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  .آماده شده است رمان یک  یتساکتاب در   این

www.1roman.ir 

 

 

 

ان همیشگی همرمان  خواهدمیاین عشق مرد رمان   راز ریمارمان    

  یسا قرار ن  ینحس شاوربت  ییهساا
آوار شااده   یدساا  بردار باشااد   ن

  شاود یپناه م ی پوشاا  یمملو از  وان 
و از  شاودی ال و نور م شاود یم یدام

که    ی ن  کشاادیجان درد م یمصاام
از  یهاسا  به ساوز زندگخود  ساا 

دسا  رت ه نشاس ه اس   لا  خر   
را  یزیخ یساا گردون روزگار قرار ن 
نانانااد    غارارا دساااا  خاو   ا 

  یاانااونو کاان تاا  خاارخاادیماا 
بارر  رود یکناار م  هااساااایاه…کنادیم

  یهاروح شاود یعشاق که اتشاان م
  گیرندیمرده جان م

های سارنوش   ها و بلندیدر ژرتای پسا ی 
ر و ای از  قصایپناه میان هجمهقاصادکی بی

شاود به گناه… به های ناکرده م هم میگناه
کردناد و باه پاای او خطاایی کاه دیگران  

ا  میان باد  نوشا ه شاد  رویاهای دخ رانه
آید و شاااید عشااق… مدعای  به پرواز در می

ساانگینی از السااا  او به مردی شااود که 
ای قدیمیسا   از کینه ها زخم خوردهساا 

علی در پسااا وهاای پر هیااهوی زنادگی 
شاود که ناگریز زخم گیر ا فاقا ی میگریبان

کند… از خشاام پر می به جانش زده و او را
و کیناه و السااااساااا ی کاه  نهاا جبران 

گیرد خواهد و بس… جدا ی صاور  میمی
بین عقل و الساا … و این عشاق  نها یک 

 !خواهدمرد می

هاای  اا  قطره اشااانی از میاان م ه
ا  سار زید و به روی گونها  خخورده

خورد   رز  دسااا اانش یاک  ر  و 
زمسااا انی که خیلی زود ر به وجود  
رخنه کرده بود  یک  ر  دیگر  خود  

کرد  کاه ناه ی یاک پر گااه لس میرا  باه
راه پیش داشااا  و ناه راه پس… باه 
راسااا ی کاه خرا زنادگی باا او یاک باازی 

ا   لخ را شااارور کرده بودن زناادگی
پلاه شاااده بود  کاه  اا  ماانناد یاک ماار 
رت  و با امید آننه دیگر  خندقدم باال می

داد   خورد به راهش ادامه مینیش نمی
زد  اما امان از روزی که مار نیشااش می

و همان مساایر خند سااا ه را در عر   
 !گش خندثانیه باز می

 دانلود دانلود دانلود

http://www.1roman.ir/
file:///C:/Users/kiyan%20farda/Desktop/www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7/
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  :خالصه

است؛   ییر تغ  یگمشده در خود، آماده  اش،یسال بهار از زندگ   ٢۵از گذشت    پس
خورده به هم، او   گره  ییندهکند. گذشته و آ   یو خم را ط   یجپر پ  یراه   یداما با

 !کند  ییر تغ یدبا

 

 »یتعال بسمه«

 

 :یسندهنو سخن

 . ...سالم با

من  هایگیتجربیو ب  یدهاکه در دستان شماست با تمام ترد یرمان  این
 .است یدهبه دست شما رس یسندهنو

با مخاطب  یشتریساده نوشته شده که ارتباط ب یبا لحن ینا یرمان برا این
 .برقرار کند

 ینبه چن یدشا یکه هر شخص  یو عاد یانهعام یرمان من با داستان  اولین
جهنم  ینقابل لمس باشد با نام »مرا از ا یشکند و برا  یدادست پ یاحساسات 

بخشش   یرمان کم  ینبا خواندن ا  یدوارم. امرسدیببر« به دست شما م  یرونب
 یریمبگ یاد یاو  یمکن  یو حسد دور ینهکو از   یاوریمب یادرا به  یو عشق واقع
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و نه تنها راجع به  یمشو یمانهاتمام غصه خیالیب  مانیاز زندگ  ییجا یدبا
 یصحبت م ه یز گذشت و بخشش سخن گفته شده، از گذر کردن و رد شدن ن

اگر  یاز تمام اتفاقات گذشته گذر کرد؛ حت  یدبا یگاه   یم،را بگو ینشده. فقط ا
 .نتوان گذشت کرد

 

 سازگار پناه

 

 :مقدمه

به من  یلداییتبود که از چشمان  یزیتمام آن چ ینانتظار، انتظار، ا انتظار،
 .یدیبخش

 .یدیشب نال یاهیو از س یکرد  امیهغروب را هد همیشه

 . ...یدیخورش یانتظار روزهاه ب ینماند و

 ید؛به ما خند عشق

 یدیتاب یگریو تو بر د یگریمن بر د ولی

 یدیبه من بخش یادگار شد که از عشقت به  یزیتمام آن چ یلدادوباره  و

 «!یبخشش دار ییتوانا تو»

 ی؟بخشش دار ییتوانا تو
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 ین_سالف

*** 

 ۱۳۹۷ تهران

 

خسته و  یشه. مانند همشدیه مباز و بست یمهاچشم یظهر ال ۱:۳۰ ساعت
 :گفتیکه م  شنیدمیمادرم را م یصدا یزه،و بدون انگ ینغمگ

 .بردار جاینرو از ا یناسلنا ا -

 !خسته شدم خب یوا یا -

 .خوابه یاکانها. تر بچهآروم یکم -

 :گفتیکه م  یبلند صدای

 .تر آروم -

 یافهنگاهم به قبلند شدم.  یمکرده بود و بدخلق از جا یدارمو صدا ب سر 
 .افتاد ینهام در آ افسرده

و  یختهبهم ر یز ن هایمیشبود. ر یختهصورتم ر یبلند شده بود و رو موهایم
 .بلند بود؛ حمام الزم بودم
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ها آمدم. از پله یرونب امیشگیاخم کرده و طلبکار هم ییافهاتاق با همان ق از 
 :و گفتم یدمرفتم، دست و صورتم را شستم و مادرم را د یینپا

 .سالم مامان جان -

 یخچالرفتم و در    یخچالدارم کردم. سمت  آرام و خش  یبا صدا  یکوتاه   سالم
تا ِسُرم  گشتمیبرداشتم. داشتم سمت اتاقم برم یکتکه ک یک را باز کردم و 

 :و شارژرم بود. با خودم گفتم یهندزفر ی،روحم را بردارم؛ منظورم گوش

 «!؟لمونیخچابود تو  یتولده ک  یکک  این»

 :گفت  یکیکه   رفتمیها که باال منبود! از پله یتولد کس دیشب

 .سالم -

 .آمدینم یادم کرد؟یچه م جاینسلنا. ا یمدختر عمو یافهماندم به ق خیره

 !یاکانسالم کردم ها، آقا  -

 !ها...سالم -

 رد شم؟ دیدیاجازه م -

 .برو یاب -

 .ما شوند  یمهمان خانه  یمدت   یبرا  میعمو  یهاافتاد که قرار بود بچه  یادم  تازه

 یشنهادداشت و به پ یاشده یینتع یشاز پ یتبود و مأمور یارتش عمویم
 .کردندیم یبا ما زندگ  یدچند ماه با یبرا یمهاپدرم عموزاده
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 :تند و با استرس گفت یمپسر عمو سینا

 کجاست؟  یزیونکنترل تلو  یآبج  ی،آبج  -

 !یگهجاهاست دهمون دونم،ینم -

داخل  یتلفنم را به شارژ زدم و هندزفر  یو گوش یزیونتلو یروروبه نشستم
نداشتم تمامش از اپراتورها و اخبار   یخاص  یامرا چک کردم. پ  هایمیامش، پگو
 .بود

 یمهاو چشم یزیونجلو تلو ییننو یدادم به صندل یهکردم و تک  یپل آهنگی
 .آهنگ را تا آخر بلند کردم یبسته شد. صدا

 جایچه یدمتند گشتمویتو مدنبال "

 جایب  یچه غلطا یکیبا  یشد جفت

 بد کردم یگهپشت سرم به همه م شنیدم

 غلط کردم یگهم زبونییبا زبون ب  ببین

 یشهم ینآخرش ا یعنی غلط

 یشهدرست م یزیچ یگهد یعذرخواه  با

 "میرییو آخرش نم کنییعاشق م تو

 یکی. انگار شدیرد م میهاچشم یشد و خاطرات از جلو یر سراز هایماشک 
اشکم را که باز کردم. مادرم را  پر از  یها. چشمکشیدیناخن به زخم قلبم م
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پاک کردم و آب را از  یرهنمپ ینچشمانم را با آست یسی. خیدمد یمروروبه
 .یدمدست مادرم گرفتم و سر کش

 .نکن طوریینا یافتوخوبم مامان ق -

گرفت و سمت آشپزخانه رفت. دستم   را از  یوانل ید،بگو یزیچ کهینا بدون
 .یندمن را در آن اوضاع بب تواندینم مفهمیدیانگار بغضش گرفته بود. م

 !کردمیم یهر کار اما

 یکشدم، اما من توسط  یبستر  یمارستانجلسه مشاوره رفتم، در ب هفتاد
باز  ییر که داشتم مرا از تغ ینابود شده بودم و خاطرات تلخ  یعشق وحش

 .داشتیم

و  کردیفرق داشت، او محبت م یادن هاییمن با تمام عشق و عاشق  قشع
 .دادیتنفرش را نشانم م

 کردیله م  یشپا  یر که روز و شب مرا ز  ی! عشق یبعج  یلیاست، خ  یبعج  بله
. عشق کردیجانم تمامش م یو واژه یواقع یدلبخند شا یک و در آخر با 

 !به قتل متهمم کرد بار یک  یمن حت  یوحش

*** 

 یخانوادگ  یدورهم ر،هظ

 

 یم؟دار یمامان ناهار چ  -
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 .پخت سلنا و سنادست یماه  -

 نمک؟یب  یاشور  -

 :یدوسط حرفم پر  یعسر  سلنا

 !مزه شده هاخوش یلیمخ -

 .رو شدمبروم که با سنا روبه یزیونزدم و برگشتم سمت تلو یلبخند الک  یک 

 .سالم پسر عمو -

 :انداختم و گفتم یینرا پا سرم

 .مسال -

 .از سلنا تر ینتر و متاز سلنا بزرگتر بود؛ آرام سنا

گوش   یر ز  یکی  خواستیدلم م  یو پررو بود. گاه   کردیم  یگوشیباز  یلیخ  سلنا
و بامزه بود که خودم هم همراه  یداشتنقدر دوستآن یسلنا بزنم ول

 یبا من شوخ   کردیبود او هم جرأت نم  یاما چند سال  شدمیم  هایشیطنتش
 . ...کند

 یکرده بودم کم  یسع یز به خانه ما آمده بودند، من ن یمهاعموزاده یقت و از 
 .دادیکه داشتم قلبم را آزار م  یدیرفتارم عوض شود، اما هنوز غصه شد

 :آمد یناس یصدا یکهو

 .توعه تو غذا یمو ینا یآبج  -



  

 
11 

 رمان یکببر | پناه سازگار کاربر انجمن  یرونجهنم ب ینرمان مرا از ا

 

 :گفت  یعاسر  سلنا

 .سناست یمو یهمال من مشک ییه! اون خرمایستامن ن یمو -

 :تمام جواب داد یسردبا خون سنا

 .یستقدر کوتاه نمن ان ینه مو -

مان را شاد نشان جو خانه یسر مادرم بگذارد و کمسربه ینکها یهم برا پدرم
 :گفت  کرد،یکه آن همه غم را پنهان م  یدهد، طور

 .زن عموتونه یمو -

 .رنگه ییمنو نگاه! طال یوا! موها -

 :گفتیبود که متعجب م سینا

 .یاصال مال هر ک  خورم؛یمن غذا نم یه؟ک  یمو ینپس ا -

 :گفت  هایشیگوشیمحض باز سلنا

 .یاکانه یمو -

 مگه من غذا درست کردم؟ -

 .ریختیدسته ممن بود که دسته موهای

دوباره  یشرا برداشت و عوضش کرد و برا یناس یبشقاب غذا یعسر  مادرم
اش مورد عالقه یامهبرن یتماشا یبود، گرسنه برا ینااما خب س یختغذا ر
 .رفت
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 .خاطرات خودم بودم که در زده شد یالاتاقم نشسته بودم و در البه در 

 زد؟یدر م یپس چه کس یاید،به اتاقم ب یدنبا دانستیم مادرم

 :بود سلنا

 .سالم ِامم -

 بله؟ -

 . ......عهخواستمی...مخواستمیم -

 شده؟ یزی! چیه؟چ کنییِمن مچرا ِمن -

 . ...نشده، فقط یز ینه چ -

 .یگهد بگو د -

که باعث   ییهدارو یا،...بینا یر بگ ینوشده...ا یز ! چیساوا یقهدق یهوا، خب  -
 . ...یشهم

زنان و نفس  بریدهیدهبر   کرد،یِمن مصحبت کردن استرس داشت و ِمن  موقع 
 :. ادامه دادزدیحرف م

 یگهد یر بزن دباچن ینوا یحموم بر  یه یزه،موهات نر  یشهدارو باعث م ینا -
 !مردم از استرس ی،. وایگهد ین. همریزهینم

 .حاال چرا استرس؟! ممنون -

 .خواهش ریزه؛یم یآدم دلش ُهر  کنی،ینگاه م جور یهآخه تو  یچیه -
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 ی؟چطور -

 . ...یعصب -

 مونده؟ یحرف  یآهان اوک  -

 .فظتخدا یگهها؟! نه د -

 .خوش دستتم درد نکنه -

 .هشخوا پس. یآهان تشکرم بلد -

 .آمدم جوابش را بدهم در را بست و رفت تا

 .منحال  یبرا یحت  خوردیغصه م یزیهر چ یبود و برا یدختر دلسوز سلنا

. هر وقت هم گفتیداشت به من م  یخانه ما آمده بودند، هر مشکل  یوقت   از 
 .کردیاضافه م یشهاکنار حرف  یظغلداداش  یک مرا خر کند  خواستیم

اما در  یطنتتر پر از شخواهر کوچک  یک کردمیاحساس م آن روزها واقعا  
من به محبت  دانستیحال پر از آرامش داشتم؛ انگار لطف خدا بود. م ینع

که واقعا    یکرده بود از طرف کسان   یدارم و دور و برم را پر از محبت  یاز ن یکی
 . ...مرا دوست داشتند اما من

و غم و  ینمبودم تا بنش یارو از جمع فر  خوردمیمن باز هم غصه م اما
 .را مرور کنم یمهاغصه
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. یخودش بود و از جمع فرار  یتو  یلیسنا هم انگار خ  کردییکه دقت م  کمی
بود. مثل  یداشت و در چه مشکل یکنجکاو بودم تا بفهمم او چه حال  یلیخ

 چه بود؟ یهخورده بود؟ قض یمن شکست عشق 

خودم درست  یبرا یاانهبه یهدر کار بق یبا دقت کردن و فضول راستش
 .آور خودم را فراموش کنمسرسام یکه دردها  کردمیم

 کردم یقدر نگاهش مو دست خودم نبود. آن شدیم یادام به او زتوجه  کمکم
 .بود یمبودن کارها یاننما یایگو  یاناطراف یهاکه نگاه

سنا از سلنا راجع به  بار یهسلنا هم که نگو!  هاییو مسخره باز هاپچپچ
 .اما او هم طفره رفت یدمپرس

ترش را برادر کوچک  ینااخالق بود و سحرف بود اما خوشهم مثل من کم سنا
 دانستمیرفتارش بزرگانه بود و پخته. م  کردیمادرانه بزرگ کرده بود و م  یلیخ

 .بود یدهکش  یادیز یاو سخت 

ه جذاب گان یادآوری. کالفه شده بودم از بردیشده بود و من خوابم نم شب
 .بکوبم یوار تلفنم را به د یگوش  خواستیهانا دلم م

رفتم سنا کنار باغچه نشسته بود و داشت  یاطبلند شدم و سمت ح یمجا از 
را از من گرفت و  یشرو یدکه من را د  ینشدم و هم یکشنزد. کردیم یهگر 

 .را پاک کرد یشهااشک 

*** 

 «یاکانخونه، سنا و  حیاط»
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 ی؟دکر   یم یهگر   یداشت  -

 .نه -

 !یدمچرا خودم د -

 !به تو چه؟ ی،که چ  -

 کنی؟یم یسر من خال ی،ناراحت  یگهد یکیاوهه، چته؟ از دست  -

 !تو؟ یگیم یچ  -

منو  یدختر عمو یاشکا یهام حرف بزن، کدوم عوضخب راجع بهش با -
 درآورده؟

 .یساکت باش تونییم دونیینم یزیچ یوقت  -

 .خب، بگو تا بدونم -

 .یومدهن یکیبه تو  یشفضول -

 !یبابا تو که مؤدب بود یا -

 :انداخت و گفت یینرا پا سرش

 .یستخوش ن یکمحالم  ید،ببخش خوامیمعذرت م -

 .شدمیم یچشپپا یشتر من ب رفت،یقدر طفره مهر چه سنا

 خب بگو چته؟ -
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 .یستمهم ن -

 ولت کرده؟ -

 ی؟ک  -

 .ریزییم یدکه به خاطرش مروار  یاهمون شاهزاده -

خورده،  یناراحته شکست عشق  یمگه هر ک  یگی؟م یچ  ید؟شاهزاده؟ مروار -
 .بد کنمپسر حالمو  یهکه به خاطر   یستمن یفشم من انقدر ضعتازه

ساده افسرده  یمن به خاطر شکست عشق  کردیذهنم آمد که او فکر م به
مورد قضاوت همه قرار دارم و خواستم نظرش را بدانم   دانستمیم  یعنیشدم.  
 :یدمپرس یعکه سر 

 ام؟یفیمن آدم ضع یعنی -

 .به نظرم، آره یخب راستش رو بخوا -

 .من چمه یکه بدون   یستیعاشق ن فهمییعشق رو نم یتو معن -

 داره؟ یچه ربط  -

 .ینکن یدوارمکه ام  کنییتو هم حال منو درک م یروز یه -

 :را بلندتر کرد و گفت یشصدا سنا

 یهو فقط گر  شینمیخونه نم یمثل تو توروز شکست بخورم  یهاگه  یحت  -
 جایه! غصه خوردن و  یارمدرب  یبازبشم، مثل تو بچه  یهبق  یکنم و باعث ناراحت 

 .کنهیرو درست نم یزینشستن چ
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 یشهاکه محو حرف  زدیبا تحکم و با صالبت حرف م  یزده بود. طور  خشکم
 چه؟ یا کندیم یرمدارد تحق فهمیدمیشده بودم. اصال نم

 :به خودم آمدم یکهو

 یت خبرته؟! وقچه  یم؛شو با هم بر   یادهتر پبچه. چته آروم  یر باشه ترمز بگباشه -
زر مفت نزن! تحمل کردن  یو تجربش نکرد دونیینم یزیبه چراجع 
گند و   یبو فهمیینم ی،نکن یر زارش گقدر سخته که تا تو لجنان چیزایییه

 .دم درتون فرق داره یکثافتش با آشغاال

 :و گفت یستادبرخاست و ا یشاو خشکش زد و از جا بار نیا

بدتر   تونستیحال من م  دونییم  رو از دست دادم.  میمنم عشق زندگ   یول -
 .از تو باشه

مشخص   وقتیچکه ه  یع و فج  یبمادرش را از دست داده بود، به طرز عج  او
 .چشمانش یچه بوده! قتل، جان دادن مادرش جلو یتنشد واقع

*** 

 «، سنا۱۳۹۰زمستان  مشهد»

 

دستانشان را به هم  یه  کردند،یشوفاژ داشتند دستانشان را گرم م کنار 
شان فارغ کودکانه  یشوفاژ تازه از برف باز  یبه گرما  چسباندندیو م  مالیدندیم

رفتن سمت بازار امام رضا را داد. هردو با  یشنهادشده بودند که، مادرشان پ
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 معطلیینشسته باشد، ب   انبر تنش  یباز  یار خستگ انگنهانگار   یادشوق و ذوق ز
 .قبول کردند

 :بودند که سلنا گفت یدب شده بود و مشغول خر هشت ش ساعت

 حرم؟ یممامان بر  -

 یست؟هتل، بهتر ن یمبرگرد یرهاالن د -

 :گفت  سنا

 .یشهنم یر د یشتر ساعت ب یممامان ن جاستینحرم که هم -

همان مهتاب زن   یارم بروند، مادرشان  هردو با هم اصرار کردند که سمت ح  و
 .من هم قبول کرد یعمو

