد میرها ،یقیدقا از بعد باالخره

 به را بود شده جستجو ها  آن لهیوس به و داشت تعلق

 یآب گنبد به نگاهم. افتمی  ورود اجازه و دهیکش آغوش

 یآب انیم در شده  ریاس یا روزهیف گنبد. رفت

 ... آسمان

 ... روزهیف خانم  -

 او و انداختم ام شانه یرو به را فمی ک. زدم یچرخ

 یم شب دیبا کنم فکر: زد بزرگ درخت به یا اشاره

 . نجایا میاومد

 نور ر یز در که یآب حوض به رهیخ . رفتم  جلوتر

 . دیدرخش یم دیخورش



  به کردم ینم  فکر چوقتی ه : گرفت جلو به را دستش

 .باشه ییبایز نیا

 ؟ یبود ومدهین حاال تا  -

 او رخ مین و  دمیپرس برگشتم سمتش به یوقت را نیا

 یم دیخورش نور با  برخورد در ش یموها یوقت

 طال از  ییها سهیر همچون. کرد مغلوبم د،یدرخش

 به را دستش. کردند یم نوازش  را ها چشم که بودند

  تا مچش یرو  یرهایزنج و داده حرکت ش یموها انیم

 .آمدند نییپا دشیسف شرتی ت لبه یکینزد

 . نه  -

 یفرصت چوقتیه: گفت ب یج به دست او و دمیگز لب

 .امیب نداشتم

 نیهم کنار ارتیز از بعد: برداشتم جلو به یقدم

 . درخت

 .روزهیف خانم  ینکن توبه  -

 را بودم برداشته  او از شدن دور یبرا که یقدم کی

 توبه؟: کردم نگاهش متعجب و برگشتم

 تو یرفت.  یکرد وعده چلچراغ ریز شاهچراغ دم  -

 . یکرد توبه یشد  مونیپش حرم



 شعره؟   -

 . دیشا: انداخت باال یا شانه

  بیعج امروز. افتاد راه به مخالف یسو به و شد جدا

 راه به و آمده خود به تا دیکش طول یقیدقا. بود

  ها خانم نیب در را خودم و گذاشته حرم به پا. افتادم

 و کرده انتخاب نشستن یبرا را یا گوشه. دمیکش جلو

 و برده عقب را سرم. دمیکش میپاها یرو  به را چادر

  با نکهیا به کردن فکر. زدم هیتک یسنگ  وارید به

 به را درد  بگذرد چطور  بود قرار روزها نینگ رفتن

  خو ییتنها به دیبا دیشا نینگ از بعد. کرد لیتحم جانم

 شیها نبودن و ژنیب و رفت یم که نی نگ. گرفتم یم

  یروزها دیبا دیشا. کردم یم سر ینحو  به دیبا را

. باشم مامان کنار تا آمدم ی م رازیش به را ژنیب نبودن

 نینگ. گشتم یم دیجد  یها کالس دنبال به هم دیشا

 یم دیشا. کند ازدواج ایدن یسو آن بود ممکن

 نوه با توانستم یم ندهیآ در. رمیبگ ادی  زبان توانستم

 .کنم صحبت خودشان  زبان به میها

 

  من_ از_بترس #

 چهار_و _یس#



 

  چشمم گوشه به را دومم انگشت. شد سی خ  میها چشم

 دیشا یزندگ. شدم اشک ختنیر فرو از مانع و زده

 .  بود شده تمام نطوری ا هم من یبرا

. دمیکش باال را  خودم نشست، میپا یجلو و آمد که یزن

 ییروزها یبرا. کردم صبر  طلب شاهچراغ حضرت از

 یزود به که ییها ییتنها یبرا. بود شیپ در که

 حیضر و یا نهیآ سقف به رهیخ. گرفت یم را بانمیگر

 حیضر به را دستم تیجمع انیم در. رفتم جلو بزرگ

 را ام یشانیپ  و بستم چشم. زدم چنگ آن به و رسانده

 از قبل و  دهیکش یقیعم نفس. چسباندم سرد آهن به

 یها دغدغه گرانید. شدم  دور میها اشک ختنیر فرو

 و کنند نذر بخواهند که  داشتند ایدن نی ا در یبزرگتر

. بکشم نفس توانستم یم هم هنوز. بخواهند تیحما

. یراض شکر رو خدا و بودند سالم پسرها. بود مامان

 داشت یتیاهم  چه. یداشتن دوست و بود موفق نینگ

  یراض ژنیب. داشت دوست که ییجا هر  ای من کنار

  کنار ها نیا  تمام با توانستم یم هم هنوز... من و بود

 .کند ام یراض توانست یم هم ییتنها  پس. میایب



  کیپالست از حرم، از خروج از بعد را میها کفش

 و بزرگ درخت به ینگاه . زدم پا و دهیکش رونیب

  یروبرو و حوض لب. رفتم جلو و انداختم  حوض

 قد درخت به. کردم انتخاب نشستن ی برا  را درخت

 . بردم باال را سرم و شده رهیخ دهیکش

  و شده  خم آب حوض درون دستم کنار از یدخترک

 که  نبود موفق چندان. دیبشو را شیها دست کرد یسع

  شیها دست یرو به را آب  و برده فرو آب در دست

  یها کش  با شیها یخرگوش. برداشت سر. دمیکش

 را انشیم در  کی یها دندان. دیخند میرو  به یصورت

 شیرو به یگرم لبخند من و گذاشت شینما به

 نیهم را ش یها دست داشت دوست هم نینگ. دمیپاش

 . برد یم لذت  یباز آب از. دیبشو گونه

. کردم نگاه اش یخال یجا به من و شد دور دخترک

.  زد یم  باز سر نجایا  به آمدن از نی نگ بود سالها

 تلف وقت را آمدن نجایا. نداشت باور را میباورها

  یباورها در خواستم ینم من و دانست یم کردن

 . باشم لیدخ دخترکم

 هست؟ اجازه  -



 یم بیج در که را یگوش  ناطق آراز. برداشتم سر

 .باشه قبول: نشست دخترک یجا  کنارم فرستاد

 . کردم تشکر

 کنم؟ جسارت  -

 . یکرد هیگر: گفت و  کردم نگاهش

 در اما نداشت وجود انکار یبرا ییجا. بود او با حق

  هیگر متوجه چکسیه هرگز ام یزندگ ی ها  سال تمام

  میها چشم و  برنزه صورت  به را نیا. بود نشده کردنم

 . دادند یم ربط

 .یباش شده سبک دوارمیام  -

 بود وقت  یلیخ: انداختم بزرگ درخت به ینگاه

 ینم خوششون یلیخ نی نگ  و همسرم. بودم ومدهین

 یم مامان با مایقد. ستنی ن زایچ نیا اهل برادرام. ادی

  منم شد ریگ نیزم مامان که گذشته یسالها  و اومدم

 .امیب  یلیخ  نتونستم

 . داره آرامش حس  -

 .ره یبگ  آروم دلت دیشا که یا  اندازه به  -

 .شدم ریخ یبان خوشحالم  -



  یسرخ. شد رهیخ می ها چشم به و  چرخاند یسر

. نداشت کم من یها چشم   از یزیچ هم  چشمانش

 کرده هیگر  که زد یم ادیفر  او یها چشم من برخالف

  ریز به  سر و دهیدزد چشم نگاهم یرگ یخ با. است

  حوض لبه  به طرفش دو را دستانش  جفت. انداخت

  آرامش اونقدر یگفت که  همونطور: گفت و زد هیتک

 .رهی بگ  آروم دلت  دیشا که داره

 گرفت؟: دمیپرس  اریاخت یب

  یفندق. چشمانم به زد زل. برداشت سر بار نیا

 دور بدون را سرش و داد وندی پ نگاهم به را  نگاهش

 .  دی کش نیطرف به  نگاهش کردن

:  داد ادامه او و فرستادم  میها دندان نی ب را نمییپا لب

 نیا برسه آرامش به یسادگ  نیا به بود قرار یزندگ

 .نبودن  نجایا آدم همه

 

  من_ از_بترس #

   پنج_و _یس#

 

 .ندارن درد  که همه  -



  درد که انسانه ذات نیا. داره درد جور هی یکس هر  -

  به ینیریش  احساسات با بشه دیشا نیب  نیا اما بکشه

 . دیرس  ینسب آرامش

  نجایا نیهم مثل: داد ادامه  و برد باال را شیابروها 

 . بودنمون هم کنار  و نشستنمون

 . دادم  فرو یسخت به را دهانم آب

  یمرهم تونه یم نیا... میدار ینسب آرامش هی االن  -

 ست؟ ین نطوریا. دردهامون یرو باشه

 به را سرش سکوت در بار نیا. انداختم باال یا شانه

. کنم شیتماشا تا داد یفرصت کارش نی ا. انداخت ریز

... او یها تیموفق با... او سال و سن در یپسرجوان

 عذاب گونه  نیا که باشد داشته  توانست یم یدرد چه

 .  دیکش یم

  نیا... دهیرس کجا به جان نینگ بدونم داشتم دوست  -

 . یباش شب آخر تا کنه یم وسوسه غروب

  جاهاست نجوریا عاشق. کنه ینم دل یزود  نیا به  -

 ینم دل نکنن رونشیب یوقت تا. بره یم لذت  ازشون و

 .کنه



  میبخوا یوقت تا بشم مطمئن دیبا پس خب: دیخند

 میبتون تا. دارن نگهش اونجا قراره میریبگ  و سراغش

 . میببر لذت نجایا غروب از

 شه؟ ینم رتید  -

 ... تهران گردم  یبرم فردا  -

 .  گردم یبرم منم : افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 یم یروز چند  هنوز گفت جان نینگ: کرد گرد چشم

 .نجایا مونه

 کردن دعوت دوستانش یول  میبرگرد هم با بود قرار  -

 یبرم من و برگشته  همسرم. روزه دو یاردو  هی یبرا

 .گرده یبرم گهید روز دو یکی نمینگ و گردم

 پرواز؟  کدوم بپرسم  -

  پر پروازا یول برگردم امروز  خواستم  یم... ظهر  -

 .  بودن شده

 .  طور  نیا که: دیکش عقب را تنش

. کردم خم را سرم. بود رفته  فرو فکر در اش چهره

  را صورتش. دیرس میها  شانه به سرم  یرو از چادر

 شده؟ یچ: کرد براندازم  چشم گوشه از او و زدم دید

 .یفکر تو یلیخ فقط چیه: کردم  طنتیش یاندک



  ظهر فردا یبرا طیبل توانم یم کنم یم فکر دارم  -

 ارم؟ یب ریگ

 ...پروا یب و بلند بار نیا. دمیخند

 ؟یخند یم چرا  -

  یبخوا که داره یچ رزنیپ من با یصحبت هم  -

 ؟ی کن یکی پروازم با و طتتیبل

 اطراف به یسرک و گذاشته سرش پشت را دستش

  یزیچ دنبال: دمیپرس افتی ادامه که نگاهش . دیکش

 ؟یگرد یم

 . گردم یم یگفت که یرزنیپ نیا دنبال دارم. رزنیپ  -

 . زدم خنده ری ز مهابا و بلند

  خودت حق در و فیتوص نیا یتون یم چطور  -

 ؟ یبکن

 دروغ: انداختم باال یا شانه و دهیکش سر به را چادرم

 نینگ اگه... شم یم مادربزرگ یزود به من. ستین

. باشم مادربزرگ تونم یم  بشه دار بچه و کنه ازدواج

 ... گذشته ازم یسن

 .هست بچه  هنوز نینگ  -

 .انداختم یشان یپ به ینیچ



  دخترونه هی روح نینگ... ستین سن به شدن بزرگ  -

 سوقش یزندگ هی به نیبخوا  که فهیح. داره یشاد و

 بخواد که کنه انتخاب نینگ اگه یحت یول. نیبد

 و خودت دینبا هم باز  باشه مادر ای کنه ازدواج

 و یباش مادر یسن هی  یتو یتونست نکه یا... یبباز

 ینم رزنیپ  هی رو تو یکن تیترب یا العاده فوق دختر

  فتحش یبخوا  تا منتظره و بزرگه هم هنوز  ایدن. کنه

 .یکن

 . هیقشنگ جمالت  -

 . زیعز خانم نزدم یدلگرم یبرا رو حرفا نیا من  -

 به و شد خورده فرو لبخندم. برداشتم سر  سرعت به

 بابا. زدم لبخند یسخت به اش  جمله ته کلمه دو وصف

 یم اجازه... محبت سراسر.  زد یم صدا  نطوریهم هم

  بافت یموها  نیب دست و نمیبنش شی پاها یرو داد

 .کرد یم خطاب زیعز خانم مرا دیکش یم که ام خورده

 اوج. میکن یزندگ چقدر قراره میدون ینم چکدومیه  -

  ای پنجم دهه یبعد و شهیزندگ دوم دهه نفر کی یزندگ

 . شیزندگ ششم

  دنبال وقته یلیخ من: زدم  چنگ را میپاها یرو چادر

 .ستمین میزندگ اوج



  یبرا ما و هیباز هی یزندگ. بزرگه اشتباهه هی نمیا  -

 میتون یم. میکن یم یزندگ یباز نیا یتو شدن برنده

  رو یباز یزندگ میباش منتظر و میستیبا  گوشه هی میبر

.  میبجنگ مونیزندگ یبرا و میپاش  نکهیا ای بشه برنده

  قرار اما درست بوده تیزندگ دهه دو از یقسمت نینگ

 نینگ... یبذار  کنار نینگ یبرا و زتی چ  همه ستین

 تنها خواد یم که شده بزرگ اونقدر. شده بزرگ

 یوقت چرا. خودش حاتیتفر دنبال بره  تا یبرگرد

  یم حساب روش یدار بذاره تنهات که خواد  یم نینگ

 ؟یکن

 مان خانه تا شاهچراغ ریمس. رفتم  راه ابانیخ در

  یبرا مرا که خورد یمرد ی شانه به ام شانه... را

 . کرد  یم نکوهش خودم به توجه

 دراز وارید به رو... مامان تخت کنار نیزم یرو

  یها نفس یصدا به.  بستم را میها چشم و دهیکش

 ...سپردم گوش ن ینگ و مامان

 

  من_ از_بترس #

 شش_و _یس#

 



 

 نیهم با . بودم کرده درک  نطوریهم را یزندگ من

 ...  ساده یها  یباز

 یم و خواستم یم که آنچه از دانستم ینم چیه من

 . باشم توانستم

 و کرده رها را چمدانم. آمد فرودگاه تا همراهم نینگ

 . باش خودت  مراقب: چاندیپ گردنم دور به  را دستانش

 آغوش در مرا شیها دست یوقت بود من آن از بهشت

 . داشت تعلق دخترکم و من به ایدن تمام یوقت. داشت

 ...جان نینگ  -

  به بود کرده ریاس را ذهنم شب تمام که  ییآشنا یصدا

 . دیرس گوش

 ؟یهست مامانم مراقب: برگشت طرفش به نینگ

  شیها لب همراه هم اش یفندق یها  چشم بار نیا

 . معلومه: دندیخند

 از یدرک چیه اما کردم تماشا را دو هر  موشکافانه

 تو: ستادیا و گرفته را چمدانم دسته. نداشتم رفتارشان

 ؟ یهست خودت مراقب هم



 دور به دست مانهیصم یلیخ او و بود نی نگ مخاطبش

 من نگران: دیخند و دیچ ی پ ناطق آراز  مردانه یبازو

 .کنم مراقبت  خودم از بلدم. دینباش

  مهم. یریبگ تماس یتون یم یداشت ازین  یزیچ اگه  -

 . بود وقت  هر ستین

 که بودم  دهید من. میها لب پشت تا آمد یتلخ لبخند

 اوردهین زبان  به را جمله نیا نینگ یبرا  هرگز ژنیب

 تینها در... داشت مرا مشکالتش تمام در  نینگ. است

 هرگز ژنی ب اما اوردیب برزیفر از یاسم توانست یم

 . نداشت ییجا نینگ یزندگ در

  و تگرانهیحما اندازه از شیب من نینگ ی برا آراز کالم

. نداشت  عادت ها تیامن نیا به دخترکم. بود پدرانه

  نیا به دخترکم اگر... اگر. آورد هجوم  جانم به ترس

 یم خود از را دخترم مرد نیا اگر. باخت یم دل مرد

 ...  دید یم دوست فقط  را او شهیهم ی برا اگر. راند

  هم هنوز که رفت نینگ یها چشم یپ  نگرانم نگاه

 .فشرد  یم دست در را  آراز یبازو

 چمدونه؟ نیهم فقط: دیپرس پرواز، اعالم با

  خودش کوچک چمدان با ناطق  آراز. بود مثبت پاسخم

 . زدم چنگ را  نینگ دست. شد دور من و



 مامان؟ شده یچ  -

 دوستته؟ آراز یدون یم  -

  منم. دونم یم: گشت یز یچ دنبال به فشیک درون

 شده؟ یچ  مگه دوستشم

 . کنه یم تی حما دوستش از  داره اون  -

 هم با آراز  و من. یر یگ یم سخت یدار مامان  -

 از آراز نیبب. ام یراض یدوست نیا از منم. میدوست

 مثل. یکن اعتماد بهش یتون یم که آدماست اون

 . بزرگتر برادر

 بزرگتر؟  برادر فقط  -

 داشتم ترس. داشتم ترس من اما. دیخند  الیخ یب نینگ

 را دخترکم و ادیب وجود به بود ممکن که یحس از

 . کند نابود

 در را نینگ. شدن سوار یبرا کرد دعوتم ناطق آراز

 یتوان که گفت یزیچ گوشش  کنار و دهیکش آغوش

 .دیخند نینگ. نداشتم دنش یشن یبرا

 مین بستم یم که را کمربند. نشستم ناطق آراز کنار

  آنکه بدون... بودم نگران. کردم برانداز را رخش

 از من. باشم داشته آوردنش  زبان به  یبرا یتوان



 مشیتقد مرد  نیا که بودم نگران نینگ یها نداشته

 . کرد یم

 شدم؟ افهیبدق امروز: دیکش صورتش به یدست

 .کردم ینه

  نگاهم یبیعج جور هی امروز کنم یم حس چرا پس  -

 روزه؟یف خانم یکن یم

 دارد یلیدل چه میبگو خواستم... چیه م یبگو خواستم

  به اش شده زیت نگاه اما کنم نگاهت ب یعج بخواهم

 یصندل یرو  در حضورش از یکم فاصله در چشمانم

  قدم  کنارمان از مهماندار یوقت... مایهواپ یها

 او و ببندد را کمربندش کرد دیتاک او به و برداشت

 دلشوره: گفتم رفت،یپذ تنها من از گرفتن چشم بدون

 .دارم

 بابت؟  -

 .نینگ  -

 از مهماندار گرید بار  کی. رفت باال  شیابروها 

 سر بار نیا. کرد دیتاک را کمربندش و گذشته کنارمان

 به را آلودش اخم نگاه و  مهماندار یرو به برگرداند



  دادم فرو نگاهش یتو خشم از را دهانم  آب. دوخت او

 .  کرد گم را خود دیبا  آنچه  از عتریسر یلی خ مهماندار و

 شده؟  یچ نینگ  -

 

  من_ از_بترس #

 هفت_و _یس#

 

 یبرا نینگ از من. میبگو  چه دیبا دانستم ینم من

 ژنیب. بود من یبرا نینگ... گفتم ینم گرانید

. میبگو نینگ از شی برا تا خواست ینم چوقتیه

 پدر برخالف مرد نیا اما... گرید چکسی ه نطوریهم

 یبرا را ینگران  شش،یپ یقیدقا اخم برخالف دخترم،

 . بود کرده خرج دخترم

 داره؟  یمشکل  نینگ  -

 سمتم به  آسوده یالیخ با  بار نیا و بسته را کمربند

 . نه: باشد کننده دلگرم لبخندم کردم یسع. برگشت

  بود یکنجکاو سراسر نگاهش اما. بود کرده سکوت

 . بکشد رونیب ذهنم از را  زی چ همه تا



 یاحساس نیا به نینگ. نگرانم براش: زدم ایدر به دل

 یکس چوقتیه. نداره عادت یکن یم خرج  براش که

 و شلوغه سرش یلیخ همسرم... نکرده تشیحما

 مراقبت ن ینگ از دیبا که اونطور نتونست چوقتیه

 و رهیدرگ شه یهم اما داره دوست یلیخ و نینگ. کنه

  یکس نکهیا به نینگ. باشه نینگ مراقب نداره یفرصت

 ... و کرده عادت نباشه

  از ینگران:  زد یا کننده دلگرم  لبخند او و شدم ساکت

 کنم یم  کمک نینگ به من نکهیا یترس  یم نکهیا

 .ادیب وجود به نمونیب یاحساسات بشه باعث

 من باشه طرفه  دو احساسات نیا اگه: گفتم یتند به

 .کنم یم  استقبال ازش

 ...تو مثل درست. هیا العاده فوق دختر نینگ  -

 عقب  یاندک را خودم  اریاخت یب و خورده یتکان

 .دمیکش

  با نینگ نطوریهم. دارم تفاوت نینگ با من اما  -

 نیا از و می هست هم یبرا  یخوب یها دوست ما... من

 یبرا اما م یدار خاطر تیرضا دو هر نظرم به یدوست

. میمتفاوت اندازه از شی ب دو هر رابطه اون داشتن

 لذت شهیپ در که ییروزها از هیجوان اوج در نینگ



  مطمئنا...  باشه آسوده نقدریهم داره حق. بره یم

 آدم اون اما کنه یجوان بتونه همراهش  که هیکس قیال

  و اهامیرو و یجوان شی پ سال یلیخ من. ستمین من

 .باختم یزندگ یتو

 .روبرو به برگرداند را  نگاهش

 اجازه خودم به چوقتیه. گذشتم برهه  اون از من  -

 رونیب  خوبش حال نیا از خودم با و نینگ دمینم

 . بکشم

 .یندار یسن  -

 روزید: زد هیتک یصندل یپشت به را سرش  بار نیا

  یوقت... شده ریپ که یکرد خطاب رزنی پ هی و خودت

 امروز... نکردن  ازدواج  هنوز تو یسالها و سن هم

  دهیعق گذاشتم سر پشت که  گمیم یجوون از یوقت من

 .  ندارم یسن من یدار

 از. بود  او با حق جدا...  پروا یب. دمیخند بلند بلند

 . کرد آب طلب  مهماندار

  متعجب. گرفت سمتم به را آب وانیل انتظارم برخالف

  جا نیهم خوام یم: گفت و بودم رهیخ  آب وانیل به

 و بود خواهم نینگ مراقب  شهیهم بدم قول بهت

 .برسه بهش یبیآس چیه زارمینم



 . داشتم باور ساده قول نیا به من

. نداشت حضور خانه در بود، کرده احضارم که یژنیب

 را اش شماره و انداخته کور  و سوت خانه  به ینگاه

 پشت که بود یگوش ممتد ی ها  بوق تنها  پاسخم. گرفتم

 لب مهمان  تلخ لبخند. شکست را خانه سکوت  هم سر

 . شد میها

 لباس به و گذاشته اتاق از یا گوشه در را چمدان

 لباس. زدم  پوزخند تخت یرو ژنیب شده ختهی ر یها

 رو و داده جا  ها چرک  رخت سبد در  را فیکث یها

  یها لکه. برگرداندم شی جا سر را شده مچاله یتخت

 وانیل دو. کند رییتغ دیبا  داد یم نشان ی تخت رو یرو

 از دهیچسب  اجاق. رفتم آشپزخانه به و برداشته  را آب

 بود مشخص. کرد خکوبمیم اجاق یرو خشک  یچا

 دهیجوش و گذاشته اجاق یرو به دم  یبرا  را یچا

  هم نکیس در شده تلنبار ی ها ظرف. بود گرفته لیتحو

 و شده جا  به جا  یغذاخور زیم. داشتند یگر ید ینما

 به را ها ظرف. بود رفته  عقب اجاق یجلو  تا یصندل

 لبه را میمانتو. کردم روشنش و کرده منتقل ییظرفشو

  خرده. برگرداندم شیجا سر را آن و انداخته یصندل

. زد زنگ تلفنم و کردم پاک را زیم ی رو  یها نان

 سفر و گفت آمده شیپ مشکل از میبرا خط  پشت ژنیب



  لب به یتلخ لبخند. برود بود شده مجبور که یفور

  را خانه در حضورش عدم توانست یم . نشست میها

  سکوتم. نکنم عجله برگشتن زود یبرا تا دهد حیتوض

 ؟!روزهیف: زد میصدا افتی ادامه که

 . هست ختهیر هم  به خونه  -

 

  من_ از_بترس #

 هشت_و _یس#

 

. باشم راحت خواستمیم  نینبود نینگ و تو گهید  -

  همه هیچ. م ینیبچ  یتر راحت دکور هم  رو خونه دیبا

 راحت کمی خوادیم آدم. کمد تو نیگذاشت نیبرد رو یچ

 من یروز چند حاال. ست ین دستش دم یچی ه باشه

 یکار. قبلش حالت به یبرگردون  یتون  یم باز ستمین

 .بده خبر بزن زنگ یداشت

 کرده قطع ی دلخور با را دستم  در شده ن یسنگ یگوش

 که یا آشپزخانه  کردن زیتم. انداختم مبل یرو و

  و خسته. برد زمان بود گرفته را ژنیب  یبو  و رنگ

 را میپا و زده هیتک یصندل یرو از را میمانتو کالفه



  هم شده رها  یها کوسن و یمبل جلو. گذاشتم رونیب

 کوسن انتقال زمان در. داشتند ژنیب از یپررنگ نشان

 به را یچوب در حال یب. آمد در صدا به در زنگ ها،

  به را ام شده نیسنگ یها  چشم و دمیکش  خود یسو

 . دوختم ناطق آراز

 ؟یخوب: دیکاو را میپا تا  سر نگاهش

  جواب چرا:  گفت و دادم تکان مثبت عالمت به یسر

 . بود شده نگران ؟ینداد و نینگ تلفن

 یگوش افتنی یبرا برگشتم عقب به حرف نیا با

 به را یگوش  ژنیب یسو از تماس از بعد... لیموبا

:  دمیکش صورتم به یدست. بودم کرده پرت  مبل یرو

 . نبود یگوش به حواسم

  او با حق. لیموبا یگوش  برداشتن یبرا افتادم راه به

  یها امیپ و گرفته تماس بار ده از شی ب نینگ. بود

 و گرفته دندان به را لبم. بود کرده ارسال متعدد

 و شد وصل ارتباط بوق نی اول با. گرفتم را اش شماره

 مامان؟: کرد زمزمه یناراحت با

 جانم؟  -



  جواب تو و شمی م نگرانت یدون یم. هیکار چه نیا  -

  اصال گفت یول زدم زنگ  هم بابا به یحت ؟یدینم

 .جهنم به رفته باز و  ستین خونه

  هم هنوز که یناطق آراز سمت به دمیچرخ و دمیگز لب

 .  کرد یم میتماشا در یجلو

 .نزن حرف موردش در ینطوریا  -

 گفت یم دیبا ادیب نبود قرار یوقت... جهنم به بره  -

 یخودخواه ن یا گفتم خودشم به. یبرنگرد یخودیب که

 یدینم جواب که هم تو. کنه تموم ییجا هی دیبا رو

 .  شدم گور به زنده

  ختهیر هم به خونه... خوبه حالم. دخترم نکنه خدا  -

. یزد زنگ دمینفهم کردم یم جمع داشتم یوقت بود

 .کردم نگرانت متاسفم

 یم الاقل.  هست آراز که خوبه: گفت بغض با نینگ

  ینم گردم یبرم فردا من.  رمیبگ و سراغت ازش تونم

 ... یبمون تنها خواد

. برس ات برنامه به برو... نینگ نه: دمی نال سرعت به

 دیشا و بزنم  یچرخ هی خوام یم هم فردا. خوبم من

  از بعد. گذره  ینم بد بهم باش مطمئن...! تئاتر برم

 . برگرد کارت شدن تموم



 ؟یمطمئن  -

 یغرغر از بعد نینگ.  دادم مثبت پاسخ نانیاطم با

 از معذب. کرد قطع را تماس ژنیب مورد در دوباره

 ینم چرا: زدم اشاره در، چهارچوب در آراز حضور

 داخل؟  یای

 ستم؟ ین مزاحم: گفت دیترد با

 .هیحرف چه نیا: ختمیر  نگاهم در را یدرماندگ

 مشخصه: چرخاند چشم و گذاشته خانه داخل به پا

 . یبود یکار زیتم مشغول یحساب

 . خونه به زده  گند: کردم اعتراض بار نیاول یبرا

  آراز مقابل در بار نیا و آوردم ینم  زبان به هرگز

 که شدم خم یمبل جلو دنیکش و برداشتن یبرا. دمیغر

 ...  بده اجازه: شد  مانع و آمد

  نظرم مورد نقطه در درست و کرده بلند را یمبل جلو

 کمر به دست و کردم تشکر. داد قرار یپرسش بدون

 و یشد خسته  گهید االن. دارم یشنهادیپ هی: گفت

  چلو تدارک فرحناز... بایتقر شده مرتب زمیچ همه

 قبل بودم کرده هوس بدجور  امروز... دهید دهیکوب

 نفر دو یبرا . نهیبب تدارک که زدم زنگ بهش پرواز



 میبخور  شام. باشم داشته همراه هی ادی ینم بدم. هیکاف

 ه؟ی چ  نظرت. یکن جمع رو هیبق یتون یم بعد

 .کردم  نگاهش شده کج سر با

  تنها و سفر رفته بازم پدرش گفت جان نینگ  -

  حیترج که  بده اونقدر من با یصحبت هم یعنی. یهست

 ؟یباش  تنها یدیم

 . کردم رد یتند به

 .منتظرم... ایب و کن عوض لباس پس: دیخند

 یم رمیگ  یم دوش: دمیکش نمییپا لب  یرو را زبانم

 .امی

 . منتظرم: رفت عقب عقب و رفتیپذ جانیه با

 یبرا کرد مرددم یا لحظه کرد، ام حواله که یچشمک

 با. بست  سر پشت هم را در و گذاشت میتنها. رفتن

 را نفسم سبد، در شده مچاله یتخت رو به ینگاه

 حجم نیا. کنم یم اشتباه دیشا. کردم حبس یا  لحظه

 هم یکم دیبا دیشا. ستین خوب هم ینادان از

 رو نیا تا باشد الزم دیشا. بکشم رخ به را یار یهوش

 ... که. اورمیب ژنیب چشم به را یتخت

 



  من_ از_بترس #

 نه _و _یس#

 

  رهیخ میها چشم در که. کند ام حواله یپوزخند  هم باز

  کنار را ها دروغ میبرا که. راند زبان به دروغ و شده

 . کند زدن تهمت  و نیتوه به محکوم مرا و ندیبچ هم

 آب دوش ر یز از را سمیخ تن. ستادمیا  آب دوش ریز

  رو یبرا ییجا  را بزرگ اهیس کیپالست. دمیکش رونیب

 ها آشغال انیم سرش، زدن گره با و کرده یتخت

  آرامش با بار نیا و برگشتم عقب به. دادم قرارش

 تن یبرا ها لباس کمد مقابل. گرفتم دوش  یشتریب

  چهل  آستانه در زن کی عنوان به. ستادمیا لباس زدن

.  زدم یم تن را یتر یرسم  یها لباس دیبا یسالگ

  را رنگ کرم دار نیآست بلوز. زدم تن یا ساده شلوار

  خانه در برابر در. افتادم  راه و کرده ست شیبرا هم

 ساده ناطق آراز یبرا  یا هیهد انتخاب. کردم مکث

 ... قطعا نبود

 ییکادو جعبه در را جان یَمص ییاهدا قلمکار سفره

  را انگشتانم. افتادم راه به نانیاطم با و داده جا یچوب

 .  نواختم در به



 گشوده میرو به داشتم انتظار آنچه از عتریسر خانه در

 باز در. دمیکش عقب را دستم یتند به و  متعجب. شد

 قیعم نور و شده عمود  یها چوب از یریتصو شده

 . بود گذاشته شینما به را

 ... بفرما  -

 به و دادم هل را در. برداشتم جلو به یقدم دیترد با

  و زده لبخند  دستم کنار ینوران و یچوب  ینوارها 

  سقف از که یچوب  ینوارها نیا بود مشخص. گذشتم

 طبقه به که را یا پله راه  بودند، شده دهیکش نیزم به

.  بودند کرده جدا کوچک ی راهرو نیا از رفت یم باال

  یلبخند و شد  ظاهر... دمشید ینوران ینوارها  نیب از

 . یاومد خوش: زد

 ستمیس با سرم  پشت یآجر وارید و رنگ ینارنج مبل

 چشم به که بودند یا نقطه نیاول ونیزی تلو از یبزرگ

  همرنگ رهیت یها پرده و یقد بزرگ پنجره. آمدند

  بزرگ کاناپه کی  نطوریهم و یمداد نوک کف با شده

 ... ینارنج ی صندل یروبرو در رنگ یآب

 چشم به و گرفته  ونیزیتلو پشت یآجر   وارید از چشم

 . هیقشنگ خونه:  دوختم شیها

 .خودم نخور درد به یکارا از کار هی: دیخند



 میبرا  اش یفروتن از حجم نیا. دمی خند  همراهش

 بدون او و کردم بلند را دستم یتو جعبه. بود خاص

 یرانیا تعارفات  به عادت من: رفتیپذ را آن تعارف

 ...ممنونم. ندارم

 کنار از. داشتم یشتریب خاطر تیرضا موضوع نیا از

  یا آشپزخانه او و گذشتم کاناپه با شده ست فرش

 شینما به مقابلم را دیسف و رهیت یا قهوه از یبیترک

 قهوه و کرم کاناپه کنار گرفته قرار صندل دو. گذاشت

 سالن یسو  آن درست... دور فاصله و بودند یا

 . داشت ها  کتاب از بزرگ وارید کی  از یریتصو

  آن در داشتم دوست بی عج که یا کتابخانه به پشت

 پشت او و نشستم رنگ یآب   کاناپه یرو  بکشم، یسرک

 . ستادیا یا قهوه و د یسف شخوانیپ

 داشتم یبیعج حس. دادم  فرو یسخت به را دهانم آب

  سمیخ مهین  یموها به یدست...! سوزد یم میگلو که

 باعث کار  نیا. دمیکش بودم کرده جمع  سر یباال که

. ندیایب نیی پا  انگشتانم نیب در هم باز مو تار دو شد

  هم یرو به چشم و نشسته میها لب یرو  یتلخ لبخند

 . گذاشتم



 ینم خوشت کدر و رهی ت یها  یطراح از کنم فکر  -

 .ادی

  یرو مقابلم را وهیم آب وانیل. گشودم  چشم یتند به

 .ببره نیب از رو یخستگ  تونه یم: گذاشت زیم

 وهیم آب به. شدم رهیخ  آن دیسف و یآب   یمحتوا به

: شدم خم وان یل برداشتن  یبرا. نداشت  یادیز  شباهت

 . سرمه پشت کتابخونه اون یپ حواسم

  رو ها زغال یساز آماده ب یترت تا. باش  راحت: دیخند

 ینم. یکن استفاده یتون ی م هستم باال طبقه و دم یم

 اما باشه جذاب  برات دارم که ییها کتاب چقدر دونم

 ...هست اتاق در یرو ورم نیا. هست یتعداد هی

  یرو به که یقدم نیاول با اما نشدم منظورش متوجه

 .برخاستم جا از گذاشت،  ها پله

 

  من_ از_بترس #

 چهل #

 

 کتابخانه مقابل و گذاشته سر پشت را نفره هشت زیم

  دهیکش یمین تا سقف از بودم دهیفهم حال از که بزرگ



 یب دیرس یم نظر به ها کتاب. ستادمیا است، شده

  یم ها کتاب یرو به دنیکش دست با اما دارند ینظم

 جان آن از که یکشور اساس بر کدام هر دیفهم شد

  شده یبند میتقس ها سندهی نو نطوریهم و بودند گرفته

... کار  اتاق یرو به. دمیچرخ  پا پاشنه یرو. اند

 هم اتاق در که یا کتابخانه و آن پشت ینارنج  یصندل

 یکتابها  مقابل و رفته جلو  به یقدم. شد  یم محسوب

  موالنا و طاهر  بابا... یسعد  و حافظ. ستادمیا سینف

  رهیدا... ران یا خیتار از میعظ یفیتوص و قرآن... و

  کنجکاوانه و هم کنار شده دهیچ میعظ  یها المعارف

 از... ها نیماش از یمصور یتماشا یبرا بردم دست

 ...  تا پنج و هشتاد و هشتصد و هزار  بنز کارل

 .بنز کارل  توسط شده یطراح یخودرو نیاول  -

 ینم: آمد جلوتر و گرفته ی چوب وارید از را اش هیتک

 نه؟ ای هست پسند مورد ام قهیسل دونم

 .خواست  هاش کتاب تموم با و اتاق نیا دلم  -

 یم یبخوا وقت هر: دیخند بلند که بود او بار نیا

 .باشه تو مال تونه

  اتاقش جوان مرد نیا خب.  رفت باال یا ه یثان میابروها 

 و بسته را کتاب... اما کرد یم کش شی پ من یبرا را



. رفت عقب  محترمانه و عاقالنه یلیخ. برداشتم یقدم

 من و یا کتابخانه در از کردنم عبور یبرا  یا اجازه

 نیزم را اش مانده هوا یپا. ستادمیا بزرگ زیم مقابل

 باال؟  میبر: گذاشت

 با. رفتمیپذ زیم یرو از ام یدنینوش وانیل برداشتن با

: زد اشاره طبخ آماده یها کباب ی نیس برداشتن

 ...بفرما

  چه من... دنش یرس از قبل. گذاشتم پله  نیاول یرو پا

  در صد که  بودم آمده یمجرد مرد خانه  به ؟!کردم یم

 فقط را دخترم که بود داده خاطر نانیاطم من به صد

 تنها که یجوان مرد. ندیب یم دوست کی عنوان به

  یا شهیش یوارها ید به او از فاصله تیرعا با... بود

 مانده یباق پله چند و دهیچ یپ را پاگرد. دمیرس پله راه

 . ستادمیا و رفته باال هم را

 خود در را مردانه یها کفش  از شبکه  کی  میروبرو

 او و  مختلف یها  رنگ با ییها کفش. بود داده یجا

 ...لطفا راست سمت: گفت سرم پشت از درست

... یچوب  وارید مین کی . دمیچرخ. برداشتم قدم کی

  و داد یم شینما را نییپا طبقه که یا شهیش نیزم

  کی یرو به شده باز یلی ر یچوب و یا  شهیش یدرها



 شهیهم که بود یوان یا همان نیا! بزرگ وانیا

 توانستم یم که یبزرگ وانیا همان. داشتم را شیآرزو

 که یوانیا همان. کنم نیتزئ را آن ام قهیسل مطابق

  باال با ها صبح که یوانیا. داشت قرار من  خانه  یباال

 .  کردم یم  شیتماشا ام خانه وانیا در سرم دنیکش

  قرار یچوب وارکید به هیتک  که یتخت از. رفتم  جلوتر

  یا شهیش  سقف. گذاشتم وانیا به پا و گذشته داشت

 یفضا ها یصندل و یا رهیدا زیم یرو به شده هیتعب

  شهیهم  وارید کی نطوریهم. داشت یداشتن دوست

 ...سبز

 . باستیز  -

 هست؟  پسند مورد  -

 . مونهیم اهامیرو افتنی قتیحق مثل  -

. گذاشت  گرد زیم یرو را ینیس و گذشت کنارم از

  رهیخ تهران به و ستادهیا  یا شهیش یها  وارید کنار

 آمده باالتر ام یشگیهم فاصله از متر چند تنها. شدم

 . است شده باتریز تهران کردم یم حس و بودم

 انیم و بلند وارید پشت در درست یکوچک یجکوز

  نور ریز که بود کرده خوش جا یا شهی ش  یوارهاید



  یا لحظه یجکوز  نیا وسوسه. دیدرخش یم ها چراغ

 .آورد در  لرز به را تنم

 .نکردم استفاده ازش حاال تا  -

 ؟یچ  -

  هی بودم که کایآمر: زد یجکوز به را اش اشاره

  شهیهم ازش و داشتم  خونه یتو یجکوز  نیهمچ

  نجایا بودنش یبرا نمیهم یبرا... کردم یم استفاده

  دلچسب چندان نجایا کنم یم حس اما کردم نهیهز

 . ستین

 . ست  العاده فوق  -

.  دادم یم ح یترج  بهش و  نییپا طبقه استخر واقعا؟  -

 .هیقبل به نسبت بودنش کتریکوچ لشیدل دیشا البته

 . هیعال  یلیخ من نظر به: دمیکش دندان به را لبم

 دایپ ادامه که صورتم به نشیسنگ و دار یمعن نگاه

 یسع که یلبخند با و برداشته عقب  به یقدم کرد،

  یرو و گذشته کنارش از  کنم حفظ صورتم یرو داشتم

 . نشستم مبل

 سمتم به و گذاشته یذغال ویکی بارب یرو  را ها کباب

 . برگشت



 

  من_ از_بترس #

 ک ی_و _چهل#

 

 مزه از و کرده کینزد میها لب به را شربت وانیل

 به را ام هیتک. زدم لبخند اش العاده فوق  و نیریش

  شبانه و کی تار  یهوا به را نگاهم و داده مبل یپشت

 . دوختم تهران

 هی گرفتم میتصم یوقت. هی مجرد ادیز نجایا یمعمار  -

 دیبا کردم فکر باشم داشته خودم یبرا  ساده یجا

 یبرا. باشه خودم یزندگ و خودم لیم  باب شیطراح 

 صد و البته. کردم یطراح ینطور یا رو نجایا نمیهم

 .ستی ن بانو میمر پسند مورد البته

 .مادربزرگم: گفت او و  برداشتم سر

 آوردم بخاطر ! مادربزرگ. دمیکش باال را میابروها 

 فکر. بود زده معمارش مادربزرگ به یا  اشاره فرهاد

  بانو میمر را معمار مادربزرگ کی تواند یم کردم

 .بردم لذت نیدلنش لفظ نیا از. بنامد



  نجایا و باشه یمیصم و گرم  دیبا خونه نظرش به  -

  و رنگ نمی هم بخاطر. سرده و کیتار اندازه از شیب

 یصورت و یآب به من پسند مورد اهیس  از یروتخت تم

 . دهیرس

 و یآب  تخت به و برگشته عقب به اش اشاره با

 تضاد. بود او با حق. شدم رهیخ یصورت  یروتخت

 . داشت  خانه  با یجالب

 . شده جذاب  -

 هیفرد به منحصر یطراح خودم نظر از. هست  -

 ...وونیا ن یا مخصوصا

 یا رهیدا  زیم یها یصندل از یکی یرو  و برخاستم

 باشم، داشته او به یتر کامل دید تا نشستم یم که

 اون تو و پام چوقتیه داشتم و وونیا  من اگه: گفتم

 .  ذاشتم ینم ک ی کوچ وونیا

 هم تو تیاذ باعث که: برگرداند طرفم به را سرش

 .نباشم

  یباال را  میها دست یتند به و دهیکش هم در چهره

  اصال من. نبود نیا  منظورم وجه چیه به: بردم

 . ستمین ناراحت



 ...  دارم دوست و نییپا  -

 . چرا دونم ینم: شد خم سمتم به یاندک

. دمیکش مشام به را بود برخاسته که یا دهیکوب یبو

 یز یچ همان.  دمیپسند یم  را کوچک یها لذت نیا من

 در که را یا دهیکوب. نداشت آن به یا عالقه ژنیب که

 اما میکن صرف  یکوچک زیم دور و دهی د تدارک خانه

  افت نظرش در. بود زاری ب کباب و ذغال یبو از ژنیب

 . ستادیا یم منقل ی پا اگر بود ژی پرست و کالس

: زد اشاره و  گرفته سمتم  به را ها یفرنگ گوجه خیس

 کنم؟ کباب فلفلم

 . البته: برخاستم نانیاطم با

 !هیکی عالقمون ادی یم  خوشم: دیخند

 بلند قدم چند. گرفتم فاصله و زده  یا سرفه تک

 . ستادمی ا ویکی بارب یسو آن در درست و برداشته

 .رتتیگ یم دود  -

.  کردم نگاه  صورتش به. رفتم عقب اش اشاره با

 جز به... نداشت وجود اش چهره در رییتغ امروز

 .  بود کرده ست یدیسف شلوار با که یا  سرمه شرتیت



 میها چشم به را اشک و رفته ام ینیب در که دود

 گرفتم میها چشم  مقابل را دستم . افتادم سرفه به آورد،

 یدست و  ها چشم به نشسته سوزش  از فرار یبرا

  آنکه از قبل و دیکش عقب مرا. نشست میبازو یرو

  دود گفتم: رفت  باال شیصدا باشم داشته  یکنترل بتوانم

 .رتتیگ یم

 . دمیمال را چشمم

 .نمیبب  -

 .ستین یزیچ: رفتم عقب یقدم

...  کن باز  چشم. شهینم خوب  ینطور یا . بده اجازه  -

 .یبشور  و صورتت یبر بهتره

  حالم نمیبش: کردم بلند را دستم یسخت  به. کردم ینف

 . شهیم خوب

 دهیکش رونیب ایگو را یصندل. برداشت قدم من از قبل

 . نمیبنش آن یرو کرد کمک که بود

 ؟یخوب   حاال: دیپرس آوردم، نییپا که را دستم

 .  شد یچ دمینفهم دفعه کی... خوبم: زدم لبخند

 موقع همون دیبا. رتتیگ یم دود گفتم که بهت  -

 . یکرد یتوجه یب یول یاومد  یم عقب



  میها چشم  به اش رهیخ نگاه. دادم فرو را دهانم آب

 .سوزه  یم: کردم بلند را دستم. بود

 بد نه: آمد سمتم به ها خیس کردن بلند با و رفت عقب

 ... شده آماده تازه. ستین

 نکرده امتحانش  بود وقت  یلیخ: نشست زیم پشت

 .یباش داشته دوست دوارمیام. بودم

 دیبا رستوران به شهیهم یول دارم دوست یلیخ  -

 . بدم تیرضا

 چطور؟  نینگ پدر  -

 شهیهم. ستین زایچ  نیا اهل یلیخ: دمیدزد چشم

. باشه ما با رسه ینم  شهیم ریدرگ... پره وقتش

 .نهی سنگ کاراش

 .باشه خانواده  کنار تونه ینم که یاونقدر یحت  -

 

  من_ از_بترس #

 دو _و _چهل#

 

 



 نداشتم دنیپرس  جرات. شدم رهیخ تلخش لبخند به

:  گفت و  کرد نگاهم. د یفزایب یحیتوض هم او مبادا

 شمونیپ تا کرد یم بهونه  و کار ییروزا هی منم مامان

 . نباشه

 . شد مشت انگشتانم و افتاد دستم از چنگال

 مادر. شنی نم یکی همه. نیرینگ دل به: برداشت سر

. داشت دوست یلیخ و کارش. بود نطوریا من

 همه یول. دونست یم ارجح یز یچ هر به  و تشیموفق

 . شنی نم نطوریا که

  نه. شد صرف سکوت در شام. اوردمین زبان به یکالم

 با. او نه و داشتم شب سکوت شکستن به یلیتما من

 ی عذرخواه با و  برخاست جا  از تلفنش زنگ شدن بلند

  ساختمان داخل به ورودش. گذاشت م یتنها  یکوتاه

 ام نهیس در شده حبس نفس تا کرد فراهم را یفرصت

 یداشتن دوست. انداختم اطراف  به ینگاه. کنم رها را

 و یکالفگ. داشتم یبیعج حس اما العاده فوق... بود

 ...اضطراب

  که یوقت. نشست  زیم پشت یعذرخواه با و برگشت

  یرو را دستش  و شده خم  جلو به یاندک نشست یم

 او و کردم براندازش چشم گوشه از. گذاشت شیپهلو



 عقب را دستش سرعت به نگاهم ین یسنگ حس با

 ؟یداشت دوست: زد  میرو به یلبخند و دهیکش

 .داره یخوب پخت دست  -

 فرحناز؟ ای من  -

 .دو هر: دمیخند

 و  دهیکش هم در چهره د،یخند ی م که همراهم

 . گردم یبرم خوامیم معذرت: برخاست

 هیتک. شد پنهان دمید ریمس از و برداشته قدم عجله با

 عق یصدا. کردم مکث شدنش پنهان تا یصندل به

. کرد کنجکاوم د،یرس گوش به خانه داخل از که یزدن

 !بود؟ ماریب

 مین یغذا به متعجب. گذشتند یم ساعت یها عقربه

 زمان. بود ماریب نظر به. کردم نگاه اش خورده

 داخل به یقدم. برخاستم شد، یطوالن که برگشتش

 به یعیوس دید باز مهین  در. دمیکش یسرک و گذاشته

 نیب از ها زدن عق یصدا اما داشت س یسرو داخل

 نفس هم بعد و آب ریش شدن باز یصدا. بود رفته

 و ستادهیا. کرد منع رفتن  جلو از را میپاها قیعم یها

 یسرک. شدم رهیخ می روبرو  ییکشو یچوب در به

. گرفت قرار درها یسو آن دمید ریمس در او و دمیکش



  صورتش به یدست سرعت به دنمید با  و زد یچرخ

 . امی  یم االن... متاسفم: برداشت قدم و دهیکش

...  بودم نکرده اشتباه. گرفت پناه در پشت هم باز

 ؟ یستین خوب: رفتم  جلوتر

  هم به ام معده کنم فکر: دی رس گوش به بلندتر شیصدا

  نظر به  یول بود ختهیر  هم به کمی ظهر  از. ختهیر

 .شده بدتر

 . کنم یم تتیاذ: دینال  او و ستادمیا در پشت در

 به ینگاه . ستادیا می روبرو  درست و شد شیدایپ

  ضعف: انداختم اش  دهیپر رنگ و  سیخ صورت

 .یکرد

  سر ها لی ر یرو  یچوب در و گرفت در به را دستش

  را شیبازو  و کرده دراز دست  سقوطش  از قبل. خورد

 دمیکش دوش به را اش ین یسنگ یسخت  به. زدم چنگ

 . باشد پا سر تا

 و دهیکش عقب را خود  یسخت به تعادلش برگشت با

 دیشا. خوام یم معذرت یلیخ: زد در به را اش هیتک

 . یبزار تنهام باشه بهتر



 در. بگذارم شیتنها خواست یم. کردم  نگاهش مردد

  ریز به را سرش و برداشتم عقب به یقدم حال؟ نیا

 . خوام یم معذرت: انداخت

 بهتره: گفتم زیم یها  یختگیر بهم به ینگاه با

 .رمیم و کنم یم  جمع و زیم. یکن استراحت

 . میکن یم جمع فردا. نه: زد چنگ را میبازو

 سمت به دوباره یز یخ با  و گرفته دهانش مقابل دست

 کاسه در را سرش که  دمشید. برگشت سیسرو

  جلو  به یقدم یقیعم نفس با. کرد خم سیسرو

 دکتر؟ میبر: گذاشتم

 دیبا: برداشت سر و دهیکش صورتش  به را دستمال

 .کنم استراحت  اگه بشم خوب

 رمیم. یشد یم بهتر االن دیبا بوده ظهر از یوقت  -

 ... مارستانیب میبر. بپوشم لباس

 و دهیپوش لباس. برگشتم خانه به اعتراضش از قبل

 یرو درست را او برگشتم با. برداشتم را چیسوئ

 او و برداشتم جلو به یقدم. افتمی اش خانه یآب کاناپه

 و گذشته کنارم از. برد باال کردنم منع یبرا  را دستش

 زده هیتک ی آهن وارکید به  آسانسور در. افتاد راه به

  نظر به حال یب. کردم نگاه صورتش به.  بست چشم و



 که یدست و بودند رنگ یب یاندک شیها لب. دیرس یم

  ییها نشانه دیرس یم نظر به فشرد، یم  اش معده به

 . دارد لرز از

  از خروجمان از بعد چی سوئ افتنی یبرا  را دستش

  حال نیا با: گفتم یآرام به و برد بیج  به آسانسور

 .میر یم من نیماش با. یکن یرانندگ یتون ینم

 

  من_ از_بترس #

 سه _و _چهل#

 

 باالخره. زدم اشاره نیماش به و کرد نگاهم  دیترد با

  رونیب محض به و نشست راننده کمک یصندل یرو

 . دم یم  زحمت یلیخ من: گفت نگیپارک از رفتن

  را کینیکل ن یتر کینزد. کردم  نگاهش چشم  گوشه از

  شیتجر  مارستانیب میبر : گفت که کردم یم جستجو

 .اونجاست پزشکان از دوستم... لطفا

 و مینداشت مارستانیب با یادیز فاصله. داشت هم حق

 به نیماش ورود زمان تا. میبرس  عتریسر  میتوانست یم

 یپشت به را سرش مارستان،ی ب نگیپارک محوطه داخل



 دستش ی دوران حرکت اما. بست چشم و زده هیتک

 . داشت ادامه شیپهلو و معده یرو

 یسر که کنم کمکش شدن  ادهیپ یبرا تا برداشتم یقدم

  و جا  نیهم تا روزهیف خانم: داد تکان نیطرف به

. کنم جبران دیبا چطور دونم ینم من. ی اومد همراهم

 ...نیا از شتریب

 . هیحرف چه نیا : زدم یلبخند

. رفتم یم جلو او با قدم هم و دنبالش. افتاد راه

.  باشم مانع  داد دست از را تعادلش اگر که  بود حواسم

 یصندل یرو تا زدم اشاره اورژانس رشیپذ برابر در

 سمت به دمیچرخ نشستنش نیح. ندیبنش انتظار یها

 .  شخوانیپ

 ... روزهیف خانم  -

 ...جانم  -

 گره هم  در نگاهمان کلمه نیا آوردن زبان به با

. داشتند را من از ی ریتصو شیها چشم. خورد

 به تر رهیت روز برخالف که یا قهوه یها مردمک

 ن؟یدار دستمال: بست را ش یها چشم. دندیرس یم نظر



 به را دستمال  بسته. گشودم را فیک در سرعت به

  مرد.  افتادم راه شخوانیپ سمت به  و داده دستش

.  افتادن راه یبرا کرد اشاره  باالخره شخوان یپ پشت

. کردم اش ییراهنما و ستادمیا ناطق آراز کنار

  ناطق آراز و کرد مان تیهدا  تخت سمت به یپرستار 

 لطفا؟ دیکن یم  خبر و یابانیخ دکتر: گفت

 یا  لحظه را او و داشت  پرستار از که بود یخواهش

 تا... حتما: داد تکان ی سر  پرستار. کرد خکوبیم

 .کنم یم خبرشون کنن تیوز  گهید یدکترا

 .  نیبد اطالع یابانیخ دکتر به: داد تکان یسر

  رونیب بیج از شماره گرفتن یبرا را ی گوش پرستار

 ... اومدنش تا باشه بهتر دیشا: شدم کینزد. دیکش

  یم: کرد نگاهم انداخت، یم که تخت یرو را خود

 . کنم تحمل اومدنش تا تونم

  آنچه از زودتر یلیخ  رو و بر خوش جوان دکتر

 و کرده یمکث دنمید با. دیرس راه از داشتم انتظار

  او ناطق آراز سرفه تک.  گرداند من یرو  را  نگاهش

 .کشاند تخت یسو به را

 ! شده؟ مرگت چه باز  -



 به گفتم بار صد: دیغر او و کرد نگاهش ناطق آراز

 ...  کشه ینم. کن رحم بدبخت معده نیا

 تموم سرم تا: گفت و داده یسرم دستور پرستار به

 .شهیم بهتر بشه

 او و کردم دکتر جناب میتقد را زمیآم  تشکر لبخند

 ...یابانیخ  سامان. هستم سامان: گفت

  یم که را دستش . بود کرده دراز سمتم به را دستش

 .روزهیف: گفتم کوتاه فشردم،

  با ییآشنا  افتخارمه باعث: کرد خم یسر  جوان پسر

 .  باشه ییآشنا سبب من بدبخت قیرف نیا  چند هر. شما

 ... آب  -

 گمیم ادیب پرستار : گفت آراز  به ینگاه با جوان دکتر

 .  برات ارهیب

 .ارم ی یم من  -

 .شهیم زحمت  -

 مرد یرو  نگاهم و برداشتم شدن دور یبرا یقدم

 انداخته یجوان پسر یپهلوها  ریز دست که ییآشنا

  و دادم فرو را دهانم آب  یسخت به. ماند  ثابت بود،

 دیتاک که بود شیپ یساعات شیصدا. دمینکش نفس



 تهران یفور است کرده  مجبورش یکار سفر داشت

 .کند ترک را

 به را جوان پسر که یژنیب. دیکاو را ژنی ب میها چشم

 کینزد یزن . خواباند تخت یرو به یپرستار  کمک

 یزن. شیها شانه یرو افتاده شال با یزن. شد

 و زده چنگ را ژنیب یبازو... زده وحشت و هراسان

  یپهلو از تا کردم خم یسر. شد خم  تخت یرو به

.  نمیبب بتوانم بهتر رفت یم  ها آن سمت  به که یماریب

  یبرا خود در یتوان من و  بود شده نیزم چفت  میپاها

 . دمید ینم خوردن تکان

  را زن. دیچ یپ زن یها شانه دور به را  دستانش ژنیب

 .  چسباند اش نهیس به

  نیآخر از. گذاشتم هم یرو به یا لحظه را میها چشم

   ؟!گذشت یم  چقدر بود کرده تمیحما گونه نیا که یبار

 تر نییپا م یها  چشم یرو. گرفتم ام یشان یپ به دست

  و کردم یم اشتباه دیشا. کردم یم اشتباه دیشا. دمیکش

 .بود  الی خ کی فقط
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 َوحَشت : سوم فصل  

 ... خانم روزهیف  -

 زن آن دست ژنیب یوقت  خوردم تکان. خوردم یتکان

 .  باشد مانع داشت یسع و بود گرفته را

 خوبه؟ حالتون  -

 سفر در دیبا که یژنیب از شد کنده یسخت  به میها چشم

 روزهیف: گرفت را میبازو جوان مرد. بود یم یکار

 ... خانم

 مژگان و ره یت  یها چشم.  کردم نگاه مرد صورت به

 و بودند شده شانه پهلو  به که ییموها . پشت پر

 ... من. پشت پر یابروها 

 .  داد تکانم زن رهی خ  یها چشم. خوردم یتکان



 .روزهیف خانم  -

  دکتر شده دراز یبازو یرو از. بود آشنا صدا نیا

 با که یآراز. دوختم آراز به را نگاهم. برگشتم جوان

  و من مشترک خانه. مان خانه در. بود هیهمسا من

 . ژنیب

  میبازو و آمد. آمد جلوتر اما بود ضیمر. آمد  جلوتر

: داد تکانم و دهیکش رونیب جوان دکتر دست نیب از را

 شده؟ یچ

 . دمیکش عقب را سرم

 .ستین خوب حالش  انگار: گفت جوان دکتر

 یفندق یها چشم به. زد صورتم به را انگشتانش آراز

  اش شده رنگ  یب یها لب. شدم رهیخ  اش شده رهیت

. دانستم ی م من. بود ژنیب بود؟ ژنیب.  نطوریهم هم

  یم که یژنیب دانستم یم . دانستم یم سالها  نیا تمام

  اما اورمیب زبان به یکالم کردم باز را دهانم... شناسم

  تکان  یبرا یتوان میها لب. بود شده چفت دهانم

 .  نداشتند خوردن

  انگشتانش یجا به را صورتم تر محکم گری د کباری

 جوان دکتر سمت به را سرش و کرده مهمان



  داره. اری ب یزیچ یآرامبخش بپر سامان: برگرداند

 !شوک  تو رهیم

  من. آوردمش اورژانس  به من. بود ماریب ناطق آراز

 ...!شیها چشم ینگران اما. دیای ب نجایا کردم کمکش

 از مرا. کرد بلندم و رفته میپاها  ریز به که ییها دست

 یساعت که یمار یب آراز. دیکش آغوش به و َکنده نیزم

 یرو مرا... بود آورده باال را اش معده یمحتوا  شیپ

  و من. نیبب و من روزهیف: داد تکانم و  گذاشته تخت

 .کن نگام! نیبب

  کباری تا بستم شیها چشم  ریتصو به را میها چشم

  یادآوری داشت آغوش  در را زن آن که  یژنیب گرید

 .کنم

 میها چشم و اندک یدرد. دیچیپ میبازو  در یدرد

 . شد نیسنگ

 به که شد محو نگاهم مقابل از یوقت میها  چشم یاهیس

 گذشته بستنم چشم از را ی طوالن ساعت  دیرس یم نظر

  که شدم روبرو یناطق آراز با و چرخاندم یسر. باشد

 میها چشم. کرد یم میتماشا  و نشسته یصندل یرو

  اش چانه ستون که را یدست پشت. داد تکانش بازم



: دیپرس و  کرده بلند ه،یتک  مبل یدست به و بود کرده

 ؟ یخوب

 در مطمئنا. چرخاندم را  سرم و بسته را میها چشم

 . مینبود  اورژانس

 . یشد شوکه  -

 ! چنده؟ ساعت: نشست میها لب به  یتلخ لبخند

 .شه یم روشن هوا یزود به  -

 ؟یبهتر  -

ُرم: داد تکان مثبت عالمت به یسر  االن... زدم س 

 . خوبم

  خم جلو به ی اندک که شدم یم زیخ مین برخاستن یبرا

 از قبل. خواستم ینم را  کمکش امشب مطمئنا. شد

 . تونم یم: گفتم شدنش  کینزد

  از را میپاها. نشستم تخت یرو و برگشت شیجا سر

 . نشستم مقابلش و کرده زانیآو  تخت

 ...یول یاریب آب یرفت  -

 از تا آمد یم که یاشک تا دمیکش لبم  یرو را زبانم

  مرد نیا به دینبا. کنم پنهان را بجوشد میها چشم

 یتو درد از مرد نیا یبرا دینبا. گفتم یم  یز یچ جوان



 چه گفتم یم دینبا. آوردم یم زبان به یکالم ام نهیس

 به که یسوال نیاول... اما دارم نهیس در  یقیعم درد

 شه یم  چطور: آوردم زبان به را کرد خطور ذهنم

 گرفت؟  طالق

  یقیعم نفس و کرد یمکث. شد دهیکش باال  شیابروها 

 .متاسفم: دیکش

 یم گول و خودم داشتم  سالها نیا تموم کنم فکر  -

 ...هست یز یچ دونستم یم شهیهم. زدم

 .  دیکن یم اشتباه دیشا  -

  نیا از بعد مطمئنا: نشست میها لب یرو   یپوزخند

 .هیشکل  چه  شوهرم دونم  یم سال همه

:  گفت و دی کش نییپا تا باال از آهسته کباری را سرش

 ... مثال دی بگ نینگ به د؟یکن فکر شتری ب دیخوا ینم

  یکار تونم یم شدم مطمئن یوقت یول گم یم بهش  -

 . بکنم

  با صحبت از بعد. خونه میبر بهتره االن نظرم به  -

 تونم یم نیداشت و میتصم نیا هنوزم اگه نینگ

 .کنم کمکتون

 نه؟ هست مسخره  -



 . خونه االن میبر: برخاست  جا از

 باشم؟  دهید اشتباه ممکنه: زدم چنگ  شیبازو به

 یم اش ره یخ نگاه. کرد نگاه صورتم  به و برگشت

 خودم به  خواستم یم  من اما ام نکرده اشتباه گفت

 یم ژنی ب چطور. ام کرده اشتباه دیشا که دهم قول

 .باشد مارستانیب نیا در تواند

 د؟یکن قیتحق همسرتون مورد در نیخوا یم  -

 ممکنه؟: دمیپرس یدواریام با

 . دم یم و بشیترت: گفت

 

  من_ از_بترس #

 پنج _و _چهل#

 

 

.  بود خوب  حالم. رساندم نیماش تا را خودم یسخت به

 سرم دور به ایدن اما ستمی با میپاها  یرو توانستم یم

 از قبل... یا شهیش در از خروج نی ح. دیچرخ یم

  ؟یخوب: گرفتم که بود او  خوردنم نیزم



 به را چیسوئ. دمیکش رونیب دستانش نی ب از را خودم

 یم که راننده کمک ی صندل یرو و  گرفته سمتش

  به بودم بازگشته. زدم خودم به یپوزخند  نشستم

 کرده فکر طالق به روز کی. گذشته ی روزها همان

  ییجا هم امروز... ژنیب از  کندن دل و رفتن به. بودم

  تعلق ژنیب به هم نیماش نیا یحت. نداشتم رفتن یبرا

 . داشتم او از را میها داشته تمام من. داشت

 ؟یبخور رمیبگ یز ی چ یخوا یم : زد استارت

 .خونه میبر: چرخاندم مخالف یسو  به را سرم

 تمیهدا آسانسور سمت  به ساختمان، به  ورودمان با

 به دوختم  چشم یان یپا طبقه به دنیرس تا. کرد

  جلو به یقدم  و کنده را ام شده کرخت تن... شگرینما

 به که یا خانه. افتاد ام خانه در به نگاهم. برداشتم

 تعلق ژنیب به  که یا خانه نه. داشت تعلق ژنیب و من

  شیصدا. کنم یزندگ آن در  داد یم اجازه او و داشت

 یلیخ ی ها گذشته در... دور اریبس ی ها گذشته در

 به زبان یوقت که یشب همان. آورد هجوم ذهنم به دور

  خانه از رفتن  رونیب یبرا او بودم گشوده اعتراض

 .  بود کرده قمیتشو اش

 ... درتون رمز  -



 .تونم یم خودم: در سمت به کردم دراز را دستم

  گشوده میرو  به ژنیب خانه در. کردم وارد را در رمز

 .  شد

 ...چیسوئ  -

 در اما کرد تعلل. فرستادم بیج داخل به و گرفتمش

 اش، خانه در شدن بسته  با. گذاشت میتنها تینها

 در، کنار وارید به هی تک. چرخاندم  را میپا پاشنه

 تعلق من به که خانه نیا. کردم  خم را زانوانم

 شوم رونیب خانه نیا از بود قرار یوقت... نداشت

 آغوش به را خودم. بگذارم آن به پا توانم یم چطور

  در من. کنم یم یزندگ  چه یبرا دانم  ینم. کشم یم

 چه ام گرفته بغل که یغم یزانو  با کی تار گوشه نیا

  نداشته یزی چ... ام باخته  را زیچ همه بکنم؟ توانم یم

 . ببازم که ام

  درد مغزم. دادم جا میها دست نیب را سرم و زده هق

  نهیس به را زن آن سر که یژنیب ریتصو از. کرد یم

 . بود چسبانده اش

 نییپا را سرم سرعت به روبرو، در شدن باز با

  میها چشم  به را نورش و شده روشن چراغ . انداختم



 ینم: آمد جلوتر  او و دادم جا میپاها نیب را سرم. زد

 خونه؟ یبر  یخوا

 . نخوردم  یتکان

 هتل؟ ببرمت  -

  زانو مقابلم که ییاو به را نگاهم بار نیا. برداشتم سر

 . دوختم بود زده

 صورتم ی کینزد در انگشتش. آورد جلو  را دستش

 چشم به و گردانده صورتم  به را نگاهش. شد متوقف

 را دستش او و ختیر  فرو میها اشک. دیرس میها

 من؟ خونه میبر: کرد میها   اشک ییرها یبرا یمانع

 . شوم دور دسترسش از تا بردم عقب سر. بستم چشم

  یخوا یم  نکهیا مورد در مثال. میبزن حرف میبر  -

 ... طالق یبرا یریبگ یمیتصم چه

.  بودم گفته  مزخرف. نشست میها لب یرو   یپوزخند

 طالق ژنیب  از توانم ینم  هم بخواهم دانستم یم خوب

 ییجا توانستم ینم یحت بود ینم اگر ژنیب. رمیبگ

 . باشم داشته یزندگ یبرا

.  کنه قیتحق  همسرتون مورد در گفتم دوستم به من  -

 .رسه یم خبراش یزود به



 فرو را  ام نهیس یتو  بغض تا دمیکش یقیعم نفس

 .ستی ن یازین: دهم

 نیزم به را دستم کف. افتاد اش یشان یپ به ینیچ

 . شوم بلند کردم یسع و رسانده

 ... روزهیف خانم  -

 خوردنم نیزم از قبل. دمیکش باال یسخت  به را تنم

 ؟یشد مونیپش: شد مانع و گرفت را دستم

 یسخت به و خوردم تلو تلو و برداشتم قدم کی

: زدم هیتک  ام خانه در چهارچوب  به را تنم. ستادمیا

 . من نه دارن، انتخاب حق که هییکسا ی برا  یمونیپش

 ؟یباخت و خودت  -

. بود نخورده یتکان. چرخاندم را سرم  یسخت به

 که را او تا کنم خم را سرم دنشید یبرا بودم مجبور

 حضور  دوریکر وسط زده زانو شی پ یلحظات مثل

 یم چه مرد؟ نیا باختن از دانست یم چه. نمیبب داشت

 باال که ینفس از دانست ی م چه شدن؟ ی ته از دانست

  بود؟ کرده تجربه را بودن اضافه حال به تا آمد؟ ینم

  که ییروزها تمام. بودم کرده تجربه من اما. قطعا نه

  لمیتحو را دروغ او و بودم زده زل ژنیب  یها چشم به

 .بودم کرده تجربه را بودن اضافه من بود داده



 

  من_ از_بترس #

 شش_و _چهل#

 

 .یبگ نینگ به دیبا  -

 مگه بشه؟ یچ که: باشم بغضم مانع نتوانستم بار نیا

  یجلو تونه یم مگه! اد؟ی یبرم دستش از ام یکار

 طالق کنه کمک من به تونه یم ای رهیبگ  و باباش

 رم؟ یبگ

 ... دو هر  -

.  ناطق جناب  ننیریش ی لیخ رونیب از ها یزندگ  -

  ستین یاونطور  یچیه یفهم یم داخلش یایب یوقت

 گرفتن طالق یبرا یتوان نه من مثل یزن. ینیب یم که

 .و جراتش نه و داره

 چون دیشا: گفت و گذاشتم ام خانه داخل به قدم کی

 یخودت ن یا. ادی ینم آباد ناکجا از جرات ؟یترس یم

 چکسیه چوقت یه. یکن کمک  خودت به یتون یم که

  و قشنگت یایدن نیا داره یوقت رونیب  از ستین قرار

 آدما. کنه کمکت و بسوزه حالت به  دلش نهیبیم



  یم. نه یسادگ به و درد اما ننیب یم زود رو ایخوش

 ادامه تیزندگ  به بازم و  خونه اون تو  یبرگرد یتون

 یاتفاق چیه امشب که یکن رفتار ام  یجور. یبد

 داشتن یبرا یپاش. یدار ام گهید راه هی ... اما فتادهین

 . یبجنگ  هست حقت که یزندگ

 توقع اندازه از شیب من از: کردم خانه در بند را دستم

 .ز یچ  همه یبرا ممنون. یدار

  بودم کرده فراموش. بستم ناطق آراز ی رو به را در

 همه دردم، برابر  در چارهیب مرد. شوم ا یجو  را حالش

  نگونهیا نداشتم حق. بود سپرده یفراموش به را زیچ

 . دهم آزارش

 قیدق را اتش یجزئ  تک تک . انداختم خانه  به ینگاه

 قیعال با مطابق را اتشیجزئ تک تک... بودم دهیچ

 و باشد داشته یراحت حس تا بودم دهید تدارک ژنیب

 . بود گذاشته ژنیب نهیس به سر زن آن

 و رفته عقب . کردم مکث خواب اتاق در مقابل در

 را خودم... مهمان اتاق سمت به کردم کج را راهم

  فرو پتو ری ز را میپاها  و دهیکش نفره دو تخت یرو

 دهیچیپ یمانتو  پارچه. بردم شکم به را میپاها. بردم

  یبرا خود در یتوان اما بود دهنده آزار  دورم، به شده



 که یشال نطوریهم. دمید ینم تنم از دنشیکش رونیب

 ینم اما بود شده دهی چیپ گردنم دور به هم هنوز

 میگلو در که یآور عذاب حس از یا ذره توانست

 . کند کم را کردم یم حس

. نداشتم تعلق حس. دمیکش  میها دندان نی ب را نمییپا لب

. دمیچیپ  میپاها دور به را میها دست... جا چیه به

 سو آن و سو نیا به را  ذهنم نکهیا از. بودند خسته

 و بستم را نمی سنگ میها چشم. بودند خسته دندیکش یم

 ارتی... فردا یوا  یال یال  یال: کردم زمزمه  لب ریز

 بغض با... ها خشم یوا... یال  یال یال  یال... رفته

 .همرات بادا. رفته

 *** 

  نام لحظاتم  یبرا. هاست ی تفاوت یب حال  میروزها حال

.  بودم دهیفهم یزهایچ کی. ام دهیبرگز را یتفاوت یب

 که ییزهایچ کی. ام یقبل  یها دانسته از تر قیعم

  توانست  ینم هم هنوز  اما بود کرده عوض  را حالم

.  اند آمده کجا از زهایچ دانستم یم من. دهد تکان مرا

 آمده کجا از خودم دانستم ینم اما رفت خواهند  کجا به

 . روم یم کجا به و ام



 دهیرس یتفاوت یب به ژنی ب یها زخم ی نیسنگ از من

 ...  چیه... انگار نه  انگار. بودم

  یها غزل... ها کتاب یپا  نشستم ها، شب و روزها

  رمان یتو  چارهی ب دخترک یبرا و زدم ورق  را یسعد

...  زدم هق کتاب یتو ماریب زن همراه. ختمی ر اشک

 .  نزد هق خورده  زخم من یبرا چکسیه اما

  و ها کتاب نیب در مرا. شد دایپ روز دو از بعد نینگ

  هیتک نیزم به که را زانوانش. افتی مهمان اتاق انیم

 ... مامان: دیکش آغوشم در زد، یم

 به من و دیلرز. دمید را دستم اش  شانه یرو از

 . زدم اش گره نینگ یبازو

 به. برگرداند گذشته یروزها به را من شیها دست

 که نبود نیا نینگ حق. بودن سرسخت و دهایام

 بودن زمان  تا دیبا. زمیبر هم به را اش یزندگ بخواهم

 .کردم  یم تحمل اش یخوشبخت تا دیبا... نینگ

 

  من_ از_بترس #

  شش_و _چهل#

 



 

 .مامان  -

  من و دیبوس را ام یشانیپ. گرفتم قاب را صورتش

 .یبرگشت زود: زدم لبخند

 انیب دنبال نه من اما داشت یادیز حرف  شیها چشم

  او خواستم یم نه و بودم نبودنش یروزها نیا کردن

 . اوردیب زبان به یا کلمه

 یرو. دیکش رونیب ها کتاب انیم از و گرفت را دستم

.  داد دستم  به چمدانش از را یا جعبه و  نشاند کاناپه

. شدم رهیخ  مخمل یداشتن دوست و کوچک جعبه به

 .دهیکش و یلیمستط

  مامانمه مناسب فقط و فقط کردم فکر دمشید یوقت  -

 .بس و

 به و کردم باز را جعبه. شد باز خنده به میها لب

. بود نینگ  با حق. دوختم  چشم آن یتو  فیظر دستبند

  شیجا دستم یرو نینگ. د یرس یم نظر به  جذاب واقعا

 ... دیدرخش. بود او با حق. داد

 ... مامان  -

 . برداشتم سر



 ؟ یخوب: دیپرس

 نینگ که حال بودم خوب.  بود مثبت پاسخم نانیاطم با

  را حال ن یا نینگ چوقتیه بودم دواریام. بود آمده

  قهقهه حالم  نیا یبرا روز کی هم دیشا. نکند تجربه

  ختمیر یم  را زیچ همه. بودم  نطوریهم  من اما زد یم

 افتمی یم  دیام. زدم یم  لبخند دخترم ی برا و دلم ته

  نظر به بلندتر که ییموها با  دخترکم یوقت یزندگ یبرا

 یم رهیخ می ها چشم به و نشست  یم مقابلم د،یرس یم

 .شد

 کنم؟  خوشگل میبر. شده بلند موهام  -

 دایپارم مقابل در نینگ همراه بعد یساعت. رفتمیپذ

  و داد یم شکل را میها  ناخن دایپارم. میبود نشسته

 یم تماشا  نهیآ مقابل را اش شده کوتاه  یموها  نینگ

 .کرد

 مامان؟ نه... ها شده خوب  -

 . بود نطور یهم قطعا

  هی یجلو. کرد کاریچ نی نسر ینیبب ینبود مامان  -

  یوقت نکهیا  با من. شد خراب بدجور ینفر  هزار جمع

 جلو قدم و یکن عالقه ابراز یدار دوست رو یپسر هی

  و نکاریا جمع  هی یتو نکهیا اما ستمین  مخالف یبزار



 بد یلیخ هم پسره. ستین  درست یلیخ نظرم  به یبکن

 نه؟ . شد بد یلیخ. کرد ردش همه  یجلو

  اصال: گفت دایپارم و کردم کج ام شانه سمت  به یسر

 .کنه عالقه ابراز دختر هی دیبا چرا

 سال و سن  هم نظر به. انداختم نام دایپارم  به ینگاه

 . حدود  همان اما نییپا و باال یکم دی شا. بود نینگ

 ابراز دینبا دختره چون مگه. زمیعز داره یربط چه  -

  ینیبش یبخوا  ستین می قد زمان که االن. کنه عالقه

  من. ادین ای ادی ب خوشش ازت پسره دیشا یباش منتظر

 یوقت. کرد و  کار نیا جمع  یتو دینبا که مخالفم نیا با

... یبکشون جمع به و  بحث نیا دینبا  یستین مطمئن

 یکن  باور که یشرط به نداره یمشکل نمیا البته

 شدنم رد احتمال هست، شدن قبول احتمال که همونقدر

 .  یکن یخودکش  ینخوا بعدش  و هست

 کنه؟ یخودکش  خواست یم: دمیپرس

 از االنم. داغونه کال که یشناس یم و نینسر مامان  -

  بهش و آراز شماره خواد یم آراز به داده ریگ شبید

 .بدم



.  شد زنده می برا شیپ شب دو هم باز آراز، نام آمدن با

 او و دمیکش رونیب دایپارم دست از را دستم یتند به

 ... لحظه هی: برخاستم. آورد باال را  سرش متعجب

  بدون. رساندم سیسرو به را خودم بلند یها قدم با

 .دمیپاش صورتم به  را سرد آب نه ی آ در ینگاه

 ! مامان؟  -

 به را نمییپا لب. زد در به ضربه چند که بود نینگ

 . زمیعز امی یم:  دمیکش دندان

  دادم یم حیترج. نبودم مطمئن نینگ به پاسخم از

. کنم تماشا را اطراف  و نمیبنش هستم که جا نیهم

 به که  یقیدقا. دیرس گوشم به نینگ خنده یصدا

 جونم؟ مامان: زد در هم باز نینگ و گذشت سرعت

  را نگاهش او و زدم رونیب. بود شده  زیلبر صبرش

 یشد یچ: زد لبخند یسخت  به و دهیکش ن ییپا  تا باال از

 مامانم؟

 . ختهیر هم به  ام معده کنم  فکر. خوبم ستین یزیچ  -

 دکتر؟ میبر  -

. نشستم دایپارم یروبرو هم باز. بود یمنف پاسخم

  عالقه از ... بود کرده شروع دوباره را بحث نینگ



 مین کی اندازه به فقط که یآراز به  نینسر بیعج

 چند یوقت  نگاهش ینیسنگ و گفت یم بود دهید نگاه

  خروجمان از قبل. داشت  ادامه کرد یم میتماشا  هیثان

 پچ و رفته سالن گوشه به یگوش با نی نگ سالن، از

  صحبت... ها پچ پچ نیا به نداشت عادت . کرد پچ

.  داد یم انجام بلند یصدا با و من کنار در را شیها

  شیها تماس نطوریهم و  بودند آشنا می برا دوستانش

 . نبود پنهان

  کرد یم اشاره منطقم. افتاد جانم به یا  لحظه ینگران

  کند یم پچ پچ سالن گوشه در که ین ینگ سراغ به

 شده بزرگ نینگ یبرا توانستم ینم من... اما بروم،

  یها ناخن به و نشستم میجا سر. رمیبگ یمیتصم

 قرمز: ستادی ا سرم یباال نینگ. شدم رهی خ شده مرتب

 ...لطفا

 

  من_ از_بترس #

 هفت_و _چهل#

 

 



. نبود سالم و سن مناسب قرمز. دمیکش عقب را سرم

  ؟یچ گهید : کرد اخم نینگ  و آوردم زبان به را نیهم

  خوشگل بعد به نیا از گرفتم میتصم سالته؟ چند مگه

 .کنم موشگلت

 نیب رنگ کرم مانتو نینگ. میزد دیخر مرکز در یچرخ

  جون سارا: دیکش رونیب را شده یطراح  یها رگال

 خودته؟  یطراح

 آره: شد  ظاهر دوختش خوش شلوار  و کت با سارا

 ...رگال همه. زمیعز

 .بپوش مامان  -

 انتخاب یبرا حالم چندان. کردم اخم روشنش رنگ به

  و زده تن نینگ اصرار با. نبود خوش رنگ نیا

 .خوام یم که هیهمون: دیکش یسوت. ستادمیا مقابلش

.  باشه بزار و نیهم: بکشمش رونیب تن از نداد اجازه

 ...ییجا ه ی ییدوتا میبر

 . امروز یزن یم مشکوک  -

 گل از یبزرگ گل باکس انتخاب. انداخت باال شانه

 یرزها  به رهیخ. کرد ریدرگ را ذهنم بار نیا یفروش



 و بنفش یها یداوود انیم در گرفته جا یصورت

 م؟یر یم کجا: دمیپرس ا،یآلسترومر

 هم با. شگاهینما کرده دعوت دوستام از یکی  -

 ... میبر

  خودت خونه برسون و من: دمیکش هم در چهره کالفه

 .ندارم و اش حوصله جان مامان برو

  یم. یباش کنارم دارم دوس... مامان میبر هم با  -

  م؟یبزار تنها یخوا

 .کنه یم  درد سرم: نداشتم یا عالقه

 از و شگاهشینما فهیح  بخدا. گهید شه یم خوب  -

 یبرم بعدش میبزن یدور هی. ام خسته منم. یبد دست

 .ندارم خوردن تکون ینا خودمم. خونه میگرد

  حجم حضور و سالن از ورودمان با. رفتمیپذ اجبار به

. انداختم اطراف به ینگاه ن،یحاضر از یادیز

... وارید  به زانیآو یها  عکس از یبزرگ  یتابلوها

  عکاسه: دمیپرس. چرخاندی م طیمح در  چشم نینگ

 دوستت؟

 .  آره  -



 ستادهیا ییتابلو برابر در مرد چند. برداشتم قدم چند

 دور هی شما: گفت گرفتن فاصله از قبل نینگ. بودند

 .امیب تا بزن

  حضور لیدل به که ییتابلو  همان به. گذاشت میتنها

  دید: گفت یمرد. شدم کینزد نبود مشاهده قابل انیآقا

 . داره یا العاده فوق

 یکارا از. ستین آشنا. بودم دهینشن و عکاس اسم  -

 . ست ین مهردادم

  ریتصو یرو نگاهم و دهیکش یسرک مرد  شانه یرو از

 یگوش در را اش نمونه که یریتصو. ماند  ثابت آشنا

 .  هیحافظ گنبد سقف از یریتصو. داشتم ام

 تا کرد فراهم یفرصت. گرفت فاصله مردان از یکی

 . بود شده دیق عکس ریز در که را عکاس نام بتوانم

 .گمیم کیتبر  -

 یتمام دنیتپ اما شد  پاره قلبم. دمی چرخ یتند به

  یها چشم که یصورت به میها نفس بازدم. نداشت

 . خورد بودند داده یجا خود در را یفندق

 میها  انگشت نوک تا نبود که ییسرما. شد  یخال ذهنم

  یبرا تا... بود خواب هم دیشا. کرد حسم  یب و آمد



  و حال نیا داشت یبیغر طعم . ببرد خود  با مرا شهیهم

  شناختندم یم که  ییها آدم تمام از دیبا... هوا

 نیا یپا به نامم چرا دهند حیتوض می برا خواستمیم

   بود؟ خورده شده قاب  بزرگ یتابلو

 دست خوردنم یسکندر از قبل و عقب به قدم کی

 از را می پاها. داشت نگهم محکم که بود  ناطق آراز

  ها آن یرو بخواهم که کردم ینم حس  نییپا به زانو

 هستم؟ کجا... داد یم حیتوض میبرا یکس دیبا. ستمیبا

  چرا؟

 ؟یخوب  -

 را سوال نی ا او دادم یم ح یترج اما نبودم قطعا. نبودم

 . نپرسد

 مامان؟  -

 بازوان انیم  به آراز یها دست از شدم  رها. شدم رها

 ... مامان: دهد  تکانم تا نینگ

 . مامان خوبم... خوبم: دمیکش  را میها لب

  و انتظارش. شده زده جانیه کنم فکر دهید رو تابلو  -

 .نداشت

 .  من  نه بود ناطق آراز  مخاطبش



  در شده  حبس بغض. دیچک چشمم گوشه از اشک

: فشردم را نینگ دست و یطوالن یها  نفس. میگلو

 ...نینگ

 مامان؟ جانم  -

 لب به را آب وانیل دستم کنار  پوش شلوار و کت مرد

 همون. خودته  یتابلو روزهیف خانم: کرد کینزد میها

 . یبود  گرفته هیحافظ  تو که یعکس

  آب قطره به  قطره دادن فرو  یبرا خورد تکان میگلو

 ... پا سر... ستادمیا و دهانم در شده ختهیر

 مامان: گفت دستش کنار دختر به. شد ک ی نزد یخانم

 .شهی م یعال یلیخ مطب  بیترک با

 ؟یشنو یم: گفت گوشم کنار زده جانی ه نینگ

 ... ماندن  سرپا یبرا گرفتم را نی نگ تر محکم

 

  من_ از_بترس #

 هشت_و _چهل#

 



  یلیخ: گفت دنمید با و شد کینزد آشنا ایپور مهرداد

 دعوتتون خواستم دکتر از یوقت. نیاومد که خوشحالم

 یبرا. نه ای نیاریب فی تشر ستین مطمئن گفت کنه

 ...نبودم دواریام  یلیخ نیهم

 قبل از خواستم یم: گفت و دمیکش دندان به را لبم

 دیشا باشه زیسوپرا کردم فکر اما بدم خبر بهتون

 امروز که ییها  درخواست حجم با البته. بشه تر جذاب

 .شدم زی سوپرا شتری ب خودم بگم دی با بوده براش

 مامان. ممنونم ازتون من: گفت من یجا  به نینگ

 حال از آن هر ترسم یم  که شده زده  جانیه اونقدر

 .بره

  خانم روزهیف به: برد باال را شی ابروها ایپور مهرداد

. باشن داشته شما سال و سن به یدختر اومد ینم

 . کنه یم یشوخ  کردم فکر هم کرد یمعرف دکتر یوقت

 .ممنونم: زدم  لب یسخت به

  که یزیچ  فقط نکردم یکار من: گفت  ایپور مهرداد

 العاده فوق عکس نیا. آوردم زبون به و بود حقتون

 هم ینفر  چند. ادیز اریبس  ها  درخواست حجم. ست

 . بشن آشنا باهاتون شتریب خواستن



  چیه امشب  ای فردا نکهیا دانستم یم خوب را زی چ کی

 نخواهم خاطر به را ایپور مهرداد جمالت از کدام

 . آورد

  حک رشیز  من نام که ییتابلو یروبرو یصندل یرو

 انیم در زدن چرخ  یبرا نینگ. نشستم بود شده

 .ستادیا کنارم آراز و شد دور  ها عکس

 مین به ی نگاه شد، یطوالن که نمانیب  حاکم  سکوت

 . انداختم رخش

 ساکتم؟  چرا یکن یم فکر  -

 . زدم لبخند اریاخت یب و دیپرس را نیا

 نمتیب یم یوقت بودم داده قول خودم به راستش  -

  بانو میمر با شبید اما کنم تکرار و شب اون یحرفا

 بعد چرا که کردم اعتراض بهش یوقت. کردم صحبت

 گفت یکن ینم اقدام طالق یبرا افتاده که یاتفاق از

 یوقت ستی ن یزی چ گهیم  یوقت خوبه گهیم یزن یوقت

 نیهم ی زندگ نکهیا از یوقت دهیم ادامه بازم گهیم

  براش... شده کیتار  زیچ همه یعنی زنه،یم دم هست

 به یوقت.  هست یا گهی د زیچ یزندگ کنه ینم یفرق

 اون یبرا  یعنی. شده تمام یعنی کنه ینم  فکر عشق

 . شده تمام زیچ همه زن



 در که یدرد با و داده جا  میها دندان نی ب را نمییپا لب

 . کردم نگاهش داشتم نهیس

 .  شد ممیتقد آراز یسو از  یگرم لبخند

  به دادم را نگاهم. بستم نانیاطم با را میها چشم

 خورده مهر من نام به که ییتابلو. می روبرو یتابلو

 آراز. برداشتم سر  ینگاه ینیسنگ حس با. بود

  و دهیکش باال یاندک را راستم یابرو. کرد یم میتماشا

 شده؟  یچ: دمیپرس

 به. شد خم و گذاشته ام یصندل یپشت یرو  را دستش

...  دیکش چپش  یپا پشت  را راستش یپا... من سمت

 و برده کرمش یپارچ شلوار بیج در را دستش

 .کرد  داغم... گوشم به کینزد

  و. کشم یم نفس تو در. کنم یم نگاه تو در من  -

 .کند یم تکرار مرا یزندگ

 

 *** 

  کی روزید که داد یم را باور نیا من به آنچه تمام

 معروف معمار  هنرمند ک ی کارت است بوده قتیحق

 از داشت میتصم ای پور مهرداد گفته به که بود



 مند بهره اش یطراح یها  پروژه یبرا من یهمکار

 فرشاد نام که ییطال  خطوط با یرنگ اهیس کارت. شود

 . گذاشت یم شینما  به را تارخ

  و نینگ و  من. بود کرده مهمانمان را شام  ناطق آراز

  نطوریهم و  تشکر یبرا... را ایپور مهرداد نطوریهم

 یوقت نداشتم ادی به شام آن از چیه من اما. کیتبر

  کی تنها شد یم خارج دهانش از که یکلمات  تک تک

 تو در. کنم  یم نگاه تو در من. میبرا بودند کوتاه شعر

 .کند یم تکرار مرا یزندگ و  کشم یم نفس

 آراز با ینگاه هر از و دمیشن یم را نیهم من

 ... یفرار

 ...اما

  هم هنوز که یمن به و نشست تخت لب جانی ه با نینگ

:  گفت بودم، رنگ اهیس  کارت ریاس مهمان  اتاق در

 هی به رو  و سمانه و ای پور یآقا و آراز  من مامان

 . کردم مهمون زدی به سفر

  ریاس قطعا من... بود یشوخ  کی  زیچ  همه نظرم به

 . نداشت  یداریب با یمرز چیه که بودم شده یخواب

  خواب نیا از مرا داشت را تالشش  تمام اما نینگ

 را میروزها   تا بود یا بهانه سمانه تولد.  بکشد رونیب



  هم سمانه.  بگذرانم دخترانم همراه و خانه  از رونیب

.  بود زده شگفت  عکس و  تابلو نیا از نینگ اندازه به

 من و ندیبب  را عکس خواست سمانه که یوقت درست

 نفس روش و راه د،یکش  غیج زده جانی ه که یوقت تا

 کرد باران بوسه  را صورتم سمانه. کردم گم را دنیکش

 تا چرا نکهیا از. گفت عکس بودن زیانگ شگفت از و

  حواله را اش سقلمه و  بودند نشده متوجه  حال به

 تمام العاده فوق یها عکس لیدل نیهم که کرد نینگ

 . است بوده نینگ یزندگ یها سال

  در خواستم یم. دخترها همراه... ایدن از فارغ. دمیخند

 .باشم غرق خواب نیا

 

  من_ از_بترس #

 نه _و _چهل#

 

. آورد ایپور مهرداد طرف از یا هیهد  میبرا نینگ

 ییجا  به جا زحمت آراز ن،ینگ گفته طبق که یا هیهد

 .بود دهیکش را اش

 ... شگاهینما از یکاتالوگ



  تشکر و من عکس از  یریتصو و  اول صفحه با

 ... من از زیعز یا یپور مهرداد

  چاپ جمله ریز و دیسف گالسه صفحه گوشه در درست

 ست یا روزهیف یآب رنگ به  بایز خط کی تشکر، شده

 . داشت کوتاه یمحتوا  کی  عکس، از یریتصو با شده

  و. کشم یم نفس تو در. کنم یم نگاه تو در من »

 .«کند یم تکرار مرا یزندگ

 و شدم داریب هم باز و دمیخواب. شدم دار یب. دمیخواب

  جا همان سشینو دست جمله  با یتخت پا یرو  کاتالوگ

 . زدم لبخند  اریاخت یب من و داشت قرار

  تولد و عکس جانیه با که ییروزها از روز ده از بعد

 . آمد ژنیب شد،  یسپر سمانه

  رفته خواب  به کاتالوگ ریتصو با که یشب در درست

 شوم، دار یب کاتالوگ ر یتصو با داشتم دیام و بودم

 رو. آورد هجوم مهمان اتاق خواب  تخت به ژنیب

  دنید با گرفت، یم جا کنارم و زد یم کنار که را یتخت

  اتاق تخت ؟ یدیخواب  نجایا چرا: گفت دارمیب  یها چشم

 داره؟ یمشکل

  عطر یبو از تا دمیکش تخت لبه به توانستم تا را خودم

  یب نیچن هم زن آن یبرا. بمانم امان  در تلخش



 همان... ها زن آن یبرا هم دیشا کرد؟ یم ییپروا

 دوم فرزند از شیبرا نی نگ آمدن ایدن از  بعد یسالها

 در. ستی راض نینگ به تنها داشت ادعا و بودم گفته

 را دخترکش حال  و بوده یدختر  طالب اش یزندگ تمام

 . داشت

 . پسندد ینم بودن فرزندانش مادر یبرا مرا هم دیشا

  نیب سوختم من و زد حلقه دورم به را دستش ژنیب

  نفس و دادم  فرو یسخت به را درونم خشم... بازوانش

 نهیس در شد یم سخت میبرا که یا لحظه تا را میها

 خودم ش،یها نفس افتادن شمارش به با. کردم حبس

 . دمیکش رونیب  سوزانش بازوان نیب از را

  یآهن اتاقک درون به پا و زده تن  را میها لباس

  گشودم، یم  که را باشگاه یا شهیش یدرها. گذاشتم

  اجازه و  داده جا را در قفل تعلل با. برگشتم عقب به

 از ساعت  نیا در. گرفتم  را باشگاه به ی کس هر ورود

 ...  اما شد ینم دایپ طرف نیا یکس هم روز شروع

 یها دکمه به  نگاه. بستم چشم  و ستادهیا  لیتردم یرو

  لب به یتلخ لبخند ها، آن  یرو یها  شکل و دار رنگ

 گوش به استخر درون از که یآهنگ یصدا. آمد میها

 ها چراغ. دیکش سمت آن به را سرم د،یرس یم



 نداشت را امکان نیا خاموش یفضا و  بود خاموش

...  کیموز تکرار. باشد شدن پخش حال  در یآهنگ که

 که آرام چنان آن... صدا بود آرام. بودم نکرده اشتباه

 کردم ینم اشتباه اما باشم داشته شک دنیشن یبرا

 . بود آهنگ یصدا

  نییپا را لیتردم یها دکمه سمت به ام شده دراز دست

  آهنگ درک امکان. کردم زیت را میها گوش و دهیکش

 نییپا حد نیا به آن یصدا یوقت نداشت وجود میبرا

 .  بود آمده

 به و برداشته قدم چند. افتادم راه اطراف به ینگاه با

  که داشتم را نیا حس. شدم  کینزد یا شهیش در یرو

 دهیشن ی برا و شنوم یم خواننده زبان از را نامم

. چسباندم در به کامال را گوشم. داشتم شک شدنش

  ورود اجازه. بود ناطق آراز به متعلق استخر  مطمئنا

 ... آهنگ نیا و نداشتم

 .  شد گشوده میرو به در که داشتم یبرم  عقب به یقدم

 . رفتم عقب یتند به

  یا شهیش در سیخ  یموها و ویما کی  با ناطق آراز

 .  دیکش خود یسو به را

 . دیببخش: رفتم عقب و بسته یتند به را میها چشم



  یعصب. دیکوب یم ام نهیس  به را خود وار وانهید قلبم

 . بودم

 به یمانند زیت برخورد  با یوحشتناک درد و تر عقب

  یها چشم به اشک و کردم یا ناله اریاخت یب م،یپهلو

. کردم باز  چشم و گرفته  پهلو به دست. دیدو ام بسته

 درد نگاه. بود میپهلو برخورد   نقطه دنبال  به نگاهم

 .دوختم نهیس پرس مکتین لهیم به را آلودم

 و دمیچرخ   یتند به میبازو یرو یدست گرفتن قرار با

  برخورد ینرم  بایتقر وارکید به که بود سرم بار نیا

  شد، دهیچیپ دورم به  که یدست و رفتم عقب. کرد

 میبازو و کرده رمیاس. رفتنم تر عقب یبرا بود یمانع

  آراز وار غرش یصدا و خوردم یتکان . گرفت را

 آروم قهیدق هی: دیچیپ گوشم در بار نیاول  یبرا ناطق

 . ریبگ

  سکون  به شد، زده گوشم در بایتقر که حرف نیا

 یرو که را دستم . کردم مکث لحظه کی . کرد دعوتم

 به بود گرفته  قرار شی رو او دست و  داشت میپهلو

  تکون فقط: رفت عقب  کار نیا با. دادم تکان یآرام

 ... نخور

 



  من_ از_بترس #

 پنجاه#

 

 و دیرس یم گوش  به آهنگ یصدا. بستم را میها چشم

 یترک زبان از یدرک من که بود واضح بار نیا

 که یکلمات نیب در را نامم توانم یم اما ندارم خواننده

 .  کنم دایپ آمد، یم رونیب  استخر در از

  کم من تیوضع نیا یبرا  قطعا هم وانهید. بودم وانهید

 دستانش که  یوقت درست سرم پشت برهنه مرد. بود

 ...داشت آغوشم در و بود دهیچیپ تنم دور به را

 یم فرار دیبا. فشردم هم به قوا تمام با را میها چشم

 ...ساختمان از. باشگاه  از... در نیا از. کردم

 . روزهیف خانم ینکش و خودت  -

 همانند کنم حس توانستم یم. کردم یا قروچه دندان

 با و کردم یم  دراز یبخار کنار را میپاها که ها یبچگ

 برخورد از شدم، یم یفرار یبخار  تنه به برخوردش

 .ام یفرار  او تن با

 به چون یاندک بودم  مطمئن... یاندک. رفت عقب

.  رمیبگ فاصله تا برداشتم جلو به قدم کی سرعت



 سوراخ را میپهلو که یلعنت  لهیم همان بند را دستم

 .کردم بود، کرده

 ؟یبهتر  -

 فاصله که حال توانستم یم. داشت قرار سرم پشت

 تاپ به که را یسی خ حس از یاندک بودم گرفته

 .کنم حس  بود، شده منتقل ام یورزش

  بهتره یدار درد یلیخ اگه... نجایا ین یبش بهتره  -

 .مارستانیب میبر

 .نه: ستادمیا صاف یتند به

 لب د،یرس انیپا به آهنگ و شد نیسنگ که سکوت

 .خوبم: دادم جا میها دندان نیب را نمییپا

 را دستم یتند به. گرفت را میبازو کالمم، به توجه یب

 .گفتم خوبم: کردم  پرخاش و  دهیکش عقب

  نگاهش  ینیسنگ از و شده شیها چشم  بند نگاهم

 ... یعن ی: گفتم خجل

 حضور  و ها یاریبدب نیا در. بستم را میها چشم

 مکتین یرو. داشتم کم را نیهم فقط ژنیب آور عذاب

  نیا کردم ینم فکر: گفتم میپهلو فشردن با و نشسته

 .باشه یکس  شب وقت



 و گرفته استخر  یا شهیش در به دست خجالت بدون

  خوابم یوقت معموال: کرد منتقل آن به را اش ینیسنگ

 .کنم یم شنا نبره

 سق یسخت به...! برهنه پا. بود شی پاها به نگاهم

 . کردم تر را میگلو شده خشک

 ؟یشد بهتر  -

 مثبت پاسخ سر با و گرفته  دندان به را نمیریز لب

 . دادم

 بلند با. بود کرده شروع را یقبل تمیر  هم باز آهنگ

 . کردم بلند در سمت به را سرم خواننده، یصدا شدن

 بهتره. هست هم تخت... دارم گرم آب  سهیک نجایا  -

 .بشه بهتر دردش تا یبکش  دراز کمی

: شد خم سمتم به که کردن ینف یبرا کردم باز دهان

 ؟یش بلند کنم کمک

  مکتین یرو  از. بود محکم نه هی سرعت به پاسخم

  استخر محوطه به که یقدم نیاول با. شدم بلند

. آورد زبان به را نامم یا ناله با زن خواننده گذاشتم،

 به مطمئنا. دمیکش بزرگ یبلندگوها به را نگاهم

 از یقسمت  چوقتی ه پخش ستمیس نیا که داشتم خاطر



 استخر کی تار نسبتا محوطه در. نبود  استخر یفضا

 دیجد  هم شده اضافه یها تخت... چرخاندم  چشم

: گفت او و نشستم ها مکت ین از یکی یرو. بودند

 .ارمیب گرم آب  سهیک رمیم

 را اطراف مرطوب  یهوا.  دمیکش نفس شدنش دور با

 . کردم رها و فرستاده میها هیر به

 ... ودوی...ودوی: گفت وار ناله زن خواننده

 گره کمرش دور به را یا حوله  شد، حاضر که بار نیا

 دستم به که را گرم آب سهیک و آمده جلوتر. بود زده

 ...آهنگ: گفتم فضا  فیتلط یبرا... داد یم

 . دیکش باال را شیابروها 

 .روزهی ف گهیم کنمیم حس یعنی  -

 ...درسته: گفت نانیاطم با

 .کردم نگاهش دست به گرم آب سهیک

 .روزهیف گهیم  -

 .  جالب چه: دم یخند مسخره

 گه؟یم یچ یدون یم  -



 یسیانگل  فقط یفارس جز  به: دادم تکان ینف به یسر

 .فهمم یم

 کنم؟ ترجمه: نشست  دستم کنار تخت یرو

  از یاندک ذهنم شد یم باعث افتاده راه  بحث نکهیا از

 .  بودم یراض شود،  منحرف افتاده راه بحث

 نگاه گذشته به و یبرگشت  روز هی اگه گهیم  -

  یها سال  جرعه جرعه اهایرو که ی دید... یکرد

 هیگر روزهی ف کن هیگر کن هیگر... دنینوش  و تیزندگ

 . کن

 چشم به زدم زل و کرده بلند را ام افتاده نییپا سر

 من نگاه خ یم شیها چشم اندک ییروشنا در ش،یها

 .بود

 

  من_ از_بترس #

 ک ی _و _پنجاه#

 

.  یداشت یریگ نفس ییبا یز چه یزمان هی که بگو  -

 یم شونیحسود تو طروات و ییبایز به  بهار یسبز

 ... روزهیف یعشق یجادو  مثل. شد



 .  شد تندتر ام شقشقه کنار نبض

 یبو مثل... جنگل هی خلوت مثل... ییبایز گل هی تو  -

. یآتشفشان مثل  یگاه و یزالل  آب مثل. روزه یف یشراب

 . یهست یاغی باد هی  مثل هم یگاه

 . دادم یفرار را میها چشم

  رید یها سال تو نظر از... نگاهت یتو یقرار یب  -

  هی اگه. روزهیف باش صبور ه،یا عجله  چه. گذرن یم

 ...روز

  از را لرزانم دست. شد ساکت باالخره. افتادم سرفه به

  و کرده جدا فشردم یم میپهلو به که ی ا سهیک یرو

 ... من برم بهتره: دمیکش نییپا تخت  یرو را خودم

 یاومد ینم نجایا ساعت نیا یبر یخواست یم اگه  -

 . روزهیف خانم

  بودم کرده فرار ژنیب حضور از من. بود او با حق

 ...و

 یم کنم فکر: برداشت قدم استخر سمت  به و برخاست

 . زارمیم تنهات منم یباش تنها یخواست

 را خود و کرده  پرت تخت یرو را حوله حرف نیا با

  نیب در که آب  در حرکتش  یصدا به... رها  آب در هم



 به. سپردم گوش شد، یم گم آهنگ میمال یصدا

  را میها چشم... آب در شیها دست ماهرانه  حرکت

  در استخر داخل برهنه بهیغر مرد نیا با من. بستم

 در را وجودم تمام یبیعج حس کردم؟ یم چه فضا نیا

... وحشت... ترس از ختهی آم یحس. بود گرفته بر

 ! زجر  هم یاندک

 زبان به  را نامم شیصدا  یتو درد با  خواننده زن

  بود کرده  ترجمه آراز که همانطور کردم حس. آورد

 .  زمیبر اشک خواهد یم

  دادم اجازه دیمد یها  مدت از بعد... روزها از بعد

  طول که یآراز به رهی خ. شود ریسراز میها اشک

 یبرا تالش بدون و گشت  یبرم گرید کباری  را استخر

  آب ریز به و آورد یم رونیب را سرش آب، از ییرها

  و آراز ریتصو... دمیکش نفس. کردم هیگر برد؛ یم

 دهیخز خوابم تخت به که ی ژنیب یبرا. شد محو استخر

 جا از که  یدرد. داشتم حضورش  از که یدرد و بود

  اشک بود، افتاده تنم به بازوانش نیب در گرفتن

 شود بلند هقم هق مبادا گرفتم دندان به  را لبم. ختمیر

...  درد از پر. شدند یم ریسراز یپ در یپ  ها اشک اما

 . ناله از پر



 از بردم یم پناه کجا به دیبا  کردم؟ یم چه ژنیب با دیبا

 درد توانستم یم چطور داشتم؟ نهیس نیا در که یدرد

 . داشت درد وجودم تک تک یوقت کنم آرام را

 !  داشتم؟ ییرها یبرا هم  یراه. انداختم نییپا را سرم

 به دست استخر، یسو  آن یها پله از آمدنش باال با

  اش شده سیخ تن از نگاه. دمیکش م یها چشم ریز

 . گرفتم

 ؟یبهتر  -

  خود ی نهیس  یرو به را حوله. کردم نگاهش یجیگ با

 ... پهلو: داد ادامه و دیکش

 .خوبم آره... آره: کردم بلند را سهیک

 .یکن شنا یخوا یم اگه  -

 . زد استخر به یا اشاره

 . نه:  دادم تکان نی طرف  به یسر

 ذهنم در  یزیچ گذشته  یسالها آن از نبودم مطمئن

 .  کردن شنا یبرا باشد مانده یباق

 سمت رم یم  دارم یعنی ؟ی خور یم صبحونه من با  -

 دعوت ازت اگه. دیجد پروژه هی دنید  یبرا لواسون

  طرفا اون رو صبحونه  امروز و یباش همراهم کنم



 امروز گفت شبید نینگ... نداره یاشکال اگه میبخور

 .باشه سرکار قراره صبح اول از

 مشیمستق اشاره... ژنی ب با ییتنها یبرا  کردن فکر

  از دیبا داد ی م هشدار ذهنم تمام چند هر... و نینگ به

:  دادم تکان مثبت عالمت  به یسر اما باشم  دور آراز

 . رمیبگ دوش و کنم عوض لباس دیبا

 .منتظرم نگیپارک تو گهید ساعت کی من  -

 . برخاستم

 گرم آب سهیک حس با  و رفته قدم چند در سمت به

 زمزمه گذاشتم، یم که  تخت یرو را آن. برگشتم

 .ممنون: کردم

 سر صورتش کیمیم در یواکنش نیکوچکتر  بدون

 .کنم یم خواهش: داد تکان

 پا بود، رفته خواب به تخت  یرو که ی ژنیب به رهیخ

 آراز تن  یگرما یا لحظه داغ آب. گذاشتم حمام به

  زنده ذهنم در بود گرفته آغوشم در یوقت را ناطق

...  موضوع  نیا یادآوری ی برا کردم اخم خودم به. کرد

 که بود آداب یمباد چنان  مرد نیا. بود اتفاق  کی تنها

  فکر موردش در دهم  اجازه خودم به توانستم ینم

 از که را میپا و دمیپوش لباس. باشم  داشته یگرید



 به ژنیب آلود  خواب یصدا گذاشتم، یم  رونیب اتاق

 کجا؟ : دیرس گوشم

 

  من_ از_بترس #

 دو _و _پنجاه#

 

 یحت. انداختم صورتش  به ینگاه. برگشتم عقب به

  نشسته تمسخر با. ندیبب مرا تا نبود باز شیها چشم

 یبرا. زدم رونیب و گرفتم ژنیب از چشم نگاهم، در

 رونیب صبحانه صرف یبرا که فرستادم یامکیپ نینگ

 از خروجم از قبل. بود خواهم آراز همراه و روم یم

 را اش هی تک. شد ظاهر  در چهارچوب در نینگ خانه

 .باش خودت مراقب: گفت داد، یم وارید به که

 .زدم شی رو به یلبخند

  ینم بد آراز با دونم یم. مامان بگذرون خوش  -

 .ههی شب آراز به قتیعال... گذره

 .  شدم رهی خ دخترکم یها چشم به

 اومده؟ بابا: انداخت ها کفش به ینگاه

 .اومد شب مهین  -



 شدنش داریب قبل بپوشم  لباس برم پس: زد  یپوزخند

 ... فعال. ببندم و فلنگ

  اش یخال یجا به درد با. برگشت اتاقش به عجله با

 یفرار ژنیب حضور از بود  ها سال نینگ . شدم رهیخ

  هنگام در را یدور ن یا شد ینم چند هر. شد یم

 ممکن حد تا نینگ اما کرد حس هم با شان  ییروبرو

 . بود  یفرار ژنیب با ییارو یرو از

 ناطق آراز و رفتم موضوع نیا به فکر  با نگیپارک تا

 زرد از نگاهم. افتمی آشنا زرد نیماش فرمان  پشت را

 ام یخاکستر و زرد سبک یمانتو یرو  به نیماش

  گشود، یم میرو به که را نیماش در او و شد دهیکش

 . نیکرد ست : زد لبخند

 . برم ییجا نیماش نیا با باشه  قرار کردم ینم فکر  -

  جا کنارم  بعد کوتاه یقیدقا او و نشستم یصندل یرو

  به مهارت با را دستش و افتاد راه به نیماش. گرفت

  ییباال متیق نیماش نیا مطمئنا . چرخاند فرمان یرو

. داشت ارزش ژنیب یسوناتا از شتریب  یلیخ. داشت

  کرد، یم ت یهدا شهر یخروج  سمت به که را نیماش

 کردم یطراح شیپ سال دو بایتقر رو الیو نیا: گفت

  قرار تپه هی دامنه بیش یرو نیزم. نبودم رانیا یوقت



 دوست. داره اطراف به هم یقشنگ دید که و داشت

 . هیچ موردش در نظرت بدونم دارم

 در سر یلی خ که نه: نشست میها لب یرو  یتلخ لبخند

 .ارمی یم

 خانم کن نگاه یکن یم نگاه شهیهم که یهنر دید از  -

 . روزهیف

 آن مرد نیا  کنار شیپ یساعات من. برگشتم سمتش به

 حال در و داشتم قرار بود، برهنه که یوقت  درست هم

  یطراح پروژه نطوریهم و  شغلش از ینحو  به حاضر

 حس. هستم یعاد همکار کی  تنها ایگو گفت یم اش

 در خانه در کردن تلف وقت یجا به که داشتم را نیا

 کی به که ام افتهی را نیا فرصت سالها  نیا تمام

 .شوم بدل خوب معمار

  حاضر حال در کارفرما  که نهیا هست که یمشکل  -

  باشه ما  دست هم یداخل یمعمار ادامه که خواد یم

  امروز. ستین یا حرفه چندان خودم نظر  از خب که

 یدید هی یبتون دیشا... بگو و نظرت و نیبب هم شما

 هم رو یداخل یمعمار که بشم یراض که یبد من به

 .بدم انجام



 بوده دستت یرونیب یطراح یوقت یریگ یم سخت  -

 .یبد انجام بهتر یتون یم قطعا ام یداخل یطراح

  یباال به که را اش یآفتاب نکیع. برگشت بار نیا

 مطمئن چندان: گفت  کرد یم تیهدا  شیها چشم

 .ستمین

  و رنگ قرمز یها فرش سنگ  یرو در درست نیماش

  دوست شکل با دیسف و قرمز  رنگ به ی ساختمان کنار

  دار شکل  حالت به. کرد توقف کوه مانند به یداشتن

 ؟یش ینم ادهیپ: دیپرس و شدم ره یخ  ساختمان

 ! قشنگه یل یخ نیا: برگشتم سمتش به

 کج شکل نیا با بود معتقد دانشجوهام از  یکی: دیخند

 .کنم توجه جلب فقط خوام یم کوله و

 یم چطور. شدم رهیخ   ساختمان به گرید بار کی

 .بود بایز نیچن یوقت باشد توجه جلب یبرا  توانست

 از قبل کردم فکر. رسن یم  گهید ساعت کی تا میت  -

  رو نجایا ینفر دو میبخور  صبحونه  میبخوا نکهیا

 .می برگرد و میبخور صبحونه میبر  بعد و مینیبب

 م؟ یت: دمی پرس تعجب با



 کار روند یتو که یمیت  و دارم یمعمار دفتر من  -

 .کنن یم میهمراه

 به دیجد افراد  با ییروبرو استرس و شده گم لبخندم

 !ییتنها کردم یم فکر: بود افتاده جانم

 

  من_ از_بترس #

 سه_و _پنجاه#

 

 ایب: گشود میبرا را در و زده دور را نیماش. شد ادهیپ

 مثال نیبب.  یکن فکر اونا بودن به االن  از ستین الزم

  باشه یسبک به دیبا ساختمون یریگ جهت کردم فکر

  نطوریهم. کنه جذب رو یصبحگاه آفتاب  بتونه که

 داخل به و آفتاب زانیم نیکمتر تابستون یتو دیبا

 . باشه برعکس زمستون و بده  راه ساختمون

  و ها مانیس  با که یقرمز و دیسف یها باغچه  کنار از

 شده ست ساختمان ینما از شده همرنگ  یها شسته

  باغچه در شده کاشته ک ی ش یلیخ یها گل و بودند

  شکل به درست که یدر سمت به ،یا طبقه یها

 در خاص یانحنا  کی و گوشه سه با ساختمان وارید



. میرفت بودند، شده یطراح راست سمت یباال  گوشه

 در به را ما که یا پله چهار  یرو گذاشتن قدم یبرا

 همان از یکی در که یبزرگ پنجره کنار از رساند، یم

. میگذشت  بود گرفته جا دیسف بزرگ یهندس اشکال

  رنگ به  پله نیاول یرو از عبور با ساختمان  رنگ

  قفل در را دیکل. رساند در  به را ما و کرده رییتغ قرمز

 .دییبفرما: گشود میرو به را یا شهیش در و چرخانده

 یفضا مقابل و برداشته قدم چند. رفتم جلو یتشکر  با

 . کردم مکث بزرگ

 .منهینش نجایا  -

 اتاق به یسرک و رفتم باال را داشت قرار که یا پله دو

  و بچه اتاق: ستادیا سرم پشت درست. دمیکش روبرو

 ! سیسرو

 .کجه واراید  -

 و آوردم زبان به سیسرو  در دنیکش سرک با را نیا

 وارید باشه کج: گفت ام شانه یرو از درست او

 شه؟ینم

  هیتک یورود  وارید به  را شیبازو. برگشتم عقب به

  فرو اهشیس  شلوار بیج در هم را دستش کی و زده

  ریاس او نطوریهم و شیبازو  نیب ما بایتقر. بود برده



  نیهم یبرا: دمیکش  باالتر  را سرم اجبار  به. بودم شده

 ؟یبزن یداخل  ونیدکوراس یخوا ینم

 ؟یچ:  کرد کیبار را  شیها چشم

: کرد خم سمتم به را سرش او و انداختم باال یا شانه

 ؟یچ باشه نطوریا اگه

 فاصله او از تا برداشتم سیسرو داخل به یقدم

. کرد نیزای د شهیم خوب  یلیخ  رو نجای ا یول: رمیبگ

 تر یلیخ کمد هی شهیم رو نجایا کج وارید نیهم مثال

 . ادیب چشم  به و باشه دار جا هم یحساب که زد زیتم

 یم ها بچه... کن درستش. دستت یچ یق و شیر  -

 .نیبچ کن یطراح انی

 ؟یچ: شد گرد  میها چشم

 نمیبب خوام یم: گرداند رو و انداخته باال یا شانه

. نه ای روزهیف خانم کجه وارید یبگ قراره بازم بعدش

 طراح عنوان به و اسمت یکن نیزاید  رو نجایا اگه

 .کنم  یم دیق پروژه تو یداخل

:  دمیدو رفت، یم باال ها پله از که یناطق آراز دنبال

 معمارم؟ من مگه

 .یکن کارشیچ قراره و کج وارید نمیبب خوام یم  -



 ام یبدخلق یلیخ آدم من: برگشت سمتم به ها پله یباال

 و من یخوب نیا به طرح یداشت یوقت. روزهیف خانم

  فکر دیبا یکرد یم مسخره کجش یوارا ید بخاطر

 رو شما من ندارم یکار گهید. یکرد یم هم  رو نجایا

 یند انجامش. کنم یم یمعرف یداخل طراح عنوان به

 .شهیم بد خودت یبرا هم

 ها پله از یک ی یرو میپا پاشنه . برداشتم قدم عجله با

 و یتند به که شدم یم پرت عقب به و خورد سر

 .  شدم متوقف و دهیکش وارید سمت به را خودم  زحمت

 کنارم  و برگشت را رفته  باال پله چند عی سر یلیخ

 .که نداره ترس نقدریا. نکن یخودکش: ستادیا

 .ستمین معمار من  -

 خونه کن فکر یکرد ی طراح یقشنگ خونه یول  -

 کن شیطراح یدار دوست که یهمونطور و خودته

  خونه یتو قراره نفرم سه دو کن فکر بار نیا فقط

 نظر در هم  رو اونا قیعال  دیبا و کنن یزندگ باهات

 یلیخ دمید و عکساش. نینگ اتاق مثل درست. یر یبگ

 .شده خوب

 .آمد یبرنم من از کار نیا. کردم نگاهش وحشت با



 میبر میبزن دور هی: بروم  باال ها پله از زد اشاره

 . دنینرس هی بق تا صبحونه

  یروبرو که یوقت تمام. کند یم یشوخ بودم مطمئن

 به هم شدم مهمانش یمفصل صبحانه و  نشستم آراز

 نیهم هم بعد ساعت چند. کردم یم فکر موضوع نیا

  چند برابر در یوقت بعد یساعت اما کردم یم را فکر

 میستادیا بی غر و بیعج پی ت با یپسر  و جوان دختر

  مین وحشت با. کرد یمعرف یداخل طراح عنوان به مرا

 نداد زحمت خود به یحت او و کردم برانداز را رخش

 .کند نگاه مرا

 

  من_ از_بترس #

 چهار _و _پنجاه#

 

  فوق پیت با  رو و بر خوش جوان خانم ن یخشمگ نگاه

 راه آراز دنبال که بود زیآم دیتهد چنان اش العاده

 من مگه: کنم ناله آوردنش ری گ تنها محض به و فتمیب

  خراب رو پروژه دونم؟ ی م یداخل یطراح  از یزیچ

... نهیهز یکل. شهیم بد یمشتر از. دیمون یم کنم یم

 تمام. کردم یکار من حاال  تا مگه اصال. یز یچ هر



  و ها فروشگاه تو گشتن اندازه دونم  یم که یزیچ

 یلی خ جوون  مهندس خانم اون مشخصه. هاست یگالر

  انجامش خودش بلده. بوده کرده باز حساب پروژه رو

 یم االنشم  نیهم مطمئنم. نده انجام خودش چرا. بده

 . ادیبرب  پسش از تونه

. نشست باغچه  لب و رفته عقب قدم چند  یالی خیب با

 . کرد نگاهم انداخت یم که یگر ید یپا  یرو را شیپا

 .  بده  انجامش بهتره بگو بهش  -

 اون خواد ینم یمشتر: انداخت باال را شیابروها 

 .بده انجامش مهندس خانم

 ینم و مهندس خانم اون یوقت: کردم یا قروچه دندان

 بده؟  انجام ساده پلمهید هی بخواد دیبا  چرا خواد

 یدار خنده زیچ: دمیکش هم در را می ها اخم. دیخند

 گفتم؟

 که شده مغرور خودش به اونقدر مهندس خانم اون  -

  نظر به. ستین هاش  یطراح تو تنوع دنبال گهید

 یم دیجد طراح هی یمشتر. دهینم یتیاهم هم یمشتر

  رو یطراح نیبهتر نظرش به توجه با که یکس خواد

  خانواده هی  دید از که خواد  یم یطراح هی. بده ارائه

 . یانتخاب نیبهتر شما. معمار و طراح هی کنه نگاه



 کینزد مهندسان جمع نیب از یپوش ساده جوان زن

 .شد

 ... نرگس  -

 به را جوان خانم و آورد زبان به ناطق آراز را نیا

 . فراخواند مان سمت

 ؟یکرد کارشیچ ره؟ یم شیپ چطور اوضاع  -

 دیبا که یکار همون: داد پاسخ من به  یلبخند با زن

 به انتیخ یسزا دونه یم  گهید حاال. یگفت  و کردم یم

  طالق یبرا  هفته آخر.  باشه تونست یم یچ زنش

 . کنم یم اقدام

  به. شدم رهیخ زن به و رفت  باال سرعت به میابروها 

  را درد نیا من. باشد یدرد نیچن غرق د یرس ینم نظر

 یلیخ زن نیا و بودم آشنا آن با. شناختم یم خوب

  همسرش انتیخ با که بود یآن از تر آسوده و تر آرام

 .  کند نرم پنجه و دست

 نرگس زن کنار آراز، و  جمع از دور به بعد یساعت

  اش کننده دلگرم  لبخند او و نشستم اجازه کسب با نام

 .دیپاش میرو به را



 خوام ینم: گفتم یقیعم نفس و اطراف به ینگاه با

 ... فقط کنم یفضول

: افزودم و دهم ادامه چطور  دانستم ینم. بودم جیگ

 ... انتیخ موضوع اون مورد در یعنی

:  دادم ادامه سرعت به من و برد باال را شیابروها 

 یم یسع شهیهم قبال یول  وقته یلیخ  یعنی. شوهرم

 ...االن اما بزنم گول و خودم کردم

 ... اما کردم یم صحبت موردش در زن نیا با دینبا

 .یمن مثل هم تو پس  -

 .انداختم نییپا را سرم

  پروتر فقط ستین یخبر یکن یم وانمود یوقت  -

 شونیسر هی اما. ان ینطوریهم همشون مردا. شنیم

 من یشوهرا مثل شونمیسر  هی دکتر مثل دارن وجدان

  نیع و گوششون پشت انداختن و وجدانشون شما و

. نداشتم شوهرم انتیخ با یمشکل  من. ستین الشونیخ

 به یول  باشه خواد یم کس هر با بره تونست یم

  یترس بخاطر اون اما داد یم طالق و من که یشرط

 . بکنه و کار نیا نبود حاضر داشت اش خانواده از که



 تنها. نداشت یترس اش خانواده از ژنیب. دمیگز را لبم

 همان برادرش و کرد یم یزندگ رازیش در خواهرش

  نموده انتخاب را مهاجرت  ازدواجمان یابتدا یها سال

 . بود

  تحمل خواستم یم. زدم  یم گول و خودم قبال منم  -

  رمیبگ طالق  بخوام نکهیا یبرا ام ییجا یعنی... کنم

 با و اموالم تمام و بودم کرده کار سال هشت. نداشتم

  یچ همه داشت ادعا حاال که بودم کرده میتقس یمرد

 یم کار روز نصف دی با من نکهیا. اونه  به متعلق

  یزحمت و بود کمم درآمد با  برابر فقط نظرش به کردم

  به اصال دمیکش یم ها  بچه یبرا و  خونه یتو که

 هی از من و بودن اون حق پسرها. اومد ینم چشمش

 .نداشتم یچی ه ساله ازدهی ازدواج

 همان را نیا. بود او  با حق. بستم را میها چشم

 زبان به هم نشستم لیوک  یروبرو یوقت دور یسالها

 چیه ام یزندگ در ایدن دار تمام از من. بود آورده

 .نداشت تعلق من به یحق  نطوریهم و. نداشتم

 یم امون هی مهر به میکن یم ازدواج یوقت خانما ما  -

  میریبگ طالق  میخوا یم یوقت نهیا تی واقع اما میناز

 تونه یم که هیمرد دست  یچ همه. میندار یقدرت چیه



 سو هی مقابلمون طرف ام یوقت. باشه زی چ  همه مالک

  یم تر سخت یزندگ گهید ادی یم در آب از گر استفاده

 .شه

 

  من_ از_بترس #

 پنج_و _پنجاه#

 

 .متاسفم  -

 نیا یبرا  بخورن تاسف دیبا که ییاونا نه شما  -

 چوقتیه هست مونیزندگ یپا که یا مسخره  نیقوان

  یم خودمون فقط که نهیهم   بخاطر. خورن ینم تاسف

 . م یبد نجات مخمصه نیا از و خودمون  میتون

 ؟یچطور: شدم رهی خ اش یشیم  یها چشم به

 هم شما به  مطمئنم. کنه کمکتون نیبخوا آراز از  -

 هر تا کرد کمک من به که  یهمونطور کنه یم کمک

 من. رمیبگ و بود هام بچه و خودم به  متعلق که یچ

  آراز اما ندارم شما یزندگ تیوضع از ی ادیز  شناخت

  و طشیشرا هم اون. برسه شناخت نیا به تونه یم



  از بهتر تونه یم نکهیا هم  و کنه کمک بتونه تا داره

 . کنه فکر مرد هی مورد در شما و من

 .شدم ساکت

  ستمین یگاهیجا در دونم یم: گرفت را دستم و شد خم

  و نکاریا شوهرتون اگه یول بزنم و حرف نیا بخوام

 من که همونطور. دیریبگ  ازش و تاوانش دیبا کنه یم

  انتیخ نیا تاوان  و میستیبا  محکم خانما ما اگه. گرفتم

  نکهیا از ترسن یم هم هیبق میریبگ  ازشون رو ها

  نسل نجات یبرا دیشا. کنن یباز زناشون با بخوان

 . میبکن و نکاریا که الزمه خودمون از بعد

 ... اما بود ساده گفتنش

. میکرد مالقات نگیپارک در  ناطق آراز همراه  را نینگ

  خوب امروز: دیپرس و دهیکش سرش  به یدست آراز

 بود؟

 یزندگ  دیرس یم نظر به. بود یمنف  دخترکم پاسخ

 شیپ درست ش،یها خواسته  مطابق دیبا که آنطور

 . رفت ینم

 من. یبگ بهم یتون یم  الزمه وقت هر یدون یم  -

 . نهیهم هم دوستا فهیوظ . جام نیهم



 به را سرش. شد لیما آراز سمت به نی نگ. زدم لبخند

 به یقدم. بست را شیها  چشم و زده  هیتک او نهیس

 نیا در  که داشت کم یپدر نینگ. برداشتم عقب

 وجود در را یپدرانگ نی ا و کند اش یهمراه  لحظات

 ژنیب خانه،  به ورودمان با. کرد یم  جستجو آراز

  جون شب  تا صبح: داد سر ادیفر نبودنم خانه یبرا

 خونه یکس خونه  یای یم کوفته  و خسته ام یوقت بکن

 . رهیبگ لتی تحو  که نباشه

 و کردن  مشیتقد یکالم یبرا یحت نکردم باز دهان

 منم... بابا سالم: گفت ژنیب صورت به ینگاه  با نینگ

 ؟یخوب شما. خوبم

:  دیگز دندان به را لبش سرم پشت نینگ دنید با ژنیب

 یوقت بابا. ینباش خسته   ؟یچطور... بابا دختر

  یم خسته و خودت نقدری ا یچ یبرا یر یم دانشگاه

. یکن کار یخوا یم که ی دار یکسر و کم مگه. یکن

  فقط ینطوریا. بهت دمیم خودم بگو  الزمه یچ هر

 .ی ش یم خسته

  پول برات فردا: داد ادامه ژنیب و گذشتم کنارشان از

 . خودم به بگو یداشت یکسر و کم زنم یم



 در  را میها لباس. رفت اتاقش سمت به حرف  یب نینگ

 تخت: ستادیا در چهارچوب در ژنیب  و گذاشتم کمد

 داره؟ یمشکل

 . نه  -

  ای شکسته کردم فکر دمتیند اتاق تو یوقت شبید  -

 . یدیخواب  اونجا یرفت که داره یمشکل

 .نباشم تو شیپ خواستم یم  -

  حرفا نیا:  آمد جلو و بسته را اتاق در حرفم نیا با

 ؟یچ یعنی

 از یبرا برداشتم قدم. نداشتم گفتن یبرا یحرف

:  کرد متوقفم و زده چنگ را میبازو که گذشتن کنارش

 وقته یلیخ  رو ایباز مسخره نیا کردم  یم فکر چته؟

 ؟ یکن یم  جدا و رختخوابت دهیجد مدل. رفته ادتی

  درد با شدم، یم رهیخ که  شیها چشم به. برداشتم سر

 ؟یداشت نگه رختخوابت تو و من یجا  تو: دمیپرس

. افتاد نیچ اش  یشانیپ و شده  دهیکش هم  در شیها اخم

 قبل بودم مطمئن... اش یشان یپ خطوط ی پ رفت نگاهم

  خطوط نیا حال و نبود خطوط نیا از یخبر  رفتنش از

 . بودند گرفته جا اش یشان یپ یرو به



 راه یباز  مسخره اد؟ی یم در کجا از حرفا نیا  -

. خونده  یور یدر گوشت ریز یکس  باز ای یانداخت

 اون ادین چشمت  به خواب  بکن جون برو شب تا صبح

 بزارن و محبتت ینطور یا  خونه یای یم ام یوقت وقت

 .دستت کف

  کنار یراحت ن یهم به را کلمات نیا توانست یم چطور

 !دهد؟ لمیتحو و ندیبچ هم

 

  من_ از_بترس #

 شش_و _پنجاه#

 

  حوصله  خونه امی یم یوقت. نیبب و من روزهیف  -

 ینبود خونه  که االن تا صبح. ندارم یباز  مسخره

  یباز  مسخره از نمیا یزد پسم که شبید از اونم

 من بخدا ؟یکرد یقاط! خورده؟ ییجا به سرت. االنت

 ریپ. ندارم اعصاب گهید اتیباز مسخره نیا یبرا

 و تیزندگ  یپا نیبش آدم بچه مثل کن جمع. شدم

 .بکن  و تیزندگ



 قرار از بعد واقعا. دمیکش  میها دندان نی ب را نمییپا لب

 را ها نیا توانست یم اش نهیس یرو زن آن سر دادن

  د؟یبگو من به

 ... مامان  -

 برگشتم در سمت به. داد  خاتمه نمانیب بحث به نینگ

 مرگته؟ چه: شد دهیکش میبازو  گری د کباری و

 یسر تاسف با و دمیکش رونیب دستش از را میبازو

 نینگ خواستم ینم وجه چیه به. دادم تکان شیبرا

  یسرک آشپزخانه از دنمید با. باشد بحثمان و جر شاهد

 . ستیچ مشکل دی پرس ابرو و چشم با و دیکش

 .شدم  آشپزخانه وارد و انداخته باال شیبرا یسر

 شام؟ می بخور یچ. مامان گشنمه  -

 رونی ب را زیم پشت یصندل و آمد  دنبالمان ژنیب

 کنه؟ یم درست شام  برامون بابا دختر: دیکش

 ستمین بلد من یدون ینم هنوز بابا: زد یپوزخند  نینگ

 بکنم؟ کارا نیا از

  نه دمید. بزنم صابون و دلم خواستم: دیخند ژنیب

 . ستین زایچ  نیا از یخبر



 ژنیب. میپا به پا هم نینگ و دمیخند   اریاخت یب

 تا بدم سفارش شام  بزنم زنگ برم: برخاست

 .نمرده یگشنگ از دخترمون

 .شدم رهیخ رفت یم رونی ب که یژنیب به

 گفت؟ یم یزیچ  -

 ...یچی ه: انداختم باال را سرم

 ه؟یخبر آراز و تو نیب: دمیپرس یناگهان یفکر با

  ؟یخبر  چه: کرد گرد چشم

 . یزنیم حرف باهاش. یکن یم بغلش ینطوریا  -

  یم هم با همه نیا آراز و من. دوستمه مامان  -

  یم. میزن یم حرف صبح تا شب. میگرد یم میچرخ 

 دمیفهم  تازه من. کرده کمکم چقدر مدت نیا یدون

 سنگ برام یحساب اونم آرازه یدوستا از سمونیرئ

 . گذاشت تموم

 ؟ یندار بهش یحس یعنی  -

  قبال. دهیبع شما از مامان: دیکش هم در  را شیها اخم

 ...گفتما

 بهش چقدر  نمیب یم امروز اما یگفت: دادم تکان یسر

 .  یشد کینزد



  خوبه اونقدر. نداشتمه برادر یجا کنم یم حس  -

 تونه یم آدم هی مگه کنمیم حس خودم وقتا یبعض

 یوقت اونقدر مامان شیبشناس دیبا. باشه خوب نقدریا

 یدرد چیه یکن یم حس یکن یم نگاهش رونیب از

 . دهیکش عذاب شیزندگ تو ی لیخ اما نداره

  با نینگ  و نشستم زیم  پشت. برگشت غذاها با ژنیب

 نقدریا شه  ینم باورم:  دیکش جلوتر را  تزایپ اشتها

 بابا؟ ی گرفت کجا از. ست خوشمزه

  گذاشتم، ی م بالشت یرو به ژنیب همراه که را سرم

 تخت یانتها تا او اما. دمیکش تخت ی لبه  تا را خودم

 . کن تمومش گفتم: دیکش آغوشم به و آمده دنبالم

 .ژنی ب بردار و دستت: کردم تقال

  دارد، نگه  نییپا داشت یسع که یزمخت  یصدا با

 . کن تمومش: دیغر

 ساتن ریز تا و دهیکش  میپا ران یرو به را دستش

  و چهار ساعت. بستم را  میها چشم. برد  جلو سبک

  در را ژنیب طلوع از قبل صبح قهیدق هشت و یس

 تا شستم. شستم را تنم آب دوش ریز و کرده رها تخت

  تا قطرات با دیچیپ یم ام نهیس در که یدرد دیشا

 .شود  یراه آبراهه



  یرو به که سرم از شده کنده یمو تا  به را نگاهم

 یزود به بود قرار. دوختم خورد یم  یباز ام نهیس

 یتارها  انیم به را انگشتانم. زندیبر فرو شان تمام

  کردم یم شان لمس دیبا. کردم تیهدا سرم به دهیچسب

 یبرا. کنم شان لمس نبود قرار که یی روزها یبرا

 که یسرعت با... بعد سال کی دیشا... ندهیآ یروزها 

 تمام دیشا سال  کی از کمتر رفتند یم آبراهه سمت به

 یم شان مراقب شتریب دیبا. رفت یم نیب از شان

 . بودم

  یروبرو ییرایپذ سالن در و یا حوله ی ال  چدمشانیپ

 نفس سلایر یتو زن به رهیخ. نشستم ونیزیتلو

 . کردم نوازش را میموها و  دمیکش یقیعم

 قوا تمام با ژن یب که ییجا همان. سوخت یم چپم گونه

 رهیخ شی ها چشم در تا کند مهارم بود کرده تالش

 . شوم

.  کردم  بهانه را خواب گشود، را اتاق در که ژنیب

 تمام و کرده حس سرم یباال  را حضورش  ینیسنگ

 .باشد یعاد تنفسم تا بردم کار به را تالشم

.  برخاستم من و بست سرش پشت را در. رفت ژنیب

 ...دوباره یتالش یبرا



 ...شدن میتسل

 

  من_ از_بترس #

 هفت_و _پنجاه#

 

 انجام سالها نیا تمام در  من که بود یکار  نیبزرگتر

 . بودم داده

  و بودم شده میتسل ام یزندگ به مربوط مسائل  تمام در

 شیپ گرانید لیم مطابق زیچ همه بودم داده اجازه

  تر نیسنگ بار با زیچ همه جا نیهم درست اما. رود

  جهنم یسو به مرا و بودند گرفته را  بانمیگر قبل از

 .  کشاندند یم

 که ییاو به دواریام و  نشسته لیوک  خانم یروبرو 

 چشم گفت ی م یزن حق از نگاهم مقابل  شیپ یساعات

 . دوختم

 در سر در را اش یی طال کیش و  بزرگ یتابلو

 دیشا بودم گذاشته دفترش به پا. بودم دهید ساختمان

  ساختمان نیا در حاضر یمردها تمام نیب در چون

 .  بودم افتهی جنسم  هم را او تنها



 چون. بفهمد مرا تواند یم است زن چون کردم فکر

 یعنی درد میگو یم یوقت که دیفهم خواهد است زن

 .  درد

  نگاه به یاد یز  شباهت امروز ششیآرا  یب یها چشم

 .  داشت من د یناام و خسته

 ه؟ یچ مشکلتون: آورد باال مقابلش برگه از را  نگاهش

  کند یم حکم  عقل دارید نیاول عنوان به کردم فکر

  یمیصم من با  و گرفته شی ها برگه و پرونده از چشم

 دیشا. بپرسد مشکلم از لبخند کی با هم دیشا. باشد تر

  هم در یابروها آن و باشد تر مهربان یاندک بتواند هم

 توانستم ینم من زن نیا ی برا. کند رها را خورده گره

  مشکل دیرس یم نظر به یوقت میبگو  مشکلم از

 .است بزرگتر  خودش

 ... محترم  خانم  -

. نبود هم بد خودش اندازه به. نبود بایز. کردم نگاهش

  تخم و اخم با نطوریا یوقت کرد؟ ینم انتیخ  او شوهر

  تماشا نطوریهم هم را شوهرش  کرد؟  یم شیتماشا

 ! کرد؟ یم

 ...خانم  -



 .طالق: زدم هم  به را میها لب

 ازدواج وقته یلیخ: دی پرس سوال نی هم دنیشن با

 ؟یکرد

  به جمع از مرا زن نیا تا بود یکاف کلمه نیهم  نظر به

 .سال سه و ستیب  حدودا: گفتم و برساند مفرد

 کرده؟  کارتیچ  -

 .انتیخ: کردم خم شانه  به یسر

 نیا تو خانم  ستین طالق  لیدل که انتیخ: کرد غرغر

 ؟یدار هی مهر . مملکت

 .پنج  -

 سکه؟  -

 .ونیلیم  -

  باال دیرس یم نظر به را اش یگوش  حساب نیماش

 عقد؟  سال: د یپرس و آورد

  یسرانگشت حساب کی با او و بود کوتاه پاسخش

. برات شه یم نقدریهم. ونی لیم ستیدو حدودا: گفت

 عقد نکهیا مگه  یر یبگ طالق یتون ینم انتی خ یبرا

 ازش ی تون یم وقت اون که باشه کرده شیرسم

  درخواست  و اجرا یزاریم  و ات هیمهر.  یکن تیشکا



  گهید که دهی م و ات هیمهر ای وقت اون یکن یم هیمهر

 طالقت آدم بچه مثل نکهیا ای  ادی یبرنم دستت از یکار

 زن به دست و باشه معتاد اگه. یشیم خالص  و دهیم

  نده نفقه ای باشه داشته العالج یضیمر  ای باشه داشته

 . یبکن  طالق  درخواست یتون یم نشه دار بچه و

 ن؟یهم. کردم نگاهش ناباورانه

 طالقت وقت اون یببخش اتم هیمهر اگه دیشا حاال  -

 .  بده

 پنج ه یمهر! ون؟یلیم ستیدو. زدم  چنگ را فمیک

  گفتم یم بله ژنیب به که یزمان در ام ی تومان ونیلیم

  با شد یم که رفت یم شمار به مبالغ نی باالتر از یکی

  یداریخر  مناسب و کی ش اریبس یا  خانه مبلغ نیا

 کی دیخر یبرا تومان ونی لیم ستیدو امروز و کرد

  ؟یضیمر. کرد ینم تیکفا شهر نیا در آپارتمان  واحد

 !اد؟یاعت

 گره شتریب یابروها   با که زن به رهیخ. برخاستم

 .ممنون: گفتم یسخت  به کرد، یم می تماشا خورده

 *** 



  برابرش در نینگ اما شد راه به ژنیب یادهایفر و داد

 و زیعز سمانه ناطق، آراز همراه به مرا و ستادیا

 . کشاند زدی به ایپور مهرداد و آشنا یابانیخ دکتر

 شوکه نشانیب افتاده راه بی عج جمع  در حضور از

  ساالن و سن هم با حضور  حجم نیا به من. بودم

 دوستانش انیم در را  نینگ. نداشتم عادت نینگ

 داشتم حضور گاه ها یمهمان در و کردم یم یهمراه

 که یوقت درست. بود ب یعج میبرا یهمراه  نیا اما

  من و داد  تکان دست در و آورده باال را  کارت نینگ

 یداشتن دوست ساختمان و  هتل اتیجزئ  تک تک محو

 . بودم اش

 .بود یداشتن دوست یلوسترها  یرو نگاهم

 م؟ینیبش  -

 کناب در درست که یمبلمان یرو  به ناطق آراز اشاره

  کنار درست. بود داشتند قرار یفلز  بزرگ سماور

 یقلمزن و  دست حرکات ز یر به زیر و نشسته  سماور

 میروبرو آراز و کردم برانداز را آن یرو  یها

 ؟ی خوب: نشست

 او تنها نظر به. برگرداندم شیها چشم تا را نگاهم

 به یسر صادقانه و دیپرس یم را حالم واقعا که بود



 حس یوقت خوبم میبگو نتوانستم. دادم تکان نیطرف

 . دیایب بند تواند یم آن هر نفسم  کردم یم

 . افتمی برات  دکتر دوماد جون روزهیف  -

 

  من_ از_بترس #

 هشت_و _پنجاه#

 

  با که شد دهیکش یا سمانه به ناطق  آراز  از نگاهم

 یابانیخ سامان به و نشست دستم کنار حرف نیا گفتن

 نینگ  یبرا  را یجانیپره ی ماجرا دیرس ی م نظر به که

 .  زد اشاره کند، یم فیتعر

  و انداخته مبل یپشت یرو را دستش تیتبع  به هم آراز

  بد: گفت آراز و بود نگران نگاهم. برگشت عقب به

 . ستین

 .  کردم نگاهش متعجب

 .هیخوب پسر سامان بدم  نانیاطم بهت تونم یم  -

 .  دادم فرو را دهانم آب

 . شد دییتا پس  خب: دیخند زی ر زیر سمانه



 رم؟یبگ عکس  -

  با سمانه و آورد زبان به  ایپور مهرداد را جمله نیا

 که میرو به را نیدورب مهرداد. کرد استقبال باز یرو

 با ریتصو هی اما استاد  جسارته: گفت کرد یم میتنظ

 . خوام  یم فضا نیا با اتون شده ست یمانتو نیا

 و شدن دهیکش ریتصو  به بهتر یبرا  شدم جا به جا

  کنم فکر ینطوریا: کرد یخال  را دستم کنار مبل سمانه

 . باشه بهتر

  ثبت نیدورب به نگاهم با و من ییتنها به عکس نیاول

 .شد

 هست؟ اجازه  -

  در و دستم کنار . برداشت قدم چند آراز. چرخاندم  چشم

 وارید به را اش هیتک و  ستادهیا یآهن سماور برابر

 مهرداد؟  چطوره نیا: زد

 .  نمیبب بزار: گفت جانیه با ایپور مهرداد

  یرو بزار دستتم: گفت کرد، یم میتنظ که را نیدورب

 .دکتر روزه،یف خانم مبل یپشت

  درست شیها نفس یصدا  به من و شد  خم ناطق آراز

 به و دهیکش عقب را سرم. سپردم گوش سرم یباال



 میها چشم به را نگاهش او و شدم ره یخ صورتش

 . دوخت

 از را نگاهم  که بود ر یتصو ثبت و نیدورب یصدا

 قهی به ی دست او و داد یفرار اش یفندق  یها چشم

 . رفت عقب و د یکش شرتشیت

  به برخوردش از قبل و رفت عقب به یقدم. برخاستم

 . باش مواظب: گرفتنش ی برا کردم دراز دست سماور

 و شد خم  سمتم به و زده چنگ را میبازو سرعت به

 و بودم آغوشش در. دیرس ام شانه ی رو به سرش

 یم حس  را حضورش یگرما. کردم حبس  را نفسم

 .را اش ییایدر خنک  عطر نطوریهم و کردم

 در اش یفندق یها چشم. کردم نگاه ش یها چشم به

  یمهربان به... میموها... صورتم. بود رهیخ  نگاهم

  اما کردم بودن معذب احساس. شد نوازش نگاهش

 دوست را نگاهش  نوازش نکنم فکر نی ا به نتوانستم

 را یبد گناه که ییها مجرم مثل. رفتم عقب. دارم

. گرفتم رو دهند، پس حساب دیبا و اند شده مرتکب

 . شدم جمع خودم  در و یصندل  یرو نشستم

 . اتاق به کرد دعوتم نینگ



  یها شهیش با که یدر پشت در را ن ینگ و سمانه

 سر پشت بود شده نیتزئ  قرمز و یآب  و سبز یرنگ

 . نشستم تخت یرو و گذاشته

 .بود بی عج حال

 ... یگل ی ماه حال مثل

 ... امان

  من. بود افتاده جانم به یناگهان  که یحس نیا از امان

 یبو. بودم کرده حس نرگس یبو نگاهش نوازش از

 . یآزاد حس... ام کودکانه یها  ینقاش خوش

  کم که یبلند یها پله انیم در... اطیح  در افتادم راه

 جانم به افتاده حس به. زدم پرسه شدند یم روشن کم

 یعصبان خودم از. زدم  بینه خودم به و کردم فکر

  یفکر از وحشت... وحشت و بودم مانده من. بودم

  را محبت جوان پسر. بود گذشته ذهنم از که یا  لحظه

 ... من و بود کرده نثارم

 یم وانیا  به اطیح  وسط از که ییها پله یرو نشستم

 کنار شده دهیچ یزها یم به دوختم چشم. رفتند

 یرو در رستوران شده حک نام و رستوران

  قرار نکهیا به و کردم لمس را میموها. ی گل یوارهاید

 نیب را  میموها. دهم دستشان از ی زود به است



  یحسرت م یبرا شان بافت یزود به. دمی چیپ  انگشتانم

  اطی ح وسط باغچه درون دهیکش قد یها گل  به. شد یم

 . من برخالف... بود خوب ها گل حال. شدم رهیخ

 

  من_ از_بترس #

 نه _و _پنجاه#

 

