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 رقصاند؟ ی را م شیو خرمن زلف ها  نوازدی کجا معلوم آن من، هنوز م از 

 پروراند؟ ی کجا معلوم آن من، هنوز مهر دارد و عشق در دل م از 

 رساند؟ ی داند و خود را به آرزوها م ،یکجا معلوم آن من، هنوز دلخوش از 

 . ستمیآن من، ن گری د من

 آن من، نماندم.  من

 آن من... حال

 بر لب دارد و آتش در دل!  سکوت 

 آن من... حال

 ! لیچشم در س کی چشم در خون دارد و    کی
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 حال آن من...  م؛یبگو خالصه

 در سر.  اری  یدر قلب دارد و هوا  درد

 ام! شده  لی تبد ی... به چه منمیخودمان

 

 

 رهبر«  »نرگس

 

 

 

و   دمیشده بود، کش می ها همدم تنهاروز  نیرنگم که ا یمشک یبه مانتو  یاسترس دست با
 آوردم.  رونیتخت ب ر یچمدون  رو از ز 

 و صدا از اتاق خارج شدم. سری آروم و ب یلیچنگ زدم و خ شی آرا زی م  یرو از رو  چیسوئ

  نیبود زم کی کرد و نزد ر ی پام گ ی ال یچ دونمی رفتم که نم نی ها پااز پله  اطیاحت با
 رنگ راه پله خودم رو نگه داشتم. ییطال  یها بخورم، اما به کمک نرده 

به  آب دهنم رو با بغض انداختم و به خونه یدادم؛ نگاه پر بغض رونیرو با فشار ب نفسم
  یپر بود، حاال همه جاش بو یشهر از مهربون  هیکه مثل  یافرستادم؛ خونه نی زور پا

 ! دهی م انتیخ

پشت سرم   دهیکرد؛ مضطرب و ترس ی ژی ق یاز خونه گرفتم و در رو باز کردم که صدا  چشم
پر   یها و با قدم  کردم  رو بغل  مطمئن شدم چمدون  از نبودشون  یرو نگاه کردم؛ وقت

 رسوندم.   نیرو به ماش خودم  یسرعت
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و   رو تر کردم  هام عقب انداختم؛ مضطرب لب  یصندل  یو رو  شدم و چمدون  نیماش سوار
 منفور  یسرعت ممکن از اون خونه  نیپدال گاز گذاشتم و با آخر  یاستارت زدم؛ پام و رو

 تنها گذاشتم.  زش ی م و مامان رو با عشق عزدور شد

 

 

 *** 

و   دمیکش رونی ب یصندل  یشدم و در عقب رو باز کردم، چمدون رو از رو ادهیپ ن یماش از 
 سمت در رفتم و زنگ فشار دادم. 

 خواب آلود مهراد بلند شد.  یگذشت که صدا  یاقه یدق چند

 بله؟  -

   یاگرفته  یگرفتم و با صدا  کرد،ی م یباز نوشابه  یکه کنار جوب با در بطر  یااز گربه  چشم

 : باز کن.گفتم

 ؟ یگفت: ن... نازل کرد و شوکه  یمکث

 تو. ای... بیکه ناباور در رو باز کرد و گفت: ب  لب زدم  یا مهین نصفه یو اره  زدم  یپوزخند

رو لمس کرد که   و دکمه  سوار آسانسور شدم  یدادم و وارد شدم؛ با خستگ  تکون  یسر
 . ستادی ا  قهیآسانسور حرکت کرد و بعد از چند دق

 ام آشفته ت یوضع  یحواله  یانداختم؛ پوزخند صدا دار  قرمز و متورم  ی هابه چشم  ینگاه
گره   مضطرب مادرجون  به نگاه  نگاهم  که اومدم   رونیدر آسانسور، ب شدن  ، با باز کردم 
    خورد.

 ؟ ی نازل یخوب -
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 ندارم برم. وی ام نشست و با بغض لب زدم: جاگونه  یرو  یاشک سمج  قطره

که از فرط   یی تر کرد، چمدون رو از دستم گرفت و با صدارو تنگ  هاش اخم  یگره  مهراد
 . عیتو سر  ایگفت: ب  د،یلرز ی م  تیعصبان

 .میشد رو پاک کردم، سرم رو تکون دادم و همراه مادر جون وارد خونه  اشکم

 کردن؟  رونت ی: از خونه بدیو پرس گذاشت  رو کنار مبل  چمدون  مهراد

 اومدم.  خودم  -

 و متعجب گفت: چرا؟  د یباال پر ش از ابرو  لنگه   کی

بهم  هاشوار ی انگار در رو د نه،یزدم و گفتم: بدون بابا اون خونه برام سنگ یتلخ لبخند
 .کننی م یدهن کج

  ر یو زودتر گفت: د رو گرفت  بگه که مادر جون جلوش  یزی تکون داد و خواست چ یسر
 وقته! 

 .میزنی با هم حرف م داد: برو تو اتاقت بخواب دخترکم، بعدا به من کرد و ادامه رو

اکثر  موندمی جون ممادر  شیها پوقت  یلیاتاق رفتم، خ  و سمت  دم یبغض خند با
  یهاش بود و مادر جون تنها بود و به خاطر راحتدوست  شیپ ای سرکار   ایها مهراد  موقع 
 ها رو بهم داده بود.از اتاق  یکی من 

تخت نشستم،   یو وارد اتاق شدم و بدون توجه به اطراف رو  دمیکش نی رو پا ره ی دستگ
 شد.از اشک  سیهام خپر شد از فکرش و گونه دوباره سرم 

 گذاشتم. زانوم  یرو رو  بغل کردم و سرم  زانوهام  ومد؛ی م نی گوله گوله پا  هاماشک 

ادامه داشت؟    مونینیریتر از ش نی ریش یزندگ شدی م یبود؟ چ نجایبابا االن ا شدیم یچ
 داد...  نشونم فشو یکث  یرو اون   ایچرا دن
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چمدون رو   حرفی شد، داخل اومد و ب انیبغض آلود مهراد نما ی افه یباز شد و ق در
هام و گرفت و با  تخت نشست، دست  یرنگ گذاشت و رو  دیسف  شیآرا  زیم  یگوشه

 شد.  رهیبهم خ یلبخند محو 

  یهاش حتهاش، لب چشم شش،یبود، ته ر تری کلی از بابا ه  یبابا بود! ول حیشب چقدر
 نگاهش هم همون نگاه بود! مغرور و خاص! 

 همه شباهت دو قلو  ن یبا ا ییجورا  هیو انگار  د تنها برادرش بود نبود، مهرا  خودمیب 
 بودن. 

 شدم!  پناهیکه ب  شهیم ی رو باور ندارم، دو ماه ماه هست که رفته و من هنوز رفتنش دو

  گهیبار د هیفقط  و آرزومه  خورم ی داشتنش رو م یحسرت لحظه لحظه  شهی م یماه دو
 کنم. بغلش

 چرا؟  -

 چرا؟  یچ -

 ؟ یکنی و گفت: چرا خودتو داغون م دیکش رنگش ی لخت مشک  یهابه مو  یدست

 ؟ یکنی کار م یگفتم: دلت تنگش بشه، چ رمقیزدم و ب ی اخسته  لبخند

 .نمشیبی م  رمی رو دور تا دور اتاق چرخوند و گفت: م نگاهش 

 نباشه؟اگه   یبود با بغض حرف زدن، اما آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: حت سخت

محکم بغلم کرد که بغضم  د،ی حرفم و فهم یکه معن قهینگاهم کرد و بعد از چند دق جیگ
 کرد. سیمهراد رو خ   شرتیهام تشکست و اشک 

 ،یخودتو نابود کن ینجوریا  ستین یکنان ازش جدا شدم که گفت: داداشم راض نیفنیف
 نکن!
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 نبودم اونم به ناحق! یگفتم: منم به رفتنش راض حوصلهیتکون دادم و ب  یسر

و دستش رو باز   د یتختم خواب  یدوباره بغضم گرفت، کالفه رو  لیدلینگاهم کرد که ب کالفه
 بغل عمو!  ا یکرد و گفت: ب

 بغلش فرو رفتم. یتخت انداختم و تو نی و شالم و از دور گردنم کندم و پا  دمیخند

 

 

 

 *** 

به ساعت انداختم، اما با   یهام رو باز کردم و نگاهچشم  خوردی هام مکه به چشم  ینور با
به گردنم   یهول زده نشستم و دست داد،ی که پنج بعد از ظهر رو نشون م یساعت  دنید

 .دمیکش

 !دونمی م دیدنبالم بگردن، اما بع دی.. شا.دی و شا ستمیبودن ن ده یتا االن فهم حتما  

  کی چمدون  یاومدم و از تو  رونیمربوط ب یها بعد از کاره  رفتم و سیسمت سرو  به
  نهیتو آ  یبه موهام زدم و نگاه یاشونه  دم،یو پوش دمیکش رونیب  یدست لباس مشک

 انداختم. 

قرمز و پف    شبید یها ه یقبل رو نداشت و به خاطر گر  ییرایگ گهیسبز رنگم د یها چشم
 متحرک بودم.    یمرده   ایبود و رسما    یتر از هر موقع رنگی کرده بود، صورتم ب

ها  سر و صدا   دنیرفتم، اما با شن نی ها پازدم و از اتاق خارج شدم و از پله یپوزخند
 کرد.  مادر جون متوقفم   یخواستم به اتاق برگردم که صدا 

 کجا مادر؟   -
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حرف مادر جون    نیا اکه ب ییزدم و رو به کسا  یو لبخند مصنوع دمیپا چرخ یپاشنه  یرو
 .شمینم گفتم: مزاحمتون  کردن،ی به من نگاه م

 دخترم.  ایزد و گفت: ب یلبخند

 هم سن و سال مهراد بود، رفتم. با  یکه تغر یتکون دادم و ناچار سمت زن و پسر یسر

  هیچقدر شب ،یاله رم یزدم و سالم کردن و کنار مهراد نشستم که خانومه گفت: بم یلبخند
 . یمهبد

 هام رو به هم فشار دادم.دادم و لب  لش یتحو  یپربغض لبخند

مهبد و    یمیقد  قیآقا رف یپسر گفت: رادمان پسر عل کرد و رو به یاتک سرفه  جون  مادر
 جانه.  فاطمه  ینوه 

بابا بود، اما االن   یمیقد  قیهم رف رضایزدم، آره عل یمیقد قیرف  یبه کلمه  یپوزخند
 قاتلشه! 

 رو به رادمان گفتم: خوشبختم.  زدم و یسرد  لبخند

 زد. ی لبخند  متقابال

 . شناسمتی م یاما من از بچگ اد،یب ادتی  یزیفکر نکنم چ -

  فونیزنگ آ یبزنم که صدا  یباال انداختم و نگاهش کردم، خواستم حرف  ییابرو  متعجب
هم گذاشت و   ی هاش و روبلند شد، نگاه مضطربم رو به مهراد دوختم که با آرامش چشم

 رفت.  فونیبه سمت آ  دیببخش هیبا 

 شد؟  ی: چدمی نگذشته بود که سوت زنان به سمتمون اومد. با عجله پرس یاقه یدق چند

 به جون تو.  یچیزد و گفت: ه یمحو  لبخند

 روم خشکم زد، اما زود به خودم اومدم و بغلش کردم. بهفرد رو  دنیباز شد و من با د در
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 رو اعصاب.   یچقدر بزرگ شد  -

 .زم یو گفت: غم آخرت باشه عز  دیام رو بوسزدم ازش جدا شدم که گونه  یلبخند

 .یو گفتم: مرس   دمیهام کشبه چشم  یدست

 .ی کرد دایپ  بهتر از من  قیرف کی فکر کردم  ،یریگینم  یگفت: تو که خبر طونیو ش دیخند

گفت: حال   نی لیوسط و رو به آ  دیبگم که مهراد پر یزیزدم و خواستم چ یلبخند  مچهین
 و احوال خانوم وحدت چطوره؟ 

 نازک کرد و گفت: خوبم! ی پشت چشم نیلیآ

 . دی اش و قورت بده و در همون حال گفت: بفرماتا خنده  دیهاش کشبه لب  یدست مهراد

 با دست به مبل اشاره کرد.  و

   م؟یداخل اتاق بر شهیهم فشردم و رو به مهراد گفتم: م رو به هاملب 

  یمشک یکاناپه یکرد؛ رو  ییراهنما  رو به سمت اتاقش  نیلیو آ تکون داد و رادمان  یسر
همون   ؟ یکنی کار م ی: دانشگاهو چدیدفعه پرس ک ی  نیلیرنگ اتاق مهراد نشستم که آ 

 ؟ ی مونی دانشگاه م

که تو   ی دانشگاه یبرا  شیتکون دادم و گفتم: نه، چند روز پ یمنف  یبه نشونه  یسر
 نامه گرفتم.  یخونی درس م

اومد که مرموز نگاهم کرد و گفت:    ادشی  یزیانگار چ یتکون داد ول  یزد و سر یلبخند
   ؟یریگی خونه م ای  یمونی م نجایا

 هام همه و منتظر جواب بدم، لب  هاش تو اخم  دمیبه مهراد کردم که د ینگاه ی چشم ریز 

 .رمیم  نجایرو با زبونم تر کردم و گفتم: از ا 
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زم  ال ؟ی نازل یچ یعنیو گفت:  دیلخت و پرپشتش کش ی موها  به  یدست یعصب مهراد
 ! یبر ییجا  ذارمی نکرده ها، من نم

بمونم  نجایگفتم: مهراد جان، ا  ی هم فشار دادم و با آرامش ظاهر ی و رو هامچشم
 باالست. کردنم  دایاحتمال پ

 ه،ی خال یی روبحث گفت: تو آپارتمان ما واحد روبه  یاز ادامه  یر یگجلو  یبرا  رادمان
 با مالک صحبت کنم؟  نیخوای م

 . میخوای آره داداش، همونو م -

 .  ستین یزدم و رو به رادمان گفتم: البته اگر زحمت ش یبه نگران یلبخند

 . ینه چه زحمت -

 

 

 

 

 *** 

تخت   ی و رو  دمیکش رونیهام ب لباس  یو مقنعم رو از ال  ختمیر رونیچمدون رو ب کل
 انداختم،   

 کردم و با  شونه  یسخت رو به امده یژول یها مو 

 رو بستم.  رنگم موهام  ی صورت کش

برداشتم و   زیم  یرو از رو  چیام انداختم و سوئشونه یام و رو ، کوله ام رو سرم کردم مقنعه  
 زدم. رونیاز خونه ب
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 دانشگاه شدم. ی ، راهشدم و بعد از بستن کمربند نیماش سوار

 رو هماهنگ کردم، اما   خونه  یها کار  شیروز پ چند

 .استرس دارم  یلیخ ستیاولم ن یدفعه  نکهیا با

 ن یدانشگاه؛ ا  یهاخونه و اثاث، هم کار  دیخر ی ها هم گره خورده، هم کار  به زیچ همه 
 سرم شلوغ بود و کمتر به نبود بابا فکر کردم. یچند روز حساب

رو پارک کردم و بعد از نشون دادن کارتم وارد دانشگاه شدم و به سمت کالس   نیماش
 .دمیدو

که    یبه در زدم که اجازه ورود دادن، وارد شدم، رو به استاد یاو تقه  دمی کش یقیعم نفس
 ! دیجد یسال رو داشت گفتم: سالم استاد، مهرآرا هستم دانشجو  پنجاه  بایتقر 

 نشستم. نی لیانداختم و بغل آ نی رم و پاتکون داد که س  یکرد و سر یاخم

 ؟ یاومد  ریچرا انقدر د   -

 آوردم و گفتم: خواب موندم. رونیب فیام رو از کتکون دادم و جزوه   یتاسف سر با

 .میاستاد مانع شد و رسما خفه شد  یبزنه که چشم غره  یحرف  خواست

 

 

 

 

 *** 
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به صورتم   یدست دم و کالفه ش داریاومد از خواب ب  یم نی که از پا ییها سر و صدا  با
 ها معلوم شد رادمان و زهرا خانوم اومدن.در رو باز کردم که از صدا  دم؛یکش

 یگوش یرو برداشتم و روشن کردم؛ وقت لم یدر رو بستم و قفل کردم، موبا  حوصلهیب
 بود، مواجه شدم.   رضای که از طرف مامان و عل سکالیاز م یلیروشن شد، با س

شدم؛  نستاگرام یرو پاک کردم و وارد ا  همه   هاام ی زدم و بدون خوندن پ یشخندین
 صفحه نقش بست.  یرو رضایها به روز شد و عکس مامان و عل عکس 

مامان انداخته بود و با لبخند به   یرو دور شونه  دستش  رضایهم نشسته بودن و عل بغل
 بودن.  شده  ره یخ نیدورب

  یوقت گنی عکس مامان گذاشتم؛ م یلرزونم و رو  یها م رو قورت دادم و دست دهن آب
 !  شهیخم م ! کمرت یشیم ری ! از درون پیشکنی... م یشیم داغون  رهیبم زات یاز عز  یکی

خم شد! مگه بابا رو دوست نداشت؟ مگه   شد! نه کمرش  ری! نه پمامان نه شکست  اما
 ن یدوست دارم؟ دوست داشتن ا  گفتینم بابا نبود؟ مگه بهش  تمام دار و ندارش 

پس چرا دوست داشتن مامان   اد،ینم دوست داشتن مگه از عشق  ه؟یمدل  نیا  ه؟یشکل
 !ت ان یفرق داشت؟ دوست داشتن مامان خالص نبود! مخلوط بود! مخلوط از خ

 نه یتو آ سرگردونم  ری و تصو شودنی م ترک ی اتاق بهم نزد  یهاوار ی در رو د کردمی م احساس
 . زدیبهم پوزخند م

که  یکه کنترل خودم رو از دست دادم و با تمام توان و حرص و بغض شدیچ دونمینم
 شکست.  یبد  یپرت کردم که با صدا نهیرو سمت آ  ل ی داشتم، موبا

و تمام خاطرهامون    رضایقورت بدم نه بشکنم، عکس مامان و عل رو بغضم تونستمیم نه
 رفتم.  نهیتخت بلند شدم سمت آ یاز رو   حواسیب د؛یچرخی دور سرم م
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از   یبزرگ نه چندان  یو تکه خم شدم  ناخدآگاه  کردم،ی رو حس م یهر قدم سوزش بد با
کم   یبه خودم انداختم؛ چ یصورتم بردم، نگاه  کی رو برداشتم و نزد شکسته  ینهیآ

 خوب!   یداشتم؟ خانواده 

اومد و محکم بغلم کرد،   به سمتم  ،یحرکت ناگهان ه ی ی باز شد و مهراد تو یبه طرز بد در
 ؟ یکنی کار م ی آهسته لب زد: چ

انگار با هم مسابقه گذاشته   ی بعد ی هاو قطره  دی هام چکاز چشم یاشک  قطره  اریاختیب
 ن. بود

اس،  بسته  من  به جون  جونش  گفت ی زمزمه کردم: بابا م و آروم  تو اغوشش گذاشتم  وسرم 
 مهراد؟   شدیپس چ

 .دیرو بوس ام قه ی تر بغلم کرد و شقمحکم   مهراد

 طوره!  ن یهم هنوزم  -

مگه بابا رو   شدم و گفتم: مامان  رهیبود، خ شده  که یت  هیکه هزار و  ی لیبه موبا  شوکه 
 دوست نداشت؟  

 داشت. لب زد: چ... چرا دوستش  زد و با بغض  گوشم رو پشت  موهام 

 شد؟  ی نجوریپس چرا ا  -

و از اتاق   جدا کرد  و مهراد رو ازم   دیکش یا کالفه کرد، رادمان پوف  تر بغلممحکم  حرف یب
 برد.  رونش یب

 بلندم کرد. اومد و آروم  سمتم  ی قرمز ی هاکه مادرجون با چشم  دادم ه یتک کمد به

 رو بشور.  بلند شو مادر، بلند شو دستو صورتت  -

 طرف صورتم  هیشدم؛  رهیبه صورتم خ  نهیآ شدم، تو  سیدادم و وارد سرو  تکون  یسر
 باشه. داشته از ین هینبود که به بخ قیاما اونقدر عم  سوخت،ی م یبود و بدجور یخون



 احساس   ی نقاش 

 
16 

 

  هیو از کمد  اومدم   رونیب سی رو شستم؛ از سرو  صورتم  اطیآب رو باز کردم و با احت ریش
نرم   یلیو خ گذاشتم  صورتم  یچسب رو باز کردم و رو  ی هاچسب زخم برداشتم، برچسب 
 فشار دادم تا زخم رو بپوشونه.

اتاق روم   ی تو ی ها ه یو با خجالت کنار مهراد نشستم؛ بعد از اون گر زدم  رونیاتاق ب از 
 نگاه کنم.  رادمان  یهاتو چشم  شدینم

 شد؟ یدفعه چ هی -

 .یچی لب زدم: ه یاگرفته  یشدم و با صدا  رهیو به مهراد خ اومدم  رون یفکر ب از 

 و تو!   دونمی من م ا ی شدیچ  یگی م ای آخر زد و گفت:  میبه س یعصب

 .دمیلبم رو با زبون تر کردم و گفتم: عکس د حوصلهیب

 .دمیرو د رضای باال انداخت که ادامه دادم: عکس مامانو عل ییابرو 

زدم و گفتم:   ش ی به آشفتگ یشد، لبخند  رهیخ یاداد و به نقطه  رو تکون  پاش  نفرت  با
   م؟یقولنامه بر  یبرا  یک شد؟یخونه چ

 جواب داد: فردا. و دی رفت که رادمان خند یا غره چشم  مهراد

 تکون دادم و تشکر کردم. یسر
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 *** 

خونه رو   شیسه روز پ کردم؛یور م اون  ورن یها رو انشسته بودم و شبکه  ونی زیتلو  ی جلو
 رادمان شدم.  واریبه د واری د یه یو االنم همسا  میدی مهراد خر یها با کمک  البته

آخر به   یدفعه نکهیبود و سراغ من رو گرفته تا ا  اومده  مادرجون  یچند بار خونه مامانم
 . رهی و م گه یم  ادیدر م از دهنش  یو هر چ زنهی آخر م میس

رنگ بلند شدم؛ سمت در  یطوس یکاناپه   یو از رو اومدم  رون یزنگ در از فکر ب یصدا با
 ه رو شدم. رو ب ساله  پنجاه  مرد حدودا   هیرفتم و در و باز کردم که با 

 د؟ ی بفرما -

 .یشد و با بغض گفت: چقدر بزرگ   دیچک از چشمش یاشک قطره 

 شدم و زمزمه کردم. رهیخ رنگش  یریق ی هاتعجب به چشم  با

 د؟ یشناسی و م شما من  -

مرد رو از نظر  اومد، نگران   رونیاز خونه ب با عجله باز شد و رادمان  یی روبهواحد رو  در
 کن. تی رعا کم یبه خدا  رهیگی گذروند و گفت: بابا قلبت درد م

 سالم تکون  ی به معنا یمرد گرفتم و رو به رادمان سر  یها رو از چشم تعجب نگاهم  با
 آقا پدرته؟  ن یدادم و گفتم: ا 

بد   حالش د یرو شن خبر فوت پدرت یبهم انداخت و لب زد: آره، بابا وقت یاکالفه  نگاه
 بازم حالش بد بشه.  ترسمیشد، م

  یلحظه دلم برا  هیپدر رادمان کردم، تو   یحال جد ن یمهربون، اما در ع یبه چهره  ی نگاه
  یو با صدا   دمیهام کشبه چشم یاز اشک شد؛ دست پر  هام لبالب و چشم  دیبابا پر کش

 . امهریآر  یآقا کردم: خوشبختم  زمزمه  یلرزون

 . یکردی صدام م ی که عمو عل ی بود بچه  یو گفت: وقت د یض خندبغ با
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 بابا؟   میزد و گفت: بر  یکردم؛ رادمان لبخند  نگاهش  حرفی زدم و ب ی لبخند

 از رادمان داخل واحد رفت.   بهم انداخت و زودتر  یداد و نگاه کوتاه  تکون   یسر یعل عمو 

اگر ناراحت   لب زد: شرمنده  یفرستاد و با شرمندگ رونیرو با فشار ب نفسش  رادمان
 . یشد

 نشد. یزیو گفتم: دشمنت شرمنده، چ  دمیخند تلخ

  هی ی گرفت و گفت: من تو در آورد سمتم  یکارت شلوار کتونش بیزد و از ج یخجول لبخند
 !  یبزن یسر هی  شمیخوشحال م کنم؛ی م یو طراح ینقاش سیتدر آموزشگاه 

 و گفت: باشه.  گرفتم  رو از دستش  کارت

 باشه جواب نشد، فردا منتظرم!   -

 وارد خونه  یکوتاه یتکون دادم و بعد از خداحافظ ی ، آروم سرموندم   یستیرودربا  تو
سمت اتاق خواب قدم برداشتم و   نی هم یو در رو بستم، فردا امتحان داشتم برا  شدم 

 کردم.  شروع به درس خوندن 

 

 *** 

آلود به ساعت   هام رو ماساژ دادم، خواب و با دست چشم دم یکش یکوتاه یازه یخم
 شدم.  ره یرنگ اتاق خ یمشک  یوارید

 ها رو جمع و جور کردم، نگاهم دو بود، کتاب  یرو کش یکوچ یساعت که عقربه  دنید با
 . دمیکه شکل حالل ماه بود، کش به گردنبندم  یاتاق افتاد؛ دست  یقد نهیبه آ

! بعد از دو سال منتظرم؛ چه  یبرگرد  لب زدم: هنوز که هنوزه، منتظرم  زدم و  یتلخ پوزخند
 ! یبود شیزندگ که تمام   یکس یترک کرد  رحمانهیب
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و در رو باز کردم که   رفتم رون ی شدم و کالفه از اتاق ب دار یزنگ در، از خواب ب یصدا با
 شد. انی خندون رادمان نما یچهره 

   ؟ی و گفت: عه... خواب بود دیخند

 .  شستمی م رخت صورت خندونش دادم و گفتم: نه داشتم   لی تحو یامسخره  بخندل

   ؟ی ومد یباال آورد و گفت: ترور نکن حاال، چرا ن میتسل یرو به نشونه  دستش 

 .امیخسته شدم، نشد ب یلیو گفتم: تو دانشگاه خ دم یگز لب 

خب؛ برو   یلیکرد و گفت: خ شلوار کتونش  بیج ی رو تو  هاش باال انداخت، دست  یی ابرو 
 ! می ری حاظر شو االن م

   ؟یدار کالس  االنم مگه  -

 آره. -

رو باز کردم   رنگ ی اتاق رفتم؛ در کمد مشک و سمت  دادم و در رو باز گذاشتم  تکون  ی سر
نگاه کرد    پمی زدم که متفکر به ت رونی از اتاق ب قهیو بعد از چند دق  دمی هام رو پوشو لباس 

 !  ؟ی اورد یرو در ن ت ی و گفت: چرا مشک

برداشتم که ادامه   یچوب یرو از جا کفش رنگم یمشک  ی ها ی کتون حرفی کردم و ب یاخم
 ها، دو ماه گذشته!   شه یعزا م عزا پشت   ؟ی دی؛ چرا جواب نمبا تواما  یداد: نازل

! مگه با تو  ؟ی د یادامه داد: چرا جواب نم که دوباره  دم یها رو باز کردم و پوشکفش بند
 !  ستم؟ین

 وقت  چ یرو پرت کردم و با بغض لب زدم: به درک، به جهنم، من ه حرص کفشم  با
 نده. ریگ انقدر رادمان! توروخدا  ارمیرو در نم م یمشک

 زدم. رونیو از خونه ب   دنیو پوش رو برداشتم  کفشم بهش بدون توجه  
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کردم؛ با   حرف زدن  یبرا  یتالش وسط انداخت و نه من  یطول راه نه اون بحث تو
رفتم، در  شدم و سمت آموزشگاه  اده ی پ نیبه رادمان از ماش تی اهمی ب نیماش  ستادنی ا
 سرد به صورتم  یاز هوا ی موج رو هول دادم و وارد شدم که با وارد شدنم  یاشهیش

 بخورد کرد. 