 .بشه یر آره فکر نکنم د م،یباشه بر  -

ها مشغول و بچه یارتساعت ده در حرم ماندند. مهتاب مشغول دعا و ز تا
 .بود اشیآخر باردار یها. مهتاب حامله بود و ماهگوشییباز

 .یشهنگران م شد، االن باباتون یر د یلیخ یگهد یمبر  یدپاش -

 کند،یم یافترا در یدآمیزیتهد یامکوچه گلشن راز پ  یک سرد و تار یهوا در 
 .جا گذاشته یزیکه انگار چ  کندیمهتاب وانمود م

 .گردمیمن برم یستیدمغازه با ینکنار ا  یقهدق یهها ! بچهدادیداد ب  یا -

 مامان؟ شدهیچ  -
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 !ها یدتکون نخور یستید،وا یستن یزیچ -

تا بسته  یاریها رو با خودت نو بچه یکوچه پشت   ی: »بهتره برگردمیاپ متن
 «!یریبگ یلتحو یزتوعز 

کرده بود اما   شیدها بود با آن ناشناس مکاتبه داشت، بارها تهدمدت انگار 
 .یدنفهم یدر رابطه با چه، کس

بسته چه بود؟   یمانده تلفن همراهش بود، محتوا  یباق   یامهم تنها پ  یامپ  این
 .یاوردندر  سر  یکس

از   یمادرش شده باشد، با تعّلل و ترس از نافرمان   یوجه آشفتگ که انگار مت  سنا
 .رفت که مادرش رفته بود یاآرام سمت کوچهمادر و گم شدن، آرام

 ریختیکنار کوچه! اشک م  اشیشب و مادر زخم یکیدر تار یلاتومب برخورد
 :زدیو داد م

 .مامانم -

آمبوالنس  یبه سنا و مادر، اهال یوستهتازه پ یاسنا و سلن یسر و صداها با
سنا با پدرش تماس گرفت و  یو ناراحت  یهخبر کرده بودند. با حالت گر 

 :گفتیم بریدهیدهبر 

 .یستحال مامان...مامان، خوب ن جاینا یاالو، الو، بابا...ب -

 مامانت کجاست؟ یی؟تو کجا -

 !بابا مامان یا،بابا ب یمارستانیمب -
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 یمارستان؟بگو کدوم بروم باش، جان آ بابا  -

 :جواب داد یجیو گ یحالت کالفگ  با

 !دونمینم -

 یست؟ن یجا کسخب بپرس بابا جان، اون -

 یه؟اسمش چ جاینا یدخانوم ببخش یسا،پرستار هست وا -

. بچه رساندیخودش را م یعسر  یمو عمو گویدیرا م یمارستاناسم ب پرستار 
 !ا مادر فوت شدهپسر است ام یتشآمده سالم و جنس یابه دن

*** 

 «شب بعد صحبت با سنا تهران،»

 

متفاوت بود.   یمو برا  پرستیدمشیمادرم بود و من عاشقانه م  یهمن شب  هانای
سر من آمده  ییچه بال دانستینداشت، سنا چه م یفرق  یماو با مادرم برا

 است،

آن  دانستیدختر که مرا ول کرده بود؟ نه، او نم یک به خاطر عشق  فقط
 . ...یاوردهکه سرم ن  ییکارها کرده، چه بالها  ر که بوده و چهدخت

ام به خودم و خانواده یشتر و ب یایمبه خودم ب شدیباعث م یشهاحرف اما
ها بود انجامش که سال  یکار  داد،یم  یادمرا    کردنیفکر کنم. او در لحظه زندگ 

 .بودم نداده
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که  اییندهبه گذشته، االن و آ  کردمیم فکر  یاطخود صبح کنار باغچه ح تا
 .آورمیدارم سرش م ییچه بال دانستمینم

فکر  ینوقت بود به ا یلیو خ دادمیم ییر ام را تغاوضاع یکم  یدبا حداقلش
 .اش را نداشتماما اراده کردمیم

 .روشن شده بود و من طبق عادت خوابم گرفته بود و سردرد داشتم هوا

بخش را در دستم گرفتم، آرام یهاشدم و قرص یدار ب بظهر از خوا ۱۲ ساعت
 یجادسنا و افکار مثبت ا یهاافتادم، حرف یشبد یادخواستم بخورم اما...

 .را برداشتم و سمت حمام رفتم یمها. بلند شدم و لباسشده در ذهنم

 . ...گرفتم و لباس عوض کردم  یدوش حساب  یک 

*** 

 «رامردانه صد آرایشگاه»

 

 .ا صدراسالم آق -

 ورا؟یناز ا یاز ما کرد یادی شدهی! چ یاکانبه سالم داداش به -

 .کشیدیم یهتعجب و کنا یرا به نشانه هایشکلمه

 کشی؟یدست به سر و صورت ما م یه -

 .ینمبب ینبش یامعلومه ب -
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 یک  یو من هم گاه  گفتیو از خودش م زدیپشت هم حرف م یه  صدرا
 .محله بود یبود اما در هر حال مشت  یپسر مغرور زدم،یلبخند م

 !دختر کشت کردم یاکان یشد یگریچه ج ینبب -

 :زدم و جواب دادم یکوتاه   لبخند

 .دستت درد نکنه پسر، سالم به بابات و داداش برسون -

خارج شده  یآشفته کم یتآمدم. خالصه از آن وضع یرونکردم و ب  حساب
 . ...بودم

 !کردمینگاه م و اطراف را زدمید شب قدم مخو تا

من با  یدار د ینآخر  آمد،ینم یادمبودم؟  یامدهن یرونوقت بود از خانه ب چند
 بود؟ یکِ   هاینها، ماشکوچه، مغازه  یابان،پارک، خ ینا

 ...؟یاعوض شده بودم  من

 کردم؟یچه م باید

 کردم؟یم ییر تغ چگونه

 توانستم؟یم اصال

 یک غم گم شده بودم؛ وسط    د ودر   یانوساق  یک من در    کردم،یکجا شروع م  از 
 !به ساحل برسم! هه خواستمیکرده بودم و االن م  یها زندگ سال یانوساق
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فصل  ینوجود داشت؟ ا یساحل از کدام طرف بود؟ اصال  ساحل ینا راستی
ق فراموش کردن عش یبرا شدمیدوباره عاشق م یدمن بود، با یزندگ  یدجد

 ام؟گذشته

 یگر ها سر کس دام داستاندم را مثل تمکه خورده بو یهمان باز باید
درست فکر کنم، هر  توانستمی. نمکردیولم نم یخشم و ناراحت  آوردم؟یم

 .رفتمیفرو م یشتر ب زدم،یدست و پا م یشتر چقدر ب

*** 

 «به سمت منزل برگشت»

 

 :خود کردمرا متوجه  ییکه صدا  گشتمیسمت خانه برم داشتم

 داداش؟ خبراچه ی؟داداش خوب  یاکان،سالم  -

 یاز او مثل همه شدیم یبود که مدت  امیبچگ  یبازو هم یههمسا رادین
 .نداشتم یدوستانم خبر 

 ی؟جان خوب  ینسالم راد -

 یستی؟ن یهخوبم داداش چند وقت -

 . ...خونه جامینچرا! هم -

 خواستمیکارت داشتم، م  یدمتها رو ول کن. خوب شد دحرف ینحاال ا -
 .بهت زنگ بزنم
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 .جانم بگو -

با  یسراغ داشت  یهها گفتن پسر پابچه یم،بر  یشک  خوایمیم یمما چند نفر  -
 !از تو داداش؟ تر یهپا یتو افتادم، گفتم ک  یاد. منم یارخودت ب

 :ماز سر ذوق زد. باعث شد لبخند بزنم و بپرس یلبخند و

 من؟ -

 .یپعشق و حال خوشت یمجمع و جور کن، فردا بر  یگهبله د -

 !یدکند البته شا  یجادا ییریتغ توانستیسفر م یننه گفتن نبود. اقع مو االن

 .یشمباشه داداش خوشحال م -

شو فردا ده صبح دم در برو آمادهپسر، برو یارینه نم دونستمیدمت گرم م -
 .یمباش

 !باشه، فعال -

 :گفتم  خود با

 یایند؟قرار است ب یچه کسان  یدمچرا نپرس -

بردارم،  یبود که بتوانم دوباره قدم ینتر اود، مهممهم نب یرا بخواه  راستش
 :وارد خانه شدم و گفتم

 .یسالم به همگ  -



  

 
25 

 رمان یکببر | پناه سازگار کاربر انجمن  یرونجهنم ب ینرمان مرا از ا

 

به صورتش  یام افتاد، لبخندمادرم که به صورت تازه اصالح شده نگاه
 :لند گفتب یباصدا یرایینشست. سلنا هم از سمت پذ

 !جذاب یچه خوشگل شد -

 .زبونممنون چرب -

 !ها بار ینبود ا یتواقع -

 .یداز ته دل خند و

ساک کوچک جمع کردم و  یهرا داخل  هایمیلهکه وارد اتاق شدم وس  همین
کردن ام. در اتاق هنگام جمع دم دستم بودند، داخل کوله یدمهم که با یلوسا
 .زدمیهم با خودم حرف م یلموسا

 .یادمعلومه که م ینهراد یقخوب رف یگمم یچ  یاد؟قراره ب ینمام یعنی

که   یخوان پسر درس ین،من و راد یرستانسال آخر دب یکالسهم انر یم امین
که همه   یاد رفت؟! کسحقوق دانشگاه آز  یمعلوم نشد چرا به سراغ رشته

 بینییشپ  ۹۱صد درصد سال    هاییاز پزشک   یکیو    کردندیحساب باز م  یشرو
 .شدیم

ام شده تم  من  یهم او برا  یدشا  یاهانا تمام شدم،    یسال بود که من برا  همان
 .دانشگاه و درس را زدم یدبود، و ق

 .را گرفتم یسانسمپدرم ل یبا اصرارها اما
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ام شده بودم اما مند رشتهعالقه کهینبا ا یم،گر  یسانسصداقت ل یاکان
 .بود تر یاز من قو یشههم یافسردگ 

*** 

 «حرکت ده صبح جمعه روز »

 

 !زدیبه من زنگ م ینصبح شده بود و راد ده

 پس؟ یا موندپسر کج -

 ها؟ عه، ساعت چنده؟ -

 . ...رسنیدارن م یناا یاهنوز بابا پاشو ب یخواب  -

 .مربعه آماده یهباش ها؟! باش -

 .زودتر بدو -

 .را برداشتم و راه افتادم یلموسا یدم،بلند شدم و لباس پوش سریع

 کجا مامان؟  یسر صبح  -

 .یشک -

رفته بود به خانواده خبر  یادم یروز مانده بود به ساک دستم؛ د یرهخ مادرم
بروم آن  ییجا خبر یبدهم، خوب معلوم بود شوکه شده بود، سابقه نداشت ب 

 .امیهم بعد از دوران سخت افسردگ 



  

 
27 

 رمان یکببر | پناه سازگار کاربر انجمن  یرونجهنم ب ینرمان مرا از ا

 

اما نگاهش انگار به من  کرد،یکرد و از پنجره نگاهم م  امیدم در همراه  تا
موش بود. انگار خشکش زده بود و مرا فرا یگرید ینبود حواسش پرت جا

از سفر به او نگفته بودم،  یزیاز دستم ناراحت شده بود که چ یدکرده بود! شا
 زد؟یم یدت کجا را داما داش

 !تو؟ یسالم پسر کجا موند -

 .خواب موندم -

 :رفت و گفت یاغره چشم

 .مونیهپا یقصداقت رف یاکان یشونمو ا یاحیآقا کاوه ر یشونا یگه،خب د -

 .خوشبختم -

 .بختمخوش ین،همچن -

 .زدم یرا گفتم و ناخودآگاه لبخند پت و پهن این

 رسیدیبه نظر م  یو آرام  ینپسر مت  شد؛یسرپرست گروه حساب م  یبا  تقر   کاوه
ها و انگار سال گرفتمیاز او م یداشت. حس خوب  یخاص یاما غرور و جاذبه

من قدرت   دانمیبا او هم کالم شوم اما نم  یکردم کم  یسع  شناختمش،یبود م
 یکنزد  یلی؟ خالصه خکردیبه من نم  یاو توجه  یااز دست داده بودم  رابطه را  
 .او نشدم

 .ها آشنا کردمرا با تمام بچه رادین

 .نفر داخلش بودند یزدهاتوبوس بزرگ که س یک 
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 . ...خان خودمون ینام یشونما -

کرده بود   ییر ما بود اما چقدر تغ ینهم ب ینام زدم،یکه حدس م  طور همان
چند سال  یهبروم، درست شب یسلمان  یکه من حت  یپسر، بدتر از روز ینا
 .رد و بدل شد یم و خوش و بش خشک من، سال یشپ

جذاب  اتیافهق گفتیداشتم البته از نظر خودم؛ اما سلنا م یعاد یافهق من
 .است

که به صورتم   یزیپر با فاصله دماغ ر یو ابروها یدهو کش یمشک  هایچشم
: »از گفتیکه به قول سلنا داخل چشم بود. سلنا م  یقرمز  یهاو لب آمدیم

 «.خنگ پسر  یدفهم ینوا شدینگاه دخترا م

و هم  دادیبه من م ینفسبههم، اعتماد یوانهجمالت آن دخترک د یادآوری
 .شدیام مباعث خنده

 .خواهد بود یسفر خوب  ینا ییرمشروع تغ یبرا کردمیم احساس

هم به سر  هایبعض کردند،یم یطنتو ش دندز یاتوبوس همه حرف م داخل
که ساکت بودند من   یپسر بچه شده بودند، تنها کسان   زدند؛یم  یگر همد  و کله
خشک،   خشک   یناما ام  زدم،یم  یزیلبخند ر  یحداقل من گاه   یم،بود  ینو ام
 .زدیبارش داد معبوس و غم یافهق

*** 

 «مقصد»

 



  

 
29 

 رمان یکببر | پناه سازگار کاربر انجمن  یرونجهنم ب ینرمان مرا از ا

 

 یشهازرق و برق روح،یاما ب  بزرگ و مجلل یم؛شد یشک  یالیهتل آت وارد
از گذشته  یمکان  یادبود، مرا  یظاهر  یز چخانه خودمان بود. همه یهشب
 یشدر ک یکجا؟ چند روز  دانستمینم کردمیاما هر چه فکر م انداخت؛یم

 یالذت از در  و  زدمیقدم م  ییکرده بود، تنها  ییر تغ  امیهو به انصاف روح  یمماند
 .بردمیو ساحل قشنگش لذت م

من هم حق  کهینفقط به خودم فکر کنم، به ا توانستمیبود که م ییجا تنها
بودم. مهم نبود مشکالتم  حق را خودم از خودم گرفته ینداشتم و ا یزندگ 
 یسع وقتیچبود که من ه ینقدر درد داشتم، مهم اقدر بزرگ بود، چهچه

 .به دنبال فرار بودم یشههم یایم،نار بها کنکردم با آن

خسته  یع اما چون من سر  کردیمیم یجمعدسته هاییها بازبا بچه گاهی
 یزدم، گاه  یدست به فرار م ینوع  دادم،یم یحرا ترج ییو تنها شدمیم

 احساسیب  یبودم و گاه  یاحساس یگاه   یی،عاشق تنها یخواهان جمع، گاه 
 ن، احساسم دست خودم نبود. انگار کنترل مآن آدم سابق نبودم  یگر مطلق، د

اشکم زود  شدم،یم یزود احساس رفتم،یدست من نبود، زود از کوره درم
 شدیعوض م یعسر  یمهاچند روز حالت ینشده بود. ا یبمن عج آمد،یدرم
که   یشانهمراقبه درو  ی. نوع رسیدمیپر از آرامش م  یاکم داشتم به خلسهو کم

 فهمید،یم مرا حال یاداشت، انگار در یادیداخل اتاقم فرق ز هایییبا تنها
 !گاه متالطم و گاه آرام

 یکم تمام هفته را صبح تا شب و گاه سخت شده بود. کم یمبرا یادر ترک
 کهینبه ا ینده،به آ  کردم،یفکر م ییر و به تغ ماندمیم یاها هم کنار درشب
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همراه که تمام وجودم را  یککنم، با   یگ و زند  یزمها را دور بر غصه ینا یدبا
 یزندگ  یداما با مرا نداشت یعاشق  ییتوانا یگر د یدفهمد، شادرک کند و ب

 !عشقیب  یحت  کردمیم

*** 

 «هفته بعد یک کرمان،»

 

و با آرامش تمام  یمبزرگ کرمان متوقف شد یهابرگشت کنار صخره موقع 
 .رفت یبه سمت  یهرکس

 . ...ین...امینام -

 .یزدانگار داشت زجه م آمد،یم ینراد یاداد و فر د صدای

 .عقب یاتو رو خدا ب ینام -

 !یاخدا -

جزِء همان   برد،یلذت م  یستادنشبود و فراغ بال از ا  یستادهلبه پرتگاه ا  امین
چه کند؟  خواستیاش کرده بودم. واقعا مکه من احمق تجربه ییهاحس

 !نداشتم یوقت قصد خودکش یچراستش من ه

 .یایدجلو ن -

 .عقب یاب یشد یوونهتوروخدا د ینام -

 .شده یر که اومدم د  جامینکه تا ا  دونییم -
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 !نکن بازییوونهعقب د یاب یستیتو مقصر ن ینام -

 .را بسته بود یشهاو چشم زدیلبخند م امین

 گفت؟یچه م رادین

 ی؟چ  مقصر 

 . ...تو رو به ارواح خاک مادرت یستیتو مقصر ن ینام -

 !ینخفه شو، قسم نده راد -

 . ...یتو مقصر نبود ینام ،یعقب، ِد لعنت  یاقسمت دادم ب -

مغرور و  ینافتاده بود. آن راد یهو به گر  کردیو التماس م زدیداد م رادین
و  زدیبود، االن داشت زجه م یگذران دنبال خوش یشهکه هم احساسیب 

 !عقب؟ یایدکه ب  کردیرا م ینالتماس ام

 . ...کارو نکن نامرد  ینتو رو به رفاقتمون قسم ا ینام -

 . ...یگیم ینداره چ  یبرام فرق  یگهده، دقسم نگفتم  -

 !ینام -

. هر کدام یمبود  یستاده. ما همه کنار اشده بود  رمقیاز پا افتاده بود و ب   رادین
 !دادیم یلمانتحو یشخندین ین. امگفتیمیم یزشیجمله انگ یک 

 :گفتیسنا افتادم که م یهاحرف یاد شدم،یم یداشتم عصب دیگر 

 «نشدم یمتسل وقتیچهدست دادم و مادرمو از  من»
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 خواستیم ینباالتر از از دست دادن مادر هم هست؟ که ام یدرد مگر 
 !االن موقع سکوت نبود زدم،یم یحرف  کردمیم یکار  یدکند؟ با  یخودکش

 !...یاحمق  یه تو -

 :نکردم  یهبه بق  یادامه دادم و توجه  گفتم؟یشدند من چه م  یرهبه من خ  همه

خودتو  طوریینا یستیکه تو مقصرش ن  یبه خاطر اتفاق  یق حما یهآره تو  -
 یدی؟م یرو سر چ  یتزندگ یدار ی،باخت 

داشتم  ینراد یهافقط از حرف دانستم،ینم یزیچ ینام یاز زندگ  من
 . ...کردمیرا سر هم م ییهاحرف

*** 

 «مهاباد_کرمانشاه جاده»

 

 یبرا  ینمن، ام  یناموقع کنکور و رفتن ها  ۹۳متوجه شدم همان سال    بعدها،
تا با او به  کندیاش را مجبور مبا اصرار، خانواده یدچند روز استراحت قبل ع

 .بروند یزیربدون برنامه یسفر 

انجام شده بوده، سفرشان  یهوییو  یزیربدون برنامه یز چهمه ینکها یلدل به
 .خوردیبه شب م
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حاج  کرد،یم یتاذ ینکم باد ماش هاییک کرمانشاه بودند و الست نزدیک 
 یمیش یر دب یم،در مدرسه با او داشت یادیکه خاطرات ز  ینپدر ام الدین،یفس

 :گفت  ینام  بود اما  کار شده  یرادمتوجه ا  یت،سه سال آخر، پرجذبه و با شخص

 . ...ینممن پشت فرمون بش یبابا توروخدا، جون مامان، اگه نذار -

تو  خوابه،یداره م اشهیک الست ینشبه! خطر داره، ماش ینبابا، ام یا -
 .نکن یتپسر، اذ شناسیینم رو جاهاینا

 یعمخالفتت ضا  یکم،بهت ثابت شده که من راننده درجه    دونم،ی! من نمبابا -
 !کردن حقوق منه جوونه