 قرار م یروبرو وانیا  یرو  به نگاهم. برداشتم سر

 در و دور فاصله نیا از. کرد یم نگاهم رهیخ. گرفت

  به اش رهیخ  نگاه نمیبب توانستم یم هم شب یکیتار

 . است من

 ؟ ینشست چرا نجا یا مامان  -

 و سرم  پشت نینگ به و گرفته ناطق آراز از چشم

 کنارم و آمد نییپا را پله  چند. دوختم ها پله یباال

  فکر چوقتی ه. نجایا خوشگله چه: نشست پله یرو

 نه؟ مگه. باشه خوب نقدریا کردم ینم

 ... آرازه نیبب: کرد بلند را دستش و کردم دییتا

 م؟ید یرس یزد زنگ بابات به  -



 خودش شد یم نگران بزنم؟  زنگ بود قرار مگه  -

 .یدیم بها  بهش یخودیب. دیپرس یم زد یم زنگ

 دیرس یم  نظر به که ناطق  آراز دنبال رفت چشمم

  تکان یسر  که بود شده نینگ دست  حرکت  متوجه

 .آمد را رفته راه و داده

 . شد دور یل یخ اتاقت: گفت نینگ شدنش، کینزد با

 . ستین یمشکل راحتم  -

 ای سه اتاق: گفت نینگ و کردم شان نگاه متعجب

 .  شد دور اتاقش  یول گرفت جدا اتاق آراز نبود چهار

  آراز نگاه  ینیسنگ از و آوردم لب به ی کمرنگ لبخند

 .  یفرار ناطق

 صدا رو ها بچه برم: شد بلند و فشرده را دستم نینگ

 .میباش هم با یهمگ  نجایا انیب کنم

 شده؟ یزیچ: گفت نینگ شدن دور  محض به

:  دادم تکان ی سر دستم، کنار شده سبز گلدان به رهیخ

 .نه

 میمستق و شده روشن دستم  کنار ینور یها چراغ

 . گرفتند هدف را صورتش



 تر نییپا پله  یرو درست و آمد. آمد نیی پا را پله کی

 آنقدر را سرش و داد عقب به را اش ه ی تک و نشسته

  چشمات  یگ یم دروغ یوقت: ندمیبب بتواند تا دیکش

 .کنن یم فرار

  را جمله نیا بود بار نیاول. کردم نگاهش ناباورانه

 که را ییها گذشته آوردم ادی به چند هر. دمیشن یم

  نطوریهم دیشا. فهمد یم را گفتنم دروغ گفت یم بابا

 . دادم یم یفرار  را میها چشم گفت یم او که

: گذاشت یآجر یها پله  یرو کنارم را دستش کف

 . یستین خوب

 وارید  به که عقب آنقدر. دمیکش تر عقب را خودم

:  دادم فرو را دهانم آب و زده هیتک سرم پشت یآجر 

 نباشم؟ خوب چرا

  چهار یسو به دادم یفرار  سوال نی ا با را نگاهم

 وندیپ هم به شان نیب در  حوض کی با  که یا باغچه

 به یورود راه چهار با را یضلع هشت ک ی و  خورده

  نیب در که یی ها چراغ. بودند داده شکل  حوض یسو

 بودند روشن  ها گل و باغچه درون کوچک یها َسرو

  که بود دهی کش ریتصو به بایز چنان را منظره ییبایز

 .شد باز یلبخند  به اریاخت یب میها لب



 ... جان دکتر  -

 و آمده نییپا را ها پله ایپور مهرداد. کردم بلند سر

 نشسته سرم پشت  دار بیش  وارکید یرو ما، برخالف

 شد؟ یم سرو یساعت چه شام هست ادتونی: گفت و

 گرسنته؟: دیخند

 لورده و له  رو بزرگه داره کهیکوچ روده... بدجور  -

 .کنه یم

  رتیس شب تا. بزن شاپ یکاف تو یچرخ هی پاشو  -

 .کنه یم

 که؟ نیندار رفتن رون یب قصد  -

 االن تو. شام  بعد: گفت و دیپرس  ایپور مهرداد را نیا

  و یگشنگ از ینمرد تا فعال بخور یزیچ  هی برو پاشو

 . دستمون رو یفتادین

 اه؟ی س نخود دنبال برم یعنی  -

  و چرخاندم شاننیب را نگاهم  شده گرد یها  چشم با

 . پاشو پسر آره: گفت نانیاطم با ناطق آراز

 ُسر باغچه لب و برخاست جا همان از ایپور مهرداد

  نهیس یرو دست گذشتن، هنگام. رفت  نییپا و خورد



  یکاف انایاح نمیبب کنم صدا هم  رو دخترا برم: گذاشت

 رن؟ ینم شاپ

 .میای یم هم ما نیبر شما: گفت آراز

 . نداشتم جمله نیا به ینان یاطم چندان

 ؟یکن یکار یخوا ینم  -

 به و گرفته شد رستوران وارد که مهرداد از چشم

 ادی یبرنم دستم از یکار یوقت: برگشتم سمتش

 . کنم سکوت دم یم حیترج

 ست؟ین حل راه کردن سکوت  -

 راه یباش  نداشته گفتن ی برا یحرف من مثل یوقت  -

 جمله نی ا از و منظورم تا مونده یل یخ هنوز. حله

 .یبفهم

 ام؟ بچه یعنی  -

  نگاهش... شیها چشم  در. کردم نگاهش بار نیا

 پسر به ها چشم نیا. نه قطعا. بود سوزان و قیعم

 سن از بزرگتر را ها چشم نیا من. نداشت تعلق بچه

 .دمید یم سالش و

 کنم؟ تیمعرف لیوک هی به یخوا یم  -

 .بکنن تونن ینم من یبرا یکار هم الیوک: برخاستم



 مچم پله نی آخر از رفتن  نییپا و برداشتنم قدم از قبل

 .یکن  یم کاریچ یدار یدون ینم: زد چنگ را

 به یکن یم فکر. یکن یم نابود و تیزندگ یدار  -

  یم اصال. اشتباهه اما یکن یم لطف نینگ ای خودت

 .عذابه در چقدر فشاره  تحت چقدر نینگ یدون

 

  من_ از_بترس #

 شصت #

 

 . افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 کار یلی خ خودت کردن یقربان با یکن یم فکر  -

 یگذاشت و یکرد خم و سرت فقط ؟یکن یم یدرست

 .کنه استفاده تونه یم طور هر  شوهرت

  آن در که یی جا به توجه یب و کردم یا قروچه دندان

 .یدون ینم یچ یه تو: کردم پرخاش  میهست

  تر نییپا پله کی وجود  با... کرد علم قد. برخاست

 در رهیخ. بود بلندتر من از هم هنوز قدش اما بودنش

  یم ایچ بگم یخوا یم... بدونم تا بگو: دیغر چشمانم

 ؟یدونست یم. داره ساله هجده  پسر هی شوهرت  دونم؟



 دوران عشق زنش... زنش... ضهیمر پسرش

.  کرده غهیص  شم یمنش ؟یدونست یم نمیا. دانشگاهشه

 نه؟ یدونست ینم نمیا. ساله سه االن

... میموها سمت به بردم دست. افتاد جانم به سرما

 که دمیچی پ چنان را انگشتانم... شان ن یب زدم چنگ

  یهوا یتو  سرد سوز. کنم حس را شان شدن کنده

 رونیب رستوران از یکودک. لرزاند را  تنم شهر ثابت

 . دیدو باال و جست  آراز کنار پله از و آمده

 یحت که ی کرد خوش دل یمرد یچ به: داد ادامه او

 پا که یی جا  هر یبرا و نکرده رحم  هم کشورا به

 ترکش معشوق از! کرده؟ فیرد یا معشوقه زارهیم

 ... ای بگم کردش زن از عربش؟  زن از ای بگم

 حرف یب هم  باز و توانستم یم تا. کردم باز را دهانم

 . بستم ام خفه یصدا  با... صدا یب

 که یمختلف  یها نیماش از: دیکش رخ به را جسارتش

 ییتو از مختلفش؟ یها  خونه ای انداخته پاشون ریز

  ییها معشوقه از ای یکن  خرج یالیر ادی ینم دلت که

 یم و کدومش . کنن یم حروم پول  راه به راه که

 ؟یزن ینم دم و یدون یم چرا ؟یزن ینم دم و یدون



  زییپا یبرا  را خانه برگشتن از بعد د یبا کردم فکر

 زمستان خشک جاتی سبز فکر به دیبا. کنم آماده

  مارکت پریها به دیبا. بگذارم بار یترش دیبا. باشم

  خانه  یبرا را زمستان و زییپا یبو و کنم یسالم

 . دیایب برف امسال دیشا. دهم بیترت

  یها دست نیب تنم که یوقت درست. شدم  داده تکان

 به. دمیکش نییپا را دستم. بود گرفته قرار ناطق آراز

 او و شدم رهیخ انگشتانم در شده  ری اس یموها

  میموها و دستم یسو  به میها چشم از را  نگاهش

 .  بودند آمده نییپا دستم با میموها. دیکش

 که یبار نیآخر. بردم سرم پشت یتند به را دستم

. آوردم ینم ادی به را داشتم کردن پنهان یبرا یزیچ

 از ژنیب یها نامه که ییروزها همان دیشا... دیشا

  ییروزها همان. کردم یم  پنهانشان و دیرس یم راه

  یزهایچ من و بود کرده انتخاب را ینینش خانه بابا که

 ...  کردن پنهان یبرا یادیز

 ... روزهیف  -

  مثل درست. شوندیپ یب.  پسوند یب. زد صدا را نامم

 . ژنیب مثل  درست... خواننده زن همان

 . زدم زل نگاهش یفندق به



 زه؟یر یم موهات یک از  -

  یسکندر. کرد ریگ پله به میپا. برداشتم  عقب به یقدم

 یسو به و  گرفتم تر محکم سقوطم از قبل... خوردم

 بار نیا و نشست  اش نهی س یرو به سرم. دیکش خود

 نیزم به شدنم رها از قبل. خورد سر پله یرو  میپاها

  مانع یکوه چون. شد دهیچیپ تنم دور به  شیها دست

 . گرفت برم در یکوه چون. شدنم  رها یبرا شد

  و کند اندازه از شیب ز یچ همه. بستم را میها چشم

 یم جا نیا در دینبا من. دیرس یم نظر به آور خفه

 یم هیتک اش نهیس یرو  به را سرم  دیبا من. بودم

 .  شدم یم دور دیبا. رفتم یم  دیبا من. زدم

 نیب  از را میموها شدن رها. شد شل  میها دست

 یرو ام شده نیسنگ یها چشم. کردم حس   انگشتانم

 .  شدم  غرق یکیتار عظمت در و گرفته  قرار هم

 قابل ریغ. دندیرس یم نظر به صعب و سخت  کلماتش

  یب و کرخت تنم اما. بود گوشم  کنار شی صدا... درک

 یدرد جانم عمق و بود ور شعله می ها دست. جان

 هیگر دیبا. خواست  ینم را یزندگ گرید جانم... داشت

  در شده ری اس جنسان هم  و خودم یبرا  دیبا. کردم یم

 . ختمیر یم اشک ژنیب دست



 یبرا یتوان  نه چون. مردم مختلف اشکال  به ایگو

. بروم دیبا. ان یاطراف از یحس  چیه نه و  داشتم حرکت

 خفگان نی ا از و بروم دیبا. دانستم یم  خوب را نیا

  ییتنها و  باشم من که یی جا برم دیبا. باشم امان در

 قتیحق تا نباشد یناطق آراز و باشم من که  ییجا. میها

 . بکوبد صورتم در را

 !روزهیف  -

 گونه به که  یدرد از بعد ناطق  آراز که ینام. بود نامم

 و شیصدا  نیب از من و آورد  زبان به کرد،  لیتحم ام

 آورد یم هجوم  میها گوش به که یدردناک یها نقطه

 .  کردم درک

 .  شد دهیکش میپاها. شدم دهیکش

 ... و من نیبب روزهیف  -

 . ینرم و گرم یجا در. ام نشسته دیرس یم نظر به

 یسو به شد دهیکش نگاهم. شدم داده تکان هم باز

  خودم ریتصو به. نگاهش یاهیس یسو به... ها چشم

 ...و نگاهش یاهیس در

 .کن نگام  -



. کنم فکر او به بخواهم که بود یآن از پرتر ذهنم

 . دهم جا را او ذهنم، در  ییجا  بخواهم

 درست. گذره یم اش همه. کن نگام... و من نیبب  -

  یشنو یم  ؟ینیب یم. کن نگاه و من... نیبب. شه یم

 گم؟ یم یچ

  اطراف یهوا  تمام و قیعم نفس کی. کردم باز دهان

 در تا دم یبلع را زیچ همه. فرستادم م یها هیر به را

 .  کنم دایپ شتر یب هضم یبرا  ییجا ذهنم

 ...خانم... زمیعز  -

 ! شیها زن تمام مثل ژن؟یب زیعز! ؟یعنی زیعز ز؟یعز

 

  من_ از_بترس #

 ک ی _و_ شصت#

 

 یگوش در و  برخاست مقابلم از. خورد  زنگ تلفنش

 میزن یم یدور هی ما دی بخور شما. میخوب  آره: گفت

 دوستش تونم یم ینگفت خودت مگه. میگرد یبرم

 باشم؟

 ! من؟ نگران  تلفن؟ پشت ژنیب بود؟ ژنیب



 نگران هم دیشا. گذاشتم شکمم  یرو را دستم

 .آمد یم ایدن به دیبا یزود به. دخترکمان

 ؟ یکن یم فکر  یچ به  -

  زانوانش. مقابلم نشست... جلو به. کردم خم را سرم

 . ام چانه ریز گذاشت دست و زده نیزم را

 ام یشانیپ به ینیچ. کرد یم لمس مرا بهیغر مرد نیا

 از را دستم. کردم حس را ام قهیشق قیعم درد و افتاد

 مچم قوا تمام با. زدم هیتک سرم به و کرده جدا شکمم

 . شود  یفرار دردش دیشا دمیکوب امقهیشق به را

 . نکن: شد دهیکش دستم مچ

. اورمیب زبان به نتوانستم  چیه و خورد ی تکان میها لب

 کرده فراموش را مکان و زمان. برخاست سرعت به

  اما لحظه چند ای ساعت چند بود؟ قهیدق چند. بودم

 هم را ام نهیس و شد خته یر دهانم در یسرد عیما

 ام نهیس به. داد قرار هدف یسیخ و شدن سرد یبرا

  با. دمیکش توانستم یم تا را  بلوزم قهی و  انداخته چنگ

 . برداشتم سر  میگلو از عی ما رفتن نییپا

 . کن نگام جان روزهیف  -



  سمت شد دهی کش آورد سرم  به که یفشار با میها چشم

  بار کی و زده  عقب گردنم دور از را شال... نگاهش

  برده عقب سر . آورد میهالب  کینزد تا را  وانیل گرید

 . کردم امتناع و

 ؟یخوب  -

 شیبرا یپاسخ اما دادم تکان را لرزانم یها لب

 .نداشتم

 ؟ یبخواب یخوا یم  -

... برخاست. نخورد تکان لرزانم  یها لب یحت بار نیا

 کرد دراز میمانتو دنیکش رونیب تن از یبرا  را دستش

:  گفت و کرد یمکث. زدم گره هم به را م یبازوها من و

 . بزارم بالشت بزار... جا نیهم  ایب. خب یلیخ

 دراز یبرا داد هلم. گذاشت جا همان و آورد بالشت

 را نگاهم و کردم جمع نهیس در را میپاها. دنیکش

 دیکش را  یصندل. افتاد راه  و کردم دیسف وارید حواله

 روز هی: گفت  من به رهی خ. نشست و نگاهم  مقابل تا

 یول کنم نگاه  و سمیوا نهیا تهش کردم یم فکر منم

 هم تو. کنم کمک خودم به تونم یم خودم فقط دمیفهم

 رونیب منجالب نیا از و  خودت یتون ی م خودت فقط

 . یبکش



 نیا نبود قرار. صورتش  یرو به بستم را میها چشم

 جهنم نیهم من یزندگ. باشد داشته ی انیپا منجالب

 . بود

. برم منم خواستم یم. شدم وونهید رفت که بابام  -

 نه. نداشتم رو یشکیه. موندمیم زنده دیبا یک یبرا

 و پدر من  اما بودن پدربزرگم و میمر. مادر نه پدر

 دنبالش. مادربزرگ و پدربزرگ نه خواستم یم مادر

  فکر بهش ام یلیخ... یخالص یبرا راه هی. بودم

  یجلو کردم پرت و خودم. رفتم مختلفم یها راه. کردم

 و کرد  ترمز موقع به مرده. نشد می چ یه و نیماش

 میمر و خوردم قرص. اومد در آب از من از زرنگتر

 و معدم و مارستانیب رسوندم دیبا که ی اون از زودتر

  و انگشتم غ یت و بزنم و رگم کردم فکر. دادن شستشو

 .دیبر

 را راستش دست اشاره انگشت... او و کردم  باز چشم

 . آورد باال

  دو تا. خورد هیبخ. اومد ینم بند خونش... نیا  -

  به کرد یم گزگز که یوقت  تموم. کرد یم  گزگز روزم

 شر  از فقط خواستمیم و بودم افتاده کردن غلط

 یم که یاون دمیفهم بعدش  یول. بشم خالص گزگزش



  یم من فقط. پدربزرگم نه مهیمر نه بده نجاتم تونه

  جات اگه. بکشم رونی ب جهنم اون از و خودم تونم

  و زیچ همه حساب و دم یم خودم به یتکون  هی باشم

 .کنم یم ولش بعدشم و رمیگ ی م شوهرم از

.  بودم نشده متوجه. خورد  تکان تر بیعج  میها گوش

 .لحاف به زدم چنگ و کرده دراز را دستم اما

  رو تو اقتیل نه. نداره اقتیل کن ثابت شوهرت  به  -

 جنبه یسر  هی میمر قول  به یدون یم... و ثروتش نه

 یباق هستن که یزیچ همون دیبا نایا. ندارن  و ثروت

.  کنن یم یقاط ییجا هی به رسنیم یوقت بمونن

  توام شوهر.  خرابه ذاتشون ستین خودشونم ریتقص

  نه داره جنبه نه که ییاونا از یکی. اوناست از یکی

 یتون یم  تو و بخوره گرم نیزم به حقشه. اقتیل

 .یباش اش واسطه

  و دیجوش  میها اشک. گذاشتم لحاف به را دستم کف

 زبانم. دادم حرکت را میها  لب یسخت به. شد رها

 ... من: دمینال و دیچرخ 

 .  شد ساکت کلمه نیا با

 .ندارم  یچیه: جنباندم را زبانم



 قرار کردن  نگاه و نشستن با. اریب بدست پاشو پس  -

 بدست یکن تالش اگه یول  بشه عوض  یزی چ ستین

.  ریبگ و دخترت  و خودت حق ؟یچ وقت اون یاریب

 تو. نداشته داشته؟ یچ  همه اول از  شوهرت مگه

 دست  به رو یچ همه تو. یآورد بدست  و همش

 پس. برسه ییجا هی به تا یشد یحام براش و یآورد

 .ازش ریبگ و همش پاشو االن

 

  من_ از_بترس #

 دو_و_ شصت#

 

راب : چهارم فصل    ا ضط 

 .خونه ونیدکوراس  ریی تغ یبرا باال نهیهز هی  -

 مشغول جان ی ه با نینگ. خورد گره هم در میابروها 

 اشتباه کردم فکر من و بود یابانیخ سامان با صحبت

 . دمیشن

 فوق راه هی تونه یم کنم یم فکر که االن آره  -

 . باشه همسرت از خوب پول هی گرفتن یبرا العاده

 .  کردم نگاهش ناباورانه



 اشاره بودم دستش کنار که یمن به آرامش با او اما

 با که باشه دی با چقدر گمیم بهت و کنم حساب دیبا: زد

 . بمونه برات خوبم هیسرما  هی ونیدکوراس رییتغ وجود

 بزارم؟  کاله سرش تونم یم مگه تاجره هی اون  -

 ؟یشد وونهید

 یم کردنش امتحان به: انداخت باال را  شیها شانه

 . یباش تاجر هی یبخوا اگه یتون یم هم تو و. ارزه

 یهالل یرنگ  شهیش یها  پنجره یسو به را نگاهم

 یها ستون نیب را ساختمان دور تا دور که شکل

 به تونم ینم من: دمیکش بودند کرده احاطه وانیا

 .کنم یم یدزد پدرش از دارم  بگم نینگ

 ریی تغ یبرا پدرش گفت. بود نی نگ شنهادیپ  -

 .ذارهیم  ارتیاخت در ی خوب پول خونه ونیدکوراس

  یبرا را پله دو که برگشتم نیسنگ سمت به ناباورانه

. رفت یم  باال سامان همراه موزه ساختمان به ورود

  انتخاب یبردار عکس یبرا  را یا نقطه ایپور مهرداد

 زین سمانه وجود در  را حس نیا ایگو و بود کرده

 ...داریب

 . نیبب و من  -



 کی ساختمان از را می ها چشم. برگشتم طرفش به

 .دوختم او به و گرفته موزه طبقه

 با. هیزندگ از حقت. یای برب پسش از یتون یم تو  -

 میتون یم  میبرگشت یوقت. کردم صحبت  خوبم لیوک هی

  نکن فراموش یول میبر شی پ نظرش با تا  ششیپ میبر

  آزارت شهی هم قراره باشه داشته یپول شوهرت اگه

 عمر هی یخوا یم. بده طالقت شهینم حاضر و بده

 بهش یخوا یم ای ؟یکن  التماسش و ییبدو دنبالش

 اره؟یب  سرت رو بال نیا نداشت حق یبد نشون

 .نکرده تمیاذ اون  -

  ه؟یچ قای دق یهست االن که ینیا پس: زد  یپوزخند

 ریتصو به خورده، استارت تازه یزییپا  یروزها  در

 من. شدم رهیخ ناطق آراز یها چشم  در خودم

 ...  َمن ... َمن... َمن. نینگ مادر  من... روزهیف

  بکشم رخ به بتوانم که ی َمن افتنی یبرا انداختم چنگ

 ...و

  َمن. نداشتم چیه من. بود آور عذاب قدر نیهم قتیحق

 زبان به یبرا َمن. بودم شده محدود نینگ مادر در

 .نداشتم خود از یفیتوص بودنم َمن آوردن



  یخوا ی م. ساخته متحرک جنازه هی ازت اون  -

 و نیا یول... ستین یحرف یباش جنازه هی هنوزم

  بشه تر سخت اوضاع قراره بگذره که  روز هر بدون

 .کنه یشتر یب استفاده سوء اون و

 .  مامان  -

 . گرفت را میبازو  نینگ

.  شد یم خالصه کلمه نیهم در داشتم که یَمن تمام

 ...مامان

 نه... ژنیب  یبرا یهمسر نه. بودم نینگ مادر فقط من

 .یگر ید زیچ چ یه نه و روزهیف نام به یزن

 شده؟  یچ  -

  شانه ناطق آراز و دیپرس و داد قرار  مخاطب را او

  بابات از ترسه یم مامانت: انداخت باال را شیها

 .کنه یدزد

  هیحرف چه نیا: دیکش هم در را شی ها  اخم نینگ

 یولخرج با تونست یم  بابا ینبود تو اصال مامان؟

 که رو بابا  برسه؟ نجای ا به ای کنه جمع یزی چ هاش

 کمک بهش تو. کنه یم  یولخرج شهیهم  یشناس یم

 که یبود تو نیا رفته ادتی. برسه یی جا به یکرد



  منابع کنه اداره و شرکت  بتونه بابا نکهیا یبرا

 تو یاومد کوتاه تو ؟یکرد یم یبانیپشت رو یانسان

 که یاون ؟یدزد االن. یکرد تشیحما تو ینکرد خرج

! م؟یدار یچ االن. تو و من نه باباست کرده یدزد

 !  یچیه

 ن؟ی ای ینم چرا  -

 

  من_ از_بترس #

 سه_ و_ شصت#

 

 

 نینگ و برگشتم طرفش به. دیپرس سمانه را نیا

 . میای یم میدار: دیخند

 .روزهیف  -

 کردند؟ یم را کار نیا چرا. شدم رهیخ  آراز به

 ... گفت لیوک. ندارم یحق چیه من  -

 .خورد گه: گفت ادبانه یب نینگ



 او و بود آورده زبان به که یبد کلمه از دمیگز لب

  یرفت ستین معلوم. تهیواقع مامان؟ هیچ: شد نیخشمگ 

. بوده نهش گرو هشتش خودش که یلیوک کدوم شیپ

 دتیناام  بدتر نکهیا نه کنه کمک اشه فهیوظ لیوک

 یم حرف  یحساب درست لیوک هی با میبرگشت. کنه

 ؟یکرد هی تک مسخره قانون نیا به تو بعدشم. میزن

 ؟یچ یدیکش یزندگ یبرا که یعذاب همه نیا پس

 ها بچه میبر فعال. جان  نینگ یشد یعصبان  -

 درست. رهیدرگ ذهنش نکن تیاذ و مامانت. منتظرن

 .شه یم

  بابامه. بابام از یبش جدا خوام یم  من مامان  -

  نیا به دمی م حیترج و گرفتنت طالق اما دارم دوسش

 .یکش یم یدار  که یعذاب

 دهیکش یها  طاق به و ستادهیا کوچک حوض  کنار در

.  شدم ره یخ داشتند قرار وارید هر در  که یا شده

 به و رفته جلوتر. گرفته قرار هم کنار  یبایز خطوط

  یمیاسل خطوط با یآب یها یکاش. زدم زل  استخر کف

 به را خود  ییبایز چنان برگ  و شاخ از ییها طرح و

 . رمی بگ چشم یالحظه  توانستم ینم که دندیکش یم رخ



  یها ی طراح نیبهر  از یکی نجایا یکار یکاش  -

 کنار در یکاش  و نهیآ بیترک . هیرانیا یمعمار  یمیاسل

  با یرانیا لیاص زنان از ییها ینقاش  و ها یبر گچ

  از یکی به و عمارت ن یا یاتور ینیم  لباس و طرح

 .  کرده لی تبد ها نیبهتر

 .هی رانیا: برگشتم  آراز سمت به

  ییاروپا یمعمار  از ییها ا لمان... یرانیا کامال نه  -

. هیرانیا یاصل  بیترک اما خوره یم چشم به توش هم

  کوشک تجسم کردن جادیا  که رو یوجه چند حالت نیا

 اشاره نیا بودم گفته قبال نیبب نجایا االن. هیران یا یها

 داره؟ یچ به

 هم در ها شهیش و ها نهیآ  یچدگیپ و چوب حرکت به

 ؟ینیچ گره: دمیپرس مردد و شده رهیخ

  خانم  یهست یخوب شاگرد: زد یبرق شیها چشم

 .روزهیف

  یلبخند او و دواند پوستم ریز به را جانیه فشیتعر

  که نجایا مثل  بشه اجرا درست اگه ینیچ گره نیا: زد

.  بخشه یم فضا به یا العاده فوق جلوه شده ادهیپ

  یرانیا یها  یطراح که  شدم آشنا یمعمار با ایتازگ

 یرانی ا یمعمار از که  ییها یطراح. دهیم انجام



 تو کمی ش ساختمون هی. ادهیپ و شه یم برداشت

  روز هی دارم دوست. اتمامه به رو و ساختن لواسون

 . مینیبب رو  اونجا میبر

 ؟یرنگ  یها نهیآ حالت  نیهم  -

.  یرنگ یها  نهیآ و ها شهیش نیهم: گفت نانیاطم با

  و قد تمام یها شهیش  دنبال همه ادیب  نظر به دیشا

 که ییکسا هستن هنوزم اما هستن یقد یها  پنجره

 شهیش  یها  پنجره و  در و گره نیا ارزش بدونن

 .هیعاد پنجره ه ی از شتریب چقدر دار یرنگ

 گره سبز  یها ینقاش و سرم یباال یبر  گچ به رهیخ

  ما از یری تصو که ییها  نهیآ و ها ییطال در خورده

 .برد لذت شه  یم فقط: زدم لبخند داشتند،

 .برم یم لذت  -

 گره و ها ینقاش به نه  اش رهیخ نگاه. برداشتم سر

  نگاهم یسخت به. بود من یرو به که سرم یباال یها

  اشتباه. دوختم ریز به و داده یفرار شی ها چشم از را

 وصف در توانست ینم کلمه نیا مطمئنا. بودم کرده

. انداختم یم کار به را عقلم دیبا. باشد رفته کار به من

 و بود دهیکش چالش به را ذهنم آشفته یروزها 



  نیچن چطور. کردم یم برداشت اشتباه را رفتارها

 . کند دایپ راه ذهنم به افتی یم  اجازه یفکر

 

  من_ از_بترس #

 چهار _ و_ شصت#

 

 دعوت دیبا: گفت که کرد  حس را بودنم  معذب نظر به

 . پدربزرگم منزل دنید یبرا کنم

  نیا: دمیپرس و کنم جور و جمع را خودم کردم یسع

 ه؟ یشکل

 . تر قشنگ دیشا: کرد ام حواله یچشمک و دیخند

 نهی آ یباز و  ها یکار یکاش محو من تا  گذاشت میتنها

  را دستم. شوم  داخل به ها پنجره از نور برخورد و ها

 .دمیکش وارید یرو

 د؟یریگ  یم عکس  -

 به را نشیدورب او و برگشتم ایپور مهرداد سمت به

 ...نجایا از: کرد دراز سمتم

 . رفتم تر عقب و گرفته دستش از را نیدورب



 نفره دو  شگاهینما هی  دیبا کنم فکر: گفت خنده با

 . میکن برگزار

  به نگاهم و کردم زوم را نیدورب. دیخند  میها چشم

 در ییرو  و بر خوش جوان دختر با که یآراز یرو

 نیدورب قاب در را دو هر. ماند ثابت بود، صحبت حال

 سست میها دست. کردم مکث اریاخت یب و داده جا

 ینم نیدورب چرخاندن یبرا خود در یتوان و بود شده

 کرم شلوار بیج در که یدست با ناطق آراز. دمید

 در فرستاده باال را شرتشیت لبه و برده فرو رنگش

 که دخترک به یا لحظه که بود خاص چنان نظرم

 حسادت کند، برانداز کی نزد از را او بود توانسته

 . بورزم

 .  بودم شده وانهید. دمیکش نیی پا را نیدورب

 دختر هم و  بود ییرو برو و خوش جوان پسر او هم

 من دختر. دیرس یم یداشتن دوست  نظر به جوان

  شیب یابانیخ  سامان به یکی نزد یبرا لشیتما مطمئنا

  پس. کرد یم یسپر او  با را قیدقا که  بود آراز از

 . نداشت معنا هم یکینزد نیا به تالش یبرا یلیدل

 را آن نیدورب در یریتصو دادن جا بدون و گرفته رو

 .ستنین خوب  نظر به: گرفتم  ایپور مهرداد سمت به



. رفتم عقب من و کرد می تماشا متعجب  ایپور مهرداد

 . بودم شده وانهید

 شده ریاس دست مچ و دمیچرخ میبازو شدن  دهیکش با

 . کرد جلب  را توجهم ناطق آراز انگشتان نیب در ام

:  گفت و دم یکش باال شیهاچشم  تا را پرسشگرم نگاه

 ؟ینگرفت عکس چرا

  اش شده  حلقه انگشتان یسو به میمستق میها چشم

: کرد رها را دستم  نگاهم، ینیسنگ با او و بود

 .متاسفم

 یبرا او و شد حاکم نمانیب نیسنگ سکوت کی

 ؟ینگرفت عکس چرا: شد قدم شی پ  شکستنش

 مگه؟  چطور. دونم ینم : انداختم باال را میها شانه

 یها چشم. دوخت میها  چشم به را نش یسنگ  نگاه

 ی م هوا کمی: دهم  یفرار را  نگاهم شد باعث نشیسنگ

 .گردم یبرم خورم

 آمد سرم پشت. افتادم راه اط یح سمت به و گردانده رو

 کنار شده دهیچ یها ستون به هیتک ی وقت درست و

 میتماشا به یکنار ستون به هیتک... ستادمیا هم،

 . ستادیا



 شده؟  یزیچ: دمیپرس. بود بیعج میبرا اش  رهیخ نگاه

 . رسه یم نجا یا به یزندگ که شهیم یچ کنم یم فکر  -

 .  بچگونه حماقت هی دیشا  -

 آورده زبان به اریاخت یب . کرد کیبار را  شیها چشم

 اندازه از شیب ام گذشته حماقت به چون دیشا. بودم

 . کردم یم فکر

 حق یکن یم  فکر یجوون یوقت: انداختم نییپا را سرم

  ییآدما همه و یزندگ دهن  تو یبزن یخوایم و توئه با

 . سنیوا  جلوت خوان یم که

 را اش نهیس رفتن نییپا و باال. دیکش یقیعم نفس

 .  دمید

 . گفت یم  رو نایهم روز هی پدرم  -

  به یتکان. بود رفته هم در. شدم رهیخ  صورتش به

 ستون به را سرش. برگرداند را شیرو و داده خودش

  نیا: دیکش  آسمان سمت به را نگاهش و زده هیتک

  از که شن یم  ییها بچه یزندگ یاصل یقربان  هم وسط

 . ننیب یم بیآس ها بودن نیا

 .کردم نینگ یزندگ یبرا و  تالشم من  -

 . ستین یکاف نینگ یزندگ یبرا ییتنها به تالشت  -



 .شد نیسنگ قلبم... نینگ. کردم نگاهش  درد با

 نتونستن من  مادربزرگ و پدربزرگ که ی همونطور   -

  یجا هم نینگ. کنن پر  و من یزندگ ی خال یجا اون

 .داره شیزندگ تو یادیز یخال

 .داره یخوب یزندگ نینگ  -

 سر یزندگ زیچ همه نکهیا: کرد ممی تقد یپوزخند

  خوب داره یزندگ که ستین یمعن نیا  به باشه جاش

 یوقت اما ست،ین یناراض شیزندگ از نینگ . رهیم شیپ

 که هست  یخال یجاها  یلی خ یکن جستجو و دلش ته

 یقربان و خودت. شد نخواهد  و نشده پر چوقتیه

 یم. بشه درست نبود قرار چوقتیه که یکرد یزیچ

 بود یم شیزندگ تو دیبا که  یمرد یخال  یجا یخواست

 بود یم شیزندگ تو دیبا که یمرد نینگ اما یکن پر و

 کامال گرفته میتصم کردنش پر یجا به و  کرده حذف و

 .کنه حذفش

 

  من_ از_بترس #

 پنج_و_ شصت#

 



  مشت دست. کردم بسته و باز صدا و سر یب را دهانم

 ؟یکرد حذف رو خلع نیا هم تو: دمیپرس و کرده

:  میها چشم به زد زل و برگشته پا پاشنه یرو بار نیا

  یزایچ با و میزندگ از قسمت اون گرفتم میتصم منم

 . کنم پر گهید

  به که یافکار با مرا و رفت ناطق آراز. گذاشت میتنها

  هتل بام همه یوقت شب. گذاشت تنها بود انداخته ذهنم

 را نقطه نیتر تنها دادند،  شنهادیپ شام از  بعد یبرا را

 به. نینگ به  دوختم چشم  و کرده انتخاب نشستن یبرا

 نیهم مگر... حال سر و بلند. دیخند یم که ینینگ

  کرده دخترکم دنیخند یبرا را تالشم من نبود؟ یکاف

 .بودم

 نم؟یبش تونم یم  -

 .البته  -

 سمتم به که یچا وانیل با  آراز و گرفتم فاصله یاندک

 . چسباند هم به  را شیپاها و نشسته  گرفت،

 فوق دی د نطوریهم. داشتم دوست را اطرافم یهوا

 . داشت  وجود شهر و اطیح به که یا العاده

 .کنم دخالت دینبا. متاسفم. کردم ناراحتت امروز  -



 را بود گفته آنچه تمام. کرد ام شوکه یعذرخواه  نیا

 را دیکوب یم صورتم به  که یقتیحق... کردم  یم درک

 درونم ییجا کی. بودم دلخور هم هنوز ... اما هم

  مرا کفش نی نگ نه و او نه که دیکش یم  ادیفر ییوال یه

 . اند برنداشته قدم یزندگ نیا در من یجا به و نزده پا

 یرو به که بود یآب اما. بود  کوتاه... یعذرخواه  نیا

 .  کرد خاموشش و ختهی ر درونم آتش

 فقط من. شد ینم باورم دمیفهم که ی بار نیاول  -

 خوام یم که کفش هی تو کردم و پام که بود سالم هفده

 یسن فاصله... بود مخالف پدرم. کنم ازدواج ژنیب با

 و دونست یم ادیز ژنیب و من یبرا رو ساله دوازده

 باور نیا به شهیهم. بخونم درس منم داشت دوست

 از بهتر من. بشم یخوب معمار  تونمیم بخوام که بود

 .اومدمیبرم  پدرم یکارا پس از پسرا

 بابا همراه  توانستمی م که ییهاشب یادآوری از

 صحبت ها ساختمان یمعمار  و خطوط  از هاساعت

  یقیعم نفس. نشست میها لب  به یتلخ لبخند  میکردیم

  کردمیم فکر که بود  یانتخاب ژنیب اما: دمیکش

  و شرفتیپ یجلو  خوانیم همه کردمیم فکر. نهیبهتر

  باالخره پدرمم نمیهم  یبرا و رنیبگ و میخوشبخت



  که شناختم و ژنیب امیوقت. اومد کوتاه و داد تیرضا

 من. نبود برگشت یبرا ییجا و بود شده رید

. بود خودم اشتباه... بخوام کمک یکس  از تونستمینم

  یلیخ اما. بشه عوض ز یچ همه دیشا  تا کردم تحمل

 ژنیب یبرا  دنیجنگ دمیفهم دیبا که ی اون از زودتر

 که دمیفهم  نمیا اما رمیبگ طالق خواستمی م. اشتباهه

. ندارم که باشم داشته یقدرت دیبا بشم  جدا بخوام

 طالقم کنم مجبور و ژنیب یتفاوت یب  با خواستمیم

 ... بده

 نمیا: بستم چشم و چسبانده میهالب  به  را یچا وانیل

 .بود گهید اشتباه  فکر هی

 .متاسفم  -

 از بتونم نکه یا یبرا یزمان هی هم من: کردم نگاهش

 چیه دمیفهم بعد اما دمیجنگ بشم خالص ژنیب دست

 یباش زن هی یوقت ایدن نیا  یتو. بکنم تونم ینم یکار

 .یبرس ییجا به ستی ن قرار نباشه پشتت یکس و

 . ستین نطوریا  -

 لیوک سراغ رفتم اتفاق اون از بعد. طورهنیهم  -

 ...اما

 .گفت بهم نینگ: دیپر کالمم انیم



 .نیهم پس: دمیکش باال یا  شانه یتلخ با

  یتکان. گذاشت دستم یرو  و آورده جلوتر را دستش

  زیم یرو به که یدست یرو  دستش حضور از خوردم

 از ساعت نیا در دستانش یگرما. بودم زده هیتک

  دمیکش باال  شیها چشم به را نگاهم. کرد متعجبم شب،

  به یفشار با همراه را  اش کننده دلگرم لبخند او و

 . شهیم درست: کرد میتقد دستم،

 و دهیکش رونیب دستش ریز از معذب را انگشتانم

  نگاهش. کنم نثارش لبخند  با را محبتم کردم یسع

 نگاه ی نیسنگ نیا از. بود مهربان  و گرم بیعج

 . دمیلرز

 با و دهیکش عقب یچوب مکتین یرو را خودم یاندک

  من یزندگ ریدرگ و خودت دینبا: گفتم یاسرفه  تک

 قدرت یب رسهی م نظر به  که اونطور من شوهر. یکن

  کاریب مطمئنا رمیبگ طالق خوامیم بفهمه اگه. ستین

 . مونهینم

 هم را شیپا و گذاشته مکتین یپشت یرو  را دستش

 نگران: کرد کم را نمانیب فاصله و دیکش مکتین یرو

 ؟یمن



 به منظور یب نظر به. نه قطعا بود؟ یبیعج سوال

 . کردیم معذب مرا اما بود شده آورده زبان

  که یبش من یزندگ ریدرگ  دینبا: گفتم یطوالن  یمکث با

 .بشه دردسر برات بعدا

  باهام ی کار بتونه همسرت که ستمی ن یکس من  -

 .باشه داشته

 من به گذشته یروزها . داشت قتیحق نظر به نیا خب

 ای ژنیب اندازه به تواندیم مرد نیا بود کرده ثابت

 .  کند یینما قدرت شتر،یب هم دیشا

  برام یمشکالت همسرت ممکنه یکنیم فکر اگه خب  -

 من نفهمه که میباش مراقب چطوره اره یب وجود به

 .دارم وجود

 

  من_ از_بترس #

 شش_ و_ شصت#

  مطلع حضورش از ژنیب. کردم نگاهش تعجب با

 نشود؟



 دست. شد خم سمتم به . آورد جلو کامال را سرش

 به را نگاهش و گذاشته شیپا ران یرو  را گرشید

 ؟یستین موافق: دوخت میها چشم

.  شد دهیکش صورتش سمت به شیها چشم   از نگاهم

 قابل نمانیب اندک فاصله  وجود با عطرش یبو

 نیا توانست یم چطور. ریگ نفس و بود استشمام

 چشم یفندق. بودند راز شیها  چشم شود؟  کینزد گونه

 به را لرز یاهیس نه اما  بودند یاهیس  غرق شیها

 یم دعوتت آرامش و سکوت کی به. اندازندیب جان

 شب سکوت  به... نباش نگران کردند یم نجوا. کردند

 به. کن یدور ات احمقانه افکار از. کن گوش

  چشم با را تی ها چشم و  بسپار گوش نگاهم یرگونیق

 شیبرا یپاسخ  توانستم  یم چطور. بزن وندیپ میها

 بود خورده وندیپ نگاهم در  نگاهش یوقت باشم داشته

 ! کرد؟ یم  لیتحم را یآرامش  نیچن و

  و دهیدزد  را نگاهم یسخت به. دمیکش نفس  یسخت به

 و گرفته زیم لبه به را دستم. انداختم ریز به سر

 اد؟ی ینم خوابشون ها  بچه: دمیپرس



 که کی نزد آنچنان گوشم، کنار از درست  بار نیا

  عبور شالم  سبک پارچه از نفسش همراه به کلماتش

 اد؟ی ی م خوابت: گفت برسد، گوشم به و کرده

 .نه: گفتم فکر بدون و بودم شده پاچه دست و یعصب

 و برداشته سر آوردم، زبان به که یعیسر نه از بعد

 . کردم  نگاهش چشم  گوشه از

 ساکت و معذب  اش، خنده ریز من و دی خند آرام آرام

 . شدم رهیخ روشن شهر به

 از داشتم که یسن بخاطر دیشا. بودم متعجب خودم از

...  کردم یم وحشت متفاوت احساسات کردن تجربه

  از یاشتباه ریتعب من شد یم سبب رفتارها هم دیشا

 یرها یتعب نیا. باشم داشته ناطق آراز رفتار مقصود

 یپنهان یها هیال من. کرد یم تر آشفته را  ذهنم اشتباه

  که کردم یم حس شی رفتارها و کلمات پشت از را

 . نداشتم  باورشان به یاعالقه

 به توانست یم که یدیام از. بودم دهیترس دیشا

 . شود بدل یکیتار

 یخالص یبرا  یراه دلم در ش،یدهایام و ناطق آراز

 ژنیب نبودن به توانستم یم سالها از بعد. بود

 ژنیب بدون را یزندگ اریبس  یروزها  از بعد. شمیاندیب



  آراز و کردم یم تصور مامان و دخترم کنار در و

 یم شمار به میبرا یآزاد  نیا به دنی رس  راه ناطق

 .  خواست ینم را باورها نیا ذهنم... رفت

  آفتاب گرم یها  شن یرو. نداشت یانیپا که یریکو در

 خودم به ژنیب بدون را ی دیجاو بهشت من... خورده

 . دادم  یم وعده

 یبرا... ناطق آراز باور یبرا دادم یم دیام خودم به

 دنیرس یبرا  یا فرشته هم دیشا. بودنش دوست باور

 .  بهشت به

 یم لبخند می موها خوردن  چیپ از من. دی خند یم نینگ

 . باشد یکاف میبرا نی هم دیرس یم  نظر به و زدم

 دلم در را دیام ناطق  آراز و خواستم یم دیام من

 یوقت دستانش حضور به  خواستم ینم و بود کاشته

 و فرستاده میها گوش پشت  را میموها داشت تالش

 . شمیاندیب کند جمع  یا گوشه

 *** 

.  دیخز لحاف ریز و کرده باران  بوسه را  صورتم نینگ

 میحسود: دیخند زیر و  بسته را شیها  چشم سمانه

 .خوابه  االن مامانم فیح. شدا



 و زده چنگ یصندل دسته یرو از را می مانتو. دمیخند

  یم: دیکش یسرک نینگ و برداشتم در سمت به یقدم

 رون؟ یب یر

 .بخورم هوا کمی  -

 اونقدر  امروز: آورد باال  سر یرو تا را پتو سمانه

 .ندارم خوردن تکون ینا که شدم خسته

 با و برگشتم. زد میصدا نینگ و کردم باز را در

 .باش خودت  مراقب: گفت یمهربان

 میبرا تا بود  دهیکش قد دخترکم. بود شده بزرگ  دخترکم

 به یبرا د یبا دخترم یها ینگران یبرا. شود نگران

  لحظه هر و  لحظه هر. کردم یم تالش دن یرس بهشت

 .  کردم تکرار  ذهنم در

  یها چراغ یتماشا به و دهیکش را میمانتو  طرف دو

  به تر یداشتن دوست باال نیا از. ستادمی ا اطیح روشن

 یم چنان انش ی م حوض و  اطیح همان. دیرس یم نظر

 .  کند وانهید و مجنون که د،یدرخش

 روزه؟ یف خانم یدینخواب  -

 

  من_ از_بترس #



 هفت_و_ شصت#

 

 از و داشت یبرم قدم سمتم به که یوقت درست را نیا

 نیآست دیسف شرتیت به. آورد زبان به وانیا یسو آن

 یداشتن دوست پسرک کی او از بیعج که یدار

 .برد ینم خوابم: زدم لبخند بود، ساخته

 و  خلوتت  هست اجازه: دیپرس شد، یم  که تر کینزد

 بزنم؟ هم به

  خواستم یم  را دیام نیا من اما دادم یم رد پاسخ دیبا

 کنار و خورده طرح وارکید به هیتک. آمد جلوتر او و

 .میشد خسته امروز: ستادیا من به رو ،یچوب گلدان

 رو یرو ادهیپ حجم نیا بود  وقت یلیخ. بود خوب  -

 .بودم نکرده تجربه

 .طور نیهم منم  -

  جلو به را شیپاها و گذاشته وارکید لبه را دستش

 . شهیم سرد کم کم داره هوا: زد گره هم در و دیکش

 ؟ یکن یم  کمکم چرا: دیپرس ام، شده  کنجکاو ذهن

 من. چرخاند و دیدزد. گرداند نیطرف به  را نگاهش 

 یفرار که یی ها چشم به... صورتش به بودم رهیخ اما



 باالخره، روبرو به یرگیخ   و یطوالن یمکث با. داد یم

  یم نکهیا  از: دوخت نگاهم به و چرخاند را  نگاهش

 ؟ یناراحت کنم کمک خوام

 یوقت درست برام یشد  یدیام: کردم نگاهش  درد با

 .بودم بسته ایدن تموم از  و چشمم که

 بدونم خوام یم یول: دادم ادامه که کرد یم باز دهان

 ؟یکن کمک من به یخوا  یم چرا چرا؟

 .کنم یم یهمدرد احساس نینگ با چون دیشا  -

 در آنچه بتوانم تا بخوانم را ذهنش توانستم یم کاش

 . بکشم رونیب را دارد سر

 نباشه؟  دیشا  اون اگه و  -

. شد خم.  داد ُسر سمتم به وارکید یرو  را دستش

. دیکش تر کینزد را او و گذشت من کنار  از دستش

 نفس یسخت به. کرد خم صورتم سمت به را سرش

  که یتالش و کردم حس  را شکمم انقباض. دمیکش

 وانهید قلبم. گرفتند کار به دنیکش نفس  یبرا میهاه یر

 خیم را  نگاهش او و دیکوب ام نهیس به  را خود وار

 . کرد چشمانم

 ... روزهیف  -



 خم عقب به شتریب. دادم  فرو یسخت به را دهانم آب

  کمکت خوام یم چرا یدون یم: آمد جلوتر او و شدم

 کنم؟

 خوام یم: انداختم ریز به را سرم و دهیدزد چشم

  کمک مادرته  سن هم که یزن  به یبخوا د یبا چرا بدونم

 .یکن

 او و کردم تر یسخت به را میگلو شده خشک سق

 هم پسر هی یتونست یم ی بود که ساله نه یعنی: گفت

 ؟یباش داشته من سن

 را سرم. کردم نگاهش دی با که آنچه از عتریسر یلیخ

 . چشمانش به زدم زل و آورده باال

 و برده باال  را شیابرو یتا کی او اما من برخالف

 که گهیم  من به یکیکوچ یسرانگشت  حساب: گفت

 داشته من سال و سن به یپسر یبخوا نکهیا بایتقر

 ست؟ین  نطوریا. ممکنه ریغ یباش

  کی تنها. بود نشده نثارم یکم ای اضافه کلمه چیه

 . بود یمنطق جمله

  برخورد سرم پشت ستون  با و برداشته  عقب به یقدم

 .  کردم



 ازت من . نشه تکرار گهید بار کی دوارمیام  -

 هست نمونیب که یدوست حرمت به کنمی م خواهش

 خوب دو هر. ینکن هیتشب خودت پسر به و من

  یبخوا که یدار سال و سن اونقدر شما نه میدونیم

 اونقدرا منم  برعکس نطوریهم و یباش مادرم یجا

 باعث فقط تکرارش . باشم پسرت بخوام  که ستمین بچه

 ندارم دوست من که شد خواهد یتفاهمات سوء جادیا

 . ادیب وجود به

  یسخت به و بسته زشی ت نگاه یرو به را میها چشم

  از شیب حضور در. کردم یم تمرکز دیبا. دمیکش نفس

  یپاها با. دمیکش نییپا به را نگاهم... کشینزد اندازه

 من، سمت به شده خم یها  شانه و هم از دار فاصله

 .بود بلندتر قد هم باز

 .یش جدا همسرت  از دارم دوست میبگ میتون یم  -

 نیا توانست ینم. کردم شک بودم دهیشن  آنچه به

 . باشد آورده زبان به را جمله

 .کردم نگاهش وحشت با

 

  من_ از_بترس #



 هشت_و_ شصت#

 

  من... روزهی ف خانم: دیخند د،یکش یم عقب که را خود

  هم نیا. بکشن عذاب اطرافم یها  خانم ندارم دوست

 ...بانو میمر تیترب به گرده یبرم

. ستادیا اط ی ح یسو به بار نیا و گرفته رو خنده با

:  شد خم کامال و گذاشته وارکید لبه را دستانش

 .هییبایز شب امشب

  نهیس یرو دست تا کرد فراهم یفرصت کارش نیا

 . ماند  یم خواب کی  مانند به زیچ  همه. بگذارم

 سمتم به آراز. دیچیپ گوشم در یا زنانه نیریش یصدا

 .خونن  یم نییپا نیا: برگشت

 را اش اشاره ریمس بتوانم تا شدم کشینزد اجبار به

 یم ختم اط یح به که یوانیا در. بود او با حق. نمیبب

  که من: خواند و گرفته باال را سرش یجوان دختر شد،

 ام افسانه جهان در. توام مفتون و مست.  توام مجنون

 .توام افسون که زان

  چپ و راست به را خود زن اطراف در حاضر افراد

 .  دندیکش یم



 بلند را دستش آراز و دمی کش جلو به شتریب را خودم

  کینزد  یچوب وارکید به شتریب داد اجازه و کرده

 . شوم

 بلند را دستش بود، کرده خواندن به شروع که یخانم

  دلداده ام؟ یک  من: داد ادامه یقیعم نفس با و کرده

  یچاره¬ از دیناام... من  بر یوا بمینص  حسرت یا

 جز ندارم تیکو در که من... من بر یوا  بمیطب دردم

 ...  یگناه یب گناه

 .دمیبلع را زن یصدا و بستم را میها چشم

 . من بر  یوا بمیرق طعن از دل نیخون گنه یب  -

  گل: دادند ادامه زن با همراه  حاضر ینفر چند بار نیا

  زحسرت من. بگذرم گر چمن در غمم از بسوزد

 من چشم دیبگر گر. بردرم تن بر جامه گل همچون

 . سرم از اشک بگذرد

 .  داره یخوب یصدا  -

 را دستش و شده کمینزد  که یآراز به و گشوده چشم

 یکینزد متوجه. شدم رهیخ بود داده قرار سرم پشت

  داده قرار سرم پشت را ش یبازو او و بودم نشده اش

 یگرما از تا دمیکش  عقب یاندک را خودم. بود



 فاصله بود صورتم خیم که یصورت  و حضورش

 .  رمیبگ

 هم به را دستانم ها، قیتشو یصدا شدن بلند با

 .بخوابم دیبا: کردم گرد عقب و دهیکوب

 . روزهیف  ریبخ شبت: گفت او و رفتم  عقب به یقدم

 کشاندم اتاق داخل به را خودم و کرده باز  را اتاق در

 .بستم در پشت آراز یرو به را در و

 *** 

 همراه گروه که بود ییها  پخش از آهنگ بلند یصدا

 با که بود ی ابانیخ سامان شنهادیپ. بودند آورده خود

 ریکو یها شب یتماشا به و شده همراه گروه

 در را نام¬مان ریکو یها  شب از فشی توص. مینیبنش

 از ساعت نیا در حال  و بود داده یجا  گروه ستیل

 به که یمطلق یاهیس در... باد وزش نیب در... شب

  نظر به که ییایدن در. بودم دهیبخش ییروشنا آن

 !نداشت یتمام

 و کرده دراز سمانه یسو به را دستش  ایپور مهرداد

 به را یمیقد یبندر  آهنگ. کرد رقص به دعوت او از

  آهنگ نیا همراه که ییروزها. داشتم خاطر به یخوب

  میپا با اری اخت یب. گذراندم یم را ام یجوان  یروزها 



 زن و مرد بار نیا و نواختم  یم تمیر  آهنگ همراه

 . وستندیپ جمع به که  بودند یگرید

 چند. دیکش و گرفت را نی نگ یبازو و شده خم سمانه

  جمع به هم  دکتر جناب  که دینکش طول  شتریب  لحظه

  آراز از بودم نتوانسته دیرس یم نظر به. وستیپ

 دکتر جناب اما بسازم یمناسب  مرد دخترم یبرا ناطق

 . بود موفق دخترم به  یکینزد یبرا

  شیبرا یسر خنده با من و زد من به یا  اشاره نینگ

 .دادم تکان

 ؟یبرقص یخوا ینم  -

 بود ستادهیا سرم یباال  که یآراز به و  برداشته سر

 . شدم رهیخ

.  بود یمنف پاسخم. زدند یم چرخ آتش دور به همه

  آنکه از قبل. گرفت را دستم مچ و شده  خم یاندک

  میپا و برخاسته همراهش دهم، نشان ی واکنش بتوانم

. شدم پرت سمتش به و رفت فرو ها شن  نیب در کامال

  در داد اجازه و کرده عمل موفق من کنترل در اما او

  نیا زمان بودم بچه ی لیخ من: روم  فرو آغوشش

 ...آهنگ



 یابانیخ سامان دست به دست که ین ینگ به ینگاه

  یروزها اوج: انداختم د،ی چرخ یم خود  دور به و داده

 . بود خوشم

 

  من_ از_بترس #

 نه_و_ شصت#

 

 .روزهیف  ایب. میبساز یخوش  روز میتون یم االنم  -

 یبرا سمانه. دمیکش  جمع یسو  به خود همراه

 که دمیشن را  ایپور مهرداد  یصدا و زد ی سوت حضورم

 !دکتر یآقا افتخار به: گفت بلند

 مهرداد بفهمم توانستم یم شان نیب یک ی نزد وجود با

.  کند یم  تیرعا او برابر در را احترام حدود ایپور

 ... یابانیخ سامان نطوریهم

 بلنده، قدت دلبروم یا: کرد تکرار خواننده بلند یصدا

  صد  با یایب یوقت کمنده،  موهات  اهوی س چشات

 نیبنش دل جان یا پسنده،یم دل اداتو نازو کرشمه

  رینگ سر  از بزارم سر  مو ات نهیس  یرو تا کنارم

 .قرارومیب باز بندر دختر ینامهربون



 و شد مانع که  دمیکش یم رونیب آراز دست از را دستم

 و آمد  جلوتر  و گرفت دست در را انگشتانم تر محکم

 .  روزهیف نکن ناز: کرد زمزمه خواننده  همراه

 شانه ش،یها چشم به زدم زل و ستادهیا حرکت از

 .  دیخند و انداخته باال یالیخی ب با را شیها

  میروبرو و دهیکش رونیب دستش از را دستم نینگ

  به رقص شتر یب. دیرقص یم برابرم در  نمینگ. ستادیا

 دیرس یم نظر  به که بود  یجوان مرد و زن از تیتبع

 را یا العاده فوق تمیر آهنگ همراه و  باشند یبندر

  خاطر به را رقص من. بودند کرده انتخاب رقص یبرا

 فراموش مرور به یزندگ یها سال یط در. نداشتم

 . برقصم توانم یم  چطور کردم

 م؟یدیرقص یم ینطوریهم  امیبچگ ادتهی مامان  -

 که را ژنیب نبودن یروزها. دیدو میها  چشم به اشک

.  کردم یم پر شیبرا رقص با گرفت یم  بهانه نینگ

 تا دمیرقص یم ها  آهنگ تک  تک یبرا و  نینگ همراه

 . کند یط را شیروزها  دخترکم

  من. رقصن یم خوب چه نایا یوا: آمد جلوتر سمانه

 ستم؟ ین بلد چرا



  نایا از بهتر. یدیند و مامانم یمایقد تازه: دیخند نینگ

 .دیرقص یم

  برقص جون روزهیف. دمیند  که من: دیورچ لب سمانه

 ...گهید

 رم؟ یبگ عکس: دیپرس ایپور مهرداد

  نینگ و  دمیکش یقیعم نفس. شد قطع آهنگ یصدا

 .  رساند زانوانش به  را دستانش

 را شیصدا و انداخته نی نگ کمر دور را  دستش آراز

 ...عکس سامان ایب: کرد بلند

 گذشت، یم که من کنار از. شد کینزد ی ابانیخ سامان

  نیا. کردم براندازش تر قی دق. کرد خم را سرش یاندک

  یم دخترم به یکینزد یبرا که یتالش وجود با مرد

 هم من با جمع در جز. ¬گرفتیم فاصله من از کرد

 .¬شدینم صحبت

  میبازو آراز و دمیچرخ یتند  به. دمیکش عقب به یدست

 و او نیب ما نینگ. گرفتم قرار کنارش. د یکش شتریب را

 حلقه آراز  یبازو دور به را دستش و ستادهیا سامان

  کرده خم  یابانیخ سامان سمت به را سرش و کرده

  جا خود یبرا مهرداد و سامان نیب ما هم  سمانه. بود



 مهرداد و شد حلقه کمرم دور به یدست. بود کرده باز

  ن؟یا  آماده: گفت یگوش  به اشاره

  و آراز چهره دنید یبرا برداشتم  سر و خوردم یتکان

 اشاره نی دورب به ابرو و چشم با و کرده خم سر او

 .روزهیف خانم  اونجاست: زد

 د،یرس یم گوش به نیدورب از که یمانند زنگ یصدا

 نیا در یکینزد از حد نیا. بردارم سر  کرد مجبورم

  شدن گرفته یصدا شدن بلند محض به! عکس

 به یا اشاره آراز که دمیکش یم عقب را خودم عکس،

  از یچهارنفر عکس هی جان مهرداد: زد  ایپور مهرداد

 ؟یریگ یم ما

  عقب را خودشان سامان و نینگ عکس، از بعد

 . می ریبگ نفرم دو نفر دو عکس نیایب: دندیکش

 از پس: برگرداند ما سمت به را نیدورب  ایپور مهرداد

 . کنم یم شروع جا نیهم

  وسط رفتن: چرخاندم چشم و داده فرو را دهانم آب

 ... همه

  هم باز را ینفر چند که شد یم پخش یس ی انگل آهنگ

  افراد نیا از  یکی هم سمانه. بود کشانده آتش دور به

 . بود



 گه؟ یم یچ یشنو یم  -

 زیت را میها گوش. کرد  جلب را توجهم حرف نیا با

  گفت یم خواننده که بود آهنگ از یقسمت همان. کردم

 ما چرا. ابدی ادامه ابد تا تواند ینم یباز  نیا دختر

 او نگذار و  کن یسع م؟یکن یزندگ هم کنار در مینتوان

 . ردیبگ من از را عشقت

  دل در عکس، شدن ثبت یصدا. بود نیدورب یصدا

  اطرافمان یها  نیماش از که یینورها  ریز در... ریکو

  در نگاهم که یوقت درست و آتش نور ریز. دیتاب یم

 .بود  شده قفل آراز یفندق نگاه

  جانم به را درد شیها چشم. بود سخت  دنیکش نفس

  چیه ریکو نیا مانند به او نگاه اما... کرد  یم لیتحم

 ریکو نیا  مانند به نگاهش. نداشت کردن پنهان یبرا

 خود در را یپنهان و یدگیچیپ بودن، انیع اوج در

 چند هر. داشتم واهمه نگاه نیا از من. بود داده یجا

 به را یگر ید زیچ یفندق یها چشم گستاخ نگاه

 ... ترس یورا یزیچ. بود دهیکش شینما

  یها سهیر ریز... نی ماش به کینزد. رفتم عقب

 یزن. نشستم شده دهیچ یها  یصندل یرو در ،ینوران



 و نشسته دستم کنار یصندل یرو سالم و سن هم دیشا

 . شده سرد هوا: گفت

 را داشت دست در که یسبک یپتو و کردم دییتا سر با

 چه: دوخت آسمان به چشم و دهیچی پ خود دور به

 .  باستیز

 باران ستاره آسمان به و  کرده بلند را سرم  او همراه

  درخشان آسمان ییبایز... داشت حق. شدم رهیخ

 را یی تنها ریکو آسمان یها ستاره. بود یدنید

 میبازوها دور به را میها دست. کردند  ینم یادآوری

 .دمیکش آغوش به را خودم  و دهیچیپ

 سرم پشت به را نگاهش و زد میرو به  یلبخند زن

 .دیکش

 

  من_ از_بترس #

 هفتاد #

 

. برداشتم سر میها شانه یرو یزیچ گرفتن قرار با

  لحظه و کرده  جا به جا  میها شانه یرو  را پتو آراز



  و کرده متوقف میبازوها یرو را شی ها دست یا

 . رفت عقب سپس و فشرد را میبازو

 .گذاشت تنها زن با هم باز مرا... حرف یب

 .هست بهت حواسش برادرت  -

  یرو دستش حرکت... آراز یپ رفت نگاهم ! برادر؟

  لب یرو یا کننده دلگرم لبخند! برادر... میها شانه

  بهتر قطعا. بود یخوب برادر مطمئنا آراز. نشست میها

 رهیخ میها  چشم در که  یبرادر. فرهاد ای برزیفر از

 عشق ک ی. باشد توانست یم نیهم قطعا بود؟ شده

  را تشکرم  از پر نگاه و گرفت عمق لبخندم. برادرانه

 .بود یخوب برادر آراز قطعا. کردم زن بینص

 . دمیکش را  پتو طرف دو

 کردم یم حس. بود افتاده جانم به یبیعج قدرت

  را تشیحما دست تا نداشتم سال انیسال که را یبرادر

  تا اما نداشت من با ینسبت آراز. بودم افته ی کنم حس

 کرده تیحما. بود شده  یحام برادرانه لحظه نیا به

 . بود

 یها شن نیب در و دهی کش رونیب کفش از را میپاها

 انگشتانم نیب در ها شن حس از. بردم فرو روان

 را یتازگ بیعج حس. بود زیانگ وسوسه. دمیلرز



 و یتازگ... آراز بودن برادر حس همچون. داشت

  خارق حس   انگشتانم دور ها شن حضور. تیحما

 دنبال به. آراز یها  تیحما همچون... داشت یا العاده

  یابانیخ سامان  کنار در  را او و چرخاندم  چشم آراز

  را یادیز  یها حرف سامان دیرس یم  نظر به. افتمی

 ...او اما. دارد او با کردن بازگو یبرا

 نیا. دوخت نگاهم به را نگاهش و برگشته عقب به

... آرامش  و تشکر سراسر یلبخند... زدم لبخند بار

 را نگاهش او و زدم  لبخند نگاهش یرگی خ یبرا

 . داد یفرار

 *** 

  یجا به نینگ که یا نهیهز  برگشتمان، از بعد هفته دو

  درخواست ژنی ب از خانه ونیدکوراس ریی تغ جهت من

  یباال رقم به رهیخ. شد زیوار حسابم به بود کرده

 . دیلرز قلبم ،یگوش  نیاسکر  یرو در مبلغ

  رییتغ یبرا  یا بهانه را  میها یحوصلگ یب نینگ

 ریی تغ نکهیا از. بود کرده عنوان ونیدکوراس

 را تازه و خوب  حس کی تواند یم خانه ونیدکوراس

 به هم ژن یب و کند زنده نفرمان سه  هر وجود در

 . بود رفتهیپذ را موضوع نیا یسادگ



  امکیپ گرید کباری و داده  فرو یسخت به را دهانم آب

 ژنیب. نبود اشتباه. کردم  یبررس را بانک از یارسال

 .   بود داده انتقال را نینگ نظر مورد مبلغ  کامل طور به

  حک نام به. دمیپر جا  از دستم در یگوش  لرزش با

  دهانم آب و زده زل یگوش نیاسکر یرو ژنیب شده

  دارم قصد بپرسد بود ممکن. دادم فرو یسخت به را

  فاکتور هیته  یبرا هم دیشا کنم؟ اعمال را یراتییتغ چه

 ... دیشا. کرد یم  دیتاک اجناس

 یم نهیس  در وار وانهی د قلبم. دادم یم  جواب دینبا

. شدم زیخ مین  و انداختم چنگ یروتخت یرو به. دیکوب

 کتاب به  وحشت با و  خورد سر میپاها یرو کتاب

 .  شدم  رهیخ نیزم یرو  شده پخش

 برداشتن یبرا نفسم کردن رها با. شد  قطع تماس

  ظاهر در  چهارچوب در نینگ که شدم یم خم کتاب

 ...یگوش  لحظه هی: شد

 گرد چشمان با. گرفت سمتم به را لشیموبا یگوش

 ه؟یک: دوختم دخترکم به  را نگاهم شده

 ! بابا: گفت یالی خیب با

 . دیپر رخم از رنگ



 یزمان تا. کردم دراز دست. داد تکان را یگوش نینگ

 یگوش باالخره و بودم مردد بگذارد، می تنها نینگ که

 اجازه ژنی ب یبرا کوتاهم بله. چسباندم گوش به را

 ؟یدینم جواب و تیگوش چرا تو ییکجا: داد صحبت

 . یگوش به نبود حواسم  -

  یدینم جواب و المصب اون روزهیف یکرد عادتم بد  -

 . شده یچ  که جونم افته یم دلشوره

 کردم فکر... گذشته یروزها برخالف. بود آرام ژنیب

. بود آرام نقدریهم ژنیب که ییروزها  است دور یلیخ

 . نشستم تخت لب و کرده جمع   را میپاها

 کم و بخر  یخوا یم یچ  هر. حسابت زدم یزیوار  -

  بزنم بفرست فاکتور ای. بزنم بازم بگو بود یکسر و

 .میمستق حسابشون به

 

  من_ از_بترس #

 ک ی _و_ هفتاد#

 

 من با بود؟  داده قرارم هدف ژنیب. بستم را میها چشم

 امروز چرا  کند؟ چه من با داشت میتصم کرد؟ یم چه



 یقیعم نفس گرفت؟ یم شیپ در را  آرامش دیبا

: کردم زمزمه یسخت به و  بسته را میها چشم. دمیکش

 . ممنون

... خونه امی ب نتونم احتماال امشب. کنم قطع دیبا خب  -

 .بزن زنگ یداشت الزم  یزیچ

 . دندیکش پر دلم در نشسته یها  پروانه تمام

 را یگوش و دهیکش میها هیر به را اطراف یهوا تمام

 ...خداحافظ. باشه: گفتم کردم، یم دور گوشم از که

  قطع بشنوم را پاسخش یصدا بتوانم آنکه از قبل

: دیپرس گرداندم، یبرم ن ینگ به که را  یگوش. کردم

 گفت؟ یم یچ

 . کرده زی وار و پول  -

 دستم از را یگوش یتند به. دیدرخش نی نگ یها چشم

  میبخوا اگه گفت یم آراز... بگم آراز به دیبا: گرفت

 رییتغ هم ی تر نییپا متیق با رو خونه دکور شه یم

  نگه و پول  نیا شتریب میتون یم باشه نطوریا اگه. داد

 .میدار

 بشه؟ یچ که: نشستم اهشیس و دیسف یصندل یرو



 یم: نشست میروبرو و کرده قطع را تماس دانهیناام

 .میکن یگذار هیسرما اسمت به میتون

 مثل ییآدما. هیآسون نیا به مگه: زدم یتلخ لبخند

 . برسه ما  به نوبت زارنیم مگه بابات

 . مامان میخوا یم کمک  آراز از نم یهم یبرا  -

 کنه؟ کمکمون قراره کجا تا  -

  پشت آراز نینگ گفته به. داد نجاتش ن،ی نگ تلفن زنگ

  در نکهیا از.  بود خوشحال  مبلغ یزیوار دنیشن  از خط

  نکهیا و گفت ندارد صحبت یبرا یتوان حاضر حال

 نینگ. برود دیخر به همراهمان ظهر از بعد است لیما

 با را قرارش نکهیا از. کرد ممیتقد را، دعوت نیا

 .  کرد امتناع ما یهمراه از و گفت دهیچ دوستانش

.  بود کرده انتخاب را سکوت  شهیهم برخالف آراز

 خود در و داشت یبرم قدم شهیهم از دورتر یاندک

 تر عقب قدم کی فروشگاه برابر در. بود رفته فرو

 . بود

 او سمت به و گرفته یراحت مبلمان از را نگاهم

 فرو اهشیس نیج بیج  در را شیها  دست. دمیکش

  شلوارش با شده ست وریپل  قهی بود داده اجازه و برده

 جادیا یفرصت کار نیا. ردی بگ جا شی ها شانه یرو



 گذاشته شینما به زردش شرتیت قهی تا بود کرده

 دختر. برگرداندم عقب به ،ینگاه ی نیسنگ. شود

  او. بود شده رهیخ او به دستم کنار از  درست یجوان

 دیرس یم نظر به... زی چ همه به بود توجه یب اما

 یمدت از بعد اما باشد دوخته  نیتریو به را  نگاهش

 یایدن در  امروز ¬دانستمی م ناطق آراز با ینیهمنش

 فاصله و ینینش عقب نیا. ¬کندیم  ریس یگرید

 . بود بیعج  میبرا گرفتنش

 . بخورتش خواد یم آدم یلعنت  -

 سمت به کامال و باشم تفاوت یب نتوانستم بار نیا

 . زد لبخند نگاهم،  حس با.  برگشتم دختر

 ؟ یخوب: دمیپرس و شده تر کینزد

 دهیپرس خودش از را سوالش. بود  خودش سوال

 . بودم

 و دهیلرز نگاهش. میها چشم به زد زل و  برداشت سر

 مگه؟ شده یچ  خوبم: گرفت  چشم یتند به

 یم را نبودنش خوب. بود داده یفرار را  شیها چشم

.  بودم کرده دایپ خاطر نانیاطم جمله نیا با و دانستم

 فیتوص و اضافه جمله بودنش خوب یبرا  آراز

  کی چرا و چون یب بود که  خوب. نداشت یا اضافه



 همراه به را خوب. گفت یم مکث بدون  و محکم کلمه

 ... امروز اما... محکم و رسا. دهیچسب م کی

 ؟یدینپسند یزیچ  -

. باشم داشته  سوالش  یبرا یپاسخ تا  نکرد نگاهم

 یتکان. افتاد راه و دهیکش عقب نیتریو  از را خودش

 را اش نهیس. برگشت عقب به جلوتر قدم چند. نخوردم

 راه به. بود منتظرم. برگشت طرفم به و داده جلو

  خونه اون دکور یبرا یا دهیا: گفت یکینزد با. افتادم

 ؟یدار هم

 . یشد الشیخ یب کردم فکر: گفتم صادقانه

 متیمال با که شهیهم برخالف. نبود هم  آرام امروز

  همسرت از یوقت: گفت یجد یلیخ زد، یم حرف

  از یبتون که یباش داشته کار هی دیبا ی ری گیم طالق

  نیهمچ باشم  جات من. یایبرب  مخارج و خرج پس

 .دمینم دست از رو یفرصت

 یفراموش به را دنیکش نفس. ستادیا حرکت  از میپاها

  تک تک کردن برمال از یحت کالمش نیا. سپردم

 و یحس یب حس. بود تر تلخ هم ام یزندگ قیحقا

 از یوقت. بود او با حق. افتاد جانم به  هم با سرما

  میپاها یرو توانستم یم دیبا شدم یم جدا ژنیب



. میایب بر مخارجم پس از توانستم یم  دیبا. ستمیبا

  تر محکم فمیک دسته دور به را لرزانم یها دست

 .  کردم

 .  بود ژنیب از بعد یزندگ قتیحق نیتر تلخ نیا

 . آمدم یبرنم پسش از اگر

 .روزهیف خانم  -

 

  من_ از_بترس #

 دو _و_ هفتاد#

 

 و شدم  رهیخ شیها چشم در. برداشتم سر بار نیا

 ؟ی شد ناراحت حرفم از: گفت

 کردم اعتراف ریز به سر. دمیدزد را میها چشم

 .شدم ناراحت

 من. تهیواقع هی نیا اما االن یبش ناراحت یتون یم  -

  تو یجا راه نیا تو ستی ن قرار چکسی ه ای نینگ ای

 میبش حذف راه نیا یتو ممکنه  ما از کدوم هر. باشه

  بره جلو  و راه نیا ته تا قراره که یاون. میبزن  جا ای

 یبرا ییجا شد شروع یوقت که هیراه نیا. یخودت



 باشم من حاال جلو یریم یکرد شروع. ستین برگشت

 . نباشم ای

 زبان به شهی هم آنچه خالف بار نیاول یبرا. دیلرز دلم

 . گفت را آورد یم

 کنم یم یباز پارت دارم من میدون یم خوب دو هر  -

  اجازه نیچن یکس هر که یبکن  رو یکار دمیم اجازه و

 دست از و فرصت نیا  باشم جات من یول دهینم یا

 به و کن استفاده ازش خوام یم من که  حاال. دمینم

 یبتون نبود یکس اگه فردا که بردار قدم یکس عنوان

 .یبکش رونیب آب از و خودت میگل

 نیب در. گذاشت میتنها و افتاد  راه مکث بدون بار نیا

  اش یاهیس. شد پنهان و  گرفته جا میرو شیپ تیجمع

 کردم براندازش لحظه نیآخر تا. شد گم ت یجمع نیب در

 او اما. دیلرز  قلبم تیجمع نیب در شدنش دیناپد با و

 یبرا من.  بود آورده زبان به را قتیحق  شهیهم مثل

  رقابلیغ قتیحق نیا و بودم کرده دلخوش حضورش

 نقش کی من یزندگ در ناطق آراز که بود انکار

 .شود  حذف توانست یم آن هر و داشت یموفقت

  چند درست را او و افتادم  راه به. دادم خودم به یتکان

  فکر در غرق یفروشگاه نیتریو برابر در جلوتر متر



 اون یبرا بودجه  چقدر: گفتم و ستادمیا  کنارش. افتمی

 م؟ یدار خونه

  من. کرد نگاهم رهیخ و نی سنگ یا لحظه. آمد خود به

  لحظات تمام در. بودم نکرده عادت سکوتش نیا به

 و دیکش یم دوش به را بار راحت یل یخ  حضورش

  حیترج را  سکوت و سکون دیرس یم نظر به امروز

 .  داد یم

 خودم. کرد یم امتناع یکینزد از و بود ستاده یا دورتر

 .برداشت  عقب به یقدم و کردم تر کی نزد او به را

. هست  هفتصد یال پونصد حدود در قیدق مبلغ  -

  بیترت که ها بچه دست بسپارمش داشتم دوست

  نظرات یبخوا دیشا کردم  فکر اما بشه داده ها نتیکاب

 . یکن اعمال یدیجد

 دورتر یاندک و گرفته فاصله هم باز جمله نیا با

 . ستادیا

 بهیغر را  او هرگز. شدم رهیخ نمانی ب ما فاصله به

 احترامش. بود پررنگ حضورش شهیهم. دانستم ینم

. بودمش رفتهیپذ ام یزندگ در ناخودآگاه... تر پررنگ

 دیرس یم نظر به. بودم کرده باور را حضورش



 را نبودنش از قبل یروزها . داشت حضور  شهیهم

 . نداشتم باور

  خواست یم. دادم تکان رفتنیپذ یمعنا به را سرم

 .  دادم یم او به را  اریاخت نیا من و شود دور

 تا دمانیخر ... کرد اریاخت سکوت هم را ریمس ادامه

  یبرم قدم کنارش  حرف یب. داشت ادامه هوا  یکیتار

 بود یمیتصم بود، پررنگ ذهنم در که یسوال. داشتم

 اما. گرفتم یم دهیرس راه  از هیسرما یبرا دیبا که

 . کرد یم منعم یسوال هر از نشیسنگ سکوت

 یاتاق دنبال به دیجد ساختمان خانواده اش گفته به

 نیتر مهم از یکی که  بودند شان جوان  پسر یبرا

 الیو یبرا قطعا نوجوان پسر. باشد الی و یها قسمت

 ذهنم در. خواست یم خود  خاص طیشرا با اتاق کی

 یسادگ  نیع در داشتم میتصم که بود خاص یاتاق

 . کنم حفظ را جانشیه

  دستم. دمیکش  یقیعم نفس و زده چرخ ها پارچه نیب

 گوشم کنار. دادم یم حرکت ایفرنیکال مخمل  یرو را

 . میریبگ میتصم ارزونتر یها  پارچه یرو بهتره: گفت

  میباش ارزونتر یها  پارچه دنبال نکهیا یجا به. نه  -

 . میکن اعمال  راتییتغ فقط میتون یم



 مثال؟ : ستادیا کنارم بار نیا و دهیکش  جلوتر را خود

  گرم یها رنگ و ینارنج تم: دمیکش مخمل یرو یدست

  پرده. هستن یبهتر انتخاب زمستون و زیی پا یبرا

... یرنگ چیه بدون... رهیحر و دیسف خونه یاصل

 یم. هییطال  هم ینییپا مخمل. ان ییطال  هاشم یگلدوز

  تا کنم انتخاب یا نسکافه ای یکارامل و آخر  رنگ تونم

 .بشه پرداخت ییباال پرده نهیهز فقط

  بدون. افتاد اتفاق نیا مطمئنا. دیدرخش شیها چشم

 رو و گرفته چشم یا سرفه تک با سرعت به و شک

 . هیخوب فکر: گرداند

  اونجا یبرا: زد یا کرکره یها پرده به یا اشاره

 چطور؟

  نازک یچوب  ینوارها یرو را دستم و ستادهیا کنارش

 . خوبه  یلیخ آشپزخونه و اتاق یبرا: دمیکش

 ...ایعمود نیا ای ست؟ین  بهتر زبرا  -

 

  من_ از_بترس #

 سه_و_ هفتاد#

 



 هی با مثال.  یچوب قطعا: کردم  نگاهش چشم  گوشه از

 . یآجر فرش هی و مات ینارنج وارید

 . رفت باال  شیابروها 

 روشن مبل دست هی با تونه  یم هست  رهیت کفش  -

  اون مثال... وارا ید هیبق همرنگ مبال. بشه کی ش یلیخ

 . میبزن  ینارنج و کج وارید

 .نباشه بد کنم فکر: شد باز خنده  به شیها لب

 .شهیم یعال: گفتم نانیاطم با

 .مینی بب میکن امتحان: انداخت باال را  شیها شانه

:  کردم متوقفش و گرفته  را شیبازو که شد یم دور

 ؟ یدار شک

  من دست به را نگاهش سوالم به پاسخ ی بجا . برگشت

  یقدم او و  انداختم نییپا را دستم سرعت به. دوخت

 دهیبر دهیبر که یقیعم نفس با. برداشت جلو به

 . نه: گفت میها چشم در کرد شیرها

 .ساده یلیخ

  من و کند صحبت  ها متی ق مورد در فروشنده با رفت

  نه از. بودم مبهوت. کردم نگاهش وارید به دهیچسب

 من به که یاعتماد از. بود آورده زبان به  که یمحکم



 را باور نیا من و داشت من به که یباور  از. داشت

 . نداشتم خودم به

 شد کینزد شب ده به ساعت یوقت.  مینخورد شام

 شیپ در را خانه  ریمس خوردن شام یبرا یاقدام بدون

 نمانیب در  شهیهم برخالف ینیسنگ سکوت. میگرفت

 و داشت را سکوت نیا شکستن قصد او نه. بود حاکم

  نیا دی شا. شوم آزارش باعث خواستم یم من نه

 نیچن یطوالن  یسالها من. دیپسند  یم را ییتنها

 که یسکوت و آرامش. بودم کرده تجربه را یسکوت

 نداشته زدن حرف یبرا  یتوان یحت شد یم باعث

 . یباش

  و پرجنب معموال ناطق آراز. بود رفته فرو خود در

 او به ادیز سخن نه. دیرس یم نظر به  فعال و جوش

 از شیب ی ها رفتن نییپا  و باال اهل نه و دیچسب یم

 صحبت دیبا  چطور دانست یم مرد نیا اما بود اندازه

  حضورش که دیبگو سخن  دیبا چطور دانست یم. کند

 مانند به که امروز برخالف. شود حس محکم  و قیعم

 یم پنهان  یگوشه¬ا در را خود که بود یا بچه پسر

 . کرد



 لیوک هی با عصر فردا: گفت آسانسور از خروجمان با

  تو ¬تونهیم که هیلیوک نیبهتر. گذاشتم قرار براتون

 انیپا  در شده قرار. کنه کمک بهتون موارد نیا

 . کنه حساب هیتسو باهاتون قرارداد

 از قبل اما... بپرسم حضورش مورد در کردم باز دهان

 نبود قرار. شدم ساکت ،یکلمه¬ا آوردن زبان به

 .کنم مختل بابت نیا از را او یزندگ

 . دمیم انجام نینگ با رو ها یهماهنگ  -

 . ممنونم  -

 مقابل. افتاد راه اش خانه سمت به و داده تکان یسر

 کردن باز یبرا و گذشت کنارم از. کردم مکث خانه در

 .  شد قدم شیپ در

 او که حال گذاشتم یم شیتنها  دیبا. رفتم شیپ دیترد با

  میصدا خانه، به ورودم از قبل. باشد تنها  خواستیم

 .زد

 .روزهیف خانم  -

 مدتها از بعد دنشیشن کردم حس. برگشتم سرعت به

 .¬کندیم یتداع ذهنم در را ی خوب  حس چه



 کنه انتیخ اش خونه یتو یافراد  به که یکس  -

 . نداره صبر و نداره ی وفادار اقتیل

 درک را اش یمعن. گذاشت میتنها حرف نیا گفتن با

 ... جمله نیا... اما کردم یم

 به آراز بعد روز که شد تر شفاف یوقت درکش میبرا

. فرستاد نینگ یبرا را آدرس شدن،  همراهم یجا

  ¬مانیهمراه وکالت دفتر به دنیرس تا ی ابانیخ سامان

  نینگ به ینگاه جوان،  مرد دفتر به ورود نیح. کرد

 میزن یم یدور هی ما: گفت یابانیخ سامان و انداختم

 تموم کارتون وقت هر. نی باش راحت شما میگرد یبرم

 . میای یم دیری بگ تماس شد

 داخل به پا و  کرده شان می تقد را تشکرم سراسر لبخند

 یا سرمه مبلمان با بود یدیسف سراسر که یاتاق

 خانم:  برخاست سرعت به جوان مرد. بیعج

 یعل. هستم یحقوق. نیاومد خوش... یراَوند

 ...یحقوق

 . خوشبختم  -

 .  خانم نطوریهم منم  -

 به و زد یقیعم لبخند او و شدم رهیخ  صورتش به

 قدم زیم سمت به. کرد تمی هدا یا سرمه  مبلمان سمت



 لحظه داد، یم که یچا فنجان دو سفارش و برداشته

 سفارش یچا   خواستمیم آراز  عادت به: کرد مکث یا

 ن؟یدار لیم یچ. بدم

 .  هیخوب انتخاب یچا: گفتم نانیاطم با

  انتخاب نشستن یبرا را دستم کنار مبل سفارش از بعد

 . شمام خدمت در من: گفت و کرد

 دیبا چطور دانستم ینم. فشردم هم  به را میها لب

 .کنم شروع

 . بشم جدا همسرم از خوام یم  -

 مورد در گذاشت انیجر در و من یکم آراز  -

 اطالعات من به دیبا که دییشما نیا اما طتتونیشرا

 . نیبد تر کامل

 .کنه یم انتیخ  -

 فنجان. آمد  جلو یجوان دختر. خورد در به ضربه چند

 و گذاشته  میرو شیپ را یداشتن دوست و گرد دیسف

 .بست سر  پشت را در. رفت رونیب

 

  من_ از_بترس #

 چهار _ و_ هفتاد#



 

 ن؟یدار همسرتون انتیخ از  هم یمدارک  -

 .بود یمنف پاسخم

  اثباتش ما نیقوان طبق انت ی خ یراَوند  خانم دینیبب  -

  همسرتون که دیکن ثابت دیبتون شما دیبا. ستین ساده

  ساده هیقض نیا اثبات کمی. داره نامشروع رابطه

 شما اطالع بدون که نهی ا هم گهید حالت  کی. ستین

 یتوافق طالق شنهادیپ ما معموال. باشه کرده ازدواج

 طالق به یراض مرد که مشابه طیشرا در میدیم رو

 اطالع من به آراز و دیدار شما که یمورد  اما باشه

  یها انتیخ از یاطالعات من به آراز. ستین ممکن داد

 شما ؟یچ  شما اما داده ارائه  همسرتون و همسرتون

 چقدره؟ اتون هیمهر د؟یدار و طالق یبرا الزم  طیشرا

:  کرد فوت  را نفسش آوردم، زبان به که را پاسخ

  شد یم نییتع یمبلغ میقد  در که یا هی مهر متاسفانه

  شما هیمهر مبلغ. نداره  کاربرد یلیخ حاضر  حال در

  از بهتر االن بود یم سکه تا دو مثال موقع اون اگه

  متاسفانه. گرفت یم تعلق شما به مبلغ زانیم نیا

  گرفتنش یبرا نیبخوا اگه  نطوریهم و شهیم یکم مبلغ

 ؟ یچ طی شرا نظر از. نیدار یطوالن  راه دیکن اقدام



. کنم هیتک یکس به تونم ینم: آوردم لب به  یتلخ لبخند

  همه نیب ها  نهیهز  حاضر حال در و رهیگ نیزم مادرم

 میتقس یبرا چکسیه مادرم بخاطر. شه یم میتقس ما

 نیا یبرا تونم ینم یکس یرو. نکرده یاقدام اموال

 .دخترم جز به کنم  حساب ییجدا

 .  خب اریبس  -

 نیچن آراز دیبا چرا دمیپرس یم مرد نیا از دیبا

 بدهد؟ او به من مورد در را یاطالعات

 خواستم یم من البته  داده یاطالعات من به آراز  -

  آراز اما نیداد اجازه بهم شما  نکهیا از بعد کنم قیتحق

 در من هست که یزیچ فقط کرده قیتحق قبل از گفت

 دمیم حیترج میکن اقدام طالق  یبرا قراره یوقت ندهیآ

 اومد شیپ  یطیشرا اگه اما نیباش نداشته حضور شما

 مراقب دیبا نیباش داشته حضور نی شد مجبور که

 کرده قیتحق که یکس. اد ین آراز از یاسم که دیباش

 . منم

  از البته:  داد ادامه او و خورد گره هم در میابروها 

  یلیخ ونیآقا  مواقع نجوریا اما نداره یمشکل  من نظر

 دست باشه،  دستشون دم که یزیچ هر به عیسر

 از ممکنه. بکشن  رونیب و خودشون بتونن تا زارنیم



 رو شما بخواد و همسرتون کنه استفاده آراز حضور

 من یا  پرونده نیچن  یتو. کنه انتی خ به متهم هم

 ادیب شیپ ممکنه که یمشکالت تمام یجلو دمیم حیترج

 .   رمیبگ و

 از را یا  پوشه. برخاست و گرفتم دندان به را لبم

 کنار مبل یرو بار نیا و دهیکش رونیب زیم یکشو

 رونیب پوشه از ییها عکس مجموعه. نشست دستم

  همسر شما جز به حاضر حال در همسرتون: دیکش

 ن؟ یبود مطلع حضورشون  از. دارن یرسم

 شده حبس نفس  با و دادم تکان ینف به ی سر یتند به

 ؟یرسم: دمینال

  عقد شما مثل هم شونیا. یرسم: گفت نانیاطم با

  کی و ستی ب اطالعات نیا  به توجه با و  هستن یرسم

 . کردن عقد شیپ سال

 گرفت سمتم به که یا برگه به را ام زده وحشت نگاه

  کی و ستیب... شتریب قلبم. دیلرز میها دست. دوختم

 ... سال

 !ن؟ینداشت یاطالع  -



. بود  یبیعج احساس. دمیکش را سرم  یسخت به

 کی شدن تلنبار حس هم دیشا... دیشا حماقت احساس

 . بهمن ریز کردن ری گ و سرم یرو به برف ایدن

 ؟یراوند  خانم  -

 .گرفتم  مبل یرو به را لرزانم دست

  به تر محکم  را میها چشم  من و برخاست لیوک یآقا

 که را ییروزها تمام... سال کی و ستیب. فشردم هم

 یزندگ از او کردم یم تالش بودن نینگ  کنار یبرا من

 .برد یم لذت دشیجد

 . دیبخور و آب نیا یراوند  خانم  -

 بلند گرفتنش یبرا را دستم. بود میرو ش یپ آب وانیل

 . لطفا دیبخور: گفت جوان مرد و کردم

 کنار و فرستاده ام معده به را آب از یمقدار یسخت به

: شدم رهیخ میرو شیپ مرد نگاه به درد با. گذاشتمش

 ن؟یهم فقط

 .افتاد اش یشان یپ به ینیچ

 خانمه؟  نیهم فقط  -

 شیسرجا . دمیلرز خود  به سوال نیا دنیپرس از

 هم گهید نفر چند با همسرتون. نه متاسفانه: نشست



 شرکتشون یفعل حسابدار شونیکی که دارن رابطه

  بودن مشروع بر ی مدرک مینتونست ما که هستن

  هیمناسب انتخاب  گفت شه یم و میکن دایپ روابطشون

 .همسرتون با کردن مقابله یبرا

 .بستم را میها چشم

 دست لمس از قبل اما سمتش به کردم دراز را دستم

 کنم؟  کاری چ دیبا حاال: دمیکش عقب لیوک یآقا

  هرگز رو  یشنهادیپ نیچن  من یراوند  خانم دینیبب  -

 اراز اما کنم قیتشو تونم  ینم من. کنم ینم موکالم به

 شیپ اون مطابق و هست شیپ در یا  برنامه گفت

. کنم آماده و الزم مدارک مدت نیا بهتره من و نیریم

 یبرا نهیا شنهادمیپ من باشه نطوریا قراره که حاال

 متاسفانه. میکن اقدام المثل اجرت و  هیمهر گرفتن

  اجرت یبرا میتون یم یول شه ینم شما  شامل یحقوق

 به نیا از د یکن یسع. میبد انجام و الزم  اقدامات المثل

  فاکتورها تمام دیکن یم اقدام منزل دیخر یبرا اگر بعد

... دهایخر  تمام یفاکتورها. دیکن ی آور  جمع رو

  انجام  منزل حتاجیما  یبرا که ییدهایخر نطوریهم

  فیوظا یکوتاه  از بشه تا دیکن یدار نگه  هم نیدیم

 . کرد استفاده همسرتون



 یعنی: کردم نگاهش نشسته اشک به یها  چشم با

 هست؟  یراه

 

  من_ از_بترس #

 پنج_و_ هفتاد#

 

 راه یزی چ هر. یراوند خانم هست قطعا: زد لبخند

 . داره یحل

 با تماس ی جا به گذارم ی م رونیب دفتر از که را میپا

  خانه در را  او که کنم یم  روانه یامکیپ  شیبرا نینگ

 وجودم در ژنیب از ییرها  یبرا یدیام. دید خواهم

 گرید من اما گرفته جان و است شده زنده

 . شناسم ینم را خودم

 ژنیب یزندگ در زن¬ها  ای زن حضور  از سالها تمام

 ...  داشتم خاطر  نانیاطم

 قسمت ژنیب یزندگ در حاضر یها زن کردم باور

 اما. روند یم و ندیآ یم. هستند اش یزندگ از یکوچک

  سال کی و ستیب اندازه به یزن رنگ  پر حضور از

  نخواستم... بدانم نخواستم چون دیشا. ماندم غافل



 را ام یناتوان. افتد ینم اتفاق  یزیچ کنم باور تا نمیبب

 .کردم پنهان ندانستن وارید پشت

 یبرا. بزند برق یزیتم از تا کردم زی تم را ام خانه

 ها مهمان. بود همراهش که شدم ی مادر دخترکم

 . رفتند... آمدند

 . گشودم چشم  و رفتم خواب  به ژنیب کنار

 .بودن ژنی ب همسر یبرا شدم یزن من

 .بودن شوهر یبرا  نشد یمرد

  یکیتار و شب شروع تا. کردم گم را  ام خانه راه

 یتاکس به را تنم و شدم خسته. زدم قدم آسمان،

  خانه آدرس من و کرد نگاهم راننده مرد. سپردم

 .آوردم زبان به را ام گمشده

... ام خانه در مقابل در... برج  طبقه نیآخر دوریکر در

 از یدور من. هیهمسا یآشنا  در یسو به رفتم شیپ

  اجازه توانست یم او دیشا  و خواستم ی م را ام خانه

 به اش یداشتن دوست وانیا در را یساعت دهد

 . نمیبنش شهر یتماشا

 را دستم یوقت یحت. نشد گشوده میرو به اش خانه در

 . زدم ضربه در یرو به



 در به هی تک. نشستم و  کرده جمع نهیس  در را میپاها

 . اش خانه

 یم کاش. بگذارم وانشیا به پا توانستم یم کاش

 عنوان به و شوم رهیخ یفندق چشمان در توانستم

 گناهکارم؟ من بپرسم او از طرف یب یفرد

 *** 

 ...هفته کی

 . شد بی غ ناطق آراز

 .نشد  بسته و باز روبرو خانه در

 .اوردمین زبان به یسوال  چیه من

 جمعه سحرگاه در اش یپف کاپشن با نی نگ باالخره و

  آراز یبرا دلم: گفت یناراحت  با و نشسته زیم پشت

 .شده تنگ

 ست؟ین چرا: دادم جرات خودم به

  گهیم سامان. دونهینم چکسی ه: انداخت  باال یشانه¬ا

 هم مرده باباش یوقت. بشه بیغ ینطوریا داره عادت

 .  شده بیغ سال هی

 . دم یلرز خود به



 چرا؟  -

 اگه گهیم. زنه  ینم حرف موردش در یل یخ سامان  -

 آراز گفت بار ی یول گهیم روز هی خودش بخواد دلش

 دوست بگم  و راستش.  شده تیاذ یلی خ شیزندگ تو

  نیا بعد خواد ینم دلم اما مامان شده یچ بدونم دارم

 .  کنم تشیاذ کنه یم بهمون که  یکمک همه

 .کردم  مشیتقد ی کمرنگ لبخند

 دوره از ؟یر یبگ ادی یتونست ره؟یم شیپ  چطور کار  -

 ؟یهست یراض ات

  یافزارها نرم با یطراح دوره  کی یبرا را نامم نینگ

 یطراح یبرا داشت دهیعق. بود کرده نام ثبت مختلف

  برنامه و اصول یرو یشتریب تسلط بتوانم دیبا یداخل

 . باشم  داشته ها

 . کنمیم تالش... دارم کالس امروز  -

 بوسه را ام گونه و کرده بلند را اش کوله. دیپر جا از

 .اوله شاگرد که برم خوشگلم مامان قربون: زد

  به: گفت ¬رفت،یم که در سمت به او و دمیخند بلند

 و همش.  خودمه مال ها دوره یها نهیهز گفتم بابا



 همون بده انتقال زد یوقت. حسابت به بزنه شد قرار

 .  باهاش م یکن کاریچ قراره مینیبب تا انداز پس حساب

  آنچه تمام و کرده باز یبانک  حساب نینگ  شنهادیپ به

 کرده منتقل آنجا به را میکرد یم انداز پس ندهیآ یبرا

 ندهیآ از من و بود یگذار ه یسرما دنبال به نینگ. بودم

 لحظات نیا در توانست یم  ناطق آراز. داشتم وحشت

 .  بود کرده انتخاب را ییتنها او اما باشد یانیشا کمک

 نیآنال کالس جلسه سر که یزمان  روز، مهین در

 به و دهیپر جا از. شد باز اش خانه در  داشتم حضور

 . دمیدو در سمت

  به را یزی چ  برخورد وحشتناک یصدا در به دهینرس

 که را ژن یب یآشنا ادیفر و کردم حس  خانه وارید

 ؟یکن ی م یغلط چه نجا یا تو: گفت

 سمت به را دستم و برداشته جلو به یقدم یتند به

 گوش به  ناطق آراز یصدا که بردم یم در رهیدستگ

  یلیخ رفتارتون دیکن ینم  فکر یاسکندر یآقا: دیرس

 بده؟ 

  را گریهمد. بشنوم بهتر تا چسباندم در به را گوشم

 شناختند؟  یم

 



  من_ از_بترس #

 شش_و_ هفتاد#

 

  با همزمان. کردم باز را در و داده حرکت را رهیدستگ

 به ژنیب  از را نگاهم آسانسور  یدرها شدن بسته

 خانم سالم: آمد جلوتر آراز و دمیکش  آراز سمت

 چطوره؟  حالتون  یاسکندر

 خم یسر. بود من به رهیخ و یجد  کامال نگاهش

 .  سالم: کردم

 ؟ یزد داد: برگرداندم ژنیب  یرو به چشم

 فکر: آمد جلوتر آراز و  کرد یا قروچه دندان ژنیب

 ریدرگ که داشتن مشکل یکس با یاسکندر یآقا کنم

 . شدن

 تمام هفته کی. برگشت یفندق یها چشم   به نگاهم

 برگشته محکم حضور و  آرامش همان  با حال و نبود

 ژنیب با نکه یا از ینشان چیه اش چهره حالت. بود

  خانه از رونیب به یقدم. نداشت باشد شده ریدرگ

 شده؟  یچ: برداشتم



  یزیچ: گرفت  را میبازو و آمده جلو. افتاد راه ژنیب

 . ستین

 ؟یشناس  یم رو هیهمسا: دمیپرس آهسته و متعجب

  آشنا نییپا: گفت آراز کند، باز دهان ژنی ب  آنکه از قبل

 ...شما اجازه  با. میشد

. رفت اش خانه  داخل و افتاده راه یگرید مکث بدون

 خانه داخل به او و کردم ژنیب حواله را مرددم نگاه

 .بست را در و کرده تمیهدا

 .وارید به ید یکوب رو یکی کردم فکر  -

  به خوردم کردم ضعف: دیکش صورتش به یدست

 . وارید

 خوبه؟   حالت االن  -

 دیجد هیهمسا نیا. روزهیف خوبم: گفت حوصله یب

 هست؟ پسره نیهم

  کردن برمال یبرا یل یتما داد یم نشان آراز رفتار

  هم یحقوق یآقا  کالم یادآوری. ندارد شترمانیب ییآشنا

  و اورمیب  آراز از یاسم نخواهم که بود یدییتا مهر

 .کنم فکر آره: گفتم

 ؟یکن فکر  -



 دیپرس من یرو به شده خی م یها چشم با ژنیب را نیا

  شتریب یبار  چند شناسمش ینم یلیخ: دادم جواب و

 . دمشیند

 .  مجرده و جوون مرد. خوبه  -

 .ادی یم یخوب آدم نظر به  -

  یصدا بودم مطمئن. بودم شده رهیخ ژنیب صورت در

 .بودم دهیشن را ژنیب

 ست؟ ین نینگ. ایگو آره  -

 .بهت  گفت روزید ست؟ین ادتی . کوه رفت  -

  عقل که  یزندگ نیا آره: کرد نییپا و  باال را سرش

 .زارهینم آدم یبرا

 از بعد. داشت حق. نشست میها لب یرو   یپوزخند

 یم اش خانواده  چند مخارج نیتام یبرا که یتالش

 لطف به. افتاد یم یروز  و حال نیچن به هم دیبا کرد

 یپسر. دارد هم یپسر ن ینگ جز به دانستم یم آراز

 ... و یسالگ  ستیب آستانه در جوان

 م؟یدار یچ شام. گشنمه یلیخ رمیبگ دوش هی  -

 . یدار دوست که  یهمون. هست ییزایچ هی  -



 اش برگشته نگاه با.  زدم شیصدا و افتاد راه به

 !... یکن یم  کاریچ  نجایا تو یگفت رونی ب تو: دمیپرس

 ینم رو پسره: دیخند یسخت  به و گرفته گاز را لبش

  مدت نیا تمام نکهیا نه. اومده  دزد کردم فکر شناختم

 .   کردم شک  بود یخال

  داد سرش یاونطور  که شیشناس یم کردم فکر  -

 .یزد

  بشناسمش؟ دیبا  کجا از: دیخند

 ینم. اوست با حق گفت یم  شیها چشم  و قیدق نگاه

  شدن ساکن از بعد. بشناسد را ناطق آراز توانست

  ییآشنا یبرا  یتیموقع چ یه برج هاوس پنت در آراز

 هم با یی آشنا نداشت  یلیدل. بود نشده فراهم شان

 . باشند داشته

 ... روزهیف  -

 اما بود باورم یبرا ژنیب  تالش. کردم نگاهش  متفکر

  ام یزندگ ی سالها  تمام مثل را ژنیب توانستم ینم من

 . کنم باور

 راه و نینگ  بحث خواد ی م بزنه زنگ دیشا بهناز  -

 .بندازه



 ! ن؟ینگ به ربطش  و بهناز. خورد گره هم در میابروها 

 دیبا  نهینگ دنبال اگه ستمی ن یکاره¬ا گفتم بهش من  -

 .بزنه حرف خودت با

 .ستبچه  نینگ  -

 

  من_ از_بترس #

 هفت_و_ هفتاد#

 

 مورد در اما ستین بچه  و سالشه سه و ستیب  -

  ¬خوامینم اما خواهرمه پسر. ندارم یلی تما منم حجت

 .بدم  بهش دختر

 دخترم. دمینم  حجت به و نینگ من: گفتم تیجد با

 .¬کنهیم انتخاب  خودش

. بهش دختر میدیم نگفتم منم: کرد یا قروچه دندان

  من. چونشی بپ جور هی  خودت زد زنگ بهناز گمیم

 یم بهناز یول. خونهیم درس هنوز نی نگ گفتم بهش

 .بزنه  حرف خودت  با خواست

 ...من گردن البد یانداخت: گفتم تیعصبان با



 گمیم ام حاال  آره: رفت  اتاق سمت به و گردانده رو

 .بده و خواهرم جواب خوادیم  دلت یچ هر

 نیهم. نشستم مبل یرو ن یخشمگ حمام  به ورودش با

  پسر یبرا دهد جرات خودش به بهناز که داشتم کم را

  یم که تماس. کند یخواستگار را دخترم اقتشیل یب

... شهیهم یبرا  کباری. آوردم  یم جا را حالش گرفت

  احترام به بودم کرده سکوت برابرش  در سالها تمام

 مشیگل از را شیپا بار نیا و بودنش  شوهر خواهر

  سکوت خود برابر در توانستم یم. بود کرده درازتر

 ساکت ،یکس چیه برابر در نینگ از دفاع یبرا اما کنم

 .ماندم ینم

 شام زیم سر که شد یم ژنیب می ها  تخم و اخم

. نشست کنارم و زده پس را یخال بشقاب. برخاست

  یبار نیآخر از: گفت دیکش یم شیپ که  مرا بشقاب

 . گذره یم یلی خ میخورد  غذا هم با که

  توانست یم چطور. کردم  نگاهش چشم  گوشه از

 تمام ی وقت ندیبچ هم  کنار را کلمات نیا هم هنوز

 . بود شده کیشر گر ید یکسان با را مان یزندگ



  گمیم بهناز زنم یم زنگ  خودم خب یلی خ: کرد نگاهم

  دختر. یخوا یم پسرت ی برا و من دختر یکرد غلط

 . ستین بکن شوهر من

 کرده اشتباه نکهیا در: بردم آب وانیل سمت  به دست

 و درسش اگه یحت مهندسه هی نینگ. ستین یشک

 و داره مناسب شغل سنش نیا با. باشه نکرده تموم

 ...بهناز  پسر اما فعاله

 قرار ایدن  یکجا در حجت کرد یم مشخص پوزخندم

 .دارد

 سر شیاقتیل یب با پسره نیا: کرد یقروچه¬ا دندان

 . امون پاچه تو کرده و امون همه

  رمیبگ را زبانم  یجلو  تا دمیکش میها دندان نیب را لبم

 . است دهیکش جانش ییدا به نزنم تشر که

 ¬کنه؟یم یزندگ تنها پسره نیا  -

 کرده فراموش. بستم را میها چشم حرف نیا با

  به بخواهم که بود یآن از  تر ارجح میبرا نینگ... بودم

. برگشتم ژن یب طرف به کامال بار نیا. شمیاندیب یکس

 وقت چند فقط. آورد دهانم سمت به  را پر قاشق

. ماه چند اندازه به بود داده قول یحقوق  یآقا... گرید



 آن تا اما. برسم خواهمی م آنچه به توانستم یم بعد

 .  کردم یم تحمل  دیبا روز

 دهانم در را قاشق دادم اجازه و کردم باز را دهانم

 افکارم، زدن کنار یبرا و داده فرو یسخت به. بگذارد

 داشیپ یلیخ. دمیند رو یکس . تنهاست کنم فکر: گفتم

 .شه ینم

 ؟یعنی ادی ینم خونه  -

  چند: دادم یم ادامه را بحث دیبا دنیکش حرف یبرا

 ام یکس... خوادیم و  استخر بود گفته شیپ وقت

 قفل باشگاه از درشم. بهش دادن  کال کرد ینم استفاده

  یب کال. کنهیم آمد و رفت یپشت در از خودش کردن

 ه؟یبد آدم مگه؟  چطور. صداست و سر

  مجرده پسر. بدونم چه من:  دیدزد را نگاهش یتند به

 . میدار جوون  دختر نجایا ما... ساختمون یتو خب

 پسر البته. بخوره ما ن ینگ پیت به کنم ینم فکر  -

 .ادی یم  نظر به یخوب

 الزم. مونده نمونیهم: دیکش هم در  را شیها اخم

 ادی یم برگشت ام یوقت بره فرستم یم و  نینگ. نکرده

 یم دایپ خوب پسر هی وقتشم به دستش  رهیگیم و کار



 فکرا نیا  ست بچه االن. بخواد خودش کس هر شه

 .سرش ننداز رو

 .گرفته لقمه براش فعال خودت   خواهر: زدم  یپوزخند

: کرد غرغر و خوردم فرو را لبخندم. بود  شده کالفه

 زده یاشتباه حرف. دمیم  و جوابش زنمیم زنگ فردا

 یزود نیا به و نینگ میندار قصد  ما گمیم بهش

 یم مشقشه و درس تو سرش هم نینگ  میبد شوهر

 .رونیب بندازه سرش از رو فکرا نیا. بره خواد

 هم میبد  شوهرش میبخوا یحت: دمیکش باال یا شانه

 .نمیب ینم  پسرم قیال مرد و حجت من

 .  دونم یم خودم. دمیفهم  -

  داد رونیب یوقت یول: سمتش به کردم خم را سرم

 قهی به دست یکی با کردم فکر. دمیترس یلیخ یزد

 . یشد

  ساختمون تو پسره که گفتم: برخاست زیم پشت از

 ... دزده کردم فکر بود

  نگهبانم. نهی دورب جا همه نجا؟ یا کنه یم  کاریچ دزد  -

 داخل؟ ادیب خوادی م یچطور دره یجلو که

 .کردم اشتباه: رفت در سمت به



 کردم فکر  من یول: زدم یصندل یپشت  به را ام هیتک

 .شیشناس  یم دیشا

 *** 

 ؟یراوند  خانم  -

  تماس همراهم تلفن با که یا بهیغر زن به پاسخ در

 .هستم  خودم: گفتم بود، گرفته

 . ناطق دکتر شرکت معماران از ... نرگسم  -

 

  من_ از_بترس #

 هشت_و_ هفتاد#

 

 ذهنم در بخواهد که بود خاص چنان هم روز  همان زن

 . شود حک

 . اوردمین  جا به خوامیم عذر چطوره؟ حالتون  -

 ونیدکوراس بابت: افزود کوتاه یاحوالپرس از بعد

  شما با دیبا گفت دکتر یآقا. گرفتم تماس پروژه یداخل

 که یا جلسه  یط. پروژه روند یبرا میکن صحبت



 نیا یتو  که کردم دایپ و نیا سعادت من شد برگزار

 ...البته دیباش موافق  اگه. کنم تونی همراه پروژه

 . افتخارمه باعث: گفتم یشرمندگ با

 تدارک شما  که یابرنامه هر. خدمتم  در من پس  -

 . میری م جلو همون  با دینیبب

  کی یبرا و  کرده بدل و رد را تماس اطالعات نرگس

.  ختیر  برنامه زین پروژه سر بر یحضور  مالقات

  ما خانه مقابل نطوریهم  و بعد روز  یبرا را قرار

 پروژه پس از بتوانم که بودم دل دو هم  هنوز. گذاشت

 به یبیعج شکل خانه یداخل ونیدکوراس.  نه ای میایبرب

 . بود  گرفته خود

 کمال در و  بود داده را نمیماش ضیتعو شنهادیپ نینگ

 نیا چند هر. بود رفتهیپذ چرا و چون ی ب ژنیب تعجب

  کی یکار سفر از برگشتش و ندهیآ ماه به را برنامه

  در  یگرید برنامه نینگ اما. بود کرده محول اش ماهه

 یامکیپ آمد، دنبالم به نرگس که بعد روز. داشت سر

  که بود داده اطالع ژنیب به. دیرس دستم به نینگ از

 است بهتر و کرده سخت را اوضاع نمی ماش یخراب

 به را دیجد نیماش دیخر  ای ریتعم یبرا  الزم  نهیهز

 .  کند زیوار  حسابم



 دوست باغچه برابر در درست ال،یو به ورودم از قبل

 نرگس به ینگاه با. گرفت تماس ژنیب اش یداشتن

 داخل به و گذاشته می تنها او و گرفتم فاصله یکم

 . رفت  ساختمان

 ؟ییکجا: گفت و کردم سالم خط  پشت ژنیب به

 .رونیب اومدم داشتم کار یسر هی  -

 ؟یکار چه  -

  شیکارها مورد در او از من . افتاد ام یشان یپ به ینیچ

:  گفتم ژنیب به پاسخ در بار  نیاول یبرا. دمیپرس ینم

 ...  دکتر اومدم یم دیبا

 ؟ یشد ضیمر ؟یچ دکتر: د یپرس یتند به

 کردم  فکر یول مزخرفه: گفتم یالحظه  یفکر با

 .باشم حامله ممکنه

 حامله؟  -

 .داشتم و عالئم اون یعنی. نبود خوب حالم  -

 یتونیم مگه سن نیا تو... مزخرفه: دیخند بلند

 یول. داشته برت هوا خانم  سالته چهل ؟یبش حامله

 . میبش مطمئن تا بکن چکاپ هی باز خوبه



 نبود یسن زن کی یبرا یسالگ  چهل. خودم به دمیلرز

 باشم مادر توانستمیم هم من. شود باردار نتواند که

  هم یپسر. نخواهد یگرید فرزند داشت حق چند هر

 .شتریب فرزندان هم  دیشا... داشت

 شب تا. ر یبگ یخوایم که ینیماش برو نینگ با  -

 فعال خودت اسم به بزن قراردادشم. حسابت خوابونمیم

 .میدیم انتقال بعد تا

  بدم خودم از. شوندیم دهیکش اریاخت یب میها لب

 از. شومی م خوشحال  خوردنش گول از که دیآیم

. لرزم یم خود به دهم، اش یباز نیچن توانمی م نکهیا

 از و کنمی م وحشت  دارد من به که ینانیاطم از

 حبس امنهیس در نفس کنمیم او به که یانتیخ

 نکرده من حق در را نی هم ژنیب مگر اما. شودیم

 یزن شیپ  سال کی و ستیب او نکهیا نه  مگر است؟

 . است کشانده  من یزندگ انیم به را

 .کن خبرم بود یمشکل  -

 یصدا و شد قطع تماس. راندم زبان به را باشه

 .روزهیف خانم  یدار یاقتیل یب شوهر: گفت یاآهسته 



  به دست ناطق آراز. دمیچرخ  پا پاشنه یرو  سرعت به

 را دهانم آب. کرد ممیتقد یلبخند سرم  پشت و نهیس

 ؟یسادیوا اونجا یک  از: دادم فرو

 من و بود سرم پشت و من به کینزد ن یچن نکهیا از

 .شدم نیخشمگ خودم از بودم دهینفهم

  همسرت بفهمم که یاونقدر گفت شهیم بایتقر  -

 .نداره رو یدیم بهش تو که یزندگ اقتیل

 .شمیم جدا دارم من  -

 افتاده شی ها پلک پشت و دیخند اش یفندق  یها چشم

 .اما شهی نم کم همسرت یاقتیل یب از  یزیچ: شد تر

 اما کاره انت یخ هی اون: کردم رها فمیک در را یگوش

 ...اقیل یب مورد در

  مادر یتونینم  تو کنه فکر  که یمرد: آمد ام جمله انیم

 .اقته یل یب یبش

 نیا نداشتم ی لیتما وجه چیه به. دمیدزد  چشم یتند به

 .دهم  ادامه ناطق آراز با را بحث

 هم به و اعصابت بتونه که یا بچه پسر داشتن  -

 .ست بامزه زهیبر



 تمامش دیبا. افتادم راه به و کرده یاقروچه دندان

 از یدار کنمیم فکر... : افتاده راه بحث نیا. کردمیم

 .یکنیم  تجاوز حدت

 .دیخند بلند

 را نیا اما بودم  کرده یادب یب. برداشتم قدم سرعت به

 نیسنگ سکوت . آمد یم راه دنبالم. دانستم یم الزم

  از یبرا. شکست یم مانیها قدم یصدا  را طیمح

 :  گفتم آوردن در دلش

 ... نجا یا یای یم دونستم ینم  -

 .کردم یم چک و موارد یسر هی دیبا  -

 اجازه من. بود او با حق. فرستادم باال را میابروها 

  دیخر یبرا دهیرس پول از  نینگ یبرا. نداشتم دخالت

 ...امروز کنم یم حلش: آمد جلو او و گفتم نیماش

  دهیا: گفت یگوش در نینگ و کردم نگاهش متعجب

  شهیم ینطوریا بدونم دیبا کجا از من مامان. بود آراز

 . گرفت پول بابا از

  شیب یبرا. دمیلرز خود  به آراز حضور حجم نیا از

 .بودنش اندازه از

 



  من_ از_بترس #

 نه _و_ هفتاد#

 

  که یطراح.  گرفت عهده  به را یطراح  فهیوظ نرگس

 سرش یباال  یوقت اما بودم  راهش یابتدا  هنوز من

 را الزم رات ییتغ مناسب ابزار با خواستم و ستادهیا

 به که بود ناطق آراز نگاه ینیسنگ نیا کند، اعمال

 ریز من و کرد میتماشا رهیخ رهیخ. شد دهیکش سمتم

 . دادم  ادامه کارم به تر معذب نش یسنگ  نگاه

 . برخاستم  من و کرد رفتن عزم نرگس

 . رسونمت یم من: گفت یتند به

  اجبار به  و برگشت سمتم به نرگس نگاه ینیسنگ

 . باشه: زدم یلبخند

. نکرد نرگس نگاه ینیسنگ بردن نیب از یبرا یتالش

  پنجره لب. کرد یهمراه یخروج در تا را نرگس

 شده روشن  که یاطیح. دوختم اطیح به چشم  و نشسته

 . بود  گرفته رنگ و

 . یبلد یطراح دونستم ینم  -



 به را اش هیتک. ستادیا سرم یباال او و گرفتم چشم

 .کرد خم سمتم به را سرش و داده پنجره کنار وارید

  انتخاب ی داخل طراح عنوان به نیهم  یبرا مگه  -

 نشدم؟

 یم نگاهش همراه هم  شیها چشم. دیخند  زیر زیر

 . دیخند

 ؟ یخند یم یچ به  -

 ؟یهست یک تو: دیپرس ی گرید سوال پاسخ، یجا به

 از هم یشناخت دیشا. نداشتم سوال نیا یبرا  یپاسخ

 . نداشتم خودم

 .ادی یم  بارون داره  -

  شهیش یرو که یباران یها دانه به. برگشتم عقب به

 . چسباندم شهیش به را دستم کف. بود نشسته

 م؟یبر  -

 . میبر آره: برخاستم  جا از

 باران. نشستم رنگ اهیس و ام یب فرمان پشت کنارش

 به و نشسته فرمان پشت. دمیکش بو را سی خ خاک و

 ؟یهست یوونگید یپا:  زد یلبخند گرفته مه یهوا



 .کردم نگاهش تعجب با

 . یباش  خونه فردا دمیم قول  -

 ...نینگ: دم ینال یتند به

 قرار موندن تنها شب  هی با مطمئنم. ستین بچه  -

 ... بشه تیاذ ستین

 .  کردم نگاهش دیترد با

 را انتظارش  آنچه از عتریسر یلیخ. فشرد گاز یرو پا

... سیخ باران و رفت یک ی تار به رو هوا دم،یکش یم

 دهیکش نییپا را شهیش. زدم لبخند  آلود بغض آسمان به

 فوق حس سرما و یسیخ. بردم رونیب را دستم و

 که ییآشنا از را ذهنم توانستم یم اگر بود یا العاده

. کنم منحرف بود، ژنیب و مرد نیا نیب کردم یم حس

 .    دمیفهم یم دیبا

 .  ام جاده نیا  وونهید من  -

 .داره  یخوب حس  -

 .شدم رهیخ  رخش مین به

 نه؟ مگه نیهم یعنی آرامش  -

 را صورتش شیر ته. دادم تکان سر  نانیاطم با

 اما بودم نکرده ی توجه امروز. کردم برانداز



 یم ریتصو  به تر جذاب چقدر داد یم نشان براندازش

 . کشدش

  ریمس نیهم دارم خانوادم از که یخوب خاطره تنها  -

 .هواست نیهم با

 .م یها چشم به زد زل و گرفته  جاده از چشم

 ...اون از بعد  -

 .گذاشتن تنهام یکم فاصله به کدوم هر بعدش  -

 ... مادرت  -

 .مرد بودم بچه یوقت: دیپر کالمم انیم

 .متاسفم  -

 ... من یبرا یباش  متاسف خوام ینم من  -

 طرفه کی و چسبانده یصندل یپشت  به را سرم

  ادیز بودن متاسف یجا خودم یزندگ  چون: نشستم

 داره؟

 از و خودت یدار و فرصت نیا تو بگم صادقانه  -

 چوقتیه من یبرا که یبکش رونیب یزندگ نیا

 .نشد داده یفرصت

 ... نتونم اگه  -



 .یبتون دیبا: دیکش هم در  را شیها اخم

 

  من_ از_بترس #

 هشتاد #

 

 . آورد زبان به تی جد با را نیا

 زبان به را بودم کرده فکر آن به شب تمام  که یزیچ

 ؟یشناس یم و شوهرم تو: آوردم

 یب یآدما با ادی ینم خوشم : کرد یا قروچه دندان

 .باشم آشنا اقتیل

 . نیکرد دعوا کردم فکر روز اون  -

 . هست  امکانش:  زد یشخندین

 اندازه از شیب هم دی شا بود؟ شده کور  میها چشم

 ...روزهیف: گفت یتند به که بودم شده زده شوک

 هست؟  امکانش: دمیپرس  لرزان یهالب  با و یسخت به

 خوبه؟ حالت  -

 بود؟ یچ منظورت: دادم ادامه اصرار با

 .  ندارم یخاص منظور  -



  با بودم؟ نکرده اشتباه. یکرد  دعوا باهاش یگفت  -

 ش؟یشناس یم ؟یشد ریدرگ ژنیب

  روز هی ممکنه و. شناسمیم معلومه: گفت  یشوخ با

 ...بشم  ریدرگ باهاش

 . تو بخاطر: شد ام رهیخ

 نفس. فشردم هم به را میها لب. دیچیپ تنم تمام در درد

 تا را شهیش. کنم درک را  جمله تا دمیکش  قیعم یها

 باران قطرات سمت به را صورتم و دهیکش نییپا ته

 . گرفتم

 یاتفاق چه بفهمه یوقت شوهرت هست امکانش  -

 .نزاره ام زنده یحت افتاده

 به را ام شده  سیخ صورت... ناباور... زده وحشت

 .  برگرداندم سمتش

  یرو یشتر یب سرعت با  نیماش یها کن پاک برف

  من. فتدین یاتفاق من یخدا...  ایخدا. دندیلغز  یم شهیش

 .خواستم ینم را  دنشید بیآس

  را انگشتانم... کردم دنبال را دستم. گرفت گر دستم

 . بکنه تونهینم یچکاری ه  یریبگ طالق یوقت: فشرد

 . بکشتت بخواد اگه  -



 یم مگه. ارهیب من سر ییبال تونه ینم اون: دیخند

 کردم؟  من رو نکارایا دونه

 مورد در ژنیب. بود او با حق اما. نخورد چرخ زبانم

 .نداشت یاطالع چکدامیه

 . کنه شک لحظه  هر داره امکان... یبجنب دیبا یول  -

 . نده طالقم اگه: دمیپرس دستم به رهیخ

 دونهیم اون یعل به بسپارش: زد برق شیها چشم

 . کنه کاریچ دیبا

 .ندهیآ از ترس. بود نشسته وجودم به ترس

  میخواستیم مثال نیبب یوونگ ید یپا میبر بود قرار  -

  ریز جا نی هم میموند که ینطوریا شمال سمت میبر

 .بارون

 .دمیکش رونیب  انگشتانش ریز از را دستم

 نگاه... برداشت سر. شد رهیخ دستم  یخال  یجا به

 . بود نگاهش در که یحال... نشیسنگ

.  دمیکش عقب را خودم سرعت به. افتاد کار به عقلم

 . بود گرفته دنیتپ قلبم

 فرار: کرد زمزمه گشت، یبرم که اش یصندل یرو

 .کجا تا... کن



 ام نهیس یتو قلبم و دمیشن را جمله ن یا. دمیشن من

  دیبا. زدم تشر خودم به. بودم دهیشن اشتباه. دیکوب

 در را ناخنم. بود یم اشتباه دیبا. دمی شن یم اشتباه

 .  کردم فرو دستم کف

 گوش به خواننده یصدا. کرد روشن را  نیماش پخش

 یبرا زنمیم که صدات.  نوازشه برام صدات: دیرس

  حواستو همه. ازت کنم خواهش  خوام ی م... خواهش  

  شهیت فرهاد بشم تصدقت خوام یم. فقط یبد من به

 ... زن

 یصدا ریز... باران ریز  قلبم. دادم فرو را دهانم آب

 تپش... نیماش یآهن تنه  به آب یها قطره برخورد

  سرسبز یباغ به دنیرس تا. بودم گرفته گر. نداشت

 انهیم در  یقیآالچ به شدن ادهیپ نیح. ماندم منتظر

 .که شه ینم سردت: زد اشاره  درختان

 . نه: گفتم شدن ادهیپ نیح

 صورتش به باران زیر یها دانه. گرفت  باال را سرش

 شالم. گرفت طرفم به را یچتر و آمده جلو. نشستند

 . ندارم یازی ن بهش: دمیچیپ گردنم دور به  تر محکم را

 .یخور یم  سرما: دیخند

 .  چندان نبود مهم. دمیکش یقیعم نفس



 به را شیها قدم. آمد دنبالم و افتادم راه. زد یا اشاره

 .مییبدو: برداشت قدم کنارم و رسانده من

  از. دمی دو قیآالچ سمت به و داده جان  میپاها به

 و برده فرو  شیموها نیب دست ستادم،یا یم که حرکت

 .  یبارون چه: زد شان چنگ

  شتریب شدن یسیخ یجلو دیبا... کردم باز را شالم

 . گرفتم  یم را میموها

:  کرد جدا میموها از را شال. آمد جلو  لب به لبخند

 .یشیم سیخ گفتم

 . نشست جانم به اضطراب حضورش از

 .تونم یم خودم : رفتم عقب و زده چنگ  را میموها

 هم یبود بچه: انداخت باال طنتیش با را شیابروها 

 ؟یداشت  دوست بارون

 .  ادیز یلیخ:  آورد میها لب به لبخند خاطرات  یادآوری

 داره؟ یحس چه  -

 

  من_ از_بترس #

 ک ی _ و_هشتاد #



 

 ایب: افتاد راه. فشردم  را ام شده سی خ  یها چشم

 . مینیبش اونجا میبر قراره

  نیب کوچک خانه به. کردم دنبال را اش اشاره ریمس

 .  شدم رهیخ شده ریاس  یها  درخت

 .جا نی هم میبمون  -

 دیبا شه  یم کیتار داره. باالست اون رستوران  -

 . میبجنب

 ن؟ ییپا میایب قراره  یچطور  یکیتار تو  -

 .میای ینم: گفت الیخیب

  یها برگ  نیب یها زهی ر سنگ یرو گذاشتن پا

 ریز در. برداشتم قدم دنبالش. لرزاند  را تنم خته،یر

  خانه به ورودمان. بود گرفته آرام بای تقر که یباران

 به قهوه یبو با همراه را ییگرما  ،یچوب بزرگ

  دادم یم  حرکت که را سم یخ  یمانتو. رساند مشامم

 نشسته جوان پسر دو به ینگاه شدن،  خشک یبرا

 . انداختم  زهایم از  یکی سر بر

 یچوب یها یصندل از یکی یرو و کند تن از را کتش

  را شال. گرفتم جا شی روبرو و افتاده راه. نشست



 پنهان دید از را ام چهره بتوانم تا دمیکش  صورتم یرو

 صورتم نبودم مطمئن چندان باران شدت وجود با. کنم

 رونیب فیک از را نهیآ. دارد قرار یت یوضع چه در

 .دمیکش

 ؟یخور یم یچ  -

 .  انداختم کوچک نهیآ در خودم  به ینگاه

  یشال ریز  از را میها چشم. دیکش باال را شالم یدست

 داشته نگه باال اش اشاره انگشت با  ناطق آراز که

 یچ: خورد فرو را لبخندش. دوختم نگاهش به بود،

 بدم؟ سفارش یخوا یم

 .ادی یم قهوه یبو  -

 هم باز شال و کرد رها را شال. برخاست خنده با

  دم،یکش چشمانم ریز را یدستمال. پوشاند را صورتم

  مرتب سرم  یرو را شال.  بود کرده سکوت. برگشت

 فقط. دمشید و برداشتم سر. بستم را نهیآ و کرده

 ...  ساکت. کرد  یم نگاهم

 مورد در  یچطور: دمیکش شیپ را نظرم مورد بحث

 ؟یکرد قیتحق ژنیب



  دوستام از یکی از: دیورچ لب. دیدزد را  نگاهش

 کنه یم کار یچ و رهیم  کجا نکهیا مورد در خواستم

 . کنه قیتحق

 ؟ یدار ییدوستا نیهمچ  -

 گره هم در زی م یرو را دستانش. دیکش  جلوتر را خود

 ؟یناراحت کردم قیتحق  موردش در نکهیا از: زد

 از اطالعات همه نی ا یچطور بدونم خوام یم  -

 .یار یب در یتونست ژنیب یزندگ

 نبودم من دونست یم رو نایا دیبا که یاون: گفت تند

  برف ریز یبود کرده کبک مثل و سرت که یبود شما

 . ستین یخبر  ور نیا یکرد یم فکر و

. دیرس ام جمجمه به کبارهی گرما کردم حس . شدم داغ

 او اما کردم یم نگاهش مات. بدهم  نداشتم یجواب

 را میگلو یدست. بود دوخته زیم به را اش  رهیخ نگاه

 .  داد یم عذاب و فشرد یم

  زیم یرو. دیرس موقع به کیک و قهوه با جوان مرد

 ست؟ ین یامر: دیپرس و دیچ

 . بود  یمنف پاسخش



 حق. بود بد حالم. کرد نگاهم. آورد  باال را سرش

 ...  را یز یچ نیچن بخواهد نداشت

 مورد در وقتا یبعض... کارآگاهه هی: گفت وار حیتوض

 ازش. یخصوص  کارآگاه مثل. کنهیم ق یتحق ایمشتر

 . داد انجامش اونم خواستم

 کالمش پشت دیرس یم نظر به. بود یبیعج حس

 .است دهیخواب یا مسخره پوزخند

 . یبخور سرما ممکنه. سهی خ لباسات  -

  بغض  هم هنوز. بودم کرده سکوت. ندادم یپاسخ

... دهمش فرو توانستمینم که بود میگلو دل ینیسنگ

 . نداشتم هم دنشیکش رونی ب یبرا یتالش

  ریز را میها دست. داد هل سمتم به را  قهوه فنجان

 .زدم گره هم در زیم

 .گفتم یم نطوریا دینبا. متاسفم  -

 . خواستم ینم را تاسف نیا

 جوان مرد دو اما. گذشت سکوت به چقدر دانم ینم

 اثرات هم دیشا. بود شده گرمتر فضا. کردند رفتن عزم

  برخورد یصدا تنها. بود میها لباس شدن خشک

  را سکوت که بود یچ قهوه یچا فنجان یتو قاشق



 شوم چشمش در چشم خواست ینم دلم. شکست یم

 قبل قیدقا  از تر نیسنگ بار  نیا نگاهش ینیسنگ اما

 .داشت ادامه

 ؟یست ین گرسنه  -

 با دیبا. بود نه به کینزد. دمیکش ساعتم به را نگاهم

 و دمیکش رونیب را یگوش. گرفتم یم  تماس نینگ

 . ستین تنها. سامانه با: گفت

 !خواند؟ یم را فکرم.  آمد بند نفسم

 .کردم نگاهش صالیاست با. برداشتم سر

: آورد جلوتر را سرش. کرد نگاهم یعصب  و کالفه

 ؟ی خوا یم یچ

.  دوختم اش یفندق یها  چشم به را سرگردانم  نگاه

 باشم  مطمئن خواستمی م. خواستمیم را قتیحق

. است نبوده اشتباه ام  کرده خرجش که را یاعتماد

  همسر گر ید بتوانم من اگر یحت میبگو خواستمیم

  به خواستمیم. ماند خواهد دخترم پدر او  نباشم ژنیب

 کی اما. کند کمکم خواهدیم او که برسم نانیاطم نیا

 . گرفتی م جا ذهنم در بزرگ سوال

 چرا؟ 



 

  من_ از_بترس #

 دو_و_هشتاد #

 

 چرا؟  -

:  فشرد هم به را شیها لب. کرد باز را  شیها چشم

 ؟ یچ چرا

 ؟یکنیم کمکم یدار چرا: گفتم

 کنمیم کمکت نکهیا از: کرد رها کوتاه را نفسش

 ؟ یناراحت

 ...آراز: دمینال. داشت خش میصدا

  عرق یها دست کف. دیکش جلوتر را خود. زد یلبخند

 آورده زبان  به را نامش چطور. بردم عقب را ام کرده

 قرارش مخاطب حیصر گونه نیا حال به تا بودم؟

 .  بودم نداده

 جانم؟  -

 چشم. دیکش ریت سرم. درآمد تپش به جانم نیا از قلبم

 زده وحشت دیرس ذهنم به آنچه در.  بستم را میها



 دینبا. گرفتم زیم لبه به  را لرزانم دست. دمیکش عقب

 شده بسته بدنم یها انیشر تمام. افتاد یم اتفاق نیا

 به را هوا دیبا. شدن بلند یبرا دمیکش را تنم. بودند

 یتلخ وجودم تمام. سوخت قلبم. فرستادم یم میهاه یر

 از قبل. دینکش  بار را ام ی نی سنگ زانوانم. دمیلرز. شد

  میصدا. گرفت مرا. شد دراز دستش خوردنم،  نیزم

 ...روزهیف: زد

 کجا؟: کرد زمزمه. دمیکش عقب را خودم

.  فتدیب یاتفاق نیچن دهم اجازه نبود قرار. رفتم تر عقب

. ابدی ادامه نگاه نیا و جانم نیا دهم اجازه نبود قرار

 باران از  یخبر. دمیکش  رونیب یچوب در از را خودم

 تا را ریمس که بود یا  رشته زرد یها  المپ. نبود

 .  بودند کرده روشن نیماش به دنیرس

 یب دستم. رساندم یچوب ستون به را  خودم شانیپر

 .  دارد نگهم سرپا  تا زد چنگ ستون به اریاخت

 م؟یبر یخوا یم  -

  از ینیسنگ  موج اش یفندق یها چشم. بود  سرم پشت

  توانست ینم. باشد نیا  توانست ینم. داشت ینگران

 . باشد داشته قتیحق



  بودن خوب نیا قیال. یباش خوب خوامیم فقط من  -

 ...حقته نیا. یهست

 داره؟ یربط چه تو به بودنم خوب: گرفتم باال را سرم

 . داشت درد قلبم

 ...یترمن من، از آنکه یا ن،ین ش من چشم دو در  -

 .  کردم نگاهش فقط رهی خ  طور همان

 . کرد نگاهم محبت با و گرفت  باال را سرش

  بهت و شوکه. بودم دهیشن اشتباه. بودم شده خفه

 ... که... که ... که کردم یم نگاه یمرد  به... زده

 یم خفه داشتم. داشتم وحشت هم آوردنش زبان به از

 محبت نگاه نیا ریز. بودم کرده درک آنچه از. شدم

  در که فمیک به توجه یب. دم یکش را میها قدم... زشیآم

 را میگلو خیب دهیچسب  بغض. داشت قرار یچوب خانه

 برگردم توانستم یم چطور . خوردم  فرو یسخت به

  جاده در آمده لومتریک چند توانستم یم چطور  تهران؟

 یم چطور  برگردم؟ تهران سمت  به را چالوس

  پنچ حواس کنم؟ آرام را قلبم رفته باال ضربان توانستم

. نیماش سمت به دمیکش او  که بود شده  مختل ام گانه

  یم که ی مشکل. دستش کنار یصندل  یرو نشستم



 اندازه نیا به میبرا باشد داشته ژنی ب با توانست

  مواجه تر راحت حس آن با  توانستم یم.  نبود نیسنگ

  کردم؟ یم چه دیبا. خورد هم به دلم. شوم

 نگیپارک به دنیرس تا سوال نیا به پاسخ افتنی یبرا

 . زدم شخم را ام آمده درد به سر  مان، خانه

 . بردم رهیدستگ سمت به را لرزانم دست

 ... روزهیف  -

  بودم، دهیکش  رونیب سمت به که را یتن  اما برنگشتم

: گرفت قرار میپاها یرو  فمیک و برگرداندم شیجا سر

 .فتیک

 آورده خود همراه یک بودم دهینفهم. زدم  چنگ را فمیک

.  نداشتم یگرسنگ  حس اما بودم نخورده شام. بودش

 بود پر میگلو تا ایگو کردم یم تجربه را یحالت شتریب

 . اورمیب  باال لحظه هر توانستم یم و

 ... روزهیف  -

 ...آراز: دمیپر کالمش انیم

. برگشتم. شد ممیتقد  سکوت با نگاهش ینیسنگ

 ریتصو صورتش در یفندق یها چشم. کردم نگاهش

 و بود افهیق  خوش. گذاشت یم شینما به او از ییبایز



  که یمن برخالف... بود دکتر . کنم انکار توانستم ینم

 . نداشتم یمناسب التیتحص

 . د یچرخ نگاهم در  شیها چشم

 ... من: دمیکش یقیعم نفس

 ؟یدار دوسم: دادم فرو را دهانم آب

 ؟یدون ینم: زد  پلک بار کی

 یم اگه: بستم را میها چشم. کردم مشت را دستم

 هی یبر شهیم یکن یزندگ هاوس پنت  هی یتو  یخوا

 ! بزرگتر؟ هاوس پنت

. یدار و پولش تو: دادم ادامه که کرد یم باز دهان

 به االن از. یکن عوض و  خونت راحت ی لیخ یتون یم

 ... بعد

 ...نکن دخالت من کار تو : بستم چشم

 .روزهیف  -

 

  من_ از_بترس #

 سه_ و_هشتاد #

 



 بعد به نیا از ایب: گرفتم شیها چشم  از را نگاهم

 . ناطق یآقا مین ینب  و گریهمد

 *** 

 سر رفتن از من و گفت نیماش رییتغ مورد  در نینگ

.  دهد را دیجد  نیماش بیترت خواستم نینگ  از. زدم باز

 نینگ نبودن فرصت از. رفتم یم همراهش امضا یبرا

 را خودم و  کرده استفاده  ناطق آراز با اش  یهمراه و

 به دیبا شتریب ماتیتصم یبرا. دمیکش رون ی ب خانه از

 . رفتم یم یحقوق یعل مالقات

.  کرد استقبال حضورم از یگرم به جوان مرد

 طالق بخوام االن اگه: دم یپرس و نشسته شیروبرو

 ارم؟ی ب بدست تونم ی م یچ رمیبگ

 ن؟ یریبگ طالق االن: رفت باال  شیابروها 

  شوهرم از و ام هیمهر بتونم داره احتمال چقدر  -

 رم؟ی بگ زودتر

 دیبتون نهی ا حالت نیبهتر: داد تکان نی طرف  به یسر

 . دیکن شیراض یتوافق طالق یبرا

 . بود سخت رفتنشیپذ



  با من. بره شیپ نفعتون به ها ییراهنما نیبد اجازه  -

 .کردم صحبت آراز

 یزندگ در  روزها نیا که یمرد اسم آمدن انیم به از

 . بستم چشم بود، شده  پررنگ ام

  نیا در که  دیکن دایپ یبان یپشت دیبتون  نکهیا مگر  -

 .  بکشن دوش به و تونیزندگ مدت

  تماس فرهاد با کرد مجبورم یحقوق یعل  حاتیتوض

  بابا اموال  مورد در آنکه از بعد گرمش یصدا. رمیبگ

 .شد سرد دم،یپرس

 شده؟ ورشکست شوهرت  -

 .نه: بستم را میها چشم

  دو قرون هی بابا افتاده ادتی که شده یچ پس  -

 . داشت یهزار

 و بابا  خانه میدانست یم خوب. زدم گاز را لبم

  در را مان یکودک یها سال که یبزرگ باغ نطوریهم

 . بود هزار دو از ش ی ب یزیچ میبود  گذرانده آن

  شیپ تهران  ارمیب و مامان رمی بگ جا هی خواستم یم  -

 . خودم



 اجاره آپارتمان هی قد شوهرت یعنی: گفت  تمسخر با

 ده؟ینم بهت یا

  چقدر نکهیا مورد در ازت من: دمیغر یعصب بار نیا

  فقط یتونست یم. فرهاد دمیپرس باشم داشته تونم یم

 چقدر جان یمص به پرسم ینم ازت من... یکن کمک

  ای دهیم بهم چقدر ژنیب یپرس یم من از که یدیم

 .دهینم

 .ارمی ی نم نه بخواد پول زنم من  -

 آورده؟ من  شوهر یدیفهم کجا از  -

  تهران یببر و مامان یخوا یم اگه یتون یم پس  -

 .  یکن خرج   یزیچ هی

 . تییراهنما  از ممنون: گفتم کالفه

 جان یمص مطمئنا. کردم قطع را تماس حرف یب

 ممیتقد را  یزی چ یآسان نیا به فرهاد داد ینم اجازه

 یوقت بابا نبودن یابتدا یها سال همان را نیا. کند

 دهیفهم انداختم رو فرهاد به  کوچک قرض کی یبرا

 . بودم



  یتماشا به باغچه لبه و بانک یجلو وارکید به هیتک

. خورد زنگ لم یموبا. ستادمی ا آمد و رفت حال در مردم

 .بود نینگ. دمیکش رونیب فیک از

 .ایب دمیم آدرس بهت سند انتقال یبرا مامان  -

 یتون ی نم خودت جان مامان: بستم را میها چشم

 ؟یکن حلش

  آدرس. من اسم  تا باشه تو اسم به بهتره گفت آراز  -

 .کنم یم اس ام اس و

.  کردم یم زیپره د یبا آراز با دوباره مالقات از

 ؟ ییکجا تو: دمیپرس

 یم ایب هم  تو. دفتراسناد سمت میر ی م میدار ما  -

 . نمتیب

 راه از دیبا آنچه از زودتر آدرس. کرد  قطع را تماس

 . دیرس

  و رنگ اهی س یمانتو. انداختم وضعم و سر به ینگاه

 تمیوضع داد یم نشان سرم یرو یا قهوه و کرم شال

 دایپ یبرا. ماندم جا همان یقیدقا. ستی ن خوب اصال

  باالخره. بودم  کرده گم خودم در که یا روزهیف کردن

  عقب یصندل یرو تا برد زمان. افتادم  راه و کنده دل



 را ها اسکناس حرف یب. ببندم چشم و نشسته  یتاکس

 و بود گفته ییجو صرفه از نینگ. گرفتم سمتش به

  نیا به کردن فکر یبرا ی توان یحت امروز دانستم یم

  به شدن کینزد با یلعنت دلشوره. ندارم موضوع

 .  شد یم شتریب مقصد

 یا ن،ین ش من چشم دو در: زد اکو سرم در شیصدا

 .یترمن من، از آنکه

 دلهره. کردم  یم زیپره آراز با یمالقات هر از دیبا

 پله از که یزمان  تا آمد کش زمان. سوزاند را ام معده

  قهوه در. دمیکش باال را خودم اسناد دفتر باال بلند یها

  سامان. شدم داخل و کرده باز را رفته رو  و رنگ یا

  چشم. شد بلند یآب مکتین  یرو از همه از  قبل یابانیخ

 یگوش از سر. دمید را دستش کنار نینگ  و چرخاندم

 ... مامان : برخاست و آورد باال

  بزرگ زیم پشت از و زده باال را نکشیع یچاق مرد

 . کرد نگاهم یا قهوه

 

  من_ از_بترس #

 چهار _ و_هشتاد #



 

 با یمرد... دمیکش یا آسوده نفس. نبود او از یخبر

  داد، یم تاب دست در که یچیسوئ و نیج  و شرتیت

 یابانیخ سامان و نشستم نینگ کنار. کرد نگاهم

 رم؟یبگ و تونیمل کارت تونم یم: دیپرس

  دادم دستش به و دهیکش رونیب فیک از را یمل کارت

  یمشکل آراز با: گفت او شدن دور محض به نینگ و

 اومده؟ شیپ

 زدن حرف یبرا  یتوان خود  در. کردم نگاهش متعجب

 .  دمید ینم

 ... مامان  -

 چطور؟  نه  -

 خواد ینم گفت آراز آخه: انداخت باال را  شیها شانه

 .ادیب

 . کردم نگاهش صالیاست با

  نشست، یم که نینگ کنار . آمد جلو ی ابانیخ سامان

 .تمومه گهید: گفت

 ...پولش: دمیکش جلوتر را خودم



 قرار. بود  کمتر ما انتقال سقف: فشرد را دستم نینگ

 شما بعدا. بزنه میمستق انتقال  آراز میری بگ تماس شد

 ...آراز حساب به  یبزن و پول

 دوست از گرفت؟ یم  نشات کجا از اعتمادش نیا

 پنج حواس ل؟یدل چه به چرا؟ بود؟ گفته که یداشتن

  زیم پشت مرد که دمیشن تنها. بود شده  مختل ام گانه

 برگه یپا میامضا نشاندن یبرا. خواند را نامم

 که یمرد یامضا کنار نشست میامضا. برخاستم

...  دیکش طول ظهر تا. داد یم تاب دست در یچیسوئ

 دور از قبل. کرد یم یراه را مرد ی ابانیخ سامان

 .باشه مبارکتون: میبرا کرد خم یسر مرد همان شدن

 . نگفتم چیه اما آمدند در حرکت به میها لب

 .رسونمتون یم من  -

  و آراز پول... بانک میبر دیبا: فشردم  را نینگ دست

 .میبد

 .دمیلرز نامش آوردن زبان به از

  وقتم بانک  یلیتعط تا ناطق آراز حساب به  پول انتقال 

 در یابانی خ سامان حضور تر بیعج اما. گرفت را

 یکینزد... کرد یم یهمراه حرف یب. بود کنارمان



 فاصله حد من حضور در بود  که چه هر نینگ به اش

 .  ست یفرار من از دیرس یم نظر به. کرد یم حفظ را

 او و گذاشتم نینگ عهده به  را پول یزیوار  خبر اعالم

 داشتم دست به که یکتاب  و نشسته تختم لبه شب آخر

 ... مامان: گرفت را

  فصل داد یم اجازه دادم یم حیترج. کردم نگاهش

 دستم از را کتاب بعد و برسانم انیپا به را دیجد

  کتاب یتو  چارهیب زن یزندگ از تا دیکش یم رونیب

 .  شوم مطلع

 آراز؟  با شده یزیچ  -

 خم که کتاب گرفتن یبرا. دمیکش هم در  را میها اخم

 مثال؟ یچ: کردم غرغر شدم، یم

  گفتم ی وقت عصرم. ومدین کردم دعوتش امشب  -

 . کرد قطع و  باشه گفت فقط میزد زیوار

 حوصله دیشا: چپ یعل کوچه به زدم را خودم

 .نداشته

 امکان. میزنیم حرف آراز مورد در میدار: دیورچ  لب

 .باش نداشته حوصله آراز نداره

 . نبوده خوب  حالش دیشا.  آدمه اونم  -



 تو همش. نبود خوب اصال امروز. کنم ینم فکر  -

 تیاذ یلیخ آرازم کنم یم که  فکر راستش. بود خودش

 مادرت یهست بچه یوقت که نیهم. شیزندگ یتو شده

 ریگ نیزم که یپدر هی با بعدشم و یبد دست از و

 .سخته یلیخ  یباش مراقبش یبخوا و یکن  یزندگ شده

 .هییقو آدم: کردم یتبسم

 یلیخ اون. کنم کمکش خوام یم بازم یول آره  -

 .کنم جبران براش دیبا. کرده کمک بهمون

 . میبد زحمت بهش نیا از شتریب دینبا  -

 کمکمون خواد یم خودش:  انداخت باال را  شیها شانه

 . مینکرد زورش که ما. کنه

. کنه کمک بهمون بخواد نداره یلیدل: گفتم متفکر

  زحمت یل یخ  جا نیهم تا. میبش مزاحمش شتریب دینبا

 کردن رشیدرگ  شتریب. ست بهیغر هی اونم یول دهیکش

 . میکن جمع و مونیزندگ  خودمون دیبا.  ستین درست

 ینم دومم بودم من. کنم یم نشیتحس:  برخاست

 سامان. ساخته و شیزندگ یعال نقدریا آزاد  اما آوردم

 ... شناستش  یم یبچگ از

 لن؟یفام: دمیپرس و انداخته  چنگ بهانه  نیهم به



  یم منحرف یابانیخ سامان  یسو به را بحث دیبا

 .کردم

 . یخانوادگ  دوست. نه  -

  کنمیم حس: دمیکش  باال بالشت به  هیتک را خودم

 اد؟ی  ینم خوشش من از سامان

 فیتعر شهیهم برعکس سامان؟: کرد گرد چشم

 کرد شتیستا دیبا و یهست یقو آدم تو معتقده. کنهیم

 هی قیال   تو گهیم شهیهم. من کردن بزرگ یبرا

 .یهست بهتر یزندگ

 

  من_ از_بترس #

 پنج_ و_هشتاد #

 

 ؟ یگفت بهش من مورد در  -

 آدم. میزنینم حرف موردش در معموال. یلیخ نه  -

 تموم با. ادی یم خوشم شناسمش یم نکهیا از. هیجالب

  یباحال جانیه هی. داره فرق شناختم حاال تا که ییمردا

 یتو بدونم... بشناسمش شتریب دارم دوست. داره



 چوقتیه.  کنهیم زمیسوپرا شهیهم یول  هیچ سرش

 . هیشگفت از پر برام. هیچ دنبال فهمم ینم

 ؟یدار دوسش: نشست لبم  یرو  لبخند

 داشتن دوست گفت شهینم: انداخت باال را  شیها شانه

.  آرومه نقدریا که ادی یم خوشم. ادی ی م خوشم یول

 مثل هست بزرگه داداش آراز یول آرازه هیشب کمی

  شتریب که اوناست از سامان. نه سامان  اما باباهاست

 .بابا و داداش تا دوسته  و قیرف

 ؟ یهست خودت مراقب  -

 ؟ی شد نگرانم نباشم؟ شهیم: زد پلک تند تند

 جا یدرست یجا و دلت بشم مطمئن خوام یم  -

 .  یزاریم

 دلم بخوام نکه یا قبل قطعا:  چسباند هم به را شیها لب

 . شناسمش یم  یحساب اول سامان به بدم و

 .دیخند  همراهم نی نگ و دمیخند

 نیا نمیبب بزار حاال: کردم دراز  کتاب سمت به را دستم

 . کنه کاریچ   قراره خانمه

 اومده؟ سرش ییبال چه  -



  مارستانیب دکتر  که کرد یم  کار یمارستانیب هی یتو  -

  هم حاال. زد  تهمت خانمه نیا به خودش  عشق بخاطر

 اش خانواده از شدن طرد و شوهرش از  طالق ریدرگ

 . شده

 شه؟یم مگه کرده؟ طردش مادرشم یعنی  -

 بخاطر که ادآوردمی را یی روزها. بستم را میها چشم

 . بودند کرده  میرها همه بودن ژنیب کنار

 *** 

 یم بداند خواست یم. گرفت تماس باالخره برزیفر

 نیب پول انتقال کی ت یترب بخواهم  ژنیب از توانم

 یم چطور. گرفتم گاز را لبم. نه ای بدهد  را یالملل

 درست هم  آن! بخواهم؟ ژن یب  از یزیچ نیچن  توانستم

 . بکشم باال  را ژنیب اموال داشتم میتصم من که یوقت

 و است رفته یکار سفر به ژنیب دادم اطالع برزیفر به

 دو تا ژنیب که یصورت در. محدود او به ام یدسترس

  خواهم اطالع او به را موضوع نیا برگردد ندهیآ روز

 .دیرس راه از ژنیب بعد روز سه. داد

 زدم، زل که اش یعسل به  لیما یا قهوه  یها چشم در

 زد تشر وجدانم. گرفت بر در را وجودم تمام  گناه حس



 یبزن و سند یتون یم یبخوا وقت هر: کردم  باز لب و

 . خودت اسم به

  آراز طرف از نینگ که بود ینیماش سند به منظورم

 را سند ژنیب تا. نکنم یادآوری بود کرده دیتاک  ناطق

 .  بماند نامم به نیماش  دهد اجازه و ندهد رییتغ

  یم که اتاقمان داخل به و  دیچیپ کمرم دور را دستش

 .  کن ولش فعال: گفت کشاندم

 نفس میگلو در و برده فرو گردنم یگود در را سرش

 .روزهیف بار نیا شدم له له: دیکش

  وجودم یتو گناه حس. کردم نوازش آرام را شیبازو

 دلش به دل و باشم آرام مقابلش در کرد یم مجبورم

 . دهم

. چسباندم خودش به و گرفت آغوشم در تر محکم

 به. گذاشتم بالشت کی  یرو به همراهش را سرم

  شدن یکی. کردم اش ی همراه من و دیکش آغوشم

  دمیخر جان  به گناهم حس همراه به را ژن یب با دوباره

  در یها  زن به بخواهم مبادا نبستم را میها چشم و

 قوا تمام با لحظه هر را م یها چشم. شمی اندیب آغوشش

. شمیاندیب شدنشان بسته به بخواهم مبادا کردم گرد

 ضربان یصدا به و گذاشته اش نهیس یرو  به را سرم



 نیچن من  با توانست یم  چطور. سپردم گوش قلبش

 را بودنش  انتظار شب هر من سال کی و ستیب کند؟

  ریز در قلبش یوقت دیلرز دلم... او  و بودم دهیکش

 ... دیکوب و دیکوب گوشم

 یرو ام ختهی ر یموها. برخاستم من و رفت  خواب به

 سطل در. بردم حمام به خود با و کرده جمع   را بالشت

 دیبا دیشا. بستم را میها چشم دادم، ی م شانیجا که

  یروزها   دیشا. کردم یم  دنبال را یراه گری د کباری

 کنار گناه حس نیا با توانستم یم که ییروزها ... ندهیآ

 . میایب

  دادم اجازه و کرده مهمان سرد آب هیتنب  به را خودم

 سو ژنیب اعتماد از دینبا من. فتدیب سوزش به قلبم

 . کردم یم نیچن  داشتم اما کردم یم استفاده

 یهوا. ستادمیا بالکن در و دهیچیپ دورم به را حوله

: گفت یا  آهسته یصدا و دیچیپ میموها  نیب سرد

 .ی خوریم سرما

 یا قهوه  یها چشم به را  نگاهم و دهی چرخ یتند به

  نیا... او  از یدور روز شانزده از  بعد. دوزم یم

 از را نگاهش او و دارم یبرم عقب به یقدم. نگاه

 لبخند. اندازد یم ری ز به سر و گرفته میها چشم



  شباهت خند تلخ به که نشاند یم لب  به یکمرنگ

 . دارد یشتریب

  به شدن پنهان یبرا یتالش بخواهم که کند  ینم نگاهم

 .دهم خرج

 .تو برو  -

  طپش به قلبم کوتاه اری بس یا کلمه دو جمله نیا از

 صورتش دنبال به من از اجازه  یب میها چشم. افتد یم

 قلبم شده تند تمیر به. شد  مشت میها دست و رفت

  یم دیبا. دمیکش در سمت به را خودم و زده تشر

 ...رفتم

 