تر رو حفظ کنم. رادمان وارد شدم و جلو  آرامش خودم  کردم  یو سع دمی کش یقیعم نفس
شد و   یبزرگ  نه چندان  سرش رفتم که وارد کالس  پشت  اردک  از من راه افتاد، مثل جوجه

سالم کرد و به من اشاره کرد و   سال رو داشتن   ستی ب ریز  بایتقر  مهکه ه یی هابه بچه
 .دمونهیجد ی ها از شاگرد  یکی ،را مهرآ  گفت: خانوم 

باشم و   یشگ یشدم؛ قرار نبود شاگرد هم ره یشد که با تعجب به رادمان خ جادیا همهمه 
 . گفتی م گهید ز ی چ هی ، اما االن بودم  اومده  ی نجوریهم

 . دیبد لی تحو دیبا جلسه  نی که ا  دیکن قبلو آماده   یهای خب، طراح -

شاد و   یها رنگ ب ی و به ترک چرخوندم  رو دور تا دور کالس  نگاهم  دمی کش یقیعم نفس
 کرد. بهم اشاره  شدم که رادمان  رهی خ وارید  یرو بخش  آرامش 

به   یه گفت: چون تو مبتد رفتم ک انداختم و به سمتش  ام شونه ی و رو  فمیک حرف یب
   ؟یداشت ی... قبال کار طراح یزی چ هی کنم،ی رو خودم باهات کار م جلسه ن یا ی ا یحساب م

 .کردمی کار م یطراح که بودم  تکون دادم و لب زدم: آره، بچه  یسر

 رادمان گوش دادم.  حاتیو به توض نشستم  کالس  ی چوب یصندل یتکون داد، رو  سرش

 

  *** 

 

 بود؟   و گفت: خسته کننده  دیکه خند دم یکش یاازه یخم
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 .شهیم  یبدونم آخرش چ گفتم: نه؛ اتفاقا مشتاقم  رو بستم و با خنده دهنم

 اومد و سر تکون داد و با گفتن  کردم، به خودش  یاکه سرفه  نگاهم  ره ی خ یالحظه  چند
 رفت.  شمیها بزنم از پبه بچه  یسر هی

 

  هیاز  یبود، اما طرح اصل مونده  کارش  ن یشتر یشدم، ب ره یبه تابلو خ د،یماس رو لبم  لبخند
نشسته   ن یزم یدختر رو  ه یاون طرف تر   کم یبود و   ستاده یا بود که لب پرتگاه  یپسر
 بود.

 . شدم  لمیو مشغول جمع کردن وسا  از تابلو گرفتم  چشم

 

 

 

 

 *** 

 بعد« ماه  »هفت 

 

 !  ؟یی بابا یی معلوم هست کجا چیه -

 .  ادیبهت نم اخم نکن یی و گفتم: عه... بابا  دمیخند

بابا! نه ماهه انگار   معرفت ی دختر ب یی گفت: کجا یو با لحن دلخور  خوردن  گره  ابروهاش
 . یدار ینه انگار پدر
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  قهیو هر دق ه یبابا؟! من که هر ثان یگی م یکردم: چ و با تعجب زمزمه   د یماس رو لبم  خنده
 !نمیبی شما رو م

 رفته  ادتی نکه یگفت: مثل ا  یادورگه  یسرم گذاشت و با صدا  یوار رو  رو نوازش  دستش 
 مردم.  من 

سرکنده نفس نفس  مثل مرغ   دم؛یاز خواب پر  دیچیپ گوشم ی که تو  یسوت متمدد  با
رنگ  دیسف بکشم، لحاف  نفس ذاشت ی و نم بود به گلوم  ده یچسب یز یچ  هیانگار  زدم،یم

 .رو حفظ کنم و نفس بکشم کردم آرامشم  یزدم و سع  رو چنگ 

 .دمیبلعها هوا رو  زده  یباز شد و من مثل قحط راه تنفسم  باالخره

 به عکس بابا  به دور و اطراف نگاه کردم که چشمم تخت بلند شدم و   یاز رو جه یسرگ با
 رنگ بود، خورد.  ی مشک ش یآرا  زیم  یکه رو

  یوار رو رو نوازش  ام اشاره  رفتم و قاب عکس رو برداشتم، انکشت   زیم سمت  بغض  با
 . ختیریصورتم م  ی رو یدر پ یپ اشک   یهاو قطره  شکست  بغضم ،دم یصورت بابا کش

  هی، به فکرتم هیبه ثان هیشدم؛ بابا به خدا ثان تو شرمنده  شیشدم! بابا پ بابا شرمنده  -
 آدم از پدرش  مگه   ره؟یم ادش ی رو  ش یبچگ قهرمان  ها! مگه آدم رفته ادم ی ی وقت فکر نکن

 !  کنه؟ی دل م

 . نمتیبب گهیبار د هیتا  کنمی رو فدا م ایهنوزم دن بابا

  یزدم که در با صدا  رونیب رو عوض کردم و از خونه  هام لباس  و با عجله  اوردمین طاقت
برم که   پخش شد، خواستم  پله راه  ی که تو یبد ی به صدا  بسته شد؛ بدون توجه یبد

 کرد.  متعجب رادمان متوقفم   یصدا 

 کجا؟!   -
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بگه که  یزیکرد و خواست چ یشدم که اخم  رهیبرگشتم و با بغض بهش خ سمتش 
سرعت سمت   نیشدم و با آخر   نیرفتم؛ سوار ماش ن ی ها پابهش با عجله از پله توجهیب

 زهرا راه افتادم. بهشت

  نیماش سخت بود و مدام  یرانندگ  زد،یموج م هام که تو چشم  یاشک یها خاطر قطره  به
 . دمیکه بود باالخره رس یاما با هر سخت شد،یمنحرف م

 ی؛ هر چشدم و وارد محوطه شدم  ادهیپ نی از ماش رو پارک کردم و باعجله ن یماش
 .انداختی به دلم م یبی عج یاتفاق، دلهره  ن یو ا   کردمینم دایمزار بابا رو پ کشمی م

طرف و اون طرف   ن یا و فشار دادم و همزمان سرگردون  گذاشتم  سرم  یو رو  دستم 
سنگ   یکه رو به عکس خوشگلش  دفعه چشمم ه یکنم که  دایتا مزار بابا رو پ دمیچرخی م

 شده بود، افتاد. یحکاک 

 بلند با صدا کردم که بغضم قبر پرت  یرو  ایرو تقرب و خودم  دم یسمت قبر دو  طاقتیب
 شکست. 

سراغتو نگرفتم؛   همه وقت  ن یا  که دیدورت بگردم؟ بابا جونم، ببخش یخوب  ،ییبابا سالم  -
  !ادتمی بابا به خدا من به 

! از زویچ چیه نبردم  ادی کردم: از  و زمزمه  کاشتم  عکسش ی رو یاو بوسه  دم یبغض خند با
 .  گفتناتو  ! رو اعصاب ! اخماتو دناتو ینبردم خند  ادی

 رو اعصاب؟  یگفتی بهم م ادته یو با ذوق گفتم: بابا   دم یخند

هر   قه،ی و دق ه یسخته! هر ثان  یلیخ یو گفتم: بابا بدون تو زندگ دمی کش یقیعم نفس
 نده!نمو  برام  ی توان گهی، د! بابا قسم به روحت گذرهی سخت م ساعت 

 ی سنگ قبر سرد گذاشتم، قطرها   یرو رو  سرم  ی رو  حالینمونده بود، ب برام  یتوان گه ید
 . کردی م  سیرو خ و سنگ خورد ی سر م صورت  یاز رو  اشک 
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 *** 

 »رادمان« 

 

 راه افتادم.  خچالیانداختم و غر غر کنان سمت  رنگ  یاقهوه  یجا کفش  یو رو  دیکل

 ؟یکنی م خودتو خسته  نقدری ا یکاری؛ ببرو شرکت  ای برو آموزشگاه  ای  االغ  یآخه پسره  -

رو   ی خال یشهیش ،دم یو سر کش آب رو برداشتم  ی ا شهیش ی رو باز کردم و بطر خچال ی در
 تخت   یو رو و خودم  رفتم  خواب اتاق  سمت  و منگ ج یانداختم و گ ییشو  ظرف  ی تو
 کردم. پرت و گرمم  نرم 

 

 

 

 

 

  *** 

رو  صبح  شدم، ساعت چهار  ره یخ اتاق  رنگ  یاقهوه  ی واری و به ساعت د زدم  یقلط کالفه
 بودم. ده یهنوز نخواب  و من  دادی م نشون 

کار رفتم و شروع به   ز یم بلند شدم و سمت  تخت   یزدم و از رو رو پس مالفه  حرص  با
 و از پشت   دمی کش یاازه یخواب شدم؛ خم جیگ کم  که کم شرکت کردم  ی هاطرح  دن یکش
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ور و اون  ور ن یگرد شده به ا  ی ها ، با چشمکه اومد  ی بلند تق  یکه با صدا  بلند شدم  زیم
 کردم.  نگاه 

حال و وضع   اون  یتو  ینازل دنیزدم و در رو باز کردم، اما با د  رونیتعجب از اتاق ب با
 .دی باال پر آشفته، ابروم 

 کجا؟!  -

از  که با عجله بزنم  یباز کردم تا حرف کرد، دهن  نگاهم  یطوفان یهاو با چشم  برگشت 
 رفت. ن ی پا هاپله

و  دم یرو پوش مبل  ی رو یپخش و پال ی ها دست از لباس  هیسرعت  و به  دم یکش یپوف
 . دم ی دو رونیب رنگ چنگ زدم و از خونه یاقهوه  یخور ناهار  ز یم ی و از رو   چیسوئ

 افتاده  مثل خوره و دلهره  شدم و با عجله  پشت سرش حرکت کردم، ترس  نیماش سوار
  ریتو مس و دوباره   شدیم منحرف  ینازل ن یتو کل راه ماش داد،ی م و آزارم  بود به جونم

 .فتادیم  یاصل

  یمن نازل  کردم؛ی مهربون رفتار م  بای گذاشتم و تقر و کنار  بود که غرورم   یدختر ن یاول ینازل
و   دیخندیخدا م  یشه یو هم بود ی طونیدختر شاد و ش شناختم،ی بود، م بچه  یرو از وقت

 ی فرق داشت، غم ینازل با اون  ینازل نیاما ا  د،یکشیپر نم هاش از لب خنده وقت  چیه
 پدرش  یفقط و فقط از دور ساده نبود و مطمئنم غم  هیهاش بود، چشم  جنگل  توکه 
 از مرگ  شتر یب زد،یم موج  رنگشسبز  یها که تو چشم یغم نی نابود نشده، ا ینجوریا

 بود. پدرش 

و  کردم  پارک  یارو گوشه  نیشد؛ ماش اده یپ ن یاز ماش کرد و هراسون  رو پارک  ن یماش
 .فتهیبراش ن یاتفاق  وقت  هیسرش راه افتادم تا   پشت 

اما    کرد،ینم داش یکه پ گشتیم   یزی انگار دنبال چ د،یچرخی م خودش   دور هاوونهید  مثل
 . انداخت   نیزم یو رو  و خودش   دیدو ی به سمت دفعه هی
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 به من! ناخودآگاه قطره  چه برسه کردی هم آب م دل سنگ  هاش تر رفتم، زجه ک ی نزد
  ینازل ی شونه یرو رو پاک کردم و دستم  اشکم با سر انگشت  د؛یچک  از چشمم  یاشک

کار   یچ  نجایگفت: تو ا  یش دار خ  یبرگشت و با صدا سمتم  گذاشتم که با تعجب
 ! ؟یکنی م

 .ینازل میو گرفتم و آروم بلندش کردم و گفتم: بلند شو بر  دستش 

  امیشدت گرفت و با هق هق گفت: نم اشه یداغ دلش تازه شد که گر حرفم  نی با ا انگار
 !  امینم ره،یدلگ از دستم رادمان؛ بابام 

و دل با   نشست و شروع به درد که دوباره  دادم تر کردم و سر تکون رو تنگ ابروهام   ی.گره
 کرد. پدرش 

 

 

  *** 

باز کردم و   دی، در رو با کلرفت  خودش  یخونه سمت   یکه نازل میشد  ادهیپ آسانسور  از 
 لب زدم: مراقب خودت باش!   آهسته 

 گفت: باشه، ممنونم.  یدار خش  یزد و با صدا  یو لبخند خشک برگشت  سمتم 

 رو باز کرد و داخل واحد رفت. ، در خونهبگم یزیچ نکه یقبل از ا  و

 زدم و وارد واحد شدم.  یلبخند
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 به گذشته« بک  »فلش

 

  یشدم که صدا  دنش یجو مشغول  و با لذت  گذاشتم رو تو دهنم  بسیچ یتکه ن یآخر
 خارج بشم.  در باعث شد از افکارم  زنگ

 .گهی در رو باز کن د  نیا  ایو داد زدم: مامان! ب  دمیکش یپوف

 در رو باز کن!   دل بکن  ونی زیبنده از تلو  تو، خب دستم  ینش لیزل -

 ها. نهیبب لم یآدم ف د یذاریکردم و لب زدم: نم ینچ

از  بابا، گل  خندون  یچهره  نی دیکه با د حرفم بلند شدم و در رو باز کردم   نیا  انیبا پا  و
 شگفت. گلم

 . زیمصر بر پدر عز  ان ی سالم و درود خدا -

لپم   گفتم و با دست  یجمع شد؛ آخ از درد ام که چهره  د یرو کش ، لپمو داخل اومد  دیخند
 عوا بود؟  رو ماساژ دادم که با خنده گفت: باز سر در باز کردن د

کار   یساعت تو آشپزخونه چ  هیمامان    ستی تکون دادم و آروم گفتم: معلوم ن یسر
 در رو باز کنم.  دی که من با کنهی م

بلند شد که مامان   غم یج یسوخت و صدا یعیبه طرز فج حرفم کمرم  ن یتموم شدن ا  با
 .رقصمیم  یگفت: دارم عرب

 گفتم: اوف، مامان سوخت!  م،د یمالی برگشتم و هم زمان که کمرم رو م سمتش 
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داده بود افتاد، لبخند   هیتک واری به بابا که با خنده به د رفت که چشمش  ی اغره  چشم
 . زمی زد و گفت: سالم عز یمهربون

 بشه.  اش جمع تا خنده  دیکش به صورتش ی دست بابا

 سالم ستاره بانو.  -

بابا   یشکل باال رفتم که صدا ی چیمارپ  یهاو از پله رو برداشتم  بسیچ پاک حوصلهیب
 حاضر باش!  م،یدار بابا جان فردا مهمون  ؟یبلند شد: نازل

 و در اتاق رو باز کردم و خودم رو داخل اتاق پرت کردم.  و خودم  گفتم ی چشم

 *** 

 « ی»نازل

 

رو  تخت نشستم و گردنم  یرو شدم و کالفه  داریاز خواب ب دیچیکه تو گردن پ یدرد با
 خورد.  زنگ  لمیتخت بلند شدم که موبا  یو از رو   دمیکش یق ینفس عم دم،یمال

  دنی کنار تخت برداشتم و با د رنگ ی مشک زی م یرو از رو  لم یزدم و موبا  به موهام  یچنگ
 اتصال رو لمس کردم.  یزدم و دکمه   یلبخند  ن،یلیآ اسم 

 جان؟   -

 عشقم. فتمیم پس تلفن پشت  ، نگو اوف  -

 جنبه!  ی داشته باش ب شل شد که گفتم: درد، جنبه شمین

 که بده، چه خبرا؟   ه یفقط ک بخواه  شما جون  چشم -

 کارت دارم.  نجایا  ایتازه از خواب بلند شدم؛ ب -
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 .نمتیبی م  گهیساعت د م ی، تا نباشه -

 بلند شد.  لی موبا  یصدا  هیرو قطع کردم که بعد از چند ثان تلفن یخدافظ بدون

 . دمیخند  صدایب امش یپ به ره یرو باز کردم و خ  ام یپ

 شعور؟ یاالغ ب یکنیم قطع  ی بدون خدافظ -

 رو جمع و جور کردم. و اطراف خونه  کردم و دور  پرت  تخت  ی و رو  ل ی موبا

 

  *** 

  یرو بستم که صدا  نت یرنگ کاب دیگذاشتم و در سف نتیهم داخل کاب بشقاب  نیآخر
 شد.  انینما ن یلیآ یآشفته  یدر بلند شد؛ در رو باز کردم که چهره  زنگ

 از گرما.  پوف، برو کنار پختم -

 پرت کرد، با خنده کاناپه یو رو  انداخت و خودش  بغلم ی تو   ایرو تقرب تزایپ ی هاجعبه
 ناهار رو حاضر کردم.  لی رفتم و وسا  به عنوان تاسف تکون دادم و سمت آشپزخونه یسر

رو باز کرد،   تزایپ یکاغذ  ینشست و در جعبه  زیم  یرو صدا زدم که با عجله  رو  نیلیآ
  یداشتکار  ی گفت: چ هویو با لذت مشغول خوردن شد که  رو برداشت  تزایاز پ ی اکهیت

 ؟ ینازل

شدم؛ هنوزم با   رهیخ زی م یرنگ رو  یمشک ینوشابه یو به بطر دم ی کش یقیعم نفس
 که افتاده  ی اتفاقات بهتره بگم هنوزم  ای کار کنم  یچ  دونستمی بودم و نم ومدهی خودم کنار ن

 دختر  هی  یبرا  هان ی! ارضایرو باور نکردم. باالخره بحث انتقام بود! انتقام از مادرم، از عل
 قدرن یسالته که ا  تو چند  ممگه  پرسمی صد بار از خودم م ی، روز خطرناکه ساله ست یب

 ! ی شود گاه ریپ یاز حادثه  ... جوان دمیو م جواب خودم  صد بارم  یروز  ؟یداغون

 : احمق اون زن مادرته! زدیم  ادیوجودم فر  ته از ته  یکی هم  خواستمی انتقام م هم
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 تو؟!   یی کجا  -

 .خوامی م شدم و گفتم: کمک  رهیرنگش خ یآب یها تو چشم  کردم و کالفه  یاخم

   ؟یگفت: چه کمک یکرد و با کنجکاو  پرت جعبه ی رو تو  تزا یپ یکهیت

 راه بندازم. کوچولو  یباز  هی خوام ی لب زدم: م و پر نفرت  رو بستم  هام چشم ی حرص

 ! ریش ی تو لونه یبزار پا  قراره  کرد و گفت: پس ی ماخ

 ! میدرس بد شغال   هیقراره به  زم ینه عز ر؟یو با تمسخر گفتم: ش زدم  یپوزخند

 

 

 

 

 

 به گذشته« بک  »فلش

 

 !  بایز  خداحافظ خانوم  -

رفت،   رونیب از خونه  از بابا و مامان  ی تکون دادم که بعد از خداحافظ  یکردم و سر ی اخم
 و بچه  زن کهی مرت ن یبا حالت چندش سر تکون دادم و با حرص رو به بابا گفتم: بابا ا 

 نداره؟  

 !  که؟یباال انداخت و گفت: مرت یی ابرو 
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 چیو به ه داشتم رو نگه  احترام همه  شهیبابا چرا تعجب کرده، هم دونستمی م خوب
 ! کهیبودم چه برسه به مرت  تو نگفته یکس حت

 آقا!   ن یا -

پسر   هیو سال تو و   دختر هم سن  هیرو برداشت و گفت:   زی م یآب رو  وانی کرد و ل یاخم
 و سال مهراد؛ چطور؟  هم سن 

به  یجور ن ی ام داره و او بچه  زن زیچ همهی ب یکه یگفتم: مرت یزیپوزخند تمسخر آم با
   شه؟یم  رهیمردم خ  یزن و بچه 

 آب  وانیکردن، کرد که دوباره ل  و شروع به سرفه  د یبابا پر حرف، آب تو دهن  نی ا گفتن  با
 اش بند اومد. و سرفه   دیو سر کش

 ها شدم. تر شد و مشغول جمع کردن بشقاب رنگ پر اخمم  اریاختیب

 

 

 

 

 *** 

 راحت باشه؟   المیخ یعنی -

    ؟یچ باال انداخت و حق به جانب گفت: پس  ییابرو 

  ؟یچ گفت: من به درک، خودت من  من  کم یشدم که بعد از  رهی خ ونی ز یو به تلو  دم یخند
   اد؟ی سرت نم یی بال
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همه تقاص   نشم تا مطمئن  کردم و گفتم: نه؛ من صورت نگرانش  یحواله یمهربون لبخند
 . شهینم میز یچ دنیم  رو پس  کارهاشون 

زنگ در  ی کنم که صدا بگم و مطمئنش یزیشد، خواستم چ رهیبهم خ دیشک و ترد  با
در رفتم، در رو   سمت  ی آروم ی هاو با قدم  انداختم  به ساعت  یمانع شد؛ متعمجب نگاه

 شل شد. شمیشاد و شنگول مهراد و رادمان، ن یچهره  دن یباز کردم که با د 

م  به صورت ی مبل پرت کردن، دست  یو رو و خودشون  شدن توجه به من وارد خونه   بدون
 . دی و گفتم: بفرما دمیکش

تکون داد و رو به من گفت:    نی لیآ یسالم برا  یبه معنا ی باال انداخت، سر یی ابرو  مهراد
 .میبخور  اریب یزیچ ه یبرو  ،یتشنمه نازل

آوردم؛   رونی ب خچالی  یرفتم و وارد آشپزخونه شدم، پارچ آب پرتقال رو از تو ی اغره  چشم
 از آب پرتقال کردم.  رو پر  داشتم و توشون بر  نتیاز داخل کاب  وانیدوتا ل

با دهن باز  د؛ینفس سر کش هیرو برداشت و   وان یگذاشتم که مهراد ل  زیم  یو رو ینیس
و با اخم   دیکوب زی م یو رو  وان ی، لاومده باشه ادش ی  یزیانگار که چ هوینگاهش کردم که  

 ... فرهان یآرمان ک ؟ ی شناسی به اسم آرمان م ی: کسدیپرس

  یآدم شدینشناسم؟ مگه م شدی گرد شده نگاهش کردم؛ مگه م ی هاو با چشم  دیبر نفسم
 بود رو نشناسم؟   م یکه تمام زندگ

  ریکار ز  نیمسلط بشم، اما ا  کردم به خودم  یدهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و سع آب
 و کنجکاو مهراد سخت بود. ن یب زی نگاه ت

 آره، چطور؟  رو با زبون تر کردم و گفتم:  لبم 

 .ش یشناسی پس م -

 رو تو دستم مشت کردم و گفتم: آره.  لباسم  یکردم و با اضطراب گوشه  یاخم
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   ؟ی گفت: چرا بهم نگفت یایفرستاد و با لبخند عصب رونیرو پر فشار ب نفسش 

 گفته؟  یباال انداختم و لب زدم: چ یی ابرو 

 چرا؟   -

مگه   گم؛ی : خب االن مدمیکش ادی فر یی نسبتا باال  یکردم و با صدا  یدندون قروچ  یعصب
 مهمه؟!  

 !  ستیزمزمه: نه نه اصال  مهم ن یاباال برد و با لحن مسخره  میتسل یرو به نشونه  دستش 

شده که رگ   ی کردم با آرامش حرف بزنم: مگه چ یتر کردم و سع رو با زبونم  هام لب 
 باد کرده؟  رتت یغ

باز  گفت: خوب گوشاتو  تیتکون داد و با عصبان  دی تهد یرو به نشونه اش ره اشا انگشت 
 خبرا  ن یاز ا رینخ ،یبکن یتونی که دلت بخواد، م یمهبد مرده هر غلط  ! فکر نکن یکن نازل

 !  ستین

رو به زبون   د ی که نبا یی زهایرو نداشت و چ هاش که کنتدل حرف یبود، اونقدر عصب یعصب
که با تموم   یهمون زن ،یاضافه کرد: البته تو دختر همون زن  هید و با کناز  یآورد؛ پوزخند

اصال معلوم   شه؟یداشت؛ م شهیاز تو نم یکرد؛ توقع انتیبرادرم بهش خ یها یخوب
 تا االن... ستین

 نصفه موند: خفه شو!   ن یلیبا داد آ حرفش 

 گفتی اون م شکستم،ی و من از درون م گفتی اون م شدم،ی و من خورد م  گفتی م اون
و من با سر    گفتی اون م ،کردن ی م  سیرو خ صورتم  یدر پ یپ من داغ یهاو اشک 

 .دمیشنی فقط م نی پا

حال و روز و   ن یبودم که االن ا  یای داشتم که بگم؟ من اگر دختر قو  ی چ گفتم؟ی م یچ
 نداشتم؛ داشتم؟  
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 حرف بزنه؟   یذاری چرا نم ؟یکنی م زود قضاوت قدرن ی داداش؟ چرا ا -

 کرد.  تکه  و تکه  قلبم صدا دارش  پوزخند

 مادرش!   ی لنگه   یکی شهیم باشه، خودشم انتکاریخ که مادرش  ی قضاوت رادمان؟ دختر -

و   رفت  نی از ب دیکه نبا ی بود! حرمت ری د یاد یاومدم ز  به خودم  یشد و وقت یچ دمینفهم
 شد!  کهی ت کهیت شکستن  یبه جا  د یکه نبا یقلب

خواستم؟ مگه من خواستم ولم کنه   من  : مگهدمیکش  ادیفر  بایبغضم رو قورت دادم و تقر  
 و بره؟   بذاره م یاز زندگ یمیکه شده بود، ن یخواستم موقع و بره؟ مگه من خواستم؟ من 

 یچیه ! تو یدونی نم یچیرو پاک کردم و ادامه دادم: تو ه هام اشک  لرزونم  یها دست  با
  یتا پا  به خاطر اون کثافت من دوبار یدونینم ؟یدونی م ؛یدونینم  ش یاز دو سال پ

، اما هر دو بار  گذاشتم  رگم ی و رو  یلعنت غ یدو بار اون ت یدونیمرگ رفتم و برگشتم! نم
من قبل   د یدینفهم کدومتون  چ یاالن نبودم! ه اگر بابا نبود، منم یدونینم د؛ش بابا مانع 

 بابا شکستم!   و بعد از مرگ  بودم  از مرگ بابا داغون 

 یگفت: چـ... چ دهیبر دهیگرد شده، بر  یهامهراد با چشم   دم،یکش به موهام  یچنگ یعصب
 !؟ینـ... نازل ی گیم

  نی حرمت ا  نیاز ا  شتریتا ب رون یگفتم: برو ببه در اشاره کردم و  زدم و با دست  یپوزخند
 سالو نابود نکردم.  همه 

که   نیلیرفتن؛ به آ رون یب و از خونه بزنه که رادمان دستش رو گرفت   یباز کرد تا حرف لب 
 زد.  رونیو از خونه ب  دیرو بوس ام شدم، گونه رهیخ کردیرو جمع م  لش یوسا

 .کردم  یو با آهنگ هم خون برداشتم یناهار خور ی چوب زیم  یرو از رو   یو هندزفر ل ی موبا
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 »رادمان« 

 

کرد و سوار آسانسور شد؛ با مهراد   یخداحافظ یبا لحن سرد نیلیباز کردم، آ دیرو با کل در
 گفتن، کرد.  راهیمبل پرت کرد و شروع به بد و ب یو رو  که خودش  میداخل رفت

  یکه رو ی بسیچ یخال به پاکت  یرو روشن کردم؛ با حالت متفکر  ها رو بستم و المپ  در
 بد حرف زدم؟   یلیشد و گفت: خ ره یبود، خ یچوب زیم

جفت   یرو در آوردم و کنار جاکفش هام پرت کردم و کفش  یناهار خور زی م یو رو  دیکل
 کردم. 