 :داد جواب یگوش کر کن  یبا قهقه الدینیفس حاج

 !بچه یستی،هم ننوجوون  -

 .نبابا! مسخره نکن، گفتم جون ماما -

 .زندیم اییرکانهلبخند ز و

 .بابا، بس کن یا -

 :گویدیو م کندیدخالت م ینام مادر 

 !ها یدهداره قسم جون منو م -

 .یگهم یچ  یهست بچه ینعه، خانوم ا -

 . ...خوادیساعت بده برونه، خب دلش م یمن یه -
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 !از دست شماها -

 یقبدون تصده ک یناحمقانه ام یابچگانه و  یو اصرارها هایطنتش اما
بدهد، تا فرمان دستش   کندیکه پدرش را مجبور م  ینهم یعنیکرد،    یرانندگ 

ناآشنا به راه کرمانشاه،  ینو ام یککار خودش را کرده بود. شبانه جاده تار
 یرد اما زمان گذیم  یر به خ  الدینیفحاج س  یبا همراه   یساعت اول رانندگ   یک 

جاده ناآشنا و  شود،یسپرده م نیبه ام یز چو همه بردیخوابش م یکه حاج 
 یداپ یبرا شود،یو گم م کندیراه اشتباه را انتخاب م ین. امشودیترسناک م

ندارد؛ دره! سقوط ته آن دره اتفاق  یانکه پا  رودیم یاکردن راه سمت جاده
. پدر و مادرش کندیم  یرا سخت متالش  یرانم  ینکه ام  زندیرا رقم م  یناگوار
 .ماندیزنده م ییآساو او به طرز معجزه روندیم یااز دن

و جامعه دور  یها از زندگ مدت شودیباعث م ینام هاییناراحت و  افسردگی
روز و شبانه کندیتمام م یناست که رفاقت را در حق ام ینراد ینباشد، ا

 یناما ام دهدیسر و سامان م تواندیاو تا م ی. به زندگ شودیمراقب او م
 دهدیجلوه م  ر باز خود را مقص  ینام  دهد،یا هم از دست ممادربزرگ خودش ر 

 :گویدیو م

 .او دق کرد -

را  ینو ام گیردیو غصه شدت م یوجدان و غم، دوباره دلتنگ دوباره عذاب و
برخالف  ی. راستش زندگ شودیرشته بوده پنبه م ینو هرچه راد زندیم ینزم
 .رودیم یشمان پهمه یلم

 !زندیم ینو زم گیردیا مروحمان را از م زندگی
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*** 

 «ینمن و ام کرمان،»

 

 :دادم ادامه

دختر دوازده ساله  یه دونی،ی! مکنی؟یم یکار چ یبودن دار محکم یبه جا -
اون خواهر و برادرشو   یول  کشنیچشماش م  یکه مادرشو جلو  شناختمیرو م

 سمشنایرو م ی. مردایستهیمشکالتش م یو محکم جلو کشهیبه دندون م
اما  کنه،یدفاع م یثیتشو از ح مونهیماما اون  برنیخانوادشو م یکه آبرو

 . ...گیرییم یبه باز یتوزندگ یدار ی؟احمق چ  یتو

 .دادیانداخته بود و گوش م یینسرش را پا ینو ام گفتمیهم م پشت

 یحال ساده؛ ول ینبود و در ع یبخودم هم عج یبرا زدم،یکه م حرفایی
 !بود را درآورده ینام ییهگر 

 !هم داشتم؟ یاعتقاد گفتمیکه م  یجمالت  ینبه ا من

 یند،بب  یزیتا چ  کردیپاک م  ینشرا با آست  یشهاداشت اشک   کهیدرحال  امین
 . ...آرام رو به ما برگشت اما

قهرمانانه دستش را گرفتم   یرجهش  یک که من با    افتادیو داشت م  یدلغز   پایش
 ینگوش ام  یر م زمحک یلیس یک  ین. رادیدیمکش  را باال ینام یهو با کمک بق

 .زد
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 .یمشد یرهدو تن خ ینهمه به ا باز 

 .کثافت هزاربار ُمردم و زنده شدم -

 :جواب داد کنانیهگر   امین

 .خوامیمعذرت م -

 !یهگر   یر زد ز و

 :فشرد و گفت ینهرا در س ینسر ام رادین

 . ...قول بده بهم یپشتتم، ول یشهآروم باش پسر، من هم -

 :سکوت کرد و گفت یکم  و

 !یاریقلب منو به درد ن وقتیچه یگهقول بده که د -

 . ...متأسفممتأسفم... -

 .خورهیتأسفت به دردم نم -

 !ینراد -

کارو با   ینکنه، نکن ا  ینمنفر  یحاج  خواییدست من، م اییتو امانت حاج  -
 !من

 !بابام؟ -

 . ...آره بابات...تو رو به من سپرده -
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خوان و مؤدبش را به قبل از مرگ، پسر درس الدینیفاج سکه ح  ودب پیدا
و معاون مدرسه بود  یر مورد شماتت مد یشهکه هم  یگوشیپسر باز ین،راد

 !بود سپرده

رفاقت خرج  یو جان و مالش برا یدر رفاقت همتا نداشت؛ از زندگ  رادین
د بودن که همه به ب  یهمه عشق از طرف مرد مغرور بود آن یبعج کرد،یم
 .بود را شناخته ینخوب ذات راد یاما حاج  شناختنش،یم

 یک و همه در الک خود بودند، تا خود تهران همه در  یماتوبوس شد سوار 
 .زدن نداشتجرأت حرف یبودند و کس سکوت دردناک فرو رفته

 .اتفاق شسته شده بود ینسفر با شوک و استرس ا یتمام خوش انگار 

بود. اما خب،  یشروع عال یبرا ینو ا دیدمیمخودم  را در  ییراتیمن تغ اما
به  یمهفته بود تصم یک که تازه   یمن یبود برا یناتفاق سنگ ینا یبار خستگ 

 .گرفته بودم  ییر تغ

ها به من از حرف  کسیچبود؟ چرا در گذشته ه  همه شجاعت از کجا آمده  آن
 یا یود؟ عاشق چه؟ گناه من چه ب یبودم؟ برا بود؟! چرا من ول شده نزده

 !حماقت؟

*** 

 «خانه تهران،»

سمت اتاقم رفتم و به  یمشب، وارد خانه که شدم، مستق یمهدو و ن ساعت
 .تختم پهن کردم یرا رو امیخستگ  یبیطرز عج
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 یدهخانه به آرامش رس یر اهالبود. انگا در سکوت تمام به خواب رفته خانه
 یراییو چشمم به سمت پذ  دم،بو  یدهدراز کش  یپشت برعکسبودند؛ مانند الک
 .آمدیباال نم ینور یچکتاب ه  جزء نور آباژور کنار قفسه خانه افتاد که به

 .یدمترس شدیم یدهکه د  ییسوبا نور کم یکیدر آن تار ایلحظه

گنگ   ی. لحظهکردمیم یخط را خط یوارهایشکه د  آمدیم یادم یکیتار اتاق
 ینقدر از ااز گذشته بود که مرا ان یزیچقابل لمس، چه یر اما نامأنوس و غ

 !ترساند؟یم یکیتار

که از خودم نشان داده   یو شجاعت  یبار روح  ینیرا بستم تا سنگ هایمچشم
 .تلفنم زنگ خورد یجا بگذارم که گوش ینمسنگ یهابودم را پشت پلک 

زنگ،  یصدا پیدر یتکان هم نخوردم؛ اما چهاربار پ یحت  یلبه موبا اعتنابی
 .لرزاندیمتاق را ا

برگشتم تا خاموشش کنم، چشمم خورد به  شدمیم یتاذ یگوش  یصدا از 
 !عکس سنا

 یزد؟! ساعت دو نصفه شب، چرا به من زنگ مسنا

 :ردمکیخانه نبود! با خودم هزارتا فکر م مگر 

 .یمنم، زنگ زده احوالپرس یدهدرو فهم یصدا یدهحتما شن -

ام حتما، از شده یوانهتر مغرور؟ داست من کردم؟ سنا! آن دخ یفکر  چه
 :دارم جواب دادمخش یباالخره با صدا گفتم،یم یانهذ یخستگ 
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 الو؟ -

 . ...نشده یزینگران نشو چ ین...ببیاکانسالم  -

 . ...افتاده یزدن متوجه شدم اتفاق  طرز حرف ینسلنا بود با ا صدای

 تو؟ ییکجا  شدهیچ  -

 .نشده یزیباور کن چ ینداداش! بب -

 وقت شب؟ ینا ییسلنا بگو کجا -

 .یمارستانب -

 .یستن یشب یفکر کردم شوخ  یشدم اما از طرف  شوکه

 !جا چرا؟اون -

 !فشارش افتاده ها فقط یکمحال زن عمو خوب نبود؛  -

 .بود یانحد نما یندر ا گفتیدروغ گفتن بلد نبود، دروغ هم که م سلنا

 .سلنا واضح حرف بزن ی؟چ  یعنی -

 یمارستانبهم خورد ب یکمنشده، فقط حالش  یچیه یگه،د یگمواضح م -
 .خبرت کنم ی،استراحت کرد یدیوقته رس یلیفکر کردم اآلن خ یم،آورد

 ! زودتر آدرس؟یاخدا یمارستانه،وقته پس تو ب ییلآدرسو بده، خ -

 !افتاده بود؟ یو کالفه شده بودم، چه اتفاق  عصبی
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و  جانیو ب  یمهو سراسرفتم را گ یمارستانو فقط آدرس ب یدمنپرس چیزی
از اتاق  ییآمدم تا سمت در بروم که صدا یینها پااز پله یکیخسته در تار

نگران حال مادرم بودم، سمت  یطرف  ترس برم داشته بود و از  یدم،پدرم شن
 یکردم اما خبر   فبه اطرا  یو نگاه   یستادمدر ا  یاتاق رفتم و در را باز کردم. پا

 !نبود کسیچاز ه

پشت اتاق باز بود و پرده همانند روح تکان  یق شدم، پنجرهتاا داخل
پدرم   یزکار بودم اما نگاهم به قاب عکس مادر و پدرم کنار م یدهترس  خورد،یم

 .شدم یمارستانب یبرگشتم و از اتاق خارج شدم و راه  یع که افتاد، سر 

 نوشید،یم  یچا  یرفتم، زن جوان بلندقد  یرشسمت پذ  یمشدم و مستق  وارد
 :یدملرزان پرس یصداا ب

 کجاست؟  جا،ینخانوم مادر منو آوردن ا -

 :تمام جواب داد باخونسردی

 مادرتون؟ تو کدوم بخش؟ -

 !جاینواال، آوردن ا دونمینم -

 خب، اسمشون؟ -

 .یاحیر یماس -

 .یدننشون م ینچند لحظه...بخش قلبن طبقه سوم بپرس یهعه... -

 قلب؟ -
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 .بله جانم -

باال رفتم و راهروها  یمهرا سراس یمارستانب یهاآسانسور پله یشلوغ  یلدل به
 :و داد زدم یدمکش  یرد و پوف را گشتم تا چشمم به سنا خو

 !سنا -

 .سالم -

 .سالم، داداش -

 شده؟یچ  -

 !خطر رفع شده -

 ی؟خطر چ  -

 :کنان و با ترس و لرز جواب دادِمنِمن سنا

 .زن عمو سکته کرده -

سالش بود،  ۴۵حبس شده بود، مادرم  ینهو نفسم در س بند آمده بود زبانم
 !سکته کرده بود، چرا؟

 دکترش کو؟ -

 .جاستعه...آها...اون -

 .جوودکتر رفتم و شروع کردم به پرس سمت
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راحت شد که خطر رفع شده، اما شوک  یالمخ یدم،دکتر را که شن هایحرف
ه حد شوک یندر ا یباعث شده بود مادرم سکته کند. مادرم از چه خبر  یعصب

 :یدم؟ رو به سلنا کردم و پرسشده بود، پدرم کجا بود

 سلنا بابام کجاست؟ ی،راست  -

 دونستی؟یاونم رفت، نم یتو رفت  ی. از وقت یگهمسافرت د -

 کجا؟  ی؟مسافرت چ  -

 . ...من خبر ندارم -

 .نداشته باشد یخبر  یزیسلنا از چ شدیم مگر 

 .کردیم یرا از من مخف  یزیچ داشت

 بگو باور کنم سنا تو بگو بابام کجاست؟ یچ  یهسلنا  -

 :و جواب داد یدکش  یقیسرخ شد و نفس عم سنا

 . ...راستش...عه -

 !سنا د بگو -

شد، عمو هم از خونه رفت، امشبم  یبحث  یه ینشونخب...بعد رفتن تو ب -
شد، مامانتم گفت  طوریینمامانت زنگ خورد بعد جواب دادن اون، ا  یگوش
 .یمهت نگب یزیچ

 :یدوسط حرف سنا پر  یعسر  سلنا
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 کرده؟  ینکنه عمو نامرد یگمم -

 :رو به سلنا گفت یشد و با لحن تند یعصب سنا

 .ساکت شو یست،و چرت و پرت ن یسلنا االن موقع شوخ  -

 :گفت  یتر آرام یبا صدا و

 .یدهحالشو رنگش پر  بینیینم -

بود، پدر من  یرممکنغ یمکه باورشان برا زدندیرا م ییهادو حرف آن
که منجر   ییبا مادرم بحث کوتاه هم نکرده بود، چه برسد به دعوا وقتیچه

 .اش بشودبه رفتن پدرم از خانه و حال بد مادرم و سکته

 .و ترسناک جوابیپر بود از سواالت ب  ذهنم

 !آمد؟یاز دستم برم یاصال چه کار یاچه کنم  یدبا دانستمنمی

خاک  یشمی یرهنشوم، پ هوشیکم مانده بود ب   یشدت سردرد و خستگ  ز ا
احساس  یشتر مات تنم بود، هوا خنک بود و ب یکت مشک   یک با  یاخورده
آن را  یداتاق پدر، با یخانه افتادم، پنجره یاد داد،یرا کش م امیخستگ 

 .فکر کردن نداده بود یاما ذهن مشغولم اجازه بستم،یم

 یبندرا دست جوابمیب  یهاوالداخل ذهنم بودم و س یدنحال چرخ در 
 :و گفت یدکش  یرونکه سلنا مرا ب  کردمیم

 .یدیبرو تو نمازخونه استراحت کن، فکر کنم نخواب خواییداداش م -

 . ...نه! خوبم -
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 .یادر مدکت  یگههنوز سه ساعت د  یستیهات قرمز شده معلومه خوب نچشم -

 .خونه ینبرگرد یچ،سوئ ینا یا،ب ین،اشما دوتام خسته -

برو نمازخونه   یگمم ین. واسه همیستیتو خونه برو ن  دونمیم یموا...ما خوب -
 .کنمیصدات م یادخودم م یگهسه ساعت د

 .برهینه خوابم نم -

 .دراز بکش خب! عه...حرف گوش کن -

 :و گفتم رفتیم یاهیسچشمانم  افتادم،یاز پا م رفتمینم اگر 

 نمازخونه؟ ینکجاست ا -

 پاشو برو ی،ودکنار ور   طبقه اول -

بودم راه افتادم و در  یستادهدوپا ا یکه به زحمت رو  یخوران، طور تلوتلو
تا تابلوها را بخوانم نمازخانه  چرخاندمیسر م کهیحالدر  یمارستانب یراهرو
، کتم را درآوردم و  یدمدرازکش یارا درآوردم و گوشه یمهاکردم، کفش  یدارا پ
 .سرم گذاشتم یر ز

*** 

 . ...آقا، آقا، آقا، آقا -

 .زدیم یمداشت صدا یبرده بود و مرد ناشناس خوابم

 :آلودم گفتمدار و خوابخش یصدا با
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 بله؟ -

 .گفتن صداتون کنم  یخانوم یه یرونب -

 .بله، ممنونآهان! بله -

 .بلند شدم و کتم را برداشتم و سمت در رفتم یماز جا سریع

 .سالم -

 .مامانتم مرخصه یا،بباشه  یر سالم صبحت بخ -

 !اومد؟ یمرخصه؟ دکتر کِ  -

 .اومد گفت حالش خوبه یشپ یقهچند دق -

 :و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 .خدارو شکر  -

 یدی؟خوب خواب -

 .یرمبنداز بگ یادمقرص  یه کنهیهنوز سرم درد م یسرمو گذاشتم رفتم ول -

 .یر بگ جایناز هم یاخب ب -

 .داخلش بود یمارستانکرد، داروخانه ب  به سمت چپ نمازخانه یااشاره و

 :کردم که پشتش به من بود و گفتم  یبه مرد رو

 .خواستمیقرص سردرد م یه ید،آقا، ببخش -

 .رو به من که کرد شوکه شدم مرد
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 ید؟خوب یاکان،الم آقا عه...س -

 ید؟سالم آقا کاوه، ممنون شما خوب -

 یتم گرفت، لبخندبسته قرص برداشت و سم  یک قفسه داروها رفت و    سمت
 :زد و گفت

 .شما، بفرما یبه خوب  -

 .دست شما دردنکنه -

تعارف و در  یزد و کلرا گرفتم و خواستم حساب کنم که دستم را پس بسته
باشد اما داروساز بود!  یدر کاوه تورل  کردمیاز من نگرفت. فکر م یآخر هم پول

 .بود تمرفیچند وقت گره خورده بود به من، هر جا م ینپسر، ا ینا

*** 

 یکم یم،ردک یدار که بغل سنا خواب بود را ب یناو س یمشد یادهپ ینماش از 
 :سرحال آمده بودم و گفتم

 .ینخسته شد یلیخ یداستراحت کن یدسنا، سلنا شما بر  -

 :کند گفت  یتادب را رعا  خواهدیمعلوم بود م  کهیحالبا حرص خوردن در   سنا

 .نگران نباش یدیم؛ما هم خواب -

 .یدمخودم کاراشو انجام م یگهد ینسر پا بود یلی. خیدینزحمت کش -

 :پاسخ داد یعام ناراحت شده بود، سر جمله ینار از اکه انگ  مادرم
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 ینتون بر استراحت کنم. فقط همه یرممامان، من حالم خوبه م یچه کار -
 .ینبخواب یرینبگ

 . ...داروهـ -

 :را قطع کرد و گفت حرفم

 .خورمیم فلج نشدم که خودم -

 . ...آخه -

 .ینبخواب ینکه گفتم؛ بر   ینآخه نداره هم -

آلود بود و تلوتلو را که خواب  یناگفت و دست س  یطنتیو پرش  یز ر  یباشه  سلنا
به من انداخت و  نگاهییمگرفت و سمت اتاقشان رفت، سنا هم ن  خوردیم

 یاهبا دهان کوچک و لب اشیاو قهوه یرابه دنبالشان رفت، چشمان گ
 .کردیرنگش مرا وادار به لبخند م یصورت 

بود او اهل لوس شدن و ناز کردن بود اما اآلن   یبجرفتار مادرم هم ع  یطرف   از 
 ترسیدیم یدو از ما دور باشد، شا اشییبرود در الک تنها خواستیم یع سر 

 .کردیکه قرار بود از او بپرسم و فرار م  یاز سواالت 

پدر و مادرم افتاده  ینب یکه چه اتفاق   دمرسیپیمن فقط از خودم سوال م و
س وارد شده که سکته کرده. پدرم کجا بود؟! هنوز قدر به مادرم استر که ان

 یهمتوجه قض  تر یع سر  خواستیبود که دلم م  یذهنم پر از ابهامات   دانستم،ینم
 . ...بشوم
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شده بودم به عکس  یرهکارش نشستم، خ  یز اتاق پدر رفتم و پشت م سمت
 ی،زندگ  یهام برخوردم، حساب و کتابخط پدر شان، به دسترهدونف

 .کردیم  یجا بود، پدرم در گذشته زندگ آن  مانیبچگ   هایینقاش  و  یشآرزوها

 یو چه خاطرات  یزیکیچه ف کشاند،یاز آن را به دنبالش م یخاطرات  همیشه
 !او یهمن شب یامن،  یهدر ذهن، پدر من بود، شب

در خانه  کسیچرد، تعجب کرده بودم، هتاقش خوبسته ا یبه پنجره چشمم
 !بسته بود؟ ینبود، پنجره را چه کس

کش رود، تمام اتاق پدر پر از رمز و   تواندینم  یباارزش  یز دزد آمده! اما چ  شاید
 .قفل و نشانه است

ها چه حرف کردم،یهم خود پدر بوده! از پنجره آمده؟ چه فکرها که نم شاید
تدالل احمقانه رد با اس آمدیکه به ذهنم م  یهر اتفاق ! زدمیکه با خودم نم