  من_ از_بترس #

 شش_ و_هشتاد #

 

  اتاق به پا و کرده رها را ام شده حبس نفس. دمیچرخ 

  نشسته رفته خواب به ژنیب کنار... تخت لب. گذاشتم

  را نمییپا لب. گذاشتم ام شده تاب یب قلب یرو دست و

 کرده چه. کردم رها دیترد با و دهیکش میها دندان نیب

  نیچن دیبا چرا... داد یم  اجازه خود به آراز که بودم



 او. انداختم چنگ یتخت رو به اضطراب با شد؟ یم

  دختر هر پسند مورد و مناسب تیموقع  با بود یجوان

  در شده  گم یزن من و  یجوان  یاهویه در... یجوان

 .یزندگ  یروزها 

. فرستادم میها هیر به ت یعصبان با را اطراف یهوا

 همه از... یکس هر از... ایدن تمام از. بود گرفته دلم

  یآراز تا بود رفته خواب به کنارم که ی ژنیب از. زیچ

 را خودم. داشت حضور خانه نیا یوارهاید پشت که

. بردم فرو  لحاف ریز را م یپاها و کشانده تخت لبه به

 دست برخورد از. دیکش آغوشم به و زده یغلت ژنیب

 یم حیترج. دمیلرز خود به و شده مورمور شیها

 هم به یبیغر جور دلم. نکند لمسم لحظه نیا در دادم

 . دیچیپ یم

 ... روزهیف  -

 به مرا نام و بود خواب. است خواب بودم مطمئن

:  داد ادامه اش گرفته و آرام یصدا. آورد  یم زبان

 ... یینجا یا که خوبه

 . آورد زبان به ژنیب را نیا. دمینکش نفس

. دوختم صورتش به و کنده  بالشت یرو  از را سرم

 کرده اشتباه.  منظم شیها نفس. بود بسته شیها چشم



  با را جمله  نیا بودم مطمئن. دیرس ینم نظر به بودم؟

 حق. زد حلقه چشمم در اشک. ام دهیشن ژنیب یصدا

  من و بود کرده اعتماد ژنیب. نداشتم را ی جسارت نیچن

 . کردم یم را  انتخاب نیبدتر اعتمادش از

 تدارک. گذاشتم آشپزخانه به پا ژنیب  از فرار یبرا

  لبخند و نشسته زیم پشت  میروبرو ژنیب  و دمید ناهار

  بد. نخوردم یحساب درست یغذا هی  مدت نیا: زد

 ... خانم روزهیف یکرد عادت

 . فشردم هم به  را میها لب 

 قرارداد هی  بار نیا: ختیر  برنجش یرو را خورشت

 .  بستم خوب

 کردن بازگو آدم ژنیب. گفت ینم میبرا کارش  از ژنیب

 . نبود خانه در شیروزها 

 ؟ی کن یم نگا ینطور یا چرا  -

 نکرده نگاهش  بیعج.  دادم یصندل  به را ام هیتک

 . نبود هضم قابل میبرا فقط. بودم

 دنبال می بگرد میدار پول که حاال بگم خواستمیم  -

 برج ه ی. یخواستیم  شهیهم که یا  خونه همون

 که جا هی... کن دایپ یخوایم که یهمون بگرد... گهید



  میبزن تاخت هم  رو نجایا  رمشیبگ. باشه راحت نمینگ

 . بره

 ! چرا؟. گرفت شکل ذهنم در یبزرگ سوال

...  کنم رد و ریس نیا رمی م. یمالز برم  ماه هی دیبا  -

  و نرفته بار ریز طرف هنوز برگردونم و ونیکام دیبا

 .اومد کنار راحت شهینم دالر متیق بخاطر

 را ریس دیبا چرا. ندارم یاطالع دیگو یم  آنچه از قطعا

 دایپ ریس یمالز  در مگر بفرستند؟  یمالز به رانیا از

 ادامه و است پررنگ میبرا جمالت نیا تمام شود؟ ینم

 درست  و کاراش رمیم  یعصر. کن  دایپ: دهد یم

 یچ هر نی بگرد نینگ با بهت دمیم نامه وکالت کنمیم

 .کن ادهیپ جا همون دمیجد  دکور نیا... ر یبگ  یپسندیم

 یکی نیا یمعنا  قطعا نامه؟ وکالت. دیپر رخم از رنگ

 چرا: دیخند و گرفتم دندان به را لبم. دانستم یم را

 و نیماش که ینطوریهم. که نداره یکار ده؟یپر رنگت

 .  کن معامله ام خونه یکرد معامله

 ... اگه: کردم باز دهان

 و سرم  من فردا. نداره اما و اگه: دیپر کالمم انیم

. یکن جورش  و جمع یخوای م یچطور نیزم گذاشتم



 متیگل دیبا خودت. ستین یموندن ما یبرا  دخترم نیا

 .یبکش رونیب آب از و

 مرگش به قطعا... مردنش. دیدو میها  چشم به اشک

 که یمرد. بود نینگ پدر حال همه در. نبودم یراض

 دوخته چشم او به را گذشته سال یاند و ستیب تمام

 . بودم

 ... روزهیف  -

  دنبال چشت  سال همه نیا: زد لبخند او و  برداشتم سر

  برو حاال ومدمیبرن پسش از من و بود هاوسه پنت نیا

 . ریبگ ی خوایم که یا  خونه همون

 با... اما بود یخوب انتخاب نامه وکالت نیا مطمئنا

 . خوبه هم نجایا: گفتم ترس

  عوض میدار و پولش که االن. بود نشسته دلت به  -

 نیا نامه وکالت همون با ؟!نیا از بهتر یچ. بره میکن

 .بره بفروش نمیماش

 ؟ یریم یک: دمیپرس

  داره. م یفرستاد و میزد بارش قبال... فردا پس  -

  حساب دیبا االن بود نکرده دبه یمشتر.  شهیم خراب



 به نشده  خراب تا برم رش یز زد یول  میکردیم کتاب

 .مینکن  ضرر که کنم قالبش یکی

 ؟ !کشهیم  طول یلیخ  -

 .ماه هی تاینها: گفت نانیاطم با

 نیاول و کردم فکر باشد نبود قرار که یماه کی به

  همسر که بود نیا گرفت شکل ذهنم در که یسوال

 معشوقه از  یکی ای برد ی م همراه خود  با را گرشید

 .  را شیها

  شیهاگفته برخالف دادم نانیاطم خودم به شب تمام

 بعد روز ژنیب اما. بود نخواهد نامه وکالت از یخبر

 کمال در را یابرگه. کنمیم اشتباه کامال  داد نشان

  مورد در. دی پر  رخم از رنگ. گرفت سمتم به یناباور 

 . بودم نگفته نینگ به چیه برگه

 

  من_ از_بترس #

 هفت_ و_هشتاد #

 



 از استفاده توان من. نداشتم گفتن یبرا هم یقصد

 به موردش در بخواهم که  دمید ینم خود در را برگه

 . میبگو یکالم یکس

 که را چمدانش. کرد برآب را میها نقشه تمام اما ژنیب

 دیکش شیپ  را دیجد خانه  بحث دیتاک با دمیدیم تدارک

 . کرد موضوع متوجه را نینگ و

 با و فرستاده باال را  شیابروها زده جانی ه نینگ

  در ژنیب. کرد یخال را قلبم ژنیب نگاه از دور یچشمک

 .  گفت هم ام یمیقد نیماش سند انتقال مورد

 یدار اعتماد یلیخ مامان به: کرد خرج  طنتیش نینگ

 نه؟ مگه... بابا

 از بعد: آورد رونیب اشیگوش  یتو از را  سرش ژنیب

 باشم؟ داشته اعتماد دینبا  سال پنج و  ستیب کینزد

 کاله تونست یم سال همه نیا خواستی م اگه مامانت

 با یزندگ یپا گذاشت و  شی جوون اما برداره و من

 .من

 و داشت باورم ژنیب. شد حبس ام نهیس در نفس

 ... من

 بابا؟ یدار دوست و مامانم  -



 مرگ یسو  به مرا سوال نیا. بستم را میها چشم

 باشم داشته دینبا چرا: گفت ژنیب و کرد تیهدا

 . میکرد ینم ازدواج که نداشتم دوست... وروجک

 ؟یوفادار بهش  -

  نشانه  نینگ سمت به را دستش ریز کوسن ژنیب

 یم هم با ین یبب یندار چش... پدرسوخته پاشو: رفت

 رد برو پاشو ؟یبنداز راه  جنگ یخوا  یم میساز

 .کارت

 . دیخند و برخاسته  نینگ

 .  ماند جواب یب که شد یسوال ریدرگ من ذهن

  من که یچمدان با. کرد  رفتن عزم بعد روز دو ژنیب

 یم سرش پشت که را  در. بودم دهید  تدارک شیبرا

. گذاشتم سیسرو به پا دیشد تهوع حالت  با بستم،

 وارید به ه یتک و آورده باال را ام معده  یخال  یمحتوا

  حجم نگران  و استرس. دمیکش باال را خودم دیسف

 خود در که کرد یم وارد من به را فشار  از یادیز

 . دمید ینم را آن با مقابله توان

 رونیب سیسرو از را خودم نینگ مانند ناله یصدا با

 مامان؟ شده یچ: زدم شیرو به یلبخند و دهیکش



 زانیآو گردنم از و کرده ممیتقد ییباال بلند ریبخ صبح

 رفت؟ بابا: دیپرس زد، یم بوسه که را صورتم. شد

 . رفت آره  -

  جانم به افتاده تهوع حالت با بتوانم تا راندمش عقب

  قرص کی دیشا. ستادمیا خچالی یپا  و کنم مقابله

 .کند بهتر را حالم توانست یم تهوع

 ؟یخور یم یچ  -

 .خورم ی م قرص  اون یبرا چهی پ یم معدم  -

  بفرستم رو  نامه وکالت اون عکسه بده... رفت بابا  -

 . میبکن  دیبا کاریچ مین یبب آراز یبرا

  به را قرص. دمیلرز خود به آراز نام دوباره تکرار با

 عنوان دنشیبلع نیح و قرارداده زبانم  یرو یسخت

 .میبد خبر  آراز به رو  یکار هر ستین الزم: کردم

  بابا. نامه  وکالت نوع از میاری ینم در سر که ما  -

 ...دونهیم بهتر

 خواد یم  بابات که حاال:  کردم نگاهش یدرماندگ با

 تو نام به و  میریبگ خونه  ستین بهتر میبخر  جدا خونه

 . ادین خونه و میبش جدا بخوام بابات از بعدش و میبزن



  به بابا یکرد فکر مامان: زد گره هم در  را شیابروها 

 یمرد کدوم آراز قول به شه؟ی م الیخیب یسادگ نیهم

. کنار بکشن اش بچه و زن یسادگ نیا به  ستهیم یوا

  ولت سال همه نیا از بعد. مامان کنه  ینم ولت بابا

 .کنه ینم

 مورد در بگم بهش اگه. کرد  راحت و نکاریا دمیشا  -

 .دارم خبر شیزندگ

  نجایا ینشست مامان: برخاست درد با و زده  یپوزخند

 شه ینم التیخیب بابا . کنه لهت و  بکوبتت بابا

  خود رو هی بق یریبگ ازش رو خونه یوقت  مخصوصا

 . میای یبرنم بابا پس از تو و من. یدان

 ...  گذاشت م یتنها. رفت رونیب و دهیپوش لباس قهر با

  از نینگ.  بستم را میها  چشم و نشسته یصندل یرو

  ینم. بود خبر  یب گذشت یم ناطق آراز سر در آنچه

 یزندگ به آراز یپا نیا از شیب دهم اجازه توانستم

 . شود باز مان

 با قرارم به دیبا. رفتم یم دیبا. برخاستم یسخت به

 یفرصت از  ناطق آراز قول به و بودم یم  بندیپا نرگس

 را استفاده نیبهتر بود شده  داده قرار  ارمیاخت در که

 یها پرده نصب هنگام در داشتم میتصم. کردم یم



 یفرصت در توانستم یم هم دیشا. باشم حاضر الیو

 پنت از و زده سر مختلف یها امالک به مناسب

  را نامه وکالت برگه. رمیبگ یخبر موجود یها  هاوس

 .  کردم یرو پس و قرارداده کتابها از یکی نیب در

 تماس خانه از خروج از قبل. بود نینگ  ریدرگ ذهنم

 . ماند پاسخ یب تماسم  و گرفتم

  الیو یآشنا ریمس. افتادم راه به و نشسته فرمان پشت

 یط نرگس ای آراز حضور بدون بار ن یاول یبرا را

 رنگ دیسف نیماش به ی نگاه با. شدم  ادهیپ و کرده

 را چشمانش دنمید با آشنا  مهندس خانم. رفتم جلو

 دستتونه؟ پروژه  هنوز ا : دیپرس و کرده گشاد

 

  من_ از_بترس #

 هشت_ و_هشتاد #

 

 شده سردرتر یهوا در و گذاشته فیک در را نکمیع

 دینبا: کردم تر کینزد هم به را ام یباران  طرف دو

 بود؟ یم



  تونهینم یکس هر دهیفهم آراز  کردم فکر: زد  یپوزخند

 .ادیبرب پروژه هی پس از

 تا کردم یم تمام را پروژه نیا دیبا. گرفتم گاز را لبم

. میایبرب  پسش از توانم یم کنم ثابت زن نیا به

  نیهم بخاطر دیشا پس:  گفتم بودم که آنچه برخالف

 .منه دست االن پروژه

  یقیدقا. شدم دور و کرده  شیرها شوکه حرف، نیا با

 یب. دیرس گوشم به نشیماش  استارت  یصدا هم بعد

 یمبلمان  سمت به و گرفتم دندان به لب اریاخت

 ام یباران. رفتم بودند دهیرس راه از که مان یسفارش

  جلو کیپالست کردن جدا یبرا و داده جا یا گوشه را

 ینارنج خورده  رنگ یوارهاید به کندنش نیح. رفتم

  رنگ خواستم یم که  همانطور قایدق. کردم نگاه

  درگاه به  ینگاه با. مورد چند جز به بودند خورده

. رفت هم در میها اخم بود، دیسف  هنوز که کولر

  همرنگ ام  کرده دیتاک نقاش به که بودم شده مطمئن

 مانده یباق یها رنگ  سمت به فکر، نیا با. باشد وارید

 یرو پا . دادم یم را  بشیترت دیبا. رفتم  قلموها و

 .رفتم باال رنگ یقلمو با و گذاشته نردبان



 پسش از که هینقاش نیا  مثل یکار هر یکرد فکر  -

 !  ؟یایبرب

  تلو تلو و  داده دست از را تعادلم شیصدا دنیشن با

. دیآ یم سمتم به او و شده رها دستم از قلم. خورمیم

 سمت به را خودم یسخت به شدنش  کینزد از قبل

 . ستمیا ی م صاف و کرده پرت وارید

 ؟یا وانهید  -

  ام هیتک و  داده نیزم یرو قلم به را ام درمانده نگاه

 ایب: کرد دراز سمتم به را دستش. گرفتم وارید از را

 . نییپا

 نییپا را خودم اش، شده دراز دست به توجه یب

 ؟یکرد کاریچ نیبب: دمیغر تیعصبان با و دهیکش

 و ییتو  کرده یخرابکار که یاون: افتاد خنده به

 من؟  گردن یندازیم

 . یزد حرف بد توئه ریتقص : کردم نگاهش چپ چپ

  اصال. من ریتقص باشه. روزهیف خانم باشه: آمد  جلوتر

 .یبگ  تو یچ هر



  من. گشتم خجل و شده متعجب  اش یرو پس نیا از

 دهیبر را نفسم. او و بودم  بسته رو از  را رمیشمش

 . برخاستم و فرستاده رونیب دهیبر

. کرد دراز قلم گرفتن ی برا را دستش و آمده جلو

 از را دستم یتند به کرد، لمس را دستم که انگشتانش

 .دمیکش عقب و کرده رها قلم

  یجزام: دوخت نگاهم به را اش یفندق  یها چشم

 . ستماین

 از اشتباه. داشت حق. دادم  فرو یسخت به را دهانم آب

 و گرفته دندان به را لبم. بودم زده گند. بود من

 .  شدن دور  یبرا دمیچرخ 

 کردن زیتم ی برا  یکار رنگ بساط نیب از  را یدستمال

:  گفت رفت، یم باال که نردبان از و آوردم قلم یجا

 کنم؟ رنگ   رو نجایا

.  گذاشتن دیسف یول بشه ینارنج دیبا بودم گفته  -

 هی باشه وار ید همرنگ یول شهیم دهید بد ینطور یا

 . تره دست

 ...زحمته: گرفت سمتم به و کنده تن از را کتش



  پنجه یرو و کرده دراز کتش گرفتن یبرا را دستم

  داد، یم دستم به که را کت. دمیکش باال را خودم  میپاها

 به را نگاهم اجبار به. کرد تعلل کردنش رها یبرا

  شیرها بعد. کرد نگاهم لحظه چند و دمی کش  یها چشم

. بود گرفته پرسش رنگ نگاهم. گرفت رو و کرده

 . شیها لب  یرو کمرنگ لبخند بخاطر مخصوصا

. کردم شیتماشا و ستادهیا عقب زدنش،  رنگ زمان تا

  قد... یدختر هر پسند مورد. بود یا دهیپسند جوان

  یها مالقات در اشی ادآوری از. دهیورز اندام و بلند

  یب. دادم فرو یسخت به را دهانم آب استخر، و باشگاه

 شده حبس نفس. کرد شکار را نگاهم  و دیچرخ هوا

  و خطاکارانه. دمیدزد چشم و کرده رها را ام نهیس در

 در زنگ. برخاستم و دهییسا هم به را می ها  دست خجل

 .  داد نجاتم هانصاب دنیرس راه از و

 در افتادند، یم راه که پنجره سمت به جوان یمردها

  دادند حیتوض کار یها قسمت ریسا نبودن آماده مورد

 یا اشاره. کردند محول بعد یروزها  به را نصبشان و

. کرد گرد عقب و زده نظرم مورد پنجره دو به

: زد اشاره کرد، یم پاک که دستمال با را شیدستها

 شد؟  خوب



 . آره: کردم دییتا و دوخته کولر درگاه به را نگاهم

 داشت؟ یاجه ینت: گفت یانه یزم شیپ چیه بدون

 درک را  منظورش. کردم  نگاهش چشم  گوشه از

 .بودم نکرده

 .من از  کردن فرار  -

 سمت به را ام زده وحشت نگاه. دیپر رخم از رنگ

 باز صبح تهوع حالت و دیچیپ دلم. دوختم ها نصاب

 .  شد رمیگ بانیگر هم

  اتاق یفضا از را خودم... شدن دور یبرا  گرفتم رو

  یرو پا. افتادم راه ها پله  سمت به و دهیکش رونیب

  اگه: گفت سرم پشت از شیصدا و گذاشتم پله نیاول

 !؟یدی د یم مرد هی عنوان به منم بود  شتریب سنم

 ریگ پله لبه به کفشم یپاشنه  لحظه همان . برگشتم

 از قبل. دمیکش نییپا سمت به عمیسر حرکت  و کرده

  شیها دست. شدم رها و خورده  چیپ میپا مچ واکنشش

 به را خود وار وانهید قلبم و آمدند جلو گرفتنم یبرا

 جانم به  هم با وحشت و اضطراب. دیکوب ام نهیس

  بودم دهی چیپ دورش به که را ییها دست و نشسته

 از خود دنیکش رونیب یبرا کردم تقال. دمیکش عقب

  بازوانش آهسته صورتم، به ینگاه با  او و آغوشش



 یبرا را م یپا و گرفته وارید به دست. دیکش عقب را

 دیچیپ وجودم عمق تا درد که کردم بلند گذاشتن نیزم

 .کردم ناله اریاخت یب و

 

  من_ از_بترس #

 نه_ و_هشتاد #

 

 شد؟  یچ: شد خم یتند به

 هم به قوا تمام  با را میها  دندان و بسته را میها چشم

  یب بایتقر میپا گذاشتن نیزم یبرا تالشم. چسباندم

 میبازو خوردنم، یسکندر از قبل و مانده یباق جهینت

 .جا نیهم نی بش: گرفت را

 پله لبه. دمیکش عقب را خودم و رفتهیپذ بار نیا

  فشرده با. دی کش رونیب را اهم یس یکفشها او و نشستم

 کنم فکر: گفت و بستم  را میها چشم م،یپا مچ شدن

 .خورده چیپ

 .شهیم خوب نمیش یم کمی. ستین یزیچ  -

 مشیندیبب شه یم دایپ یزی چ نمیبب برم. دکتر میریم  -

 .نه ای



:  گفتم شی ها چشم در رهیخ و زدم چنگ  را شیبازو

 . خوبم من

. برخاست سپس و ماند  میها چشم در ره یخ یا  لحظه

. دیرس راه از  یبافت شال با بعد یقیدقا و  گذاشت میتنها

 نیا از بهتر: گفت گذاشت، یم که مچم یرو را آن

 .نکردم دایپ

. دمیلرز خود به خورده، بافت شال ی گرما حس از

 هم در یا العاده فوق طرح  با اهشیس و دیسف رنگ

: بردم جلو شال کردن جدا  یبرا را دستم. بود دهیچیپ

 .گردنه شال نیا

.  کرد متوقف شال به دنی رس از قبل و گرفته را دستم

 را  نگاهش  او و دستم دنی کش رونیب یبرا کردم تقال

 .باش آروم: آورد باال

 .  شدم متوقف

 و باش آروم فقط: دوخت میها چشم به را  نگاهش

 یب رو درسته کنمیم فکر که یکار بزار. بگذره بزار

 . همش بگذره آروم بزار. بدم انجام صدا و سر

  آروم بزار لطفا: گرفت چشم و کرده رها را دستم مچ

 ... نشدم وونهید تا. باشم



 .دمینکش نفس

 .نشدم وونهید تو  بخاطر تا  -

  حبس مطمئن نفسم. چسباندم هم به را لرزانم یها لب

 شیها چشم. گرفت اشک از یرد نگاهش. بود شده

 طول شتریب  هیثان چند. انداخت ریز به سر  و بسته را

 یرو و شده  ریسراز چشمش از یاشک قطره تا دینکش

 . دیچک دیسف و اهیس شال

 !خوبه؟ جاش االن نینیبب نیایب دکتر یآقا  -

. برگشت عقب  به و کرده جدا شال یرو از را دستش

 سالن، یسو  آن در ستادهیا جوان مرد به ینگاه با

 دمید از شدنش گم تا نگاهم. برخاست. داد تکان یسر

  دمیکش یقیعم نفس. دمیکش نفس باالخره. داشت ادامه

 میها هیر وارد که ییهوا  ذرات تک تک کردم حس و

 را میها چشم. کند یم ق یتزر وجودم به  را درد شد،

 . بستم

 و دهیکش باال را خودم آمد، رونیب که ینصاب  نیاول با

 با جوان مرد. گذاشتم پله لب  هم کنار مرتب را میپاها

 گرید مرد. رفت  خروج در  سمت به یکوتاه یخداحافظ

 چرخانده خانه دور دورتا در را  نگاهش من از قبل اما

 .ه یجالب   یطراح دکتر: برگشت او سمت به و



 . کرد بدرقه  اطی ح تا را مردها. زد او یرو  به یلبخند

 کار به برخاستن یبرا را تالشم و زده پا را کفش

 چیه به او با بودن تنها به... رفتم یم دیبا. گرفتم

 .  کردم ینم فکر وجه

  برابرم در بگذارم، نیزم را میپا بتوانم آنکه از قبل

 من به پشت و آمده جلو یا کالفه نگاه با. شد ظاهر

 . زد زانو نیزم یرو

 .رفتم  عقب به یقدم

 ... باال ایب  -

 ؟یچ: کردم وارید بند را دستم یتند به

 . مارستانیب میبر دیبا  -

 . ستی ن نکاریا به یازین. برم راه تونم یم  -

. ندارم کار  نیا یبرا یلیتما وجه چیه به بودم مطمئن

. بمانم جا  نیهم را شب تمام شوم مجبور اگر یحت

  و انداخته میپاها ریز دست میتصم کی  با. برخاست

 . کرد بلندم

 ؟ یکن یم  کاریچ یدار: دمیکش ادیفر

.  ینکرد گوش اما یکن قبول و شنهادمیپ بهتره گفتم

 . نیماش یصندل یرو  زارمتیم فقط ندارم ام یکار



 به دنیرس تا. فشردم هم به قوا تمام با را میها چشم

 یم یکند به زمان. نکردم باز چشم یحت نیماش

 یم هم به قبل از شتریب لحظه هر من وجود و گذشت

 قرارم که نشیماش راننده کمک یصندل  یرو. دیچیپ

 ... نمیماش: گشودم  چشم داد، یم

 . خونه ارهیب  یکی گمیم  -

 . خونه برم تونم یم  خوبه حالم  -

  حق یول ادی یم بدت من  از: داد لمیتحو  یپوزخند

 .یکن له و  خودت یندار

  مارستانیب به دنیرس تا. آورد هم را ام یباران و فیک

 کردنش یچی باندپ نیح دکتر. اوردمین  زبان به چیه

 و برداشتن قدم از میپا شدن بهتر تا کرد دیتاک

 . کنم یخوددار دار پاشنه کفش دنی پوش نطوریهم

 نیتر یا گوشه تا را خودم  آسانسور به  ورودمان با

 و گرفته دست به را فمیک او و دمیکش  وارکید نقطه

  و شده وارد اول طبقه در مستانه. ستادیا کنارم

 فیک به ینگاه با. دیکش او یسو به من از را  نگاهش

 نگاه و زده یکج لبخند داشت، قرار دستش در که من

 . کرد  نگاهم حواله را  پرسشگرش



  ریمس در را ام برهنه یپا و شده خم جلو به یاندک

 به را ام گرفته دست به یها کفش. دادم قرار دشید

 یچ یوا یا: آمد  جلوتر او و دوختم مستانه چشمان

 ؟یشد

 

  من_ از_بترس #

 نود #

 

 . زدم گاز را لبم

 . خورده چیپ پاشون  -

 ؟یخوا یم کمک: شد  خم مستانه

 نینگ به: زد یلبخند او و دادم تکان ینف به یسر

 . آسانسور  یجلو ادی یم االن. دادم خبر جان

 ! ن؟ینگ: کرد نگاهش پرسشگر مستانه

. یعال ی لیخ . نطوریا که : فرستاد باال را شیابروها 

 . جون روزه یف نمتیب ی م امی یم بعدا. برم من پس

  تشکر چطور نشدم متوجه. گذاشت مانیتنها  مستانه

  قطع را دشید ریمس یآهن یدرها دادم اجازه و کردم



 من یکینزد یبرا. بود نگاه  نیاول مستانه نگاه. کند

 هر بود خواسته ژنیب که همانطور دیبا. مرد نیا به

 از شدن دور یبرا گشتم ی م یا خانه دنبال زودتر چه

 نیا از گرفتن فاصله و کردن فرار یبرا. مرد نیا

 .  کنم اقدام طالق یبرا آن از بعد توانستم یم. مرد

 خودم: راندمش عقب که انداخت یم میبازو  ریز دست

 .تونم یم

 هیتک. افتادم راه به. گرفت فاصله ینیخشمگ  نگاه با

  قدم من از کم اریبس فاصله در. رفتم جلوتر و وارید به

.  کرد یم من از مراقبت ی برا را نکاریا. داشت یبرم

  یبرا را شی ها دست د،یآ  شیپ یمشکل که یصورت در

 .اوردیب  جلو کمک

  تیحما یبرا را دستش ستادم،یا که خانه در به هیتک

 . آورد جلو من از

 که بود اش خانه در نیا ما، خانه در شدن باز از قبل

  اش خانه  در چهارچوب  در آشنا رزنی پ. شد گشوده

 . آراز: ستادیا

 . گرفت من از چشم

  زن. شدم ره یخ در آستانه در گرفته جا  یبایز زن به

 ... سالم:  شد قدم شیپ



 ...خاتون میمر: برداشت جلو به یقدم

  کردم یادآوری ذهنم در و گفته  پاسخ. کردم کج را سرم

 . دینام یم خاتون میمر او که  را یمادربزرگ

 شده؟  یچ من یخدا: آمد رونیب زن

 کمک ناطق یآقا. خورده چیپ پام. ستین یزیچ  -

 . کردن

 خدا: زد یلبخند و چرخانده صورتم در را  نگاهش زن

 .  شکر رو

 .یای یم یبود نگفته  -

 و سراغت شمیم مجبور ستین ازت ی خبر یوقت  -

 .رمی بگ ینطور یا

 ام؟ بچه مگه: شد زن کینزد

  چرا: گفت من به رو و کرده لمس را شیبازو زن

 . داخل انیب کن کمک آراز نجا؟یا

. خونه رمیم. نه: بردم در زنگ سمت به را دستم

 یلیخ بهشون  جا نیهم تا ممنون. شما  از ممنون

 . دادم زحمت

 را دستم. فشرد را در زنگ و آمده جلو  من از قبل

  خانه در شدن باز تا. بردم جلو در کردن باز یبرا



 با شدن باز محض به و  داده یفرار زن  از را نگاهم

  آراز دست  از را فمیک کرده، تشکر یا مسخره لبخند

 .  شدم داخل یتند به و دهیکش رونیب

 سرعت به ن ینگ. بستم را  میها چشم خانه، در به هیتک

 ؟یشد یچ مامان: آمد جلو و زده رونیب  آشپزخانه از

 راز؟یش می بر: زدم چنگ  را نینگ دست

 *** 

  شام نینگ.  شدم خم شده  پهن سفره کردن جمع یبرا

 را بودن مامان کنار من و بود دوستانش مهمان را

 فرودگاه به را خودمان میپا وجود با. بودم داده حیترج

 بودم دهیخر جان به را نینگ  یغرغرها. میبود رسانده

 .  کنم فرار  ناطق آراز حضور از تا

 شدم زیخ مین ینیس برداشتن یبرا و زده تا را سفره

 نگاه. برگشتم یتند به. گرفت را میبازو  مامان که

  پرسشگر او و دوختم شیها چشم به  را هراسانم

. شدم خم مقابلش و گرفته دندان به را لبم . کرد نگاهم

 ؟ یخوا یم یزیچ شده؟ ی چ: دمیپرس و دیکش را دستم

 یسخت به. فشرد دستم به را اش رفته ضعف انگشتان

 ...بگو تو: داد تکان را شیها لب



 . بستم را میها چشم

 هست؟ یچ  -

 . رمیبگ  طالق خوام یم: دوختم مامان به را نگاهم

 

  من_ از_بترس #

 ک ی _و _نود#

 

 به را لبم. داد تکان را  دستم. شد گرد شیها چشم

 یم فرو دلم ته. زدینر فرو میها اشک تا گرفتم دندان

 . زدیر

  نگاهم دندیلرز یم حدقه در که ییها  چشم با مامان

 در یتوان من اما بود کالمم ادامه منتظر  نگاهش. کرد

 . دمید ینم خود

 ... اون: دیپرس دهیبر دهیبر  و یسخت به

 . آمد باال ش یها لب تا خجلم  یها چشم

 ... َمرد  -

 یم آمدنش زبان به از. جمله  نیا یبرا ندارم یجواب

  چشم. ام معده از بدتر دلم. چدیپ یم خود به قلبم. لرزم



 راه چشمانم، یسیخ. دیچرخ مامان صورت دور میها

 کرده هوا از  پر را میها ه یر. بود بسته را زدنم حرف

 مامان نخواستم من... خواستم ینم: کردم باز دهان و

.  کردم سه یمقا ژنیب با و اون. کردم  فکر بهش اما

  یجا اگه کردم فکر نیا به من ... من کردم فکر بهش

 ...بود ژنیب

 . دهم ادامه امد ین باال نفسم

 ...  َمرد اون: ختیر فرو  چشمم یتو زده حلقه اشک

 یب همش. مامان دونم  ینم من: بستم را میها چشم

 گفت بهم اون اما ستی ن یچیه دونم یم من. هیمعن

 . داره دوسم

 .فرستاد رونیب را نفسش مامان

 با من. کردم فکر بهش یول من. خوام ینم من  -

  باشم ینطوریا خوام ینم  من دارم؟ ی فرق چه ژنیب

 نیا به خوام ینم. کنم فکر  بهش خوام ینم. مامان

  فکر همش... تونمینم یول کنم فکر گفته که جمله

... چرا پرسم یم خودم از. داره دوسم اون کنمیم

 ... هیچ شیلیدل

 چرا: کردم رها میها اشک نیب و یسخت به را نفسم

 فکر و پرسمیم خودم از. باشه داشته دوسم اون دیبا



 کمکم بازم یجلو اون ی ول. گهیم دروغ داره کنمیم

  گه یم  بازم. کنهیم  کمک نینگ به بازم. کنه یم

 هیگر و  نکنم اش وونهید گهیم. نکنم اش وونهید

 مامان؟ کنه یم هیگر چرا. کنهیم

 . نشست اشک به مامان یها چشم

 راند، یم  عقب که را میها  اشک. آورد  باال را دستش

 . کرد نوازش را صورتم

 . مامان متاسفم: دمینال

 از دستش. ختیر فرو ام جمله نیا با  شیها اشک

 را میها چشم. افتاد نییپا  و خورد ُسر امگونه  یرو

 . بستم

 ؟ یر...دا...ش... س  ...دو  -

 سرم مامان  یها چشم به رهیخ. برداشتم سر یتند به

 . گرفتم دندان به را  لبم. دادم تکان نیطرف به را

 ... ژَ ...یب  -

  و ستیب.  کنهی م انتیخ  بهم داره: دمیپر کالمش نیب

 . داشته  زن ساله کی

  شیها چشم. نشست مامان یها لب یرو  یخند تلخ

 ...َطال: داد تکان یسر  و بسته را



 یبرا. َمرد اون یبرا نه... طالق: گفتم نانیاطم با

 .خودم یبرا. نینگ

 . فشرد را دستم مامان

 با.  افتادم راه و برداشته  را ینیس. رفتم عقب

 یصندل یرو . دیچیپ هم به دلم زیم یرو  قراردادنش

 . بستم را میها چشم  و نشسته

 یگوش سمت به. برخاستم تلفنم یصدا شدن بلند با

  ینیسنگ حس با. افتادم راه مامان تخت یرو تلفنم

  ناطق آراز نام. رفتم جلو ام یگوش یرو  مامان نگاه

  برداشت سر حضورم با مامان. دیلرز یم  یگوش یرو

 و زده چنگ را یگوش. دمیگز لب. کرد نگاهم  رهیخ و

 گرفت؟ یم را ام شماره چطور. افتادم راه یتند به

 .گوشم به چسباندم را یگوش لیم یب

 . سالم: گفت آرامش  یصدا

 ... سالم: جا همان نشستم و کتابخانه به انداختم چنگ

 ؟ییکجا  -

 مگه؟ چطور: دمیکش را رمیشمش هم باز

 .  خشن چه: گرفت  خنده از ییها رگه شیصدا

 . کردم مکث



  خواست یم کارفرما بگم  خواستم یم ینزن اگه  -

 .  نتتیبب

 .او آرامش از و خودم خشم از. آمد درد به... دلم

 ؟ییکجا بپرسم تونم یم ینزن  اگه حاال  -

 .رازیش  -

 بود؟ زیآم تیموفق: گفت ی محو خنده با

 ؟یچ: دمیپرس و  سرم یباال دندیپر میابروها 

 . من از فرار  -

 

  من_ از_بترس #

 دو _و _نود#

 

 تو از دی با چرا بپرسم  خواستم. بودم افتضاح چقدر

 تتیاذ یل یخ حتما: گفت من از قبل او اما کنم فرار

 . یکرد فرار دور نقدریا بار نیا که کردم

 کنم؟ فرار ازت دیبا چرا: کردم یتلخ خنده

  خواهم یزود به. گفت خواهم: دیکش یقیعم نفس

 . گفت



 جدا گوشم از را یگوش متعجب. کرد  قطع را تماس

 کرد؟ قطع واقعا. کردم

 به مرا نینگ یها صحبت یصدا شب  یها مهین

 به و ستادهیا در پشت. کشاند اطی ح یسو  آن آشپزخانه

 یصدا. شدم رهیخ نی نگ نشسته اشک به صورت

 برگرده بابات نکهیا محض به: گفت  مردانه یآشنا

 .  ادهیز کنه  باطل رو نامه وکالت اون نکهیا احتمال

 اعتماد بهت. کنه ینم قبول کنم؟ کاریچ یگیم  -

 ترسهیم. کنهینم اعتماد ا یاسون نیا به مامانم... نداره

 من. آراز کنه تشیحما نداره رو یکس مامانم. ندهیآ از

 خوام ینم. بشه دیناام منم از کنم یکار  خوام ینم

 من بخاطر سال همه نیا مامانم آراز بشه تیاذ مامانم

 . شده تیاذ

 کنم؟ یم تیاذ و مامانت من یکن یم فکر  -

 .نه که معلومه  -

 سمت به. دمیکش ها یکاش یرو را  میها ییدمپا

  عذاب در من تعلل از دخترکم. بودم آمده که یریمس

 تعللم و خواستم یم نینگ یبرا را میروزها من. بود

  یسرما از... دهیکش دراز  تشک یرو. داد یم آزارش

 و سرد. دمیلرز خود به شدم، اتاق داخل  که شبانه



  از گرید روز چند تا زمستان. لرزاند را  تنم هوا یگرم

 یم شی پ نینگ خواست  مطابق دیبا. دیرس یم راه

 صحبت یحقوق  یآقا با تا گشتم یبرم فردا دیبا. رفتم

 از استفاده و خانه ریی تغ به دادم یم تن دیبا. کنم

 یم دخترم به متعلق که را یاموال دیبا . ژنیب اموال

  تا نینگ  خواسته به دادم یم تن دیبا. گرفتم یم بود

 قیال سن نیا در دخترکم. برگردد وجودش به آرامش

 . نبود یعذاب نیچن

 همراه را مامان. کرد استقبال برگشتمان خبر از نینگ

 نینگ. داشتم ازین حضورش آرامش به. بودم آورده

  از توانستم ی م را نیا. بود خوشحال حضورش از هم

 مامان حضور خواستم یم دیشا. بخوانم شیها چشم

 هم دیشا. کنم یدور ناطق آراز از تا شود  یا بهانه

 جانم به افتاده استرس با مقابله یبرا  یراه دنبال

 . بودم

 را بودن مامان کنار و کرده انتخاب را یدورکار  نینگ

 یحقوق یعل با یمالقات یبرا را دو هر. داد یم حیترج

  لبخند نامه وکالت دنید با یحقوق یعل. گذاشتم تنها

 خونه دهیم اجازه  شما به نامه  وکالت نیا: زد یکمرنگ

 . د یبزار فروش به  و نیماش و



 بفروشم؟ رو خونه تونم یم یعنی  -

 دیتون یم  بله: داد تکان مثبت عالمت به را سرش

 اسم به ایگو که ینیماش نطور یهم. دیبفروش رو خونه

 یعنی ومدهین نیماش از یاسم  چون. هست همسرتون

 اسم به حاضر  حال در که ییها نیماش تمام شامل

 نام انتقال یحت دیتون یم. شهیم هم هست همسرتون

 .خودتون اسم به نیبد

 بکنم؟  و نکاریا: دمیپرس

 عنوان به متاسفانه: د یخند مهربان ی لیخ  و آهسته

 ممکنه. دیبکن  و نکاریا بگم بهتون تونم ینم من لیوک

  بکشونه دادگاه به نکاریا  بابت رو شما همسرتون  بعدا

 ...اما

 خم یاندک  نمانیماب زیم یرو و دهیکش  جلوتر را خود

 نیخوایم و من شنهادیپ اگه: کرد  نگاهم و شده

 . نیبد انجامش

 .افتاد خط میابروها 

 اموال نیا از یقسمت برگردوندن با دیبتون بعدا دیشا  -

 .بدن طالق رو شما دیکن یراض و همسرتون

 ن؟ یکرد دا یپ یمدارک  -



 طالق به اقدام یبرا الزم  مدارک حاضر حال در من  -

  اقدام طالق یبرا من دیی بفرما وقت هر شما. دارم و

 .کنم یم

 بزنم خودم اسم به رو  یفعل خونه بخوام اگه  -

 ممکنه؟ 

  حاضر حال در شما. البته: داد تکان یسر  نانیاطم با

 .نیبخوا اگه کنم اقدام تونم یم من. نیدار وکالت

 به نیماش و  خونه خوام یم: دادم تکان  دییتا به یسر

 اسم به هم دخترم ن یماش نطوریهم. بشن اسمم

 یم. نگهیپارک  تو االن که خودش نیماش و همسرمه

 ارم؟یب در همسرمم یها ییدارا ستیل تونم

 ینیماش و خونه هر میتون ی م. کنم یم هیته براتون  -

 یول میبد انتقال شما اسم به رو باشه اسمش به که

 . ادین شیپ ی مشکل تا میبد  انجام جدا جدا و  نکاریا دیبا

 یط ندهیآ به  فکر با را خانه تا یحقوق یعل دفتر ریمس

 میپا تیوضع مورد در آسانسور در مستانه. کردم

 .شده بهتر خدا شکر: زدم یلبخند  و دیپرس

  یشخندین گذاشت، یم رونیب  آسانسور از  که را شیپا

  ها خوبه اشون رابطه دیجد  هیهمسا و جون نینگ: زد

 .یانگار 



 . ان یخوب یدوستا  -

 . ماندگار شونیدوست... انشاا: داد تکان یسر

:  دمیکش رونیب را خودم آسانسور  یدرها شدن باز با

 .نمتیب یم بعدا. زمیعز فعال... نیآم یاله

 باز و کرد حرکت آسانسور. دمیکش رونیب را خودم

. برگرداند هاوس پنت واحد سمت به مرا ،یدر شدن

 . شد ام رهیخ و بسته سر پشت را در

 

  من_ از_بترس #

 سه _و _نود#

 

  ریدلگ نگاهش. دمیکش سمتش به دوریکر در را میپاها

 وارید سمت به را خودم و بسته را م یها پلک. بود

 . شود رد و گذشته کنارم از تا دمیکش

 .نداشت ی دلچسب چندان نگاه. آمد جلو

 یها قدم. رفتم عقب  اضطراب با شد، که کینزد

  زل چشمانم  در... من یسو به. داشت ادامه اما بلندش

 ده،ینرس و دهیرس. باشم آرام کردم ی سع. بود زده

 . زد سرم  پشت وارید یرو  را دستش



 .دمیپر جا از دستش ضربه با

 را میها چشم . دیرس مشام به عطرش  یآشنا حهیرا

  کی به هیشب  یزیچ اش،ی کی نزد حجم نیا از. بستم

 یاعضا تک تک و افتاده راه ام جمجمه از انیجر

 یباق وار ید در ییجا. آمد باال و زده چرخ را بدنم

 وارید بودم دواریام. رفتم عقب هم باز اما بود نمانده

 . ببلعد مرا و شده باز

 سمت به و زده حلقه کمرم دور به را دستش یز یخ با

 .دمیکش خود

 ناخودآگاه سرم. رخش به رخ. اش  نهیس به نهیس

 .شد  شیها لب مماس  میها لب و رفت عقب

 وانهید. شد  یخال دلم یتو تنش، با شکمم برخورد از

. دمیکش عقب را خودم. کرد یم یغلط چه. بود شده

  خطوط. رمیبگ فاصله داد اجازه و کرده شل را دستش

 ...شیها چشم کنار قیعم

 فاصله از قبل  او و سوخت میها چشم. شد تنگ نفسم

. برد نیب از را آمده وجود به فاصله یحرکت با گرفتنم،

 میهاه یر از اریاخت یب را نفسم و دمیکوب اش نهیس به

 . دیکش رونیب



 عرق. دمیلرز خودم به. شدم رهیخ ش یها چشم به

  یرو را  انگشتانش. افتاد راه کمرم غه یت از یسرد

 را اش شده جدا هم از یها لب. داد  حرکت میپهلو

 . افتی یم ادامه تیوضع نیا دینبا. آورد  جلوتر

 .  دی کاو را وجودم  ته تا نگاهش

 حس را امی کرخت. آورد  جلوتر را سرش. زدم شل

 یصورت در زد یم ادیفر لرزانم شیها  لب. بود کرده

 دار خش یهانفس. زد  نخواهم پسش ببوسدم که

 نگاه. داشت یبرم پرده جانم به افتاده ضعف از امشده

  نفس شد، بسته که شیها چشم. شد تر ک ینزد گرمش

 سر. فرستادم میهاهیر به را  اطراف یهوا تمام. دمیکش

 اش یشانی پ به ام یشانیپ. کردم خم را ام شده نیسنگ

. آورد  باالتر کمرم قوس در را انگشتانش. خورد هیتک

  منقبض و خورده چیپ ام تنه  نییپا انگشتانش حس از

 .  شد

 توانستم یم  اما بودم شده وانهید. بستم را میها چشم

 .  دادمیم  تن لحظه نیا در یز یچ هر به... رمشیبپذ

 کرد، فوت صورتم در که ینیسنگ نفس نیب شیصدا

 ...تیوضع نیا با: دیرس میهاگوش به



  دهیکش می پاها نیب تا گرما. خورد میها لب به نفسش

 .شد

 

  من_ از_بترس #

 چهار_و _نود#

 

 ؟یر یبگ و بهم  احساست یجلو یخوایم  -

 را نفسش او. کردم نگاهش و گشوده  چشم یتند به

 بود، همراه  شیهالب لرزش با که یدرد با بار نیا

  و دهی کش دندان به را لبم. کرد فوت صورتم یتو

 چشم. رفت یم نییپا و آمد  یم باال اش نهیس. دمیگز

 . بود صورتم مات شیها

 و کردند میرها  شیها دست. برداشت  عقب به یقدم

  اش خانه سمت به... نه آسانسور داخل. رفت عقب

  یها پله  رنگ قرمز برچسب با را یا قهوه در. نه

 . رفت رونیب و کرده باز  یاضطرار

 . شدم رها وار ید به هیتک

 ام نهیس  یرو را دستم کردم؟ یم داشتم یغلط چه

 هراس و ترس. شد یم باز نفسم راه دی با. زدم چنگ



  ینیسنگ حجم. بود کرده ام  زده وحشت افتاده جانم به

. بود روبرو به نگاهم. کردم یم حس خودم یرو را

. شود کمینزد نیچن نیا بود داده اجازه خود  به چطور

 شده کینزد چنان. بود دهیچیپ دورم به  را دستانش

 آنقدر. باشد ام یزندگ فرد نیتر محرم  که انگار بود

 ... که بود شده کینزد

 در یتوان. بود حس یب. کردم نگاه می ها انگشت به

 فهماندم یم او به دیبا. دمید ینم برخاستن یبرا خود

 . کجاست یزندگ حدود و حد

 ... دخترم  -

 از را خود که کردم نگاه زن به. برداشتم سر یتند به

 .  آمد جلو و دیکش رون ی ب او خانه

 ؟یخورد نیزم  -

 لحظه؟  نیا در االن؟

  زن. دادم تکان ینف به یسر و دهیکش باال را خودم

 بدون را خودم من و کرد  دراز کمک یبرا  را دستش

  نیا در توانستم ینم. دمیکش باال اون با  دست تماس

 از تر فیکث را خودم. باشم داشته یارتباط او با لحظه

 .  دانستم یم دیبا که یآن



 جلوتر... ژنی ب خانه. انداختم مان خانه  در به ینگاه

:  گفتم زن به رهیخ فشردم یم که را در  زنگ. رفتم

 . افتاده فشارم کنم فکر

  نگاهش نینگ. شد باز خانه در تا دیکش طول  هیثان چند

  رنگ چشمانش و دهیکش زن یسو به من از را

 ...  جون میمر: گرفت

  فشارش  مامان کنم فکر: زد شیرو به  یلبخند زن

 .جان نینگ افتاده

 یسر و زده یلبخند. شد  ام حواله نینگ نگران نگاه

 فرصت  یزمان چه نینگ  نبودم متوجه. دادم تکان

 دیرس یم  نظر به اما بود افتهی را زن نیا با ییاشنا

  انتظارش من  که باشد یآن  از تر یقو ی لیخ ارتباطش

 . دارم را

 .دییبفرما: گفتم زن به رو و دهیکش عقب را خودم

 

  من_ از_بترس #

 پنج _و _نود#

 

 . دخترم ستین  خوب حالت: زد  یلبخند زن



  نینگ و خواستم یم ییتنها. انداختم ریز  به سر خجل

: گفت دیکش یم که  داخل به و گرفت را میبازو

 دنتونید  از هست جونمم مامان. جون  میمر دییبفرما

 . شهیم خوشحال  یلیخ

 عقب قوا تمام با و چسبانده یجاکفش به را خودم

 یا اشاره زن. کنم یدور زن با برخورد از تا دمیکش

 . ار یب نیریش زیچ  هی مامان یبرا: زد من به

  سر پشت  را در زن و دی دو آشپزخانه سمت  به نینگ

 آروم. کنه یم داغون و  آدم ادیز فکر: گفت و بسته

 . باش

  آرام داشت یتیاهم چه. شدم رهیخ زن  یها چشم به

 کشانده  درد به را وجودم تمام دلشوره. نه ای باشم

 !اش نوه از دور بودم شیپ یساعت محتاج من. بود

 به و کرده کینزد میها  لب به را شربت وانیل نینگ

 برات نیبب یمامان. شما دییبفرما: زد اشاره زن

 . آوردم مهمون

  ش...خو: گفت که دمیشن را مامان  سخت یصدا

 . اومد...

 مشغول مامان و نینگ  کنار خانم میمر دادم اجازه

  به. کردم پرت  اتاق در را خودم و باشد بش و خوش



  او یهاامیپ صفحه وارد و زده چنگ لم یموبا یگوش

 تمام اگر یحت. کند نیچن من  با بود کرده جرات. شدم

 نیچن دینبا  هم باز بودمیم ونشیمد هم را امیزندگ

 به را لرزانم یها دست. نداشت یحق نیچن. کردیم

  انگشت. کردم متمرکز یگوش صفحه  یرو یسخت

 یسو آن مرد یبرا و آورده در حرکت به را ام اشاره

.  بودم ونیمد اندازه از شی ب او به روزها نیا که خط

 داشت را داشتنم دوست یادعا که یمرد یبرا

 توجه بدون نمیبب  یرفتار  نیچن گهید باری نوشتم»اگه

 .« کنمیم  تی شکا ازت میخورد که ینمک  و نون به

. دیلرزیم وجودم تمام. شد دییتا عی سر  یلیخ امیپ

. کردم نگاه یگوش به ترس با و دمیکش عقب را خودم

 بتواند که یجواب. برسد راه از یجواب بودم منتظر

 دهد نشان که یجواب. دهد نشان را بودنش دهیترس

  نخواهد فراتر  مشیحر  از پا گرید کباری  ناطق آراز

 ... اما. گذاشت

 ؟یای ینم چرا مامان: گشود را در که بود نینگ نیا

 شده؟ یچ: آمد جلوتر او و کردم نگاهش وحشت با

 یتوان می ها لب. انداختم باال چیه یمعنا به را سرم

 . نداشت صحبت یبرا



 یتب چه اوه: دینال و گذاشته ام یشانیپ یرو  را دستش

 .مامان یدار

 ... خوبم: دادم فرو را دهانم آب

 

  من_ از_بترس #

 شش _و _نود#

 . امی یم رمیبگ دوش هی برو: راندمش عقب

 .دکتر میبر ایب ینشد بهتر  -

 ام یگوش همزمان  و کردم مشیتقد یلبخند یسخت به

  به. دمیچرخ  تلفن یگوش سمت به یتند به. دیلرز

 و  شده خم تلفن یرو در شدن  بسته محض

  یا قروچه دندان اول همراه نام دنید با . برداشتمش

. است دهیترس قطعا دادم یدواریام خودم به. کردم

 نیا با. دهد ینم اممیپ نی ا به یجواب که است دهیترس

 یسو به و کرده  رها یتخت پا یرو را یگوش  نانیاطم

 . گرفتم یم دوش دیبا. افتادم راه حمام

 را اشیگوش مدام که یخانم  میمر کنار دوش از بعد

 شیرو به یلبخند کردم یسع و نشسته کرد یم چک



  آراز: گرفت یگوش از را نگاهش ینگران با او. بزنم

 .برگرده بزنه یدور هی رهیم گفت. خاموشه شیگوش

 .  دمیکش دندان به را لبم

 کار براش حتما : گرفت ونیزیتلو صفحه  از چشم نینگ

. شهیم تموم شیگوش یباتر  وقتا یبعض اومده شیپ

 . دینباش نگران

 چقدر: گفت مهربانانه ن ینگ به ینگاه با خانم میمر

. براش ی شد خواهر مثل. دخترم گهی م تو از آراز

 .یکرد پر  و اش نداشته خواهر  یجا

 .بزرگمه داداش مثل آراز منم یبرا  -

 .  دونم یم: دیخند خانم میمر

 به مرا یا لحظه نگاهش. دیکش میسو به را  نگاهش

  یم بود افتاده اتفاق آنچه مورد در مبادا. لرزاند خود

 نینگ به هم هنوز توانست یم صورت  نیا در. دیفهم

  یم اگر باشد؟ داشته یدید نیچن  آراز با اش رابطه و

 !دانست؟ یم اگر د؟یفهم

 کردم درخواست خانم میمر از و دادم  را شام بیترت

 دست ی رو را دستش زیم پشت. باشد همراهمان



  دخترت پخت  دست: فشرد یگرم به و گذاشته مامان

 . نداره حرف

 صورتم به و جانی ه با ها مدت  از بعد. زد لبخند مامان

  کرد یم مجبورم که ییسالها یادآوری با. دوخت چشم

  ادی پخت روش و ستادهی ا کنارش یناراحت و خشم با

 نیچن به را نینگ من. گرفت عمق لبخندم  رم،یبگ

 .  بودم نکرده وادار یحس

  و برخاست گذشت، که شب ازدهی از ساعت خانم میمر

  چوقتیه. موند  کجا بچه نیا نمیبب برم: گفت  ینگران با

 زنگ ییجا بره بخواد یوقت. کرد ینم رید ینطور یا

 .دهیم خبر حتما زنهیم

 ینطور ی ا چوقتیه: انداخت ساعت به ینگاه نینگ

 نه؟ کنه ینم رید

 

  من_ از_بترس #

 هفت _و _نود#

 

: دمیخند و ده یکش دندان به را لبم. کرد دیی تا خانم میمر

 . حاال ادی یم شده یبزرگ مرد. ستین که بچه



.  دمیدزد چشم. شد دهیکش صورتم به خانم میمر نگاه

 به را لبم. بودم نکرده که ییخطا  از... خطاکارانه

 عزم خانم میمر. بستم  را میها چشم و  دهیکش دندان

  یبرا همسرش با تماس یبرا مشیتصم. کرد رفتن

  را در. کرد شان خانه روانه را او زشیعز نوه افتنی

  میمر شیپ حاال: دیورچ لب نینگ و بستم سرش پشت

  اما بشه نگرانتر ارمیب روش به خواستم ینم خاتون

 یحت اون. موندن خبر ی ب نقدریا دهیبع آراز از واقعا

 .دهیم امیپ  ام یشب نصفه

 تو به دهیم یچ امیپ مثال: دمیکش هم در  را میها اخم

 ه؟ یچ یبرا یک ینزد همه نیا ؟یشب نصف

  حرف یچ همه  از معموال:  انداخت باال را  شیها شانه

  یلیخ اطالعات. جامعه طیشرا از... کار  از. میزنیم

  یبرادر مثل. ازشون کنمیم استفاده منم. داره یخوب

  رو یکی  کنمیم حس االن تازه. نداشتم چوقتیه که

  که. بزنم حرف باهاش مشکل و دغدغه  بدون که دارم

 .باشه کننده دلگرم حضورش  و باشه قراره

 باشه؟ برادر تو یبرا دیبا یچ یبرا بهیغر هی: دمیغر

 !اعتماده؟ قابل  معلوم کجا از



 پولم؟ دنبال ؟!باشه دیبا یچ  دنبال آراز قا یدق مامان  -

 کل تونه یم نشیماش اون با. داره  شتریب خودش

 درآمد سامان قول به. بفروشه  بخره رو  ما خانواده

  و چشم عاشق.  جراحه هی  درآمد برابر ده  اش انهیماه

  هی کردیم یسع شیپ وقت یلیخ بود شده اگه ابرومم

  باهام بخواد داشت فرصتشم و رهیبگ ش یپ گهید راه

 آراز به قراره من از نظرت به. نکرد  یول کنه یباز

 !باشه؟ افتاده راه دنبالم  که برسه یچ

 گذره؟ یم یچ آدم هی  سر تو دونهی نم یشکیه  -

 که مردم پسر یمامان بگو شما بگذره؟ خواد یم یچ  -

  و من ی بابا تونه یم که مردم پسر داره یچ همه

  من به بزاره  و وقتش  دیبا یچ یبرا  بفروشه بخره

 دینبا که باشه  تونه یم یچ دنبال کنه؟ محبت نقدریا

 کرد؟ اعتماد بهش

 را دهانم آب. شد دهیکش م یسو به نینگ  از مامان نگاه

  من: افتادم راه  به اتاق سمت به و داده  فرو یسخت به

 .دونم ینم

  و زده رونیب اتاقش از عجله  با نینگ شب  یها مهین

  ونیزیتلو مقابل از را خودم. دیدو خانه در سمت به

 شده؟  یچ : دمیکش باال



  گردن یم  آراز دنبال سامانه: برگشت سمتم  به نینگ

 . ستین ازش یخبر هنوز

 به را یشال و افتاده راه اتاق سمت به. برخاستم  جا از

 مطمئن. رفتم نینگ دنبال و انداخته م یها شانه دور

 ... خواب مامان و است بسته مهمان اتاق در شدم

 یعذرخواه: کرد خم یسر دنم،ید با ی ابانیخ سامان

 .شدم مزاحم کنمیم

: دمیپرس دیترد با. آمد رونیب دهیپوش لباس خانم میمر

 شده؟  یزیچ

 

  من_ از_بترس #

 هشت_و _نود#

 

 . باشه تونهیم کجا نمیبب برم  -

 ن؟یزد زنگ دوستاش به: دیپرس نینگ

 بود کجا دوست: آورد لب  به یتلخ لبخند خانم میمر

 .ام بچه

 مامان؟ برم منم: کرد نگاهم نینگ



 میمر همراه. کرد یراه را نینگ دمیترد. داشتم دیترد

 ترس  دیرس یم نظر به که یابانیخ  سامان و خانم

  شدن گم از ساده ینگران  کی از فراتر ی ز یچ  نگاهش

 . باشد زش یعز قیرف

. آن صفحه به دوختم چشم و نشسته ونی زیتلو مقابل

.  دمید ینم افتاده راه یباز  مسخره نی ا یبرا یلیدل

.  بود کرده  قهر یکودک همچون و داشت یبزرگ یادعا

 روشن تلفنش من امکی پ افتیدر زمان بودم مطمئن

. کردم چک و رفته یگوش سراغ گری د کباری. بود

 زمان آن تا پس. بودم گرفته  را افتیدر امی پ مطمئنا

 ... آن از بعد و بود روشن

 شدن باز و سالن در ییها قدم یصدا شدن دهیچیپ با

  محض به. کردم باز را خانه در. برخاستم یتند به در،

.  دیکش رونیب در یال از را خود و کرده یمکث دنم،ید

 فرو را  دهانم آب. دوخت من به را اش  رهیخ نگاه

 یم دنبالش خانه از رونیب یوقت بود برگشته. دادم

 عقب  به یقدم و کرده در بند را دستش. گشتند

 به دیبا.  گرفتم نگاهش از چشم یسخت به. برداشت

 .است برگشته که دادم  یم خبر نینگ

 ؟یشد نگرانم  -



 اخم و دهیکش داخل در یال از را خودم. رفتم عقب

 .زدم وندیپ  هم به را میها

 عمرا نه؟  بود یخودیب توقع: داد ادامه پوزخند با

 .یبش نگران من یبرا

 .رفتم تر عقب

  باشه ینطوریا یخوایم که حاال: داد تکان را سرش

 .  جلو میبر  ینطوریا بزار

 .  کردم ینم درک را منظورش. کردم نگاهش متعجب

 .روزهیف  خانم  ریبخ شبت: رفت اش  خانه سمت به

 یم آراز آنچه از یدرک من. دادم فرو را دهانم آب

 همراه بعد یساعت. کردم خبر را نینگ. نداشتم گفت

 به را سرش  و نشست کنارم. دیرس راه  از خانم میمر

  ینم نگرانت ینطوریا چوقتیه من: زد  هیتک ام شانه

 .مامان کنم

 

  من_ از_بترس #

 نه _و _نود#

 



 ... دخترکم. فشردمش خود  به تر محکم

. نداشتم بود گفته آراز آنچه از یدرک هم بعد روز

 یلیخ. کردم درک را اش جمله  یمعنا رید که افسوس

 ...دیبا آنچه از رترید

 .شد شروع بعد روز از زیچ همه اما

 باز خانه در زنگ با  را میها چشم شب  آن یفردا

  یاسکندر خانم: گفت ساختمان نگهبان یوقت. کردم

 یآقا سراغ آوردن، فیتشر پاسگاه از ونیآقا

 .  رنیگ یم رو یاسکندر

 ... ژنیب با س؟یپل. کرد خی تنم دنشیشن از

 ؟یاسکندر خانم  -

 انیب دییبفرما اجازه: دادم حرکت  را میها  لب یسخت به

 . باال

  سرم یرو را شال و زده  تن را میمانتو.  افتادم راه به

 قطعا ژن؟ی ب. خواستم یم کمک یکس از دیبا. دمیکش

  نیچن در چوقتیه... نه فرهاد؟. نه حاضر  حال در

 به یناگهان یفکر با. شد ینم حال کمک  یطیشرا

  یصدا. گرفتم شماره و  برداشته زیخ  لیموبا سمت



 دییبفرما: دیرس گوش به خط یسو آن در جوان مرد

 . یراوند خانم

  میتماشا  ینگران با که ی مامان یرو به را میها چشم

 دنبال اومده  سیپل یحقوق ی آقا: دمینال و بسته کرد یم

 ... من همسرم

  کاریچ دیبا  دونم ینم من:  چسباندم هم  به را میها لب

 .کنم

 ن؟یبود داده  قبال که هیهمون  آدرس  -

 .بله  -

 . امی یم االن  -

 مامان؟ شده یچ: آمد رونیب پوش حوله نینگ

 . بابات دنبال اومده سیپل  -

 ؟ یچ: شد گرد شیها چشم

 کرده؟  کاریچ  بابات  مگه. دونمینم: گفتم یجیگ با

  اهل که بابا کرده؟ یکار بابا مگه. شده اشتباه  حتما  -

   ؟یزد زنگ خودش به. ستین خالف کار

 که ژنیب با  تماس یبرا.  دادم تکان نی طرف  به یسر

  از شیها چشم . برگشتم مامان  سمت به شد، یم دور



  یرو دست و رفته جلوتر . زد یم دو دو ینگران

 . ست ین یچیه: گذاشتم دستش

 .  آمد در صدا به در زنگ

 در مقابل جوان مرد دو به و افتادم راه در سمت به

 یبرا من  اما بود سخت کردنش اعتراف. کردم سالم

 او با و دمید یم کینزد از را مامور  کی بار نیاول

 عقب  به یقدم یقیعم نفس با. شدم یم همکالم

 .دییبفرما: برداشتم

  هم گرید مرد. برداشت جلو به یقدم دیترد با مرد

 نفس و گذاشته قلبم یرو را دستم. سرش پشت

 به دیبا چرا فتد؟یب یاتفاق چه بود قرار. دمیکش یقیعم

 یم زودتر یحقوق یآقا کاش. آمدند یم ژنیب دنبال

 . دیرس

. رفتم  دنبالشان و بسته را در. افتادم راه اجبار به

 و ام اشاره با مردها. کرد یم نگاهشان دیترد با مامان

 شانی روبرو. نشستند مبل  یرو مامان به یکوتاه سالم

 ...شما: زدم لبخند یسخت به نشستم، یم که

:  گفت مرد که کردم وحشت لرزانم یصدا از هم خودم

 ندارن؟ فیتشر منزل یاسکندر ژنیب یآقا

 .دادم تکان نیطرف به را سرم



 .ومدنین خونه گفتن نگهبان  -

 . کردم دییتا سر با

 .ستنین  رانیا پدرم  -

 با و آمده نییپا را پله دو نینگ. دمی چرخ یتند به

  شانه یرو را  شیها دست. ستادیا کنارم یکوتاه سالم

 دنبالش چرا: گفت مرد صورت  به رهیخ و گذاشته ام

 ن؟ یگرد یم

 به تلفن زنگ اورد،یب زبان به یکالم مرد آنکه از قبل

 یعل خواست یم اجازه ساختمان نگهبان. آمد در صدا

 با. برگشتم نینگ سمت به. بفرستد داخل را یحقوق

.  کردم تند قدم خورد، خانه یچوب در به که یا ضربه

  کرد؟ یم پرواز نییپا طبقه از یحقوق یعل

 ستادهیا می تماشا به یچوب در یسو آن  در ناطق آراز

 مقابل و لحظه نیا در. دمیکش هم در را  میها اخم. بود

 خواست؟  یم  چه ام خانه

 داخل؟ امیب تونم یم  -

 کردنم، باز زبان از قبل اما بود یمنف قطعا پاسخم

 رید: آمد جلو یحقوق یعل و شده باز آسانسور یدرها

 نکردم؟ که



  من_ از_بترس #

 صد#

 

 آراز دست در را دستش. دادم تکان نیطرف به را سرم

 به شدن  داخل اجازه آنکه از قبل و داده قرار ناطق

  داخل زین  خود و داده هل داخل به را او  دهم را آراز

  یعل و شدم رهیخ میرو شیپ یفندق یها چشم به. شد

 شیصدا. رفت جلو و کنده پا  از را شیها کفش یحقوق

 .دیرس  میها گوش به

 . یراوند خانم لیوک هستم یحقوق یعل  -

 فقط شوهرت رسهیم نظر به: رفت باال لبش گوشه

 . نبوده کار انتیخ

 آن هر قلبم. اش رهیخ نگاه یرو بستم را میها چشم

 ... یزندگ نیا. ستدیبا حرکت از  توانست یم

 ام نهیس  در که یدرد از . انداختم چنگ  را میموها

  رونشیب دیبا. گرفتم رو  و بسته را میها چشم د،یچیپ

  همسرم و من به که یا  خانه از را او  دیبا. کردم یم

 به که یا خانه از... نه. کردم یم رونی ب داشت تعلق

 ...  که را  ییاو. داشت تعلق همسرم



 ...یراوند  خانم  -

 او. افتادم راه اجبار به. بود یحقوق یعل  یصدا نیا

.  بود کرده نمیخشمگ حضورش. آمد سرم  پشت درست

 ینم درک را حضورش لیدل... تر کالفه نطوریهم

  از... آمد جلوتر. نمیبنش زد اشاره یحقوق یعل. کردم

 کن کمک جان  نینگ: گفت شد یم رد  که نینگ کنار

 . اتاق تو میببر و خانم حاج

 او همراه اما  نداشت یلیتما  نینگ. دیچرخ کامال سرم

 .  شد

  را میمانتو پارچه و کرده مشت میزانو  یرو را دستم

  بار همسرتون: گفت میروبرو جوان مرد و کردم جمع

 .کردن کشور وارد قاچاق میعظ

 . رفت باال میابروها 

 .ممکنه ریغ: برگشتم یحقوق یعل سمت به

 حاضر حال در من موکل: د یپرس و داده تکان یسر او

  نیا کنم ینم فکر . هستن همسرشون از یی جدا حال در

 . باشه داشته شونیا به یارتباط موارد



.  نجاستیا حاضر حال  در یاسکندر ی آقا آدرس  -

 وارد و بار نیا همسرتون  چطور نیدون یم شما

 کردن؟ کشور

 . دادم تکان نی طرف  به یسر

 یکار  مسائل انیجر  در چوقتیه من موکل  -

 کردن طالق به اقدام نمیهم بخاطر. نبودن همسرشون

 معموال و داشتن یا گهید  همسر یاسکندر یآقا چون

 یم خونه  از رونیب و روزهاشون سفر اسم به

 .  گذروندن

 ن؟یدار و آدرسشون  -

  هم همراهش مرد و بودم من مرد یها  سوال مخاطب

 .داشت یبرم ادداشتی سرعت به

 فقط. کنم  یم میتقد و آدرسشون: گفت یحقوق یآقا

 آدرس نیا  نشن مطلع اشون خانواده کنم ی م خواهش

 جادیا یخلل  ما پرونده روند در که ماست طرف از

 .نشه

  هر یحقوق یعل... وجه چیه به. کرد ینم  نیچن ژنیب

  نگاه. برگشت و کرده تی هدا در یجلو تا را مرد دو

 ینم یکار  نیچن ژنیب: دوختم او به را ام درمانده

 .کنه



  یول هیچ ماجرا بشم مطمئن کنم یم جو و پرس من  -

  اقدام اسناد انتقال یبرا زودتر بهتره موقع اون تا

  بلوکه یاسکندر  یآقا  اموال ممکنه لحظه  هر. دیکن

 یواقع موضوع نیا اگه... انتقال قابل ریغ و بشه

 اقدام زودتر چه هر طالق یبرا نهیا شنهادمیپ باشه

 .دیکن

 .باشه افتاده دردسر یتو اگه  -

 دردسر از  و دخترتون و خودتون که نهیا با تیالو  -

 تمام کله  و سر قطعا تیوضع نیا با. دیبکش رونیب

  دایپ دارن نقش یاسکندر ی آقا یزندگ یتو که ییکسا

 . شد خواهد

 .باشه کرده و نکاریا تونهینم بابام  -

. دوختم آراز و نینگ به را  نگاهم و دهی چرخ عقب به

 و  نکاریا اما ستین یخوب آدم بابام: آمد جلوتر نینگ

 .کنه ینم

 مطمئنم: گذاشت  نینگ شانه یرو  دست آراز

  یزیچ اگه  حاضر حال در اما جان نی نگ نطورهیهم

 نیبهتر هیقض نیا از مامانت و شما موندن عقب باشه

 . انتخابه



 همه ادیب  شیپ یدردسر اگه: کرد دییتا یحقوق یعل

 یراوند خانم ییجدا هیقض یول. نیش یم ریدرگ شما

 دو شما تونه یم شونیا  با شما یهمراه نطوریهم و

 .داره نگه دور ماجرا نیا از و نفر

 ؟ یزد زنگ بابات به: دمی چرخ یتند به

 .ستین یارتباط  راه چیه: دیکش نیطرف به را سرش

 تهوع حالت. فشردم هم یرو  قوا تمام با را میها چشم

  و داده خود به یتکان. بود کرده کیتحر را ام معده

 و افتاد هیگر به نینگ. سیسرو سمت افتادم راه

 بابا آخه چرا: دیرس گوشم به وارش ناله یصدا

 ! کرده؟ تمونیاذ نقدریا نبود بس کرده؟ و نکاریا

 

  من_ از_بترس #

 ک ی _و_صد#

 

 دیرس یم نظر به که بود یآب زرد ام، معده یمحتوا

.  کند همراه خود با را ام معده تکه تکه خواهد یم

  یعل. زدم هیتک در به را  سرم و بسته را میها چشم

 در دیبا که  یا جلسه بابت از. کرد رفتن عزم یحقوق



  تمام یساز آماده  نطوریهم و گفت افتی ی م حضور آن

 . ازی ن مورد موارد

 شانه به را سرش که ی نینگ به و نشسته مبل یرو

 .  شدم رهیخ بود زده هی تک ناطق آراز

  یرو ستین بهتر: گفت یحقوق یعل برخاستن از قبل

 ن؟ی کن نظر دیتجد انتقاالت  خیتار

:  گفت نانیاطم با یحقوق یعل. کردم نگاهش  اخم با

 یآقا پرونده مورد در قبلش یول کردم فکر بهش

 که باشه داشته یمشکل اگه. کنم یم قیتحق  یاسکندر

 یراوند خانم یبرا ای بشه لغو انتقال نی ا بعدا ممکنه

 دیتجد خی تار یتو صورت نیا در ادیب  شیپ یمشکل

 کمک یکس از دیبا صورت نیا در اما. میکن یم نظر

  در. بده انتقال هم با رو همه همزمان بتونه که میبخوا

 . شهیم دردسر برامون صورت نیا ریغ

 .شم ینم متوجه: کردم مشت مبل دسته  یرو را دستم

 خانم دین یبب: دیکش جلوتر یکم را خود یحقوق یعل

 واردات یبرا  یاسکندر یآقا  حاضر حال در یراوند

 که گرفتن قرار بازخواست مورد قاچاق جنس  یسر هی

 موضوع نیا اما . نکردن یسود جنس نی ا از مشخصه

 ثابت اگه. بزنن شخم هم و اشون گذشته شهیم باعث



 دست دولت داشتن یموارد  نیچن هم قبال که بشه

 برهه نیا ی تو  اموال نکهیا. اموالشون یرو زارهیم

 عنوان نیا به تونه یم شده منتقل شما اسم به یزمان

  یبرا هم و دارن فرار قصد شونیا که بشه یتلق

 نیا نکهیا هم و شهیم  دهیبر یشتری ب جرم شونیا

 یآقا نام  به و شهیم  تموم شما ضرر به انتقاالت

 رو پرونده من نیهم بخاطر. گرده یبرم  یاسکندر

  یاسکندر یآقا گذشته که یصورت در کنم یم یبررس

 خیتار میمجبور  ما باشه لیدخ موضوع نیا یتو هم

 مشخص  تا میبزن قبل سال کی حداقل و  اسناد انتقال

  نیا اومده ش ی پ طیشرا از فرار یبرا شونیا که باشه

 . ندادن انجام و انتقاالت

 .نداره خبر انتقاالت  نیا از ژنیب یول  -

 که یزمان. دادن شما  به رو نامه وکالت نیا اما  -

 ممکنه می نباش مراقب اگه یحت. نیهست همسرشون

  شده یطراح  قبل از نقشه  هی طالق نیا کنن فکر

 . هست

 مامان ممکنه یعنی: زد چنگ را آراز یبازو  نینگ

 ره؟یبگ طالق نتونه



: گفت نانیاطم  با که رفت  ناطق آراز دست یپ نگاهم

 . شنیم جدا  حتما. ستی ن یمشکل نه

 نداره و نداشته بابام یکارا از یاطالع چیه مامانم  -

 یکار نیچن  بخواد ستین یآدم کال بابام . چوقتیه

  ستین یراه. من به بده  و شرکت خواست یم. بکنه

 م؟ یبزن حرف باهاش  کنم دایپ  رو بابا بتونم

 زنن؟ یم زنگ معموال  -

:  گفت نانیاطم  با نینگ و دیپرس یحقوق یعل را نیا

 امروز نه؟ مگه بود زده زنگ روز یپر  مامان آره

 . بازم بزنه  زنگ دیبا

 کوتاه قهی دق دو مکالمه  کی ژنیب تماس. کردم دییتا

 . بس و بود

  یبر یخوا  ینم: برخاست و فشرده  را نینگ دست

 سرکار؟ 

 شب قول. افتاد راه یکوتاه یخداحافظ با یحقوق یعل

  لباس یبرا  نینگ. دهد اطالع را تیوضع تا داد را

 را او گفت نان یاطم با ناطق آراز و برخاست دنیپوش

  خاطر تیرضا موضوع نیا به. رساند یم شرکت تا

  یبتون شب برو نتیماش با نینگ: زدم تشر نداشته

 .یبرگرد



 ؟یای یم. دنبالم ادی یم آراز  -

  حتما: گفت نینگ به پاسخ در میها چشم به ینگاه با

 . امی یم

  بود کرده  سکوت. برخاستم و کرده برانداز را مامان

 نینگ آمدن رونیب با. بود ینگران از پر  نگاهش اما

 حال در که یآراز  یسو به را خودم آماده  و حاضر

 دیبا چرا: دمیغر و ده یکش بود در از  رفتن رونیب

  نجایا یدونست یم کجا از باشه؟ مهم برات ما یزندگ

 ؟یاومد که خبره چه

.  دادم فرو یسخت  به را دهانم آب. رفت باال لبش گوشه

  یم چطور. باشد یزیچ نی چن نداشت امکان... یلعنت

 کند؟ میتماشا نطوریا توانست

 اومدم؟  یناراحت  -

 ضعف داشت احتمال آن هر . گرفتم وارید به را دستم

 چشم. کردم یم حس ام  معده در را ید یشد درد. کنم

 . آره: فشردم هم به یا  لحظه را میها

 قدم کی  میها چشم در رهی خ. رفت باال لبش گوشه

 چرا؟: آمد  جلوتر



 از ؟یاومد چرا: رفتم عقب بود آمده جلو که را یقدم

 ه؟ یچ ژنیب با ات رابطه ؟یدونست یم موردش در کجا

 .ادیب گفتم من  -

  جلو و داشت حضور سرم پشت که ینی نگ. بود نینگ

 خب کردم فکر. ادیب کردم خبر و آراز من مامان: آمد

  بهش نیهم یبرا. فهمه ی م آراز میاری ینم در سر ما

  با آراز دیبا چرا. دهینم جواب بابا دمید یوقت  زدم زنگ

 باشه؟ داشته رابطه بابا

  فکر مامانت: انداخت نی نگ به ینگاه چشم  گوشه از

 .جان نینگ کنم تتونیاذ خوام یم  من کنه یم

 

  من_ از_بترس #

 دو _و_صد#

 

 .مامان هی حرف چه نیا: کرد  اخم نینگ

 دینبا. دخترم میداد زحمت بهشون یل یخ االنم تا  -

 . میبش مزاحمشون  نیا از شتریب

 ن؟ یمزاحم شما گفتم من  -



 ساکت کاش. کند سکوت کاش. بستم را میها چشم

 .شود

  مینتون ترسه یم... هیتعارف شهیهم مامانم: گفت نینگ

 .  نگرانه  نمیهم یبرا آراز میکن جبران  و هات محبت

   ست؟یچ  حضورش قتیحق گفتم یم دخترکم  به دیبا

  و من یکن  فکر نکهیا یجا  به بهتره روزهیف خانم  -

 یکن فکر نیا به رونیب یبنداز تیزندگ  از چطور

 .یکن قبولم تی زندگ یتو یتون  یم چطور

 فرو را دهانم آب یسخت به من و دی خند بلند نینگ

 . دادم

 

 *** 

  نیا چطور دونم ینم: کرد یا ناله یگوش در ژنیب

 . روزهیف برم دیبا. افتاده اتفاق

 از یمیعظ  جزو  روزها نیا که ییالیو  اطی ح به رهیخ

 ؟یچ  نینگ و من پس: دمیپرس بود، ام یزندگ

 .کنم یم درستش. متاسفم  -

. دنبالت اومده سیپل ؟ی چطور: بستم را میها چشم

 . قاچاق جنس  گنیم. یهست  یفرار گنیم



 . بودم نکرده فرار من. دروغه همش  -

 .برگرد پس  -

 . رنمیگیم  برگردم اگه  -

 ... نینگ و من  -

 .نیباش خودتون مراقب  -

 ... جمله نیا بود ساده چقدر. دم یلرز خود به

 زنگ خودم. نیریبگ تماس باهام نینتون  احتماال  -

 .بتونم وقت  هر زنمیم

  ینگاه رنگ  کرم کاناپه به. گرفتم فاصله پنجره از

 .بود زده رنگ آراز که یکولر درگاه به. انداختم

 .روزهی ف خداحافظ  -

 ... ژنیب: آوردم زبان به را نامش ها مدت از بعد

 گفتنم ژن یب یبرا یپاسخ. شد ریسراز میها اشک

 به و  وارید به دادم را ام هیتک. رفتم عقب. نبود

 گذاشتن کنار را سال همه نیا. ستادمیا  خانه  یتماشا

 من گذاشتن کنار بود ساده نقدریا بود؟ یسادگ نیا به

  دخترش؟ و



  یکس یب حس  سالها از بعد . بود آمده تنگ  میبرا ایدن

 دیام به را  میروزها سال یسالها من. افتاد جانم به

  کجا هر کردم فکر نیا به سالها من. رفتم جلو بودنش

  و دیآ یم. دیآ یم... باشد که  ایدن یکجا هر... باشد که

  ها نیتر سخت در هم نباشد اگر که. بود خواهد کنارم

 یم و دیآ  یم که. آمد خواهد باالخره که . آمد خواهد

 یبرا زند یم غر  و دیآ یم که. تختم  لب ندینش

  دور یسالها آن در... روز  کی. حالم  یبرا. میموها

 امروز. باشد همراهم شهیهم دهد یم قول بود گفته

 از مرا و  دیایب خواستمش یم... خواستمش یم من

  به. ببرد خود با مرا و دیایب. کند دور روزها نیا تمام

 از دور  ییجا به... ناطق آراز نام از دور ییجا

 از دور به ییجا. گرفتند یم را سراغش  که یماموران

 . دردها حضور  یورا ییجا... یحقوق کلمات

 ...اما ژنیب

 در،  چهارچوب در. برداشتم سر یی ها ضربه با

. چرخاندم  مخالف سمت به را سرم. کرد یم میتماشا

 . نکردم  نگاهش



  پنهان یبرا بردم میها چشم ریز را دستم. آمد  جلوتر

 و گذشته کنارم از. برداشت قدم چند. میها  اشک کردن

 . ستادیا پنجره لب

 .نکن هیگر  -

 .کردم نگاهش متعجب

 آسمون اگه یحت... کنه یم درد قلبت اگه یحت  -

 .نکن ه یگر بازم شکسته دلت اگه. هیابر تیزندگ

 . افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 . بود ساده و آرام  اش جمله

 .روزهیف خانم نکن هیگر: برگشت طرفم به

 

  من_ از_بترس #

 سه _و_صد#

 

 یم هیگر: گذاشت نهیس یرو و کرده بلند را دستش

 .شم یم وونهید ،یکن



 دیبا چرا: گفتم یسخت به. شد جدا هم  از میها لب

  هیگر یبرا یبخوا  که یهست یک تو مگه ؟یبش وونهید

 ؟یبش وونهید من یها

  یپالتو لبه. برد اهشیس  نیج بیج در را  شیها دست

 شینما به را دشیسف بافت و زده عقب را اش مردانه

 . یشکیه من: گذاشت

 .رفت  باال لبم گوشه

 .باشم کس همه خوام یم یول  -

  کردم یم فرار دیبا. نداشتم جمله نیا یبرا  یپاسخ من

  و شدم یم بلند دیبا. رفتم  یم دیبا... اش جمله نیا از

 دینبا من بودم مطمئن. شدم یم دور او از قوا تمام با

  از من. باشم داشته یبیعج  حس جمله نیا دنیشن از

 ام یزندگ  میحر به چون...  چون بودم متنفر مرد نیا

 ام یزندگ  در دیبا آنکه از  شیب چون. کرد  یم تجاوز

 بودنش لیدل بفهمم توانستم ینم چون. داشت حضور

 متنفر مرد ن یا از یمختلف  لیدل هزاران به  من. ستیچ

 تمام با دیبا. کردم یم یدور مرد نیا از  دیبا من. بودم

 ... اما کردم یم فرار مرد نیا از قوا

 . بود دهیلرز خود به جمله نیا دنیشن از قلبم



 اجازه و ستدی با جا نیهم مرد نیا خواستم یم... من

 . بشنوم را شیصدا دهد اجازه. نمشیبب دهد

  در یچرخ. افتاد راه به و گرفته را شیرو. رفت عقب

 .ادیب خوشش کنم فکر: گفت و زده اتاق

 او به را  پرسشم سراسر نگاه تنها. نکردم باز دهان

  نگاه میها چشم به و زده پاشنه یرو ی چرخ. دوختم

 . گمیم رو یمشتر: کرد

 شده؟ خوب  -

  یم و فکرش که یاون از بهتر  یلیخ: گفت نانیاطم با

 هی ذهنم یتو یبد انجامش گفتم یوقت یعنی. کردم

  باشه قرار کردم ینم فکر و بود کیکالس کامال خونه

 ذهنم تو که  یزیچ تموم. بشم  روبرو یز یچ  نیهمچ هی

  سبک هی یمشتر. بود ات خونه یبرداشتا از داشتم

 . هیخوب  انتخاب کردم  فکر منم خواستیم کیکالس

 ... االن یعنی  -

  و کیکالس بیترک نیا  از. اومده خوشش یلیخ  -

 یا قهوه یها پرده نیا. اتاق نیا مخصوصا... مدرن

 . شینارنج  وارید تا



 به را خودم. دیرس راه از اش خانواده همراه مرد

 تا دمیکش کنارش را خودم. اریاخت یب. دمیکش او سمت

 رخش می ن  به را نگاهم  بتوانم تا. بزنم حرف بتوانم

  کارفرما سواالت تک تک به پاسخ در و بدوزم

  طرح یوقت: گفت یخوشحال با زن. رمی بگ را دشییتا

 .باشه شده کیش  نقدریا شد ینم باورم دمید و

 .  زدم شی رو به یلبخند

 نییپا و دیکش یم باال را کرکره زده جانی ه جوان پسر

 .  داد یم

 آرامش با مرد. زدم شان یخانوادگ جمع  به یلبخند

 یسخت به من و دیچیپ همسرش کمر دور به را دستش

 دنبال به ذهنم در. کردم حفظ  میها لب یرو  را لبخندم

 که یجمع. بودم جمع در ژنیب و خودم حضور   نیآخر

 و چدیبپ کمرم دور به را  دستش که. ژنیب و باشم من

 زبان به یکالم حضورش از نانیاطم با بتوانم من

 .  اورمیب

 سخن و زده هیتک همسرش شانه یرو را سرش زن

 به جوان پسر. کرد دییتا لبخند با و آهسته مرد. گفت

  خاطر آرامش در و ستادیا مادرش و  پدر یتماشا

 .  دمیپسند و اتاقم من: گفت



 نیا از بودم خوشحال من . شد باز خنده به میها لب

 بیعج که یدرد کنار در. داشتم پرواز حس... کالم

 باور. کنم  پرواز توانستم یم فشرد یم را ام نهیس

 اوج در. بودم توانسته من. توانم  یم بودم کرده

. ببخشم ت یواقع را یچ همه بودم توانسته یدیناام

 . ببخشم یزندگ. ببخشم روح را یا خانه  بودم توانسته

 تکان حضورش یگرما از. نشست سرم پشت یدست

 یبرا یتالش نه. برگشتم سمتش به و خورده یدیشد

  غهیت یرو از را دستش نه و کرد شدن تر کینزد

 و داشته نگه جا همان را دستش تنها. داد یتکان کمرم

 یم نظر به که یکن تشکر مهندس خانم از دیبا: گفت

 .یخوا یم یچ دونست یم دیرس

 سرمه؟ تو یچ نیدونست  یم واقعا: دیخند جوان پسر

  خواسته که ییزایچ فقط: گفتم رخش می ن به ینگاه با

 .  خوندم رو یبود

  بهتر یحت. خواستم یم که  شده یزیچ همون یول  -

 .کردم یم و فکرش که یاون از

. نیخوند و  فکرمون انگار واقعا: گفت نان یاطم با زن

 . انتظارمونه از بهتر یلیخ



 فرو می ها اشک مبادا تا زدم لبخند. زدم لبخند من

 او. کند باز سر ام نهیس یتو درد مبادا دمیخند. زدیبر

 خودم دور  به یچرخ من و رفت کردنشان یراه یبرا

 چکسیه. ام کرده نیچن من دانست ینم ژنیب. زدم

 ...او... جز  به. نینگ جز به دانست ینم

 . میریبگ جشن دیبا  -

 

  من_ از_بترس #

 چهار_ و_صد#

 

 .  ماندم حرف یب و مات

 نه؟  یریبگ جشن من با یخوا ینم  -

 . کردم سکوت  هم باز

. شناسم یم و خودم. دونم ی م: داد تکان را سرش

 آسون کردنم تحمل یعنی. ستین راحت من با یزندگ

 خوان یم شناسنم یم که دور از آدما شه یهم. ستین

.  کنن یم فرار شن یم که کمینزد یول  باشن باهام

 یم دور  من از و دارن یبرم و شونی زندگ یانگار 



 یم اتفاق نی ا که شم یم خطرناک  یلیخ کنم فکر. شن

 . افته

 . برداشتم سمتش به یقدم

   ؟یش  یم خوشحال برم االن  -

 . شدم رهیخ ش یها شانه به

 هیکاف تیزندگ از برم نکهیا کنه؟ یم خوشحالت نیا  -

 روزه؟ یف برات

 .خواستم ینم را رفتنش. دمیکش یقیعم نفس

  روزه؟یف یخوا یم یچ  -

 ؟یچ ی برا: دمیپرس

 ؟یچ  یبرا یچ  -

 یم یچ ؟یخوا یم من یزندگ از یچ ؟یچ یبرا  -

 من؟  از یخوا

 .باشم خوام یم: گفت و آمد جلو. شد تر کینزد

 ؟یباش کجا  -

 . تو یزندگ  یجا همه... جا همه  -

 .بزرگترم ازت من: رفتم تر عقب

 . زد پلک



 .دارم بچه من  -

 . زد پلک

: برگرداندم  شیها چشم به و دهیکش سقف به را نگاهم

 . دارم شوهر

 .یش یم جدا یدار  -

 .نشدم جدا هنوز  -

 نیا یول ینشد : دیکش نیی پا تا باال از محکم را سرش

  یعنی... فهمم یم یعنی. فهمم ینم. شه  ینم میحال و

 حق فهمم یم یعنی. ادی ینم خوشت ازم فهمم یم

 یم فرار یترس یم هم تو روز هی فهمم یم. ندارم

 ... یول  یر یم میزاری م هم تو فهمم یم. ازم یکن

 . بخوابم خوام یم: کرد خم شانه به سر

 یجلو  یای یم تو: زد  یلبخند. دیکش یقیعم نفس

  ینم من. روزهیف ستین من دست اما. اشتباهه. چشام

 من. هیخال  دلم یول... یچطور  دونم ینم... چرا دونم

 .ستمین ینیب یم که ینیا

 دختر. بنداز اطرافت به نگاه هی. بزرگترم ازت من  -

 . توئه سن هم من



 نه کورم نه. دمید دختر ایدن یآدما تموم  قد من  -

 . دمید رو تو فقط من. کنم یم اشتباه

 .یش یم مونیپش  -

  انکارش شدم داریب یوقت که ستمین مست من: دیخند

 من. سین  خوب حالم یول. کردم نشییپا باال من. کنم

  جلوت  یچطور بفهمم تا دمیچیپ خودم  به روز هر

 .سمیوا

 .اشتباهه نیا  -

 . هست و بوده من اومدن ایدن به اشتباه  -

 که یسکوت. شد فرما حکم  نمانیب ین یسنگ سکوت

 چشم و  بکشم نییپا را سرم قوا تمام با شد باعث

 مادر مناسب بود گفته ژنیب که ییها بوت  به بدوزم

 دوست من اما. ستین ساله یاند و ستی ب دختر کی

 . بودم رنگ کرم دار پیز یها  بوت وانهید من. داشتم

  به را ام رهیخ نگاه. برداشتم سر یتند به. آمد  جلوتر

 .روزهیف: گفت و دوختم شیها چشم

:  گفتم درد با. رفتم عقب. دادم تکان نیطرف به را سرم

 . تونم ینم من



 نگاه هی ه؟یچ  یساخت خودت یبرا که  ییایدن نیا  -

 روزهیف... بگذر ازش. نداره و ارزشش اون بنداز؟

 یلعنت. نکرده حسابت جاش چیه به سال همه نیا اون

  و من... من به لعنت. نکرده  حسابت چوقتیه اون

 ینم یحت سال همه نی ا. کن نگاه. نجامیا من. نیبب

 ینم ازش چرا. کرده یغلط  چه یبدون که شی شناخت

   ؟یکن تمومش یخوا ی نم چرا ؟یبر

 ... من  -

 . ستین اون بخاطر: بردم  باال اریاخت یب را میصدا

 از چرا؟ چته؟ پس: دیکش عقب را خود متعجب . ستادیا

 اد؟ ی یم بدت من

 . کنم انتیخ تونم ینم من  -

 .کرده انتیخ  بهت سال همه نیا اون: گفت یتلخ با

 برابر در من. تونم ینم من یول: دمیلرز جمله نیا از

 . مسئولم ازدواج نیا

 و زده چنگ  را شیموها. دیکش صورتش یرو دست

 برداشتن یبرا. افتادم راه او به پشت. برگرداند رو

 رفتم در سمت به و زده  چنگ را فمیک.  شالم و پالتو

 .روزهیف: گفت که



 .ستادمیا اما. برنگشتم

 که یحس نیا یبرا تو. یمسئول منم برابر در تو  -

 حس که یکن  انکارش یتون  ینم. یمسئول دارمم من

 . هست منم

 .رهیم ادتی روز هی  -

  چنگ را م یبازو باز نیا. دمیشن را شیها قدم یصدا

  ؟یچ نرفت اگه: برگرداند خود سمت به و زده

 .رهیم ادتی رونیب یبر میزندگ از  -

  براش یدار دوس رو یکی یوقت: دیغر  صورتم یتو

  یجنگ یم براش . یبر یبزار  نکهیا نه  یکن یم تالش

  یخوا ینم تو  چون. رونی ب یبر شیزندگ از نکهیا نه

 بره ادمی که رفتم. کردم فرار من. کنم فرار  تونم ینم

 یتون ینم.  رمینم یخوا یم تو چون االن. نرفت یول

 .یکن فرار من از

 *** 

. دیلرز نگاهم. گرفت سمتم به را اسناد یحقوق یعل

 ژنیب به یحقوق یعل گفته به که را یا خانه  سه اسناد

 آن  از یخبر چیه من که را یا خانه سه. داشت تعلق

 . نداشتم ها



 .ی راوند خانم دی ر یبگ طالق دیتون  یم حاال  -

 

  من_ از_بترس #

 پنج _و_صد#

 

 

 رونیب فشیک از را یپاکت و گذاشته دستم در را اسناد

 نیا هیکاف.  کردم اقدام یتوافق  طالق یبرا من: دیکش

 همسرتون یفعل طیشرا مخصوصا. دیکن  پر رو برگه

 .دیکن اقدام طالق یبرا دیبتون تر راحت شهیم باعث

  یبرا یپرواز . روزها نیا از بود یپرواز من الیخ

  آنچه تمام از کردن فرار یبرا یپرواز. شدن دور

 تیواقع. بود نیهم تیواقع اما. افتاد یم اتفاق داشت

  آن به سالها که یزندگ به توانستم یم من  که بود نیا

 گرید بود قرار... طالق. دهم انیپا بودم گرفته خو

 قرار. بخزد خوابم تخت در شب مهین که نباشد یژنیب

 . میها نبودن در بکشم بو را تختم نبود

 .لطفا دیکن امضا  -

 . گذاشتم میگلو یرو دست ... امضا. خوردم یتکان



  هیمهر دنبال گهید کنم یم  شنهادیپ حاضر حال در  -

 .  گرفتن طالق یبرا دیببخش رو ه یمهر. دینباش

 . نکنه قبول اگه: انداختم یحقوق یعل دفتر  به ینگاه

  نطوریهم و دارن االن که یا پرونده  به توجه با  -

  فکر هاشون  انتیخ از م یدار اریاخت در که یاطالعات

 .  بدن کش بخوان نکنم

 ... نشد اگه  -

 .میکن یم تیشکا  -

 . افتاد نیزم به و دهیلرز دستم یتو خودکار

 اش رهیخ  نگاه و گرفت سمتم به را خودکار. شد خم

  طالق یبرا نیدار شک:  دوخت لرزانم دست به را

 ؟ یراوند خانم

  و ستیب  از بعد: شدم رهیخ جوان مرد  یها چشم به

 باشم؟ مطمئن تونم یم چقدر  سال پنج

 ن؟یکن فکر نیخوا یم  -

. لرزاند را وجودم که بود یا لرزه نی زم سوال نیا

 .نه: زدم یتلخ لبخند

 .نیبش مونیپش بعدا دیشا  -



 سالها نیا تموم. شم یم مون یپش نکنم امضاش  اگه  -

 امیب یزندگ نیا از کنه کمکم باشه یکی  خواستم یم

  نباشه خوام ی م. باشم تنها  خوام یم سالهاست. رونیب

 . میزندگ یتو

 درد فقط: دادم یحقوق  یآقا لیتحو ی کمرنگ لبخند

  زیچ همه قراره داشتم که یدیام تموم اندازه  به. داره

 درست که ادی یم روز هی کردم یم فکر. بشه درست

 خواد یم دلم دونم یم یول. یچ همه باشه شده

  نگاه جواب در و میسالگ شونزده همون به برگردم

  بودم بچه موقع اون. خونمون برم و بگذرم اش رهیخ

 ...  االن یول کردم اشتباه

 کردم فکر نشاندم، یم برگه یپا را میامضا. شدم خم

 ژنیب با  یزندگ یبرا  را تالشم. کردم را تالشم من

 .کردم خرج

 بکشه؟  طول چقدر دیکن یم فکر  -

 یم فکر  که یزیچ اون  از زودتر کنمیم و تالشم  -

 .کنم  حلش دیکن

 برگه از را خودم و داده تکان مثبت عالمت به را سرم

 نبود قرار. فتدیب یاتفاق نبود قرار. دمیکش عقب ها

 یحقوق یعل دفتر ریمس... نبود قرار. کند رییتغ یزیچ



 و گذاشته فمیک یرو را  دستم. افتادم راه به ادهیپ را

 یکس بود ممکن. چسباندمشان نهیس  به تر محکم

  بدزدتشان؟ بخواهد

 قرار یبرا  ییکجای دیبا. انداختم اطراف به ینگاه

 در دادنشان جا یبرا. کردم یم دایپ اسناد  نیا دادن

. کنم پنهانشان بتوانم که یگاوصندوق دی شا مثال؟ خانه

 یم را  رمزش هم ژن یب که یکوچک گاوصندوق

  که یگاوصندوق.  دادم یم ر ییتغ را رمزش دیبا دانست؟

 . بود  جواهراتم اش قطعه ن یتر ارزش با

 فمیک یتو  یگوش. انداختم ابانیخ اطراف به ینگاه

 نیزم و شده رها دستم از فیک. دمیپر  جا از و دیلرز

...  فی ک زدن چنگ ی برا. شدم خم یتند به. افتاد

 در. نبود یکس از یخبر. دمیکش سر ی باال  را نگاهم

  فمیک. بودم ستادهیا ابانی خ نقطه نیصداتر و سر یب

 .  شد بلند یگوش یصدا و دیلرز

  دکمه یتند به ،یگوش یرو بیعج شماره دنید با

 یژنیب بود؟ ژنیب. کردم  مکث و فشردم را رنگ سبز

  نبود؟ گرید و بود اسناد نیا  تمام مالک که

 .روزهیف  -

 .چسباندم گوش به دیترد  با را یگوش. بود خودش



 ؟یرونیب  -

  یسخت  به و کرده بلند را فمیک. بستم را میها چشم

 . ستادمی ا میپاها یرو

 ؟یدار  و صدام  -

 . رونمیب  -

 خوبه؟ نی نگ ن؟یخوب  -

 .میخوب: گفتم کوتاه

 سراغتون؟ اومده سیپل بازم خبرا؟ چه  -

 ؟یکرد  کاریچ  -

 رمیگ تونن  ینم نجامیا فعال که من. شهیم حل  -

  و نکاریا من. افتاده اتفاق نیا چرا بفهمم دیبا. بندازن

 .روزه یف نکردم

 . و قتیحق فهمه یم سیپل  -

 .بفهمم خودم دیبا  -

 . کردم سکوت

 .نیباش خودتون مراقب. برم دیبا گهید  -

 ... ژنیب  -

 هان؟: گفت و دیشن. دیشن بار نیا



 ته تا که ی حرف سه کلمه کی. جانم نه و گفت بله نه

 . سوزاند  را قلبم

 ؟یشناس یم مهیفه  -

 

  من_ از_بترس #

 شش_و_صد#

 

 تمام سال ک ی و ستیب که یزن همان. بود زن آن نام

 . داشت حضور اش یزندگ در

 .روزهیف شه یم وصل و قطع صدا. شنوم ینم یچ  -

 به را میها چشم... اما. شناسد ینم نه گفت یم دیبا

 طالقم: بستم آمدند، یم  روبرو از که ی مرد دو یرو

 .  ژنیب بده

 نیا. شنود ینم نگفت بار نیا. بود نی سنگ سکوت

 ...بار

  را فمیک. دادم خودم به یتکان. گذشتند کنارم از مرد دو

 نیا در داشت یتیاهم چه. چسباندم ام نه یس به شتریب

 ... خط پشت ژنیب یوقت بردند یم را فم یک اگر لحظه



 .کنم قطع دیبا  -

 .ژنیب: دمیکش یقیعم نفس

 . بدم طالقت دیبا چرا  -

 .مهیفه بخاطر  دیشا  -

 .خواد ینم و نیا چوقتیه اون: دیغر

  خشم با. شنود ینم را نام نیا نکرد  انکار بار نیا

 .خوام یم من یول: گفتم وجودم  در شده زنده

 بشه؟ یچ که یر یبگ طالق  -

 . خانم هیفهم به بدم رو تو که: گفتم درد با

 ؟یچ نخوام اگه  -

 ...و نظرت دمی نپرس تو از  -

 .  یمن زن تو: گفت نیخشمگ 

 نوک تا آنچه . یهست مهیفه شوهر می بگو نتوانستم

 .زنته اونم : گفتم و کرده عوض را بود آمده زبانم

 .میزن یم حرف  ماجراها نیا بعد بزار  -

 .کردم  اقدام طالق یبرا من  -

 *** 



  را میها چشم و زده هیتک  مامان یپا یرو  به را سرم

 دیکش یم ری ت ام معده. دیکوب یم وار وانهید قلبم. بستم

 .  تر سخت و شد یم تر سخت لحظه هر دنیکش نفس و

 مامان گرید یپا یرو را  سرش. نشست کنارم نینگ

  لب. دوخت میها چشم به را اش رهیخ نگاه  و گذاشت

 .متاسفم: زدم  هم به را میها

 .مامان ام یراض من  -

  میموها ی رو مامان دست. گرفت شدت میها اشک

 هقم هق ی صدا دادم اجازه ها مدت از بعد و نشست

  فردا: گفت و کرد نوازش را میموها نی نگ. شود بلند

 م؟یکن خوشگل م؟ یکن رنگ و موهامون میبر

 .  زدم زل نینگ صورت به میها  اشک پشت از

 ؟یمامان آره. میریبگ جشن مامان یبرا  میبر بعدش  -

 نگاهش در که بخوانم توانستم یم. زد  یلبخند مامان

 او آمدنش روز از... یحال چه با بزند ادیفر تواند یم

 .میبود نبرده رونی ب خانه از را

 اد؟یب بگم سامانم. ادیب میگیم ام سمانه  -

 را جوان مرد نیا دیبا  چرا من. دمیخند جانشیه به

 زبان به را نامش یوقت دخترم که یمرد  شناختم؟ ینم



  و کردم دییتا. زد یم  برق شیها چشم  آورد یم

 به دیبا میبگ  سمانه به بزنم زنگ برم بزار : برخاست

 . بگم مهردادم

  دم،ید از نینگ شدن گم با. دمیکش دندان به را لبم

 اشک. زد لبخند مامان. برداشتم سر. شد  لمس میموها

 . کرد قطع و دیشن: ختی ر فرو میها

 .  شه... ی م. رست... دُ :  گفت لکنت با

 .مامان  -

 . کرد نگاهم

 بشه؟ یچ آخرش قراره  -

 .الحه...َصـ... یچ... هر  -

 یصندل یرو را مامان. رفتن یبرا. دیچ  برنامه نینگ

 م؟یر یم کجا: دمیپرس. مینشاند نیماش عقب

 . خوب یجا ه ی: دیخند زیر

 ؟یدار سرت تو یچ: افتاد ام یشان یپ به ینیچ

. خانم مامان کنم ینم رو بد زیچ که من: زد یچشمک

  طالق  نطوری هم و  خوشگلت کار انیپا یبرا  میخوا یم

 .می ریبگ جشن سندا نطوریهم و



 پشت مامان چشم از دور به و زده چنگ  را شیبازو

 و انداخت شیبازو به  ینگاه. کشاندمش نیماش

 ؟یهست یراض: دمیپرس

  یم که دارم دوسش اونقدر. دارم دوسش. بابامه  -

 درسته گنیم روزا نیا که یز یچ هر نکنم باور خوام

 و یمکیقا یوقت دمید ها سال نیا همه من... اما

 قربون یچطور دمید. زد یم حرف تلفن با یواشکی

 عکس شیگوش تو من. رفت یم گهید یزنا صدقه

 من. بگم  یشکیه به نتونستم و دمید رو  گهید یزنا

 . بگم یشک یه به نتونستم و دمید و زن اون عکس

 .ختیر فرو شیها اشک

 .خوشحالم . مامان ام یراض  -

 

  من_ از_بترس #

 هفت _ و_صد#

 

 و نشسته فرمان پشت نی نگ. بود ارزش با میبرا نیا

  رو پروژه پول آراز مامان یراست: برگشت عقب به

 بهت؟ کرده پرداخت



 نکردم؟ و نکاریا پولش یبرا  که من  -

 قرارداد درسته. کاره هی گفت خودش نه؟ که چرا  -

 دیبا یداد انجام  کمال و تمام و کار یوقت یول نینبست

 . بپردازه و اش نهیهز

 هی بتونم داد فرصت که نیهم ... اینگ بهش. کن ول  -

  زیچ همه نیا شد باعث.  گهید خوبه بدم انجام یکار

 نیهمچ هی االن شناخت؟ یم  و من یک نی بب. رمیبگ ادی

 از نبود خودشم و مشیت  کمک. دادم انجام یا پروژه

 .اومدم یبرنم پسش

 راس: داد قرار مخاطب را مامان و برگشته عقب به

  ؟ یمامان گمینم

  نگاهش ینگران  با. برگشتم عقب به. زد لبخند مامان

 ؟ یراحت ؟یخوب: دمیکش  شیپاها یرو را پتو و کرده

: زدم تشر نی نگ به و گذاشت هم یرو چشم  نانیاطم با

 م؟یر یم کجا هست معلوم

 .  خوشگله یلیخ دمیشن که جا هی  -

 دیشا. نمیبب بگو کجاست خب: کردم یا قروچه دندان

 ؟یکرد  رزرو جا اونجا؟ میبر نباشه مناسب اصال

 باشه؟  تونه یم  راحت مامان



  مطمئنم: کرد بسته و  باز بار چند را  شیها چشم

  نطوریهم. باشه راحت قراره و ادی یم خوشش یمامان

 .ما

 اد؟ ی یم مهرداد با سمانه  -

 .  دنبالشون بره سامان شد قرار آره  -

 را میها اخم بود، گرفته  شیپ در نینگ  که یریمس با

 .ایباش کرده انتخاب یبد یجا اگه:  دمیکش هم در

 ؟یبزن کتکم االن یخوا ی م... ا   -

 کردم؟ بلند دست تو رو یک من: کردم گرد چشم

 نیا به. برد باال را پخش یصدا و د یخند بلند بلند

  آراز از یا نهیهز پروژه  بابت خواستمینم که موضوع

  یبرا یراه دیبا اما داشتم نانیاطم کنم  افتیدر ناطق

 از که یا  نهیهز. افتمی یم انهیماه یها  نهیهز نیتام

  سود بودم گرفته خانه ونیدکوراس ریی تغ بابت ژنیب

  شده نامم به نینگ و ژنیب  نیماش تنها. نداشت  یچندان

  اقدام فروشش یبرا دیبا که ام یمیقد نیماش و بود

 یعل گفته به که یا خانه  دو نطوریهم. کردم یم

 مورد در بودم مند عالقه. داشتند یمستاجران یحقوق

 یزندگ چطور  و کجا نکهیا از. شوم مطلع نام مهیفه

 یم را ییروزها چه ژنیب  نبود در روزها نیا کند؟ یم



  شده ژنیب  همراه قبل روزها همان هم دیشا و گذراند

 . است

 در برابر در نینگ و گذاشتم داشبورد  یرو را دستم

  یدرها به ینگاه. شد متوقف یرنگ اهیس  یآهن بزرگ

 کجاست؟   نجایا: انداختم دهیکش آسمان به سر بزرگ

 به و آمده در حرکت به درها  که دینکش طول یقیدقا

  قد درختان از بزرگ  یباغ. شدند گشوده مانیرو

 درختان نیب از. آمد در حرکت به نیماش... برافراشته

 ثابت یا طبقه  کی ساختمان یرو  نگاهم و رفته شیپ

 در گرفته  قرار رنگ یا  قهوه کوچک ساختمان . ماند

  را کوچک ی الیو  کی نظر به رنگ دیسف یاتاقک کنار

 نینگ و شده  متوقف نی ماش. بود گذاشته شینما به

. بردم رهیدستگ سمت به را دستم. دیکش  نییپا را خود

 دیرس یم نظر به یداشتن دوست  و کوچک الیو یفضا

 یجلو فرش سنگ انیم در یکوچک باغچه و

 به. زدم لبخند و شده ادهیپ . بود کرده علم قد ساختمان

 .دیرس یم یداشتن دوست و  کوچک نظر

 .نیاومد خوش  -

  دایپ ساختمان چپ سمت از که یانسالیم مرد را نیا

  ینگاه. زد شیرو به یلبخند نینگ. آورد زبان به شد



  با یارتباط چه بفهمم توانستم ینم. انداختم  مرد به

 . دارد نینگ

  یصدا که رفتم جلو مامان سمت درب کردن باز یبرا

 . بده اجازه: گفت آشنا

 اش نهیس  یرو آنکه از قبل دستم. دمی چرخ یتند به

: زد یلبخند او و دمیکش عقب را خودم د،یایب فرود

 ...آروم

  کرده دعوتش نینگ بود ممکن ریغ... حضورش

 وانهید را مرد نیا دخترم. نبود ممکن ریغ نه. باشد

 و گرفته را میبازو. بود رفتهیپذ اش یزندگ در وار

 او و مامان سمت دمیچرخ  یتند به. دیکش تر عقب

 خانم؟ حاج هست اجازه: شد خم مامان مقابل

 به یبرا آرامش با او و داد تکان یسر  تنها مامان

 راه دنبالشان نینگ. رفت  جلوتر مامان دنیکش آغوش

 ...نینگ: دمیغر من و افتاد

  انسالیم مرد و مامان همراه او اما ستادیا حرکت از

  نجایا: کردم متوقف را نی نگ. رفت ساختمان سمت به

 کنه؟ یم کاریچ

  کاری چ بابا. چارهیب نیا به یداد ریگ مامان. بابا یا  -

 نیا به پسر ؟یندار دنشمید چشم ی نطوریا کرده



  آراز به وسط نیا بعد کردم یم دعوت رو همه. یخوب

 شد؟  ینم بد گفتم؟ ینم

 خوشم گفتم. شد ینم بد: فشردم هم به را میها دندان

 .باشه مونیزندگ تو ادی ینم

 جانم مامان. دوستمونه. که ستین مونیزندگ تو  -

  نیا ؟یباش داشته قیرف و دوست دیبا  شما خوشگلم

 هی شینیب یم  یگاه از هر  که دایش خاله جز سال همه

  ؟ییخدا یدار درمون و درست دوست

 من؟ یبرا دوسته مردم پسر  -

  داره اشکال  چه که؟  نکرده یبد کار مردم پسر  -

 باشه؟  دوست

... رو زایچ ن یا هنوز یفهم ینم تو: گفتم تیعصبان با

 .کنه کمک ما به بهیغر مرد هی دیبا چرا

  به خوادیم نیهم یبرا شده قلنبه شیمهربون دیشا  -

 .کنه کمک ما

 .سرش تو بخوره  شیمهربون  -

  مامان ولیا: افتاد خنده به و شد گرد نی نگ یها چشم

 . ای افتاد راه خانم

 ...نینگ: گفتم بلند که افتاد یم راه به



 

  من_ از_بترس #

 هشت_ و_صد#

 

 

  آراز یرو  نگاهم دهم ادامه را جمله  آنکه از قبل

  عقب به. ماند ثابت آمد، رونی ب ساختمان از که یناطق

 خود از بزرگتر الیو اطی ح دیرس یم نظر به. برگشتم

  هنوز: گفت و گذشته کنارش از نینگ. باشد ساختمان

 ؟یکرد کاری چ. هیعصبان دستت از

 . آمد سمتم به و کرده نینگ حواله  یچشمک

 .دمیلرز خود به  اش یکینزد و حضور از

 چطوره؟ شیطراح :  زد ساختمان به یا اشاره

 یداشتن دوست بودن کوچک وجود با. چرخاندم  چشم

  نطوریهم و سرم پشت درختان یپ رفت نگاهم. بود

  یب. بود گرفته قرار درختان دل در که یساختمان

 .قشنگ یلیخ: زدم لبخند اریاخت

 .یدیپسند پس  -



 بپسندم؟ دیبا: کردم براندازش چشم  گوشه از

 . ییزایچ نیهمچ هی  -

 دستم بخواهد که داشتم  کم را نیهم. کردم اخم

  قدم چند. آمد سرم پشت او و افتادم راه به. اندازدیب

  سمت یها پله سمت به و شدم کینزد ساختمان به که

  قرار میرو شیپ در ساختمان از یدیجد دید رفتم، چپ

  یبیسراش در دیرس یم  نظر به که یساختمان. گرفت

 یبزرگ باغ چرخشم با که  یساختمان. بود شده پنهان

 .کرد یم یینما رخ و گرفته بر در  را درختان از

 مثل. بزرگه یلیخ نکن، نگاه شیکیکوچ اون به  -

 . صاحبش

 زبان به گوشم کنار را کلمات نیا و ستادهیا سرم پشت

 نییپا که یا پله هر. افتادم راه یتند به. بود آورده

  که یحجم نطوریهم و ساختمان بودن بزرگ رفتم، یم

.  شد یم انی نما شتریب بود  شده گم نیزم یبیسراش در

 سو آن به رنگ، یا قهوه بزرگ درب گرفتن قرار با

 ادامه رو ها پله کنم یم شنهادیپ: گفت که دمیچرخ یم

 .یبد

 به را ها پله. شدم همراهش اما کردم یم  اطاعت دینبا

 به که یانیپا پله چند یرو  و داده ادامه نییپا یسو



 ثابت باغ یرو  نگاهم و دهیچرخ دند،یرس یم باغ

 ستادهیا مقابلش و زده دور  را ساختمان بایتقر. ماند

 یجلو کامال دهیکش فلک به سر درختان . میبود

  دید از را بزرگ استخر و بودند پوشانده را ساختمان

 . پنهان

  استخر نیا باشد او به متعلق الیو نیا اگر کردم فکر

 ...دیبا

 ستون دو  نیب از و شده  رد ها پله یرو از. افتاد راه

 به را بار و کردند یم هندل را دوم طبقه که یبزرگ

. رفت ورود در یسو به و گذشته بودند دهیکش دوش

 . ستادمیا  یم ساختمان  یتماشا به دیبا. رفتم عقب

 ؟یدار  دوسش  -

 نه؟ ای باشم داشته دوسش داره یتیاهم چه  -

  یزندگ نجایا  روز هی دیشا:  انداخت باال را  شیها شانه

 .یکرد

 یاونقدر تونم  ینم مطمئنم: دادم لشیتحو  یپوزخند

 . بخرم رو  الیو نیا که باشم داشته پول



 و کرده عبور کنارش از بلند یها قدم با.  افتادم راه به

 درون یهوا یگرما. چاندمیپ را یا قهوه در رهیدستگ

 . کن قبول و  صاحبش: گفت و خورد صورتم به الیو

 . بود خودش به متعلق. بودم نکرده اشتباه

 کنار در گرفته جا  کوچک سرو به. رفتم  باال را ها پله

  در. گذشتم کنارش از و زده  لبخند یچوب بزرگ وارید

 و دادم هل  ساختمان به ورود یبرا را رنگ  یا قهوه

. ستین خوب میداخل ونی دکوراس تو مثل من: گفت او

  یفضا یرو میها چشم. ره یبگ روح که  خودته  منتظر

 یرونیب ییروشنا برخالف. دیچرخ یخاکستر و اهیس

  یها گل تنها. بود سرد اهشیس یفضا  ساختمان

.  دادند یم  فضا به یخوب حس که بودند سبز و یگلدان

 نیا. دمیچرخ یتند به و گرفت  قرار سرم پشت یدست

  دندان نیب از و ندیب ینم  را ما یکس بودم مطمئن بار

 .نزن دست من به: زدم تشر ام، شده قفل یها

 شیابروها  و  هیثان چند. گرفت تعجب از ی رنگ  نگاهش

: آورد باالتر را شیها دست و رفته عقب. برد باال را

 .دییبفرما شما جور هر

 راه یتند به. گرفت بر در را وجودم تمام  یبد حس

  پرده. بلند ی ها  پنجره با بود  یسالن میرو شیپ. افتادم



 با شده  ست و همرنگ یمبلمان و ری حر رهیت یها

  همرنگ بود ییها  نتیکاب سرم پشت... ره یت  یوارهاید

 ییها صندل و  اهیس سنگ با  بزرگ یشخوانیپ. ها مبل

 بافت دست  قرمز یها فرش تنها رنگ. رنگ  همان به

 از. اهیس یها  کیسرام یرو بودند شده پهن یرانیا

 بلند را دستش مامان. شدم  ریگ دل یاه یس حجم نیا

 مامان کنار. رفتم شی پ عجله با. زد اشاره و کرده

  کتابخانه به و گرفته جا ی راحت و چرم ی ها مبل یرو

  یم آشپزخانه یفضا یباال به یچوب ینردبان با که یا

 یم را نیا. بود کتاب  وانهید. دوختم چشم خورد،

 اش خانه در که یبزرگ یها کتابخانه از توانستم

 . کنم حس داشت

 .اومدن اومدن  -

 نگاه. نخورد یتکان اما او . دیدو و دهیپر  جا از نینگ

 سمت به نگاهش از معذب. داشت ادامه اش رهیخ

 ؟یخوا یم یزیچ: برگشتم  مامان

  و افتاد راه به. برخاست او و بود یمنف مامان پاسخ

 با سمانه قهیدق چند از کمتر. رفت نییپا را ها پله

 گردن دور به را دستش. آمد باال راه ادی ز جاناتیه



 براتون دلم چقدر  یوا: گفت بلند د،یچیپ یم که مامان

 . بود شده تنگ

 جون؟ روزهیف نیخوب شما: دیبوس هم مرا ی گونه

 . کردم استقبال حضورش از

 مقابلم در و زده بوسه را مامان دست ی ابانیخ سامان

 شما؟  حال: شد خم

 از نیچن نیا چرا مرد نیا.  انداختم صورتش به ینگاه

 یحت و مامان با نمیبب توانستم یم کرد؟ یم یدور من

  اما. کند یم رفتار دغدغه و شیآال یب  چطور سمانه

 ... من

 ... سالم  -

 

  من_ از_بترس #

 نه _و_صد#

 

  میتقد شی باال بلند سالم که یدار سال و سن زن به

  ایپور مهرداد و ناطق آراز. انداختم ینگاه بود، شده

  خانم محرابه: گفت ناطق  آراز. ستادندیا  زن سر پشت



  به زحمتام و  کنن یم یزندگ من همراه نجایا آقا اَسد و

 . گردنشونه

 شما آقا؟ هی حرف چه نیا: گفت محبت با و برگشت زن

 .  یرحمت

 و خانم حاج خواستم خانم محرابه از امروز  -

 .  کنه ییتنها  حس خانم حاج مبادا که کنن یهمراه

 ... پسرم: گفت یسخت  به مامان

 مامان سمت به و گرفته آراز از چشم سرعت به

 آورده زبان به آراز وصف در را کلمه نیا. برگشتم

 سرمان پشت ناطق آراز  و آمد جلو خانم محرابه. بود

  یلیخ من یبرا خانم  حاج خانم محرابه: ستادیا

 .روزهیف خانم نطوریهم. زنیعز

 بلوز. کردم  زن میتقد را لبخندم یسخت به. برداشتم سر

  زده گره را  یروسر و داشت تن به یا  ساده دامن و

 سامان و ایپور مهرداد کنار در هم  همسرش. بود

 به یا اشاره. بود شده مشغول  آشپزخانه در یابانیخ

 د؟ینیش ینم چرا: زدم مبل

 سمانه و نینگ به ینگاه  و نشسته خانم  محرابه

 خانم؟ حاج  دختراتونن: د یپرس خانم حاج از و انداخت



 سمانه و دخترمه نینگ: گفتم  من و دیخند آرام مامان

 . زشیعز دوست

 داشته سن نیا به یدختر ادی ینم بهتون  اصال  -

 .نیباش

 یکن یم فکر خودت فقط: گفت گوشم کنار آهسته آراز

 . یشد ریپ

  خانم محرابه و زد میرو  به یلبخند. دمیکش عقب سر

  کنم دود یاسپند  هی خانم روزه یف یبرا برم پاشم: گفت

  و سن نی ا به یدختر ادی ینم ابدا و اصال بهش که

 .باشه داشته سال

 عقب را دستش و نشسته مبل یرو کنارم. زد یچرخ

 به را خودم. مبل یپشت یرو و من سر پشت. دیکش

  یرو را  شیپا یالیخیب با او و کشاندم مامان سمت

 در را یموذ حس حضورش. انداخت گرید یپا

 بودنش از میبگو  توانستم یم. بود کرده زنده وجودم

 سرم پشت دستش حضور نطوریهم و فاصله نیا در

 .داشتم یبیعج حس

.  گفت یم  مامان یبرا فرزندش دو از خانم  محرابه

 روزهیف: گفت و نشسته او دست کنار  ایپور مهرداد

  یبار چند. نتتونیبب خواست یم تارخ  مهندس خانم،



 تماس هی باهاشون بهتره. گرفتن و سراغتون من از

 .  نیریبگ

  را یچا ینیس آقا اَسد. کردم  نگاهش چشم  گوشه از

 هستن یچا   اهل آراز آقا: گفت و گرفت مانیرو شیپ

 آماده دییفرما یم اگه یا گهید زیچ. کردم دم یچا من

 .کنم

  یکم و کرده بلند یچا فنجان برداشتن یبرا  را دستش

 نه؟ مگه . خوبه یچا : شد لیما سمتم به شتریب

. پاسخ یبرا  انتظار با. بود صورتم به  رهیخ  نگاهش

  رو و برداشته خودم و مامان  یبرا یفنجان  حرف یب

 .رمیگیم تماس باهاشون: گفتم ایپور  مهرداد به

. نمیبب را واکنشش تا کردم  نگاهش چشم  گوشه از

 از که را یآبنبات و نشسته نینگ کنار ی ابانیخ سامان

 تر قیدق. گذاشت دهانش در بود برداشته زیم یرو

 مورد موز همان. بود موز اش یانتخاب آبنبات. شدم

. آمد در انیغل به وجودم یتو  محبت. نینگ عالقه

 یابانیخ سامان که یمحبت یبرا. رفت ضعف یقدر

 .  کرد یم نمینگ  نثار

 لبخند من و دیپرس مامان تیوضع از خانم  محرابه

 تالش از  و گفتم دکترها یمنف پاسخ از. زدم یتلخ



. گفت شیپاها درد از خانم محرابه... یوتراپیزیف یبرا

  یم نظر به و بود رشی گ بانیگر سالها که یدرد از

 او و گفت آراز یها محبت از. ندارد یدرمان دیرس

 به چیه من و اوردین زبان به چیه. کرد نگاهش تنها

 به و برگشت سمتش به اما مامان.  اوردمین زبان

...  بده ... رت...یخ... خدا: کرد  زمزمه یسخت

 .َسَرم...پ  

 داشتم یخوب حس من و کرد خم مامان ی برا یسر او

 جمع نیا در داشتم یخوشبخت  حس. آرامش نیا از

 . خندان و آرام

 به ینگاه با. رفتند رونیب نینگ و ی ابانیخ سامان

  یم نظر به. چرخاندم چشم میپالتو  دنبال به نه،یشوم

 . باشد شده سردتر هوا دیرس

  بعد یقی دقا و رفت ها پله سمت به. برخاست  جا از

 مرتب و گرفته  جا میپاها یرو رنگ کرم بافت یپتو

.  دمید را خانم  محرابه رهیخ نگاه و برداشتم سر. شد

:  گفت و نشانده لب یرو  یلبخند سرعت به نگاهم با

 .اومد بیعج برام. نمی بب رو آقا توجه نکردم عادت

 

  من_ از_بترس #



 ده _و_صد#

 س _راز #

 

 میپا ی رو را دستش و زده یا سرفه تک مامان

  و سمانه کنار که ییاو به. برگرداندم سر. گذاشت

 دوست:  دمیپرس و کرده نگاه بود ستادهیا مهرداد

 . هستن یخوب

 و اول دکتر یآقا. نداشتن یدوست یلیخ میقد از  -

 .نیاومد شما  که خوبه... بودن دوستش تنها آخرش

 سامان. کردند علم قد مقابلم یابانیخ سامان  و نینگ

 من متعجب  نگاه و گرفت سمتم  به را یا  بسته یابانیخ

 .شد دوخته بسته به

 یابانیخ  سامان و انداخت باال را شی ها شانه نینگ

  و زتونیآم ت یموفق کار یبرا  هم. گمیم  کیتبر: گفت

 .نیگرفت که یمی تصم یبرا هم

  همه به ینگاه با و کردم دراز  بسته سمت به را دستم

 . نداشتم و انتظارش. شدم ز یسوپرا: گفتم

. گذاشت زیم  یرو مقابلم را یا بسته هم  ایپور مهرداد

  را رنگ سبز یداشتن  دوست جعبه ک ی هم سمانه



  کرده ام زده شگفت. نداشتم را باورش. کرد اضافه

 باعث که ییها خنده و بودنشان  همان  به من. بودند

 ینم را یکی نیا. داشتم  تیرضا رمیبگ آرام شد یم

 ینیریش من: برخاست خانم محرابه. کنم  هضم توانستم

 . ارمیب

 چه دیبا دانستم ینم من. انداختم مامان به ینگاه

 . باشم داشته یواکنش

 .لطفا دیکن بازش: نشست میروبرو ی ابانیخ سامان

  روزهیف سنگ با آشنا گوشواره دو. کردم دراز دست

 شیپ یروزها . آورد می ها لب به لبخند انشانیم یا

 دهیپرس شی پ روزها. بود نینگ یگوش در رشیتصو

 ؟« یدار دوسش بود»مامان

  گل طرح یها  گوشواره نی ا امروز و بود مثبت پاسخم

 خوش جا ها گلبرگ انیم در درست که  یا روزهیف با

 ... که بودند نواز چشم چنان بود کرده

 براتون تونم یم یچ دمیپرس من. نهینگ  انتخاب  -

 ست که بود انگشتر نیا نینگ شنهادیپ که رمیبگ

 .باشه ها گوشواره

  خوشش االن یعنی: رفت فرو شیپهلو در نینگ سقلمه

 من؟ گردن یبنداز یخوا یم ادین



  و کرده لمس  را ها گوشواره ست انگشتر. دمیخند

  پاسخ یشوخ یا ذره بدون یابانیخ سامان و دمیخند

 .گهید آره: داد

  باال را خود زدنش  کتک یبرا  نینگ و میافتاد خنده به

 . دیکش

  را عکسم از یاتور ینیم یعکس قاب ا، یپور مهرداد

 به را ام نشسته اشک به یها چشم من و کرد میتقد

 .قشنگه یل یخ: دوختم آن

 هیهد نیبهتر اومد نظرم به کردم فکر ی چ هر: دیخند

 داشته هم اتون خونه  یتو و عکس نیا که نهیا

 .دیباش

 سمانه. دادم شیها چشم به را تشکرم سراسر نگاه

  خوشتون دوارم یام جون روزهیف: دیبوس را ام گونه

 .ادیب

  خانم کی  یبرا توانست یم که یمهندس چرم فیک

 با. کرد زمیسوپرا باشد، شده یطراح بایز مهندس

 واقعا شد ی م کاش. دمیخند و کرده براندازش جانیه

  حضور و جشن نیا قیال که یمهندس. باشم مهندس

 و آوردم زبان به را نیهم . باشد یمهمان و جمع نیا

 .ستین رید شروع یبرا چوقتیه: گفت او



 یغرغر نینگ و شدم رهیخ اش یفندق یها چشم به

 ؟ی دیخر مامانم ی برا یچ: کرد

 .نینگ: زدم تشر و دهیگز لب

 گرفتم ام  خونه تو یبزرگ نیا به جشن که نیهم  -

 ست؟ین یکاف

  یشوخ نینگ. هیعال: دادم  تکان یسر شرمنده و خجل

 .کنه یم

  یم که من. کنمینم یشوخ رمینخ: دیورچ  لب نینگ

 دعوت خودت رمیبگ رستوران  تو و جشن خواستم

 . یکرد

 .جان نی نگ: کردم اخم

  روزهیف نهینگ  با حق: رفت هوا به سامان خنده یصدا

 .بهت می دینم  ناهار یند  هیهد. خانم

  خم جلو به یاندک دییتا با  مامان و شد گرد شیها چشم

 .بله: شد

 دور به را دستانم و شده ز یخ مین شد باعث مامان بله

 .زدم بوسه را سرش. چمیبپ گردنش

. خب یلیخ من؟ هیعل نیکرد یکی به دست همه  -

 .خودش به میمستق دمیم و کادوم



 .دکتر یزن یم مشکوک : گفت  ایپور مهرداد

  یا جعبه با بعد یقیدقا او و زد آقا اَسد به یا اشاره

  خم یسر گذاشت، یم میرو شیپ که را جعبه . برگشت

 .روزهیف خانم باشه پسند مورد دوارمیام: کرد

 

  من_ از_بترس #

 ازدهی _و_صد#

 

 

 جعبه بودند انتظار در همه. بود فیبالتکل میها دست

 بتوانم دمید ینم خود در یتوان من و کنم ییرونما را

 . بروم جعبه سراغ

 خانم؟  روزهیف دیکن ی نم باز: دیپرس ایپور مهرداد

  اجبارم او قی عم نگاه همه  از شیب و منتظر یها چشم

 سامان و دمیکش باال را جعبه ... یرو ش یپ یبرا کرد

 . نهیسنگ زیچ هی مشخصه صداش: گفت یابانیخ

. بزرگه که اش جعبه: انداخت جعبه به  ینگاه سمانه

 باشه؟  تونه یم یچ مثال



 لباس؟  -

  به دوخت  چشم و آورده زبان به ایپور مهرداد را نیا

  تر نیسنگ نظر به نه: کرد ینف نینگ.  آراز صورت

 .  ادی یم

 و گرفته دستم از را جعبه. شد زیخ مین ی ابانیخ سامان

 سامان د،یرس گوش به که جعبه یصدا. داد یتکان

 .تاپه لپ : گفت زده جانیه یابانیخ

 طنتی ش با. دوختند چشم آراز به تعجب با همه

 بابا یا: کرد غرغر سمانه  و انداخت باال را شیابروها 

  اصال. یفضول از میمرد هی چ توش مینیبب کنه باز نیبد

 ؟یگرفت کادو صدا و سر یب چرا اصال شما  دکتر یآقا

 .یکرد یم هماهنگ همه با دیبا رو کادو

 دونستم ی م من وقت اون: کرد تنگ را  شیها چشم

 ؟یدیخر  یچ شما

  گفتم بار صد نیبب خانم؟ سمانه یخورد: دیخند مهرداد

 .باش نداشته کار ما استاد نیا به

.  دمیکش را جعبه  رنگ کرم ربان و شده کار به دست

  کامال. زد یم چشمک م یرو به ییطال  و اهیس جعبه

 چشم به را مش یمستق نگاه. برگشتم سمتش به یجد

 .  دوخت میها



 . جلوتره منم مال از  -

 یآقا اوه: گفت سمانه  و گفت ایپور مهرداد را نیا

 ...! دکتر

 . ست العاده فوق نیا آراز: گفت زده جانی ه نینگ

. بود ختهیر هم به اعصابم. دادم فرو را دهانم آب

   کند؟ میتقد من به را هی هد نیچن توانست یم چطور

  دوخته او به را مشیمستق  نگاه اما ی ابانیخ سامان

 .  باشه مبارک: گفت حال همان در و بود

  یرو دست مامان. کردم  جدا جعبه از را لرزانم دست

  جلو ینی ریش ظرف با خانم   محرابه و گذاشت دستم

 کینزد مهرداد و سپردم نینگ دست به را جعبه. آمد

 روزهیف بدم ادتونی و باهاش کار نیخوا یم: شد تر

 خانم؟ 

 . حتما: شدم زیخ مین

  به خانم  محرابه و سی سرو دنبال به.  افتادم راه به

 پا یچوب  یها پله یرو. زد اشاره ها پله یباال

. ستادمیا در مقابل و دهیچرخ پاگرد یرو. گذاشتم

  به دوختم چشم و انداخته سیسرو  داخل را خودم

 به. ام یتونیز خورده رنگ تازه یموها به. صورتم



  یدست. ام افتاده گود یها  چشم ریز و می ابروها شیآرا

 چطور. گرفتم آب ریز را میها دست. دمیکش صورتم به

  نهیآ یتو حال یب زن نیا  میتقد را یعشق توانست یم

   کند؟

 پاگرد وارید از را اش هیتک. دمیکش رونیب را خودم

 از معذب. کرد یم نگاهم زیت. کردم مکث. گرفت

 ییرایپذ سمت به چرخاندم رو. رفتم عقب حضورش

  یسو به  سیخ یقد یها  شهیش. میرو شیپ بزرگ

 به را خودم و گشوده را یا شهیش در. کشاندم پنجره

 یم درختان یزمستان جنگل  به رو که یبزرگ وانیا

 . رساندم کشاند،

 رونیب را نفسم و زده هیتک  سرد آهن به را میها دست

 .فرستادم

. سرم  بر یریپ برف نیا باورم شد ینم هرگز  -

 آواز. یم و  بود دل و بودم من... نیچن  ندینش نیسنگ

 .نیطن زدیم گوشه هر. ین یآوا من

 

  من_ از_بترس #

 دوازده _و_صد#



 

 .  آمد فرود میها دست یرو شیها دانه و باران

 اد؟ی ینم خوشت من از  -

. یفندق یها چشم به زدم  زل یحرکت نیکوچکتر  بدون

 او چرا چرا؟ بدانم که بود نیا ذهنم سوال نیبزرگتر

  چرا؟  باشد؟ مند عالقه من به دیبا

  نیا من. کنم معنا را سوالش دیبا چطور دانم ینم یحت

 سرش. بودنش مرد نیا یبرا. کنم یم ن یتحس را مرد

  یقدم. شد  تر شانیپر شانمیپر حال. انداخت نییپا را

 برم؟  یخوا یم: برداشت عقب به

.  چسباندم شتریب زده خی آهن دور به را میها انگشت

 دلم. خواست ینم زیچ  چیه دلم... خواست ینم دلم

 توانستم ینم من. خواست ینم را گرفتن میتصم

 را بودنش من. رمشی بپذ توانستم ینم. کنم قبولش

 ینم  زیچ چیه قلبم... نرفتنش اما خواستم ینم

 .  خواست

 .روزهیف یخوا یم  یچ بگو  -



 یم زبان به دیبا چه. کردم نگاهش ینگران و ترس با

 دهد؟ رییتغ را یز یچ چه بود قرار من پاسخ آوردم؟

 .دمیگز لب

 . نیبب و من  -

  شیها لب و صورتم در. ماند ام رهیخ. کردم نگاهش

 .  دیخند. شد دهیکش

 ؟ یخند یم یچ به  -

  و شده خم یآهن  لهیم یرو.  انداخت باال را  شیها شانه

 .انداختم ینگاه صورتش به

 بند را شیها دست. باران ریز کرد دراز را دستش

 لهیم هیتک  را کمرش. شد خم عقب به و کرده لهیم

  یم: دمیغر. گرفت باران ریز را صورتش و کرده

 .یافت

  هم هنوز. کرد بلند یاندک را سرش شده  خم همانطور

 . داشت خنده

 .  افتاد یم اگر. شدم کشی نزد مستاصل

.  زد رعد. دیلغز یم شیپا اگر. کردم دراز را دستم

 به. دیرس گوش به نییپا طبقه از خنده شاد یصدا

 ...او و بودم من طبقه نیا در. برگشتم عقب



 . دید یم هم با را ما یکس اگر. دمیکش یقیعم نفس

 ... روزهیف  -

.  دادم نشان توجه شیها لب  از شده خوانده روزهیف به

  یباران ریز او  و نشست جانم به ینیریش لرز احساس

 به خط... خونمت یم: گفت شست یم را صورتش که

 .مو به مو... خط
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  باال را خود. کردم نگاهش شده گرد یها  چشم با

  دهیکش اش شده سیخ صورت یرو را دستش. دیکش

  نگاهم. زد عقب را اش یشانیپ در ختهیر  یموها و

.  شد فشرده هم به راستش چشم. بود ره یخ  هم هنوز

 از را خودم. کردم گرد عقب من و د یخند  نگاهش

 رونیب بودند شده باز وانیا به که یا  شهیش یدرها

  غنج دلم کنم اعتراف مبادا... مبادا... مبادا تا انداختم



  بخواهم و اش ییاهدا نیدورب سراغ بروم مبادا. زد

 . دهم جا قاب در را او ریتصو

 مهرداد کنار جمع انیم ها، گوشه همان  را خودم

 یم بر نیدورب آن از آنچه تمام خواست یم که ایپور

  یم مهرداد به دیبا. دادم جا کند، فرو سرم در را آمد

 و نیدورب نیا از دانم ینم چیه من...  من که گفتم

  آن. مرد آن  یسو از ستیا هیهد آنکه جز ها گفته

  من که. است خوانده عشق از گوشم کنار که مرد

 .  ام کرده حرام شیها چشم  به را خواب

 یساز آماده مشغول یابانی خ سامان کنار آشپزخانه در

  اش خانه در که یا دونفره شام یادآوری. بود ناهار

 . بود شبم آن ی نیریش تنها... میبود خورده

 در را نیدورب. کشاند اطی ح به را همه ی ابانیخ سامان

  محرابه و مامان به ینگاه  و کرده جا  به جا دستم

 پچ پچ مشغول  چنان. انداختم  صحبت  مشغول خانم

 . باشند سپرده یفراموش به مرا که بودند

 .یدار دوسش خوشحالم  -

 گفته؟  یک: زدم وندیپ هم به  را میابروها 

 پتو. شد دور دستش یتو ی نیس و یور ک ی  یلبخند با

  یتابلو یرو به را لنز و دهیچ میپاها  دور تر محکم را



 کنار را نیدورب... لعنت یا. کردم میتنظ وارید یرو

 یگوش. داشتم کم را نیهم.  برخاستم و کرده رها دستم

  یم نظر به. نداشتم ژنیب از یتماس. گرفتم دست به را

 تنها. نداشتم حرف من و  ندارد گفتن یبرا  چیه دیرس

  حال به مرا که ییامضا  و خواستم یم  او از یپاسخ

 پشت که را دیجد شده یبارگزار ریتصاو. گذارد خود

. کردم مکث پسرک عکس یرو کردم، یم رد هم سر

  و کرده مکث  دهان به پستونک  نوزاد ریتصو یرو

 یراه به  را یعکاس توانستم یم دیشا . زدم لبخند

 دوست نوزادان یعکاس. کنم لیتبد درآمد کسب یبرا

  گرفته جا لباس یب بچه پسر کوچک انگشتان. یداشتن

 . داد یم  نوازش را میها چشم یآب و دیسف یپتو در

 .یزود به دیشا  -

  مبل یرو و گذشته سرم پشت  از. دمیچرخ سرعت به

 دوست بچه من. کن فکر بهش: نشست دستم کنار

 .دارم

.  شد گرد کاسه در میها چشم. داد دست از ضربان قلبم

 . بود ناباورانه نگاهم

 از داره دوس نمینگ مطمئنم: داد ادامه آرامش با

 .اد یب در ییتنها



 نفسم راه.  دادم قورت درد و یبدبخت به را دهانم آب

 را نیدورب دکمه. یفرار میها چشم و شد باز یاندک

 .  زدم کنار  را پتو و صفحه  یاهیس یبرا فشردم

 تا میدار وقت هنوز. نکش خجالت  حاال  نداره بیع  -

 . اونجا

 من مورد در یفکر چه. دادم جا میها دندان نیب را لبم

 پسر هی: گرفت باال را سرش و شدم زیخ مین کرد؟ یم

 . خودت هیشب... دختر هی
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 مامان جمع به را خودم و کرده نثارش یا غره چشم

  یادآوری از... ُخل مردک. رساندم خانم   محرابه و

 یفکر  چه...  یلعنت. کردم هول بود گفته آنچه دوباره

 را نیهم. نیه! سال و سن نیا با من. داشت سر در



. بود کشانده ها دست دور به را فکرش چه. داشتم کم

 دختر من ازدواج؟ من یخدا من؟ از یا  بچه ؟یحاملگ

 . او و داشتم ساله سه و ستیب

 ... خانم روزهیف  -

 آورده زبان به را نامم که  یخانم محرابه به زدم زل

 .خوان یم و داروهاشون خانم حاج: گفت و بود

 ... مامان یداروها  آوردن یبرا. افتادم  راه. شدم بلند

  ها پله نییپا در دنشید با که رفتم یم نییپا را ها پله

 نشسته زن از و برگشتم را رفته راه. کردم  گرد عقب

  یورود در یجلو  به طرف  نیا از: دمیپرس مامان کنار

 هست؟  یراه

 .یا قهوه بزرگ در طبقه نیآخر باال طبقه نیب دیبا  -

 را مین و طبقه سه هر و  دمیچیپ را ها پله. افتادم راه

 میرو شی پ بزرگ سالن نیب در و گذاشته سر پشت

 رهی خ اهشیس ملحفه و بزرگ خواب تخت به. ستادمیا

 . بود نشانده جانم به که ییگرما نطور یهم. شدم

  نیع در کرد جمع را دلم ییبایز نیع در  اهشیس خانه

 پسند مورد.  آراسته ستیجوان مرد نیا شد  ادآوری حال

  آن در من که  ییایدن یورا ییایدن از یجوان. یفرد هر



 دل یجوان نیچن که باشد دیبا لیدل چه. دارم یبرم قدم

  مامان یها  قرص سهیک. دم یکش را میپاها. دهد من به

 .  کردم  یط یآرام به را آمده ریمس  و برداشته را

 هر دادم، نانیاطم خود  به مامان کنار در دنشید با

. دهم جا قلبم  یدرها پشت را آورد زبان به او آنچه

 ... او چون یجوان به چه مرا

 *** 

.  داد حیتوض ژنیب یکار روند مورد در یحقوق یعل

  عمد به ژنی ب رسد یم نظر به که یقاچاق بار مورد در

 زن نیچند  که یژنیب. باشد کشانده کشور  داخل به

 و ستیب  که یژنیب اما  نبود ها حرف نیا آدم داشت

 آدم هم بود داده قرار گرید یزن کنار در مرا سال کی

  یعل آنچه طبق. کردم سکوت من و نبود ها حرف نیا

 یکمک توانست یم حضورش آورد زبان به یحقوق

 یم فرارش و مخمصه نیا از اش یخالص یبرا باشد

 .  کند تر بغرنج را تی وضع توانست

 به پاسخ در یحقوق یعل  و خواستم یم طالق من

 طالق روند یاسکندر یآقا  بودن یفرار: گفت سوالم

 دیتون یم که  یراه تنها. کنه یم یطوالن یلی خ رو شما

 داشته حضور یاسکندر یآقا که نهیا دی برس طالق به



 یتوافق طالق یبرا و تشونیرضا دیبتون شما تا باشن

 . دیکن جلب

 ؟یچ نشد یراض اگه  -

 حال در که یا پرونده به توجه  با: شد ممیتقد لبخندش

  سر یب نکهیا دارن مختلف  یها زن با یباز  از حاضر

 یفعل طی شرا یتو بدن طالق به تیرضا صدا و

 .داره براشون و  نفع نیشتریب
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 رانیا ارنی ب فیتشر یاسکندر یآقا اگه: کرد اضافه

  یم من که  یزیچ. کنم یم صحبت باهاشون خودم

  فشار تحت رو  یاسکندر ی آقا  باهاش تونم یم و دونم

 .نیبد  انجام دیتون ینم  شما بزارم

  از یتشکرات با. برخاستم و دهیکش دندان به را لبم

 تارخ مهندس با که یتماس. شدم یراه یحقوق یعل



 ناهار قرار  کی یبرا مهندس یسو از یدعوت داشتم،

 ینم چیه. نداشتم عادت یجلسات نیچن به من. بود

  کردم یسع  اما میبگو چه  مهندس یبرا  دیبا دانستم

. کنم سهیمقا آراز یها دعوت از یکی با  را ناهار نیا

 مهندس با یصحبت  هم استرس و بودم رفتهیپذ

 دهیخر جان به را بود می ها عکس طالب که یمعروف

 از یقسمت توانستم یم  دیشا نکهیا به فکر با. بودم

 چنان برسانم فروش به باالتر متیق با  را ها عکس

 و ابدی ادامه استرس دهم  اجازه که داشت تیاهم میبرا

 . نکنم کنسل را مالقات قرار

  شارژ یز ی وار امکیپ و گذاشتم آسانسور به را میپا

  سال تا مبلغ نیا پرداخت. شدم رهیخ ساختمان ساالنه

  نظرم به امسال و دیرس ینم نظر به باال  چندان قبل

... کجای صورت به مبلغ نیا پرداخت. آمد  یم بیعج

 ندهیآ ماه دو یبرا اندازم پس از یقسمت توانست یم

 . ببرد خود  با را مان

  ترس آسانسور، از خروج نیح دوریکر در دنشید با

 او میبود کرده ترک را الیو ما که یشب. افتاد جانم به

  یروزها. بماند جا همان  را شیروزها  داشت میتصم

 هم باز مبادا... امروز و نداشتم او با یمالقات هم بعد

 . افتاد یم رفتارش  تکرار فکر به



 م؟ یکن صحبت میتون یم  -

 به او؟ با  صحبت؟. دادم  فرو یسخت به را دهانم آب

  امروز دیرس ینم نظر به. شدم رهی خ  شیها چشم

  را خانه در و رفته جلوتر. کند جادیا  یتنش بخواهد

 نینگ. ماندم حضورش منتظر و دهیکش  عقب. گشودم

  یهمراه و بود برده گردش یبرا خود همراه را مامان

 . میداشت حضور  خانه در او و من فقط. دوستانش با

 .روزهیف خانم بفرما: زد اشاره و ستادهیا سرم پشت

  شدن خوانده روزهیف خانم از. خورد تکان قلبم هم باز

 دیفهم ینم که بود یم نامرد یلیخ دیبا. برداشتم  سر و

.  کند یم چه دلم با ها شدن خوانده روزهیف خانم نیا

 خانم نیا و داشتم ترس حس او با بودن تنها از من

 گرفت یم  یباز به را دلم چنان شدن خوانده  روزهیف

 ...  که

 دنبالم. گذاشتم ام خانه به پا  و گرفته نگاهش از چشم

 . بست را خانه در و آمده

 افتاد راه. زدم مبلمان به یا اشاره ستادهیا جا همان

  هم را رنگ کرم یپالتو نشستن  نیح و  مبلمان سمت

 و چرخانده  میها لب یرو  را زبانم. آورد در تن از

 .  است اش برازنده تر شیب اهیس کردم فکر



  زیم یرو را یگوش و فی ک و کرده زانیآو  را پالتوام

  من: گفتم آهسته  نشستم، یم که شیروبرو. گذاشتم

 .ام آماده

 ؟یگفت یچ: دیکش  جلوتر را خود
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 ؟یگفت یچ: دیکش  جلوتر را خود