 . یکرد  سه یمقا  ! پسر تو اونو با مادرش یلیخ -

  یلب زد: وا  یخش دار یو با صدا   دینفس سر کش هیبرداشت و  زیم  یو از رو  آب  یبطر
 بهش گفتم.  ایچ ره ی نم ادشی وقت   چ یه  یکار کردم؟ نازل یرادمان؛ چ

  یخوا یم   یرو چجور سا یمل  انی و گفتم: جر  دمیخند  حالی مبل انداختم؛ ب یو رو  خودم 
 ؟ یبگ

، رادمان  ی داد و گفت: وا  صدا قورترو پر سر و  دهنش  و آب  مبل نشست  یرو  خیس
 ! یوا 

 .کنمیم  براش  ی فکر هیتکون دادم و لب زدم: حاال  یخنده سر با

 . دیمبل خواب یرو  ی گرم کرد و آخر با دمت  نگاهم  یکم
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 بک به گذشته« »فلش

 

داغ  ی ها ه رو بغل کردم؛ قطر  ، پاهام نشستم  نی زم یرو  سر خوردم و با بغض   وارید کنار
 .ختیری م زانوم   یو رو خوردی سر م صورتم  ی رو اشک 

! فتهیتو دلم م  یبد  یدلشوره  نمشیبی م یوقت اد،ی بدم م رضای! من از علخوامینم -
  هیبه خاطر   خوام ی نم ؟یکنیکار نم  یمنو نازل و آرامش ش ی آسا یمگه برا  ،یبر خوامینم
 ! ایسر دن اون  یبر رار داد مسخره ق

رو ادامه دادم: بابا؟ سه   مامان  شدم و حرف  رهیبود خ نشسته کاناپه  ی رو بابا که کالفه  به
 ...  نرو!  ادهیز  یلیماه خ

 شدت گرفت؛ آروم کنار گوشم ام هیاومد، بغلم کرد که گر  مبل بلند شد و سمتم   یرو از 
بهم  ! چشم امیبرنگردم که... م گهیبرمو د  خوامی بابا جان زشته! نم ؟یکرد: نازل زمزمه 
 ! شهیم تموم  ،یبزن

و اسرار   حرف   یو با کل رفت  مامان  حرفش رو کامل کرد؛ سمت  میشون یپ دنیبا بوس و
 کرد.  ش یراض

و بعد از   بودم  به بابا وابسته من   دم؛یترسی و م داشتم دلشوره  بابا بره، منم خواستمینم
 دو چندان شد. یوابستگ نی آرمان ا رفتن 
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 «  ینازل »

 

  یبرا  م، یزد رون یو از کالس ب ختمیر فمیرو داخل ک هام ل ی استاد، وسا د ینباش خسته  با
رو در آوردم و رد   ی گوش ام از کوله مخم رفت؛ کالفه   یرو ی زنگ گوش  یبار صدا ن یچهارم

گفت: چرا   کرد،ی رو مرتب م رنگش یی خرما  ی طور که موها  همون  ن یلیتماس دادم. آ 
 کار واجب داشته باشه. دیا ش  ؟ی دیجوابشو نم

 عقب انداختم و گفتم: دلم  ی صندل  یو رو ام کوله  حوصلهیشدم و ب ن یماش سوار
 صداشو بشنوم، زوره؟  خوادینم

اما   فتم،ی و روشن کردم و خواستم راه ب  نینگفت؛ ماش یزیتکون داد و چ  یتاسف سر با
 و مانع حرکت کردنم شد.  دیچیپ جلوم  نیماش هی

   گه؟ید هیک ن یا -

  نشیماش و سمت  شدم  ادهیپ نی رو باز کردم، از ماش و کمربندم  دم یکش یپوف حوصله یب
 .دیکش نی رو پا  شه یزدم که ش ن یماش یدود  یشهیش به  یارفتم و تقه 

رو  ، با تعجب دستم ام کرد وا رفته صورت   یحواله  یبهش نگاه کردم که لبخند جذاب ناباور
 رادمان؟  یکنی کار م یچ نجا یگذاشتم و لب زدم: تو ا  پنجره  یلبه 

 زهرا خانوم منتظرته!  ؟ یدیم بعد رد تماسم  ید یجواب نم تو یکه گوش یریدرگ اونقدر  -
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 کار داره؟   ی کردم و گفتم: چ یقورچ دندون 

 نیماش خدانگهدار تکون داد و با روشن کردن   یبه معنا  یباال انداخت و سر یاشونه
با   نیلیرفتم و سوار شدم که آ  نی و سمت ماش دم یکوب ن یزم یو رو  رفت؛ با حرص پام 
 ن رادمان نبود؟ تعجب گفت: او 

جون راه  مادر یرو روشن کردم و با سرعت سمت خونه  ن یرو ندادم و ماش جوابش 
 افتادم.

 

 

 

 

 

 *** 

 نی به زم مردونه پاهام  جفت کفش اسپرت   هی دنیبا د م،یها باال رفتاز پله عجله  با
شدم که   و وارد خونه  در رو باز کردم  دیو با کل فرستادم  رون یرو لرزون ب نفسم  د؛یچسب
 ناقوس مرگم شد. نیل یوار آ  زمزمه  یصدا 

 آرمان... -

  د؛یهام ناخودآگاه لرز و دست   ختیدلم ر دنشیضرب باال آوردم، اما با د  هیرو   سرم
 شل شد. شد و زانوهام  نگاهش  قفل  نگاهم 

گفتم:   و رو به مادرجون  کردم  ترتنگ  رو  ابروهام  یفرستادم، گره  نی رو به زور پا دهنم آب
 شده؟   ی زیچ
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 سالم. -

تو   دنید یلب زدم که گفت: مـ... من برا  ی و سالم سرم رو سمتش چرخوندم  سرد
 اومدم. 

  یآورد  ی که سر نازل یی همه بال  نیبعد از ا ! چطور روت شدیهست  یفیعجب آدم کث -
 ؟ یحرفا رو بزن نی و ا نجایا  یایب

  الیخینگه، از درون انبار باروت بودم، اما ب یزیچ  نی از ا  شتریفشار دادم تا ب نیلیآ دست 
 . اوردمی اما خم به ابرو ن شدم،ی شده بودم، از درون ذره ذره آب م رهیبهش خ

 . یبرنگرد گه ید  کردمی فکر م -

! بدم  مونمیمن پش یرو تکون داد و خودخواهانه گفت: تازه از آلمان برگشتم؛ نازل سرش 
تازه با تو   یزندگ هی  یتازه! برا  یزندگ هی یبرگشتم! برا  شدن  دهیبخش یبرا  مونم؛یپش

 برگشتم!  

  یها ی که بر اثر نامرد یبغض  یبه سخت شد،یم شتریلحظه به لحظه ب ن یلیدست آ فشار
و سرد تو    حسیب شهی به وجود اومده بود رو پس زدم و مثل هم می آدم زندگ نیمهم تر 
  هی  یتو ت ی آدم زندگ نی تر ک ی ها نزد وقت  یشدم و گفتم: گاه رهیخ راش یگ یها چشم

  هی ی! هر آدم تی تمام زندگ شهیم  بهیغر هیکه  یور! همون طنیتر به یغر  شهیاتفاق م
 من تموم شده.  یمصرف تو برا   خی داره، تار یمصرف  خی تار

شدم و ادامه   رهیخ ش یشونیکنار پ ی برجسته  ی هابه صورت قرمز و رگ  ی و خنث الیخیب
 . دهیرس انقضاش  خی وقته که تار  یلیما خ یرابطه فر،هان یک یدادم: آقا 

 جبران برگشتم.  یبرا  : اما من دیاش غر قفل شده   یهادندون  ری خشم نگاهم کرد و از ز  با

و عذاب رو به جون    یسخت ن ی سخت بود، اما من ا یلیخ قت ی حق بود! نگفتن  سخت
 به شما ندارم.  یاعالقه   چیه گهیو لب زدم: من د دمیخر
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و با   کرد   یرو سر در خال سمت در رفت و حرصش یزد و بدون خداحافظ یشخندین
 پرت کردم که تو هوا گرفت. نیلیرو سمت آ  چیزدم و سوئ یشخندیشتاب بست؛ ن

 فقط... فقط مراقب خودت باش.  یکار کن یچ یدونی خودت م -

  یسوال  یهابه نگاه  زد؛ بدون توجه  رونیکرد و از خونه ب زمزمه  یازد و باشه  یچشمک
که   دمیاش رو بوس ، سمت مادرجون رفتم و گونه اومده  یک دمیکه نفهم ی مهراد و رادمان
 بود نور چشمم؟ مهبد از رابطتون خبر داشت؟    یپسر ک ن یزد و گفت: ا  یلبخند مهربون

 برم. گهیتکون دادم و لب زدم: من د یسر

ور اون  ورنی جا کردم و به ا ام جابهشونه  یام و رو زدم؛ کوله رونیکردم و از خونه ب یخدافظ
چه برسه به  زد یپر نم ابونیهم تو خ اما پرنده  اد،یب رمیگ ی شدم تا تاکس رهی خ ابونیخ

 . یتاکس

رادمان متوقفم   یو بعد صدا   نیبوق ماش یشروع به راه رفتن کردم که صدا حوصله یب
 کرد.

 . رسونمتی م ایب -

  یرو نداشتم؛ سر یرو  ادهیپ یچون هم خسته بودم هم حال و حوصله  نکردم  ی مخالفت
که رادمان هم زمان حرکت   پام گذاشتم  یو رو  ام شدم، کوله  نیتکون دادم و سوار ماش

 کجا رفت؟   نیلیت: آ کرد و گف

 لب باز کردم: کار داشت.  ال یخیو ب دوختم  خلوت  ی هارو به کوچه  نگاهم 

   ؟ی بگ یخوا ینم -

 لب زدم: نه.  محابای رنگش دوختم و ب یریق ی هاو به چشم  نگاهم 

 نگفت. یزیکرد و چ روحمیو ب صورت خسته   یحواله  یلبخند
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 . خوامیاومد، من معذرت م  شیکه پ یی هاحرف  لب زد: بابت  میشد ادهیآسانسور پ از 

 خونه پرت کردم.  یرو در آوردم و گوشه  هام باز کردم؛ کفش دیزدم و در رو با کل یشخندین

نباش! انگار   نگران  هیدارم، زخم بخورم... عاد که دوسشون  یی ها من عادت دارم از آدم -
 باهاش خو گرفتم. 

 وارد خونه شدم. یانداخت که با خداحافظ نی سرش رو پا  حرف یب

 

 

 

 

 

 

 

 بک به گذشته« »فلش

 

کمک راننده کردم و دستم رو دراز  یبه صندل نگاه  هی  اطیبا احت می گوش خوردن  زنگ با
 افتاد. نی پا یانداز رد شدم و گوشدست  هیرو بردارم که از  ی کردم تا گوش



 احساس   ی نقاش 

 
42 

 

 یچ دم یرو بردارم که نفهم ی خم شدم تا گوش ابون یبه خ ینگاه می و با ن  دمیکش یپوف
 شد.  ده یخورد و سرم محکم به داشبور کوب ی دیتکون شد  نیشد ماش

هام رو بستم تا از هان خارج شد و آهسته صاف نشستم و چشملب  نیاز ب یآخ
 شد.  دهیکوب نیماش یشهیکم بشه که ش ام جه ی سرگ

  ی: آخه کوردمی و با حرص غر دم یکش ن ی رو پا شه یهام رو باز کنم، شچشم  نکهیا  بدون
 داده. نامهیبه تو گواه یکدوم خر دونمی برادر من؟ من نم

 داد. نامهیکه به تو گواه ی همون خر -

بابا انگار تمام   دنیسرم برداشتم که با د  یهام رو باز کردم و دستم رو از رو چشم   متعجب
 من رفع شد.  یجهی حالت تهوع و سرگ

 و گفت: آروم دختر.  دی که خند دمیکش یفیخف غیذوق ج با

شدم و محکم بغلش کردم که   ادهیپ نیکه بابا داد ذوق زده از ماش ی به تذکر توجهیب
رو مخ بابا که   ؟ینازل یلب زد: خوب  شیشگیهم   یو با مهربون دی موهام رو بوس  یرو
 نشد؟   ش یزیچ

 ا.دلم تنگ شده بود !  شیو با عشق زمزمه کردم: آخ دمیاش رو بوسگونه محکم 

 . یاز سفر برگشت دونهینم و گفتم: مامان  دم یرو به هم کوب هام که با ذوق دست  دیخند

 اشاره کردم.  ن یو به ماش دمی کرد و مشتاق بهم نگاه کرد که خند  ینچ

 .م یراه افتاد  و سمت خونه  میشد هامون ن ی ماش هم سوار  با
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 که دستش  نیلیآ  دنیکنم، با د دایها رو پتا بچه  خوندم چر شدم و چشم  اده یپ ن یماش از 
رفتم به همشون   تکون دادم و سمتشون  یکنم با لبخند سر داش یتا پ دادی رو تکون م

 نشستم.  نیل یآ سالم کردم و کنار 

 شم یبزرگ م شتریب یبود، گفت: هر چ دایپ یکه به خوب یبه شهر ره ی زد و خ یپوزخند
 !م مثل شهر از دور قشنگنکه آدما  رسمیم جه ی نت نیبه ا  شتریب

 خونه.  دیاومد ی خب م نجا؟ ی: حاال چرا ادمیو با تعجب پرس  دمیکش یآه

 . یتهران و بخور بام  یهاداغ لبو   نیدونه از ا  هی خواستمی م گهینه د -

رو گرفت؛ با تعجب ظرف   دم ید  یظرف پر از لبو جلو هیبگم که   یزیو خواستم چ  دمیخند
مثل غار باز  دهنم دنش ی، اما با د صورتم کنار زدم و سرم رو باال آوردم   یلبو رو از جلو 

 موند. 

کردم که ظرف   بغلش بلند شدم و محکم  زرد رنگ  ی صندل  یکردم و از رو  بغض  اریاختیب
  بزار داداشم! ی با حرص گفت: هو نی لیکه آ ختیر  نیزم یها از دستش افتاد و رو لبو 
 و لوس کن.  بعد خودت ادیب

شل شد و با خنده گفت: چه بزرگ رو مخ   ششیکه ن دمیرو بوس و لپش دمیبغض خند با
 . ویآر

سال دوباره   بعد از پنج شهیزمزمه کردم: باورم نم  دهنم گذاشتم و ناباور  یرو جلو  دستم
 دلم برات تنگ شده بود. یلیخ دمت؛ید

  ؛یگفت: هع افتاد و با ناله  نی زم یرو ی و پال  پخش ی لبوها  به زد که چشمش یلبخند
 .یکار کرد  یچ با لبوها  نیبب
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  لیتحو  وی که نازل  نقدریا  ویو گفت: آقا آر   دیلب گز یحرص  نیلیکه آ دمیخند اریاختیب
 . یخواهر خودتو نگرفت یگرفت

اما   دم،یدی بار م هیمن تو رو هر سه ماه   ؛یتغار و گفت: پرو نباش ته  د یکش ی پوف ویآر
 . دمیند و پنچ ساله  ینازل

 که قبال تو دستش  ییلبوها  سر تکون داد و مشغول خوردن  یای حرص یبا خنده  نیلیآ
 بود، شد.

 . ایب ینازل -

تکون دادم و سرد گفتم:  یو سمتم  گرفت؛ سر  یشدم که چا  ره یبهش خ حس یب
 . خوامینم

 ؟ یلب زد: با داداشم قهر آروم  وی آر د،یرو سر کش یچا ی و حرص و مغموم  نگفت ی زیچ

 شده؟   یو گرفت و گفت: چ که دستم  دی از بغض لرز  ام چونه

کردم؛ لحظه به لحظه  فی ها رو تعرآهسته تمام اتفاق  یلیرو قورت دادم و خ بغضم
 : بابت دیباال نره غر کردی م یکه سع یی و در آخر با صدا   شدیتر م ضیغل هاش اخم
 مهراد... یها حرف 

 عوض شده.  یلیبگم، مهراد خ یچ دونمیو ادامه داد: نم دیکش به گردنش یدست کالفه

 شدم.   رهیزدم و به شهر خ یتلخ لبخند

 

 *** 

 شده؟   یرفتم که کنجکاو گفت: چ نیرو گرفتم و سمت ماش ن یلیآ عجله دست  با

 شد؟ کجا رفت؟  یپرت کردم و گفتم: چ نی ماش یرو تو  فمیک
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که  یی زها ی چ نیا  ینازل نیشد و لب زد: بـ... بب رهی هام خکرد و مضطرب به چشم  یاسرفه 
 مهراد!  یهااز حرف   شتریب ی.. حت. یدرد داره! حت یلیخ دمیمن فهم

 رو فشردم تا ادامه بده.  کرد که دستش یمکث

 .کنهی دلت رو دو برابر م  یتو  ینه یهات، کچشم یتنفر تو  یها حتحرف   نی... اـی ا -

من نده    لیو پرت تحو  : چرت دمیبا حرص غر  خودش ی ب یهاین یاز مقدمه چ یعصب
 بگو!   ن؛یلیآ

اونم بهش چک داد و   رضا؛یعل شی نفس گفت: آرمان رفت پ ه یرو بست و  هاشچشم
 . کنهی کار م رضایعل  یآرمان برا ادی همه اتفاق به احتمال ز  نیبهش گفت، با ا  یزیچ هی

کم آوردم؛   ژنیو اکس  دیاون بر  یگفت و نفس من به جا یم نفس  هی! اون  دیبر نفسم
هر   نکهیحرف بزنم! فکر ا تونمی اما نم نم،یبی هام مچشم  ی مرگ رو جلو  کردمی احساس م

 ونم افتاده بود.خوره به ج روز با نقشه بهم ابراز عالقه کرده مثل 

  یبرا زد؛ی گوشم زنگ م یهاش تو گفتن  هاش، تک تک دوست  دارم تک ابراز عالقه  تک
رو آرزو کردم! دروغ چرا؟ هنوزم دوسش داشتم! هنوزم منتظر   بار مرگم   نیهزارم

 بودم، اما نه به اجبار. برگشتش 

جمع  ها دورم بچه  ن،یلیآ غی و با ج دیکش غیکه ج دید ی چ صورتم  ی تو  ن یلیآ دونمینم
که   یکس  یبفهم یوقت  شدیمگه م شد؟یتا نفس بکشم، اما مگه م کردنی شدند و تقال م

 یی هادارم  دوست  یبفه یوقت شدی مگه م ؟یداده نفس بکش تیبوده، باز  تیتمام زندگ
   شد؟یمهم نباشه؟ م  براتاز ته دل نبوده،   گفتیکه م

که  یبغض رادمان جواب داد و من همراه با شکستن  یدر پ ی پ یهایل یاز س یکی  باالخره
 .دمیکرده بود، هوا رو بلع تو گلوم خونه

  یها رو باز کرد و به لب یآب معدن  یبا ضطرب چهار زانو کنارم نشست و در بطر ویآر
 شد؟  یدفعه چ هیاز آب رو خوردم که مهراد کالفه لب زد:  یکرد؛ کم کی خشکم نزد
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بودن رو پاک کردم و آهسته   دهیام غلتگونه   یکه رو یی ها و اشک  دمی کش یقیعم نفس
 افتادم.   یزیچ هی اد ی ؛ی چیلب زدم: ه

بود کردم و   نیرو به در ماش دستم  نگاهم کرد که کالفه  ی نیب زیباال انداخت و با ر  یی ابرو 
  ریه ز با عجل نیلیهام خارج شد که آلب  نیاز ب  یو آه  دیکش ریقلبم ت هو یبلند شدم که 

   ؟یشد نازل ی و با بغض گفت: چ و گرفت  بازوم 

 .ینازل  یچونی منو بپ نکن ی: سعدیکه مهراد با حرص غر  دمیرو مال  قلبم  دست  با

  یبود رفتم و رو رهیکه با استرس بهم خ وی و سمت آر ستادمیبه مهراد صاف ا  توجهیب
زد و آروم لب باز کرد: مراقب   یکه لبخند مهربون دمیاش رو بوسو گونه   ستادمیا پا  یپنجه

 . ویخودت باش رو مخ آر

باال انداختم و سوار   یی رو داد؛ ابرو  که با اخم جوابم  کردم  ی و از رادمان خدافظ دم یخند
 .گذرهی م سرت  یتو  یچ فهممی داد زد: باالخره م تیشدم، مهراد با عصبان نیماش

 .ره ید  یلیاون موقع خ یلب زدم: ول   زدم و راه افتادم و یپوزخند

 

 

 

 

 

 

 به گذشته«  بک »فلش  
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بابا در هم رفت؛ با   یها جفت کفش مردونه اخم ه ی دنیاما با د  م،یشد ادهیآسانسور پ از 
قدم   ه یکه ناباور  دید یچ دونمی و در رو باز کرد، اما نم دیرو از دستم کش دیکل عجله
 عقب  

 و به من خورد.  اومد

  یبابا سر خورد و رو  از دست  دی کل د؛ینفسم بر رو به رو  ی صحنه  دنی، اما با درفتم جلو
فاصله گرفت   رضایاز عل یاشک ی هارنگ خونه افتاد که مامان با چشم   دیسف  یهاک ی سرام

 ور تکون داد و لب زد: مهـ... مهبد مـ... من...و اون  ورن یو با بغض سرش رو تند تند ا 

 شو!  خفه -

رفت و   سمتشون  د؛یباال پر هام خوردم و شونه  ید یتکون شد اراده یکه بابا زد ب ی ادیفر  با
 به یمحکم  ی لیرو باال برد و س بده، دستش  نشون  ی العمل عکس   رضا ی عل نکهیاز ا قبل 
 صورتش گذاشت.  ی و رو  و دستش  دیچرخ مخالف  سمت  زد که سرش  رضا یعل

خبر از  ش یشونیکنار پ یبرجسته  ی هاو رگ  د یلرز ی م  تیبابا از عصبان وجود تمام 
زدن،   بهم چشم  هی ی کرد و تو رو مشت  دستش داد؛یم از حدش  شیب ت یعصبان

  یشهیاش به کنار ششد و گونه  ن یزم فرود اومد که پخش رضایعل صورت   یتو مشتش 
 . رداشتب خورد و شکاف  رنگ  ییطال ز یم

اشک   دادم قطرات  و اجازه  دم یکش یفیخف غیو ج گذاشتم  دهنم  یو رو  دستم  ناباور 
و نعره زد: فقط   دش یکوب وار ی رو گرفت و به د رضا یعل یقه ی رو نوازش کنند؛ بابا  ام گونه
  قمی! تو رفزیچ همهی ب  یو خورد  من  و نمک  تو نون  ؟ی تونست چطور بدونم وام خی م

و   زن مرگ  فکر کردم  ؛یمن فکر کردم آدم شد ،یکثافت هیمثل گذشته  نوزم ! هقینارف یبود
 ! یهست  ،یکه بود یتو درس شده، اما نه! همون گرگ ی برا  پسرت 

هاش خارج  لب  نیاز ب یفیخف یفرود آورد که ناله  رضایعل صورت  یرو تو  دومش  مشت 
بود   ن یداشتن؟ ا بود جواب اون همه دوست  نی شد؛ با بغض خطاب به مامان داد زد: ا

 خت؟ یرو به پات ر  ش یکه کل زندگ یجواب آدم
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 خدا همـ... همش... بـ... به -

  حالیب رضای که علفرود آورد  رضا ی صورت عل یرو تو  بار مشتش  ن یسوم  یزد و برا ی انعره 
  یها استخون  شدن  که له زد یم  با حرص  یشده بود، جور وونه ی اتاق افتاد؛ انگار د یگوشه

 .کردمی رو حس م رضایعل

 . میبر ایبـ... بابا بـ... ب -

 داشتنت!   به دوست  کرد: تف  رفت و با بغض زمزمه  مامان  سمت 

اما  شد،یهاش باز و بسته ملب   یتند و تند سرش رو تکون داد، مثل ماه مامان 
 بزنه. یحرف تونست ینم

 !می به در لب زد: بر رو باال برد و با اشاره کردن  لرزونش  برگشت و دست  سمتم  بابا

 مهرآرا!  یآقا  م یدیبه هم رس -

رو   زیم   یرو گلدون  تیزد و با عصبان یابرگشتم  که بابا نعره  رضایسمت عل  استرس  با
  یرو جلو دستش  رضایشد و عل کهیت هیهزار و  کرد؛ گلدون  برداشت و سمتش پرت 

 برخورد نکنه.  به صورتش  هاشه یگذاشته  بود تا ش صورتش 

 . میبر ایب بـ... بابا توروخدا  -

   !ید یو لب زد: تقاص پس م  دیکش ی قیعم نفس

رنگ  ییطال یگره ی دست یو رو و به در اشاره کرد؛ سمت در رفتم و دستم  برگشت  سمتم 
 مامان مانع شد. غی ، اما جو خواستم در و باز کنم گذاشتم 

 و سمتش  دیبر نفسم  زد،یرو چنگ م بابا که قلبش  دنی، با دسمت صدا برگشتم  هراسون 
 تاد.رنگ خونه اف دیسف  یهاک یسرام   یکه رو  دمیدو
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؛ با  گرفت  سردش  ی هادست   یو تو  که دستم  نشستم و کنارش  دمی کش غیوحشت ج با
شدم و آهسته لب زدم: بابا... بابا دورت   رهیاش که از درد جمع شده بود، خبه چهره  بغض

 شد؟ بابا!  یبگردم، چ

که با نفس نفس گفت: نـ...  ارم یب ن ی کرد سرم رو پا سرم برد و مجبورم  رو پشت  دستش 
 بـ... باش پرنسـ... پرنسس بـ... بابا!  خودت  محـ... محکم با... باش مراقـ... مراقب ینازل

 

 

 

 

 

  *** 

 

و   دمیسمت در دو  بای و تقر گذاشتم  نت یکاب ی، پارچ و روزنگ خونه  یدر پ یپ یصدا با
 خورد. هم گره   یتو ابروهام  نیلیآ س یخ یچهره  دنی رو باز کردم، با د  در

 شده؟  یچ -

 .یچ یکرد و با بغض لب زد: ه نگاهم  یکم

رنگش رو در آورد و کنار جا  یمشک  یهایتا وارد خونه بشه، کتون در فاصله گرفتم  از 
 انداخت. یچوب یکفش

  یشدم، اما وقت رهیعجب بهش خکاناپه نشست؛ با ت یانداخت و رو   زیم  یو رو  فشیک
 شدم و سمت آشپزخونه رفتم. ال یخیقسط حرف زدن نداره ب دمید
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گذاشتم و خواستم از آشپزخونه  ینیس  یبودم رو تو  ختهیخودم ر  یکه برا یپرتغال آب
 چسبوند.   نیرو به زم پاهام  ن یلیآ هق هق  یبرم، اما صدا  رونیب

هاش گذاشته بود و با  چشم یو رو  دستش   نیلی، آرفتم رون یب از آشپزخونه عجله  با
نشستم   کاناپه یگذاشتم و کنارش رو  ی ا شهیش زی م  یو رو ینیس  کرد؛ی م  هیبلند گر یصدا 

 شدت گرفت.  اشهی و بغلش کردم که گر 

 ه؟  شد  ی: چدمیآب پرتقال و بهش دادم و هم زمان پرس وانیآروم شد ل کمی  یوقت

 شد و گفت: من عاشق شدم. رهی رو به روش خ زی رو ازم گرفت و با بغض به م وانیل

 داره؟  یناراحت  نیزدم و لب زدم: خب ا  یلبخند

  یعاشق کس نکهینداره، اما ا  یعاشق شدم ناراحت نکه یزد و با تمسخر گفت: ا  یپوزخند
 نداره، مرگ داره!  ی ناراحت ستمینداره و براش مهم ن دوستم یا شدم که ذره 

 دم؟ یکه من نفهم یعاشق شد  ی اصال تو ک  ؟یچ -

 کرد و گفت: سه ساله... حلقه  وانیرو دور ل دستش 

 هست؟   یبه موهام زدم و گفتم: خب حاال ک  یچنگ

 از آب پرتقال رو خورد و آهسته لب زد: مهراد.  یکم  نشکنه، با عجله تا بغضش  دیگز  لب

 ؟ یگی : دروغ مدمی و نال  دمی خند ناباور

 نه. -

دوست   یدونی فرستادم و لب زدم: از کجا م رونیرو لرزون ب دادم و نفسم  هیتک کاناپه به
 نداره؟  

 .دمی امروز تو پاساژ با دوست دخترش د -
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 سش یبه صورت خ یاهش کردم که دستکاناپه بلند شد و مات مبهوت نگ یشتاب از رو  با
 و گفت: دوست دختر داره.  دیکش

 : مهراد؟  دمیو با حرص غر  دمی خند  هاوونهید  مثل

کرده بود، سمت در  خونه گلوم  ی که ناخودآگاه تو ی و تکون داد که با حرص و بغض سرش 
 . دونهی حتما م پرسم،یزمان لب زدم: از رادمان م  رفتم و هم 

که بعد از  زنگ گذاشتم  یواحد رادمان رفتم و دستم و رو  زدم و سمت  رونیخونه ب از 
چه   شعوریداد زد: زنگ سوخت ب ت یدر با شتاب باز شد و رادمان با عصبان قهیچند دق

 طرز زنـ... 