 .کردمیم

 یر از اتفاق پنجره، سمت اتاقم رفتم و دل س خیالیو سردرگم و ب  کالفه
 .یدمخواب

مهم نبود و  یممهم برا یزهاینکردم؟ چ یدارد که چرا به پنجره توجه تعجب
هم   یدشا  یا  گیانیود  یا  یبولد و مهم بود. افسردگ   یمبرا  یزهاچ  تریناهمیتیب 

 !چه؟ دانمینم یا تفاوتییحماقت! ب 

*** 

 «هفته بعد چند»
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راجع به پدر  یحرف شده بود و هر موقع سوالمادرم کم یف،آن سکته خف بعد
 .رفتیطفره م شد،یم

برگشت و سنا و سلنا از خانه   یتشگذشت و عمو محسن از مأمور  یاهفته  دو
 .تماز پدرم نداش یما رفتند و هنوز خبر 

 :شنیدمیجواب م یکو فقط  زدمیروز به تلفن همراهش زنگ م هر 

 .باشدیمشترک مورد نظر خاموش م -

را هم  یکس  ترسیم،یم یفتدکه قرار بود ب  یاز اتفاقات  یشتر بودم و ب نگرانش
به من   یزیمادرم هم چ  شناختم،یمن نم  یا  یرمکه سراغش را از او بگ  یمنداشت

 .گفتینم

 !به برادر توجهیبود و ب  یتمورکار و مأ  که مشغول  عمویم

قدر فکر رنگ مخصوص پدر نشسته بودم. هر چه یاکاناپه بزرگ سرمه  روی
برخاستم و   یمبود، از جا  یدهجانم به لب رس  رسیدم،ینم  اییجهبه نت  کردمیم

 یهو به ثان یدمسمت اتاق مادرم رفتم و در را کوب یو ناراحت  یتبا عصبان
به تن داشت، باد  یباییز یدا بلوز سفب رنگ یبلند آب م، دامن وارد شد یدهنکش

 انداخت،یصورتش م یرا رو کوتاهشیمهن یو موها دادیدامنش را تکان م
 :یدمو سالم پرس مقدمهیجلو رفتم و ب 
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تلفنشم  یست،ازش ن یست رفته و خبر سه هفته یکمامان، بابا االن نزد -
 یاشم؛ ولنگران نب یرفته؟ گفت  جاک  شده؟یچ  یبگ  خواییمدام خاموشه نم
 . ...االن نگرانم مامان

 :گرفتم  ینهبا طمأن یرا بلند کرده بودم و اما پاسخ  یمصدا ناخودآگاه

 !اشرف یشرفته پ یدداد نکش؛ شا خودییب  -

 !اشرف؟ -

 !زن دوم پدرم بود یعنی شنیدمیبار اول بود اسمش را م یکه بود؟ برا  اشرف

 *نت کرده بود؟یاخ** پدرم نکند گفتیراست م سلنا

 :لحظه در ذهنم جوالن دادند اما مادرم گفت یک عالمت سوال در  هزاران

 . ...یمآقا ابراه شیآره دوست بچگ  -

 :یدمتعجب پرس با

 !یم؟ابراه یااشرف  -

 :زد و گفت یزیر یخنده

 .اشرف یمابراه یآقا -

 .ن نبوداصال زاشرف  یابود. چه قضاوت عجوالنه یختهر یمرو یخآب  انگار 

 آقا اشرف کجاست؟ ینحاال! ا -

 .یدمآدرسشو بهت م -
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کرد و   یادداشتبرگه کوچک  یک  یبرگشت و آدرس را رو یز سمت م مادرم
اولش  یبزند دوباره به جا یحرف  کهینگذاشت و بدون ا  یز م یجا روهمان

به من، انگار از کنارم بودن  حس خجالت داشت از نگاه کردن یبرگشت، نوع 
 .سیدتر یم

 .آمدم یرونرا برداشتم و ب آدرس

کرده بودند، بعد از   یادو سلنا به خاطر حال مادرم رفت و آمدشان را ز سنا
هم به خاطر آن دو  یز کرده بود. مادرم ن  یمادر یشانمرگ مادرشان مادرم برا

 .زدیحرف م یو کم نشاندیرا به چهرش م یلبخند یک 

دو کلمه  یحت  شدیسخت م آمد،ینم یروناز اتاق ب یکه نبودند حت   دخترها
 .با او حرف زد

 .آمدم یینها پارا جمع کردم و از پله هایموسیله

انداختم تا  یرهو دستم را به دستگ یدمخانه رس یکه به در خروج  همین
 یام بچرخانم و در را باز کنم، تلفن خانه زنگ خورد؛ مرّدد بودم که جواب ده

 یممادرم و زنگ خوردن تلفن تصم یامدنبا نکار را بکند.  ینبگذارم مادر ا
از گوشم   اباعث شد تلفن ر   یخراشممتد سوت گوش  یگرفتم جواب دهم. صدا

مکث کردم و دوباره تلفن را  یخراش کمجدا کنم. بعد از قطع آن سوت گوش
خبر اتفاق انگار  یب،دختر، عج یک  یغج یهشب ییبه گوشم چسباندم. صدا

به سمت  یع تلفن قطع شد و من سر  شد؛یم یشتر ب ام. دلهرهدادیرا م یشوم
و  لرزیدیم یمو پاها ر د یبودم جلو یستاده، اما دوباره زنگ خورد. ادر رفتم

 :شده بودم به تلفن، ناگهان مادرم تلفن را برداشت و گفت یرهخ
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 الو...بله؟ -

- ... . 

 .یادداره م -

و  چرخیدیم سرم دور  یغ آن ج یاز خانه خارج شدم و صدابرگرداندم و  رو
 . ...نشاندیم امیشانیعرق بر پ

*** 

 «ماه بعد از نبود پدرم یک تبریز،»

 

 کجاست؟  یطاق علو یدببخش -

 .یدننشونت م یرد شو بپرس یبرو جلوتر، از آبرسان  یگهد یکم -

 کجاست؟  یطاق علو ید،آقا! ببخش -

 .در سبزه یاون خونه -

 یبعج هاییکار، با کندهبز بزرگشبا در س یمتر  ۷۰۰۰خانه باغ حدودا   یک 
 یشکه هنگام سفر به ک  یهتل یهبود؛ شب کنندهیرهجذابش خ یمعمار یبا،و ز

فقط از   ینو ا  رسیدینظر مبزرگ و مجلل به یال،. هتل آتیمدر آن اقامت داشت
 :بود. با خود گفتم یرونب ینما

 . ...قصر باشه، چقدر آشناست یه یدتوش با -
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 .نبود یاما کسدر زدم  یبار چند

 .کنمیصبر م یکمبرسن  یانخونه بزرگه تا ب -

شوم که در باز  یننبود. خواستم سوار ماش یخبر  یول یستادما اییقهدق ده
چقدر  بارید،یغم م یشهاکه از درخت  زدهیخباغ  یک شد، وارد خانه شدم. 

زنگ زده، با  یهاشکسته و نرده یها! پلهیز چبود همه رنگ یافسرده و ب 
 .و برگ و خسته شاخیدرختان ب 

و سرد، کامال   روحیب  یا،ها رفته بود؛ پر از رخانه هم به آدم ینا انگار 
 . ...احساسیب 

در زده  یچه کس یندبب خواستینم یکس  یا یاد؟به استقبالم ب ینبود کس قرار 
 :گفتم  یرلباخل شده؟ دوباره زو د

 !تو؟ یرمدارم م نییخونه ناراحت شه سرمو انداختم پانکنه صاحب -

 :پشت در صدا زدم از 

 آقا اشرف؟ -

حدود  رسیدیچهره که به نظر مخوش یرمردپ یکلحظه منتظر شدم که  چند
 . ...سالش باشد در را باز کرد ۸۰

 !یماشرف نه و آقا ابراه -

 .سالم -

 .تو یاسالم، ب یکعل -
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 . ...من عه من یدببخش -

 .ال باباتنبد یاومد ینی،ِمن نکن تو پسر حسِمن -

و من ناخودآگاه به دنبالش وارد شدم و  شدیو داخل خانه م زدیم حرف
 . ...یداکردمپ یزیونخودم را کنار تلو

 :جواب دادم شناخت؟یاز کجا مرا م یرمردپ آن

 ت؟جاسینبله، درسته االن پدرم ا -

 نه پدرت رفته روستا -

 روستا؟ -

 .آبادعباس یش،پدر یآره، روستا -

 ین؟آدرسشو بد یشهست؟ ما کجاجاون -

 . ...ینبش یاحاال ب -

 .برم یدبا شینم،ینه ممنون، نم -

 افتاده؟ یچه اتفاق  یبدون  خواییمگه نم -

 !شما...عـه -

 :زد و گفت یخند ریز 

 .یارب یز بر ییچا یهبرو  یاب -

 شده؟یچ  ینخب بگ -
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 !حاال یز بر  ییچا یهعجله نکن مفصله،  -

 :مکث دوباره گفت یکم  با

 .یاررو هم ب هایوهاون م -

 یکهمراه قند و کشمش و    یاستکان   یر آماده شده بود و دوتا استکان و ز  چای
 یرمردانگار پ یخچال؛رنگ داخل خوش هاییوهبا م یسکوئیتبسته ب

 .و منتظرم بوده یایماش بمن قرار است به خانه دانستیم

 یهار عدد مبل راحت تم، چگذاش  یزیونتلو  یبزرگ جلو  یز م  یرا رو  هایوهو م  چای
بودند. اشرف وسط مبل سه  یزیونبه سمت تلو یلما یز دو و سه نفره دور م
 :نشستم و گفتم یشروبهنفره لم داده بود؛ رو

 . ...ینخب بگ -

به اطراف که نگاه   یش،ال زد و شروع کرد به خاراندن مچ پاشلوارش را با  پاچه
 کردند؛یم ییکه خودنما  دیدییدور سقف را م یهاتار عنکبوت کردییم

ها بود. هم محل خود عنکبوت یفشده و کث یرهت یخاک گرفته هایلوستر 
 یکه به زرد یدیسف یهابا پارچه شانیسمت چپ خانه که رو یهامبل
 یخانه زندگ   یندر ا  یو خاک گرفته بودند، پوشانده شده بود، انگار کس  زدندیم
 .کردینم

برداشت.  یسکوئیتب یکتکانش را با و اسزد  ییناش را پاپاچه اشرف
خرپ خوردنش به خرپ یکرد و خورد؛ صدا  یسخ یرا درون چا یسکوئیتب

 :و گفت یدباال کش سرهیک را  یاستکان چا آمد؛یگوش م
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 .بخوررو  ییتچا -

 :و دوباره گفت هایسکوئیتب ییهکرد به خوردن بقشروع و

 . ...یاررو ب اهیاخامهنون یرینیاون ش یخچالپاشو از  -

را هم آوردم و دوباره  هایرینیتکان دادم و ش یبزنم سر  یحرف  کهینا بدون
 :گفت

 . ...بخوربخور  -

. از آن کردمیم یسهقاخانه م ینبه دهان جنبان اشرف بودم و او را با ا خیره
به   اهمیتیو ب   کردیم  یخودش زندگ   یبه پول بود، برا  اهمیتیثروتمندان ب 
 .حرف مردم

 :را از دست داده بودم و گفتم صبرم

 . ...اشرف یآقا -

 :منعقد نشده جواب داد کالمم

 .پسر جان یمابراه -

 !ین؟شروع کن خواینینم یمآقا ابراه ید؛بله، ببخش -

مزه کرد و با آرامش قورتش داد و آخر را داخل دهانش چپاند و مزه شیرینی
 :نگاهم کرد و دوباره لم داد و گفت

و آروم  ی. قهر نکنیزود قضاوت نکن ی،تا آخر گوش بد یقول بد یداول با -
 .یباش
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 . ...ینبگ یدم،قول م یدم،گوش م -

 یدب بابرات سخت باشه اما خ یدشا یگمکه م  یزاییچ ینا یدنتحمل شن -
 .یحقته که بدون  ینبعد از چند سال ا ی،بفهم

خبر شده که چه فهمیدمیم یدکننده بود؛ اما من بانگران زدیکه م  هاییحرف
 . ...را نداشتم یدیتحمل اتفاق جد یماه از خانه دور شده؟ از طرف  یک پدرم 

 . ...برداشت و لم داد یسکوئیتخم شد و چندتا ب دوباره

 تعارفیاشرف و ب  یخودم جلو ییو با گذاشتن استکان چا یقهاز چند دق بعد
نه آشپزخا. سمت یاورمب یچا یشآن، دوباره دستور داد که برا یدنسر کش

گذاشتم و باالخره اشرف شروع   یشروو آوردم و روبه  یختمر  یرفتم و دوتا چا
 !پدر و مادرم یکردن از گذشته  یفکرد به تعر 

 :انداخت و گفت یگرشد یپا یرا رو یشلم داد و پا اشرف

بود  یتیمها پدرت عاشقانه مادرتو دوست داشت، اما چون مادرت اون سال -
 . ...کردن  همه مخالفت کس،یو ب 

 !بوده؟ یتیم -

 . ...بابا پسر جان یا -

 !...اما یدببخش -

 ...یمقرار بذار  یه  یدبا  یشه،نم  طوریینا  دونی،یرو نم  یناپسر جان ا  دونمیم -
. 
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 ی؟چه قرار -

 :به خودش داد و گفت یتکان  اشرف

 . ...یشما فقط گوش کن زنم،یدارم حرف م یوقت  کهینا -

 :گفتم  یع د و سر دامه دهاشرف ا خواستمیم فقط

 .یدبله، چشم، شما ادامه بدبله -

ع کرد به مزه کرد و شرودر دهانش گذاشت و مزه یسکوئیتب یک شد و  خم
 :کردن  یفتعر 

پسر عموش و داشت   یلتر مادرت تازه ازدواج کرده بود، با اسماعخواهر بزرگ -
 .که اسمش کاوه شد  شدیپسر م یهصاحب 

. کردیم  ینداشتن و مادر تو هم با اونا زندگ   یخوب   یالوضع م  یلو اسماع  مینا
خرج و  یدازدواج کنه، تا شا یع مادرت سر  یمااصرار داشت س یلاسماع

من که   یدداشت از جمله سع  یادیز  یمخارجش کم بشه. مادرت خواستگارها
به  روینرو از ا یلاسماع یزندگ  یدو ازدواج مادرت با سع کردیپول پارو م

 رد،کیرو ماون

 . ...دلشو برده بود ینپدرت حس اما

خسته اما خب اون گرفتار که خواستگارش بود و عاشق دل  یدمن سع پسر 
کنه تا   یاصرار کردم مادرتو راض یلبه اسماع یلیشده بود. خ طرفهیک عشق 

دعوا  ینادوست بود، به خاطر پول با مپول یلیبا پسرم ازدواج کنه، اونم که خ
 .به ازدواج مجبورش کنه استخویم یو حت  کردیم
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به  ینرو فراموش کنه اما اصرار حس ینتا مادرت حس زدیم یهر در به
 یدجواب »نه« رو به سع  یگرم بمونه و به راحت دل  ینام  شدیخانوادش باعث م

نکنه. تا آخر عمرش  یدارو پ رو شدن با مادرت جرأت رو در  یدمن بده و سع
 .رت بمونهاش به مادتو حسرت ابراز عالقه

خانواده  ینمن به ا گفتیمحسنت از همون روز اول مخالفت کرد و م عمو
 تونهیسفره پدر و مادر بزرگ نشده و نممادرت سر    گفتیندارم، م  یحس خوب 

 یدهرو د یماس یشده بود چون خانم یپدرتو خوشبخت کنه. البته، آخرا راض
ود! هاش، نرم شده بهشده بود مادر بچ  یمابود، مخصوصا  بعد فوت زنش که س

دوتا شکل  ینا یرو برد و عروس یباز ینشانست اخالصه باالخره پدر خوش
 .گرفت

تو مسافرت و عشق و حال، موفق و مستقل،  یشهعاشق خوشبخت، هم دوتا
و  کردیحسادت م یلاما اسماع خوردنیدوتا رو م ینا یزندگ  یهمه غبطه

وسط   یناما خب ا  ید،هم کشها  هنوزم دوست داشت از هم جدا بشن! نقشه
 .کارو نداد  ینا ینفر اجازه یه

کار را   یناما طبق قرار ا ی،روم و بپرسم چه کسداشتم وسط حرفش ب دوست
 :یدنکردم و منتظر ماندم تا خودش بگو

به  ی. هنوزم محسن حس خوب یشد که بعد چند سال، تو متولد شد ینا -
در حال نقشه   یدو سع  یلعمادرت نداشت، پدرت خوشبخت بود و عاشق، اسما

 .شدنیثروتمندتر متر و  تر و موفقبودن و پدر و مادرت هر روز عاشق  یدنکش

 :و ادامه داد یدکش  یمکث کرد و آه بلند کمی
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 .یهم داشت  یگهد یتو جز محسن، عمو -

و  یرمخودم را بگ یتعجب چشمانم از حدقه درآمده بود، نتوانستم جلو از 
 :یدمپرس

 !یگه؟د یعمو -

 :شد و سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد و گفت ندلب

 . ...یگهد یآره، عمو -

 :یدمکرده بودم و پرس  تعجب

 یگه؟د یعمو -

 !آره محمد -

 !حال...؟پس چرا...تابه -

جا کرد و به طرف تمام خودش را جابه  یمنعقد نشده بود که با خونسرد  کالمم
 :لم داد و ادامه داد یگرشد

با من  یدکه با  یادهصبر کن، حال راه ز یقانع بش یدشا یبشنو یشواگه بق -
کجا بودم؟ ها! محمد هم مخالف سرسخت   ی،و وسط حرفم نپر  یهمراه بش

که   یلیبود اسماع یلازدواج مادرت و پدرت بود، اما مخالفت اون سر اسماع
ن دوتا رو یا  یزندگ  یلکه اسماع  ترسیدی. اون مکردیبه خاطر پول م یهر کار
. شدیدار ماونم پول کردیمن ازدواج م یدت با سعنه، چون اگه مادر خراب ک

 یکرد. چکا  یلکردن اسماع  ّیتوارد شد و شروع به اذ  یداز راه تهد  ینهم  یبرا
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بود  ین. واسه همگذاشتیمنگنه م یرو ال یلو اسماع خریدیکاراشو مطلب
منو  یدسع  یهاو وعده  اومدیبا مادرت کنار م  یشهتر از همراحت  یلکه اسماع
 .کردیقبول نم

 یهامادرتو جدا کنه. البته با رشوهداشت پدر و  یبعد عقد هم سع اسماعیل
دست آوردن عشقو بلد راه درست به  ید! سعدادیمن بهش م  یدکه سع  یکالن 

 ینا کردن،یفکر م یهبود که بق یزیاز چ تر عرضهیب  یلنبود! اما اون اسماع
 ینونست و اتیمحمد بود که نم ش به خاطر داشت؛ هم یلدل شمعرضگییب 

 . ...دونستینم کسیچرو ه

 !یتو متولد بش  یبمونه و حت   یدار پدر و مادرت پا  یباعث شده بود زندگ   محمد

 تو رو داشت که یهوا جورییهو اون  ینشده بود یقو کاوه دوتا رف تو

 ی،زوندسویم یشتو هر وقت آت یاتون،بود تو عالم بچگ یبمون عجهمه برا
 . ...شدیم یکفر   یلو اسماع گرفتیاون گردن م

 :گفت  یهبه خودش داد و آرام و با کنا یتکان  شرفا

 یدشا کردی،ی! همه رو جلب خودت میمار داشت  یاز اون اول هم، مهره -
 . ...یکاوه رو هم مسخ خودت کرده بود

 :ادامه داد و

شد رو در رو به مادرت ش نرو  وقتیچبار اومده بود و ه  من که وابسته  یدسع -
مادر  ییجدا یکه به کار برده بود، برا ییاهحسشو بگه و تمام دوز و کلک 

 ینقش بر آب شده بود و من شرمنده یلاسماع هایعرضگییپدرت با ب 
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 یراناز ا رتو صداقت شده بودم، دوسال بعد از ازدواج ماد یاحیر یخانواده
خندونش گذاشت و رفت، تا برنگشت و منو تو حسرت لب  یگهرفت و د

 !به دلم بمونه یدنشمرت دحس

 . ...کرده  یتو غربت خودکش یاور دناون یدسع یدمشن وقتی

 :و ادامه داد یدساکت شد. آه کش کمی

 . ...از پا افتادم -

دشمن پدر و  یداشرف با یآقا ینچون به ظاهر ا زدمیحرف م یدبا جااین
 . ...پدرم یمینه دوست صم دشیمادرم م