  بود؟ یعصبان. کردم بلندتر را ام خفه یصدا

 .لطفا کن شروع  گفتم  -

 یپشت به را  خودش. رفت  عقب و دیکش آه. کرد نگاهم

  بیج به دست من از گرفتن چشم بدون و چسبانده مبل

 یرو و آورده رونیب بی ج از را یپاکت. برد شیپالتو

 پاکت؟. چسباند پاکت یرو  را انگشتانش. گذاشت زیم

 تا که ینقص و بیع یب و صاف یها ناخن  یبرا دلم



  یها ناخن. رفت ضعف بودم نشده متوجهشان حال به

 کج یها ناخن  برخالف. داشت یصاف کامال و دهیکش

 با انگشتانش. داد حرکت را دستش.  من شده گرد

  ینیسنگ کردم حس و  شد دهیکش من  سمت به پاکت

 به او و برداشتم سر. است شده بدل خنده به نگاهش

  خط آن نتوانست اما. خورد فرو را لبخندش سرعت

 یرو که را یزبان و کند پنهان را چشمش گوشه افتاده

 . دیکش  یم شیها لب

 . کن بازش  -

  توانست یم چنان مرد نیا. انداختم پاکت به ینگاه

 را او طرف از  یا بسته چی ه  نخواهم که  کند زمیسوپرا

 . کنم باز یسادگ به

. گرفت ضرب به مبل دسته یرو هم باز را انگشتش

 گرفتن ضرب نیهم. بودم دهید را رفتارش نیا هم قبال

 او و رفته انگشتش  یپ نگاهم. را زیم ی رو انگشتش

 .یباش یراض دوارمیام: زد اشاره

.  کردم دراز رنگ دیسف پاکت یسو به را لرزانم دست

  هیتک زانوانش یرو را  شیها آرنج. شد  خم جلو به

 هم باز. دی چ یپ صورتش مقابل را دستش و کرده گاه

  تک تک دی با چرا. رفت هم  در میها اخم. حالت همان



 و شده خم سرعت به. بودم یم بر از را  شیرفتارها

 .برداشتم را پاکت

 .برداشتم  سر. یباورنکردن یمبغل با شده امضا چک

 بود، کرده پنهان دستش کف پشت که  ییها لب با

 .مهندس خانم  الزحمه حق بابت: گفت

  زبانش به... مبلغ نیا. دمیکش میها دندان نیب را لبم

 .آوردم

 مهندس هر  بابت که هیمبلغ. ستین ینجوم  مبلغ  -

 نه. شهیم پرداخت  یا پروژه نیچن یبرا یداخل طراح

  قائل یزیتما نه و کنم ارفاق بار نیا خواست یم دلم

 .  شدم

 آن به را سرم سرعت به خانه، در شدن باز یصدا با

 نیا به نبود قرار مامان و نینگ. چرخاندم  سمت

  و خانه از رونیب در را شام بود قرار. برگردند  یزود

 ... و کنند صرف نینگ دوستان  همراه

 ناگهان و  آشنا یآهنگ. دیرس گوش به  یآهنگ یصدا

  میبرا سال پنج و ستیب حدود در که یا مردانه یصدا

 !ژنیب. بود شده تکرار

 



  من_ از_بترس #

 هفده_ و_صد#

  ممنوع_یکپ#

  س_راز #

 

 

  چنگ را دستم . شکست هم در مقاومتم و توان تمام

  و من: گفت  در به ینگاه با او و مبل دسته به انداختم

 . روزهیف نیبب

 .کردم نگاه را او و گرفته در از چشم  یسخت به

 نه؟یبب و من یخوا یم  -

 به را لبم  من؟ یروبرو خانه؟ نیا در ند؟یبب را او

 به و زده  چنگ را شیپالتو . برخاست. گرفتم دندان

 و کفشام: زد اشاره رفت، یم که آشپزخانه سمت

 . بردار

 یها کفش. دمیپر جا از خورد،  تکان که در رهیدستگ

 جا در و کرده بلند را پاگرد در گرفته جا یعسل مردانه

 با در و شده باز خانه در همزمان و دادم قرار یکفش

 داد اریاخت یب. داد قرار هدف را سرم توانش تمام



  یم کاریچ  اونجا: شد خم در پشت از ژنیب و دمیکش

 ؟یکن

  وحشت با و چسبانده ضربه محل  به را میدستها

 چیه و دی چ یپ سرم یتو ژنیب یصدا. کردم نگاهش

  وحشت  د،یرس میبازو به که دستش. آن از دمینفهم

.  داد هل را چمدانش و بسته را در.  برخاستم زده

 چته؟: د یچرخ صورتم  یرو  نگاهش

 یاندک و ترس... وحشت با. دادم قورت را دهانم آب

  آنچه به تفاوت یب که یژنیب حضور از خشم . خشم هم

  عقب یقدم. بود گذاشته خانه به پا بودم رانده زبان به

 نمیبب بذار: میموها سمت به کرد بلند را دستش. رفتم

 .باشه نشده تیزیچ

  یزیچ: فشردم ضربه محل  یرو تر محکم  را دستم

 .  نشده

: افتاد راه و گرفته را  چمدانش دسته. رفت عقب

 ؟ یبود رونیب

  نفس. بود زیم یرو ام یگوش و فیک به اش اشاره

  ینگاه دیترد با و کرده رها را ام نهیس در شده حبس

  دست. شد ی نم دهید او از یاثر. انداختم آشپزخانه به

 یم را او ژنیب اگر. کردم مشت را ام زده خی یها



 یبرا یلیدل چه شد؟ یم پنهان دیبا چرا  اصال د؟ید

  بود؟ شدنش پنهان

 .دمیرس تازه  -

  صد جانم به افتاده وحشت نیا. افتادم راه دنبالش

  را میموها. بود تر قی عم میها ترس تمام از برابر

 دستم، یتو  آمده یتارها به توجه یب. انداختم چنگ

 تازه؟: دمیپرس  یسخت به

 .تازه: گذاشت خانه در گوشه را چمدانش

 یصدا  با و اریاخت یب . خوردند هم به میها دندان

 یرو که را پالتو ژنیب. دم یپر جا از ام  یگوش امکیپ

 چته؟: کرد نگاهم کرد، یم رها تخت

 ؟یاومد چرا  -

 و دمیپرس اما. آوردم زبان به چطور دانم ینم را نیا

 .امیب نبود قرار: گفت ژنیب

. شود پرت حواسم دادم ی م اجازه دینبا.  بودم زده گند

  خانه در حاضر مرد متوجه ژنیب دادم ی م اجازه دینبا

  عالقه من به بود گفته که یمرد همان...  مرد. شود

 یونیلیم صد چند نیدورب میبرا که یمرد همان دارد؟



. گرفتم دندان تر محکم را لبم. بود کرده  یداریخر

 .بستم را  میها چشم. خوبم یخدا. من یخدا... ایخدا

 ...سایپل اون  -

  لیوک با رمیم بعد. رمیبگ دوش هی. کنم یم حلش  -

  ندارم یمشکل یوقت. کردم  فکر حرفات به. کنم صحبت

 و نکردم اشتباه من. ستین شدنم پنهون یبرا یلیدل

  و میگناهیب دیبا پس. کردن درست پاپوش برام مطمئنم

 تو فتمیب حاال  که نکندم جون سال همه نیا. کنم ثابت

 .چاه

 . کردم نگاهش حرف یب و الل

 ست؟ین نینگ  -

 زبان به راهنش یپ یها  دکمه کردن باز نیح را نیا

 . دمی کش نیطرف به را سرم. آورد

 .یشد  خوشگل امروز. خوبه  -

  کار زبانم اما. گرد میها  چشم و آورد زبان به را نیا

.  کند یفیتعر من از ندارد حق میبگو بخواهم تا نکرد

  من یوقت اوردیب زبان به را جمله نیا ندارد حق

 .ام نشانده طالق یها برگه ی پا را میامضا

 .زد میصدا و دمیچرخ 



 بزار: آمد  جلوتر و گرفتم اش برهنه باالتنه  از چشم

 . نمتیبب

 یم صورتم یرو که شی ها چشم. رفتم عقب یتند به

 ام نهیس. دمیکش نفس و داده فرو را دهانم آب. دیچرخ 

 به را نامش لکنت با و رفت نییپا و باال هم سر پشت

 .راندم زبان

  عقب من و میبازو لمس یبرا کرد دراز را دستش

 ل؟ یوک شیپ یبر دیبا ینگفت مگه: رفتم

 تونه یم ساعت هی تا: دنمیبوس یبرا کرد خم سر

 .کنه صبر
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  نکهیا از. شدم زاریب خودم از. کرد سرم مماس سر

 ابانی خ وسط در لحظه نیهم را مرد نیا  توانستم ینم

  بخاطر را او توانستم ینم  نکهیا از. رمیبگ  کتک باد به



  سخت فکم. کنم له شیها نبودن بخاطر و  بودنش نجایا

 لب به چسباندم را انگشتانم. آوردم باال را دستم. شد

 آرام و یتآن  با. ببوسد مرا بود قرار آن هر که ییها

  و کرده  دور دسترسش از را خودم.  دمیکش عقب

  و افتاد خط  شیابروها نیب. آوردم نییپا  را انگشتانم

  گذاشتم، ی م رونیب اتاق از که را میپا. گرفتم رو من

 ادیب خوشش نکنم فکر خانم مهیفه: کردم زمزمه

 .ببوسم و شوهرش

  دیبع من از سالها نیا تمام اندازه به. بود دیبع من از

 لب به بچسبانم سکوت مهر  بودم گرفته ادی من. بود

.  بودم آورده زبان به امروز اما. مینگو چیه و میها

  تنها حضورش  لحظه از. نه قطعا بودم؟ کرده اشتباه

 که را یمرد من. بودم یراض خودم از که بود یزمان

 پنهان خانه نیا در داشت را داشتنم دوست یادعا

 در سال پنج و ستیب که یمرد به من . بودم کرده

 . بودم زده طعنه داشت نقش ام یزندگ

 به. کردم مکث که رفت یم  آشپزخانه سمت به میپاها

 مهین در. انداختم  اتاق در به ینگاه و برگشته عقب

 . بود کرده پنهان را  ژنیب که یباز

 گفته؟ بهت مهیفه مورد در یک  -



 زبان به خانه در یا لحظه کردن باز با ژنیب را نیا

 .آورد

 دینبا کردن؟ صحبت مهیفه مورد در بود راحت شیبرا

   دم؟یفهم یم

 و دیکش ری ت ام معده. گرفتم وارید به را لرزانم دست

  یژنیب تا نشستم مبل یرو.  رفتم جلوتر. خورد چیپ دلم

 نگه دور آشپزخانه  از بود آمده رونیب اتاق از که را

 من به نیدورب شیپ روز چند که یمرد دیبا چرا. دارم

  من مکالمه  شاهد ام خانه  آشپزخانه در  بود کرده اهدا

   بود؟ یم  میهوو مورد  در شوهرم و

 .توام با  -

 . رفت باال شیصدا

 به زدم زل و رانده عقب را میموها. برداشتم سر

 و شده منفجر که یژنیب برخالف آرام یل یخ. صورتش

  فکر فقط دونستم یم شهیهم: گفتم بود  برافروخته

 .باشه دهیرس ازدواج سند به کردم ینم

 متعجب دیجد من از هم دیشا. مات. شد  گنگ نگاهش

 .بود



 عشق به تا ینها همشون کردم یم فکر: کردم زمزمه

 ... اما شه یم ختم  تختم یرو  غهیص و یباز

 ازدواج و  بچه به دونستم ینم: گرفتم  رو تمسخر با

 .دهیرس یرسم
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 فرق ماجراش اون: دی کش دهانش یرو  را زبانش

 یچ هیقض  گمیم میزنی م حرف صبر سر بزار. داره

 .بود

. میزن یم حرف آره: دادم تکان را سرم نانیاطم با

 .میزن یم حرف بعدش. تو  ریبگ دوش

  رم یم رمیبگ  دوش... صبر  سر بزار. شه ینم امروز  -

 . لیوک شیپ

 سمت آن به اتاق، در اش یگوش یصدا شدن بلند با

.  دمیکش یسرک من و  رفت اتاق سمت به. دیچرخ 

  جا از. دیرس یم گوش به زدنش حرف یصدا

  یجلو همان از. رفتم آشپزخانه سمت به  و برخاسته

 شیصدا که ابمیب را او تا  دمیکش یم سرک آشپزخانه

 .روزهیف: گفت سر پشت از

  برهنه که یژنیب. دمیچرخ  ژنیب سمت به یتند به

. دوختم شیها  چشم به را نگاهم. بود ستادهیا میروبرو

 امروز به تا  و بودم دهید  برهنه را مرد نیا سالها من

 . نبودم زده وحشت اش یبرهنگ از نیچن نیا

 شده؟  یچ  -

 ؟یکرد صدام. یچیه: کردم جمع را خودم  یتند به



 .یدیترس ینطوریا بگم خواستمیم یچ رفت ادمی  -

 فکر: دمیکش را میها لب ی خودیب اطراف به ینگاه با

 .یباش نجایا نداشتم انتظار... حموم یرفت کردم

 . شهیم رید برم دیبا. زد  زنگ لیوک  -

 به حرکتش با... من یخدا. دادم فرو را دهانم آب

 به زدن چنگ یبرا کردم دراز را دستم اتاق، یسو

 رونیب خانه از را آراز بود  ینحو  هر به دیبا. یگوش

 . فرستادم یم

 . روزهیف  -

 با ژنیب و فشردم انگشتانم نیب تر محکم را یگوش

 به بود،  گرفته قاب را  نشییپا تنه می ن که یشلوار

 .تشنمه یلی خ امروز: افتاد راه آشپزخانه سمت

 سرعت به که رفت یم آشپزخانه سمت به گرید یقدم

 : دمیپر جا از

 .ارم ی یم من  -

 .زمیعز: کردم اضافه دند،یلرز یم که  ییها لب با

 اصال لحظه ن یا در کلمه نیا. لعنت. بستم را میها چشم

 ذهنم به قلبم ضربان رفتن باال بخاطر و  نبود مناسب

 .  بود آمده



  مرموزانه یا خنده با  و انداخت صورتم به ینگاه

 .باشه: گفت صورتش در شده پنهان

 دمیکش یسخت به را میپاها. اتاق سمت دوباره افتاد راه

  توانست ینم. نبود. چرخاندم چشم و آشپزخانه سمت

 اما... رفتنش یبرا. شد زنده دلم در یدیام. باشد رفته

 یط را ییرایپذ ریمس دی با خانه از شدن خارج یبرا

  رونیب اتاق در حضورمان زمان بود ممکن. کرد یم

 مقابل. بستم ی نسب یآرامش  با را میها چشم. باشد رفته

 .  کردن پر یبرا برداشتم یوانیل و ستادهیا نکیس

 ؟یگرد یم  من دنبال  -
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 ؟یگرد یم  من دنبال  -

 دست وحشت  با و دهی پر جا از. دمیکش  یبلند نیه

 در که  بود شده پنهان کجا. گذاشتم نهیس یرو

 . بودم دهیند را او ام آشپزخانه

 شده؟  یچ  -

.  شدم رهیخ اش یفندق یها چشم به  زده وحشت

. رفت آشپزخانه در سمت به من صورت از نگاهش

  احتمال آن هر چون بود دهیپر رخم از رنگ مطمئنا

  یجهت هر به و زده گاز را لبم. برسم سکته به داشت

 !یچیه: کردم باز زبان بود

  از یخبر. دیکش هم در چهره که بود بلند آنقدر میصدا

. داشت قرار سرم پشت  درست خود و نبود شیپالتو

 چرخاندم چشم. دوختم او به را پرسشم سراسر نگاه

 مبادا که بود نیا از ترسم.  بود شده پنهان کجا بدانم تا

 ...او ای شود آشپزخانه وارد ردیبگ میتصم ژنیب



  آب ریز را وانیل... نکی س سمت دمیچرخ فکر نیا با

  و کرده حس را حضورش. ستادیا سرم پشت. گرفتم

 ریز. آورد  جلوتر را دستش. دمیلرز خود به شتریب

  کنترل تحت را لرزانم دست. گرفت را  دستم آب ریش

 شیها لب به را سی خ آب وانیل. د یکش باال خود

 چفت وانیل دور به چنان  را انگشتانم. کرد کینزد

 لب گوشه از آب. نبود فرار یبرا یراه که بود کرده

 را دهانم آب. شد رها اش  نهیس و شرتی ت یرو  شیها

 از بود افتاده شمارش به میها نفس... دادم فرو

 تصورش  یحت.  ژنیب حضور  احتمال و هراس... ترس

 یکودک چون توانستم یم آن هر. گرفت ی م را جانم هم

 . بزنم هیگر ریز به

  خوشمزه. اوممم: دیکش شیها لب یرو  را زبانش

 . ست

  عقب را دستم. آمد باال ام نهیس یتو شده حبس نفس

 . در یسو به دادم را نگاهم و دهیکش

 .پوشم یم و کفشام من بده آب هی روزهیف  -

 . آمد باال ام نهیس در شده حبس نفس

 و نیا ادی ینم خوشم: صورتم یتو کرد خم را سرش

 .بخوره تیشوهرعوض نیا یبد



 به درست. آورد جلوتر را سرش و کردم باز دهان

 : دیچیپ گوشم در ژنیب یصدا و م یها لب سمت

 ! ایاریب آب وانیل هی یرفت  -
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.  است شده عرق  سیخ اضطراب و وحشت از تنم تمام

.  کرد یم کار  خوب میها گوش تنها. دمید ینم خوب



 سمت نیا به که بود ژنیب یها قدم  یصدا مطمئنا

 و زده چنگ نتیکاب یرو  از یوانیل. شد یم دهیکش

  زیخ در رونیب سمت به و گرفتم آب ریش ریز

 آشپزخانه وارد ژنیب دادم یم اجازه د ینبا. برداشتم

  میپاها ،یکفش جا مقابل در درست ژنیب  دنید با. شود

 به را شیها قدم یصدا مطمئنا. ستادیا حرکت از

 پا به کفش ژنیب حال و  بودم دهیشن آشپزخانه یسو

 . داشت حضور پاگرد در

 رانهیگ مچ و کرد بلند آب وانیل گرفتن یبرا  را دستش

 .هست  تیزیچ هی امروز: گفت

  به شدم رهیخ و زده پاگرد کنار وارید  به را ام هیتک

 دستت قربون: دیکش سر نفس کی را وانیل. صورتش

 دعا. سرپاست تو بخاطر خونه نیا که خانم روزهیف

  و میبش خالص گرفته و پامون که یشر  نیا از که کن

 .یعاد روال به م یبرگرد زودتر

 .زدم شیصدا و در سمت به دیچرخ 

 . کرد نگاهم

 .خوام یم طالق من  -

 .م یزن یم حرف:  زد یشخندین



  ریت بیعج روزها نیا. گذاشتم ام معده  یرو را دستم

 .ام یجد: کردم یم شیدوا دیبا دیشا. دیکش یم

 .دمینم طالقت من: نبود لبخندش از یخبر  بار نیا

 چیه و ادیز استرس از. چسباندم  هم به را میها دندان

...  در سمت رفتم. شد  بسته سرم پشت در. نگفتم

  و آسانسور آمدن در حرکت به از نانی اطم با. جلوتر

 و بسته را می ها چشم. کردم گرد عقب ژنیب شدن دور

. بود جا  همان. چرخاندم یسر. دمیکش یقیعم نفس

  بدبخت من. کرد یم  میتماشا و آشپزخانه  یجلو

  بردم هجوم. سمتش کردم حمله شده نابود من ... شده

 خواباندم را دستم کف توانم تمام با و او سمت به

 .صورتش  یرو
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 می ب: پنجم فصل  

 کنار در و  ناطق آراز از دور  به را روز  هفت و ستیب

 تلفن پشت و  زده چنگ را  شیموها شب  هر که یژنیب

 مامان حضور یبرا که یژنیب. گذراندم کرد ادیفر و داد

 به را همه سکوت  در من و زد نق و رفته غره چشم

 دیکش دراز تخت یرو کنارم در که یژنی ب. دمیخر جان

 و رمیز لباس به دستش دنیرس یبرا شدم مانع من و

 که باشد رفتهیپذ را موضوع نیا دیرس  یم نظر به او

 چشم و کرده ختمش ام یشان یپ بر یا بوسه به بار هر

 به دوختم  چشم را روز هفت  و ستیب تمام من. بست

 آن در را یمرد مبادا نگذاشتم آن به پا و  وانیا پنجره

 . نمیبب دینبا که نمیبب وارهاید یسو

  در شدن  باز یبرا ییصدا  چیه روز  هفت و ستیب

  ساختمان در او از که یاثر نیآخر. امدی ن روبرو خانه



...  بود ام خانه ترک از بعد یقیدقا درست شد یم دایپ

 خانه که یساختمان  آسانسور یدرها شدن بسته یصدا

 یا خانه. من خانه ترک از بعد. داشت قرار آن در من

 تعلق از  که بود یزندگ در غرق آنچنان ژنیب که

 . بماند خبر یب من  به افتنشی

 مبادا نگذاشتم رونیب در از  را میپا روز  هفت و ستیب

  پنج حواس مبادا. شود داریپد ام یزندگ در  او از یاثر

 در من با  همزمان هم او و باشند کرده اشتباه ام گانه

 . شود  دایپ ساختمان

 ...اما

 ...  او رفتن از بعد روز  هفت و ستیب

 جز یکس  یبرا  خانه  در. آمد در صدا به خانه در

  ییآشنا مرد به. دانستند یم را ورود رمز که یافراد

  شده رهیخ بود، گرفته را ژنیب سراغ شی پ روزها که

 صورت به دوختم را نگاهم. دمیکش عقب را خودم و

  شیپاها یرو حساب نیماش با که ی ژنیب و مامان

 . بود ریدرگ

 .سهیپل  -

 .خب کن باز: برداشت سر اخم با ژنیب



 بلند شیصدا  که بردم یم  رهیدستگ یسو به را دستم

 س؟یپل: شد

 یلیخ ژنیب. شد متوقف رهیدستگ به دهینرس دستم

  تو ببر و مادرت: گفت و ستادهیا سرم پشت عیسر

 ...برو خودتم. اتاق

 دمشیکش خود همراه. مامان لچریو سمت افتادم راه

 صورتم در را نگرانش نگاه  او و مهمان اتاق سمت

 یصدا و زدم شیرو به ی بخش نانیاطم لبخند. گرداند

 میدار رو شما جلب حکم متاسفانه: دیچیپ  خانه در مرد

 .یاسکندر  یآقا
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 از را خودم عجله با و زده چنگ را مامان بافت شال

 او و زد چنگ  را شیموها ژنیب. دمیکش رونیب اتاق

 .نیایب ما همراه دیبا: گفت

 ...ژنیب: دمینال

 من یبرا یسر من، به ینگاه با. برگشت عقب به

  با کنم عوض لباس نیبد اجازه خب یل یخ: داد تکان

 .میبر هم

 با او و دوخت ژنیب صورت به را مرددش نگاه مرد

 .کنم ینم فرار:  گفت تمسخر

: داد هلم اتاق سمت به و گذاشته سرم پشت را دستش

 . اش همه شهیم درست یول هیچ هیقض دونم ینم

 گاز را لبم. فشردم هم به قوا تمام با را میها چشم

 شه؟یم یچ االن: زدم



  نگه دور ماجرا نیا از رو  شما کنمیم و  تالشم تمام  -

 . باش نینگ  و خودت مراقب فقط. دارم

  شهیهم که یسامسونت ف یک. افتاد راه کمد سمت به

 زیم یرو و دهیکش رونیب کمد از را داشت همراه

 اون با: گرفت  میسو به را یحساب دفترچه و گذاشت

 . کن برداشت و همش یدار که ی ا نامه وکالت

 . اوردمین  زبان به چیه و شد بسته و باز تنها دهانم

 فردا برنگشتم امشب اگه: گذاشت دستم یتو را آن

. بشه بسته حسابام نکهیا از قبل بده  انجامش صبح

 .نکن اعتماد چکسیه حرف  به و باش مراقب یلیخ

 ؟یک حرف به  -

  من. کردم و نکاریا من بگه بخواد که یکس هر  -

 .روزهیف نکردم یکار

 !دروغ؟ ای بود قتیحق. شدم رهیخ ش یها چشم در

 نیا از امدنشین با نینگ. شد  یراه مردها همراه ژنیب

 مامان و من مقابل در. بود کرده وحشت حضور عدم

: برگشت سمتم  به باالخره. زد یم قدم  را سالن طول

 .میری بگ کمک یکس از دیبا

 فرهاد؟ بزنم زنگ  -



  از فرهاد ییدا مامان: کرد  نگاهم یپوزخند با نینگ

 زاره؟ یم جون معصومه مگه کنه؟یم کمک حاال تا یک

  باال را  شیها شانه  که کرد یم باز دهان مامان

 ؟ یمامان گمیم دروغ: انداخت

  نینگ یحرفها دییتا مامان یها لب یرو  تلخ لبخند

 .بود

 بزنم؟  زنگ آراز به  -

 .یحقوق  یآقا زنمی م زنگ: برخاستم یتند به

 گهید شده یچ دونمینم. گهید آرازه دوست اونم  -

 بهش بارم هر. دماوند مونده رفته. ادی  ینم هم نجایا

 .شده گهیم اونجا یموند یرفت  چرا گمیم

  بزنم زنگ برم: برخاستم و گرفته دندان به را لبم

 تونه یم  آراز از بهتر لهیوک باالخره. یحقوق یآقا

 .کنه کمک

 و کرد سکوت ژن،یب یریدستگ دنیشن با یحقوق یعل

 بشن؟ آزاد کنم کمکشون نیخوا یم: گفت بعد یقیدقا

 آزاد یزود به و رهیتقص یب ژنیب دونم یم من  -

 .برسه  ازش یخبر  خوامیم الاقل یول شهیم



  یآقا تی وضع وقت اول فردا من: گفت نانیاطم با

 .ارمی یم در کامل رو یاسکندر
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 از تر یمنطق نظرم در یحقوق یعل به کردن نانیاطم

  امضا قرارداد کی یحقوق یعل با من. بود یکس هر

  کردم یم  پرداخت هم را تالشش نهیهز. داشتم شده

 .  کردم یم  کمک طلب او از اگر بود یمنطق نیبنابرا



 بدون مورد نیا در دیرس یم نظر به هم یحقوق یعل

 به مرا بعد روز که رفت ی م جلو  ناطق،  آراز به توجه

 . خواند دفترش

 یبرا تیوضع: داد  قرار میرو شی پ را برگه چند

 صحبت باهاشون من. ست ین خوب اصال همسرتون

 استخدام شونیا یبرا شما که یلیوک عنوان به کردم

 .  نیکرد

 . شد گرد  میها چشم

 یآقا پرونده انی جر در هم من  پس نیا از  -

 . بود خواهم  یاسکندر

 چطوره؟ حالش: زدم گره هم به را میها دست

 در که یا حلقه. ماند ثابت ازدواج حلقه یرو نگاهم

 یا حلقه همان. داشت قرار انگشتم در سالها  نیا تمام

  من و بود داده را ضشی تعو شنهادیپ بارها  ژنیب که

 .  بودم کرده امتناع

 تونه یم که داره نانیاطم لیوک و خوبه حالشون  -

 . کنه ثابت و  شونیگناه یب

 تمام من ی برا ژنیب. بستم را میها چشم یدواریام با

 . بود نینگ پدر هم هنوز او اما بود شده



 چون  نجایا نیایب کردم دعوت امروز راستش  -

 .ی راوند خانم دارم یشنهادیپ

 یبرا. بود گرفته ام یزندگ یروزها  همه قدر به دلم

 سر... اما اورمیب زبان به توانستم ینم که یدرد

 شنهادیپ مرد نیا دیشا که دیام یا ذره ی برا. برداشتم

 .  دهد

 طالق مورد در همسرتون با بگم خواستم یم  -

 ن؟یکرد صحبت

 به ژنیب آنچه  یادآوری از شد حبس ام نهیس در نفس

 .آوردم زبان به را نیهم. بود آورده زبان

 از یاسکندر  یآقا. کردم یم و فکرش: زد لبخند

  نانیاطم دیر یبگ طالق که دیندار یتیموقع شما نکهیا

 به و من شما که دادم  اطالع من یوقت یحت. دارن

  انتخاب شونیا تیوضع از اطالع یبرا لیوک عنوان

  انتظار دیرس یم نظر به. شدن شوکه یا  لحظه نیکرد

 . نیباش کرده صحبت  یلیوک با شما یحت نداشتن

 . گرفت را  میگلو بغض

 یم که  هیتیموقع نیبهتر االن نظرم به راستش  -

 . بدن طالقتون که میکن یراض رو یاسکندر یآقا میتون



 .نشدم متوجه  -

  یآقا که بودم نیا منتظر شیپ روز چند تا من  -

  اجبارشون د یتهد با هستن  فشار تحت یوقت  یاسکندر

 داشتم باهاشون که یمالقات از بعد اما طالق یبرا میکن

  جهینت نیا به شونیا لیوک  با هام صحبت نطوریهم و

  یاسکندر ی آقا  با مصالحه حاضر حال در که دمیرس

 .باشه حل راه نیبهتر

 بشم؟ منصرف طالق از یعنی: دمیپرس دیترد با
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 . ابدا: دیکش نی طرف  به یسر

 . آمد باال نفسم

  یآقا یبرا تیوضع یزود به االن که نهیا منظورم  -

 رهیم شیپ که نطوریا. شد خواهد تر سخت یاسکندر

  یبرا خوام  یم من. شهیم  بلوکه یزود  به اموالشونم

  دخترتونم و  شما اموال یبرا و اتفاق نی ا یجلو نکهیا

  شونیا. بدم طالق شنهادی پ یاسکندر ی آقا  به رمیبگ

  و دخترتون و شما نکهیا یبرا کنن یم  فکر واقع در

  یم. کنن یم و نکاریا دارن نگه دور ماجرا نیا از

  برگشت از بعد که نیبد و  نانیاطم نیا  بهشون نیتون

 در اما. بود خواهد رجوع یعاد حالت به تیوضع

 رو نه ای نی برگرد نیبخوا اگه. شماست با میتصم ندهیآ

 . نیریبگ میتصم بعدا نیتون یم خودتون

 . کنه ینم قبول ژنیب: شد فشرده قلبم

  و دمیم حیتوض بهشون من. من به دشی بسپار شما  -

 .کنم یم حل  و زیچ همه

 نه؟ شه  یم حل براش: گرفتم دندان به را لبم



 هیعل مدارک تمام نکهیا با تشیواقع: زد یلبخند

 نانیاطم نیا به داشتم باهاشون که یصحبت اما شونهیا

 تمام لشونیوک و من. هستن گناه یب که دمیرس

 .دنیرس جهینت به یبرا  کرد میخواه و تالشمون

 ... نهیهز فقط: دادم تکان یسر

 یاسکندر یآقا با من رو نهیهز نیا شد قرار  -

 نیا تا رمیم  یاسکندر یآقا  دنید به فردا. کنم حساب

 امضا از  بعد. بذارم ونی م در باهاشون رو موضوع

  حلش شما طرف از من ای نیبر  محض به  نیدار لیتما

 کنم؟

 سند آورم ینم خاطر به یحت  سالها از بعد کردم فکر

 را میامضا بخواهم حال که زدم امضا چطور را ازدواج

 . کنم خرج  طالق یبرا

 به را سرم... صالح امامزاده سمت دمیکش را راهم

 کردم فکر. بستم را می ها چشم و زده هیتک حیضر

  به. ام کرده یخودخور  من و است اش وانهید مامان

. اورمیب خود همراه یزود به هم را او دادم قول خود

 یا گوشه به را خودم و  دیچیپ... دیچی پ دلم در درد

 کردم نذر... ژنیب رفتنیپذ یبرا کردم دعا. رساندم

 ...و ماجراها شدن تمام صدا و  سر یب یبرا



 بوسه را م یموها و آمد دنبالم  به. گرفت تماس نینگ

 مامان؟  شده یچ: زد

  لبخند تنش دور به شده دهیچیپ گلدار دیسف چادر به

 .جان مامان یچیه: زدم

 ؟ ینشست نجایا چرا پس  -

 . بشه حل زودتر مشکالتمون دیشا کنم نذر اومدم  -

 و یسنگ وار ید به هیتک نشست،. را خود دیکش عقب

 بهش یل یخ. دارم باور بابا یگناه یب  به: زد لبخند

 یم خوب دومون هر هیدوست پول آدم بابا... کردم فکر

  نرفته چوقتیه. داره یخوب  یتجار هوش اما میدون

  یب مطمئنم. کنه خراب و  بخودش بخواد نکهیا دنبال

  نه؟ مگه یدار و من... هم طالق مورد در. گناهه

 . شد ده یکش میها لب

 هست ام یمامان. میکن یم یزندگ هم با هستم من  -

 . میای یبرم پسش از. ییتا  سه شمونیپ

  جا هی خوام یم: آوردم زبان به را داشتم سر در آنچه

 .بدم  انجام نوزاد و  ها  بچه یعکاس باشم داشته

. خوبه یلیخ  که نیا: شد ام رهیخ و برگرداند را سرش

.  میریبگ سفارش  برات اولش  ینترنتیا مثال میتون یم



 یعکاس ی برا  خونشون  میریم ما ای خواست کسم هر

  هی میتون یم. خونمون  انیب اونا میکن یم دعوت ای

 کی کوچ یجا  هی کهیکوچ  اتاق تو میبزار لی وسا یسر

 نه؟ مگه. میکن درست خونه تو

 به شده حک آراز نام به را  نگاهم. خورد  زنگ تلفنش

 .دوختم دخترم یگوش نیاسکر یرو
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 به شده حک آراز نام به را  نگاهم. خورد  زنگ تلفنش

 .دوختم دخترم یگوش نیاسکر یرو

 *** 

 و افتاده دستم از یگوش که دیکش یغی ج  چنان نینگ

 با همراه. رفت در دستم از رمان تمام حال و حس

 شده ریاس نیسنگ یغم در که داستان زن تیشخص

  به میها اشک پرده پشت از و ختمیر یم اشک بود،

 . زدم زل  نینگ صورت

 .یمشتر نی اول. مامان یمشتر نیاول  -

 زیخ من و زد یمحو  لبخند مامان. زد برق  میها چشم

 خود بود گرفته میتصم. نینگ یگوش سمت  برداشتم

  عهده بر خود هم را غاتشیتبل. ندیبب را کار نیا تدارک

  یبرا را ما  که یزن از دهیرس امیپ دنید با. بود گرفته

 . دیدو پوستم ری ز جانیه  کردن، یم دعوت یعکاس

  گمیم کیتبر: کرد ممیتقد را دارش معنا نگاه نینگ

 اون. ها رهی م شیپ خوب کارات  روزا نی ا خانم مامان

 .  یمشتر نیاول از نمیا... تارخ مهندس از



 نکرده نقد هنوز ماه کی از بعد که ی چک  یادآوری

  ها نهیهز توانستم یم. دی بخش عمق را لبخندم بودم،

 .نمی بچ  هم کنار را

 م؟ یبخر یدار  الزم یزیچ  -

 .دیخر میبر فردا دیبا... حتما. آره: گفتم نانیاطم با

...  خدا: گرفت باال یسخت به را شیها  دست مامان

 !شکر... ای

. هم را خوبم  حال  نطوریهم. کردم یم ادا را نذرم دیبا

 حال در آنچه یخوشحال  از بود شده تند قلبم ضربان

 .بود وقوع

 یرو آشنا  نام. دیلرز دخترکم دست یتو یگوش

 گوش به را یگوش نینگ. بود شده  حک نیاسکر

 . آراز جانم: چسباند

 یدور وجود با دیرس یم  نظر به. بستم را میها چشم

 نیا من. بود خوب دخترکم با دلش حال من از

 .  دمی پسند یم شتریب را موضوع

 سامان با بگم زدم زنگ آره: گفت یگوش  در نمینگ

 ؟یای یم. ی اسک میریم هفته آخر میدار



 ندارم حوصله : دیرس گوشم به اش مردانه یصدا

 .بگذره  خوش دیبر شما شلوغه سرمم. جان نینگ

 داتیپ شد ماه هی االن. گهید و کار کن ول بابا یا  -

 نیا یبمون اونجا بود قرار یوقت دونمینم اصال. ستین

 شد تنگ دلمون بابا  ؟یدیخر یچ ی برا رو خونه

  قیرف آراز گفتم یم سامان به داشتم امروز. برات

 .  راهه مهین

 یم بشه خوب  حالم. خوب دختر هیحوصلگ یب از  -

 ؟یخوب خودت. بده زمان بهم کمی. شتونمیپ باز امی

 .خانم حاج خوبن؟ مامان

 زده شتاب. شدنش احوالم یایجو از دم یلرز خود به

  نشستم اری اخت یب.  اتاق سمت افتادم راه و برخاسته

  کف... چشم  خط سمت به بردم دست و نهیآ مقابل

 لمس را پوستم لطافت و صورتم به چسباندم را دستم

. شدم رهیخ  میها لب کنار افتاده یها چروک به. کردم

 جذب من یسو به را او بود توانسته من در یز یچ چه

  نیا. شد یم ایجو نینگ  از مرا حال دیبا چرا کند؟

  یرو شیپ اجازه. زدم گاز را لبم... من یبرا... مرد

 و کرده پرت  نهیآ  یجلو را  چشم خط. ندادم ذهنم به را

  یم یکودک غرق دیبا من... او به چه مرا. برخاستم



 ذهنم. گرفت یم قرار نمیدورب مقابل یزود به که شدم

 !او ییاهدا نیدورب. داد هشدار
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 نام به یا  بچه پسر ام، یمشتر نیاول بعد روز سه

 تولدش از  روز یس تنها. گذاشت ام خانه  به پا ایلیا

. بود رفته خواب به کامال مادر  آغوش در و گذشت یم



  دستم در را دستش او و  کردم دعوت داخل  به را زن

 .هستم فرناز : گذاشت

 زبان به را  روزهیف یوقت دیخند میرو به  شیها چشم

 جا یخاکستر بزرگ خرس آغوش در را  ایلیا. آوردم

 با نینگ. کردم میتنظ  شیرو به را ن یدورب و داده

  یبرا جانشیه. کرد یم یی رایپذ بایز فرناز از جانیه

  کرده زنده وجودم در را یا تازه حس هم من به کمک

 به. باشم تفاوت یب آن به نسبت توانستم ینم که بود

  عکس نینگ. زدم یم چرخ یداشتن دوست یایلیا دور

 لبخند و داد یم شینما فرناز به تاپ لپ درون را ها

 معنا نیا به  میبرا جوان زن براق یها  چشم و قیعم

 . دارد خاطر  تیرضا زیچ همه از که بود

 مشام به را عطرش  یبو. چسباندم نهیس  به را پسرک

 فرزند خواستار نینگ از بعد من. زدم لبخند و دهیکش

 به نیچن نیا بتوانم که یپسرک دیشا.  بودم یگرید

 که یدختر... گری د یدختر هم دیشا. بفشارمش نهیس

 در ادشیفر یصدا و بخواند خواهر را نمینگ بتواند

 . زدیآم  درهم نینگ یها خنده یصدا

 دیچی پ میموها تار دور به را  کوچکش انگشتان پسرک

 با. برداشتم یقدم. دیرس گوش به ام یگوش یصدا و



.  افتادم راه به ن،یاسکر یرو  به یحقوق  یعل نام دنید

 در فرناز به  ینگاه با و  چسبانده گوش به را یگوش

 .گرفتم فاصله یاندک نینگ با بحث حال

 برگه یاسکندر  یآقا. ی راوند خانم گمیم کیتبر  -

 . دادگاه رمیم دارم. کردن امضا و طالق یها

  به را میها چشم. شد حس یب یا لحظه میها دست

 یتو یا حلقه و زدم پلک.   زدم وندیپ نام ایلیا صورت

  میها لب. شد منقبض ام معده. گرفت جان   میها چشم

  میها اشک ختنیر فرو مبادا دادم فشار  هم به را

  تمام. سازد رها به را  میها چشم به  دهیمال یاهیس

 رخ به اولم ی مشتر برابر در  ام کرده تالش که ییبایز

  برگه یپا را شیامضا ژنی ب. برساند انیپا  به را بکشم

 عدم طالب وجودم از یا گوشه دیشا. است رسانده ها

 مغز تا درد نیچن نیا که است بوده رفتنشیپذ

  از دادم یفرار  را نگاهم. است کرده نفوذ  استخوانم

 .  ایلیا کوچک صورت

 .یراوند  خانم  -

 .ممنون: کردم زمزمه یسخت به

 ام یا  کلمه تک تشکر به درد با را یحقوق یآقا

  لبخند پسرک یرو به. دادم خاتمه را تماس و چسبانده



 آغوشم در. گشود را شی ها چشم. کردم میتقد یتلخ

 از نیریش ی خنده. شد دهیکش شیها  لب و زد پلک

 .شد ممیتقد کوچک یها لب
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 پسرک. کرد  یم درد ام نهیس قفسه. برگشتم عقب به

 شده یطراح یصورت آسمان انی یم در بار نیا را

 یبرا نی نگ همراه را شب تمام. گذاشتم نیزم یرو



  یعسل یها چشم به. میبود کرده تالش کردنش درست

  یلبخندها با را فرناز. رفتم عقب و زده لبخند اش

  را یخستگ. کردم یراه نشاندم یم لب به که یسخت

  تنها اتاق در پشت را ن ینگ و مامان و کرده بهانه

  جمع شکم به را میپاها  و دهیخز لحاف ریز. گذاشتم

 دستم. شود منفجر ام معده داشت احتمال آن هر. کردم

  ماساژ آهسته توانستم یم  تا و بلوزم ر یز انداختم را

  که بود نخواهد یژنیب گرید کردم یم باور دیبا. دادم

  کردم یم  باور. رود خواب به کنارم تخت  نیا یرو

 کس تخت نیا یرو که  بود نخواهد هم یژنیب گرید

 .  کند مهمان را یگرید

 را یگوش. دیچیپ سرم در د،یرس راه از  امکیپ یصدا

 . دمیکش رونیب ژنیب بالشت ریز از

 شد« تموم  »باالخره

  نداشت وجود شدن تمام اسم به یزیچ. دم یلرز خود به

 ام نهیس در  نفس. بود نوشته  او را جمله نیا یوقت

 . دیدو وجودم تمام به خشم و شد حبس

 رون؟« یب یبر  یخوا ی»م

 خود به چطور. دیرس  راه از که بود یبعد امکیپ

 ...داد یم اجازه



 . نشست میها لب یرو   یپوزخند

 شوم زیخ  مین کرد مجبورم م،یگلو یتو دهیچپ غده

 راه از یبعد امکیپ. یگوش صفحه دنید بهتر یبرا

 :دیرس

 .«روزهیف ایب...  در یجلو... منتظرم  نیی»پا

 کرده شتریب را وجودم  خشم اطرافم،  قیعم سکوت

 . بود

 باال؟« امیب »من

.  افتادم راه و دهیکش سر به را شال. زدم تن را پالتو

 رونیب یریم یدار: آمد رونیب آشپزخانه از نینگ

 مامان؟

 .گردم یبرم زنم یم یدور هی  -

 گرید که ی ا خانه. دمیکش رونیب ام خانه از را خودم

 نگهبان... ژنیب نه. داشت تعلق دخترم و من به

 باال اش ینگهبان  اتاقک از  را سرش متعجب ساختمان

 کنارش از حرف یب من و دوخت صورتم به. آورد

 . کردم عبور

 ... روزهیف  -



 بلندتر یموها با مین و ماه کی از بعد. زد رعد آسمان

  تنها  هوا یسرد به توجه یب. بود جا همان شده

 ...  را مرد نیا من.  داشت تن به ی اهیس شرتیت

 بلند را دستم. شد دهیکوب سرم به یا قطره. رفتم عقب

 . بود باران. کردم

 سوار: دیرس گوشم به باران یها دانه نیب از شیصدا

 ؟یش ینم

 . نه

 . او یبرا بود محکم نه کی  پاسخم قطعا

 گشود میبرا را در. زد دور را نیماش. افتادم راه یول

 نشستم، یم  که یصندل نرم و گرم یصندل یرو من و

 . بستم را میها چشم

  یناراحت: زد هیتک یصندل به سرم، پشت را دستش

 رفتنش؟  یبرا  طالقت؟ یبرا

 پر را مشامم تمام شیآشنا عطر یبو. کردم سکوت

 .است کرده

 .  شیخال یجا  کردن پر یبرا  هستم لیم کمال با من  -

 . خورد وندیپ هم به میابروها 
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  سشیخ کامال و گرفته هدف را نیماش شهیش باران

 او و من به یدید چکسیه بودم مطمئن. بود کرده

 . داشت نخواهد

 ؟یبمون ساکت ابد تا یخوا یم  -

. شدم رهیخ  صورتش یرو اش افتاده مژگان هیسا به

 .کرد ریاس را مچم سرعت به او و کردم بلند را دستم



 که یکن میور اون یخوا یم... یزنیم اشتباه  -

 که یبزن جور  هی. یبزن  گهید یجا دیبا بشم التیخیب

 ادیب عارم نبودنش درد از دیشا که بشه  نابود و ستین

 . بشم کتینزد

 آنقدر اما بدنش یگرما. دمیکش عقب را خودم اراده یب

 . کنم حس که  بود کینزد

 یب شوهر اون به بخوام که کردم صبر یل یخ االنم تا  -

 .سمتت  امین و نکنم فکر زتیچ همه

 .  دادم فرو را دهانم آب

  دنیرس از قبل. آورد  جلوتر را دستش بار نیا

 . دمیکش عقب را سرم صورتم، به انگشتانش

 کردم تحمل  االن تا نکهیا از. روزهیف میشاک خودم از  -

  عقب. ام یشاک  گذاشتم زنده و تیعوض  شوهر اون و

  نیا انتظار ها مدت من... گهید نکن یدور. نکش

 که یا خونه وارید پشت روز هر من. دمیکش و شب

  زجر  کنارت اومدنش یبرا گذاشت توش پا اون

 . دمیکش

 . شد تر ق یعم جانم به افتاده دلشوره



  به یاندک و  گرفت را شالم ریز از زده رون ی ب یموها

  در یا لحظه دردش که یا  اندازه به. دیکش  خود سمت

 ... و شود حس میها قهیشق

  ام شده ری اس یموها  تار به را ام گرفته لرز انگشتان

 . دمشانیکش و رسانده دستش نیب

 . کرد شیرها

 بزار. نیبب و من. کن فکر من به فقط بعد به نیا از  -

 .کنار بره تیزندگ از اون

  کنند، انیطغ داشت امکان آن هر که ییها  اشک با

 . نمتیبب خوام یم گفتم من: دمیپرس

  یجا همه من... و من ینینب یتون ینم: زد لبخند

.  سرت یتو چشمات یتو. خودتم من. هستم تیزندگ

. جام نیهم من یول کن فرار یخوا یم چقدر هر

 ... کنارت

  یعل با دیبا. شدم ادهیپ و  گرفته رهیدستگ به را دستم

 نیا دادم  یم تذکر د یبا. کردم یم صحبت  یحقوق

 ...  مرد

 .روزهیف  -



  باران هم هنوز. دمیچرخ ساختمان یسو به سرعت به

  لحظه چند  از کمتر در شالم. دیبار ی م وار وانهید

 . شد آب سیخ

 .میکن ازدواج ایب  -

 

                

           

      

 

                                        هشت و ستیب و صد                                      

 

 

  ناطق آراز احمقانه شنهادیپ به... باران ریز. دمیخند

 . دمیخند

 *** 

  انتقال نطوریهم و طالق شدن یقطع خبر یحقوق یعل

  یبرا او از من و کرد عنوان را ژنی ب اموال ریسا

 .  کردم گله ناطق آراز بودن مطلع



 گفتم؟ یم دینبا  -

 .بود  یطوالن سکوت کی  پاسخم

  یبار چند. بود فعال شما پرونده یتو شه یهم آراز  -

 و کنه یم  جو و پرس و  شماست همراه دمید که ام

  فکر داشت حضور یاسکندر یآقا پرونده موقع یحت

 یآقا که یشب. باشه مطلع نداره یمورد کردم

 دعوت ییجا هم با کردن امضا  رو ها برگه یاسکندر

 .متاسفم.  گفتم هم من د یپرس و میبود

  چیه نتوانم که بودم مرد  نیا ممنون چنان  روزها نیا

 . اورمیب زبان به

 یحت: دیپر  نییپا و باال افتاده اتفاقات از یراض نینگ

 دوباره  بعد و یکن تشیاذ کمی برگشت که بابا بعدا

 . شده هیتنب یکل مطمئنم هم یکن ازدواج  باهاش

 . داد ی فرار را میها  لب یرو لبخند هم دنشیشن

 زود دینبا فقط . شهیم هیتنب یحساب ؟یمامان نه مگه  -

 و شیچون ی بپ یحساب دیبا. یبد مثبت جواب بهش

. جاش سر ادی یم حالش که وقته اون. یکن تشیاذ

 . یاین کوتاه و یبذار شرط براش ام یکل بار نیا دیبا



 در داشت ذهن در نینگ  آنچه از فرار ی برا را خودم

 سر در سر مرا یسودا که  یجوان مرد.  انداختم اتاق

 نقشه دخترکم و گفت یم ازدواجش قصد از داشت،

 تدارک. دیکش یم را مجددم یعروس  و پدرش آزار

  آشپزخانه در از نینگ دم،ید یم که  یسبز قورمه

 کنم؟ دعوت رو ها بچه امشب مامان: دیکش سرک

 ها؟  بچه: دمیپرس کنان مانه یپ را برنج

 یبرا. بشه عوض هوامون و حال م؟ی ریبگ جشن  -

 .دمیند رو سمانه روزه چند. خوبه ام یمامان

 . باشه: کردم کج یسر

 نگاه در و زدم شیصدا شدنش دور از قبل

 .نکن دعوت و آراز: کردم اضافه پرسشگرش

  اوال. بدبخت آراز با یدار یدشمن مامان: دیورچ  لب

 در نکن یمعرف یب نقدری ا. گروهمونه ثابت  جزو اونم

 کال روزا ن یا گفت یم سامان. ادی ینم دوما موردش

 کشه یم نقشه هی داره. ادی ینم رونی ب خونه از

 .دیجد اتود هی یبرا کرده یزندان و خودش

  برو. خوبه: زدم لبخند بودنش یزندان نیا از یراض

 .کنم درست شام انی یم نیبب



 .   حتما انیب گمیم من شما  کن درست  -

: گرفت طرفم به را ها نرگس گل دسته ی ابانیخ سامان

 .ادیب خوشتون دوارمیام

  حواله یا سقلمه ایپور مهرداد. زدم شی رو به یلبخند

 . میاریب  یز یچ هی هم  ما ینگفت چرا: کرد شیپهلو

.  داره فرق اون: دیکش و گرفته را شی بازو  سمانه

 زن مادر یکش منت داره. بشه خانواده دوماد قراره

 .کنه یم

  یبازو یرو را دستم من و افتادند خنده به همه

. کشاندمش نینگ سمت به و گذاشته ی ابانیخ سامان

  خاطر تیرضا من باشد نمینگ پسند مورد بود قرار اگر

 . دخترم بودن خوشبخت یبرا داشتم

  جمع انیم در آرام و حرف یب هم باز ی ابانیخ سامان

  آنچه ریدرگ ذهنم من و بود خندان مامان. گرفت جا

 . داشت  ذهن در ندهیآ  یبرا نینگ

 لب به داشتم یسع که یلبخند  ده،یرس  راه از امکیپ

 و کشاندم  آشپزخانه به را خودم. کرد محو  را بنشانم

 .کرد ارسال را یبعد  امکیپ او



 یدون یم  که خوشحالم  گذره؟ یم خوش من »بدون

 منم مشکل  فقط. هیاوک  جمع اون با  سالت و سن

 .« انگار

 

                

           

      

 

                                       نه و ستیب و صد                                      

 

 

 مانع من و بود دهیرس اخبارش  نکهی ا از خجل

 .نی اریب فیتشر: نوشتم بودم، شده حضورش

 نه: شد نوشته داشتم انتظار  آنچه از عتریسر یلیخ

 یم دعوت قبال بشم دعوت بود قرار. امی ینم گهید

 .روزهیف خانم شدم

 به لبخند ،یگوش صفحه در شده پیتا روزهیف خانم از

  به دوختم چشم و یصندل یرو نشستم. آمد میها لب



.  ستمین جمع دنبال من: داد ادامه زودتر  یلیخ. یگوش

 یمشکل. ینداد اجازه که باشم شما کنار خواستم یم

 .نبودم قی ال دیشا ستین

 از تفاوت یب بتوانم که بود یآن از تر قی عم جمله نیا

  در. زدم لبخند جمع کنار در شب تمام. بگذرم کنارش

 ایپور مهرداد دادم اجازه و کرده یشاد جمع کنار

  همچون را  استعدادم و کند نیتحس را ایل یا یها عکس

  زده جانیه سمانه. بشمارد ارزش با  یالها ینعمت

 جون؟  روزهی ف یریگیم عکس هم ما نیمع یبرا: گفت

 دیبا تو. منم ها برنامه ری مد... دهه: دیپر  جا از نینگ

 بعدش یکن  پرداخت و اش نهی هز یریبگ  وقت من از

 . ستین یمشکل

 کنم هماهنگ جون روزهیف خود با خوام یم من  -

 . رمیبگ فیتخف

  باالست کار تیفیک میندار فیتخف: کرد  ینچ نینگ

 . شهینم فیتخف شامل

  با حق: کرد دییتا و دیخند زیر زیر ی ابانیخ سامان

 .جان سمانه نهینگ

 یکس هر با جوان مرد ن یا... سامان به  دوختم چشم

 به هم آشپزخانه  در حضورم طول تمام. بود راحت



  کرد یم بخند بگو جمع  با آرامش کمال در و یسادگ

.  بود کرده ار یاخت را ینسب سکوت حضورم از بعد اما

 حرف ی برا یادیز لی تما نه شیپ یساعات  برخالف

 تنها. دیکش یم وسط را ی شوخ بحث نه و داشت زدن

 یم انیب کوتاه یا جمله و داد یم یپاسخ یگاه از هر

 . کرد

 کنار به را خودم و کرده استفاده جمع یجنجال  بحث از

 ییاهدا یگلها  به یا اشاره با. رساندم ی ابانیخ سامان

: کرد خم سر متواضعانه او و کردم تشکر اش

 .ستین ی دار  قابل زیچ.  بوده پسند مورد خوشحالم

 . دارم یسوال  -

  یاهیس در نمیبب توانستم یم. برداشت سر متعجب

 .دارد  وجود ترس از یاثر اش یا  قهوه چشمان

 ؟یدار یمشکل من با  -

 

                

           

      

 



                               یس و صد                                             

 

  یاهیس در نمیبب توانستم یم. برداشت سر متعجب

 .دارد  وجود ترس از یاثر اش یا  قهوه چشمان

 ؟یدار یمشکل من با  -

.  ام رهی خ نگاه از شد  یفرار یا لحظه شیها چشم

 داشت یسع که ینفس با و انداخته ریز  به را سرش

 ن؟یکن یم و فکر نیا  چرا: زد لبخند باشد، منظم

: شدم رهیخ مبل دسته به اش  شده فشرده انگشتان به

 .  یکن یم فرار ازم وقتا یبعض  کنمیم حس چون دیشا

  چرا: برداشت سر بار نیا و گرفت دندان به را لبش

 من یبرا نی نگ. نیهست نی نگ مادر شما. کنم فرار دیبا

 یم که نباشه یادیز مدت دیشا. ارزشه با یلیخ

.  احترامه قابل برام و کنم  یم نشیتحس  اما شناسمش

  خوام ینم  و ارزشه با برام یلیخ دارم بهش  که یحس

 . بخورن مشکل به چوقتیه  احساسات نیا

 .  بود داده ر ییتغ یرکیز با را بحث ریمس

 در ممیتصم من: گفت نی نگ به یا اشاره با بار نیا

 .هیجد کامال نینگ مورد



  اگه: زدم لبخند و انداخته  شیها چشم به یقیعم نگاه

 . ندارم یمشکل من بخواد هم نینگ

 .  زد برق یا لحظه شیها چشم

 . خانم روزهی ف: گفت که شدم یم زیخ مین

 . کردم مکث

 مادرش شما چون کنم یم نیتحس و نینگ من  -

  و ثروت از  حجم نیا یتو  تونست یم  نینگ. نیهست

  از یلیخ مثل و بره یزیچ  هر دنبال پدر یشگیهم نبود

  باشه داشته یبیعج یها  دغدغه هاش سال  و سن هم

  یراهنما  شما  نکهیا از. گهی م شما از شهی هم نینگ اما

 .  نیداد نشون و درست راه بهش شما نیبود شیزندگ

  یابانیخ سامان که یکلمات تک تک از.  گرفتم یانرژ

  ها ساعت. شد آرامش سراسر وجودم کرد خرجم

  از بعد و داده جا تختش در را مامان که یزمان... بعد

 یبرا را یگوش  که یزمان.  کردم ترکش رفتن  خواب به

  لحاف ریز و زده چنگ دیجد یها  رمان یر یگیپ

 رسان، امیپ در اکانتش روشن چراغ دنید با... دمیخز

 :نوشتم بود من با ازدواج طالب که یجوان مرد یبرا

 ه؟« یخوب  پسر »سامان



 امشیپ و خورده کیت دو اممیپ تا دیکش طول  هیثان چند

 .دیرس راه از

 .« »بله

 :  دمیکش دندان به را لبم

 شه؟« یم یخوب همسر  نینگ ی»برا

 همراه وقت یا قهیدق چند اتالف با بار  نیا امشیپ

 .بود

 .« شهیم  خوشخبت یخوب مرد هر با ن ینگ »مطمئنم

 شه؟یم خوشبخت یابانیخ  سامان با بدونم خوام ی»م

 دستش؟« بسپارم و دخترم  که هست خوب اونقدر

 .« »خوبه

 راه از یبعد امیپ کلمه تک  نیا دنبال به  عی سر یلیخ

 :دیرس

 ...« ی»ول

 مین سرعت به  و بست رخت وجودم یتو آرامش تمام

 : شدم زیخ

 ...« یچ ی»ول



  یب و دهید را اممیپ که بودم شاهد. کردم پیتا را نیا

 اش شماره  اتاق بسته در به ینگاه با. گذاشت پاسخ

  یم که وانی ا سمت به را  خودم. برخاستم و گرفته را

  رها را نفسم یگوش در  شیصدا دنی چیپ با دم،یکش

 .کردم

  باهام شب از ساعت نیا که باشم خوشحال دیبا  -

 ؟یگرفت تماس

 ؟یچ یول  -

 و دور نیهم. نبودم خواب منم جان روزهیف ممنون  -

 .  کردم یم کار داشتم برا

  چه یابانیخ  سامان ؟یچ یول: کردم یا قروچه دندان

 داره؟ یمشکل

 هی نکهیا جز یمشکل چیه. نداره یمشکل  چیه  -

 با نبوده دییتا مورد چوقتیه که یلیفام  دور ارتباط

 .داره نینگ پدر  دوم همسر

 

                     

                 

             



         

     

 و یس و صد                                                

 ک ی

     

         

             

                 

                     

 *** 

:  کردم زمزمه و فشرده  دست در را نی نگ  یها دست

 نه؟ یبر رانیا از یخواست یم

 قبال یبرا اون... مامان: افتاد اش یشان یپ به ینیچ

 سامان. تیوضع اون با  بابا... ییتنها شما االن. بود

 ...هست

  کجا نجاستیا سامان یوقت: کرد ممیتقد یخجل لبخند

 برم؟



 دور نسبت از که بود گوشم در آراز یصدا تنها

  چطور. بود گفته زن آن و  یابانیخ سامان نیب یلیفام

  یا رابطه نیچن ریدرگ نم ینگ دهم اجازه توانستم یم

  روزها نیا نینگ یوقت نبود ممکن یزی چ نیچن. شود

  نانیاطم با توانست یم. بزند لبخند شادتر توانست یم

. باشد یمامان کنار نطوریهم  و دیبگو ژنی ب طیشرا از

 کنار در کامل اریاخت با را  شیروزها  نمیبب  توانستم یم

  از زده جانی ه چطور و گذراند یم مامان و من

 . کند یم استقبال من انیمشتر

 .آرزوهات دنبال برو  -

 تونم یم.  هست سامانم. هست بابا... یینجایا تو  -

 . برسم آرزوهام  به هم نجایا

  خوب دومون هر. برس آرزوهات به اونجا برو: گفتم

 یتون یم.  یدار یبهتر  یلیخ تیموقع اونجا میدونیم

  منتظرت نجایا ما همه یبرگشت یوقت. یبش موفق

  طیشرا اومده شیپ که  یمشکل با االن نجایا. میهست

 یجد هم سامان میتصم دیشا. رهینم شی پ خوب برات

 . یبگذر آرزوهات از  بخاطرش یتون ینم... نباشه

 .هیجد مشیتصم  -

 تو؟ یدونیم کجا از : بستم چشم



  گفتم من یول کرد یخواستگار ازم. گفت خودش  -

 وقت کمی بهم تونم ینم فعال گفتم. داره نگه دست فعال

 مشکل. م یخوب هم با یل یخ ما مامان. زوده  گفتم. بده

  هر. خوبه  یلیخ سامان اما میدار مشکلم یلیخ میدار

  شیپ خوب یچ همه باهاش شتریب گذره یم که روز

 .رهیم

 تو زوده نهیهم من منظور اما خوبه یل یخ: برخاستم

 که یکار بخون و درست اونجا برو. یکن ازدواج

 . کن ازدواج برگرد بعد بکن یخواستیم

 ...نجایا یول  -

  دست آرزوهات از خوام ینم من: دمیپر کالمش انیم

 اجاره از یزیچ من. نباش منم نگران یبردار

 هم یرو می بزار  رو همه  خوام ینم بابات یساختمونا

 . میای یبرم  اونجا تو یها  نهیهز پس از

 .برم خوام  ینم واقعا من مامان  -

 یول یکن یم من بخاطر و  نکاریا دونم یم: کردم اخم

 به تو تا کردم یزندگ بابات کنار سال همه نیا من

 دست ی چی ه از خوام ینم االنم. یبرس  آرزوهات

 شیپ ماه چند نیهم. یبر ی خواست یم پارسال. یبکش

 عوض ی زیچ االنم. یداشت اصرار رفتن یبرا بود



  اگه. ار یب بدست یخواستیم که ییزا یچ برو نشده

 مگه. شتیپ ادیب تونه یم بخوادت واقعا سامان

  براش اونجا نداره و طشیشرا مگه نداره التیتحص

  نه؟ مگه هست بهترم

 .کرد نگاهم مردد

 ؟ یبر یخوا ینم  -

  موفق تونم یم نجامیا من... برم اگه اما خوام یم  -

 .بشم

 . یریم تو: کردم باز رفتن  رونیب یبرا  را اتاق در

 

 ممنوع_یکپ#

 

                     

                 

             

         

     



 و یس و صد                                                
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  ستین قرار نینگ موضوع نیا از بعد بودم مطمئن

 پا یابانیخ  سامان دادم ینم اجازه من. کند یاعتراض

 هم یابانیخ سامان با دیبا. بگذارد نی نگ یزندگ به

  وجود با دهم حیتوض او  به بتوانم تا زدم یم حرف

 نینگ یزندگ وارد تواند ینم  دارد زن آن با که ینسبت

 . شود

 کنارش. کرد یم میتماشا یناراحت و  اخم با مامان

 .اشتباهه مگه: گفتم و نشسته



: زدم چنگ را میموها. کرد  نازک میبرا یچشم پشت

 دیفهم یوقت  و بپلکه پسره اون با بذارم دیبا ؟یمخالف

 بشه؟ نابود هیک اون

 ... گو... ب  : گفت  یسخت به

 هی که بهش بگم دیبا یچ  یبرا: بردم باال  را انگشتم

  زیچ همه نی نگ خون؟ چشمش هی بشه  اشک چشمش

 حرف پسره نیا از یوقت نمیبیم من یول فهمه یم و

 ینم منم. ارهی یم زبون به و اسمش ی چطور  زنهیم

 تو بفهمه نداره یسن االن یول ببره ازش دخترم خوام

  چند بگذره ور اون بره. ستین خوب براش طیشرا نیا

 کنه هضمش تونست بود پسره یپ دلش بازم یسال

 .دلش یپ بره وقت اون

 ... ن    -

 آمد، رونیب اتاق از آماده و دهیپوش لباس که ینینگ

 گوش مامان کالم ادامه به  بخواهم که شد  آن از مانع

 ؟ یریم کجا: افتادم راه دنبالش به. بسپارم

 .سمانه شیپ: کرد  نگاهم متعجب

 . کنمیم جور من باشه یچ  هر نباش ها  نهیهز فکر  -



. رمیم منم برو یگفت... چشم مامان: برخاست  کالفه

 ؟یکن دکم یخوایم ام یاضاف

 ؟یچ یعنی نیا: کردم گرد چشم

 برم؟  یدار اصرار نقدریا چرا یعنی  -

 افتاده بابات یبرا که یاتفاقات با: کردم مشت دست

 .ادی  یم شیپ مشکل برات نجایا

 چیه بابام. مامان نکرده قتل ای یدزد من یبابا  -

 چه بگم یکس به بترسم من که نکرده یاشتباه

 .کنم فرار دیبا چرا. دوختن براش  یپاپوش

 .یبر یخواست یم تو  -

 . برم خوام ینم االن  -

 کرده؟ عوض و نظرت یچ: دمیکش هم در  را میها اخم

... هیثان چند. چشمانم در شد رهیخ حرف یب بار نیا

 .  دی کش رونیب خانه در از را خود و گرفت رو

 کنم فراموش تا ها عکس تیاد یپا بودم نشسته حاال

 به دیبا دیشا.  دارد زن آن  با ینسبت چه ی ابانیخ سامان

 . رفتم یم زین زن آن سراغ

 تمام کرد، روشنش و صفحه که یگوش یرو شماره

  جلو را دستم. کشاند خود یسو به را ام آشفته ذهن



  انیب یبرا که یپاسخ اما تماس کردن رد یبرا بردم

 وادارم بود، آورده زبان به احترام کمال در قتیحق

 .بچسبانم گوش به را یگوش کرد

 . مینیبب و گریهمد دیبا  -

  در. آورد زبان به سالم از بعد که ی ا جمله نیاول

 چرا؟: گفتم پاسخ

 شما؟ سمت امیب من ای ور  نیا یای یم. ام خونه  -

  در ؟یچ  یبرا: انداختم مامان به ینگاه  یسرسر

 م؟یکن صحبت یچ مورد

 میبر دیبا بپوش لباسم. هیجد  یحرفا. روزهیف ایب  -

 . ییجا

  میصدا مامان تا آشپزخانه سمت افتادم راه و شده بلند

 . میبر ییجا هم با نداره یل یدل: نشنود را

 قهیدق پنج. میکن صحبت شم یم مزاحم من پس باشه  -

 .اونجام گهید
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.  بود کرده قطع را تماس. دمیکش قیعم نفس چند

  در د؟یای ب صحبت یبرا بود قرار. دادم تکان یسر

 رد را مانتوها. دمیپوش لباس عجله با مامان؟ برابر

 را نینگ ییاهدا یگلبه شال. زدم تن را پالتو و کرده

 .دمیکش سر به



 یگوش زنگ. دمیپر جا از من و شد بلند یگوش زنگ

 دهانم. بودم گرفته اشتباه  در زنگ با را آن من و بود

 و زده چنگ را یگوش. بود  گرفته خود  به یتلخ مزه

 مرتب نی ح. کرد نگاهم متعجب مامان. رفتم رونیب

 ؟یخوا ینم  یزیچ: گفتم ش،یپاها  یرو یپتو کردن

 .امی یم رونی ب رمیم سر هی

  رنگ  نگاهش و بود افتاده اش یشان یپ به ینیچ

 از گرفتم رو و گرفته دندان به را لبم. داشت پرسش

  شتریب یکم اگر میبگو مامان به توانستم ینم. مامان

 نییپا را  در رهیدستگ. شود دایپ او دیشا کنم تعلل

 ...من خانه در پشت. بود  جا همان درست او و دمیکش

 آب کردم یم تالش یوقت  خورد تکان میگلو بکیس

 صورتش  و شیها چشم  در نگاهم. دهم فرو را دهانم

 او و برداشتم جلو به یقدم. شد متوقف  و زده یچرخ

  یقدم. دنشید یبرا بردم عقب به سر. نخورد یتکان

  اش خانه در سمت به را دستش و برداشت عقب به

 .  رفت نشانه

 باز را اش خانه   در جلوتر او و بستم سرم پشت را در

 گذشتم، یم که کنارش از. ماند  منتظر و کرده

 .میزنیم حرف  یچ مورد در: دمیپرس



 .بگم یبد زی چ ستین قرار... بفرما  -

 سرم پشت من یسو  از یحرکت هر از قبل دستش

 زی آنال یبرا یفرصت مغزم. داد هلم جلو به و نشسته

 سرمان پشت را در او یوقت  افتین تیوضع نیا کردن

 او خانه در حضور  از بار نیا. گذشت کنارم از و بسته

  و اضطراب از سرشار یحس. داشتم  یمتفاوت حس

 .ترس

 ها پله یروبرو تکنفره مبل یرو.  افتادم راه به

  یآب کاناپه یرو یها کوسن به دوختم  چشم. نشستم

 گذاشته زیم  یرو را یچا فنجان. آمد جلو او و رنگ

  با و نشست کاناپه یرو. برداشت عقب به قدم دو و

  شدندیم دهیچیپ هم در که شیپاها. داد هیتک  آرامش

 . دوخت صورتم به را اش  رهیخ نگاه

 ؟یبگ یخواستیم یچ: فشردم هم  به را میها لب

 ؟یخوب  -

  دیتهد با و من یزد  زنگ: رفت  باال لبم گوشه

 نه؟ ای خوبم یبپرس تا نجا یا یکشوند

 ردم بار نیآخر نکهیا از بعد اونم یدینپرس تو  -

 . یکرد



 ینم یشد رد نکهیا از بعد یدونیم که  خوبه یلیخ  -

 .میباش داشته یصحبت هم با میتون

 به را سرش و لغزاند ش یموها انیم را انگشتانش

  شکست نیاول  با بود قرار اگه: زد هیتک  دستانش نوک

 به یداشتیم انتظار دی نبا چوقتیه که یبکش عقب

 .ی برس تیموفق

 .بشه عوض من مورد در یزیچ ستین قرار  -

 من یها ییتوانا به: فرستاد باال بامزه را شیابروها 

 ؟ یدار شک

 . دارم  باور شتریب و خودم  -

:  گفت یطوالن یمکث با. بود یواقع لبخندش بار نیا

  رابطه ه ی نباشم دییتا مورد  اگه یحت کردم یم فکر

 .میدار هم  با صادقانه

 صادقانه؟   -

 ست؟ین گرمت  -

 میبر دیبا یگفت: دمیپرس.  بود تنم یپالتو به اشاشاره

 .رونیب

  هست گرم اونقدر خونم مطمئنم . مییجا  نیهم فعال  -

 .یکن عرق پالتو اون با که



 بتونم تا نجام یا چرا یبگ زودتر یچ هر یتون یم  -

 .برسم میزندگ و کار به برم پاشم

 تیزندگ اندازه به یانداخت راه که یباز نیا یعنی  -

 ست؟ ین مهم

 اما. کند  کنجکاوم تا بود گفته یا کلمه کی باالخره

 . متعجب آن از شیب

 انداختم؟ راه یباز  -

 هم تو و کنم پنهون ازت و  تیواقع تونستم یم من  -

  وجود با کردم فکر اما یبفهم نبود  قرار چوقتیه

  کنم انتیخ اعتمادت به تونمینم نمونیب صادقانه  رابطه

 .ی کن رفتار ینطوریا قراره دونستمینم یول
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 را نیا بود یز یچ چه دنبال. کردم نگاهش متزلزل

 .کردم ینم درک

 ته؟ یاهم یب من یبرا اونقدر نینگ یکرد فکر واقعا  -

 مقصودش. برگشت کالبدم به دوباره جان  خب. نینگ

 هم تمام روزها نیا.  من نه. قتیحق از بود نینگ

  وحشت نیا از و شد یم ختم خودم به او با ام یصحبت

 . داشتم

  بیآس نینگ به تونه یم سامان  دونستم  یم اگه من  -

 بشن؟ کی نزد نینگ به ذاشتمیم بزنه



 یداشت خبر نسبت نیا از یوقت: گرفتم باالتر را سرم

 و من یدار تازه. بشن  کینزد هم به یذاشتیم دینبا

 . یشناخت یم و ژنیب اولم از تو ؟یکن ی م بازخواست

 یبرا . شناخت یم رو تو ژنمیب: زد اشاره ذهنم ناگهان

 . یکن یم کار یچ  نجایا تو دیپرس نیهم

  مرد اون من مهمه یلیخ: کرد رها ،یعصب را نفسش

 نه؟ ای بشناسم و

 ...شوهرم تو. یگفت دروغ بهم تو  -

 ادتی ست ین  شوهرت گهید اون: دیپر کالمم انیم

 رفته؟

 . هست هنوزم  -

 . اتون شناسنامه یتو خورده مهر اون وجود با  -

  مربوط تو به موضوع  نیا: گفتم خودش از بلندتر

 . ستین

 را میرو. گذاشتم زیم یرو را فنجان و برخاسته  جا از

.  بود نمانده یباق یحرف گرید... شدن دور یبرا گرفتم

  قبل. شد دهیکش نمیآست که رفتم یم خانه در سمت به

  باور سرعت با خون. شدم پرت وارید به واکنشم از

. شد رها قلبم،. آمد در گردش به وجودم در ینکردن



 وارید با را خودش  فاصله  و کرده علم قد صورتم یتو

 دهانم آب. داشتم حضور نشانیماب من یوقت کرد کمتر

 .  دمیکش نفس و دادم قورت یبدبخت با را

  مردک اون با ینسبت چی ه تو: دییسا دندان  به دندان

 .یندار

 فاصله دیبا. شد یم دور  دیبا. کردم نگاهش خشم با

 خود به بتوانم تا. بکشم نفس بتوانم تا گرفت یم

  نیچن در هرگز که اورمیب  خاطر به تا . شوم مسلط

  ها رمان  مثل مرا چوقتیه ژنیب که. نبودم یتیموقع

  تجربه من که. بود نکرده حبس خود و وارید نیب در

 تیوضع نیا کنار از یسادگ به بخواهم که نداشتم

. کرد خم را سرش او و کرد دایپ ادامه سکوتم. بگذرم

 نیچند کبارهی به اش خانه یدما. سوختم پالتو درون

 . بود رفته  باال درجه

 اگه یحت. شناسم ینم نباشه قیال که رو یکس من  -

 .هیعوض چه اون بدونم

 نجا؟ یا یاومد عمد از  -

 با او که آوردم زبان به کجا از را سوال  نیا دانم ینم

 که مهمه اونقدر کهیمرت اون یکرد فکر:  گفت تمسخر

 نجا؟ یا باشم اومده بخاطرش من



  باالتر را سرم. دمیکش سرم پشت وارید  یرو  را ناخنم

 خشم از کم کم نگاهش. چشمانش به زدم زل و گرفته

 لرزم شد، باعث که یمهربان. رفت یمهربان یسو به

 میها لب. دیدو صورتم به یادیز حجم با  خون. ردیبگ

. گرفت فاصله هم از تنفسم یرو شتری ب تسلط یبرا

  یصدا. دیکاو را صورتم ی اجزا تک تک شیها چشم

  یتا کی . نشست گوشم در اش رفته باال یها نفس

 .  زد یبرق  نگاهش یفندق . رفت باال ی اندک شیابرو

 و اش نهیس  یرو گذاشتم. نمانیب ما دمیکش را دستم

 عقب اما نداشتم را انتظارش . دادم هلش عقب به

. گرفت رو زنان چنگ را  شیموها و رفت عقب. رفت

 دیبا: زد اش درخانه به ی ا اشاره و برگشت سمتم به

 . روزهیف یبر

 .برد ماتم
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 نبود هم قرار. رفتم یم  داشتم من. در سمت دمیچرخ 

َرم و جانم به بود افتاده یمهارنکردن یبغض. بمانم   خ 

 . نداشت ییرها قصد و دهیچسب را

 .کردم باز را در



 . بردار سامان  و نینگ سر از دست: گفت

 چیه او به. دیلرز ام چانه. شد دهیکش هم در صورتم

 یبرا  بخواهد که نبود یگاهی جا در او. نداشت یارتباط

 .نداره یربط تو به: زدم داد. ردی بگ میتصم من

 . نداره یگناه  سامان: آمد  سرم پشت

 مشکل نه؟ سنه  رو تو: بست صف مژگانم پشت اشک

  جایب تو. داره نسبت زن اون با نهیا مشکلش. داره

 یم که تو. من دختر  به بچسب یداد اجازه یکرد

 .  زبونش  به ارهیب نینگ اسم یذاشتیم دینبا یدونست

  عقب به. دادم هلش قوا تمام با من و زد  چنگ را مچم

 .نزن من  به دست: دمیغر. نخورد یتکان و شد پرت

. نداره یریتقص چیه سامان: برد باال را  شیها دست

 .ادی ینم ادشی یحت و زن اون

. داشت یربط چه او به. آمد دهانم به ام معده یمحتوا

  تالشم و شد خفه میصدا داشت؟ تیاهم شیبرا چرا

 . کرد ریسراز را می ها اشک دنیکش  نفس یبرا

  صحبت باش آروم. روزهیف باش آروم. باش آروم  -

 خانواده نداره یگناه سامان گمیم فقط من. میکن

 اشون خانواده از و زن اون اتفاق اون از بعد شیمادر



...  اوردنین ازش یاسم یحت سال همه نیا. زدن خط

 دیبا چرا شناسه ینم نهیبب و زن اون یحت سامان

 . بسوزه نداشته توش ینقش چیه که  یزی چ بخاطر

  انگشتانم  نیب میموها از یا دسته. میموها زدم چنگ

.  سوخت ام نهیس. رفتم عقب. شد جدا و گرفته جا

 به. انداختم رونیب اش خانه از را خودم و رفته عقب

 شیپ در را  آسانسور ری مس ام خانه به برگشتن یجا

 سرک ام یزندگ در و نداشت یربط چیه او به. گرفتم

 .  دیکش یم

  میها اشک. ابانیخ به دیرس  میپا یوقت شکست  بعضم

 یبرا. روزها نیا تمام  از بعد زدم زار. شد ریسراز

.  دلخورم ایدن  تمام از کنمیم حس... یبرا دلم ینیسنگ

 تماس یحت که یفرهاد از. ژنیب از... ها آدم تمام از

. بپرسد را  مامان حال آمدنمان تهران زمان از نگرفته

 یبرز یفر از. ردیگ ینم مامان از یسراغ که دهیفر از

 از. آورد ینم من از یاسم یحت افتاد راه کارش تا که

 از. شود کینزد من به دینبا فهمد ینم که یناطق آراز

 من خواهد یم و است شده سامان عاشق که ینینگ

 . باشم پدرش کنار ها ماه از بعد



.  دیکش ته م یها اشک. دمی چرخ ها ابانیخ در هدف یب

 .گرفتم شیپ در  را خانه راه

 کجا: شد ظاهر   میجلو در شدن باز محض به نینگ

 مامان؟ یبود

 یها  چشم با  مامان به ینگاه و دهیکش دندان به را لبم

 .  زدن قدم: انداختم قرمزش

. رهیم راه  هزار دلم یگی نم خاموشه؟ چرا  تیگوش  -

. و ساعت ن یبب یول یبرگرد زود یرفت  گهیم یمامان

 ...یپل  و مارستانیب به زدم یم زنگ داشتم گهید

 آغوش در. زد هیگر ری ز و کرده قطع را اش جمله

 نگران یخودیب نیبب جان مامان خوبم: دمشیکش

 .یبود

 اومده سرت  ییبال اگه: دیکوب  ام شانه یرو  را دستش

 . کردم یم کار یچ من بود

 نبود یگوش  به حواسم: کردم نوازش را شیموها

  قدم یکل دمینفهم واقعا. دیببخش نیشد  نگران. مامان

  طول برگردم تا شدم دور  دمید اومدم خودم به زدم

 .بودم نبرده پولم فیک. دیکش

 .مامان من با و نکار یا نکن  -



  نیهمچ گهید: گرفتم قاب میها دست نی ب را صورتش

 . ا یب بشور و صورتت برو. افته ینم یاتفاق

 دست  قرمزش یها چشم  ریز. نشستم مامان کنار

 .ببخش : دمیکش

 صورت با که  نینگ. گرفت رو و بسته را  شیها چشم

  یبرا میبر: برداشتم سر آمد، رونیب سی سرو  از سیخ

 میبر و د یع م؟یکن پهن نیس هفت م؟یبخر  لباس دیع

 ! مسافرت؟
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  شیروبرو بزرگ زرد کاناپه  به بایز و  جوان یمنش

 .بشه تموم مهندس جلسه تا لطفا دییبفرما: زد اشاره

 در چرخاندم  چشم و گرفته جا کاناپه یرو. رفتم عقب

  نظر به که  ییعکسها قاب  از یبزرگ وار ید یرو به

  زن. بکشند ریتصو به را ایدن دارند قصد دیرسیم

 را برگه چند. آمد رونیب یاتاق از یپوش کیش جوان

 تارخ مهندس لیتحو کرد دیتاک و گذاشته زیم یرو

:  گفت زن به پاسخ در یداشتن دوست یمنش و شود



 هستن جلسه یتو مهندس یآقا. مهندس خانم حتما

 . کنمیم میتقد جلسه از بعد

 دهینام مهندس یمنش که را یزن یپا تا سر نگاهم

 مهندس  یبرا نشست دلم  به یحسرت. دیکاو بودش

  یخال تو یآدم را خودم. نبودنم  مهندس  یبرا. بودنش

.  شوم روبرو آن با توانستم ینم که یآدم. کردم حس

  را بروم تی موفق یسو به توانستم یم که ییسالها من

 خواندن درس از او. بودم کرده فدا ژنی ب خواست به

  کردن بزرگ او. بودم رفتهیپذ من و بود  کرده منعم

 منت دهی د به من و بود دهید مناسب  میبرا را نینگ

 ... او... او. بودم نهاده

 خرج به حوصله  یادیز.  بودم کرده تحمل یادیز من

 ...او و... او یبرا  بودم داده

 من با مالقات خواستار ژنیب بود گفته یحقوق یعل

 و حال. داند ینم مناسب را موضوع نیا او و است

  بار هر او و بودم ایجو یحقوق یعل از را اش ندهیآ

 فعال. یراوند خانم شهیم حل  خدا دیام به: زدی م لبخند

 یآقا نشده محکم  شما یپا  یجا  یوقت تا بهتره

 . بمونن اونجا یاسکندر



 از بعد. خوشحال نه و بودم نیغمگ نه. نداشتم یحس

  در زین را ها رمان به عالقه یبرا یلیتما یحت شب آن

 ینم ورق هم را دفترچه یحت. کردم ی نم حس خود

 سامان از می برا نینگ. دهم جا آن در را  روزها تا زدم

 اما گفت ینم کس چیه از میبرا گفت، ینم یابانیخ

 آمد، یم شیها چشم به برق و زد یم زنگ که تلفنش

 سر پشت را در. اتاقش سمت کردیم کج را راهش

 . دیرسیم گوش به شیها پچ پچ و بستیم

 بعد و مکث لحظه چند. کرد ام حواله را  نگاهش زن

 باعث که یب یعج حسادت حس. دیپاش می رو به یلبخند

.  بود افتاده جانم به ابدی شی افزا ام یخودخور شد یم

. افتمین زن به لبخند بازگرداندن یبرا یتوان خود در

 احساسات به. برگردم ینوجوان به خواست یم دلم

  را المیخ تا. روزها  آن خورده فرو یها جان ی ه و ظیغل

  نیا... عشق از دور به. بکشانم ژنیب از دور ییجا به

 عشق  از. بچسبم میاها یرو به کارانه محافظه بار

 یدکتر من از. شوم بدل مهندس  کی به و کنم یدور

  ینوجوان همان در چه. بود  دیبع مارهای ب درمان یبرا

 بابا که باشم یمعمار توانستم یم اما... امروز چه و

 در را شیآرزو  شهیهم بابا که یمعمار. کردیم دییتا

 یگاه چند از  هر لیدل نیهم به دیشا و پروراند یم سر



 من از شیب  خود و بستیم  شمیر به را  مهندس خانم

 .   کردیم ذوق

 ...یراوند  خانم  -

 یمنش به و  گرفته یمعمار یکتابها قفسه از را نگاهم

. شد باز در و بود خوانده نام به مرا. دوختم بایز

 خوش: زد اشاره اتاقش در آستانه در  تارخ مهندس

 .یراوند خانم نیاومد

 اجازه و آمده رونیب اتاق از. برخاستم احترامش به

:  دیپرس داد،  یم که قهوه سفارش  یمنش  به. داد ورود

 هست؟ پسند مورد

  یرو را نیدورب فیک. کردم تشکر کوتاه یلبخند با

 مبلمان یرو  تارخ مهندس با همزمان و گذاشته یمبل

.  نشستم وارید  زیر یهای گچبر با شده ست یا روزهیف

 بودند ختهی آم هم در ییبای ز به را یاروزهیف و ییطال

 پسند مورد چندان دست  هنر ظرافت نی ا من یبرا اما

  تر رهیت درجه کی را رفته کار به یاروزهیف من. نبود

  چشم ییطال تا کردم یم انتخاب ها یبر  گچ نوار یبرا

 . ردیبگ یباز به را ها نگاه نوازتر

 .نیاومد خوش  یلیخ  -



:  دیخند و کرده دنبال را های گچبر به نگاهم. زدم لبخند

 .شرکته نیمهندس از یکی کار

 . هیعال: دادم تکان  دییتا به یسر

 نیا کنمیم فکر: کرد میتماشا  رهیخ  یا هیثان چند

 .هست ذهنتون  یتو که نباشه یزیچ
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  جهت خود در یتوان من و بود تارخ یآقا  با حق

 و آوردم زبان به را افکارم صادقانه. دمیدینم مخالفت

 بگم دیبا : گفت یزیبرانگ نیتحس لبخند با مهندس

  عکس یتو تنها  نه که هیزی چ  ها رنگ از شما شناخت

 .  ادی یم  چشم به جا همه  که هاتون

  مقدمه را موضوع نیهم او و انداختم ریز  به سر خجل

 در که یتجار ساختمان. داد قرار بحث ادامه  یبرا یا

 او و بود ییبا یز ازمندین داشت، دست در  حاضر حال

  یم که دید  یم یا العاده فوق  یها عکس با را ییبایز

. کند خود مجذوب  ورود لحظه  از را مخاطب توانست

  که ییجا هر و رازیش. اصفهان... رانیا  از یریتصاو

. کند جادی ا مخاطب در العاده فوق حس کی بتواند

. میکرد امضا عکس هفت لیتحو  یبرا را یقرارداد

 را میها چشم نشاندم، یم  ها برگه یپا که را میامضا



 ذهنم در را اش لحظه به لحظه کردم یسع و بستم

 . شد سیخ  میها مژه و د یلرز و ختیر دلم. کنم حک

 پشت و یصندل یرو. کردم مهمان یبستن به را خودم

 عابران و ها نیماش انیم و ابانیخ گوشه در فرمان

 و نرم بافت یرو  اقیاشت با را زبانم... عبور درحال

 به را یبستن نیا. بستم چشم و دهیکش یبستن فیلط

  چکسیه به آن از که یقرارداد یبرا کردم هیهد خود

  خوبش نسبت مبلغ با که  یقرارداد. بودم نگفته چیه

 نیا  یهانه یهز از  یمیعظ قسمت توانست یم

 . دهد پوشش  را مانیروزها 

  یزیچ افتادن یصدا با یدار یب و خواب ان یم شب مهین

. نبود چیه اطراف، به چرخاندم چشم. کردم  باز چشم

  خواب دیرس یم نظر به...  کردم نییپا  و باال را خانه

  نیا و دمیکش  دراز تخت یرو و افتاده راه . باشم دهید

 . دیرس گوش به هم سر  پشت یها سرفه یصدا بار

  گاریس که  ییاو به و دهی کش وانیا یسو به را خودم

  بود، زده  هیتک وارکید لبه به را بازوانش دست به

  مرا... چرخاند سر یا لحظه  حضورم با. شدم رهیخ

 یا اشاره  و برداشته جلو به یقدم. گرفت رو و دهید



 دینبا اندازتتیم سرفه  به یوقت: زدم گارشیس به

 . یبکش

  ینطوریا دینبا سرما نیا تو یبدون دیبا هم شما  -

 .روزهیف خانم رونیب یایب

.  بود افتاده گزگز به سرما در پوستم. بود او با حق

  که یوارکید به و دهیچ ی پ میبازو دور به را دستانم

 بزارش: شدم کینزد کرد، یم جدا هم از  را ها وانیا

 .کنار

 لبه را دستش یتو  گاری س. دیچرخ سمتم به بار نیا

  آن. دیکش نییپا  را وریپل پیز و کرده خاموش وارکید

 .گرفت سمتم به را

 .تو رمیم: دمیکش نی طرف  به یسر

 .بپوشش: داد تکان را شرتیسو
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 برداشته عقب به که یقدم و بود محکم نه هی پاسخم

 ...روزهیف: کرد اصرار اش خسته و آرام یصدا. بودم

.  کردم دراز  را دستم... صدا نیا از... یلعنت  دل... دلم

 و بلوز یرو را شرتیسو چرا دمینفهم  هم خودم



 به چنان را طرفش دو و زده تن سبک  ساتن شلوار

.  کرد خواهد  حل خود در مرا ایگو که چسباندم هم

  یروزها نی آخر یسرما برخالف بود داغ میپا و دست

  خانه نیا  در حضورش  لحظه از کردم  فکر. زمستان

  نیا و شود یم کسالی یزود به. گذرد یم ها ماه

 .  است داده  رییتغ بیعج مرا یزندگ او حضور   کسالی

  سرما: شکستم من را نمانیب ما نی سنگ سکوت

 .یخور یم

 لبه را دستانش. برگشت دوباره. زد ی کمرنگ لبخند

...  کوتاه... یا لحظه. شد  خم نییپا به و  گذاشته بالکن

 و کردم وحشت افتادنش از. گرفت فرا را وجودم ترس

 .بخورم  سرما که ام یاون از تر داغ: گفت او

  و کرد خطور ذهنم به که بود یسوال نیاول داشت؟ تب

  حالت: رفتم جلو قرارداشت نمانیب ما که یوارکید تا

 خوبه؟ 

 .  چشمانم به زد زل و چرخاند سر آرام بعد. کرد مکث

 تهران از که یزیچ. بود شده سرد  شدت به هوا

. مودیپ را فاصله. دیرس یم نظر به دیبع بهار کینزد

 کرد بلند را دستش. ستادیا رخم به رخ  و آمد جلو

.  آورد صورتم یکینزد تا را  انگشتانش. صورتم سمت



 که ندیبنش صورتم در انگشتانش یگرما بودم منتظر

 .دیکش عقب دست انگشتانش شدن  کینزد از قبل

 را مشامم و بود دهیرس ام ینیب به عطرش یبو

  یا احمقانه لبخند. گرفتم باال  را سرم. کرد یم نوازش

 . نداشت یی معنا میبرا که داشت لب به

 یلیخ: گفت  و دوختم شیها  چشم به را مستاصلم  نگاه

 .نکنم بغلت و رمی بگ و خودم یجلو  که سخته

. دمیکش  دندان به را لبم. خسته و بود کالفه لحنش

 رو و زدشان چنگ و فرستاد شیموها نیب را دستش

: گفت رفت، یم که اش خانه داخل سمت به. گرفت

 . یبر دیبا

. دمیچ سفر برنامه او با یمالقات بدون بعد، روز ده

...  کاشان و اصفهان به... مامان و  نینگ همراه

  و گذراندم یم نینگ و مامان کنار در را دیع یروزها 

 به را تارخ  مهندس با مشترکم پروژه توانستم یم

 مامان و کرد استقبال سفر نیا از نینگ.  برسانم انیپا

 ...  اما. زد یهمراه یمعنا به یلبخند تنها

 . نرفت شی پ ام برنامه مطابق زیچ چیه
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 را آن یتوان ینم که هست ات یزندگ  از بخش کی

 ای  یخوشحال  ییبگو یتوان ینم. ییبگو چکس ی ه یبرا

 چه و یدید را یفالن ییبگو یتوان ینم  یحت. ناراحت

 . شد بدل و رد شما نیب یزیچ

  جور. دارم قبول را امروزم  وار وانهید یآزاد من

  ها گذشته به توانم ینم  که یجور. ام شده یبیعج

  به مشترک یزندگ بابت که ییروزها از من. نکنم فکر

 ییروزها  در که رمیدلگ خودم از. رمیدلگ  ام داده باد

  یم آنچه از را خودم و دهیبخش ژنیب به دل دینبا که

 از وحشتناک... نه سخت. کردم دور  باشم توانستم

 به را قلبم موضوع نیا به کردن فکر.  رمیدلگ خودم

 سوراخ سوراخ را بدنم ی جا  یجا ایگو.  آورد یم درد

 هستم که  یزیچ آن از... اما است مسخره. اند کرده

 یم زنگ که نینگ تلفن. باشم بهتر خوام یم و زارمیب

  یم. بکش خط را یعاشق دور  میبگو خواهم یم خورد

. باشد گرید  یژنیب ،یابانیخ  سامان دیشا  میبگو خواهم

  همچون که بعد سال پنج و ستیب... روز  کی دیشا

 ام داشته  تنها. یباش زاری ب یهست آنچه از من امروز



 او به که  ست ینینگ گذشته سال پنج و ستیب از

  هیسرما تنها رسدی م نظر به که ینینگ. کنمی م افتخار

  که ستیسال پنج و ستیب از من آورد دست و دیام و

  یبرا خواهم یم. ام کرده یسپر ظلمت  و یکیتار در

  را گذرد یم  آنچه هر اما می بگو ناطق آراز از یکس هر

 ینم زبان به چیه و کرده  پنهان میها لب قفل پشت در

 . آورم

  طاقت نینگ. است کرده رمیاس تهران یهوا  کردم فکر

 از قبل روز دو. کردم اجبار  من و نداشت کندن دل

 پشت اصفهان مقصد به را تهران د،یجد سال شروع

 و نیماش پخش یرو گذاشتم را دستم. میگذاشت سر

 .داد سر ادیفر نیماش  در الیشک

  ینور دل در امشب دارم، یشور سر در »امشب

 دارم«

 ستارگانم«  با باشد یراض آسمانم، اوج در  امشب »باز

 ییگو عالم نیا از شورم، و شوق سر کی  »امشب

 دورم« 

 *** 



 یلیخ نینگ  م،یبود گذاشته هتل به پا که یدوم شب

  مامان... مامان یمامان: دیدو رونیب اتاق از یناگهان

 ... یمامان

  یزیخ با. شد قفل دخترکم یها چشم  در میها چشم

 یرو شده پهن مامان. دم یدو و کرده پرت  را یگوش

 . شده کج صورت و شانه  یرو افتاده سر... تخت

  نینگ سمت به و گرفته میها دست نی ب را صورتش

 .اورژانس  بزن زنگ : برگشتم

  و دهی کش باال را مامان سر. شد گرد شیها چشم

 ... و من نی بب  برم قربونت مامان مامان: دادم تکانش

 دسته یرو از را شالش و کرد ناله تلفن پشت نینگ

 .دارن دکتر نجایا نمیبب برم: زد  چنگ یصندل

...  مامان: دادم تکان را مامان. افتاد بدنم به یا رعشه

. کن نگاه من  جون رو تو کن نگام. و من نیبب مامان

 ... و من نیبب دمیم قسمت بابا خاک ارواح

 یمامان. کنم دارشیب بودم گرفته کار به را همتم تمام

 .  شد یم تر حس یب دستانم نیب در لحظه هر که را

 جلو مردان از یکی. شد داخل مرد دو همراه نینگ

 هق هق. دی کش رونیب دستانم نیب از را مامان و آمده



 که یمرد یصدا و دیچیپ  میها گوشم در که بود نینگ

  از میها چشم. خواباند تخت یرو صاف را خانم حاج

  دید یم تار شد، یم ریسراز که ییها اشک پرده پشت

.  داد یم  حرکت را مامان سر که بود مرد دستان و

 ستادهیا  سرش یباال مرد و کرد یم  هق هق نینگ

  مرد دو. شدند وارد مرد دو  و هیثان چند از کمتر. بود

. گذاشتند مامان کنار که یبزرگ فیک و دیسف فرم با

.  ام قهیشق کنار گذاشتم را دستم. رفت  جیگ سرم

. کردند قیتزر یزیچ مامان سر یباال نشسته یمردها

 عقب به قدم کی. بستم  تر محکم  را میها چشم

 ...!  برداشتم

: شد کمینزد بود، مامان  کنار شیپ یساعت که یمرد

 . مارستانیب کننیم منتقلشون. هیمغز سکته عالئم
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. بود مامان  همراه نینگ. افتادم راه و زده تن را مانتو

 اجازه: گفت جوان مرد و بردم چیسوئ به را دستم

 یرانندگ  خودتون بهتره. برسونتتون ی کی بگم نیبد

 . نینکن



  ریز به را یدستمال... قطعا بود تشکر سراسر  نگاهم

 دنبال به  اطرافم به توجه بدون و دهی کش میها چشم

 تیوضع تلفن پشت نی نگ راه، طول در. رفتم مرد

 گوشم به اش ناله  و کرد یم گزارش را مامان

 .مامان ایب زود: دیرسیم

 داشتو تن به را هتل فرم که جوان مرد به ینگاه با

  کرد، یم  یط را مارستانیب ریمس آرامش با و قیدق

 مونده؟  ی لیخ: دمیپرس

 .میرس یم کمتر قهی دق پنج: داد پاسخ جوان مرد

 .میرسیم گهید قهیدق چند تا. مامان امی یم زود  -

 تا. گرفتم را فرهاد شماره و کرده  قطع را تماس

 و دوباره.  کردم صبر ماند پاسخ یب که یبوق نیآخر

  برزیفر شماره نطوریهم. گرفتم را اش شماره دوباره

 . را

 به را چی سوئ جوان مرد یوقت مارستانیب برابر در

 دنبالم او اما. افتادم راه به و کرده تشکر گرفت، سمتم

 .کنم کمکتون بود یمشکل اگه دارم فهیوظ من: آمد

 هم باز. کردم اش حواله  را ام یقدردان سراسر نگاه

  کمک یبرا را کس چیه من. گرفتم را  فرهاد شماره

 دنمید محض به ممکن،  حال نیبدتر با نینگ. نداشتم



. دمشیکش آغوش به و  دهیکش جلوتر را خودم. دیدو

  از یپرستار. مامان حال از بود کرده وحشت دخترکم

 چطوره؟ حالش: دمیپرس. آمد رونیب یا  شهیش یدرها

 .شنیم بهتر: داد تکان یسر

 . شد دور و

 ... فتهیب یمامان  یبرا یاتفاق  اگه: کرد  یا ناله نینگ

: گرفتم قاب  را صورتش. ختیر فرو شیها اشک

 . یچیه. شهینم یچیه

 با مامان. ندارم نانیاطم آمده زبانم به که یزیچ از

 در قبل از  تر شده کج یها لب و شده دیسف صورت

  دهید ام یزندگ  یروزها تمام در که بود  یحالت نیبدتر

 جوان مرد و کردم تیهدا یصندل یرو را نینگ. بودم

  بود یجوان.  کردم نگاهش. دیرس راه از یآب وانیل با

  یدلگرم باعث حضورش اما  نینگ سال و سن به دیشا

 را اش شماره نداشتم را کس چیه که یمن یبرا

 یامیپ. گرفتم را فرهاد شماره گرید  کباری. رمیبگ

 تماس و مامان بد  حال  یمحتوا با  کردم ارسال

 و گرفتم را اش شماره هم گری د کباری. اش یضرور

 مرزها یسو آن دهیفر و  برزیفر. نبود ی پاسخ هم باز

 .  دادند ینم  یپاسخ هم



  با یجوان  مرد. گذشت کندن جان و یسخت  به ساعت

 اشک یتازگ به که ینینگ  از قبل. شد دای پ دیسف رپوش

. ستادمیا مقابلش و شده بلند بود، افتهی  خاتمه شیها

.  کردن رد  سکته. بهتره حالشون: زد یلبخند مرد

 میکن یم یبررس بازم ظهر فردا بخش به شنیم منتقل

 .و  تشونیوضع

 شه؟یم بهتر  حالش  -

 تمام ما. شنیم بهتر... انشاا... بوده بار  نیدوم نیا  -

 .میکن یم و تالشمون

  شهینم خوب: دیکوب دهانش یرو را دستانش  نینگ

  نه؟

 یا سابقه به توجه با: گفت دکتر و گرفتم را دستش

 . ذاره یم یراتیتاث چه که نیدون  یم داشتن که

 .بزنه حرف  تونهینم یمامان گهید: کرد  یا ناله نینگ

...  انشاا. هستن  معمول گهید درمان و  یوتراپیزیف  -

 .اجازه با . شنیم بهتر

 ساعت از بعد. گرفتم باال را سرم دکتر، شدن دور با

  به ینگاه. بستم را میها چشم و دهیکش نفس یاندک ها

  زده تن که من یمانتو با تاپش و بلوز.  انداختم نینگ



. رفتم جلوتر. نبود شبانه یهوا مناسب چندان بود

: گفتم آهسته فرستادم، یم  شالش ریز که  را شیموها

 .ایب و کن  مرتب و لباسات. هتل برگرد

 .برم جا  چیه خوام ینم: رفت هم  در شیها اخم

 و کارتم منم. دهینم جواب زنم  یم زنگ یکس هر به  -

  کن  عوض لباس هتل برگرد. اوردمین و لیوسا

 میبتون که اریب منم فیک. یخور یم سرما ینطور یا

 . میکن پرداخت رو ها نهیهز

  پاشو: زدم بوسه را صورتش. کرد نگاهم مردد

 .  که نشده ی زی چ نجامیا منم... برو پاشو. برم قربونت

 نینگ از گرفتم، یم که جوان مرد یسو  به را چیسوئ

 ؟ یرونیم خودت: دمیپرس

 کردم خواهش جوان مرد از. دیکش نی طرف  به یسر

  تشکر حضورش بابت و برساند هتل به را نینگ

 هم داشت حضور و بود کرده محبت نکهیا از. کردم

  توانستم  یم روز کی دیشا. بودم ممنون اندازه یب

 . کنم  جبران را غشیدر یب محبت

  به که را مامان افتمی اجازه تا دیکش طول یادیز مدت

  به ینگاه. نمیبب باشد قی عم یخواب در  دیرس یم نظر



 به را میها  چشم و انداخته سرش یباال یها دستگاه

 ...و آمد یم سرش به ییبال اگر. فشردم هم

 یبرا کردم دیتاک و گرفت تماس نینگ. کردم  گرد عقب

 مامان. باشد آرام برگشتش از قبل و نکند عجله آمدن

  تحمل را یگر ید اتفاق چی ه توانستم ینم  و بود خوب

  ینم. شدند مامان حال  یای جو هم هتل تیریمد. کنم

 . اورمیب زبان به چه محبت نیا برابر در دانستم

  به را نگاهم و نشسته مامان تخت کنار یصندل یرو

 . دوختم شب آسمان

  من. بودم کرده تجربه  را مرگ حس  شیپ یساعات

 میها چشم. دمید حال آن در را مامان یوقت مردم

  میها تماس یوقت دیکش آغوشم به خواب و شد نیسنگ

 .ماند پاسخ ی ب هم باز برزی فر و فرهاد با
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 شروع روز و کرده طلوع دیخورش شدم، که داریب

  یها چشم به و ستادهیا  مامان سر یباال. بود شده

 دهیبخش من به دوباره خدا. شدم رهیخ اش بسته

 . بودش

 یسرک نی نگ. برگرداندم عقب به اتاق، در شدن باز

 مامان؟ یخوب: شد داخل دنمید با و دیکش

 ؟یاومد یزود نیا به چرا: رفتم  جلوتر

 . بخوابم نتونستم: دوخت مامان به را  نگرانش نگاه



: گرفتم دستش از بود آورده که را یدست ساک و فیک

 کمی برو. که شهینم عوض  یزیچ بودنت  نجایا با

 .  لیتحو  سال از قبل تا  بخواب راحت کن استراحت

 شد ام ید یع چه: انداخت مامان صورت به ینگاه

 . امسال

 به: گرفت دست به را مامان دست و تخت لب نشست

 .باشم داشته خوب نو سال ومدهین من

 امون برنامه. هتل میگرد ی برم ادیب هوش به مامان  -

 . مید یم ادامه نفره دو و

 مارستانه؟ یب تخت رو نجایا یمامان یوقت  -

 .دادم مثبت پاسخ سر با

  یجا م یبر باشه نجای ا حواسمون: زد یتلخ لبخند

 ؟ی زد زنگ فرهاد ییدا به. خوام ینم. گهید

 .دهینم جواب  -

  رفته بازم پسراش و جون یمص با البد: زد  یپوزخند

 .اش  خارجه مسافرت و حیتفر و گردش به

 .فتهیب اتفاق نیا قراره دونست ی نم که اون  -

 فرهاد ییدا مطمئنم  یول میدونست ینم هم ما  -

 که ام یقبل دفعه. کرد ینم  حالش به یفرق  دونستمیم



 از فرهاد ییدا یول میدیرس تهران از ما شد ینطور یا

 .دینرس مارستانیب تا رازیش

  به. شد باز  اتاق در که  میبگو یزیچ کردم باز دهان

  نگاهم ناباورانه. بود در آستانه در او و  برگشتم یتند

  یسو به داشت تن به ینیج  و شرتیت تنها که او از را

 .چرخاندم  نینگ

 ؟یاومد واقعا: رفت جلوتر نینگ

  رهیدستگ از را دستش ناطق آراز. برگرداندم را نگاهم

 سرش پشت از یابانیخ سامان. آمد جلو و کرده جدا

 در را خود و کرده تند قدم عجله با نی نگ. شد داخل

  یرو به را آراز از ام  رهیخ نگاه. انداخت آغوشش

 به سامان نگاه ینیسنگ. برگرداندم ن ینگ و سامان

  یبرا تالشش. دیدزد چشم و شده دهیکش من یسو

  ییجا به بود، افتاده هیگر به که ینینگ راندن عقب

 . دینرس

  کاناپه سمت به را نینگ سامان و دادم خودم به یتکان

 نکن ه یگر. خوبه حالشون خدا شکر االن: کشاند

 .زمیعز

 ادامه نگاهش ینیسنگ. کشاندم آراز به را معذبم نگاه

 نیا از شیب نداشت قصد دیرس یم نظر به و داشت



 بودم جیگ  و متعجب حضورشان از. شود اتاق وارد

 . بود کرده آرامم لحظه، نیا در حضور نیا... اما

 مکث اش یقدم کی در. افتادم راه مامان به ینگاه با

 چنان یکس حضور یسبک حس. دمیدزد نگاه و کرده

 ساعت چند از بعد توانستم یم که بود کرده دلگرمم

 از و کرده حس را حضورشان یگرما. بکشم نفس

 پشت که دمیشن را شیقدمها یصدا. گذشتم مقابلش

 سمت به را خودم  و گرفته وارید به را دستم. آمد سرم

  ام ختهیر هم به چهره از نهیآ مقابل. کشاندم سیسرو

 در میموها و ختهیر میها  چشم سرمه. کردم وحشت

 نیح. بود زده رونیب شال  ریز از ممکن  حالت نیبدتر

 یم حضورشان. دمیکش ی قیعم نفس کردنشان مرتب

 را نینگ توانستند یم. کند بهتر را نینگ حال توانست

  یم نانیاطم با. باشد تر آرام دیشا کنند  همراه خود با

. باشم مامان  کنار تا بسپارم ها آن به را نینگ  توانستم

  تشکر ناطق آراز از تر مناسب  یفرصت در دیبا دیشا

 .   کردم یم

  راه و کرده دور نهیآ از را خودم ،یخانم  ورود با

  در شده، دهیکش باال یپا  با وار،ید به هیتک. افتادم

 از. رفتم جلو دیترد با و کرده مکث. بود انتظارم



 یم دینبا: کردم باز دهان اما بودم متشکر حضورش

 .یاومد
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. ستادیا کنارم و آمده جلو. گرفت  وارید از را اش هیتک

 تر کینزد خود به مرا و نشسته ام شانه  یرو دستش

  یکارا تا میکن صحبت دکتر با دیبا: افتاد راه و کرد

 .میبد انجام و خانم حاج انتقال

 انتقال؟: شد گرد  میها چشم

 . بودم گرفته فاصله او از سوال نیا  دنیپرس یبرا

 به را موضوع نیا. افتادن راه یبرا زد یا اشاره

 به نبود قرار مامان. بودم کرده فراموش کامل طور

 در. شود مرخص و برگردد یعاد حالت به یزود نیا

 به کردن فکر... میماند یم شهر نیا در که یصورت

. آورد درد به را سرم فتدیب اتفاق توانست یم آنچه

  دور یبرا افتادم راه. انداخت چنگ ام نه یس به بغض

 دکتر  یروبرو یصندل یرو کنارم...  او از شدن

  میبگو دیبا چه دانستم ینم... نکردم باز دهان. نشست

  نکهیا از. کرد جو و پرس را اتیجزئ  تک تک او و

  و یتوانبخش تا میببر تهران به را مامان میتوانست یم

 ...  را آن از بعد یوتراپیزیف

 خودم که گرفت یم رطوبت از یرنگ هم باز میها چشم

  را میبازو و آمد جلو. دمیکش رونیب دکتر اتاق از را

 بیترت من: گفت و چسباندم وارید به را خودم. گرفت



  مارستانیب از تا رمیبگ تماس تا چند. دمیم رو کارا

 نیماش. کنن رشیپذ دنمونیرس  محض به باشن آماده

  یبرم لیتحو سال از بعد  سامان و نینگ باشه بذار و

. تهران می ریم پرواز نیاول  با تو و من. تهران گردن

  تا فرسته  یم و دهیم انجام جا نیا از رو  کارا سامان

 . میبرس ما

 در را محبت نیا چرا. دمیکاو را چشمانش و صورت

   کرد؟ یم خرج حقم

 ؟ یخورد  یزیچ: دیپرس لب به لبخند

 برازنده شی برا چنان اش  مردانه راهنیپ  ییمو یل رنگ

 .ادی یم بهت: کنم باز را دهانم اریاخت یب که بود

 اد؟ی یم بهم یچ: شد تر ق یعم لبخندش

  یفندق از  را نگاهم و کردم حبس نهیس در را نفسم

 راهنم؟یپ: کرد تنگ چشم. دمیکش  باال چشمانش

 برنامه. افتادم راه و گرفته رو نیشرمگ  یلبخند مین با

. شد اجرا یدرست به تعجب کمال در بود دهیچ که یا

 نیاول با نینگ  و یابانیخ سامان... اندک یتفاوت با اما

 و کردند پرواز تهران به  سال لیتحو از قبل و پرواز

  مارستانیب بام پشت. شد ی راه مارستانی ب میت با مامان

 .گرفتم کرد،  یم دور را مامان که یکوپتری هل از چشم



 م؟یبر  -

 نه؟ رسهیم سالم: انداختم رخش  مین به ینگاه

  باشن یبستر میخوا یم  فقط خوبه یلی خ حالشون  -

 .نشه سخت براشون طیشرا که

 کنارم را  نینگ که ستیسال آغاز نی اول کردم فکر

 . ندارم

  راه لیتحو از بعد میکن صبر کمی ای جاده به میبزن  -

 .میفتیب

  یکالم یب دهانم. فشردم دست در تر محکم را چیسوئ

 بار نیا که رفت یم ها پله سمت به. شد بسته و باز

 .آراز: دادم جرات خود به

. گرفت یباز به را شیموها. زد باد. برگشت یتند به

 به اضطراب. بود نمانده یباق سال لی تحو  تا یزیچ

   کردم؟ یم چه . افتاد جانم

  میروبرو. برگشت را من از اش شده دور یها قدم

 .یکرد  صدام: ستادیا

 .زدم گاز را لبم

 . یکرد صدام باره نیاول  -



 از من شال و خورد یباز  شیموها. دیوز یبهار مینس

 .روزهیف: گفت یآرام  به. خورد سر  ام شانه یرو

 جانم؟ : بستم  زی چ همه یرو به را چشمم. برداشتم سر
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 حضور  لحظه نیا در او یوقت داشت یتیاهم چه

  سکته یروزها  تمام ژنیب داشت یتیاهم  چه. داشت

  را حالش  یحت بود نداده زحمت خود به مامان یقبل

  حاضر داشت؟ حضور لحظه نیا در او یوقت بپرسد

 شدنش دا یپ یبرا. بودنش یبرا  لحظه نیا در بودم

 . دهم جان شیها تیحما  یبرا

 به انداختم چنگ   نگاهش ر یز. دیچیپ ام معده  در یدرد

 شد؟  یچ: شد خم همراهم نگران او و ام معده

  دندان نیب از  یا ناله مبادا فشردم هم به را میها چشم

 .  دیا ی ب رونیب میها

.  ینخورد شامم  شبید گفت نینگ... ینخورد یچیه  -

  داغون رو معده  تیوضع ن یا با میبخور ی ز یچ هی میبر

 .یکرد

. فرمان پشت نشست و گرفت  را چیسوئ. شدم دهیکش

 را میها چشم و نشسته راننده کمک یصندل یرو

 خواب دادم اجازه و زده ه یتک شهیش به را سرم. بستم

  رونیب سرم  از را حضور نیا دیبا. دیایب  میها چشم به

  ام یزندگ در را او نداشتم اجازه من. انداختم یم



  ییجا به افکار نیا دهم اجازه توانستمی نم. اورمیب

 .  کنند ختم من به را  او و برسند

  نگهبان طرف  به که را چیسوئ. شد ادهیپ هتل مقابل

 کن جمع و  لیوسا میبخور یزیچ هی: گفت گرفت، یم

 .میافت یم راه

. برداشتم قدم دنبالش و دهیکش باال ها پله از را خودم

 سمتش به را خودم. آمد  جلو دنمید با آشنا جوان مرد

 .بود حواسش  اونجا و  اومد باهامون شبید: دمیکش

  بابت ممنون: کرد دراز جوان مرد سمت به را دستش

 جبران می بتون روز هی دوارمیام. نیدیکش  که یزحمت

 .میکن

 خانم حاج حال. بوده فهیوظ: زد لبخند جوان مرد

 شدن؟   بهتر چطوره؟

 . تهران میفرستاد. بهتره  -

 غذا سرو: دیپرس او و رفت  باال جوان مرد یابروها 

 شده؟ شروع

.  کرد مان ییراهنما رستوران یسو به جوان مرد

 یم کاش: گفتم دیکش یم عقب میبرا که را یصندل

 .کنم جبران و  محبتش یجور هی تونستم



 .میکن یم و کار نیا  -

  کرد یم دیتاک گارسون به  و داد یم که ساالد  سفارش

 دستانم به را سرم اورد،یب مانیبرا زودتر را ساالد

 چشم به را خواب معده  درد. بستم چشم و زده هیتک

 .  کرد یم  لیتحم  میها

 اد؟ی یم خوابت  -

  زل شیها چشم به و کرده باز زور به  و چشمام یال

 .زدم

 به رفت  یم عقب که م یموها. کرد دراز را دستش

 را لحظه  نیا من. نخوردم یتکان انگشتانش، لطف

 و  ها ساعت حرکت نیا خواستم یم. خواستمیم دنیبلع

 . بکشد طول  روزها

 . کردم  جمع زیم ری ز را میپاها

 به درد . بود شده گرم  نگاهش یگرم  از صورتم

 با گارسون. دستش ر یز شد یم سپرده یفراموش

. نخوردم یتکان. دیرس راه از ها یدنینوش و ساالد

 را چنگال. دیکش شیپ را  ساالد ظرف. برد شیپ دست

.  برد فرو شده یسوخار مرغ خورده برش تکه در که

  یتکان و کردم دنبال نگاهم با را حرکاتش  تک تک

 نداشتم یجان. دادن نشان واکنش  یبرا نخوردم



  یکاهوها یرو که را یا العاده فوق یسوخار بخواهم

 .بگذارم دهان به زدند، یم چشمک  زیم یرو

  یتکان بار نیا. آورد  جلو را دستش یتو چنگال

  به متعجب  و کرده جدا می ها دست از را سرم. خوردم

 . کرد کینزد میها لب به را چنگال. شدم  رهیخ دستش

  تا... چنگال گرفتن یبرا  نه. رفت باال اراده  یب دستم

 دمشیکش یم آغوش به اگر. صورتش یکینزد

 داشت؟ یاشکال

 که را انگشتانم. رفت فرو دستش انیم در دستم

 را سرش. کرد کج شانه به را سرش کرد، یم نوازش

. دمیلرز خود به. زد بوسه را انگشتانم و آورده جلو

 که ییها لب یگرما. افتاد نیچ ام ینیب. دیپر  چپم چشم

 قبل. کرد مضطربم بود، نشسته دستم پوست یرو به

  انگشتانم نیب در. آورد باال را چنگال ،یواکنش از

 . کرد میرها و داده قرار

 . میبر بخور  -

 نیب تر  محکم را چنگال گرفتم کار به را تالشم

 . کنم  حفظ  انگشتانم

 . ایکن  یم ضعف  -



 را او و من بود قرار که  ییها نگاه تا چرخاندم  چشم

.  دمید یم  را ها واکنش دیبا. نمیبب کنند رصد هم کنار

 نیچن نیا او یوقت شندیاند یم چه به دمیفهم یم دیبا

 . کند یم قرار یب را دلم پرنده

  متوجه بغل زیم زن دو نه رستوران، بزرگ سالن در

 فرم مرد دو نه... او سر  پشت خانواده نه و بودند ما

 که یگارسون نه و مان یقدم چند در ستادهیا پوش

 با مرا من  فقط. بود زن دو به یده سی سرو مشغول

 .  دمید یم او

 ؟ییکجا  -

 . خوردم یتکان

 کنن؟ عوضش بگم یخوا یم ؟ی خور ینم  -

 . دادم قورت را دهانم آب

 .کنم بغلت تا نشم پا دمینم قول یکن نگام ینطوریا  -

 

                     

                 

             



         

     

  و چهل و صد                                                

 چهار 

     

         

             

                 

                     

 

  بگذارم اتاق به پا یوقت تا. دهانم سمت بردم  را چنگال

 با. کردم سکوت کند، مکث آمدن باال  یبرا او و

 باال؟ یای ینم: دم یپرس تعللش

 نمیبب منم کن جمع و لیوسا. بدن اجازه نکنم فکر  -

 تیوضع نم یبب و نه ای باال امیب تونم یم  استیچطور

 .استی چطور ریمس

 .گهید ساعت چند لیتحو: انداختم ساعتم به ینگاه



 ... یی جا هی میرس یم تاینها. میفتیب راه دیبا  -

 نینگ. شدم ره یخ  هتل وسط در شده پهن نیس هفت به

 نیس هفت نیا کنار را دیجد   سال خواهد  یم بود گفته

 . بود لحظات نیا یبرا هتل ژهیو برنامه. کند آغاز

  تعلل اتاق، در مقابل در.  رفتم باال و گذاشته شیتنها

 از بعد نداشتم را اتاق به گذاشتن پا  جرات. کردم

 . میبرا بود شده یادآوری  که یا صحنه

 .روزهیف  -

 رونی ب آسانسور از را شیپا. بستم را میها چشم

 تو؟  یرینم  چرا: ستادیا کنارم و گذاشته

 .دمیترس: دمیکش یقیعم نفس

 را زشیآم تمسخر نگاه تا  برگشتم حرف نیا گفتن با

. کرد دراز دست. کرد یم نگاهم قیعم او اما نمیبب

 را اتاق در و دهیکش رونی ب انگشتانم نی ب از را کارت

.  انداخت اتاق به ینگاه و  گذاشته اتاق به پا. کرد باز

 عقب به و گذاشته سر  پشت را شیپا و رفتم  جلوتر

 کنم؟  جمع من یخوا یم: شد خم

  سرم پشت  را در و شده اتاق  داخل. بود یمنف پاسخم

 داشت قرار شیرو به مامان که یتخت به نگاهم. بستم



 رفته و کرده جمع را لشیوسا که ینینگ. شد دهیکش

 از را بافتش قهیجل. رفتم  جلوتر... مامان چمدان. بود

 . نشستم چمدان مقابل و زدم تا و برداشته تخت یرو

  یرو تاپ لپ  به اشاره با و انداخت اطراف به ینگاه

 شماست؟ مال تاپ لپ: گفت زیم

 کرد، یم جمع که را ها برگه. بود مثبت پاسخم

 ؟یخون یم ی داخل یمعمار یدار: دیپرس

 االن کردم فکر: کردم کج ام، شانه سمت به را سرم

 ادی به کنم شروع تونم یم  یول دانشگاه برم تونمینم

 .برسم ییجا هی به بتونم دیشا. گرفتن

 . داشت نیتحس  رنگ  نگاهش

 و نیدورب فیک او و دادم قرار در کنار را ها چمدان

  من تو، با: گرفت سمتم به و کرد بلند  را تاپ لپ

 .ارمی ی م رو چمدونا

 .کنم هیتسو  دیبا: انداختم باال یسر

 .میبر. کردم هیتسو  -

  فیک. کرد تمیهدا و کرده  لیحا سرم پشت را دستش

  باال را  نگاهم و انداخته ام شانه یرو  را تاپ لپ

 .هیخوب  حس: شد تر قیعم لبخندش. دمیکش



 حس من یبرا . بود یخوب حس اما. یحس چه دمینپرس

 شوم نیا منکر  توانستم ینم. بودن کنارش بود یخوب

  شسته را گذشته شب وحشت و ترس حس بودنش، که

 نیا در تا بود آمده نکهیا. بود نکهیا. بود برده و

 . داشتم یخوب حس  من... برسد دادم به طیشرا

.  دمیخند من و کرد یشوخ فرمان پشت نشستن سر

 یداشت نگه و من رفته ادمی  نکن فکر: رفت غره چشم

 .باشم ات راننده تا نجایا

 . کند یم اشتباه م یبگو بخواهم  نداشتم یلیتما

 سر: گفت و گذاشت نی ماش پخش یرو  را دستش

 ادتی یبعد دفعه... اصفهان ارمتی یم  باری فرصت

 . نشه ینطور یا تا ینر مسافرت من بدون مونهیم

  یرو را دستانش. شد باز  جانانه یا خنده به میلبها

  ادمی. هی دست خوش نی ماش: گرفت تر محکم فرمان

 .بشم مزاحمت یگاه از هر باشه

 .  کردم  نگاهش مردد

  میبود کرده  آغاز هم با که یا جاده به دوختم را نگاهم

 .روزهیف: گفت و

 . رخش مین به دادم را میها چشم



. هستم من درسات یبرا یخواست کمک وقت هر  -

 ادتی تونم یم بلدم یچ هر  اما ندارم رشته سر یلیخ

 .بدم

 نیا ناب دیاسات انیم در را نامش. افتادم خنده به

 همان در اش  روزه چند یها دوره. بودم دهید رشته

 .  شد یم  پر اول روز

 ؟یخند یم  -

 . نکردم خرج شیبرا یپاسخ و نگذاشتم محلش

 ...عشق بخند  -

 . شد محو... ام خنده

 .  نکن صدام ی نطوریا: زدم  چنگ را شالم

 صدات یچطور : گرفت جاده از چشم کوتاه  یالحظه 

 کنم؟

  باهات ینسبت نیچن تونم ینم من. ینطور یهم  -

 .باشم داشته

  دیکش را شده  بسته کمربند.  شد جا به جا یصندل یرو

 کلمه نیهم  قایدق تو من ی برا یول: شد  خم جلو به و

 ...  تو. دارم دوستت یلیخ من. دارم دوستت من. یا

 . یوجودم تو تو : کرد نگاهم



 . کردم مشت دست

 بهش که ی ضیمر هی... رزوه یف یضیمر هی مثل تو  -

 چکسیه و ی چیه به تونم ینم... تونم ینم. شدم مبتال

. بکشم نفس تونم ینم. بخوابم تونم ینم. کنم فکر

 . بخورم یچ یه تونم ینم

  لحظه هر و روز هر... عاشقتم  من: شد سخت فکش

 .شمیم مبتال بهت  شتریب و دارم  دوست شتریب

 

                     

                 

             

         

     

  و چهل و صد                                                

 پنج

     

         



             

                 

                     

 

 

 واهمه : ششم فصل  

 به سپردم را خودم. گذاشتم خود حال به  را روز چند

 به رفتن جلو یبرا را میها تالش و ی عاد یروزها 

 یلیتما نه و داشتم فرار ی برا یمیتصم نه. گرفتم کار

 ... رشیپذ  و رییتغ یبرا

 سوال کی شد،یم تکرار ذهنم در مدام که یسوال

 چطوره  حالت  روزها،  نیا. »بود خودم  از کوچک

 روزه؟« یف

 یم یسپر ها ی روزمرگ در و ساده و بی عج میروزها 

  و ناهار کردن آماده از بعد  شدم،یم داریب صبح. شد

 یط که یمامان  کنار نشستم یم پرستار آمدن تا شام،

  بود نداده زحمت خود  به چکسیه گذشته هفته سه

 یحت نه  و برزیفر و  دهیفر نه. ردیبگ  را سراغش

. داشت حضور هاآن از ترکوتاه فاصله در  که یفرهاد



  استارت شب ده تا صبح ده از را روزش که یپرستار 

.  کردمیم آغاز را روزم من و دیرس یم راه از زد،یم

 به من و دندیرسیم راه از نوزاد با یاخانواده 

 ییایدن نیب در را یاپنبه  نوزاد. رفتمیم  شوازشانیپ

 کرده غرق  گذاشتم،یم وقت رشییتغ یبرا  روزها که

  کالس. کردمیم ثبت یماندن ادی به یریتصاو شیبرا و

  در و کردیم  پر را شامم تا ناهار فاصله یمعمار  یها

  و دیخر  یبرا را وقتم ن ینگ همراه صورت نیا ریغ

  کوچک خانواده  جمع در را شام. گذراندمیم کنارش

  خوابرخت  به باالخره و کردم یم صرف ماننفره سه

 . گذاشتمیم پا

 ...و

 ...زمان آن

 .دیرسیم راه از شبانه امکیپ

 هر د،یجد سال  در تهران به ورودم از بعد  که یامکیپ

 مهمان را خواب  و شست یم تنم از را یخستگ شب

 . کرد یم چشمانم

 یسفر به او د،یرسیم راه از که ییهاامک یپ برخالف

 و یکار نی نگ قول به یسفر... دراز و دور بود رفته

. شوم  مطلع موردش در نداشتم یتالش چیه من



 در را شیجا فلسفه و بودند شده بهیغر  میبرا هارمان

 همرده یبرا کردمیم احساس. بود گرفته امیزندگ

 دانشم دیبا دارند، ییباال التیتحص که یافراد با شدن

  حس میبرا بیعج فلسفه نیب نیا در و دهم  شیافزا را

 شده اشاره هاکتاب از یکی در. داشت یاالعاده فوق

 لیتبد گرید شکل به یشکل از یزندگ یسخت بود

 و داشتم دوست را جمله. گرددینم نابود و شودیم

 صدق اریبس من یزندگ در اصل نیا کردم یم حس

 .کندیم

 ژنیب با یزندگ در که یمشکالت از ییرها یبرا تالشم

. بود اندهیکش  رونیب یایدن در یمنجالب به مرا داشتم،

 که را ی ا ساله چهل زن کی که اجتماع با مبارزه

 قبول بود، کرده خانواده وقف را خود ی طوالن انیسال

  نظر به که یا خانواده با  مبارزه نطوریهم. نداشتند

 تعلق من به  فقط که یمادر. نداشتند حضور دیرسیم

 . نداشتند وجود که یفرزندان و داشت

 ...  تر  مهم همه از

 از و داشتم واهمه  حضورش از که  یجوان مرد

 . ترس نبودنش

 *** 



  خواب یبرا که یزمان بعد، روز سه و  ستیب فرهاد

 که یروز سه و ستیب . گرفت تماس  شدم یم آماده

  یناطق آراز لطف به. شد  مرخص مارستانیب از مامان

 که شد یپرستار  صاحب نداشت ما با ی نسبت چیه که

 را یوتراپیزیف و کرد یم کنترل را طش یشرا تمام

 یدیجد درمان یبررس زمان دو درست. داد یم انجام

 باشد یراه  توانست یم سامان و نی نگ  نظر به که

 . نرمال یزندگ به مامان بازگشت یبرا

. جان روزهیف بودم مسافرت: گفت اعتراضم پاسخ در

 و دستمون کف که ما بود دهید تدارک زییپا از یمص

 . می بود نکرده بو

 نیا و یگوش که ستین میقد  زمان خوبه: گفتم یتلخ با

 . نباشه دسترس در زایچ

  همراهمون یگوش چکدومیه بود گرفته  قول یمص  -

 .میبذار خانواده یبرا و وقتمون تا نباشه

 .گذشته خوش . خوبه: آمد  میها لب یرو   یپوزخند

 چطوره؟ مامان  -

 . بهتره: گفتم من و دیپرس را نیا



...  من خواهر نداره تخم و اخم گهید. خدا شکر  -

 یوقت بود دخترتم.  بود شوهرتم.  یبود خودت

  راحته  المیخ گهید من شیبرد خودت با یبرداشت

 . شتهیپ

. نداشتم  شوهر بود ها  ماه من. دمیکش یقیعم نفس

 پشت در را شیروزها نیا که داشت یپدر  هم دخترم

 کوتاه فرهاد به پاسخم. برد یم سر به یآهن  یها لهیم

 .باشه: بود

  صحبت مامان با زنمیم زنگ بعدا. روزهیف برم دیبا  -

 .میکن یم

  ینم زحمت خود  به یحت. کردم جدا گوشم از را یگوش

 . دیایب مامان  ادتیع به داد

  کردم یم غرغر  لب ریز  که بعد یقیدقا  شبانه امکیپ

 .دیرس راه از

 خانم«  ریبخ  »شب

 

                     

                 

             



         

     

  و چهل و صد                                                

 شش

     

         

             

                 

                     

 

 

 راه از امیپ نیا به پاسخ در روز سه و  ستیب از بعد

 :نوشتم ده،یرس

 ر« یبخ هم  شما »شب

  تلفن کنم،  دراز کتاب سمت به را دستم آنکه از قبل

 و یگوش به کردم دراز را دستم. دیلرز یتخت پا یرو

  مارستانیب در که یشب از. کردم مکث نامش دنید با



  حال. نداشت یتماس امروز به تا بود  گذاشته میتنها

 شبانه یها  امکیپ و شد یم ای جو نینگ از را مامان

 تر شلوغ سرش  نینگ گفته به. کرد یم  یراه را اش

 . باشد داشته یفرصت که بود یآن از

 ...الو: گفتم یگوش در دیترد با

 ؟یخوب : گفت آرام

 .  ممنون: دادم تکان را میها لب

 ؟یبرگشت: دمیکش کتاب یبرگها  یرو  را ناخنم

 . خونه برسم تا راهم تو هنوز. دمیرس تازه  -

 .یاومد خوش  -

 .دلتنگم: شد بلندتر یکم شیصدا

 هی یای یم دنبالت؟ امی ب: داد ادامه او و نگفتم چیه

 م؟ یبزن یدور

 شب؟ وقت نیا: ساعت ی پ رفت نگاهم

 . کنم مهمونت شهی م دایپ ابونایخ تو ییچا هی  -

 ...آراز وقته رید  -

 نیا یتو. بوم پشت رو خونه؟  یای یم ؟یچ خونه  -

 ... یبهار یهوا



 . خونه یومد ین که هنوز: گفتم آهسته

  هی من شو  آماده شما. رسمیم: گفت  تر زده جانیه

 .  ام خونه  گهید ربع

  چنگ وجودم به ینگران و افتادم خنده  به اریاخت یب

 . باش مراقب: انداخت

 .دلتنگم که ایب... هستم  -

  من. بردم یپ  فاجعه عمق به که بود تماس قطع از بعد

 چه. ماندم یم بندیپا آن به دینبا که بودم داده یقول

 بگذارم؟ اش خانه به پا شب از وقت نیا داشت یمعن

 هم باز تلفن  که بودم عقلم و دل نیب کشمکش در من

  فکر. دوختم یگوش به را ام زده وحشت نگاه. دیلرز

. است برده خوابم کند یم فکر. دهم پاسخ دینبا کردم

  من: دیرس راه  از امکیپ تماس،  قطع از بعد لحظه چند

  نمتینب امشب... امایم من یومدین. ای ب پاشو دمیرس

 . خوابمینم

  امیپ به یپاسخ هم باز و گذاشته هم یرو  را میها چشم

 یصدا که بودم فکر در هنوز. ندادم دهیرس راه از

: دیرس گوش به اتاق باز مهین پنجره از یآرام

 .روزهیف



 را خودم. بودم دهینشن اشتباه. نکردم تعلل بار نیا

 ما که ماند ثابت او یرو  نگاهم و وانیا در کردم پرت

 به را شی صدا تا بود شده خم ها وانیا وارکید نیب

  را نگاهش و دهیکش عقب را سرش. برساند گوشم

 .  داد حرکت من یرو

 یکی. هیوضع چه نیا: دمیکش هم در  را میها اخم

 .بشنوه و صدات

 . ایب بدو: کرد ینچ

: باشم امان در هوا یسرما از تا شدم نهیس به دست

 ام؟ یب یچ یبرا

 ینا و ام خسته. ینساز یاومد: کردم نگاهم ریدلگ

 روندم و ری مس نیا یچطور دمینفهم. ندارم سادنیوا

 .روزهیف ایب. برسم

 .  دمیکش عقب

 ؟یای یم : دیپرس آرام و نرم بار نیا

 .گذاشتم هم  یرو چشم

 . ی ایب تا کنم یم دم یچا هی  -

  یرو را بافت. افتادم راه خورده شکست. بود یجد

 ،یگوش برداشتن با و زده تن سبکم شلوار و بلوز



  خواب غرق دو هر. دمیکش نینگ و مامان به یسرک

 باز در با  انداختم رونیب  خانه از که را خودم. بودند

.  کردم  مکث و رفته جلوتر . شدم مواجه اش خانه

  یچا وانیل دو که ینیس با و شد ظاهر   میروبرو

 ؟یای ینم: زد ها پله به یا اشاره داشت،

 پله نیاول یرو پا او و  برداشتم خانه داخل به یقدم

 . لطفا ببند درم: گفت گذاشت، یم که

  باال ها پله  از و گذاشته تنها مرا. گرفتم باال را سرم

 تا کرد خرج میبرا یشتری ب جرات کار نیا. بود رفته

  یرو نگاهم و رفته باال را ها پله. دنبالش فتمیب راه

. شد خکوبیم داشت قرار ها پله یباال در که یچمدان

 یعسل یرو. داشتند قرار تخت یرو هم فیک و پالتو

... کوچک اطیح دنید با. برگشت و گذاشته  یسنگ

  بخش آرام یفضا نی ا دلتنگ چقدر  کردم اعتراف

  را راهنمیپ نیآست. ستادمی ا حرکت از و آمد  جلو. بودم

. دمینخواب یحساب درست روزه چند: دیکش و گرفته

 .بمونم داریب دارم الزم  یچا واقعا

 .یبخواب رفتم یم  -

 . خوام یم ییچا  -



. نشست  میروبرو او و  رنگ دیسف مبل یرو نشستم

: برداشت یوان یل و انداخته گرشید یپا  یرو را شیپا

 بهترن؟ خانم حاج

 . بود مثبت پاسخم

 رو خدا. بودم حالشون  یا یجو سامان و نینگ از  -

 .  شدن بهتر شکر

 مطرح او  هم را درمان شنهادیپ یحت. داشتم اطالع

 .  بودند گرفته را ش َیپ سامان و نینگ و بود کرده

 ؟یخوب  -

 لب... اش ینیب. دوختم شیها چشم  به را نگاهم

  نیا در مرد  نیا دنید از  من کردم اعتراف و شیها

 .دارم یخوب حس  لحظه

 

                     

                 

             

         

     



  و چهل و صد                                                

 هفت

     

         

             

                 

                     

 

  یخستگ. گذراندم  نظر از را خوابش خمار  یها چشم

 . بود مشخص  حاالتش  تک تک از

 .ی بخواب دیبا  -

  خواب نکردم فکر که یز ی چ تنها به روز چند نیا  -

 .  بوده

 .یکن تیاذ و خودت دی نبا: گفتم آرام

 و خودم خواستم یم من یول: شد خم جلو به یاندک

 . نمتیبب بتونم تا برگردم زودتر چه هر  و کنم تیاذ



 شب آسمان به و گرفته را نگاهم. خودم به دمیلرز

 . دادم تهران

 تا شب سفر، میبود رفته  خاتون میمر با که بار هی  -

  یک که بود ساعت به نگاهش شب تا صبح و صبح

 و اخم. ه یچ  یبرا خب کردم یم فکر. میگرد یبرم

 سفر نیا خاتون  یکرد کوفتم که بود راه به غرغرمم

 یب نبود  میحال موقع اون. دیخند یم فقط اون اما و

  باباجان کنار  یبرا ستین بودن من کنار یبرا شیتاب

  نبود دار خنده هیقض دمیفهم اما روز چند نیا. بودنه

  که زدم یم زار خودم  حال به دیبا موقع اون اتفاقا

 . نداشتم برگشتن  خونه ی برا یابهونه 

 نفس بود، آورده زبان به  آنچه. نزدم پلک  هیثان چند

 امیزندگ یسالها  تمام من.  کردی م حبس امنهیس در را

 نبودن یروزها اما نداشتم  ژنیب یبرا را یتابی ب نیچن

 تا و بودم شمرده روز سه و ستیب نیا تمام در را او

  لحظه د،یرسیم راه از  که یامکیپ و شب دنیرس

 .  بودم کرده یشمار

 درک قبل از شیب که قتیحق نیا از سوخت ام معده

 .  کردم یم



  حس نه نجایا اومدم که االن تا من: گفت نانیاطم با

 که االن  اما. بخوابم تونستمیم نه و داشتم  یخستگ

 . بخوابم راحت تونمیم کنمیم حس دمتید

  چسباندم میلبها  به و برداشته را یچا وانیل سرعت به

 .ینسوز  باش مراقب: گفت او و

 وانیل به چسباندم  را میها  لب اش، گفته به توجه یب

 . کردم پر را دهانم ،یچا یداغ به  توجه یب و

  دور میهالب از را وانیل.  بود اریاخت یب بدنم واکنش

. شد زیخ مین گرفتم،یم مقابلش که را  دستم و کرده

 . یسوز  یم گفتم: دیکش رونیب دستم از را وانیل

 شد؟یم سرد دیبا االن تا: کردم  اعتراض

 ای یفتیب در من با یخواستیم: دی خند آرام آرام

 خودت؟ 

 .برم دیبا: شدم زیخ مین و دمیدزد چشم

 روزه؟یف یکن فرار یخوای م یک تا: کرد نگاهم  ناراحت

 یحس نیچن من اگر یحت. ابد تا فرار؟. خوردم یتکان

  ینم هرگز او و من هم، داشت یحس نیچن  او و داشتم

 .میریبگ  قرار هم کنار در میتوانست



 بگم یخوایم بفهمن؟ همه تا بزنم جار یخوا یم  -

  یرو تو کنار خوادیم دلم  االن که دارم؟  یحس چه االن

 .بخوابم تخت اون

 . آراز بزرگترم ازت من: دادم رونیب صدا پر را نفسم

 دونم؟ینم مگه : دیکش باال را شیابروها 

 . برخاستم

 دونمیم . امیک من و یهست یک تو دونم یم من  -

  و دلم راه دارم بگم که  ستمین بچه من. امی چ دنبال

  بفهمم شدم بزرگ یاونقدر... سالمه ی س من. رمیم

 کنارت که  فهمم یم من. نه ای هیکی عقلم و دلم حرف

 اما افتاد یم اتفاق نیا دینبا که فهمم یم. خوبه حالم

 زبون به از ندارم ترس. ستم ین مونیپش  افتاده که حاال

 .  روزهیف بده راه بهم ... کن تمومش. آوردنش

 .بستم را میها چشم

 ؟ یریگیم من از و خودت  یدار چرا: گفت کننده خیتوب

 . کردم نگاهش

 رید اما یکن فرار یخوای م وقت هر تا یتون یم تو  -

 بهت یحس چه من یکن قبول. یکن قبولش دیبا زود ای

 خودتم. هیچ یدار من به که یحس یکن قبول. دارم



 االن تو که هست  یزیچ هی ... هست یزی چ هی یدونیم

 . یینجایا

 .ینداختی م راه ییآبرو یب یداشت تو: کردم انکارش

 و عالم یرسوا من اگه یحت : دیکش باال  را لبش گوشه

  تونستینم  یچیه نبود من با دلت اگه کردمیم آدمتم

 . نجایا بکشونتت

 . شم شوکه د،یکوب صورتم در که یقتیحق نیا از

  نمانیماب فاصله و برداشته جلو به یقدم. شد زیخ مین

 قلبم. صورتم یتو کرد  خم را سرش. برد نیب از را

 .داشت یبیعج درد

 .روزهیف  و من نیبب  -

 فاصله در شیها چشم دنید یبرا برداشتم سر

 .دیکوب یم اهویپره قلبم. کینزد

 دستش یسرد از. گذاشت صورتم یرو  را دستش

 . گرفتم لرز صورتم یرو

 . ببوسمت خوام یم  -

 

                     



                 

             

         

     

  و چهل و صد                                                

 هشت 

     

         

             

                 

                     

.  کنم ل یتحل را جمله نیا تا باشم آرام کردم یسع

 خم و نداد اجازه  که بزنم ی حرف کردم باز دهان بوسه؟

 از قبل. دهم تن اش خواسته نیا به توانستم ینم. شد

  که نگاهش توقف از قبل اش، اندازه از شیب یکینزد

  عقب قوا تمام با را خودم خورد، یم چرخ صورتم در

 . دمیکش



 تا نگاهش و شد بسته سرعت به اش،شده باز دهان

 دیبا: زدم  یا مسخره شخندین. آمد  باال میها چشم

 . یبخواب

 .روزهیف... یه:کرد رها حرص با را نفسش

 . برم دیبا منم: افتادم راه

 صورت از را نگاهم. کرد نگاهم  اخمو و یشاک

  به عتریسر چه هر دیبا. افتادم راه و گرفته شیاخمو

 یم را می ها چشم و گشتم یبرم خوابم  تخت و اتاقم

  که یآهن چهارچوب از. کنم غلبه حس ن یا بر تا بستم

  گذشته بودند، شده باز یمواز  صورت به هم کنار در

 منطقم و عقل دیبا. گرفتم خواب تخت از  را نگاهم و

  مرد نی ا به یکینزد هر  از و گرفتم یم کار به را

  مطمئنا. کردم یم را تالشم تمام دیبا. کردم یم امتناع

 .  بود ینم شده رفتهیپذ هرگز مرد نی ا با من رابطه

 *** 

 شده خوب: زد خود دور به یچرخ زده جانی ه نینگ

 مامان؟

  به العاده فوق که انداختم ییطال راهنی پ به ینگاه

  او و دادم تکان نانیاطم با را سرم. بود نشسته تنش

 شدم؟ خوشگل:  گفت روزها از بعد. دیخند



 .یبود خوشگل  -

  مامانا که  خوشگال اون از: شد خم جلو به یاندک

 .ادیب خوشش سامان که خوشگال اون از. نه گنیم

 اد؟ی ن  خوشش تونه یم: دمیپرس

 خود دور به هم باز سرخوشانه  و دیخند  زیر زیر

 سامان ی برا یا ژهیو تولد تدارک که حال. دیچرخ 

 را قتیحق که گرفتم یم میتصم دیبا گرفت، یم یابانیخ

 ...ای اورمیب زبان به شیبرا

 زبان به که را نامم. گرفتم تماس یابانیخ سامان با

 .کرد یطوالن یمکث تلفن پشت آوردم

 شما؟ حال. اوردمین جا به دیببخش  -

 یدارید هی میتون یم. ممنون: آمد میلبها یرو یلبخند

 رم؟یبگ یاقهیدق چند  و وقتتون و  میباش داشته

 است خورده جا شدت به شنهاد یپ نیا از بود مشخص

 نکرد رد را مالقات یبرا  شنهادمیپ یابانیخ سامان اما

 . کرد دعوت ناهار صرف به مرا و

 تری طوالن یامکالمه  مرد نیا با آمد ینم بدم چندان

 .باشم داشته

 .دییبفرما: زد اشاره و دهیکش رونیب را یصندل



 دکمه همزمان و نشست م یروبرو. نشستم یتشکر  با

  من از قبل. زد اشاره گارسون به و کرده باز را کتش

 .  بود میرایپذ و رسانده را خود

 مشخص. انداختم رستوران اطراف طی مح به ینگاه

  انتخاب یرگذاریتاث یبرا را  رستوران نیا عمد به بود

 ن؟یای یم یی جاها نیچن نینگ با: دمیپرس. است کرده

 ینم رو ییجاها  نیچن نینگ. ادیز نه : زد یلبخند

 رو داره دوست که ییجا دمیم حیترج من. پسنده

 .بذارم احترام اشقهیسل به و کنم انتخاب

 . سنشه یاقتضا  -

 یدوران نیچن هم من. نطوره یهم بله: کرد کج یسر

  ممکنه  که ییجا تا کنم یم یسع. قبال گذروندم رو

 یخوش و یخوب  به و دوران نیهم هم نی نگ بدم اجازه

  داره من با که یسن فاصله ندارم دوست. بگذرونه

 .بده دست از و  شیجوون دوران بشه باعث

 .هیادیز یسن فاصله  -

 ن؟یدار  یمشکل نینگ و من یسن فاصله با شما  -

 موضوع نیا دمیم حیترج. ادیز نه: رفت  باال لبم گوشه

 .  ذارمیم احترام نینگ انتخاب به. باشه  شما خود نیب



 .ممنونم: کرد کج یسر

 ...با: آوردم زبان به  اضطراب با

. گرفت سمتم به را منو گارسون. برداشت سر یتند به

 صورتش  به ینگاه بزرگ برگ دو دفترچه یباال از

 در را یکالفگ و یختگیر  هم به توانستم یم. انداختم

 را منو و آورده زبان به را  سفارشات. نم یبب صورتش

  یتو  یمنو سرعت به. گرفتم گارسون سمت به

 به را سفارش نوع نیتر ساده. آورد  باال را دستش

 .  َکند سرمان از را گارسون شر و آورده زبان

 یکمرنگ لبخند د،یرس میها چشم به که منتظرش  نگاه

 یلیفام دور نسبت  هی رسهی م نظر به شما و من: زدم

 . میدار

 .متاسفم: گفت یدیناام با و دوخته ریز به را  نگاهش

 

                     

                 

             

         



     

  و چهل و صد                                                

 نه

     

         

             

                 

                     

 