و گفت: چه طرز زنگ   دیبه گردنش کش یخورد و دست گاهش به من افتاد حرفش ن یوقت
 زدنه؟  

 : مهراد دوست دختر داره؟  دمیپرس ینیمقدمه چ یبه حرفش ب توجهیب

 گرد شده نگاهم کرد و آهسته لب زد: چطور؟  یهاچشم  با

 پس داره.  -

 من گفتم داره؟!   -

 کردم: بگو! زمزمه  اعصابیو ب رو با حرص بستم  هامچشم

 دونه. هی -

 چند تا داشته باشه؟   ی خواستی م چپ نگاهش کردم و با تمسخر گفتم: پس چپ

 داشته باشه. دیو آدم با  ییپنج تا ایچهار   هی -

  یزیچ هیو گفت: حاال من   دی لب زدم که خند یشعوریزدم و ب شبه بازو  یحرص مشت با
 شه؟  قیبا مهراد رف ادیم یگفتم، ک
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 گه؟ ید ی ای بهش رفتم، با خنده گفت: فردا م ی اغره  چشم

 کرد و داخل رفت. یو که خدافظ تکون دادم و سمت واحد رفتم  یسر

 لب زدم: داره. کرد،ی نگاه م که با بغض بهم نیلیو بستم و رو به آ در

در سر خوردم و   پشت و در رو با شتاب بست؛ آروم   دیو سمت اتاق دو  شکست  بغضش
 شدم.  رهیرفت، خ نیلیکه آ ی به اتاق

 

 

 

 

 

 *** 

  نیل یبلند شدم و داد زدم: آ یگرد ناهار خور  زی رو خوردم و هم زمان از سر م یاز چا  یکم
 .شهیظهر شد به خدا جاده شلوغ م

کاه خوردم  دم،یو داد زد: من به گور جدم خند اومد   رونیو از اتاق ب دیکش یغیج
 کن! ولم  ام،یشمال ب خوامینم

 .شعوریو گفتم: درست حرف بزن ب  دمیخند

گل خوردم   دم،ی و با تمسخر گفت: من به قبر جدم خند ستادی ا به کمر رو به روم  دست 
 حاال خوبه خانوم معلم؟   ام؛یشمال ب خوامینم

   ؟یبخواب یکه با خنده سمت اتاق رفت، دوباره داد زدم: باز رفت  دمیخند
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 .دیه گفتم: باشه باشه ببخشکه با عجل دیکش یبلند غیج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بک به گذشته« »فلش

 

تر از  پژمرده  اشافه ی هام رو بغل کردم که در باز شد و مهراد داخل اومد، قبغض زانو  با
 . زدی زار م تنش ی بود تو ده یکه پوش یمشک به جرات بگم لباس  تونستمی بود و م شهیهم

شد و   رهیدستم خ یگذاشتم و به ِسُرم تو   نیزم یکه دستش بود و رو  یاوه ی آب م پاکت 
 تموم شد؟   لب زد: ِسُرمت 

پرستار برگشت،   هیبا   قهیرفت و بعد از چند دق  رونیاز اتاق ب  حرفی تکون دادم، ب سر
  یهاو با لباس   مارستانیب ی هاکرد تا لباس  ِسُرم رو از دستم در آورد و کمکم  پرستار سوزن

 رفت. رون ی از اتاق ب گهیاز انجام چند کار د خودم عوض کنم و بعد
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بهم  یچ یدونی و لب زد: م ستادی روم اشد و روبه   ک یتخت نشستم،  بهم نزد  ی رو آروم
 گذشت؟  

فکر کردم توام   یدونی شدم که با بغض ادامه داد: م  رهیبهش خ حال ی آوردم وب و باال سرم
 تا مرز سکته رفتم؟  یدونیم   ؟ی مثل مهبد رفت

سرم و تند تند   یبغلم کرد و رو  طاقتیکه ب دیام از شدت بغض لرز چونه  ناخودآگاه 
 ی مان چما یدونی گفته؟ م یچ  دکترت  یدونی م ؟ ی چ شدیم ت ی زیو گفت: اگه چ  دیبوس
   ده؟یکش

 بابام؟   -

که مهبد رو خاک   شهیم  یاهفته   هیو لب زد:  دیکش به صورتش   یجدا شد، دست ازم 
 امروز هفتمه.  م،یکرد

گذشت؟   یهفته گذشته؟ چجور هیرو تار کرد؛  دمیهام جمع شد و د کم اشک تو چشم کم
  یجور نیبودم ا نی زم یدختر رو  نی که خوشبخت تر یمن  یورق برگشت؟ چجور  یچجور

 شدم؟   بدبخت

دلت   یچجور م؟یبشون اهیروز به خاک س هی یدلت اومد تو  ی دلت اومد؟ چجور ایخدا
 بود؟   امیکه تمام دن یی چرا من؟ چرا بابا ؟ینیو بب م یاومد نابود

و مهراد   م یخارج شد مارستان یحساب از ب هیرو پاک کردم و بعد از تسو  اشکام   حرفیب
بهم خورد   یچ دونمی دستم جا به جا کردم که نم  یهام و تو دارو  اره؛ی و ب نی رفت تا ماش
 .ختیر رونیب سهیها از کافتادم و دارو  نی زم یبا زانو رو 

 ؟ یخوب د،یدختر بلند شد: ب... ببخش هی یده یو ترس که صدا هول شده  گفتم یآخ

کم بشه؛ سرم رو   تا سوزشش  دم یمال  یکم سرد بلند شدم و دستم و ن یزم یاز رو  آروم
 دهنم باز موند. تشیوضع  دنیروم نگاه کردم، اما با دبلند کردم و به دختر روبه
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حداقل   چپش ی هاش رو گچ گرفته بود، کنار ابرو از دست   یکیشده بود و  پانسمان  سرش
 کبود بود. چپش  یخورده بود و سمت گونه هیچهار تا بخ ای سه 

  زدی توش موج م یبیرنگش ترس و وحشت عج یآب  یهاشدم، چشم  ره یهاش خچشم به
   ؟یلحظه نگران شدم و ناخودآگاه لب زدم: خوب  هیقدر که اون 

شده بود رو جمع کرد و دستم داد و خواست   ختهیکه ر یی داد و داروها  رو تکون  سرش 
 با وحشت به ِمن ِمن افتاد.  دید یچ دونمی بگه که نم یزیچ

 صبر کن!   الی فر -

عقب رفتم که دختر   یروم ناخودآگاه قدممرد ترسناک روبه  دنی، اما با دتعجب برگشتم  با
 . دیدو  مارستانیب یو دستم داد و با عجله سمت در خروج پاکت 

گاه  ن کرد،ی و دختر با ترس فرار م دیدوی م سمت دختره   تیتعجب به مرد که با عصبان با
 کردم. 

سمت   مهراد بلند شد؛ آهسته   نیبوق ماش یکه صدا  دم یو دستم رو مال دم یکش یپوف
 که مهراد راه افتاد.  شدم  نیرفتم و در و باز کردم و سوار ماش  نیماش

 

 

 

 

 *** 

بوق   یکه صدا  مینشست نیماش ی تو نیلیصندوق عقب گذاشتم و با آ   یرو تو  هاچمدون 
رو  به روبه شدم که با بغض  رهیخ  نیلیو به آ  دمیکش یقیمهراد بلند شد؛ نفس عم  نیماش
 بود.  رهیخ
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رو  رو بستم که نفسش  هام چشم نانیرو گرفتم که نگاهش رو بهم دوخت، با اطم دستش 
 فرستاد. رونیب لرزون 

 من آرومم.  -

 .شهیدرست م زیهمه چ -

پنجره برگشتم که مهراد اشاره کرد  بلند شد؛ سمت  ی تق یبگه که صدا  یزی چ خواست
و لب پنجره بند   که دستش  دم یکش  نی رو پا شهیکردم و ش یبکشم، اخم بن یرو پا شهیش

 .دیکش لبش   یشصتش رو گوشه  کرد و طبق عادتش 

 ها متاسـ...من بابت اون روز و اون حرف  ینازل -

   م؟یبر  ست؛ی: مهم ندمیحرفش پر  و روشن کردم و وسط   نیماش

 مانع شد.  یو پر ناز دختر  فیضر  یبزنه اما صدا  یرو باز کرد تا حرف نشده

 مهراد جان؟   -

مهراد   یشونه  یو رو شدم که دستش رهیگرفتم و به دختر خ نیاز فرمون ماش  چشم
   زم؟یعز یکنینم یگذاشت و با ناز رو به مهراد گفت: معرف 

 دختر برادر مرحوممه. ی رو نشون داد و گفت: نازل زد و با دست من  ی لبخند  مهراد

 هستم.  سا ی جان، مل یتکون داد و گفت: خوشبختم نازل یسر دختر

رو عقب برد   کم دستش  شدم که کم رهیدادن جلو آورده بود، خ دست   یکه برا  دستش  به
 زد. ی و لبخند مصنوع

 .ن یگفتم: همچن سرد

  انداخت،یم   یکس ادی  بیرو عج هاش من شدم، چشم ره یرنگش خ یمشک  یها چشم به
 . ومدین ادمی  یچیفکر کردم ه یاما هر چ
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 ی مشک ی به ساعت مچ ینگاه ام؛یب رونیب خودی ب یهافکر  ن یرو بستم تا از ا  هام چشم
 .نیفتیشما هم راه ب رمی؛ من مشده  رید  یادیکردم و لب زدم: ز  رنگم

 نموندم و راه افتادم. یمنتظر حرف کس و

 

 *** 

 

  دمیرو از دستش کش ی انداختم، با حرص گوش نی لیبه آ یضبط رو کم کردم و نگاه کالفه
 بلند شد. معترضش  یعقب پرت کردم که صدا  یو صندل

   ؟یکنی م ینجوری! چرا ا؟ی چته وحش -

  یعته چسا کی :  دمیبهش انداختم و با حرص غر  ینگاه میو ن گرفتم رو از جاده  نگاهم
 ؟ ی زیری و دوقلو دوقلو اشک م ینیبی م صاحاب ی اون ب ی تو

   ن؟یلیآ  یداد زدم: الل شد تینداد که با عصبان یجواب

 عکس مهراد.  -

 بود، لب زدم.  خودم و آرمان  که بر اثر مرور خاطرات  یو با بغض  دمیکش یپوف

رو کنار    یدار که دوسش  یدرد داره، هر روز کس  دونمی سخته م دونمی ... منیلیآ نیبب -
که  یکه مهر کس  یخدا همون جور ؛یفراموشش کن دیتو با  یول یتصور کن   گهید یکی

  ده،یهمون جور هم طاقت فراموش کردنش رو بهت م ندازهی رو تو دلت م نداره دوست 
 ...ـی تو خودت با

 ی کم یو برا زدیم  یکه به کبودصورتش  دنیرو خوردم و بهش نگاه کردم، اما با د حرفم 
 بستم.  خی زد،ی بال بال م ژنیاکس
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 که رانندها   یمتمدد  یهاکردم به بوق  یپارک کردم و سع یارو گوشه  نیشده ماش هول
آب رو چنگ   یعقب بطر و از صندق  دمیپر  رونیب  نیاز ماش  باینکنم؛ تقر  یاتوجه زدندی م

 زدم.

  یها، با دست نشوندمش  ن یزم یو رو   دمیکش  نی رو پا ن یلیرو باز کردم و آ  ن یماش در
اما به خاطر   ،ختم یر صورتش  ی آب تو رو باز کردم چند مشت  یرنگ بطر یدر آب لرزونم 
 . ختیری م نی زم یآب رو و   فتادی از دستم م یهام مدام بطردست  لرزش 

 ی شکستن بغضش باز شد که با نگران همراه با تالش راه تنفسش  یبعد از کل باالخره 
   ن؟ی لیآ ینگاهش کردم و لب زدم: خوب

 و لب باز کرد: آ... آره. رو گرفت  لرزونم  دست  سردش  دست  با

 نیاز ب  یآخ ارادهیب د،یچ یپ امنه یس یقفسه   یتو  یکه درد بد دم ی کش یقیعم نفس
قلبم رو   ی دادم و کم هیتک نی ماش رو ول کردم و به چرخ  نیلیهام خارج شد؛ دست آ لب 
 . دمیمال

هام رو باز کنم و بهشون  باعث شد چشم ویپر استرس آر  ینگذشت که صدا  یاقه یدق چند
  نی لیکرد تا آ ک ی هاش نزدرو به لب  یمعدن آب یرو بلند کرد و بطر  نی لیآ و،ی بشم؛ آر رهیخ
   د؟یتصادف کرد  ؟یلب زد: تو خوب یو با نگران به من افتاد ازش بخوره که چشمش  یکم

رو گرفت و آروم بلندم  کرد و گفت:   نه تکون دادم که رادمان دستم   یرو به نشونه سرم
 م؟ یبرگرد  نیخوای م

 . میو آهسته لب زد: نه خوب  دیبه صورتش کش یدست نیلیآ

اتفاق    هی یرو برا  مسافرتمون  د یگفت: چرا با  سایتکون دادم که مل دی تا  یبه نشونه ی سر
 سفرمون   ارزشی ب یهاز یچ ن یا واسه   نیخوای نشده که، چرا م یزیچ  م؟یز یساده بهم بر
   د؟یرو کنسل کن
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و با تمسخر لب زدم:  اوردمینگم، اما طاقت ن یزی هام رو مشت کردم تا چحرص دست  با
و  نکنه رت ی تحق یکس یردا اگر دوست  به نظرم  ؟ینش ی زود خودمون قدرن یا  ستیبهتر ن
 !  یبکش پتویز  د ینگه با  یزیبهت چ

باز و   یصدا  قهیشدم که بعد از چند دق نیبغض آلودش سوار ماش یبه چهره  توجه   بدون
و روشن کردم و با سرعت   نی هم سوار شده؛ ماش نی لیدر بهم فهموند که آ بسته شدن 

 دور شدم.  ازشون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

ها هم پشت سرم  رفتم که بچه   الی و داخل و دمیکش  یقیعم باز کردم و نفس  دیرو با کل در
 وارد شدند.

  یاز خاطرات به ذهنم هجوم آورد که با بغض گوشه  یموج خونه  ی هاوار ی در و د دنید با
 تا بغضم نشکنه.  رو گاز گرفتم  لبم 
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بغضم  شدیباعث م یلعنت خاطرات  نیو ا آوردی م  ادمیخونه بابا رو   یبه گوشه  وشهگ
از اون برزخ نجاتم داد و    سای مخ مل ی رو  یبشه، اما صدا  ترنیلحظه به لحظه سنگ 
 هواسم رو پرت کرد. 

 . میداری اتاق برم هیمن و مهراد   -

  نیخجالت بکشه، اما انگار پروتر از ا کم یتا  کردن ی گرد نگاهش م یها با چشم همه 
 تکون دادم. یرنگ انداختم و سر یبادمجون ی کاناپه  یو رو دیکل ال یخیها بود؛ بحرف 

 شکل باال رفت.  یچیمارپ ی من بود که دست مهراد رو گرفت و از پله ها  دی منتظر تا  انگار

 ی پوف اد؛ی در ن کش اش کردی م  یانداخته بود و سع ن ی شدم که سرش و پا رهیخ نیلیآ به
در اتاق مامان و بابا   یها باال رفتم و رو به رورو بلند کردم و از پله  و چمدون  دمیکش
لرزونم در رو باز کردم و وارد اتاق    یهافرستاد و با دست  رونی رو با فشار ب نفسم  ستادم؛ی ا

 شدم. 

گوش   خندمون  یکه صدا  ییهاچه شب  م،ینگذروند الیو  نیا  ی که تو یخوب ی روزها  چه
   ؟ی فلک رو کر نکرد، اما حاال چ

 شد.  ی و چ  کردمی فکر م ی لبم نقش بست؛ چ یگوشه   یپوزخند ناخودآگاه 

 ام گونه اشک  یقطره  نیباز کردم که اول قهیرو با استرس بستم و بعد از چند دق هام چشم 
  واری عقب رفتم که به د  ی روم قدمبهقاب عکس رو   دنیبا د  ارادهیرو نوازش کرد و ب

 خوردم. 

که   ییها! از اون ابیکم   یها عکس ناب! از اون  یهاو بابا بود، از اون عکس  مامان  عکس 
که هم   ییهااز اون   شد،یم که خاطره  ییها! از اون ی کرد ی ذوق م دنشی چند سال بعد با د

با   یاوج خوشحالتو   که تو اوج خنده  ییهاهاشون! از اون هم لب  دیخندی هاشون مچشم
 ! شهیهات پر از اشک مو چشم   پرهی از لبت م خنده  دنشید
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رنگ اتاق گذاشتم؛ با حسرت و   دیسف  شیآرا  زیم  یرو گوشه  زدم و چمدون  یتلخ لبخند
 رو لمس کردم و با بغض لب باز کردم. لی تک تک وسا یدلتنگ

نبودم! انقدر   ریگ حال و روزم نبود، انقدر افسرده و گوشه   نیا که اومدم  شیپ یدفعه -
دختر   نی به جرات بگم شادتر  تونمی نبودم! شاد بودم م میتی و سرد نبودم،  احساس یب

 . دختر شهر شدم  نیترن یشهر بودم، اما حاال غمگ

تخت   یکردن؛ رو  سیام رو خگونه  یشتریب با شدت  هام شدت گرفت و اشک  امه یگر
و بالشت بابا رو بغل کردم و از ته دلم بو   دم یخودم کش یو رو   یو روتخت  دمیخواب
 .دمیکش

بوش   شتر یکاش ب کردمی کرد و من با خودم فکر م سی هام بالشت رو خکم اشک  کم
تا   کردمی نگاهش م شتریکاش ب یا  کردم،ی م بودم و بغلش شش یپ شتریکاش ب کردم،ی م
رو   قدرش  یرو دار یزیتا چ  گنیفقط حسرت بود، درسته که م ها ن یبشم، اما ا  ریس
 . یبد ستشکه از د یاما امان از وقت ،یدونینم

 شدم. آروم  یفرو رفتم و کم یخبریب ی ایدن  یهام گرم خواب شد و تو کم چشم کم

رو هول بدم که   خودم  پاهام  با کمک  تاب نشستم و خواستم   یو رو دم یتاب دو  سمت 
 ؟ یشد دست نگه دارم: نازل با باعث با یصدا 

زرد رنگ  یصندل یرو  دم،ی کم به بابا رس که کم صدا رفتم  و سمت   دمی پر ن ی تاب پا از 
 نداشت. قتی حق  نیاما ا  د،یکه خند دمیکش یبلند غیج اراده یبود، ب پارک نشسته 

بود؟ چرا   یمرد ک ن ینکرده بود؟ پس ا  یقلب  ستیبابا نمرده بود؟! مکه بابا ا  مگه
 یبابا  هی هاش شبجنگل چشم  منه؟ چرا اون  ی بابا هیشب اش افه یصداش و ق دنش،یخند
 منه؟  

عقب برداشت، دوباره   یبلند شد و قدم یصندل  یبرداشتم که از رو سمتش یدر قدم حاال
 برداشتم که دو قدم عقب رفت.  یقدم
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  دمیناام گه یکه م ییهاکه اخم کرد، از همون اخمشدم  رهیخ تعجب و بغض بهش با
 !  لرزوندی که دلم رو م ییها! از همون اخم یکرد

و شروع   دمی کش  یبلند غیبرداشتم که دوباره عقب رفت با حرص ج گهیقدم د   هیبغض  با
 زدم. ادی بلند شکست و فر یبا صدا  کردم که با سرعت ازم دور شد، بعضم دنیبه دو

 !  سای وا  رم،ی می، بابا من بدون تو مکن؟ بابا تروخدا  بابا؟ بابا صبر -

 نیاز ب ی آخ د،یکش ریت م یکم آوردم و قلب لعنت که نفس  دیدو به من تندتر  توجهیب
  یتو  ی زدم که درد بدتر غی ام، خارج شد و با حرص اسم بابا رو جشده  خشک  یهالب 

 . د یچیقلبم پ

زدم، اما اون   ادی ها رو چنگ زدم و اسم بابا رو فرپارک افتادم؛ چمن  سیخ ی هاچمن  یرو
 به من رفت. توجهیب

 رفت.  نیهم از ب هیشد و کم کم اون سا  لی تبد هیسا  هی رفت که به   اونقدر

  یو سوت متمدد کردی شدم، سرم درد م داریو با ترس از خواب ب دمیکش یفیخف غیج
 بود. سی گردنم از غرق خو  تمام صورت  د؛یچیپی گوشم م ی تو

رنگ   دیسف  زیرو به م که کم کم حالم بهتر شد؛ دستم  کردمیم و سرفه   زدمی نفس م نفس
 . بلند شدم  کردم و با کمک اون  کنار تخت بند 

هام کم بشه، اما نشد! سمت قاب عکس بابا رفتم  تا از حجم بغض  دمیکش به گلوم  ی دست
ام سر  گونه   یاز رو اشک  یقطره  نیو اول شکست  که بغضم  دمیکش به صورتش  یو دست

 .دیچک دستم  یخورد و رو 

  رونیاز اتاق ب  با عجله زد؛ی م و به حال بدم دامن   دیچرخی اتاق دور سرم م واریرو د در
 رفتم، در رو باز کردم و وارد باغ شدم که با وارد شدنم نی پا یچیمارپ  یا هو از پله دم یدو

 بهم داد.  یخورد و حس بهتر سرد به صورت   یاز هوا  یموج
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  یکرد و تنها کار ریگ پله ن یآخر یلبه  شد پام  یچ دم یرفتم که نفهم نی باغ پا یهاپله از 
به خودم اومدم و   ری، اما د سرم کنم  هام رو محافظ بود که دست  نی ا بکنم که تونستم 

 رو احساس کردم. یلجز ی ه یما ی سرد باغ خورد و گرم یها ک یسرم با شدت به سرام

 

 

 

 

 

 *** 

 

 »رادمان« 

 

کردم و هم  پرت کردم که تو هوا گرفت، سمت در رفتم و بازش  و یآر رو سمت  بالشت 
 رم. آب بخو رمپیم زمان گفتم: من 

 که صداش بلند شد. قدم اول رو برنداشته بودم  هنوز 

 !  اریب منم  یبرا  -

رفتم، با  رونی و از اتاق ب  دمیکش یزد؛ پوف یح یچپ نگاهش کردم که لبخند مل چپ
 نخورم. نیزم یکیرفتم تا به خاطر تار  نی ها پا  از پله اط ی احت

و   رو برداشتم  آب  ی بطر رفتم، درش رو باز کردم و خچالیشدم و سمت   آشپزخونه  وارد 
 گذاشتم. وی آر یرو برا  شه یش یمونده   یو باق  دمیسر کش
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به در خورد؛ باز بودن در  ها باال برم که چشممزدم و خواستم از پله  رونیب آشپزخونه  از 
 در دو بستم.  خودم  ادمه یکه  یی بود چون تا اونجا بیعج

 ناخودآگاه دستم  سر و شکل  با اون  دنش ی، اما با دببندمش  در رفتم و خواستم  سمت 
شد و   که یت  هیرنگ هزار و   دیسف  یهاک ی سرام  یافتاد و رو  آب از دستم  یو بطر د یلرز 
 . ختیر پام  یکه داخلش بود رو یآب

از  یآخ د؛یچیپ چپم  یپا  یتو  یبد که سوزش  دم یدو ینازل سمت  ها شهیبه ش توجهیب
 زانو نشستم. ی رو  یندادم و کنار نازل تیهام خارج شد، اما اهملب ت یب

  دمیبود؛ نفهم دیاز اندازه سف شیب بود و صورتش  شده  ختهیر یخون  کهیسرش بار کنار از 
 باال رفتم. رفته  شهیخورده ش که توش  یی پا ها با اون از پله  یچجور

بهم انداخت   ی نگاه م ین ویرنگ اتاق رو با شتاب باز کردم و وارد اتاق شدم که آر دیسف در
و با   گرفت  لش یموبا  یاز صفحه ام چشم وضع آشفته  دنیشد، اما با د و مشغول کارش 
 شده؟!    ی تعجب لب زد: چ

بهش انداختم و لب زدم:   ینگاه میچنگ زدم ن زیم  یو از رو  چی طور که سوئ همون
 .هوشهی ب ینازل دونمینم

بغل   اطیو با احت  یخارج شدم؛ نازل و از خونه  دم یدو  رونی حرفم از اتاق ب نی ا  انی پا با
شدم که در باز شد و  نیو خودم سوار ماش خوابوندم نیعقب ماش ی صندل  یکردم و رو 

 نشست.  نیماش  یتو با عجله  ویآر

 گشتم. مارستانی زدم و دنبال ب رونی به ورودش با سرعت از خونه ب توجهیب
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 .نیبش و؟ ی : آردمیشدم و غر  رهیخ ویبه آر کالفه

 بشه... ش یزینشست و گفت: اگر چ مارستانیب یآب یصندل  یرو  ینگران با

 .شهی و گفتم: نم دم یپر حرفش  وسط

اومد؛    رونیباز شد و دکترش ب یبگه که در اتاق نازل یزیحرص نگاهم کرد و خواست چ با
هاش برداشت و با  چشم  یرو از رو  نکش یکه دکتر ع میبلند شد یصندل  یرواز  با عجله 

   د؟یدار  ماریبا ب ی گفت: چه نسبت ینیزبیر

 و با عجله  گرفت  رو محکم  دستم و یبگم که آر یز ی شدم و خواستم چ  رهیخ بهش یعصب
 گفت: برادرشم.

 بذاره؟   ری تاث شیکه تو زندگ براش افتاده  ی اتفاق خاص -

 گفت: بله چطور؟   دستم رو ول کرد و کنجکاو  ویآر

بهش وارد شده؛   ید یشد گذاشت و گفت: شوک  بشیج یو تو  دستش  ی خودکار تو  دکتر 
 ش یطور پ ن یاگر هم و البته  ادیحال و هوا در ب نی تا از ا دیمراقبش باش یبهتره چند وقت
 خواهد داشت. یسخت یلبق بده مشکل 

   شه؟یمرخص م یک -

 .نشیببر دیتونی تموم شد م ِسُرمش  -

کنار در اتاق   وی گرفت و رفت؛ آر فاصله  نکردم ازمون  یکار یکردم که دکتر با جمله  یتشکر
  یخش دار ینشست و با صدا مارستانیسرد و خشک ب یها ک یسرام یسر خورد و رو 

 ر...دخت  یکار کرد یچ لب زد: با خودت 



 احساس   ی نقاش 

 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

وارد شدم   پرت کردم، آروم  ال یو یهام رو در آوردم و گوشه کفش  اطیرو باز کرد که با احت در
و  اومد  رونیب سیخ باز شد و با صورت  نیلیاتاق آ که در کاناپه خوابوندم  یو رو   یو نازل

 . دیدو  یسمت نازل

بهتر  هنوز خواب بود، رنگ و روش  بودند کرده  ق یکه بهش تزر یی هاخاطر آرامبخش  به
 بود. خورده  هیابروش سه تا بخ ی شده بود اما باال 

هاش رو بست؛  داد و چشم  هی تک یرو به پشت کاناپه پرت کرد و سرش   یو رو  خودش  ویآر
 مهراد مجبور  یزده  بهت  یهام رو ماساژ دادم، اما با صدا و شصت چشم  با انگشت اشاره 

 رو باز کنم.  مها چشم شدم 

 شده؟   یچ -
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 . ستین یز یکردم: چ نقش بست و آهسته زمزمه  لبم  یرو  یپوزخند

 رادمان؟  دهیچرا جواب نم ؟ی نازل -

  یگور داد زد: کدوم  بایبلند شد و تقر  الی رنگ و ی بادمجون یکاناپه  ی از رو  با خشم  ویآر
  مارستانیتا ب میشده رو متر کرد  شهر خراب  نی در ابهدر  یوقت  یبود ی کدوم گور ؟ی بود
 م؟ یکن دایپ

بلند  من  یبرا  زد: صداتو  ادی فر  ویکنترل خودش رو از دست داد که مثل آر  مهراد هم   انگار
 افتاده.   یکلمه بگو چه اتفاق هینکن! 