 :یدمکردم و پرس  یزیر یسرفه

 ین؟به فکر انتقام افتاد وقتیچشما ه -

 :کرد و جواب داد  اشیعصب ییدهبا ابروان خم یکج   نگاه

 یخوب  ی. پدر پدرت در حق پدرم کلیمپسر، من و پدرت آشنا بود یگیم یچ  -
من حسم   یبگ   تونیینم  یدی،پدربزرگت رو با پدر من ند  یکرده بود! تا رابطه

سن پدرم   کهین! با ایقپدربزرگت و پدرم دوتا برادر بودن، رف  درت انتقامه! به پ
بود؛ با دوتا خواهر  یکیو زن گرفتنشون  یتر بود اما سربازبزرگ یچند سال

 ی. معلومه که نه، مادرت گناه تر یک نزد  یازدواج کرده بودن، از خواهر تن  یناتن
به خود مادرت از عشق   وقتیچپسر منم ه  ین،شق حسنداشت، عاشق بود. عا

ش منو ابچگانه و احمقانه یبا کارا یکاف  ینگفته بود و به اندازه ینشآتش
جلو پدربزرگت   یدسع  یبود با کارا  یین. سرم پابودپدر و مادرت کرده    یشرمنده
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 یدسع  یم،با هم داشت  یمیقد  یگیهمسا  یهو خود پدرت، همون پدر پدرت که  
کل محل   سوزوند،یم  یشیآت  یوقت   یهمون بچگ   بکنه. از   یکار  یبلد نبود پنهان 

 .هنوز یدماشتباهات سع ی! من شرمندهیدهکار سع  فهمیدنیم

طور چه قایدق یدسع فهمیدمیم یدو من با لنگیدیم یزیوسط چ ینا ولی
 :گفتم  ترسید،یبود و چرا به خود مادرم ابراز عالقه نکرده بود، از چه م یآدم

 شد؟یخب، چ  -

 موییبذار چا یز،بر  ییچا یهرو روشن کن،  یکتر   یر شد، ز ردس ییها! چا -
 . ...یگمبخورم م

که کنارش   یساعت  یک  ینبودم، هم اشرف خسته شده یآوردن برا یچا از 
 .بود یشاستکان چا ینچهارم ینبودم، ا

 :با همون غرور و صالبت لم داد و ادامه داد یی،از خوردن چا بعد

شده بود  یچ  دونمیرفت و نم یلاسماع شب عمو محمدت دم در خونه یه -
داد و   یلیخ  گفتنیو اون شب م  یلدعوا با اسماع  یرفته بود برا  یو چرا؟! ول

مردم عوام که معلوم  ینا یبه مرگ کرده، حت  یدرو تهد لیهوار کرده و اسماع
هم  هشهم کردن، ت یکارکتک  گفتنیدروغ، م یاحرفشون راسته  یستن

 . ...یدافتاده که نبا یاتفاق 

 :یدمبه مادرم بزند و پرس یبود، چرا نتوانسته بود حرف  یدمشغول سع ذهنم

 . ...یدعه...اما سع -

 :لرزان ادامه دادم ییاصد یازل زده بود به من و  اشرف
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 !بود؟ خجالت؟ یحرفشو به مادرم نزد چ  یدسع کهینا یلدل -

 :تکان داد و گفت یو سر  یدکش  آهی

سر  یر ز یز چنبود اما همه یدبع یدچون از سعلته خجا کردمیمنم اول فکر م -
 !بود یبیمحمده، مرد عج یونپدر و مادرت مد ی. رابطهمحمد بود

 .گفت که درست متوجه آن نشدم  یزیلب چ یر و ز یدکش  یبلندتر  آه

 یاش را روانداخت و دست یینسکوت کرد و سرش را پا یاچند لحظه برای
 :ادامه داد و گفت یافتاده، ول یرمردپ یبرا یقلبش گذاشت، فکر کردم اتفاق 

از منم کمک  یحت  یل. اسماعیمو همه شوکه شد یدعمو محمدت به قتل رس -
داده   یصرو عمد تشخ  قتل  یچون قاض  اومدیز دستم برنما  یخواست، اما کار

 . ...بود

 !من یعمو محمد رو کشت، خدا یل! اسماعیلاسماع -

 :که اشرف گفت  یشده بودم و عصب کالفه

 . ...یلکشت نه اسماع  ینانه، م -

 :زده گفتم بهت

 !ی؟چ  -

در و پ یاتفاق باعث شد رابطه ینکشت و قتل به گردن اون بود، ا  یناآره م -
عمد  یر اذعان کرد که قتل غ ینامدت، م یه یمادرت خراب بشه اما فقط برا
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 شیشد و کاوه زندگ   یر چهل سال پ  یبه اندازه  یلنداشته، اسماع  یبوده و قصد
 .یختبهم ر

 یدمبردم و از ته کش یمموها یو دستم را ال یدمکش  یبلند شدم و پوف  یمجا از 
 :و گفتم

 !فهممیباور کنم...نم تونمیاصال نم -

 یکند و تو را وسط سفره  یک وار شلانگار عادت داشت کلمات را مسلسل  اشرف
 :ادامه داد یو با خونسرد یندازدب یر ُبهتش گ

قصاص کردن، دلم  یشد که پدرت و محسن عموت تقاضا بدتر  ییماجرا جا -
 . ...نداشت یاچاره یچکه ه  سوختیم یماس یبرا

 :یدمتم و پرسسر داد؛ نشس یآه  و

 کرد؟  یکار مادرم چ -

 یتا کمکشون کنم ول  جاینبارها اومدن ا  یلبکنه، با اسماع  تونستینم  یکار -
 .بود یو محسن قانون  ینحس یتقاضا

نگفته   یزهاچ  یلی! اشرف خدانستمینم  از گذشته  یچمن ه  ؟دانستمینم  چقدر 
 :یدمپرس شد،یبرمال م یاش رازبود و با هر کلمه

 !جا؟ینچرا ا جا؟ینااومدن  -

مادرت بهت گفته، اما خب حاال!  کردمیپسر جان، فکر م یلمخب من وک -
پدرت شده بود و  یلاومدن تا وکالت پروندشونو قبول کنم اما خب من وک
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رو قبول کنم که از قبل  یاقانونا  حق با پدرت بود. عادت نداشتم پرونده
 .خورهیشکست م دونستمیم

 یشتر رفته باشرف ترسم داشت رفته یهاداشتم، از گفته یدیشد اضطراب
 :! گفتمشدیم

 !ینپدرم بود یلپس شما وک -

 .یک دوست نزد یعنی یم،آره، که البته بعدها دوست همم شد -

 !ینا؟اله مخ یعنی -

داغون شد و  یلرفت و اسماع یناز ب یناو م ندادن یتاره پدر و عموت رضا -
 . ...مادریکاوه ب 

 . ...با هم خوب بودن یشهمادر و پدرم که هم یول -

 :انداخت و گفت یمبه سر تا پا ینگاه  اشرف

... یارنغذا ب یرونوقت شامم گذشت...زنگ بزن از ب یمقدر حرف زدان یگهد -
 .یگهطاقت حرف زدن ندارم دمن 

 :نگاهش کردم و گفتم کالفه

 . ...ینبعد شام بگ یشوبق ینقول بد یبابا...باشه! ول یا -

 یعبود را سر  یز م یرو هرچه رو یفکث  یهاظرف یمشام را خورد کهیناز ا بعد
 یمبل سلطنت   یرا بشنوم اما اشرف رو  یشجمع کردم و بردم آشپزخانه تا حرفا

 .وابش برده بوداش خخاک گرفته
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و تا صبح به  یدممبل دراز کش یجا رونداشتم، همان یاهم که چاره من
گذشته   یناصال  ربط من به ا  کهینتلخ گذشته پدر و مادرم فکر کردم و ا  داستان
 چه بود؟

ها مرا از پا انداخته بود...شب را داشتم که سال یاگذشته  یبه اندازه کاف  من
 . ...ره بعد چند هفته به هانا فکر کردمو دوبا یدمتا صبح نخواب

 . ...که من عاشقش بودم و او با من چه کرد  هانایی

نرفت.. همانند شب  یادمکه با هزاران مشاوره هم از   یخاطرات  آمدیم یادم
 :که هانا بعد چند روز قهر کردن زنگ زد و گفت  یتولدم...شب

 . ...ییجا یه یایامشب ب خوامیم -

 .باغ متروکه بزرگ بود یک ده بود در جاده چالوس که مشخص کر   جایی

 . ...کند اما  یرمگدوستانم را جمع کرده است تا غافل کردمیم فکر 

*** 

از  یانظاره کردم و خنده ینهخودم را در آ  یدم،پوش یزیو تم یک ش لباس
 .زدم یخوشحال

 !هانا یبه خاطر آشت  ایخنده

 .ت تا آن باغ فاصله بودساع  یکشدم، ساعت هشت شب بود و    ینماش  سوار 

 .دانمیترس را نم یا یداشتم، از شاد یبیعج یدلهره یدمرس کهزمانی
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 یداها پشاخه یرنگ هانا را رو یتونیلباس ز یهاوارد باغ شدم تکه وقتی
 . ...کردم

 یکم  امیبود و من مجبور بودم با نور گوش  یک...تاریشانو رد خون رو  تکهتکه
 . ...بدهم ییروشنا

 یهاسر گذاشتنهمان سربه کند،یم یدارد با من شوخ  کردمیفکر م داابت
 . ...یشگیهم

 .دوسش داشتم  یلیرا داشتم خب خ  امیمضطرب نبودم اما باز هم نگران   خیلی

جسد بزرگ از شاخه کنارم افتاد،  یک  یوقت  یستادم،ا یدرخت  یشاخه نزدیک 
 !از ترس زهره ترک شده بودم و نفسم بند آمده بود

 .رخ داد اییهدر عرض ثان چیز ههم

 :من پر خون! هر چقدر داد زدم یهانا جسد

 .رو تموم کن یشوخ  ینشو و ا یدار ب -

 . ...انگارانگارنه

نداشت،  ینبض یدمو وحشت نبضش را که چک کردم و د یکیاون تار توی
 .کرده بود  یجانم مرده بود. خودکش ییمهن یبا  تقر 

 یچتا برسانمش و ه یدساعت طول کش میبردمش. ن یمارستانسمت ب سریع
 !نبود یدیام
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را با او  یمسرش تا صبح از او مراقبت کردم و حاضر بودم جا یماه باال چند
قتل احتمال  یک را  یباتفاق عج ینماجرا شد و ا یگیر پ یسعوض کنم، که پل

 !هم بعد از چند ماه اول من بودم؛ آن یفو متهم رد دادیم

 !قاتل عشقم؟ من

*** 

شده بودم، دچار  یشدم که دچار افسردگ  یتکردند و اذ امییبازجو قدر آن
در  یمارستانتخت ب یهانا رو امیکه تمام زندگ   یمن در حالت  شدم؛یتشنج م

و منگ   یجو اتهام قتل به من؟ گ  افتدیدارد م  یکما بود و معلوم نبود چه اتفاق 
 .بودم تهخس آمد،ینم یادم چیز یچبودم، قدرت استدالل نداشتم! ه

اتفاق مثل تمام اتفاقات ترسناک و  ینا کردمیو آرزو م شدمیآب م ذرهذره
 . ...مان بودآور هانا در گذشتهدلهره

و  یخودزن  یمگر   یکه هانا با هزار دروغ و دوز و کلک و کل  یهمان روز مانند
 .آوردیو قلب مرا به درد م  کردیو ناله م  یهکتک آمده بود و تا شش ساعت گر 

بود مرا بترساند و  ینعاشق ا یدو شا آمدیاز عذاب دادن من خوشش م هانا
 .قرارم داده بود یو ترسناک  یبعج هاییتبارها و بارها در موقع

 !داشت یبود، جنون مغز  یار به تمام ع ییوانهد یک دختر  آن

اش به او در خانه  خواهدیم  یکی  کردیرا که زنگ زده بود و ادعا م  یروز  حتی
اش وارد خانه  یمرا به جوش آورده بود و من وقت   یرتو غ  کندیم  یتشاذدارد  
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 یادمفلج شده بود را  یمپاها یدم،را د یوار د یرو یدهپاچ یهاشدم، خون
 .رودینم

هانا نبود و هر روز  یالخ ینو ع مکیدیذره جانم را مکه ذره  یعصب فشارهای
 .من بود یاش براغصهبود و فقط اخم و  یو خوشگذران  یو هر روز در مهمان 

 یدشد یاز که ن  یهانا با من خوب رفتار کند، فقط گاه  آمدیم یشکم پ  خیلی
 یدعاشق بودم و دوستش داشتم، شا یوانهد یک به محبت داشت، اما من 

 !اشتباه یدوست داشتن

روزها برگردند و آن روز نحس، تولدم نباشد، هانا برگردد و  خواستمیم فقط
 !بود یقت بزرگ حما یدکند؛ شا  یتماذ

 .روزها برگردند و هانا زنده شود خواستمیقط مف اما

*** 

 .شده بود یدار نماز صبح ب یصبح بود که اشرف برا نزدیک

شده بود سمت خدا رفته   یر چون پ  یدباشه اما...شا  ییآدم باخدا  کردمینم  فکر 
 !هااز آدم یلیبود، مثل خ

 انکر  یشت صبح با صداموقع بود که من خوابم رفته بود و ساعت ه همان
 .شدم یدار ب یمخروس ابراه

 . ...را کرده بود روستا یز شهر تبر  باال
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آشپزخانه،  ینانگار ا یدمصبحانه مفصل د یز م یکشدم و اشرف را با  بیدار 
 !و پر  یسفره عال یهو مرتب با  یز نبود. تر و تم یشبآشپزخانه د

 :به من انداخت و با خنده گفت ینگاه  اشرف

 یابزن به دست و صورتت ب یآب  یهصداقت. برو  یاکانالم جناب به سبه -
 . ...بخور یمیصبحونه ابراه

کنار آشپزخانه رفتم. راهرو به دو سمت   یکردم و سمت راهرو  یکوتاه   سالم
که دو اتاق داشت   یگر د یراهرو یک به  شدیسمت وصل م یک  شد،یجدا م
 یهااز قفل شدیگر مقفل بزرگ خورده بود. آخر م یکها ز اتاقا یکیکه 
 قصر  یکاتاق از  یک در  یرو زدندیها به صندوقچه مکه مادر بزرگ  یمیقد

اشرف  ینا چیز یچبود! ه یز تبر  هایینمرد از ثروتمندتر ینا یباشد؟! ناسالمت 
 !خودش بود یهاش هم شبنبود، خانه یهشب یزادبه آدم

... . چه یکوزو سونا و ج  یبهداشت   یسبه سرو  شدیم  ینتهم  یگر سمت د  یک 
 !خانه ینداشت ا یباییز یمعمار

 :یدمو صورتم را شستم و برگشتم، پرس دست

 داره؟ یاون اتاق تو راهرو دوم که درش قفله چ  یمآقا ابراه -

 لبخند زدم، نگاهم کرد و گفت؛ یک  و

 . ...یدمبعد از صبحونه نشونت م -

نداره و دخالت   یربط   به تو  یدبگو  کردمیحرف را بزند! فکر م  یننداشتم ا  انتظار 
 .آن خانه به من ربط داشت یتک اجزانکن، اما انگار تک 
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صحنه   ینکوچک، هم  یهابچه  یناز صبحانه بلند شد و دستم را گرفت، ع  بعد
گرفت.   یدیاما سرم درد شد  آمدینم  یادمتحربه کرده بودم،    یرا انگار در کودک 
ر بود؛ آشنا بود اما تا یمکه برا یزیچ انداخت،یم یزیچ یادآن مرد مرا 

 !چه بود؟ دانمینم

آورد  یرونها بود باتاق یقفل را از داخل کنتر کوچک برق که احتماال  برا کلید
 .و در را باز کرد

به هم  توانستمیرا نم چیز یچآشنا بود، اما ه یز چبود؛ همه یبیعج یصحنه
 .ربط بدهم

 . ...عکس، خاطرهاتاق پر از  یک پدرم با کاوه، عکس من و کاوه،  عکس

 .سخت بود یمها براآن یادآوریها آشنا بود، اما چهره یهمه

 !خاله و مادرت یماستو س ینام ینا -

من  یاعدام خاله یلاشرف، وک یمابراه یما در خانه یخانوادگ  هایعکس
 !خانه کجا بود؟ ینا کرد؟یکار مچه

مال ناشناس عکس کا یک ها به عکس ینب کردم،یرا که نگاه م هاعکس
کنارشان   ییآشنا ینوزاد را بغل کرده بود و پسر بچه یک  یبرخوردم که مرد

 :یدمبود؛ پرس

 ین؟ک  یناا -

 .و کاوه و دخترش یلاسماع ینا -
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 :یدمکردم و پرس  تعجب

 دخترم داشت؟ اینمگه خاله م -

 :و جواب داد یدکش  یرا نازک کرد و آه  چشمانش

با  ینااومد و بعد از اعدام م یاتو زندان به دن  دختر   ینزندان باردار بود. ا  یتو -
 .پدرش گم و گور شدن

 ینک،و ع  یچرم  یمشک   یپسر با پالتو  یکهم بود،    یبیناشناش عج  هایعکس
 :یدمبود، دوباره پرس یاماف یهشب

 یه؟ک  نیخب، ا -

 .پسرم یدسع -

 :گفت، سرم را تکان دادم و گفتم  یاجمله را با بغض خفه این

 .رحمتش کنه متأسفم خدا -

 :و جواب داد یدآه بلند کش یک 

 .یامرزهخدا تمام رفتگان رو ب -

( و یاحیر ینااعدام قاتل برادر شوهر )اعدام م یترهایروزنامه با ت هایتکه
اشرف( حکم قصاص توسط خانواده داغ   یدپسر جوان در کانادا )سع  یخودکش

 . ...و یدهد

 یدر خود بود و گوشه  اییقهچند دق  یمگذشته و ابراه  یهابود از اخبار سال  پر 
 .چشمانش تر شده بود
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 :یدمموضوع را عوض کنم پرس ینکها برای

 !یمآقا ابراه -

 .جانم پسر جان -

 شد؟یچ  ینبگ خوایینینم -

 شد؟یچ  ی،چ  -

 .پدر و مادرم -

 !خب؟ -

 شد؟یچ  یدقرار بود بگ یشب،د -

 .ها! پدر و مادرت، جدا شدن -

. با تعجب و حالت کردیو شوک وارد م رفتیسر اصل مطلب م یکهو
 :گفتم  یدرون  یفروپاش

 ی؟چ  -

 :دادیتمام در کنار لبخند تلخش جواب م ینهطمأن با

 .آره...حدود سه سال جدا شدن و تو رو ول کردن -

 ولم کردن؟ -

 .شدمیتر مو من نگران گفتیم بریدهبریده
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 یادترو  ینه سالگ تا  ی. شش سالگ یبزرگ شد یستیبهز  یتو سه سال تو -
 نه؟ یاد،نم

 یادم یزیمن چ گفت؟یچه م یم. ابراهیدهپر  و رنگ  یمبه ابراه یرهخ من
 .بود یادم یم. من خاطرات بچگآمدینم

 .کردیمیم یاون خونه بزرگ رو که با هم زندگ  یادمهنه؛ امکان نداره، من  -

 بزرگ؟ یکدوم خونه -

بود  یاخانه، خانه یندم، او *کلبس بو کردمیسکوت مطلق نگاهش م توی
 .که من در آن بودم

 .پدر و مادرم؛ نه، نبودند اّما،

رو از دست   یتاز خاطرات کودک  یبخش  یدت،شد  یتو به خاطر دوران افسردگ  -
 .یرو بشروبه یتبا واقع یدو با یداد

شدند، انگار از قلبم   یر دوباره ناخودآگاه سراز  یمهاتنگ شده بود و اشک   نفسم
 .پرورشگاه افتادم یهابچه یاد کید،چیخون م

 .فرار را تجربه کرده بود یکه در هشت سالگ   یو عصب یننشپسر گوشه یک 

 .گذشته دوباره زنده شده بود  هاییاز پرورشگاه، تلخ  ار فر 

 !سخت بود و تمام بدنم، لمس شده بود تحملش

 !سال یستبعد از ب یدم،کش  هایییکه چه سخت   آمدیم یادم من

 طور دلشون اومد؟ادرم چهپدر و م -
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 :گفت  یشاک  یبا حالت  اشرف

شدن.  یر سه سال، هردوشون پ ینا یپسر...مادر و پدرت تو طورییننگو ا -
همه رو آواره  یناتو حال خودشون نبودن، مرگ م فهمیدن،ینم یچیها هاون

 !کاوه و خواهرش  یکرد، حت 

 :یدمرا مشت کردم و پرس هایمدست

 شد که برگشتن؟ یچ  -

ز فقط چند رو یما،برگرده و س یماگذاشت س  یشپاپ ینحس یاوردن،طاقت ن -
 .یدکرد و همتون برگشت  یدترد