 دینبا من یبرا تاسف  نیا: دمیکش نی طرف  به یسر

  اما کنم قطع  ژنیب با و ارتباطم گرفتم میتصم من. باشه

 قرار بخوام هم چقدر هر تالشم کنم  انکار تونمینم

 نیب از ژنیب با کامال و ارتباطم بتونم گهید ستین

  یتو تو و من کنمیم فکر بهش که روزا نیا. ببرم

 . میهست هم  هیشب یلیخ ژنیب با یارتباط نیچن داشتن

  قطع و ارتباط نیا سالهاست من خانواده. متاسفانه  -

 رقابلیغ رابطه  هی نیگفت شما که همونطور اما کردن

 . انکاره



 ... تو و داره نینگ با رو رابطه ن یا زن اون  -

  مشت دست توانستم یم. خورد گره هم به شیابروها 

 .نمیبب را اش شده

 .بدم دست از و نینگ خوام ینم من  -

 روزهیف شناسم ینم و زن اون یحت من: کرد یاناله 

 مونیزندگ از و اون سالهاست امخانواده و من. خانم

  من با یارتباط چیه که ینسبت نیا خوام ی نم. میزد خط

. کنه نابود و میزندگ نبودم رشیدرگ چوقتمیه و نداره

 ینم. کنمی م نینگ یخوشبخت یبرا و تالشم تمام من

 .بذارم کنار  و نینگ خوام

 ؟یچ  بفهمه نینگ روز هی اگه  -

 که زیم یرو. دیرس راه از غذا یظرفها با گارسون

 تمام خوام یم: گفت ی ابانیخ سامان دشان،یچ یم

 کنمیم و تالشم راستش. بکنم نینگ یبرا و تالشم

  باشه قرار اگه اما نفهمه و قتیحق نیا چوقت ی ه نینگ

. کنم بازگو براش و قتیحق کنمیم و تالشم تمام بفهمه

 .  کنه درک که  هست عاقل اونقدر نینگ

 ... اما کنم اعتماد بهت  نینگ مورد در خوام یم  -



 اعتماد نیا از چوقتیه دمیم قول: گفت یتند به

 .ن ینش مونیپش

  یبرا برمیم شیپ دست و داده تکان  دییتا به یسر

 خانم حاج حال: زندیم ی لبخند او و چنگال برداشتن

 نکردم فرصت روزه چند نیا متاسفانه چطوره؟ امروز

 .مالقاتشون امیب

 که یزحمات ونیمد شهیهم من. شده  بهتر یلیخ  -

 . کنم جبرانش قراره چطور دونمینم و هستم نیدیکش

  یبرا نینگ مادربزرگ . ستین تشکر به یازین اصال  -

 یسن فاصله شما و من درسته. زنی عز یلیخ منم

 یلیخ من یبرا خانم حاج  و شما اما میندار یادیز

 . نیهست احترام قابل دیکن فکر  که یزیچ  اون از شتریب

 داشته شما سن به یداماد ادی ینم بهم: زدم یلبخند

 نه؟ باشم

 برادر یجا تونم یم : انداخت ریز  به را سرش

 باشم؟ کترتونیکوچ

  همراهم هم او. افتادم خنده به و رفت  باال لبم گوشه

 .شهیم سرد: میرو شیپ  یغذا به زد اشاره  و دیخند



 سر گذشت، سکوت به نمانیب که  یقیدقا از بعد

 هم با ی تر کینزد رابطه قراره که حاال: برداشتم

  دارم انتظار یول بپرسم یسوال  خوام یم میباش داشته

 . نیبد جواب بهم صادقانه

 . کرد نگاهم پرسشگر

 داره؟  شما با ینسبت چه آراز  -

: نشاند  لب یرو یلبخند سرعت به. خورد یتکان

 . نشدم متوجه

.  نیدار هم با  کینزد ییآشنا هی آراز و شما دونمیم  -

  از نانیاطم  با آراز یوقت. یطوالن و کینزد  ییآشنا هی

 شاهد هم  شما قطعا پس کنهی م صحبت شما یبچگ

 یم و ژنی ب آراز نهیا سوالم حاال. نیبود آراز یبچگ

 ؟یدار آراز با ینسبت چه شما بگم بهتره ای شناسه؟

 من که یهمونقدر. شناسهیم و ژنیآقاب آراز بله  -

 مادر. نه ای گفته قبال بهتون نینگ دونمینم. شناسمیم

 آراز پدر و  خاتون میمر  کنار سالها که هیمعمار من

  از هم آراز و من ییآشنا اساس و اصل. کردیم کار

  میمر همکار سالهاست من مادر. گرفته  شکل همونجا

 پدر نیب گفت شهیم یطیشرا با و هست و بوده خاتون

 .بوده  یقیعم یدوست من پدر و  مادر و آراز



 ... و گریهمد دیشناس یم یبچگ  از پس  -

 فاصله چون من ستی ن خاطرم: زد ی کمرنگ لبخند

 تولد کامال بزرگترم خواهر اما ندارم آراز با یادیز

  بودن یهمکالس آراز پدر با مادرم. داره بخاطر و آراز

  خاتون میمر شرکت یتو  هم یلیالتحص فارغ از بعد و

. کنهیم ازدواج مادرم بعدها. کنن یم کار به شروع

 پدر که  هم بعد و من بعد و ادی یم ایدن به خواهرم

 . ادی یم ایدن به آراز و کنهیم  ازدواج آراز

 داره؟  ژن یب با یمشکل آراز: دمیکش یقیعم نفس

  مطمئنا: زد یقیعم لبخند و انداخت ریز  به را سرش

 در خودمم و بزنم  حرف موردش در من  ستین درست

 اما کنم یدخالت مسئله نیا مورد در نمیب  ینم یگاهی جا

 . نییشما که وقته ی لیخ آراز مشکل نیبزرگتر

 

 ممنوع_یکپ#

 

                     

                 

             



         

     

 پنجاه  و صد                                                

     

         

             

                 

                     

  را مورد کی  نیا انتظار. خوردم جا حشیصر انیب از

 من به: داد ادامه او  و ندادم را جوابش. نداشتم

 شما دشیام تمام حاضر حال در اما  نداره یارتباط

 . نیهست

 حرف میرو  شیپ جوان مرد یهاچشم . برداشتم سر

 درکش به یاعالقه چیه من که داشت گفتن یبرا

 . نداشتم

 مقاومت دیبا. دمیکش چالش به را خودم.  کرد سکوت

  دادمینم نشان دانستن یبرا یاعالقه چیه و کردم یم

: دمیپرس و  شد روزیپ دلم بر عقل و یکنجکاو ... اما



  بار هر یول . شناسه یم  و ژنیب آراز دونم یم من

 .  کنهی م انکار

 کنه؟ ی م انکار: افتاد اش یشان یپ به ینیچ

:  گفتم سرعت به و شدم  شوکه سوالش از یا  لحظه

 .بله

 ستین یآدم آراز. بهیعج: دیکش جلو به را اش چانه

 . کنه فرار قتیحق گفتن از

 . نکردم اشتباه من یعنی  -

 یکش اسباب روز همون آراز: دیپر کالمم انیم بار نیا

 گرفت تماس باهام. بود شناخته و بود دهید و ژنیب آقا

 .  بشناستش هیعیطب پس. داد خبر بهم و

 نکرده انکار را شناخت نیا هرگز آراز  کردم فکر

 نکرده یا اشاره هم ژنیب قی عم شناخت به اما. است

 را ژنی ب و آراز یصدا بودم مطمئن چند هر. بود

 .ام دهیشن

 شناسه؟ یم و آراز کجا از ژنیب  -

 و دهیشن و اسمش دیشا:  انداخت باال را  شیها شانه

 .  هیک دهیفهم



 یم و  آراز ژنیب یعن ی: افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 شناخت؟ 

 . بودن یمیقد یآشناها  ام خاله و ژنیب آقا  -

 یایدن ندهیآ ی روزها یابانی خ سامان و من نیب مکالمه

 به را یابانیخ سامان. بود گشوده میرو به را یدیجد

 نمیبب توانستم یم و بودم کرده دعوت شام صرف

 را یبی عج حس دخترکم. ستین بند پا یرو نینگ

  ناآشنا من یبرا دیرسی م نظر به که کردی م تجربه

 جوان مرد حضور یبرا که دمید یم را ینینگ. باشد

  من. بود ب یعج میبرا یتاب یب نیا. شود یم تاب یب

 یب تمام. بودم نکرده لمس را یاتجربه  نیچن  هرگز

 بودن یابتدا  یروزها   استرس یبرا  من یها یتاب

  یلیتما چندان ینامزد  یروزها ژنیب. بس و بود ژنیب

 نشان بودن  همراهم و  رازیش به گذاشتن پا یبرا

 زیت و تند ی ها نگاه ش،ی روزها آن گفته به. دادینم

  هرگز هم ازدواج از بعد ی روزها. دادیم آزارش بابا

 من. نشدم تابیب  خانه به ژنیب بازگشت یبرا

 یدرست به هم را خانه در حضورش  یهاساعت

 . دانستمینم



 میبرا را داشتن دوست و عشق از دیجد  یظاهر نینگ

 .  بودم نکرده درک هرگز من که آنچه.  کرد یم افشا

 تا کردیم جوان مرد میتقد که یز ی ر یهاخنده

 خود و ماند ینم پنهان دمید از که یزیر  یهای واشکی

  حسرت دادیم عذابم دل در آنچه. زدمیم دنیند به را

 ... یحس  نیچن نکردن تجربه یبرا حسرت. بود

 که را ییها  رمان یایدن م،یرو شیپ سامان  و نینگ

 شوند،یم دایپ کتابها در تنها  پنداشتم یم  سال انیسال

 در را دخترکم من. بودند کرده بدل قتیحق به میبرا

 . دمیدیم عشق از مملو ییایدن انیم

 نیچن  دخترکم یبرا توانستیم که یجوان مرد رشیپذ

  شیتماشا ی روزها از بعد اورد،یب ارمغان به را یحس

  صرف از بعد هم یابانیخ سامان. بود شده تر ساده

 یفرار قبل همچون دیرسیم  نظر به مان  دونفره ناهار

 رز از یبزرگ سبد خود همراه شام دعوت در. ستین

  وار روزهیف اش، گفته به که ییرزها. بود  آورده یآب

 و مامان کنار بود نشسته. بودم زده لبخند من و بودند

 خواهر و  بزرگتر خواهر از. بود گفته اشخانواده  از

. کنند یکی را نیزم و آسمان توانندیم که ییها زاده

 . بود گفته سخت پدر نبود و  تنها مادر از



 پدر مرگ  از بعد یاندک فاصله با که یمشترک درد از

  من و بود آورده انیم به  سخن بود، کرده تجربه آراز

 چیه  ناطق آراز مورد در بودم، دهیرس  جهینت نیا به

 .  دانم ینم

  انمیاطراف تک تک از که یبیعج احساسات تجربه

 کنم یکودکان یایدن غرق را خودم کرد وادارم داشتم،

 حرف ها آن با من. گذاشتند  یم ام  خانه به پا که

 بخواهند نبود ازین و دادند یم گوش ها آن. زدمیم

 و آه تلفن پشت تنها که یا دهیفر بابت دهند ام یدلدار

 آمدن یبرا یتالش چیه دانستم یم و بود کرده ناله

  یبرا ببخش را برزیفر ندیبگو  بخواهند ای. کند ینم

 دایپ یبرا. نگرفتنش تماس یبرا... حضورش عدم

 حس با کن باور را نینگ... تر مهم آن از... نشدنش

.  کند یم تجربه  روزها نیا که یداشتن  دوست بیعج

  بخاطر مرا یداشتن دوست نوزادان نبود قرار  نطوریهم

 یم حس  آراز به نسبت وجودم در که یدلتنگ حس

  به احساسم اتیجزئ از توانستم یم. کنند مالمت کردم

 ها آن به توانستم یم. می بگو شانیبرا جوان مرد آن

 مرا که میبگو  جامعه عرف و مسخره  یها قانون از

  و کنم حفظ وجودم در را احساس نیا کردند یم وادار

  خبر از روزها  نیا که مستانه  بیعج یها  نگاه از



 دانستمیم و بزنم جار هم بود، شده مطلع طالقم

 .آورد نخواهند میرو به را یحرف  چیه چکدامیه

 

                     

                 

             

         

     

  و پنجاه و صد                                                

 ک ی

     

         

             

                 

                     

 



  احساسم و عقل نیب مبارزه یبرا یچالش  به میایدن

 تا بودم گرفته کار به را تالشم تمام. بود شده لیتبد

 ژنیب که ی وقت مثل درست... باشد دانی م روزیپ عقلم

 قرار اگر یحت . رفتمیپذ و بود کرده مالقات درخواست

 ینم هم باز بدانم نینگ و خودم حق را  زیچ همه بود

 یزندگ کنارش در که ییسالها  تمام به نسبت  توانستم

 ژنیب و من حال همه در. باشم تفاوت  یب بودم کرده

  نینگ بخاطر آن از بعد یحت  دیشا و عمر انیپا تا دیبا

 را ژنیب هرگز نبود قرار من و میماند یم  مرتبط هم به

 .  کنم حذف ام یزندگ از

  نظرش به. نبود موافق حضورم با چندان یحقوق یعل

  پرده ندهیآ از که کند مطرح یسوال ژنیب بود ممکن

 نیا با شد یم مجبور ژنیب که یزمان تا دیبا. بردارد

 کنار شود، عوض  یزیچ هرگز  ستین قرار که قتیحق

 . کردم یم یدور او از دیایب

 .رفتم من اما

 ...ژنیب دنید به

  شیروبرو بودم بسته سر به که یاه یس چادر با

  و داده حرکت صورتم تمام در را نگاهش او و نشستم

 ه؟ یچ:  دمیپرس متعجب. زد لبخند



 . یشیم یشکل چه  چادر با بود رفته ادمی  -

 شهیش  یرو را دستش. افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 . خوشگل  روزات اون مثل... یهمون هنوزم: گذاشت

 . تر خوشگل نه: کرد یمکث

 رفته ادمی: گرفت عمق لبخندش و بستم را میها چشم

 . یخوشگل چقدر بود

. بود او با حق. نشست میلبها یرو  یتلخ لبخند

.  بودم کرده فراموش هم من. بود کرده فراموش

  مرد نیا به دل وار وانهید یروز بودم کرده فراموش

 یبرا اش زمزمه بودم کرده فراموش. ام سپرده

  مرد نیا بودم برده ادی از. بود برده را دلم ام ییبایز

  به شتریب وار وانهید من خواند یم گوشم کنار بار هر

  که یخوشبخت. آوردم یم  مانیا کنارش در یخوشبخت

 ها دارم دوستت با همراه  دیبا که آنچه از  زودتر یلیخ

 . شد سپرده یفراموش به شیها ییبایز تو و

 ؟یچطور خودت  -

 دستم یتو را یگوش و دوختم شیهاچشم  به را نگاهم

  کمی سوال نیا دنیپرس یبرا  نظرت به: کردم  جا به جا

 ست؟ ین رید



 . رفت هم  در شیها اخم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .بشه ینطور یا خواستم ینم چوقتیه من  -

 ؟ یگفت و نیهم خانمتم به  -

 رونیب امیب یوقت: گذاشت هم یرو را  شیها چشم

  یچیه تو. کنمیم فیتعر کامال برات رو مهیفه هیقض

 . یدونینم

 نیا تو به که بود یچ بدونم بگو. بدونم بگو بهم  -

 . یباش داشته زن سال چند و ستیب داد  یم رو اجازه

 ... دمیم حیتوض بهت  -

 یبرا. خوام ینم یحیتوض چیه: دمیپر کالمش انیم

 ؟ینیبب و من ی خواستیم یچ

  ماجراها نی ا یوقت روزهیف: فرستاد رونیب را نفسش

 وقتش االن یول. گمیم  رو یچ همه برات  شد تموم

 . ستین

 شهیم  ماه سه داره االن بشه؟ تموم قراره یک  -

 . یینجایا



 یول کردن دایپ مدرکم یسر هی. مدرکن دنبال الیوک  -

  هر. ورا نیا ادیب نینگ نذار مدتم نیا. برهیم زمان

 .نجایا ادیب نداره تیخوب. ادیی م روز

 نجا؟یا ادییم نینگ: کردم نگاهش ناباورانه

  نخواستم بود اومده که شی پ هفته: داد تکان را سرش

 . نمشیبب

 .  نداشتم یاطالع  ماجرا ن یا از من. کردم مشت دست

 .دونستمینم  -

 که بگو بهش. باش مراقبش. ستین خوب  حالش  -

 .شهی م تموم یزود به یچ همه  و گناهمیب من

 یریتقص تو دارم باور من: دمیکش جلو یکم را خودم

  مثل دوارمیام. بگم نینگ به نمیهم خوامیم و یندار

 نکرده اشتباه کردمیم حساب روت که  سال همه نیا

 .باشم

  صدا  که دادن قرار شیسرجا یبرا بردم  جلو را یگوش

 ...روزهیف: زد

 .دهد ادامه ماندم منتظر و کرده مکث

 یزندگ به میگردیبرم . شهیم تموم زیچ همه  -

 .دمیم قول  بهت. مونیقبل



 برگشتن نیا به یاعالقه من. رفت  باال لبم گوشه

 و یسر تکان  با و انداخته ساعت به ی نگاه. نداشتم

 یصحبت هم به یازین نیا از شیب. برخاستم حرف یب

 .  نبود ژنیب با

  یدرها نیب از. بردمیم  مارستانیب به را مامان دیبا

  چه هر قتیحق. شد فشرده قلبم شدم،یم دور که یآهن

 مرا، تخت که داد ینم را اجازه نیا او به بود که

 سرم از را اهیس چادر. کند میتقس یگرید با مرا یزندگ

  کیتحر شنهادیپ یابانیخ سامان. افتادم راه و دهیکش

  شاتیآزما یبرا و بود داده یسیمغناط یرتهاجمیغ

 .  رساندمیم مارستانیب به را مامان دیبا هیاول

  و کرده پارک ساختمان مقابل تا دیکش طول یساعت

 با. برگشتم و رفته خانه  در سمت  به. شدم ادهیپ

 را نیماش داشبورد، یرو  لمیموبا یگوش  یفراموش

 باز را نیماش در... یگوش برداشتن ی برا زدم دور

  عقب به یقدم و زده چنگ را یگوش. شدم خم و کرده

 یرو دایش شماره  و دیلرز دستم یتو یگوش. برداشتم

 عقب به گری د  یقدم دادن پاسخ نیح. شد حک صفحه

. برداشتم سر. دیرس گوش به یبوق یصدا... برداشتم

 .داشت قرار ام  یقدم چند در درست  ینیماش



 .باش مراقب: دی رس گوش به ی ادیفر ناگهان

 پرتم نیماش یآهن تنه سمت به یزیچ واکنشم  از قبل

 ترمز یصدا با همزمان ی جسم برخورد یصدا و کرد

 بدنه در صورتم و دیرس گوشم به نیماش  وحشتناک

 . رفت فرو نیماش یآهن

 

                     

                 

             

         

     

  و پنجاه و صد                                                

 دو

     

         

             

                 



                     

 

 یصدا. هیثان چند. شد  پخش وجودم اعماق تا درد

 ای... خانم ؟یشد وونهید مگه آقا: دمی شن را یادیفر

 !ابوالفضل

 و دمیکش عقب را خودم و خورده یتکان. برداشتم سر

 نیزم یرو که ماند ثابت یآراز  یرو مبهوتم نگاه

 از که  نمیبب را خون توانستم یم. بود شده پخش

.  شد یم پخش دشیسف مردانه راهنیپ ی رو تا سرش

 یرو و دهیدو سمتش به مرد. افتاد دستم از یگوش

 ... ایخدا: دیکوب سرش

 .  خانم اورژانس بزن زنگ:  برداشت سر

  چنگ نیزم  یرو از یسخت به که را یگوش. شدم خم

 سمت کردم دراز را دستم. سمتش برداشتم زیخ زدمیم

 یتو. شد  یم پخش شیموها  یرو خون... شیموها

 .آراز: کردم ناله یگوش

 خانم؟  یچ: گفت خط یسو آن از مرد متعجب  یصدا

  لرزانم دست. زد قاپ دستم از را یگوش  میروبرو مرد

  چشم. یزی خونر محل و ش ی موها سمت کردم دراز را



  داد قرارم هدف شیها چشم مردم. خورد  یتکان شیها

 . شد بسته  شیها چشم و

 نیبب و  من: دادم تکانش و ختیر فرو میها اشک

 ...آراز... آراز

 یبرا خدا بنده. کجاست حواست خانم: شد خم مرد

 . کرد داغون و خودش بده نجاتت نکهیا

 آمبوالنس؟ کو: رفت باال میصدا

 ... و من  هم یکرد بدبخت و اون هم: زد ادیفر مرد

  دست... من... من. شدم ره یخ صورتش به ناباورانه

 یکند به قی دقا. گذاشتم نهیس یرو را خونم به آغشته

 هر. گذراندم کنارش را هیثان هر من اما گذشت یم

 یآرام به و ستادهیا سرش یباال مرد دو که یاه یثان

  در تخت یرو که را یا لحظه هر. کردند شیجا  به جا

 یم فرستاده اورژانس سمت به مردان دستان انیم

: گفت بلند مردها همان از یکی یوقت  یحت و شد

 سرش به  میمستق بیآس.  داده دست از  و شیار یهوش

 . خورده

 دیسف سالن از  تار یریتصو تنها میها اشک پرده پشت

 را زمان و ساعت... دکترها حرکات و بود  مارستانیب

  خوشبختانه: ستادیا میروبرو دکتر که  بودم کرده گم



  هوش از ضربه بخاطر احتماال. نشد دهید  یمغز بیآس

 منتقل  بخش به مارتونیب و شده هی بخ  زخم. رفته

 .شهیم

:  دادم تکان یسخت به را ام دهیچسب هم  به یها لب

 .ممنونم

  دادم اجازه. دمیکش نفس من و کرد گرد  عقب دکتر

.  بخورم سر  وارید به هی تک و شده خم  فمیضع یپاها

 خوبه؟ حالتون: شد کی نزد یپرستار 

 . دادم تکان مثبت عالمت به را سرم تنها

  زیچ چی ه از یخبر. نداشتم تلفنم یگوش  از یخبر

  یم خبر  نینگ به دیبا.  افتادم راه یسخت به. نداشتم

 با تا دادم یم خبر ی ابانیخ سامان  به دیبا. دادم

 را اش خانواده دیبا. گرفتند یم تماس اش خانواده

: گذاشت میرو  شیپ را یابرگه  پرستار. کردم یم خبر

 ن؟یهست اش خانواده شما

 یسخت به را دهانم آب. پرستار صورت به ماندم مات

 با ینسبت چیه من. دمیکش  نیطرف به یسر و داده فرو

 چرا پس: دی غر پرستار و بود یمنف پاسخم. نداشتم او

 م؟ یریبگ تماس اش خانواده با نینگفت

 . دادم  اطالع بهشون: دادم فرو را دهانم آب



 نشون؟یشناس یم  -

 . میهست هیهمسا: گذاشتم هم  یرو چشم

  آنچه از  زودتر یلیخ  نینگ همراه ی ابانیخ سامان

  کنارم متعجب نینگ. دندیرس راه از داشتم را انتظارش

 چطوره؟  حالش: دیپرس یابانیخ سامان و نشست

  یزیچ. بخش شده منتقل: دادم فرو را دهانم آب

  فقط نداده نشون یزیچ سرشم  اسکن یت یس. ستین

 . ادیب اش خانواده دیبا گفتن اما. هوشهیب

 به رو یز ی چ نیهمچ تونم ینم که من: خورد یتکان

  االنم کننیم سکته. بدم خبر بزرگ آقا و  خاتون میمر

 .کنم یم کاری چ نمیبب برم. که رسنینم

 مامان؟ یخوب: گرفت را میبازو نینگ و افتاد راه

: زد بوسه را صورتم او و  کردم نگاهش یدرماندگ با

.  بودم دهینفهم اصال من ی وا. ستین یچ ی ه. یدیترس

 آخه؟ دفعه هی شد  یچ. یخوب  شکر رو خدا

 ...نینگ  -

 مامان؟ جونم  -

 ... آب  -



 من و  اوردیب آب میبرا  تا برخاست  یتند به نینگ

 شده وانهید ناطق آراز. می ها دست به دوختم را نگاهم

 ...من بخاطر را خودش که بود

 یم آراز: شد کینزد ی قیدقا از بعد ی ابانیخ سامان

 .نتتونیبب خواد

 یبرا شد خم او و گذاشتم بغل یصندل  یرو را دستم

 .نینگ: گفتم و افتاده راه به. کند کمک ستادنیا

 . هستم نجایا من  -

 راه اتاق سمت به و شده دور یابانیخ سامان از

 یم داخل به که اتاق در نیب از را خودم. افتادم

 . دیرس بازش یها چشم به  نگاهم دم،یکش
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 راه اتاق سمت به و شده دور یابانیخ سامان از

 یم داخل به که اتاق در نیب از را خودم. افتادم

 . دیرس بازش یها چشم به  نگاهم دم،یکش

. زد پلک او و اتاق به گذاشتن پا یبرا کردم تعلل

. برداشتم جلو به یقدم و  گذاشته رهیدستگ یرو دست

  تالش و دنیپر نییپا و باال حال در بود  یگنجشک قلبم

  دنیکش نفس و دیکشیم  ریت اممعده... یزندگ یبرا

 اندازه به ذهنم... بودم  رهیخ و مات. بود شده سخت

. انداختیم انعکاس  سرم در کارش، از مفهوم  هزاران



  همان... دارد دوستم بود گفته که یناطق آراز... آراز

 در امروز که یمرد. شدمی م دلتنگش من که یمرد

 به را خودم  اریاخت یب که یوقت درست... خانه برابر

 همه. بستم چشم یالحظه . بودم کشانده کوچه وسط

 یبرا یتوان که گنگ آنچنان. بود گنگ ذهنم در زیچ

 . نداشتم یادآوری

  بغل به دهی چسب بزرگ پانسمان. خورد  یتکان سرش

  ترس حس.  دیکشیم چالش به را ذهنم اش،ی شانیپ

  من. بود شده همراه وجدان عذاب با جانم به نشسته

 به. ماندنش زنده جز به نداشتم ذهن در چ یه روز تمام

 نیا به من. شوم رها  خواستیم دلم که یوقت جز

 . دادیم اجازه او اگر داشتم ازین مرگ

 ام نهیس قفسه. کنم نگاه صورتش در شد ینم میرو

 یبرا. خوردمیم غصه. بود نیسنگ شهیهم از شیب

 از شیب روز هر که خودم یبرا... بودنش تخت یرو

 .  شدم یم ونیمد مرد نیا به اندازه

 خوبه؟ حالت  -

  پاسخ دنبال به بود، گرفته  فرا را وجودم که یقیتعل در

 شیها چشم به. نداشتم یپاسخ قطعا. گشتم سوالش



. بود قیدق  و رهیخ هم هنوز شیها چشم. شدم رهیخ

 ؟یکرد  و نکاریا چرا: دمینال یعصب و کوتاه

 داد یم اجازه خودش به چطور.  ختیر فرو میها اشک

  به مرا چرا. دیکش ریت ام قهیشق بکند؟ من با را نکاریا

 نیماش که داشت  یربط چه او به کشاند؟ یم حال نیا

  کرد؟ یم ریز مرا

... او یبرا. سوخت یم دلم. بود شیها چشم   به نگاهم

 سوزش هم اش یشانیپ ی رو  زخم چسب. خودم یبرا

. دمشیکش یم آغوش به دیبا. کرد یم  شتریب را قلبم

  به بود دهید  بیآس من بخاطر یوقت دیبا... نه قطعا نه

 دور و رفتم یم دیبا. کردم یم شیرها یراحت نیهم

  یم مربوط  او به که آنچه هر از. مرد نیا از شدم یم

 دوش به را امنه یس  یرو  ینیسنگ  نیا دیبا. شد

 . دور ییجا به بردمیم خود با و دمیکشیم

 . یخوب خوشحالم: گفت یکمرنگ  تبسم با

 به پا کنم، جور  و جمع ذهنم در داشتم یسع که یحرف

 . گذاشت فرار

 چطور. برداشتم عقب به یقدم صورتش، به شده مات

  خوب یبرا توانست یم چطور بود؟ ممکن یزی چ نیچن

 . باشد خوشحال خودش بودن حال نیا در  و من بودن



 دینبا: کردم شتریب دستم کف به را می هاناخن  فشار

 .یکردی م و نکاریا

 به و گرفت من از را  نگاهش. برگرداند را سرش

  تونست یم  ،یریبم قراره  نکهیا فکر: دی کش باال سمت

 .  بکشتم

  را میها لب. بود شده داغ صورتم. بردم باال را دستم

  یقدم. رمیبگ  دست به را  خودم کنترل تا فشردم هم به

 در از را خودم. شدن دور یبرا. برداشتم عقب به

 یرو که یناطق آراز  از. دمیکش رونیب رنگ دیسف

 ادیز یدیسف حجم از... داشت قرار اتاق وسط یتخت

 و گرفته فاصله تختش کنار رنگ کرم یکمدها  و اتاق

 زن. دمیچرخ یتند به یاتنه به برخورد با. رفتم عقب

 .خانم کجاست  حواست: کرد میتماشا اخم با جوان

  را نگاه نیآخر. انداختم نیی پا را سرم و خورده یتکان

 و زن از عقب عقب و دوخته او به اتاق  باز در از

 .متاسفم. متاسفم... متاسفم: شدم دور اتاق

 مخاطبم اما کردم  یم تکرار اندازه از شیب را کلمه نیا

 من از یقسمت مخاطبم. بود  او مخاطبم. نبود زن تنها

 .بود مانده یباق ناطق آراز کنار در که بود هم
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 مخاطبم اما کردم  یم تکرار اندازه از شیب را کلمه نیا

 من از یقسمت مخاطبم. بود  او مخاطبم. نبود زن تنها

 .بود مانده یباق ناطق آراز کنار در که بود هم

 *** 

  داد اطالع نینگ. بود کرده مرخصش سامان بعد روز

.  برگردد مارستانیب به دیبا فتیش یبرا سامان که

.  بود برده شات یآزما  یبرا خود همراه را  مامان نینگ

  یسکوت در که خانه. نداد  من به را ی همراه اجازه

 ستادهیا اجاق یپا. افتادم راه به رفت فرو زی انگ حزن

 خود به مدت تمام. دمید تدارک را قورمه و سوپ و

. کنمیم درست مامان و نینگ یبرا تنها که زدم تشر

  او بخاطر فقط غذا نیا دانستیم درونم از  ییکجای اما

 دهیچ ینیس در را غذا یهاظرف. شودیم  دهید تدارک

 . انداختم رنگ  و آب خوش دیسف الهی پ  به ینگاه و

  یباز و  ماست کوچک ظرف به اش،خانه  در مقابل

  طول  لحظه چند. شدم رهی خ شیرو یمحمد گل و نعنا

  یرو از نگاهم. ستادی ا خانه در برابر در تا دیکش

 دهیکش باال ش یها چشم تا ی صورت و یخاکستر شرتیت

.  بود شده کوچکتر اشیشانیپ یرو پانسمان. شد

. رمیبگ نش ی غمگ یها چشم از را نگاهم نتوانستم



  داخل پا من و رفت عقب به در مقابل از یقدم

  آن یقدم چند  و گرفته فاصله در از. گذاشتم اشخانه 

. کرد نگاهم آن به هیتک و بسته را در. ستادمیا ورتر

  جلوتر. دادم یفرار را نگاهم و انداخته نییپا را سرم

 نمانیب ما فاصله. گرفتم باالتر یکم را ینیس من و آمد

 تر کینزد را سرش او و بود غذا ینیس اندازه به

 یناگهان ی لیخ. شود دور دادم یم قسمش دیبا. آورد

  شد دهیکش نگاهم. افتاد راه  کاناپه سمت به و شده دور

 یرو. داشت  قرار کاناپه یرو که یسبک  یپتو به

 و دهیکش شیپاها  یرو را پتو کشان، دراز کاناپه

 . گذاشت بالشتک ی رو را سرش

 بعد بخور یزیچ هی: دادم حرکت را جانم   یب یپاها

 . بخواب

 . کرد نگاهم و کرده جا به جا را سرش

  و کرده بلند را قاشق و گذاشته یعسل  یرو را ینیس

. میها دست  سمت خورد سر نگاهش. گرفتم سمتش به

. نشست و دهیکش باال را خود یکم. دادم تکان را دستم

 را ینیس. کرد دراز قاشق گرفتن یبرا  را دستش

  هیتک شیپا ران یرو به را آرنجش او و دمیکش  جلوتر

  را قاشق و زدم اشاره.  ینیس به دوخت چشم و زده



  منتظر. دیکش رونیب یقاشق. برد فرو ماست ظرف در

 قاشق که کنم فرار او از و شوم بلند تا کند مزه بودم

 یکینزد تا او و شد گرد چشمانم. گرفت سمتم به را

  نیا در دینبا من. داشتم یبیغر حس. آوردش دهانم

  دینبا آراز. آوردمیم غذا او  یبرا دینبا. بودم یم خانه

 و. انداخت یم خطر به  را جانش من نجات یبرا

  نشانیتر مهم از یکی. نداشت یتمام که ییدهاینبا

 .  شدیم گرفته من دهان  سمت به دینبا که بود یقاشق

 را قاشق که گذشت قهیدق چند دانم ینم. سوخت قلبم

 نگاهش. نداشت شدن خسته قصد دستش. آورد  باالتر

  ساده و صاف  بود منتظر نه و داشت اخم نه. کردم

  رهیخ نگاه و افتاده یها پلک  پشت با. کرد  یم نگاهم

 بروم دیبا. دیایب کوتاه ست ین قرار کردم فکر... اش

 سمت به کردم دراز را دستم. اورمیب شیبرا یقاشق

 هم باز و د یکش عقب را دستش سرعت  به او و قاشق

 چشم در می ها چشم. آورد جلو دهانم مقابل تا را قاشق

 دستش. بود منتظر هم هنوز. بود شده قفل آراز یها

 جدا هم  از را میها لب اجبار به و آورد  جلوتر را

 چند. داد مزه و رفت دهانم  در ماست قاشق. کردم

 گوشه کارم نیا با دیرس نظر به. دادمش فرو بعد هیثان

 . رفت باال لبش



... او یبرا یقاشق آوردن یبرا. برخاستم یتند به

  ینیسنگ و زدم آشپزخانه در خود دور  به یچرخ

 یم قاشق برات: کنم باز دهان کرد وادارم  نگاهش

 .ارمی

 مختلف یکشوها نیب از من و انداخت نیی پا را سرش

 و دهیکش رونیب یقاشق  اجاق ریز یکشو از باالخره

 در رفته فرو قاشق... او  به مانده قدم کی. برگشتم

 . بست  چشم و گذاشت دهان در پر پلو  با را دهانم

 ... دلم

 .  ختیر

 کرد باز او  یبرا یراه عقلم. شد دهیکش تالطم به قلبم

 . نداشتم خوردن تکان یبرا یتوان من و
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 کرد باز او  یبرا یراه عقلم. شد دهیکش تالطم به قلبم

 .  نداشتم خوردن تکان یبرا یتوان من و

 ؟ینیشینم  -

 قاشق با و شد دهیکش صورتم  سمت به  شیها چشم

 . است خوشمزه: زد اشاره

  یرو گذاشتم را قاشق. بروم جلوتر کردم دایپ جرات

.  یآب کاناپه  بغل ینارنج مبل همان یرو  نشستم و زیم

  برابر در توانستم ینم اما بزنم لبخند کردم یسع

 . باشم خوددار قلبم کوبش



  ناهار سکوت کمال در او و  کردم سکوت.  کرد سکوت

 . خورد

 . نکنه درد دستت: شکست او را نی سنگ سکوت

  در را نفسم دم . زدم صدا را خدا و بسته را میها چشم

 .ماندم منتظر و کرده حبس نهیس

 درست غذا برام که باشم خوشحال دیبا: کرد یتبسم

 .یکرد

  خانم میمر به دیبا: شد یفرار  وجودم یتو  خوب حس

 . یدادی م خبر

. فتهیب یاتفاق نبود قرار کنم نگرانش نکهیا جز  -

  اومدنیم هم اگه. کنم خبرشون بخوام که نشده یزیچ

 .نبود یخوشبخت  حس  نیا از یخبر

 رهیخ یفندق از را نگاهم نتوانستم. خوردم یتکان

 رهیخ  همانطور هیثان چند. رمیبگ  اهشیس  یهامردمک 

  آشپزخانه  به و برخاست.  دیکش عقب بعد. کرد نگاهم

 در: برگشت طرفم به د،یکش سر که را آب وانیل. رفت

 کنم؟ دعوتت یچا هی غذا برابر

 ...من: دادم فرو را دهانم آب



 دیجد پروژه هی. میبخور ییچا دیبا: دیپر کالمم انیم

 . برسونمش شب تا تونمینم سردرد نیا با. میدار

. زد تشر وجدان عذاب. دیدو وجودم در گناه حس

 فنجان دو. نخوردم  یتکان من و زد را ساز یچا دکمه

  فکر: برگشت سمتم به و گذاشت شخوانیپ یرو را

 .بکشتم  قراره سردرد نیا کنم

 ؟ یخورد مسکن: دمیگز لب

 نایا سامان: کرد پرت شخوانیپ یرو را  هاقرص  بسته

  کدوم دونمینم یول. بخورم گفته نجایا ختهیر رو

 . مسکنه

 از مسکن دنبال به... داروها سهیک سمت افتادم راه

 .  دادم هل سمتش به و دمی کش رونیب یابسته  نشان،یب

  انداخت یصورت یهاقرص  به ینگاه. آورد شیپ دست

 تلخه؟ : دیپرس هم در یها  اخم با و

 .فقط قرصه هی: افتادم خنده  به اریاخت یب

: گرفت دهانش مقابل را اش شده  جمع انگشتان

 .بخورم قرص یچطور  نگرفتم ادی چوقتیه

  را انگشتم. یداشتن دوست پسرک. آمد کش میها لب

.  زبونت  نوک یزاریم و قرص... دهانم سمت بردم



 نوک ینذار اگه یول. شهیم رد یبخور  آب یوقت

 بدتر ینطوریا و بشه پخش بدش مزه  ممکنه زبونت

 .شهیم

 . داشتم شهی هم  و مشکل  نیهم قایدق  -

  زبانش نوک به و دهیکش رونیب بسته از را یقرص

 نجا؟ یا: زد اشاره

 دمیکش باال را  خودم پنجه ی رو شخوان،ی پ گرید یسو

. بود مثبت پاسخم و نمی بب را زبانش  نوک بتوانم تا

 شهیهم: برگشت  طرفم به و دیکش سر  از یآب وانیل

 پرته؟ حواست  رونیب

 

                     

                 

             

         

     

  و پنجاه و صد                                                

 پنج



     

         

             

                 

                     

 

 کرد فرار میلبها  یرو آمده  لبخند. شد خشک دهانم آب

 دهیکش  رونیب. کرد نفوذ استخوانم مغز  تا سرما و

 وجدان عذاب دوباره شدن  داریب و لحظه نیا از شدن

 .داد تکانم

 .افتاد یم برات یاتفاق اگه  -

 . دنیرسیم آرامش به ایدن هی: گفتم مسخره

  سمت و برداشت را آب وانیل. رفت هم  در شیها اخم

 راه یریبم  یخوا یم: گفت رفت، یم  که یآب کاناپه

  یریبم یخواست وقت هر. هست هم یبهتر یها

 . یریبم درد یب کنمیم کمکت بگو بخودم

  یم: کرد نگاهم  و دیچرخ  پاشنه یرو یناگهان یلیخ

 ؟ یری بم یخوا



 . د یبگو مرگم از  یراحت نیا به  نداشتم انتظار

:  کرد کج کامال را سرش و شده خم جلو به یاندک

 خب؟ 

  یرو  ریزنج  از یخبر... دستش ی پ رفت نگاهم

 یم دستش مچ بند که ی ری زنج همان. نبود دستش

 .  شد

. دیرس گوش به تلفن یصدا دهم، یپاسخ آنکه از قبل

  و شخوانیپ  یرو تلفن به...  پشت به دمی چی پ ناخودآگاه

 سهیک کنار در اش هیپا  یرو که یتلفن. دستم کنار

 گذشت، که را بوق نیسوم. داشت  قرار هاقرص 

  یقصد. بود نخورده یتکان... او سمت دادم را نگاهم

  نداشت؟ دادن پاسخ یبرا

 یاقهیدق کی کوتاه لحظه  چند. خورد بوق کی یگوش

 من زم؟یعز یستین آراز؟: گفت یادخترانه یصدا و

. نمتیبب دیبا ؟یدینم جواب و غامامیپ  چرا. برگشتم

  زنگ ی دیشن و غاممیپ. دنتید امییم شب ؟ییالیو

 .بزن

. دمیکش شیها  چشم یسو به تلفن یگوش از را نگاهم

 .اقوامه از یکی فقط اون: برخاست  جا از

 . افتاد شخوانیپ یرو از شل دستم. دیکش ریت امقهیشق



 . خاتون خواهر. جانه خاله  نوه: آمد جلو

  یارتباط من به. صالیاست از پر. کردم نگاهش فقط

  یم فشرده  قلبم چرا و نداشت یارتباط من به. نداشت

  انداخته  راه یباز مسخره سرتقم قلب نیا چرا شد؟

 .  بود آورده هجوم قلبم به هم با دلشوره و تالطم. بود

 .روزهیف: کانتر  کنار گذاشت را دستش

 االن برم دیبا. نداره یارتباط  من به: خوردم یتکان

 .  گردنیبرم مامان  و نینگ

 مچ او، از یدور یبرا یقدم نیاول برداشت از قبل

 نداره؟ بهت یارتباط: دیکش و گرفت را دستم

.  یجوون پسر هی: گفتم آرام  و نییپا انداختم را سرم

 دیتون یم بخواد دلتون یکار هر. جوون  دختر هی اونم

 رفته؟ ادتی دارم  خونه تو جوون  دختر هی منم... دیبکن

 .فهمم یم  رو زایچ نیا

 عقب یتند به او و شدن دور یبرا کردم بلند را میپا

  انداخته ریگ خودش و شخوانیپ حصار نیب مرا. راندم

 یصفر اندازه به. بود شده کینزد یلی خ. آمد جلو و

 قلبم. شد  شتریب میها اخم. نداشت یی جا گرید که

 . کردم نگاهش باز دهان با. دیکوب  وار وانهید



 .  بود اندازه از شیب تنش یگرما. کرد خم کامال سرش

 دلم کار  هر من: ام قهی شق به چسباند  را شیها لب

 .کنم یم تو با فقط و بخواد

 

                     

                 

             

         

     

  و پنجاه و صد                                                

 شش

     

         

             

                 

                     



 

 

 دلم کار  هر من: ام قهی شق به چسباند  را شیها لب

 .کنم یم تو با فقط و بخواد

. شود تا آن  هر توانست یم شخوانیپ  به هیتک کمرم

  در خنک عطر یبو... اش یکی نزد حجم نیا از دمیلرز

 را شیهالب. شدیم ترک ینزد و بود  دهیچیپ مشامم

 یاندک. بود دهیبوس مرا. امقهیشق به بود چسبانده

 چند. فشردم هم به را هام پلک و یاندک. گرفت فاصله

 و دیکاو را صورتم شی ها چشم. دیکش  طول  لحظه

 نه. دهم را اجازه نیا توانستم ینم. کرد خم را سرش

 . بود میهالب و نه ام قهیشق بار نیا مقصدش یوقت

 یمرزها   داشت، احتمال آن هر که یاتفاق از تاب یب

: کردم خم عقب به شتریب را خودم بشکند، را نمانیب

 ...آراز

 جانم؟ : گفت صورتم یتو  ممکن، حالت نیتر گرم با

 .یکن استراحت دیبا: دمیکش را دستم

 .روزهیف یکنیم تیاذ: بست را شیهاچشم 

 .برم دیبا من: بود تمنا از پر وجودم



 ...روزهیف: کرد فوت صورتم در را نفسش

 . ختیر فرو  میهااشک 

  ییصدا با... داغش تن به دیچسب کمرم. آمد  جلوتر

 از نقدریا... یلعنت: فشرد را میبازو کالفه و یعصب

 اد؟ییم بدت من

 ...  من. آمدینم بدم او از من. شد حس یب تنم

 یدار: کرد مهمان شستش انگشت به را  سمیخ گونه

  کینزد بهت یذارینم که هیچ دردت. یکنیم وونمید

 بشم؟

  عطر از پر  دمیکش ینفس. گذاشتم هم یرو  را مژگانم

 .دارم دختر هی من: گرفتم دندان به لب و او سرد

 ام؟یب بشم دار بچه برم منم یخوایم  -

.  بود افتاده اشی شانیپ به ینیچ. گشودم  چشم یتند به

 . کردم نگاهش  ریدلگ

 تو دختره نیا یصدا دنیشن تا که تو المصب د  -

 .یاوردین طاقت تلفن

...  من... من. بود او با  حق. خوردم تکان... دیشد

 و گرفت  فاصله یاندک. دمیکش دهانم مقابل را دستم

  آغوشش از که یآنقدر نه. بکشم نفس  تا داد یفرصت



  دلم بود خورده زنگ که تلفن. باشم شده دهیکش رونیب

 اورمین خود یرو به بودم کرده تالش. بود رفته هم

 ...اما

 چقدر: امگونه به چسباند  را شیلبها بار نیا. شد خم

 ؟یکن تقال یخوایم

 به را خون  یادیز سرعت با قلبم. سوخت  امگونه

.  برخاستند تنم یرو از هاپروانه... فرستاد میهارگ

 ...  من

 و کرد جدا من یرو  از را شیهادست. رفت عقب

 .نجایا ایب: گفت رفت،یم که کاناپه سمت به. دیچرخ 

 . برم خوامیم: کندم شخوانیپ از را کمرم

 .روزهی ف نجایا ایب  -

  به شدن ک ی نزد جرات. جا همان بودم ستادهیا هنوز

 یبرا: کرد نگاهم. دیچرخ. کند خفتم مبادا نداشتم او

 .نه ای یببر  یبردار رو ینیس نیا یا یب دیبا رفتنم

 به کردم یسع و افتادم راه اجبار به. بود او با حق

 داشت، لب به کاناپه یرو نشستن نی ح  که یلبخند

 . نکنم یتوجه



  دستم مچ که شد یم دراز ینیس برداشتن یبرا دستم

 از قبل او و شدم پرت. دیکش  خود سمت به و گرفت را

  تقال. دیکش دراز و کاناپه یرو به داد هلم واکنشم

.  دیکش خود  همراه هم مرا دنیکش دراز نیح. کردم

 خودم قدرت  تمام با و داشته نگه نیزم ی رو را میپاها

  کرد تالش او و برنخاستن یبرا چسباندم نیزم به را

 کنار و بود  ممانعت یبرا تالشم. بکشد باال را میپا

.  شدم ی نجوریا تو بخاطر من: کرد  زمزمه گوشم

 بشم؟  خوب زودتر یخواینم

 

                     

                 

             

         

     

  و پنجاه و صد                                                

 هفت

     



         

             

                 

                     

 

 

 یپتو. بستم را میهاچشم  و بالشت یرو گذاشتم سر

 دهیبر دهیبر را نفسم. آمد  باال میبازوها  یرو  تا سبک

 کنار شی هانفس و دیچی پ دورم بازوانش. کردم رها

. دیفهمیم را  یزی چ نیچن نینگ اگر. گرفت آرام گوشم

  کاناپه یرو جوان پسر کی خانه در. خانه نیا در من

. دیکش ریت  امقهیشق. بودم دهیکش دراز آغوشش در و

 قلبم یصدا به. افتاد جانم  به هم با وحشت و ینگران

 به را آن دستم، نشدن دهید از مطمئن. دادم گوش

 به بودن ارام  یبرا را تالشم و رسانده  ام نهیس یرو

 بمیترغ میها زنانه. بودم یم آرام دیبا. گرفتم کار

 به را خودم کردیم بمیترغ. بچرخم سمتش به کردیم

 ...و بسپارم شیها دست



 را میها چشم . کنم فرار دیبا آن هر زدیم بینه عقلم

 مغلوبم طور نیا بود توانسته چطور. فشردم شتریب

 سرم. شود روزیپ افکارم بر بود توانسته چطور. کند

 شیها نفس یصدا بود؟ برده خوابش. گرفتم  باالتر را

  شکمم دور به قوا تمام  با شیها دست اما بود منظم

  پشت یرو را ام اشاره انگشت. بودند شده دهیچیپ

 . نخورد یتکان او و دمیکش دستش

 آمد،یم رونیب امحنجره  از که ییصدا نیآرامتر  با

 ... آراز: زدم صدا

 نیتر میمال با که بودم شده دیناام شیصدا  دنیشن از

 . جانم: گفت گوشم کنار ممکن لحن

 دهیبر دهیبر را دمم و دهیکش  یقیعم نفس. نبود خواب

 جانم به ترس. دمیکش صورتم به یدست. کردم رها

 و شدم جا به جا یاندک. د یکش ریت ام معده. بود افتاده

  من و کرد  نگاه صورتم به. آورد باال را سرش او

 دهیرس صورتم به شکمم از انگشتانش. دمیدزد چشم

  یها مردمک. چرخاند صورتش سمت به را امچانه  و

 تر کینزد را سرش. د یچرخ صورتم  در اشیفندق

 .  ماندم حرکت  یب درمانده، و  سست. آورد

 .چسباند امچانه  به را اش ینیب



 نقطه و کرد خم را سرش. ختیر فرو میها اشک

  به چسباندم را دستم. دیبوس را میها اشک ییرها

 را دستم مچ انگشتانش. راندمش عقب و اششانه 

 . گرفت

 .نبوس و من: دمینال

 . خوامیم من یول  -

 یم مرا دیبا چرا ببوسد؟ مرا  خواستیم دیبا  چرا چرا؟

 دیبا چرا د؟یکوب یم وار وانهید قلبش دیبا  چرا د؟یبوس

  شهیهم عتراز یسر نبضم و رفت یم باال قلبم ضربان

 چرا؟ :  بستم را میها چشم زد؟ یم

 گهی د: فشرد را دستم مچ. دیکش  باالتر را خود

  ریتقص. روزهیف ستین تو ریتقص. کنم تحمل  تونمینم

  تونمینم که منه ریتقص. دارم دوست نقدریا که منه

 . یبر بذارم

 . خوردم ینیسنگ  تکان

 دست با بودم، کرده بلند زدنش  کنار یبرا که را دستم

 . کرد مهارم و گرفته  گرشید

  در نفسم. دیکوب وار وانهید قلبم... ایخدا... من یخدا

  پر را وجودم تمام سردش عطر یبو. شد حبس نهیس



  نگاهم صاف. کند ولم دیبا دانستم یم. بود گرمم. کرد

 چشم. دی کاو را میها چشم نگاهش... میمستق. کرد

 .  شد تندتر قلبم. کردم  تماشا را دارشتب  یها

 .خوامتیم من: شد آرام شیصدا

 ...و  بستم یالحظه  را میهاچشم 

. دیلغز گردنم پشت تا و شده کنده دستم مچ از دستش

 .شد داغ لبم گوشه

 

                     

                 

             

         

     

  و پنجاه و صد                                                

 هشت 

     

         



             

                 

                     

 

 

.  شد دهیکش  میموها انیم به  نوازشگرش انگشتان سر

 نفس. دیکش عقب. امبسته  یهالب به زد یابوسه 

 یسخت به امشده منقبض تن. خورد گوشم ریز داغش

 به تلفنم یصدا  و کرد گردش میرگها در خون. شد باز

  کردن دایپ یبرا. دمیچرخ  سرعت به. دیرس گوش

  دمیدینم چیه . داشت قرار  زیم یرو که لم یموبا یگوش

 که را یگوش. دیکش جلو را خود او و یگوش صفحه از

 . نهینگ: گفت  داد،یم بدستم

 جدا کاناپه از و کردم دور او از را خودم  یتند به

 . کردمیم نگاه یگوش به وحشت با. شدم

 ؟ یدینم جواب: کرد نگاه من به و نشست کاناپه یرو

 یرو را انگشتم درمانده و شانیپر. زد اشاره

 . دمیکش نیاسکر

 ؟ یدیم جواب رید رو یگوش چرا مامان  -



 شده یچ: دادم قورت یبدبخت  هزار به را دهانم آب

  مامان؟

  میداشت. نشده یچیه: گفت خط یسو آن  متعجب نینگ

 رم؟ی بگ  یدار الزم  یزیچ گفتم خونه میاومد یم

 . نه  -

 را نینگ که بودم آورده زبان به محکم و  قاطع نه کی

 خوبه؟   حالت: کرد متعجب

 به و کنم مرتب کردم یسع و زده چنگ  را میموها

 .خوبم: باشم توجه یب کرد یم نگاهم  که ییاو

 .میرسی م گهید  ربع هی تا ما پس. باشه  -

 .نیباش مراقب: افزودم یسخت به

 قبل. زدم  زل یگوش صفحه به و کردم  قطع را تماس

 بلند را ینیس و شده خم  او به ینگاه و  واکنشش از

 . برم د یبا من: کردم

 خود به که یحد  از شیب سرعت... دیچیپ  هم به میپاها

 رونیب اشخانه  از را خودم بتوانم تا بودم گرفته

 دنبالم. بخورم نیزم آن هر که بود آنچنان بکشانم

 . باش مراقب: آمد



 بایتقر و کرده حس را کشی نزد حضور و شدنش بلند

  من و شد  چپ نهیس یتو  الهیپ. دمیدو در سمت به

 من روز کی. دمیکش رونیب اشخانه  در از را خودم

 در امروز و دادمیم حی ترج  ام خانه به  را خانه نیا

  خانه هرگز کاش کردم آرزو امخانه   به ورود نیح

 .داشتینم وجود روبرو

  تاپ لپ یپا... بعد ساعت هشت و ست یب از شیب

 تیاد آموزش کالس استاد آنچه از داشتم یسع یوقت

 نینگ اورم،یب در سر د،یگویم سخن آن از عکس

 گهیم زده  زنگ سامان: زد مامان سر  به یا بوسه

 . ور نیا نیایب

 گذاشته خانه به پا نی نگ و مامان که یالحظه  از

  آنچه به تا بودم گرفته کار به را تالشم تمام بودند،

 .شمیاندین بود افتاده اتفاق

 شه؟یم تموم  یک کارتون  -

 م؟یبر دیبا  چرا: کردم جا به جا چشم ی رو را نکمیع

  تنهان اونا هم گفت م؟یبر  شهیم یچ مگه. مامان وا  -

 سفارش  سامانم. شهیم  عوض امون  هیروح. ما هم

 . داده شام

 .میدار شام: کردم اصرار



 زود و کارتون. میخوریم بعدا خچالی میذاریم خب  -

 . میبر کن تموم

 .کشهیم طول  -

 یبرا. میبر  یخوا ینم بگو خب مامان:  زد یشخندین

 . یاری ی م بهونه یچ

 .یابهونه  چه نه: دمیغر

 ایب شد  تموم کارت شما میریم یمامان و من پس  -

 ؟یمامان  نه. میشی نم هم شما مزاحم. ور اون

  دست. داد تکان یسر و زد یبرق مامان یها چشم

 .نینگ: گذاشتم میگلو یرو

  ستین خوب مامان: دمیگز را لبم. کرد نگاهم منتظر

 .مجرد یآقا  هی خونه میبر

 میرفت ما فهمه یم یک بعدشم. ستین که تنها: کرد اخم

 آراز. مامان داره یربط چه یکس به اصال. خونش

 .داشته آمد و رفت ما با شهیهم

 . بود بابات موقع اون  -

 

                     



                 

             

         

     

  و پنجاه و صد                                                

 نه

     

         

             

                 

                     

 

  که من. ا یکن یم فکرا چه مامان یآ: د یخند بلند بلند

 و آراز. نیهمراهم ام  یمامان و شما. ستمین تنها

 .بکنن باهام  خوانیم  کاری چ سامان

 و داشت سر در او که یفکر  از. رفت  باال لبم گوشه

 .  افتاد یم  اتفاق که آنچه



 من. رفت ناطق آراز خانه  به و برداشت را مامان

 نفس کی  که ییصدا خوش  و جوان استاد و ماندم

 آشفته ذهن از  چیه دیرسیم نظر به و کرد یم صحبت

 یسو آن مرد دانستینم  قطعا و البته. داندینم من

  آنچه از خبر یب بود فهیوظ انجام حال در یهان یاسکر

 .  گذشت یم من سر در

 هاج و دهیپر رونیب شده گم زمان از ،یگوش  لرزش با

 آراز نام... یگوش یرو به  چرخاندم را  نگاهم واج و

 . دیدرخش یم صفحه  یرو به ناطق

 ؟یای ینم: گفت و دادم جواب

  یرو از و  دهیکش را ام تابستانه  سبک راهنیپ دامن

 .امیب باشم داده  قول ادی ینم ادمی: دمیپر نییپا یصندل

 خانم؟  روزهیف  استینطور یا: دیخند  آهسته

 است؟یچطور  -

 ور؟ نیا یای ب  یخواینم که  اینطور یهم  -

  به اجیاحت. کردم نگاه تهران به و ستادهی ا پنجره مقابل

 خاطر از را روزید بتوانم تا داشتم سرد آب دوش

 .ببرم

 ام؟یب ای یای یم  -



 تعلق من به که یاخانه. ام خانه سمت به دمیچرخ 

  یخوایم یچ  هیبق به ؟یای ب یچ یبرا: دمیخند و داشت

 نجا؟ یا ی ای یم یچ یبرا  یبگ ؟یبگ

 . ها بچه خانم دنبال برم خوام یم گمیم  -

 هم تو  و اونجاست من بچه: رفت  باال لبم گوشه

 .یندار یا بچه مطمئنم

 . ادی یم هم  بچه یزود  به... انشاا  -

 .  ناطق یآقا سرت تو یدار ادیز اشتباه یفکرا  -

  به دارم قصد. دارم یخوب ی فکرا... نطورهیهم: دیخند

 دار بچه و کنم  ازدواج شدم عاشقش که  یزن با یزود

  باالخره من که شهیم خاطر آسوده خاتونم میمر. بشم

 .گرفتم  سامون و سر

  یخوشبخت  یآرزو برات: دیکوب تالطم پر  قلبم ضربان

 .کنمیم

  کردم یسع جمله نیا با  اما بودم شده کالمش  متوجه

 .کنم اوضاع متوجه را او

 . توئه یخوشبخت من  یخوشبخت  -

 دنبال یبر دیبا. یکن یم اشتباه: کردم زمزمه

 . یآروم باهاش که یکس دنبال . تیزندگ  و تیخوشبخت



 زد؟ زنگ روزید که ی دختر مثل  -

 ام نهیس  در نفس. شدم ساکت من اما بود نطوریهم

  معده نیا یبرا دیبا. دیکش ریت ام معده. شد حبس

:  میموها به زدم چنگ. کردم یم زیتجو ییدارو یلعنت

 .آره

  نیا به دادن جواب یبرا نمیبیم که من یلعنت آخه د    -

. روزهیف ایب . یخوریم و  خودت یدار ی چطور سوال

  جمع یتو شام هی دلم روز چند از بعد. م یبخور شام ای

  لبخند چطور مادرت و دختر نیبب ایب. خوادیم ساده و

  من و خودت  از و خوب حال نیا. خندنیم و زننیم

 . نکن غیدر

 روز آن را نیا. بود من یبرا  اما ست،ین  یزیچ دلهره 

 به افتاد یم  اتفاق خانه آن در آنچه فکر از که دمیفهم

. بود آراز با ییروبرو من دلهره. شدم دهیکش آنجا

 من دلهره. بود گرانید دنیفهم از ترس من دلهره

 .  بود ندهیآ من دلهره. بود گرید اتفاقات از ترس

  نگاهم کرد، بلند دهانم سمت به را ی ناپلئون که او

  کنار آشپزخانه در که ین ینگ صورت در خورد چرخ

  حال در  طنز لمیف خنده با که یمامان و بود سامان

  و دمیکش عقب را خودم. کرد یم تماشا  را پخش



  یبرا را دستم. آورد باال دهانم مقابل  تا را ینیریش

 چشم از. دشیکش عقب او و کردم دراز ی نیریش گرفتن

 .دیبار ی م شرارت و طنت ی ش شیها

 

                     

                 

             

         

     

 شصت و صد                                                

     

         

             

                 

                     

 



 از را ینیری ش و برداشته ی زیخ. ندانستم زی جا را تعلل

 نقطه نیدورتر در. برگشتم میجا سر و دمیقاپ دستش

 و دیخند بلند. سرم پشت کتابخانه به ده یچسب و زیم

 یچ به: دیکش یسرک  آشپزخانه از ی ابانیخ سامان

 . میبخند هم ما بگو ی حاج یخندیم

 هیپا دو یرو را اش یصندل او و گرفتم دندان به لب

 نیا ایب یبدون خواد یم  دلت اگه: کرد  بلند سر پشت

 .ورا

 دعوت مهمون! ینکش خجالت وقت هی بابا نه  -

 خوادیم دلت  یگیم تازه اونجا ینشست یرفت یکرد

 .ورا نیا ایب یبدون

  روز هر که تو: گفت جوابش در و زد من به یچشمک

 هیقض یکجا  بودنت مهمون گهید. یپالس  نجایا خدا

 . ست

  دینیب یم: افتاد راه سمتمان به وهیم ظرف با سامان

 شستم روزه چند. نداره نمک من دست ن یا خدا رو تو

 کردم خشک  و تر رو آقا. کردم زیتم تر رو نجایا رفتم

 . یپالس نجایا گهیم تازه

 .کنم پنهان را ام خنده تا کردم باد را لپم



. بود که هیهمون  که خونه ؟یشست و یرفت  رو کجا  -

 .حموم وسط یکرد پرت که راتمیز لباس

 خانما جمع در رو حرفا نیا خفه نیه: دیگز را لبش

 زنن؟یم

 یصندل یپشت یرو را دستش. شد جا به جا یکم آراز

 بفهمن دیبا.  نزدم یبد حرف: گفت گذاشت، یم که ام

 .نه ای شنیم لیفام دارن یک با

 هدف ی برا برداشت وه یم ظرف از ی پرتقال سامان

  از دارم نی بب: برگشت من سمت به اراز و قراردادنش

 .داره زن به دست گمیم االن

 دیکش رونی ب یابانیخ سامان دست از را پرتقال نینگ

 پوست. زدن برش یبرا کردم انتخاب  را اریخ من و

 یبرم که را نمکدان. کردم خرد بشقاب در و کنده

 . خورمیم نمک بدون من: گفت گوشم کنار داشتم،

 کندمیم پوست مامان یبرا. کردم نگاه رخش مین به

 شیپ. کنم  رشیدلگ خواستمینم. بود گفته که حال اما

 را خود زده جانیه او و گذاشتم  شیرو شیپ را یدست

 . خانم  نکنه درد دستت: دیکش جلو



 پنهان دشید از را بود  آمده میلبها یرو  که یلبخند

 من با: گفت و دمیکش  جلو را او یدست شیپ. کردم

 . بخور

 . برم یم مامان یبرا: کردم  زمزمه آهسته

  اونجا خانم حاج: رفت مامان  سمت به و دیپر جا از

  ما؟ شیپ یای ینم ؟ینشست  تنها چرا

 مانده یباق نصف به. برنگشت و نشست مامان کنار

 نینگ. زدم لبخند و کرده نگاه یدست شی پ یتو  اریخ

 که یمیتصم نطور یهم و زد یم حرف کارش مورد در

 یشغل و آراز یگذار هیسرما از. داشتند شرفتیپ یبرا

 یکاف درآمد و است دار ندهیآ دیرسی م نظر به که

 .  داشت خواهد

 ینم ژنی ب طرف از روزها نیا که یمال  یها کمک

 که یانهیهز. بود کرده سخت  شیبرا را یزندگ دیرس

 سوم کی کردمیم ز یوار حسابش  به ماهانه من

 یقیعم نفس. گرفت یم ژنیب از که بود یافتیدر

 یم: گذاشت سرش پشت دست  یابانیخ سامان. دمیکش

 . یکن حساب  روم یخواست  وقت هر یتون یم که یدون



  یمحبت یبرا رفت ضعف دلم  اما. بود نی نگ مخاطبش

 ینیدلنش لبخند. کرد ی م دخترم نثار جوان مرد که

 .  شد گرم وجودم و  میلبها مهمان

 یسرک. کرد جلب را توجهم مامان آرام خنده یصدا

 دستم. دیخند  یم مامان و کرد یم صحبت آراز. دمیکش

 مامان از. کردم شیتماشا  و گذاشته سرم ریز را

 ینم یدور مامان از ژنیب برخالف. شد  ینم خسته

 . نداشت یترس مامان  از ژنیب برخالف. کرد

 ممنون  دیاریب فیتشر دیکن لطف اگه هفته آخر  -

 .شمیم

 به. بودم من یابانیخ سامان مخاطب. خوردم یتکان

 من؟ : کردم نگاه  صورتش

 .دیکن لطف اگه دیباش من مهمون. بله: کرد خم یسر

 و من جمعه: دیرس گوش به سر پشت از  آراز یصدا

 . میبر یکار سفر هی قراره خانم روزهیف

 آمد؟ در کجا از. شد گرد میها  چشم بار نیا

 

     ک ی و شصت و صد    

      س .راز     



 

 

 کار به را تالشم تمام.  کرد نگاهم پرسشگر نینگ

  مخالف مرد  نیا با من. کردم مشیتقد یلبخند  و گرفته

  به همراهش ستین قرار دانستم یم نانی اطم با و بودم

  محبت تمام  برابر در توانستم ینم اما بروم سفر نیا

  به جمع در  را مخالفت نی ا بود کرده من به که ییها

 . اورمیب شیرو

 . شنبه پنج پس: کرد نظر اظهار سامان

 .مینیبب حاال: دادم عمق را لبخندم

  و من چرا ؟یچ یکار  سفر اصال: دیورچ  لب نینگ

 ن؟یبر ینم

  و ستین مشخص هنوز که دهم حیتوض کردم باز دهان

 او و رفت میخواه  هم با یهمگ میبرو باشد قرار اگر

 یبررس ی برا. هست روزه هی سفر: کرد  یرو شیپ

 یطراح میخوایم کنن قبول مامانت اگه که میریم پروژه

 .میبد انجام و شیداخل

  انجام یتیفعال  نیچن نداشتم میتصم من. دمیگز را لبم

 لطف مورد بود قرار یوقت نه... او با نه حداقل. دهم



  انیپا به کوچک یها پروژه با را میروزها. باشم او

. داشتم  خاطر تیرضا میها کالس از و رساندم یم

 تیکفا یکار  یها  تیفعال یبرا یعکسا یها پروژه

 . کرد یم

 .کنمی م افتخار بهت من مامان  -

  را یخوشحال توانست که یز یچ تنها سالها، نیا تمام

  دخترکم جمله نیهم کند هیهد من به وجود تمام با

 تجربه کسب یبرا. کرد ی م افتخار من به نینگ. بود

.  بودم شده لیتبد آن به که ی ز یچ آن یبرا. دمیجد یها

 سمانه به نمیبب توانستم یم اشیکودک یسالها  تمام

 جمله نیا نی نگ امروز و کرد یم حسادت  مادرش بابت

 یبرق. داشت یبرق شیها چشم راند یم زبان به که را

 . دیام و  یخوشحال از

 کنارم  او یوقت که بود یا بهانه لیدل نیهم دیشا

  رو یقبل یطراح.  هیمسکون پروژه هی: گفت  و نشست

  باهات گفتم منم. اومده خوششون یلیخ و دنید

 یکن قبول  اگه. دمیم اطالع بهشون و کنم یم صحبت

 .نه که چرا

 یسو به دیبا من و کرد یم افتخار من به دخترکم

 که یناطق آراز یبرا پاسخم.  کردم یم پرواز  تیموفق



. بود قیعم لبخند کی بود شنهادشیپ پاسخ  دنبال به

 متیق به اگر یحت. تیموفق یسو به رفتم یم دیبا من

 . کردم یم  تحمل دیبا بود  یم او حضور

  و ظهر سر از. شد یراه  مامان با نینگ شب پنجشنبه

 به است  قرار را مامان و خودش که بود نیا لشیدل

 که بود هم در میها اخم. کند مهمان نفره دو جشن کی

 و شود تمام نیسنگ شیبرا  یهمراه نی ا است ممکن

 کرد دیتاک او  و سخت طشیشرا با مامان ییجا  به جا

  مچ. بود خواهد همراهشان سامان ازین صورت در

  کجاست سامان و نفره دو جشن: بودم ده یپرس رانهیگ

 وقت؟ اون

 نه مگه خودمونه از سامان: بود  زده یشخندین

 ؟یمامان

  دادم یم حیترج. بود گذاشته هم یرو چشم تنها مامان

  یها کالس دنیرس انیپا به از بعد باشم یراه تنها

 را سامان آدرس آراز بود کرده دیتاک ن ینگ و نیآنال

 .  دارد

  شلوار با همراه  یزیشوم و  ستادهیا هالباس کمد مقابل

  زدمیم تن که را یاقهوه یمانتو. کردم انتخاب  را کرم

  مد مطابق را هالباس  سال هر. کردم مکث کمد مقابل



 هم دیرس یم نظر به امسال و میدادی م رییتغ روز

 را یمال تیوضع چرا و چون یب خودم هم و نینگ

 به دو هر. میبود کرده کمتر را مخارج و رفتهیپذ

 ینم زبان به چیه و  داده تن قبل سال  یهالباس 

. شدم یراه  در زنگ با و  دهیکش یقیعم نفس. میآورد

 شلوار و دشیسف  مردانه راهنیپ  با ناطق آراز

 .دیکش میپا تا سر از را نگاهش یاسرمه 

 تو؟  یایم: ختمی گر نگاهش از

 .باشد نه پاسخش بودم دواریام و بود تعارف کی تنها

 . مونمیم منتظر  -

 

 

 

     دو و شصت و صد    

      س .راز     

 

 را تعارفم نکهیا از خوشحال و بودم دهیشن را شیصدا

  و زده شانه  را میموها یآرام به. بود گرفته دهیند



 کردم حس شانه به ینگاه  با. کردم جمع  سر یباال

 یدرد. است شهیهم از کمتر امروز زششانیر زانیم

 دستم. نمیبنش تخت لب کرد اجبارم و دیچیپ ام نهیس در

. فشردم توانستم یم تا و گذاشته  نهیس یرو را

  نظر به و داشت ادامه  همچنان اما یعصب یدردها

  که یطوالن قیدقا. ستین  هاآن یبرا یان یپا دیرسیم

 در مقابل در  هم هنوز او. برخاستم یتند به گذشت،

  به بود؟ اوردهین زبان به چیه و دیکش ی م را انتظارم

 با. افتادم راه و زده چنگ را یگوش و فیک سرعت

  حرکت از وارید به هیتک و خانه در مقابل در دنشید

 کنم تلف توانستم یم که یقیدقا یبرا ژنیب. ستادمیا

  ام کرده تلف را وقتش داشت  دهیعق. کرد یم اعتراض

  پر مطمئنا... مرد نیا و بود زاریب دنیکش انتظار از و

 یوقت را مچم. بود نگفته چیه و بود ژنی ب از ترمشغله

  و زده میرو  به یلبخند. کردم یم شیتماشا که گرفت

 و ستادمیا آسانسور در کنارش. گرفت فاصله وارید از

 آن باالخره و کرد پیتا یگوش  در یزیچ سرعت به او

 به متفکر. شدم رهی خ رخشمین به. فرستاد بیج در را

 و ستیب... امروز. شدم رهیخ میرو شیپ  یآهن یدرها

 را آمدنم ایدن به خیتار آنکه از قبل... بهشتیارد ششم

 تولدم فردا که شوم ادآوری و کنم کینزد روز نیا به



 او. گذاشتند آسانسور به پا خواهرش  و رایسم است

 رایسم. کرد خم یسر و برداشته من سمت به یقدم

 دکتر؟ یآقا چطوره  حالتون:  زد یشخندین

 که شد کی نزد آنچنان و کرد یتشکر   ریز به سر او

  را نگاهش رایسم خواهر. کند لمس را تنش امشانه 

 یمجرد: دیپرس  رایسم و دیکش نییپا تا باال  از او یرو

 جون؟ روزهیف رهی م شیپ چطور

 .ستین بد: زدم ی کمرنگ لبخند

 ادیز خونتون به آمدها و رفت گفتن یم ها بچه  -

 . شده

 . دنمید به انی یم دوستان: دمیکش باال را میابروها 

  و بر هنوز.  افتاد سحر یرو  به نگاهم چشم  گوشه از

  گرفته باال کامال را صورتش و کرد یم تماشا  را او بر

 . بود

 دیبا االن از  روزهیف یول میخودمون: کرد ینچ رایسم

  ستین ژنیب آقا که االن. باشه  آمدا و رفت به حواست

 ...رتیگ پا ادیب شیپ یمشکل  فردا اگه

 بخواهد رایسم نبودم منتظر من. دیلرز میها لب

 . کند حتمینص



  یبررس  با و دهیکش رونیب بیج از را  یگوش آراز

 میتصم: سمتم برگشت یناگهان یل یخ  نشیاسکر

 باشه؟ داشته یتم چه دیجد  پروژه ونیدکوراس نیگرفت

  و کنده من  گوش کنار از را سرش سرعت به رایسم

  آراز به جفتشان  نگاه ی نیسنگ. گرفت فاصله یاندک

 من مخاطبش. کرد جلب او یسو به را توجهم ناطق

 نیا با مرا. نشست  میها لب یرو  یکمرنگ لبخند بودم؟

  از بعد بود قرار را تم. بود داده قرار  مخاطب جمله

 راه  را بحث نیا او و میکن انتخاب پروژه دیبازد

 . بود انداخته

 . رمیبگ میتصم بتونم تا کنم صحبت یمشتر با دیبا  -

  چندان یمشتر  نظر کنم یم فکر: کرد کج یسر

 . ستین مساعد

 ن؟یمعمار: دیپر کالممان انیم سحر

 .زمیعز دارن و دکتراش: گفت زده جانی ه رایسم

 را بود گفته خواهرش  آنچه دیرس یم نظر به اما سحر

 . بود او از یپاسخ منتظر هنوز و باشد دهینشن

 ؟یکن یم کار: فشرد را میبازو  رایسم
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  را شتریب  صحبت فرصت آسانسور شده باز یدرها

 ساله  یلیخ: برداشتم جلو به یقدم من و گرفتند

 .گرفتم خودم از و شرفتیپ فرصت

 هم او با که یسحر به من و افتاد راه کنارم رایسم

 .انداختم  ینگاه  بود، شده قدم

  تو؟ ینداشت پلمید مگه  -

  یاصل در به دنیرس با و زدم شیرو به یقیعم لبخند

:  داد ادامه را یسم آمد، جلو ینگهبان اتاقک از گذر و

 . میبزن حرف مفصل نمتیبیم ام ی یم روز هی

  سحر به او. کردم تند قدم و داده تکان  دییتا به یسر

 .  ممنون: گفت نام



 م؟یبر: برگشت سمتم به

  نظر به که خواهرش و رایسم متعجب نگاه مقابل در

 و شدم کشینزد است دهینرس مقصودش به دیرسیم

  ادی یم بدم: زد  اششده پارک نیماش به یا اشاره او

 .زننیم حرف یلیخ که ییکسا از

 ؟ یخندیم یچ به: کرد ینچ  و دمیخند آرام

 دیرسی م نظر به که ییاو یبرا  خواستیم دنیخند دلم

 و رفت یم  ضعف دلم. کرد یم فرار سحر و رایسم از

  در. بود کرده نثارم که یت ی حما یبرا بود قرص دلم ته

 یب راننده کمک یصندل یرو من و کرد  باز را نیماش

 ام خنده دادم اجازه نشستم،یم که رنگ اهیس و ام

 به واقعا: دیخند و نشست فرمان پشت. شود رهاتر

 ؟ یخندیم یچ

: زدم گاز را  نمییپا لب و شهیش به زدم  هیتک را سرم

 .دختره از یکرد یم فرار یداشت

 .گرفت عمق ام  خنده و کرد نگاهم چپ چپ

 .اد ی ینم خوشم شدن زونیآو حس نیا از  -

 . نیهم. بود اومده خوشش ازت  -

 . ومدین خوشم ازش  اصال من یول: کرد اخم



  نکهیا از اما بفهمد او نبود قرار. زدم یقیعم لبخند

 جوان دختر نکهیا از. بودم آرام بود امدهین خوشش

 . بودم خرسند کند جلب  را توجهش بود نتوانسته

 که بزن زنگ یخواست وقت هر ؟یاآماده فردا یبرا  -

 . میکن حرکت

 ست؟ ین مهم ساعتش: رفت باال میابروها 

  از وقت هر م؟یبر ساعت سر میدار دکتر وقت مگه  -

 .بده اطالع یبود آماده و یشد ری س خواب

 نبودم مجبور که بود یخوب حس. دمیکش یقیعم نفس

 . شوم همراهش زود صبح

 قبل. دیرسینم  نظر به دور چندان یابانیخ  سامان خانه

 را رکردمانید لیدل و گرفت تماس نینگ دنمانیرس از

 .  کرد جو و پرس

 ساختمان کی  هشتم طبقه  در یابانیخ سامان خانه در

 درب و نبود نگهبان از یخبر. بود شده واقع طبقه ده

... آمد دنبالم. شد گشوده مانیرو به در  زنگ با یچوب

. داشت لب به یقیعم لبخند رفت، یم باال که آسانسور

  باز مهین در به یا اشاره آسانسور، از  خروج نیح

 .دییبفرما: زد



 در به دستم دنیرس از قبل و برداشتم جلو به یقدم

 .روزهیف: زد میصدا باز، مهین

 .برگشتم یتند به

 .باش آروم  -

  پشت بار نیا را دستش او و کردم نگاهش متعجب

  به و خورده یتکان. داد هلم جلو به و گذاشته سرم

 بمانم امان در دستش برخورد از تا رفتم جلو سرعت

 روشن ناگهان راهرو کیتار یفضا. کردم باز را در و

. انداخت حرکت از را قلبم  یزیچ دنیترک  یصدا و شده

 یبرا شد یمانع او نهیس و برداشته  عقب به یقدم

 . نخوردنم  نیزم

 !مبارک تولدت: گفت یبلند ادیفر
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 !مبارک تولدت: گفت یبلند ادیفر



... دخترم  برابر در ،یسالگ چهل آستانه در یزن من

 میبرا را داماد نام یزود به دیرسی م نظر به که یمرد

 عاشقم یادعا که یجوان پسر و دیکش خواهد دکی

 نیا تنها  ستمین یقدرنشناس آدم من... دارد را بودن

  سال پنج و ستیب. کنم ینم درک را دارد او که حس

  سالها  و روزها که بودم ختهیر یمرد  یپا به را

  و بود شده کی شر یگرید با را ام یزندگ  و تختش

  را اطرافش یرو بایز دختران جوان مرد نیا امروز

 یم خرج ییبایز وصف من  یبرا و گرفت یم دهیناد

  خاک سال ان یسال که ییآرزوها با بودم  یزن من. کرد

  همه یسالگ چهل شروع در امروز و بودند خورده

 رفت یم که  یزن. بودم کرده آغاز گرید  کباری  را زیچ

 یم را  شیآرزوها که یزن. شیآرزوها یسو به

 و بود ساخته سر در ییایرو که  یزن. خواست

 . کرد یم افتخار او به دخترکش

 یسادگ به  که نبودم یآدم یسالگ چهل آستانه در من

  یها دارم دوستت از افتاد یم تپش به  قلبم اما بلرزم

 از. میبرا اششده خرج یرپوست یز یهامحبت  و مکرر

  یبرا فکر بدون که یجان از... داشت که  ییهات یحما

 یبرا که یطوالن  مسافت تا کرد یم میتقد  ماندم زنده

 . مودیپ یم  من از تیحما



 دوست نیا شدی م متوجه من سال و سن در یزن تنها

 نداشته دوست اوج در توانست یم چقدر  هاداشتن

 . باشد بخش لذت هاشدن

 پشت در دستش حضور از سال و سن نیا در من

 کنار در که یز یر تیحما یبرا و شدم  یم داغ کمرم

 ...  گرم  دل داشتم طرفش از گرانید

 یزندگ اصول یرو بر دیبا  ها آدم دانستم یم خوب اما

 . کنند

 را میها داشتن دوست دیبا دانستم یم سن نیا در من

 ییها آدم یبرا  میها داشتن دوست. نکنم خرج هودهیب

  یم من. باشند یابد ام یزندگ در توانستند یم که بود

  باشم داشته دوست توانم یم یوقت را برادرانم دمیفهم

. باشم  داشته شیبرا کردن خرج یبرا  یزیچ که

  نیا در یزندگ  سال نه و یس از بعد هاداشتن دوست

 . بود گرفته یگرید یبو  و رنگ ایدن

 یسع که شد گرفته جشن یجوان مرد منزل  در تولدم

  که مادرم کنار در. رمیبپذ امیزندگ در را او داشتم

  که یجوان  مرد... بود شده فلج کامال بدنش از یمین

  به ام یزندگ یروزها  دیام که دخترکم و داشت دوستم

 . آمد  یم حساب



 کن« آرزو :»زدند ادی فر گوشم کنار

 . بود آرامش تنها ندهیآ یبرا  من یآرزو

 یبرا. شدم  رامسر یراه  جوان مرد کنار در بعد روز

 در اشالعاده فوق یطراح که ییالیو یتماشا

 از نرگس. بود دایپ یخوب به نرگس یارسال یهاعکس

 و کردیم ابراز را یخرسند حس من با مجدد  یهمکار

 به یکینزد از و بودم سپاسگزار  بودنش یبرا من

 . هراس در جوان مرد

 به چالوس خم و چیپ پر جاده در را یکاغذ وانیل

  رهیخ یابر  آسمان به ن یماش به هیتک و داده دستم

 .شد

 .بباره بارون قراره انگار: دمیکش یقیعم نفس
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 .بباره بارون قراره انگار: دمیکش یقیعم نفس

 ادییم خوشم منطقه نیا بارون از یچ هر  -

 . زارمیب هوا نم از همونقدرم

 . ستین  مرطوب یلیخ: دمیکش یقیعم نفس

  شتریب هوا  رطوبت زمستون. تابستون یوقت نه  -

 .شهیم

 ؟ یشد بزرگ نجایا شهیهم  -

 میتصم پدربزرگم بعدش... ُمرد بابام که یوقت تا  -

 .  ایتالیا بفرستتم  گرفت

 .متاسفم  -

  خوب کنم  فکر: چسباند ش یهالب  به را یکاغذ وانیل

 .ُمرد که بود خوب. رفتم که بود

 گرفته مانی رو شیپ جانی ه  پر و سرسبز دره از چشم

 . نداشت یحس چیه رخش مین. چرخاندم یسر و

 . ُمرد  که خوشحالم اما نگفتم چکس یه به  -

 .  دادم قورت یسخت به را دهانم آب



 کرد یم تحمل من بخاطر رو  یزندگ داشت نکهیا از  -

  کردم یم بلندش تخت یرو از که بار هر. بودم زاریب

  مطمئنم.  ام یاضاف یانگار  کرد یم نگام  یجور هی

  بود شده  مجبور یول بود  من مردن به یراض اونم

 .  کنه یزندگ من بخاطر

 ... کنم ینم فکر  -

  چهار من. یبد میدلدار خوام ینم: آمد کالمم انیم

 شب هر که ی سال چهار. کردم یزندگ باهاش تنها سال

  و نگاهش ین یسنگ ها شب و دمیکش دراز تختش نییپا

 . کردم حس

  مطمئنم:  دیکش یقیعم نفس. انداختم نییپا را سرم

 یول رمیبم من جاش  به شدن یم خوشحال   ایلیخ

 .نشد ینطور یا

  که دره لب. رفتم جلوتر و گرفته نیماش  از را ام هیتک

 یسبز به... بودم رهیخ سرسبز دره به و بودم ستادهیا

: برگشتم طرفش به ن،یماش از پر یاجاده و تینها یب

 .یموند زنده  خوشحالم

 بودنش زنده از. آوردم زبان به دل ته از را نیا

  تا بود داده را نیا فرصت مرد نیا. بودم  خوشحال

 را خودم هاسال  از بعد بتوانم. کنم یزندگ بتوانم



  باال را سرم. کنم افتخار خودم به و باشم داشته دوست

  داشتند گفتن یبرا یحرف که  یافراد مقابل در و رمیبگ

 .نباشم ریز به سر

 .یدار دوسم تو  -

 میها قدم بود؟ ممکن یزی چ نیچن چطور. شدم شوکه

... ترس ای  دارم جانیه دانستم  ینم. دی چسب نیزم به

 .  بود سکوت... هم دیشا

 به چسباندم را لبخند. کرد یم نگاهم. برداشتم سر

  نگهش جا همان سخت و  سفت کردم یسع و صورتم

 .شهیم رید. میبر دیبا گهید: دارم

 ... روزهیف  -

  نیماش سمت کشاندم ممکن سرعت نیآخر  با را میپاها

  بدون قهیدق چند. دیکوبیم وار وانهید قلبم . نشستم و

  تا. ماند رهیخ  روبرو به کنارم، نشستن یبرا یتالش

 و دیکش سر را یکاغذ وانی ل یچا جرعه  نیآخر

  حواله یلگد شدن سوار از قبل. افتاد راه به باالخره

  استارت ن یح. نشست کنارم باالخره و کرد عقب ریتا

 تمام با را خودم. شد خم  سمتم به یناگهان یلیخ زدن،

 سمت به کرد دراز را دستش. دمیکش عقب قوا



  در و کرده فراموش را  دنیکش نفس من و داشبورد

 .رفتم فرو یصندل

: گذاشت م یپاها یرو و دهیکش رونیب را نکیع جعبه

 لطفا؟  یاری یم درش

 بخوام: گفت و کردم فوت را نفسم. رفت عقب

 . گمیم بهت ببوسمت
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 دایپ کالمش در یلودگ از یاثر نه و داشت یشوخ نه

 دیبا. بود  کرده انیب یجد کامال را موضوع نیا. بود

 ... یول.« وقت هی ینکن ضعف خدا؟ رو تو: »گفتم یم



 او و افتاد راه به نیماش. کردم نگاهش نطوریهم

 .نکمیع: زد یا اشاره

 به و دهیکش رونیب اشجعبه  از را نکیع اجبار به

 .تاره یها شهیش: کرد ینچ و گرفتم سمتش

. دمیکش رونی ب جعبه از کردنش پاک یبرا  را دستمال

  یم تیحما که یمرد به لوس پسر نیا... لوس پسرک

 ...  و کرد یم یتلخ اوقات. نداشت یشباهت چیه کرد

 لب مهمان لبخند ناخودآگاه. گرفتم سمتش  به را نکیع

 و انداخته من به ینگاه چشم گوشه از. بود شده میها

  را نکیع.  نکرد بلند نکیع گرفتن یبرا  را دستش

 به و گرفته جاده از را نگاهش هم باز و دادم تکان

 .  داد من

 ش؟یخوا ینم: کردم خم را نکیع

 ؟یخوب  -

 باشم؟ دینبا: دمیکش  عقب را دستم

 ها ترک. برد پخش سمت به را دستش  یلبخند مین با

  را نکیع. کرد مکث یترک  یرو کرد، یم رد که را

 زد  هیتک را شی بازو و گذاشت شیها چشم به و گرفت

 ... پنجره سمت به کرد خم را سرش و پنجره شهیش به



  سنگ   یب یتنها: کرد زمزمه خواننده با همزمان

  شبات، یتو... کور و سوت و سرد یخونه ... صبور

 چه اگر. ستین چاره راه   و یموند... ستین ستاره

 کوه   تو اما... نزد تییتنها به یسر ومد،ین چکسیه

 . باش مرد  و اریب طاقت... باش درد

. نشد بدل و رد نمانیب یحرف مقصد به دنیرس تا

 اهیس یدرها  از یوقت رنگ  قرمز طبقه کی یالیو

 دل در دورش به شده دهیکش دیسف  وارید و رنگ

 از شده ساخته یساختمان.  شد دایپ میکرد عبور یسبز

  باغچه با که  یرنگ اهیس  یها پنجره با قرمز یآجرها

 ها پله. کرد  یم حبس نهیس در را نفس مقابلش  بزرگ

 ساخته یمرمر روشن دیسف یها  سنگ از الیو کف و

 نیا از را آجر نیمرمر رنگ اهیس فیرد و بود شده

 از را خودم. انداخت یم خط و کرده جدا  ها سنگ

  دو. برداشتم جلو به  یقدم و دهیکش نییپا نیماش

 را یداخل یفضا  کوچک وانیا یرو گرفته قرار ستون

  فوق یرفتگ تو کی و بود کرده جدا رونیب یفضا از

  به ساختمان یورود در کج  یشکستگ کی با را العاده

 خودته؟ یطراح : برگشتم  عقب به. بود گذاشته  شینما

  نشیج بیج  در را دستانش و داده مثبت پاسخ سر با

 .  رفت جلوتر و برد فرو



 تماشا را در و ها پنجره یباال  یرنگ یها شهیش

  نور ممکن شکل نیتر العاده فوق با بود قرار. کردم

 به یرونی ب وارید یرو شده هیتعب یحصارها  از را

 یحت. دمیکش دندان به را لبم. کنند تیهدا داخل

 قرار دانستم یم نکرده اعالم من یحت... دهینپرس

 تالشم تمام من که. دهم دست از را پروژه نیا ستین

...  کاش که. کرد خواهم العاده فوق خانه نیا یبرا را

 .باشد من مال  توانست یم  خانه نیا کاش. دیلرز قلبم

 دهیچ یمربع  رنگ قرمز یها یکاش ی رو را میپاها

  نیچن چطور. دمیکش ساختمان سمت به میپا ریز شده

  خلق ییبایز نیا به تا دیرس یم ذهنش به یافکار

 !شود؟
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  دو انیم از و رفته باال  را نیمرمر کوتاه پله سه

. کردم عبور  بود گرفته شکل یآهن یتور با که یستون

  تیمرکز با و بود گرفته را  آجرها یجا  یچوب یفضا

 به را دستم  کف. بود شده همرنگ یا  شهیش یگلها

  از. کردم لمسشان و چسبانده  چوب  یها  تنه یرو

 و دیلرز دلم داشتند که یظرافت  حال نیع در و یسخت

 توانستند یم که کردم فکر ییها گلدان به. رفتم  جلوتر

  جلوتر. گرفت عمق لبخندم. رندی بگ قرار نقطه نیا در

 زد اشاره و داد سر یراحت  به را یقد  پنجربه. آمد

 به ،یآهن   چهارچوب از را میپا. شدن داخل یبرا

 . رساندم ساختمان  رونیب با شده ست  یها نیمرمر

 وارید  یرو را یا نهیآ. زدم خود دور  به یچرخ

 به که  قرمز بافت با یفرش و کردم  تصور روبرو

  رنگ ی ها شهیش با و داده رنگ دی سف یوارهاید

 سمتش به. کند یدلنواز  ها، پنجره طاق  یباال

 خواد؟ یم یچ یمشتر: دمیچرخ 

  گهید  ساعت کی تا: انداخت ساعتش به ینگاه

 . گهیم و  زیچ همه وقت اون. رسهیم



 هی. شنیم یعال قرمز تم با فرشا: زدم اشاره نیزم به

 ... پله تک اون کینزد اونجا گلدونم

 نهی آ همچون که یقد پنجره یجلو  و گذاشته اتاق به پا

 گذشته یچوب  محوطه همان از یریتصو اتاق در یا

 را سرم. ستادمیا گذاشتیم شینما به را  ها ستون از

... روبرو ریتصو به زدم زل و کرده کج  شانه سمت به

 ریتصو  نیا یتماشا به سالها و ها ماه توانستم یم

 آمده ییتابلوها پنجره نیا کنار در کردم فکر. نمیبنش

...  و دهد یم جال را روح که وارید به ییتابلوها. باشد

  فوق توانست یم خانه نی ا. نشست بغض به ام چانه

 که را ییهاخانه  تمام. بود یم من مال اگر باشد العاده

 اگر. خواستم یم را زد یم طرح و داد یم رنگ او

 نیا مقابل در. خانه  نیا در... او و بودم یم من

 سرش و تنم دور به دیچیپ  یم را شیها دست. پنجره

 یم را میها دست. ام شانه یرو گذاشت یم را

  دل. کردم اخم خود به... شیها دست به چسباندم

 گذشته او کنار از. افتادم راه یتند به خودم از نیچرک

  نیا که کردم اخم خود به. کردم باز را گرید اتاق در و

 افکار نیا که... اندازیب  رونیب سرت  از را االتیخ

 دوست نیا. باشد داشته ییجا دینبا سرت  در اهیس

 .روزهیف تو به لعنت... یلعنت حس نیا... ها داشتن



 کنار. ستمی با او یروبرو   بود نیا اجبار. آمد یمشتر

  اش العاده فوق یطراح از. کنم نگاهش... یمشتر

 زده طرح او که یا خانه در  بچرخانم را  نگاهم. میبگو

 که ییها دهیا. دهم دهیا شیجا یجا  یبرا و بود

 مرد اهیس یها چشم در. کاشتند یم دلم  در را یحسرت

  یفندق یپ برود نگاهم مبادا کردم برانداز را انسالیم

  سر آخر. اوردمین طاقت. کندند  ینم من از دل که ییها

. زد پلک. نگاهش در نشست و رفت میها چشم

 نفس و ولع پر. کرد کج ی سر... رهیخ ره یخ  همانجور

 رفت... یمشتر یپ رفت می ها چشم و کرد براندازم ریگ

 ماندگار و آمد و رفت... آمد و رفت. نگاهش به آمد و

  دهیا و ها اندازه او و کرد رفتن عزم یمشتر. شد

 سمت افتادم راه . کرد اشیراه و کرده بهانه را یساز

 از  دست آنکه از قبل. خواستیم برگشتن دلم... نیماش

 . خواستیم برگشتن دلم کنم خطا پا

 فرمان یرو را شیها دست... دستم کنار نشست

 او و دمیکش  یقیعم نفس. شد خم جلو به و گذاشته

 .من سمت چرخاند را سرش

 . زد یرعد آسمان



. میمانتو به زدم چنگ و  کرده قفل هم در را میدستها

  یها نفس یصدا. کردم رها یسخت به را بازدمم

 افتاد؟ ینم راه چرا. دیرسیم گوش به آرامش

 .نشست دستم یرو و شده دراز یدست
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 .نشست دستم یرو و شده دراز یدست

 ...  دمشید. چرخاندم سر یتند به

 . مسخ و رهی خ. کرد نگاهم

 پر دلم. داشت یبیعج حس. دیدو پوستم ریز شرم

  به... شهیش به خورد باران... نگاهش ریز دیکش

  یها دانه میتقد را زانیگر ینگاه مین. یآهن سقف

 ...  و کردم شهیش  یرو نشسته

. برد خود یپ را حواسم هم باز خکوبشیم نگاه

 .  دواند شهیر وجودم در یدرماندگ و صالیاست



 ... از پر. داشت یخاص حالت  شیها چشم

  نهیس یتو قلبم. کرد کینزد را صورتش. دیلرز دستم

 را کار نیا اجازه یب بود گفته. ختیر ن ییپا یهر ام،

 .کند ینم

.  سوخت ام نهیس. دمیکش عقب را خودم. شد تر کینزد

 دهیکش نگاهش... هم او یها  چشم. بود باز میها چشم

. بود مژگانش به من نگاه و  میها چشم از تر نییپا شد

 سرم. تر کج... اش شانه  سمت کرد کج را سرش

 را صورتم تمام او نگاه و یصندل یپشت  به دیچسب

  چشمم از  تاب یب یاشک. رفت نییپا هم  باز و دیکاو

 . بود امدهین کینزد نقدریا حال به تا. دیچک

  میها لب مماس شیها  لب که کینزد نیچن نیا نه

 گرید یاندک. داد جلو را شیها لب... کرد مکث. شود

 فرو را دهانم آب یسخت  به. شدند لمس میها لب... و

.  شد جدا. کردم خم ام قهی سمت به را  سرم و داده

 . بود ستادهیا زمان. رفت عقب

 . صورتم در کرد فوت  را نفسش

 و شد کرخت تنم. افتاد کار از مغزم... من. دینتپ قلبم

 زیخ. برد نی ب از را رفته عقب فاصله یناگهان  یلیخ او

  جلوتر. رساند ام شانه به  را راستش دست. برداشت



 و دیکش جلوتر ها یصندل نیب ما از را خود. دیکش

 . دمیبوس

 از یادیز حجم. شد دهیکش میها لب. خوردم یتکان

  یرو از دستش. شد تر کینزد... جانی ه و یسیخ

 ریز رساندم را دستم. رفت گردنم پشت تا ام شانه

 را تالشم قوا تمام با. زدنش پس یبرا... اش شانه

 . فشرد  را شیها لب. راندنش عقب به یبرا کردم

 و کرده خکوبیم یصندل به مرا و فشرد را سرم

 منتقل تنم به وجودش از  حرارت. چرخاند را سرش

 .شد

 .  شد  جدا میها لب
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 .  شد  جدا میها لب

  اتفاق دینبا که یزیچ. بود شده زنده یز یچ وجودم در

. فتدیب اتفاق که خواستیم و داشت یول افتاد یم

  وحشت. محبت... یهمراه. خواستن جنس  از یزیچ

 چشم. دمید را شیها چشم... کم فاصله  نیا از... زده

  و زده مهی خ تنم یرو بایتقر یوقت را اش  بسته یها

 ... من  یخدا. بود چسبانده نیماش یصندل به مرا

 چشمم از یاشک  قطره افتاد،یم که یاتفاق از زده بهت

 حس را اشک  یسیخ بار نیا دیرسیم نظر به. دیچک

  رها اشک از  را نگاهش ناباورانه . دیکش عقب که کرد

 درد با. برگرداند نگاهم به صورتم یرو شده

 من با را  نکاریا توانست یم چطور. کردم  شیتماشا

 یم چطور ببرم؟ لذت توانستم یم  چطور بکند؟

  هم هنوز و بودم مخالفش که وجود تمام با توانستم

  باشم؟ یراض هم  باز اما هستم  کنمیم حس

  شال از یخبر که میموها ی رو نشست. آمد  باال دستش

 عقب که صورتم ی رو از. نبود شان ی رو سبک

 . متاسفم: کرد زمزمه راند،یم

...  من یلعنت. اورین زبان به را کلمه نیا! نه... یلعنت

 کار نیا کردم یم حس یوقت نداشتم یازین تاسفش به



 ینم تاسف من که. است داده انجام دل و جان با را

 ...من. خواستم

  شیموها انیم را دستش. دیکش عقب را خودش

 . فرستاد

  خودم... رهی دستگ سمت بردم را دستم. دم یلرز خود به

  یم که باران قطرات ری ز. باران ریز کردم پرت را

 مثل. آمد فرود سرم فرق درست نیاول... دندیبار

  در شدن باز یصدا... خورد سرم فرق در یچکش

 اما دمیکش  نفس. کردم او به پشت و دمی شن را نیماش

 تالشم و دم یکش نفس. بود بسته را میگلو  راه یزیچ

 یراه از نبود  یخبر هم باز و بود دنیکش  نفس یبرا

 نداشت هم قصد . آمدینم باال نفسم. دنیکش  نفس یبرا

 . یلعنت دیا یب باال

 ... روزهیف  -

 ...  کردم یم حس را شدنش کینزد. بود شده کینزد

 را میبازو کنم فرار او از. بردارم یقدم آنکه از قبل

 . دیکش و گرفت

 قرار اش نهیس یرو سرم... آغوشش به شدم پرت

 یبیعج حس. شد دهیچیپ دورم به دستانش و گرفت



  ینم. بودم آرام. وحشت نه. بود ترس نه گرید. بود

 چرا؟ . دمیترس

  سکوت من و زد حرف او برگشت  راه طول تمام

. نکردم یاعتراض چیه من و گرفت را دستم  او. کردم

.  نگفتم چیه  من و چسباند  شیها لب به را  انگشتانم او

  از که خانه  نگیپارک در آراز . دمینخند من و دیخند او

 .دارم دوست: دیکش را میمانتو نیآست شدم، یم جدا او

  حضورش از قبل. افتادم  راه و کرده جدا او از را تنم

  حمام به.  رفت باال و آسانسور در انداختم را خودم

 نهیآ در میها  لب به و شستم را خودم. بردم  پناه خانه

  گرفته بخار  نهیآ یرو را دستم  کف. کردم نگاه کوچک

  از یاثر. کردم برانداز را میها لب هم باز و دمیکش

. زدم انگشت را لبم یباال یبرآمدگ. نداشتند اش بوسه

 .  داشتند هم دیشا
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 خوف: هفتم فصل  

 

 تواند یم فرد هر یزندگ در که یاتفاق نیتر  خوفناک

 از من یبرا نیتر خوفناک. است متفاوت فتد،یب اتفاق

 یم که بود یکس تنها نینگ. بود نینگ دادن دست

 تنها. دهم  آموزش او به  را ذهنم خوب و بد توانستم

  تنها. باشم داشته دیام او به توانستم یم که بود یکس

 . بود آرامش به دنیرس یبرا من دیام

 ...اما

 .گناهه یب من یبابا: دیکش ادیفر صورتم یتو

  یها امیپ با  که ییروزها از بعد. باشم آرام کردم یسع

 .باشم آرام کردم یسع بود گذشته آراز زود و رید

  بابات می دون یم خوب دومون هر. گناهه یب آره  -

 . دنشید زندان ینر خواسته اما گناههیب

 به هم باز او و بودم داده ماتومیاولت نینگ به قبال

 و داشتم زندان از که یتماس. بود رفته ژنیب دارید

 .شوم نینگ مانع داشت د یتاک ژنیب امیپ

 . نمشینب  یر یبگ و جلوم یتونینم تو. بابامه اون  -



  من ن؟ینب و بابات گفتم  حاال تا: کردم نگاهش  اخم با

 بچه که موقع همون  شینیبب نذارم  خواستمیم اگه

 دایپ بهش ام یاحساس گهید که شدم یم جدا یبود

 نذارم گفته خودش گمی م. شینیبب یبخوا  که ینکن

 .دنشید زندان یبر

  طالق یتونست یم که نه: گفت تمسخر با و دیپر جا از

 . یر یبگ

... ناباورانه. کردم نگاه نینگ  یها چشم به. کردم خی

  شده گم اش جمله نیا با داشتم ذهنم در آنچه تمام

 بود؟  زده را حرف نیا من نینگ. بود

  دیببخش مامان... مامان: دیکوب  دهانش یرو  را دستش

 ...مامان. بگم خواستم ینم

 . برداشت جلو به یقدم

 آورده زبان به را جمله نیا من دخترک. رفتم ترعقب

 به را شکستن دل من اما بود او با حق چند هر بود؟

 .بودم اموختهین او

  اونجا ترسمیم... بابام نگران فقط من: کرد یاناله 

 فراموش خوام ینم من. میکرد فراموشش کنه فکر

 .بشه



 تنهامون ها  ماه و رفت یم اون یوقت مگه: شدم تلخ

 م؟یکن فراموشش نکهیا از دیترس یم ذاشت یم

:  دمیغر رفتم، یم که اتاق سمت به. گرفتم  را میرو

 که نفرسته پسغوم غومیپ من یبرا بگو بهش یرفت

  یباز مسخره نیا یبرا اعصابم. دنشید یبر نذارم

 .کشه ینم هاتون

  دیتاک پرستارش به مامان به  ینگاه با و  دهیپوش لباس

  خانه از سرعت به. بماند مامان همراه برگشتم تا کردم

  متیق روزها نیا که ینیماش به توجه یب و زده رونیب

 .  افتادم راه رو ادهیپ کنار دیکشیم فلک به  سر نشیبنز

 در شد خاموش و روشن صفحه... نینگ. دیلرز تلفنم

 باز... گر ید کباری... دار ادامه یخاموش و. دستم

 :کرد ارسال امکیپ . دار ادامه یخاموش .... هم

 .«دنشید رمینم گهید باشه. متاسفم من »مامان

 به توانستیم خواستیم اگر. رفت  باال لبم گوشه

 .بود پدرش خودش  قول به. برود دنشید

 .یگوش یرو  بود آراز نام بار نیا. دیلرز هم باز تلفن

 

     ک ی و هفتاد و صد    



      س .راز     

 

 .یگوش یرو  بود آراز نام بار نیا. دیلرز هم باز تلفن

  که یاتفاق از بعد نه. نداشتم مرد نیا یبرا  یپاسخ من

 یب او به بودم نتوانسته یوقت نه. بود افتاده نمانیب

  یا لحظه یبرا. بودم کرده اش یهمراه  و باشم توجه

 تمام. بکشدم آغوش به تا بود  افتهی را جرات نیا او و

 پرواز مرد ن یا یسو به روزها نیا... قلبم تمام... تنم

 یبرا بودم گرفته کار به را تالشم تمام  من و کرد یم

 ...او از یدور

 . شد  قطع تماس

.  کرد یم درد وجودم. ابانیخ سمت به کشاندم را خودم

 . کرد یم درد صدا یب تنم

  نیا در... شهر نیا در من. انداختم اطراف به ینگاه

.  داشتم درد... شیها کوچه پس کوچه، و ها ابانیخ

 آرامم توانستند ینم چکدامیه که ییها آدم انیم در

 ... چکدام یه. کنند

 گوش به تعلل بدون بار نیا. دیلرز تلفن هم باز

 . چسباندمش



 ؟ییکجا  -

 چه؟ تو به: شکست  میصدا

 روزه؟یف ییکجا: شد تر آرام شیصدا

 دهینشن را جمله نیا. ندارد یربط او به بودم گفته

 ام؟ گفته چه بود دهینفهم بود؟

 .  جهنم: دمیکش ادیفر

 کنم یبدخلق نطوریا بخواهم بود دیبع. بود دیبع من از

 .دیخند او و کردم اما

 خودم به د؟یخند یم چه یبرا. کرد مغلوبم اش خنده

 ...  او و کنم یبدخلق نطوریا بودم داده اجازه  و جرات

 .خانم بده و جهنم  آدرس  -

 . بردار سرم از دست: بود خفه میصدا

 داتیپ تونم یم ساعت چند تا بخوام من یلعنت آخه  -

 بندازم رو برم  یکنیم کار هی یدار یچ یبرا... که کنم

  امیب ییکجا نمیماش با ؟ییکجا بفهمم که  گهید یکی به

  کارت به یکار . بزنم یدور هی برم خوام یم دنبالت؟

 ؟ییکجا بگو  فقط ندارم

 از. دیایب دنبالم به خواستیم نکهیا از. بود دهیلرز دلم

  هنوز نکهیا از. ببرد خود  همراه مرا خواستی م نکهیا



 را آدرس. آمدم مقر. دارد  دوستم دیبگو  که بود او

 ادامه را رمی مس ابانیخ  از یاگوشه و  کردم مشیتقد

 یم فکر که آنچه از زودتر یلیخ. شد  شیدایپ. دادم

. برگرداند را سرم و زده  هم سر پشت بوق دو. کردم

 .  زد اشاره سر با نگاهمان یتالق با

 شده تر کوتاه. شدم رهیخ اش شده تر کوتاه یموها به

 نیب را دستم خواستیم  دلم یلعنت و... ترجذاب. بود

 مرا همانطور گری د کباری اگر مثال. ببرم فرو شیموها

  را میها دست دادم یم جرات خودم به دی شا دیبوس یم

 . ببرم فرو شیموها نیب

 ینم: دیکش  رونیب شهیش از  را سرش او و کردم تعلل

 ؟یای

 . راننده کمک یصندل  یرو نشستم

 اخم. کرد نگاهم و فرمان سمت کرد کج را سرش

 .نسوزوندتت جهنم نمیبب بذار: زد لبخند و کردم
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. گرفتم رو  و میها لب پشت  تا آمد یا  مسخره خنده

 هم ات سوخته: گرفت رو او و ندشیبب ذاشتمیم دینبا

 .باشه ریگ نفس تونه  یم هنوز

  طپش به قلبم.  بود گفته قصد از. بود گفته یخاص جور

 از را نگاهم  و گرفته صورتم مقابل را دستم. افتاد

 .دوختم رونیب به پنجره

 ها ابانیخ  به ینگاه. چرخاند را فرمان  و زده راهنما

 م؟یریم  کجا: انداختم

 .دماوند یالیو  -

 .خونه برگردم دیبا من : افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 ؟ ینیبب و نینگ امروز یخوا یم یمطمئن  -

  بود؟ گفته او به

  باهات که زد  زنگ. نکن نگام ینطور یا : زد یچشمک

  گفتم بهش. یدینم جواب و تلفناش و کرده دعوا

 .کنم یم داتیپ

 خونه؟  رمینم شبم یگفت  -

 . بهش گمیم نمیا: گفت طنتیش با

 مونم؟ یم کجا یگیم وقت اون  -



 ...  هم دیشا. کنم بغلت فقط دمیم قول. من شیپ  -

  نگاهش. دوخت  صورتم به و گرفته ابانی خ از چشم

:  رفت باال  لبش گوشه و میها لب یرو  تا خورد یباز

 .بوسه هی... هم دیشا

  توانست یم  چطور. شد یفرار  ام پنجگانه حواس تمام

 !زند؟ اشاره موضوع نیا به پروا یب نطوریا

 .نداره یریتقص نینگ: زدم  یا سرفه تک

 حق نیا بهش که ییتو مقصره که یاون. دونم یم  -

 خواد یم دلش چقدر هر تونه یم کنه فکر که یداد و

 خودت یزندگ تو کنه قبول دیبا. باشه داشته توقع ازت

 ... یدار و

 .کنم یم براش یکار هر من  -

 یم کاریچ  خودت یبرا تو : دیپرس قرمز، چراغ پشت

 روزه؟یف یکن

 .کردم  نگاهش رهیخ

 ؟ینکرد یکار خودت یبرا چرا  -

 .مادرم کی من چون. داشت یا ساده پاسخ
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 .مادرم کی من چون. داشت یا ساده پاسخ

 تمام در من داشته نیتر مهم البته و نیتر ساده نیا

...  دخترکم مادر. بودم مادر کی من.  بود ام یزندگ

  یمعنا شان یزندگ که بودند گرید  زن چند مگر

 !داشت؟  یگرید

  روزها همان. بودم شده بزرگ تیذهن نیا با من

 بودند خواسته و بودند سپرده آغوشم به را عروسک

  باز چشم که کردم فکر روز آن به. باشم مادر شیبرا

 یصورت آن در. گذاشتند آغوشم در را نینگ و کردم

 او از چشم نتوانستم که کرد یم یدلبر چنان فیلط

  مامان را عروسک که یبار  همان مثل درست . رمیبگ

 اما نینگ. باشم مادر شیبرا تا بود سپرده آغوشم به

 تنها داشت لب  به لبخند شهیهم که عروسک برخالف

 دهیکش یها لب آن با. بود کرده من میتقد  را لبخندش

 یم صورتش یقرمز در که یرنگ ی صورت نازک



  یها  دندان و بود دهیکش را شیها  لب د،یدرخش

 یزندگ از من. بود کرده فیرد میبرا را اش نداشته

 . دانستم یم  را یکی نیهم

. بودند نکرده فیتعر را یگر ید یایرو من یبرا هرگز

 یرو را یساختمان  یها سازه بودند نخواسته هرگز

 یحت من. کنم نظارت رفتنشان باال به  و نمیبچ هم

 از بتوانم تا نداشتم هم را فرهاد یآهن نیماش

 ها توپ و ها  چوب و ها نی ماش. ببرم لذت اشی سوار

  با را شیاهایرو دهیفر. بود برزیفر و فرهاد به متعلق

  یها برگ دنیچ هم کنار از و زد یم رقم ها  پارچه

 یعروس لباس کردن فی رد یبرا هم کنار در درختان

 نهیس به را دستم توانستم  یم تنها من... من و

 . رود خواب به دیشا بکوبم عروسکم

 ؟یش  ینم ادهیپ  -

. داشت تعلق او به که یاخانه در. افتادم راه همراهش

 و کرد تند قدم ،یاشهیش در از گذرمان محض به

 ...و غمت نمینب: دیچیپ گردنم دور به دستش

 . زشته. نهیبیم یکی کن ولم: شدن رها یبرا کردم تقال

 .ستین یکس  -



 سال و سن مرد و زن حضور دیام به من. کردم خی

 ست؟ین ی کس گفت یم او و بودم شده  همراهش دار

 داشونیپ  گهید ساعت چند . دعوتن یمهمون شام  -

 .شهیم

 خونه؟ برم نبود بهتر: دادم فرو را دهانم آب

 نییپا سمت به خود همراه و گذاشت ها   پله یرو پا

 به مرا ،یبعد  ها پله سمت به دمیچرخ از قبل. کشاندم

  یروتخت با تخت همان یسو به. کشاند اتاق یسو

  و تخت یرو کرد پرت را چیسوئ و یگوش. رنگ اهیس

  شانه یرو به و دیکش باال را دستانم. ستادیا میروبرو

 .نمتیبب بذار: زد ه یتک خود یها

 یرو نگاهش یفندق. شدم رهیخ ش یها چشم به

  یلبخند. رفت نییپا و  باال ام نهیس. د یچرخ صورتم

 .شده ترم سخت بهت فکرنکردن روز اون از بعد: زد

 چرا؟ : دمیپرس یکمرنگ لبخند با

 .بود تر ساده زیچ  همه بودمت دهینبوس تا  -
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. دیخند شی ها چشم. بردم تر عقب را سرم. دیتپ قلبم

 . دیبوس را ام یشان یپ و دیکش  جلوتر را خود

 در آرامش یها نفس دادم اجازه و بستم را میها چشم

 میها ه یر به را عطرش یبو. شود قی تزر وجودم

 .باش آروم: گفت او و فرستادم

 دور به شی ها دست یوقت  خواستینم گفتن. بودم آرام

 را یا بوسه تنها یوقت دهد آزارم تا بود دهیچینپ کمرم

 . بود آرامش سراسر که بود چسبانده ام یشانیپ به

 و گرفت را دستم. گرفت عمق لبخندش. زدم لبخند

 نشست. کردم نگاهش وحشت با. تخت یسو به کشاند

 بلند را شیزانو... او از فاصله با. نشستم... تخت لب

  نگاه رخم می ن به... من به رو... اش لبه گذاشت و کرد

 نیا یتو  کنه یم فکر. نباش ریدلگ نینگ از: کرد

 .باشه  باباش پشت دیبا  طیشرا

  تخت یرو کردم فراموش و گرفته دندان به را لبم

 بود، ریگ نفس براقش یروتخت با که  یرنگ اهیس

 . دونم یم: کردم یم نگاه او به و نشسته



 ؟ یدلخور چرا پس  -

 .یچی ه: آوردم لب به  یتلخ لبخند

 سر یتند به. گرفت را  انگشتانم. شد دراز دستش

  یباز به  را انگشتانم او اما دنشید  یبرا برداشتم

  که. کرده داغونت ینطور ی ا که هست یز یچ هی: گرفت

 .یبزن داد یاونطور شد باعث

 .متاسفم: کردم زمزمه  خجل و معذب

  یخال متاسفم : شیها  لب به دیچسب ی مرموز لبخند

 . شهینم یخال

.  کردم نگاه شیها چشم به و دمیکش عقب را خودم

 و اششانه  سمت کرد کج را سرش. دیخند  شیها چشم

 .کرد نگاهم رهی خ رهیخ

 ؟ یکن یم نگاه یچ به  -

 .تو به  -

  یرو یدست و اهیس تخت به... انداختم اتاق  به ینگاه

 دوست اندازه از شیب را تخت نیا. دمیکش  اش پارچه

 بی عج خانه نیا حد از شیب یدیسف انیم در. داشتم

. دیچیپ ام  معده در یالحظه  یدرد. آمد یم چشم به

 .رمیبگ  تخت از چشم  نتوانستم



 نشست ام  شانه یرو یدست شوم، متوجه آنکه از قبل

 . کنم تحمل تونم ینم گهید: گوشم ریز شیصدا و

 پرت. امشانه یرو دست فشار از شدم رها عقب به

 شدن جا به جا  یبرا خوردم یتکان... تخت یرو شدم

 . دمیبوس دهم واکنش بتوانم آنکه از  زودتر او و

 از یمین اما... راندنش عقب یبرا. بودم قرار یب

 . بچربد من به زورش دارم لیتما بود مطمئن  وجودم

. گردنم دور به شده دهیچ ی پ شال سمت به آمد دستش

 را سرش. دمیبوس تر قیعم راندش، یم که عقب

 که را دستم و فشرده  هم به را مژگانش. برد عقب

 به و گرفت راندنش، عقب یبرا بود اش نهیس یرو

  رانده عقب وار  نوازش را  انگشتانم. کشاند سرم یباال

 و رفت میموها  انیم به گرش ید دست. کرد متوقف و

 .دیبوس را ام چانه ینرم به. کرد خم سر
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 زد  کنار را میموها. دیکش آغوشش  یتو تر  کینزد مرا

 . شد رها تکه تکه نفسم. زد بوسه را گردنم بار نیا و

 .  کرد لمس گردنم یرو را  نینگ ییاهدا فیظر  ریزنج

 وانهید قلبم ضربان. برگرفت در را وجودم تمام التهاب

 . دیکوب یم وار

. بستم را میها چشم... سکوت  هیثان چند. رفت عقب

 . رفتم یم  نجایا از دیبا. رفتم یم دیبا

 . سخته: کرد زمزمه گوشم کنار یاگرفته یصدا با

 . گشودم چشم

 که جا نیهم کنم یسع  و ببوسمت نطوریا نکهیا  -

 نکهیا. کنم لمست شتری ب نخوام نکهیا . بمونم هستم

 دوستت من. بگذرم ازت نکهیا. باشم تفاوت  یب بهت

 ... و دارم

  یم دیبا. دیکش ریت قلبم. بود خورده نی چ اش یشانیپ

 دیبا گذرد یم ذهنت در یزی چ چه ستین مهم گفتم

 االن نی هم دیبا. یری بگ فاصله من  از دیبا. یبرو

. است بس لحظه نیا یبرا گفتم یم دیبا. یکن تمامش

  ستین قرار که باشم مطمئن توانم ینم یده ادامه اگر

 که. نکنم لمس را ات خورده تراش تازه کوتاه یموها



 دور به نخواهم و دارم نگه بدنم کینزد را میها دست

 ...اگر. چمی بپ تی ها شانه

  نقدریا آدم من: کرد پچ پچ تر آرام. کرد خم را سرش

 .تونم ینم. ستمی ن شدنا محدود

  منقبض تنم. صورتم یتو  خورد و بود داغ نفسش

 .  خشک دهانم و بود شده

 . کرد نگاهم درد پر یها  چشم با

 انیم به دستم اگر. کردم دیترد. بردم باال را دستم

 .شد سست یا لحظه انگشتانم . دیرس یم شیموها

 .روزهیف  نیبب و من  -

 سرش. شی موها انیم زدم چنگ و بسته را چشمانم

. دیکوب وارتر وانهید قلبم. دمیکش ام نهی س سمت به را

 خود یرو مرا. زد یغلت . دیچیپ دورم به دستانش

 ...  کرد خم  صورتش در قوا تمام با را سرم و دیکش

 .دمیبوس

 . دمشیبوس

 مرا. آمد نییپا گردنم تا میموها انیم از انگشتانش

 باز چشم. گرفتم تر محکم . چسباند خود به شتریب

 تمام. بستم چشم. دیبوس را گوشم الله. کردم



 به را اش چانه. شد زنده وجودم  یتو خفته احساسات

 قهوه راهنیپ قهی بند سمت برد دست و دیکش گردنم

 .  رنگم یا

 ...  اگر. شد نییپا و باال قلبم ضربان

  یگرید از بعد یکی. کرد باز را راهنشیپ یها دکمه

 به را یبعد بوسه. زد یم جگاهم یگ به یا  بوسه یوقت

 یتالش. راهنمیپ یقهی لبه  به را یبعد. چسباند ام چانه

  یراهنیپ یها نیآست از شی بازوها دنیکش رونیب یبرا

 بود، گذاشته شینما به را اش برهنه نهیس حال که

 . نکرد

 به را ذهنم و دهیکش نییپا  اش نهیس یرو تا را نگاهم

 .بستم داشتم، سر در که یافکار تمام یرو
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 به را ذهنم و دهیکش نییپا  اش نهیس یرو تا را نگاهم

 .بستم داشتم، سر در که یافکار تمام یرو



 *** 

  رنگ به یاهیس که یااندازه به اطرافم یکیتار در

  سرم. شدم داریب بود، آمده در تنم یرو سبک ملحفه

 یاندک. داشت قرار سخت و سفت بایتقر یبالشت یرو

 تمام شی گرما که یمرد یبازو از و  دمشیکش باال

  هم با ها سوال. کردم بلند بود، گرفته بر در را وجودم

 بودم؟  کرده را نکاریا  چرا. آوردند هجوم  ذهنم به

  سواالت ن یا از فرار یبرا  ذهنم دیشا.  آمدی م خوابم

  کندن جان و یسخت به. دادیم نشان  یواکنش نیچن

 یگرما حجم از. دمیکش  رونیب آغوشش از را خودم

. دینچرخ  دهانم در زبانم. بود کرده اماحاطه  که تنش

 از را خودم یسست و رخوت  با... احمق من... من

 اتاق دور تا  دور را میها مردمک. دمیکش نییپا تخت

  نیج شلوار... مبلمان... یصندل و زیم. دادم حرکت

 شال... سبکم یمانتو. من تابستانه بلند راهنیپ... او

 . میموها یرو

 . او مردانه راهنیپ. آمد میپا ریز  تا نگاهم

 بود یاحوله  اندازه به اش یبزرگ. زدم  چنگ را شالم

 ...  او  با بودم؟ کرده چه من. بپوشاند را تنم که



 دستش کف. شد جا به جا تنش. خورد  یتکان دستش

 و گشود چشم یناگهان یل یخ و کرد حرکت تخت یرو

 یرو کرد رها را تنش دنم،ید با. شد زیخ  مین همزمان

 ؟ یریم یدار کجا : بست چشم و نرم تشک

 رفتن یبرا  ییجا من. بود او با حق. دمیگز را لبم

 .بود آمده بار به که یافتضاح از بعد نه. نداشتم

 .روزهیف  -

 .برم دیبا من: کردم بلند را  اضطرابم به نشسته یصدا

... نجایا ایب: دیکش و گرفت را دستم مچ حرکتم،  از قبل

  همه توجه ی بر جا هر یبخوا شب نصفه کی ساعت

 .یکنی م جلب رو

 را خود. چرخاندم  چشم ساعت دنبال به  زده وحشت

  از شال. تخت یرو نشستم اجبار به من  و دیکش عقب

  چنگ سرعت به و خورد یم سر می ها شانه یرو

 . زدمشان

 اته؟ گشنه  -

 استرس از یادیز حجم یوقت نه قطعا ؟یگرسنگ

 چه در مامان  و نینگ.  بود شده بدنم  وارد همزمان

 بکنم؟  را نکاریا بودم توانسته چطور من بودند؟ یحال



 گوشم پشت  را میموها. داد ُسر تخت یرو را خود

 به چشمم تا گرفتم کار به را تالشم تمام من و فرستاد

 . نشود دهیکش اشبرهنه تن سمت  به وجه چیه

 . میبخواب ایب  -

 ...آراز  -

  نکن فکر ی چیه به: کرد  درازم تخت یرو  خود همراه

 . میکنیم صحبت  موردش در صبح فردا. بخواب فقط

 

  و نکاریا  دینبا من: شد ری سراز میها  چشم از اشک

 . کردم یم

 

 

 

     هفت  و هفتاد و صد    

      س .راز     

 

  به شتریب را سرم و زده یغلت. دیکش باال را خودش

 ... ششش: کرد خم  خود یسو



 اطرافمان یک یتار. زد کنار را صورتم یرو  یها  اشک

  به درخشان ماه و یقد پنجره از که یاندک نور با تنها

  شستش انگشت. بود شده روشن د،یتاب  یم اتاق داخل

 .  کن نگام: کرد حرکت  چشمم ریز

.  دادم حرکت صورتش یسو  به را میها  چشم  اجبار به

 بغض. خورد صورتم به نفسش. کرد خم را سرش

 می ها اشک اما بود شده آرامتر ام نهیس یتو

  بهم: چسباند امیشانی پ به را شیهالب . ختیریم

 ؟یدار اعتماد

 امیزندگ به پا مرد نیا که یسال کی از کمتر در من

 را اعتماد و تیحما از یگر ید یمعنا بود، گذاشته

. باشد همراهم لحظه هر در تا بود او. بودم کرده درک

  یایدن از مرا تا بود. گاه هیتک و شود  یحام تا بود

  توانستیم چطور. بکشاند یدیجد یایدن به گذشته

  را سوال  نیا بودم آمده  همراهش جا نیا به تا یوقت

  یکیتار در تا بود شده محو میها اشک پرده بپرسد؟

 لمس یبرا. کردم بلند را دستم. نمیبب  را صورتش

 بوسه به  را انگشتانم. چرخاند  یسر او  و صورتش

 .کرد مهمان ی پ در یپ یها

 . بذارم تنهات ست ین قرار چوقتیه گهید  -



 . دادم فرو را دهانم آب

  ستین قرار. یباش تنها بعد به نیا از ستین قرار  -

 .  یبذار تنهام

 و فرستادم م یها هیر به را اطراف یهوا.  دمیکش نفس

 و خودم به بذار. باشم  تیزندگ تو بذار: زد یلبخند

  خوب چقدر  تونه یم  یزندگ نیا بدم نشون خودت

 .باشه

. آوردم زبان به. ندهیآ از... دهیترس و بودم دیناام

 یاعتراض ما به  تونهینم چکسیه: کرد نوازشم دستش

. من جز نه... تو جز نه. توئه و من یزندگ نیا. کنه

 . چکسیه

 یچ هیبق ستین مهم من  یبرا: دیبوس را گوشم کنار

. کننی م کاریچ  آدما نیا نباشه مهم هم تو یبرا. گنیم

 که یکار  نه ننیبیم رو هیبق فقط مردم نیا چون

 ... و کننیم خودشون

 یواقع یمعنا کی که یاجمله. بود آرامبخش یا جمله

  میها چشم. نبود نیا جز یزندگ. بود او  با حق. داشت

 را گوشم الله. دادم تکان یسر و کرده  بسته و باز را

 به تر  محکم. رساند شکمم به را دستش. دیبوس



 یگرما. خورد گردنم به نفسش. دمیکش آغوش

 . افتاد هم یرو مژگانم و گرفت برم در حضورش

  و سقف از نگاهم. گشودم تلفنم زنگ با را روزم

 روبرو، دی سف تمام وارید یرو ییطال و اهی س یتابلو

 و وانیا از محو یریتصو. شد دهیکش ن ییپا سمت به

 و چسباندم گوش به را یگوش. زدم غلت یتند به

 .مامان متاسفم: کرد  ناله نینگ

.  آورد هجوم وجودم به کوتاه جمله نیهم با یار یهوش

  برهنه یها  نهیس یرو از ملحفه و گرفتم باال را سرم

 یرو شده  خم دمشید. چرخاندم  چشم. خورد سر ام

 .  من به پشت و وانیا یها نرده

 یچ دونم ینم کدفعهی نداشتم یمنظور  بخدا مامان  -

 کرده تتیاذ چقدر بابا دونمیم من. گفتم یاونطور  شد

 ...مامان

 . دمیکش دندان به را لبم

 باهام؟ یزن ینم حرف: داد  ادامه دارش بغض یصدا

... خدا رو تو یول شدم یبد دختر دونمیم. دونمیم

 تو بدون من مامان... مامان. کردم غلط مامان

 . رمیمیم

 .خورد ُسر چشمم گوشه از یاشک



 

     هشت  و هفتاد و صد    

      س .راز     

 

 در صبح تا را شب تمام که یمرد. خورد یتکان

  اجبارم که یمرد. بود کرده نوازشم و بودم آغوشش

 میمستق که یمرد. بودن عتریسر یبرا  بود نکرده

  نوازشم هاساعت که یمرد. باشد درونم بود نخواسته

.  بود زده زمزمه ام ییبا یز از گوشم کنار. بود کرده

 ...مرا که یمرد

 . دمیگز را لبم

 . افتاد  هیگر به نینگ

  که شیها لب به را دستش یتو فنجان  و دیچرخ آراز

 سمتم به  یقدم. شد من  معطوف نگاهش رساند،یم

 .نکن هیگر: گفتم یگوش یتو و آمد

 .مامان... بخدا. مامان ببخش  -

 هم در یتند به سم،یخ صورت دنید  با شیها اخم

 و دمشیکش باال تنم یرو و  زده چنگ ملحفه به. رفت



... بابا دنید رمینم. یبگ تو یچ هر: داد ادامه نینگ

 ...مامان

 .کردم فراموشش من: دادم فرو را دهانم آب یسخت به

 جمله آن هم  هنوز. بودم نکرده فراموش. گفتم دروغ

 و نشسته تخت لب. کرد یم ینیسنگ  قلبم یرو

 یم هم مرد نیا روز کی. کرد نگاهم پرسشگر

 اورد؟یب میرو به را بود ام یزندگ در  آنچه توانست

 دنبالت؟ امیب ییکجا... شم فدات. مامانم برم  قربونت  -

 خاله به. بودم نگران همش دمینخواب صبح تا شبید

  جات گفت آراز. نداد جواب یول زدم  زنگ هم دایش

  کن اس ام اس و آدرس ؟ییکجا گه؟یم راس. امنه

 .امی یم االن

 .امی یم خودم گهید ساعت هی تا  -

 .داد تکان یسر اخم  با او و دیپر  راستم چشم

 و تو و من. امروز می ر یگیم جشن هم با. باشه  -

 .  ادی یم داره برزیفر ییدا یراست . یمامان

 . افتاد  جانم به یلرز

 . دنبالش میریم هم شب آخر  -

 زد؟ زنگ  بهت: دمی پرس ناباورانه



  نترنتیا به تی گوش ایگو یول بود زده زنگ شما به  -

  که گفت و زد حرف یمامان با زد زنگ. نبود متصل

 .رسهیم و داره پرواز امشب

 و بود کوتاه باشه«» کی  تنها خبر نی ا یبرا  پاسخم

 .  کردم  قطع را تماس

 . یبر خوادینم دلم: کرد یاقروچه دندان

 یحت. انداختم  صورتش به ینگاه و  برداشته سر

...  من برخالف. نبود دایپ  هم صورتش  یها چروک

 ...  من برخالف. بود اشی جوان  اوج در هنوز

 م؟یبود دهیند حاال تا  -

  یهاپلک  پشت... اشیکمان  یابروها... شیها چشم

 .افتاده

  را زانوش.  اشچانه  ریز فرستاد را شستش انگشت

  را انگشتانش. زد هیتک آن به را آرنجش و دهیکش باال

. شیهالب  سمت خورد سر  نگاهم. گرفت  دهانش مقابل

 .بود دهیبوس مرا هالب نیا با. دیدو صورتم به رنگ

 ... روزهیف  -

 دمیدزد چشم و دهیچیپ دورم به ترمحکم را ملحفه

 .  شدن دور یبرا



 .میکن ازدواج ایب  -

 

     نه و هفتاد و صد    

      س .راز     

 

 .میکن ازدواج ایب  -

 خودم. شد بدل  یاخنده به میهالب  یرو آمد  که یلبخند

. برخاستن  یبرا زدم چنگ را ملحفه و دمیکش عقب را

. برخاستن یبرا کردم تقال و کرده جمع   را میپاها

 امیهمراه بود، شده  مچاله دورم به که یا ملحفه

.  شدم دهیکش ناگهان و کرد لمس را نیزم  میپاها. کرد

 داشت، قرار شی پاها ریز آن از یقسمت که یاملحفه 

... شدنم رها از قبل... آن با همراه هم تنم . شد دهیکش

 ... شیصدا دنیشن از شد خوب حالم. شد بلند شیصدا

 .باش مراقب  -

 را میبازو. نکرد یتالش دنم،یکش آغوش در یبرا

  یتو ختهیر یموها. شد ام ییرها از مانع و گرفته

  از نانیاطم با. شد زیخ مین او و بردم عقب را صورتم



  حموم: کرد بلند را ملحفه و کرده م یرها ستادنمیا

 .اونجاست

 رو. گرفتم  دندان به لب و  دمیلرز مشیمستق اشاره از

 و دمیکش اش اشاره ریمس سمت به را خودم  و گرفته

 ؟یدار الزم یزیچ: شد بلند شیصدا

 تا را نگاهم یا لحظه و زده چنگ را ییکشو در

 بود،  کینزد اهیس تخت  به هم هنوز که شیپاها

 نیطرف به سرم شدن دهیکش با ام یمنف پاسخ. کشاندم

  جلو  به یقدم و کرده رها را ملحفه. بود همراه

 مکث. افتاد خودم به قد تمام نهیآ در نگاهم. برداشتم

 سمت به گردنم از را نگاهم. ستادمیا مقابلش و کرده

 هم کوچک. نبود بزرگ میهانهیس. دادم سر نییپا

 ژنیب گفته به و بود اندامم متناسب دکتر گفته به. نبود

 و برده ها آن از یکی ریز  را دستم. افتاده و ختیر یب

. چندان نداشت آمدن باال یبرا ییجا... دمشیکش باال

  یرو دست. ختیر یب ای است افتاده بود نگفته او

.  بود شده دا یپ یچاق اثرات روزها نیا. گذاشتم شکمم

  نگفته هم باز او اما کردم یم شروع را  ورزش دیبا

 . هستم  چاق بود



 برخالف... روزها نیا برخالف. دمیکش تنم به یدست

  انگشتانم. نشدم زاریب خودم لمس از... دور یهاسال 

  یزیانگ وسوسه  حس. کشاندم میپا ران یرو به را

... شتریب کردن لمس یبرا یحس. دی دو پوستم ریز

  او. بود زده بوسه او که ینقاط تمام کردن لمس یبرا

 که ینواح تک  تک. ست العاده فوق بود کرده زمزمه

 باسنم  یرو را دستم.  است شیستا قابل بود گفته

 یبرا یمختلف یها یجراح   به بارها ژنیب. گذاشتم

  کرده امتناع من و بود زده اشاره شدنش  بزرگتر

...  و بودم یراض داشت که یااندازه از من. بودم

  نیا از باشد؟ زاریب شان یکوچک از هم او بود ممکن

 بودنشان؟ نرمال

  به چرخاندم را سرم یتند به. داد تکانم  آهنگ، یصدا

 ادیفر بلند  دور یسالها یآشنا دیام... بسته  در سمت

 .دیکش

  افتاده من جان بر که ستیدرد عاشقت، چشم »دو

 .« ستفتادهین پا از هنوز  را قلندر ن یا بنازم. ست

 

     هشتاد و صد    

      س .راز     



 

 

  ینیسنگ دوش از که یآب دادم اجازه. ستادمیا آب ریز

 یصدا خت،یر یم سرم به حمام سقف در شده هیتعب

  من داشته تنها . بستم را م یها چشم. کند  قطع را آهنگ

  که یآغوش  یگرما. بود حضورش شب تمام از

 .  بود نشده غیدر من  از یالحظه 

.  دمیکش رونیب را خودم تنم، به آب برخورد از خسته

 به را وارید به شده نصب دیسف قفسه یتو  دیسف حوله

 چشم. کردم باز یآرام به را در و ده یچیپ تنم دور

 و خورده  تا میها لباس. نبود او از یاثر  و چرخاندم

  نظر به.  رفتم جلوتر. داشتند قرار تخت یرو مرتب

  کردم دراز دست. باشد رفته باالتر اتاق یدما دیرسیم

  کرده مرتبشان او. کردم  مکث و رمیز لباس  سمت به

 یکس از یاثر. بودم دهینشن ییصدا شبید... ای بود؟

  خانم محرابه... بود ممکن. خانه در  بود نشده دایپ

 ...را میهالباس 

 ... من یخدا. گذاشتم صورتم  یرو را دستم

  یبندها بستن یبرا. زدم تن را میها  لباس عجله با

  یصدا که بودم، دهیکش سر پشت به را  دستانم لباسم



 او و دمی چرخ یتند به. برگرداندم عقب به ییهاقدم

  کدوم: دیکش رونیب دستم از را بند دو. آمد  جلوتر

 ؟یکی

 .یوسط: کردم زمزمه یسخت به

 دست. نکرد میرها هم، به  سگک سر دو  شدن بند با

: شد دهیچیپ تنم دور به و  نشسته میبازو یرو  شیها

 .داره یخوب حس

 ؟یچ: کرد ریس را تخت میها چشم

. بهت بودن کینزد نقدریا. کردنت  بغل نطوریا  -

 .کنم کمکت دنیپوش لباس یتو تونمی م نکهیا

 را دستم. آغوشش از رفتن  رونیب یبرا کردم تالش

 از را راهنیپ. آمد جلوتر او و کردم  بند راهنمیپ به

: آورد سرم ی باال  تا را اش قهی و دهیکش رونیب دستم

 ...بپوش

 .تونمیم خودم: کردم تقال

 دنشی پوش تو خوامیم  االنم و آوردم درش من  -

 . کنم کمکت

  بند. زدم تن دستانش نیب را  راهنیپ. گرفت گر صورتم

  میپاها... ها پله سمت دیکش را دستم و د یچیپ را امقهی



  نگاهم متعجب و نرفتن یبرا نیزم به  چسباندم را

: زد لبخند و راندم زبان به را خانم محرابه نام. کرد

. بمونن جا همون شب بودم  داده امیپ بهشون  شبید

 .  کنن حیتفر بمونن. ان یمرخص یروز دو گفتم

 یبمون هم شما که: کرد کینزد هم به را شیابروها 

 .یکرد رفتن عزم یول

  آشپزخانه به ینگاه. شدم همراهش و دهیگز لب

.  زدم خود دور به یچرخ آزادانه بار نیا و انداخته

 و گذاشت شخوانیپ یرو  را یچا از شده پر فنجان

  فنجان دور به را میها  دست. یصندل  یرو نشستم

  آهنگ... لش یموبا یگوش سمت شد خم و کردم حلقه

 یصدا دنیچیپ با و کرده  رد را پخش درحال یها

 و دهیکش جلو  یکم را آهنگ. برگشتم سمتش به دهیها

 رو تو: گرفت یگوش سمت به را اش اشاره انگشت

 ... ها گهیم

 : خواند دهیها

 تنگم دل... مرا  نام لب بر نبر  وفا، یب یا برو هم »تو

 .« شد گانهیب

 

     ک ی و هشتاد و صد    



      س .راز     

 

 

  به. زد لبخند میها چشم به... رها... بلند. دمیخند

 را شکالت. شدم رهیخ شی ها  چشم مردمک در خودم

 را سرم. آورد دهانم سمت  به و دهیکش رونیب بسته از

 . یکن یم ضعف: کرد اخم و بردم عقب

 .  ندارم لیم  -

 اون از بعد  و ینخورد شام شبید یول. دونمیم  -

 . یکنیم ضعف تی فعال حجم

 از... شکالت گرفتن یبرا کردم دراز دست ریز به سر

  داد،یم دستم به که را شکالت. بودم یفرار  نگاهش

 . کرد امینیب  نثار یاضربه

  بیعج حس نیا از. بود  آرام صورتش. برداشتم سر

  ینم من. میبرا بود درک قابل ریغ یحس. دیلرز قلبم

 . شد یم  رو و ریز دلم اما... را حس نیا دمیفهم

 و چرخاندم  چشم دنبالش به یوقت. آورد میبرا را فمیک

 .نهیماش تو: گفت

 . برات ارمی یم یبخور  تو تا: افتاد راه حرکتم،  از قبل



. یتنبل بدون... رفتن یبرا من از یدرخواست بدون

 را آن. برگشت فیک با و رفته باال  را ها پله تمام

 به دستم کنار را اش هیتک داد،یم قرار که مقابلم

 وخم فیک گرفتن یبرا کردم دراز دست.  زد شخوانیپ

 امگونه به را گرمش صورت. دیبوس را ام گونه. شد

 ...آراز: زبانم به اعتراض و آمد لبم به لبخند. دیکش

 ... جانا: گفت گوشم کنار

ر انگشتانم  دیکش آغوشم به شتریب. شدم گرم... شد س 

 حس نیا از... گرم آغوش نیا از نکردم امتناع من و

 . بیعج

 به. زد راهنما. نشستم نیماش یصندل  یرو کنارش

 را فرمان... تهران یسو به  حرکت یجهت خالف یسو

 و کردم تماشا را رخش مین. نکردم اعتراض. چرخاند

 .یبر بذارم ستمین آماده هنوز... ساعت هی: گفت

 دادم اجازه. بردم عقب را  سرم و بسته را میها چشم

 ران یرو را دستم او و شود رها میموها یرو از شال

 . کند  ریاس انگشتانش نیب میپا

  سر درختان  نیب در... کی ش یها ساختمان انیم در

 فیظر یلیخ  که یکالم یب آهنگ نیب... دهیکش فلک به

 کامال را شیصدا او و دیرسیم گوش به یسخت به



: سمتم به چرخاند  را سرش... بود آورده نییپا

 ...روزهیف

 . کردم نگاهش

 ؟یخوب: گفت

 ؟ یخوب تو: کردم اضافه. دادم تکان یسر  نانیاطم با

  من... تو  بودن خوب  شرط به خوبه حالم من  -

 تو یوقت آرومم من... تو دنیخند شرط  به خوشحالم

 .یباش تو  اگه خوبم یل یخ من. یهست

 

     دو و هشتاد و صد

      س .راز     

 

 ؟ یخوب تو: کردم اضافه. دادم تکان یسر  نانیاطم با

  من... تو  بودن خوب  شرط به خوبه حالم من  -

 تو یوقت آرومم من... تو دنیخند شرط  به خوشحالم

 .یباش تو  اگه خوبم یل یخ من. یهست

 *** 



 سفر از. کردم سکوت  به قیتشو را مامان  و نینگ

  به برزیفر برابر در دینبا که آنچه و گفتم ژنیب بودن

  زیم یرو به را نفرمان سه عکس. آوردند یم زبان

. انداختم آشپزخانه به را  خودم و برگردانده ونیزیتلو

 داشت دخترکم که را یوجدان عذاب حس توانستم یم

.  کردم بارانش بوسه و دمشیکش آغوش به. نمیبب

  را یامکیپ... یابانیخ سامان یسو به کردم اشروانه 

  نینگ است ممکن اگر که جوان  پسر یبرا کردم حواله

 تر ساده ی امکیپ با جوان پسر. برگرداند تر آرام را

 .داد پاسخ

 حتما« . ن یدیبخش و نینگ  »خوشحالم

 آن یبرا را بود افتاده اتفاق نمانیب آنچه تمام دخترکم

  که من برخالف... من برخالف. بود کرده اعتراف مرد

 از ه،یهمسا  مرد با وجودم شدن کی شر وجود با

 .  بودم کرده زی پره افتاده اتفاقات حیتوض

 هاعکس نی آخر یساز آماده و خانه کردن زیتم یبرا

  مکث. گرفت را دستم مامان که بودم آمد و رفت در

 صورتم او و کردم نگاه صورتش به پرسشگر... کردم

  ته تا شیهاچشم. موشکافانه و قیدق. کرد برانداز را



  و داده فرو را دهانم آب. زد لبخند و دهی کاو را وجودم

 مامان؟ شده یچ: فشردم را دستش

 ؟یوب...خو  -

 .خوبم: زدم لبخند

 . ر...ک... شُ :  بست چشم

 ؟ یخوشحال ادی یم داره برزیفر: دمیکش را دستش

 به را نگاهش و کرده رها را دستم ین یسنگ نفس با

 مقابل و شده خم. دوخت نقطه نیدورتر در ییجا

 غصه ،یکن فکر بهش  نمینب: نشستم لچرشیو

 چند ادیب بذار. یکن ناراحت و خودت یکن گله. یبخور 

 اعصابت یخودیب. بره بکشه و راهش و  باشه یروز

 دینبا کرده دیتاک چقدر دکتر نره ادتی . شهیم خورد

 .یبش یعصب

 . نداد یپاسخ

 سمت  کرد کج را راهم دهیرس راه از امیپ یصدا

 . تلفن یگوش

 ؟« یخوای نم »کمک

  را لبم یرو آمده لبخند و  ختهیگر مامان  نگاه مقابل از

 .  کردم یگوش نیاسکر میتقد



  کرد اجبارم و آورده زبان به را نامم یسخت  به مامان

 سراغش به و گذاشته جواب یب را دهیرس  راه از امیپ

 ... آز...ر...آ...آ: برداشت سر و ستادمیا  کنارش. بروم

 آراز؟ : دیتپ قلبم نامش، آمدن زبان به از

 .ادی...یب... بگو: کرد دییتا سر با

 .رفت باال میابروها 

 . دکترم  -

 مامان؟ انیب یچ  یبرا: شد گرد  میها چشم

 .شاااام  -

 

     سه  و هشتاد و صد    

      س .راز     

 

 

 دعوت داشتم، حضورش یبرا که یاقی اشت وجود با

 .می باش  تنها امشب بهتره: کردم رد را مامان

 که نمیبب را  نگاهش ته توانستم یم. کرد نگاهم مامان

  و میبمان  تنها نکهیا از. دارد واهمه ییتنها نیهم از



. دمیترسیم قتیحق از اما من. بکشد ها نبودن  به بحث

 از. بمانند پنهان خواستمیم که ییها قت یحق انیب از

 یب برزیفر از. باشد نبود قرار گر ید که یژنیب

  راه ام یزندگ به که یدی جد راز و خودم از... محبت

 . بود کرده دایپ

 یگرفتن جشن و رفتن رونی ب یبرا گرفت تماس نینگ

  دادمی م حیترج. کردم امتناع. بود دهید تدارک صبح که

... میبگو آراز از مبادا. باشم او از  دور را امروز

 را درونم  خفته جانیه شتر، یب صحبت بودم مطمئن

 به نشسته آرامش  قتیحق بود ممکن و کرد یم داریب

 .کنم انیب را دلم

  یاتفاق نیتر ساده نیا... رفت برزیفر  دنبال به نینگ

 به مامان  و من. خورد رقم توانست یم که بود

 . مینشست انتظارش

 بار نیآخر که یبرزیفر با شناختم یم  که یبرزیفر

  برزیفر. داشت یادیز تفاوت بودم، دهید  شیپ سال پنج

  تا بیغر و  بیعج  یخطوط از یخالکوب  شیپ سال پنج

  سر و شده ک ی بار یابروها. نداشت انگشتانش نوک

 که یبار نیآخر از کردم فکر. نداشت هم مو یب

 صفحات  همان از یکی در را او از یعکس  توانستم



 نی آخر. بود گذشته هامدت نمیبب اشی اجتماع

 ریتصو به  دور اریبس یا فاصله از را او... ریتصو

  یادیز رییتغ روز آن از دیرسی م نظر به . بود دهیکش

 .  باشد کرده

 ... برزیفر رییتغ نیتر مهم اما

. ستادیا مامان یروبرو که آمد چشمم به یزمان

  را شیها دست رفت، یم  شیپ سال پنج که یبرزیفر

  نداشت کندن یبرا یدل و  چاندهیپ مامان گردن دور به

 مامان بخواهد دادینم زحمت خود به برزیفر امروز و

 . کند لمس را

 یخوب: کرد زمزمه و شده خم مامان  برابر در تنها

  مامان؟

  جلو شیجا  به نینگ. کرد نگاهش حرف یب مامان

 یمامان: گفت و دیچیپ مامان دور به را دستانش . رفت

 .شهی م خوب کامال ی زود به. خوبه یلیخ  حالش

  نشست برزیفر یها لب به  که را یزیتمسخرآم لبخند

 . دیچیپ  اممعده و دمید

 

 



 یشخص ی ها کانال در تنها داستان نی ا مطالعه    

     .باشدیم  مجاز سندهینو

 

     چهار  و هشتاد و صد    

      س .راز     

 

 

  سکوت من. ابدی ادامه بحث نیا نداشتم یاعالقه

  را برزیفر از یاندک. خواستمیم آرامش. خواستمیم

 ... را امخانواده  دیشا  و خواستمیم

 کنار در داشتم صبح امروز که  یآرامش دنبال

 . گشتمیم امخانواده 

 مامان مقابل زیم یرو را طال نیسنگ گردنبند  برزیفر

 یبار نی آخر از. آمد می هالب  به یتلخ لبخند. گذاشت

  هرگز که را  بابا ییاهدا یها  گوشواره ی حت مامان که

. گذشتی م هاسال بود، ختهیآو کردینم  جدا خود از

  و کند میتقد مامان به را  آغوشش توانستی م برزیفر

 . بس



 بیترت و کرده بهانه را برزیفر کوتاه سفر و یخستگ

 نینگ و من  یها یسوغات  یبرا اعتراضش. دادم شام

 شام. ادهیز  دادن یسوغات  یبرا وقت: گفتم و شد بلند

 . میبخور

... شام زیم شدن آماده از بعد. خورد  یتکان باالخره

  با که بود نینگ نیا. نشست  زیم پشت و آمده جلو

 غذا دهانش به و نشست مامان لچریو کنار غذا ینیس

 و مامان  یغذا شدن تمام یبرا ماندم منتظر . گذاشت

 ... زیم سر به نینگ  برگشت

 کجاست؟ ژنیب  -

 لبخند من و  آورد زبان به را داشتم واهمه آن از آنچه

 ... سفر. شهی هم مثل سرکار: دادم لشیتحو یا مسخره

 کنه؟ یم کاریچ قایدق ژنیب نیا میدینفهم آخرش ما  -

  مهم: شدم تلخ. دخترم  پدر... سابقم شوهر ... ژنیب

. خوبه حالمون و رسهیم  یزندگ مخارج و خرج نهیا

 ؟یکن یم  کاری چ تو میدون یم ما مگه

 .موفقم بالگر هی حاضرم حال در. مهندسم  من  -

 یمهندس میدیند که ما: نشست میها لب یرو   یپوزخند

 یگفت  یدب یرفت که موقع  همون از. یبکن یزیچ



 یخواستیم بعدش... بشم سازه مهندس خوامیم

... یچیه به یچیه که فعال یول یبش یداخل  دکوراتور

 ...که االنم

 .دارم فالور ونی لیم کی با  جیپ هی من  -

 ؟یهست ی چ تو وقت اون ؟یچ نباشه روز هی اگه  -

 شده؟  ت یحسود: دیکش یقیعم نفس

  و شده بلند. کردم ینینش عقب و بسته را میها چشم

 ممیتقد یلبخند آرامش با نینگ... ستادمی ا مامان مقابل

 وانیل. گرفتم شیپ در را  آشپزخانه ریمس من و کرد

 باد به را برزیفر مبادا دمیکش سر نفس کی را یآب

  جلو و ل یموبا یگوش ی پ رفت نگاهم. رمیبگ  ناسزا

. دیدرخش یم یگوش نیاسکر  یرو به او نام. رفتم

 :بود کوتاه امشیپ و بودم نشده متوجه را تماسش

 دارم« »دوستت

 حبس ام نهیس در را نفس جمله نیا که یبار نیآخر

 دیشا. نداشتم خاطر به میلبها مهمان لبخند و بود کرده

 زبان به را کلمات نیا بتواند ژنیب نبود خاطرم چون

  یب. کرد  یم ممیتقد سخاوتمندانه یلیخ  او و اوردیب

 یگوش  در شیصدا و گرفتم را اش شماره اریاخت

 روزه؟ یف خانم شما حال: دیچیپ



 .کردم  حل وجودم در دل و جان با را روزهیف خانم

 مهندس؟  یآقا یخوب شما  -

.  شدم خوب شنومی م و خانم یصدا که االن  -

 دن؟ یرس  مهمونتون

 .بله: انداختم اشپزخانه در به ینگاه

  یداد اجازه یگرفت تماس ممنون. بگذره خوش  -

. کنمیم کار وونیا تو... بودم دلتنگ. بشنوم و صدات

  مزاحم. بزن بهم یسر شد تموم کارت  وقت هر

 . شمینم

 کوتاه یاحوالپرس  نیهم چقدر. بودم ممنونش  چقدر

 یفراموش به را برزیفر حضور درد. بود کرده ام زنده

  و کرده قطع را تماس آرامش در. بودم سپرده

 کنار و  نشستم زیم پشت آرامتر بار نیا. برخاستم

 هیثان. خوردم شام دخترکم و دهیرس راه از تازه برادر

 تا شمردم خانه یاهال رفتن خواب  به یبرا را ها

 .برسانم وانیا به را خودم بتوانم

 