خورد از   هیسرش بخ یمبل نشست و زمزمه کرد: نازل یرو  زد و دوباره  یصدا دار پوزخند
رو   نایا اد؛یبه قلبش فشار ب دی گفت نبا بهش وارد شده! دکترش  ی، شک عصبافتاده ها پله
 ! ؟یفهمی م

 .دمیاصال نفهم دمیو لب زد: نفهم  دیکش لختش  یبه موها  یچنگ کالفه  مهراد

  ییگفت: تو  یخش دار یو با صدا  ستادی مهراد ا ی رو پاک کرد و رو برو  هاش اشک  ن یلیآ
رو  کارا  نیکه ا یی سالمه؟ تو  دخترت  رابطت با دوست  ،یزنی سالم م  یکه دم از رابطه

   قا؟ی دق یبه چه حق ،ید یخودت انجام م یچ یبرا  یممنوع کرد  ینازل یواسه

شد و با نفرت لب باز کرد: مرد باش! دختر   رهیناباور مهراد خ یافهی زد و به ق یپوزخند
رو  ماجرا  از یتا پ ریسالم بود، عمو مهبد س  یانو نازلآرم یرابطه ست،یهنر ن یباز 
 . دونستی م

و در رو محکم بست؛    دیدو اش سمت اتاقش بهش زد و در مقابل نگاه بهت زده  یاتنه
 طرح چوب باال رفتم. یهارو بغل کردم و از پله یبه عنوان تاسف تکون دادم و نازل  یسر

  تخت خوابوندمش و لحاف  یو داخل رفتم، رو اتاقش رو با زحمت باز کرد   رنگ  دیسف در
 زدم.  رونی و از اتاق ب  دمیو روش کش رنگ  یاسی

 



 احساس   ی نقاش 

 
68 

 

 

 

 *** 

  ؟یشد و گفت: نازل رهیخ ی رو خورد و به نازل حرفش  وی ام رو خوردم که آراز قهوه  یکم
   ؟یی کجا

  یادورگه  یکرد و با صدا  رو پاک  از اشکش  سیخ و بلند کرد و آروم صورت  سرش  ینازل
 لب زد: بله؟ 

   ؟یخورینم  یزی چرا چ ؟یاخم کرد و گفت: خوب  ویآر

بلند شد و   زیانداخت و هم زمان از سر م زیم  یبود و رو  دستش  ی که تو  ی نون یلقمه 
 ندارم؛ نوش جان. لی گفت: م

به مهراد که  بردم و با حرص  زیم  ریام رو ز شده  مشت  ی هارفت، دست  اتاقش  سمت 
 شدم. رهیبود، خ در حال صبحانه خوردن  الیخیب

 

 

 « ی»نازل

 

 . گهیخدا حالم خوبه برو د  : به دمیشدم و با حرص غر  ره یخ نیلیبه آ کالفه

 .مونمی م شت یپ ؛ی ومد ی اگر حالت خوب بود م -

خورد، با تعجب   که به کمرش  پرت کردم  و سمتش  رو برداشتم  رنگ کنارم  یطوس بالشت 
 : باز چته؟  دیپرت کرد و نال زیم  یو رو لبش  و رژ  برگشت 
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من    ای یر یم  ای:  دمیکردم و غر  یقروچ و دندون  باال گرفتم  دیتحد  یرو به نشونه  انگشتم 
 با تو!   دونمی م

خواست بمونه؟ به نظرت من از بازار شمال   یک در رفت و گفت: حاال کرد و سمت  یشیا
   کنم؟ی دل م

  د؛یپر رون ی و از اتاق ب دیپرت کنم که خند و خواستم سمتش  برداشت  گهید بالشت  هی
 . ستادمیا نه یآ ی روتخت بلند شدم و روبه   یاز رو  حوصلهی نثارش کردم و ب یشعوریب

  یپوزخند داد؛ی آزارم م میشونیکنار پ یه یبخ یبهتر شده بود، اما جا صورتم   یو رو  رنگ
 زدم. رون ی و از اتاق ب افتاده بود، انداختم  نه یآ یتو  که عکسش  یابه دختر افسرده 

 .دادیم خبر از رفتنشون  خونه کردم، ساکت بودن  رو نگاه  و اطراف خونه  دور

بزارم!   کنار شه یهم  یو برا رو مرور کنم غول خاطرات  نیا  شهی هم یبار برا  هیبود   وقتش
وجود   دی بود! با جا مونده  سرم، روح و روانم یتو که ازش  یرو چه خاطرات چه خودش 

 . کردمی پاک م م یرو از زندگ م یزندگ تمام 

  الیو از و رو برداشتم  تارشیتاپ و گو در کمد رو باز کردم؛ گردنبند و لپ  دمیاتاق دو  سمت 
 زدم.  رونیب

اطراف رو جمع    یهابه کارم نداشت؛ چوب  یکار ی بود و کس یساحل خصوص  خداروشکر
 راه انداختم. شی تالش با همشون آت یکردم و بعد از کل

 .کردم  یرو اوک لممون یتاپ رفتم و فپرت کردم و سراغ لپ یارو گوشه  ت ی کبر

 ی هر جا که هست  ی: خوش باش

   میگردش تقو  نیا  ی تو

 شمینم یجبر زندگ ف ی حر  یی جاها هی  ما

 اما   م،یگشتی هم م دور
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 یمواز  م ی جهانا تو

 یباز  وونهید  نیبود، ته ا یمنطق دنینرس

 

 

کردند؛  سیام رو خگونه داغ اشک  ی شکست و قطرها  یدلخراش یبا صدا  »بغضم
تفاوت داره،  هیآهنگ! اما  نی جا! هم نیشد، هم  دهیکش لمیناخودآگاه نگاهم به سمت ف

هام  هق هق ونی اما حاال خودم م خونه،ی من م  یآهنگ رو برا  نیآرمان ا شیدو سال پ
 .«خونمی خودم م یبرا 

 

 

   یهر جا که هست یباش خوش

 هر جا که هستم  ادتم ی

 ارم ینم به رومم  من

 تو شکستم  یچقدر ب که

 

 

 ی کرد و رو بغلم و محکم  گذاشت  ن یزم یو رو  تار ی آرمان گ دیکه رس آهنگ  ی نجا یا »به
 هام فشردم.« رو تو دست  هام رو بستم دستس که چشم دیرو بوس موهام 
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 قشنگه  رونیاز ب جنگل

 تو که چند تا درخته  از 

 اما   یمحکم باش نکه یا

 سخته   یاز درون بخشک 

 گره خورد  رمیتقد  با

 کاش   یما و ا  مشت  هی به

 باش  تیلعنت  یها خنده من مراقب اون  بعد

  ییهاو شن کردم  هام رو مشت انداختم، دست  نی زم یو رو  تار یو گ اوردم ی طاقت ن گهید
 تاپ پرت کردم. شده بود رو سمت لپ جمع  که تو دستم 

  یبلند  غیکردم؛ ج رو پاک صورتم  ی رو یهاها بلند شدم و با حرص اشک شن  یرو از 
گردنبند   د،یچیپی قلبم  م ی که تو یبه درد توجهیو ب   دمیکش رو از گردنم  و گردنبند  دمیکش

 انداختم. شی آت یرو تو 

  یبلند غیج ؛دمش یکوب نی تاپ رفتم و بلندش کردم و محکم به زمسمت لپ  حرص  با
و با   دم یشده بود، کش ختهیر که آشفته دورم  رنگم  یمشک ی به موها  یو چنگ دمیکش

 زدم. ادیبغض فر 

  ؟یمونی م تا تهش باهام  یجا بهم قول نداد ن یمگه هم  یعوض ؟یلعنت یی آرمان؟ کجا  -
 نامرد؟   یپس کجا رفت

  تیاهمی اما ب د،یچیپ توش  ی که درد بد  دمیو مشت به قلبم کوب ها زدم به شن ی لگد 
 . دمیکش غیبهش ج

بود؟   نیجواب من ا ؟ی پس کجا رفت دادی من که برات جون م ،یتو که مثال عاشقم بود -
 ! لعنت به پرهام! لعنت به اون دعوا!  اریلعنت به تو! لعنت به مه



 احساس   ی نقاش 

 
72 

 

  یمگه چ  معرفتی ام قطع شد و با بغض لب زدم: بخنده  هویکه  دمی خند  هاوونهید  مثل
 ؟ یشد  میوارد زندگ کردم که با نقشه کارت

بدون تو حالش   تونه،ینم گهید : عشقت دمیو با بغض نالزدم  هازه یر به سنگ  ی لگد 
 .ی کرد  یرو باز  مینقش مجنون زندگ ی! بدجوریکرد  خامم  ی! بدجور ستیخوب ن

 هام افتاد. شونه  یاز سرم سر خورد و رو  رنگم ی زدم که شال مشک به موهام  یچنگ

   ؟یکرد  یانقدر ماهر نقش باز  ی ! چجور؟ی چجور -

که قلبم  ی بد ریبه ت تی اهمیزدم و ب خودم رو از دست دادم و به قلبم مشت  کنترل گهید
به خاطر تو   زدیرو م شیحرف اول زندگ که غرورش  یزدم: دختر ادی از ته دل فر د،یکشی م

  یعنی دنیخواب سیهر شب با چشم خ یفهمی م  ؟یفهمی رو م نایداد؛ ا یتن به خودکش
 و بغض فتم یب ادتی  هوی وسط خنده  های مهمون  یتو ،یوسط شلوغ یفهمی م ؟یچ

   ؟یچ یعنیکنه،  ام خفه

  ینامرد  یلی! خینامرد یلیزدم: خ غیدادم و ج با حرص سرم رو تند تکون  هاوونهید  مثل
 !  یعشق جذاب نازل

 لب زدم: برو به جهنم!  یخش دار یو با صدا  دمیقلبم رو مال  ی و کم دمی کش یقیعم نفس

  نیلیآ  سیخ یچهره  دنی رو از آسمون گرفتم و پشت به ساحل کردم، اما با د  نگاهم 
 شد. دیچسب  نیبه زم پاهام 

  الیو و رادمان با عجله سمت  و ی و آر  نیلیبه آ و بدون توجه  زدم  یصدا دار پوزخند
 .دمیدو

 

 

 



 احساس   ی نقاش 

 
73 

 

 

 

 

 

 

 *** 

 

و سمت   دمی کش یقیشدم؛ نفس عم ادهی پ نیکافه پارک کردم و از ماش ی روو روبه   نیماش
 کافه قدم برداشتم. 

کرده   نگاهم به نگاهش  کنم که داش یچرخوندم تا پ رو باز کردم و وارد کافه شدم، چشم  در
 خورد.

زدم و   یبود و مشغول قهوه خوردن بود؛ لبخند خشک قسمت کافه نشسته  نی تر دنج
طرح چوب  کافه بلند شد و   یصندل ی از رو شدنم ک یقدم برداشتم که با نزد  سمتش 

 محکم بغلم کرد.

 شده بود. تنگ  لب زد: دلم برات یبغض دار یکه با صدا خودم فشردمش  به

 نشستم و که متقابال نشست  یصندل   ینگاهش کردم؛ رو ی کم حرفیجدا شدم و ب  ازش 
 .ینازل یشد و گفت: چقدر شکسته

هنوز تا مرگ   یشدم ول کردم: شکسته  و زمزمه دمی ام کشو کالفه  خسته  به صورت  یدست
 جا دارم. 
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! صد بار بهت گفتم از مرگ حرف نزن، چرا  ؟یچ یعنیگفت:   یکرد و با کج خلق یاخم
 ! ؟ی د یگوش نم

 .دیو گفتم: باشه ببخش  دمیخند

 ؟ یداشت کارم  یباال انداخت و گفت: خب چ یی زد و مشتاق ابرو  ی مند  تی رضا لبخند

  یبد شد و استرس  پاک لبخند کوچولو هم از لبم  همون  حرفش  ن یچرا با ا  دونمینم
 وجودم رو گرفت. 

جا کرد و  جابه  یصندل  یو رو  شدم که خودش  ره یرنگش خ  یاقهوه  یها به چشم  دیترد با
 ؟ ی افتاده نازل ی: اتفاقدیبا استرس پرس

  یشناسیخوب منو م  ودتپناه تو خ نینه تکون دادم و دو دل گفتم: بب یرو به معن سرم 
 ! گذرمی عنوان ازش نم چیرو که بگم به ه یزیچ یدونی و م

 .فهممیتکون داد و متفکر گفت: اهوم، اما من منظورتو نم یسر

 !ی... کمکم... کنخوامی شمرده گفتم: م و شمرده   دمیکش یپوف

 خب؟!   -

 ع یسر   هیکمک خواستم، اما  نی لیبهت گفتم من از آ یکه تلفن پناه من همون طور  نیبب -
 .ادیب ن یلیسر آ ییباعث شد بترسم! بترسم که بال  اتفاقات 

رو با زبون تر کردم و ادامه   بدم؛ لبم  و منتظر نگاهم کرد تا ادامه  اش رو خورد از قهوه  یکم
از  یتون یکه م مطمئنم  ؛ی رفت یادی ز  یهاو کالس   یدادم: تو کار با صالح سرد و بلد

 .تونهی نم ن یلیاما آ ،یکن مراقبت  خودت

 ! ؟یتو سرت دار یکرد کرد و آروم گفت: چ زیو ر  هاشچشم

 شدم.  رهیخ کنجکاوش  یها زدم و به چشم یوزخندپ
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 »رادمان« 

 

 در باز شد. قهیزنگ زدم و زنگ رو فشردم که بعد از چند دق یو رو  دستم 

شده مهراد؟   ی: چدمیمهراد نگاه کردم و هول شده، نال شون یپر  یبا تعجب به چهره  
 خوبه؟ مامانت 

در جفت کردم   یم رو در آوردم و گوشههارو تکون داد و از در فاصله گرفت، کفش  سرش 
 رفتم. و داخل خونه 

خورد، با   آلود زهرا خانوم گره  به نگاه اشک  و که نگاهم میشد ییرا ی مهراد وارد پذ با
 شده؟!  یشدم و آروم لب زدم: چ رهیتعجب به مهراد خ

 رنگ اشاره کرد.  یطوس یهم فشرد و با دست به کاناپه  یو رو  هاش لب 

به من سمت   توجهینشستم که مهراد ب کاناپه یرو  یتکون دادم و با کنجکاو  یسر
 د؟ یداشت یگرفته گفتم: با من کار یشدم و با صدا  ره یآشپزخونه رفت؛ به زهرا خانوم خ

جدا کرد و   یبود، دستمال زی م یکه رو  یرنگ یا قهوه  ی جا دستمال ی شد و از تو خم
 کرد. هاش رو پاک  اشک 

 باهات حرف بزنم! خواستمی م یآره پسرم، در مورد نازل -

باال   ییشدم؛ ابرو ره یخ انداختی م ینازل ادی بی که من رو عج سبزش  یها چشم به
 : با من؟! دمیانداختم و با تعجب پرس
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 بگو! از رفتارش، کارهاش! اصال بگو چشه؟  ،یوارشیبه د  وارید یه یآره تو همسا  -

بگم براتون؟ از حال   یدادم و لب زدم: واال چ هی رو با زبون تر کردم؛ به کاناپه تک هاملب 
نصف شب سر   ش یچند وقت پ نکه یاز ا زنه؟ی که نصف شب م ییهااز زجه ای خرابش؟ 

  یبا اون دختر نیدا ا مگه مونده؟ به خ  یای بگم زهرا خانوم؟ نازل یقبر پدرش رفت؟ از چ
 ! کنهیتا آسمون فرق م نیزم طون،یدختر شاد و ش همون دمش،ید ی که تو بچگ

 از آشپزخونه ینیس هیبا  کرد؛ مهراد  سی اش رو خو گونه  دیهاش جوشچشم ی تو  اشک 
 اومد و کنارم نشست.  رونیب

 رادمان؟  کار کنم یشد و آهسته لب زد: چ رهی استرس به زهرا خانوم خ با

که فقط خودش بشنوه، گفتم:   یشدم و جور رهیو بهش خ دم یبه صورتم کش ی دست کالفه
  هیرو انتخاب کنه،   یکی بد و بدتر  نیب دیکه با یآدم هی! شدم فهممی! نمدونمینم

 ما باشه.  یزندگ انی پا  نی ا  ترسمی دارم! م یبیعج ی هاحس 

! با هر لحظه  رمی میداد و لب زد: دارم م هیهم گذاشت و به کاناپه تک  یو رو  هاشچشم
 بسه!  اد؛یبه خودش ب کنم  یکار هی  دی! با دمیدارم جون م ینازل دنیزجر کش

 

 

 

 

 

 *** 

 رفت. رژه  مخم یزنگ در رو  یکه صدا  دمیکش یمبل پرت کردم و پوف  یو رو  یگوش کالفه
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بلند  کاناپه یرو کنار بزنم؛ از رو  م یحوصلگیب کردم  یهام رو بستم و سعحرص چشم  با
 شدم و سمت در طرح چوب خونه رفتم. 

شاد و شنگول پناه   یو در رو باز کردم که چهره  دمیکش ن ی رنگش رو پا ییطال یره ی دستگ
 شد. ان ی نما

  یو با صدا گرفت  بغضم  اردهیخونه شد؛ ب زدم که من و کنار زد و وارد یخشک لبخند
 !  دمیپوسی م داشتم یکسی از ب گهید ، یلب زدم: چه خوب شد اومد  یاگرفته 

 ؟ یکنی م هیگر  یدار یبرگشت و ناباور لب زد: نازل و مبهوت سمتم  مات

 زدم. یاو لبخند خسته  دم یصورتم کش یو رو  دستم

 ه؟ یچ هیر نه بابا گ -

شکست   ی بد  یبا صدا  اومد و بغلم کرد که بغضم پرت کرد و سمتم  کاناپه  یو رو  فشیک
خسته   خودیب  الیهمه فکر و خ  ن ی! از درد! از ایکسیخدا خسته شدم! از ب زدم: به  و لب 

 شدم پناه. 

  هان یا  یدورت بگردم؛ به خدا همه یلب زد: اله  و با بغض  د یکمرم کش رو پشت  دستش 
 تا اون روز نمونده!  یزیچ  دن؛ی! همه تقاص پس مشهیتموم م

 . دوارمیو لب زدم: ام دم یکش سیخ  یها به چشم  یو دستجدا شدم   ازش 

و بعد از بابا   ! نه از مرگ... من بعد از آرمان شکستم دمیترسی نبودم؛ م قتش یحق اما
 !  دمیمهراد و د ی سرافکندگ یوقت ! مردم دم یم رو دمادر  انتیخ  یوقت مردم! مردم 

برداشت و   وه ی ظرف م یاز تو  ی بی و که س م یخونه نشست رنگ  یطوس  یکاناپه یهم رو  با
 شد. ره یبهش خ

 شد؟    یشدم و لب زدم: چ رهیبهش خ کالفه
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رشـ... رشوه   یگفت: بعـ... بعد از کل  دهیبر ده ی زد و با همون دهن پر بر بیاز س یگاز 
 فردا با آرمان قـ... قرار داره. دمیفهـ... فهم شیشخص گاردی دادن به باد

و قلبم تاپ تاپ به    دیپرینم اسم آرمان رنگم  دنی که با شن یی ؛ چه روزهازدم  یتلخ لبخند
!  کردمیچت نم پتو با آرمان   ریو ز  دمیخوابیکه زود م  ییها! چه شبدیکوبی نم امنهیس

شهر و دور   و با آرمان  چوندمیپی و پناه نم نیلیآ که دانشگاه رو با کمک  ییچه روزها 
 !  میزدینم

 سیخ  یک دونمیکه نم یصورت  یحواله  یام نشست و لبخند مهربونشونه  ی رو دستش 
 بود، کرد.  شده 

 !فرستمی برات م منتظرتم! آدرسم م یو ن پنج انقدر غصه نخور؛ باشه؟ فردا ساعت  -

  یبعد صدا  قهی رو چنگ زد و چند دقبهرو  یکاناپه ی رو از رو فشیو ک دیرو بوس امگونه
 .دادیم بسته شدن در، خبر از رفتنش 

  

 

 

 

 

 

 

 بک به گذشته« »فلش
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 ه یچ یبه معنا  یشدم، مغموم سر رهی دهنم رو قورت دادم و با بغض به مهراد خ آب
 ؟ ین یمهبد رو بب ی خواستی مگه نم گه،یلب زد: برو د   یاگرفته  یتکون داد و با صدا 

برداشتم و به   پام  ی رو از رو داروها  و پاکت  ام رو با زبون تر کردم شده  خشک  ی هالب 
جون نداشت که   گذاشتم، اما دستم  نی ماش یره ی دستگ یو رو  لرزونم مهراد دادم؛ دست 

 در و باز کنم.

که داشتم در رو هول   ی خم شد و در رو باز کرد؛ با تمام زور که سمتم  د یمهراد فهم  انگار
 شدم.  ادهیپ نیدادم و از ماش

بار   هی ی! اما قلبم برا ستیمنتظر تو ن یخوب زینرو! اونجا چ گفتی و م دادی م ِارور  مغزم 
 .دیکشیپر م  دنشید گهید

شده   مخلوت  هیو گر  قرآن   یهام گذاشتم، صداگوش  یو رو  و دستم  پر استرس زدم  لبخند 
 راست گفته. که مهراد  کردی و بهم ثابت م  زدی سرم چرخ م ی بود و تو

تر  تر و واضح ا صداها آشن شدمیم ک ی نزد شتریب ی راه افتادم، اما هر چ لرزون  یها قدم  با
 . شدی م

تر از شکسته  یآلود به چهره  که نگاه اشک  کردم  ی مونده رو هم ط یقدم باق چند
 مادر جون افتاد.  یشه یهم

زد: ک... کجا   ادیشدت گرفت و فر  اشه یزدم که گر غرق در اشکش  به صورت یتلخ لبخند
 پسرم... ینورچشم یبود

شد   رهیبه عکس خ ی، کمخاک برداشت  ی از روبابا رو  و عکس  دیکش به صورتش  یچنگ
  یک نیزد: مهبد بلند شو! بلند شو بب عکس رو محکم به خودش فشرد و زجه قاب  هویو 

چرا   به جونم؟ خب حاال که اومده  نبود دردت  ینازل  اتیاومده مادر! پاشو مگه تمام دن
جونم! پاشو دردت به جونم! پاشو   ها! پاشو آروم  شه یم تناراح  ؟یذاری نم بهش محل 

 کار کنه؟  ی کار کنه؟! مهراد بدون تو چ ی بدون تو چ مادرت 
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 عکس بابا که دورش  دنیرو تحمل کنه، با د وزنم  تونستی و نم بود شل شده  زانوهام 
 ن یزم یدادم و با زانو رو رو هم از دست  ی ذره انرژ هیشده بود، همون  دهیکش  اهی ار سنو

 افتادم.

  ریز  دن،یدو به سمتم  گهید یکی و با  دهیکش یغیکه دور مادر جون بود ج ییهااز زن ی کی
 .ارنی حال و سر جاش ب کردن  یرو گرفتن و سع بازوهام 

وقت تنهام    چیپشتم بود و ه شهیکه هم یونمن! همون آدم مهرب ی بابا  شد؟یم  مگه
  گهیرو نداشتم حاال د ش یکه طاقت دو ساعت دور ی نبود! همون گهی حاال د  گذاشت،ینم

  ینفر هست که تو رو اندازه  ه یبگه  نبود بهم گه یبابا! د  نبود بهم بگه پرنسس  گهینبود! د
  فیبراش از دانشگاه تعر  ها با عشقنبود شب گهیداره! د  وستجهان د یهاتموم ستاره 

 ... مرد! یسادگ  نی... به همیراحت نیو پشت سر استادها بد بگم! نبود! به هم کنم

  یکرد و سر خاک برد؛ کنار قبر نشستم و با حسرت دست بغلم  بایو تقر  دی دو سمتم  مهراد
 .دمیکش به خاک نم دارش 

اومده!   یک  نیلب زدم: به به بب یبغض دار یدوختم و با صدا  و به قاب عکسش  نگاهم 
بابا من نگفتم نرو؟ نگفتم بدون تو   ؟ی رفت ینجوریحاال ا  یبعد از چند ماه اومد  یی بابا

 نگفتم؟  کنم؟ی دق م

 ن ی شد؛ با بغض سرم رو پا که یت هیهزار و   که دلم  دیام لرز گونه یاشک رو  قطره  نیاول
 اوج گرفت.   هاه یگر  یخاک زدم که صدا  یرو یبه پارچه یابردم و بوسه 

هستم؟   شه یمن هم یهام رو پاک کردم و لب زدم: بابا مگه نگفتبهشون اشک  توجهیب
من هنوز   ام،یب که از پس خودم بر  من هنوز اونقدر بزرگ نشدم  ؟یست ی خب االن چرا ن
   اتم؟یمن تمام دن  یام! بابا اصال مگه نگفتبهت وابسته 

باشم، اما   کردم آروم  یو سع  دمیکش  یقیعم خس خس افتادم؛ نفسو به   دیبر ام نفس
 شیآت تو وجودم  یزیچ  هی! انگار  یشد میتی  گفتی و م زدیداد م یکی! انگار  شدینم
 قدر وحشتناک!   همون قدر سوزنده همون  گرفت؛ی م
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  یبابا نگفت ؟یرفت کجا  اتی: بابا بدون دندمیکش اد ی و فر دمیبه قلبم کوب ی مشت  طاقتیب
  چیکه ه شاهزاده هیاتم؟ بابا  قصه من پرنسس  یگفت ی بابا مگه نم رم؟یمی من بدون تو م
  کنه؟یم کنه،ی رو رها نم وقت پرنسش 

 یشرفی آلودش گره خورد؛ خودش بود! همون ب که نگاهم به نگاه اشک  رو باال آوردم  سرم
 ! مادرم بود! کرد روز کشوندم! همون کثافت که نابودم  نیکه به ا

بابام رو   ؟ یخوا ی م  یچ نجای: تو ا دمیکش ادیو از دست دادم و از ته دل فر  خودم  کنترل
چرا    شرف؟یب یکنینم از جون من؟ چرا ولمون   یخوا یم ینبود؟ چ  بس  یگرفت
 ...ـیعشقت کجاست؟ عل ؟یکنی و نگاه م من   یسادیوا 

به محکم   تیکه با عصبان بغل مهراد پرت شدم  یشد و با شتاب تو  ده یکش محکم  دستم 
 ! یلب زد: آروم باش! آروم باش نازل کرد و آروم  بغلم

 

 

 

 

 

 *** 

 به خودم  ینگاه نهیآ یو از تو  رو درست کردم  رنگم  یمشک شال  یاسترس گوشه  با
 . دمیکش یقیانداختم و نفس عم 

چنگ زدم و باسرعت   زیم  یرو از رو بودم اش کرده روز اجاره  نصفه ی که برا ید یپرا چ یسوئ
 رفتم.  رونیاز خونه ب
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  سکیر  نیهم  یباال بود برا یلیخ نند یپالک رو بب ای رو بشناسن  نی ماش نکه یا  احتمال
 اجاره کردم.   نیو ماش نکردم 

 . فتمیراه ب ی ترس و استرس چیکردم بدون ه  یشدم و سع نیماش سوار

 

 

 *** 

 رو هول دادم و وارد کافه شدم.  کافه  ی ، در طرح چوبرو قورت دادم  دهنم آب

گره خورد؛ نفس  ششیبه نگاه پر تشو کنم که نگاهم  دایتا پناه رو پ چرخوندم  چشم
 .زمیدور بر  یتمام افکار منف کردم  یو سع دم یکش یقیعم

  کردم و به صورت رنگ ی تکون داد؛ اخم ینشستم که سر  روش بهو رو  رفتم سمتش 
هام رو زدم و تو قبول  حرف  پناه من تمام  نیلب زدم: بب تی شدم و با جد رهیخ اشده یپر
 االن برو!   نی هم ید یاگر ترس ؛یشد ی نجوریو چرا ا چه مرگته  االن  فهممی اما نم  ،یکرد

 زیقط... چف  دمینترس ...زهیچ یعنی: نه... من دی رو با زبون تر کرد و هول شده نال لبش 
 ... یعنی نجاستیا

 !  نجاست؟یا یک -

  دهیکنارم کش یبگه که صندل ی زیسرم دوخت و خواست چ اش رو به پشتبهت زده  نگاه
 سرم اکو شد.  ی تو  یبد یشد و صدا 

 نشست.  م یشونیپ یسرد عرق رو   یهاجدا شد و قطره  صداش روح از تنم  دن یشن با

بهت  حواسش   یکی یکرد ی فکر نم ؟ینیبب نجایمن رو ا   یکرد ی! فکر نمنجامیمن ا -
 هست؟ 
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 بهش نگاه کنم و از خودم دفاع کنم. نداشتم  رو قورت دادم؛ جرات  آب دهنم ترس  با

 نشدم!   سگ  نی از ا  شتری تا ب ینازل فت یبلند شو! بلند شو راه ب -

:  دمیالفه نالشدم و ک  رهیرنگش که رنگ خون شده بود، خ یریق ی ها چشم به بغض  با
کم  کمی فقط  کمی  کشمیمکه   یعذاب ن یشده! بزار از ا  یچ بزار بفهمم رادمان؟ توروخدا 

 بشه؛ باشه؟  

و    رضایکه در کافه باز شد و عل  بگم  یزیباز کردم تا چ کرد که با حرص لب  نگاهم  رهیخ
 وارد کافه شدن. سرش آرمان  پشت 

و  سرم و بلند کردم  اطیبا احت ؛نن یبش زی و سر م گذاشتم تا برن  زیم  یو رو ترس سرم  با
 نکنم.   یابود، توجه  رادمان که هر لحظه منتظر کشتنم یبه صورت حرص کردم  یسع

از شانس    ای ومد ی م هاشون زجر بکشم خدا خوشش حرف   دنیموقع شن نکه یاز ا دونمینم
 شدن. غول سفارش دادن و مش ما نشستن  یکنار زیم  قایبود که دق خوبم

 ششون یدوختم، اما تمام حواسم پ یگرد و چوب زی رو به م و نگاهم  دمی کش یقیعم نفس
 . گنیم  یچ بود تا بفهمم 

 من باشه. ی ارد یلیم  یتر از معامله مهم  یبگ یخواست یکه م ی زیچ دوارمیام -

 که باعث شدم  ی، به خاطر عذابکه کردم  یی ! به خاطر کارها من... من عذاب وجدان دارم  -
 بکشه!  ینازل

پوزخند  رضایکه عل شدم  ره ی و بهش خ رم یرو بگ خودم  ینتونستم جلو د،یبر نفسم
  یپول رو گرفت اردی لیم  کیموقع که  داد و گفت: عذاب وجدان؟! اون  لش یتحو   یامسخره 

  ای اصال حالله   ایاون پول از کجا اومده   یبدون نکهیبدون ا  ،یکرد   خرجش و سرخوش 
 ! ؟ی ، عذاب وجدان نداشتحرومه 

  ختیریکه م  یهام پر شد و با هر قطره اشک، کم کم چشمشدم  رهیخ بهت بهشون  با
 .شدی هام رد مچشم  ی از جلو گذروندم  که با آرمان  یخوب ی هاتمام روز 
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!  گمیم ی چ ینیو بب یهات رو باز کنپس بهتره خوب گوش  اخطاره  ن یآرمان آخر  نیبب -
 ! کنمی م حرومت  گوگله  هیباش   مطمئن ی بزار اگر پاتو فراتر از حد خودت

 یفهمیداشت، گفت: چرا نم  در کنترلش  یکه سع ییکرد و با صدا ی قورچ دندون  آرمان 
 خبر نداره؟  زیچ چی از ه یفهمی چرا نم  گناهه؟یب ینازل یفهمی چرا نم  ؟یلعنت

 خدا زندت یشو آرمان! به خداوند : خفهدیغر  تی مشت شد با عصبان رضایعل ی هادست 
 ببره!   یی بو یاگر کس  ذارمینم

رو از   یکس نکن! من  دیلب زد: منچو تهد  یخش دار یبلند شد و با صدا  زیاز سر م آرمان 
 دنمینفس کش لی دادم که دل رو از دست  یکس بودم! من  ش یدادم که تمام زندگ دست 
 بود!