 یگهطور د یمماز دست دادم...جوون یمومن تموم بچگ یوقت  یه؟چ شیدهفا -
کردم؟ چرا نمردم و زندم تا حاال!   یزندگ   یهان؟ من کِ   یه،چ  شیدهنابود شد. فا

 .شدمیاعدام مکاش همون موقع، به جرم قتل 

که   کردمیم یفپشت هم رد یو کلمات  زدمیهق افتاده بودم و ضجه مهق به
 .ها آرام بشومبا گفتن آن یدشا

بودم تمام اتاق را به هم   یدراز شد و من عصب  یمآب، دست اشرف جلو  لیوان
 .م و پاره کردمرا شکست یز زدم، همه چ

 !را تحمل کند؟ یسخت  دتوانیقدر مآدم، چه یککه   کردمیفکر م ینا به

کنم اّما، بلند داد زدم   یبدهم و شاد زندگ  ییر را تغ یطمداشتم شرا یمتصم من
 :و گفتم
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، خوب بود چرا که فراموش کرده بودم  ینچرا؟ هم  ین؟رو بهم گفت  هاینچرا ا -
 !خوره؟یچرا؟ به چه درد من م ید؟کرد  یادآوریخاطراتم رو 

 .و ساکت بود کردینگاهم م یسش،خ یهابا چشم اشرف

 بخشیدیاون سال، اگه م یدپدرم کجاست؟ چرا نبخش یدی؟چرا جواب نم -
 .نبود یناالن اوضاع ا

و   کوبیدمیحالت جنون. مشت م  ینوع   زدم،یم  یوار خودم را به در و د  داشتم
 :کردمیتکرار م

 !چرا... خدا -

 .و مرگ کردمیبود که تنها به مرگ فکر م هاییلحظه

 .و ساکت بود کردیو اشرف نگاهم م کردمیم یادداد و فر  هاساعت تا

___________________ 

 یاز درون، حالت وحشت درون  یفروپاش یکلبس: نوع  *

___________________ 

پر از  یخته،که گذشت، به ظاهر آرام شده بودم و گوشه اتاق به هم ر  مدتی
 یم،هاودم و اشک را بغل گرفته ب یمپاره، زانوها یهاخورده و عکس یشهش
 .ریختیام ماعدام خاله یروزنامه یرو

 .رفتم یمیپرورشگاه قد یبزرگ و مچاله یاطبلند شدم و سمت ح یمجا از 
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 یام، پرورشگاه شده اشیکه عاشق معمار  اییدهپالس یخانه ینخانه، ا این
 یرقابلرا گذرانده بودم، دو سال غ یمجا دو سال سخت زندگبود که من آن

بود که از من جدا  یکوچک افسرده! انگار درد، بند  یپسر بچه یبراتحمل 
 .نشده بود

 یهار و نقش و نگا هایخط خاطره بود، تمام خط یمبرا یوار؛د یهاگوشه  تمام
 یاهیس هایی. نقاشآمدیم یادمسال  یستکه پس از ب  یانامتعارف، خاطره

 .بود  یز و غم انگ  یز انگرتنقش بسته بود، کار من بود! چقدر نف  یوارهاد  یکه رو

بود و عصا به دست، با  یدهرا پوش یاقهوه یبلند خاکستر  یپالتو اشرف
خاطرات متروک و  یانهداد تا از خ یشنهادبه من پ ین،گرفته و غم  یاچهره

 .یمدل آزار، برو

 .اشرف شدم یکردم و سوار بنز مشک   قبول

سفر   یبه نقطه نامعلوم  و  کردیم  یشد و در جاده خلوت رانندگ   یفرع   یک   وارد
 .کردیم

محض، پر از روح و روان سالم  یعتسرسبز و پر از دار و درخت، طب جای
 یندر ا ییو خراب من، جا یشان. روح و روان پر یمشد یادهمتوقف شد و پ

 !داشت؟ یعتطب

حس و حال بد  یناّما زورش به ا کرد،یحس و حالم را عوض م طبیعت
 .رسیدینم
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من  ی؟و پنج سالگ  یستهمه مشکل در ب ینا سوخت؛یخودم م یبرا دلم
 دادم؟یتاوان چه را م

شدن کاوه و خواهرش؟  یتیمتاوان  ینا؟پدرم؟! تاوان قتل م یدننبخش تاوان
 تاوان چه؟

ها گذشت و آرام شده به من بدهد و من سرگردان، ساعت ینبود جواب  کسی
 یرا تا خانه همراه ها آن کردم،یها نگاه مبودم و کنار درخت به مورچه

. خندیدمیو م کردمیرا که برداشته بودند را نظاره م ینیبار سنگ کردم،یم
رو با پدر و مادرم روبه دیچگونه با دانستم،ینم یحت  کهینخنده به خاطر ا

 .شدمیم

ادامه بدهم، دوست  خواستمی_دوتا نبود. مشکل پشت مشکل، نمیکی دردم
 .شوم یادهپ ،یجا از قطار زندگ داشتم همان

 گذاشتم،یم یداّما نبا گرفت،یرا هم از من م امیندهداشت، تمام آ  گذشته
 .یابد یانپا گونهینا

را اثبات   ینا  یدمسف یام کرده بود، له شده بودم. موهااز وسط دوتکه  گذشته
 یاورم؟طاقت ب توانستمی. من ممن نبودم یگر من د کرد،یم

اش البته کاش همه آورد،یقدر کم مهداستان من، چ یسنا، جلو داستان
قدر تحمل قدر شکسته شده بودم، چهاحمق بود، چه  ینقدر امداستان بود، چه

! چرا مادرم مرا یی؟کذا  یگذشته  ینا آمد،یم یادم یدکرده بودم، اصاّل چرا با
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ام را فراموش شده یخاطرات و گذشته یبه،غر  یک رساند که اشرف  جاینبه ا
 .که به نفع مادر و پدرم نبود  یاگذشته  ،یدبه من بگو

تصور   چرخید،یو دور سرم م  رفتیاالت، در ذهنم رژه مکلمات و سو  ینا  تمام
 را نداشتم، هانا چه کرد با من؟ ینبدتر از ا

 یگر آن وقت کار تمام بود. د  شدم،یمن اعدام هم م  آمد؛یاگر از کما درنم  هانا
 !زنده ماندم؟ نبود، چرا چیز یچه یدنبه فهم یازین

 .یدن آزاد شدم و هانا ناپدکرده، م  یهانا خودکش یدفهم یسپل کهیناز ا بعد

 !من افتاد؟ یاتفاقات برا ینا یکجا رفت؟! چرا همه  هانا

 .انداختیقلبم زخم م یو رو شدیخاموش نم ذهنم

 کردم؟یچه کار م یدهمه درد! با ینآمد، از ا یلبخند به صورتم م گاهیگه

 !چه کار کنم؟ یدبا دانستمینداشتم و نم یریگ  یممتص قدرت

 جوالییو ب   یو آخر سر از شّدت ناراحت   زدمیدار و درخت، قدم م  ینب  هاساعت
جا آب آن  یعمق باغ، و با خنک به سواالتم، خودم را انداختم داخل رودخانه کم

 .مرا به خودم آورد یآب شوک وارد و کم یآرام گرفتم؛ حالم جا آمد، سرد

 دانستم،ینم  ی. حت دانمیچه؟ نم  یاّما برا  ،ینمگرفتم پدرم را بب  یمتصم  باالخره
 یم؟چه بگو یدبا

خودم در فشار مطلق مچاله شده بودم و  یبو غر  یبعج یایدن وسط
 !کسیب  همدم،یقدر تنها بودم، ب نبود به دادم برسد! و من چه کسیچه
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 . ...ینده، سنا، آ فشار، هانا، پرورشگاه یر فرد پر از عقده و ز یک 

 !برود؟ یشر بود چگونه پقرا یندهآ  راستی

مرا  یهر نگاه  ی،! هر اتفاق کردیم یماشرف به من پر از ترحم بود، عصب نگاه
 .! حق داشتمکردیم یتاذ

تلفنم به صدا درآمد و عکس سنا باال آمد. حتما  سلنا بود   یگوش  ی،از مّدت   بعد
 .زدیخواهرش زنگ م یکه با گوش

 یانگار کار واجب یحرف زدن با سلنا را نداشتم و جواب ندادم. ولّ  یحوصله
 .داد که لطفا  جواب بده یامیداشت و پ

 روز ساعت یک مادرم افتاده باشد، در هر حال  یبرا یبودم که اتفاق  ترسیده
 :گرفتم و خودم زنگ زدم. خود سنا بود و گفت  یمخوش هم نداشتم، تصم

 یی؟کجا  یاکانسالم  -

 شده؟ یچ  یزم. من تبر سالم -

 جواب بده؟ یستن یکس  یم؛طاق علو ینمن دم ا یز؟تبر  یکجا -

 کنی؟یم کار یچ  یز تو، تو تبر  -

 یی؟بگو کجا یه،موضوع مهم گمیبهت م -

 !لحظه یه یساوا یام،م ساعته یم. نیماز شهر  یرونب -

 :یدمپرس یمو از آقا ابراه ینسمت ماش برگشتم
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 ست؟کجا  جاینا یم؛آقا ابراه -

 !طرف آخوله -

 شنوی؟یسنا م -

 .آره بگو -

 .یامسمت آخوله؛ منم سمتت م یاب -

 .یامرکز شهر. تو هم اون سمت ب یامم شناسمیمن که نم -

 .باشه -

شدم و  یادهپ یناز ماش یدیم،را د یگر دو هم یمثابت قرار گذاشت یجا یک 
 :سمتش رفتم و گفتم

 شده؟ یچ  ی؟اومد یواسه چ  -

 :اپام انداخت و با تعجب گفتبه سرت نگاهی

 یسی؟سالم. چرا خ -

 .جوابم رو بده... سالم یستمهم ن -

رو بهت  یزاییچ یه یدکرده از گذشته، با  یفرو برام تعر  یزهاچ یلیمادرت خ -
 .بگم

 :زدم و گفتم تلخندی

 جا؟ینا یاومد ینا ی. برادونمیم یستالزم ن -
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 دونی؟یرو م یچ واقعا  همه -

 :جواب داد یع ده بود و سر ش یادهپ اشرف

 .دونهیرو نم ی. نه همه چ یز عز  یسالم بانو -

 :یدمو مبهوت پرس مات

سرم  ییباز؟ چه بال یهست؟ چ  یبازم حرف  ی؛فت که گ  ییحرفا ینمگه جز ا -
 اومده که خبر ندارم؟

 .یگمتو راه م یمبر  ین،تو ماش ینینبش -

 .یمقا ابراهبشنوم تمومش کن، لطفا  آ  خوامیاالن بگو؛ م ینهم -

 .پسر  ینبش -

 یمبشو  یننشست و آن را روشن کرد. مجبورمان کرد سوار ماش  ینداخل ماش  و
اصرار کردم،  ینزد و وقت  یحرف  ین. داخل ماشیمآخوله برو یو سمت روستا

 :گفت

بهم؛ خودت رو تو رودخونه   یختیاتاق ر  یخورد کرد  یشهماجرا، ش  جایینتا ا -
 .کنییخودت رو پرت م ینش. االن بگم که از مایانداخت 

 .ن داد و من ساکت شدمسرش را تکا و

به خودش گرفته بود، مضطرب   ینگران و معصوم  یهم ساکت بود و چهره  سنا
به  آوردمیو فشار م کشیدمیم یمموها یبودم و پشت هم، دست رو

همه حرف،   ینبود که بعد از ا  ی. موضوع مهمشدیتا از جا کنده م  هایشیشهر
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انست باشد تویغم، چه م  همهینا  باالتر از   یگفتن پنهان مانده بود! درداز درد  
 .کردمیقدر صبر مآن یدکه با

 یگوشه  یک قهوه خانه کوچک، اشرف ما را به داخل برد و  یک به  رسیدیم
 .یمدنج و روشن را انتخاب کرد و نشست

 یباییزاصال     کردم،یخودم تصور نم  یرا هم برا  یباز  یجا  یک نشستن در    حتی
 :یدمپرس یم،که نشست  ینبودم! هم انگار کور  دیدم،یاطرافم را نم

 ین؟بگ یشهخب؛ م -

 یسفارش داد و من در حال تماشا یتا چامعطل کرد و سه یهم کم اشرف
 :مرتبه گفت یک دهانش بودم، که  یخرپ قند توو خرپ یخوردن چا

 داد؛ درسته؟ یهانا تو رو باز -

 :و پر از غرور جواب دادم یعشده باشم سر  تییر کردم، انگار که غ  اخم

حق نداره اسمش رو  یکس  یست،مربوط ن یهانا جداست و به کس یماجرا -
 .یدنکن یبهتره دخالت  یاره،ب

 :زل زده بود به من و اشرف جواب داد سنا

مون و کامال  به همه یستاون دختر جدا ن یپسر، اتفاقا  ماجرا یار جوش ن -
 .ربط داره

 !یبهتره ادامه ند یگی،باشه، مزخرف م داشته یدبا یربط  هانا چه -
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بشنوم، اّما هانا   یبد  یز که قرار است؛ چ  فهماندیآرام، بهم مداشت آرام  اشرف
 دادم،یو کنترلم را از دست م شدمیم خودیاز خودم ب  آمدیاسمش هم م

 :برخاستم و اشرف گفت یمشدم که از جا یقدر عصبآن

 .هیلهانا دختر اسماع -

 :یدماّما باز پرس یدم،د، ماجرا را فهمخشکم ز  سرجایم

 یه؟ک  یگهاون د یل؟اسماع -

 !تخواهر کاوه، دختر خاله شهیت؛ هانا مخاله ینا،شوهر م -

 یلینبود، هانا اسماع  یاحیهانا ر  گفت،یچه م  کردم،یو مبهم فقط نگاه م  گیج
 .بود

اّما  کردم،یم یدارا پ موضوع ینربط ا آوردم،یم یادرا که به  هاگذشته
 !باور کنم خواستمینم

*** 

 یه؟هانا؛ تو آرزوت چ -

 !انتقام -

 ی؟! انتقام از ک ی؟آشام شداوه اوه! تو باز خون -

 !از قاتل مادرم -

به  یکم ی؟فکر نکن یزهاچ ینبه ا شهیقتل مادرت، اّما هانا، م یمتأسفم برا -
 .یدمفکر کن، نور د یندمونآ 
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 .یزمعز کنم؛یفکر م نیندموبه آ  اتفاقا  دارم -

*** 

 :گفتم  یلرزان و آرام، اّما عصب یو با صدا نشستم

 .من قاتل مادرش نبودم -

 !یاکانمعلومه  -

...اشرف یستمکه مقصر من ن  کردیشرح م  یمو ماجرا را برا  دادیم  یمدار  دل  سنا
 .دادیآرام، ادامه مهم آرام

رده که بتونه کل خانواده تو رو رو پر ک شدختر ُدرُدون یابه اندازه یلاسماع -
 ینموندن حس  یلو دل یزندگ   یاصل  ییهببره. با از دست رفتن تو که پا یناز ب
 .شدیتون نابود مهمه یزندگ  ی،کنار هم  یماو س

 :و گفتم یدمحرفش پر  وسط

 .کنم  یداهانا رو پ یدبا -

 بشه؟ یکه چ  -

 .ینمشبب یدبا -

 .شده یبستر  یروان  یمارستانب ینداره و تو یهانا حال خوش -

 ی؟روان  یمارستانب -
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 ییهر بال یقا  گرفت؛ دق  یدشد یکه سر تو آورد، افسردگ   ییآره، بعد از بالها -
 .گرده خب  ینسرت آورد سرش اومد، زم

 :گفتمیم یهگر   با

 ینشمن نفر  ینمش،بب ید...باشهیست...خوب مهانا کم سن و ساله، بچه -
 .نکردم

سنا با  زدم،یشده بودم و از دل ناخودآگاهم حرف م خودیب  از خودم ارهدوب
 :پر از حرص گفت یلحن

 ینیش؟بب خواییبازم م یاکان،هانا تو رو نابود کرد  -

 .یدهکش  یادز یاون سخت  -

 .تو رو ازت گرفت یاون جوون  شه،ینم یلدل -

 .یسنا، نشد یعاشق نشد -

قضاوتش  یدنبا یدشا م،فهمیدیا نمنگاهش ر  یو معنا کردینگاهم م سنا
 :و گفت یدنگاهمان پر  یان. اشرف مکردمیم

 پسر؟ ینیشبب خواییم یمطمئن -

 .یمآره، معلومه آقا ابراه -

 هانا؟ یشپ یز تبر  یمبرگرد یا ینیم،پدرت رو بب یمبر  ی،هست  یتو چه موجود -

 :یدمنه، پرس یا ینمپدرم را بب دانستمنمی
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 ی؟که چ   ینمشبب -

 .حرفاش رو بشنو، خب ی،حرف بزن  باهاش تونییم -

 .یریمپدرم م یشباشه، پ -

 .یمرفت ییروستا یدسف یخانه نوساز با درب بزرگ آهن یک  سمت

در باز شد و ما  یه؛بعد چند ثان یستادیم،زد و منتظر ا یمدر را آقا ابراه زنگ
 !یمشوکه شد یکه همگ   یبا کس یمرو شدروبه

 .بود و سالم کرد یستادهپشت در ا کاوه

 :یداشرف هم خشکش زده بود و با همان تعجب، پرس حتی

 کنی؟یکار م  یچ  جاینکاوه؟! تو ا -

 :کاوه، منحرف کرد  ییهپدرم بلند شد و ما را از قض یمرتبه صدا یک 

 .جان یمداخل ابراه یاینب -

. اشرف سر یمو به کاوه زل زده بود یمپدرم، همه وارد خانه شد یصدا با
 :و گفتچرخاند به سمت پدرم 

 !جاینا یاجان ب ینباصفاتره، حس یاطتو ح جاینهم یایم،داخل نم -

دور هم  یی،روستا یخانه یاطدرخواست را کرد و همه در بالکن ح ینا اشرف
 !یمجمع شد
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دلم  شیدمکه د  ینبودم، اّما هم یبود، از دستش عصبان  یینسرش پا پدرم
ده بود! راستش اّولش ش یر قدر پکه نبود، چه  یچند ماه  ینسوخت، ا یشبرا

 یمارستاندر ب یشهااشک  یاد یکنم، ولّ   توجهییب  یابشوم و  یخواستم عصب
 .کردیم یهگر   یاز شّدت حال بد من، دزدک  یافتادم، وقت 

کرده بودم و چند   یخودکش یمن که از شّدت افسردگ  یضیروز اوج مر  همان
 !مخوردیم یزینه چ زدم،یز پس از به هوش آمدنم، نه حرف مرو

نشسته بود و به دور  اشینکنار ماش  یمارستانب یکه در محوطه  یروز همان
 «.: »من بهت بد کردمگفتیو م زدیو اسم مرا صدا م کردیم یهاز همه، گر 

و هر بار پدرم نجاتم داده  بردمیم ینکه داشتم خودم را از ب  یچند بار همان
 !بود

از گذشته   یحرف   کهین، و از اکنم  یبودم که نتوانستم بدخلق   یونشمد  قدریآن
همه تعجب کرده بودند، معلوم بود اشرف منتظر دعوا و   یاوردم؛ن  یشرا به رو

از پدرم   توانستمیداد و قال من بود، اّما من آرام بودم! دلخور نبودم، راحت م
 .بگذرم

اشرف  یمعمول یهارد و بدل نشد جز حرف یحرف  یم،که در بالکن بود  مّدتی
 کرد،یم  ینو پدرم را تحس  گفتیخودشان م  یهاهم از گذشته  و پدرم، اشرف

 !یگرم  یو چه گذشته رفتندیاشرف م یپدرم با پدرش به خانه کهیناز ا
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 سنا با دادیم،یو به حالت اجبار گوش م یمو سنا ساکت نشسته بود من
گذشت و من بلند   ی! کمدادیکاوه و من م  یلگره زده، اخمش را تحو  یابروها
 :گفتم  یکوتاه   یو با سرفهشدم 

 .یمخب بهتره بر  -

 کجا پسر جون؟ -

 یم؟قرار شد کجا بر  -

با  خواستییبعد، مگه نم یماستراحت کن یکم یدار یابابا؛ چه عجله یا -
 .یپدرت حرف بزن 

 یدمن با یم! آقا ابراهشه؟یاستراحت حساب نم ینجاییم،ساعته ا یهاالن  -
من خودم   ین،آدرس بد  یایین؟ب  یچ   یما برااصال ش  ین،درک کن  ینمشزودتر بب