 

 



 یشخص ی ها کانال در تنها داستان نی ا مطالعه    

     .باشدیم  مجاز سندهینو

 

     پنج  و هشتاد و صد    

      س .راز     

 

 

 گرده؟  یبرم یک ژنیب آقا: دیپرس خواب  از قبل برزیفر

 مگه؟ چطور: دمیکش هم در  را میها اخم

 .داشتم باهاش یکار هی  -

: دمیکش  دندان به را لبم. نزد یا لحظه قلبم مطمئنا

 کار؟ یچ

  برگشته سرعت به اتاقش، یسو به رفتن نیح نینگ

 . بود

 داشته  یکار هی خواهرم شوهر با تونم ینم من  -

 باشم؟

  کار. هست  برادرت خواهرت شوهر از قبل: زدم شین

 . یگیم بهش یباش داشته



 خوام یم. ارهی ینم در  سر زایچ نیا از فرهاد  -

 .ژنیب  آقا کنه آب برام نجایا رانیا  بفرستم جنس

 .تونه ینم ژنیب  -

 ؟یشیم مردا کار یقاط تو حاال تا یک از: زد  یپوزخند

. رمیبگ م یتصم شوهرم  یبرا تونم ینم  من یعنی  -

 .بشه کارات  یقاط ژنیب خوام ینم

  شوهرت از  ادی یم تیلیبخ: دیکش هم در  را شیها اخم

.  میخورینم  و مالش نترس بماسه؟ ما به یزیچ هی

  یبرا یکار یمجاز  و مفت ستین یکی هم  تو شوهر

 از و  آخرش قرون تا اولش همون از. بکنه ما

 .رونیب دیکش ی م خرخرمون

 یکس ژنیب. ژنیب سراغ یبر دینبا نه یهم یبرا  -

 .یکن معامله  باهاش  یبخوا ستین

 که هم اونقدرا بفهمه شوهرت  نیا وقتشه اتفاقا  -

 میکن تجارت میبخوا هم ما. ستین بلد شهیم ادعاش

 بهش کرد یم التماس داشت یکی. مونه یحال یلیخ

 میبد چرا گفتم من اما کنه آب نجایا برسونم جنس

  محبت همه نیا تازه. هست یخود یوقت بهیغر دست

 نکنه؟ درد دستت نهیا کردم



 . میخوا ینم ما. بهیغر همون بده ببر  -

 اد؟ی یم یک ژنیب آقا باش  نداشته نایا به کار تو  -

.  گذاشتم ش یتنها و نشسته میهالب  یرو   یپوزخند

 . برگردد یزود نیا به نبود قرار ژنیب

. شود رها میها اشک دادم اجازه و نشسته تخت لب

  مهار یبرا یلیتما من و نبود هااشک نی ا یبرا یلیدل

 .نداشتم کردنشان

 یتند به شد،یم پخش که یآهنگ میمال یصدا با

 یقد شهیش به را خودم... وانیا سمت به. دمیچرخ 

 خواننده همراه یآرام یصدا. بستم چشم و زده هیتک

  یگناه محبت از ریغ به من وانهید دل: کرد زمزمه

  یب جز که طوفان مرغ چون شده. داند خدا ندارد

 . داند خدا ندارد یپناه ،یپناه

 به پا و دهیکش  رونیب ریحر یها پرده نی ب از را خودم

 به که ییتابلو مقابل نشسته... دمشید. گذاشتم وانیا

 بلند و بسته چشم کند،یم اشینقاش دیرسی م نظر

  لب به یکمرنگ لبخند. کرد یم زمزمه خواننده  همراه

 خواننده همراه او و دم یکش یقیعم نفس. آمد میها

... بنگر من حال بگشا  دل چشم آشنا  یا: داد ادامه

 زمان هر ردیگ دلم. ریمگ دهیند را دلم ساز و سوز



 بود دل یرو. تو جاودانه شور دارد سرم... تو بهانه

 .تو آستانه یسو به

 

     شش و هشتاد و صد    

      س .راز     

 

 . رفتم  جلوتر

  یلبخند. برداشت سر و کرده حس را حضورم بار نیا

  لبخند با را پاسخش اری اخت یب و کرد میتقد میرو به

 . دادم یتر قیعم

 سرک وارکید یرو از  و برخاست یصندل پشت از

 ؟ یکش یم ینقاش: دمیکش

 . وقتا یبعض  -

 .  بودم دهیند حاال تا  -

 و من مگه: گذاشت دستم یرو را دستش. آمد جلو

 .ی نیبب دنممیکش ینقاش ینیبیم

   دم؟یند االن: دمیورچ  لب



  شرط تونم یم: دوخت م یها چشم به را قشیدق نگاه

 .نجامیا من بود رفته ادتی ببندم

 واضح شیبرا اندازه از ش یب  زیچ همه. دمیدزد چشم

 را صورتم  تمام چشمانش و دیکش عقب را خود. بود

 .دیکاو

 رید: انداختم تهران شب انیپا یب یاهی س به ینگاه

 . وقته

 .بمونم منتظرت تونستم یم صبحم تا  -

 اد؟ی  ینم خوابت. ی بخواب دیبا  -

  قابل ریغ ... تو بدون دنیخواب: دیکش یقیعم نفس

  شهیهم انگار... شب هی نیهم اما بهیعج. تصوره

 .دارم و حس نیا االن که  یبود کنارم

 .بگذره  سخت بهت یل یخ قراره صورت نیا در  -

 داریب از قبل صبح یتون یم ور؟ نیا یای ینم چرا  -

 . یبرگرد هیبق شدن

 ...  اما. نبود ممکن یزی چ نیچن

 را ها رممکن یغ میبرا رو شیپ و گذشته یروزها 

  یتو دست لیدل نیهم به دیشا. بود کرده ممکن

 اجازه. دمیکش  باال را خودم  ناباورانه و گذاشته دستش



 داخل به مرا و دهیچیپ تنم دور به شیها دست دادم

 . بکشاند وانیا

 به نگاهم. زد لبخند او و شدم خم تابلو یسو به

 و  من از یریتصو... بود خودم از یریتصو

  نیا که هی زیچ: دیکش و گرفت را دستم. سربرداشتم

 .کنم شینقاش دیبا پس ادی یم خوشم یلی خ روزا

 از قبل او و رفتم باال ها پله از دنبالش به... افتادم راه

 و زانوانم ریز انداخت دست. شد خم پاگرد،  چرخش

 بلند مرا را یجاکفش به دنیرس تا مانده یباق پله چند

 را تالشم و  دمیچیپ گردنش دور به را میها دست. کرد

 .گرفتم کار به قلبم ضربان کردن تر آرام یبرا

 . کرد فوت گوشم کنار  را نفسش

  بلندش یها قدم یوقت بود میرایپذ یصورت و یآب تخت

 یفضا تمام که یر یحر یها پرده نیب  و برداشت را

 میها دست. گذاشتم نییپا بودند،  کرده پنهان را رونیب

. رفتم عقب و دهیکش ی مخمل فیلط پارچه  یرو را

  از و کرده باز  را رنگش ی آب مردانه راهنیپ یهادکمه

 . بخوابم دغدغه یب قراره امشب: کند تن



  یروز  که یهاوس پنت به. انداختم اتاق  به ینگاه

  و دیخز یمخمل لحاف  ریز او و داشتم را شیآرزو

 . نجایا ایب: کشاند سرم پشت بالشت یرو به را دستش

 

 *** 

 ام، یعکاس  یمشتر نیاول ورود با چهارم روز برزیفر

 ه؟یچ هیقض: کرد امحواله  را پرسشگرش نگاه

 . دیپرس مان نفره دو خلوت در و آشپزخانه در را نیا

 ؟یاهیقض چه  -

 ؟ یکن و نکاریا دیبا چرا  -

 .دارم دوست چون: انداختم باال یاشانه 

  یبخوا که دهینم پول تو به کهیمرت نیا: کرد اخم

 ؟یکن  کار ینطور یا

 

     هفت  و هشتاد و صد    

      س .راز     

 

 



  یبخوا که دهینم پول تو به کهیمرت نیا: کرد اخم

 ؟یکن  کار ینطور یا

 کنم کار نکهیا از. کنم ینم و نکاریا پول بخاطر من  -

 . برمیم لذت

 هی تونست  ینم که شده بدبخت نقدریا یعنی  -

 ره؟یبگ  برات یز ی چ یکارگاه

  را شیبازو من و آورد زبان به بلند یصدا با را نیا

. رونیب برم  خونه از ادیز خوام ینم من: زدم چنگ

 .ترم راحت نجایا

  میتنها و کرده ینینش عقب یا غره چشم با بار نیا

 را نیدورب. افتادم راه یعکسا  اتاق سمت به. گذاشت

 او. شد میلبها مهمان آمد لبخند گرفتم، یم دست به که

  را نتیدورب بود گفته... کنم  یعکاس امشب بود گفته

 عکس به... نفره دو عکس کی بود گفته. ایب و بردار

 در قطعا که او و خودم از بودم کرده فکر یا نفره دو

 . ندیبب یکس مبادا کردم یم پنهانش تاپم لپ یپستو

  دستان در ی احساس چیه. ستین ما دست شدن عاشق

 یم اتفاق حادثه  کی مثل  درست احساسات. ستین ما

 ... خبر یب و یناگهان. افتند



.  بود افتاده من یبرا روزها نیا که یاتفاق مثل درست

  دخترک کی نه ام ساله  چهل زن کی بود رفته ادمی

 .  ساله چهارده

. باشم آغوشش در تا ختمیگر یم خانه وانیا از هاشب

 داشت قرار او نهیس یرو سرم یوقت را میها چشم تا

 تمیر  نیتر نیریش که قلبش ضربان به و ببندم

 . بسپارم گوش بود میروزها نیا یقیموس

  یایدن ها شب مهین نیا در ... اشخانه  به گذاشتن پا

... شیها ینقاش. بود گذاشته  شینما به را او دیجد

  فوق یهای طراح. زدیم  نقش من از که ییها ینقاش

 از قبل  یچا به ادشیز اریبس عالقه...  و اشالعاده

 پتو زدن کنار یبرا اششبانه تالش نطوریهم  و خواب

. بپوشاند را  تنش شب تمام بود قرار که یزی چ هر ای

  لحاف را خودم دیبا تابستان اوج در که من برخالف

 به یاعالقه چیه او دنیخواب  یبرا کردمیم چیپ

 جهینت کی به دوم شب همان. نداشت شدن پوشانده

 به شده چیپ لحاف مرا. مید یرس دنیخواب  یبرا مطلوب

 افتادم خنده به. کرد پنهانم آغوشش در و دیکش آغوش

 داشتم نانیاطم نیا به گشودم، یم چشم که صبح اما

  یروزها   تمام خواب نی تر بخش آرام خواب نیا که

 .است و بوده  ام یزندگ



  گشودم، یم چشم یزندگ به آغوشش در که یروز  هر

  شتریب را خودم دیبا که دم یرس یم باور نیا به شتریب

 داشتن دوست از گوشم کنار او. باشم داشته دوست

 دوست قبل  از شتریب و شتریب را خودم من  و گفت یم

  را وجودم که یناامن احساس از یخبر. داشتم یم

 نه. نبود چیه از ی خبر. نبود بود، کرده ریدرگ

 یم گرفت یم را ژنیب  سراغ روز هر که یبرزیفر

 به که ژنیب پرونده نه و ردیبگ را آرامشم توانست

 .برسد یمثبت  یها  جهینت به ستین قرار دیرسی م نظر

 

     هشت  و هشتاد و صد    

      س .راز     

 و دیرسی م نظر به شهی هم از ترحال آشفته نینگ

 که بود یدادگاه لیدل به تنها  واکنش نی ا بودم مطمئن

 . نداشت یمثبت جهینت و شده برگذار ژنیب یبرا

 ساده چندان  برزیفر حضور با شیبرا م یها یدواریام

.  شد دایپ باالخره برزیفر حضور خبر از  فرهاد. نبود

 از و گرفت را  برزیفر دست مامان به ینگاه  با و آمد

 و دهیچیپ مامان دور به را دستانم. زدند رونیب خانه

  استراحت یبرا و شام  صرف از بعد که برادرانم به



  که نبود هتل من خانه. کردم اخم بودند برگشته

. بگذرانند آن در را استراحتشان فرصت تنها بخواهند

 یب یبرا و بودنشان مهمان به بستم را میها چشم

 فهیوظ از. کردم اعتراض داشتند مامان به که ییاعتنا

 ما با ینسبت که یجوان مرد و دخترم که گفتم یا

 . بود گرفته گردن به نداشت

. کرد بهانه را کار فرهاد  و انداخت ریز  به سر برزیفر

 شده؟  کار  برات ایتازگ مسافرت: دمی غر... من اما

 چقدر یمص  یدون یم. کنمیم کار ینطور یا من  -

 سرم؟ یشلوغ بخاطر کنهی م اعتراض

  شهیهم جان  یمص دونمیم بله: داشت ادامه  پوزخندم

. کننیم  اعتراض زیچ همه یبرا. کننی م اعتراض

 در به دوخته و چشمش  ماهه سه االن زن اون یول

 یکی نیا که. سرت ریخ یایب تو که. یبش دایپ تو که

  چهار و ست یب هی یتونستینم تو بود ی طوالن راهش

 . دنشید یایب یاریب ریگ ساعت

. خودم شیپ بمونه  ذاشتمینم که داشتم وقت اگه من  -

 . نجایا شیآورد یبرداشت تو

 نجا؟ یا آوردمش یناراحت االن که نه  -

 . ناراحتم: کرد یا قروچه دندان



 .من  برادر مشخصه کامال: سمتش به شدم خم

  یزیچ که االن خب یلیخ: برد  باال را دستانش برزیفر

 .  یکن یم تلخ و خودت اوقات نشده

 مامان به گمیم من: دم یکش دندان به را نمیریز لب

  چشمش هی صبح تا شبید چارهیب زن. نیکن توجه

. که ستین من مادر تنها. خون یکی اون  بود اشک

 . هست هم شما مادر

  یپا نشسته. افتمی مامان اتاق در بعد یساعت  را فرهاد

 و ستاده یا باز مهی ن در چهارچوب در... تختش

 و دیکش سرش به یدست  مامان. کردم شانیتماشا

  عقب به یقدم قیعم  نفس با. ختیر  اشک فرهاد

 که یمشکل و گفت داشت که یکار از ن ینگ. برداشتم

 نگفته. بود آمده شیپ مامان بردن مارستانیب به یبرا

  اعتراض  و رفت خواهد  ژنیب دنید به دانستم یم هم

 را پدرش داشت حق دادگاه  از بعد دخترکم. نکردم

 . ندیبب

 یراه فرهاد با بخواهم انکه از قبل ی ساعت امکیپ

 . کند ام  یهمراه خواستیم او. دیرس راه از شوم

 

     نه  و هشتاد و صد    



      س .راز     

 

 

 یراه فرهاد با بخواهم انکه از قبل ی ساعت امکیپ

 .  کند ام  یهمراه خواستیم او. دیرس راه از شوم

  برابر  در. دمید دنشید با را مامان ی ها چشم برق

  به حالتون: گرفت را شی ها دست و شده خم مامان

 .خانم حاج شده بهتر رسهیم نظر

:  داد پاسخ یآرام به و فشرد را شیها  دست مامان

 . ووبم...خو

 زودتر یلی خ. نیشیم بهترم... انشاا: داد تکان یسر

 یم اتفاق نیا مطمئنم. نیکنیم فکر که یزی اونچ از

 .براتون افته

  سبک مانتو به و دهیکش  نییپا تنم کنار  را میها دست

  به یلبخند و برداشت سر. انداختم چنگ ام یطوس

 نه؟ مگه : زد میرو

 تونم یم امروز من : گفت و دادم تکان یسر

 کنم؟ تونی همراه



. دیخند مامان و دیپرس مامان از. نبود من از سوالش

  آمدن از بعد... برزیفر بودن یروزها  از بعد... دیخند

 .  دی خند او کنار در مامان فرهاد

 تیهدا مارستانیب ساختمان سمت به را مامان لچریو

 خود به و گرفت  را میبازو و کرد بلند را دستش. کرد

  مهمونات: دیپرس لب ری ز یغرغر با. کرد ترک ینزد

 رن؟یم یک

 و گشت یبرم امشب فرهاد. دمیکش یقیعم نفس

 . بود ژنیب  انتظار به هم  هنوز برزیفر

 رونیب اتاق  از و سپرده دکترها دست به را مامان

 به را نگاهم نشستم، ی م که یصندل  یرو. میرفت

: نشست کنارم. دوختم اسبها شده  ینقاش یتابلو

 ؟یدار دوست  یسوار

 .نکردم امتحان حاال تا  -

 . میکن امتحان میبر پس  -

 .گرفت تعجب رنگ میها چشم

 . ایب باهام  -

 االن؟  -



 پس هم دیشا... دیشا فردا. نه که معلومه: دیخند بلند

 ؟یخوا یم تو که وقت هر. بعد هفته... فردا

 م؟یبر کجا قراره  -

 . من یپدر خونه: کرد ام حواله  یچشمک

 با بزرگ خانه کی... اشیپدر خانه از تصورم

 و معروف یمعمار پدربزرگش. بود مدرن یمعمار

  جهینت کی به  جستجو از بعد  که بود ینام خاتون میمر

 عنوان به پدرش. بودم دهیرس آن از  مطلوب اریبس

  یلیخ که داشت یرسم و اسم معروف معمار دو فرزند

 یبرا  یطوالن عمر جوان مرد. بود رفته دست از زود

 یسالگ دو ی سالگ چهل در و بود افتهین هنرش شینما

 جوان مرد یبرا. بود گفته وداع را یفان دار

 دیرس یم  نظر به که یعمر یبرا. بودم نیاندوهگ

 ...پسرکش دل یبرا و بود دهیرس  انیپا به مهین

 

     نود  و صد    
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 ...  پسرکش دل یبرا



 *** 

  یرنگ یاقهوه  اسب سمت به شدند دهیکش  میها دست

 لمسش از قبل. بود شده دهیکش رونیب  اصطبل از که

 .  کن لمسش: دیخند. کردم مکث

 بدن یرو...  زدن هم به  چشم  یا لحظه در انگشتانم

 بلند او و دهیکش یاههیش اسب. شد دهیکش اسب

 میهالب نیب را نمیی پا لب و برداشتم سر. دیخند

 ؟ یبش سوار  یخوایم: کرد امحواله  یچشمک فرستادم

 . بود یمنف قطعا پاسخم

  با همرنگ مژگان ریز بزرگ یا قهوه مردمک به

 را ام اشاره انگشت. شدم  رهیخ اش یا  قهوه پوست

.  دمید یا قهوه درشت مردمک در را خودم. بردم جلو

  یرو را خود و آمد یقدم چند از که دمید هم را او

 تکان قلبم... کرد دراز  را شیها دست. دیکش اسب

 یشوخ چ یه نگاهش و بود ستادهیا می روبرو. خورد

 ...نجایا ایب: دیکش را اسب افسار و رفتم عقب. نداشت

 .نشدم سوار حاال تا من  -

 . یشیم سوار امروز پس  -



  خم یسر یداشتن دوست اسب. آمد نییپا  شیها دست

 تنم دور به شد دهیچیپ طرفم، از یواکنش از قبل. کرد

 دستانش یوقت... آغوشش در نشستن. دمیکش باال و

 یحس ذره ذره ... شد دهیچیپ دورم به میتقال از قبل

 شده حبس  نفس. کرد یم  قیتزر وجودم به را بیعج

  بزرگ اسب.  شدم خم یاندک و کردم رها را ام نهیس در

 دیرس ینم نظر به بزرگ نیچن نیا بودم، نییپا یوقت

  دست. باشد دهیکش  باالتر نیزم از متر سه دو مرا که

.  گذاشتم بسته زبان گردن یرو را ام شده رها یها

 فکر از کند؟ تحمل را نفرمان دو وزن توانست یم

  باال و شی ها دست و دم یلرز خود به خوردن نیزم

 .کرد رها وجودم به را نانی اطم حس اش، نهیس رفتن

 ؟یخوب : کرد جا به  جا ام شانه ی رو را سرش

  یرو و باال نیا از که یترس به اگر. شدم خم جلو به

  خوب توانستم یم کردمیم غلبه بودن بسته زبان تن

  زدم چنگ و رفت عقب سرم. شد دهیکش  میموها. باشم

 نیب از اریاخت یب که یا ناله... میموها تار تار به

 .آمد رون ی ب میهالب

 .موهات شده راهنمیپ دکمه بند. کن صبر  -



  توجه یب من و شد جا به جا اسب. شد دهیکش میموها

  تر محکم یبرا  خوردم یتکان ام شده ری اس یموها به

 یخودکش: گفت و شد پخش سرم پوست  در درد. بودن

 .شهینم یچی ه هستم  یوقت تا. نجامی ا من ؟یکنیم

 .فقط دمیترس: گفتم آرام

 رهام خوانی نم موهاتم یحت: کرد پچ پچ  گوشم کنار

 .کنن

 تکون: کرد غرغر و دنشید یبرا چرخاندم را سرم

 .  نخور

  دست. دارد  جهی نت انگشتانش حضور با  میموها ییرها

. دیکش را افسار و کرد  عبور میپهلوها از شیها

  نگاهم. حبس من نهیس در نفس و شد جا  به جا وانیح

  ییجا از باالتر یلیخ. بودم باال. خورد چرخ اطراف در

 . بودم شهیهم که

 م؟یبر  -

 

     ک ی و نود  و صد    

      س .راز     

 



 م؟یبر  -

 از قبل. کردم حبس نهیس در و دهیکش یقیعم نفس

 تمام به وحشت. شدم  دهیکش عقب به  کردنش رها

  در  زیچ همه.  افتاد راه به اسب  و انداخت چنگ وجودم

 که بود او یها دست. افتاد یم اتفاق ه یثان از یکسر

 میبود آن بر سوار  که یاسب و کرد یم کنترل را افسار

  یسر. رفت یم شی پ ینکردن باور یسرعت با

 . چرخاندم

 ؟یخوب: گفت بلند گوشم کنار

 امکان... کردم شیبازو بند تر محکم  را میها دست

 در مرا کامال شیبازو دو یوقت قطعا شوم؟ رها داشت

 ...  اما بود ممکن ریغ بودند گرفته بر

 کنار آن  با سن نیا در  بخواهم که نبود یز یچ ترس

 با که یبزرگ نیزم دور به یچرخ از بعد. میایب

  محکم: گفت بلند بود،  شده پوشانده ی چوب وارکید

 .  رونیب میبر میخوا یم... ریبگ

.  شد دهیکش عقب اسب و  چرخاندم یسر زده وحشت

 از. دیچسب تنش به تنم و شده پرت  عقب به کامال

  یسر سرعت به. میرفت جلو و دهیپر  وارکید یرو

 همان بودم نکرده اشتباه. نم یبب را وارکید تا چرخاندم



  به. میبود دهیپر شیرو از او و من و بود وارکید

  و رفت حال در یها نیماش به. میشد یم  کینزد جاده

 . طرفه نی ا ما خونه: چرخاند را اسب سر او و آمد

  مانیتماشا جاده به ورودمان با که ییها  آدم به ینگاه

  یسر و داده قورت را دهانم آب. انداختم کردندیم

 نیماش از یکودک... میکرد عبور ابانیخ  از. چرخاندم

. گرفت مانی سو به را اش اشاره انگشت  عبور حال در

 دیرسی م نظر به اما  دیچرخ کودک  دنبال به سرم

 جاده که باشد  عبور حال در نیماش از شی ب ما سرعت

 سرعت جاده، از شدن دور با. میگذشت  و کرده رد را

 ... کمتر و کمتر. شد کمتر

 گوشم کنار و زدم چنگ  را شیبازو. برگشتم عقب به

 ...روزهیف: گفت

 و نیز به می بگو نانیاطم با  توانستمیم. خوردم یتکان

 او به کامال مرا ترس. شوم رها مبادا بودم دهیچسب او

  بود کرده خکوبمیم چنان ییرها  واهمه و  بود چسبانده

 . باشم نداشته ینانیاطم دهانم  در زبانم  چرخش از که

 خی چرا: دستم لمس یبرا شد دراز شیها دست

 ؟یکرد



  گرید. میرفت یم شی پ آرامتر. خوردم یتکان خ؟ی

 به را یرو ادهیپ بار نیا. نبود اسب دنیدو از یخبر

 .  بود داده حیترج دنیدو

 ؟یخوب  -

  من و بود دهیپرس شیصدا یتو ینگران با را نیا

 .  نداشتم گفتن  پاسخ یبرا یتوان  هم هنوز

 نگاه و دنشید یبرا رفت عقب به سرم. داد تکانم

 ؟یخوب: دیکاو را صورتم نگرانش

 مثبت اش جمله  پاسخ. دمیکش نییپا تا باال  از را سرم

 ...خوب دیشا. بود خوب حالم. بود

  یسو به او و میکرد عبور که سرسبز درختان  نیب از

  یالهایو  که یسنگالخ یا کوچه. دیچرخ  یا کوچه

  بایز یها  خانه نیب نگاهم. کرد انینما  را یاریبس

 . خورد چرخ

  اونجا: گرفت من یروبرو به را اش اشاره انگشت

 .نیبب رو

  یبزرگ رنگ اهیس درب سمت به را اش اشاره ریمس

 .کردم دنبال



 میبچگ  یسالها  تموم که یا خونه. ماست خونه  -

 .کردم یزندگ توش

  یبیعج حس اما. آمد میها لب به ی کمرنگ لبخند

 جمالت نی ا کردن ادا از او دیرسیم نظر  به. داشتم

 . دارد نهیس در یدرد

 و آرام اسب رنگ اهیس درب به دنیرس تا را کوچه

  مرد همانند هم او کردم یم حس. کرد یط  آرامتر

 اهیس در به دنیرس یبرا یا عالقه چندان  همراهم

 دهیکش افسار رنگ، اهیس در مقابل در. ندارد رنگ

 یسرما من از شدنش دور بعد... هیثان چند. شد

  به. کرد می رها و دیپر نیی پا. انداخت جانم به یبیعج

  و داده عبور دستم کنار از را افسار. دمیچرخ یتند

 شدم خم. انداختم اطراف به ینگاه زده وحشت من

 ...  کنم باز و در. نیبش: گفت او و شدن ادهیپ یبرا

 و دیکش اسب سر به یدست. کردم نگاهش زده وحشت

 و چسبانده نیز به را دستانم جفت. رفت در سمت به

 ...آراز: کردم یا ناله

 

     دو و نود  و صد    



      س .راز     

 

  دور قدم چند و کرد یمکث دنمید با. برگشت عقب به

 از دنمیکش نییپا یبرا را دستانش. برگشت را شده

 کنار و سپردم دستانش به را خودم. آورد  باال اسب

 ؟یشد ترسو نقدریا یک از: دیخند گوشم

 و گرفته دندان به لب. گذاشت نمیزم آغوشش در

 نیزم به تر  محکم را میپاها. انداختم اطراف به ینگاه

 لمس را ن یزم توانستم ی م هم باز نکهیا از. فشردم

 اطراف به ینگاه  و دهیکش یا آسوده نفس کنم

  به یدست من و شد دور در کردن باز یبرا  او. انداختم

 ...یول بود یعال: دمیکش یا قهوه  اسب سر

  تجربه بازم بخواد دلم نکنم فکر: کردم  زمزمه آهسته

 . کنم اش

 اهیس در. رفتم تر عقب من و دیکش ی ا ههیش اسب

 گذاشته شینما  به خود در را یا قهوه و  کرم یا خانه

 اهیس یها نرده با... یآجر  کامال بود  یا خانه. بود

  و کردند یم  جدا اطیح از را بزرگش وانیا که یرنگ

 یسو به را توجه نگاه نیاول در شی ها  برگ طرح

 . دیکش یم خود



. افتاد راه نیزم به  گرفته قرار یها  سنگ یرو

 به و دیدو رونیب یدار سال و سن مرد همزمان

  را رنگ اهیس  تنه با یا شهیش بزرگ در. آمد سمتمان

 و گرفت را  اسب افسار. آمد جلو آراز. بود کرده باز

 .دییبفرما: زد اشاره

 درخت دو و  خانه یرو نگاهم . برداشتم جلو به یقدم

  و ها درخت  قدمت مطمئنا. خورد یباز مقابلش  بزرگ

 . گشت یبرم شیپ سالها  به خانه

 . آقاجان یاومد خوش  -

: زد شیرو به یلبخند و انداخته مرد به  ینگاه آراز

 ...  فرج آقا ممنون

 .آقا یای یم نداشتم خبر  -

 .بزنم یسر هی گفتم. شد کدفعهی  -

 ...  طرف نیا از: زد اشاره من به

 خوش: کرد خم میبرا یسر او و دادم مرد به یسالم

 . خانم نیاومد

.  افتاد راه کنارم و سپرده مرد دست به را  اسب افسار

.  شدم  رهیخ شده دهی چ  مرتب یگلها و باغچه به

. دمیچرخ   یتند به نشست کمرم یرو به که دستش



: زد ساختمان به یا اشاره او و نبود مرد از یخبر

 .می مون ینم ادیز

 به که یا  پله چند از و انداختم ها درخچه به ینگاه

 ختم یا شهیش بزرگ در به و رفتند یم  نییپا سمت

 طبقه چند یوارکید میرو شیپ. میرفت نییپا شدند، یم

  داده یجا  خود در را یی ها مجسمه و کتاب که بود

 وارکید امتداد در گرفته  قرار نهیشوم کنار از. بود

  کی به لیتبد یستون. می رفت باال پله دو از و میگذشت

  یلوسترها . بود شده نهیآ پوشش با شده کیش وارید

 فرش به. کردند یم لیتکم را نیزاید تمام  هم یبرنز

: زد اشاره کرم یراحت مبلمان و رنگ قرمز  دستبافت

 .  گردم یبرم  االن نیبش

 قرار م یروبرو درست که رفت ییها پله سمت به

  یدرب و بودند شده جدا مانند پله فیرد دو با و داشتند

 به دیرس ی م نظر به که  بودند داده یجا  خود در را

  تماشا بهتر یبرا را سرم. شد خواهد بند  ینیزم ریز

 گزگز یاندک میپاها. چرخاندم چشم و کردم خم کردن

 .بود بدنم در  یلرز هم هنوز و کرد یم

 .نیاومد خوش  -



 لیم یچ: زد  میرو به یلبخند  رمردیپ. خوردم یتکان

 ن؟یدار

 . برس بکارت  تو فرج آقا ستین یازین  -

:  گفت رمردیپ و آمد نییپا را ها پله. دمی چرخ یتند به

  اگه. ذارمی م تنهاتون پس. جان آقا نی راحت  جور هر

 . نیکن صدام نیداشت یکار

  را میها لب یسخت به. داد تکان مثبت عالمت به یسر

 درم: گفت شدنش دور نیح رمردیپ به او و دمیکش

 .ببند

:  گفتم و دیرس گوش به یآهن در شدن بسته یصدا

 .یکرد یم  رونشیب دینبا

  و کرده پرت  مبل یرو کنارم را خودش. آمد  جلوتر

 و فرستاده کاناپه دسته یرو را شی پاها. دیچرخ 

 موندی م نجایا اگه: گذاشت  میپاها ی رو را سرش

 نهیبیم ین یبب یباش دنبالش چشم با همش  یخواستیم

 . نه ای کنمی م کاریچ من

 

     سه و نود  و صد    

      س .راز     



 . هیقشنگ خونه: دمیکش شیموها نیب یدست

 . انگار آره : آورد لب به  یتلخ لبخند

 ؟ یندار دوست رو نجایا: دم یپرس تعلل با

 . یینجای ا خوبه: بست را شیهاچشم 

 .میباش ناهار فکر دیبا کنم فکر  -

 االن. خوردن یبرا میکن یم درست یزیچ هی  -

  جات تو دمی م حیترج البته. بخوابم جا ن یهم خوامیم

 .یبکش دراز کنارم و یکن عوض و

 .ادیب یکی اگه  -

 یعنی. ببنده  و در گفتم بهش نیهم یبرا: زد  یپوزخند

 .ادین

. کرد میتماشا و گشود را شیها چشم. دمیخند  آهسته

 و بست را شیها چشم. بود رهیخ هم در نگاهمان

 ه یتک را شیپاها. شد بلند تلفنش زنگ یصدا همزمان

 د،یکشیم رونیب بیج از که را یگوش و کرده گاه

 .باشما  تنها کمی  خواستم باری: کرد یغرغر

 تنها؟: کردم  پچ پچ آهسته

:  چسباند گوش به را یگوش و کرده ام حواله  یچشمک

 خاتون؟  میمر احوال



 دمیشن: دمیشن یگوش پشت از را آشنا زن یصدا

 .ورا نیا یاومد

 . اومدم داشتم ییکارای  -

 آشناست؟ .  اری ب همراهتم...  ایب شام  -

  آراز همراه عنوان به نداشتم قصد. دمیگز لب یتند به

 . رمیبگ قرار  زن مقابل

 ...گهید روز هی. نه امشب  -

 اون به پا تونسته که نمیبب و دختر اون خوادیم دلم  -

 .بذاره الیو

.  خاتون شهی نم امشب: گفت او و شد تر  زیت میهاگوش

 .کنمیم شیمعرف یزود به حتما یول

. فتدیب اتفاق نیا نبود قرار. شد حبس امنهیس در نفس

 گذشته یروزها... او طرف از نه و من طرف از نه

 من اما دیبخشیم آرامش را  وجودم بودنش. بود خوب

 و کنم اعالم یکس به  را حضورش نداشتم قصد

 . دهد انجام یکار  نیچن هم او  خواستمینم

 تلفن پشت خانم میمر و دمیکش میها دندان به را زبانم

 خودم بعد هفته دیشا. باش خودت مراقب. باشه: گفت

 .دنتید اومدم



  نیا... آراز از شدن دور یعنی آمدنش. رفت نفسم

 .بود بی عج اش یشگی هم حضور از بعد یدور

 . بده خبر یاومد وقت هر  -

  خاتون میمر: گفت کرد،یم جدا گوش از که را یگوش

 .نهیبب و خانمم  خوادیم

 . باشه ی خوب میتصم کنمینم فکر  -

  یرو به و گرفت را دستم و دیکش تر عقب را سرش

 . دهم یباز را  شیموها تا نشاند شیموها

 .زود ای رید چه. بفهمن د یبا باالخره  -

 با ادی ینم خوششون مطمئنا. کنمینم فکر  نطوریا  -

 .بشن مواجه من

 اد؟یب خوششون  دینبا چرا: دیکش هم در  را شیها اخم

 .ذارنیم احترام انتخابم  به اونا

  مشخص... ستین شده فیتعر تو و من نیب رابطه  -

 ... دایپ ادامه یک تا ستین

  دستم مچ و  برداشت یزی خ ام،جمله شدن تمام از قبل

 .روزهی ف هیابد ما رابطه: گرفت را

 



     چهار  و نود  و صد    

      س .راز     

 

 

 برخالف بود ساده انشیب.  زدم زل یفندق یها چشم به

  با ییروبرو آماده من. افتاد یم اتفاق که یتلخ قتیحق

  درد من  کنارش در... او کنار در. نبودم قتیحق نیا

 دورم به را ش یها دست یوقت را مرد نیا من. نداشتم

 زدیم وندیپ تنم به را شی ها لب یوقت کرد یم حلقه

  و سن کم ی جوان کرد،یم یکی من با را  خودش یوقت

 بود یبزرگ یتلخ قتیحق  اما دمیدینم خود از ترسال 

  روبرو آن  با یروز دیبا  گفت یم او که همانطور که

 او که  بود یروز یبرا انتظارم چند هر. شدم یم

 یزن. دیکش یم گرید یزن یسو به را قشیعال

. شود همراه او با که یزن... تربا یز یزن... ترجوان 

  چانه به را شیها لب... فرستاد میموها نیب را دستش

 میها چشم... و تر نییپا. رفت تر نیی پا. چسباند ام

 .  شد بسته

  شتریب و  شتریب بار هر که بود یمرهم... آغوشش

 . دیبخش یم امی الت را میدردها



 ادی به یقیدقا به آغوشش در را کوچک یها  لحظه

 یم بالشت  به سر که شب تا کردم لیتبد یماندن

 َدَمر را خودم. کنم یادآوری را ها آن تک تک گذاشتم

 تمیر با همراه او دادم اجازه و کردم جمع آغوشش در

 . کند ینقاش را شکمم یرو کرد یم زمزمه که یآهنگ

  خواب به. کردم امتناع و  کرد دعوتم گرفتن دوش به

  راه بودم دهیچیپ دورم به که یاملحفه  با من و رفت

 گفته به که یا العاده فوق ییالیو ی خانه  در افتادم

 کی. بود خاتون میمر  و پدربزرگش یطراح اش

 .  یمیقد مشترک یطراح

 یسرک و کرده مکث رنگ دیسف باز مهی ن در برابر در

. شدم رهیخ یپزشک  یها دستگاه از پر اتاق به. دمیکش

  تا یپتو و بالشت نطوریهم و دیسف  تمام تخت به

  و کوچک ساعت به... دستش کنار کاناپه یرو خورده

 را خودم. داشتند حضور جا  همان که ییداروها بسته

 دستگاه دیرسی م نظر به. چسباندم در  چهارچوب به

  ماریب کی یرایپذ را یادی ز یروزها شده نصب یها

 . بودند

 ...  بابامه اتاق  -



 تنم، به اش برهنه تن دنیچسب و برگشتم عقب به

 به را شیها دست. شد شیسو به چرخشم از مانع

  یا ملحفه  دادم اجازه. دمیکش عقب و ده یچیپ تنم دور

 .  باشد نمانیب مانع تنها بود شده  رها بایتقر که

 نیا با منم... انیب ها دستگاه نیا نکهیا از قبل یعنی  -

 . اتاق نیا تو اومدم ها دستگاه

 .دمیکش یقیعم نفس

 کاناپه نی ا یرو تا بود من مال پتو و بالشت نیا  -

 سرمش و شم داریب شب دو ساعت شب هر تا. بخوابم

 ... بدم انجام و قشیتزر و کنم عوض و

 .است نداشته کار ن یا یبرا یسن

 یم نگام کردم یم عوض و سرم یوقت  شب هر  -

  لحظه همون خواد یم دونستم یم که یجور هی... کرد

 . کنم گم و گورم

 . یبود  پسرش تو: گذاشتم دستش یرو دست

 .کردم حس را شیصدا یتو بغض

 خواستهینم دلش فقط داشته دوست مطمئنا  -

 . یبکش عذاب کنارش ینطور یا



 عقب  خود همراه که مرا. شد خم دستم کنار از

 . ستین مهم برام: دیغر د،یکشیم

  برات  یچ: چسباندم  اش برهنه نهیس به را سرم

 مهمه؟

 .تو: کرد زمزمه دم، یکشیم که حمام  یسو به

 ... بود مهم یلیخ. بود مهم او

 میها لب  به را سکوت مهر که بود مهم یآنقدر

  خانه در طالقم یبرا برز یفر دهم اجازه و بچسبانم

  از مستانه لطف  به که یبرز یفر. دهد سر ادیفر خودم

 . بود شده مطلع طالقم

 

     پنج  و نود  و صد    

      س .راز     

 

 

 شوک: هشتم فصل  

 



 سر به که یکج نسبتا یروسر با پوش دیسف زن

  یاحامله ادیز  احتمال: زد میرو به ی لبخند داشت،

 .زمیعز

  کرده خی  من اما. آمدینم  یسوز. بود گرم. بود روز

 .دیلرزیم میها دست. بودم

 آبگوشت یبو شدم،یم ادهیپ که یتاکس از... روز آن

. دیچیپ دلم و دیرس مشامم به خان یسیع گذاشته بار

...  زدم عق و آب یجو تا  رساندم یسخت به را خودم

 را شالم. نداشت آوردن باال یبرا چیه امیخال معده

.  رفتم باال  آسانسور با و تنم دور به دمی چیپ  تر محکم

 و نداشتم آشپزخانه به گذاشتن پا توان... بعد روز

 ... دکتر میبر  دیبا: ستادیا  سرم یباال  حال  نگران نینگ

 . زدم دم استراحت از و کردم ی راه را نینگ

  یپا نگران  و نینگ دعوت به. آمد او که بود عصرگاه

  از بعد و دید نینگ را شیها چشم  ینگران. ستادیا تختم

 کردم مشیتقد یکمرنگ لبخند. گفت آن از شدنش یراه

 . نگفت چیه و خواند   را نگاهم ایگو مامان و

 یروبرو .  افتادم راه و کرده  کاله و شال سوم، روز

  لبخند او و نشستم دیسف روپوش  و کج ی روسر با زن

 . یاحامله: زد یقیعم



  یآ من: دادم فرو یسخت به  را دهانم آب. نبود ممکن

 . ستین ممکن.  کردم ید وی

 چند هر. میبش  مطمئن سمینوی م شیآزما برات قطعا  -

 قطعا بگم تونم یم یدار که یعالئم به توجه با

 .شده جا  به جا  احتماال... اما یاحامله 

.  دیچیپ ام معده بودم؟ باردار. انداختم چنگ ام نهیس به

 ری بگ شیآزما جواب: گفت و فشردم شی رو را دستم

 سابقه. کنم ادداشتی برات و الزم یها  مراقبت که

 ؟یداشت  یباردار

 .قبل  سال چهار  و ستیب: بستم را میها چشم

 مراقب یل یخ دیبا یول. گمی م کیتبر: کرد کج یسر

.  هست باال یها  مراقبت به ازین سن نی ا یتو. یباش

 .  ستین یباردار یبرا ینرمال چندان سن  یسالگ چهل

.  کرد یم اشتباه دکتر. دادم دیام خود به. دمیگز را لبم

 من. نداشت امکان یزیچ  نیچن. قطعا کرد یم اشتباه

 ینم... توانستم ینم . باشم باردار توانستم ینم

 .کردم یا ناله... یوقت  توانستم ینم... توانستم

 ش؟یخوا ینم  -

 .کردم شی تماشا عاجزانه من و دیپرس زن را نیا



 

 یشخص ی ها کانال در تنها داستان نی ا مطالعه    

     .باشدیم  مجاز سندهینو

 

     شش و نود  و صد    

      س .راز     

 

 .  کردم شی تماشا عاجزانه من و دیپرس زن را نیا

 . دمیلرز خود به... گرید فرزند ؟یحاملگ 

 . باش آروم فعال. هیچطور طی شرا مینیبب بده شیآزما  -

  دکتر با حق. گرفتم را برگه و کنده یصندل از را خودم

 را موضوع نیا بتوانم تا بودم یم آرام دیبا... بود

 با بتوانم داشت امکان بود؟ هضم قابل اما. کنم هضم

 م؟ یایب کنار بزرگ شوک نیا

 ...یراوند  خانم  -

 .برگشتم طرفش به و گرفته در چهارچوب به را دستم



 یتو که نیری بگ تماس نفر هی با باشه بهتر دیشا  -

  یلیخ حالتون رسهی م نظر به. نینباش تنها طیشرا نیا

 .ستین خوب

 حالم. نبودم خوب که جهنم به. رونیب دمیکش را خودم

 که ینفس از... زیچ همه از. خوردیم  بهم خودم از

  توجه یب نیچن نیا بودم توانسته چطور. دمیکشیم

 از رونیب یها یصندل. نشستم ها یصندل یرو. باشم

  خوب حالتون : آمد جلو جوان یمنش... دکتر اتاق

 ست؟ ین

 ...آب: کردم رها را نفسم

 نیا توانست یم آب دیشا. شد دور سرعت به یمنش

 سمتم به را آب وانیل زن. کند خاموش را  درونم آتش

 از او و کردم دراز سمتش به را لرزانم دست. گرفت

.  چسباندش م یها لب به و کرده  امتناع سپردن دستم به

.  بودم شده باردار  یسالگ چهل در... من. دمینوش یکم

 بسته و باز  را میها پلک... او و یسالگ  چهل در

  از یکی. گرفت جان  چشمانم مقابل در صورتش. کردم

.  دارد یخوشبخت  حس بود  گفته که ییها شب همان

 ...سالها از بعد

 کنم؟  خبر و دکتر خانم ن یخوایم: گفت  نگران یمنش



.  بردم یگوش سمت به را دستم. بود یمنف پاسخم

. گرفتم  و افتهی ها امیپ  ستیل نیب از را اش شماره

  آنچه از عتریسر یلیخ و  شد حک یگوش یرو نامش

 روزه؟ی ف خانم جانم: دیرس گوش به شیصدا دیبا

 ...آراز: کردم یاناله 

 . شه فدا آراز دلم؟ جون جانم؟  -

 خواستمینم را شدنش فدا. بستم را میها چشم

 . خواستمیم  را حضورش

 ؟یاییم  -

  بهتر. گرفته صداتم ؟یاخونه ام؟یب کجا: دیخند  آهسته

  ؟ینشد

 . دکترم مطب  -

 نفس و دهیچیپ یگوش دور  به ترمحکم  را انگشتانم

  او. کردم رها دهیبر ده یبر و یسخت  به را نمیسنگ

 که بود او... یریگ میتصم یبرا کند کمکم توانستیم

 .آمدیم

 خوبه؟   حالت  دکتر؟ کدوم  -

 بدم؟  آدرس من نی خوایم: دیپرس جوان یمنش



  من. کردم کج را سرم و  گرفته سمتش به را یگوش

 بودم؟ آزار  به محکوم

 گهید ربع هی تا گفتن: برگشت دستم به یگوش

  خانم بگم بهتره؟ حالتون. باشم مراقبتون. رسنیم

 ... دکتر

 .دمیکش نیطرف به یسر و بسته را میها چشم

  یم صداشم. تلفن پشت شد نگران یلیخ خدا بنده  -

 . شده  بد حالت دیفهم یوقت دیلرز

 

     هفت  و نود  و صد    

      س .راز     

 

  اممعده و  سوختیم می ها چشم. دیکشی م ریت سرم

 .  بود کرده پا به غلغله

  یروزها. دمیلرز... یکودک. گذاشتم شکمم یرو دست

 از دورتر. بودند دور یلیخ . نداشتم بخاطر را یحاملگ

  از روزها آن. باشم داشته یدرست درک بتوانم آنکه

... مارستانیب بودم رسانده ژنیب. بودم رفته هوش

  ژنیب آمدن هوش به از بعد. ام حامله بود گفته دکتر



 زده جانیه و بود خوانده گوشم در را شدنم مادر خبر

 . باشم خودم و کودک مراقب دیبا که بود کرده اضافه

 به من و بود رفته سفر یبرا ژنیب هم بعد روز سه

 بودم افتهی یا دفترچه. بودم بازگشته ام  یقبل یروزها 

  کتاب یتو زن که همانطور. سمیبنو دخترکم یبرا تا

  نوشته هم من نوشتیم کودکش یبرا  روزها آن

  یخبر... هابودن تنها از... یتکرار یروزها از. بودم

 کرده خبر را  مادرش و خواهر و برگشته ژنیب تا نبود

 گوشم در را مامان نبودن هیکنا روز و شب تمام. بود

  با. بود فرستاده امیپ را  فرهاد مامان تا بودند خوانده

 و میبود شده رازیش یراه  ژنیب از خبر یب و فرهاد

  بود داده سر ادیفر سفر از دوباره برگشت از بعد ژنیب

 .  باشد تهران متولد دیبا بچه که

 پشت راننده کمک یصندل  یرو  بابا کنار که را شب آن

  اشک  تهران تا و نشسته اش یلجن یپژو فرمان

  روزها آن ژنیب. نکردم  فراموش هرگز بودم ختهیر

 تهران در کودکش تا کرد  جدا بابا و مامان از مرا

. نگذاشت امخانه  به پا صبح بابا. شود متولد

  و برگشت مکث بدون را  آمده ریمس. نکرد یاستراحت

 . ختیر اشک تلفن پشت بعد یروزها  مامان



 .  شد باز  یاقهوه در

  با و چرخاند چشم و دهیکش داخل در یال  از را خود او

 دستم و زد  زانو مقابلم.  برداشت قدم یتند به دنم،ید

  ؟یشد یچ: گرفت را

  نجایا بودم  خواسته چرا. زدم پلک صورتش به رهیخ

 به چیه  دینبا نکهیا نه مگر بودم؟ گفته چرا باشد؟

 آوردم؟یم زبان

 بعد هیثان چند و رفت اتاق  سمت به عجله  با یمنش

 شیآزما: آمد جلو شیآشنا دیسف یمانتو با دکتر خانم

  با باشه مناسب امروز کنمی نم فکر اما براشون نوشتم

  استراحت امروز و فردا یبرا نیبذار بهتره... حال نیا

 .کنن

 ؟ یچ شیآزما: دیکش هم در  را شیها اخم

  منتظر. دوختم صورتش به را ام زده وحشت نگاه

 .یباردار: گفت دکتر خانم و بودم واکنشش

 بودم  منتظر. من سمت به دیچرخ سرش  یتند به

 مادر. بود ساله چهل یزن کودکش مادر. کند اعتراض

 مادر. ساله سه و ستیب  یدختر با بود یزن کودکش

  بزرگتر سال  ده او از دیایب ایدن به بود قرار که یا بچه

 . بود



 واقعا؟: زد یبرق نگاهش

  واقعا؟: فشرد تر محکم را دستم... دیخند

: دیپرس  که بود دکتر خانم نه من مخاطبش بار نیا

 د؟یهست همسرشون

 بدون و نانیاطم با  او و دیچیپ درد. شد پاره دلم

 .بله: گفت درنگ

 

     هشت  و نود  و صد    

      س .راز     

 

 

 حرف بدون نگاهش. شد شکافته قلبم نیر یز پوست

 دست. بس و زدیم موج  آن در یخوشحال تنها... بود

 از. شودیم  گرمتر لحظه هر دیرسیم  نظر به شیها

 دیکش سر نفس کی را آن  و خواست آب یوانیل یمنش

 .شهینم باورم: برداشت  سر یناگهان  یلیخ و



 یقیدقا تا که ییهالب. شد دهیکش میها لب اریاخت یب

 واکنش به حال  نداشتند خوردن تکان یبرا  یحال شیپ

 .  کردند یم  حرکت او صورت کیمیم

  آنکه بدون رفتم راه کنارش را طبقه چند  ساختمان

  دست هم باز.  باشد شده دهی کش رونیب دستش از دستم

.  شد دهیکش  باال نمیآست. نشستم تخت یرو دستش در

 در سوزن.  شد فشرده و دهیچی پ چیبازو دور به رگبند

  هم یرو  چشم  یا لحظه. رفت فرو گوشتم و پوست

 از تر محکم. فشرد را  دستم تر محکم او و گذاشتم

 یرو. بود نکرده رها را دستم که گذشته ساعت کی

 نشسته دو هر شیپ یق یدقا که انتظار یها یصندل

 زن با. ستاد یا شخوانیپ مقابل او و برگشتم  م،یبود

  و... قهیدق چند. بود صحبت مشغول شخوان یپ پشت

 یچ: دمیپرس  نشست،یم  که کنارم. آمد  جلو باالخره

 شده؟ 

 ام شانه به را آن یناباور نیع در. کرد خم را سرش

  تا خواستم ازش کنم صبر فردا تا تونم ینم: زد هیتک

 . کنن ل یمیا برامون و  جواب عصر

 تمام  هم باز شیادآوری. دادم قورت را دهانم آب

 .دیفهم یم  یکس اگر. لرزاند را وجودم



 ...آراز  -

 .جانم  -

 .میبزن حرف دیبا: کردم قفل هم در  را میها دست

  خونه؟ ینر امشب یتون یم  -

 شه؟یم مگه  -

:  کرد یمکث  او و آوردم زبان به یجد کامال را نیا

  بعد. میزنیم حرف من خونه میریم... خب یلیخ

 دیبا. یکن  استراحت الزمه. خونه یبرگرد  یتونیم

 دیتاک دکترم که یدید.  یباش خودت  مراقب شتریب

 . یباش مراقب دیبا که داشت

 ... من  -

 . دمیکش یقیعم نفس. برداشت سر

... نگرانم نکه یا با. آرامشه العاده فوق حس هی مثل  -

 خوب حس هی اما جونم  به افتاده ترس نکهیا با

 .دارم آرامش

 ؟یچ نگران  -

 پسش از تونمیم شم؟یم یخوب پدر من: دیگز را لبش

  تجربه تو که خوبه. یباش  مراقب یلی خ دیبا ام؟یبرب

 .  یکن کمکم یتون یم قبل از یداشت



 نینگ داشتن یبرا او. آمد  میلبها یرو ی کمرنگ لبخند

 . کردینم بازخواست مرا

 یلیخ دیبا. ادیینم ایدن به یسادگ نیا به بچه هی  -

 مینبود روز هی اگه یحت میکن یکار دی با. میبکن کارا

 خوب یزندگ یبرا دیبا. باشه نیتضم اش ندهیآ

 منم روز هی اگه... روانپزشک شیپ برم دیبا. میبساز

 ؟یچ باشم نداشته دوسش بابام مثل

 آن مقابل که  یجوان مرد و زن و شخوانی پ به ینگاه

 ستین ممکن نیا از شیب. انداختم بودند ستادهیا

 کنارش ق یدقا و لحظات تمام. کنم سکوت بخواهم

  یزیچ... تر  بخش لذت توجهش. بود بخش لذت بودن

. بستم را  میها چشم اما بودم نکرده تجربه هرگز که

 نیا آراز: کردم زمزمه و کرده حبس نهیس در را نفسم

 ...بچه

 ...تو و من بچه. ماست بچه نیا: گفت زده جانیه

 .م یدار نگهش میتون ینم ما  -

 

     نه و نود  و صد    

      س .راز     



 

 

  آخر میم یوقت درست... نکردم اشتباه. زد  خی نگاهش

 . بود زده خی نگاهش آوردم، زبان به را جمله

  محل از را دستش و گرداند رو بست را  شیها چشم

 .  دیکش اشچانه  تا شی موها شیرو

 . سالمه چهل من: کردم اضافه یتند به

  ستین مشخص: دادم ادامه و دمیشن را قشیعم نفس

 هی تو و من...  بعدش. ادیب ایدن به سالم بتونه  بچه نیا

 ...رابطه

 حرومزاده؟ یبگ یخوا یم: برداشت سر یتند به

  شکمم یرو یتند به را دستم . دادم فرو را دهانم آب

  و محکم و کرد پر را صورتم تمام میها اخم و گذاشته

 .نه: گفتم قاطع

. خوامیم بچه هی دونستمیم من... ماست بچه اون  -

 . رمیبگ و جلوش نکردم یتالش چوقتمیه

  زیچ همه کردمیم فکر من یول: انداختم چنگ شالم به

 سرم مدت  نیا. سرجاشه  رمیبگ و جلوش نکهیا یبرا



  چکاپ یبرا دیبا که بودم کرده فراموش و بود شلوغ

 .برم

...  اومده بوجود اون. افتاده یول بوده اتفاق هی نمیا  -

 .کنار مش یبذار ستین  قرار ما. باشه خوادیم یعنی

 ...تونمینم  من: دمیکش نی طرف  به یسر

 به. برخاست ناگهان و  کرد نگاهم رهی خ لحظه چند

 مشت دست. افتاد راه به  شگاهیآزما س یسرو سمت

. کردم فرو دستم کف گوشت در را میهاناخن و کرده

 از. افتاد  جانم به هم با تهوع حالت و معده درد

 .میبر پاشو: شد کینزد و آمده رونیب سیسرو

 .زدم شی صدا وار ناله

. میزنیم حرف  خونه. می بزن حرف من  خونه میبر  -

 .نباشه یحاملگ  اصال دیشا... ادیب هم ش یآزما جواب

 وار  وانهید من بود؟ ممکن. بستم را میها چشم

 موضوع نیا اما باشد داشته قتیحق  خواستمیم

 هر. امحامله باشم مطمئن توانستمیم. نداشت  قتیحق

 کردمیم  فکر شتریب گذشته  یروزها به که لحظه

 .ام حامله  که دمیرسی م نانیاطم نیا به شتریب

 ...زمیعز پاشو: شد خم



 یالیو ریمس اشخانه  یجا به. شدم دهیکش دنبالش

 همسرش و اسد آقا به. گرفت شیپ در را دماوند

... نشستم اه یس تخت لب. بگذارند مانیتنها کرد اشاره

 نیا به پا دوباره که بود یبار نیاول شب آن از بعد

 ... که یشب. گذاشتمی م اتاق

 ... روزهیف  -

 .برداشتم سر

 . خوامیم رو بچه نیا من  -

 .کردم نگاهش زده وحشت

 بهش. عشقمون... تو و من بچه. ماست بچه اون  -

 هم با. میکن بزرگش  هم کنار قراره که یابچه . کن فکر

 هی نینگ یبرا قراره. میکن تالش شدنش بزرگ یبرا

  رو ها بچه چقدر رفته ادت ی. یاریب برادر ای خواهر

 . بغلت شیر یبگ یتون یم ؟یدار دوست

 ه؟یک باباش بگم بهش: دمینال خشم با

 به. باباشم من... من: دیکوب اش نهیس یرو  را دستش

 .باباش من و یمادرش تو گم یم. گمیم من. میگیم همه

. بود کوچکتر من از او. نبود  ممکن یز یچ نیچن. نه

  اورم؟یب زبان به را یز ی چ نیچن توانستم یم چطور



  ام معده. دیفهم یم نینگ اگر افتاد؟ یم  اتفاق چطور

 خودم ممکن سرعت تمام با... برخاستم جا از و دیچیپ

 .  زدم عق و کرده پرت س یسرو در را

  کردم تالش که یبار نیدوم را نیا. ستادیا سرم پشت

.  کردم  حس اورم،یب باال را ام معده  یخال  یمحتوا

.  دیکش عقب و گرفت را طرفم دو شده رها یموها

 من زیعز: گفت آهسته کرد،یم باز که  را آب ریش

  آب با بشور و صورتت... که ستین معدت تو یزیچ

  یقرص... دکتر میبر یعصر. کنهیم آرومت... خنک

 . یبش آرومتر دهیم یزیچ

 کن دایپ جا هی: دمیکش باال را امآمده در دوران به سر

 . میش خالص دستش از

  بعدش... بخور ارمیب یزی چ هی برم جا هی نیبش ایب  -

 .میکنی م صحبت

 . میکن صحبت االن: گرفتم را شیبازو

 ؟یبکش رو بچه نیا  ادییم دلت  -

 ایدن به د ینبا بچه نیا: دمیکوب شکمم  یرو را دستم

 . ادیب

 ... روزهیف ینطور یا نکن: زد چنگ  را شیموها



 

     ست یدو     

      س .راز     

 

 

 چشم. داشت  ناله و عجز شیصدا. دم یلرز خود به

 . فشردم بهم را میها

  و من. میکنیم ازدواج نباشه؟  چرا اد؟ین ایدن چرا  -

  کمی  حاال میکن ازدواج میخواستی م آخرش و اول که تو

 . زودتر

 ازدواج؟ : شد یخال دلم ته

 .رفت عقب قدم چند بار نیا و نشاندم تخت لب

  تو و من. ادییم ایدن به امون بچه. میکنیم ازدواج  -

 و نینگ. میکنیم یزندگ هم با خانم حاج  و نینگ و

. شهیم  بهتر خانم حاج... کننیم ازدواج سامان

 ست؟ین فیح... روزهیف. شهیم بزرگ امونبچه 

 .هیقشنگ  یایرو: زدم  یخند تلخ

 . شهیم یواقع  -



 .  استیرو هی فقط : دمیکش نی طرف  به یسر

 یمن به لعنت... من به لعنت. بود سرگردان نگاهش

 نییپا م یها اشک. بودم نکرده جمع  را حواسم که

 روزهیف: داشت نگه صورتم یکینزد را دستش . ختیر

 ...زمیعز

 !زمیعز نگو من به: بردم  باال را میصدا  اریاخت یب

  من اما بکند را حالم مراعات داشت یسع. آمد  جلوتر

 . میایب کوتاه وجه چیه به نداشتم قصد

 . کن گوش... و من نیبب... جان روزهیف  -

  آورد، باال میها شانه گرفتن یبرا که را  شیها دست

 دار، بغض و تلخ و دمیکش  عقب را خودم سرعت به

 .نزن دست من به: زدم ادیفر

 و رفت در کوره از ه،یثان کی از کمتر در . شد یعصب

 هان؟ مرگته چه... شو خفه: دیکش ادیفر من از بلندتر

 نیع یتونینم ؟یندار شور و فهم ؟یشد  وونهید چته؟

 از دیبا  یچ یبرا ه؟یچ  لتیدل ؟یبد منو  جواب آدم

 قراره نکرده ییخدا ضه؟یمر م؟یبش  خالص شرش

  تو ای خورمینم یپدر درد  به من بشه؟ بدبخت  و لیعل

  از بدتر هزارتا رونیب اون ؟یدار کم یمادر  تو یزیچ

 کوبن یم وارید و در به و خودشون دارن توش و من



 هی ؟یچ وقت اون. ها بچه نیهم از یکی داشتن یبرا

.  میبش خالص بچه نیا شر از دیبا که اریب یمنطق لیدل

 .یمنطق لیدل هی فقط

...  شو خفه بود گفته من به. کردم نگاهش ناباورانه

...  گفت  ینجوریا که بودم  نگفته یزیچ من... من

 . ایخدا

 هی تو... احمق: دیکش ادیفر. بود کرده باد گردنش رگ

 هر فقط. ین یب ینم رو یچیه. ینیب ینم که یکور  احمق

 هیبق یاری یم زبون به  رو یدار قبول خودت یچ

  تو جهنم به ادیب سرشون خوادیم ییبال هر... کشک

 هر... برات زنمیم له له دارم ینیبینم . نه سنه رو

  نیا حاال  کردم یخواست کار هر دمیرقص یزد یساز

 که برقصه سازت هر به ستین من مثل اون... بچه

 تو گذاشتن پا  یبرا خواستینم االن برقصه بود قرار

 . باشه  تو محتاج یجهنم یایدن نیا

 .  کنهینم  قبولش یشکیه: دادم حرکت را میها لب

  خودتم. رو  ها  یباز مسخره نیا کن جمع: رفت عقب

 منه ریتقص. یندار براش یموجه لیدل چیه یدونیم

 یچ هر. دادم دلت به دل که. کردم و حالت مراعات که

  رفتار درست باهات یندار اقتیل... چشم گفتم یگفت



 پنج و ستی ب کهیمرت همون مثل تا یبرگرد دیبا. کنن

 گوشه هی ینشست. کنن رفتار اقتایل یب مثل باهات سال

 آزاد شده خراب اون از یمنتظر  و یشد مرتاضا نیع

. یندار راحت یزندگ اقتیل. بچسبه و خرت  ادیب بشه

  و سرت تو  بزنه که کارته  انتیخ  شوهر همون اقتتیل

  فکر و باشم گوت قربان بله که یمن نه. ادین در صداتم

 ...  چشم  چشم گمیم بارم نیا یکن

  نگاهش ناباورانه. بود شده قرمز کامال صورتش

 خم و کرد  قیتزر بدنم تمام به را یدرد  ام  معده. کردم

 چرا ؟ینیب  ینم چرا ؟یکور  چرا: دیکش عربده. شدم

 ؟یلعنت ین یبینم و من چرا ؟یفهم ینم

 

     ک ی  و ستیدو     

      س .راز     

 

  کباری هم مامان. شدی م تربرافروخته  لحظه هر

  بعد... قرمز نقدریهم. بود شده برافروخته نطوریهم

 ...آراز: کردم بلند را میها دست. یلعنت سکته آن هم

 .  دی کش و زد چنگ  را شیموها



 کمی  نیذارینم چرا باشم؟ آروم نی ذارینم چرا  -

  و میخوشحال  دنید چشم یشک یه چرا باشم؟ خوشبخت

 .نداره

 صورتش. بود شده سست تنم. دادم قورت را دهانم آب

 بلند. بود شده  قرمز سوخت حال در زغال اندازه به

 ...آراز: برداشتم یقدم سمتش به و شدم

 چه من ه؟یچ من ریتقص: دیکش ادیفر  بلندتر بار نیا

  نیا خوردم یغلط چه  من هاالناسیا کردم؟ یگناه

 بدبختم؟ من فهمه ینم یشک یه چرا اد؟یی م سرم بالها

 یکس چرا کردم؟ یغلط  چه من گهینم یشکیه چرا

 آراز گهینم یشکیه چرا سوزه؟ ینم من حال به دلش

 چرا؟   خواد؟یم یچ

 را بازوانش. دیپرس  صورتم یتو ادیفر با را نیا

 . خب یلیخ... خب  یلیخ: گرفتم

  شیهادست  کف. بود داغ  او اما دیلرزیم  هم هنوز تنم

   ش؟یبکش یخوایم: داد تکانم و کرده میهاشانه  بند را

 نفس.  کرد نگاهم منتظر و آورد جلوتر را سرش

 وانهید قلبم.  آمدی م باال یسخت به. بود  نیسنگ شیها

 هم به دلم کنم،  فکر بتوانم که آن از قبل. دیکوبیم وار

 را خودم نبود یفرصت. آمد باال اممعده یمحتوا . خورد



  دیاس و کردم کج را سرم... بکشانم سی سرو سمت به

  بازوانم یرو  از شیها دست . ختیر اممعده یتو آب

  ام معده درد. دیچک میهاچشم از اشک. افتاد. خورد سر

 گذاشتم را دستم. زدم عق گرید کباری  و آمد باال

 . دیجوش هم باز ام معده. دهانم یجلو

. نداره بی ع... نداره بیع: گرفت را م یموها دستش

 .نکن هیگر. میکنی م زشیتم

  انگشتانم نوک تا را درد اممعده. دیچیپ  دلم... سردرد

  شدن دور یبرا. دمیکش عقب را خودم. کرد پخش هم

 در و نیا: شد مانتوام بند دستش... او یهادست از

 .شده فیکث اریب

 بود، وجودم عمق در که یدرد با. بستم را میهاچشم 

 .نزن دست من به: دمیکش ادیفر

.  کردم ولت ... خب یل یخ: کرد میرها شیها دست

.  جا نیهم بنداز اریب در و  لباسات. اریب  در و مانتوت

 . ارمییم  لباس برات

  میها اشک دادم اجازه و نشسته جا همان. شدم خم

 . شوند ریسراز  هم سر پشت

 خم  میپاها  سمت به شتریب را سرم. نشست میپا کنار

 . دنشیند یبرا کردم



: کرد متوقف  صورتم به کینزد... آورد  باال را دستش

 . نکن هیگر

 خم را سرم و ختیر  شتریب. ختیر... میها اشک

 .  کردم

 .کنم بغلت بذار  -

 .ختیر... من دل در یزیچ

 

     دو  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

  بدون... دمیکش عقب را خودم. آورد جلو را دستانش

 کج یسر. کرد یمکث. بخورم یتکان میجا  از آنکه

  نجایا... اریب  در و لباسات. کنم کمکت بذار. باشه: کرد

 . زمیعز خونه یبر دیبا. کنمی م زیتم رو

  یم دیبا. بود او با حق. بردم باال صورتش تا را نگاهم

 ماندن. خواستمینم رفتن اما. امخانه. خانه رفتم

  گری د کباری  ستین قرار او باشم مطمئن که  خواستمیم



 پرتاب رونیب به را آتش  شیها چشم و شود قرمز

.  شدن بلند یبرا... نیزم گذاشتم را دستم کف. کنند

 تن از را میمانتو. بودم زده که یگند کردن زیتم یبرا

  انداخته ها کی سرام یرو ختهیر زردآب یرو و کنده

 سرم پشت که را در... سی سرو سمت دمیکش را تنم و

.  بود زده زانو جا همان هنوز که دمشید بستمیم

  من نیا. ستادمیا نهیآ مقابل و کندم تن از را میهالباس 

  توانستمیم چطور. گذاشتم شکمم یرو دست. بودم

.  دمیکش یقیعم نفس. بستم را میها چشم... نخواهمش

 بود ترسناک... من. بود ام نهیس یتو  هنوز بغض

 داشتنش و ماندنش به دینبا. کردم رها را نفسم... اما

.  کردمیم نی چن دینبا. نداشتم یحق نیچن.  کردمی م فکر

.  شدم رهیخ رمیز لباس  به. دمیکش آب ریز را خودم

 به ترمحکم   را میپاها. بود شده فیکث نظر به شلوارم

  ضعف نبود قرار. ماندن پا سر یبرا چسباندم  نیزم

  آرام تیوضع  نیا از نشدن خالص تا نبود قرار. کنم

 . کردمیم جمع هم را افتاده راه یخرابکار  دیبا... باشم

  قبل نگاهم. زدم رونیب و  دهیچیپ تنم دور به را حوله

 و میمانتو گرفتن قرار محل یسو به یزی چ هر از

  و دیچیپ مشامم به عود یبو . شد دهیکش اشی خال  یجا

 جا همان. چرخاندم چشم. کرد ترآسوده م یبرا را تنفس



 نه و بود ی خبر میمانتو از نه. بود کرده زشیتم. بود

 اوج در. دمیلرز و نشسته تخت لب... زردآب از

 به و زده چنگ را ملحفه. داشتم سرما  حس تابستان

. دمیکش باال شکم سمت به  را میپاها. دمیچیپ تنم دور

  نه. بود کرده آرامم عود یبو. شدیم گرم  میها چشم

 که یسردرد از نه و بود یخبر اممعده  یقرار یب از

  هجوم م یهاچشم  به خواب. دیبریم را امانم داشت

 . بود آورده

 دستانش. کردم  باز چشم گردنم، ریز یز یچ  حرکت با

 و کردم باز چشم یتند به. بود دهیچیپ تنم دور به را

 . بخواب: گفت گوشم کنار او

  باز چشم  جمله نیهم دنیشن یبرا دیرسی م نظر به

 . رفتم  خواب زود یلیخ که امکرده

. زد را چشمم که بود یکیتار کردم، باز که چشم

. فشردم هم  یرو را مژگانم و گرفته سقف از را نگاهم

  خواب و ی خستگ حس هم باز گشودن چشم وجود با

 با. ماند ثابت او یرو نگاهم و چرخانده چشم. داشتم

 دراز را شی پا کی. بود مشغول  کاناپه ی رو  تاپش لپ

 بدون نکی ع. بود کرده تاپ  لپ گاه هیتک  را یدوم و



  او حال به تا چرا. بود چشمانش به هم یاشه یش میفر

   بودم؟ دهیند  نکیع با را

 لپ ام،شده  باز چشمان دنید با. انداخت  من به ینگاه

  اجبار به. برداشت چشم از را نکیع و  بست را تاپ

 او به هم من... داشت حق. دمیکش باال را خودم

  کرد یم آب دلم در قند  شیها توجه. نداشتم  یتوجه

 . دانستمینم را  بودنش ینکیع یحت من اما

 ؟ یخوری م یزیچ  -

 به چرخاندم چشم نگران و دهیکش نی طرف  به یسر

 .  فمیک و  یگوش دنبال

 نبود خوب حالت چون امروز دادم خبر نینگ به  -

 آلوده یهوا  تا یبمون دماوند یالیو کردم شنهادیپ

  کی تحر هم اتمعده ینطور یا... نکنه تتیاذ تهران

 .شهینم

  وقته یلیخ:  دمیپرس مقدمه یب و انداخته نییپا را سرم

 ؟ یهست ینکیع

 

     سه   و ستیدو     

      س .راز     



 

 

 تا و رفت تاپش لپ ی رو نکیع یرو  به نگاهش

 .شهیم  یسال چند: برگشت چشمانم

. ستمین اهلش یلیخ: گفت و انداختم باال را میابروها 

 . شهیم الزم یکش نقشه موقع یول ادیی نم خوشم

 به قلبم چند هر. دادم تکان دنیفهم یمعنا  به یسر

 سر کنارش در را میهاشب گذشته ماه دو. آمد درد

 نیا به  اما خاطرش با را میروزها و بودم کرده

 .  نداشتم یتوجه  موضوع

 خواد؟یم دلت یچ.  یبخور یزیچ دیبا  -

 .یچیه: دمیکش نی طرف  به یسر

. گرفت سمتم به را دستش  یتو تبلت و آمده جلو

 سفارش که  یمبل یطرحا : گفت و برداشتم سر متعجب

. بفرست براش و کن دشییتا. شده آماده یبود داده

  نبود خوب حالت  چون یول ینیبب یبر امروز بود گفته

 ... بفرسته و عکساشون گفتم



 از قبل که کردمیم دراز تبلت گرفتن یبرا را دستم

  جواب آخر صفحه: دیکش  عقب را آن دستم دنیرس

 . شهیآزما

 را دهانم آب... شیآزما. شد حبس امنهیس یتو نفس

  منتظر. بردم نییپا را دستم و داده قورت یسخت به

  بودم مطمئن یوقت داشت انتظار... کردم نگاهش

 بزنم؟ ورق را تبلت داندیم را ش یآزما جواب

. رفت رونیب و گذاشته م یپاها یرو را تبلت. شد خم

 گرفته دست  به را تبلت سرعت به. میبرا یپاسخ بدون

 ...هم سر پشت. زدم ورق و

 من نام... شیرو یهانوشته  با رنگ دیسف صفحه

 اندک. بستم را میهاچشم... و صفحه یباال  در درست

 بدل یدیناام به بودم انداخته چنگ آن به که یدیام

 .شد

 . دادمیم پس تاوان میخطا  یبرا. گرفتم باال را سرم

 آوردم ادی به گذاشتم،یم که شکمم  یرو را دستم

 شده رها بودم دهیچیپ دورم به که یاحوله . امبرهنه 

. بود دهینکش تنم یرو به  را نگاهش یحت  آراز و بود

 . انداخت چنگ وجودم به ترس



  یب و چاندیپ را ام معده غذا  یبو. برگشت غذا ینیس با

 . رونیب ببر و اون: گرفتم دهانم مقابل دست اریاخت

 و گذاشته زیم یرو را ینیس. دمیپرس دکتر از  -

  گفت... کن امتحان و نیا: گرفت سمتم  به را یوانیل

 .کنهیم کم و  تهوعت حالت

.  کردم اشمزه مزه. زدم چنگ را وانیل سرعت به

  ینیسنگ... نعناع هم یمقدار  دیشا... آب  و بود مویل

.  زدم چنگ  شتریب ملحفه  به و کرده حس را  نگاهش

  را اممعده آب یتو یمویل یترش. کردمینم نگاهش

.  آمد شیهالب یرو یلبخند. شد جا به جا. کرد آرامتر

 . بپوشم لباس دیبا: کردم اخم

 داره؟ یفرق مگه  -

 درک را  منظورش. کردم  نگاهش وان یل  یباال از

 .بودم نکرده

 لباس یب  ای لباس با من: انداخت باال را شیابروها 

 . نمتیبیم

 و دیخند. رفتم غره چشم و دادم قورت را دهانم آب

  یسر رفت،یم  که شیهالباس کمد یسو به. برخاست

 ؟ی خوا یم یرنگ چه: چرخاند



 .کنهینم فرق  -

  دیسف مامانا:  دیکش رونیب کمد از ی دیسف شرتیت

 .پوشنیم

 مادر از. بود داده نسبت من به که یفیتوص از دمیلرز

 . بود خوانده میبرا که یبودن

. آمد جلو و کرد باز شدیم  که کینزد را دیسف شرتیت

 ...بپوش: گفت گرفتش، یم که سرم یباال

 .تونمیم خودم: کردم دراز دست

 ادیینم نی زم به آسمون یبپوش من یدستا  با حاال  -

 .روزهیف خانم

 ...آراز: زدم گاز را لبم

 جانم؟  -

 

     چهار   و ستیدو     

      س .راز     

 

 را دستانش و  داد ُسر. دیکش نییپا تنم یرو  را شرتیت

  بسته و باز را دهانم. دیکش بازوانم به وار نوازش هم



 لیتما که بود یوقت مثل درست  دستانش حرکت. کردم

 سرم جیگ و  منگ. بکشاند تخت به خود با مرا داشت

 .بردم باال شرتیت قهی از را

 زم؟ یعز جانم: دیپرس کشدار

 یبرا دمیکش  باالتر را سرم و دیچیپ اممعده. شدم ُشل

 نگه ام شانه یرو تر محکم را دستانش. دنشید

 سمت کردم دراز را دستم. داد یفشار  و داشت

. آمد  جلوتر  و گذاشته تخت لبه را شیزانو... صورتش

  را دستم کف. کرد کج و رساند دستم به  را صورتش

  را دستم. دمی کش جلو به شوق و خواستن لیم. دیبوس

 صورتم در  را نگاهش. زد پلک. فشردم صورتش به

 او و داشتم دنشیبوس یبرا یمفرط لیم. چرخاند

 مقابل. برد سرم پشت و کرده جا ام شانه از را دستش

  یرو سرم پشت را دستش شد، یم خم  که صورتم

 او و ملحفه به انداختم چنگ  را دستم.  گذاشت تخت

 میهالب  یسو به که را نگاهش . دیکش  جلوتر را خود

 را دستش و دادم فرو را دهانم آب. کرد مکث دیکشیم

 و گذاشت سرم پشت و کرده بلند  تخت یرو از

 . دمیبوس

 . دمشیبوس و بستم را میها چشم



. برد عقب را دستانش  و گذاشته تخت یرو را سرم

  او یهادست و اش نهیس  به چسباندم را دستانم کف

 زمزمه گوشم کنار. رفت  بود زده تنم که یشرتیت ریز

 اشتباهه؟ نیا: کرد

 . بستم را میها چشم

 ؟ ینخوا و من یتونیم  -

 او و آوردم زبان به را نامش ناله با. شد منقبض تنم

  من: دیکش ام چانه به گر نوازش را صورتش

 .و  بچمون هم و تو هم... روزهیف خوامتیم

 *** 

 ...مامان: دیگز لب و نشست مقابلم جانی ه با نینگ

 را اممعده یبار چند صبح از که ییغذا از چشم

 جانم؟: گرفتم بود، کرده کی تحر

 . بگم خوامیم زیچ هی  -

 .رهیخ: شد دهیکش باال میابروها 

 یدیم قول. نه ای ادیب خوشت تو دونمینم یول رهیخ  -

 ؟ینش یعصبان

 دیبا چرا رهیخ: دادم تکان مثبت عالمت به یسر

 بشم؟ یعصبان



 صورتم مقابل و آورد باال سرعت به را  چپش دست

 . نیبب: گرفت

 یتو حلقه و دستش سمت  به صورتش از نگاهم

 یالماس با دیسف یا حلقه. شد دهیکش دومش  انگشت

لط. دیدرخشیم که  نفس و میگلو خیب د یچسب یخ 

  از یرنگ نینگ  زده جانیه نگاه. کرد سخت را دنیکش

 را میپا. برخاستم جا از یتند به من و  گرفت ینگران

 . دیجوش اممعده و گذاشتم سیسرو به

 .دکتر یبر دیبا مامان  -

 داد؟  سامان: دمیکش عقب را خودم

 تو: شد گم جانشیه  پشت هم باز من رفتن دکتر

 لمشیف. بود  دهید تدارک یکل. کرد رمیغافلگ رستوران

 .  دمیم  نشونت برام بفرسته قراره خودش داره و

 دم،یکشیم رونیب که در چهارچوب از را خودم

 . نجایا ایب: کردم باز را میهادست

 به را شیها  دست و آغوشم به کرد پرت را خودش

  مامان؟ یستین ناراحت: دیچیپ دورم

  هی که شده بزرگ اونقدر دخترم باشم؟ ناراحت  چرا  -

 .کنهیم یخواستگار  ازش سامان مثل ییآقا



 یمعرف باباش  مامان به و من خوادیم : دیخند زیر

 از. رهیبگ اجازه شما از ادی ب خوادیم قبلش گفت. کنه

 . رهیگی م اجازه رهیم هم بابا

  مانع تا فشردمش ام نه یس به شتریب  و زدم یلبخند

 که گذشتیم روز سه. شوم میها اشک  زشیر

 . است کرده خانه دلم در گرید یکودک دانستمیم

 .ترسمیم یلیخ مامان  -

 

     پنج   و ستیدو     

      س .راز     

 

 را امیزندگ از  یاعظم قسمت گذشته روز سه... ترس

  از. نی نگ واکنش از.  دمیترسیم. بود داده لیتشک

 یزود به یحقوق یعل گفته به که یژنیب از... مامان

. جان یمص از یحت... برزیفر و فرهاد از. شدیم آزاد

 : بود گفته روزید که یامستانه  از

 .« نداشت خبر طالقت از انگار »داداشت

 .« دونهیم گهید شما لطف به: »بودم شده تلخ من



 . بودمش رانده زبان به اما بود دیبع

 چشم من و کرد شیجدا  آغوشم از تلفنش یصدا

:  زد چنگ زی م یرو از را  یگوش زده جانیه. چرخاندم

 . آرازه

 یم تماس او  با دیبا چرا آراز. کردم نگاهش متعجب

 را شان یدوست  و کینزد رابطه اگر چند  هر گرفت؟

  را او دخترکم. رمیبگ توانستمینم که گرفتم یم دهیناد

  جانیه یصدا. دانستیم اشیزندگ مشکالت  حالل

 :دیرس گوشم به نینگ زده

 برابر در شدیم مگه. شد ینطور یا. گهید آره  -

 بگم؟ نه یقشنگ ن یا به شنهادیپ

. دمیکش  رونیب سیسرو از را خودم  و دیخند آرام

  و بردم آشپزخانه به و کرده جمع را غذا ینیس

 ادهیپ که یدیجد یدرمان برنامه و مامان . برگشتم

 از مرا و بود دهیکش دوش به کامال نی نگ را شد،یم

 داشتم از ین من اشگفته به. داشتیم  نگه دور آن

  هرچه تا کنم  تمرکز میهادرس یرو به شهیهم از شیب

 . شوم لیتبد کاردرست  یمهندس به زودتر

: ستادیا آشپزخانه در چهارچوب  در. برگشت نینگ

 .  کرد دعوتم شام  فردا به آراز



 رو؟ تو: کردم نگاهش متعجب

 گفت. میبخور شام هم با یی دوتا خوادیم  گفت. آره  -

 هی ببرتم خوادیم گفت. دنبالم ادییم ظهر کینزد فردا

 . قشنگ یلیخ  یجا

 داره؟  کارت ی چ نگفت ؟یچ یبرا  -

 دعوت خواستی م شهیهم:  انداخت باال را  شیها شانه

 .ییدوتا. میبر تنها گفت یول کردی م خبر و سامان کنه

  به توانستی م چه آراز. انداختم امیگوش به ینگاه

 د؟یبگو  دخترکم

 بپوشم؟ یچ بدونم که  میبر میخوایم  کجا نگفت  -

 . بپرس ازش: گفتم سرعت به

  یچیه بزنه حرف نخواد آراز... بابا نه: کرد ینچ

  یزیچ هی  حاال. کنه باز زبون  کنه مجبورش تونهینم

 نمیبب بپرسم سامان از برم. پوشمیم  مانند اسپرت

 . بگه بهم دونهیم یزیچ

 ...نینگ  -

 . دیچرخ شدن دور از قبل

 ...بگو منم به یدیفهم یزیچ اگه  -



  حرف کار مورد در خوادیم کنم فکر:  زد یشخندین

  مشکل کارش تو گفتیم سامان  شیپ روز چند. میبزن

 .رهیبگ شرکت  از یسود هی خوادیم  احتماال. داره

 داره؟ مشکل: فرستادم میها دندان نیب را لبم

  چرا آراز که دمیپرس من گفت یم نطوریا سامان  -

  سامانم یجور  هی خودشه تو ستین خوب روزه چند

 . انگار داره مشکل کارش تو گفت

 و برداشته را یگوش. رفت اتاقش به و  گذاشت میتنها

 جانم؟: گفت زنگ، نیدوم از بعد. گرفتم را اش شماره

 ؟ یدار کاری چ نینگ با  -

 ؟ یخوب خودت. جان روزهیف خوبم منم  -

 .آراز نگرانم: بستم را میهاچشم 

. برسه نینگ به یبیآس  ذارمینم چوقتیه من  -

  ؟یکرد فراموش

 .دمیکش یاآسوده نفس

   ؟یخوب  خودت  -

 و امونم تهوع حالت نیا. ادیز نه: دادم جواب  صادقانه

 .دهیبر



 از و تهوعت که دارم یزیچ هی. امخونه ... نجایا ایب  -

 . برهیم نیب

  برم خوادیم دلم... امشب واقعا ندارم حوصله : دمینال

  خوامینم واقعا. بخوابم راحت و الیخ ی ب و تخت تو

 .میکن تکرارش گهید باری

 دیشا. یبخور یزیچ هی خوامیم فقط. روزهیف ایب  -

 .دارم کاری چ نینگ با گفتم بهت

 آراز؟  یدار کاری چ نینگ با: خورد تکان میهاشاخک 

 . بهت گمیم ور نیا ایب  -

 

     شش   و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 با و زدم ن ینگ اتاق در به ضربه چند. دمیپوش لباس

  دیشا باشگاه نییپا رومیم  گفتم خواب در غرق دنشید

  تماس ازین صورت در و کند  بهتر را حالم یکم ورزش

 . ردیبگ



 .رسونهیم سالم سامان: کرد جدا گوشش از را یگوش

 تو شب تا صبح نکن تشیاذ . برسون سالم: زدم لبخند

 . شهیم تیاذ مارستانهیب

 نشده یچیه  خبره چه... اوهو : کرد ینیر یش اخم نینگ

 ؟یریگیم و دامادت طرف

 که یمن  یادآوری و بود ریگ نفس یالحظه  دنشیشن

 رو و  کرده گرد عقب. کرد تلخش بودم حامله

 مقابل و انداخته رونیب خانه در از را خودم. چرخاندم

  باز میرو به در زنگ، فشردن از قبل. ستادمیا خانه در

 به و دیکش داخل در ی ال از و گرفت را دستم. شد

 .اومدی نم باال نفسم... شیآخ: چسباند نهیس

 را دستم و کرد میرها.  دمیکش عقب یاندک را خودم

 .شهیم  خوب حالت که دارم برنامه هی ایب: گرفت

 ...آراز  -

. میکن فکر روز ده میگذاشت قرار: برگشت طرفم به

 که باشه نیا متیتصم اگه یحت... روزه نیسوم  هنوز

 داشته و  نیا حق روز ده  نیا بذار مشیباش نداشته

 .باشم ام بچه تنها مراقب باشم

 بچه؟  تنها چرا : کردم اخم



 دار بچه و  رمیبگ زن برم قراره یکرد فکر نکنه  -

 تو؟ ری غ جز به بشم

 . توئه حق نیا: فشردم هم  به را میهالب

 ازدواج تو با فقط من بچه یب ای بچه با: زد  یپوزخند

 .کنمیم

  پله از... دیکش را دستم. کردم  شیتماشا ری متح و مات

 گرفت یم ها  پنجره از را  آفتاب که یتخت کنار از... ها

 یرو پا. گذاشتیم  شینما به را  شب آسمان و

 به شد دهیکش نگاهم. گذاشتم یچوب یهاپارکت 

  به توجه یب او و گرد زیم یرو شده مرتب  یغذاها

 یبرا را خودم. دمیکش دی سف مبلمان یسو به غذاها

 را دستش. گذشت که کردمیم آماده مبل  یرو نشستن

 ...  ایب: برد فرو کوچک  استخر آب در

 آب؟ تو: کردم گرد چشم

 . آب تو بذار پاهاتم نجایا نیبش... گهید  یدار دامن  -

 ؟یشد وونهید: کردم کج یسر

  بذار و پاهات. خوبه آب گفت دکتر. کن گوش حرف  -

 به کنم  دعوتت کال ادی  ینم بدم من البته . آب یتو

 . آب  تو نشستن



 دکتر از  رو نایا همه ینشست یرفت: زدم یشخندین

 ؟ یدیپرس

 رو کتابا نیا: زد مبل یرو یدست فیک به یا اشاره

  نیآخر یول . کنم کاریچ دیبا ارمیب در  سر دمیخر هم

  یزنا ی برا خوبه آب  که دهیم نشون فعال قاتیتحق

 . باردار

 کندم پا از را میهاسندل. زدم باال را دامنم دیترد با  -

 تو بذار پاهاتم جا همون نیبش: گرفت را دستم او و

 .آب

 تا نیبش: دیچرخ  سمتم به رفت، فرو آب در که میپاها

 . امیب بپوشم شلوارک هی

 ؟یکن شنا یخوایم  -

  نکردم مجبور که رو تو: رفت یچوب یدرها  سمت به

 .کنمیم شنا خودم. یکن شنا

  میهاناخن  به ینگاه. دادم تاب آب  یتو  را میپاها

 با. شدیم ترکمرنگ  مرور  به میپاها الک. انداختم

.  شد دایپ آمد،ی م حساب  به پوشش تنها که یشلوارک

 برداشته زی م یرو از را ی دنینوش و هابشقاب  از یکی

:  انداخت دامنم ست  بلوز به ینگاه. آمد جلو و

 رون؟یب یرفتیم



 .دمیکش عقب را سرم و  زده یشخندین

 . چرخهیم شما  لی م مطابق ایدن که بخند. خانم بخند  -

 را میپا و انداخت آب یتو را خود. شد  شتریب امخنده

 ماساژ: کرد  اخم و دادم نشان واکنش یتند به. گرفت

 ...آب تو کشمتینم. دمیم

 بیعج... کردم دراز یدنینوش  وانیل سمت به را دستم

  داد،یم ماساژ  که را انگشتانم. داشتم یتشنگ حس

 .ادییم غلغلکم نکن: دمیکش عقب را میپا

  خود شانه یرو و دیکش را میپا. دیکش عقب را خود

: دمیپرس و دیوز یباد. رفت فرو آب در و گذاشت

 خنکه؟ 

 ؟یاییم. گرمه آب: داد تکان یسر

. دمیکش سر را وانیل ی تو پرتقال آب و کردم ینچ

  به ینگاه. کردیم میتماشا آوردم نییپا که را وانیل

 .دیخواب نجایا شدیم کاش:  انداختم شهر

 . بخواب  -

  دور به شده  بسته سر کش به نگاهم. چرخاندم  یسر

 را کش و کرده  جمع سر  یباال را میموها. افتاد مچم

 . دمیچی پ دورشان به



 بلوز یهادکمه. دیپر بلوزم یرو تا آب. خورد یتکان

 را خود. کردم پرت دستم کنار  مبل یرو و کرده باز را

 که یوارکید لبه به طرفم دو را دستانش. دیکش جلو

 دوست چرا یدونیم: زد هیتک بودم، نشسته  شیرو

 دارم؟

 

     هفت   و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 بلوز یهادکمه. دیپر بلوزم یرو تا آب. خورد یتکان

 را خود. کردم پرت دستم کنار  مبل یرو و کرده باز را

 که یوارکید لبه به طرفم دو را دستانش. دیکش جلو

 دوست چرا یدونیم: زد هیتک بودم، نشسته  شیرو

 دارم؟

  ایدن تو گنیم: آمد کش شی هالب. کردم نگاهش  منتظر

  من. خودته مثل قلبش یصدا که هست نفر هی فقط

 .  ییتو داره و من قلب یصدا که یکس اون کنمی م فکر

 . رفت  باال لبم گوشه



 یبرا آورد باال را دستش. دیکش جلوتر را خودش

 ...یسیخ: دمیکش عقب و دورم به دنیچیپ

:  گفت رساند،یم که ام نهیس به را سرش. شد خم

 .سرم یفدا

:  دمیغر و شد منتقل میها لباس به کامال تنش یسیخ

 ...آراز

 نیب را دستم. گذاشت قلبم یرو را گوشش توجه یب

 ه؟ یچ  حرفا نیا ؟یشد بچه: بردم فرو شیموها

  و برهنه نهیس یرو. دیکش و گرفت را گرمید دست

 قلبمون یصدا. گنیم راس نیبب: گذاشت سشیخ

 . هیکی

 .آراز: دم یخند بار نیا

 . کنمیم یخوشبخت حس  -

 بوسه را ش یموها  خشک قسمت. شدم خم  اریاخت یب

 دور به چاندیپ را دستانش یناگهان ی لیخ او و زدم

  برخاست هوا به اعتراضم. دمیکش آب سمت به و کمرم

 و شدم رها گرم آب یتو یوقت بود هودهیب یتالش اما

 .یبذار تنهام چوقتیه د ینبا: دیخند او

 .شد سیخ لباسام کل: دمیکوب اششانه   یرو را مشتم



: کرد باز را  دامن دکمه و  دیچرخ کمرم دور به دستش

  خشک که نیماش تو بندازم تا یاریب درش یتون یم

 . بشه

   خونه؟ تو برگردم یچطور  حاال. یشد وونهید تو  -

 .نییپا شدن فیکث بگو  -

  بشه؟ فی کث هست یچ قایدق نییپا: رفتم غره چشم

 خم دنمیبوس یبرا و دهیکش  نشییپا لب یرو  را زبانش

 .هستم من: شد

  یب که بود یاالعاده فوق حس... قیعم... دمیبوس

  چه نداشت فرق. شدمیم دهیبوس یناگهان  و محابا

 دهیبوس نی ا از بلرزم من و ببوسدم تا بود او... یزمان

  جانیه سراسر شدن داشته دوست نی ا از من. شدن

 خودم. کند  زده جانیه مرا ها داشتن دوست نیا. شوم

...  شیها  بوسه یبرا بدانم بودن خوب سزاوار را

... شیهابوسه لطف بودمبه آرامتر. شی ها بودن یبرا

 نیا را خودم من و شهی هم از تربخشنده... صبورتر

 ... او لطف به. داشتمیم دوست  شتریب  روزها

 صبح یهایکینزد... ماندم کنارش روقتید تا را شب

 وجودم آرامش حس. برگشتم خانه به طلوع  از قبل و

 و آغوشش در که یخواب یبرا. بود گرفته بر در را



 بود لرزانده را  تنم هوا یسرد. داشتم کوچک وان در

 . بود دهیخند و دهیچیپ دورم به را خود او و

 تمام. رفت رونیب او با آماده و حاضر ن ینگ بعد روز

  پرستارش و مامان به و  ساعت به دوختم چشم مدت

  کردم لغو داشتم که را یعکاس برنامه. زدم لبخند

 .بود گرفته بر در را وجودم تمام ترس یوقت

  کینزد شب مهین کی  به ساعت یها عقربه نینگ

 برخاستم جا از یتند به. گذاشت خانه به پا که شدیم

  حواله صورتم به نیسنگ ینگاه با را سالمش او و

 .کرد

 

     هشت   و ستیدو     

      س .راز     

 

 .یکرد رید: برداشتم جلو به یقدم

 به را سرش. آمد جلو. دی کش یسخت به  را لبش گوشه

. فشرد آغوشم به را خودش محکم و چسباند ام نهیس

  بود زده دامن وجودش به  که یاسترس حجم نیا از



 بایتقر آغوشم در آلودش بغض یصدا. شدم متعجب

 مامان؟ دارم دوست چقدر یدونیم: بود شده خفه

 یشد یچ . دخترم دونمیم: کردم نوازش را شیموها

 ؟یشد ینطور یا گفت  بهت یچ پسره نیا نمت؟یبب

 . نگفت یچیه  -

 ؟یکرد رید چرا پس  -

 کمی: گرداند رو و دهیکش رونیب آغوشم از را خود

...  که گفتم شهیهم بزرگاست داداش مثل. میزد حرف

. ام خسته من... یچ همه از. میزد حرف. میزد حرف

 بخوابم؟ برم مامان

  آنکه بدون او و دادم تکان مثبت عالمت به یسر

 پا. گذاشت میتنها کنم برانداز را صورتش دهد اجازه

 سرعت به. گرفتم را اش شماره و گذاشته اتاق به

 جانم؟: دیچیپ شیصدا

 ؟ یگفت یچ  نینگ به  -

 شده؟ یز ی چ چطور؟  -

 .ستی ن خوب حالش:  گفتم اما بود نه  قطعا پاسخم

 ...  شده بزرگ. روزهیف ستین بچه که نینگ  -

 ژن؟یب با اش رابطه ؟یگفت بهش سامان مورد در  -



 بخوام که منه  از تر بالغ و تر عاقل سامان: کرد ینچ

 شدن بزرگ جفتشون. کنم  دخالت نینگ با  روابطش تو

  در بخوام ستمین یکس من. احترامن قابل من یبرا و

 بدونه صالح خودش سامان. بزنم یحرف  مورد نیا

. میزد حرف کمی... گهیم نینگ به موردش در رهیم

 سامان نکهیا با بدم نانیاطم نینگ  به خواستمیم

 کنارش بانیپشت عنوان به و من شهیهم اما دوستمه

 من ستین درست یزیچ هی کرد حس وقت هر. داره

 سامان اگه و . کنمیم تشیحما ... کنارش  روزهیف هستم

 .کنم له و سامان تا جام نیهم کنه تشیاذ

 .دمیخند   اریاخت یب

 یبرا اما باشه  دخترم یجا   تونهینم چوقتیه نینگ  -

 شهیهم که ی خواهر . نداشتم چوقتیه که هیخواهر من

 . کنمیم  یکار هر شیخوشحال  یبرا و دارم دوسش

 . کرد خی میپاها

 بوده؟ بهتر حالت امروز ؟یخوب  خودت  -

  جهنم به  روزم نینگ و  تو مکالمه استرس از نگفتم

. دهم یجا ام  معده یتو نتوانستم چیه که. است گذشته

  کرده یسع من و است دهیچ یپ هم به درد  از ام معده که

 .اورمین پرستارش و مامان یرو  به چیه ام



 روزه؟یف  -

 .امروز  بهترم: گفتم یآرام به

  ؟یخورد  شام ؟یخوا ی م یزیچ. خدا شکر  -

 .خوردم ییزایچ هی آره: گفتم دروغ

  ییجا یخوایم. رمیبگ برم خوادیم دلت یزیچ اگه  -

 ؟ یبر

 . بود نه پاسخم

 ورا؟ نیا یایینم  -

 .بخوابم خودم تخت رو خوامیم امشب: دمیخند

 یول من خونه  تو. نجاستیا شما تخت: کرد غرغر

...  نداره بیع حاال کرد؟ شهیم چه. بهش ید ینم افتخار

 ام؟یب من

 .نه: گفتم یتند به

 از قبل... دارم کار کمی. باشه: دیکش یقیعم نفس

  هر دارمیب.  باش خودت مراقب. دمیم امیپ بهت خواب

 . ریبگ تماس یداشت یکار

 آب دوش ر یز. بود تر دلچسب یانیپا جمله نیا چقدر

  ختهی ر یموها تار به. زدم  چنگ را میموها و ستادمیا



  تا که ییتارها به. شدم رهی خ ام برهنه تن یرو ام شده

 یزود به است  قرار دیرسیم نظر به. بود آمده دستم

 و یباردار دیرسیم  نظر به. زدیبر میموها تمام

  افتادم راه. است کرده  شتریب را زشانیر استرسش

 به ضربه چند . رفتم تخت یرو و دنیکش  دراز یبرا

 پنجره سمت به نگاهم اتاق در از قبل. خورد در

. چرخاندم  یسر و نبود آنجا  یکس مطمئنا. شد دهیکش

 شتیپ امشب شهیم: دیکش یسرک در یال  از نینگ

 بخوابم؟ 

 

     نه   و ستیدو     

      س .راز     

 

 

. زدم باال را  لحاف لبه و  شنهادشیپ از. کردم استقبال

 تخت یرو کنارم. آمد جلو و بست سرش پشت را در

: دمیخند. آورد باال اشچانه  تا را لحاف و نشست

 ؟یبخواب یخوای م ینطور یا



 یرایپذ خواب  موقع یسخت  به معموال که ینینگ از

  نظر به دیبع خواب نوع نیا بود، ملحفه ای لحاف

 .دیرسیم

 ... مامان  -

 جا به جا بالشت یرو را سرش. کردم خرجش را جانم

 ه؟ی چ آراز مورد در  نظرت: کرد

 ؟یچ : دمیپرس سرعت به و دیپر رخم از رنگ

 سال هی نیا و میشناسیم و آراز که شده سال هی  -

 اگه میدونیم خوب دومون هر. کرده ت یحما شهیهم

 کار یتونست ینم چوقتیه تو کرد ینم  کمک آراز

 شنهادی پ بهت کار یکل تارخ یآقا االن نیهم. یکن

 قمیتشو شهیهم بابا. دارم االن من که یشرکت... داده

  یا هیسرما نیهمچ نبود حاضر چوقتیه اما کرد یم

 یحت. کرد  و نکاریا آراز اما بندازم راه کار تا بده بهم

 بازم سوال بدون اومد کم شرکت  هیسرما یوقت

 سود به میدار االن اگه. کرد شتری ب رو هیسرما

 نه؟ مگه. آرازه یها  تی حما بخاطر فقط میرسیم

 شد بسته و باز دهانم. دادم  فرو یسخت به را دهانم آب

 نییپا تا  باال از را سرم. نداشتم شیبرا  یپاسخ اما

 .دمیکش



...  بوده خوب شهیهم. کرده تیحما شه یهم آراز  -

 هی اگه کرد تمیاذ سامان روز  هی اگه گفت بهم امشب

  من. بگم بهش شمیم تیاذ دارم کردم حس روز

 . نگفت  یول بگه بهم بابا  خواستمیم

 .بود شلوغ سرش شهیهم بابات: زدم گاز را لبم

 بابا. دروغه همش میدونیم جفتمون: زد یخند تلخ

 دنبال فقط شه یهم. کنه تی حما بخواد که  نبود چوقتیه

  شرکت بتونه روز هی تا بخونم درس خوب من بود نیا

 . بسپاره بهم و

 .داره دوست بابات  -

 گفت امروز آراز... اما بابامه. دارم دوسش منم  -

 روز هی اگه  یحت گفت... مرده ای باشه زنده ستین مهم

 کمک یرو  تونم یم هست  طور هر بازم  هم نباشه

 کنه کمکم نتونه چوقتی ه ممکنه. کنم حساب هاش

 .بود  بابا برام آراز امروز یول

 پدر؟ و آراز. زدم یاسرفه  تک

 نه؟ مگه شهیم یخوب  یبابا آراز  -

 .باشه نطوریهم کنم فکر: دادم پاسخ یسخت به



  مثل آرازم. شه یم باباش آراز که یا بچه خوشبحال  -

.  شده ت یاذ اشی بچگ یلیخ گفت یم سامان... منه

  من کرده، یم ینگهدار باباش از یوقت  مخصوصا

 تیاذ منم اما  کنم ینگهدار بابا از نتونستم چوقتیه

 دیتاک سامان  که بار هر و زندان رفتم که بار هر. شدم

  نتونستم خجالت از کرده میهمراه و نرم تنها کرده

 اما گناههیب بابا  گمیم همه به بار هر. کنم بلند و سرم

 که ییوقتا همون مثل ترسمیم... ترسمیم وقتا یبعض

 دروغ بهم بود تلفن پشت زن هی و زدیم  زنگ تلفنش

  و دمیدیم شی گوش رو و زشت یامایپ اون یوقت. بگه

 و باشه گفته دروغ کنه  پنهون خواستیم مثال اون

 . باشه مقصر بازم

 دوست و کارش اون. کنهی نم رو نکارایا بابات  -

 .داشت

 .باباست اون یول  -

.  نداره بیع: کردم مرتب تنش یرو را لحاف. شدم خم

  بخواب. نکن فکر بهش. کنارتم  شهیهم یدار و من تو

 ...االن

 مامان؟  -

 . کردم نگاهش  منتظر



 نه؟ هیخوب مرد آراز  -

 لحاف یرو را نگاهم. فشردم هم  به را میهالب

 . هیخوب مرد کنم فکر: دمیخند و چرخانده

 نه؟. کنهیم خوشبختش باشه یزن  هر کنار  -

 

     ده  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 لحاف یرو را نگاهم. فشردم هم  به را میهالب

 . هیخوب مرد کنم فکر: دمیخند و چرخانده

 نه؟. کنهیم خوشبختش باشه یزن  هر کنار  -

 را میرو باشم، کرده سقوط یبلند از نکهیا مثل

  خاموش که را دستم کنار یپاتخت یرو چراغ. گرداندم

 . دیشا: گفتم کردم،یم

 .مامان  ریبخ شبت  -

  و چپ به راست از. زدم غلت من و شد ساکت نینگ

 وانمود. بود شده پا به درونم یآتش. راست به چپ از



 همه. داشت درد. بود دروغ اما ندارد درد کردمیم

 شیهادنیکش باال ینیب  و شیها نفس یصدا... زیچ

 میها نفس بود نیا تالشم. ستین خواب دادیم نشان

  کردن وانمود نیا اما. باشد منظم دخترکم برخالف

. شدیم تر سخت لحظه هر و داشت درد. بود سخت

. رفت نییپا  تخت از. برخاست که بود شب  یها مهین

  ینیسنگ. کردم حبس نهیس در و دهیکش یقیعم نفس

 کار به را تالشم  و کرده حس  سر پشت از را  نگاهش

 . بمانم حرکت یب که گرفتم

 اش یگوش یصدا. نشد باز  اتاق در انتظارم برخالف

  یصدا بعد هیثان چند... آن صفحه شدن روشن و آمد

.  شد باز که یاپنجره  بعد و بوردشیک کی ت کیت

 دهینخواب: گفت که شیصدا و بالکن از  رفتنش رونیب

 ؟یبود

 کرد؟یم صحبت تلفن با. شدم  بلند جا از

 . کردمیم کار داشتم: گفت کوتاه مردانه یصدا

 ها پرده پشت. نبود ی ابانیخ سامان  یصدا مطمئنا

 وانیا یرو درست. بود آراز. دمیکش یسرک و ستادهیا

 ...  اشخانه 

 ؟ یداریب چرا تو: دیپرس آراز



 خوابم دیشا  بخوابم مامان شیپ اومدم. نبرد خوابم  -

 .بخوابم  نتونستم بازم اما ببره

 خوبه؟ مامانت  -

 .داشت ینگران  شیصدا

 ؟یمامانم نگران  -

 شیصدا یتو  ینگران هم دخترکم . دیپرس نینگ را نیا

 نیا با... آراز. زدم گاز را لبم. بود کرده حس را

 .کند اریهش را  نینگ توانستی م رفتارش

 .مامانتم نگران که گفتم  -

  چه او به آراز من یخدا... دخترکم. کرد یمکث نینگ

   بود؟ گفته

 ؟ی دار دوست و  مامانم چرا  -

 تعلل و رفتم عقب به یقدم. اریاخت یب. خوردم یتکان

 به را نی ا چطور بود؟ دهیپرس را نیا  چطور. کردم

.  بود گفته نینگ به من مورد در آراز بود؟ آورده زبان

 مورد در آراز... دمینکش نفس. بستم را میها چشم

 ... من

 . شده بدبخت من مثل  مامانتم  -

 .گفت آراز را نیا



 هر یعنی ؟یدار دوسش بدبخته هی مامانم چون  -

 داشت؟ یخواه  دوسش  ینیبب یبدبخت

  و گریهمد میتون یم که میدار یدرد مامانت و من  -

. شناسهیم  خوب و من وجود درد مامانت. میبفهم

 اما باشه بزرگتر ازم  دیشا مامانت. کنهی م آرومم

 .کنم  یخوشبخت حس شهیم باعث

 .شد بسته و باز دهانم

 بده یخوشبخت حس بهت گهید یکی روز هی اگه  -

 .یکنیم  ول و مامانم

 کنم ولش بخوام که هیاون از  تر خاص یل یخ مامانت  -

 . هست مامانت که هییاونجا من  بهشت. نینگ

 

 

 یشخص ی ها کانال در تنها داستان نی ا مطالعه    

     .باشدیم  مجاز سندهینو

 

     ازدهی  و ستیدو     

      س .راز     



 

 

 .شد بسته و باز دهانم

 بده یخوشبخت حس بهت گهید یکی روز هی اگه  -

 .یکنیم  ول و مامانم

 کنم ولش بخوام که هیاون از  تر خاص یل یخ مامانت  -

 . هست مامانت که هییاونجا من  بهشت. نینگ

 . نشست میهالب یرو یتبسم

 نباشم؟ یراض من اگه  -

 آراز و رفتم عقب یقدم. شد حبس ام نهیس در نفس

 ...اما. رمیم من. یبخوا  تو یچ هر: گفت

...  اما ؟یچ  اما: دیپرس  عجوالنه نینگ و شد ساکت

 د؟یکن  ازدواج نخوام اگه شهیم یچ

 هر از. ی گرفت مامانت و من از رو یخوشبخت  اما  -

 .ما یدو

...  هستم من. بزرگتره تو از مامانم: کرد یاناله  نینگ

  ؟یباش من یبابا  یخوای م یچطور



 تونم یم من. باشم بابات نخواستم چوقتیه من  -

 مثل باشم  دوستت تونمیم. باشم بزرگترت برادر

 هی مثل تونم یم... گذشته سال هی نیا  تمام. شهیهم

 پدر تو. نه بابات اما. کنم تتیحما  بزرگتر برادر

  رابطتت یتون ینم هم تو و ادی یم زود ای رید... یدار

 .یکن انکار باهاش و

 .زنشه مامانمم  -

  زن: دادم ص ی تشخ را آراز یصدا شدن  سخت بار نیا

 . شدن جدا پدرت و مادر. سابقش

 .هم به برگردن توننیم یول  -

 شیزندگ گهید باری قشهیال مامانت یکنیم فکر  -

  بهتر طالق  از بعد مامانت  باشه؟ آور عذاب بابات شیپ

 تر آسون  مامانت یبرا یزندگ طالق  از بعد نشده؟

  بکشه؟ عذاب پدرت شیپ  گهید باری یخوایم نشده؟

. بگم ندارم ی زیچ من مامانته حق نیا یکنیم فکر اگه

  زیچ همه سالها تو بخاطر که ستین یزن  حق نیا اما

 با تو کرده و تالشش تمام یگفت خودت. کرده تحمل و

...  یکن باورش تا نگفته بد ازش. یباش دوست پدرت

 حقشه؟



  عبور حال در یسخت به ها هیثان. نداد یپاسخ  دخترکم

 .بود

 ن؟ینگ حقشه: کرد اصرار او

 دونمیم منم.  ستین حقش نه: گفت بغض با دخترکم

 از دیبا مامانم. باشه داشته خوب یزندگ  هی دیبا مامانم

 مامانم. بشه خالص داشت بابام با که یمشکالت  دست

 یشکی ه نکهیا از دونمیم منم. ترهخوشحال  االن

 چقدر کنه اعتراض یمامان  بودن نجای ا یبرا ستین

 .دوستم تو و مامانمه اون اما... اما آرومه

  در با کرد نی نگ که را یا ناله  تا برداشتم جلو به یقدم

  قبول را آراز نبود قرار من. کنم تمام دنشیکش آغوش

 .گذاشتی م فشار تحت را دخترکم داشت او که کنم

  یچیه. مامانت روزهیف و  مونمیم دوستت بازم من  -

.  یبود تر خوشحال یحت دیشا . بشه عوض ستین قرار

  هم کنار بذار. میکن امتحانش هم ما بذار. کن امتحانش

 . برم دمیم قول اومد بدت اگه... میباش

 تو یاومد که بعد: برد باال را شیصدا بار نیا دخترکم

 ؟یبر  ینطوریهم یکن یم ولش مامانم یزندگ

 .رمیم آره نیبش تیاذ مامانت و تو باشه قرار اگه  -



 .ینامرد  یلیخ  -

 .نامردم یلیخ آره: داد جواب ساده یلی خ آراز

 باشه؟ باهات نخواد اگه ؟یچ  نکنه قبول مامانم اگه  -

 ؟یچ کنه ازدواج باهات نخواد اگه

  نداشتم قصد من. بود نیهم. دادم قورت را دهانم آب

 .کنم ازدواج مرد نیا با

 نه؟ کنم شیراض یکنیم کمکم تو  -

 

     دوازده  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

  نداشتم قصد من. بود نیهم. دادم قورت را دهانم آب

 .کنم ازدواج مرد نیا با

 نه؟ کنم شیراض یکنیم کمکم تو  -

 نینگ یوقت دیرسیم  نظر به ممکن ریغ باورش

  نینگ برگشت از قبل من یوقت. نداشت ش ی برا یپاسخ

 یپاسخ نی نگ... بودم زده خواب به را  خودم اتاق به



 ندارد یتیرضا دخترکم کردم فکر من و نداشت  شیبرا

 ...مامان: گفت نینگ بعد روز سه اما

 .داره دوست آراز: گفت و کردم نگاهش  منتظر

 .نداشتم را انتظارش  قطعا. شد رها دستم یتو ماوس

 .کنه ازدواج باهات خوادیم  گفت بهم  -

 .کردم  نگاهش شده گرد  چشمان با

 نه؟ ینبود خوشبخت بابا شی پ چوقتیه  -

 .  ام زده رتیح و مات

 کردم فکر که  بهش. یخوشبخت کجا نمیبب گفت آراز  -

 ترخوشحال  شهیهم از نبود بابا که ی مدت نیا دمید

 کار و پول دغدغه همش نکهیا با مدت نیا. یبود

 ساعت سر  قبل مثل یتون ینم گهید نکهیا با یداشت

 یول یتیاذ همش و یبش داریب ساعت  سر و یبخواب

 نه؟ مگه. مامان یتر  خوشحال بازم

 .اوردمین  زبان به چیه

 سال  دوازده من از  سامان. گهیم راس آراز  -

  یفرق چه مگه کتری کوچ سال ده تو از آراز و بزرگتره

 سامانم شیپ یوقت من. سالمونه چند که داره

  آراز شیپ تو اومد ادمی که یهمونقدر خوشحالم



 فکر. میبد تیاهم سن نیا به  دیبا چرا پس. یخوشحال

 بازم بود آراز از باالتر سن هی با نفر هی اگه کردم

 اون دیشا دمید  بعد کنم؟ اعتراض ینطوریا خواستمیم

 یول. گرفتم  ینم جبهه گفت آراز یوقت که نقدریا موقع

 . گهیم راس اون. آرازه با حق دمیفهم بعدش خب

 . بستم را میهاچشم 

  ششیپ یتون یم ؟ینیبیم مرد هی مثل و آراز مامان  -

   ؟یبش  خوشبخت

 . دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 ستین مهم. یباش خوشحال تو دارم  دوست من  -

 قبلشم بود قرار تو کنهیم یفکر  چه  ادیب بابا یوقت

 من یبش تیاذ ششیپ باشه  قرار اگه.  یری بگ طالق

 آراز با دمی م حیترج... بابا شیپ یبرگرد خوادینم دلم

 .ستمین  نگران ینطوریا منم... خوشحال و یباش

 ؟ یکرد هیچ فکرا نیا: دمیکش یقیعم نفس

 باشه آراز شیپ که یزن گفتم بهت ادتهی مامان  -

 االن نیهم نیبب ؟ینباش زن اون تو چرا خوشبخته؟

 سن هم کنهیم کار ما شرکت تو که یش یاین مهندس

 یا بچه و نکرده ازدواج حاال تا... مجرده. توئه

 حیتفر ما یها  بچه با. کوه رهیم ما یها بچه با. نداره



  بخاطر تو نمیبیم کنمیم نگاه که بهش مامان کنهیم

.  هست االن آراز. یکرد نابود  و خودت من و ازدواج

  یتونیم و داره دوست آراز که یخوشبخت یلیخ تو

 با. ارنی ینم  بدست و فرصت نیا ایلیخ.  یباش کنارش

 یسال همه نیا یتون یم یبش  خوشبخت  یتون یم آراز

 سال پنج و ستیب. یبرگردون رو یداد دست از که

  خوشحال آراز با و بعد به  نیا از شد تلف بابا با مامان

 . بگذرون

.  ستین یآسون نیا به یچیه: کشمیم نی طرف  به یسر

 گن؟یم یچ  هیبق یدونیم

  نیهم یبرا مگه گن؟یم یچ همه داره یتیاهم چه  -

 و داد نجایا  نبود برزیفر ییدا مگه نگفتن؟ شدنت جدا

 به. بگن خوان یم یچ هر بذار بود؟ انداخته راه قال

 با چقدر بودنش و آراز  یدونیم... مامان جهنم

 ... مامان بده فرصت آراز  به. ترهارزش 

 

     زدهیس  و ستیدو     

      س .راز     

 



 

. ستین یآسون نیا به یچیه: دمیکش نی طرف  به یسر

 گن؟یم یچ  هیبق یدونیم

  نیهم یبرا مگه گن؟یم یچ همه داره یتیاهم چه  -

 و داد نجایا  نبود برزیفر ییدا مگه نگفتن؟ شدنت جدا

 به. بگن خوان یم یچ هر بذار بود؟ انداخته راه قال

 با چقدر بودنش و آراز  یدونیم... مامان جهنم

 ... مامان بده فرصت آراز  به. ترهارزش 

 *** 

  مشغول جانی ه با که انداختم یابانیخ سامان به ینگاه

 و زدم  لبخند شیهادست مهارت به. بود یآشپز

 برات برم... دکتر یآقا... ماشاا: گفت خانم  محرابه

 . کنم دود اسپند

 باز خنده به یابانیخ سامان یهالب و دی خند بلند نینگ

. بود دایپ صورتش کیمیم  تک تک از ی خوشحال. شد

  تاپش لپ با که کشاندم آراز  یسو به او  از را نگاهم

 نظر به. کردیم پ یتا سرعت با و بود مشغول

. نداشتم هاآن از یدرک که دارد یمشکالت دیرسیم

 دیرسینم  نظر به. انداختم هیبق و مامان به ینگاه

  و شده بلند جا از. باشد آراز  ای من متوجه حواسشان



: دیکش عقب را سرش دنمید با. ستادمی ا سرش یباال

  ؟یخوب

: نشستم مبل دسته یرو و زده شی رو به یلبخند

 ؟یکنیم  کاریچ یدار

  به یبهتر دید تا کرد خم یاندک را تاپش لپ صفحه

 مسابقه ه ی یبرا: باشم  داشته یسیانگل یها  نوشته

 .سمینویم طرح  فیتعر بودم کرده شرکت که یمعمار

 ؟ یمعمار مسابقه  -

 که یآنقدر. کرد خم سمتم به و دیکش عقب را سرش

 یخاص مسابقه: بزندش هیتک میبازو  به بتواند

 رد نتونستم بودم شده دعوت شرکت ی برا... ستین

 و شانسم  باز خب یول بشم برنده کنمینم فکر. کنم

 .کردم امتحان

 ما به یتوجه یکس دیرسی نم نظر به. چرخاندم  چشم

 لبم گوشه. دمیکش میهالب یرو را زبانم. باشد داشته

 از شی ب اشی خشک روزها نیا. بود شده خشک

 . بود شهیهم

 کنه؟ینم که تیاذ ؟یخوب تو  -



  غذا گفتم سامان به: زد ی لبخند و انداختم باال را سرم

  کنهیم تتیاذ یکرد فکر اگه یول بپزه رونیب رو

 .وونیا تو میریم

...  بودم ونیمد  مرد نیا به  من. کردم نگاهش محبت با

 . توجهاتش  تک تک یبرا

 ... روزهیف  -

.  کرد ینوران  را شیهاچشم که کردم خرجش  یجانم

 ؟یکنیم ازدواج من با: زد یقیعم لبخند

 .کردم شیتماشا رهی خ رهیخ

 به بچه یوقت  خوادینم دلم. میکن ازدواج زودتر ایب  -

 . بزنن بهت یحرف ادییم ایدن

. افتاد جانم به استرس هم باز. دادم قورت را دهانم آب

 قبوله؟: کرد کج یسر

 .  دوختم نگاهش یفندق به را نگاهم

 . بشه ینطور یا نبود قرار  -

 اعتراف باالخره هم تو ادیینم بدم من. شده االن  -

  باالخره. ی دار دوست و  بچمون هم و من هم یکنیم

 صبر رسهینم  نظر به اما  شکنمیم و زبونت قفل نیا

 .باشه  داشته بچمون  و دارم من که  یا حوصله و



 شه؟یم یچ بعدش: دمیورچ  لب

 میایب هم با  یهمگ نهیا شنهادمیپ: کرد  نگاهم متفکر

 ای. نینگ و خانم حاج و تو و من. میکن  یزندگ نجایا

 یجا  هی میبر میتون  یم یبخوا  تو که یچ هر

 .چهارنفرمون هر یزندگ  یبرا ییجا هی... بزرگتر

 نفره؟ چهار: کردم نگاهش ناباورانه

  مرد اون که کنم یزندگ یا  خونه یتو ندارم دوست  -

 . ستین بزرگ یلیخ منم خونه. کردهیم یزندگ باهات

 خانم؟ حاج و نینگ با  -

 خانم حاج و نینگ. کنار مشونیبذار ستین قرار  -

 رو تو کنن  فکر خوامینم. هستن ما خانواده جزو

 . گرفتم ازشون

 .نداشتم چیه اما. میبگو یزیچ کردم باز دهان

 

     چهارده   و ستیدو     

      س .راز     

 

 من؟  با نیای یم ن؟ییپا میبر یمامان  -



 مامان به را نگاهم و دمیکش  عقب را خودم سرعت به

 برخالف. دوختم شدی م کینزد او به  که ینینگ و

 که یمبل دسته یرو نشسته دنمید با  نینگ انتظارم

  ؟یکرد ارسالش: زد یلبخند بود، نشسته شیرو آراز

 من یجا: کرد ینچ  او و بود آراز از سوالش

 ؟یسینویم

 .ادیبرب  پسش از بتونه بهتر مامانم کنم فکر  -

 .ستمین بلد ی سیانگل من: کردم گرد چشم

 تمومش بشه حاضر شام تا. کنهیم کمکت  آراز  -

 . دیکن

 و شام تا شما : گفت من از  قبل آراز و کردم باز دهان

 .میکرد تمومش دیکن حاضر

. نداشت یاعتراض واقعا دخترکم. کردم کج یسر

  واقعا؟

 ستی ن قرار چکسی ه  نجایا. ینگران یخودیب  -

 حاج اجازه هم. ما روابط یبرا بده نشون  یواکنش

 . نینگ هم  گرفتم، و خانم

 دونه؟یم مامان  -



.  گفتم بهش روزید: داد تکان مثبت عالمت به یسر

 . هیراض. زد لبخند و کردم تیخواستگار ازش

 سامان. زدم زل شدن دور حال در نینگ  و مامان به

 از را مامان و سپرده نینگ  دست به را ینیس یابانیخ

  و کرده بلند را لچریو اسد آقا و کرد بلند لچریو یرو

 . رفت نییپا ها پله از

 برامون؟ کنن دایپ خونه بسپارم ای نجایا یاییم  -

 شهر؟ از رونیب نجا؟یا  -

  یموردها  از تا چند سپارمیم فردا: گفت سرعت به

 میبخوا  برهیم زمان کمی. کنن دا یپ و ونیاکاز

 هی میتونیم و شیداخل یطراح . میکن یطراح  خودمون

 خوادینم دلم یول... روز ده تاینها. میکن جمع یاهفته

 . بسپندن خانمم  حاج و نینگ دیبا. بشه رید

 ...آراز  -

 .ارین نه. ندارم طاقت  گهید  -

 *** 

 ازدواج من. کردم نگاه دستم یتو حلقه به ناباورانه

  نگاه ری ز... بودم رانده زبان به را بله. بودم کرده



  که او و مامان... محضردار... سامان... نینگ  نیسنگ

 .  شدینم جدا شی هالب  از لبخند

: شد خم سمتم به دستش یتو  یکوچک جعبه  با سامان

 .گمی م کیتبر

 کادو؟ من؟ یبرا

 به. بودند کل کل مشغول ن ینگ و آراز. چرخاندم  چشم

 که بود نینگ یگوش در یجذاب موضوع دیرسی م نظر

. بود داشته  نگه بحث حال در و سالن گوشه را دو هر

  به ینگاه سامان و کردم دراز  جعبه سمت به را دستم

 نگرانش. خوشحاله: گفت آهسته و  انداخت نینگ

 .دینباش

 !نه: دیکش  یادیفر نینگ

 نهیهم: دیخند آراز و راند زبان به را کشدار و بلند نه

 .هست که

 . هی نامرد یلیخ  -

 یغرغر  سامان و انداخت باال را شی ها  شانه آراز

 .نکن تیاذ و خانمم: کرد



  زد یلبخند دنمید با. دیکش یسرک نینگ  شانه یرو از

  ؟یگیم یچ تو: انداخت نی نگ گردن دور را دستش و

 کنه؟ی م کاری چ من خونه تو بهیغر اصال

  یا خانه ی زرشک و دیسف تمام یفضا به. زدم لبخند

 بود گفته آراز که. مامان و بود نینگ پسند مورد که

 از. است خانم حاج و ن ینگ با انتخاب حق و تیالو

 و کنم انتخاب  بود داده اجازه شانیها   انتخاب نیب

 که داشت تعلق یا خانواده و من به خانه نیا امروز

 ینم دور وجودم از را العاده فوق حس  یا  لحظه

 .کردند

 متیبنداز ؟ییتو کو؟ بهیغر: کرد ینچ ی ابانیخ سامان

 رون؟یب

 نه؟. گهید منم بهیغر که: آمد جلو آراز

 دارن اتاق خودشون یبرا  همه نجایا: دیخند سامان

 . گهید ییتو بهیغر پس... نفر هی تو یال

 نینگ. بود یابانیخ سامان با حق. ماند  جا  همان آراز

 هم یابانیخ سامان. مامان نطوریهم و داشت یاتاق

  آنچه از عتریسر یلیخ که خودش یبرا داشت یاتاق

 . بود داده یجا آن در هم را لشیوسا  داشتم انتظار

 پسره؟ نیا خانم گهی م یچ: میبرا کرد گرد چشم



 

     پانزده   و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 پسره؟ نیا خانم گهی م یچ: میبرا کرد گرد چشم

 .یخودت پسره: دی کش غی ج نینگ

 زده لبخند  رنگ یزرشک جعبه به. بردم عقب را سرم

. دوختم ی ابانیخ سامان  به را تشکرم سراسر  نگاه و

  من نهینگ قهیسل. ادیب خوشتون دوارمیام : زد یلبخند

 .ستمین نینگ یگ قهیسل خوش به

 .ممنونم: کردم کج یسر

.  کرد بلند را دستش مامان. شد ممیتقد یقیعم لبخند

...  کندیم  حرکت شهیهم  از بهتر امروز کردم حس

 .  زدی م هم لبخند

. داشت یبرق  مطمئنا میهاچشم. زد زانو مقابلش آراز

 ... یخوشحال از یبرق



.  کرد بلند را دستش مامان. شد ممیتقد یقیعم لبخند

...  کندیم  حرکت شهیهم  از بهتر امروز کردم حس

 .  زدی م هم لبخند

. داشت یبرق  مطمئنا میهاچشم. زد زانو مقابلش آراز

 تا گرفتم را  میها اشک ی جلو... یخوشحال از یبرق

  فرو لحاف ریز را خودم. گذاشتم تخت به  پا که یزمان

  میموها نیب. شد ریسراز می ها اشک دادم  اجازه و بردم

 و کرد نوازشم... هم را ام برهنه شانه. زد بوسه را

 زبان به ی اعتراض ام شده ریسراز یها   اشک یبرا

 . اوردین

 و خودم و ام کرده  گذر یجهنم از کردمیم حس

  یخوشبخت حس. ام داده نجات را ام ی زندگ یهاآدم

  آدم من. کرد یم رها هم سر پشت  را میها اشک

 دوست و داشتم خواستن قیعم حس. بودم یخوشحال

 در که یروز هر را نیا. بودم خوشبخت  من... داشتن

.  کردم درک شتریب گذراندم یم آراز کنار و خانه آن

 یم رفتار تر  منشانه بزرگ... سنش برخالف... آراز

  روز طول در و دیرس راه  از زود یلیخ که  یزن... کرد

  بود کرده دارم غصه کرد یم یدگیرس خانه  یکارها به

  میها شانه دور به را شی ها دست. نشست کنارم او و

  از شتریب  یلیخ تو: کرد زمزمه گوشم کنار و دیچیپ



  به کارت نطوریهم و درسات. یدار کار دیبا که یاون

 بذار... یآشپز نطوریهم. کنه یم ات خسته یکاف اندازه

 . بده انجام  شونیا هم رو  کارا یسر هی

 نبود قرار. کنم اطاعت تا بود یکاف جمله نیهم

  و خواندیم گوشم کنار  نیچن او یوقت  کنم اعتراض

 یها  برنامه. کردیم فوت  صورتم یتو را  شیها نفس

 دوم شب از نینگ و مامان با شان نفره  سه دنید لمیف

 دمیچیم شام  بساط من. شد پا به خانه  در حضورمان

 .  کردند یم بحث و  دندید یم لمیف  نفر سه هر و

 ناخنک و آشپزخانه در ای بود نینگ و مامان کنار

 دستش پشت  را یچوب قاشق کرد یم مجبورم و زدیم

...  ام گونه یرو بود یا  بوسه ام ضربه پاسخ. بزنم

 پشت که یقاشق دمیرس جهینت نیا به روز چند از بعد

 یبرا که ش یها زدن ناخنک یبرا نه زنمیم دستش

 وقت. شوم ده یبوس خواستمیم من. است شدن دهیبوس

 . وقت یب و

.  بود اش خانواده... داشتم ذهن در روزها نیا آنچه

 بود اوردهین  زبان به چیه... پدربزرگش و خانم میمر

 آن که یبرخورد از. داشتم واهمه اتفاق نیا از من و

 دو هر خودش دهیعق به. باشند داشته توانستند یم ها



 اما دهند نشان یواکنش نبود قرار و شدندی م خوشحال

  ها آن یبرا  یرسان اطالع عدم یبرا سکوتش نیا

 .  کرد یم  قیتزر وجودم به را ترس

  و بود نکرده ها آن کردن مطلع یبرا یتالش  چیه آراز

 .ندارد هم یقصد دیرسی م نظر به

 

     شانزده   و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 دوست. بودم خوشحال اضطراب نی ا وجود با اما

  که یکس هر  به. بکشم نفس  شهیهم از شتریب داشتم

  یم حرکت  شهیهم از شی ب. زدمیم لبخند دمیرسیم

  شهیهم از شیب دیرسیم نظر  به اما نبود یعیطب. کردم

 یم کارش محل در دنشید به. کنمیم  وورجه ورجه

  خانه به او با و رفتم یم دنبالش به عصرها. رفتم

 نفر دو  صبحانه همراهش ها صبح. گشتم یبرم

 . رفتم ی م پزشک شی پ چکاپ یبرا و خوردمیم



 بند دو و اهیس  خطوط با که را یدیسف یها کفش

 به پا. رفتم ضعف و دم ید بود خورده نیچ شیرو

 . دمیخر را هاکفش و گذاشته مغازه

 آموزش سر بر نینگ  با که یهنگام... شب آخر

 بلند شیصدا م،یکردیم بحث داشتم مشکل که یدیجد

  هم سر پشت... باره چند و بلند. خواند نام به مرا. شد

 چشه؟: زد یشخندین نینگ و

  پله سمت  به یقدم. برخاستم و انداخته باال یا شانه

 سمتم به و زده تا را تاپم  لپ نینگ داشتمی برم که ها

 . بپرس آراز از... ببر خودت با: گرفت

  شیموها و کرد کج یسر. دیخند و کردم نگاهش جیگ

 .مامان یخوب خوشحالم: فرستاد  گوش پشت را

  بغض تا رفتم باال ممکن حالت  نیآرامتر در را ها پله

 او و گذاشتم اتاق به پا. دهم فرو را میگلو  به نشسته

 به را دستانش و آمد جلو.  برخاست ورود، محض به

  صدام نیا یبرا: خوردم یتکان. دیچیپ تنم دور

 ؟یکردیم

 .نزنم ادیفر تا کردم یم  دق داشتم  -

 ادیفر: دیخند و دمیکش عقب را خودم متعجب

 ...  کفشا نیا... یخوشحال



  یهاچشم یبرا رفت ضعف  دلم و دمیخند. دمیخند

. دیدرخشیم  که نگاهش یفندق یبرا... براقش یباران

 نیزم از... باسنم ریز به. برد ترنییپا را دستانش

 ... روزهیف: زد خود  دور به یچرخ و کرد میجدا

 صورتم در و دیکش باال را سرش. بستم را میها چشم

 .دارم دوست: زد زل

...  دمشیبوس یم. بودم آغوشش در من. بود بیعج

 در را شب تمام. کردم ی م یباز عشق... قیعم

  هم باز اما دمیبوس یم و  شدمیم دهیبوس... آغوشش

  چهیپ دل کی مثل آراز از شدن دور. بودم دلتنگش

... سرم یتو  جهیسرگ مثل. افتاد یم جانم به که بود

  به را زیچ همه شدنش دور محض به که گردباد مثل

 با شدیم کاش. دیچرخ یم سرم دور و  ختیر یم هم

 را یابچه دختر حس... بچسبانمش خود به چسب

 لحظه هر. ندارد را زانشی عز از یدور تاب که داشتم

 . گذشت یم یجهنم و آور عذاب او از یدور

  در او. آمد در صدا به صبح یابتدا تلفنم بعد روز دو

  بسته چشم آب یصدا با من و گرفت یم  دوش حمام

 یحقوق یعل و چسباندم گوش به را یگوش. بودم

 .یراوند خانم  ریبخ وقتتون: گفت



  مزاحم موقع بد: داد ادامه او و بستم را میها چشم

 .  شدم

 اومده؟  ش یپ یمشکل. دییبفرما. نه  -

 تماس من با یاسکندر یآقا  یفعل همسر متاسفانه  -

 در حاضر  حال در که یا خونه نهیزم  در که گرفتن

  یها نهیهز یبرا ایگو. کنن صحبت دارن سکونت اون

 از خواستنیم و دارن یمال  کمک به ازین فرزندشون

 مطلع امروز یول گرفتن وام یبرا کنن استفاده سند

 و ستین  یاسکندر یآقا  اسم به خونه نیا که شدن

  منزل ایگو. ننتونیبب خوانی م و کننیم یبدخلق دایشد

 و نی نداشت فیتشر شما یول آوردن فیتشر هم

 .  ندادن  بهشون ورود  اجازه نگهبان

.  شدم زیخ مین و کرده  باز سرعت به را میها چشم

  به من نگاه و گذاشت رون یب حمام از را شیپا آراز

 یم اش نهیس  به شیموها یرو از که بود یآب قطرات

 یبرا: دادم فرو را دهانم  آب. خوردیم  یباز و دیچک

 نه؟یبب و من خوادیم یچ

 .دارن اصرار دایشد یول ندارم ی اطالع من  -

 . کرد نگاهم مکث با و  متعجب آراز



 مالقات یبرا یلیتما من نیبد اطالع بهشون  -

 اگه یول کنه صحبت ژنیب با داره یمشکل اگه... ندارم

 .بدم  بهش تونمیم  بگه ژنیب اگه خوادیم پول

 

     هفده  و ستیدو     

      س .راز     

 

  با من: گفت یحقوق یعل و  افتاد آراز یشان یپ به ینیچ

 اطالع بهتون  رو جهینت کنمی م صحبت یاسکندر  یآقا

  حال در خانم نیا مشکل کنممینم فکر  یول دمیم

  اموال چرا که بودن یعصبان شتریب باشه پول حاضر

 . شماست نام به  همسرشون

 . آمد میهالب  یرو   یپوزخند

 .نیبد قرار انمیجر در اومد شیپ یمورد. ممنون  -

. دمیکش جلو  تخت یرو را خودم و کرده  قطع را تماس

 از میروبرو مرد سیخ  تن به تنم چسباندن وسوسه

 ازدواجم ساله پنج و ستیب عمر تمام در. بود دیبع من

  اما بودم نشده وسوسه نیچن  نیا شیبرا  هرگز ژنیب با

 کرده جا به  جا را میهاهورمون تک تک  آراز... امروز



 به را خودم که بودم تاب یب و دیچیپیم شکمم. بود

 . کنم حس  را شیگرما و بچسبانم تنش

  یا حوله به را دستم و چسبانده  اش نهیس به را سرم

 تازه: دیخند. رساندم بود دهیچیپ کمرش دور به که

 .گرفتم دوش

 خود سمت به و کندمیم تنش از  که را حوله

 .یریگیم دوش دوباره: کردم یغرغر دمش،یکشیم

  یهمراه قول اگه: فرستاد میموها نیب  را شیهادست

 .نه که چرا بار نیا یبد

 بود نیا مهم... شتریب ا ی گرید کباری. نبود یبد فکر

  او دیشد یل ی خ. خواستمیم  را تنش یبو لحظه نیا در

 . خواستمیم را

  باالتر را سرم و زده  هیتک تخت لبه  به را شیزانو

 صورتم  یرو شیها چشم... دمیبوس قیعم. دیکش

 خواندن  یبرا تالشش دیرسی م نظر به . کرد حرکت

 او از پر تنها ذهنم. بود یا هودهیب تالش. است ذهنم

 سمت به و گرفته را شیبازو. شدم ترک ینزد. بود

 به را لبم و زده مه یخ تنش یرو. دمیکش تخت

 ترآسان  میبرا را تنفس تنش یبو. دادم فشار  اشگونه

 . کرد ترآسان  و



 ... روزهیف: دیخند گوشم کنار

 و دنیکش جلوتر یبرا فرستادم گردنش پشت را دستم

  یرو را دستانش. بود شده تند میها نفس... دنشیبوس

  یخوراک  اری و یجا به کنم فکر: دیکش نییپا میپهلو

 .یدار و من اریو

 ...نطورهیهم حتما: گفتم یا گرفته یصدا با

 دایشد من. است نطوریهم بودم مطمئن بعد روز

  چهار از شیب به که شب دو از بعد... خواستمشیم

 هی زودتر یهرچ دیبا: دی کش آغوشم در شد، ختم بار

 شیپ  نطوریا یک تا قراره  نمیبب میبزن دکتر به سر

 .بشم داغون کامال قراره کنم  فکر م؟یبر

 .  دمی خند جانیه با

  که رقص یبرا را خود. برد باال را آهنگ یصدا نینگ

  مهمانمان را شام که یابان یخ سامان کرد،یم دعوت

 به ینگاه. دیکوب هم به  را دستانش جانیه با بود

 ؟یرقصینم: شدم جا به جا یکم و انداخته صورتش

 که را شیبازو حلقه و شده جا به جا یکم  کاناپه یرو

  چشم گوشه از و کرد تر  تنگ بود، دهیچیپ دورم به

 ؟یگذاشت  برام یانرژ یکنی م فکر: کرد نگاهم



 ...برقص: داد قرارم مخاطب  مامان

 نطوریهم. بود شده تر روان کردنش صحبت

 کرد دراز سامان  سمت به را دستش نینگ ... حرکاتش

 ندارم نا  نینگ جون به: دیکش نیطرف  به یسر او و

 .خوشگلم

  را دخترکم نکهیا از... جفتشان به شد  دهیکش نگاهم

. دیلرز وجودم دادیم قرار خطاب محبت با نیچن نیا

 .مامان ایب: آمد جلو نینگ

  تمیر با  همراه. برخاستم و داده دستش به را دستم

  را رقص کردم حس بردم  باال را دستانم که آهنگ

 و یشاد از که است وجودم نیا ام کرده فراموش

 .است درآمده رقص به  یزندگ جانیه

 

     هجده   و ستیدو     

      س .راز     

 

  تمیر با  همراه. برخاستم و داده دستش به را دستم

  را رقص کردم حس بردم  باال را دستانم که آهنگ



 و یشاد از که است وجودم نیا ام کرده فراموش

 .است درآمده رقص به  یزندگ جانیه

 سمت به را  دستش خواندیم که ییالیل با  همراه نینگ

 آشفته نیا از بشم خوادیم دلم: رفت  نشانه سامان

  به سر منو... سر پشت بزارم عاشقه یچ هر که... تر

 دلم یحال و  شور چه نیبب کرده جدا همه از کرده راه

 .کرده پا به باز

  میتماشا رهیخ که یآراز دنید با و چرخانده  یسر

  و کرد ام حواله یچشمک. ستادمیا حرکت از کرد،یم

 .دمیخند

 به افتاد،یم راه که پخش سمت به و برخاست  جا از

 د؟یرقصینم یانتخاب آهنگ: گفت نینگ

 . نه که چرا: زد  پخش به یا  اشاره نینگ

 نشستن یبرا افتادم راه  به. کرد رد  را آهنگ چند

  یآهنگ. کرد متوقفم و گرفت را میبازو که  کاناپه یرو

  آهنگ تمیر به متعجب. بود آشنا شد یم پخش که

 با: خواندن به کرد شروع خواننده  مرد و سپردم گوش

 . قهرم نگات با نکن، نگام. قهرم چشات  با قهرم، لبات

 .  شد گرد  میها چشم



 زمزمه خواننده همراه و کرد کج شانه سمت  به یسر

 تو یه گفتم، بهت یه. یدینفهم بودم، عاشقت: کرد

 عاشقا سنگ . نشست  دلم به زبونت  زخم. یدیخند

 . شکست  سرمو

 نیب را نمییپا لب و خورده فرو یسخت به را ام خنده

 .  زدم گاز و فرستاده میها دندان

 از رونیب  ایب زدم داد مستونه مستو روز هی ادمهی  -

  یگفت یدیخند. بزن من  به تو رو آخر سنگ. خونه

 . وونهید برو

 . گرفتم رو و انداخته باال یا شانه

  کاناپه یرو و کرده گرد عقب. شوم دور  کرد میرها

 .  نشستم

 و زد خود  دور به یچرخ آهنگ تمیر با  همراه نینگ

 رو عشق که یوقت: کرد زمزمه خواننده با همراه

  زدم  داد. لبام رو اومد اسمت که یوقت. نگام تو یدید

  من ها هیهمسا نیبدون و نیا... ها کوچه یتو روز هی

 عاشقم ،یگفت یدیخند. براش رمیمیم دارم گهید

 .نباش

 ؟یزد داد مامانم یبرا آراز: گفت  بلند نینگ



  را نمیریش اخم. کرد ینچ نچ سامان و افتادم خنده به

. انداخت ر یز به سر یتند به او و کردم سامان میتقد

 که را یدرد توانستمیم اگر بود یا العاده فوق شب

 .  رمیبگ فاکتور بود دهی چیپ شکمم در

 بستیم سرمان پشت که را در. میگذاشت اتاق به پا

 لب که: کرد حبس خود و در انیم و گرفت را میبازو

 آره؟ یریگیم گاز

 آغوشش به را خودم سرخوشانه و دمیخند بلند

 لیتما بودن آغوشش  در یبرا  او از شتریب من. سپردم

 . داشتم

 زودتر چه هر داد ماتومیالت و گرفت تماس فرهاد

 .بروم  رازیش به مامان همراه

 

     نوزده   و ستیدو     

      س .راز     

 

 زودتر چه هر داد ماتومیالت و گرفت تماس فرهاد

 .بروم  رازیش به مامان همراه



 دهیورچ را شیها لب. بود کرده اخم رفتنم یبرا  آراز

 شی تنها  است قرار من که دارد معنا چه که بود

 نکرده ید یشد مخالفت رفتنم  یبرا نکهیا با بگذارم؟

 مدت تمام اما کند منصرف سفر عزم از مرا که بود

 مامان. دیرسی م نظر به متفکر و بود زانیآو  شیهالب

  حاضر حال در من و خواستیم را ما با اشی همراه

 هیکنا و قالش و داد و  فرهاد با بخواهم نبودم آماده

 از شیب لحظه  نیا در. شوم  روبرو جان یمص یها

 سرشاد ی خوشبخت و آراز کنار در بودن از شهیهم

 ای جان یمص با را یخوش نیا بخواهم که بودم

 .  کنم می تقس انیاطراف

  یراه مامان همراه من و بماند تهران داد حیترج  نینگ

  با ریمس  یط یبرا میهاتالش برخالف. شدم رازیش

  ینیماش و میمستق پرواز. نداد تیرضا آراز ن،یماش

  را نگاهش و گذاشت ارمیاخت در فرودگاه در یکس که

  الزم وقت هر فرمودن دکتر یآقا: چرخاند صورتم در

 . خدمتم در من دیری بگ تماس شد

.  کرد میتقد نیماش چی سوئ با همراه را اش شماره

 یحت مرد. زدم لبخند مردد و انداخته نیماش  به ینگاه

. شد دور و کرد ام یهمراه مامان کردن سوار یبرا

  فردا کرد اعالم  او و دادم را برگشتمان  خبر فرهاد به



  را یا خانه و کرده درست شام. آمد خواهد دنمانید به

  زیتم رفت یم باال شی رو و سر از غبار و گرد که

 .  کردم

  توانستم یم. کرد انتخاب را خواب شام بدون مامان

  شدیم گرم میهاچشم . است کرده اش خسته سفر نمیبب

 گوش به را یگوش بسته چشم. دی لرز یگوش که

 خانم داره ی معن چه: دیچی پ آرامش یصدا و چسباندم

 بخوابم؟   یچطور االن من  سفر؟ بره همسرش  بدون

 برو ؟یبخواب یچطور  یچ  یعنی: رفت  باال لبم گوشه

 .بکش دراز راحت و تخت یرو

  رو کاناپه فعال. نشم تخت کینزد یحت دمیم حیترج  -

 .  رفته هوا به نینگ داد و  کردم انتخاب

 ده؟یخواب  -

 .ننیبیم لمیف سامان با... نه  -

 سامان: انداخت چنگ وجودم به ینگران و دیچیپ دلم

 اونجاست؟

  در خونه  یتو براش اتاقم هی خواستم ازت یوقت  -

 بابتش از ستین یازین که گفتم بهت یریبگ نظر

 . یباش نگران



 .شب وقت نیا... تنهان اونا  -

 .دیخند

 بود؟ دار خنده حرفم  -

. سامان  نطوریهم... بالغه و عاقل دختر هی نینگ  -

 نه و دارن یازین تو اجازه به نه بکنن یکار بخوان

 . باشن شب  منتظر الزمه

 . دخترمم نگران من  -

 یمشکل بخواد باشه راحت التیخ سامان طرف از  -

 باد به و ستشین و هست  خودم همه از  اول ادیب شیپ

 .دمیم

 .نگفتم چی ه و شد بسته و باز دهانم

 .ادییم خوابم  -

:  دادم جواب عی سر یلیخ  من و گفت وار ناله را نیا

 . بخواب برو

 یستین کردم عادت. که تونمینم: گفت گونه  اعتراض

 .بخوابم  تونمینم

 گرید یروزها مثل روز ک ی. خوردم فرو را ام خنده

 ریز کشاندم را خودم. زدم لبخند. بودم شاد من اما

 به. بستم چشم رازیش  یشبها  یسرما در و لحاف



  یم دیجد پروژه از که سپردم گوش آرامش  یصدا

 از بعد نبود بد نکهیا از. یدب در یکار شنهادیپ و گفت

 از. میبرو یدب به پروژه انجام یبرا فرزندمان  تولد

 شدیم  کیشر من با را اش یکار ی سفرها نکهیا

  اعتراض او و گفتم رفتنش  تنها از. گرفت عمق لبخندم

 سفر اگر ی حت. ستین دلچسب رفتن سفر تنها که کرد

 چه رودینم  هم بهشت به  من بدون که. باشد یکار

 . یکار سفر برسد

 شدیم متصل من به که  را ییها مردانه نیا... من

  وجودم اعماق از. کردمیم  حل وجودم یتو  وار وانهید

 حس کردمیم فکر که ترق یدق یلیخ.  بود خوشحال

 بودنم زن از گرید. بود بخش لذت بودن زن خوب

 مالمت را  خودم بودنم زن یبرا  گرید. نبودم زاریب

 هر. بود او یوقت بودم یخوشبخت  زن من . کردم ینم

  اما شدم؟ عاشقش چرا دمیپرس یم  خودم از روز

 دانستمیم تنها نداشتم شی برا یپاسخ بود نیا تیواقع

 داشتم را یکودک حس. سخت... قیعم. هستم  عاشقش

  پررنگ ذهنم در او زیچ همه. است محتاج او به که

 .  بود شده

 تماس دکتر مطب از فرهاد، حضور از قبل بعد روز

  طبق. بروم کامل  چکاپ یبرا  زودتر چه هر که گرفتند



  انجام هفته نیا را برنامه نیا آراز با مان ی ها صحبت

 برگشتم به موضوع  نیا فرهاد ماتومیاولت با و میدادیم

 . بود شده  منحل سفر از

 . آمد فرهاد

 ... پُر توپ با

 

     ست یب  و ستیدو     

      س .راز     

 