  یلعنت  رضایدر رفت و از کافه خارج شد که عل سمت  رضایزد و بدون توجه به عل یپوزخند
 زد. رونیکافه با عجله از کافه ب  زیم  یروپول   یمقدار و بعد از گذاشتن  لب زد 

 بغضم  ادیام از حجم ز و چونه  دیچک از چشمم  یکه قطره اشک شدم  رهیخ رفتنش ر ی مس به
نامرد؟   یتونست  یچجور  ؟یکار کرد  ی و لب زدم: چ گذاشتم  زیم  یو رو  سرم  بغض  . با دیلرز 

 !یلیخ ،ی نامرد  یلیخ ؟یو به پول فروخت  من   ؟یکن خوردم  ی نجوریا  یتونست یچجور

سمت   زون ی نام یهارادمان، با قدم  یبرجسته  یها و رگ  یعصب  یبه چهره  توجهیب
 کافه رفتم.  یبهداشت سی سرو

  ییروشو  یرو انداختم؛ روبه سی رو داخل سرو و خودم  رو باز کردم  رنگش  یاقهوه  در
 آب سرد رو باز کردم.  ریو ش ستادمی ا

 مرد!  و هم زمان لب زدم: نا  دم یپاچ کردم و به صورتم خنک  رو پر از آب  دستم

و    دمیپاچ و به صورتم  بردم  آب ری ش ری، دوباره دستم و ز و شالم  مانتو  ی سیبه خ توجهیب
 ! معرفتی لب زدم: ب

 !  ؟ ینجوریا  ؟یبود عاشقم  یجور ن ی: اگفتم  تکرار کردم و با بغض  کارم  دوباره 
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از ته  یکی! انگار  گرفتمیم ش ی و آت  سوختمیشده بود، از درون م  چه مرگم  دونمینم
  اهی به خاک س ید یرو تباه کرد؟ د ت یزندگ ی دی؟ دگرفتت  یباز  به ی د ی: د زدیوجود داد م
 !  ؟ی د یبود؟ د یهاش باز دارم  همه دوست  ید یعاشق نبود؟ د ی دینشوندت؟ د 

سرم    یرو تو  خوشم  یهااش تمام روز آشفته تی شدم، وضع رهیخ نهیآ ی دختر تو  به
 .دیکوبی م

از   یسرد آب کم یها آب گرفتم، برخورد قطره  ری ش ری رو ز  و سرم  زدم  یآلود  بغض  لبخند
 به پا بود رو کم کرد. که درونم ی جنجال

 بشه.  هامهی وارد ر  ژنی تا اکس دم ی کش یقیعم و نفس دم یکش رون یآب ب ری ش ریرو از ز  سرم

کردم و با همون سر و صورت   رو مرتب  و شالم  انداختم  نهیداخل آ  رمیبه تصو ی نگاه
 زدم. رونی ب سیاز سرو  سیخ

 رنگم یمشک ف یشد؛ ک ره یخ رو خورد و بهم حرفش  رادمان  که رفتم  زی سمت م یحالیب با
  یاگرفته  یگذاشتم و با صدا  یچوب  زیم  یو رو  در آوردم  چیو سوئ زدم  چنگ  زیم  یرو از رو 

 بده.   لیمردم رو تحو  نی لب زدم: ماش

 .گهی د میدی م لی تحو  میر یم با هم  -

 تنها باشم!  خوام ی م خواد؛ینم -

هوا   گهی و کالفه لب زد: کجا؟ دو ساعت د دیکش رنگش  یمشک ی به موها یدست رادمان 
 . شهی م  کی تار

 مهمه؟!  زدم و لب زدم: مگه  یپوزخند

 زدم.  رونیاز کافه ب بهش  توجهیبزنه، اما ب یباز که حرف لب   تیعصبان با
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 ج یزدن و پچ پچ کردن! چقدر گ رفتم! چقدر مردم بهم تنه چقدر رفتم، تا کجاها  دونمینم
به  ی اما وقت ،ختم یر ! چقدر اشک شدمیم  رهی خ زد،یم تنه که بهم  یو منگ به هر کس

 .شدی سرم اکو م یاذان تو   یکه صدا اومدم  خودم 

  صدایب بار بغضم ن یهزارم  یبرا  اراده یشدم؛ ب  رهیو به گنبد مسجد خ زدم  یتلخ لبخند
 .دیام رقص گونه   یرو یاشک شکست و قطره 

بودند تا  دست به دست هم داده  زی انگار همه چ د،یکشی م  ریو قلبم ت کردیدرد م سرم 
 تر کنن. حال خراب من رو خراب 

  ابون یسرد خ ن ی زم یاز رو  ابونی جدول کنار خ و با کمک  درخت گرفتم  یرو از تنه  امهیتک
 بلند شدم.

 به دامنش  بود که دست  نمونده  یکس گهی، دو سمت مسجد راه افتادم  دم یکش یآه
 !  ام چارهینکنه، ب یبود و اگر خدا هم برام کار  سنگرم  ن ی نشده باشم جز خدا! خدا آخر

  یدر ورود و سمت  مسجد شدم   اطی وارد ح سر و وضعم  یبه وضع آشفته توجه  بدون 
 کرد.  متوقفم  مرد   یکه صدا رفتم

 حرمت داره!   ست،ین لی و پات پست  ی هاآدم  یجا  نجای! کجا خانوم؟ ایآها  -

 آدم هیفقط   پست بودم؟! نه من  بار نشکنه؛ من  ن یهزارم یبرا  تا بغضم  دم یگز لب 
  بودم! شده بودم  کسیآدم ب هیطرد شده،   آدم هیشکست خورده و نابود شده، بودم! 
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: چه خوب شد که گنیهمه م شهی م خبر مرگش همه جا پخش یکه وقت  ی همون آدم
 مرد؛ راحت شد!  

 !  کردی به خدا اگر م کرد؟ی م  کرد؛ینم  یبه حال کس یفرق  نبودنم ای  بودن

  یچ دونمی رو شدم؛ نممرد حدودا شصت ساله روبه ه یکه با  سمتش برگشتم  ی حالیب با
 ه یو با   دیکش دش ی سف یها شی به ر یانداخت و دست ن ی که سرش رو پا دید تو صورتم 

 شد وارد مسجد بشم.  یاشاره کرد و راض یبه در ورود با دست  هلل اکبر گفتن ا

سر هم قامت   که پشت   ییبه کسا  ی و داخل مسجد رفتم، نگاه و در آوردم   هامکفش
  یرفت و رو  جیگ شد سرم  یچ دم یکه نفهم رفتم ی لباس چوب  بسته بودند، کردم و سمت 

 .قرمز رنگ مسجد افتادم  یها فرش 

 

 

 

 

 

 

 بک به گذشته« »فلش

 »رادمان« 

 

که  یحرص  و با تمام  دم یکش   یشد، پوف جادیا  یبلند  یکه صدا  حرص در رو بستم با
 کنار مبل پرت کردم.  یچوب زیم ی و رو فیک داشتم 
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بهتر   یوسفی   گهیو م کنهی رد م دمیکش که دو ماه روش زحمت  ی پرو طرح یکه یمرت
رفته  ادش ی! انگار  ؟ی بود خودت بود؟ نکنه  یک ی وسفی کرده؛ عه عه! خب استاد  یطراح

 . گرفتی کمک م و از من  زد یم زنگ  وقتی چند شبانه روز، وقت و ب

  یبره ی و  یکه صدا  قدم بردارم   خچالی و خواستم سمت   دمیکش لبم  یرو گوشه شصتم
 ی چرم ف ی ک یرو برگشتم و از تو که برداشته بودم   یرفت. دو سه قدم مخم   یرو ل ی موبا

 آوردم.  رونیرو ب  لی ، موباکه کنار مبل پرت کرده بودم 

 و لب زدم: جانم؟  کردم  کی نزد رو به گوشم  لی موبا  حوصلهیو ب رو وصل کردم  تماس

 پسر!   گم ی م یچ نیخوب گوش کن بب  -

چند تا اسب در   که عکس  یباف رو به تابلو فرش  دست  و نگاهم  انداختم و باال  ابروهام 
 : شما؟!  دمیبودن، دادم و پرس دنیحال دو 

که   ستی اصال مهم ن  نیپسر جون ا  نیگفت: بب یلرزون  یو با صدا   دی کش یقیعم نفس
 در خطره!   یکه نازل مهمه   نی! اامیک من 

 شده؟   ی! چ؟ی: نازل مدیپرس گرد شد و با بهت  هامچشم

 ی بجنمب ریداد زد: وسط حرف من نپر! د یگوش از پشت   بایتقر  تیو با عصبان دیکش یپوف
  یریرو بگ ینازل یاول جلو   نیهم بهتره  رسه،یم  خوادی که م یو به هدف کنهی کارشو م
  ینازل شیبزار و پ نیزم اما آب دستته   فرستم،ی برات م ! آدرسم دهیتاوان م یبدجور وگرنه
 برو!  

کار کرده؟ دنبال   یدر خطر باشه؟ مگه چ دی چرا با یاصال نازل  ای یگی م یچ دم یفهمینم
متمدد   یهابوق  یکه صدا  ارم ی هام رو به زبون ببا استرس لب باز کردم تا سوال  ه؟یک

 رژه رفت.  مخم  ی رو یگوش
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دوباره    قهیشدم، بعد از چند دق ره یخونه خ یها ک ی رامبه س و منگ  ج یگ یاقه یدق چند
رو   یشاپ ی کاف آدرس زن بار اون  ن ی تفاوت که ا نیبلند شد، اما با ا  لی موبا   یصدا 

 فرستاده بود.

اما دو سه قدم   ،دم یو بدون فکر سمت در دو به خودم اومدم  یگوش  زنگ  یبا صدا 
 شدم. رهیبه در خ و با بهت   ستادمی ا از حرکت  مونده 

 نزده؟ چرا من؟ مگه  چرا به مهراد زنگ از؟یته پ ای  ازمی سر پ داره؟ من  یمن چه ربط به
 دارم؟   یچه نسبت ی نازل ای من 

 .هم فشار دادم  ی رو رو محکم  هام پلک 

   ؟یاحمق نشو رادمان! اگر واقعا در خطر باشه چ -

مگه    ست؟ی مثل رها ن ی: مگه نازلدمینال یزار کردم و با حالت  یا تک خنده هاوونهید مثل 
  ی کردی کار م یبود، چ ی تیموقع ن یهمچ ی اگر رها تو خب  ؟یدوسش ندار مثل خواهرت 

 پسر؟ 

واقعا مثل رها   یانداخت؛ نازل چنگ و بغض به گلوم  د ی قلبم لرز  دیرس که به ذهنم یفکر با
 رو گم رها دست و پام   دنی! من با دلرزهینم رها قلبم  دنیبود؟ نه... نبود! من با د

 گهی د یکی  یبرا که هنوز قلبش  شدم  ی! کار از کار گذشته... من عاشق کسکنمینم
 ! زجنهی م

با   و تا خود کافه شدم  نیم، سوار ماش بست زدم و در رو محکم رونیاز خونه ب یعصبان
ها فقط  راننده  یهاکردم در جواب فحش  یو سع دمیکش یی ال  هانی ماش  نیسرعت از ب

 فقط بوق بزنم. 

 که همه  رو قانع کنم  خودم کردم  ی و سع گذاشتم  هم   یو رو هام به کافه چشم دنمیرس با
 قدر هراس داشت. اون  زن شده که اون  یچ دونست ی دروغه، اما خدا م زیچ
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 گرم  ی از هوا  یموج شدم، اما با وارد شدنم و وارد کافه  دادم  رو هول  کافه  طرح چوب  در
 یی آشنا ی، اما حترو دور تا دور کافه چرخوندم  خورد. در رو بستم و نگاهم  به صورتم 

 ! یچه برسه به نازل دمیند

 هام حس نداره انگشت  که دارم، سر  یاز حد  شی ب یو نگران از استرس  کردم یم احساس 
 رفتم  یکنار در ورود ز یو سمت م فرو بردم  بمیج  یهام و تو . دست شهیو سوزن سوزن م

 نشستم.  شی چوب یصندل  یو رو 

 حرف  که با ترس  یدختر کنم که صحبت  نگاه  می مچ به ساعت  و خواستم   دمیکش یپوف
 بلند شدم و سمتش  یصندل ی از رو ی و با کنجکاو  کردم  یاخم رو جلب کرد.  نظرم  زد،یم

 دادم. اش گوش به مکالمه  درهم  یها و با اخم ستادم یسرش ا  برداشتم؛ پشت  قدم 

 بزنه ی حرف یدونی تو که م ر،ید  یلی! خرهی اما االن د کنم،ی م یبگ ی من هر کار نیبب -
 .کنهی م شی لو عم مونهیم حرفش   یرو

 نکهی و قبل از ا  بردم  لشیموبا رو سمت  و دستم شدم که به سرم زد، خم یفکر با
 .دمیکش رو از دستش  لی موبا حرکت  هیبشه، با  حضورم   یمتوجه

 بهش توجهی، بشد ره یخ بهم گرد شده  یها بلند شد و با چشم یصندل  یشتاب از رو  با
 بردم.  گوشم رو سمت  ل ی موبا

 اومد؟! الو؟  ینازل تو بابا؟ نکنه یی با منه؟ کجا  الو؟! پناه گوشت  -

و  فاصله دادم  رو از گوشم  لی موبا  دیو با ترد  دادم  رو قورت  دهنم گرد شد، آب هام چشم
 اش هم صداش هم شماره  اسم  ! هم نیلیشدم. خودش بود! آ رهیشده، خ و یس به اسم 

 د! بو ی کی

:  دیغر ی و عصب د یکش رو از دستم لیموبا  ی که با پرخاشگر در اومد  دختر از بهت  انگار 
 ؟ ی هست یاصال تو ک  ؟ی به چه جرات ؟یکشی م از دستم   لویموبا  یچ واسه ی عوض یکه یمرت
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 ق یلب زدم: رف یدار خش ی و با صدا  دمیکش ام شده  خشک ی ها لب  یرو گوشه شصتم
 مهراد! 

 گفت: مهـ... مهراد؟ مهراد خودمون؟  افتاد و با ترس  ِمن ِمن  به

 شد.  وارد کافه  یباز شد و نازل یکه در چوب دادم تکون  ی سر

 نزن!  یحرف یشدم و لب زدم: به نازل رهیبه دختر خ عجله  با

تو  کردم  یسعرفتم و   واریکنار د ز یسمت م بهش توجهیکه ب بزنه  یباز کرد تا حرف لب 
 چشم نباشم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

  یطوس یسمت کاناپه  یا شل و وا رفته  ی هاو با قدم  انداختم  یکفش جا  یو رو  دیکل
 کاناپه انداختم.  ی و رو  خودم  حرکت  هی  یخونه رفتم و تو 
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بود  ده ی چسب ی زیچ ه یامروز انگار  یها اتفاق  دن یبا د طرف   هیو از  بودم  خسته  یحساب
که  ! هر دفعهگرفتی درد م م،دادی م رو قورت  گلوم  هر بار که آب  کرد؛ینم و ول  به گلوم 
 . شدی هام مشت مدست  اراده یب رفت،ی آلودش م اشک  یها چشم سمت  فکرم 

داشت   نداشتم، کم کم  براشون  ی و جواب خوردی م چرخ  که تو سرم  ی مبهم یها سوال 
 .  کردی م  اموونهید

  سمت  بخوابم، اما فکرم  کردم  یهام گذاشتم و سعچشم  یو رو  و آرنجم دم یکش یپوف
 طاقت  یکنه؟ چجور یکار ن یهمچ دختر  هیبود با  تونسته  ی شد. چجور دهیکش آرمان 

  ینازل کنه و بره؟ اگر  ولش  تونست  یو دم نزنه؟ چجور نه یرو بب ینازل ی ها آورده بود اشک 
 من بـ... یبرا 

ببره؛   تا خوابم  فشار دادم  بهم  شتریهام رو برو پس زد و با حرص چشم  پوچم  فکارا
 برد.  کم خوابم  که کم داشتم  نگه هام رو بسته اونقدر چشم 

 

 *** 

  یرو روبه ز یرو به م آلودم  خواب  و نگاه  هام رو باز کردم به زور چشم ل ی موبا زنگ  یصدا با
 ی و گوش رو بلند کردم  کردم. دستم  داش یپ همه دفتر و قلمو  اون  نیکه از ب دوختم  کاناپه

 دادم. قطع بشه تماس رو جواب  نکهیزدم و قبل از ا رو چنگ 

 جانم؟  -

 هی  یصدا  نکه یتا ا دیرسینم به گوش  یزیچ قیمع ی ها نفس ی به جز صدا  یالحظه  چند
 نجوا شد. تو سرم  رمردیپ

 پسرم؟  یبابا جان؟ خوب -

 خ یس  ارادهی افتاد و ب به دلم یبد آشوب  لحن مضطربش دن یچرا، اما با شن دونمینم
 لب زدم: شـ... شما؟!  یادو رگه  یو با صدا  کاناپه نشستم  ی رو
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 ت ینماز صبح اومد، وضع یبرا  ی خانوم هیجان   گفت: بابا مش و با آرا  د ی کش یقیعم نفس
 شد از حال رفت! پسرم  تا وارد مسجد  م؛یداد نداشت، اما تو مسجد راهش  یخوب
 تو بود بابا جان.  یشماره، شماره  نیرو نگاه کرد، آخر لش یموبا

 ام؟ یو لب زدم: کـ... کجا ب دادم  رو قورت  دهنم آب

 

 

 *** 

و  کردم  رو مشت  هام دست  ، دم یبه هم کوب شدم و در رو محکم ادهیپ ن یاز ماش عجله  با
که  دم یدو  یدر اصل و سمت  رو باز کردم  ش یدر مسجد رفتم و در آهن سمت  سرعت  با

 کرد.  متوقفم ی مرد ی صدا 

 ! لهیتعط مسجد  یاومد   رید -

و زمزمه کردم:   دوختم رنگش  ی مشک  یها رو به چشم و نکاهم  دادم  رو قورت  دهنم آب
 .دیزده بود  به من زنگ 

  نوشته بزرگ  اش شهیش ی مسجد که رو ی کرد، به در ورود زمزمه  یآهان دیباال پر ابروهاش 
 ، اشاره کرد.شده بود بانوان 

به  نگاهم  که  در هم وارد شدم  یهاپرت کردم؛ با اخم در  یرو در آوردم گوشه  هامکفش
کرد و   آلودم  صورت بغض   یحواله   یخورد. لبخند مهربون گره  ی رمردیپ یپژمرده  نگاه 

 ام گذاشت. شونه ی و رو  دستش 

 بابا جان.  ی اومد  خوش  -
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که با دست اشاره کرد، دوختم، اما با   یی شده رو به جا سیخ یک دمیکه نفهم ی نگاه
و با   دیچک از چشمم  یاشک مسجد افتاده بود، قطره  یگوشه  حالی که ب ینازل دن ید

 رفتم. سمتش  یجونی ب یهاقدم 

که    ییتا جا  کشه،یم که بتونه  یی به خدا دروغه! مرد تا جا  کنه؟ینم هیگفته مرد گر یک
 بفهمه ی! وقتشکنهی ! مشهیبه بعد کمرش خم م ییجا  هیکنه، اما از  یتحمل م بتونه 

 !یلی... خرهید یلیخ ! کردی نگاهش م دینبا  یشده که حت  یناغافل عاشق کس

 بود. دتر یهم سف  وارید از گچ شدم؛ صورتش  ره یخ و به صورتش  نشستم  سرش  ی باال

گفت:    یبا کج خلق رمرد یپ که کردم  بغلش حرکت   هیو با  بردم  ینازل رو دور کمر  دستم  
 خواهرت؟   ایبابا؟ زنته  یبهش  محرم

 . یحاج شدم و لب زدم: زنمه رهیقرمز مسجد خ گل  یها به فرش  شرمنده

بهش دروغ گفتم،  دم یکشیکرد، خجالت م  می و سمت در راهنما  دی کش یاآسوده  نفس
اما   ،وارشمیبه د وارید  یهیهمسا  ای  قمهیرف یه برادر زاد بگم  شدیبود؟ نم یاما چاره چ

 بود!   نی ریش چقدر لفظ زنم

در  رمردیرفتم؛ پ ن یو سمت ماش دم یهام رو پوشکفش  اطیو با احت زدم  رو پس افکارم 
اش  کرده  خ ی به دست  که دستم  خوابوندم  عقب   یصندل  یو رو  یرو باز کرد. نازل ن یماش

  نیو سوار ماش کردم  رمردیاز پ  یرو بستم. تشکر ن یدر ماش و با عجله  کردم  یخورد، اخم
 شدم. یراه مارستان یب سمت  ت شدم و با سرع 
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، انگار صد سال  داشت  یدگیگرخ هام رو باز کردم، بدنم چشم   یدیشد  یاحساس تشنگ با
هام رو تو  و چشم  دادم رو به زور قورت  ردم. آب دهنمنخو جا نشستم و تکون  هیبود که 
  مارستانیبه ب کارم  دم یفهم  دقت کم یاما با   د،یدی هام تار مچرخوندم؛ چشم حدقه 
 .دهیکش

وارد اتاق   در هم  یها که در باز شد و رادمان با اخم نشست  لبم  یگوشه  یتلخ پوزخند
 شد. ره یو بهم خ ت گذاش  زی م یبود و رو  که دستش ی شد؛ پاکت

دادم، هوا   مارستانیب یو به پنجره  گرفتم  رو از رادمان  آلودم  بغض  و نگاه  دم یگز لب 
 .رفتی ام رژه ماعصاب نداشته  یرو  کبوترها   یروشن بود و صدا 

 ؟ یخوب -

سر خورد و   چشم  یاز گوشه   یاشک یو قطره  هام شکست زدم که سد اشک  یتلخ لبخند 
 ام رفت. چونه  ر یتا ز 

، خوبم! اگر خوب بودن به بغض دارمه  یهاآره خوبم! اگر خوب بودن به خنده  خوب؟
 متحرک!   یمرده  هی... ستم یزنده ن گه ی! فقط د می، خوبم! اصال من عال آخر شبمه  یهاه یگر

کم  ه ی گفتی کتر مبه خودت هست؟ د  حواست  ی رو ندادم که باز ادامه داد: نازل جوابش 
سرما    هیبا  ممکنه   یکه حت یشد  فی! اونقدر ضعیریگی م هیسوءتغذ یبر شیپ گه ید

 برات  ی تو اتفاق دونهی م ست؟یبه خودت ن چرا حواست  ؛یایساده از پا در ب یخوردگ
 اد؟ یم سرمون  یی چه بال فتهیب
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  مارستانیب رنگ  دیسف  یبه مالفه یدوختم؛ چنگ ش یعصب رو به صورت  سم یخ یها چشم
تنگ  دلش  یک کنه؟ی م هیگر  یآخه؟ ک شهیم ی چ رمیبم لب زدم: من  و با بغض  زدم 
 شه؟ یم

 کس! چیادامه دادم: ه ی و با لبخند تلخ کردم  رو پاک هاماشک 

  ی هاو با چشم نشست  به تنم یبودنش، لرز بد  ی زد که به خاطر ناغافل ز یم ی رو ی مشت
کرد و خواست لب باز که در باز شد  شدم، با حرص نگاهم  رهیو گرد شده بهش خ سیخ

 وارد اتاق شد. یانسالیو مرد م

بلند شد:  که صداش  که مخصوص دکترها بود، گرفتم رنگش  دیرو از لباس سف نگاهم 
 دخترم؟  حالت بهتره 

 گفتم: بله! یاخفه  یبود با صدا ره ی طور که به پنجره خ همون 

سرما    هیکه   یشده! جور ف یضع یلیخ بدنت  یمنیا  ستمی کرد و گفت: س یاسرفه   تک
 دختر جون؟   هیچه وضع نی! اساده از پا بندازتت  یخوردگ

 : االن چطوره؟ دیپرس ،یدار خش  یکه رادمان با صدا دیچک از چشمم یاشک قطره 

 . نشیببر دی تونی بشه! بعد ِسُرم م تیتقو  دیاالن حالش خوبه، اما با  -

 لب زد و از اتاق خارج شد. یکنمی م کرد که دکتر خواهش  ی کوتاه تشکر 

، شدم دکتر از اتاق رفت  تا مطمئن  ن ی هم یبرا  رو نداشتم  هاش حت ینص ی  حوصله
 هام رو بستم. و چشم  دم یسرم کش یو رو  مارستانیب  رنگ  دیسف یمالفه 

رو محکم گاز   گوش دادم و لبم  رادمان  یهاحت یچقدر گذشت، چقدر به نص دمینفهم
  یصندل  یکه رو م به خودم اومد  ینگم که دلخور شه! اما وقت بهش یزیگرفتم تا چ

 بودم.  شده  رهیخ یچا  بودم و به بخار رنگ خونه نشسته  یاقهوه 

 نشست.  ام شونه ی رو  یکه دست دمیکش ی و آه قالب کردم   وانی ل یو رو  دستم 
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 ؟یکشی چرا آه م -

 ندارم!   یبه زندگ ید یام  گهیپناه؛ د دمیزدم و آهسته لب باز کردم: به ته خط رس یپوزخند

شدم   رهیبهش خ حوصلهی؛ بزنگ در بلند شد یکه صدا بزنه  یکرد و خواست حرف ی اخم
 رفت تا در رو باز کنه.  رونیب کرد و از آشپزخونه یکه نچ

که با   یخوب یکردم به روزها   یفرستادم و سع رونی بار آه مانند ب نی دوم ی رو برا نفسم
اما وسط خنده با   دم،یخندی ! موونهید آدم  هی شده بودم قای، فکر نکنم. دقآرمان گذروندم 

 .کردمی آرمان بغض م ادی

بلند شدم؛ از   یصندل  یگرفتم و از رو ک ی رو از ظرف ک نگاهم  یزیچ شکستن  یصدا با
  یقهیکه تا چند دق  ییهاشهیزدم و به خورده ش رون یب کم ینه چندان کوچ یآشپزخونه

 شدم. رهیگلدون بود، خ  شیپ

  یکه رو یی هاشه یرو از خورده ش و منگ نگاهم  جی، گدارش  بغض  یصدا   دنیشن با
شدم؛ خودش بود!  رهیخ بهش ده بود، گرفتم و با بهت ش ختهیخونه ر یهاک ی سرام
 که به خاطرش پدرم رفت!   ی! همونهامهیکه باعث بدبخت یهمون

 یاون زن گه یبود، اما شکسته شده بود، د ی ... باور نکردندمشیسال د  کی بعد از  باالخره 
 نبود!  ستاد،یای م نهیآ یرفتن، سه ساعت جلو  یساعت مهمون ک ی  یکه واسه 

 صدام رو کنترل کنم. کردم لرزش  یرو محکم بستم و سع هام چشم

 پناه؟!  کنهی کار م یچ  نجایخانوم ا  ن یا -

کرد سمت   یو سع  رو گرفت  بازوش  شده  شدم؛ هول  رهیو به پناه خ رو باز کردم  هام چشم
 ...میبر ا یب ستاره؟ توروخدا  لب زد: خاله  زمان آروم  و هم  در ببرتش 

تو   گهید چرا  ؟یکنی م ینجوری: چرا ادینال هیو با گر شکست  که بغضش زدم  یوزخندپ
 تو بود!  یبرا  کردم  یبه خدا من هر کار ؟یکنی نگاه نم چشمام 
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 من؟!  یلب زدم: برا  و با بهت  شدم  رهیخ گرد شده، بهش  ی هاچشم  با

 . دمیو با حرص خند گذاشتم  دهنم  یدستم و رو  ناباور

 !  ؟یمن و بابا رو داغون کرد   یمن زندگ یبرا  -

 .یعوض شد  یلیرو پاک کرد و لب زد: خ از اشکش  سی، صورت خلرزونش یها دست  با

 ! دیکرد  ام اشاره کردم و لب زدم: عوضمآشفته و وضع  به خودم  و با انگشت  دم یخند تلخ 

هام مشت شد و با  ، دست پر از اشکش  ی هابه چشم  توجه یکرد که ب نگاهم  غصه با
  نی خودم و تو رو با ا یباش  نجایا  کهید  یقهی: تا دو دقدمیغر لحن ممکن   نیتر  رحمیب

 !زنمی م شیخونه آت

 .دیدو  رونیاز خونه ب ده،ینکش هی گفتم که به ثان رحمی و ب محکم   اونقدر

رو داخل اتاق پرت   و در رو باز کردم؛ خودم اتاق رفتم   سمت  پناه  سیبه صورت خ توجهیب
زانوهام    یو رو  و سرم  رو بغل کردم  بازوهام  . با بغض سر خوردم  وارید یو گوشه  کردم 

 گذاشتم.