 .کنمیم یداشپ

 ی؟پدرت چ  -

 یتر حال خودم باشم! االن موضوع مهم یتو یدندارم. لطفا  بذار یحرف  -
 .هست

 :را سمت پدرم کردم و ادامه دادم رویم

انجام  ینکه شما نتونست یفقط بابا، بدون من ازتون گذشتم، همون کار -
 .ینبد

 .بلند شد صدایش،یهق ب هق یز اشک بود و صداچشمانش پر ا کاوه
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 :گفت  یدیو با حرص شد یدکاوه، وسط حرفمان پر   هاییهگر   یدنبا د سنا

 جانیبه ظاهر محترم، ا یآقا ینا ینبدون خواینیجناب اشرف، نم یاکان، -
 !جا؟ین! واقعا  چه خبره ادید؟ینم یحی! عمو جان شما توضکنه؟یکار م  یچ 

سنا   یهاو تازه متوجه اشاره  کندیچه م  جاینبود بپرسم کاوه ارفته    یادم  پاک
. دیدیرا م  طرفینطرف و او آن  انداختی. از بدو ورودمان، ابرو باال مشدمیم

 :یدسنا، اشرف پرس یبا آن جمله

 .دختر جون، تو آرامشت رو حفظ کن -

 :رو به پدرم کرد و گفت و

 !شد؟ یچ  جا،ینا یادقرار نبود ب ین،آره حس -

 !زد یدم،را نفهم یلشکه دل  یلبخند کوتاه  و

 یکاوه با حالت شرمسار  کرد،یپدرم که تر شده بود و فقط نگاهم م چشمان
 :گفت

 یازه؟ن ینکنم؛ به آقا حس  یداپدرم رو پ کهینا یخودم اومدم، برا -

 :گفتم  یاخنده به کاوه زدم و با تلخ نیشخندی

 خواینیم یست؟بس ن ین،بال سرمون آورد قدر ینا ین؟دار یاباز چه نقشه -
 !بابات کجاست؟! هه دونیینم یکی! تو ین؟بر  یشتا کجا پ

 :گفت  یبا افسوس و شرمندگ  پدرم

 .نداره یریبابا، کاوه تقص یاکان -
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 ینه؟گل خانوادشون ا  دونین؟یاز کجا م -

 :بلندتر گفت سنا

 چرا؟ یگهما دنداره؟! عمو، ش یریآقا، پسر همون پدره، بعد تقص ینا -

 :تمام، گفت یتبا مظلوم کاوه

 .من متأسفم یاکان -

 :یدمرا بردم باال و خند صدایم

 یارو  یمها؟ جوون گردونه؛یرو بهم برم یتأسف تو چ  یتأسف آخه، لعنت  -
 !ی؟خاطر چ پوچ شد، به یمو پنج سال زندگ یسترو؟ ب یمبچگ

 یه، همراهش گر گرفته بود یمو صدا لرزیدیدستانم م یت،شدت عصبان از 
 :شده بود! اشرف داد زد یا. ولولهکشیدمیم یمموها یو دستم را ال کردمیم

 !کن پسر، آروم باش  بس -

 کردم یو فکر م  دانستمیرا نم  اشیناراحت   یلکه به شدت ناراحت بود و دل  سنا
 :خاطر من بوده، جواب دادبه

. یلهاسماع یوضپسر؛ پسر اون ع ینعمو! ا یم،رو بس کنه آقا ابراه یچ  -
 دونید؟یآورده که شما از همه بهتر م یاکانسر  ییخواهرشم چه بالها

غم، با  یدر آن ولوله دانستم،یرا هم نم شناختیرا از کجا م یلاسماع سنا
 :خودم گفتم

 «!داره؟ ینهک  یلاز اسماع قدر ینخاطر من، اسنا، به یعنی»
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 :کردیرا زمزمه م یشعر  اشرف

 یمآن است که مطلق نکنکار بد مصلحت " -

 یم،مغلطه بر دفتر دانش نزن رقم

 یمحق بر ورق شعبه ملحق نکن سر 

 اگر جرعه رندان، نه به حرمت نوشد شاه

 ".یمصاف مروق نکن یبه م التفاتش

 :گفت  یبیعج هاییز باال رفت و با بغض گرفته چ یشصدا سنا

 گیرین،یمطرفش رو  ینکه دار  یبه ظاهر محترم یآقا ینپدر ا دونینیم -
 دونین؟یپسر قاتل مادر منه، ها؟ م

 .امدر روز شوکه شده بار،ینچندم یاند و براانداخته یینرا پاسرشان  همه

خبر چه جاینا تر،یببدتر و عج یگریاز د یکی ید،جد یماجرا یک ساعت  هر 
 یم،ما را گرفته بود، من، سنا، سلنا، پدر و مادرم، عمو  یبود؟ گذشته دامن همه

مثل  یم،بود ین ما داخل گذشته زندا ینا، کاوه و لعنت به آن گذشته، همهها
از گذشته و حاال  آمدنش یرونکه آن همه حرف با او زدم، از ب  یران،م ینام
بود،  شده یختهبه ناحق ر ینا،انگار خون م کردم،یبه حال خودم م یفکر  یدبا

 :گفتمی! من با خودم مدانستیچه م یکس

 «شه؟یتموم نم چرا»
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داشت؛   یهم حد  زادیفضا بودم، تحمل آدم  ینبه فکر رفتن و جدا شدن از ا  و
 !که تمام شود؟  رفتمیم یشپ یدتا کجا با

 :گفت  یمتافکارم، اشرف با مال ینابینب در 

 !! آروم باشیهقاتل ک یستدختر جون؛ آروم باش، هنوز معلوم ن -

 :را باال برده یشصدا سنا

شدم!   یدار کردن قاتل مادرم، ب  یداپ  یدز به امهر رو  یآروم باشم وقت   یطورچه -
 .گیرمیشده، آروم نم یدااالن که قاتل پ

 یابه ضجه اشیهدهانش گذاشت و گر  ینشست و دستش را رو ینزم و
 !شد یلخفه، تبد

 ی؟بود نه وجدان   یواقعا  چرا؟ نه قانون   ی،همه قتل و نابود  ینچرا ا  دانستم،نمی

اّما  کردم،یم یداجوابشان را پ یخودم گاه  م،پرسیدیها را که مسوال این
 ینقدر آدم قبل از اچه  افتاد،یم  یادمو    ماندمیجواب م  یهم در دو راه   یگاه 

فقط  یدو مقصرش شا شوندیمرده حساب م یادن ینبروند، در هم یاکه از دن
 .ما باشد یکلمه  یه

خزعبل از  یهافکر  ینا دانستمیهم عشق! واقعا  نم یدشا یا یدن،نبخش یک 
 !بود یدهذهنم گند رسید،یکجا به ذهنم م

زدم، سنا   یروندور شدم و از خانه ب  ی،از آن جو سم  معطلییبودم و ب   ناراحت
 !و انگار مراقبم بود آمدیبه دنبال من م
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را  یلاسماع خواستمیاّما نم یل،کردن اسماع  یداپ دانستم،یآمدنش را م دلیل
بود، اّما آن  یاش عصبچهره افتاد،یراه م یدیجد یدوباره ولوله یند،بب

 یو رو یستادما یرا داشت، عصب اشیشگیهم یو مهربان  یتمعصوم
 :گفتم  یستاد،ام اگر گرفته  یچهره یدنبرگرداندم و با د

 .برگرد تهران یا،دنبال من ن -

 :اصرار تمام گفت با

 .یرمنکنم، نم یدارو پ یلمن تا اسماع -

قدم  یک  یدم،کش  یقیو نفس عم یدمصورتم کش یتم را روبودم و دس عصبی
 :گفتم  یدم،به عقب برداشتم و دور خودم چرخ

 !یلدنبال هانا، نه اسماع یرممن م -

 :تکان داد و جواب داد یسر  یرکیو ز یگستاخ   با

 !دخترشه یشمطمئنا  پ -

 :تر، که جواب دادمو نفسم تنگ  شدیرفته، بلندتر مرفته دادم

 یش؟بکش خواییتو هم م نکنه یه؟چ -

 :زد و با حرص گفتخشکش  یشجا سر 

 خب حق ندارم؟ -

حق بود! افسوس  ینهم یلکه سرمان آمده بود به دل  ییداشت؟ نه، بال حق
 :تالش آخر، جواب دادم یو برا خوردمیم
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رو به خاطر قتل عمو محمد  یناتو م یمن، بابا یموقع بابا اگه اون دونییم -
 دونی؟یبود؟ هان؟ م یطورع االن چهاوضا شیدن؛بخیم

 :شد و جواب داد ینرا گاز زد و اخم کرد، غمگ دستش

 . ...که قصاص خواستن  کنمی...درکشون میول دونم،ی! مدونمیم -

 :به طرز افسوس گفتم یمی،آرام و مال یصدا با

 کنه؟یقصاص آرومت م -

 سابیدیا به هم مر   یشهاو دستانش را مشت کرد، دندان  یدکوب  ینرا زم  پایش
 :و جواب داد

 .آره -

 :تحمل نداشتم و با ضعف و بغض گفتم دیگر 

 خوای؟یم یچ  یلعنت  کنه،یبه خدا که نم کنه،ینم -

سرم   یرا رو امیروستا نشستم و دست خاک  یخاک  یوسط جاده جا،همان
 .نبود یزدم. اوضاع خوب 

 :نشست و گفت یمرورص، روبهزد و به ح تلخندی

 خوای؟یم یتو چ  -

آمدم و بلند شدم، خاک و خل لباسم را تکان دادم و  یرونب یفمحالت ضع از 
 :و داد زدم یستادمسپر، ا ینهکردم و س  یز چشم ر
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 !هانا رو -

خودش را جمع و جور کرد و بلند  یول یخت،را که گفتم انگار سنا بهم ر این
 :و تکان داد و گفت شد و دستانش را به هم زد

 !رو یز چ همهیاون قاتل ب  خوام،یا من پدرش رو مامّ  ی؛بهش برس -

و آن را مرتب کرد و خاک و  یدشالش کش یمکث کرد و دستش را رو یکم
 :کرد که قبال  جوابش را داده بودم  یسوال ید؛خلش را تکاند و دوباره پرس

 . ...همه ینبا ا یکن  یباهاش زندگ  یحاضر  -

 :جواب دادمرا باال بردم و  یما قطع کردم و صدار  حرفش

 !یگمم یچ  فهمییمعلومه نم ی،تو که عاشق نشد یه؟چ ونیدیعشق م -

 یز چ یتکرار یهاحرف یندادم که قبال  داده بودم و انگار قصد از ا جوابی
 :بود یگرید

 یستم؟عاشق ن دونییاز کجا م -

اش با چشمان پر از اشک و سرخ شده یهااش انداختم و لپبه چهره نگاهی
 یست،که نفهمم عاشق ک  ینانگار او هم دل داده بود! اّما از ا  یدم،ا در   اشیعصب

 :هم خوشحال بودم هم ناراحت! گفتم

 یگم؟م یچ  فهمییپس م -

 !فهمییتو نم فهمم،یآره، م -
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 یتبود و اهمّ   یگر د  یپرت جا  داشت اّما حواسم  یبیآخرش بغض عج  یجمله
 .دادمینم

و چرا   یستاحساس چ  ینا  دانستمیمن  ترسیدم،یدادن م یتاز اهمّ   راستش
 !حاال سر باز کرده؟

احساس،  ینبه سنا بزند! از بروز ا یبیاحساس پنهان ممکن بود، آس این
 .ترسیدمیم

 .اشرف یندم ماش یدیمتا رس یم،با هم رفت یقدم چند

 :یدمرا کردم، پرس یمهاتالش ینآمدنش بودم، اّما آخر  یملو تس گشتبرنمی

 .کنهیرو درست نم یبودنت کار جاینتهران؟ ا یرتو ب یستبهتر ن -

 یدارو پ  یاون عوض  ید! من بایمرو تنگ کردم؟ ما حرفامون رو زد  یکس  یجا -
 .کنم

 :گفتم  یخاص یینهبه سر و کله زدن با هم، با طمأن یمکرد  شروع

 !نه خب -

 خب؟ گردم،یمن برنم -

 !باش یخوددان  -

 !اییدهپسر خوب. فهم ینآفر  -

 .فهمیدیم یلیشما خ ینچن! همیگرام  یبانو کنم،یم خواهش -
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 .شد یشپا یر ز یهابا سنگ  یانداخت و مشغول باز یینسرش را پا سنا

کاوه دوباره اخم   یدنسنا با د  آمدند،یراه کاوه سمت ما مو پدرم، به هم  اشرف
 ینشماش یچکرد، سوئ  یبشج یو دستش را تو یستادا یمروکرد، اشرف روبه

 :از کرد و گفترا سمتم در 

 .برو -

 یاین؟شما نم -

نداره پسر، بهتره  اییدهکدوم از ما فا یچاومدن ه ی،که گفت  یطورهمون -
 .یدهه رو نشونتون مالبته کاوه را ینخودتون بر 

 :پاسخ داد ی،عصب یعسر  سنا

کرده.   یشرفتعلم پ کنیم،یم یداراه رو پ یاکانمن و  ینشما آدرس رو بد -
 !یستن یلبه پسر اسماع ازییهست! ن اسپییج 

 :گفت  یابا لحن پدرانه اشرف

اونم  ین،و شما دنبالش بر  یادخودش م ینشق نباش، اون با ماشدختر کله -
 !دختر  دونهیرو نم یلاسماع یجا

 .من آرومم -

 :را گرفتم و گفتم سوئیچ

 .لطفا   تر یع سر  -
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 یمارستانخودش، سمت ب ینو کاوه با ماش یمو سنا سوار بنز اشرف شد من
 :و سنا گفت یمراه بود یبود تو یساعت  یک . یمراه افتاد

 یمارستانب ینا م؟رسییم یقدر راه بود؟ کِ مگه از خود شهر تا آخوله، چه -
پسره  ینا یست؛ن هاینکه، چرا تابلو ا  یماکجاست؟! هنوز که تو جاده  یلعنت 
 !یاکانها  به کفششه یگیر یه

که هزارتا فکر و ذکر رد   یماز دست داده بود یاناعتمادمان را به اطراف قدر آن
 .کردیمیو بدل م

 :دادم جواب

 .یادبرم یبگ  یخانواده هر چ  یناز ا -

 یم؟کار کن  یچ  -

 !بذار -

کنارمان متوقف   یستد،عالمت دادم که با  ینباالخره زدم کنار و با چراغ ماش  که
 :و گفتم یمداد یینرا پا هایشهشد و ش

 یست؟تو خود شهر ن یمارستانمگه ب ؟ریمیم یمکجا دار -

 ینی؟هانا رو بب خواییمگه نم -

 !ی؟معلومه، خب که چ  -

 .ستتو خونه یستن یمارستانهانا ب -

 :جواب دادم یرکانهز یالحن مغرورانه با
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 تو سرته؟ یچه فکر  -

 :تکان داد و گفت سری

 .ینهم یافقط دنبالم ب -

 :گفتم  یزیلحن تمسخرآم با

 ین؟هم -

 .گمیهت دروغ نممن ب -

من ته خطم،  ذارم،یزندت نم ینبه کفشت باشه، بب یگیباور کردم، اگه ر -
 .یبهتره دروغ نگ 

 .یاتأسفم، آروم باش، فقط بمن م -

 ی؟متأسف  یبرا چ  -

 .کنمیکرده! درک م  اعتمادتونیکه سرتون اومده، ب   ییبالها -

 .ینآفر  ین،آفر  -

 .خوامیمعذرت م -

 رسیم؟یم یکِ  -

 .یگهساعت د یمن -

 .یلعنت  -
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 یراهسنا هم بد و ب رفتم،یدنبالش م یدهانا با یدند ینداشتم و برا ایچاره
 .دادینبود که به کاوه م

 . ...یا. فقط دنبالم بکشهیپررو! خجالتم نم یکهمرت -

زار چمن یک سمت  یچیدساعت گذشته بود و کاوه پ یمآرام شده بود و ن سنا
 :جا قرار داشت، سنا دوباره شروع کردآن یر کوه که چادر عشا  یتو

 ایه؟یکوفت   یچه جا یگهد ینجاا -

 !شو یادهچه بدونم، پ -

 ترسی؟ینم ی،شد یوونهد -

 ی؟از چ  -

 .قاتلن یناا -

 .یدیقاتل؟ تو هنوز هانا رو ند -

 خب؟ -

 !تر از قاتل خطرناک یه،روان یههانا  -

 کنی؟یمسخره م یرو دار یک  -

 :فتمو گ یدمخند تصنعی

 .شو، نترس یادهپ -
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چادر   یک و ما را سمت    یمشد  یادهپ  یم،نگه داشت  یر چادر عشا  یک تپه نزد  وسط
 .کرد  ییبزرگ راهنما

 .کردییخطر م یدبا یدنشد یعادت داشت برا یشهداشتم، هانا هم استرس

 .یفتدب یبودم و نگران بودم اتفاق بد یدهواقعا  ترس یرا بخواه  راستش

 یچه مرض  ین! ایو هم عاشقش باش  یدختر هم بترس  ک یاز اسم    شدیم  مگر 
 !ام را گم کرده بودمبود من داشتم؟ احساسم را، خودم را، همه

 .سالم -

 دانمیبود که وارد چادر شد و من قلبم شروع کرده بود به تپش تند و نم  هانا
 !نفرت یااز شدت عالقه بود 

خانواده  ینود، سنا از اتمام سالم داد و من ماتم برده ب یتهم با عصبان سنا
 یدنعاشق باشم، اما از د  یدبا  کردمیبود و من فکر م  یکلش  ینمتنفر بود. تنفر ا

از بال و  ید،از اتفاق جد ترسیدم،یاز بودنش م یشتر هانا خوشحال نبودم، ب
داشت.   یام نقش اساسام، هانا در مشکالت من و خانوادههخانواد  یمشکل برا
 :ا خودش گفتکه هان  دادمیجواب نم

 !صداقت یسالم دادم آقا -

 همه مدت؟ ینا ی،رفته بود تو کجا -

 .ینیدبش -

 .استفاده نکن تیساختگ  یمن از لحن محترمانه یجواب بده هانا، برا -
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 !صداقت یآقا امیاحیر -

 یکیدختر  یاحیجون بود، خانوم ر یاکان دونمیکه من م ییتا اون جا -
 !یاحیخان ر یلاسماع ییدونه

 ی؟نامزدش -

 !یاحی! نه خانوم ریصداقته، من نامزدش یآقا یاکان، -

 !جواب منو بده ی،هر چ  یاحی،هانا، خانوم ر -

 .داشته باشه من هر جا برم به خودم ربط داره یفکر نکنم بهت ربط  -

 یگی؟م یهانا چ  ید،نه بعد اون همه وعده وع -

 :زد و گفت یاکننده  یتاذ یز ر یخنده یک  هانا

 یخوب  یبطهوقت را یچمن و تو ه ی؟شد یوونهد ید؟وم وعده وعکد -
 !ی؟توهم زد یادته؟ یدیمکه همو د  یبار ینآخر  یم،نداشت

 .من عاشقت بودم ی،تو با من خوب نبود -

 شدم؟ یک من چرا بهت نزد دونییتو م -

 .یگذشته کرد  یتو منو قربان  دونمیآره م -

بدم  یتباز یشتر مجبور بودم ب مموندیکجا رفتم؟ اگه م  پرسییپس چرا م -
 .زنمب ینتزم یشتر و ب

 :جواب دادم یاشکستهلحن آروم و دل با
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 هانا؟ یناز ا تر یشب -

 . ...متأسفم اما -

 ی؟حرف بزن  یشهروت م یمتأسفه! تو چطور یگهم ی؟متأسف  ی؟اما! اما چ  -
 !من مقصر مرگ مادرتم؟ من مقصرم؟ کنی؟یبهم نگاه م یدار یچطور

 .یبود یلهط وستو فق -

به  یازم استفادم کرد ی؟نابود کرد تویلهفقط وس یا یدیرس یجهحاال به نت -
 یدی؟رس یچ 

 .یعاشقم بش کردمیفکر نم ی،ش ینطوریتو ا خواستمیمن نم -

و خودتم نابود  یدینرس یچیبه ه ی،عشقو نداشت  یاقتلعنت بهت، تو ل -
 .یشد

در مغرور بود که خودش را نشکند، مونده بود. آنق  جوابیو مات و ب   یجگ  هانا
 !یادکردن و داد و فر   یهشد و شروع کرد به گر  یر از چشمانش سراز اما اشک

 :زدیدستاشو گرفت و قفل کرد و داد م کاوه

 !هانا آروم باش، هانـا -

 یحمالت عصب  ینا  یر من هم مانند هانا درگ  یآشنا بود، زمان   یمها براحالت  این
 .که سرم اومده بود  ییگرد بود و بالها  ینمن واقعا زم یبودم. خدا

 :یبیشروع کرد به گفتن کلمات عج هانا
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! یاکان! یاکانمنو ببخش، من من...من...غلط کردم  یاکان،منو ببخش  -
 !یـاکـان