 یم: گفت یا  مسخره پوزخند با و نشست مامان کنار

 گرفته؟  طالق  دخترت یدون

 هم در یها  اخم با. ستادمیا اتاق در چهارچوب مقابل

  ینیس به تر  محکم را دستم. کرد نگاهم و  برداشت سر

 یم شیرو شیپ که را ینیس. افتادم راه  و گرفته یچا

 داره؟  تو  به یربط من گرفتن طالق:  گفتم گذاشتم،

 نداره؟ ربط: برد باال را شیصدا و کرد  نگاهم خشم با

 سرمون االن که یگرفت طالق اجازه یب  یکرد غلط تو

 .باشه پاچمون تو



  طلبکارانه. کردم نگاهش و دهیکش باال را میابروها 

  نیبود داده باد به و آبرومون کم: برد باال  را شیصدا

 ... که

 یسر. کردی م میتماشا اضطراب با مامان. رفتم عقب

  نظر به که  یمیقد نفره تک مبل یرو و انداخته باال

 .نشستم بودند، شده جا به جا شیفنرها  دیرسیم

  بلند هیهمسا و در یجلو و سرمون یچطور  حاال  -

 بعد ؟یدینکش خجالت  خودت م؟یبگ ی چطور  م؟یکن

 زن دینبا نشد شیحال  کهی مرت نیا سال؟  پنج و ستیب

  خدا؟ امون به کنه ول و دخترش و

 کارم نی ا دیرس نظر به و کردم نگاهش آرامش با

 یغلط نی همچ یک اجازه با: کرد تر یکفر را فرهاد

  یچطور  فردا نسوخت؟ دخترت حال به دلت ؟یکرد

 ؟یبد شوهرش یخوایم

 .فَرهااد: برد باال را شیصدا مامان

  خواسته دلش یغلط هر که یسادیوا پشتش شما د  -

 ... که. آبرومون شهیر به  زنهیم شهیت  داره که. کرده

 یعنی: زدم هم به را میها  لب بار نیا. خوردم یتکان

 زدن؟ آبروت شهی ر به شهیت شهیم من طالق



 ادی یم یفالن یوقت شهینم شه؟ینم: دیکش ادیفر

 شده؟  جدا شوهرش از خواهرت پرسهیم

 شدم؟ جدا شوهرم از من دونهیم کجا از یکی اون  -

 خواهرت اوردین  خبر سال  پنج و ستیب  چرا یکی اون

  بچه هی با تنها زن بگه ومدین چرا ه؟ی طی شرا چه تو

  آبروت به حاشا بگه ومدین چرا کنه؟یم  سر یچطور

 نیبب بزن  خواهرت به سر هی برو پاشو خان فرهاد

  بچه یچطور  یشب نصف که هست؟  زنده ای مرده

 من یبرا االن  مارستان؟ی ب برهیم دوشش رو ندازهیم

  یآبرو  اخبار نباش نگران ؟یزنیم آبرو از دم یاومد

 .رسهینم رازیش به من

ص داداش یدون یم  -  ... یم 

ص  داداش: دمیپر کالمش انیم  پیت فکر جان یم 

 خوادینم نره رازیش تو آبروش باشه هاش خواهرزاده

  گهید باری بگو بهش. باشه بیغر شهر تو من نگران

 که ییآبرو همون آورده برات من از یخبر  بشنوم

 . دمیم باد به رو زنهیم دم ازش

 .یآورد در یزبون  چه: برخاست یتند به



 رو نایا یتونست  یم. هست که نهیهم: زدم یشخندین

  یبکشون و رزنیپ نیا و من نبود الزم  یبگ تلفنم تو

 . بمونه جا شمی درمان برنامه از که نجایا

 که برگشت در سمت به. بود شده قرمز. زد  یپوزخند

 . فرهاد آقا:  زدم شیصدا

 .برگشت یتند به

 ازش سالها که بود رزنیپ نیا درمان تو یآبرو  -

 .یکرد غیدر

 داره؟  درمان یمغز سکته مگه: دیکش  ادیفر خشم با

.  شده درمان االن چرا پس: زدم مامان به یا اشاره

 ینیب ینم یشد کور ؟یدیپرس و حالش  یدیرس

 که بود قی ال پسر درمانش شده؟ تر راحت  حرکتش

 . نداشت

 .بسشه آورده ریگ تو مثل  قیال دختر  -

 . گذاشت  مانیتنها حرف نیا با

 بودم، کرده رزرو را  تهران به پرواز که بعد روز

 چشم از دور به آشپزخانه در و آمد. شد شیدایپ

 هم به را شیها دست... یصندل یرو  نشست مامان



 و خرج ؟ یندار یکسر و کم یزیچ: گفت  و زد گره

 ؟ یاری یم کجا از مخارجت

 ... یعکاس: فشردم هم  به را میها لب

 ؟ یبلد یعکاس: کرد نگاهم

 . گرفتم ادی طالق از قبل: زدم گاز محکم را لبم

 د؟ ی مونیم کجا  -

 بدون داده بهمون یاونقدر ژنیب. هست  خونه  -

 .میکن  یزندگ مشکل

 یبرد و مامان  هم تو که حاال گمیم: کرد  یمن...من

 نیدار الزم پول هم شما  و هیخال  نجایا  و خودت شیپ

 که مشیبفروش ستین بهتر... بمونه یخال  یچ یبرا

 ما  هم باشه یخرج کمک مامان  و تو یبرا هم

 م؟یبردار و سهممون

 

     ک ی و ستیب  و ستیدو     

      س .راز     

 



 یبرد و مامان  هم تو که حاال گمیم: کرد  یمن...من

 نیدار الزم پول هم شما  و هیخال  نجایا  و خودت شیپ

 که مشیبفروش ستین بهتر... بمونه یخال  یچ یبرا

 ما  هم باشه یخرج کمک مامان  و تو یبرا هم

 م؟یبردار و سهممون

 *** 

 لیتما فرهاد. دیچرخ یم  خانه دیخر دور ذهنم تمام

 یبرا تالشم و بگذارد  فروش یبرا را  خانه داشت

 . بود هودهیب کردنش منصرف

.  زد میرو  به یلبخند و  برداشت سر  جوان یمنش

  نظر به بدهم پاسخ او به کردم تالش که یلبخند

 سرش سرعت به چون نداشت یمطلوب جه ینت دیرسیم

 به آراز. انداختم ساعت به ینگاه. انداخت ریز به را

 دیبا داشت که یکار مشکل یبرا. دی رسیم یزود

  در دم،یکشیم  عقب که را سرم. زدیم شرکت به یسر

 سمتم به یمنش به ی سالم با. شد باز  رنگ دیسف

 یپشت یرو را دستش. نشست کنارم و برگشته

 خم سمتم به کامال را سرش گذاشتیم  که امیصندل

 ؟یخوب: کرد

 . دادم تکان مثبت عالمت به یسر



 درست چندان کنمی نم فکر: کرد کیبار را شیهاچشم 

 روزه؟ چند سرته  تو یچ. باشه

 رو  خونه خوادیم فرهاد: دمیکش یقیعم نفس

 اما مامان و من بخاطر گهیم که نطوریا. بفروشه

 .ستمین  مطمئن چندان

 .بفروشه خوادینم دلت  -

 که هیا  خونه اونجا: زدم شیرو به ی کمرنگ لبخند

 با دیبا. میبد دستش از ندارم دوست. شدم بزرگ توش

 کنه کمک بتونه اون دیشا... رمیبگ تماس دهیفر

 .  مشیبخر

 فکر دنشیخر  به: خورد یباز امشانه  یرو  انگشتانش

 ؟یکرد

  دهیفر اگه م یبد و برزیفر و  فرهاد سهم بخوام  نکهیا  -

 .ادیبرب هاش نهیهز  پس از بتونه و  باشه موافق

 خواست اگه. بزن حرف باهاش: کرد کج یسر

 اگه یول یکن میتقس باهاش  رو ها نه یهز یتونیم

. یکن پرداخت ییتنها رو ها نهیهز یتونی م نخواست

 داشته که داره و نی ا ارزش خونه اون کنم فکر

 . بمونه ادگاری  به و شیباش



  یپول نیهمچ من یول: کردم  نگاهش چشم  گوشه از

 .ندارم

 وارد یزن نیح نیهم در و دیکش هم در را شیهااخم 

 کرد نازک ی چشم پشت و  دوخته ما به را نگاهش. شد

 هم در میها  اخم. نشست مانیروبرو ی صندل یرو و

 بود؟  کرده مان یسن فاصله بخاطر را کار نیا. رفت

 ... روزهیف  -

 .کردم  نگاهش و گرفته زن از  چشم یتند به

  چک و الزم مبلغ تا بگو  بهم بود الزم وقت هر  -

  برادرات یبرا  خودت حساب از یتون یم . برات بکشم

 .ادین  شیپ یمشکل تا  یکن پرداخت

  پرداخت رو نه یهز نیا یبش مجبور تو خوامینم من  -

 .یکن

. میکرد میتقس و زیچ همه یعنی میکرد ازدواج یوقت  -

 و توانش یوقت  کنم؟ یادآوری بهت رو زای چ نیا الزمه

 ادی یم خوشم خونه اون از  منم. میکنیم  پرداخت میدار

 و کرد مرمتش بشه دیشا. میدار نگهش دارم دوست

 .کرد یبهتر یها استفاده ازش

 بهتر؟ استفاده: دمی پرس تعجب با



  یلیخ خونه اون. هتل هی به یکن لشیتبد یتون یم  -

  یگالر هی  ای. بمونه ینطوریهم که هیاون از تر خاص

 . برات باشه ام یخوب درآمد تونهیم. هات عکس یبرا

 .یگیم راس: زد یبرق  میها چشم

. میبر پاشو: دیکش را دستم یمنش اشاره با و دیخند

 .  ماست نوبت

 زن مقابل گذاشته، زی م یرو را ها ش یآزما جواب

 که را ها برگه. برداشتم عقب  به یقدم و  گذاشته آشنا

  ؟یندار که یمشکل : دیپرس د،یکشیم شیپ

  یدیجد زیچ  که ام معده درد: گذاشتم شکمم یرو دست

 .بود هم یحاملگ  از قبل. ستین

: دیپرس کرد،یم جا به جا  چشم یرو که  را نکشیع

  وقته؟ چند  معده؟ درد

 .دیشا یسال دو ی کی: انداختم آراز  به ینگاه

  از درد نیا ن ینیبب نیکن یر ی گیپ نینخواست چوقتیه  -

 اد؟ی یم کجا
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  درد نیا نی نیبب نیکن یری گی پ نینخواست چوقتیه  - 

 اد؟ی یم کجا از

 داره؟  وجود یمشکل  -

.  کردم نگاهش سرعت به من و دیپرس آراز را نیا

  را ها برگه دکتر. بود رفته  هم در ینگران از صورتش

 تا چند. ستمین مطمئن هنوز: برداشت سر  و زد ورق

  شاتیآزما. بشه مشخص تا میسینویم گهید شیآزما

  کاریچ قراره مینیبب تا ن یبد انجام عتری سر  چه هر و

 .میکن

 دارم؟  ی مشکل چه  -

 چون: گرفت باال را ها  برگه زن و دمیپرس را نیا

  انجام و شاتیازما از یبرخ  میتون ینم یهست باردار

 شروع یسونوگراف از فعال. میباش مراقب دیبا و میبد

 چه در تی وضع میبد صی تشخ  میتونیم م ینیبب میکن یم

 . نه ای هیحد



  نیبد حیتوض لطفا: دیغر یعصبان و ن یخشمگ آراز

 ه؟یچ هیقض

 .  کبد ای معده سرطان احتماال  -

 هی فقط  فعال : کرد کج یسر زن. کردم نگاهش مات

 ...حدسه

 شما حدس؟: دیکوب مبل دسته یرو را  دستش آراز

 د؟یزن یم حدس مرگ و سرطان حدساتون یتو

  مرگ؟

  شاتیآزما که یز یچ فقط من... لطفا دیباش آروم  -

 یبررس میخوایم نمیهم یبرا. گفتم و دنیم نشون

 از. ستین یسادگ نی ا به سرطان ص ی تشخ. میکن

. هیچ  جهینت م ینیبب تا میکنیم  استفاده مختلف شاتیآزما

  یچیه دوارمیام شما مثل منم. هیسونوگراف اولش

 به زودتر تا میکن یهمکار هم با نیا یب پس. نباشه

 .میبرس جهینت

.  ندارم وجود و بودم خواب سال صد... خوابم  انگار

  آراز.  رسدی م نظر به  کابوس کی مثل زیچ همه

  مرد و دیسف تخت یرو دم یکش دراز. کرد ام یهمراه

. آورد در حرکت  به شکمم یرو را توپک غلتان سر

  سرخ یها چشم و توریمان صفحه به دوختم را نگاهم



  یتو میها انگشت. شد  بسته و باز می ها لب... آراز

  لبخند آراز. بخورم یتکان زدم زور. ماند  معلق هوا

. است کرده اشتباه دکتر گفت. ستین چیه گفت. زد

 قرار که. افتد ینم یاتفاق هم  باشد یزیچ اگر یحت گفت

  اریبس یسالها در را ها  نیبهتر هم با او و من است

 ... اما. میکن تجربه  یطوالن

  و کرد یم باز  دهان آراز... ینگران با. زد  زنگ نینگ

 .  زدم چنگ  را مچش

  یپا و شگاهی آزما دیسف یها  یصندل یرو نشاندم آراز

  آمدند که ی ا حامله یها زن به. ستادیا  یآب شخوانیپ

  سرطان اگر. بودم حامله هم من. کردم نگاه رفتند و

   باشد؟ داشته ادامه یحاملگ بود قرار داشتم یم

  چشمم گوشه از یاشک ، یتابستان ظهر  از بعد نیا در

 .  دیچک

 نخواسته ید یجد زیچ من.  آمد درد به خودم یبرا دلم

  داده دست از که خواستمیم را ییزهایچ من. بودم

 بود؟ یزندگ نیا از حقم. بودم

: زد  هیتک اش شانه به را سرم.  کنارم نشست

 ...روزهیف

 . بودم میروبرو وارید مات. نکردم  نگاهش



  و خاتون  میمر به خوام  یم... شمال میبر فردا ایب  -

 .میکرد ازدواج  بگم پدربزرگم

  یرو دست. دیچیپ درد از  ام  معده. کردم نگاه را دستم

 . بستم  چشم و گذاشته ام نهیس

 . شمیم  بابا دارم بگم بهشون دیبا  -

 داشت؟ سرطان مادرش که یکودک یبابا

  یبرا خوردم  یتکان. خواند  را نامم شخوانیپ پشت زن

 یبرم. نیبش تو: شد بلند من از قبل او و برخاستن

 .گردم

 به پا. گذشت شخوانیپ پشت  از زن یها  ییراهنما  با

 که یدیسف در به من نگاه و دکترگذاشت اتاق داخل

 .ماند رهیخ شد، بسته و باز
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 به پا. گذشت شخوانیپ پشت  از زن یها  ییراهنما  با

 که یدیسف در به من نگاه و دکترگذاشت اتاق داخل

 .ماند رهیخ شد، بسته و باز

.  کردم دایپ یز یتم و آرام و  خلوت و دنج  یجا باالخره 

...  خجالت بدون. شوند ریسراز  میها اشک دادم اجازه

  میروبرو که یجوان دختر  یچشم ریز یها  نگاه بدون

  کرد یم نوازشم که یآراز نیب  نگاهش  و بود نشسته

 دار سرطان من کرد یم فکر دیشا. دیچرخ  یم من و

 به... آراز چون یا برازنده جوان پسر به چه را ریپ

... صورتم  به. میها چشم به. کردم نگاه  نهیآ در خودم

  رهیت میموها رنگ. کردمی م شیآرا کمتر روزها نیا

 کمتر سنم صورت نیا در داشت  دهیعق ن ینگ و بود تر

  را میها  چشم ریز بود  آموخته. شودیم داده نشان

  را میها چشم که را یچشم  خط. کنم  شیآرا چطور

  و بود آموخته کمتر را سنم و دادیم نشان تر درشت

 که یمرد کنار در تا آوردم یم جا به را همه من

 صورتم به یدست. باشم برازنده کرد،ی م خوشحالم

 ...  داشتم سرطان. دمیکش

 به کردن فکر... مغز یها بیفر ن یبدتر از یکی

 نشیبدتر که یوقت هم آن. بود یضرور  ریغ یزهایچ

 .  داشت قرار تیرو شیپ



 ران،یح جوان زن و گذاشتم رونیب سیسرو از را میپا

 .نجانیا همسرتون آقا: زد صدا

  به دار، تن به دیسف فرمیونی جوان زن از متعجبم نگاه

 یم رونیب یاصل در از که شد دهیکش یآراز یرو

  جلو  به یقدم و افتاده ام یشانیپ به  ینیچ. رفت

  کجا: گرفت را میبازو و  برداشت یبلند قدم. برداشتم

 ؟یبود

 به یآب  رفتم: دوختم نگاهش یفندق به را نگاهم

 . بزنم صورتم

 سمت به یسر . آوردم باال را دستم یتو  سیخ دستمال

 شده نگران یخودیب: دیخند جوان زن و کرد کج شانه

 . آقا یبود

 . می بر: گرفت انگشتانش نیب محکم  را دستم

 ...آراز: شدم جا به جا یاندک

 گفتم بانو می مر به شمال؟  میبر: دیکش خود همراه مرا

  چشمام از بدونم  خوامیم. آرم یم مهمون هی خودم با

 . نه ای فهمه یم

. ستادمیا  حرکت از و دمیکش را دستش نیماش مقابل

 گفت؟  یچ دکتر: دمیپرس. کرد نگاهم



 .یشیم خوب  هست یچ هر گفت  -

 سرطانه؟ : گذاشتم هم یرو  را میها چشم

  فردا... امشب... شمال می بر ایب. ستین ی قطع هنوز  -

 حرف موردش در. دکتر شیپ میریم میگرد یبرم

 نیبهتر دنبال میگرد یم. میریگیم میتصم م؟یزنیم

 .یشیم خوب تو باشه؟. ا یدن یکجا ستین مهم. درمان

 . سوخت خودم یبرا دلم

  سرم. دادمیم  آزارش دینبا. گرفتم رو و زدم گاز را لبم

 .میبر: چرخاندم  مخالف سمت به را

 سرم... آغوشش در. شدم  دهیکش برداشتن قدم از قبل

 ...روزهیف: فشرد اش نهیس به را

 چیه یزندگ نیا از من. ختیر فرو میها اشک

 ... جز... ی خوشحال جز... آرامش جز بودم نخواسته

 . داشتم سرطان من

 . بشه تیچیه ذارم ینم هستم من یوقت تا  -

  شکسته بغض یصدا مبادا فشردم هم  به را میها لب

 را صورتم. آمد نییپا دستانش. برسد گوشش به ام

  به نگاه. دیکش خود یسو  به اجبار به و گرفت قاب

. شد ریسراز  میها اشک دنید با اش نشسته اشک



 اعتماد بهم: خورد یباز صورتم یرو شستش انگشت

 ؟یدار

 .بستم را میها چشم

 .بشه تیچیه ذارم ینم من  -
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 .بشه تیچیه ذارم ینم من  -

 . فشردم هم  به را میها لب

  و خانم حاج شیپ بره امشب سامان به  میبزن زنگ  -

 . نمونن تنها باشه نینگ

  کردن اهدا ی برا لشیدل بار نیاول. دادم  تکان را سرم

 دینبا ما نبودن یروزها. بود نیهم هم سامان به یاتاق

 چند هر. ماندند یم تنها خانه آن در نینگ و خانم حاج

 نصب ها نی دورب و رهایدزدگ که بود سوم روز درست

 خانم حاج و نینگ به من از شیب نکهیا از اما شدند

  آن. بود شده  شیآسا از زی لبر وجودم  دادی م تیاهم



 بود قرار  یزود به... سرطا کردم  ینم فکر روز

 کردم بسته و باز بار نیچند را دهانم مردم؟یم رم؟یبم

  آهنگ رفته باال یصدا و سوال نیا  دنیپرس یبرا

 .  اورمیب زبان  به یزیچ که بود  آن از مانع

 اما فشرد یم را فرمان قوا تمام با. کردم نگاهش

  من بود نیا تالشش. کردیم زمزمه آهنگ همراه

 میرو به. برگشت. باشد آرام دارد یسع نشوم متوجه

 بچه به: دی کش رونیب بی ج از را یگوش و زد یلبخند

 .شرکت  امی ینم  امروز بگم ها

 پاکت و د یسف یها برگه به. چرخاندم عقب به یسر

 قرار عقب یصندل یرو که شگاهیآزما مهر با ییها

 .انداختم ینگاه بود، داده

 خب؟ . مینکن فکر یچیه به  امشب ایب: گرفت را دستم

 فرار ذهنم از چیه اما. زدم لبخند و شدم  همراهش

 تنگ و  کوچک اتاق  به نتوانست زی چ چیه. نکرد

 یصدا یحت. کند غلبه بود ذهنم در که  یسونوگراف

 در که یسرطان فکر از مرا نتوانست هم شادش

.  دیخند. بکشاند رونیب بود دوانده  شهیر وجودم

 به سامان عالقه  از. زدم لبخند  گفت شرکت از. دمیخند

 اما دادم دلش به دل و شدم همراهش گفت نینگ



 فکر کرد یم یزندگ وجودم در که یکودک به نتوانستم

 .  نکنم فکر مرگم  از بعد نی نگ ندهیآ به نتوانستم. نکنم

  به که ییالیو. کرد توقف  یدیسف یبایز  ی خانه مقابل

 دتریسف ساختمان. داشت ساختمان دو دیرسی م نظر

  با... بلندتر... تر ساخت تازه. بود تر تازه قطعا

 به را اش اشاره انگشت... ایدر به رو یریتصو

 من یبرا پدربزرگم رو  نجایا: گرفت نوتر  ساختمان

 بکنم دل خونه اون از کنه مجبورم خواستی م. ساخت

 . نجایا امیب و

 پدرت؟ مرگ  از بعد  -

 .زد یتلخ لبخند

 داشت؟ سرطان پدرت  -

 بابام: گفت شدن ادهیپ نیح. دیکش هم در  را شیها اخم

 .داشت  یدرد یب درد

 را نیماش. دمیلرز خود به  پاسخش از. خوردم یتکان

 یاصل یدرها کرد،یم باز که را نیماش در. زد دور

 رونیب خانم  میمر و شدند باز رنگ د یسف ساختمان

  خوش. یاومد خوش... پسرم یاومد خوش: آمد

 . نیاومد



 نیماش از را خودم آراز دست در گذاشتن دست بدون

 خاتون: دیچرخ  خانم میمر سمت به او و دمیکش نییپا

 .برات آوردم مهمون نیبب

. دخترم یاومد خوش جان روزهیف: آمد جلو  خانم میمر

 گلت دختر چطورن؟ خانم حاج. یاومد خوش یلیخ

 چطوره؟

... صورتش یها چروک با... زن نیا . زدم یلبخند

.  بود یداشتن دوست هم هنوز. شده  چروک دستان

 را سرم و کرد باز دنمیکش آغوش در یبرا را دستانش

 هم به  را میها لب یتند به. گذاشت اش شانه به

 .شود ریسراز میها اشک مبادا فشردم

  میچوندیپ که یسر اون. نشد باورم یا ی یم یگفت  -

 . بشه داتیپ  نداشتم انتظار

 ست؟ی ن جان بابا  -

  یبرم... اطراف نیهم رفت: زد یلبخند  و دیپرس آراز

 .دییبفرما دییبفرما. گرده

  هی نجایا گفتم نبود خوش  حالش یلیخ روزهیف خانم  -

 .بندازه تیع یطب به باال نی ا از نگاه هی. بخوره ییهوا



: دیخند خانم میمر و بود نو ساختمان به اش اشاره

 به میکن پابندش نکهیا یبرا  میساخت و  ساختمون نیا

  ستین قرار یچیه که م یبود خبر یب ی ول خونه نیا

 .کنه پابندش نجایا

  یها پله از و گرفت را می بازو خانم میمر و زدم لبخند

 یسرما. میکرد عبور یچوب  در از و برد  باال یسنگ

 را در سرمان پشت او و  خورد صورتم  به یتابستان

 یالیو سمت رفت ؟یکن یم داشیپ نی بب برو: بست

 ... دکتر

 . که ستین یا عجله ادی یم: دیورچ  لب

  خودت  با هم رو بچه نیا. دخترم یاومد خوبه  -

 .ورا نیا ادیب  شد بهونه اومدنت. یآورد

 

     پنج  و ستیب  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 سمت یزرشک  تمام وارید از. دمیکش یقیعم نفس

  با یسالن به و میگذشت آن یرو  یتابلوها و راست



 و یا قهوه مبلمان و یستالیکر یا سلسله یلوسترها

 رهیت یا قهوه یپارکتها یرو یرانیا دستبافت  فرش

 نیبش: زد یااشاره یا قهوه مبلمان به. میدیرس

 . دخترم

  نگاهم نشستم، یم که یعسل کاناپه یرو. رفتم  جلوتر

  که یکوچک نهیشوم یباال  زانیآو ریشمش دو به را

 را طرفش دو و بود  داده جا باال در را ونیزیتلو

 . دوختم بود،  کرده نیمز یا کتابخانه

 ن؟یخورد یزیچ: کرد گرد عقب خانم میمر

 .دینکش زحمت : دمینال من و داد آراز را یمنف پاسخ

  بودم اومده من: دیکش هم در نیریش  را شیها اخم

  انتظار االن که یکرد یی رایپذ ازم یچطور   خونت

 و ندارم و هنرت نصف من. نکشم زحمت یدار

 تونمی م ییزایچ هی اما باشم خوب اونقدر  تونمینم

 .کنم درست

 . بوده فهیوظ. نکردم یکار: کردم مشیتقد یخجل لبخند

. گذاشت مانیتنها و داده تکان را اش اشاره انگشت

  کاناپه یرو کنارم یناگهان یلیخ او و برگشتم عقب به

 دستش الیخیب او و دمیکش تر عقب را  خودم. نشست



 رهیخ نگاه و گذاشت سرم پشت مبل،  یپشت یرو را

 . دوخت صورتم به را اش

 .زشته: شدم جمع و دهیکش کاناپه دسته تا را خودم

 زشته؟  یچ:  کرد کیبار را  شیها چشم

 .دونهینم  یزیچ یکس. ننیبیم  -

 بهش؟  بگم: برگرداند عقب به را سرش

 یزود به  گفت؟ یم دیبا چرا. شد بسته و باز دهانم

 رو و بسته  چشم. افتی یم انیپا امی زندگ خیتار

  سر وجودم یتو  حسرت ن یا دادمیم اجازه دینبا. گرفتم

 . کند باز

 . شه یم دار جهینت داره بگم  -

 یتو دیام. دمیکاو را نگاهش یفندق. کردم نگاهش

 هم دیشا. ست یبزرگ نعمت دیام. زدیم موج نگاهش

 یتو هم هنوز دیام... پروردگار یسو  از هیهد کی

 سرطان من دانستیم یوقت  یحت بود آراز   یها چشم

  یوقت یحت دهدیم هل را یآدم. است بیعج دیام. دارم

  دیام آراز یها چشم. ندارد خوردن تکان ینا گرید که

 ...که یفرزند تولد دیام. داشت



. کرد یرو شیپ. دلم سمت  به دیلغز و دیلرز دستم

 پرده پشت در دیشا که یی جا... شکمم  یرو نشست

 که بود یفرزند... رحم داخل در... هاگوشت و پوست

 اسپرم و من یها تخمدان که داشت، تعلق او و من به

... شیبرا شد شیر دلم.  بود داده لشیتشک او یها

 دکتر از دیبا.  دهد جان من همراه بود قرار که او یبرا

 که ماند خواهم زنده یآنقدر که دمیپرسیم. دمیپرسیم

 دست بسپارمش که اورم؟یب شیا یدن به بخواهم

  خواهرش بتوانم که کرد خواهم  عمر یآنقدر پدرش؟

 تا دمیپرسی م را زمانش دکتر از دیبا کنم؟ عروس را

  چه هر را مادرش  بخواهم که. بروم سامان سراغ به

 را دخترکم که. اوردیب دخترکم با ییآشنا یبرا زودتر

  درست هم را خانه دیبا... عقد سفره یپا بنشاند

 یکس چه من از بعد. شود مامان نام به تا کردمیم

 سامان؟ و نینگ ن؟ینگ مامان؟ بود؟ یم  مامان مراقب

  باز میهاچشم بسپارم؟ ها آن به را مامان توانستم یم

 آمدیم که را  یسیخ تا فشردمشان یتند به. شد تر هم

 .زنم پس شود زانیآو

  و دیچرخ ما نیب  نگاهش  ینیسنگ. برگشت خانم میمر

 مادر آراز : گفت یناگهان یلیخ. شد دوخته من به

 ؟ یخوب



  و دهیدزد چشم یتند به ... دمشید. چرخاندم  یسر

 . خاتون گشنمه: برخاست

  و دیچیپیم من نهیس در که بود یدرد... نبود یگرسنگ

 .  بود کرده ریدرگ  هم را آراز دیرسی م نظر به

 نکنه درد دخترم  دست باز... ایب ایب... برات  رمیبم  -

 معلوم  گمی م. نگرانم همش. هست بهت حواسش

 . کنهیم یزندگ چطور ییتنها اونجا ستین

 .فمهیوظ. کنمینم یکار: دمی کش را میهالب

  المیخ کمی دمید رو شما یوقت از. دخترم محبته  -

 .  شده آسوده

: کرد تمیهدا جلو به و گذاشته کمرم پشت را دستش

  گردن میندازیم و شام. نکردم درست یاد یز زیچ

 . امییم در خجالتتون از یحساب... ونیآقا

 یغذاخور زیم پشت که انداختم آراز  به ینگاه

. برد آب وانیل سمت به را دستش و نشست یکارامل

 .  دینوش یم آرامش یبرا را آب... نبود گرسنه

  آشپزخانه  وارد خاتون می مر نشستم،یم  که زیم پشت

 اما بود  گرم خانه ونیدکوراس . چرخاندم چشم. شد

  به یکیتار  حس بود نداده اجازه وارهاید کامل یدیسف



  شخوانیپ یرو زرد گلدان همان مثل. شود القا خانه

 یکارامل و یزرشک  و یا قهوه حد از شی ب یگرما که

 نیا از توانی م نکهیا به کردن فکر. بود گرفته را

 استفاده یاحرفه  یداخل یمعمار کی  یبرا هارنگ 

  ذهنم گری د یسو سرعت به و گذشت ذهنم از کرد،

 بود؟ خواهد یعمر که زد تشر

 

     شش  و ستیب  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

  و یچا  کردن دم یبرا ستادیا اجاق ی پا  خانم میمر

. انداختم ینگاه  املت کوچک لقمه به. آمد  باال دستش

 ما به حواسش مبادا که  خانم میمر ی پ رفت چشمم

  دست. آورد باال دهانم مقابل  تا را دستش او و باشد

  به... دشیکش عقب و لقمه گرفتن یبرا کردم دراز

 . بخور: زد لب و آورد دهانم سمت

 بودن متوجه از ترس. کردم باز سرعت به را دهانم

... دنشیچرخ با گرفتم دهانم مقابل را دستم. خانم میمر



 ادامه آراز  نیسنگ نگاه گرفتن دهیناد یبرا تالشم

  زیم یرو  را یسبز کوچک سبد خانم میمر. داشت

 . هست تازه و تر. کاشتم خودم: گذاشت

  که ام معده به  توجه بدون  را لقمه شدن، دهید ترس از

  میتقد را ام کوله و کج لبخند و دادم  فرو دیچیپیم

 . میداد زحمت . نکنه درد دستتون: کردم خانم میمر

  یتا کی . بستن جمع خودم  با را او. بود اریاخت یب

 من البته: خوردم یتکان  من و رفت باال شیابرو

 ...آ... زحمتم

 که شونیا : کردم اصالح و بسته را دهانم  یتند به

 . ستین بهیغر

  به نگاهش. کرد نگاهم قبل  از تر نیسنگ. برداشت سر

 گذاشته سر  پشت سالها که ییها جهنم تک  تک اندازه

 از ام ی زندگ سال چهل در من. بود سوزاننده بودم

  یجهنم از که بار هر. بودم شده رد مختلف یها  جهنم

  از یگری د در گرفتم یم خو آن به و کردم یم عبور

 امروز. سوزاندم یم و شد  یم گشوده  میرو به جهنم

  نظر به و بود شده گشوده میرو به  سرطان جهنم

.  ستین میبرا  یانیپا و ام دهیرس آخر خان به دیرسیم

 و کرده خم را سرم... شهیهم از شیب. دیجوش ام معده



 التماس ،یفندق یها چشم به ینگاه با. شدم زیخ مین

 به را دستش سرعت به او و کردم را سی سرو آدرس

  یرو میپا و دمیدو در سمت به. رفت نشانه  سالن ته

 به چسباندم را دستم. دیلغز  راهرو یتو سبک چهیقال

 گوشم در ادشیفر. داشتم  نگه پا سر را  خودم و وارید

 ...باش  مراقب: دیچیپ

  نیا از. شد  رها ذهنم اما نخوردم  نیزم. نخوردم نیزم

 وجودم... شیصدا یتو ینگران  و ترس از... ادشیفر

.  بودم نکرده فکر او به. رفت رعشه تنم تمام. دیلرز

.  ختیر می ها اشک من؟  از بعد که او به... که او به

 قرار کردم؟ی م چه او با دیبا کرد؟ یم چه من از بعد

 را نشستنم مرگ انتظار به یروزها تک تک بود

  نطوریهم شیصدا بار هر بود قرار باشد؟ شاهد

 دهینفهم زودتر چرا بودم؟ دهینفهم زودتر چرا بلرزد؟

 پا ندهم اجازه تا نکنم؟ اعتراف را احساساتم تا بودم

.  دادمیم  دلش به دل دینبا من بگذارد؟ ام یزندگ به

 ... من... رفتمشیپذ یم دینبا

  رهیخ نهیآ در خودم به. دمیکش سیسرو در را خودم

 افتاد؟ یم شیبرا یاتفاق چه مرگم از بعد. شدم



 خرج ینگران نیچن نیا خوردنم نیزم یبرا  که یآراز

 شد؟یم بشینص چه مرگم از  بعد کرد،یم

  مرگم از بعد... من... خدا...  خدا. دمیکش باال را سرم

 فتد؟ یب یاتفاق چه بود قرار

 *** 

  نطوریهم. داشت دیسف  تمام یموها م،یرو شیپ مرد

 دندان رنگ  به یموها برخالف اما... دیسف یابروها 

 را دستش... استوار و داشت صاف یقامت اش، شده

 از و برده فرو اش راسته یا پارچه شلوار  بیج در

 .  کردیم براندازم آتش منقل پشت

.  مرد نگاه ینیسنگ از . بود نشسته  جانم به ترس

 چشمانش در خانم می مر نگاه عطوفت و یمهربان

 . نداشت چیه  نگاهش. نبود

 از چشم او و  شد کشینزد هاکباب  ینیس  با خانم میمر

 . گرفت من

  را ماءالشعر ما وانیل و دستم کنار. نشست کنارم آراز

 .دادم صورتش  به را نگاهم. گرفت  طرفم به

 . کنهیم آروم و ات معده... بخور  -

 .کردم دراز وانیل گرفتن یبرا را دستم



 ؟یهست یک تو دیپرس  -

  یها مهره شکستن یصدا . برداشتم سر  سرعت به

 .دیچیپ گردنم

  نکهیا مگر ارم یب خونه به  رو یزن ستمین  یکس گفت  -

 . برام باشه ارزشمند زن اون

 ؟ یگفت بهشون: دادم تکان را هام لب

... دونستیم اما... بهش نگفتم. دونهینم خاتون  -

 که هست یزن که نیهم مثل. بودم گفته ییزایچ هی

 . باشه ی شگیهم دیشا

 یاعتراض نگفتن؟ یزیچ: کردم رها نهیس از را نفسم

 نکردن؟

 . نه  -

 یسو به  چرخاندم را  سرم. محکم و  قاطع نه کی

  نیسنگ  حضورش لحظه از که یمرد... مرد همان

  و کرده برانداز  را میپا تا سر که. بود کرده میتماشا

 .  بود آورده زبان به یآمد خوش تنها

 را یخیس... فرفوژه چهارنفره زیم پشت...  بعد یساعت

 .نکن تعارف: زد اشاره و مرد همان. گرفت  سمتم به

 



     هفت  و ستیب  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 

 را یخیس... فرفوژه چهارنفره زیم پشت...  بعد یساعت

 .نکن تعارف: زد اشاره و مرد همان. گرفت  سمتم به

 به که دوختم ییهاچشم  به را نگاهم  و سربرداشتم

  شباهت بیعج امیزندگ یروزها نیا یفندق نگاه

  یالیخی ب با و گرفته چشم  میروبرو مرد اما. داشت

 . شد مشغول

 یسر... شی پا برخورد از. خورد یتکان  میپا ساق

 گذاشت هم یرو  نانیاطم با را شیها چشم. چرخاندم

 . دخترم یشد غذا کم یلیخ: گفت خانم میمر و

 .کنهیم تیاذ  معدم کمی  -

 و دیکاو تر قیدق را صورتم بار نیا خانم میمر نگاه

   کنم؟ دم گاوزبان گل برات: گفت

  گاوزبان؟ گل



 . نه  -

 پرسش رنگ نگاهم. شد انی ب آراز طرف از حیصر نه

  دهنده آرامش ه؟یچ نه: داد ادامه خانم میمر و گرفت

... کنهیم رفع و گوارش دستگاه  التهاب  و ورم. هست

  یزیچ یحساب درست لقمه دو نیدیرس که یعصر از

 . نخورده

 داشته ضرر براش دیشا: دیکش هم در را شیهااخم 

 . خاتون باشه

 دکتر. بله: دادم تکان یسر  و انداخته او به ینگاه

 ...  کنم تیرعا گفته

  یضرر چه  مادر گاوزبانه گل: کرد اصرار خانم میمر

 نکرده ییخدا... کرده دم هی باشه داشته  خوادیم

 .که ست ی ن شیزیچ

 . شد دوخته صورتم به میروبرو مرد نگاه ینیسنگ

 ...خاتون:  تحکم با. زد شیصدا آراز

.  نه یعنی بود آورده را نه آراز. دمیدزد  را خجلم نگاه

 دست و کردم تر را دهانم شده خشک  سق یسخت به

 نه گفت خاتون : نشست خانم میمر دست یرو مرد

 .  ارنی یم نه دوننی م یزیچ هی البد. نه یعنی



  یزیچ  هی پس. باشه: کرد کج یسر  خانم میمر

 دلت یچ هر برات؟ ارمیب خوادیم دلت ی ز یچ... بخور

 ...بگو خوادیم

  نیطرف به یسر. بود شده دوخته دهانم به آراز نگاه

 یوقت از بودم تیاذ همش. نکنه درد دستتون: دمیکش

. ستمین تعارف اهل ندارم اشتها یلیخ واقعا. میاومد

 یلیخ کرده کی تحر و اشتهام یلی خ  نجایا یهوا

 . خوردم

 ینفر دو یسو به را نگاهم. نشست دستم یرو یدست

 دست. داشتند قرار راستم  سمت و میروبرو که دمیکش

  چپم دست و آب وانیل سمت بردم را  لرزانم راست

 . شد فشرده

 ...جان روزهی ف هیخال گلت دختر و خانم حاج یجا  -

 دست از را دستم سرعت به من و گفت خانم میمر

 . نیدار محبت ممنون: دمیکش رونیب آراز

 . حتما دی ار یب هم رو اونا بعد دفعه  -

 .میریم ما: گفت مرد و بود قیعم  یلبخند نگاهم

 .  کردم نگاهش متعجب

 .مینیبب  و خانم حاج. تهران امییم  میمر و من  -



 و گرفت تشکر رنگ نگاهم . آمد لبم  به یلبخند مین

 که خانم میمر  با. برخاست زیم کردن جمع یبرا  آراز

  و فیکث یهاظرف  برداشتن یبرا  برخاستم شدند، دور

 ... نیبش: گفت

 . کننیم جمع: افزود  یمکث با

 آب وانیل. نمی بنش میجا سر کرد وادارم ش یصدا تحکم

 شتریب دیبا: فشرد اشخورده چروک دستان نیب را

 .یباش  خودت مراقب

  را انگشتانم. کردم نگاهش متعجب و  برداشتم سر

 دست کف یرو ستم انگشت. دمیکش هم  به هراسان

 مورد  در. بود سرد  مرد. آمد یم  و رفتیم چپم

 هم به  را میهاچشم ...  ای داشت اطالع امی حاملگ

 ...ایخدا... فشردم

َ   إ ن  : »گفت آورد، یم باال که را آب وانیل  َكانَ  َللا 

... باشه خودش به دتیام یزی چ هر تو.  َرق یب ا« َعلَْیُكمْ 

 .شهیم درست یز یچ هر  هست اون تا

 رشیز که ی قیآالچ سمت و آمد نییپا که ها پله از آراز

:  داد ادامه آراز به رو... برداشت قدم م، یبود نشسته

 دیشا اطراف یهوا. نی بزن یدور هی ببر  و مهمونت

 .کنه بهتر و  حالش بتونه



 .  شد دهیکش سمتم  به آراز نگاه

 راه به ایدر لب و آمده رونیب الیو از که آراز کنار

 دونن؟یم پدربزرگت: کردم نگاهش م،یافتاد

 رو؟ یچ  -

 .ما ازدواج  -

. دونهیم شهیهم اون اما  بهش نگفتم یزیچ من  -

 ...زای چ یلیخ

 .ماندم باز حرکت از
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 . ماندم باز حرکت از

 و برداشته بلند قدم کی دنم،ید با. برگشت عقب به

. فشرد را م یها شانه دستانش. ستادیا امنه یس به نهیس

 بابابزرگم: زدیم موج شیصدا یتو  نانیاطم

 .کنهینم یاعتراض



 . شد رها طرفم دو میهادست

 . مراقبتم شهیهم من  -

 . میبزن قدم ایب: گرفت را دستم. انداختم ریز به سر

 زده هیتک ش یبازو به را سرم. برداشتم جلو به یقدم

.  بود شده مرد نیا وانهید  واقعا من دل. برداشتم قدم و

 ...  من دل

 ...آراز  -

 آب به را نگاهم. رفت  ضعف دلم. کرد خرج یجانم

 دستش از  را دستم. زدیم موج که ییایدر به. دوختم

. رمیبم یزود به بود قرار. افتادم راه و دهیکش رونیب

 دوست ام یزندگ یسالها تمام. مردمیم یزود به

.  بودم کرده زیپره آن از و کنم اش تجربه داشتم

  باشم داشته دیام ییفردا به  نبود یازین گر ید... امروز

...  برداشتم جلو به یقدم . فتدیب اتفاق بود قرار که

 ییایدر سمت به و دهیکش  رونیب دستش از را دستم

:  گفت و کندم پا از را میها کفش. رفتم زدیم موج که

 ؟یکنیم  کاریچ یدار

 جلوتر و  گذاشته هاماسه یرو را میپاها . رفتم جلو

 و آمد  میپا ریز تا آب. زد موج و  جلوتر. رفتم

 . بستم را میهاچشم. کرد سشانیخ



 ...روزهیف: شد دهیکش میبازو

 رونیب اششده قفل انگشتان نیب از یآرام به را دستم

 ...آراز: دمیکش

 از که ییها نورچراغ با که یکیتار در شیهاچشم 

 . بود شده روشن د،یتاب یم آشنا دیسف یالیو  یباال

 . دادم دست از رو  زای چ یلیخ کنمیم فکر  -

 .میاری یم بدست رو یچ همه: آمد  جلوتر

 به را میرو. دمیچرخ  و رانده لب به ی کمرنگ لبخند

 دلت یکار هر: برگرداندم تینها یب  یایدر سمت

  هی بشه یبذار دینبا. یبد انجام دیبا یزندگ تو خوادیم

 ... حسرت

 االن؟ یدار رو ی چ حسرت  -

 ... ایدر نیا تو کردن یتن  آب: برداشتم جلو به یقدم

...  کرد باز را شلوارش دکمه. برگشتم عقب به

 و دیکش سر از را شرتشیت. کند پا از  را شیهاکفش

 دیکشیم که را میمانتو بند. رفتم عقب یقدم. آمد جلو

 ؟یشد وونهید: دمینال کند، رد م یهاشانه  از تا

 . بشه حسرت برات یچیه ذارمینم  -



 پرت را مانتو... بود  قرار یب نگاهم. دمیگز را لبم

  دستم و بود شیها لباس که ییجا همان درست. کرد

 و رفت فرو آب در تنم... آب سمت به. دیکش را

 طاقت. نشست جانم به که ییسرما از. دمیلرز

 اشک ختنیر فرو از قبل. شد تمام صبرم. اوردمین

 دورم به دستانش. بردم  آب ریز به را سرم میها

 آغوشش یتو. کرد جاد ی ا یحصار و شد دهیچیپ

 چقدر... اش نهیس یتو بردم فرو را سرم. دمیچرخ 

 باشم؟ داشته خود یبرا را امن یجا نیا داشتم زمان

 با ینفس. زد عقب صورتم یرو از را  سمیخ  یموها

 . دمیکش درد

. نشست تنم به بانو میمر ییاهدا ییموی ل لَخت راهنیپ

 راه آرامش با و نبود  شکمم یبرجستگ از یخبر

  یهاکانال  شیرو او که یعسل مبلمان به. افتادم

 سر و شدم کینزد کردم،ی م عوض را ونیزیتلو

 را دستش و دیکش نییپا تا باال از را نگاهش. برداشت

 شیها چشم. شد جا به جا و برد کاناپه یپشت یرو

 شیها دندان به را کنترل.  داشت یزیانگ شگفت برق

  جمع را زیم که یخانم میمر  به. داد عقب سر و دیکش

 خاتون: برد باال را شیصدا و انداخت ی نگاه کردیم

 .شما بخواب برو کنمیم جمعش من
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  آشپزخانه به پا و شد مشیتقد خانم می مر غره چشم

 . گذاشت

  یقدم. کرد یاخم و کرده جدا گردنش دور از را حوله

 نسبت یدید هیزاو که یتک  مبل یرو و  رفتم جلو به

 نگاه. دی درخشیم شیهاچشم . نشستم داشت او به

 به یاقروچه دندان با و گرفت من از  را نشیسنگ

  شده باز خنده به که  را میهالب. دوخت ونیزیتلو

 از کمتر. شدم رهیخ رخش مین به و زده گاز بودند،

  آب ریز به خود همراه مرا یوقت... شی پ ساعت کی

 چه ندهیآ ستین مهم. دارد دوستم: گفت کشاند،یم

 نباشد ییفردا اگر یحت... باشد زده رقم مان یبرا یزیچ

... خواهدیم  مرا. دارد دوستم لحظه نی آخر تا هم باز

 ساعت نیچند از بعد که یابوسه... قیعم. دمیبوس

 هاآب  قعر به مرا. کرد دلم مهمان یاندک  را آرامش



 افتند،ین خوردن نیزم ی برا ییجا که  میپاها. کشاند

 کرد یحصار را دستانش. کرد حفظ آغوشش در مرا

  دهیچیپ دستام که االن مثل روزهیف: گفت و  ماندنم یبرا

  تا هستن  دستام شهیهم یبش غرق ذارهینم و دورت

 . فتهیب برات یاتفاق نذارن

  نهیس یرو که ینیسنگ درد کردم حس. خوردم یتکان

 قیدقا آن از بعد. است کرده فرار کردمیم حس

  لباس با یوقت یحت. بود شده قیتزر وجودم به آرامش

 یاعتراض شدم،یم دهیکش الیو سمت به سیخ  یها

 خانم می مر از میبرا بودم داده اجازه. بودم نکرده

  به شیموها از که یآب قطرات به و کند  لباس یتقاضا

  مثل درست.  بودم زده لبخند دیچکیم شرتش یت یرو

  لبخند دارش نم یموها  به توانستمیم  که لحظه نیا

 و ونیزیتلو  یها  شبکه رییتغ در خشمش به. بزنم

 به قوا تمام با شستش انگشت... لبش ریز غرغر

 . کردیم حرکت کنترل یها  دکمه یرو

  آشنا مرد از یخبر. آمد رونیب آشپزخانه از خانم میمر

 رید برنامه برخالف دیرسیم نظر  به... نبود

 را موقع به خواب خانه نیا افراد ما یهادن یخواب

 صحبت ن ینگ با خواب از قبل دیبا. دادندی م حیترج

 یم یداشتن دوست  خانه نیا از دیشا شیبرا. کردمیم



  نام بارها که یخانم میمر و  آشنا مرد نطوریهم و گفتم

 و سامان  از دیشا.  بود رانده زبان به را نینگ

  از قطعا اما شدمیم ا یجو مان خانه  در حضورش

 . آوردم ینم زبان به چیه امروز  اتفاقات

 ؟یندار  خواب تو مادر آراز  -

  نه: انداخت باال یسر  و کرد نگاهم چشم  گوشه از

 . بخواب برو شما خاتون

  پاشو هم تو  دخترم: گفت من به ینگاه با خانم میمر

.  بود نی هم اولش از نکن  نگاه و نی ا. بخواب برو

  راحت برو تو. برهینم  خوابش یحساب  درست یجا

  البته. بگو یداشت الزم ی ز یچ. ینکش خجالت   بخواب

 .کن خبرم یخواست یزیچ  بازم. هست ی چ همه اونجا

 جاش: کرد یغرغر و چسباند  شیهالب به را کنترل

 . جاش  یول خاتون برهی م خوابم

 کردم خانم میمر میتقد یز ی آم تشکر لبخند سرعت به

 آن در  که یاتاق. باشد دهیشن را آراز یصدا مبادا

 اتاق و داشت قرار دیجد ساختمان در و خانه یسو

... آرامشم یبرا. بودند گرفته  نظر در م یبرا بود آراز

 تاب یب اتاق دنید یبرا.  بودم کرده استقبال. شمیآسا



  آراز و دشینامیم اتاق خانم میمر که یاتاق. بودم

 . تم«یسوئ»

 غره چشم  گر،ید بار آشپزخانه به خانم  میمر ورود با

 بگم بهش: انداخت  باال یا شانه و کردم نثارش را ام

  خوابم اتنهی س به برسه سرم و یباش تو که یتخت رو

 .برهیم

 میمر یپ دمیکش را نگاهم یتند به. شد گرد میهاچشم 

: زدم گاز  را لبم. کرد یم پر را آب وانیل که یخانم

 .شنونیم زشته

 ... که بزنم جار. یزنم ؟یچ زشت  -

 بهتره: گفتم عی سر آشپزخانه، از خانم میمر  خروج با

 .یبخواب هم تو

: گفت مادربزرگش به توجه یب. آمد جلوتر خانم میمر

 .شده متیتقد تمیسوئ بخوابم؟ کجا

  تا بود کرده جزم را عزمش امشب. افتادم سرفه به

 قطعا بود دهیشن بار نی ا که خانم میمر. کند میرسوا

 نیا مهمونش به که آدم. اتاق همه نیا: کرد یاخم

 .  بخواب باال  یاتاقا برو. زنهینم و حرف

 .بخوابم خودم تخت رو خوادیم دلم  من یول  -



. کنمیم جمع و لمیوسا من: گفتم و شدم بلند یتند به

 . بخوابم گهی د اتاق هی تو

 ... رینخ: کرد یاخم دنم،یچرخ از قبل

  نده گوش زنه یم حرف آراز: زد یشخندین خانم میمر

 هی خورده سرش نیا. بخواب  راحت برو  تو. دخترم

 . گهید یجا

 . شد دور و گذاشت مانیتنها

 فقط ها نخورده ییجا سرم: کرد غرغر دهیورچ  لب

 چشمم به خواب نرسم  زنم و تخت اون به تا امشب

 .ادی ینم
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 نگاه. راندم زبان به ی ر یبخ شب و گرفته  را میرو

 کرد گل طنتمی ش و دهید چشم گوشه از را اش ناباورانه

 و شده خارج یاصل در از. شد شاد یالحظه وجودم و



  ساختمان  یورود خانم میمر گفته طبق. افتادم راه

  و دیسف ییراهرو به که رنگ  اهیس بود  یدر کوچکتر

 وارید و دیسپ  درب رنگ با  ییراهرو. شدی م ختم اهیس

  پسر کی  نظر توانستیم دیشا که ین یزاید با. اهیس

 . بکشاند خانه نیا به را آراز و کند جلب را جوان

 که یقیآالچ  به ینگاه با و گذشته ها باغچه  کنار از

  یسو  به بودند، کرده روشنش ییطال یهاسه یر

 دمیکش نییپا  را رهیدستگ. افتادم راه کوچک ساختمان

 اهیس یدر. شد گشوده میرو به در تعجب کمال در و

 به ورود. بود دیسف کامال گرید یسو از که رنگ

  راستش سمت و بود اهیس  چپش سمت  که ییراهرو

 کوچک گلدان به و شده داخل. کرد متوقفم دیسف کامال

 کمد وارید رنگ  اهیس قسمت. انداختم ینگاه  میروبرو

  جلو دست که یدیسف درب راست سمت  و بود یوارید

 و نبود روزیپ امی کنجکاو به غلبه یبرا تالشم. بردم

  ها پله به. انداختم ینگاه یمیقد لیوسا با یانبار به

 و رفته  باال ها پله از.  افتادم راه و انداخته  ینگاه

  وارید یرو را دستم. گرفتم یچوب یها نرده به دست

 روشن با و راه ادامه کردن روشن ی برا چرخاندم

  لبخند خانه  راست سمت ی خاکستر واری د و فضا شدن

 به و رفته  باال را یسنگ یها پله. آمد میهالب  یرو



 سه. کردم مکث فضا از یقسمت شدن  داریپد محض

 یفضا هم و بودند زانیآو سرم یباال درست چراغ

 چشم... را پله راه هم و  بودند کرده روشن را داخل

  یغذاخور نفره شش کوچک زیم یرو به چرخاندم

 و ها پرده به ... زرد و یکاربن  یآب یها یصندل با گرد

  چشم. وارید  به یکودک خندان صورت از  یعکس قاب

 پرده با پنجره  دو انیم که یعکس قاب یفندق یها

  که بود یآن از آشناتر بود شده نصب ریحر یها

 فمیک و رفته جلوتر. نپاشم یلبخند شی رو به بخواهم

  رنگ اهیس کاناپه با شده  ست رنگ زرد مبل یرو را

 م،یرو شیپ وارید. زدم خود دور به یچرخ  و گذاشتم

  مختلف یتابلو  چند که بود یدیسف یها یوارید کمد

 و کت با جوان یمرد از یر یتصو. رفتم  جلوتر. داشت

 یرو شده برگردانده راهنیپ قهی با... یا  قهوه شلوار

  به یادتریز  شباهت که یمرد. گشاد دمپا شلوار و کت

 یرد توانستمیم دیشا. داشت امروز دیسف مو مرد آن

 ریتصو. نمیبب  مرد صورت در هم را آراز یهاچشم  از

  شلوار با یریتصو... داشت تعلق مرد به باز هم گرید

. شیپاها  یرو یپسرک با... روشن یبافت و نیج

 . بود زانی آو وارید به عکسش که یا  پسربچه



 راهنیپ با. بود  آراز یبعد  یتابلو. دمیکش یقیعم نفس

 در. اهیس تخته مقابل در پسرانه دیسف و یآب چهارخانه

  یتابلوها نیب  را نگاهم. پدربزرگش و خانم میمر کنار

. نداشتند مادرش از یاثر  چکدامیه. کردم رد یبعد

  شلوار و کت با مرد همان  و بود آراز تابلو نیآخر

 به یماسک با. دیسف یتخت یرو بار نیا اما یا قهوه

 زده پلک. بود باز یسخت به  که ییهاچشم و مرد دهان

 از که یاشک و گرفته دهانم مقابل دست. گرفتم رو و

 من یزود به دیشا. زدم کنار را دیچکیم  چشمم گوشه

  یتخت ریاس هم من. شدمی م دچار حال نیهم به هم

 . شدمیم دیسف

 یصندل یرو و دهیکش ی ا شهیش زیم ی رو به یدست

 چشم و گذاشته امچانه ریز را دستم. نشستم یآب

 پله. رفتیم باال هم باز خانه گرید یسو. چرخاندم

.  کردندی م تتیهدا باال طبقه یسو به  که را ییها

 دیشا. کردم مکث تابلوها مقابل. دادم خود به یتکان

 ستیل نیا  به توانستیم هم من فرزند  عکس یروز

. بستم چشم  و داده فرو را دهانم آب... اگر شود اضافه

 مراقبش بتوانم بود ممکن. دمیکش شکمم به یدست

  باشم؟



 و اهیس کف با. شد روشن ورودم با... ها پله یباال

  یخاکستر یصندل و ز یم با. شده پهن دیسف فرش

 در که بزرگ پنجره دو هر که ریحر یا  پرده و رنگ

 به. بودند گرفته قاب بود، شده هیتعب خانه  وارید دو

 نشان که همانطور. بود مرتب. شدم تر کی نزد تخت

 لبه. است دهی نکش دراز شی رو به یکس هامدت دادیم

. دمیکش یطوس لحاف یرو به یدست و نشسته آن

  کرده روشن شدن خم با را یپاتخت یرو خواب چراغ

 به و ستادهی ا پنجره مقابل. میهالب  یرو آمد لبخند و

  از یریتصو هم راست سمت. شدم رهیخ  ایدر ریتصو

  نظر به. دمیکش یق یعم نفس. بود جنگل و کوه

 گرفته کار به را شانتالش تمام بودنش ی برا دیرسیم

 . بودند

 یتند به د،یچیپ که  در شدن بسته و باز یصدا

 پله سمت به برداشتم  قدم چند... عقب به دمیچرخ 

 از که دنشید با. دمیکش یسرک و رفته تر نییپا... ها

 یم کاریچ نجایا: کردم یمکث آمد، باال سو آن یها پله

 ؟یکن

 پله و کرده رها یاشه یش زی م یرو را لشیموبا یگوش

  یبرا کشاندم وارید سمت به را خودم. آمد باال را ها

. آمد جلوتر. شد متوقف مقابلم او و کردنش عبور



 وارید به و رفته ترعقب پله کوچک یفضا یرو

 . دمیچسب

  و داده هل وارید و من نی ماب به یسخت به را دستش

 یبعد پله  یرو پا و آغوشش سمت به . دمیکش جلو

 . بخوابم اومدم: گذاشت

 ...آراز: کردم یاناله 

 

     ک ی و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 

 ...آراز: کردم یاناله 

. رفت پنجره  سمت به و آمد باال همراهم را ها پله

 ...ور اون یبرگرد دیبا: کردم نگاهش نهیس به دست

  نگاهم  و نشست پنجره مقابل کوچک یسکو یرو

 زن اما بدم  انجامش خواستم. کردم فکر بهش: کرد

 . نذاشت تو بودن

:  کردم نگاهش ناباورانه و انداخته صورتم به ینیچ

 ؟یشد وونهید



: زد پنجره لب مانند طاقچه به دستش کنار  را دستش

 . نجایا ایب

: زدم لبخند و  دهید را اش ی خواستن و یفندق یهاچشم 

 . آقا یبر دیبا

 خم. نشستم کنارش. افتادم راه. کرد نگاهم جواب یب

  یلیخ بهت: گفت گوشم کنار و دیبوس را ام گونه. شد

 .ادییم

  رنگ  با بود خانم میمر  سبک لباس به اش اشاره

 جلوتر را خود. آمد کش  میهالب. اش یداشتن دوست

  و داد نیی پا قرارداشت نمانیب که را ش یزانو. دیکش

 قهی یتو برد را سرش. فرستاد سرم پشت را دستش

 بلند بخشش نانیاطم یصدا . دیکش یقیعم نفس و ام

 .دارم دوست: شد

 ... آراز: کردم نگاهش درد با و کردم  اعتراض

 .آورد میپهلو به یا آهسته فشار

 . ضمیمر من  -

  برد عقب را  سرش. صورتم یتو کرد فوت  را نفسش

 ؟یچ که:  کرد نگاهم و

 ... اگه: گذاشتم شکمم یرو دست



 ازدواج ما. روزهیف میندار اما و اگه: آمد کالمم انیم

 بخوام که ستم ی ن بچه یاونقدر من... یزنم تو. میکرد

 بودم ضیمر من اگه. کنم ولت بودن  ضی مر بخاطر

  ؟یکردیم ولم

 .شد جدا  میهالب

. میبر آخرش تا دیبا میکرد شروع یوقت تو و من  -

  لحظه هی یحت... یمیزندگ تو. ستمین زدن جا آدم من

. اتاق تو رفتم... نیبب. سخته برام تصورش تو بدون

  بخوابم باال طبقه  یاتاقا اون از یکی یتو کردم تالشمم

 تونمی نم گهید بخوام چقدرم هر من. ستین من کار اما

 مینیب تو تنت یبو یوقت... یستین بغلم یتو یوقت

 دوست و میزندگ... و زنم...  رو تو من. بخوابم ستین

 .کنمینم ولش. دارم

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 وجا : نهم فصل  

  در دنیکش  درد به. اند دهیبر درد با مرا  ناف انگار

  یصدا دیبا که.  اند داده  عادتم ام یزندگ یسالها  تمام

 از شهیهم  میپاها و دست بشنوم را قلبم  یها تپش

 . باشد زده خی ترس

 زد میرو به لبخند که یمرد اضطراب پر یها چشم در

 . دیکن سقط نهیا شنهادمیپ: گفت و

 .دارم نگهش اگه: زدم ی کمرنگ لبخند

  نخواهد آسون: داد تکان یسر و کرده  رها را نفسش

 .  کنم نیتضم  رو یچیه تونمینم. بود

 .میکنیم سقط: کرد یاناله  آراز



 یهاچشم  به دوختم را نگاهم. دمیکش نی طرف  به یسر

 .نه: دارش درد یفندق

 . روزهیف: شد فشرده دستانش نیب  انگشتانم

 . کنمی نم و نکاری ا من: کردم تر را نمییپا لب

  مینیبب  میریبگ  سونو هی نیبذار: کرد مداخله دکتر

 . هیچطور تشیوضع

 دستگاه دادم اجازه. دمیکش دراز تخت یرو  آرامش با

 با: گفت و دیخند. بلغزد شکمم یرو دستش یتو

 بزرگ یلیخ کردم یبررس که یشاتی آزما به توجه

 .  شده

 که قلبش ضربان یصدا  به... توریمان به شدم رهیخ

 یسو به را نگاهم و سپردم گوش شدی م پخش

 دیلغز چشمش گوشه از اشک. دمیکش یفندق یهاچشم 

  من و گرداند یگرید سمت به را سرش. افتاد نییپا و

 .دمیکش و گرفته را دستش. کردم دراز دست

 

     دو و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 



 

  

 چنگ یناگهان یلیخ را دستم... توریمان به  کرد ینگاه

  خوب یوقت : دوخت نگاهم به را شی هاچشم و زد

 .میبش دار بچه میتونیم بازم یشد

 یسر. کردم باز و بسته  را میهاچشم. رفت  جیگ سرم

 .خوبم من: دمی کش نیطرف به

 به دوختم را نگاهم اما من. کرد میتماشا نیسنگ دکتر

  بودم دهی فهم گذشته سال هی مگه: یاقهوه  یهاچشم 

 . نشده یچیه میکنیم فکر بفهمم؟ االنم که

 ... درمان: گفت دکتر

 .اومدنش ایدن به بعد: زدم لبخند

 .االنم نیهم شده ر ید: دینال آراز

. شهیم اون  بخاطر: توریمان سمت دمیکش را نگاهم

 . ادیب خوامیم من... نشیبب

 به یبرا را تالشم تمام خواستمیم. باشد خواستم یم

  شیهانوازش نیب که یشب همان. بکنم آمدنش ایدن

 ایدن به یبرا کردم عهد بستم، چشم یطوس تخت یرو

 تک... دکتر... دارو. کنم فدا هم را ام یزندگ آمدنش



... شیها درشت و زیر تمام با. کرد زیتجو  را تکشان

  یها مراقبت نطوریهم و  میباال سن با.  شیدهایتاک با

 یراه دیبا  بود تحمل قابل ریغ اگر که یدرد با. الزم

 . شد لیتشک که یا پرونده. کند مارستانمیب

 . رفتم خانه به من

 و کرد سکوت. کرد سکوت راه طول  تمام آراز

  اششده منقبض  فک من و فشرد هم به  را شیهالب

 . دمید را

  چشم و گذاشت میپاها  یرو را سرش و آمد. آمد نینگ

 ... نینگ: گفتم من و زد لبخند مامان. بست

  نگاهم و سرش ریز چاندی پ را دستانش. خورد یتکان

 . کرد

 ... َمن  -

 چشم... مامان سمت گرفتم  را صورتم. بود منتظر

 لبخند. بود  آرام نگاهش. مامان چشمان به دوختم

 گذشته یسالها تمام از شتریب امروز دستانش. داشت

 . خوردیم تکان

 .امحامله من  -



 امنهیس یرو از... کوه ینیسنگ به  یمیحج بار

 سرش یتند به نینگ و شد باز نفسم راه. شد برداشته

 ؟یچ: کرد بلند را

 مامان و من نیب را نگاهش. دادم فرو را دهانم آب

 به نینگ و دی چک مامان چشم گوشه از یاشک . چرخاند

 واقعا؟: برگشت سمتم

 منتظر. بودم واکنشش منتظر. کردم نگاهش ترس با

 دور به. آمد  باال دستانش. اعتراضش... مخالفتش

 . مامان یوا: د یخند و شد دهی چیپ میهاشانه 

 یوا: دیخند و دهی پر جا از. دیکش عقب را خود

 ... یمامان

 همه نیا از بعد. شهینم باورم: دیپر  نییپا و باال

 ... سال

 شمیم دار برادر خواهر دارم:  گفت زده جانیه و دیخند

 . رسمی م آرزوم به سال  همه نیا از بعد. یمامان

 همش امروز: دیخند او و دخترکم یبرا . زدم لبخند

. شهیم آزاد یزود به بابا. ادی یم داره خوب  یخبرا

 ... مامان



  آراز به: زد زانو مقابلم و برداشته جلو به یقدم

 ؟یگفت

 بابات: کرد حبس ام نهیس در را نفس  بود گفته آنچه

 شه؟یم آزاد داره

 امروز که یدادگاه آره: داد تکان یسر  نانیاطم با

 .شد  ثابت شیگناه ی ب شد برگزار

 

     سه  و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 .  خدا شکر: زدم لبخند

. کرد نگاهم نینگ و برد باال  را شیهادست هم مامان

 با امشب مامان: برخاست و زده می رو به یلبخند

. نشو نگران. امیب رید کم ی دیشا. دارم قرار دوستام

 خوب؟ 

  باال شانه و دمیپرس حضورش و یابانیخ سامان از

 . باشه  دیشا: انداخت



 . باش خودت مراقب: دادم تکان  دییتا به یسر

 جا به من ی برا  را یطوالن یشب و رفت. رفت دخترکم

 طول در را  خودم رفت،  خواب به که مامان. گذاشت

 به کردم یسع و رفتم راه . دمیکش نییپا و باال خانه

  راه. باشم تفاوت یب دیچیپیم اممعده در که یدرد

  یها عقربه یوقت که کردم فکر یآراز  به و رفتم

. خورد چیپ شتریب ام معده. امدین گذشت ده از ساعت

. امدین و دیرس ازدهی به یها عقربه یوقت دیچی پ شتریب

. گرفتم را اش شماره... تلفن یگوش سمت رفت دستم

 دهیکش متعجب... اطیح یتو  از دیچیپ که زنگ یصدا

  یانتخاب دیسف ریحر پرده... ها پنجره سمت به شدم

 نشسته... دمشید. دمیکش یسرک و زده  کنار را خودم

 در شیصدا... رنگ اهی س سبک یها یصندل یرو

 جانم؟ :  دیچیپ یگوش

 دستم. دیکوب تند قلبم. داشت بغض و بود آرام شیصدا

 به چسباندم را ام یشانیپ و بردم فرو م یموها نیب را

 خونه؟  یا ی ینم: شهیش

  شما؟ یخورد شام. امییم گهید قهیدق چند. امی یم  -

 .   نه  -



  غذا به یلیتما وجه چیه به. بود صادقانه پاسخم

 .نداشتم

... نکن تیاذ بمونه یخوای م یوقت. بخور یزیچ هی  -

 .بشه آسوده کمی الم یخ بذار. برس خودت به

 ...آراز  -

 .ماند ساکت

 بمونه؟ ی خواینم تو  -

 .  بدم دست  از رو تو خوامینم من: گرفت شیصدا

 .مونمیم شتیپ ام زنده یوقت تا من  -

 ؟ یبذار تنها بچه هی با و من بعدش یخوا یم البد  -

 ؟ یکنی م فکر مردنم به  -

  توانستمینم و داشت من به پشت. دیکش عقب را سرش

 . نمیبب  را صورتش دیبا که آنطور

 نبودنت از بعد مردنم به. کنمیم فکر نداشتنت به  -

 . خوامینم تو بدون رو  بچه اون من. کنمی م فکر

 ...شیخوایم یلیخ یگفت روز هی  -



 یباش تو یوقت. خواستمشیم یبود تو یوقت  -

 به که یوقت  نه یول خوامشیم هنوزم. خوامشیم

 . باشه تو نداشتن متیق

 تو بدون من: کرد فوت را نفسش... آخ... آراز آخ

 . بفهم و نیا. روزهیف تونمینم

 تواندینم من بدون. تواندی نم بود نگفته چوقت یه ژنیب

 .  کردیم تکرارش شهیهم  از شیب آراز روزها  نیا اما

 رو تو بدون منم: کردم بسته و باز را میهاچشم 

 . خوامینم

  بازوانش انیم و آمد. آمد آراز یوقت بود یآرام شب

  درد داد اجازه و دیچیپ دورم به را دستانش. داد میجا

 کردم فکر.  بستم را میها  چشم. ردیبگ آرامتر ام معده

  یبرا داشت خواهم فرصت سال کی  از کمتر دیشا

  یهمکار عدم صورت در است گفته دکتر که... یزندگ

 دواریام مثبت  جهینت یبرا دیبا گفت. سال  کی دیشا

 ... نه من اما است دواریام گفت آراز. میباش

  از... اطالعشان از. گفتم مامان و نینگ از آراز یبرا

 گرانید آنچه  از زودتر یلیخ اما. آمدیم که یکودک

 .  دندیکشیم را انتظارش



 اتاقش به پا نینگ کردن دار یب یبرا که بعد روز صبح

 .کرد یکج دهن میرو به اش یخال تخت گذاشتم،

 

     چهار  و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 

 . ومدهین نینگ: دادم تکان بود، تخت در که را یآراز

:  کرد بسته  و باز یا  لحظه را اش بسته  یهاچشم 

 . سامانه خونه

 کاریچ سامان خونه: انداخت چنگ وجودم به وحشت

 .کنهیم

 نبود خوش حالش نمینگ بود روقتید  شبید گفت  -

  گفتم ارتشیب صبح امروز شد قرار. برگرده نذاشته

 رمیم بخوابم  یساعت هی بذار. دنبالش رمیم خودم

 . دنبالش

 ...روزید بود خوب نینگ: انداختم چنگ  را شیبازو



.  خوبه االنم: فشرد را دستم و کرده باز را  شیها چشم

 برش بود وقت رید نکهیا بخاطر شتریب گفت سامان

 ... نگردونه

 . دخترکم حال نگران ذهنم و رفت هم در ام چهره

 .باشن هم  با خواستنیم بوده بهونه یضیمر دیشا  -

 .رفت هم در شتریب میها اخم

 و گرفتن و هم دست فقط االن تا یکرد فکر که نگو  -

 . نکردن یچکار یه

 کرده را فکر نیهم قایدق. کردم شیتماشا واج و هاج

 افتاد؟  یم یاتفاق نشانیب د یبا چرا. بودم

. ستین ی زیچ دمیم قول. بخواب ایب: دیکش را دستم

 که هیکس سامان نه... نکن مسخره ی فکرا نقدرمیا

  اش عالقه و عشق از قراره نینگ نه و نخواد و نینگ

 . بگذره سامان به

 دهیکش نییپا سمت به قبل از شیب لبم  یها گوشه

 افتی ادامه ام یقرار یب یوقت بعد ساعت مین. شدند

 به را اش اشاره انگشت. دیپوش لباس و برخاست

  بده قول: رفت نشانه زیم یرو ی قرصها جعبه

 . ی بخور موقع به  و داروهات



 .خورم یم: بستم را میها چشم

 به قراره اگه. یدار خودت  به و توجه نیکمتر تو  -

  شتریب یبد قول بهم دیبا بذارم احترام ات خواسته

 . یکن تی رعا و زیچ  همه و یباش  خودت مراقب

 هم تو: دوختم صورتش به را رمیدلگ  یها چشم

 .یدار دوسش

 تو یکس  هر از شتریب رو تو من. تو از  شتریب نه  -

 .نکن  فراموش و نیا. دارم دوست ایدن نیا

  با و کرده نوازش را صورتم. لرزاند را دلم لحنش

  ناهار نی نگ با دیشا: افتاد راه به چی سوئ برداشتن

 .نشو نگران. میبخور

 نیا به نتوانستم  من و موضوع نیا ی رو کرد دیتاک

 تماس آراز با بعد یساعت. باشم تفاوت یب یسادگ

 دستش به را یگوش و گفت بودن نینگ کنار از. گرفتم

 مامان؟ جانم: دیخند یگوش در دخترکم . سپرد

 . شدم نگرانت مامان ییکجا  -

 کوچولوام؟  بچه مگه ؟ی چ ینگران  -

 یبش بزرگ چقدرم هر تو  مامان؟ هیحرف چه نیا: گفتم

 بشم؟ نگرانت دینبا یعنی یمن یکوچولو  دختر



 ... مامان: دیخند یگوش یتو

 که بچه: کرد یغرغر آراز و داشت اعتراض شیصدا

 . ستین

  یبرا رفت ضعف دلم من اما. نبود که  بچه او با حق

 کودک یبرا است ممکن  که یحسود از... اعتراضش

 . باشد داشته راه یتو

 پس را پرستارش. کردم صرف مامان همراه   را ناهار

 اش یهمراه توانستمیم تا دیبا. نشستم مقابلش و زده

 توان گر ید روز چند که نبود مشخص. کردم یم

 به کمک یبرا... اش یهمراه یبرا داشت خواهم

 یم فکر هم رفتنم از بعد یروزها  به دیبا. مامان

 را مامان دست... بودم ینم روز کی اگر. کردم

  تماس فرهاد با دیبا. زد م یرو به یلبخند او و فشردم

. نه هم دیشا خانه؟  دیخر... خانه دیخر یبرا گرفتم یم

 ام یماری ب درمان یباال نهیهز مورد در دکتر یمنش

 یم  را باال یها نهیهز نیا دیبا آراز. بود گفته

  یم. بود ینم بد هم چندان  خانه فروش د یشا. پرداخت

 . کند نیتام هم را درمانم یها نه یهز توانست

.  کرد ممیتقد  را لبخندش و دیکش سرم به یدست یمامان

 گرید روز  چند نبود مهم. دادم تکان شیبرا یسر



 داشته را ی زندگ نیبهتر خواستمیم. بود خواهم زنده

 . باشم

  زیم یرو تلفنم که میکرد ی م تماشا ونیز یتلو مامان با

  یرو به  ژنیب نام دنید با و کرده خم  یسر. دیلرز

 .کرد خی تنم ،یگوش

 

     پنج  و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

  زیم یرو تلفنم که میکرد ی م تماشا ونیز یتلو مامان با

  یرو به  ژنیب نام دنید با و کرده خم  یسر. دیلرز

 .  کرد خی تنم ،یگوش

  یاپیپ بار نیچند. شد خاموش و روشن یگوش صفحه

  را دهانم آب.  داشت یپ در را ممتد یخاموش باالخره و

 در یناگهان یلی خ خانه یهوا. دادم قورت یسخت به

 .  بود شده سرد نظرم

. سوزاند  را میها چشم اشک. فشرد را  میگلو بغض

  نطوریا. گذشت ذهنم از ساله پنج و ست یب خاطرات



  از... اما شوم روبرو او با  دیبا روز کی ندانم که نبود

  از بعد ماه نه ییروبرو. داشتم واهمه  ییروبرو نیا

 کرده قبول ماه نه. دیرسی م نظر به بیعج مان ییجدا

 و دست تی واقع و الیخ نیب دیشا... ستین ژنیب بودم

.  بودم کرده را استفاده تی نها میروزها  از. زدمیم پا

 ...امروز و نبودم شیپ ماه نه روزهیف من

  ایجو را نی نگ  حال و گرفتم تماس آراز  با گری د کباری

  خانه در گرید یقیدقا  که بود نیا پاسخش. شدم

 که در چهارچوب در... آمد دخترکم. بود خواهند

  نییپا تا باال از را نگاهم. سمتش به دمی کش پر ستادیا

 نیب را صورتش. بود سالم... گرید  کباری. دمیکش

 خوب... خواستمیم را سالمتش. گرفتم قاب دستانم

  که اششانه  سمت کرد کج را سرش... هم را بودنش

 . کند یعذرخواه شب بابت

 دخترکم ی ها چشم. نشاندم اش یشانی پ به یا بوسه

 ایدن درد نیبدتر. سپرد آغوشم به را خودش. دیجوش

  شب یبرا را دخترکم کردم را تالشم. است نزدن حرف

 هم به را م یها لب یه. می ننما نکوهش ماندنش  رونیب

 بابت را او نخواهم که. مینگو چیه که فشردم

 داشتم را یز یآو  حلق آدم حس. کنم سرزنش اشتباهش



 و کمتر ژنی اکس لحظه هر. دادیم جان ذره ذره که

 . شدیم کمتر

  یا خانه... خانه به گذاشتم پا دوباره تابستان یآخرها

 خانه. من به  امروز و داشت تعلق ژنیب  به یروز که

  نیا که د یکشیم دکی را ام هیآتل نقش بایتقر که یا

. بود  شده گم یداخل  یطراح  یکارها پشت روزها

. کنم شرفتیپ توانمیم که یا  لحظه تا داشتم میتصم

 و دخترکم  یبرا یروز... نباشم یروز بود قرار اگر

 کار به را تالشم تمام نباشم بود راه  در که یکودک

  افتخاراتم من از بعد که بودم یم یکس دیبا. رمیبگ

  روزها نیا نیهم یبرا دیشا. باشد یسربلند شانیبرا

  یبرا شهیهم از شیب. کردمیم تالش شهیهم از شیب

 یا روزهیف خواستمیم من. دمیجنگ یم بودن بهتر

  فرزندانش افتخار هیما هم مرگ از بعد یحت که باشم

 . باشد

  مشخص را تمیوضع که ی چکاپ. بود چکاپ روز فردا

 هر هم هنوز  آراز... را تشی جنس نطوریهم. کردیم

.  خواستمیم را بودنش من و گفت یم نبودنش  از بار

 یبرا را بودنش دیام  و خواستمیم  را حضورش

  کرده دیتاک فام یعرفان دکتر. کردن یزندگ و دنیجنگ

  یروزها است ممکن یهمراه صورت در که بود



  را زیچ همه اگر. باشم داشته یزندگ یبرا  را یشتریب

  کردن یزندگ یبرا من... برم شیپ دستورش مطابق

 ژنیب اعالم از بعد لیدل نیهم به دیشا...  داشتم دیام

 در درست ژنیب. نکردم یامتناع خانه در مالقات یبرا

 یمکث دنشید با. دیکشیم  را انتظارم اشخانه  مقابل

  قبل درخشش گرید شیهاچشم  دیرسیم نظر به. کردم

 یلیخ. بودند دتریسف  شیموها نطوریهم. ندارد را

 داشتند یدیسف از یتار چند  شیابروها. قبل  از دتریسف

 دهیکش میها کفش نوک تا  باال از نگاهش... نگاهش و

 جلو به یقدم و کرده جا به جا دست یتو را فمیک. شد

  نظر به خوب: گفت و خانه در کردن باز  یبرا برداشتم

 . یاییم

  و کرده عبور در از. نشاندم  لب به ی کمرنگ لبخند

  امروز من که یا خانه در. دادم را ورودش  اجازه

. آمد جلوتر و بست سرمان پشت را  بودم مالکش

 گفت نینگ: ستادیا حرکت از او و رفتم  عقب به یقدم

 .یکرد ازدواج

 .بستم را میها چشم

 .یبش خوشبخت یداشت حق گفت  -

 .فشردم هم  به را میهالب



 ه؟ی ک مرد اون  -

 

     شش و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 

 اعتراف دارد آراز با یی آشنا نکهیا به  هرگز ژنیب

  او به را آراز بخواهم نکهیا بر یلیدل پس. بود نکرده

 را فمیک. دمیچرخ  و برداشته یقدم. نبود کنم یمعرف

 کامال گهید حاال : کردم نگاهش و گذاشته یصندل یرو

 ؟یگناه یب

 یبرا من  ؟یکن ازدواج طالق از بعد نبود قرار  -

 . ندادم طالقت  یباش یا گهید  مرد با نکهیا

 هم به نبود قرار تو  و من: زدم ی کمرنگ لبخند

 . میبرگرد

 . داشتم اعتماد بهت من  -

  باال را میابروها. آورد زبان به آمدن جلوتر با را نیا

  باهام سال دو و ستیب... اما داشتم باورت منم: دمیکش

 .  یکرد یباز



  که یاونطور یچیه گفتم بهت: کرد مشت را دستش

 . دمیم حیتوض بهت گفتم. ستین یکنی م فکر

 .نبود رفتهیپذ ی حیتوض چیه: زدم  یپوزخند

  رو یچ همه. شدمیم نابود داشتم. بودم مجبور من  -

 سرپا تونستم یم که ی راه تنها. میداد یم دست از

 یم قبول دیبا. بود مهیفه خواسته به دادن  تن بمونم

 دوباره تونستمیم که بود یراه تنها نیا... کردم

  حاضر یشرط به مهیفه. دارم نگه پا سر و مونیزندگ

 .کنم ازدواج باهاش که کنه کمکم بود

 یتونست ی م بود یهرچ: دادم تکان یسر  ناباورانه

 مگه بود؟ مهم مگه ؟یبش ورشکست بود  قرار. یبگ

 . میدیجنگ یم هم با بود؟ نیهم مونیزندگ اول از

 ... نبود پول  بحث تنها. نبود پول بحث  -

 چند. دهد ادامه بودم منتظر. افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 نیب را دستش و نشست مبل یرو. برداشت قدم

  رحم بهم هم تو. یکرد ولم تو: برد فرو شیموها

 . ینکرد

 یچ:  دمیکش یقیعم نفس و بسته را میهاچشم 

 ژن؟ی ب یخوایم



 که یچ هر. منه مال که یچ هر: دیغر و  برداشت سر

... خوامیم رو تو. بود من یبرا که ی چ هر. داشتم

 .خوام یم و میزندگ خونه. خوامیم و دخترم

 ؟ یخوایم و اموالت  -

 .یبرگرد که خوامیم رو تو من  -

 . دارم شوهر  من: دادم فرو را دهانم آب

  نیا به تو؟ کنم؟یم باور و دروغ نیا نیکرد فکر  -

   ؟یباش کرده  شوهر یزود

 قیرف تو. روزه یف شناسمیم و ذاتت من:  زد یشخندین

 چوقتیه تو. ینبود چوقتیه. یست ین راه مهین

 و مزخرفات نیا دونمیم. یبر یکن ولم یتونینم

 ...تا نیگیم

  نگاه یگوش صفحه به یکالفگ با. خورد  زنگ تلفنش

 چند. ندارد دادن پاسخ قصد دیرسیم نظر به. کرد

 بله؟: چسباند گوش به را یگوش و گذشت قهیدق

 درک فرصت و دیرس گوشم به... دیچیپ یزن یصدا

  کدوم: برخاست  نگذشته هیثان چند. نداد  را کالمش

 مارستان؟ یب



  سکوت اما دیلرز دلم مارستان؟یب. رفت باال میابروها 

 .کردم

 .ام ی یم دارم  -

 حرف بعدا: رفت در سمت به و کرده  قطع را تماس

 ...  روزهیف میزنیم

 یحرف یلیخ: کردم فوت را نفسم و بسته را میها چشم

 .میندار گفتن یبرا

 حرف: داد تکان می تحک با را اش اشاره انگشت

 و ات خونه آدرس. می بزن حرف دیبا  قطعا. میزنیم

. نیکنیم یزندگ االن نیدار که ییجا همون . بفرست

  پرم خرخره تا االنش نیهم  روزهیف نسنج و من صبر

 .نی بش یبار هم ن ینگ و تو خوادینم دلم گهید

 قرار. رفت  رونیب در از ژنیب و شد گرد میهاچشم 

 آن در  کوچکم خانواده که را یاخانه آدرس نبود

 . دهم ژنیب به کردندیم یزندگ

 دهینشن را  آراز نام چون  دیشا. بود نکرده باور ژنیب

 آراز به دیبا. دمیکشیم انتظار  واکنش نیا یبرا. بود

 با مالقات نیا از دیبا. گفتمیم مالقات نیا مورد در

 اطالع از بعد ژنیب بود ممکن... کردم یم صحبت آراز

 . دهد نشان  ینامناسب واکنش تشیهو از



  یها خواب... نه. دمید ی بیعج خواب   شب  یها مهین

 به بیعج همه و بودند همه  خوابم یتو. دمید یبیعج

 با... قیعم  یلبخند با... بود هم بابا. دندیرسی م نظر

 به را دستش... براق یهاچشم  و خندان یصورت

 دستش گرفتن یبرا یتالش من و بود کرده دراز میسو

 تر قیعم کارم نیا با لبخندش دمید خواب. بودم نکرده

  دادم سر  ادیفر من و شدن دور یبرا گرداند رو. شد

 به. نکرد یتالش او و اش یهمراه یبرا... شیبرا

  و ییتنها  درد از. نبرد همراه مرا و شد دور ییتنها

  زشیخ از آراز . کردم باز  چشم خود یادهایفر کابوس

  شیجا سر  یناگهان یلیخ و کرده باز چشم عمیسر

 ؟...روزهیف  ؟یدار درد شد؟ یچ: نشست

 و دهیچیپ ام نهیس در یدرد . فشرد و گرفت را دستم

  یدرد. کردم یا ناله و برده عقب را سرم. دیکش ریت

 . آمد باال سرم تا دیچیپ که

 

     هفت و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 



  و دیچیپ شتریب... دیچیپ درد. انداختم چنگ را دستش

 . یدار تب: نشست ام یشانیپ یرو  به آراز دست

.  دید تار داد تکانم که را یآراز. دید تار میهاچشم 

  درد و دمید  رفت نییپا تخت از یتند به که را یآراز

 و کردم جمع را میپاها. کرد ینفوذ استخوانم و مغز تا

 . بود اریاخت  یب میها اشک

 ریز به که شیها دست. آمد جلو دهیپوش لباس آراز

  و شد دهیچیپ دورم به که یا ملحفه. شد دهیکش تنم

 د،یچیپیم  شتریب  لحظه هر که یدرد از ... میها ناله

.  شد فشرده قلبم. کرد  ظیتغل را تنم درد. بود همراه

 و بود ی ناگهان. دمیچیپ شتریب درد از... خدا... خدا

 مرگ حس. بود دهیکش  چالش به را مفاصلم تمام

 نییپا  به را ها پله تمام... آزاد آغوش در. داشتم

  یاندک کاش. ردمیمیم کاش ... کاش. شدم یم دهیکش

 به. دیجوش ام معده ... کاش. گرفت یم آرام درد نیا

 به انداختم چنگ. بود آمدن باال آماده ش یمحتوا نظر

  داد،یم قرارم که نیماش یصندل یرو... تنش شرتیت

 . مارستانیب رسونمت  یم کن صبر کن صبر: دینال

 و شد ریسراز  میها اشک... ملحفه به انداختم چنگ

 به نیماش... رها یصندل یرو ام شده حس یب تن



...  و من نی بب روزهیف: زد میصدا آراز و  آمد در حرکت

 ...نیبب

 فشار من و رفت یم ش یپ ییباال سرعت با نیماش

 حس... مرگ حس. کردم یم حس تنم در را یقیعم

  لحظه هر را ام یاتیح می عال کردم یم حس ... یاهیس

 به. فشرد و گرفته دست  به را دستم. دهمیم دست از

  بده فشار و من دست: گفت. آمد باال نفسم یسخت

 . یدار درد اگه بده فشار و من دست

  گاز یخوایم اگه: دهانم مقابل. آورد  باال را دستش

 .یبش آروم تا بزن

 خود حال به کاش. گرفتند جان شتری ب میها اشک

 شیبازو. رمیبم تا کرد یم  میرها کاش. کرد یم میرها

  میهاچشم. رفت یکرخت به رو تنم و  زده چنگ را

 و کالمش درک یبرا تمرکزم قدرت و شده نیسنگ

 . رفت نیب  از طیمح

 *** 

  جانم به  سرما حس. کردم باز چشم سرما،  حس با

 به دنشید با. خوردم یتکان  و زده پلک. بود افتاده

 یدیسف اتاق. شدم جا به جا یصندل یرو  رفته خواب

  ام معده اتیمحتو هجوم. یصندل یرو او... او با بود



 بلند را ناتوانم دست. کردم حس میگلو سمت به را

 نگاهش و کرد باز چشم. برخاست سرعت به و کردم

 میها چشم. من به لعنت. دوخت صورتم به را

  کردم؟ یم چه او با... سوخت

 هنوز؟  یدار درد ؟یبهتر  -

  تخت لب و زده یلبخند. دمیکش نیطرف به را سرم

 . بود چارهیب چقدر.  بودم چارهیب  چقدر. نشست

 .یشدیم ادهیپ طونی ش خر از کاش: کرد زمزمه

 منظورش دانستمیم  قطعا. شد دهی کش لبم گوشه

 . کردم نگاهش درد با. بردم باال را سرم  یکم. ستیچ

 .یکشیم درد ینطوریا یوقت شمیم له دارم  -

 خوبه؟ :  شکمم سمت بردم را دستم

 . خوبه: دیکش هم در  را شیها اخم

 .باش داشته دوسش: گفتم یا خفه یصدا با

  ینطور یا رو تو یوقت: گذاشت شکمم یرو  را دستش

 کنه؟یم نابود داره

 اون: دوختم یفندق ی ها چشم به را رمیدلگ نگاه

 . نداره یریتقص



 .یبش درمان یتونست یم نبود اگه: گفت دهیرنج

  گفت. گفت  دکتر. نه ای بده جواب درمان نبود معلوم  -

 .  درصده ستیب فقط بده جواب درمان  نکهیا احتمال

 یم اتفاق ما یبرا درصد ستیب اون دیشا: کرد اخم

 .داشتم  دیام درصد ستیب اون به من. افتاد

 و من بچه. ماست  بچه... آراز: کردم نگاهش ملتمس

 ...تو

 یخوا  یم: فرستاد رونیب را نش یسنگ نفس

 .  یبد ادامه و  تیخودخواه

 او به من. نبودم خودخواه من. کردم نگاهش  درد با

 یا بهانه دیبا نبودم من اگر که ییاو به. کردم یم فکر

  یزندگ من بدون بود گفته. کرد یم دای پ یزندگ یبرا

 یزندگ یبرا شدیم یا بهانه کودک نیا. خواهدینم را

 ...اش

 

     هشت  و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 



 قراره اگه: نشست تختم کنار زانیر  اشک دخترکم

 اد؟یب ایدن به میبذار دیبا چرا نیبش تیاذ

  سشوار آراز. بردم باال اش  گونه لمس یبرا را دستم

  حرف نیهم منم: گذاشت زیم یرو و کرده خاموش را

 .یکن شیراض یبتون  تو دیشا. ن ینگ زنمیم و

 .داشت دوست بچه شهیهم مامانم: دیخند نینگ

 کنه تشیاذ بخواد که یا بچه من: کرد  یاخم آراز

 . خوامینم

 نینگ: گذاشت نینگ شانه یرو دست ی ابانیخ سامان

 .میکن  دخالت میتون ینم ما... جان

 او به را تشکرم سراسر نگاه و زده شی رو به یلبخند

 یا گونه التماس لبخند. کرد نگاهم اخم با  آراز. دوختم

  شیجا سر را پرده و گرفت فاصله. زدم شیرو به

 از خوادیم مامانم راستش: گفت سامان. برگرداند

  من... ما  منزل نیاریب فیتشر که کنه دعوت شما

  بخاطر و  هیچطور شما تیوضع که دادم اطالع بهش

 مالقاتتون به نیباش یراض اگه کرد درخواست نیهم

 .ادیب

  نینگ یسو به را میمعنا  پر لبخند. دیدرخش میها چشم

 ریز به  سر و داشت لب به یخجل لبخند. کشاندم



.  چشم یرو  قدمشون: کردم دراز را دستم. بود انداخته

 . ارنیب فیتشر

 مامان یوقت... که ستین  عجله: داد تکان یسر نینگ

 . شد خوب

 .  نه: دم یکش باال را خودم  یتند به

  لب یسخت  به و برگشت  میسو به آراز دار معنا نگاه

 روزشون... شام یبرا. ارنیب فیتشر: دم یکش را میها

 فیتشر بودن راحت وقت  هر. سامان آقا بده اطالع و

 .ارنیب

. میدار جلسه... سرکار برم دیبا مامان: شد بلند نینگ

 . نمیبب رو بابا امروز قراره هم بعد

 . ندیبب را ژنیب بود قرار. دیماس میلبها یرو  لبخند

 . میکن یصحبت هی ایب رفتن قبل سامان: برخاست آراز

 بابات: گرفتم را نینگ دست و رفتند رون یب اتاق از

 گفته؟ یچ

 نشده باورش فقط نگفته یز یچ: انداخت باال یا شانه

 تا یکن یم  و نکاریا کنه ی م فکر. یکرد ازدواج شما

  باهات دیبا گهیم. مامان دواره یام یلیخ. یکن هشیتنب

 .  بزنه حرف



 .یباش  خودت مراقب بده قول: بستم را میها چشم

 بهش آراز مورد در یچ یه من. بفهمه اگه مامان  -

 یعصبان باز بعدش بفهمه اگه. ترسمیم اما نگفتم

 .کنه ادیفر و داد خوادیم  بازم. شهیم

  بهش یزیچ بده قول بهم فقط. نباش یچ یه نگران  -

  خوامیم  نمیهم یبرا. یکن ینم شیعصبان و یگینم

 یم سامان ینطوریا. یکن ازدواج سامان با زودتر

 .باشه مراقبت تونه

. مراقبمه واقعا. هست آرازم ؟یستین شما االن مگه  -

 مامان خوشحالم گفتم  دروغ. بود بد  حالم شبم اون

  خوشحال نکه یا از شتریب  هست یا بچه دمیشن یوقت

 یبرا بودم دهیترس. کنم  هیگر خواستیم دلم باشم

 بمونم خواستمیم. خونه  امیب شب خواستمی نم نمیهم

 .نذاشت سامان اما شرکت

 .کردم نگاهش ناباورانه

 . بودم دهیترس  -

 . شد جمع چشمم در اشک

  من. برام بود سخت اما بشه ینطور یا خواستم ینم  -

 اما نداشتم خودم یبرا کامال رو بابا محبت چوقتیه



. یبود من مال شهیهم. یبود من  مال همش تو

 .  بشه من ن یگزی جا بخواد دیشا که کنم  تحمل نتونستم

 و یبود شهیهم. یمون یم من دختر شهیهم تو  -

 . یبش بزرگ چقدر ستین مهم بود یخواه

 اشتباه دونمیم. مامان دونمیم: شد رها  شیها اشک

  ستین قرار  بشه یچ ستین مهم گفت بهم آراز. کردم

 خونه نیا ی تو شهیهم من. بشه پر یزی چ  با من یجا

  خواهم و اون و تو شه یهم. داشت  خواهم و اتاقم

 مامان. بشه  عوض یزیچ  ستین قرار چوقتیه. داشت

  عذاب سال  همه نیا ی برا آراز کنم ی م فکر همش

 .  کنه یتالف که  اومده. اومده دنمونیکش

 . دمیخند م یها اشک نیب

 فکر زنه؟یم پا و دست یعنی االن: کرد خم را سرش

 طول یلیخ گفت سامان. باشه کوچولو یل ی خ هنوز کنم

 . بشه لیتشک پاش و دست بخواد که کشهیم

 . گهیم راس: دمیکش نینگ سر به یدست

 سامان مامان  یوا: گفت طنتیش با و  برداشت سر

 .بشه بزرگ هم با تونه یم ما  بچه با گفت

 شما؟ بچه: دمیپرس یتند به و شد گرد  میها چشم



 . میکن ازدواج زود خوادیم سامان  -

 .بود حامله دخترکم. ختیر یهر دلم

 

     نه  و یس  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 

  زدم چنگ را دستش. دیلرز یوحشتناک طرز  به میصدا

  اما کوچولوام گفتم بهش من: دیخند یال ی خیب با او و

 بچه زود ازدواج بعد میخوا یم. بشه بابا داره دوست

 .میبش دار

  حد به من. دمیترس مرگ حد به من اما. بود هیثان کی

 .  شد  سخت میبرا دنیکش نفس و دادم جان مرگ

 نه؟ هست مسخره یلیخ: دیخند

 ...سامان و تو نینگ: شد منقبض فکم

 ؟یچ سامان و من  -



. نبود یز یچ نیچن نه. زدم  زل دخترکم یها چشم به

 یگیم بهم ی بود حامله روز هی اگه: فشردم را دستش

 نه؟

  شهیم مگه.  مامان گمیم: داد تکان یسر  نانیاطم با

  نگم؟  مامانم به

 زنده خواهم یم... ایخدا. دمیکش اش چانه  به یدست

 یبرا. کودکم یبرا... دخترکم یبرا خواهم یم. بمانم

 زنده است شمیآسا روزها نیا که یمرد یبرا... مادرم

 من به را نیا... خواهمیم بودن زنده من. بمانم

 .  ببخش

 

 یداشتن دوست صورت گذاشت ام خانه به پا که یزن

  آراز با ازدواجم مورد در ییرو در رو استرس. داشت

.  کردم پنهان نینگ دادن شوهر یبرا  استرسم پشت

  چنان نبودنم صورت در نی نگ ندهیآ یبرا میها ینگران

 به غلبه یبرا را تالشم تمام بخواهم که بود قیعم

 صورتم به را  خجلش نگاه زن. رمیبگ کار به استرسم

. یداشتن دوست و بود مهربان. زدیم لبخند و دوخته

 یبیعج  حس... اما... اما جوانش پسر مثل درست



 مثل. است معذب کنارم در دیرسیم نظر  به. داشتم

 . نیباردار دمیشن: دیخند و دیکش آغوشم در ییآشنا

 صورتم یرو را نگاهش. زدم شی رو به یلبخند

 .داره رو شما که خوشبخته یلیخ آراز: داد حرکت

 .  دمیدزد چشم  خجل

 شیب دمیشن یوقت. نیبش فارغ یسالمت به دوارمیام  -

. مونهیم خودم پسر مثل آراز . شدم خوشحال اندازه از

 . کنارتون خوشحاله نمیبب تونمیم االن سال همه نیا

 ... جون نیمه: آمد جلو آراز

 دروغه؟ مگه... جانم:  برداشت سر

  محبت با اندازه از شیب شد آراز صرف که یجانم

  گلدان به  ینگاه. مادر کی  محبت مثل درست. بود

 بود آورده خود همراه یابانیخ سامان که ییگلها

 .  زدم لبخند و انداخته

  شانه سمت  به یسر خانم نیمه و نشست کنارم آراز

 اما بشه حاضر بود عالقمند واقعا هم همسرم: کرد کج

 . اومد شیپ یکار  متاسفانه

 سرش شهی هم میکر عمو:  داد ادامه عیسر  یلی خ آراز

 .  گذرهینم کار از. بزرگم بابا لنگه  هیکی. شلوغه



 . میشیم آشنا شتریب باشه یفرصت... انشاا: زدم لبخند

 عروس دخترمون. میشیم  آشنا قطعا: گفت خانم نیمه

 چند. ادی یم دنشید یبرا  قطعا پدرش. شهیم خونم

 و دخترم من گهیم که بس . نهینگ زبونش ورد وقته

 .نمینب و دخترم رمیبم قراره من. دمیند

 سمت به  خانم نیمه و  آوردم زبان به  یا خدانکنه

 با دارم و پسرام جفت خانم حاج: برگشت  مامان

  پر خونه نیهمچ  دونستمیم  اگه. کنمیم داماد دخترات

 یم شیپ قدم ییآشنا ی برا شیپ وقت یلی خ هیبرکت

 .ذاشتم

  یبرا داشت لی تما خانم نیمه. افتادند خنده به همه

 یا حلقه. می ده شیافزا را  آمدها و رفت  شتریب ییآشنا

 دست به مامان و من اجازه با بود آورده همراه که را

 یزود  به داشت لیتما اش گفته طبق. نشاند نینگ

  نینگ یخواستگار یبرا و داشته ژنیب با هم یمالقات

 داشتم تیرضا وصلت نیا به من. دینما اقدام هم او از

  از باز یرو با اما. کنم قانع هم را ژنیب توانستم یم و

 هر در دادم یم حیترج. کردم استقبال شنهادیپ نیا

 . شود حفظ نینگ پدر عنوان به ژنیب احترام یصورت



 مهمانان. کرد اتاقم یراه ی عذرخواه با د،یچیپ که درد

 خود در  تخت یرو و  گذاشته تنها  ناهار یبرا را

.  زدم یخند  تلخ بالشت  یرو میموها تار  به. دمیچیپ

 یم استرس یپا به را زیچ  همه یطوالن مدت نیا تمام

 زشی ر هم نینگ یبرا  یحاملگ یروزها . نشاندم

 بهانه را  یحاملگ هم بار نیا و بود پا به میموها

 ...  اما بودم گذاشته

  و خبر یب  من که بودند  مرگ دینو موها زشیر نیا

 مهربان زن. بودم گذشته کنارش از  الیخ آسوده

 اشیهمراه  عدم از  یبزرگوار با ام  خانه مهمان

 گپ شب یها  مهین تا. نشست کنارم محبت با و گذشت

  یآراز و سامان از... شی ها یبچگ و نینگ از. میزد

  اتیجزئ  تک تک حوصله  با یلیخ توانست یم او که

 .کند فیتعر میبرا را اش یکودک

 ...اما

 نیمه خاطرات  از چکدامیه در. داشت یبیعج حس

 نیا به که بار هر. نبود آراز مادر از  یخبر خانم

.  کرد یم ممی تقد یلبخند د،یرسیم خاطراتش از قسمت

 با و برد یم وانیل ای یدست شیپ سمت به را دستش

 . دادیم  رییتغ را بحث یقیعم لبخند



  توانستمینم  که بود نیا میروزها  یها یقشنگ  از یکی

  متمرکز  متفرقه مسائل یرو اندازه از شیب را ذهنم

 و گذشتم آراز  مادر از لیدل نیهم به دی شا. دارم نگه

 با را میروزها. ندادم نشان آن به نسبت  یواکنش

  یطراح  و نیآنال یها  کالس با. گذراندم یم ییبایز

 دوارمیام و کردم شرکت یطراح  مسابقه... یداخل یها

  به آراز را نان یاطم نیا واقع در.شد خواهم برنده بودم

.  دارم را مسابقه نیا در شرکت توان که... داد من

  یا لحظه. لرزاند را دلم جینتا اعالم خیتار هرچند

 ایدن به چشم روز آن دمی پرس خود از خ یتار به رهیخ

 .نه ای  گشود خواهم

 

     چهل   و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 که نشاندیم وجودم به یترس  روزها خیتار  روزها نیا

  را قلبم تنها.  میبگو چکسی ه یبرا آن از توانستم ینم



  ها خیتار دنید از. چاندی پ یم را ام معده و فشرد یم

 .  افتاد یم  جانم به دلهره

 همراه. رفت ژنیب مالقات به بعد روز خانم نیمه

 ...  سامان  و نینگ

 به پروژه از دارید یبرا که یآراز  انتظار به را شب

  شکمم یرو را دستم. گذراندم یم بود، رفته دماوند

 بودنش پسر ای دختر فردا. زدم لبخند و دهیکش

 که  بود افتاده دلم به چند هر. شدیم مشخص

 درست یفندق چشمان با... یداشتن دوست ستیپسرک

 به من اما زدیم لبخند افکارم  به مامان. پدرش مثل

 نامش بودم گفته آراز به. داشتم نانیاطم موضوع نیا

 .بود دهیخند او و گذاشت خواهم آزاد را

 تدارک پسرکم یبرا را خانه  یخال اتاق د یبا کردم فکر

 کرده انتخاب را یآب و زرد رنگ وارشی د یبرا. نمیبب

 خانه آن در پدرش تی سوئ همرنگ درست. بودم

  دیخر یبرا  نینگ با. یداشتن دوست و دیسف ییالیو

  رنگ ی برا دمیخر که را یدیسف یها  توپ. میرفت

 بود گرفت را قولش. رفت  هم در آراز یها اخم کردن،

  را یزیآم  رنگ کار او و کنم آماده را  ها طرح که

 دست خودم  بود نیا حمیترج چند هر. داد خواهد انجام



 یباال  واری د. دادم اش خواسته به تن اما شوم کار به

  وارید. دمیکش یم جنگل و کوه از یری تصو را تخت

  داشتم قصد. دادم یم طرح  ییمویل یآسمان با را دیسف

 یباال سقف از که کنم لی تبد ییها بالن  به را ها توپ

 و  کرد حسادت  و دهیورچ لب نینگ. بودند زانیآو  تخت

  اش دخترانه دیجد اتاق چند هر. خود حسادت به دیخند

  شده نیزاید  خواستیم که همانطور. داشت دوست را

 ... آراز و خودش یهمفکر  با. بود

  عروسک نینگ و میکرد  انتخاب اهیس را کوچک تخت

 و است پسر گفتم. کرد  اضافه تخت به را یخرگوش

 دخترها دینبا حتما که انداخت باال ی ا شانه نینگ

 . باشند داشته عروسک

  را او آمده شیپ مشکل متاسفانه. گرفت تماس آراز

  ییآشنا از بعد. دیرسینم موقع به و بود انداخته ریگ

  اتاقش به پا  تنها بار نیاول یبرا فام یعرفان دکتر با ام

 یآقا: دیکش در به سرم پشت را نگاهش او و گذاشتم

 اوردن؟ین فیتشر ناطق

 .رسهیم. شد  ریدرگ: زدم ی کمرنگ لبخند

 چطوره؟ حالت: دیپرس یمهربان  با دکتر

 . خوبم منم خوبه پسرم: دادم تکان یسر



 پسره؟ یکن یم فکر : دیکش باال را شیابروها 

 حس مثل. پسره  مطمئنم: شدم جا به جا یصندل یرو

 باشه؟ اشتباه ممکنه... مادر هی

 تونهیم مادر معموال. کمه خطاش  درصد: دیخند

  منتظر یخوا یم. میفهم  یم امروز. بده صی تشخ

 ؟یباش همسرت

 . ندارم تحمل گهید: دمیکش نی طرف  به یسر

 ؟ی آورد و شاتی آزما جواب  -

 زیم یرو  را شیآزما یها برگه و  داروها سهیک

: زد یلبخند کرد، یم یبررس  که را داروها. گذاشتم

 داروها مصرف ریز از یکن ینم یسع که خوشحالم

   شده؟  کمتر دردا. یکن  یخال شونه

  شتریب قبل به نسبت. کنم فکر: انداختم باال یا شانه

 . شده

 یم یط و شیعاد روند داشت خفا یتو یماریب قبال  -

  حامله اگه دیشا. یاومد یم در پا از کدفعهی. کرد

  سرطان که یشد ینم  متوجه یزود نیا به ینبود

 بندازه کار از و بدنت که یوقت تا احتماال و... یدار

 درسته. بهتره تیوضع ی لیخ االن اما. رفت یم شیپ



 اما میکن شروع و درمان دیبا که اونطور میتونینم

 میدار اطالع تیوضع از که نیهم. ستین بد االنم نیهم

 نیا یرو که یپزشکان از نفر چند با. مثبته نشونه هی

 دیبا خوشبختانه. کردم صحبت کنن یم  قیتحق موارد

  یرو یر یتاث چیه میدیم انجام که ییها درمان بگم

 یدرمان یم یش روند اطیاحت  یبرا ما یول  نداره نیجن

 میذاریم مانیزا از بعد یبرا تر کامل درمان یبرا رو

 دوارمیام. میریم شیپ روند  نیهم با موقع  اون تا و

 هفت به اگه. میکن تر کوتاه و مانیزا زمان میبتون

 بهتر یل یخ میکن محدودش یماهگ هشت  ای یماهگ

 مثبت جهینت میتون یم باشه کمتر زمان ی چ هر. شهیم

 . میری بگ یتر

 .نهی بب یبی آس بچه خواد ینم دلم: کردم یا ناله

 از که یزمان  تا میخوا یم. نهیهم من  تالش تمام  -

 به تشیوضع یوقت. میکن صبر میبش مطمئن تشیوضع

  هر تا میکنی م یزیر برنامه مانیزا یبرا  دیرس ثبات

 .میبش درمان مرحله وارد عتریسر چه

  نیب در که  یتار دو به و دمیکش میموها نیب یدست

 دایپ ادامه گهید چقدر: کردم نگاه آمد ن ییپا انگشتانم

 کنه؟یم



  به چوقتیه چرا: شد دهیکش دستم به دکتر رهیخ نگاه

 هست؟   یمشکل که یفتاد ین فکر نیا

 .استرسه از  گفتن. کردم  اقدام شدنش شتر یب لیاوا  -

 بود؟ ادیز تیزندگ استرس  -

  از قبل ممکنه: انداختم ریز به سر و زده یتلخ لبخند

 ه؟ یچ بچه بفهمم آراز اومدن

  ییراهنما با . برخاستم من و زد اتاق در به یا اشاره

  انتظار به و دهیکش دراز تخت یرو پرستار زن یها

  به من و داد حرکت شکمم  یرو را غلتک. ماندم دکتر

  تاپ و قلب ضربان یصدا. سپردم گوش قلبش یصدا

 .  شدیم پخش اتاق یفضا در که یتوپ و

 مادرش برخالف و نرماله زیچ همه. خوبه  حالش  -

 . پسرت جنگه یم یزندگ یبرا داره دوارانهیام یلیخ

 

     ک ی  و چهل  و ستیدو     

      س .راز     

 



 از چشم یتند به. شد رها  ام نهیس در شده حبس نفس

  یلبخند. دوختم  دکتر یها  چشم به و  گرفته توریمان

 .یبش سالم دیبا هم تو... سالمه پسرت: زد

  دیتون یم د؟ی کن کمک دیتون یم: دیچک چشمم از اشک

 یزندگ خوام  یم. بمونم زنده خوام یم من ن؟یبد نجاتم

 . کنم

  کنم کاریچ دیبا: برگرداندم مخالف سمت به را سرم

  بمونم؟ زنده

 به را وارم التماس  نگاه. شد  جدا شکمم  یرو از غلت

 یکس کنم  خواهش اگه. کنم التماس اگه: دوختم دکتر

 بده؟  نجاتم تونهیم

 میها نفس... دکتر دست سمت به کردم دراز را دستم

 خوام یم.  کنم یزندگ خوام یم من: افتاد شمارش به

 خوام یم. نمیبب و شدنش بزرگ  خوام یم . نمیبب و بچم

 ...خوام یم. نمیبب و دخترم یعروس

 یبرا توانم ادامه از مانع ام شده حبس یها نفس

 پشت. برخاست و گرفته رو دکتر. شد کردن صحبت

 هقم هق. انداخت نییپا را سرش و کرده یمکث من به

  دور نگاهم مقابل از و برداشت قدم چند افتی ادامه که

 وانیل با او و زندیبر فرو میها اشک دادم اجازه. شد



 یبرا که یاندک و گرفت  را میبازو. برگشت یآب

: نشست اش یصندل یرو کرد،یم کمک برخاستن

 اونه یکن یزندگ باشه قرار اگه. باشه خدا به دتیام

 نه بدم  نجاتت تونمیم  من نه. دهیم یزندگ بهت که

  از چکدومی ه. کن یزندگ ی دواریام با یول ... چکسیه

 یدواری ام با اما. میندار خبر خودمون یفردا از ما

 یزندگ یجور. کن یزندگ ی دواریام با. میکن یم یزندگ

 .یببر  لذت ازش شهیهم که کن

 یآب وانیل به  توجه یب. دمیکش نییپا تخت از را خودم

 .  بود شده دراز سمتم به که

: گفت در یال  از پرستار زن و خورد در به ضربه چند

 .آوردن فیتشر ناطق یآقا

 .داخل نشون یبفرست: گفت او و بستم را میها چشم

 اشک زشیر مانع تا فشردم انگشتانم نیب را میلبها

 . شوم میها

 ؟یبهتر  -

 در به ضربه چند. دمیکش  یقیعم نفس اما  نگفتم چیه

 سر پشت از را دکتر به سالمش یصدا و خورد

 ...روزهیف: شد بلند نگرانش یصدا سرعت به. دمیشن



 هم در صورتم دنید با شی ها اخم. دمیچرخ سمتش به

 شده؟  یچ: شد خم مقابلم. آمد جلو سرعت به و رفت

  یسخت به و دمید شیها چشم در را وحشت و هراس

 .پسره گفتم یدید: دمیخند

 .مونمیم منتظرتون  اتاقم یتو : برخاست جا از دکتر

.  یخواستیم که یهمون: زد  یلبخند. گذاشت مانیتنها

 .نکردم یاعتراض که من

 .پسره دونستمیم خواستم ینم  -

 اشک و آورد صورتم یرو  را دستانش. دیلرز میصدا

 تو یلعنت ؟یکرد هیگر نی هم یبرا: کرد پاک را میها

 کرده غلط. اشکات نیا با یکرد گورم به زنده که

 پدرش. انداخته راه و اشکات ینطور یا ومدهین پسره

 .ارمی یم در و

 اش نهیس به و کرد خم را سرم. افتادم خنده به

. نکن هیگر یچی ه یبرا. نکن هیگر روزهیف: چسباند

 . یبخند بذارم فقط خوردم قسم من

  میها اشک دادم اجازه و گذاشتم شکمم  یرو را دستم

 . شود ریسراز



  یلیخ شهیهم. کنندینم خبر  قبل از چوقتی ه ها اتفاق

  ییروزها در درست. افتند یم صدا و  سر یب و آرام

 . یزن یم لبخند یخوشحال  با که

  گفت. دماوند یسو به. دیکش و گرفت  را دستم آراز

 و نینگ گفت. میکن خلوت هم با را امشب خواهمیم

  با خانم محرابه... سامان به میسپار یم را مامان

 یاومد خوش: کرد استقبال  حضورم  از یلبخند

  زیچ همه نیدار مهمان نی بود نگفته آقا. خانم روزهیف

 . کردم یم آماده و

 مهمون که روزهیف: دی چیپ گردنم دور به را دستش

 . هست خونه  خانم. خانم  محرابه ستین

  ریز به سر من و شد  گرد خانم محرابه یها چشم

  او. کردم  آراز یپهلو حواله را ام سقلمه و انداخته

 ازدواج: دیپرس ناباورانه خانم محرابه و دیخند

 ن؟یکرد

 .  بود زیسوپرا: دیخند آراز

 ی ا لحظه یحت. دمید خانم محرابه صورت  در را تعجب

 . گذشتم کنارش  از اما را اخم



  یازین امشب: گفت و گذاشت کاناپه یرو را فمیک آراز

 یم درست خودمون یزیچ هی. یکن آماده غذا ستین

 . میکن

  ها پله از و داده تکان یسر  سرعت به خانم  محرابه

: نشستم مبل یرو و کنده تن از را مانتو. رفت نییپا

 .شد شوکه

 شوکه نگفتم یزیچ یکس به  ازدواجم مورد در یوقت  -

 .انی یم دارن ... داد خبر خاتونم میمر... گهید شهیم

 نجا؟یا: دمیپر جا از سرعت به

 یبرا ادی یم داره گفت زد زنگ باباجان... نه  -

 .ارهی یم کادو اش جهینت

 

     دو  و چهل  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 مگه: دیچیپ ام معده در درد و افتادم سرفه به

 دونستن؟یم



. کرد چمیپ  سوال زد زنگ خاتون میمر روز همون  -

 .  دستش کف گذاشتم رو یچ   همه ینیحس  و راست منم

  یچ: آمد جلو  یتند به آراز و گذاشتم میگلو یرو دست

 شد؟

 .کردم نگاهش ناباورانه

 بود ممکن که یواکنش با تو خواستم ینم گفتم  -

. نگفتم یزیچ نیهم ی برا یبش تیاذ باشن داشته

 جون به و  هیتنب شد قرار ام یحساب و  شدن یعصبان

 داشته وجود یمشکل ستین یمعن نیا  به یول بخرم

 .باشه

 ...آراز  -

 . فتهیب یاتفاق  چیه ستین قرار. روزهیف نباش نگران  -

 یوقت تا. هستم من: کرد یتبسم. افتاد تالطم به نفسم

 . نباش یچیه نگران هستم

  حضورش با یوقت بود ساده مرد نیا به کردن اعتماد

 یم حضورش با یوقت. شدیم تر آسان   زیچ همه

 اگر یحت  بگذارم هم یرو  چشم آرامش در توانستم

 نیا به نینگ یها صحبت از بعد. بود ینم ییفردا

 نیا نه ای باشم من که ستین مهم بودم دهیرس باور



 یکی دیشا. بود خواهد زانمیعز تک تک مراقب مرد

 ایدن نیا به پا پسرکم خواستم یم که ی لیدال از گرید

 نینگ و مرد نیا ارتباط خواستم یم. بود نیهم بگذارد

  یبرا را او  شهیهم یبرا خواستم یم. کنم یشگیهم را

 . کنم  حفظ یبزرگتر برادر عنوان به دخترکم

 جاتیسبز او و نشستم شخوانیپ  یجلو یصندل یرو

  در شده سرخ مرغ تکه.  داد تفت و ختیر تابه در را

 دستم. آورد دهانم سمت به  و زده چنگال به را روغن

 نیطرف به یسر  و چنگال گرفتن یبرا کردم دراز را

 بهتر: دمیپرس ساعت به  ینگاه با و دمیخند. دیکش

 خودمون؟ خونه میبر نبود

  و زده مرغ  تکه به یگاز من . آورد دهانم تا را چنگال

  فردا: گفت و دمیبلع را تندش و ترش العاده فوق مزه

 . خونه میگرد یبرم انیب  نکهیا از قبل

 ان؟ی ینم امشب  -

  فردا: کرد ینیریش اخم و دمیپرس پر دهان با را نیا

  اومدم یم داشتم که داد خبر زد زنگ امروز. انی یم

 .  مطب

 براش دیبا. دارم  کار یلیخ: زدم ام چانه  ریز را دستانم

 .بخرم لباس



 نه؟ یدونستیم اول از  -

 یکفشا اون: داد ادامه و کردم نگاهش پرسشگر

 .کی کوچ پسرونه

. نکردم فکر ام یماریب به. انداختم باال شانه  و دمیخند

 به... اهایرو به سپردم را خودم. نکردم فکر مرگ به

 بودنش پسر از نینگ یبرا . پسرکم اتاق به... افکار

  غیج و گرفت تماس هیثان چند از کمتر در  او و نوشتم

 .  کردم دور گوشم از را یگوش و تلفن یتو. زد

 یوا: گفت زده جانیه  نینگ و دیخند  بلند بلند آراز

 .  داداشمه. شمی م دار داداش.  شهینم باورم

... آراز چشم از دور به... یا گوشه کشاندم را خودم

 که یا دهیکش فلک به سر درختان به رهی خ و وانیا به

  من که یدون یم... نینگ: گفتم بودند،  شده سبز حال

 داشته یا  گهید بچه اگه یحت. دارم دوست  شهیهم

 .باشم

  نظرم  به چون پسره خوشحالم. مامان دونمیم  -

 قد ستین قرار باشه زیعز چقدرم هر. زترنیعز دخترا

 .بشه زیعز من

 . ها بشه شیحسود نایا به قراره اونم: دمیخند



 را  یخانم محرابه. دیرس گوش به سر پشت از ییصدا

: گفتم نینگ به و دمید بود صحبت مشغول آراز با که

 اومد؟ سامان

. دیخواب  گرفت خوردن شام  بدون... دهیرس تازه. بله  -

  باز زور به چشماشم یحت که بود خسته اونقدر

 . گذاشت سرش به سر یکل یمامان. شدنیم

 بده یزیچ هی کن دارشیب بعد کمی. نداره بیع  -

 ... بخوابه گرسنه شکم با  نذار. بخوره

 و مرد شکم که حرفا همون از: کرد طنتیش و دیخند

 .داشت  نگه ریس دیبا

 گشنه. همونا از آره: شدم همراهش.. دخترکم. قمیرف

 .رهیم کوله و کج چششونم باشن که

 اما بود ریس  شکمش شهی هم بابا: دیکش یقیعم نفس

 . نکرد یط و راست راه چوقتی ه چشش

 .دهیم جواب هنوز   آراز یرو روش نیا  -

 . بود گهی د یخبرا شرکت تو که شبید ؟یجد  -

 شب؟ید  -

 

     سه  و چهل  و ستیدو     



      س .راز     

 

 صورت  یبرا روزید ؟ یدونینم یوا: کرد ینچ نچ

 ادیب زدم زنگ یعصر... شرکتشون بودم رفته حسابا

  راهم تو  خونه میبرگرد  هم با اونجا برم گفت شرکت

 و دور  همش بود اونجا مهندسه خانم. میبزن حرف

. اومد یم عشوه و ناز براش و دی پلک یم برش

  تا خب یول  ها مامانمه شوهر خانم یهو بگم خواستم

 فرصت گهید اومد باهام و بست و فلنگ دمید آراز

 . نشد

 بود؟  خوشگل  -

 . قطعا نبود مامانم یخوشگل  به. نبود بد  -

 . برم گهی د من نینگ  -

 بذارش زنده. هست خونده آراز فاتحه... اوه اوه  -

  آراز به. کن رحم هات  بچه به. هیخوب پسر. مامان

 .دارن ازین

 .دمیخند

  اعالم و من اسم افتخار با داده آمار یک دیپرس اگه  -

 ...وسط ندازمیم و سامان. کن



 با. برگشتم و کرده قطع را تماس یشوخ و خنده با

 جمله گفتن حال در که ی خانم  محرابه شدنم، کینزد

.  شد ساکت بود، همسرش یضیمر مورد در یا

 سبد و شد دهیکش شکمم به صورتم یرو  از نگاهش

 به او و برداشتم  جلو به یقدم. شد رها دستش یتو

  روزهیف تیوضع نیا با نشو خم شما نه: گفت سرعت

 . خانم

 .  دادم دستش به و کرده بلند را سبد  و زده یلبخند

  اگه... بگو بود الزم یکمک: گفت یچشمک  با آراز

 .یدرواس رو بدون. کن یادآور ی حتما بود الزم  یزیچ

  من... آقا  حتما: برداشت عقب به یقدم خانم  محرابه

 .جان خانم  باشه مبارکت. داروهاشه وقت که برم

 آراز. شد دور سرعت به او و زدم شی رو به یلبخند

 با: گذاشت  میرو شیپ را شده سرخ جاتی سبز بشقاب

 . شهیم چطور نیبب کن امتحان سس نیا

 نگاه صورتش به و برده چنگال سمت به را دستم

 قلنبه دایشد حسادتم  حس بود؟ برش و دور یزن. کردم

 . بود شده

  با بود نکرده هضم و ازدواجمون خبر  هنوز: دیخند

 .بترکه اش زهره  بود مونده کم پسرمون دنید



 .شد شوکه یلیخ... چارهیب  -

 یقرار یب قلبم. دیچرخ   صورتش یرو مشتاقم نگاه

 یمیتصم هم  رمیبم یزود به بود قرار اگر یحت. کرد

 نداشتم یمیتصم. شوم ک یشر یکس با را او نداشتم

.  بسپارم یگر ید به را او و  کنم یخال را  دانیم بخواهم

 شرکت به دیبا مثال. دهم نشان یخود  بود الزم دیشا

 مرا مرد نیا دهم نشان تا رفتم یم دیبا. رفتم یم

 ژنیب. نشست جانم به ترس افکارم از یا  لحظه. دارد

 به چوقتیه من و بود  کرده من با را  کار نیا سالها

 و بگذارم  شرکتش به پا یحت بودم نداده زحمت خود

 ...آراز اما  کنم ییخودنما

 کرد دم یچا.  دیچ ییظرفشو در نگاهم مقابل را ظرفها

 یسو به را  سرش و نشست کنارم. گرفت را دستم و

 و دیبوس یطوالن یها  مدت از بعد. کرد  خم شکمم

 . آزاد یبذار و  اسمش یخوایم پس: دیخند

 .آزاد ذارمیم  -

 .ایدینپرس و من نظر: دیخند

 . منم مامانش: کردم کیبار را میها چشم

.  خانم باشه: برد باال میتسل عالمت به را  شیها دست

 . یبگ شما یچ هر



  سر. زدم بوسه را شی موها نیب و کرده خم یسر

 یتو را سرش. بود محبت از پر نگاهش. برداشت

 .دارم دوست: برد فرو ام شانه یگود

 اعتراف همراهش هم من. آمد حرف به وجودم بند بند

 . منم: کردم

 . یگیم باره نیاول: زد یبرق شیها چشم. خورد یتکان

 . دمیبوس قیعم. شد خم او و زدم  یلبخند خجل

 مثل. بود یا العاده فوق  حس آراز کنار در بودن

  هر از دور به را آرامش توانستم یم من شهیهم

 ...  من یداشتن دوست مرد. کنم تجربه ییاهو یه

  کنارش در من. بود من به  متعلق یخوشبخت احساس

.  دمید یم شی ها  چشم یتو که را یلبخند. داشتم لبخند

  رنگ  اهیس تخت به را خودم. خودم از یریتصو

  تخت لب که دوختم چشم  او به. دمیکش دراز و سپردم

 به را نگاهش  میپاها  ماساژ با همزمان و نشست

 مکالمات تمام و بستم  را میها چشم. دوخت یگوش

  و شده جا به جا یاندک. گرفت جا ذهنم در نینگ

 ...آراز:  زدم شیصدا

 .جانم  -



 را میپا انگشتان دستانش. نگرفت ی گوش از چشم

 .کرد نوازش

  تو خوشگله؟ شرکتتون تو  مهندسه خانم نیا گمیم  -

 بروئه؟ دل

   بود؟ خوشگل یک: گرفت ی گوش از چشم

 .شرکتت تو مهندسه خانم نیهم  -

 خانم مهندس نفر زدهیس  شرکت تو: برگشت سمتم به

 ؟یگ یم و کدومشون بدونم کجا از من. هست

 

     چهار  و چهل  و ستیدو     

      س .راز     

 

 .  ادی یم عشوه برات که یهمون  -

 دکمه و زیم  یرو کرد پرت را یگوش. برگشت عقب به

. نشدم متوجه من: کرد باز را اش مردانه راهنیپ یها

 اد؟ ی یم عشوه من یبرا



 باز را شلوارش  دکمه آراز. کردم یا قروچه دندان

 باهات نینگ که یهمون: افتادم راه دنبالش من و کرد

 .دتشید

 پر ساله چهارده یدخترها مثل من و کرد یآهان آراز

 اومد؟ ادتی: دمیپر نییپا و باال  حسادت از

 یتو و ستادیا مقابلم برهنه و کند پا از  را شلوارش

 .  نه: شد رهیخ  میها چشم

 که یهمون. دتشید باهات نینگ شبید که یهمون  -

 . بوده شتیپ

 . خوبه هوووم...  شبید بوده؟ من شیپ  -

  خوبه؟: دمیدو دنبالش و حمام سمت افتاد راه

 خوبه؟ : رفت باالتر میصدا

  میها اشک داشت احتمال آن هر. کرد باز را حمام در

 خوشگله؟  یعنی: دمیکش را شیبازو.  شود ریسراز

 . گه ید خوشگله:  انداخت باال را  شیها شانه

: دمینال در مقابل از. گذاشت ها کی سرام  یرو پا

 ...آراز

  میها اشک داشت احتمال آن هر. کرد باز را آب دوش

 .بزن حرف من با اول: زدم داد.  شود ریسراز



 بگم؟  یچ: برگشت سمتم به

 اد؟ی ی م خوشت ازش ؟یبود ششیپ شبید  -

  به چسباند را دستش و آمد سمتم به. برداشت قدم کی

 کرد مجبورم و صورتم یتو شد خم. در چهارچوب

  اونجا تا: شوم رهیخ چشمانش به و رمیبگ  باال را سرم

  کنارت تخت یتو. بودم  تو شیپ شبید  ادمهی من که

. زنمه ادی یم خوشم که ام یکس تنها از. بودم دهیخواب

 ینطور یا البد پس گفته ی زیچ  یا گهید کس اگه یول

 .بوده

 بوده؟ دروغ: انداخت چنگ ام نه یس به بغض

 یم: کشاند حمام داخل به  خود با و گرفت را میبازو

 باشه؟ دروغ یخوا

. تنم از دنشیکش رونیب  یبرا تاپم سمت رفت دستش

 ...آراز: گرفتم را شیبازو

  یوقت: داد حرکت تنم یرو  به تاب ریز را انگشتانش

 وونمید یتون یم نقدریا تو... یینجایا تو... یهست تو

 .  ینیتر خوشگل تو. خوشگله یک نمیبب دیبا چرا یکن

 *** 



  کار. زدم لبخند خچالی درب یرو خودم ریتصو به

 خچالی  یرو درست  و کرده اش ینقاش . بود آراز

 یبرا که ها شب بود نیا شیادعا. بود کرده نصبش

 یم دلتنگم دیآ یم آشپزخانه تا اتاق از خوردن آب

 را خچالی  در و دهیکش رون یب را ها مرغ تخم. شود

  روزها نیا کردنم ینقاش دیرس یم  نظر به. بستم

  هر بایتقر. شد یم محسوب شیبرا یبزرگ حیتفر

  شده ینقاش من از متفاوت یریتصو  خانه از ییجا

 بودم کرده برپا زیم ی رو که یکیک  بساط به. بود

  تولدش یبرا را کیک نیتر خوشمزه دیبا. زدم یلبخند

  یها بهانه با بود داده قول نینگ. دمید یم تدارک

 دارد نگهش رونیب خانه و کیک شدن آماده تا مختلف

 با همراه را ی خودمون  کوچک جشن داشتم قصد من و

  مناسبت به کنم برگذار خانه در آشنا مرد و خانم میمر

 . بود  گرید روز دو که یتولد

: ستادی ا آشپزخانه چهارچوب یتو مامان پرستار

 .نیدار مهمون

 مهمون؟: افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 شما با گفتن یول نکردم باز من. هستن در یجلو  -

 .دارن کار



 آدرس یکس. افتادم راه به کنجکاوانه. کردم کج یسر

 دنبالم. باشد داشته کار من با که نداشت را خانه نیا

: دمیپرس رفتم  یم که اف اف سمت به  من و آمد یم

 گفت؟ و اسمم

 .بله  -

  اف اف یتو  زن ریتصو به و برداشته بلند قدم چند

 ذهنم در  چیه اما دیرس  یم نظر به آشنا. شدم رهیخ

 . ستیک زن نیا که نداشتم

 .دییبفرما: چسباندم گوش به را یگوش

 .دارم کار روزهیف خانم با  -

 .امرتون  -

 .در یجلو  اریب فیتشر قهیدق هی  -

 شما؟  -

 . ژنیب زن. ام مهیفه: گفت بلندتر

.  آمد ذهنم در بودنش آشنا لیدل. داد هشدار ذهنم

 آب... پسرش و ژنیب کنار در. مارستانیب در دارشید

 . ندارم یکار شما با من: دادم فرو را دهانم

 .یشد پسرم زن راسته پس یا خونه نیا تو  -



 

     پنج  و چهل  و ستیدو     

      س .راز     

 

 . یشد پسرم زن راسته پس یا خونه نیا تو  -

. نداشت ل یتحل قدرت من مغز ای جمله نیا بود گنگ

   پسرم؟ زن! پسرم؟ پسرم؟ پسرم؟ بود گفته

  چنگ می گلو به بغض. شد تنگ نفسم. سوخت قلبم

 یرو گذاشتم را دستم. سوخت میها  چشم. انداخت

  آب یسخت به بود؟ دروغ. زدم چنگ و ام نهیس قفسه

 روزهیف: دیکش ادیفر پرستار و دادم قورت  را دهانم

 . خانم

  را میها چشم و گذاشته کن باز دکمه  یرو را دستم

 . خانم  روزهیف: گرفت  را میبازو ساناز. بستم

 ادیب کن دعوت و زن اون برو: ماندم سرپا یسخت به

 .تو

  یم آشپزخانه سمت به... نمیبنش مبل یرو کرد کمکم

 ...ساناز: کردم بلند یسخت به را میصدا که رفت



. رفت یم جیگ سرم و بود پر ذهنم. رفت در سمت به

 تنم به را درد شهیهم از شتریب و دیچیپ. دیچیپ ام معده

 بودم گرفته مبل دسته به  را لرزانم دست. کرد قیتزر

 سر در را نگاهش  و ساناز از جلوتر. شد وارد زن که

 من به آنکه از شیب نگاهش. چرخاند  خانه سر تا

  ساناز اشاره با. کردم کج یسر. بود خانه به باشد

 هم در را شی ها اخم دنمید  با. آمد جلو و خورده یتکان

.  برگرداند و برد میپا  تا سر را نگاهش و دیکش

 ؟یا حامله تو: گفت یناگهان  یلیخ و دوبار ... کباری

 به شتری ب را خودم و گذاشتم شکمم  یرو را دستم

 . آمد ی نم خوشم نگاهش از. فشردم مبل یپشت

 . ایگو  بود طلبکار

  وانیل به انداختم چنگ. برگشت قند آب وانی ل با ساناز

 ؟یهست یک  یگفت: دمیپرس آلود اخم و

 مونیفعل نسبت بذار ای... ژنیب زن: گفت  لکسیر یلیخ

 .  شوهرت  مادر  باهات کنم مشخص و

  یها چشم.  گرفتم باال را سرم. دیچیپ سرم در صداها

 یسکوت... سکوت. دوختم او به را ام شده تار

  شوهر؟ مادر. شد دور سرعت به ساناز... نیسنگ

  آراز؟ مادر ؟یفعل نسبت



. شد ریسراز کمرم یرو یسرد عرق. دم یلرز خود به

 .  آراز مادر

  جلو  به یقدم لرزان همانطور. برخاستم  جا از

 .برداشتم

  ؟یدونستینم  -

 به تلفن که دمید را ساناز. داشت تمسخر شیصدا

  یناباور با. داشت ی برم قدم آشپزخانه در دست

 .  نی بر دیبا: داشت خش میصدا. کردم نگاهش

 نه؟  جالبه ی لیخ. عروسم  شده هووم  -

 تو: زد داد . کردم نگاهش درد با. گرفتم باال را سرم

 اومده؟ رونیب یسگ تخم کدوم از پسر نیا ینگفت

 از داشت امکان لحظه هر قلبم. بستم را چشمانم

 . ستدی با حرکت

 در سمت به دیچرخ سرم. شد بلند اف  اف یصدا

 نینگ و مامان آمد ادم ی بود؟ آمده  یکس... یاصل

 . دیچیپ ام معده... مارستانیب. هستند رونیب

 ؟ یکن یم  یغلط چه نجایا: شد بلند یادیفر یصدا

 .کردم باز چشم و بود آراز. بود آراز. برگشتم عقب به

 .پسرم. نجاستیا یک نیبب: برخاست زن



 . ستمین تو پسر من: دیکش ادیفر

.  دیچیپ تر قیعم درد. نداشت را تنم تحمل توان میپاها

.  بود زن آن پسر که ی آراز. نه من آراز . بود آراز

 . شناخت یم را ژنیب که یآراز

 .رفت  یاهیس میها چشم. دیلرز دلم

 

     شش  و چهل  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 دهشت: دهم فصل  

 

  وجودم عمق تا درد. گشودم چشم ام معده سوزش با

 که بود یفندق یها چشم و کردم یا  ناله. آمد باال

  یها چشم. خوردم یتکان. کرد علم قد نگاهم مقابل

  آرامش سراسر میبرا که یفندق یها چشم. بود یفندق

 بردم را لرزانم دست. ام بچه پدر... شوهرم. بود

  وحشت بودنش یخال حس با یا  لحظه... شکم سمت



 نگاه شکمم به و کندم بالشت یرو از را سرم زده

  یتو خون. دمیند را شکمم. بود تار میها  چشم. کردم

 . بچم: دمیکش ادیفر. بست خی میها رگ

 هلم عقب به. نشست میها  شانه یرو به  شیها دست

 ... روزهیف: داد

  بچم. بچم... بچم: کردم تقال شیها دست فشار نیب

  میها مشت. افتاد شمارش به میها نفس. بچم. ستین

 ... بچم: دمیکوب اش نهیس به  و برده باال را

 ...سالمه بچه... روزهیف: داد تکانم

 ...  بچم: دمیکش داد و دمینشن

 . بچم: افتادم هق هق به

  یرو از را ملحفه. دیرس شکمم به دستم. کرد میرها

  هنوز یدید: خورد یتکان  شکمم لمس با. زدم کنار تنم

 . ست زنده

  باال شکمم از را نگاهم. شد سست باره کی به تنم

  پشت که یپرستار به. میروبرو دیسف وارید به. دمیکش

 مقنعه و دیسف لباس همان با. بود ستادهیا او سر

 یسخت به. کردم خم را سرم. افتاد جانم به لرزه... کرم



 یدید: نشست میها شانه ی رو  شیها دست. زدم پلک

 . سالمه

 یا قهوه یها  چشم مالک... توانم تمام با. زدم پسش

 ادیفر بود حقم که یجور... تند... تلخ و زدم پس را

 .نزن دست من  به: دمیکش

  ام معده. شد جدا میها  شانه یرو از  شیها دست

  جلو  پرستار. کردم یا ناله درد از و دیچیپ دلم. دیجوش

 ... نیبد اجازه: آمد

 تخت یرو به که بود پرستار زنانه یها دست بار نیا

 از. دمیکش یقیعم نفس  بسته یها چشم با. خواباندم

. باشد رفته مبادا. کردم باز چشم یتند به رفتنش ترس

 نقطه نیدورتر در... دمشید و گرداندم  چشم اتاق در

  انگشتان انیم را مالفه. وارید به هیتک درست. من از

  کاش. زدم پلک. کردم مشت دست و دهیکش جانم یب

 آراز کاش. بود آراز فقط او کاش. بود دروغ زیچ همه

 در تا آمد ی م که را آنچه زد پس ذهنم... پسر   نه بود

  به یقدم پرستار. کردم رها را نفسم. رد یبگ  جا سرم

 بهتر حالشون. شد قیتزر مسکن: برداشت سمتش

 . شهیم

 . دیجوش  میها اشک



 .کرد کج را سرش

 اتاق در شدن بسته و باز یصدا. برگرداندم را میرو

 بلند شیصدا تا سکوت... سکوت  لحظه چند. دمیشن را

 .روزهیف: شد

. بستم را می ها چشم... او به پشت. شدم  مچاله درد از

 .  بودم کرده باورش من. داشتم اعتماد او به من

 ... زمیعز  -

: کردم یا  ناله تلخ زم؟یعز . شد دهیکش سرم تا یدرد

 زم؟یعز کدوم

: ستادیا نگاهم  مقابل و زد دور را تخت. آمد  جلوتر

 .میبزن  حرف بذار

  درد از. کردم نگاهش درد با. کردم جمع  را انگشتانم

 . کردم یا ناله

 .  ندارم زن اون با ینسبت چیه من  -

  که یدرد و  تمسخر با. فرستادم میها دندان نیب را لبم

 . یشناس ینم و ژنیب یگفت: گفتم جانم به بود افتاده

. بودمش دهیند چوقتیه  من... یلعنت شناختم  ینم  -

  شناختنش یمعن به که بودم دهیشن و  اسمش نکهیا

 که اروی اون مرد اون دونستم یم کجا از من. ستین



 بشم شناخته فیکث... بشم  ریتحق شد  باعث شهیهم

 . هیک اون دونستمیم کجا از من. هیک

 تا کردم جمع شتریب را ام شده خشک ی ها  استخوان

 . شیشناس ینم  یگفت: کنم تحمل قابل را درد

  بچمون جون به... خودت جون به. شناختم  ینم  -

 هیک ژنیب دونستمیم. بودمش دهیند من.  شناختم ینم

  دهیند  اما داره زن اون با ینسبت  چه دونستمیم

. میزندگ تو یاومد تو یوقت تا بودمش ده یند. بودمش

 .  دمید رو تو شوهر من. شناختم  یم رو  تو شوهر من

  تو: کردم مچاله ملحفه یرو به تر محکم  را دستم

 . یاومد

 انتقام؟ یبرا: دمیپرس بغض از پر

 

     هفت  و چهل  و ستیدو     

      س .راز     

 

 انتقام؟ یبرا: دمیپرس بغض از پر



 را شی رو... یعصب... دیخند. رفت  عقب به یقدم

 . آره: برگرداند

 از اشک. طرفم به برگشت بعد لحظه چند... لحظه چند

 انتقام خواستم یم: شد رها اش یفندق راست چشم

 و شیتالف و کنم ازدواج نینگ با خواستم یم. رمیبگ

 . ارمیب در یعوض ژنیب سر

 .دمیلرز خود به  تصورش از

 بعد خواستم یم... وسط بکشم و نی نگ خواستم  -

  التماس دخترش طالق یبرا  کنم کاری. کنم ولش عقد

  چه بفهمه  کنم کاری خواستمیم پام به فتهیب ادیب. کنه

 .  ما یزندگ به زد یگند

 چشم. کرد جا به جا را سرم. آمد  جلوتر. کردم یا ناله

 .  بود شده نیسنگ  میها

 اون تو  اولش بچه و زن دونستم ی م فقط من  -

. دخترش دنبال بودم اومده. کنن یم یزندگ ساختمون

 و دخترش خواستم یم. داره دختر هی دونستمیم

  یم. رمیبگ  و حالش خواستم  یم جهنم  به بکشونم

 ... اما. کنم رسواش خواستم



 من. بکند دخترم  با را کار نیا توانست ینم. زدم پلک

  نیچن اگر. بفرستم منجالب به را دخترم خواستمیم

 .افتاد یم یاتفاق

 درد اونقدر تو. ی بود اونجا تو...  یبود تو  -

 دونمینم... تو. خوند نگاهت از شد یم  که... یداشت

  خواستم ینم اومد نینگ یوقت یول روزهیف شد یچ

  نینگ یچ هر . باشه نخواستم بود نینگ یوقت. باشه

 رونیب میبر  خواست نینگ . نتونستم من اومد جلوتر

 نینگ از. شد همراهم نینگ. ادیب خواستم ینم من یول

  چشماش یتو که بود یزن شیپ فکرم اما کردم دعوت

  انتظار یب  اونقدر که بود یزن یپ نگاهم. داشت درد

. یشد یم ریاس که کرد یم محبت داشت  چشم یب

  یچطور دمینفهم. چرا دمینفهم... یک از دمینفهم

 تو مثل زن  هی با خواستیم دلم چرا دم ینفهم... شد

 تا خودم یبرا رفتم... رفتم. خواستم یم اما باشم

 حدم بفهمونم خودم به  که. امیب کنار باهاش بتونم

 یم انتقام فقط من بفهمونم خودم به  رفتم. کجاست

  رو یخوب  حس اون شتیپ من. خواستمی نم اما خوام

  از بعد من... من... من. نداشتم چوقتیه که داشتم

  چوقتیه زن اون رفتن از  بعد. شدم له زن اون رفتن

  من تو اما زنده ای مردم من نبود مهم براش چکسیه



.  کردم  یباز نقش شب اون. مارستانیب یبرد و

  شوهرت تا. ینیبب و زن اون تا مارستانیب کشوندمت

 چه دمید یوقت دمیکش درد... دمیکش درد یول ینیبب و

 تیزندگ داره یک یبفهم خواستم یم. یکش یم یدرد

  خواستم یم.  رمیبگ انتقام خواستم یم. کنه یم نابود و

 طالق زنش کنم یم کاری گفتم. بشم نینگ الیخیب

... اما باال بکشه  و اموالش کنم یم کاری گفتم. رهیبگ

 پا و دست  یداشت هنوزم تو یوقت نشد بازم . نشد بازم

 یم و حسرتش همه  که یزندگ زن اون. یزد یم

 اون داشتن نگه یبرا تو و رفت و کرد ول خوردن

 . یکرد یم  تالش جهنم

   کردم؟ یم کاریچ دیبا: کرد ناله عجز با

 .بستم رشیتصو ی رو به را سمی خ  یها چشم

 و گورم برم خواستم. روزهیف برم خواستم وهلل به  -

.  نشد اما جهنم به گفتم. انتقام یبابا گور گفتم. کنم گم

. یبود اونجا تو یوقت رفتم یم یچطور. نتونستم

 . بود جهنم  تو بدون  جا همه یوقت

 .  کردم نگاهش اشک در غرق و درمانده

 داشته دوست نخواستم من: گفت یا خفه یصدا با

 . شد یول باشم



 میها چشم. شدم جمع خودم در شتری ب. سوخت دلم

  چشمم گوشه از اشک. افتاد هم یرو به و شد نیسنگ

 .رفت نییپا  و خورد سر

 

     هشت  و چهل  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 میها چشم. شدم جمع خودم در شتری ب. سوخت دلم

  چشمم گوشه از اشک. افتاد هم یرو به و شد نیسنگ

 . رفت نییپا  و خورد سر

 *** 

 دفعه؟ هی یشد یچ مامان: فشرد را دستم نینگ

  نتونسته شبه دو یمامان. میشد نگران چقدر یدونیم

 . بخوابه

  خم آراز. کشاندم مامان یسو به را ام شرمنده نگاه

  گفتم که من: زد مامان سر یرو به یا بوسه... شد

 . نینکرد توجه ی ول خانم حاج  دینباش نگران



: آمد جلو خورده قاچ یها وه یم از یظرف  با خانم میمر

 .  یریبگ جون  مادر بخور

 . کشاندم زن یسو به را ام شرمنده نگاه

  برم یخوا یم. تولدشه امروز: گفت گوشم کنار نینگ

 بخرم؟  کیک

 . کردم نگاهش مات

  پختت دست یپا به. خرمیم یعال کیک ه ی: دیپر جا از

  یلیخ کیک هی. کنم یم و تالشم تمام... اما رسهینم

 کمی کن کاری فقط. گردم یبرم زود. بخرم خوب

  به خواب  یبود مارستانیب که روزه دو نیا. بخوابه

 میهست میگفت سامان و من یچ هر. ومدهین چشمش

 گفت بمونه خانم  میمر نذاشت یحت. نکرد قبول میکنارت

 . مونمیم خودم

  نینگ و گرفت رد ام گونه یرو اشک. کردم نگاهش

 یزود. اینخور قصه برم قربونت: زد بوسه را صورتم

 . گردم یبرم

  مامان ساناز. شد بلند جا  از دیبا آنکه از  زودتر یلیخ

  خانم میمر  و آراز درخواست به برد خواب  یبرا را

  چشم روزه  دو. بخواب برو هم تو مادر:  نشست کنارم

 . ی نذاشت هم رو



 .خاتون خوبم: فشرد را اش قهیشق

 لعنتش خدا. نهیهم یبرا سردردم نیا. یست ین خوب  -

 . داره یبرنم مونیزندگ سر از دست که کنه

  یکمرنگ لبخند خانم  میمر. چرخاندم سر یتند به

  روزهیف شیپ  نجایا من. بخواب مادر آراز: داد لمیتحو

 .هستم

 مشت را  دستم. برگرداند میرو به را نش یسنگ  نگاه

 گردنم دور به دستش. آمد جلو. گرفتم رو و کرده

 چشم. زد بوسه  را سرم ی رو  شیها لب و شد دهیچیپ

 .  بستم را میها

 .داره دوست: گفت خانم میمر شدنش، دور با

  هم باز صورتم یرو اشک. سمتش به چرخاندم  یسر

 . انداخت خط

 . ببخش یتون یم یول کرده  اشتباه  -

 ... حرف یب. شد بسته و باز دهانم

... شوهرم هم من هم. میکرد  ظلم یلیخ حقش در ما  -

 .بود یا برازنده جوون... پسرم تنها پسرم

 از که ییعکسها به توجه با. بود او با حق . زدم پلک

 .بودم دهید مرد آن



... روسیس با. کرد یم  کار ما شرکت تو نیمه  -

. بود خانم نیمه. کردن  یم کار پروژه هی یرو

  دل صد نه دل  هی روسیس... بود بلد کار. بود مهندس

.  دمیفهم رید یلیخ و نیا. بود بسته دل خواهرش به

 گذشته کار از کار که یوقت . دمید رو دختره که یوقت

  که نبود االن... نبود االن.  بودن داده آب و بند و بود

 آبرو ما شهر اون تو. گذشتم یم کنارش  از بگم بخوام

 بذارم تونستم ینم. میبود شده شناخته ما. میداشت

 نیمه به یشباهت چیه دختره. بشه حراج پسرم یآبرو

  رفتارش. زدنش حرف... دیرقص یم هوا رو. نداشت

  شد... اومد. نبود نی مه حال به هی شب چکدومیه

 آراز... ما زدل یعز. پسرم دل زیعز شد. خونم عروس

.  خوبه  یلیخ دیرس یم  نظر به یچ همه. اومد ایدن

  بچه از نوه گنیم... ما یبرا بود یچ  همه آراز

 روسمیس از. بود زتریعز آراز. راسته زترهیعز

 ...اما. بود زتریعز

 یم خبرا: گفت و فشرد را دستم. آورد جلو  را دستش

 گوشم به که نبود یکس اما نبود یمدرک چند  هر. دیرس

 و عروست که . باش عروست مراقب یلی خ که نرسونه

 ...عروست که.  دیکن جمع شتریب کمی بهتره



  نگاهش دم،یشن یم که یی ها حرف از رانیح... جیگ

 .کردم

 تا... بود من با. بود خودم شیپ  شتریب آراز  -

  وقتا شتریب. نداشت بهش یتوجه زن اون... مادرش

 خودش بچه. رفت یم و کرد یم ولش  تنها خونه تو

...  سامان با. من و نیمه  با شتریب دیشا. شد بزرگ

 .  زن اون تا داد یم رشیش که بود  نیمه یحت

 .  شد فشرده هم به دلم

 روز هی که دیفهم یم و خوب و بد. بود سالش نه  -

  بود گفته. رفت  چمدون هی  با مامانم خاتون گفت اومد

.  بابات یارزون بود گفته.  گرده یبرنم گه ید که بهش

 که. کنه ینم تلفن پاش به و شیزندگ بود گفته

 پس شهیم  بازم رو بچه یول داشت شهینم و عشقش

 ؟یچ یعنی انداختن پس خاتون گفت اومد. انداخت

 

     نه  و چهل  و ستیدو     

      س .راز     

 