 

 

 

 

 

 

 



 احساس   ی نقاش 

 
99 

 

 

 

 *** 

  نی زدم. امروز اول کرد،ی م ییخود نما یناهار خور زیم  یکه رو کیک ی به جعبه یپوزخند
 هامون یباز  وونهید  ادی! با ی! نه عشق یا نه خانواده  کس رو نداشتم   چیبود که ه یتولد 
  یصندل  یفرستادم و رو رون ی رو آه مانند ب شد؛ نفسم یجار بار اشکم ن یصدم یبرا 

 رنگ، نشستم. یاقهوه 

گوشم زدم و در  ام رو پشت آشفته ی ؛ موها شدم  رهیخ کی ک یجعبه کیبه ک بغض  با
 آوردم.  رونیب نه چندان بزرگم رو از جعبه ک یو ک داشتم رو بر یی مقوا یجعبه

  رهیشده بود، خ ن یماهرانه با شکالت و خامه تزئ یلیکه خ کیبه ک و با بغض  دم یگز لب 
بردم و   دن،یکوبی رو تو سرم م م یو دو سالگ ست یکه ب یی هارو سمت شمع  شدم؛ دستم 

 کردم. رنگ روشنش  یی گذاشتم و با فندک طال ک ی ک یرو  حوصلهیب

 .شهی آب م االن شمع  گهیبابا فوت کن د  -»

  ی! تو کخوامی گرفتم و با خنده گفتم: نم زد یم چشمک  که بهم یشکالت  ک یاز ک چشم
 که من خبر ندارم؟!   یشد انقدر شکمو 

  یسالگ نوزده  تولد کیک آدم  شهیکرد و گفت: مگه م صورت خندونم  یحواله  یلبخند
 ! شه؟یبدونم م خوامی رو نخوره؟ نه من م عشقش 

  ییها چه بهونه بن یعه! ب گرفتم و با خنده گفتم: عه صورتم   یو جلو کردم  رو مشت  دستم
 ی! اگر چاق بش چاق متنفرم  یها باشه من از آدم  ادت ی آرمان خان، اما  ! باشه ارهیم
 ببرتت!  یشهردار سر کوچه  ذارمت ی م

 لب زد: بامزه! فوت  یاشد و با لحن مسخره  رهیدادم که چپ چپ بهم خ به گردنم  یقر
 دلم آب شد بابا. صاحابو یب کن اون شمع 
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گند   ا،ی رینگ  ، گفتم: آرمن آروم شدم قفل  یها دندون  ر یکردم و از ز  یقروچ حرص دندون  با
 ! بزن تو تولدم 

هام رو  و چشم دم یکش یبا حرص پوف ؛ره یاش نگتا خنده  دیکش لبش   یرو گوشه  شصتش 
و با ذوق لب زد:    دیام رو بوسگونه  ها رو فوت کردم، آرمان بستم و بعد از آرزو کردن، شمع 

 آرمان!«  نفس ی تر شد   ریسال پ هی

  یاگه ید رو سمت  ک ی و ک دمیکش سم یخ یبه گونه  یرو فوت کردم و با بغض دست شمع 
رو خراب   بازم تولدم  شدیم ی چ  ؟یتمام زندگ ی بود نجا یاالن ا  شدی م  یدادم؛ چ هول

   نمت؟یرو باز کنم و بب هام چشم بعد فوت کردن شمع  شدیم  یچ ؟ی کردی م

پارچ آب رو   ینگاه کل ه یرو باز کردم؛ با  خچالیبلند شدم و در   یصندل  یحرص از رو  با
که   دمی سر کش ز یم  یرو وانی ل و بدون توجه به دمش یکش رونیب خچال یکردم و از   دایپ

 رفت. سرم رژه  یرو  تلفن  یصدا 

و   برداشتم  کاناپه  یرو از رو ی کردم و سمت گوش پرت  یی شو ظرف یو تو  آب  پارچ 
 بردم. رو سمت گوشم  یسبز رنگ رو لمس کردم و گوش  یدکمه 

 بله؟   -

 !  ؟ینازل ییداد زد: کجا  بایکجا بود که به خاطر هم همه تقر  دونمینم

 .گهید باشم؟ خونم دیو لب زدم: کجا با  چرخوندم  تعجب نگاهم رو دور تا دور خونه  با

 ؟ ی ای مگه نم -

 مثل خودش داد زدم: کجا؟ مثل آدم حرف بزن خب. منم  با یاخم کردم و تقر  یعصب

 خوش.  شبت  زمیعز  یچیگفت که با حرص گفت: ه یبهش چ یک دمینفهم

  حوصلهیب مبل پرت کردم  ی و رو  ی حواله اش کردم؛ گوش  یاوونهیگرد شد و د هامچشم
 سمت اتاق قدم برداشتم.
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 ره یاش خکرده  شیآرا  یرو گرفتم و به چهره خورد، نگاهم رو از روبه شه یکه به ش یتق با
 بود. به خرج نبرده  و لطافت  یی بایذره ز  هیبشر  نی ا چرا خدا تو خلقت  دونمیشدم؛ نم

لب زو که سر تکون دادم؛   یشد، سالم  نیو زدم که در رو باز کرد و سوار ماش ی مرکز  قفل
 کرد. رنگش ی رو داخل شال طوس هاش ی و چتر رو ترکوند  آدامسش 

 خب کارت؟  -

: چه  دمیشدم و پرس  ره یرو خبهبه رو صورت نحسش  دن یند ی و برا  کردم  رو جمع  هاملب 
 خبر؟  

از   ایگفت: از همه   زد،یتوش موج م طنتیکه ش یجا شد و با لحنجابه یصندل  یرو
 ؟ ینازل

 کرد. زمزمه یی خب بابا یلیرو بستم که خ هام چشم یعصب

که  ماسکم  اون ماس  نمت،یو بب  امیب چند وقت افتاده و نتونستم  نیکه تو ا  یی هااتفاق  -
 ! فتیتو ک یدکور انداخت  و فقط واسه   یخاموش کرد 
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  نیبا ا ست ی معلوم ن اما  ه،فتاد ین ی اتفاق  چیپره ها! ه خب بابا! چه خبرته؟ توپ  یلیخ -
 عاشقته! ینجوریکه ا ی کار کرد  یچ دختره 

و داشبورد انداختم   یهام برداشتم و روچشم   یرو از رو یددو نک یرفت، با بهت ع نفسم
 لب زدم: چطور؟  ی خش دار یبا صدا

 حالش بد شد، بردنش  م یلب زد: شمال که بود   رون،یبه ب رهیو خ  دی کش یقیعم نفس
  نی، اما به نظر من اگر همگفت  شهی کرد که نم یی کارا  هی مارستان یو بعد از ب مارستانیب

 یمهمون هی مادربزرگش  شبید نکه یو ا کنهی قبولت م با کله  برگردم  خوامی م یبگ االنم
 ازش نشد!  یهر چقدر منتظر موندم، خبر  ا، امساده گرفت 

 !نی لب زدم: برو پا اعصابیرو ماساژ دادم و ب امقه یشق یکم

 ! ؟یشد، خوب یچ -

 !نی گمشو پا گمیداد زدم: ِد م تیبخوره با عصبان به دستم  دستش  نکهیاز ا  قبل

 بـ... باشه.  -

  یو رو  کردم حرصم یرو روشن کردم و سع نیماش تی که با عصبان دی پر رونیب ن یماش از 
 کنم.  یپدال گاز خال

 هاز یچ یل یخ شدیکه نم فیاما ح  ه،یچ یحالش برا  ن یو ا چه مرگشه دونستمی م خوب
چقدر   شد؛ی م  دهیکش خودش به لجن  یخودم هم زندگ یکه اگر بگم هم زندگ رو گفت 

 نگم!   یبه کس یز یو چ رمیرو بگ خودم  یسخت بود جلو 

 دونهیکه نم ینازل چارهیکرد. ب لبم جا خوش  ی رو  یو هم زمان پوزخند دم یچیرو پ چیپ
راه   چی شدن! ه کشته  ای کشتنه ای  یباز  نیا ان ی! پاکشهی نفس م جاسوس کنارش  هی

 ! ستین یاصل یها مهره  یبرا  یفرار
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 ! دیرو امضا کن نجایکه گفت: لطفا ا  رو ازش گرفتم  و بسته  دمیکش یپوف

 .گفتمی م وگرنه دونمیخانوم! نم  مامورم  که لب زد: من شدم  رهیچپ بهش خ چپ

 خب بابا بده من خودکارتو.  یلیخ -

گرفت؛   در آورد و سمتم دش ی سف راهن یپ بیرو از ج رنگش یآب لب زد و خودکار   یاباشه
 دادن  لی و بعد از تحو که با دست نشون داد رو امضا کردم  ییخودکار رو ازش گرفتم و جا 

 و در رو بستم.  رفتم ، داخلخودکارش 

خودم   دم؛ی و شال رو از سرم کش کندم رنگم رو از تنم  یمشک ی و کنجکاو مانتو  حوصلهیب
  ر یافتاد و ز  عکس از داخل پاکت  هیکه  نامه رو باز کردم  مبل پرت کردم و پاکت   یو رو 
 رفت. کاناپه

  رهیو بهش خ برداشتم  کاناپه ریو خم شدم و عکس رو از ز  دمیکش  یاحوصله یب پوف
بود،  رنگ نشسته  دیسف شیو ش   ستیدو همون  ی که تو  عکس آرمان  دنیشدم، اما با د 

 . دیهام لرز قلبم باال رفت و دست  تپش 

سر خورد و افتاد. بدون توجه  هام رو محکم بستم که عکس از دستم و چشم  دم یگز لب 
 شدم.  رهیهاش خو به نوشته  آوردم  رونیب از پاکت   یاگه ید به عکس کاغذ 

خودت فرا تر نزار که   میلیو از گ تا برات بد نشده! پات  ی بردار یباز  راگاه دست کا بهتره  -
 !  ینیبی بد م
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 پاهام شل شد و با زانو  اراده یاسم ب   دنی ، اما با دگشتم و منگ دنبال اسم فرستنده  جیگ
 رنگ خونه افتادم. دیسف  یها ک ی سرام  یرو

  نی اول یانگار برا   دم،ینرس یا جهیبه نت از اسم گرگ گشتم  یی پا تو ذهنم دنبال رد  یچ هر
 خورده بود.  اسم به گوشم نیبار بود که ا 

دست لباس   هی  دنیو بعد از پوش دم یسمت اتاق دو با عجله  د،یکه به ذهن رس یفکر با
و زنگ کنار در    ستادمی رادمان ا واحد   یروبهزدم. رو  رونیب از خونه نامه  و برداشتن  مناسب 

  یزیچ از عمو  شد یم دی برگشته بودن، شا س یپدر و مادرش از پار شبیرو فشار دادم؛ د
 .دیفهم

جواب داد. با  کردم که متقابال  یرنگش گره خورد؛ سالم  یری به نگاه ق در نگاهم باز شدن  با
 حرف بزنم.  با پدرت خوام ی من م ِمن ِمن گفتم: رادمان  یکم

 شده؟  یزیچ -

سوال ذهنم رو   عی سر   هیفقط  فتاده ین یو گفتم: نه اتفاق به نشونه نه تکون دادم  یرس
 کرده.  ریدرگ

 و وارد خونه شدم.  هام رو کنار در جفت کردم در کنار رفت؛ کفش یلب زد و از جلو  یاباشه

 ام رو جلب کرد.مادرش توجه مشتاق  یکه صدا  کردم   یو ط و راهرو  ییرا ی پذ نیب راه  وارد 

 شده!  ی چه خانوم نیدلم؛ بب  زیسالم عز  -

  دمیکش کمرش  یوار رو  اومد و محکم بغلم کرد، دستم رو نوازش  زدم که سمتم یلبخند
 ازم جدا شد.  یعل عمو  یکه با صدا 

 چه خبره باز؟  -

به  کردم؛ با دست  ی که سالمشد  رهیاومد و با لبخند بهم خ نی پا چیدر پ چیپ یپله راه  از 
 شد.  ریکاناپه جاگ  یزودتر رو  رنگ اشاره کرد و خودش  ی اسورمه  ی هاکانامه 
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که   ی: اتفاقدیکه عمو پرس نشستم کاناپه یمادر رادمان رو   ایخانوم   ده یسپ یی راهنما با
 جان؟  ینازل فتاده ین

چند تا    هی... عمو جان کردم: عـ رنگم رو چنگ زدم و زمزمه  یمشک ی استرس مانتو  با
 داشتم.  یسرمد  رضا یسوال راجب عل

 داد و کنجکاو گفت: خب؟  هیتک کرد و به کاناپه ی اخم

 دش؟ یشناسی م  ه؟یک رضایعل  نی رو با زبون تر کردم و گفتم: ا هاملب 

 شناسم،یم شد و گفت: آره  رهی مبل خ  یروروبه  زیفرستاد و به م  رونیرو با فشار ب  نفسش 
با مهبد جور بود تا   شتریبود البته ب من و بابات   یمیصم قیرف رضا ی! عل شناسمی خوبم م

  رانیچون از ا  دمش یند گهیرو از ما جدا کرد و من د شد که راهش  یچ  دونمی من، اما نم
 اما...  م،یرفت

 قدر ازش  ن یهم یچیرو عوض کرد و گفت: نه ه شد، اما حرفش  رهیخ اخم بهم با
 !دونمی م

اش معلوم بود  شده مشت   یها؛ از دست شدم  رهیخ و بهش  رو باال انداختم ابروهام 
 . کنهی رو پنهان م یزیچ

کاناپه بلند شدم که   یاز رو ی لبخند مصنوع هیو عکس نگم؛ با  از نامه  ی زیدادم چ حیترج 
  ریگفت: کجا؟ د  یاومد و شاک   رونیب از آشپزخونه یچا  ینیس  هیخانوم همراه با  دهیسپ

 دختر؟  یبر یخوا ی م زودم  ی اومد

گفتم: نه ممنون! خونه  یا و با لبخند خجالت زده  شالم پنهان کردم  ریرو ز  نامه  پاکت
 برم.  دیکار دارم با  یلیخ

 به رادمان که با حرص  ینگاه میگذاشت و ن کاناپه یروبهرو  ی چوب زیم  یو رو  یچا  ینیس
  یانداخت و گفت: نازل د،یکوب ی م ن یوار به زم ک ی ر یرو هست بود و پاش  رهیخ نیبه زم
 خواهش ازت دارم!  هیجان  
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 افتاده؟   یجانم؟ اتفاق -

 ...ـیبر م یخوای رادمان م یو گفت: برا  دیکش بازوم  یوار رو  رو نوازش  دستش 

 مامان!  -

 بزار  ادیب که نتونست  گفت: کوفت! اون بچه  برگشت و با تشر  کرد و سمت رادمان  یاخم
 .ادی به جاش ب ینازل

افتاده   ی: اتفاق دمیو پرس بود گرفتم رهیکه با اضطراب بهم خ ینگاهم رو از رادمان کنجکاو
 جون؟   دهیسپ

دختر   یخواستگار م یرادمان بر ی برا که امشب  نه یزد و گفت: واال قرار بر ا  ی لبخند
 ! ایبا ما ب یی حاال که تو تنها اد؛یب عموش، اما رها نتونست 

 نکن. تشی بلند شد و گفت: مامان اذ کاناپه  ی شدم که از رو رهیو منگ به رادمان خ جیگ

 بزنم و لرزش  به وجود اومده بود، پس  یچ یو برا  یک دونمیکه نم ی کردم بغض یسع
 صدام رو کنترل کنم. 

 برم!  دی کار دارم با یلیخ فقط االن  ام ی نه حتما م -

 پس شب منتظرتم!  ،زم ی برو عز -

  ره ی رفتم، اما تا دستم به دستگ یسمت در ورود   یجونیب ی هالب زدم و با قدم   یاباشه
 یکنی که فکر م یاونجور  یچیرادمان درست از پشت سرم بلند شد: ه یصدا  دیرس
 . ستین

کردم؛ بدون   رو باال بردم و پاکش  لرزونم  دست  که با هول  دیچک از چشمم یاشک قطره 
و نگاهش   رو گرفت. ناچار برگشتم  که مچم  و خواستم برم  در رو باز کردم  توجه بهش 

 ! دمیم  حیکردم که شرمنده لب زد: توض

 که!   ستیالزم ن و؟ی گفتم: چ یآلود لبخند بغض  با
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 ... یعنیشتاب سرش رو بلند کرد و لب زد:  با

  رهیخ قرمزش  یها ام سر خورد؛ به چشمگونه ی رو  یاشک قطره  زدم که هم زمان  یلبخند
 !یخوشبخت بش شاالیا یعن یو لب زدم:  شدم 

رو از دستش آزاد کردم و   رو گاز گرفتم و مچم لبم طاقتیشد که ب شتر یب دستش  فشار
که در باز شد و خودم   رو داخل قفل چرخوندم  دیکل لرزونم  ی هابا دست  دم؛یسمت در دو

 رو داخل خونه پرت کردم.

 دونمیحرف رو زدم؟! من که خودم م  کردم؛ چرا اون  رو بغل  در سر خوردم و زانوهام  کنار
خودم   زنم؟ی رو دارم گول م یداشتم! ک  به رادمان  ی احساس هی مدونیشده! من که م  یچ
 رو؟   خدا  ای رو 

عاشق شده! چند   نره! تا نگن   رون یاز خونه ب ام هیگر  یتا صدا  گرفتم  دهنم یو جلو  دستم 
  هی  یقلب جا هیبشم؟ من چه مگه آخه؟ مگه   نابود  دیبا یبشکنم؟ تا ک دیبا  یبار؟ تا ک
 مرگمه؟  ! پس من چهست؟ینفر ن

 ولم  ینجوریپس چرا ا ستم؟ی من مخلوق تو ن خدا مگه ستم؟یتو ن یبنده  من  مگه  خدا
   ؟ی کرد

بلند شدم،  سرد  ی هاک ی سرام ی از رو  ی در ورود یره یدستگ و با کمک  زدم به موهام  یچنگ
رفتم و با حرص   ، سمت کمد ها باال رفتم و وارد اتاق شدم از پله یزونینام یها با قدم 

 لباس مناسب کردم.  شروع به گشتن 
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سگ    یاونقدر بزنمش تا صدا  خواست ی رو با حرص بستم؛ آخ که چقدر دلم م هامچشم
اعتراف   یبرا  یکی! نیکرد؛ کار خدا رو بب لبم جا خوش  یگوشه  یزیبده! پوزخند تمسخر آم

به  لجن  نیهم مثل ا  یکیرو کنار بزاره!   غرورش  ستیداره، حاضر ن که دوستش یبه کس
 ! ذارهی رو کنار م ش یونگتمام مرد    ونی لیخاطر چند م

  یهام رو تو اومد؛ دست  سمتم  ی محکم  یهاگذاشتم و با قدم  بش یج  یرو تو  لش یموبا
 ! مینشون دختره بد یذره چشم هی د یشدم که گفت: آقا گفت با  رهیکردم و بهش خ بمیج

 د،یرس ذهنم که به  یچهار تا شد؛ با تعجب حرفش رو مرور کردم، اما با فکر هامچشم
از ذره چشم   منظورش  رو کنار بزنم و بفهمم کردم افکار پوچم یکرد. سع خی هام  دست 

 .هیچ

 !  ؟یچ یعنی -

بهش نشون   یچشم ذره  هی ! آقا گفت  ؟ی به سالمت یگفتم؟ کر شد  یچ ی د یمگه نشن -
 ! هیآقا چطور یهاذره چشم  یدونی ! خودتم خوب مفتهین راه  دنبالمون  گهیکه د م یبد

دادم و با   هیسرد شرکت تک  واری داد، نامحسوس به د توان خودش رو از دست پاهام 
ام  شده  خشک  ی هالب  نیاز ب ی او هم زمان باشه  اضطراب آب دهنم رو قورت دادم 

 ام رژه رفت. اعصاب نداشته  یرو  زمختش  یاومد که باز صدا  رونیب

 ! شهی نمون دردسر م نجای برو، ا  یندار یکار -
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  فی نه چندان کث ی ها گرفتم و سمت پله واری رو از د امه یو با حرص تک کردم  ی قورچ دندون 
  یشدم و سمت خونه  نیو اضطراب سوار ماش زدم؛ با عجله رونیشرکت رفتم؛ از شرکت ب

 کنه، رفتم. کمکم  تونستی که م یتنها کس

د چنگ  داشبور یرو از رو  ی گوش لرزون   یهادست  رو قورت دادم و با همون  دهنم آب
  یبه صدا  یو عصب رو گرفتم  پرهام  یشماره  ابونیبه خ ینگاه مین زدم، بعد از انداختن 

بوق  یبوق آزاد صدا  ی رو نگه داشتم که به جا  آزاد گوش دادم. اونقدر تماس  بوق 
انداختم و با بغض   یصندل ی و رو ی گوش یبا پرخاشگر د؛یچیپگوشم  ی تو گوشم  ی متمدد 
 .فرمون زدم  ی و رو میپدریپ  یهازدم و مشت   ادی رو فر یاسم نازل

 

 

 

 

 

 *** 

 « ی»نازل

 

بود که   یساعت میبود؛ ن رهیخ رنگ دیبه در سف  ارادهیشده بود و ب چشم وجودم  تمام 
 .انیب رونیاز در ب و دختر عموش  بودم که خودش  رهیبه در خ مثل برج زهرمار 

داشتم تا اون در  دیام گفتمیبود! دروغ نبود اگر م  داشتن زنده  دیبه ام آدمم  گه،ید آدمه
 . کنمی و من قبول نم م یدیبه تفاهم نرس بگه با هم  باز بشه و دختره  یلعنت
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اومد؛   رونی که در باز شد و اول مارال و پشت سرش رادمان از اتاق ب دمیکش یپوف
باره قطع   کی و اقتصاد بود به    یمارال که راجب طال و گرون  یو بابا  یعل عمو  یها صحبت 

شد مارال جان؟ دهنمونو   ی: چدیخانوم با ذوق پرس دهی ساکت شدن که سپ شد و همه 
 م؟ یکن نیریش

  یکس خواستمی گناه که نبود؟ بود؟! من فقط م ره؛ی سر نگ  یازدواج لعنت  نیا  کردمی م دعا
 خودم نگه دارم.  یکه بهش وابسته شدم رو برا 

که   یاخفه  یرنگش رو جمع کرد و با صدا دیچادر سف یو گوشه  انداخت ن ی رو پا سرش 
 ندارم!   یازدواج مشکل  نیلب زد: من... من با ا  داد،یم خبر از خجالتش 

و   ام رو لرزون چونه  بست! بغض  خیلحظه    هیهام تو ! دست دیکوبیگروپ م  گروپ  قلبم
و   هاک ی نوم و مادر مارال، تبرخا دهی سپ دنیکل کش  یهام رو پر کرد! صدا چشم  اشک 
شد و به قلبم فرو   یری! جوابش  تزدی سرم زنگ م  یتو ،د یبش ریهم پ ی به پا ی اله ی دعا

 رفت.

و به   بود، گرفتم ستادهیا افتاده  ن ی قرمز شده و سر پا  یهارو از مارال که با گونه  نگاهم 
 شدم.  رهیرادمان خ

نبود؟ چرا   رنگش مشخص  یر ی ق یها از چشم یچ یبود؟! چرا ه لکسینقدر را  یچ یبرا 
 د؟ یرو فهم ش یرو درک کرد و ناراحت ش یخوشحال شدینم

به صورت   یشد؛ لبخند گرفته تر جلوم   یهاین یر یکه ظرف بلور پر از ش زدم  یشخندین
ف رو  داخل ظر یهای نیریاز ش یکی و با اکراه  کردم  ی خواهر مارال زدم و تشکر یبچگونه 
 برداشتم.

هام رو به هم دست  یو با ذوق و شوق خواست گرفتم  رو از صورت کنجکاوش  »نگاهم 
  ی! نبودیبود خواستگار  پسر دوست بابا اومده  شه؟یآرمان باورت م  ی و گفتم: وا  دم یگوب
 از سر و کولش  یی و خوش اخالق بود، اصال آقا  پ ی داشت، چه خوشت ی چه کماالت ینیبب
 !  ختیری م
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آشپزخونه  یو خودش رو تو   دیپر آشپزخونه ُاپن  ی از رو  هویزد و  یخونسرد  لبخند
 و چند قدم عقب رفتم.  گفتم ینیه انداخت که با وحشت 

به  مین یب خوردم ی که اگر تکون م ک ی شد، اونقدر نزد ک ی نزد همون لبخند ترسناکش  با
 و تو دستش  رنگم  یمشک ی از موها   یارو قورت دادم که تره  . آب دهنمخوردی م شینیب

 چرا باورم نشه؟  شه،یمباورم   زمیلب باز کرد: آره عز  یخش دار یو با صدا  گرفتم 

هام دوخت و با حرص  بود رو به چشم شبش که حاال رنگ خون گرفته  رنگ  یها چشم
 آره؟   د؛یباری ز سر و کولش ما یی و خوش اخالق بود؟ آقا  پ یلب زد: که خوشت

و با نفرت ادامه داد:  دیکش ی حرص پوف که با همون  رهیام نگتا خنده  و گاز گرفتم  لبم 
تو   بجنبم ری به خدا اگر د گهی عاشق! بسه  د هیخواستگار  هی! هر روز  مایکرد  یریعجب گ

 . زنهی حرف م من از خواستگار   یو رو جلو  چشمیب  یدختره  کشهینم هوا زدنت؛ خجالتم 

گذاشت و گفت:   دهنش  یرو مشت کرد و جلو  دستش  تی فاصله گرفت و با عصبان ازم
که من   اخالقه ترم! اگر خوش خوشگل  که من از اون  بگه اگر خوشگله  ست ین یکیعه عه! 

 ! ترم خوش اخالق 

رو بهم دوخت   دم؛ نگاهش خنده ز  ریز  یبلند پق ی خودم رو کنترل کنم و با صدا  نتونستم 
 !  ا؟یحیب یداره دختر  : کجاش خنده دیو با حرص غر 

هاش رو دور  که دست  رفتم و محکم بغلش کردم  خودم رو کنترل کنم، سمتش  کردم  یسع
تا تو   ، گفتم: آرمان... من داشت  خنده  یهاکه رگ  یی صدا حلقه کرد؛ با همون  فم یکمر ظر 

و خوش اخالق   پی خوشت خوادی حاال م کنمیفکر نم زیچ چ یکس و ه چ یرو دارم به ه
 و گند اخالق باشه.  ختیریب خوادی م  ایباشه 

جدا  اش کردم و ازش حواله  یشعوریبلند شد، ب غمیج یگرفت که صدا  از کمرم  ی شگونین
 فتم یمن ب ی عنیچپ چپ نگاهم کرد و گفت:  که با حرص  دم یرو مال شدم؛ با درد کمرم 

 گه؟ ید یکی سراغ  ی ریم  رمیبم

 گفتم: صد البته! اد،یم  رونیاز دهنم ب یبفهمم چ نکهیتکون دادم و قبل از ا یسر
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لب  ی آروم یو وا  دم یتو سرم کوب با دست  کرد که محکم گرد شده نگاهم  یهاچشم  با
که با حرص داد زد:   کردم  دنی شروع به دو هویو  ب عقب رفتم عق حی لبخند مل هیزدم؛ با  

 !« ینازل حالله خونت  رمت یبگ

رنگ فرش   ی انسکافه  یهارو از گل  از اشکم  پر ی هاچشم  که ام نشست شونه ی رو ی دست
چند   ؟ییجان کجا  یزد و گفت: نازل یشدم؛ لبخند مهربون رهیخ خانوم   دهیگرفتم و به سپ

 دفعه صدات کردم.