 :اش، آرام گفتهقهق میان

 .ببخش یناجون م -

 نیدتحمل د  شد،یتکه مو قلبم تکه  شدیداشت پرپر م  یمروعشقم، روبه  تمام
 ین! اسوختیم یشبود که دلم برا یبرا نداشتم، عج یکی یعجز و ناتوان 

 واقعا  حس عشق نبود؟

 !بـس کن هانا، بسه؛ تو رو خدا بسه -

 :زدمیو داد م رفتمیکوه رفتم و ِاال م  یزدم و سمت قله یرونچادر ب از 

 !تو رو خدا بسـه یا؛بسـه خدا -

همه درد!   ینا  خدا کجا بود! بس بود. انصاف  لرزاندیکوه را م  یم،صدا  هقهق
 یرو  یدم،کوه که رس  یشده بود. به قله  یدهام خراشگرفته بود و حنجره  یمصدا
 چیز یچنشستم؛ آرام تا شب در همان قله کوه نشسته بودم و ه یسنگ 
 .موقع، هانا هم آرام شده بود. تا آنشنیدمیو نم دیدمینم

داده بود. آن شسته بود و آب دستم نبود چند ساعت بود سنا کنارم ن حواسم
 !بود حواسیقدر حواسش به من ب دختر، چه

 یاکان؟. سنا خانوم؟  زنیدیم  یخ  جاینتا صبح ا  یایدب  یینشما دوتا، پا  یدپاش -
 !لطفا   یاید،ب یدپاش
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 :پرسیدم

 هانا خوبه؟ -

 !یگهد یدجا...پاش یهخوبه، آروم شده زل زده به  -

 .یامم هیگد یکمتو برو سنا، من  -

 .یدشما بر  یاحیر ی. آقاریمیبا هم م -

خواب  یدتا خوابم ببرد و شا یدمگوشه دراز کش  یک و  یمچادر برگشت داخل
 .امروز را فراموش کنم شد،یباعث م

 یم متوجه نبودم چرا؟! حواس برا آمد؛یبود و داخل نم یستادهدم چادر ا سنا
 یمکه به خودم آمدم، از جا  یکمفکر کردم.  یاش کردم و کمنمانده بود، نگاه
 :بلند شدم و گفتم

 .یرمم ینبرو تو چادر بخواب، منم تو ماش یاب -

 :شد و گفت یدااش پرا گفتم، کاوه سر و کله ینکه ا  همین

 .ییدبفرما جاینشما علم کردم؛ شما ا یچادر برا ینسنا خانوم ا -

 .خوابمیم ین؛ من تو ماشنه ممنون -

رو به  ینا کنم،ی. خواهش میشنناراحت م جاینا ینه سنا خانوم، اهال -
 .ینیدرو بب یر عشا یحساب مهمون نواز

 :گفتم  یدهبه سنا به حالت نشسته و خواب رو
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 .سنا تو چادر برو -

 :گفت  سنا

 .یر شبت بخ -

 .یر شب تو هم بخ -

 .و رفتو نگاهش را از من گرفت  یدکش  یآه  سنا

 یک و    یدممرتب کردم و دراز کشسرم    یر شب بود، بالشت را ز  یمهدو ن  ساعت
خوابم   یک   یدمخسته و گرفته بودم که نفهم  یدر حد  ین،خواب دو ساعته! سنگ

 .برد

 یو سر  شدمیم یدار _دو ساعت، بیکیبود، هر  بریدهیدهخوابم کوتاه و بر  اّما
 .قدم یو کم زدمیم یرونبه ب

سنا و هانا و  شدم و یدار ساعت دوازده ظهر بود و من تازه از خواب ب باالخره
سرم نشسته بودند، تعّجب کردم و خودم را جمع و جور کردم و  یکاوه؛ باال

 :یدمنشستم، پرس

 شده؟ یچ  -

 :جواب داد سنا

 یاکان؟ یسالم، خوب  -

 شده؟ یطور، چ آره خوبم. چه -

 .نشده یچیه -
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 :گفت  کاوه

 .یگیم یونهذ یته پشت هم داردو ساع -

 .یادنم یادم یزیچ -

 :بود. کاوه گفت یسخ یمهادم و لباسکرده بو  عرق

 .یعوض کن یارمهوا سرده، لباس برات م -

 .یستالزم ن -

 :تکان داد و گفت یسر  سنا

 !الزمه -

 :گفت  کاوه

 .یارمصبحونه؛ شما تا من لباس ب ییدبفرما -

 .ریمیم یگهما د یممنون، ول -

 کجا؟ -

 .یادفک نکنم موندنمون به کار ب -

 .یاینب  یروناز اون گذشته ب  ید،رو کنار بذار  ینهک  یندو روز ا  ید،بابا، بس کن  یا -

 .ینهاتفاقا  قصدم هم -

 !گذشته حل کرده، هانا  یتون رو توپدرم همه -

 :به من نشسته بود گفت یرهساکت و خ هانا
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 .من متأسفم یاکان، -

 .یگهد خورهیتأسف تو به درد نم -

 . ...بابام -

همه  ینبدونم پدرت کجاست و چرا ا وامخینم یگهاز پدرت نزن، د یحرف  -
به درد سنا  یدهات شاحرف ینا فهمی؟یم خوامیبال سر من و سنا آورد. نم

 !بخوره

 .کنم  یداپدرش رو پ خوامیآره، من م -

 یم؟بر  یست؛جاش ن جاین، اسنا زنیمیبا هم حرف م -

 !یم؟کجا بر  -

 .یمبر  جایناز ا ید...فقط بادونمیخونه، نم -

 بگن باباشون کجاست؟ یدل بااوّ  -

 :را به سنا داد و گفت یبا آرامش، کاغذ هانا

 .آدرس پدرمه ینا -

 :نزد و کاغذ را گرفت، گفتم یحرف  سنا

 .یآدرس رو دار یگه! االن دیم؟بر  -

 .زودتر  -

 .هممفیم -
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 .بودم و نگاهم به هانا، عاجزانه و پر از ترحم بود یگریصبح، من آدم د آن

 .دادمیبه گذشته نم یتیاهمّ  یگر لص شده بود و دروحم خا انگار 

 ینآرامش بعد طوفان بود! سوار ماش ینو انگار ا یمکرد یسرد خداحافظی
 :راهمان، به سنا گفتم ینب یم،و راه افتاد یمشد

 ینی؟رو بب یلاسماع خواییسنا؛ چرا م -

 .ینمشاگه بب کشمشیم -

 پدرامونم کشتن، نکشتن؟ ی؟که چ  -

 . ...هااون یول -

تو به  تونستن؟یببخشن، نم تونستنیها مداشتن؟ اون یها چه فرق اون -
 کردی؟یم یکار چ ی،جاشون بود

 .من و تو، حقمون نبود یولّ ها حقشون رو گرفتن...اون ینخب. بب -

خودمون رو  یاّما ما تمام جوون  یدیم،کدوم حق؟! آره ما به ناحق ضربه د -
تمومش  یدجا با یهخودمون  تونم،ینم یگهمن د یم؛گذشته گذاشت یپا
 !...هر چه زودتر، بهتر یمکن

 ی؟رو گرفت  یمتصم ینشبه ا یه -

 !معلومه که نه کنم،یفکر م وقته دارم بهش یلیخ -

 یاییماز گذشته م یم،کرد  یدگیرس یلبه حساب اسماع کهینبعد ا تونیمیم -
 مگه نه؟ یرون،ب
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 .یپدرت نبود ینتو ع -

 !یاکان -

 .نابود کرد ینهما رو ک یهمه ،ینبود -

 یل؟اسماع یول -

. یستگر نو فقط نظاره یدهچند روزه متوجه شدم خدا جواب م ینا ین،بب -
 خوامیو پنج سال م  یستکنم؛ بعد ب  یبسپارم دست خودش و زندگ   خوامیم

 دونمیبس کن که م ی؟کرد  یتو زندگ  فهمی؟یکنم و بخندم م  یواقعا  زندگ 
 .بینهیبد هانا بهم نشون داد که خدا فقط نم یت. وضعیدیکش  یچ 

 .یرممکنهغ یلماعگذشتن از اس -

 .یگذشته بمون   یهنوز تو خواییپس م -

 !یدشا -

 .مونمیم یر نه و حتما  و منم گ یدشا -

 .تو چرا؟! تو برو -

 .یمما همه به هم وصل -

 ی؟پس نگران خودت  -

 .هستم میدهاز هم پاش ینه، نگران خانواده -

 .یمبد یسرو دست پل یلاسماع یدفقط با -
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 باز اعدام؟ -

 . ...ون به سزاش برسهاگه ا -

 ؟یدنرس یپدرم و پدرت به چ  ینا،بعد مرگ م یشه؟م یاگه برسه چ  -

من  زد،یم یدرا د یرونب ینماش یشهها از شنداد و ساعت یجواب  یچه سنا
 .ادامه ندادم یناز ا یشتر هم ب

 :گویدیو آرام م کندیو به من مو ر  کشدیم یقینفس عم سنا

 یاکان؟ -

 :دهمیو جواب م کنمینم نگاهش

 .بله -

 :گویدیو م کندیم یشهو سرش را رو به سمت ش کندیم مکث

 . ...تو یول شه،یم یزندگ  یشکه عاشق  یفقط با کس ی! زندگ دونییم -

خاطره، اشتباه، ترس،  یه؟اسمش چ دونمی...نمیستعشق ن یگههانا د -
 .یننداز یادمو  یتموم شه. بهتره تو هم فراموش کن ید. بادونمیمن

 ی،بدون اون؟ تو هنوزم دوستش دار ی؟ادامه بد ییتنها خواییم یعنی -
 مگه نه؟

 :گویمیو م دهمیرا تکان م سرم
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 یامروزم حواسش به من نبود، اون برا  ی! حت وقتیچنبوده، ه  وقتیچهانا ه -
 .سوزهیراش م! دلم بیلیکمه! خ  یلیمن خ

 !سوزه؟یچرا دلت م -

 .انتقام رفته یمثل پدرم و پدرت، پا یشکل زندگ -

 .حق داره فهمم،یم -

 سرم آورده؟ ییبال ینبهش که چن یدیم حق -

 .یستنه! نه! منظورم اون ن -

 ی؟پس چ  -

 .عملش نه، کامال  اشتباهه یکه فکر انتقام گرفتن حقشه، ول  ینهمنظورم ا -

. شودیو داد از دلم بلند م دهمیم یینرا پا ینماش ییشهش یرد،گیم امگریه
 .زندیو از سقف باز شده، داد م شودیسنا به تبع من بلند م زنم،ینعره م

 :کنمیو زمزمه م گذردیم یه! چند ثانآرامآرامم

 روی،یباران ببارد م" -

 روی،ینبارد م باران

 چرا، یراه  یمن شد یب  یروی،چرا از تو ندارد پ صاحبیبغض ب  این

 چرا؟ اهیخویمن نم از 

 کند،  یداکنم، پ  کاری
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 "ماجرا؟ ینخوش ا پایان

 :گویمیو م کنمیمکث م کمی

 چرا، خواهییاز من نم" -

 کند،  یداکنم، پ  کاری

 "ماجرا؟ ینخوش، ا پایان

 :گویمی. دوباره مشودیناز سنا، تار م یو چهره غلتدیام مگونه  یرو اشک 

 .تونمینم یین تنهانه... م -

 یمعصومش تپش قلبم را به تند یمبهوت زل زده به دو چشمم و چهره سنا
 :پرسدی. مکندیممتد م یمیمال

 ی؟دوباره عاشق بش تونییم -

باهاش از عشق باالتره، من   یزندگ   دونمیرو م  یننه؛ اما ا  یاعشقه    دونمینم -
 !تهس یادیممن ز یچشام رو روش بسته بودم. اون برا

 یمه. از همان نکنمیصحبت م  یراجع به چه کس  ستم،دانیخودم هم نم  حتی
 .شب کنار باغچه، به تمامش حسادت کردم

. در همان شدیام متفاوت مقدر قصههانا؛ سنا نبود، چه یچرا جا کهینا از 
 یچکه ه  آوردمیم  یادمرا به    یبودم، خاطرات   یرهچند لحظه که به چشمانش خ

 یادورتم را اصالح کرده بودم، که ص یروز یادنداشتم؛  هابه آن یتوجه
 .نگاهش
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جانم در آمده بود،  ی،بود و از فرط خستگ  یمارستانکه مادرم در ب  یشب یاد
گذاشتم، از همان اّول   یابانکه سر به کوه و ب  یروز د ینقدر نگرانم بود! همچه

 !سفر نگرانم بود و به فکرم

 یشمانده بودم، برا لیاقتمیب  یذشتهدر گ یدم،را ند یزیچ یچمن ه اّما
 .و نام عشق را بد نام کردمیم یدلسوز

 عشق من چه دانم؟ ینبد نام عالمم من، ز"

 !بود توجهییبود، بر ب  یشکستگ دل هر 

 نباشد یدل شکستم امروز، گر بخشش من

 "!هست، اما دگر نباشد، طاقت سرشکستن یبدتر  تاوان

باشد چه خواستم، چه   یدهفهم  یداب، شابودم، منتظر جو  یرهمن همچنان خ  و
رک و پوست کنده  یدبا یدشا زدم،یخودم را به آن راه م یدنبا یدگفتم؟ شا

 دوستش دارم گفتم،یم

 !دوست داشتن است یقال چون

وقت آن  ترساندند،یو مرا م دادندیذهنم جوالن م یدوباره خاطرات تو اّما
شستن  یبرا یخوب  ران فرصتبا ینهم یزم،بر  یرونبود تمام خاطرات را ب

 یندهآ  یاثرش برا یدبا شد،یفراموش م یدخاطرات بود، چه خوب چه بد، با
 !رفتیم

 .چه شده یاچه خواهد شد و  شود،ینکردم که چه م فکر 
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 .لحظه، در همان نگاه متوقف شدم همان

و نوازش کردم. همان  یدم،را با چشمانم در آغوش گرفتم، بوس چشمانش
و من نه عقب بودم، نه جلو، دوباره عاشق شده بودم و  رفتیم یشلحظه پ

 .عشق مطمئن بودم یناز ا

 !...حال و هوا بودم که ینا در 

 :گویدیو م کشدیم یتمام، آه  یتحال و هوا بودم که سنا با جدّ  ینا در 

رو درست  یزیچانتقام  یاکان،حق با توعه  یولّ  تونم،ینم ییمنم تنها -
. من یدمادامه م یمبه زندگ یناومه برام. من با سلنا و ستم یلاسماع کنه،ینم
 !...سخته بخشم،یم

لرزان ادامه   ی. با صداچکدیاشک، از چشمش م  یو گلوله  خوردیرا م  بغضش
 :دهدیم

 !بخشمشیم یسخت؛ ول یلیسخته، خ بخشمش،یم -

است؛ مثل من،   یر گقدر دلست چه. معلوم اکندیم  یهطاق شده و گر   طاقتش
 .از غصه پر 

رنج،   همهینکه بعد از ا  کنمیفکر م  ینبه ا  شویم،یم  یادهو پ  ایستمیپل م  کنار 
دم، اشک بهو دم شودیبلند م ینهشود. آه از س یبماننص یدخوش نبا یانپا

را تمام  یز و همه چ یندتمام دردم را بشو خواهندیها ماشک  شود،یم یجار
 !کنند

 :گویمیو م کنمینگاهش م یم،اشده یسخ چتر یگرفته و ب   باران
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 ی؟عشقت چ  -

 .یارمبه دستش ب تونمینم یگهد -

 :گویمیو م زنمیم یدنجز من! خودم را به نفهم کند،یبه که صحبت م راجع 

 .متأسفم -

 .زندیم یو لبخند تلخ  کندیبار نگاهم متأسف یبایش،ز یاچشمان قهوه با

 :پرسمیو م کنمیو جرأت م مانمینم یمهاترس پشت

 !یشه؟هم یبرا ی؟بمون  یقمرف یشه! میسخت  یروزها یقتو رف -

 ینا یدنام جا نخورده، انگار منتظر شناز جمله کند،ینگاهم م وار یوانهد سنا
باران از صورتش  یهاقطره کهیآرام و درحال زند،یم یاکلمات بوده و خنده

 :دهدیجواب م درنگ یب  ریزند،یم یینو پا خورندیقل م

 !یاکانببر  یرونجهنم ب ینمنو از ا -
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدو با ما تماس بگما مراجعه کرده  یتبه وب سا یدتوان یشوند م

 

 

غرقمس رمان  اندها خف هتاصلهرمان    شعورانبیرمان  

گویاا هماه خیز از یاک ق ال سااااده  
ی آن به شاارور شااد  اما ریشااه

 ر پیچ خورده بود خیزی پیچیاده 
ای کشانده را که در نهای  زنجیره 
پی   در های پی شانیل داد  راز ق ل

ای برای » یلور اسااامیا   دغادغاه
شااود  ای میجوان به ظاهر ساااده 

هایش  که خود ناخواساا ه دساا 
 کاهآ ود اسااا   غااتال از اینخون
 ار از شاااعاوری  کشااانااده »بای

 !هاااااساااااا گاااالااااو ااااه
 

 .رسااانادهاا باه وصاااا  میتااصااالاه
آشاف گی  مایای  لخ  بار در میان این

زند و لا   ای روشان جوانه میآینده
ای کاه در گیر و  راناهدر جریاان  برای 

سا   تا  دار نواز   سابک شایدایی
کناد کاه  کردن رازهاایی را لنم می

هااای قاادیمی را خرکین زخم کینااه
هاای پیچ در پیچ  کناد  شااااخاهمی

ها را نحس گرشاا ه  روشاانی جوانه
مهلک بر  ن ای کند و یاربههیچ می

کاوبااد  در ایان مایااان   ارانااه مای
که    شااوندهایی پناه  رانه میشااانه

 .اندخود از درون تروریت ه

ا  از همان کودکی  آوار  س ون خانه
های گشاا  و آرزوهایش  زیر خرابه

ها بعد  با قرلی که  آن  باه شد  سا 
وجاود  را  سااااتایار کارده باود  

ای از نو ساااااخا  و باه  آشااایااناه
ها بسا ه  خوشابت ی رساید  اما زخم

ا  به  شاوند  وق ی پای گرشا هنمی
یاد  خواه و نااخواه جاان آ میاان می

درد  دردهااای کهنااه بر جااانش می
شااوند و خوشاابت ی را ناسااور می
کنناد  دردهاایی کاه  نهاا لرامش می
 واناد داشااا اه بااشاااد  یاک د یال می

 «ها لاتظه دارند»زخم

 مطا عه  مطا عه  مطا عه 

https://forum.1roman.ir/threads/130730/
https://forum.1roman.ir/threads/177614/
https://forum.1roman.ir/threads/132298/
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امپریزادهرمان  نینو ینرمان   دیوونگی نننرمان    

پااهاایم  پااهاایم کاه ناه  انگاار کال 
یخ  شاود و پاهایم مبدنم سار  می

نگااهم مسااا قیم باه ! باه زمین
خشاامانش گره خورد  گویی هیچ  
 .جاای دیگر قاابال دیادن نبااشاااد

یعنی ممنن اسااا  در یاک  حظاه 
قادر شااادیاد شاااود کاه جاابباه آن

ناگاارارد  او لا ای یااک قاادم هام 
در سااایناه مگر قلا   لرک  کنین

نیساا   پس خرا قل  من  عن ی   
 !کاااوبااادندر لااالاااقااام مااای

 

ی »َسرو    گر  قصهنینو یااان  روای 
دخ ااار محنم و مس قلااای س  که  

ای عاا فاااااای و   اازگی از رابطاهباه
نقص  دساا  کشاایده و  ظاهر بیبه

هاایش  خود  را در کاار و روزمرگی
کس  غرق کرده  باه  وری کاه هیچ

پاایاان  جز خود   علا  واقعی  باه
اماا  دانادا  را نمیرساااانادن  رابطاه

واقعیاا   این اساااا  کااه او  بااا 
ناپریر و  الساااسااا  و امیا   اج نا 

کند  دردناکی دساا  و پنجه نرم می
اند به سارکو  شادن   که منجر شاده

ان مااناده در زیر سااارو  واقعی و پنها 
 !نقا 

ارمان با ویا  ما ی بدی که  
دارد همه  الشاااش را برای  
پااس گاارتاا اان خااواهاار  

ا  پریمااه  از پادر باد  ُدرداناه
کناد  اماا  سااارپرسااا ش می

درساااا  وقا ای ماوتاق بااه  
باارگاارداناادن خااواهاار   

ی  ابطه شاود که م وجه ر می
پاانااهاااناای پااریااماااه بااا 

 اریان رتایاقاش  صااامایامای
 !شودمهرداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d9%86/
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