 را دستم. کرد قفل دهانم. افتاد جانم به یا رعشه

 . شکمم یرو گذاشتم

 .دمیکش یپردرد نفس. ختیر اشک خانم میمر

 یوقت شد پرپر چشمام  یجلو. شکست روسیس  -

 و شهر یوقت. آورد زبون به جلوش گه ید باری آراز

. برگشت و  دنبالش تهران رفت یوقت. کرد رو و ریز

 و برگشت. نیارین و زن اون اسم گهید گفت  و برگشت

  و اتاق تو رفت. زد شیآت و آراز و خودش  شناسنامه

 رفتم... آراز دنبال رفتم. ایدن تموم یرو دیکوب و در

 بچه نیا گفت. نذاشت روسیس اما خودم  شیپ ارمشیب

 دهینم اجازه یاحد به گفت. بمونه دیبا گفت. محکومه

 . ببره رونیب خونه اون از  رو بچه نیا

 .  کردند دوران سرم یتو صداها

 رمیم  بشه آرومتر گفتم. شهیم آروم کمی گفتم  -

 از بدتر روز  هر روسی س اما ارمشی یم... دنبالش

. کنه آزادش نبود قرار  روسیس. شد یم روزید

  برم گهید باری اگه گفت  خونه اون از رون یب انداختم

  بود شده وونهید. کشه یم و آراز و خودش  آراز دنبال

 افتاده شک... داشت شک شوهرم  که بود نیا بدتر اما

 . باشه روسیس بچه بچه نیا که جونش  به بود



 . دادم قورت را میگلو ی شده خشک آب

 به کارش روسیس یوقت ... دمشید  بعد ماه دو  -

 و پوست مشت هی بچه دمید و دیکش  مارستانیب

  بود کرده حبسش  اتاق تو تموم ماه دو. شده استخون

  روسیس  شدن ریگ نیزم. بود نمونده ازش یزیچ و

  لیتحل و جسمش داره یعصب تیوضع گفت دکتر یوقت

 آوردمش. نمیبب و آراز بتونم تا شد یا بهونه بره یم

 که روسیس. نداشت تحمل و تاب بچه  یول خونه

 آرازم... خونه اون تو بره  خواست یم شد مرخص

 و موند آراز. پرستارش شد آراز. رفت باهاش

 یم ختم سامان به فقط شی بچگ کل بچه نیا. روسیس

  اجازه روسیس. گذروندیم اون با که ییروزا و شد

  اومد یم سامان نیهم یبرا  نیمه خونه بره داد ینم

 یم  روز هی یا هفته. روز هی یا هفته. ششیپ

  هی شد یم آراز بعدش و  ینیبب بچه و آراز یتونست

.  کرد یم  خشک و تر و  رشیگ نیزم پدر که یمرد

  و دمینفهم بود خونده یچ گوشش  تو روسیس دمینفهم

 خواستم که بار هر اما اوردین زبون به چوقتیه

 آدم مامانم چون بدم انجامش دیبا من  گفت ارمشیب

 بعد. کشت خودش با هم رو بچه نیا روس یس. هیبد

. بود شیآزما کرد یکار نی اول شوهرم روس،یس مرگ



 اگه. روسهیس پسر بچه ن یا بشه مطمئن خواست یم

 کرده جزم و  عزمش. زن اون شیپ فرستادش یم نبود

  رو بچه و  بود روسیس سوم... اوردین تاب دلم. بود

 . آراز بود سالش چهارده فقط. تهرون اومد و برداشت

 . کردم ی خفگ احساس

  یول برگشت. بود روسیس بچه. بود روسیس بچه  -

 رفت یم باال راست وارید از که یآراز گهید آراز

. خونه اون تو رفت روسیس مثل و  برگشت. نبود

  یا بهونه می خواستیم. میساخت و ساختمون اون براش

 در رفتم. نبود یراض اما بکنه دل خونه اون از بشه

 زور به و رونیب دمیکش و لشیوسا. زدم  قفل رو خونه

  و برداشت و  پتوش و بالشت شد که شب  اما آوردمش

 .  دی خواب اطیح یسنگا  رو رفت  تخت یجا به

 .بست خی نگاهم. ماند باز دهانم

 

     پنجاه   و ستیدو     

      س .راز     

 

 . بست خی نگاهم. ماند باز دهانم



 زد حرف. داد  دارو... روانپزشک شیپ بردمش  -

  گفتن... شده شکنجه گفتن. نکرد افاقه یول باهاش

  چند گفتن. گذشته اثر ذهنش یرو یروح یها شکنجه

. اوردین  تاب شوهرم. بشه  خوب تا بکشه طول سال

  خوب روانپزشک ور اون گفت... ور اون فرستادش

  هواش  و حال مجبوره گهید ور اون گفت. هست

.  کنم یزندگ  باهاش رفتم. اوردمین تاب. بشه عوض

 اصرارش. بس  و خورهیم  غذا  وعده هی بچه دمید رفتم

 .کردم

 باال یسخت  به که ییصدا با. دیلرز  خانم میمر  یها لب

 سرم از  ام وعده هی نی ا خاتون گفت: گفت آمد، یم

 . هیادیز

 به را یدستمال. شدم خم یسخت به. شد مشت دستم

 با را شیها  چشم اشک او و گرفتم خانم میمر سمت

 یم که یکس هر به. اورد ین تاب دلم: زد پس دست

  یم. بشه  خوب خواستم یم. انداختم رو شناختم

  بدبختم پسر... اما فتهیب  سرش از زایچ  نیا خواستم

 مقصر روسیس. کرد خودش  از تر بدبخت رو بچه نیا

 و کرد انتخاب و زن اون بود مقصر روسیس. بود

. سوزوند رو بچه نیا اما  بود خودش  اشتباه تقاص



 اما رفت خودش. دیکش نییپا خودش  با هم و آراز

 ...آراز

 مانده یباق فشار اندک با. بردم جلو دیترد با را دستم

  محبت آراز: چرخاند یسر او و فشردم را دستش ام

  از بعد من و  کرد جهنم و  شیزندگ باری مه یفه... دهیند

 نذار برگردونم یقبل آدم اون نتونستم هم  سال ستیب

 از یاسم زن اون. بشه موفق زن اون هم بار نیا

 تا گرفت یم خون خفه برد اگه که نبرده یمادر یبو

 .نزنه شیآت و اش بچه  یخوشبخت

 .گذاشتم ام معده  یرو را دستم

 حقش گفتم. برخورد بهم  کرده  عقدت دمیفهم یوقت  -

 یهست یک دمیفهم  که بعد. دمیفهم یم الاقل بود

 دیبا که یوقت من. نداشتم ی حق من... اما  شدم یعصبان

  دخالت شیزندگ تو داشتم یحق چه بدم نجاتش نتونستم

 همون. دم ید رو سالها اون آراز من روز اون. کنم

 شبونه. بره راه راست وارید از بود بلد که ییسالها

 اون تو اومد. رونیب زد و کرد ول رو خونه که

 ستین حقش بچم. دهیسر دلش دمیفهم  ساختمون

 . دخترم



  و دهیکش صورتش به یدست. شد بلند اف اف یصدا با

.  اومد باالخره: برگشت سمتم به. رفت آن سمت به

 آراز دل از بود بلد نه اما خواد  یم یلیخ  و آراز خاطر

 یبرا نه. بود گذاشته برگشت یبرا یراه نه ارهیب در

 ...بچه اون یبرا  نه خودش

  در دیسف مو یآشنا مرد و خورد در به ضربه چند

 یبرا دادم خودم به یتکان. شد ظاهر  در چهارچوب

 ینم خوشم من ... دختر نی بش: آمد جلو او و برخاستن

 . ستم ین اهلشم. کارا نیا از ادی

 را دستش یتو  یها سهی ک او و انداختم ریز به یسر

  یچشم  خودت یبرا نه : گرفت خانم  میمر سمت به

 . دختر نیا یبرا نه یگذاشت

 کجاست؟: دیپرس و راندم لب به ی کمرنگ لبخند

  پاسخ سر  پشت از خانم  میمر و رهیخ  کردم نگاهش

 . بخوابه رفت: داد

 باال ها پله از را خودم. افتادم  راه به. برخاستم  جا از

  یخال تخت. کردم باز ی آرام به را اتاق در و دهیکش

  بخواب و بالشت با... دمشید... دمیچرخ. کرد متعجبم

 نییپا. اتاق وسط و فرش یرو. نی زم یرو رفته



  تخت یجا به: دیچیپ سرم در خانم میمر یصدا. تخت

 .دی خواب اطیح یسنگا  رو رفت

 را سرم. شد یجار  صورتم یپهنا  به میها اشک

  و سوخت ام  معده. برداشتم عقب به یقدم و برگردانده

  درد از. دمی کوب اتاق رونی ب وارید به را آلودم درد تن

  چنگ سرم پشت وارید یرو به را دستم و شده خم

 ...و درد زور از شد خشک می ها اشک. زدم

 ... روزهیف  -

 از را خودش. کنارم درست... دمشید. خوردم یتکان

 سمتش به کردم دراز را دستم. کرد پرت  در چهارچوب

 .کردم ناله درد از و

 

     ک ی و پنجاه  و ستیدو     

      س .راز     

 

 نهیس به را سرم. گرفت برم در سرعت به دستانش

  دستش. زدم گاز را زبانم توانم تمام با و رسانده اش

 . مارستانیب میبر: رفت میپاها ریز به



 اش نهیس  یرو را سرم... شیبازو به انداختم چنگ

 .   دادم تکان نیطرف به

 . یسوز یم یدار... یدار تب  -

 .  شمیم خوب: گذاشتم دستش یرو دست

 بلندم. زد کنار را صورتم  یموها. آمد باال  انگشتانش

  یرو بست، یم که را در. گذاشت اتاق به پا و کرد

 را دستش و دمیچیپ آغوشش در. نکرد میرها تخت

  یرو دستش یدوران حرکت . گذاشت ام معده یرو

 . کرد  تر ساده میبرا را دنیکش  نفس ام معده

  آغوشش در... گرفت آرام که درد. شد گرم  میها چشم

  من. زدم زل  صورتش و  بسته یها چشم به. دمیچرخ 

 بلند را دستم. داشتم اعتماد... داشتم مانیا مرد نیا به

  ته به. دمیکش اش گونه به را ام اشاره انگشت. کردم

. فرستادم رون یب یدیناام  با را نفسم... صورتش  شیر

.  شد زنده ذهنم در شیصدا...  او ای بودم  تر بدبخت من

. هستم بدبخت او اندازه به هم من بود گفته نینگ به

 یم درک را جمله نیا بهتر لحظه نی ا در و امروز

 . بود او با حق. کردم

  حمام سمت به و دهیکش  رونیب آغوشش از را خودم

 اندازه به دادم اجازه و گرفته دوش آرامش در. رفتم



 لباس. شوند  رها میها  اشک ردیبگ آرام دلم که یا

 .  رفتم نیی پا و دهیپوش

 نیبب ایب مامان: دیکش را دستم سرعت به نینگ

 . ارمیب رشیگ تونستم  تا گشتم یکل. چطوره

  یها توپ با کرم و یا  سرمه کیک به. رفتم  جلوتر

. زدم یلبخند شیرو ییطال  و اهیس درشت و کوچک

  تولد آراز ادی یم ادمی یوقت از: کرد نگاهم خانم میمر

 .نداشته

  خشک ی غذاخور زیم پشت یصندل لبه  یرو دستم

 .  شد

 نییپا را  شیصدا کرد،  ترک را آشپزخانه که نینگ

 تولد براش میبخوا که نبود  چوقتیه زن اون: آورد

 .  میریبگ

 .  دادم قورت یسخت به را دهانم آب

  آشپزخانه یورود چهارچوب  در ی ابانیخ سامان

 چطوره؟  حالتون: ستادیا

 .خوبم: دوختم او به را دردمندم نگاه

  به. زدم شیصدا شدنش، دور از قبل و زد یلبخند

 و رفت رونی ب وهیم ظرف  با خانم میمر.  برگشت یتند



  قدم یمکث  با. نشستم یصندل یرو یسخت به من

 .متاسفم: گفت نشست یم که زیم پشت . برداشت

 بابت؟  -

  داده قول آراز به: گفت و دمیپرس طلبکارانه را نیا

 .بگم یزیچ تونستم ینم. بودم

 و کبارهی را نفسم. دادم تکان یبار چند را سرم

  یم اگه. یکن صحبت نینگ با دیبا: کردم فوت نیسنگ

 من نکهیا از قبل دیبا یکن  حفظ رو رابطه نیا یخوا

 . یبگ بگم رو ی چ همه بهش

 ...نینگ به  -

  که بخوره  رو یا ضربه دخترمم بذارم ستین قرار  -

 . خوردم من

  خواهدی م یزیچ دیرس یم نظر به. کرد کج یسر

 دو یکی بهم. باشه: داد تکان سر یمکث با اما دیبگو

 .نیبد  فرصت روز

  من. اومد آراز: شد آشپزخانه  وارد  یتند به نینگ

 مامان؟ یبر یم  ای ببرم کیک

 .اریب تو: شدم  بلند جا از

 براش؟ یببر شما  ستین بهتر  -



 . دارم ضعف هنوز: گذاشتم هم یرو  را میها چشم

  یتلخ حس  هم هنوز. بود نیسنگ هنوز دلم. بود بهانه

 . خودم  از تر بدبخت یفندق چشم مرد به داشتم

 یغذاخور زیم یرو  از را کیک. شد خم نینگ

 و زد رونی ب آشپزخانه از یابانیخ سامان و برداشت

 . قیرف  احوالت: گفت که دمیشن را شیصدا

 برو شما: زد اشاره نینگ. کردم مشت  را میها دست

 .ارمی یم کیک من مامان

  و کیک ایب: زدم اشاره آشپزخانه مقابل.  افتادم راه به

 . ببر

 و واکنشش یخوا ینم  برو اول: انداخت باال یسر

 آراز گفت  یم خانم میمر  ؟ینیبب نهیبیم  و کیک یوقت

  کیک شما ایب اصال. گهید برو. نداشته  تولد چوقتیه

 . نمیبب و واکنشش  خوام یم من اریب و

  میها دست نیب را کیک طرفم  از یالعمل عکس از قبل

 شیروبرو و سامان کنار. دیپر رونیب و داده جا

 کیک به ناباورانه. کرد ام حواله یچشمک و نشست

 سالن یسو  آن از نینگ. شدم رهیخ م یها دست نیب

 یرو که سرش  پشت و برداشته قدم چند. زد اشاره

 نینگ. ستادمیا داشت، من به پشت و بود نشسته مبل



  آنکه از  قبل و آورد باال را دستش و زد یا اشاره

  حرکات  با مطمئنا. دیچرخ  او شود، باز  نینگ دهان

 را دستم ی تو کیک. بود شده حضورم متوجه نینگ

 تولدت: گفت خندان و بلند نینگ  و آوردم نییپا

 !!!مبارک

 را  نگاهش  ناباورانه شد، بلند که ها زدن کف یصدا

.  آورد باال میها چشم تا م یها دست نیب  کیک یرو از

  با او نگاه و برداشتم قدم چند. دادم خودم به یتکان

 یقدم و گذاشتم مقابلش زی م یرو را کی ک. دیچرخ من

 دهیچیپ مچم دور به دستش که داشتم یبرم عقب به

 من؟ تولد: گفت میها چشم  یتو ناباورش نگاه و شد

 .یاومد ایدن به که ممنون آراز: گفت  بلند نینگ
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 . یاومد ایدن به که ممنون آراز: گفت  بلند نینگ

 *** 



  نیا. شدم رهیخ میرو شیپ گرفته رنگ  وارید به

  تمام. شد یم  بدل و رد نمانیب یکالم یسخت  به روزها

 میرو شیپ وارید و بودم کرده ینقاش را  وارید طرح

  کوه... ییموی ل آسمان. نداشت ام ینقاش با  یتفاوت چیه

  و رنگ اهیس نیزم و  پررنگ تا کمرنگ یآب یها

  مطابق کامال زیچ همه... یا سرمه کاج درختان

 و قرمز شده  رنگ یها توپ نطوریهم. بود ام ینقاش

 ... یآب  و سبز و زرد

  راقی با را سازم دست یی طال کوچک ی سبدها  نینگ

  ابر یها پنبه و کرد متصل ها توپ به  ییطال یها

 نینگ. شدند زانیآو سقف به ها توپ نیب در شکل

 .  شد طرح از بهتر یل یخ: دیکوب هم به  را دستانش

 عقب  به داشت رنگ از یاثرات که یصورت با او

 یب را سرم. بود دمییتا منتظر . کرد نگاهم و برگشت

 . شد خوب  آره: گفتم نینگ به رو و داده تکان حرف

  محشر نه خوب: دیکوب هم به را شیها  دست نینگ

 و اتاقم  دیشا بخواد دلم انایاح منم یوا. مامان شده

 .بدم دکور رییتغ

 .یکرد دکور تازه: کردم یزیر اخم



 رشییتغ... بگو یخوا یم یچ هر: شد بلند شیصدا

 . میدیم

 یبرا کرد؟ یم را نکاریا من دل یبرا. کردم نگاهش

. بود نیهم شهیهم او. داد هشدار ذهنم کردن؟ یآشت

  یب. بود کرده برآورده را نینگ  یها خواسته شهیهم

 .گرفتم یم دهیناد را قتیحق نیا اگر بود یانصاف

  لمیموبا زنگ یصدا. دمیکش رونیب اتاق از را خودم

 دمیشن را شیصدا و نینگ. دیرسیم گوش به اتاق از

  آراز صورت یرو مانده جا  به یآب رنگ مورد در که

 ،یگوش یرو ژنیب شماره  دنید با. کرد ی م نظر اظهار

 به را ی گوش و بسته را اتاق در. برگشتم عقب به

 .چسباندم  گوش

 .نمتیبب دیبا  -

 ؟ یچ یبرا: خوردم یتکان

 . یآراز زن دمیشن  -

 . نداره یربط  تو به: گرفتم گاز را لبم

 .  کردن نابودم. میزندگ به زدن شیآت پسر و مادر  -

 . زدم گاز را لبم

 . توئه اسم به داشتم یچ هر. دارم الزم پول  -



 .  بودم کرده فراموش را موضوع نیا. خوردم یتکان

  کاله و  من سر که بود انتقام از یجزو  نمیا ای  -

 . نیبذار

 امروز. زنمی م زنگ بهت فردا: دمیکش هم در چهره

 .نمتیبب تونمینم

 کرده؟ تیزندان ای خوره؟یم بر قباش شیتر به آقا  -

 دارت اریاخت پسره االن. یداشت یآزاد که من خونه تو

 کنه؟ یم کنترلت شده؟

 دامادت تونست یم... پسرته  یجا: دی خند  تمسخر با

 . بشه

 .بستم را میها چشم

 یم کترهیکوچ یکرد دایپ که یداماد اون از  -

 تو نیفرستاد و من کنم یم فکر که  حاال ؟یدونست

 شیپ اتون نقشه  طبق نیخواستیم یچ هر که یهلفدون

  التماس به دیبا خودم پول  گرفتن یبرا حاال. نیببر

 . فتمیب

  صحبت به نبود قرار. کنم بحث ژنیب با نداشتم قصد

 تماس فردا: گفتم آهسته. دهم گوش هم شیها

 .رمیگیم



  یرو را یگوش و کرده قطع را تماس حرف نیا با

 .  کردم رها یپاتخت

 اتاق از رونیب به بود دهیچیپ که یبلند خنده یصدا

  نهیس به را اش گرفته رنگ یها دست نینگ. کشاندم

 ... هاها: دیکوب آراز

 عقب را سرش. دیخند آراز. کردم خم شانه به را سرم

 . دیخند یواقع و بلند و برد

  زشیآم تمسخر نگاه. رفتم ژنیب دنید به... بعد روز

 . بوده تند ششی آت  چه: دوخت شکمم به را

 مال که ییزایچ کن مشخص روز هی: دمیگز را لبم

 .گردونم یبرم بهت رو خودته

  که داده بهت یلیخ... بابا نه: رفت باال  شیابروها 

. بود نیهم اولشم از اد؟ی ینم چشمت به من اموال

 و  پولتر خر ی کی تا. ننیهم زنا همه... دمیفهم یم دیبا

 هیشب.  یسمت اون رنیم ارنی یم ر یگ دارتر هیما

 .بادبادک

 ؟ یخوا  ینم و اموالت: فشردم هم به را میها چشم

  که یکن دمیتهد اموالم با یخوا یم: دی خند  تمسخر با

 رم؟ی بگ خون خفه



 . کردم نگاهش سکوت در

 کردم فکر... یدار فرق تو کردم یم فکر روز هی  -

  لنگه یشد  یکی هم تو یول کرد اعتماد شهیم تو به

 .هیبق

 . اتم بچه یدار  زنتم االن  ؟یناراحت چرا تو: گفتم تلخ

 نفع به رو  یباز... خوبه خوبه: دیکش عقب را سرش

 بدجور که بگم من نمیا بذار پس. برگردوندن خودشون

  عقد رو هی فهم خواستم ینم چوقتیه من... یبسوز

 .آوردم ینم اسمشم شدم ینم مجبور  اگه کنم

 . یگفت قبال. یشد مجبور پول بخاطر آره  -

 بند ییجا دستم. گرفتنمون هم با. نبود پول بحث  -

 تا بدم تن خواد یم ی چ هر به بودم مجبور. نبود

  بود حاضر.  نبود شیحال آبرو  مهیفه. بشه حفظ آبروم

. بود نیهم  دانشگاهم زمون... یچ همه  به بزنه شیآت

 پول. بود شده بدترم شدن اروی اون زن و بعدش

  به ختیری م پول خرخره تا اروی... دستش بود افتاده

 .تر  کنترل قابل ریغ ... که نمیا و پاش و دست
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 . انداخت چنگ وجودم به انزجار احساس

  تن اش خواسته  به نینگ  و تو یآبرو بخاطر من  -

 . دادم

  حس بار نی اول یبرا. متنفرم مرد نیا از  کردم احساس

 یگندکار توانست یم چطور . متنفرم ژنیب از کردم

 سمت به دستم. بچسباند دخترم و من به را شیها

  که یاموال  ستیل: برخاستم یتند به و رفت فمیک

  خبر بهت و کنمیم هی ته و برگردونم بهت خوامیم

 .دمیم

 که رفتن در سمت به و دن یچرخ یبرا برداشتم یقدم

 .نمیبب سایوا: رفت باال شیصدا

 . کردم نگاهش

 اموال؟  ستیل یچ یعنی  -

 ... نیهم یعنی: انداختم باال یا شانه

  ییاونا یخوا یم االن تازه یدیکش باال و من اموال  -

 بهم؟ یبرگردون و خوادیم دلت که



  من یکرد نامم  به خودت  اریاخت با و اموالت خودت  -

 . بودم نگفته که

: شدم خم سمتش به زیم یرو  و برداشته جلو به یقدم

  یزندگ اون از حقم دارم  نگه بخوام یچ  هر کنم فکر

 . شهیم محسوب یکوفت

 .یآورد در زبون  -

  شوهر  مرحمت و لطف از هم نایا: زدم  یپوزخند

 .دهیجد

... هست بچه به فقط. یناز  یم بچه اون به یلیخ  -

 . کنمیم لهش پام ریز سوته دو بخوام

. فتدیب آراز یبرا بود ممکن که یاتفاق از. دیلرز قلبم

  کردم یسع. دمیکش باال را خودم و بسته را میها چشم

 یبرم پسش از: کنم دور خود از را تنش و اضطراب

 . نکن تعلل یای

 م،یزد رونیب که کافه  از. گرداندم رو و رفته عقب

 .خوامیم و دادم بهت یچ هر من: آمد دنبالم ژنیب

 دو: آوردم رونیب فمیک از را چیسوئ... نمیماش مقابل

 ای گردونم یبرم بهت که  یچ هر ای. یدار انتخاب تا

 . یچیه



 یچ تو: دیکش صورتش به یدست تیعصبان  با ژنیب

 .کهیزن یبود

 .باش زدنت  حرف مراقب: کردم یا قروچه دندان

 یچ نباشم شه؟یم یچ  نباشم: برد باال  را شیصدا

  شه؟یم

 یگه چه یخوا یم نباشم: دیکش بارعربده نیا

  باال و اموالم تموم زن نیا... هاالناسیا ؟یبخور 

 ...خودم به برگردوندنش یبرا  االن... دهیکش

 سوار و کرده باز را نیماش در. برداشتم بلند قدم کی

 دو به تفاوت یب و فرستادم  نییپا را شهیش. شدم

 شده جلب ما  به توجهشان ژنیب یحرفها با که یمرد

 .بزن زنگ شد عوض  نظرت اگه : گفتم بود،

 است ممکن بودم نکرده فکر ن یا به روز آن

 داشته یپ در را آراز خشم ژنیب به اوال بازگرداندن

 یبرا اطالعم برابر در او که یوقت هم آن... باشد

 را ام یپدر خانه سند ژن،یب به اموال از یقسمت انتقال

 د،یرس سند به که دستم...  کرد میتقد خودم نام به

 چشم به را متاسفش نگاه . برداشت  عقب به یقدم

 ؟ یبد خبر من به ینکرد فکر نیا به یحت: داد میها



 دیبا زود ای رید. بود امانت من دست اموال اون  -

 .گردوندم یم برشون

 فکر: دیکش ادیفر کند، کنترل داشت یسع  که یخشم با

 در چنگش از و اموال اون نکهیا یبرا  من ینکرد

   کردم؟ تالش چقدر ارمیب

   تو؟  -

 ؟یکرد کاریچ ژنیب با: کردم اضافه سرعت به

 ...تو یول. کردم یم دیبا که یکار همون  -

 را اش اشاره انگشت. گرفت نفرت از ی رنگ  نگاهش

 پنبه بودم رشته یچ هر: داد تکان صورتم مقابل

 . یکرد

  در شدن  دهیکوب یصدا. گذاشت میتنها و گرفته رو

 آراز نگاه. پراندم جا از شدت، از حجم  آن با خانه

 ...امروز و نداشت را نفرت از حجم  نیا هرگز

 

     چهار  و پنجاه  و ستیدو     

      س .راز     

 



 

 رفتن راه گذشت یم که روز هر. افتادم راه دنبالش

 قبل. رفتم  نییپا یسخت به را ها پله. شدی م تر سخت

 ممکن سرعت اندک با نیماش به شدنش سوار از

 ...آراز: سمتش به دمیدو

  خونه تو برو: دیکوب بود کرده باز که را نیماش در

 .روزهیف

 رو  ها خونه از تا چند فقط من: رفتم  جلوتر

 .خودشه پول... داره  ضیمر بچه. برگردوندم

 با را سرش. دیکوب  اش یشانیپ به را دستش

 پول ض؟ی مر بچه: دیکش نییپا و  باال تیعصبان

 سال همه نیا به زد گند خودش پول نیا... خودش

 شرف یب ن یا با خواستمیم که یکار تموم به. تالشم

 . بکنم

 نیا دنبال اولم از تو... خب آره: گفتم تیعصبان با

  از تیخر. شکوندم و کوزت کاسه زدم. یبود اموال

 .  یگفت دروغ بهم... تو اما کردم اعتماد بهت من... منه

:  باشد تحمل قابل دردش تا گذاشتم ام معده یرو دست

 . یریبگ انتقام یخواست یم



  پشتشان تیعصبان که نی غمگ و نگران یها  چشم با

 . کن تمومش: گفت قبل از آرامتر بود، شده پنهان

  ات خواسته ؟به کنم تموم رو یچ: بردم جلو را سرم

 یخواست یم. یخواستیم و نیهم اولم از. یدیرس

  کردم یم فکر سال همه نیا نه؟ مگه یر یبگ انتقام

 .  شدم تو  چهی باز بارم نیا یول بودم ژنیب  چهیباز

  تمسخر با من  و زد چنگ  را شیموها. زد  پلک کباری

 ...با اسباب هی. بودم نیهم شهیهم من: افزودم

...  کدفعهی. شد منفجر کنم تمام را ام جمله  آنکه از قبل

 ؟ینبود چهیباز من قبل کردم؟ ات چهیباز: زد عربده

  نکاریا من  توئه با حق اصال ؟یشد چهیباز اومدم من

 انتقام ازت خواستم  یم. دادم تیباز من. کردم و

.  ام یا عقده. کنم یخال و  ام عقده خواستم یم. رمیبگ

 گذشته؟ بد تو به داره؟ یربط چه یکس به ؟یچ که

 اون از بدتر تیزندگ گذاشتم؟ یکسر و کم  برات یزیچ

 دم؟یکش رونتیب ازش که هیجهنم

  چنگ جانم به یخفگ... سوخت جگرم. دم یلرز خود به

  بد ؟یناراحت : دیکش ادیفر شده قرمز آراز. انداخت

  بهت؟ گذشته



: برداشتم سمتش به یقدم. ختیر نیی پا  میها اشک

 ...آراز

  یانتخاب زرد یسفال گلدان ریز به پا با. برداشت یقدم

  باغچه لبه یرو از گلدان. کرد واژگونش و زد خودم

 ادیفر در شکستن یصدا. افتاد نییپا و خورده سر

 .شد گم آراز

 باشه؟ بخواد االن که بود زنده یک آراز. مرد آراز  -

 ...آراز آراز؟ ؟یچ آراز

 .آراز: زدم یجان یب داد و رفتم  جلوتر

  در. افتاد راه و کرده رها را نیماش در. خورد یتکان

 مرگ: رفت رونیب و کرده باز را خانه  بزرگ یآهن

 . آراز

 یصدا نیبدتر با یآهن در. گذاشت  میتنها و رفت

 اما خورد تکان یبار چند  در. شد دهیکوب هم به ممکن

 خود سر پشت را در بخواهد  که نبود آراز از یاثر

  آراز و دمیکش یسرک کوچه در. رفتم دنبالش به. ببندد

  تا را میپاها در به هیتک. بود  شده دور. بود رفته. نبود

 تکه و شکسته گلدان به  و نشسته یسخت به. کردم

...  من هم دیشا. داشت حق او دیشا. شدم رهی خ شیها

 یوقت باشم تفاوت یب ژنی ب به نسبت توانستم ینم اما



 نینگ یعروس مراسم یزود به یوقت. بود نینگ پدر

  به نینگ و نباشم من بود ممکن یوقت شد یم برگذار

. داشت ازین هم بود یم ق یناال  آدم کی  اگر یحت ژنیب

  دهیکش یستین به دخترکم پدر دهم اجازه توانستم ینم

 و افتاده یها قدم با. برگشتم را آمده ریمس. شود

 ری اس نگاهم و کشاندم باال ها پله از را خودم . نیسنگ

  به آراز که  یا خانه سند. ام یپدر خانه  سند. شد سند

 یامضا و مهر که یا خانه سند. بودش زده من نام

 که را یوکالت  که. داشت را خواهرم و برادر و من

 یب... داشت میبود داده فرهاد به خانه  فروش یبرا

 .  بود کرده معامله را خانه... من از خبر

 از بعد روز فرهاد که افتاد اتفاق یزمان نقطه  نیتر تلخ

 که یقسمت  نطوریهم و داد اطالع من به خانه فروش

 .کرد یم پردداخت حسابم  به من سهم عنوان به

 

 یشخص ی ها کانال در تنها داستان نی ا مطالعه    

     .باشدیم  مجاز سندهینو

 

     پنج  و پنجاه  و ستیدو     



      س .راز     

 

 نیبهتر از یکی. آمد هم بعد شب. آمد شب آن

  کند اش فتهی ش توانست یم  هم باز مرا که  شیرفتارها

. بزند حرف  من با خواهدینم که نبود مهم. بود نیهم

 شیپ در برابرم در را ین یسنگ سکوت که نبود مهم

  داد یم اجازه و دیکش یم دراز کنارم شب. بود گرفته

 یم تنم دور  به را دستانش. بگذارم اش نهیس به سر

 مامان و نینگ با. کرد یم  نوازش را شکمم  و دیچیپ

 یبرا کرد دعوت سامان از. کرد صحبت شهیهم مثل

 از گرفته قاب  گرید ینقاش کی. باشد همراهمان شام

  کی و بزرگتر ینقاش کی . کرد اضافه خانه  به را من

. ستادمیا خودم ریتصو یتابلو مقابل... محوتر  ریتصو

 خود در  یاشک نطوریهم... داشت یغم  میها چشم

 . چشمانم جز به بود محو ریتصو تمام. بود داده یجا

 خورد، گوشم به که شیها نفس. ستادیا سرم پشت

 را دستش. سمتش به دن یچرخ یبرا خوردم یتکان

. بمون ینطور یهم: رساند شکمم یرو  به و دیچیپ

 . نمیبب و صورتت خوام ینم



 زانیآو بگذارم،  دستش یرو بردم یم که را یدست

 زانی آو ریتصو یرو به. داشت یبد حس. کردم رها

 کوتاه اش جمله. بستم  چشم وارید یرو خودم شده

 ینم. ندیبب را صورتم خواست ینم. داشت درد اما بود

 . ندیبب  مرا خواست

  خونه داره میتصم. بخره یا خونه خوادیم سامان  -

 یم. ازدواجشون از بعد یبرا  بشه کیشر نینگ با رو

 بده یشنهادیپ نیچن نینگ به اگه که بپرسه خواست

 ؟یندار  یمخالفت

 گردنم یگود در را سرش  یوقت را کلمات نیا تک تک

 . آورد  زبان به بود  آورده فرو

.  بود کرده  نیسنگ هم را زبانم اما بدنم ینیسنگ  حس

 نظر به که ی درد. کردم یم حس تنم در را یبیعج درد

  یسخت به. دیآ یم باال و کشد یم زبانه دیرس یم

 . نه: گفتم

  خوشحال. آوردم زبان به که یحال یب و کشدار نه

  از را زیچ همه داشت قصد سامان نکهیا از... بودم

 .شود  کی شر دخترکم با ابتدا نیهم

  دیخر یها  نهیهز از مقدار هی یتو خوام یم من  -

 بر عالوه. نینگ طرف از. میکن کمک بهش خونه



 هم بعدا ینطوریا. میبد بهش قراره  که یا هیجهز

 دارم اعتماد سامان به. داشت نخواهد  یمشکل نینگ

 ینم دلم  اما کنهینم تی اذ و نینگ چوقتیه دونمیم

 .ادیب شیپ یمشکل چوقتیه نینگ  یبرا خواد

  یها پلک. آورد هجوم  تنم به کبارهی  درد از یحجم

 به شتریب را خودم. گذاشتم هم یرو  به را نمیسنگ

 احساس. ماندن پا  سر یبرا چسباندم اش نهیس

.  شد دهیکش عقب سرم. انداخت چنگ جانم به یتشنگ

  یبرا یتوان میپاها. شد سبک  تنم. اش  نهیس یرو به

 ... روزهیف: گفت گوشم کنار. نداشتند داشتنم نگه

 درد و دیچیپ  ام معده... دمی شن یچاه ته در را شیصدا

  میصدا... شیها دست نیب. داد تکانم. افتاد جانم به

 را نگرانش نگاه. کردم باز را میها پلک درز. زد

 نگاهم... یفندق یها چشم و را اش دهی پر رنگ. دمید

 و کردم رها آسوده را نفسم. ینگران با. کرد یم

 .  دیبلع مرا یکیتار

 ام دهیجوش معده با همراه در خوردن هم به یصدا

  به یخوب یبو... مرگ و یار یهوش نیب. کردم دارمیب

  ییصدا. کردم باز را م یها چشم. شد  قیتزر مشامم

  درد. بود تر نیسنگ میها  چشم. نکردم درک. دمیشن



  لب از یا  ناله. دیبر را امانم سردرد. دیچیپ ام معده

 ...زمیعز: دیچیپ شیصدا و شد خارج میها

 .کنمیم خبر و دکتر: آمد یزن یصدا

 انگشتانش. نشست صورتم یرو یدست. کردم درکش

  یانگشت هر که داشتند یخاص  ینرم انگشتانش. بود

 با بار نیا  را میها چشم. کردم مشت را دستم. نداشت

 لبخند... را نگاهش. دمشید. کردم باز یشتر یب یانرژ

  دکتر. دمیکش نفس. بستم را میها چشم.  را کمرنگش

 داریب باالخره : ستادیا  سرم یباال... آشنا مرد. آمد

 .یشد

. نیسنگ و بود خشک دهانم. گذاشتم هم  یرو چشم

 فام یعرفان دکتر صورت.  کردم تالش... گری د کباری

: رفت عقب و داد تکان یسر. دمیکش  نفس. دمید را

 . شهیم بهتر کم  کم. شده ثابت تشیوضع

. گرفت را  انگشتانم که را دستش. دمیشن را تشکرش

 یا ناله آمد، باال میگلو ته از که یوحشتناک یصدا با

 ...آراز: کردم

  محکم را دستم... من به... کینزد. شد  خم سرعت به

   جانم؟: گرفت تر

 . کردم نگاه ش یها چشم به



 ... مامان  -

 نکرده اشتباه. بود آشنا صدا نیا. شد جا به جا سرم

 ... مامان: آمد جلو نینگ. دمیشن  را صدا. بودم

 مطمئن هم تارم دید با یحت. بود قرمز شیها چشم

 را سرش. گرفت را دستم. است قرمز چشمانش  بودم

 .مامان: فشرد ام نهیس به

 از یاشک قطره. بستم چشم. دیجوش  شیها اشک

 ...جان نینگ: دمیشن را شیصدا. دیچک  چشمم گوشه

 نیبب می بر. خونه میبر شو خوب یزود مامان  -

  پرده اون با  اتاقش نیبب م یبر. آوردن و داداشم لیوسا

 . شده خوشگل چه کردم نصب امروز که

 .کردم یا ناله درد از و گذاشته هم یرو  را میها چشم

 

     شش  و پنجاه  و ستیدو     

      س .راز     

 

  یکاری. مامانم داره درد: برگشت طرفش به دخترکم

 .کنمیم خواهش بکن



.  دادم تکان  نیطرف به یسر. گرفتم  را نینگ دست

  یها چشم. کرد نگاهم پردرد یها چشم با. آمد  جلوتر

 تپش به را قلبم دارش، درد نگاه و  دخترکم قرمز

.  کرد یم حرکت یسخت به میها رگ در  خون. انداخت

  سرب  مثل د،یچیپ یم وجودم بند بند در که یدرد

 در درد. شد یم ختهی ر تنم یرو به که بود یداغ

 طالب شتری ب لحظه هر. شد یم دهیچیپ  وجودم اعماق

  نیا در و دمید  یم آماده شی برا را خودم و بودم مرگ

  واهمه ندهیآ از. انداخت یم  چنگ جانم به  ترس لحظه

...  را پسرم... خواستم یم را دخترکم من. داشتم

 .  آراز و مامان

  را خودش  دم،یچیپ خود  به درد از که شب  یها مهین

 ؟یدار درد: کرد نگاهم. دیکش نییپا کاناپه  یرو از

 نیب یدست. کردم بسته و باز را ام خسته  یها چشم

 ؟یبش خوب کنم کاریچ: کرد کج یسر.  برد شیموها

 .  کرد یم مهمانم آغوشش به کاش

 کنم؟ بغلت: آمد  جلوتر. شدم جا به جا تخت یرو یکم

 تخت یرو. کردم استقبال بود خوانده را  ذهنم نکهیا از

 کردنش  جا  به جا یبرا نداشتم جان که را یتن. آمد

 نفره تک تخت یرو. دیکش آغوش به و داد تکان



 چشم. برسد اش نهیس به  سرم داد اجازه مارستانیب

 کنار. سپردم گوش قلبش ضربان به و  بستم را میها

.  آرومه حالت ا نقدر نمیب یم یوقت: کرد  زمزمه گوشم

 دیشا گم یم خودم با. ستین یخال جام شتیپ یوقت

. بودم عاشقت. ستین یالی خ کردم اشتباه. کردم اشتباه

 دورم تو از. حد از شیب عشق. کرد کورم و مست

 کباری فقط کاش. یبود من یخدا. کردم باورت. کرد

 . یبود من یجا تو

  من واسه شده تموم دیشا یزندگ: گرفت بغض  شیصدا

 عشقت به دیشا هوا یب. دونمینم مردم دمیشا. تو یب

 . دونمینم خوردم  نیزم یه بار صد از شتریب

  یباز. یبود بد یتونست یم یچ هر دلم با: کرد پچ پچ

 . یبود  بلد بهتر و

. هرگز عاشقم اما یبود من شیپ: دیکش یقیعم نفس

 . یبود فقط ف یح اما یبود

 *** 

 بغلت؟ امیب: کرد نگاهم درد با نینگ

 خود. کردم  باز حضورش  از استقبال یبرا  را دستانم

  نگاه. گذاشت ام نهیس یرو سر و دهیکش  تخت در را



 آراز و من:  دوخت ام آمده باال شکم به را اش رهیخ

 .میخورد وندیپ هم به شهیهم  یبرا  انگار

  شیبرا را  قتیحق سامان. شد حبس ام نهیس در نفس

 .  بود کرده برمال

  یجا باشه داداشم یبابا  تنها آراز دادم یم حیترج  -

 .باشه داشته من با مشترکم برادر  هی نکهیا

  و کرده تیهدا شیموها انیم به را لرزانم دست

 .کردم نوازش

 یدیکش یچ مدت همه نیا: گرفت بغض  شیصدا

 مامان؟

 . اورم یب زبان به یکالم مبادا زدم گاز را لبم

...  کردن کمک یبرا کرد علم قد آراز که بار هر  -

 که ییوقتا. بود برادرم واقعا کاش گفتم  یهمراه یبرا

.  کرد یهمراه  و اومد که ییوقتا. شد دایپ بابا یجا

 که آراز... آراز بچه خوشبحال گفتم شد پشت و اومد

 خب کردم فکر دهیسر دلم گفت داره دوست گفت اومد

. شهیم خوب یچ همه باشه کینزد بهت نقدریا اگه

  یجا نه باشه تونهیم آراز. شد تموم گهید کردم فکر

...  اما... داداش بود گفته خودش که همونطور بابا

 شهیهم کنه یم کاریچ  بابا دونستم یم شهیهم



  ینم و فکرش اما ستین درست کار یجا هی دونستمیم

  و من کردم  ینم و فکرش. باشم داشته برادر هی کردم

 ینم و فکرش. میباش داشته  مشترک  برادر هی آراز

 دیشا که یزن با دارم دوسش نقدریا که یمرد کردم

. باشه داشته ینسبت باشم متنفر  ازش عمرم همه یبرا

 مامان؟ کنم  کاریچ من

.  شدم رهیخ  قرمزش صورت... قرمزش یها چشم به

 خواد؟یم دلت یچ: گرفتم قاب را صورتش

 خوام یم. بزنم خط و تیواقع نیا همه خواد یم دلم  -

 فقط آراز. بود داداشم فقط  آراز که یوقت به برگردم

. بود سامان فقط سامان که یوقت به. بود داداشم یبابا

 . زن اون با  ینسبت بدون

. باش توجه یب بهش و بدون. باشن نایهم بذار پس  -

  نطوریهم. هست داشتن دوست قیال داده نشون سامان

 .کنار بذارش یتون یم اگه... آراز

 تونمینم. مامان تونم ینم  یول: دیکش نی طرف  به یسر

 که. هست که نهیهم گهی م بهم یالیخی ب با بابا یوقت

. بشم گم برم گهیم کنم یم اعتراض بابا به یوقت

 قبل مثل  بابا. ستین خوب بابا. ستی ن خوب مامان



 گهید داشت دوست یلیخ و من که  ییبابا. ستین

 .نداره دوسم

 

     هفت  و پنجاه  و ستیدو     

      س .راز     

 

 زن اون. مامان تونمینم  من: ختیر  شیها اشک 

 .  سامانه  خاله زن اون. آرازه مامان

 دیشا. توانم تمام با... ترمحکم... دمشی کش آغوش به

  یتو افکار بتوانم دیشا. کنم پاک را  ذهنش بتوانم

. گذشت یم سخت روزها. زمیبر رونیب را سرش

 ... سخت یروزها... روزها

  یتو حلقه به. شدم رهیخ دخترکم دست  یتو حلقه به

 . کردم رها دهیبر دهیبر را نفسم. خودم دست

  تخت از یسخت به را خودم رفت، خواب به که نینگ

 ینگاه نهیآ در ام آمده باال کامال شکم به. کندم

 و خورد ی م استارت یماهگ  هفت یروزها. انداختم

 یسپر مارستانیب در را  روزها از یمین از شیب من

  یروزها نیا اما... دیسف تخت یرو  به. بودم کرده



  تک تخت بودم گرفته ادی.  بود تر بخش  آرامش یانیپا

 یقسمت که. کنم میتقس او آغوش با را مارستانمیب نفره

 داشته را آغوشش  و بگذارم ارشیاخت  در را تخت از

  یها نفس. تنم یرو به را  شیها دست  نوازش. باشم

. دمیکش میموها انیم  یدست. گوشم کنار  را آرامش

  یقدم. کردم یم نظر صرف شان یبلند از دیبا دیشا

  حمام به پا و دهیکش رونیب کشو از را ی چیق. برداشتم

  تارتارشان به و ستادهی ا بزرگ نهیآ مقابل. گذاشتم

 میموها و رسانده سرم فرق به را انگشتم. شدم رهیخ

 بلند را یچیق... چپ و راست. کردم قسمت دو را

  یجلو توانستم یم دیشا...  تر کوتاه یکم  دیشا. کردم

 را دستم... دقت یکم با  دیشا. رمیبگ را بودنشان کج

 نییپا و بردم باال میموها یرو را یچیق. کردم بلند

 تر نییپا... میموها یبرا. امدین دلم... باالتر. آوردم

 شد یم تر کوتاه دیبا دیشا. انداخت چنگ دلم. آوردم

 .  دی ایب چشم به کمتر زشانیر تا

 یب. دندیرسی م نظر به خسته. کردم نگاه میها چشم به

  یرو به. دمیکش تر نیی پا را نگاهم... کالفه و حس

 گرفته قاب را میها نهیس که یر یز لباس  تنها... شکمم

  را یچیق. کردم یخال فشار با را نمیسنگ نفس. بود

 و باز داشتم ذهن در که ینییپا و باال فاصل حد نیب



  تنها سالها که ییموها.  ختی ر میموها. کردم بسته

  شده جدا بودم، زده یچیق را ها آن از ی کوتاه قسمت

 .  ختیر و

: گفت اش مردانه یصدا. خورد در به ضربه چند

 ...روزهیف

 و کردم نگاه در به زده وحشت. خوردم یتکان

 ...این: کردم یا ناله. شد  دهیکش نییپا  در رهیدستگ

  شیها چشم دست، به یچیق دنمید با و کرده باز را در

 ؟یکن یم کاریچ یدار: شد گرد

  ختهی ر یموها یرو نگاهش. فشردم هم  به را میها لب

  یکالم. کند  یاعتراض بودم منتظر. ماند  ثابت میپا کنار

 ... اما. اوردیب زبان به

 یم: بست سرش پشت را در. آمد جلو. نگفت چیه

 ببرمت یگفت یم یکن کوتاه و موهات یخواست

  زیعز یشگری آرا تو مگه ه؟یکار چه نیا. شگاهیآرا

 من؟

 . کردم نگاهش

 صورتش به. آورد جلو یچ یق گرفتن یبرا  را دستش

 ...آراز: کردم نگاه



 .  کرد نگاهم نهیآ یتو

 ... موهام... من  -

 ... یعنی: افزودم و کرده مکث

 .متاسفم: بستم چشم

  ؟یچ بابت : دیخند آهسته شیصدا

 بذار: کرد کی بار را چشمانش و صورتم یتو. شد خم

 دیشا. یبش تر یسکس یل یخ ینطور یا کنم  فکر. نمیبب

 چند که ی کرد فکر منم به و یاومد کوتاه ینطور یا

 . یکرد محرومم داشتنت  از هست هفته

. دیکوب ام نهیس قفسه به را خود وار وانهید قلبم

 ام چانه ریز را دستش. کرد خم شتریب را سرش

  را یچیق. رساند شیها چشم به را نگاهم و گذاشت

: آمد جلوتر و کرده رها میرو شیپ دیسف نکیس یرو

 هم کردنشون کوتاه یبرا  دیشا ببوسمت بتونم اگه

 .کردم کمکت

...  دمیبوس. شدند مانع شیها لب اعتراضم از قبل

 دور به. بردم باال را دستانم. دمیکش آغوش به. قیعم

 یبرا. شدم بلند میپاها پنجه  یرو و چاندمیپ گردنش

 بودن یبرا. داشتنش دوست... یبرا... اش یهمراه



 در حضورش دمیفهم که یروز از بعد... مرد نیا کنار

 دیشا. سخت بود یانتقام که اتفاق کی نه ام یزندگ

  من  که... من از شیب را نی نگ دیشا. داشت دوستم خدا

 .  باشد تیامن در دخترکم تا بودم شده یا بهانه

 آغوشش از و گذاشته رونیب حمام از که را میپا

 .مونم ینم تو  نیا شهیهم  که من: دیخند  بلند ختم،یگر

  به تخت یرو که دخترکم دنبال به. کردم  باز را در یال

 عقب به. نبود نینگ از یخبر. بود رفته خواب

 نبود؟ خواب نینگ  آراز: برگشتم

 کجا؟ خواب؟: دیکش عقب را سرش دوش ریز از

 . تخت رو... نجایا  -

 تو نبود یکس  اومدم من: گذاشت وارید یرو  را دستش

 . اتاق

  کوتاه یموها با خودم به. افتادم راه و  دهیپوش لباس

 یصدا ها  پله یباال. رفتم نییپا و کردم نگاه نهیآ در

 .ندارم پول  نقدریا من یمامان: گفت که دم یشن را نینگ

 .  ستادمیا حرکت از

 ... ریف... به: گفت مامان  سخت یصدا



 پول یکل  بهش تازه مامانم: دیپر کالمش انیم نینگ

 ... یوا. داده

  کشینزد یسخت  به و رفته نییپا را ها پله. افتادم راه

 خواد؟یم پول یک: شدم

 .  کرد نگاهم و دیچرخ   یتند به نینگ

 . ن...ژَ ...یب: آورد باال را دستش مامان

 .موهات مامان: دیپر  جا از نینگ

 

     هشت  و پنجاه  و ستیدو     

      س .راز     

 

 دست کار.  بردم ام شده  کوتاه یموها انیم به یدست

 خنده نیب... پسرمان مثل درست. بود  مشترکمان

  شکمم یرو به را دستم... شیها بوسه نیب... شیها

 و ماه کی که بودم تلخ چقدر. دمیلرز خودم به. دمیکش

  ینامحبت تمام با. بودم رانده خودم از را او گذشته مین

 انتقال با را نیبدتر دیشا... بودم کرده دورش خودم از

 انتقال از قبل  توانستم یم. دادم انجام ژن یب به اموال

  یبرا افکارم از. میبگو ژن یب از. میبگو شیبرا اموال



  حفظ دیبا نظرم به که یاحترام  از. میبگو  نینگ پدر

 نیا با  آرامتر تا. باشد آرامتر دیشا  تا میبگو شود

  خودخواهانه کنم یم فکر که حال. دیا یب کنار مسئله

 مین و ماه کی تمام در را او من. بودم  کرده برخورد

 هم من خواستم یم دیشا. بودم نگرفته نظر  در گذشته

 یحق نی چن. رمیبگ را گرفت یم که یانتقام انتقام،

 چشم. بود خالصانه شیها محبت که یوقت نه. نداشتم

  چه: دیبوس را صورتم نینگ . کردم بسته  و باز را میها

 ست؟ین  نطوریا یمامان. ادی یم بهت

 چندان کوتاه یموها از دانستم  یم. دیورچ  لب مامان

  و است دختر کردیم دیتاک سالها تمام. دی آی نم خوشش

 ...افشانش و بلند یمو

 . خودمه دست کار  -

 .  دمیچرخ یتند به من و گفت آراز را نیا

  مجوز شده؟ خوب: چرخاند  را اش اشاره انگشت

 دن؟یم بهت زدن سالن

 .رشیمد شمیم منم: دیخند نینگ

: دیخند و  نشسته مامان کنار. گذشت  کنارم از آراز

 یبش تو ام کوله و کج  خودم مگه. نیبب... اوهو

 .ر یبگ لیتحو و  شوهرت برو شما رش؟یمد



 نگاه. دیماس سرعت به  نینگ یها لب  یرو  لبخند

 ریز به ی سر دخترکم و  دیچرخ صورتش به متعجبم

. فرستاد رونیب دهیبر دهیبر را نفسش و انداخته

 ...نینگ: گرفتم را دستش

. ستین شوهرم که فعال: دیکش سرعت  به را شیلبها

 . نشد چوقتیه دمیشا

.  کرد نگاهش و گرفت ونی زی تلو از چشم  یتند به آراز

 سامان با ازدواج از  نینگ بود ممکن. بودم مات

   باشد؟ شده مانیپش

 نینگ: گفت و دمیکش آراز یسو به را ام درمانده نگاه

 م؟یکن صحبت کمی یدار وقت

: گفت و ختمی ر  آراز یپا به که نگاهم یتو  بود التماس

 . لطفا

  یبخوا ندارم حوصله االن: کرد کج یسر نینگ

 . یکن حتینص

 نینگ  گردن دور را دستش . برخاست جا از آراز

 یغرغر د،یکشیم که خود همراه را او و انداخت

  وروجک؟ کردم حتتینص یک من: کرد



 مبل یرو  ینگران با  و دهیشن را خندانشان یصدا

 صورتم درد از و گذاشته کمرم پشت را دستم. نشستم

  با دیخر ی برا بود گرفته قول آراز. دمیکش هم در را

  یبرا ییها لباس... لباس دیخر یبرا . میبرو هم

 مامان دیشا  و میبرد یم همراه هم را نی نگ. پسرکمان

 کج را سرم. افتی یم یهمراه به یلیتما اگر... هم را

  نظر  به شهیهم از بهتر. کردم نگاهش و کردم

 نه و گرفت یم  را محبت یب  فرهاد سراغ نه. دیرسیم

 صحبت دهی فر  با ییروزها. بود برزیفر  احوال یا یجو

  خبر دنیچیپ از بعد بود ها مدت که یا ده یفر. کرد یم

 . گرفت  ینم تماس من با طالقم

 یبرا  سرعت به من و آمد رونی ب اتاق از آراز

.  کردم یا ناله و دیچیپ درد. برداشتم یز یخ برخاستن

 خبره؟ چه: آمد  جلوتر

 . گرفت را میبازو

 شد؟ یچ: دمیپرس

 د؟یخر م یبر بشه؟ یزی چ بود قرار شد؟ یچ یچ  -

 د؟یاری یم فیتشر هم شما  خانم حاج. ادی یم نمینگ

 یدرمان برنامه فردا. دیکش نیطرف به یسر مامان

  یدرمان یها برنامه. خواستی م را استراحت و داشت



  از بهتر اش هیروح حال نیا با اما کرد ی م اش خسته

 . زدم شیرو به یلبخند . بود قبل

  خسته وقت هر. میگرد یبرم زود: کرد اصرار آراز

 .نیکن یم  استراحت نیماش تو نیشد

 . نداشت یهمراه  یبرا یلیتما. کرد ینف مامان

 یم قبل یساعات از شتریب که ینینگ و آراز با من

  یبرا نینگ... پسرکم یبرا. شدم دیخر  یراه د،یخند

 هر او و داد یم خرج به جانیه ها لباس  تک تک

  یفروشگاه نیتریو مقابل. دیپرس یم  را حالم  لحظه

 یآب و دی سف چهارخانه راهنیپ و نیج  شلوارک که

  بعد که کردم یم نگاه ینینگ به و بودم ستادهیا داشت،

 نیزم یرو را شیپا. بود گرفته فاصله ،یتماس از

 .سامان ا : آمد  ناز یگوش یتو و دهیکوب

 

     نه  و پنجاه  و ستیدو     

      س .راز     

 

 با و بسته را میها چشم. دمیکش یا آسوده نفس

 . زدم لبخند آرامش



 اومد؟  خوشت  -

 یم هیشب پدرش به پسرکم. شدم رهیخ  رخش مین به

 من؟  ای شد

  یاندک و زده سرش پشت  را شیها دست. کرد نگاهم

 مش؟ینخر ومده؟ین خوشت شده؟ یچ: شد خم

 تو؟ ای شهیم من هیشب  -

 مهمه؟  مگه:  انداخت باال را  شیها شانه

 ست؟ین مهم  -

 کنارم و نیباش سالمت و سالم جفتتون که نیهم  -

. تو ای باشه من هیشب قراره  ستین مهم. هیکاف برام

 دوتون هر که یوقت تا. باشه  یچ اسمش ستین مهم

 .هیکاف من یبرا نیباش

: دیخند او و رساندم صورتش به. کردم بلند را دستم

 ست؟ ین زشت

 ...آراز: دمیخند

 جانم؟: کرد نگاهم. آمد جلوتر یکم

 .دارم دوست  -

 *** 



 و ستادمی ا پنجره مقابل.  دیبار یزمستان برف نیاول

 بگذار. لطفا  ببار هم باز... ببار شتریب. کردم زمزمه

 ییفردا دیشا. نمیبب برف توانم یم تا  روزها نیا در

 . نباشد برف  یتماشا  یبرا

 یم دارشید  به شناختم، یم  را برف آمدن مسئول اگر

.  دهد برف بارش دستور کردم یم مجبورش و رفتم

 ...  مانده یباق  یروزها تمام یبرا برف

 کی. آمد یم یزود به پسرکم. دمیکش شکمم به یدست

  حتاجشیما و هالباس  دیخر صرف را گذشته هفته

  دیبا کردم یم حس گذشت یم که روز هر. میبود کرده

  مامان کنار دیبا. میبگو ام  یماریب از هم مامان یبرا

.  نباشد من یبرا ییفردا دی شا میبگو شی برا و نمیبنش

 را او ستین قرار من نبودن و بودن دارم نانیاطم که

 شهیهم نی نگ و آراز که. دهد سوق دوباره ییتنها به

 یفرصت دیشا. بستم را می ها چشم. خواهند  همراهش

 درد. نمیبب پسرکم  همراه را بعد سال برف تا بود ینم

  اجازه و بسته را میها چشم. انداخت چنگ ام نهیس به

 در... گرید سال هم دیشا. شود رها یاشک قطره دادم

 هم با. گرفتم یم را پسرکم دست زمستان برف نیاول

  دادم یم  اجازه و میداشت یبرم را شیها قدم نیاول

 .  کند لمس را برف  یها دانه



  یسو به. کشاندم اطیح به ها برف  لمس وسوسه

 گل با تابستان تمام که ییها  باغچه یسو به... قیآالچ

 که یاسی به.  بودند کرده می تقد را یخوش یبو  شانیها

  عطر شب  تمام ساختمان به دنیرس تا ورود درب از

  یها برگ. کرد یم پخش طیمح در را یا العاده فوق

  بتوانم تا بود یم یعمر کاش. کردم  لمس را اسی

 . بکشم مشام به را  عطرش یبو... گری د کباری

 هوا یسرما از. بردم برف  یها دانه یسو به را دستم

 یحت  و بود شده سرد کامال هوا. دم یلرز خود به

  ینیریش لرز. کرد ینم یکمک  چندان هم یپشم یپالتو

  ساختمان به ینگاه. دیکش را میلبها افتاد، جانم به که

. بود رفته دماوند به ی ا پروژه یبرا آراز. انداختم

 خود در یتوان صبح من و بود گرفته یهمراه قول

 بود سامان همراه نینگ. بودم  دهیند اش  یهمراه یبرا

 . کنند یهمراه یدرمان برنامه یبرا را مامان تا

  بهتر دیشا. چرخاندم چشم و داده قورت را دهانم آب

 . برگردم خانه داخل به بود

  یدرها به متعجب. برگشتم عقب به در زنگ  یصدا با

 داشته یمهمان نبود قرار. شدم رهی خ خانه بزرگ



 نبود قرار. بگذارد خانمان به پا یکس نبود قرار. میباش

 ...  یکس

 با. لرزاند را دلم ناخوانده مهمان نی آخر  یادآوری

  عقب و برده قفل سمت  به را دستم. رفتم جلو دیترد

 .شد رها قفل یرو از دستم ژنیب دنید با. دمشیکش

 

     شصت   و ستیدو     

      س .راز     

 

 .  سالم: کردم باز دهان دیترد با. شد بسته و باز دهانم

  کاریچ  نجایا : دادم قورت را دهانم آب. داد تکان یسر

 ؟یکن یم

  خونه در امیب تونم ینم: دیغر شیها  دندان انیم از

 ؟یگرفت ازم نمیا ای کنه؟یم یزندگ توش دخترم که یا

 بود مشخص که یژنیب برخالف. باشم آرام کردم یسع

 به را دستم. ستین دا یپ رفتارش در یآرامش چیه

 . ستی ن خونه: گرفتم یآهن خی و سرد چهارچوب

 شم؟ گم یعنی  -



  یعصبان. کنم سکیر توانستم ینم. بستم را میها چشم

 .بزن زنگ بهش: گفتم آهسته. نی خشمگ  و بود

 .اومدم ینم شده خراب نی ا تا که داد یم جواب اگه  -

 و ها خنده  خانه. بود محبت و مهر خانه ام خانه

 گذشته ماه شش تمام در که بود یا خانه. بود شیآسا

. بس و بود دهیچیپ آن در یادیفر یصدا کباری فقط

 .بزنه زنگ بهت گمیم بهش: زدم یلبخند

 شه؟ینم  باز مهمون یرو به شده خراب نیا در  -

 که شهیم  جمع حواسش مار خود نی دار حقم البته

 .بشه دهیگز مبادا

 تا. میبزن حرف بعدا بهتره ژنیب: کردم  تر را میها لب

 .یبش آرومتر

  چهارچوب  کنار یسنگ وارید به را دستش. آمد  جلوتر

 اون باشه آروم دیبا که یاون. آرومم  من: دیکوب در

 که یباز مسخره از اون. کرده خرت که ناکسته شوهر

  هی نکهیا از نمیا. انداختنم زندان یبرا بود انداخته راه

 .گرفت و نداشتم و داشتم یچ  هر کرد یکار

 ...آراز: افتاد ام یشان یپ به ینیچ



 و ریت از اگه سگ تخم پسره نیا... آراز... آراز  -

  یچطور بلده خوب که هست مهیفه و ارو ی اون ترکه

 . اشه ننه مثل. یخورد کجا از ینفهم که بده تیباز

 . دادم تکان یسر

 ن؟ینگ  ادی یم یک  -

 . باش منتظر نجایا. زنمیم  زنگ بهش: کردم کج یسر

 .  بزن زنگ بزن زنگ: داد تکان یسر

 ستیب: گفت که در بستن  یبرا برداشتم  عقب به یقدم

 صورتم تو و  در... وقت اون میکرد یزندگ سال پنج و

 .یکوب یم

  عقب به یقدم  اجبار به و  انداخته ساختمان به ینگاه

 تخم اون بچه: دیکش نمییپا  تا باال از نگاهش. برداشتم

 .  یکن یم  بزرگ یدار خوب و سگ

 سمت افتادم راه او از جلوتر. گذاشت اطی ح داخل به پا

 باز را در  و رفته باال  کوتاه پله چند  از. ساختمان

 یگوش سمت به. بود ستادهیا اطی ح وسط هنوز. کردم

: گفتم جانمش محض به. گرفتم  را آراز شماره  و رفته

 بگو سامان به. نینگ دنبال اومده. نجاست یا ژنیب

 .  خونه  ارهین و نینگ



 تو یداد راش یچ یبرا کنه؟ یم یغلط چه اونجا  -

 ؟ییتنها روزهیف خونه؟

 . آراز ایب: دمینال و بسته را میها چشم

 .سیپل بزن زنگ  -

  بگم؟ ی چ  بزنم زنگ: کردم یا ناله

 . خونه تو  ادیب نذار. دمیرس کن قطع  -

 به پا و شد باز یورود  در که کردم یم  باز را دهانم

 نیا انداخته راه یبساط و بند چه... اوهَ :  گذاشت خانه

  گذاشتن کاله  اون و نیا سر از شرفی ب. سگ تخم

 .زده  بیج  به خوب

 .بزن حرف درست ژنیب: کردم جدا گوشم از را یگوش

 نمانیب ما که یراحت مبلمان پشت و سالن یسو آن از

 بهت گم؟یم دروغ مگه: دیکش ادیفر داشتند، قرار

 سایوا کردم؟ نیتوه تیحروم  بچه یبابا به برخورد؟

  یعنی. یباش  حامله ماهه شیش ادی ینم  بهت. نمیبب

 شیپ ماه شی ش تو مگه ؟ی دییزا بود تند  شتیآت نقدریا

. که زنهیم  حرفا نیا از بزرگتر شکم نیا ؟ینشد زنش

  پات تا سر تا نبود معلوم یز ی چ ماهت شش نینگ سر

 .ییبزا قراره یزود به یدیفهم ینم یدیدینم و



 .آمد جلو گرید یقدم

 باال را میها  دست... عقب گرید قدم کی. رفتم عقب

 .ژنیب نداره یربط تو به: بردم

. نبودم که من ؟یدیپریم  باهاش ام یبود  من زن  -

 .یبود خوابش ریز... دونستم ینم

 . کردم  نگاهش ناباورانه . دیکش ریت ام معده

 ... ژنیب  -

 شده خشک سق را زبانم و دادم قورت را دهانم آب

 . نکردم انتی خ بهت چوقتیه من: دمیکش

 منم ی گفت تو... ! بابا نه: مسخره و بلند. دیخند

  نه؟ نیاوردین ریگ من از هالوتر ... هالو

 ونیز یتلو مقابل ناگهان. آمد جلو گرید قدم چند

: دیخند وارید به آراز ینقاش  یتابلو دنید با. دیچرخ 

 بذار خواد؟ یم و خاطرت نقدریا یعنی ؟ییتو نیا

 .نمیبب

. دمیکش باال ها پله از را خودم. برداشتم قدم عجله با

 شکمم به که بود درد برداشتم  جلو به که یقدم هر

  و ختیآم هم در ام معده با شکمم درد. شد  یم قیتزر



  به و شده خم  ها پله پاگرد یرو درد از. کردم یا ناله

 .انداختم چنگ یچوب  یها نرده

 به. دمیشن  شد،ی م تر کینزد که را شیها قدم یصدا

  باال یبعد یها پله از را خودم. خوردم تکان یسخت

  را دستم. کرد ینم کار ذهنم... اتاق سمت به. دمیکش

  اتاق در. بود قفل اتاق در. کردم دراز رهیدستگ به

  وحشت با. یلعنت بود؟ ممکن مگر بود؟ قفل ام خانه

 قدم برخورد یصدا. چرخاندم طرف دو به را نگاهم

 خم درد از. دیرس گوش  به پله یها پارکت به شیها

 و خودم اتاق به ورود یبرا برداشتم یزیخ. شدم

  اتاق نیبزرگتر. داشت یادیز فاصله... اتاقمان. آراز

 را دستم. بود گرفته قرار راهرو ته در درست خانه

  گرد مبلمان. چرخاندم  چشم و گذاشتم شکمم یرو

 ها آن سمت به... میرو  شیپ فرش یرو شده دهیچ

 . برداشتم زیخ

 یترس یم من از: دیچی پ خانه در بلندش یصدا

 روزه؟یف

 و دمیکش  مبل پشت را خودم. دادم فرو را دهانم آب

  انگشتانم و دیچیپ شی صدا. گرفتم را  آراز شماره

 .شد رها و نداشت دستم در یگوش حفظ یبرا یتوان



 

     ک ی و شصت  و ستیدو     

      س .راز     

 

 ؟یکرد فرار بزنم صدمه بهت  خوامیم یکن یم فکر  -

  ام معده توانم تمام با. گذاشتم هم یرو  را میها چشم

 آروم... باش آروم: کردم  تکرار ذهن در و فشردم را

 . یلعنت باش آروم. باش

 صدمه بهت من: دیکش عربده تر  محکم بار نیا

 .دارم  اجیاحت بهت من. زنمینم

 شیها قدم یصدا. دمیکش مبل پشت شتریب را خودم

 . شد تر کینزد

  گفتم. کن ول  و ناموست  یب شوهر اون گفتم بهت  -

 لنگه یم کارش  یجا هی  نیا گفتم. نشو کینزد بهش

 ؟یکرد کار ی چ تو یول

 از یخبر. دیرس گوشم به شیها قدم توقف یصدا

  دمیکش یم یپ در یپ یها نفس. نبود شدنش  کینزد

 . دمیکش یسرک.  بخشم امیالت را درد یاندک تا



 .  روزهیف یخوشگل یلیخ. کن نگاه و خودت  -

  یبزرگ یتابلو. بود ستادهی ا میها عکس  از یکی مقابل

. بود کرده نصب ها پله یروبرو درست  آراز که

 شینما  به مرا ریتصو که دیسف و  اهیس یخطوط

  یچاقو به من نگاه و برد باال را دستش. بود گذاشته

 آن هر. د یلرز تنم تمام.  افتاد دستش ی تو  آشپزخانه

 چاقو بود کرده فرصت یک. بروم حال از داشت احتمال

  بردارد؟ آشپزخانه از را

. یدینم گوش  و حرفم یراض خود از ی جنده تو  -

 شه؟یم یچ یند گوش حرفم  به یوقت ی دونینم هنوز

 به برگشت سرعت به. کردم یا ناله و دیچیپ درد

 سرم توان تمام با و برده  میها دندان نیب را لبم. سمتم

  قدم. انداختم چنگ فرش لبه به و دمیکش عقب را

  آراز ادیفر یصدا همزمان که شد یم کی نزد شیها

 ... روزه یف: دیچیپ

 یآهن بلند هیپا به... ز یم سمت به دمیکش را دستم

  گلدان. دمشیکش  خود سمت به و زده چنگ زیم ییطال

 عبور سرم  یرو از و خورد غلت شیرو ینیچ بزرگ

 با بود همراه شکستنش ی صدا. افتاد نیزم به و کرد



 و دهیکش درد از یا نعرفه. تنم یرو زیم شدن رها

 . رفت یاه یس چشمانم

 *** 

 ژن،ی ب یریدستگ از بعد... یزمستان شب  مهین کی در

  چیه نینگ یبرا مانمیزا برخالف. آمد ایدن به پسرکم

 . ستین ذهنم در چیه و ندارم  خاطر به چیه. دمینفهم

  درد و ام آمده  باال شکم  از یخبر کردم باز که چشم

  یبرا برداشتم یزیخ وحشت با. نبود تنم در دهیچیپ

  و شده کنده مبل یرو از سرعت به او و شدن بلند

 به: گذاشت تخت یرو کنارم را دستانش. آمد جلو

 ؟ یاومد هوش

 .اومد ایدن به آزاد: دیخند و دمیکش شکمم به را دستم

 پسرکم و بودم زنده هنوز  من. کردم نگاهش ناباورانه

  قتیحق دنبال به یفندق یها چشم در. بود آمده ایدن به

...  من یخدا . ستین دروغ دیرس یم نظر به و گشتم

 .  دمیکش یا آسوده نفس. ایخدا

 اومد ایدن به پسرمون: د یچیپ تنم دور به  را دستانش

 .روزهیف



:  نهاد ام یشان یپ به یا بوسه و گرفت قاب  را صورتم

 ؟یدار درد

 آمده ایدن به پسرکم یوقت بود بهیغر من با درد درد؟

 .نمشیبب: کردم یا ناله. بود

 

     دو و شصت  و ستیدو     

      س .راز     

 

  را زیچ چیه  من اما... فردا که کرد بهانه را شب مهین

...  پسرکم آوردن یبرا. افتاد راه باالخره. رفتمیپذ ینم

. دمیکش پر پسرکم سمت به  لچریو یرو...  بعد یساعت

  لچریو یپشت به دهیچسب  بزرگ لهیم از زانیآو سرم

 .  کند محروم پسرکم دنید از مرا توانست ینم هم

  میپاها یرو. سپردش آغوشم به یمهربان با جوان زن

 اریبس بود کوچک صورتش. کردم بغض. گذاشت

  یکیپالست ی ها لوله نطوریهم... شیها  دست. کوچک

 اما کرد بسته و باز را دهانش. بود زانی آو تنش به که

. برداشتم سر. نبود چشمانش شدن گشوده از یخبر



 حالش: زد یلبخند و کردم نگاه پرستار یها چشم به

 .اومده ایدن به زود  فقط خوبه

  کردم؟ یم بغض  یه چرا. کردم بغض. دم یلرز خود به

 یسر. آزادم یبرا. پسرکم یبرا کردم یم بغض

  در... یقد بزرگ شهیش پشت از. دمید را او. چرخاندم

 میها اشک . زد لبخند میرو به...  ما یتماشا حال

  کوچکش دست به را ام اشاره انگشت. شد ریسراز

  یرو اشکم. نبود هم انگشتم اندازه به دستش. دمیکش

  نباش نگران: زد یلبخند پرستار . دیچک  اش برهنه تن

 . شهیم خوب

 اشک. نمشیبب توانستم یم که بود خوب. بود خوب

 نبود قرار زن نیا. گرفت  راه یگرید از  بعد یکی میها

  صورت نیا دنید به من. کند درک را ام ینگران

. بودم خوب  لحظه نیا  در من ... من. نداشتم یدیام

 میبرا بودن خوب نیهم  جهان تمام از و بودم خوب

 شهیش پشت او. بود آغوشم در پسرکم. داشت ارزش

  خوب نمینگ. چرخاندم  چشم  یتند به... نمینگ و بود ها

.  بود یم مراقبش او. بود خوب قطعا... دخترکم بود؟

 .  بود یم مراقبش مطمئنا



 در یدرد. دمیکش نشیشمیابر صورت  یرو را دستم

 یبرا  پرستار زن و رفت هم در صورتم. دیچیپ ام معده

 تو برگرده دیبا گهید: شد خم آغوشم از آزاد گرفتن

 .دستگاه

 کردم خم را سرم. گشودم را میها دست یسخت به

  باز را میها دست. شد مانع  پرستار و دنشیبوس یبرا

 او. دیکش رونیب آغوشم از را پسرکم او و کردم

. شد خم میپاها مقابل. دیکش یم را انتظارم اتاق رونیب

 و؟ پسرمون یدید: گذاشت زانوانم یرو  را دستانش

  ختندیر. نداشت میها اشک حفظ یبرا یتوان  میها چشم

 .نکن هیگر: آمد باال دستش و

 زده حلقه گردنش دور به  را دستانم. کردم خم را سرم

  اشک دادم اجازه. بردم فرو شیموها نیب  را صورتم و

  خوشبخت. بودم خوشبخت... من. زدی بر فرو میها

 دخترکم. بود او که بودم خوشبخت . داشتمش که بودم

 . کوچکم خانواده. پسرکم حال. بود

  هر: دیخند او و دیکش ریت ام  معده. آمد  جلو دستانش

 ... اومد بود یطور

.  برد عقب را سرش. دمیخند   میها اشک نیب. دمیخند

 با و کرده  نوازش را میموها نیب. آورد  باال را دستش



 هم تو: دی خند صورتم در نشسته اشک به یها چشم

 . شهیم درست یچ همه دونم یم. دونمیم . یشیم خوب

 ...نینگ  -

 چند تا: زد لبخند و آوردم  زبان به  را دخترکم نام

 دهیچسب... بچه از کند ینم  دل. بود نجای ا شیپ ساعت

  مجبورش. اومد ینم کوتاه  و شهیش نیهم به بود

 . کنه استراحت کمی و خونه بره کردم

  تخت یرو و دیکش آغوشم به. گرداند برم اتاقم به

  کیشر را تختم هم باز او. زد یرعد آسمان. گذاشتم

 یتختا  نیا یول  یکرد عادتم بد: دیخند و شد

 . بخوابم سنگم یرو تونم یم کردن ثابت مارستانیب

 به را تنش یبو. کردم پنهان اش نهیس در را سرم

 .دمیکش اش نهیس به شتریب را صورتم و دهیکش مشام

 ... ای یکن یم  یدلتنگ رفع یدار االن: دی خند آرام آرام

 و کردم نگاهش. برداشتم سر بعدش سکوت  و ای با

  باال ییابرو و دهیکش باال  طنتیش با را  شیها چشم

  حواله اش نهیس به را  مشتم و کرده ی اخم. انداخت

 ... منحرف: کردم



 به و خودش یه داره که یاون ندارم یر یتقص من  -

 . اییتو مالهیم من

 شد مانع سرعت به که رفتن عقب یبرا خوردم یتکان

 .  یافت یم: گرفتم تر محکم و

  نگاهم و ده یکش دراز سقف به رو. کردم حرکت یکم

 ...آراز: دوختم دیسف سقف به را

 .جانم  -

 نه؟. نیهم یعنی  یخوشبخت  -

 .  نهیهم  یخوشبخت  -

 ...ژنیب: کردم مشت را دستم

 .  برسه اعمالش یسزا به شمیم مطمئن  -

 ...اموال دنیکش باال  -

  یکار مسائل مورد در ی خوا یم: شد  جا به جا یکم

 م؟ یبزن حرف

 .یباش یبد آدم خوام ینم: کردم فوت را نفسم

. بود نخواهم یبد آدم چوقتیه دمیم قول بهت من  -

 ...اما



. نمیبب را صورتش تا کردم جا به جا را سرم  شیاما با

 باال شد یم  قیتزر بدنم به که یسرم با همراه را دستم

  یلیخ ایبعض بذارم تونم ینم اما: داد ادامه و آوردم

 . برن در ساده

 

     سه و شصت  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 دیرس یم  نظر به که یبعد  یروزها... بعد یروزها 

 به را ذهنم کنند، خالص مارستان یب از مرا ستین قرار

  در من.  چرخاند یم آراز  انتقام نقطه انیپا دنبال

  از هر توانستم یم تنها که یاتاق در و مارستانیب

 یم دنمید یبرا که یزانیعز و نمیبب را پسرکم یگاه

 آراز که شمیاندیب نیا به تا داشتم یادیز فرصت آمدند،

 .  داد خواهد انیپا خود انتقام به یزمان چه

 یم فرار روزها یوقت دیرسی م نظر به  کوتاه زمستان

 روز کی. بود شده پوش دیسف جا  همه. کردند

 مو مرد و خانم  میمر که بود یداشتن دوست یزمستان



  یرزها گل دسته. گذاشتند اتاقم به پا همراهش دیسف

  سراسر نگاه نشست، زمیم یرو به که ی آب و یصورت

 او و دمیکش خانم می مر یها چشم  به را تشکرم

  مخمل جعبه و دیبوس را  ام گونه. زد می رو به یلبخند

: گفت  دیسف مو مرد. نهاد دستم در  را یآب و سبز

 . دختر یباش خوب شهیهم

 .  دادم کش  را لبخندم

 ییطال دار نینگ العاده فوق دستبند برق به خانم میمر

 .  نیدیکش  یم زحمت دینبا: دمیخند من و زد لبخند

  خواستم  یم پسرمونم  یکادو. هست  فهیوظ: دیخند

 از میتونست و خونه می رفت یوقت گذاشتم یول ارمیب

 . مشین یبب کینزد

 مو مرد. پسرکم مثل... رها و آزاد. دمیخند بلندتر

  جا به جا  اتاقم یتو چرم  رنگ یآب مبل یرو دیسف

 ن؟یذاریم یچ و اسمش: شد

 . آزاد: دمیکش یقیعم نفس

 .ینطور یا که هشیم یقاط  آراز با: دیخند خانم میمر

 چه. داشت یتیاهم چه... الیخیب. انداختم باال یا شانه

 سال ی سالها و ماندم یم زنده اگر  داشت یتیاهم



  با آ... آ گفتن یبرا کردم یم باز دهان یوقت... گرید

  و چرخاندند یم سر دو هر یداشتن دوست کاله

 .  کردند یم میتماشا

 . قشنگه: فشرد را دستم خانم میمر

 میمر از. دیرس راه از دخترکم. کردم نگاهش خجل

  مرا یسخت به که یدیسف مو مرد و کرد ییرایپذ خانم

 و دیکش آغوش به را  دخترکم داد یم  قرار مخاطب

 جان؟  بابا  یخوب: دیپرس

  محبت از پر ریتصو به نتوانستم من  و دیخند نینگ

 نیب چشمم از دور به که ی محبت از. نزنم لبخند مقابلم

 . بود گرفته شکل دخترکم و دیسف مو مرد

 خانم؟ عروس هیک شما یعروس: دیخند خانم میمر

 .شد  مرخص مامانم وقت هر: کرد نگاهم نینگ

 ییدردها وجود با. بودم دواریام من. زدم یتلخ لبخند

 بودم دواریام. بودم دواری ام د،یچیپ یم وجودم در که

 ...  ندهیآ به

 خانه به من بدون آزادم تولد از بعد روز کی و ستیب

 تدارک شیبرا من که رفت یاتاق به من بدون. رفت

  مارستانیب سقف ریز تنها که را یشب مهین. بودم دهید



 از دیبا. بردم فرو بالشت در را سرم کردم، یم یط

  یروز دیشا. کرد یم عادت من نبودن به حاال نیهم

 هر آمد،  یم باال ام معده از که یدرد. بودم ینم من

 چشم. دیرس ام قهیشق تا و شد شتریب. شد شتریب  لحظه

  به لرز و  افتاد شمارش به میها نفس... سوخت میها

  تحمل توان خت،یآم هم در درد با که سرما حس. جانم

 آن هر که یدرد از دمی چیپ و دمیچیپ خود  به. افتمین

 .  ردیبگ را جانم توانست یم

. آمد آراز اما. دمینفهم را ساعتش. شد باز اتاق در

 در را خودش... بود اهیس  هنوز هوا ی وقت آمد آراز

  را میها چشم. برداشت یز یخ دنمید با و  انداخت اتاق

 با. رفت سرم ریز به دستش. کردم یا  ناله و بسته

 نیح من و کرد ترک را اتاق... دیکش عقب ترس

  شده قفل یها دندان نیب از... دمینال  رفتنش رونیب

 . خواستم ینم را رفتنش... ام

 

     چهار  و شصت  و ستیدو     

      س .راز     

 



  به. مردن به. بودم کرده فکر مرگ به روز کی

 ییدردها از شدن خالص یبرا... یخودکش به. نبودن

 ...  ییرها  یبرا. کرد  یم قیتزر جانم به ژنیب که

  درد وجود با. دمیجنگ  یم ماندن زنده  یبرا امروز

 تک دنیکش ر یت وجود با. بود افتاده جانم  به که یقیعم

  دندان داشت که یلرز وجود با. میها استخوان تک

  یم بودن زنده من هم باز دییسا یم  هم به را میها

 یم قیعم یها نفس و  بسته را میها چشم . خواستم

  دل در. بودن زنده یبرا  قیعم یها  نفس. دمیکش

  یم من. بودن زنده یبرا بود یالتماس ام زمزمه

. باشم مامان کنار خواستم  یم من. باشم زنده خواستم

. بودم محروم مامان دنید از بود روز سه و ستیب من

  من. بودم دهیند را مامان گذشته روز و ستیب من

.  خواستمیم را تختم من. خواستم  یم را ام خانه دنید

 ام نهیس یرو  را پسرکم و  راستم سمت در را دخترکم

.  خواستم یم را اش دوباره آغوش من. خواستم یم

 .رمی بم خواستم  ینم من. خواستم ینم مرگ

 مرا و برگشت. تخت یرو نشست و برگشت. برگشت

  یها دکمه یدکتر داد اجازه و برگشت. کند تخت از

 گرم میبازو داد اجازه و برگشت. کند باز را راهنمیپ

. کنم حس میرگها درون به  را یعیما قیتزر من و شود



. دیکش  میبازوها یرو به وار نوازش را دستانش

.  اورمیب تاب نتوانستم من و کرد نوازشم. کرد نوازشم

 یب و آرامش بار نیا نتوانستم. رمیبگ  آرام نتوانستم

  لحظه هر درد. بخرم جانم  به انگشتانش از را یدرد

  و چاندیپ  خود به مرا و شد تر قیعم. شد تر قیعم

. برد فرو دهانم در را دستش. زدم چنگ  را شیبازو

 هر... ریبگ گاز: گفت گوشم کنار او و کردم یا ناله

 .ریبگ  گاز و دستام لبات یجا یداشت درد وقت

  و انداختم چنگ دکتر یبازو به. ختیر فرو میها اشک

 یاندک  کرد یم ین یسنگ  تنم یرو که را یسر

 .بمانم زنده کاش. چرخاندم

 

 

 ___________________________ 

  قطعش نجایا الزمه کردم فکر اما شد کوتاه پست نیا

 کنم

 

     پنج و شصت  و ستیدو     
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  و انداختم چنگ دکتر یبازو به. ختیر فرو میها اشک

 یاندک  کرد یم ین یسنگ  تنم یرو که را یسر

 .بمانم زنده کاش. چرخاندم

 *** 

  یم کنم فیتوص یکس ی برا  را سرطان بخواهم اگر

 را تی جا کی. است مار به  هیشب سرطان میبگو توانم

 یم پخش تنت تمام در آرام آرام سم و زند یم شین

 به استخوان. خون به خون... سلول به  سلول. شود

 .  ذره به ذره... استخوان

 مثل. شود یم بیعج زی چ همه یریگ ی م که سرطان

  یها  آدم. شود یم تر یداشتن دوست... آسمان

 به که  ییروزها به. شوند یم زتریعز اطرافت

  اخم خودت به و یشیاند یم ،یا کرده فکر نداشتنشان

 به. تری فرار و شوند یم  تر محکم روزها. یکن یم

  داده دست از را ساعت نیچند ییآ یم که خودت

 یها  یدلسوز. وجود از یقسمت شود یم ترس... یا

 ندیآ یم که ییها نگاه... نطوریهم هم انیاطراف



 یدرد و زندیر یم شتریب  روز هر که ییموها. سمتت

 .  شود یم خونت  و گوشت از یقسمت کم کم انگار که

 تک تک  از. یبرو... یشو رها خواهد یم دلت

  دلسوزانه یها نگاه با توانند یم را تو که یکسان

  مارستانیب اتاق در را خودت. یکن یدور کنند تماشا

  خوب عتری سر چه هر یخواه  یم و یکن یم یزندان

 هم اگر. یباش داشته یدیام من مثل اگر... یشو

 و شوند  یم آورتر عذاب دردها دیشا نباشد یدیام

  یبرا و یشو یم مرگ طالب... تر ی طوالن  روزها

 ...التماس مردن

 را التماسم دم یچیپ خودم به درد از که روز هر من اما

 زنده یبرا  ختمیر میخدا و فام یعرفان دکتر یپا به

 میریم هم با  شو خوب: خواند گوشم کنار آراز. ماندن

 ...چراغ شاه

 ...رفتنمان چراغ شاه یادآور ی. دمیخند

  را صورتش و داد تنش به  یتکان. برخاست شیجا از

  چلچراغ ر ی ز شاهچراغ دم: داد حرکت صورتم مقابل

 .یکرد توبه یشد مونیپش حرم تو یرفت.  یکرد وعده

 دنشید بهتر یبرا کردم جا به جا بالشت یرو را سرم

 و چشمات: برد باالتر را شیصدا جانیه با او و



 شونه و  موهات. یکرد خوب  جونوم یکرد سرمه

  جونوم یکرد وونهید و من. یکرد خوب  جونوم یکرد

 گله دل زیعز داره اندازه ام ییوفا یب . یکرد خوب

 . داره گله دل زیعز. داره

. دمیخند و  فشرده ام معده یرو را دستم. دمیخند بلند

 ...  ییتنها در. گذشت که ییروزها به دمیخند

  حضورم از بعد روز نوزده و ماه کی فام یعرفان دکتر

 یم یسخت به که ییروزها و مارستانیب در مداومم

 را شیصدا  که یآراز به. ستادیا تختم  یباال گذشت،

  خوبه حالت: گفت و دیخند  بود انداخته سرش یرو

 .مهندس

 منم شهیم که بهتر: داد تکان یسر  و دیخند آراز

 .رمیگ یم یانرژ

 دست فام یعرفان دکتر و خجالت از زدم گاز را لبم

  خوندنت که بخون... بخون: دیکوب اش شانه یرو

 .کنه یم خوب   و حالش

 امر شما دکتر؟ بخونم یچ: کرد کج  یسر آراز

 ...بفرما

 . دیبرآ دل از یچ هر  -



 ینفس یالیخیب با او و  آراز یبرا رفتم غره چشم

 یوا کرده خو خود یآروم به امروز دلوم: دیکش

 جادو و من اهشیس چشمون ادی... دلبر یوا  جونوم

 ... دلبر یوا جونوم یوا کرده

  پرستار چند. دیخند فام یعرفان دکتر و زدم شیصدا

 مقابل از را دستش او و ستادندیا در  چهارچوب در

 پر شیپ دلوم: رفت نشانه سمتم به پرستاران صورت

 . دلوم دلوم دلوم زنه یم در خونه  هر به. زنهیم

 را شیصدا او و دمیکوب صورتم  یرو را دستانم جفت

 ادامه و  کرد آرامتر را شیصدا جانی ه. آورد نییپا

 یوا. جوونه ما دل. عاشقونه اری مهربونه خداا: داد

... عاشق قلب واسه. دونهیم خوب خودش... یوا

 !یوا . یوا یوا. گرونه ییجدا

 

     شش و شصت  و ستیدو     
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 نگاهم. کرد کج  یسر او و بلند. دیخند فام یدکترعرفان

 یصدا. کردم شیتماشا انگشتانم نیب از من و کرد

 . یعاشق یلیخ: گفت یا دخترانه

 که یدخترک به. یورود در سمت به. میبرگشت عقب به

  رتیح با. است دچار من درد به دیرس یم نظر به

 ...یلیخ: دی خند اما آراز. کردم نگاهش

 ؟یشوهرش  -

 .خانممه: داد تکان یسر آراز

. خوبه: کشاند من به آراز  از را نگاهش بار نیا دختر

 .یدار یمرد نیهمچ هی که خوبه

  خوب دوارمیام: کرد کج  یسر. دادم  تکان را سرم

 . بخاطرش. یبش

 ...هم تو: دیدو میها  چشم به اشک

 ... خوب خوب. شمیم خوب  گهید روز چند: زد یلبخند

 فام یعرفان دکتر یسو  به را نگاهم زده جانیه

  میها لب ی رو آمده لبخند نشییپا سر با. برگرداندم

. دختر سمت برگرداندم را سرم یتند به . شد خشک

 نیا. بکشه و انتظارم ندارم یمرد من: زد یلبخند

 . دارم قبول و رفتن



  آهنگ: چرخاند  یسر دختر. شد زانی آو میها شانه

 ؟یخون یم هم  یدرخواست

 . ندارم ییصدا:  دیخند آراز

 .آرومه یول بده یلیخ صدات  -

 .باشم بلد و آهنگش: داد تکان یسر

 رونیب اش یصورت روپوش بیج از را یگوش دختر

 نیا: گرفت  آراز سمت به را آن بعد لحظه چند. دیکش

 .خوام یم و

 .  بدم گوش باری بذار. ستمین بلد یلیخ : دیخند آراز

 .نیبش ا یب: زد تختم به یا اشاره فام یعرفان دکتر

 یم که تختم لب. آمد جلو  او و بود دختر به منظورش

 فام یعرفان دکتر یسو به من از را نگاهش نشست،

 خوبه؟: دیکش

 . شهیم بهترم. خوبه: گفت  نانیاطم با فام یعرفان دکتر

  ستین قرار خوشحالم... خوبه : زد یبزرگ لبخند دختر

 . بشه  خوب من مثل

  موهات: گفت دختر و فرستادم گوش پشت را میموها

 . داره یکولگ و کج



  کار: زدم آراز به یا اشاره  چشم با و دمیگز را لبم

 دمیم رو یچیق بازم. دارم دوسش من یول خودشه

 . دستش

 نییپا را سرش و  نشست اشک به  شیها چشم

 . انداخت

 برام آهنگش. باشه خوب دمینم قول: آمد جلو آراز

 ...  دهیجد

 و گذاشته زانوانم  یرو را سرم. دمیکش باال را زانوانم

 .  دمی چی پ ها آن دور به را دستانم

 هر. ستین عادت رو  از که یعشق یعنی یمرد  -

 یعنی رتیغ.  ستین رتیغ که اسمش یاد یفر و بغض

 معنا یآزاد واست من مشت تو. باشه تتیامن عشقم

  مرد عمرم آخر  تا. مونمیم تو مرد هم یبذار  تنها. شه

.  خونمیم رو عشقت معصومت چشم  از. مونمیم تو

 .مونمیم تو مرد مرگ تا که نهیهم

  و کرده جمع را صورتش. آورد نییپا را شیصدا

 .مونمیم تو مرد : داد ادامه

  آراز و شد یم پخش یمیمال یصدا  با آهنگ تمیر

 .کرد  یم یهمخوان خواننده  همراه



  بگم تونم ینم یگاه. بارم ینم اما ابرم از پر یگاه  -

 همه نیا یماه از یهالل زخمامم هالک. دارم دوست

 ...یگاه دهیم زجرم تی مظلوم

 .دیچک  آراز چشم از یاشک قطره

 زن. شم کم خودم از که خواد یم غم عمره هی  -

 به یگاه قله هی شکوه. شم خم ذارهینم اما بودنت

 . درداشه و بغض به یگاه عشق ارزش  برفاشه

 چانه. دمید را بغضش من. انداخت نیی پا را سرش

 تنهام: بست را شیها چشم  آراز و دمید را لرزانش

 تو مرد عمرم آخر تا . مونمیم تو مرد  هم یبذار

. خونم یم رو عشقت معصومت چشم از. مونمیم

 .مونمیم تو مرد مرگ تا که نهیهم

 

     هفت  و شصت  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

 چانه. دمید را بغضش من. انداخت نیی پا را سرش

 تنهام: بست را شیها چشم  آراز و دمید را لرزانش



 تو مرد عمرم آخر تا . مونمیم تو مرد  هم یبذار

. خونم یم رو عشقت معصومت چشم از. مونمیم

 .مونمیم تو مرد مرگ تا که نهیهم

 *** 

  کینزد از را مرگ تا مارستانیب به بودم آمده دیشا

 یم درک و دمید یم را مرگ دیبا هم دیشا. بچشم

 .  کردم

 .  کردم درک بعد روز چهار  را مرگ

  یرو کنارم بود  یپزشک یدانشجو که ینام  الناز یوقت

 به اش ییدانشجو دوران عشق از و  نشسته تخت

 یم مارستانیب  یرو بایز دکتر و یداشتن دوست استاد

 .  کرد خم شانه سمت به یسر گفت،

. کرد خم را سرش او و گرفتم را دستش سرعت به

: گفت زد یم هیتک ام شانه به که را  اش یشانیپ

 . باشم ینجور یا قهیدق هی بذار جون روزهیف

 سرد. بود سرد شیها دست. کردم دراز را دستم

  و دادم تکانش. من یها دست از سردتر یلیخ... بود

 ...الناز: زدم شیصدا. نخورد یتکان او

 ...الناز: کردم یا  ناله یسخت به. نبود یپاسخ



 ادیفر. چرخاندم چشم یتند به. نبود ی پاسخ هم باز

 ...کمک: دمیکش

 دنم،ید با داشت یبرم قدم جلوتر  قدم چند که یپرستار 

 حرف. زنه  ینم حرف:  دمیکش ادیفر. دیدو سمتم به

 .زنهینم

 را دستش. کرد شیجدا  ام شانه یرو  از پرستار

 .الناز: دمیکش

  بخش سمت به و کرد بلندش آغوشش در جوان مرد

 سرمم و  دنبالشان به. برداشتم جلو به  یقدم. دیدو

  دهیکش دستم از را سرم. برگشتم عقب  به. شد دهیکش

 به میها چشم مقابل که ی الناز دنبال دمیدو. دمیدو و

.  رفت دکترها دست ریز به  که. شد سپرده دیسف تخت

 دیسف روپوش با که افتاد یجوان مرد ی رو به نگاهم

 سر ها ک ی سرام یرو  میپاها مقابل. شد کینزد از

. انداخت چنگ دستمان بغل تخت  به را دستش و خورد

  تخت سمت به و داشت  نگه سرپا را خود  یسخت به

 از یکی. زد  کنار را تخت  یباال مرد دو.  برداشت زیخ

  و شده پاره تومور: گفت دار دیسف روپوش مردان

 . افتاده راه یشکم یزی خونر

 .  کن آماده و عمل اتاق: دیکش ادیفر مرد



  و باز ناباورانه دهانم. دوختم الناز به را ناباورم نگاه

  قصد اما بودند کرده تار را دمید ها اشک. شد بسته

 . نداشتند شدن رها

:  دیکش ادی فر و دستانش نیب. آورد باال  را الناز دست

  جراح یخواست ینم مگه  ؟یبش دکتر یخواست ینم مگه

 . کن باز و  چشات ؟یبش

 . کردم روپوشم بند را دستم

: دیپر جا از مرد و تخت به... شد کینزد یکس

 . میدیم انتقالش

 یصدا ناگهان و رفت تخت هیپا سمت به مرد دست

 . شد بلند دستگاه ممتد بوق

 .  کرده یقلب ستیا: دی پر جا از مرد

 ... یسخت به. دمیکش را تنم. برداشتم  عقب به یقدم

 او و دکتر دست در. نشست الناز تن یرو  ییها دسته

 .  ژول ستیدو: گفت بلند

 .  برگردد نبود قرار الناز. رفتم تر عقب

 به دشیسف روپوش با. دیرس راه از فام یعرفان دکتر

 دست یرو  دست و الناز تخت به. شد  کی نزد تخت

 مقابل جوان مرد شده کرخت تن. گذاشت جوان مرد



 پشت تخت  یرو به و  خورد یسکندر میها چشم

 . افتاد سرش

 یبرا  تخت  یرو که یالناز به پشت. چرخاندم را میرو

 از را یگوش. افتادم راه به بود، شده  خوب شهیهم

 جانم با. گرفتم شماره و دهیکش رونیب  روپوشم بیج

 ...آراز: کردم ناله  آراز گفتن

 شده؟  یچ... جانم  -

 ایب. خونه ببر و من ایب. ببر و من ایب: دیترک بغضم

 . هام بچه شیپ. خودت ش یپ ببر و من

 

     هشت  و شصت  و ستیدو     

      س .راز     

 

  مردن من. خواستم ینم را  دیسف تخت یرو مردن من

  من. فرزندانم کنار در. خواستم یم را  آغوشش در

 که خواستم یم را پسرکم. خواستمیم  را نینگ دست

 یگوش نیاسکر پشت از تنها یطوالن  یروزها 

 یم را ام خانه به رفتن من. بودم کرده  شیتماشا

 .  خواستم



 . آمد آراز

 .  کرد اعتراض فام یعرفان دکتر

 .خواستم یم رفتن من. دمینال

 یتازگ به درمان... روز چند از بعد. برگرد گفت دکتر

  رفتن من. دمیکش نیطرف به را سرم و  است پاسخگو

 هم من بود ممکن یوقت نه. امدنین  و خواستم یم

 .دهم جان  دیسف تخت یرو  الناز چون

 زبان به چیه و دمید. داد تکان دکتر یبرا یسر

 گرفت را دستم. کرد ممیتقد را قشیعم لبخند . اوردمین

 به. مان خانه به. برد خانه به و کرد نی ماش سوار و

 به و آمد آغوشم در زده جانیه نینگ... میها بچه کنار

  بلند. دمیخند و دهیچرخ همراهش . چرخاندم خود دور

 به... آزاد  اتاق به کشاند و گرفت را دستم. دیخند بلند

 جان که یصورت به. بود آن یرو پسرکم که یاتاق

 که یعسل  یها چشم به. بود شده بزرگتر. بود گرفته

 .  کردند یم میتماشا

 . ستین آراز مثل. هیعسل چشاش: زد یلبخند نینگ

 یچشما  مثل. شهیم تر رهی ت بشه بزرگتر: زدم یلبخند

 .تو



. مونه یم  من یچشما مثل چشماش رینخ : دیورچ  لب

 . شهیم خوشگل نقدریهم من یچشما  مثل

 ام نهیس یرو  را سرش. چسباندم نهیس به را پسرکم

  یها لب. کردم تماشا را شیها چشم  و گذاشته

  به آمدن با که را خندانش صورت... را کوچکش

. دمیکش عقب و جلو را تنم. گذاشت شی نما به آغوشم

 با. چرخاندم را سرم. آمد اتاقش به لچریو با مامان

  مامان آراز...  سمتش دادم ُسر نیزم را خودم دنشید

  اشک. ختمی ر اشک مقابلش من و دیکش  تر کینزد را

 هقش هق. ختیر اش دهی چروک  صورت یرو  شیها

 به پسرکم و کشاندم مامان اغوش به را سرم. شد بلند

 نیب مامان و گرفت را آزاد. آمد جلو نینگ . افتاد هیگر

 مامان زانوان به را ام یشانیپ. دیخند  شیها اشک

  باال را سرم مامان. کرد آرامم تنش ی بو. چسباندم

 را سرش و گرفته قاب دستانش نیب را صورتم. دیکش

 .  کشاند نیطرف به

:  گفتم  مامان یها دست نیب. دمیکش یقیعم نفس

 .برگشتم

 هوش: داد تکان سر و دی خند  شیها اشک نیب. دیخند

 . اومد



 کرد اضافه اش جمله به ی طوالن یمکث با  را یانیپا ی

  باران بوسه را صورتش. دمیکش باال را خودم من و

 .کردم

.  دمیفهم زود یلیخ را نیا.  داد یم بهشت یبو ام خانه

 . یداشتن دوست یبهشت. بود بهشت  ام خانه

 سه به که یژنیب از. گفت پدرش از نشست کنارم نینگ

  یبرا آراز ی ها تالش از. بود شده محکوم حبس سال

  لیوک گرید که یحقوق یعل از. گفت ژنی ب انداختن ریگ

  ای ببخشد را ژنیب دیبا داند ینم نکهیا از. نبود ژنیب

 . نه

 با. آمد ام  خانه به بزرگ یگل دسته با ی ابانیخ سامان

 ها یگل یماه . دادند یم د یع دینو که ییها یگل یماه

  اومدم: شد خم گل دسته با مقابلم و کرد نینگ میتقد را

 .سالم زن مادر

  شانه یرو  دست آراز و زده جانیه و بلند. دمیخند

 .  نذار من خانم سر به سر: گذاشت اش

 سامان و دمی کش رونیب دستش از را بزرگ گل دسته

  شانس تو مثل که همه... حسود: شیبرا کرد یغرش

 .باشه کنارشون مادرزن ندارن



  را شیها  چشم و نشسته خانم حاج کنار حرف نیا با

 . چرخاند

: گذاشت زی م یرو به تنگ درون را یها  یماه نینگ

 .ادی  یم دیع داره

 ...  دیشا که ید یع. آمد یم دیع. زدم لبخند

 از بعد که کردم فکر پسرکم به. زدم کنار  را افکارم

 . بودمش گذاشته نیزم آغوشم از ها ساعت

 .مسافرت می بر: گفت آراز

 . نیبکش خط و  مسافرت دور... رینخ: کرد ینچ سامان

 ...سامان: دیخند زیر نینگ. کردم نگاهش متعجب

... گهید ه ینامرد: داد تکان را سرش ی ابانیخ سامان

 نیبد اجازه اگه  جان روزهی ف و شما اجازه با خانم حاج

 یبرا... م یبش آماده رو  مونده یباق ماه دو یکی نیا

 .ما یعروس

 . د یدرخش نگاهم

 . مسافرت اول: کرد ینچ آراز

. نه مسافرت  نه: دمیکش جلو مبل  یرو را خودم

 . دخترمه یعروس



 دراز آراز یبرا را زبانش سامان و د یگز لب نینگ

 یم مسافرت من: دیورچ لب  آراز و دیخند مامان. کرد

 . خوام

  نشسته کنارم که ینینگ خورده بافت یموها  به یدست

 کنم؟  کاری چ دخترکم یعروس  یبرا دیبا: دمیکش بود

 

 یشخص ی ها کانال در تنها داستان نی ا مطالعه    

     .باشدیم  مجاز سندهینو

 

     نه و شصت  و ستیدو     

      س .راز     

 

  که خواست یم اجازه مامان: گفت عیسر  یلیخ سامان

  یروزها برون بله یبرا. میبش مزاحم ی رسم طور به

 .  التیتعط آخر

 شماره ام دفترچه یرو. کردم استقبال جانیه با

 نیمه که  یروز... روزها شمارش یبرا... گذاشتم



 را نینگ. کرد یقطع را خش یتار و گرفت تماس خانم

 .  شد یم  قبل روز از باتریز روز هر که کردم تماشا

 یبو. شد ی م بزرگتر و د یکش یم قد روز هر پسرکم

  قرمز یا  سفره. بود دهیچی پ کوچکم بهشت  در بهار

. بودم یفرار یدیسف از. کردم ام خانه مهمان را رنگ

  خود همراه را الناز که بود یدیسف تخت ادآوری میبرا

 .  بود برده

 .  لداستی مگه: دیخند آراز

 داره؟ یربط چه: کردم اخم

. رفت صدقه قربان آزاد  یبرا و انداخته باال یا شانه

 را سامان. برد  دیخر یبرا پسرمان و نی نگ همراه مرا

 کرم شال. دیخر دانهی ع مامان یبرا. فراخواند هم

  یا نسکافه راهنیپ با و کرد انتخاب شی برا را یرنگ

 یداشتن دوست لباس نیا  در خانم حاج گفت. کرد ست

 و راهنیپ با را یا قهوه ساده یها کفش. شود یم تر

 سامان با و کرد اعتراض نینگ. کردم ست آراز شال

 نیاول پسرکم. دندید تدارک مامان ی برا یا هیهد

. گرفت هیهد سامان  و نینگ از را دشیع یکادو

 سامان و شد اتاقش مهمان بزرگ خرس عروسک

 . داشت و  هواش دیبا زنه برادر: گفت



 نیچن نیا ام خانه یوقت. نخواهم  مرگ داشتم حق من

 چهل من. بود یشاد از پر میروزها یوقت. بود گرم

  را یخوش تا بودم گذرانده یخوش از دور  به را سال

 او که یکسالی از کمتر در.  کنم تجربه سال کی نیا در

... پرواز یبرا بودم یبال ازمندین. بود شده عاشقم

 . یخوشبخت  نیا دنیکش ادیفر یبرا بودم یجان ازمندین

 خانه در ی همراه یبرا را دیسف مو مرد و خانم میمر

. دیخند و  کرد نگاهم آراز. کردم دعوت مان یبهشت

  مهین لحظات تمام... کردم باران بوسه را اش خنده

 بامداد کی  در... شد یم  آغاز دیجد سال که را شب

  و زدم وندیپ آراز برهنه تن به را  ام برهنه خود

 جدا را شیها  لب توپ، شدن بلند یصدا با او. دمیخند

  شیها لب نیب و شد خم دنم یبوس یبرا. دیخند و کرده

 .دمیخند

 آغوش در که یسال به. بودم دواریام سال نیا به من

 یزندگ  به من. بود شده آغاز او تن  انیم در... او

 . بود یبهشت ز یچ همه یوقت بودم دواریام

  یهمراه هی زیجه  دیخر در داشت میتصم خاتون میمر

 در سامان و نینگ شده یدار یخر ی خانه. کند ام

 هفتم طبقه. یداشتن دوست و خلوت داشت قرار یبرج



... یسبز  سر از پر یاطیح با رنگ دیسف یساختمان

  انتخابش تشیامن یبرا سامان گفت نینگ که یا خانه

 سامان حواله را تشکرم از پر نگاه من و است کرده

 .  کردم

  و خونم مامان: میبازو دور به انداخت دست نینگ

 ؟یکن یم خوشگل

 آغوش در یداشتن دوست یها لباس با که آزادم به

  تکان یسر و زده لبخند بود، رفته  خواب به آراز

 . نه که چرا: دادم

 که را یا خانه نینگ هیزی جه هیته یبرا داشتم میتصم

 فروشش. بگذارم فروش یبرا میکرد یم یزندگ آن در

  نینگ یعروس و  هیزیجه  یها  نهیهز تمام توانست یم

 . کند نیتام را

.  من به بعد و داشت تعلق  ژنیب به یروز که یا خانه

  یم حساب  به ام هیآتل روزها نیا از قبل که یا خانه

  یبخوا که نمردم من: نشاند چهره به یاخم  آراز. آمد

 ها نهیهز پس از میتون یم یوقت تا. یبفروش  یزیچ

 .میبفروش یز یچ ستی ن الزم  میایبرب

 که یا خانه. افتاد اتفاق یناباور کمال در زیچ همه

. شد آغاز یا سرمه رنگ  به یوارید با زدم طرح



  یآب شخوانیپ. داد سفارش  سامان را رنگ یآب مبلمان

  یجلو ییمویل یصندل دو  و میکرد رنگ  آراز همراه را

 نفره دو گذار و گشت روز سه از بعد را شخوانیپ

 .  میکرد دایپ آزاد بدون

 .  گرفت رنگ دخترکم خانه

 یابانی خ سامان دست به یشروط به را دخترکم

 . آورد زبان به  آراز که یشروط با. سپردم

  پشتوانه را عقد  ضمن شروط آراز و دمینفهم چیه من

 . کرد دخترم ندهیآ

  هشت داشت یپدر دخترکم... من کوچک بهشت در

 .خودش از  بزرگتر سال

 

     هفتاد   و ستیدو     

      س .راز     

 

 فام یعرفان دکتر یروبرو ... بهشتیارد یابتدا

 یآزاد من و  دوخت شاتمی آزما به را نگاهش. نشستم

  دکتر و دیخند پسرکم. کردم جا به جا را آغوشم یتو



 درمان روند که خوشحالم: داد تکان یسر فام یعرفان

 .داده جهینت

 یبرا یراه  دیام... من یزندگ کوچک یانزوا در

  دیام من. کردم یم لمس را  یخوشبخت من. بود درمان

 . بودم شده بهتر من. داشتم

 . گمیم کیتبر: گفت یخوشحال  با فام یعرفان دکتر

: کرد  رها را اش نهی س در شده حبس نفس آراز

 .دکتر ممنونم

 خدا و خودتون دیام و ها تالش ونیمد و همش  -

 تالش شما  و بودم واسطه من... خواست خدا. نیهست

 گهید سال چند و نیچند خانم روزهیف دوارمیام. نیکرد

 . یکن یزندگ خوشبخت  و یباش  سالمت هم

 خم دنشیکش آغوش به ی برا آراز. خورد  یتکان آزاد

: کردم زمزمه سپردم، یم که آغوشش به من و شد

 تا چقدر ستین مهم. کنم یزندگ خوام یم فقط من

 .  کنم یزندگ آرامش در بتونم  که یوقت

 یرو که آزاد. داشت فرمان یرو که را  دستش آراز

  از را سرش بود، رفته خواب به نیماش عقب یصندل

 .ممنونم خدا: دیکش ادیفر و برد رونیب پنجره



  چنگ را آراز یبازو من و افتاد هیگر به آزاد. دمیخند

  ها نیماش... برگرداندنش نیماش داخل به یبرا زدم

  خوب تو بودم گفته بودم گفته: دیخند آراز و زدند بوق

 ما. اولشه تازه نیا. یشیم نمیا از بهتر... یشیم

 . شهیم تموم. می دیم شکستش

 ییدردها به من. بودم دواریام دردها نیا انیپا به من

. بودم دواری ام نبودنشان و بودند شده قبل از کمتر که

 . بودم دواریام نیا از شیب یخوشبخت به من

 جشن به... یعروس لباس در نینگ  یتماشا به

  به. دیرس یم راه از تابستان آغاز با که یعروس

 . داشت یم دوست را او که یمرد کنار در دخترکم

 انیم در شدن حاضر و مرد نیا دست در دست به

 . بودم یفرار  ها آن از  را سال کی تمام که یتیجمع

  ام یزندگ در مرد نیا پررنگ حضور اعالم از من

 کس همه به را او بود قرار. نداشتم یا  واهمه گرید

 دیخورش... را ام یزندگ  آرامش منبع. دهم نشان

 ...  را کوچکم  بهشت

  یخوشبخت  از و کردم یم  علم قد یکس هر مقابل در

 نبود مهم که یمرد از... یزندگ ینیریش  از. گفتم یم

 یم اش یبزرگ اما... است کوچکتر من از سال نه



  هر به آراز از من. کند حل خود در را یآدم تواند

 . گفتم یم یکس

 .دخترکم  یعروس روز

 *** 

 و آمد. آمد تهران بهشتیارد مهین  در خانم نیمه

 . باشد همراهم جشن تدارک در تا شد سامان مهمان

 تخت و شد اضافه دخترکم  خانه به یکاربن یها  نتیکاب

 را یدیسف دهیارک. گرفت قرار شیسرجا یآسمان یآب

  و نینگ  آپارتمان تا مان خانه ریمس یفروش گل از

 اضافه یعسل  کنسول یرو به و کرده یدار یخر سامان

 زیم مهمان اش یآب  گلدان در هم ای لیزاموف. کردم

 . شد چوب تمام و یعسل  ونیزیتلو

 در پشت از را نینگ یصدا و زدم یچرخ خود دور به

 .  ندارم ی چیه من بابا: گفت آهسته که دمیشن یاصل

 .برداشتم جلو به یقدم

 .  ندارم مامان  جون به.  ندارم بخدا  -

  گهید روز چند من بابا: شد دار بغض  شیصدا

 ...و پول همه نیا ارمیب کجا از مهیعروس



  به دیکل نی نگ و کردم باز را خانه در. برداشتم یقدم

  ناباورانه و کرده جدا گوشش از را یگوش دست،

 دراز دستش یتو تلفن یسو  به را دستم. کرد نگاهم

 . زدم چنگ را یگوش و کرده

 ؟ی خوا یم یچ:  کردم بلند صدا یگوش یتو

...  به به: دیرس گوش به اش دهنده آزار یصدا

 .آشنا  امسال... دوست  پارسال.  خانم روزهیف

 

     ک ی و هفتاد  و ستیدو     

      س .راز     

 

 

  ام معده در را درد. کرد خ یس را تنم یموها  شیصدا

: زدم لبخند نینگ نگران یها چشم به من و چاندیپ

 ن؟ ینگ از  یخوا یم یچ

 . دیکش باال مادرش که یز یچ همون  -



  تمام. بودم نگرفته او از  یزیچ من. دم یلرز خود به

  را اموالش و داشته نگه  دانستم یم حقم  که را یزیچ

 . بودم بازگردانده او به

 ؟یباش زندان دی نبا مگه تو  -

 باشم عرضه یب یچ هر. باش  نداشته کار اونش به  -

  و من سگ  تخمه اون نذارم دارم عرضه یاونقدر

  تیزندگ کار  به یکار یخوا یم اگه. کنه  ها لهیم ریاس

 گم و گورم  منم. نقد... اریب ونیلیم صد... باشم نداشته

 .  کنم یم

  صد: رفتم عقب به یقدم . افتاد ام یشان یپ به ینیچ

 ون؟یلیم

 و بسته سرش پشت را در یزار  حال و  ناله با نینگ

 . دیکش نی طرف به را سرش. آمد جلو

 یلیخ... برم رانیا از  بتونم باشه یز یچ هی دیبا  -

 .یبرگردون بهم دیبا که  هیاون از کمتر

. کنم جورش بده وقت روز  چند: بستم را میها چشم

 .بفروشم  رو خونه دیبا

 ونیلیم صد یتونینم یمامان  شیتیت اون از یعنی  -

 ؟یبر کش



  یخوب کار البته: داد ادامه و دهم یپاسخ نداد اجازه

  و کنه تیخر من مثل که ست ین احمق اونقدر. کنه یم

 یچ تو دونه یم اون... دستت بسپاره و اموالش

 .یهست

  از خانه نیا دیخر یبرا آراز آنچه. دم یلرز خود به

  نهایا از شیب یمبلغ بود کرده پرداخت نینگ طرف

 .بود

 . زنمیم زنگ بهت کردم جور یوقت  -

 خوشم چندان. شهیم بد که نکن رید یلی خ. منتظرم  -

 ...پسره اون دست بسپارم و دخترم  ادی ینم

 .مامان: کرد ناله نینگ و کردم  قطع را تماس

 .مامان جان: باشم آرام  کردم یسع. گرفتم را دستش

 م؟یاری  یم کجا از پول همه نیا  -

  شده آزاد یک. باش نایا  فکر تو: انداختم باال یسر

 شده؟   آزاد یچطور

 هفته هی یول  یچطور  دونمینم: انداخت باال یا شانه

 .زنهی م زنگ هست

  یگ ینم یچ یه  چرا تو خب: دادم نوازش را صورتش

  ؟یموند  ساکت چرا جان؟ مامان



 پهن نیزم یرو که یآب  فرش یرو. دیلرز شیپاها

  خوب یدار تازه مامان؟ گفتم یم یچ: شد رها بود،

 برامون چقدر آراز خوبه؟ چقدر یچ همه نیبب. یشیم

 نصف گفت سامان... ستمین که کور. دهیکش زحمت

 به سامان کال رو نجایا تا داده آراز  رو خونه پول

 وقت اون بگم؟ یزیچ من شهیم مگه. بزنه اسمم

  یحت زمیعز  یبابا برام؟ کنه یم کاری چ خودم یبابا

 .مهیعروس که ستی ن مهم براش

  زایچ نیا به که دینبا. تهیعروس: انداختم باال یسر

  ییدا از. دمیم  و پولش فروشم یم رو خونه. یکن فکر

 میگردون یبرم رفت فروش که خونه رمی گ یم فرهادت

 .  دمیم اونم از. هست ام  خونه فروش پول... بهش

 . دیدرخش شیها چشم

.  حسابمه تو  هنوز آره: دادم تکان یسر زده جانیه

.  بره رانیا از خواد یم. شهیم تموم... بهش دمیم

  که ستین گهید. شهیم خوب یچ همه بعدش. کنه فرار

 .کنه تتیاذ

 .باشه: داد تکان یسر

 بعد به  نیا از اگه... مامان نینگ: گرفتم را دستش

 ؟یگیم بهم  شد یزیچ



 هر. گرفتم تماس ژنیب با. داد مثبت پاسخ نانیاطم با

 توانستم یم رساندم یم دستش به را پول  زودتر چه

 . ب کنم نینگ یزندگ سر از را  شرش زودتر

 بود نیا دشیتاک. فرستاد م یبرا بیغر و  بیعج یآدرس

  زیچ  حساب از مبلغ نیا کردن نقد. خواهد یم نقد پول

  بانک سیرئ را نیا. دیرس یم نظر به  یبیغر بیعج

  و زدم شیرو به یلبخند من و آورد زبان به هم

 . ماندم ساکت

 گرفت، قرار میرو شیپ زی م یرو که رنگ اهیس ساک

 . دیباش مراقب بهتره: گفت جوان مرد

 ساک برداشتن با و داده تکان مثبت عالمت به یسر

 یا جاده به  ژنیب طرف از دهیرس آدرس. برخاستم

 نینگ  یبرا را آدرس. شد یم ختم شهر  از رونیب

 یساعات تا که یصورت  در کردم دیتاک و کرده ارسال

 .کند فیتعر آراز یبرا را  زیچ همه نبود من از یخبر

 

     دو و هفتاد  و ستیدو     

      س .راز     

 



.  افتادم راه خدا به یدیام با و فشرده گاز یرو را میپا

 بهشت به گشتم یبرم ژنیب شر از شدن  خالص از بعد

 ... ام خانواده کنار به. ام یداشتن دوست

. فشردم گاز یرو به شتری ب را میپا و گرفته گاز را لبم

  هرگز و سپردم یم  ها خاطره پس به را امروز

  صدقه توانست یم پول  نیا. کردم ینم اش یادآوری

  خانواده کنار را میآرزوها . فرزندانم یازا در باشد یا

  پرواز تر نی ریش یا ندهیآ  یسو به و گرفتم یم بغل ام

 .  کردم یم

 نهیآ از. دیپر  راستم چشم  شدم، یم خارج که شهر از

. فتدیب یبد اتفاق نبود قرار نه. کردم  نگاه شهر به

 هر من امروز. شود وانهید امروز ژنیب نبود قرار

  یبرا تا گذاشتم یم ارشی اخت در را بود  خواسته  آنچه

 . شود دور شهیهم

 یم یط کوه یباال  یسو به که را ییباال سر ریمس

  لذت ها یبلند  از شهیهم.  دمیکش یقیعم نفس کردم،

 بر را شی ها قرار... داشت دوست را یبلند. برد یم

 .  گذاشت یم  ها یبلند سر

  ترمز یرو  را میپا رنگ، دیسف ساده یپژو دنید با

  نشیماش از  دورتر یا فاصله به را نیماش و گذاشته



  یم خطر احساس که یصورت در دیبا.  کردم متوقف

 یم دور و دم یدو یم نیماش سمت به قوا تمام با کردم

  که را چاقو. بردم مانتوام  بیج سمت به  را دستم. شدم

 لمس بودم رفته کش آراز یکوهنورد لیوسا کمد از

 سمت به یقدم ژنیب.  بستم را میها چشم و کردم

 را فلفل یاسپر  سرعت به شدم خم. برداشت نیماش

 رونیب  داد یم قرار دیتاک با و نیماش در آراز که

. آمد جلوتر ژنیب. فرستادم گرمید بیج در و دهیکش

 دنمید  با. شدم ادهیپ و برده رهیدستگ به را دستم

  روز. روزهیف  ساخته بهت یزندگ کنم فکر: زد یلبخند

 .یشیم تر خوشگل روز به

 را ساک و کرده باز را  عقب در. گرفتم گاز را لبم

 ؟یریم بعدش: دمیکش رونیب

  دارم:  داد تکان را سرش. کرد نگاهم رهی خ لحظه چند

 . رمیم

 داشته  یکار نینگ با  دینبا: دادم تکان را میها لب

 .یباش

. ندارم باهاش یکار: گذاشت هم یرو را  شیها چشم

 . هست منم دختر اون

 اومد؟ ایدن ات بچه: انداخت نیی پا را سرش



 . اومد ایدن: کردم دییتا سر با

 دختره؟  -

 . دادم تکان نی طرف  به یسر

.  دادم شی آزما بُرزو اومدن ایدن بعد: زد یتلخ لبخند

 و دارم سالم دختر هی گفتم. منه از مشکل گفت دکتر

  گهید بچه اگه. سالمه نینگ که بوده شانس گفت دکتر

 .شهی م بُرزو مثل اد یب ایدن به یا

 .زدم گاز را لبم

 . یداشت دوست بچه  شهیهم  -

 را ساک و  برداشته جلو به  یقدم. دمیکش یقیعم نفس

 با. ن یماش سمت به. رفتم عقب و گذاشته نیزم

 ... عجله

 ...روزهیف: نخورد یتکان

 .کردم نگاهش حرف یب

 . متاسفم اتفاق اون بابت  -

  نمیماش سمت به و کرد بلند را دستش. شد مشت دستم

 ... برو شو سوار: رفت نشانه

 ...ها پول ساک یسو به شد  دهیکش نگاهم



 توش دونمیم یبذار کاله سرم یبخوا یستین یآدم  -

 . برو شو سوار. همونقدره

 .کردم تعلل

 یوقت. روزهیف برو. بترسونمت  بازم خوام ینم  -

 .  دارم یم برش یرفت

 به. کردم مکث و بردم رهیدستگ سمت به را دستم

 ؟یکرد ازدواج من با چرا: برگشتم سمتش

 داشت قرار  که یسنگ  تکه یرو. رفت عقب یقدم

 همون از. شناختم یم دانشگاه از رو مه یفه: نشست

 دختر ه ی قد مهیفه... اما میبود هم با  که اول سال

 .نبود یداشتن دوست زبون و سر یب خوشگل

 یبرا دمیکش را در رهیدستگ. فشردم هم  به را میها لب

 بوق و د یچیپ ینیماش موتور یصدا که شدن سوار

  دنید با و برگشتم عقب به. دیرس گوش به که یممتد

 .شد حبس ام نهیس در نفس رنگ، اهیس و ام یب

 

     سه و هفتاد  و ستیدو     

      س .راز     

 



  ژنیب یپا ی جلو تا درست را نیماش آراز من برخالف

 من یرو به نگاهش. دیپر  نییپا مکث بدون و راند

 ...آراز: برداشتم جلو به یقدم و شد دهیکش

  یرو را دستانش و برداشته بلند قدم چند مکث بدون

 . دیکوب بود کرده علم قد مقابلش که  یژنیب نهیس

  و خورد  یسکندر شی پاها. شد پرت عقب به ژنیب

 کرد بلند را مشتش و کرده جمع را خود عی سر یلیخ

: دمیکش ادیفر که آراز صورت یتو دنیکوب یبرا

 ...آراز

  از یخوا یم یچ: دیکش ادیفر و داد  یخال جا آراز

 جونش؟ 

 . میبر ایب آراز... آراز: شدم  تر کینزد. رفتم  جلوتر

 زنمه: سمتش برداشت زیخ و زده یپوزخند اما ژنیب

 . نه سنه رو تو

:  کردم التماس. نکنم ناله تا فشردم هم به و دندونام

 .ژنیب شو ساکت

:  گفت صورتش یتو و  سمتش رفت تر یجر ژنیب

 من خواب ریز. بود من زن منه؟ زن دروغه؟ مگه

 ...سال پنج و ستیب. بود



  ام یشان یپ یرو را دستم. شد بسته و باز دهانم

 . میبر ایب... آراز: دمیکوب

 که یلبخند. آمد آراز یلبا  یرو مسخره لبخند کی

  انینما چشمانم مقابل دشیسف یها دندان شد باعث

 شو خفه. ژن یب شو خفه: افتادم ناله و عجز  به. شوند

. وهللا به رو تو. نینگ  جون رو تو شو خفه. یلعنت

 . برو ایب ی گرفت و پولت

 بچه نی ا از ؟یدیترس: نگرفت آراز  از چشم ژنیب

  بکشه و  شلوارش ستی ن بلد که بچه نیا ؟یدیترس

 یکار بخواد که داره ام یزیچ اصال جوجه نیا باال؟

 کنه؟

  یم یچطور: کشاند من سمت به را نگاهش تمسخر با

 تخت؟  تو برتت

 وحشت... تر عقب یقدم.  رفتم عقب. دیجوش ام معده

  نیا من. بود آرام. بود آرام آراز. نشست جانم به

  یطوفان به تا بود آماده آراز. شناختم یم را آرامش

 ...آن هر. شود منفجر توانست یم آن هر. شود بدل

 یخوا یم: کرد کج  اش شانه سمت به را سرش

   تختم؟ تو برمش یم یچطور  یبدون

 ...آراز: کردم یا ناله. رساندم هم به را مژگانم



 که دیکش یا  عربده... نه ادیفر نه. دیکش ادیفر بار نیا

 و لرزاند را اطرافمان یصدا و سر یب طی مح تمام

 .کرد منعکس را شیصدا

 . بدم نشونت یخوا یم آره؟  -

 تر عقب و فشردم. گذاشتم ام معده  یرو را دستم

. شد سست زانوانم. گرفت قرار  یسنگ یرو  میپا. رفتم

.  دمیکش عقب یسو به یزیچ. شد دهیکش عقب به تنم

 سر یادیفر. شد جدا نیزم  از میپاها پنجه... تر عقب

 ... آراز: دادم

...  یافق صورت به... نیی پا سمت به. شد دهیکش تنم

.  ماندن سرپا یبرا اطرافم یهوا به. انداختم چنگ

.  شد دهیکش ن ییپا سمت به  سرعت با تنم و ماندن یبرا

 پشت به یدرد بفهمم بتوانم آنکه از قبل  و تر نییپا

 و کرد برخورد سخت یسطح  با تنم و شد وارد سرم

 .گرفت بر در را وجودم تمام درد

 

     چهار  و هفتاد  و ستیدو     

      س .راز     

 



 

 پروا : ازدهمی فصل  

 

 به. دوخت روزهیف یخال یجا به را ناباورش  نگاه

. چرخاند چشم روزه؟یف. نبود که یا روزهیف یخال  یجا

. برداشت ی زیخ. بود ادشیفر. نبود روزهی ف از یخبر

...  دهد یم سر را یزیچ چه ادیفر ژنیب که نبود مهم

 شدن ظاهر با بود برابر  شدنش خم... برداشت  یزیخ

  یرو به تر نییپا متر نیچند درست که یا روزهیف

  را تنش. داد دست از جان  شیپاها. بود  دهیخواب نیزم

 .روزهیف: دیکش نعره یا لحظه... د یکوب خاک به

 راه به. افتاد راه به ژن یب به توجه ی ب. دیپر جا از

 دیبا. رساند یم روزهیف به را خودش دیبا. افتاد

 نیا که  داشت درد روزهیف. کرد یم بلند  را روزهیف

 از. کرد  تندتر را شیها قدم بود؟ دهیکش  دراز نیچن

  خاک یرو ش یپاها. دیکش  نییپا را خود ها  سنگ یرو

.  شد دهیکوب نیزم یرو به  تنش و خورد  سر سنگ و

 هم باز. برخاست و گذاشت نیزم را  شیها دست

  یسو به دیدو دوباره خوردن نیزم به توجه یب. دیدو



: دیکش ادیفر شد، یم که کشینزد... روزهیف

 ... روزهیف

. دیکوب نیزم کنارش را زانوانش و دیرس سرش یباال

. روزهیف صورت به. دیکش سرش یرو به را دستش

 و گذاشت قلبش یرو به را گوشش. کرد خم را سرش

  زنده آره آره: دیکش ادی فر نشیسنگ ی ها نفس نیب

  خوب دمیم قول من. ستی ن یچیه. بمون زنده. بمون

. بزنه دیبا قلبت نیا.  نشه یچیه دمیم قول. یبش

 ... روزهیف

 یلعنت. یبذار  تنهام یندار حق: ختیر   شیها اشک

. یکن ولم یندار حق . یبذار تنهام یندار حق

 ...روزهیف

 یب دست و کرد بلند را دستش. زد چنگ تنش به

  تکانش و کرد  رها را نفسش افتاد، کنارش که حسش

 من نیبب روزهیف: زد صورتش به یاپیپ یلیس چند. داد

 ...و

 ...یلعنت اورژانس بزن زنگ: دیکش ادیفر

 زنگ: دی کش ادیفر... روزهیف سر یباال. دیرس ژنیب

  بزن زنگ. بزن زنگ کنم یم التماست  اورژانس بزن

 . بزن زنگ. شرف یب



 .  ست زنده: رساند روزهیف گردن به را دستش ژنیب

 هل عقب  به توانش تمام با را ژنیب. برداشت  یزیخ

 .نزن بهش دست. نزن بهش دست: داد

 . نزن  بهش دست: دیکش نعره

 روانه که را روزیف. گذشت یم یکند به ها عقربه

 پشت. داد  دست از توان شیپاها کرد، عمل اتاق

 . افتاد نیزم به و خت یر فرو یا  شهیش یدرها

 .مرد پاشو: گرفت را  شیبازو ژنیب

 .بده نجاتش خدا: کرد خم سجده به را سرش

 ... مامانم... آراز  -

  اشک تار پرده پشت از. برداشت سر نینگ دنید با

  باز دهانش.  هم را ختنشیر فرو و دید را نینگ  شیها

:  برد هجوم ژن یب یسو به  خشم با نینگ و شد بسته و

 ...بابا. بابا  یکشت و مامانم. یکشت و مامانم. یکشت

 قهی نینگ و کردند اشان دوره عجله با  پرستار چند

:  ختیر  فرو شیپاها مقابل و دیکش  نییپا را ژنیب

 !مامان

 از داشت یسع ژنیب که را ینینگ. کند  جا از را تنش

 نینگ. دیکش آغوش به و گرفته کند، دور خود



. مامانم آراز: دیکوب اش نهیس یرو به  را دستانش

.  رفت مامانم گفتم من آراز. یاریب و مامانم یرفت آراز

 مامانم... آراز. رفت مامانم بود من ریتقص آراز

 کوش؟

 

     پنج و هفتاد  و ستیدو     

      س .راز     

 

 به کاش. کرد یا ناله و فشرده نهیس به را نینگ سر

 به خدا کاش. گرفت باال را سرش. ردیبم روزهیف یجا

 روزهیف ی جا به کاش. ردی بگ را جانش روزهیف یجا

  یپرستار. شد حال یب آغوشش در نی نگ. دهد جان

  آشنا سامان دنید با. آمد جلو نینگ کردن بلند یبرا

 آغوش به را نینگ سامان. دیکش عقب را خودش

  بلند یبرا را دستش پرستار. کرد نگاهش و دهیکش

 به. دیکش عقب نیزم یرو را خود. کرد دراز کردنش

  کجا چیه. کرد بلند یسخت به را دستش. وارید سمت

 قرار. شود دور  روزهیف از نبود قرار. برود نبود قرار

 ینم تنها را  اش روزهیف. بگذارد تنها را روزهیف نبود

 .  کرد ینم شی رها. گذاشت



 ...آقا: زد زانو مقابلش پرستار

: دیغر  یسخت به و کرد  پنهان دید از  را صورتش

 . مونمیم جا نیهم

  به قیدقا. کرد حرکت ی سخت به ساعت یها عقربه

 کردنش بلند یبرا یافراد... گرید بار چند. رفت یکند

 ...آراز: زد زانو مقابلش و آمد سامان. آمدند

 هلش عقب به و گذاشته سامان نهیس یرو  را دستش

 یرو که ی ژنیب یسو به را اش اشاره انگشت. داد

  زنگ: رفت نشانه بود نشسته سالن ته در ها مکتین

  بزن زنگ. سرگرد بزن زنگ . زدم زنگ... سیپل زدم

 . رهیم ینم روزه یف سامان... ببرنش انیب . ببرنش انیب

 سامان بازوان. برداشت ز یخ سمتش به یناگهان یلیخ

 روزهیف ن یبب برو. یدکتر تو... یدکتر تو: گرفت را

  برو سامان. کرده باز و  چشماش نیبب برو. چطوره

  شیچیه  روزهیف بگو ا یب و برو. خوبه روزهیف نیبب

 . خوبه روزهی ف بگو. ستین

  و خودت پاشو. مرد پاشو: دیکش را شی بازو سامان

 معلومه. بکنن  و کارشون دکترا بذار پاشو . کن جمع

 سرطان با. هیا یقو زن روزهیف. شه یم خوب که



... پاشو بشه؟ میتسل یراحت نیا به شهیم  مگه دهیجنگ

 ... پاشو... یصندل یرو نی بش میبر پاشو

 سمت به و دهیکش رونیب سامان دست از  را دستانش

. درها به نقطه  نیتر کینزد به. دیخز وارید گوشه

  تا مونمیم جا نیهم... نه... نه: داد تکان را سرش

 . سامان مونمیم. ادیب روزهیف

 نیزم به را دستش. برداشت یز یخ درها، شدن باز با

 ... دکتر یسو به. دی جه و گذاشت

 دکتر سبز فرمیونی به. شد دهیکش شیسو به دکتر نگاه

 ...روزهیف: انداخت چنگ

 چطوره؟ حالش: گرفت را شی بازو سامان

 به میباش  دواریام نیایب: دیکش نیطرف به یسر دکتر

 میدیم انتقالش. میکرد و تالشمون تمام  ما. ادیب هوش

  اما هست بدنش تو یادیز  یها  یشکستگ. وی یس یآ

 خورده سرش به که یا ضربه به دیبا  همه از شتریب

 . ادیب هوش به اگه. میکن فکر

 ...روزهیف

 ...آراز: داد تکانش سامان. دیکش عقب را سرش



 نیزم ی رو به را کرختش تن. شد  رها بازوانش

 .روزهیف. انداخت

 در را روزهیف تا شد یم بلند دیبا. ماند یم پا سر دیبا

 که ییموها تار با. ندیبب مختلف یها ی چیباندپ انیم

 به روزهیف بود کرده اصرار که. بود کرده کوتاه خود

:  بود داده دستش به را یچ یق او و برود ییبایز سالن

 . یر یگیم ادی یکن کوتاه

  کنارش نینگ. شد یط روزها. گذشت هم  یپ در روزها

  ختم مادرش یکما به که ی عروس سوق در و نشست

  یانتها به تابستان ی ابتدا. ختیر اشک بود شده

 . نگشود چشم روزهیف و  دیرس تابستان

 ...  وریشهر هجدهم

 یبرا. کردند اش خانه یراه  اجبار به ن ینگ و سامان

 یصدا که گذاشت یا خانه به پا... روزهی ف از کندن دل

 گرفته را  روزهیف حضور یخال  یجا کودکش ادیفر

 . بود

 در ریز به سر. آمد شوازشی پ به لچریو  با خانم حاج

 . باشم مراقبش نتونستم: زد  زانو مقابلش

 .دیکش سرش به یدست خانم حاج



 . خانم حاج برگردونم و دخترت نتونستم  -

 

     شش و هفتاد  و ستیدو     

      س .راز     

 

  حاج نتونستم. نتونستم: فشرد را دهیچروک یها دست

 مرد نتونستم. دارم نگه رو روزهیف نتونستم . خانم

 ینم داری ب چرا کنم؟ کاریچ روزهیف بدون حاال. باشم

 شه؟

: گفت خورد، یم تکان یسخت به که ییها لب با زن

 .بشه آزاد بذار. بره بذار

.  بره ذارم ی نم من. نه. نه: داد تکان نی طرف  به یسر

 ...حقمه روزهیف ذارمینم. بره ذارمینم من

  و برگشت آغوش به آزاد با. گذشت کنارش از نینگ

 مامانم و تو  بدون داره. نیبب و آزاد: ستاد یا مقابلش

 یم رو تو  یول ستین مامانم... نشیبب. کنه یم دق

 .خواد



 گرید که یپسرک. کرد نگاهش  پسرک. برداشت سر

  راهنیپ و  نیج شلوارک  که یپسرک. نبود چیپ قنداق

 . داشت تن به یآب و دی سف چهارخانه

 و  برخاست. کرد صاف را ش یپاها. دیکش عقب را تنش

  بود شده داخل که یدر از را خود. رفت عقب عقب

 که یپسرک از. شد دور پسرک از. دیکش رونیب

 تن به یآب  و دیسف چهارخانه راهنیپ و  نیج شلوارک

  شلوارک به نیتریو در که یا روزهیف نگاه  از. داشت

 فرار بود، مانده رهیخ یآب  و دیسف چهارخانه راهنیپ و

  توانست ینم. کند شیرها توانست ینم روزهیف. کرد

 .  بگذارد شیتنها

.  گذاشت ینم  تنها را روزهیف. برگشت  مارستانیب به

 .  مردند یم هم با باشد مرگ بود قرار اگر

 *** 

 مامانم... آراز: نشست کنارش نینگ بعد یروزها 

 .شه ینم  داریب گهید

  نانیاطم با.  دوخت نینگ به  را جانش یب  و سرد نگاه

 و صاف تخت یرو گذشته ماه چهار که  یا روزهیف به

 یم. شهیم داریب: کرد نگاه بود، دهیخواب  حرف یب

 .شهیم داریب دونم



 رفته مامانم. آراز کرده د ییتا رو یمغز  مرگ دکتر  -

 .بره  بذار. آراز

. نینگ کنه ی نم ولمون مامانت: دیکش نی طرف  به یسر

 مامانت نینگ. دیجنگ  سرطان با  ما بخاطر اون

 آزاد بخاطر... تو بخاطر. ذارهینم تنهامون چوقتیه

 .ادی یم

 چشماش گفت دکتر آراز : گرفت را دستش نینگ

 یاعضا میبذار ایب. میکن اهدا و چشماش ایب. سالمه

 آزاد. منتظرمونه خونه تو آزاد. بشه اهدا بدنش

 رو تو... آراز زد حرف امروز آزاد... بابا گفت امروز

 .خواد یم و باباش. خواد یم

 .کنن کهیت  کهی ت و مامانت یخوا یم  -

 یکی جسم یتو تونه یم که حاال مامانم خوام یم  -

 چشماش به بازم بتونم خوام یم. باشه زنده گهید

  مامانم باز یچشما  گهید  باری خوام یم من. کنم نگاه

 . آراز نمیبب و

 . خورد ُسر دستش

 هم رو تو. داشت دوست یلیخ و آزاد  مامانم آراز  -

  خونمون. داشت دوست یل یخ منم. داشت دوست یلیخ

  یگفت خود. بود زده زنگ مارستانیب از ادتهی... و



. بره میبذار و مامان ایب.  خونمون ادیب خواد یم گفته

 یلیخ مامان که خونمون. خونمون تو  میبرگرد ایب

 . آزاد شیپ میبر ایب.  داره دوسش

  بدون من: کرد خم نینگ  آغوش سمت به را سرش

 .روزهیف بدون تونم ینم من. نینگ تونم ینم مامانت

  یمامان. یدار و آزاد. یدار و من اما تونم ینم منم  -

 دمیم قول.  رمینم جا چیه من. میهست ما  آراز. هست

  ایب آراز. بمونم آزاد و تو شیپ دمیم قول. بمونم شتیپ

  مارستانیب تو خواد ینم دلم گهید. خونمون ببر و من

. کنم نگاه مامانم  یچشما  تو گهید باری بذار ایب. باشم

 . نمشیبب گهید  باری خوام یم

 . کرد نگاهش مات

 یرو را خود. شد کینزد  تخت به و شد بلند. شد بلند

. نینگ برو: گفت روزهیف جسم کنار د،یکش یم که تخت

 . باشم تنها باهاش کمی بذار

 

     هفت  و هفتاد  و ستیدو     

      س .راز     

 



 

  را شیها چشم . گرفت دست در را جانش یب دست

 هی ؟یبذار  تنهام یخوا یم ؟یبر یخوا  یم: بست

  یخوا یم که  حاال. امی یم  باهات یبر اگه گفتم روز

 یوقت امی یم. امی یم منم... برو تو. میری م هم با یبر

 امی یم نانیاطم قابل آدم هی به سپردم و اتیامانت

 اتاق تو ادتهی. ینمون  تنها که امی یم. شتیپ

 یم ییتنها از یگفت. ایب شب هر آراز یگفت  مارستانیب

  ینم تنهات چوقتیه من. ذارم ینم تنهات من. یترس

 و نینگ نکهیا بعد. ماه چند فقط... روزهیف برو. ذارم

 به سپردم و  خانم حاج و آزاد  نکهیا بعد. کردم عروس

 .شتیپ امی یم ن ینگ و سامان

 به را روزهیف سر. کرد  یسپر  تخت در را شب تمام

. کرد نوازش را شیموها و کشاند اش نهیس یرو

: زد بوسه را  شیها چشم... باران بوسه را صورتش

  یچشما تو رو چشما نیا خوام ینم نینگ مثل من

 یوقت رو چشما  نیا تونم یم فقط من. نمیبب یا گهید

 .نم یبب توئه مال

  دوازده. بود  روزهیف با مالقاتش نیاول خرداد دوازدهم

 داشت میتصم که یخیتار.  بود ازدواجشان خیتار ریت



  یپا را شیامضا آبان دوازده. بزندش  رقم ییبایز به

 آزاد شهیهم یبرا را اش روزهیف که نشاند  یا برگه

 .  کرد یم

  کردند، اعالم که را مرگ ساعت. ستادیا  اتاق در پشت

 نینگ. دی کش رونیب را خود. افتاد راه سالنه سالنه

  انگشتان یرو  را حسش یب دست. گرفت را شیبازو

  یسو  به. افتاد راه. راندش عقب و گذاشته نینگ

 در را ش یپاها. اهیس تخت  یسو به. دماوند یالیو

 بعد نبود  قرار. بست را  شیها چشم و دهیکش آغوش

 . کند یزندگ روزهیف از

  اجبار به. آمد سراغش به ختم مراسم یبرا نینگ

 خود با را آزاد. نشاند تنش شلوار و  اهیس راهنیپ

 امی ینم من: دینال و گرفته آزاد از را نگاهش. آورد

 .نینگ

 بگن ی خوا یم بره؟ مامانم یآبرو یخوا یم  -

  ست؟ین مراسمش تو شوهرش

 او با که یمرد. آمد جلو یمرد. افتاد راه اجبار به

 اش روزهیف برادر که یمرد. بود کرده معامله را خانه

 و گرفته رو. گذاشت اش شانه یرو را دستش. بود

 به را دی سف پارچه در  شده دهیچیپ جنازه. افتاد راه



. بکشاند گور داخل به تا دادند دستش به.  دادند دستش

 به یدستان. شد خم و کرده رها گور درون را روزهیف

 ادیفر یکودک. دندشیکش رونیب گودال از  جبر و زور

  را شیبازو  سامان و داد سر  مامان ادیفر نینگ. دیکش

  به. کرد دور  روزهیف از... گور از را خودش. دیکش

  منم بذار. کن دفن باهاش  منم: زد چنگ سامان یبازو

. سامان ترسهیم. اونجا برم منم بذار... ششیپ بخوابم

 ترسهیم مردن از. ترسه یم ییتنها از ترسهیم

 .سامان دونمیم. ترسهیم دونمیم اما نگفت چوقتیه

 بعد یروزها  اما ماندن دور یبرا کرد اجبارش سامان

 سرد سنگ و روزهیف گور از توانست  ینم چکسیه

 یم سنگ کنار در شب تا را صبحش. کند دورش

 تمام ی رو به بسته... اتاقشان در را شب. گذراند

 بابا... د یشن را پسرک کلمات یصدا. خانه یاهال

 نیا نبود که روزهیف. گذشت کنارش از و را گفتنش

 به دل بخواهد نبود که روزهیف. بشنود را  ها گفتن بابا

  چهلم مراسم دنیرس تا که یا خانه. دهد پسرکش دل

 یب و آرام. گرفت آرام بعد یروزها  بود صدا و سر پر

 فراموش یکس هر دیرس یم نظر به. شد صدا و سر

 اش یزندگ سراغ به ی کس هر. ستین روزهیف کرد

 . رفت



 بود بسته ایدن تمام یرو به که را اتاق  در سامان

 خواد یم. ستین خوب  حالش خانم حاج: گشود

 .  نتتیبب

.  بود دهیکش دراز  آن یرو رزن یپ که رفت  یتخت یپا به

  حاج دست. کرد دراز را دستش و زده  زانو مقابلش

 روزهیف رفتن. کرد نگاهش و گرفت دست در را خانم

 .  بود کرده درمانده هم را او

 سپارم یم و هام نوه: فشرد را دستش  یسخت به زن

 . دستت

 حاج... تونم ینم من. تونم ینم من: داد تکان یسر

 . خانم

 یسو به. کرد یا ناله شد، بسته که زن  یها چشم

 از دست چرا. کنن ینم تمومش  چرا: برگشت  سامان

 تونم؟ یم  من کنن یم  فکر چرا دارن؟ یبرنم سرم

 یبر یم و  مامانت یدار: اسمان به رو. دیکش ادیفر

 ؟یخوا یم من از شتریب و مامانت ام؟ین من که

 

     هشت  و هفتاد  و ستیدو     

      س .راز     



 

 یبر یم و  مامانت یدار: اسمان به رو. دیکش ادیفر

 ؟یخوا یم من از شتریب و مامانت ام؟ین من که

 به بغل به آزاد  را نینگ. لرزاند  را خانه تمام ادشیفر

 .کشاند بود شده رها که یخانم حاج  سر یباال

...  بعد  یروزها. برد پناه دماوند به و کند را تنش

 حاج که بعد یروزها. نبود خانم حاج که بعد یروزها 

  روزهیف کنار که رفت. ونددیبپ روزهیف به تا رفت خانم

 قرار که را یبعد روز چهل . شمرد را  روزها. باشد

 هم را بعدش یروزها. شود سرد خانم حاج  خاک بود

 فرار. بود کرده فرار. برنگشت خانه به اما... شمرد

 اش روزهیف نه و داشت یخانم  حاج نه که  یا خانه از

 .را

 .آمد سراغش به. نکرد شی رها  اما نینگ

  کی روزهیف مثل درست. نشست  رنگ اهیس تخت یرو

  مامانت: گفت و انداخت گرید یپا  یرو را شیپا

 تو . ستین نرمال تشیوضع... کرده تصادف

 .مارستانهیب

 .ندارم مادر من: برد فرو بالشت در را سرش



 اون پا هم خوام  ینم. میدار داداش هی تو و من یول  -

  یم. زدم  حرف بابام با. بشه باز مامانم خونه به زن

 راه تونه ینم گهید گفت دکتر. شگاهیآسا  مشیفرست

 مراقبش شهینم آزاد ایزود نیا به که بابامم. بره

 . باشه

 .کرد  رها را نفسش

 .داره اجیاحت  تو و من به بُرزو یول  -

 .شگاهی آسا بفرستش اش ننه با  -

  ارمشیب خوام یم. گناههیب تو و من  اندازه اونم  -

  تو ییتنها تونم ینم من ی ول خودمون ش یپ. خونمون

 .باشم بُرزو و آزاد مراقب خونه اون

 .هست سامان: برد اهیس ملحفه  ریز را سرش

 زن تونه یم گفتم بهش. کردم رونیب و سامان  -

 . رهیبگ

 ؟یچ: نشست و برداشت زیخ یتند به

 .مونم یم  شتیپ شهیهم گفتم بهت  -

 .کرد ناباورانه یا ناله

: دیکش رونی ب را دفتر چند  و برده فیک به  دست نینگ

 یزندگ یبرا یدیام تو رهیبم اگه بود گفته مامانم



 میبر ایب. میشیم دتیام  آزاد و بُرزو و من. یندار

 . خونمون

 ... سامان  -

 یلیخ. دارم دوسش یل یخ: ختیر نی نگ یها  اشک

  باهاش اگه بهم یبد قول ی تون یم تو اما دارم دوسش

 ؟ یکن ینم فکر مردن به کنم ازدواج

 ینم روزهیف. نینگ یها چشم به. کرد نگاهش مات

 . خواستش

  بهت برادرام و من. خونمون میبر ایب. آراز میبر ایب  -

  من. دارن  ازین بهت  برادرت و پسرت. میدار ازین

 میبر  ایب مامانم بخاطر. آراز تونم ینم ییتنها

 که خونه اون تو. ست خونه اون تو مامانم. خونمون

  یخوا ینم. هاش ینقاش نیب. داره  دوسش یلیخ

 ینیبب

 ان یپا

ش؟ 

 

 

 

 
راز.س 

تقدیم به روح فاطمه ای که امیدوارم در آرامش باشد.  

 