  یخش دار یو با صدا  کردم  سر خورد که با دست پاکش  چشمم  یاز گوشه  ی اشک قطره 
 حواسم نبود. جون  ده یسپ د یلب زدم: ببخش

 .میبر م یخوا ی نداره؛ پاشو م یاشکال -

 .میزد رون یب از خونه ی گرم یتکون دادم و بلند شدم، بعد از خداحافظ یسر 

بهش،  توجهی، بفرمون نشست  پشت یرو باز کرد و بدون معطل نیماشدر  رادمان 
متعجبش بلند  یکه صدا  کردم  کردم و شروع به راه رفتن  پالتوم  بیج ی هام و تودست 

 .  گهیسوار شو د  ا ی! ب؟ی ری شد: کجا م

 تنها باشم!   خوامی و خونسرد گفتم: م برگشتم  سمتش 

! نگاه به  ؟ی تنها باش یخوا یم  یچ یعنید و گفت:  آور رونی ب نیماش یرو از پنجره  سرش 
   ؟یساعت کرد 

 نداره!  یزدم: به تو ربط کردم و داد یدندون قروچ  یحرص

  یگفت: نازل یکه عمو عل زد یشخندیرو خورد و ن بزنه، اما حرفش   یباز کرد تا حرف لب
 طولش نده.  یاد ی! ز خطرناکه جان 

که  بهم فهموند  ن ی ماش  یهامانند چرخ  ژ ی ق یکه صدا  لب زدم و دوباره راه افتادم   یاباشه
 رفتن.
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  دهیکه به گلوم چسب یاز بغض سرم  ینیهام از سنگدست  یاز سرد  نویخوب نبود! ا  حالم
 میزندگ ی هاکابوس  و وسط تموم   ادیب یکی  خواستیهنوز دلم م یاز طرف  دم؛یبود، فهم

بگه نفس آرمان   شه یکنه و مثل هم بغلم ادیب م شد! آرمان تمو  یکات! باز داد بزنه و بگه 
  کردیاگر رادمان ازدواج نم دیهم دلم از رادمان پر بود؛ شا  یبود، از طرف لم یف هی زیچ همه 
 آغوشش رو فراموش کنم.  ی رو، گرما  رو، خاطرهاش  آرمان  یبه راحت  تونستمی م

رادمان نه...   ؟ی نازل یلب با حرص گفتم: تو چرا انقدر  احمق  ریو ز  دم ی خند  هاوونهید  مثل
 رادمان... اصال چطوره بگم  یبگ نداشته باشه به همسرش  مارال دوست  دیآقا رادمان! شا 

 !  امهر؟یآر  یآقا

  یبدن؛ چ هی دو روح در  ای بدن!  هی ی تو  تیکه نبودم، بودم؟! شده بودم دو شخص وونهید
هم رادمان باشه هم  شهی مان دو نفر رو داشت؟! مگه مهم ز  شهی شده بود؟! مگه م

که صد البته   نمونه گری و باز   انتکاریآرمان خ ست؟ینفر ن ک ی  یقلب جا هیآرمان؟! مگه  
 د؟ یکشی م  دک یرو  اسم متاهل  گهیکه د یرادمان ایاسکار داد   یزه یجا بهش  دیبا

منه! چه   د یسوار بر اسب سف یآرمان همون شاهزاده  کردمی ساده لوح بودم که فکر م چه
خشم   خواستمی ! چقدر احمق بودم که مدمیرو نفهم هاش کردن  یباز  خنگ بودم که نقش 
 به جون بخرم!   خدا رو به خاطرش 

  یهاو آب  پر از آب بود رفت  توش  که به خاطر بارون  ک ی کوچ یچاله   یکفشم تو یپاشنه
  دمیکش رون یب رو از چاله  پام  کرد؛ با حالت چندش  س یرو خ کتونمذره از شلوار  هی فیکث

و  رو ادامه بدم، اما با باال آوردن سرم  راهم  میگل ی کردم بدون توجه به چکمه  یو سع
 به تنم نشست.   ینا آشنا لرز بد ابون یخ دن ید

 رعشه به تنم یعنتسکوت ل نی باد بود و ا یرو پر کرده بود، صدا  ابون یکه خ یی صدا  تنها
  شهر قدم  یها پس کوچه  شب تو کوچه  نصفه  کی بود که ساعت   ی فکریب اندخت؛ی م
 . کردمی فکر م و به بخت شومم  زدمی م
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نشد!  رم یدستگ  یکی جز تار یز ی، اما چطرف و اون طرف انداختم  ن یرو ا  با ترس نگاهم  
شروع به   ی لرزون  یهاکردم و با قدم  رنگم  یطوس ی پالتو  ب یج یرو تو  زدم  خی  ی هادست 

  هیاول رو بر نداشته بودم که  کنم، اما هنوز قدم  دایرو پ تا بلکه راه خونه  کردم  راه رفتن 
 ترمز کرد.  پام  ی جلو  رنگ ی مشک ون 

که فرا تر از حد  یی هادو قدم عقب رفتم، با چشم ارادهیو ب دم یکش  ینیوحشت ه با
از  یکل یمرد ه  هیباز شد و  راننده  شدم؛ در کمک  رهیخودش گرد شده بود، به ون خ

 از نظر گذروندم.  یفیشد و با نگاه کث ادهیپ ن یماش

شلوار   بی ج یرو تو هاش ، دست قدم عقب رفتم  هیرو صدا دار قورت دادم و   دهنم آب
 جون!   خانوم  گفت: سالم  یامسخره  شخندیرنگش کرد و با ن ی مشک

رو نداشتم. در  یزیچ لیو تحل هیشدم، توان تجز  رهیها بهش خفرار مثل احمق یجا به
 چپش  چشم ن ی تفاوت که پا  نیشد با ا  ادهیپ نی از ماش  گهیمرد د هی باز شد و   عقب ون 
 .دادی ر مهشدار خط بهم دستش  یتو  رنگ د یسف بود و دستمال  ه یاز بخ یخط بزرگ

بردارم!   از قدم  قدم  تونستم یبود که نم  ده یبیجس نیبه زم بودم و رسما پاهام  شده  محو
  دمیکش یق یعم ! نفس میحال شده و تو چه  یچ دمیتازه فهم دور کمرم  یدست دن یجیبا پ

مرد   نکهیشدم. قبل از ا  رهیبود خ ستاده ی ا روم که روبه  یاول مرد  جلب یهاو به چشم 
.  دمیشکمش کوب ی تو که داشتم  یزور و با تمام  رو باال بردم  بده، پاهام  شونن ی واکنش
افتاد و   ن ی زم یو رو  کرد  ر یگ چاله  ی تو  که پاش  عقب رفت  یو چند قدم دیکش ی داد

 خورد.  ابونیکنار خ   دیسبز و سف ی هاسرش به جدول 

بود، نگاه کرد که   ستادهی ا غول جلوم  هی مثل  شیپ یقه ی د دقکه تا چن ی به مرد  شده  مسخ
داد و دو سه قدم   رو از دست  که تعادلش  دادم  استفاده کردم و هولش  ش ی حواسیاز ب

  ی هااد یبه فر رو گاز گرفتم. بدون توجه  راستش  و دست  خم شدم عقب رفت؛ با عجله 
  دهنم ی گس خون رو تو یکه مزه  ار دادم فش دستش  یهام و رو قدر دندون دردناکش اون 

رو  دهنم  یو خون تو  ولش کردم  رو ناکار کردم  مطمئن شدم دستش ی احساس کردم؛ وقت
 کردم.  تف 
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  رهیخ بهم به خون نشسته  یها و باال آورد و با چشم  بهش انداختم که سرش  ی نگاه مین
 ! یشد و نعره زد: عوض 

  دنیشروع به دو که داشتم  یبا تمام توان شیعصب  یبه چهره  توجهی و ب زدم  یپوزخند
  ز یو پا ت  دمیکش  یقیعم و نفس ستادم ی . ناچار اآوردم  کم که نفس  دمی نقدر دوکردم؛ او 

 م ینیو ب دهن یرو  یسیخ و دستمال  دیچیپ دور کمرم  با خشونت  ی، اما دستکه برم  کردم 
 قرار گرفت.

  ! نمشیبی دارم م وجود نداره، اما من  گفتنیکه م  یی همون جا بود!  ایته ته دن نجایا
تار   هام چشم که کم کم  افتادم تو بغلش  حال یو ب کنم تقال  تونستم ی... نمخسته  بودم 

 شد.

 

 

 

 

 »آرمان« 

 

زدم   ابونیخ کف   یهازه یبه سنگ ر ی بلند باغ گرفتم؛ لگد  یها وار یرو از د سرگردونم  نگاه 
اشتباه    هی!  یحساب شده عمل کن  دی: بادیچیسرم پ ی پرهام تو  شی پرتشو یکه صدا 

 .میرو از دست بد ینازل شهیباعث م کیکوچ

 .دیکش یی بلند باال سیگذاشتم و ه م ینیب یانگشتم و رو طاقت یب

 .خورهی نگو که حالم از خودم به هم م ینجوری! نگو... امیدیو از دست نم ینازل -
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 شبش  رنگ  یهابا چشم  ستاد،ی ا روم روبه کوتاه  گرفت و با چند قدم  نی رو از ماش اشهیتک
 از نظر گذروندم و گفت: بزار خودم وارد عمل بشم...

برم... تو فقط حواست به   دیتر از قبل لب زدم: نه! خودم با و مسمم  دم یحرفش پر وسط
 باشه. ینازل

هاش  حرف دن ینرس جهیاز به نت یرفتم؛ عصب باغ وار ید و سمت  زدم  به شونش  ی اضربه
 کرد.  رو قالب  هاش اومد و دست  نثارم کرد، سمتم  ینفهم

بود،  یبند کردم و با هر ضرب و زور  وار ی ، دستم و به دگذاشتم  دستش  یچپم و رو  ی پا
 .دم یخودم رو باال کش

کردم و   یرو داخل باغ انداختم؛ اخم  خودم  پرش   هیو با    به اطراف باغ کردم ینگاه مین
 ندادم.  دیچیپام پ یکه تو  ی به درد بد یتی اهم

رو دور تا دور باغ   کنجکاورم  و نگاه  بلند شدم  اط ی دار باغ با احت نم یها چمن  ی از رو 
 چرخوندم. 

  زدیم داد ماز اعماق وجود یک ی. انگار  نداشتم.. یباغ حس خوب و سکوت  یخلوت ن یا به
 دلم انداخته. یآشوب تو ینجوریکه ا ه ی! اما اون دردسر چیافتاد یکه تو بد دردسر

  ینجات نازل یندم و رو ی تی احمقانه اهم احساسات نی کردم به ا یسع شه یهم مثل
 تمرکز کنم! 

  یتورو   یتا نازل ستن یهم احمق ن که پرهام از باغ داد... اونقدرها   یابه نقشه توجه  با
 . برده باشن  ال یو

تا  دم یهام سرعت بخشبست و به قدم  لبم نقش   یگوشه  یپوزخند فکر ناخودآگاه  نی ا با
 رو از باغ خارج کنم. ی نازل گرگ  از اومدن  قبل 
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 « ی»نازل

 

هام  چشم هام رو باز کردم، اما به محض باز کردن که به بدنم نشست، چشم  ی لرز  با
 سراغم اومد.  یسردرد بد 

  کی مثل  دفعه تمام اتفاقات  هیرو دور تا دور اتاق چرخوندم، اما   و نگاهم  دمیکش یآه
 هام رد شد.  چشم  ی از جلو لمیف

به طناب   د بشم که چشمم بلن از جام  کردم  یدهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و سع آب
باز بشه، اما   تکون دادم تا طناب دور دستم  رو محکم لرزونم   یهاافتاد؛ دست  دور دستم 

 و از دور دستم آزاد کنه. نداشت تا حصارش  الیانگار طناب خ

  نجای! ا دیکمکم کن لب زدم: کمک... توروخدا  یلرزون  یو با صدا گرفتم  از لبم  یگاز 
 د؟ یآورد  یچ  یرا ب کجاست؟! منو 
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  دنیبه دلم انداخت، استرس و ترسم با د یبد سکوت مرگبار آشوب ن یو ا   ومدین ییصدا 
 یبیتنم به طرز عج و تمام   شدیم  شتریبه لحظه ب و پام لحظه  دستم دور مچ  طناب 

 . دیلرز ی م

که در با  و رها کردم  نفس لرزونم م،یگل ی هابه کفش  رهیانداختم و خ نی رو پا سرم 
 باز شد. ی مانند ژی ق یصدا 

هام  چشم ی تو  اشک   دنشیدوختم، اما با د اشده ی و به قامت بلند و کش  شمیپرتشو  نگاه 
سال؟... دو سال؟... سه سال؟ آره دو سال از   هی دمش؟ ی که ند شدیچند وقت م ؛دیجوش
چرا   کنه؟ی! چرا خشک شده نگاهم م گذرهی م شی وفای... دو سال از بگذرهیم ش ی نامرد

بود؟ پس   از من نگذشته  رضا ی آرمان به خاطر پول عل مگهشدم؟   ره ی بهت زده بهش خ
 بود، نه؟  یعاد بودنش  نجایا

بشه   یکس ی دلت وابسته  یچرا گذاشت ؟ی اچرا انقدر بچه ،یا تو چرا انقدر ساده  ینازل آخ
 بودم!  وونهی بدهاش دلم براش ضعف رفت... قطعا د بودم که با تمام  وونهی که پوچه؟ د

  ستاد،ی ا روم روبه کرد؛ با چند قدم کوتاه  یو نچ هم گذاشت  ی رو رو محکم  هاشپلک 
 آورد.  رونیرو ب ضامن دارش  ی فرو کرد و چاقو  شلوارش  بیج ی رو تو دستش 

 ! ؟یکنی کار م ی چ نجایت... تو ا -

 !  سی لب زد: ه ی خش دار ی کرد و با صدا الش یخیب یچهره  یشنرو چا اخم

سگ   یدونی آخه دختر؟ مگه تو نم ه یچه سوال نی لب باز کردم: ا و آهسته  زدم  یپوزخند
 رضاست؟ یعل

 زر زر نکن.  -

 باشه؟  یاگه ی، امر دگفتم: چشم  یز ی و با حالت تمسخر آم زدم  یشخندین

و   پا دور مچ شده ده یچیپ رو سر طناب  هم فشرد و تمام حرصش  ی و رو   هاشپلک 
 کرد.  یدستم، خال
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 و مچ  ندادم  بهش  یتیدر رفت؛ اهم بلند شد و سمت  ها با عجله طناب از باز کردن  بعد
 بود.  رو قرمز کرده  تا دور دستم  دور رد طناب  ،دم یرو مال دستم 

 .میبر  لند شوب یش گرگا  خوراک یخوای اگه نم -

رو دور تا دور اتاق چرخوندم و با   بلند شدم؛ نگاهم  ی چوب یصندل ی و از رو زدم  یپوزخند
 رو تکون دادم. سرم  یی پرو

با اون   یبودن! چه فرق ریش تو دهن  یعنی ! با تو بودن ییگرگا  از همون  یکی قا ی تو دق -
 کن. ملتفتم ؟ی دار یعوض

که  زل زدم  بهش ال یخیکرد؛ ب و برندازم  ستادیا  روم رو با شتاب ول کرد و روبه یآهن در
 رو تکرار کرد.  من  متقابال کار 

رو   شد و دستم خم یکه ناگهان بودم و منتظر عکس العملش  کردم  نگاهش  کنجکاو
 زد.  رونیب کرد و از اتاق  قفل  دستش  ن یمحکم ب

دنبال   ذهنم ی کنن؛ تو اموونه ی تا امشب د دست به دست هم داده بودن  ی همه چ انگار 
 . دمی نرس یچیبودنش گشتم، اما به ه نجایا  یبرا  یلیدل

 م؟ یریم  م یآرمان کجا دار -

که  و لب زدم: اللم انداختم  ش یجد رخ  میبه ن ینگاه مینداد که با تمسخر، ن یجواب
 .یشد

حرکت    هیرو آروم کنه، اما تو   تا خودش  هم فشرد   یهاش و رو پلک  ؛ستاد ی ا حرکت  از 
 داد.  به عقب هولم  یناگهان

که از درد جمع شده بود،   یاو با چهره  گفتم یبه کمرم خورد، آخ یابه خاطر ضربه اراده یب
 . دمیرو مال کمرم 
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 بهتره  کنم؛یکه نم یی چه کارا  بشم من سگ  یدونی که م کرد و گفت: خودت  نگاهم یخنث
 !یزر زر اضافه نکن

 چطوره؟  زمزمه کردم و گفتم: چه خبرا؟ کار و بارت  ی خنده عجب با

 شدم.  رهی رنگش خ یری ق یها به چشم و با نفرت  رو خوردم  امخنده

 خوبه نه؟  سگ بودن  حقوق  -

  یحرف تو  ی مرد  ی بزنه، اما با صدا یباز کرد تا حرف کرد و لب  یقروچ حرص دندون  با
 خشک شد.  شدهن

 آرمان؟  -

  یرو تو  ازم فاصله گرفت؛ دستم  چند قدم  ی اعصاب رو شخندیلب زد و با ن یای لعنت
با  شه؛یاش سبز مدر خونه اد،یبدش م وار گفت: مار از پونهو زمزمه قفل کرد  دستش 
 ! یدویم سه فقط   یشماره 

که درخت مانع   میبود ستادهیا ی. جورلب زدم  ی ااومده، باشه  شیپ  تی از وضع یناراض
 .نهیشده بود تا مرد من رو بب

که مرد   دیفهم شدیشده بود، م ختهیر  نیزم یکه رو  ییهاخش خش برگ  یصدا  از 
 به دلم انداخته بود.  ی ترس بد ی کینزد ن یو ا شده  ترک ی نزد

 !...کی  -

 و آهسته لب زد: دو.  رو فشار داد  که آرمان دستم  دم ی کش یقیعم نفس

رو   داد مرد، قلبم یشدم که صدا  دن یدو یو صدا قورت دادم و آماده  رو پر سر  دهنم آب
 . از جا کند 

 ! دهیم یرو داره فرار دختره  ن یایب -
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 فقط برو.  -

  یو سع دم یدو که تونستم  ییاطراف تا جا  تیبه موقع توجه یو ب کردم  رو حبس  نفسم
 کنم. ی ریجلوگ خوردنم نیکردم از زم

و    زدمیم نفس نفس  دنی، به خاطر دوتنومند باغ پنهان شدم  یهااز درخت  یکی پشت 
 اصال خوب نبود. ن یا

و آروم باشم؛ آب دهنم  بکشم ی منظم یها نفس کردم  یو سع قلبم گذاشتم  یو رو  دستم 
 دادم.  هیقورت دادم و به درخت تک صدایرو ب

 آرمان  یبرا  نیو ا  نفر بودن  ک ی از   شتریب ادیبه احتمال ز  ،شدیکم نم داد یداد و ب ی صدا 
 اصال خوب نبود.

 کافه، خاطرات  ی تو رضا یعل ی ها حرف  آوردن  ادیبا به  ره؛یرو بگ جلوشون  تونست ی م یک تا
 کردن. تر و اعصابم رو متشنج سرم چرخ زدن  ی تو

تو نگران   دن یم ت یباز  دارن : بدبخت دمی غر و بغض تی و با عصبان ها زدم به چمن ی لگد 
 ! ؟یگرشونیباز 

 رو باور کن، اما قلبم  قتی حق گفت ی ! عقلم مباور کنم خواستم یرو محکم گاز گرفتم؛ نم لبم 
 دروغ محظه!  ه ی قتی حق گفتی م

  یراه فرار جیشدم؛ ه  رهی بلند شدم و به اطراف خ نی زم یو از رو  دم یکش به صورتم  یدست
 برم. رونیبلند باغ بپرم نه مثل آدم از در ب ی وارها یاز د تونستمینبود... نه م

 .دیچیپ سرم  یتو  که صداش  دمیکش یپوف

 ! ستی ن ،یکنی که فکر م یجور اون  یچیه -
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باال   یی، ابرو شدم  رهیخ هاش و در آخر به چشم  و از نظر گذروندمش  برگشتم  سمتش  به
  هیکه  آوردم  مانی ا  نی... به استی ن یحرف ی توعه! جا ه یبرعل یچ و گفتم: همه انداختم 

 . یماهر  گریباز 

 کوتاه  چند قدم  با  نم؛یرو بب تا واکنشش شدم  رهیخ  بهش  ی که با کنجکاو لب زدم  ی اباشه
 و دستم رو گرفت.  ستادی ا روم روبه

  خورمی م قسم  موندم  اما اگر زنده  ترن،ی وحش چون از گرگ  ندارم  یدی موندم ام به زنده -
 کنم!   مونت یپش از تک تک حرفات 

 یچ  یعنیاگر زنده موندم؟  یچ یعنی د؛یکوبی وار م وونه ید و قلبم حبس شد  نفسم
 زنه؟ یحرف م ندارم؟ چرا انقدر مبهم  ید یام

 ؟ ی ندار ید یام  یچ یعنیو پر بغض لب زدم:   رو با زبون تر کردم  لبم 

 محکم بغلم کرد، نتونستم   یحرکت ناگهان هی  ی سمتم برگشت و تو ستاد؛ی حرکت ا از 
 ی... لعنتدادیبو رو م قفل کردم، هنوزم همون  و دستم رو دور کمرش  رو کنترل کنم  خودم 

رو   که خودش  کردم  یاغوشش مخف یتو رو  سرم  هقکرد. با هق  یتو بغلش زندگ شدیم
 .م یبر دیلب زد: االن با یا گرفته  یبا صدا د،یبوس رو میشونیو پ جدا کرد  ازم 

مجبورم کرد تا   دستم دن ی؛ راه افتاد و با کشلب زدم   یاسرم رو تکون دادم و باشه  عجله  با
 کنم. یهمکار باهاش 

 متورمش   یهابه چشم  ی؛ دستباغ بود، رفت  وارید ک ی نزد بایکه تقر  یدرخت تنها  سمت 
 .اونور  یبپر واری د یباال... از رو یاز درخت بر   دیو دو دل لب زد: با دیکش

 رو نشون دادم و ناباور گفتم: من؟!  خودم گرد شد، با دست  هام چشم

 و چونه!  چک  یبکن ب گمو یکه م  یهر کار ؛میاصال وقت ندار  ینازل االی -
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اشک جمع شده بود، انداختم؛ مگه   که توشون  یی ها و چشم  یصورت زخم به ینگاه
رو به   قلبم که تمام  دل بکنم ی از کس تونستم ی م ی بزارم و فرار کنم... چجور تنهاش  شدیم

 نام خودش کرده بود.

گرفتم؛ انگار   ش یاشک رو از نگاه  و نگاهم  فرستادم  ن ی دهنم رو همراه با بغض پا آب
 داغ اشک  یهاپر از گلوله  چه نخوام صورتم  هام رو نداشتم و چه بخوام کنترل اشک 

 . شدیم

رو   هام کنم، چشم نگاه  نی به پا نکهی، بدون ا رفتم درخت ی خودش باال  با کمک  حرف یب
درخت رو   یشاخه فتم یب نیزم ی رو  نکهیل از ا و قب  دم یپر  وارید و با ترس سمت  بستم 
 به پرهام خورد.  که چشمم   ستادمی ا  واری د یلبه یکردن به درخت رو  ه یو با تک دمیکش

 خودمو  منم  ،یری م  نجایاز ا و گفت: با پرهام  دیکش ی شدم، پوف رهیبه آرمان خ  متعجب
 .رسونمی بهتون م

  ستی بس ن ؟ی باز ولم کن یخوای م یعنیو با اشاره به خودم گفتم:   دمیخند یعصب
 ! رمیمی بدون تو م من... من  م یبر ایب آرمان؟ توروخدا 

بود؛   ستادهی ا  وارید ی رو و روبه پام  ن ی پا قایکه دق یجور ترک ی و نزد  ک یاومد، نزد  کی نزد
 هاش بشکنن.و کنترل نکرد و اجازه داد سد اشک  خودش  گهید

 ...یتر شد  کرد و لب زد: خانوم  و نگاه  حسرت سر تا پام  با

از فرط   ام نشست، چونه ام گونه یرو  یاشک دادم که قطره  رو به چپ و راست تکون  سرم 
 شد.  ده یهام به هم کوبو دندون  دیبغض لرز 

 فرستاد.  رونیرو پر فشار ب کرد و نفسش  له مشتش   یرو تو  مانتوم  یگوشه  آروم 

 آشوب دل آرمان!  یشد تری قو  -

 ی اونم از من ،یای و تالف یو گفت: دنبال انتقام نشوند مانتوم   یلبه  یرو  یاو بوسه  دیخند
 ... ایکنی م ی ناحق گناهم؟یکه ب
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بود و فقط   به هم دوخته شده  هام بزنم، لب یحرف  تونستم ی و نم الل شده بودم  انگار
که  ی نه من... اون یکرد تو بود  یکه ناحق ی، بگم اون داد بزنم  خواستمی م  دم؛یلرز ی م
 بود من بودم نه تو!  گناه یب

رو با پشت دست پاک کرد   هاش مانتوم رو رها کرد و چند قدم عقب رفت، اشک   یگوشه
 دارم... شد و زمزمه کرد: دوست  رهیخ وار بهممجنون  یجور ها، همون موقع  اون  و مثل 

به   یتیزد؛ اهم زنگ سرم   یام توهقو هق  شکست  شکل ممکن  ن یتررحمانهیبه ب بغضم
سرعت   هاش به قدم  کمدور شد و کم ازم  آروم  رو کرد و آروم  نداد و پشتش  هام اشک 
 . دیدو  الیو  و در آخر به سمت  دیبخش

از   یبلند غ یشد و با ج یخال  پام  ری ز  امیبه خودم ب نکه یو قبل از ا کم آورده بودم  نفس
 گرفتم.  و محکم  اومد  به خودش  ، اما پرهام افتادم  ن ی پا وارید ی رو

  رونیاز بغل پرهام ب ام، خواستم سر شده  و دست   دیچیقلبم پ یکه تو  یبه درد ت ی اهمیب
رو آزاد   حصار دستش  نکهی ا نداد و بدون  اجازه  باغ که پرهام  یتو  برگردم  و دوباره   امیب

  ی، توبه هم زدن  چشم  هی یو تو  دی دو نشیسمت ماش یپر سرعت یها، با قدم کنه
 رو بست.  نشون بدم در ی واکنش  نکهیو قبل از ا  دکر پرتم  ن یماش

به   تی اهمیتا در رو باز کنه، اما ب دم یکوب شهینشستم و به ش خیس یصندل   یزده رو بهت
 راننده رو باز کرد و سوار شد. در سمت  ،زدم یم شه یکه به ش یا یدرپی پ یها ضربه

به  توجهی ب یبه عقب انداخت و بعد از فعال کردن قفل مرکز نهیاز آ  یشیپرتشو  نگاه 
 رو روشن کرد.  نی من ماش ی و تقالها  هاه یگر

آخر   میانگار زده بودم به س اودم،ی تمام توانم مشت و چنگ هام رو تو صورتش فرود م با
آرمان   ی هابه پا بود و حرف  یآشوب بد  دلم  ی تو ه؛یک که جلومه یآدم نبود اون  و حواسم 

 .دیچیپی م سرم  ی تو

 : بسه دیکش  ادیپرت کرد و فر  یصندل  ی و رو  من  یبغض آلود یسر اومد و با نعره  صبرش 
 االن چه مرگته؟    یآرمان بود که دنبال کشتن  یی ... توایبه خودت ب گه،ید
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 آروم باش...  ادامه داد: تروخدا  سم یبه صورت خ رهیتر کرد و خ رو با زبون  هاش لب 

  یشهی و ش  دیحالت لرز  نی با وحشتناک تر  نیقطع شد و ماش  یبیمه  یبا صدا  حرفش
جرات برگشتن و نگاه کردن به پشت سرم   دم،یکش  یبلند  نیه ارادهیعقب خورد شد؛ ب

 رو نداشتم. 

با   د،یدو  ال یشد و سمت و ادهیپ ن یاز ماش با وحشت  که پرهام  دم یکش به مانتوم  یچنگ
 .پرت کردم  رونیبه ب ن یرو از ماش و خودم  در رو باز کردم  ی لرزون ی و پا  دست 

فرستادم   ن ی رو به زور پا بلند شده بود، آب دهنم الیکه از و  یظیو غل اهیبه دود س رهیخ
رو  خودم  ن یماش به چرخ  دستم با بند کردن  کردم  یو سع  دمیکش نی زم یرو رو  و خودم 
 .بلند کنم

رو تار و   دم ید  چر از اشک شد و هام آروم چشم  که منفجر شده بود آروم  یی ال یو  دنید با
 تر کرد! تار 

 که مثل کنه  ی ایباشه...  بغض لعنت تا سالم  خواستمی و فقط از خدا م  دمیلرز ی م  دیب مثل
 جونمیب ی پاها  و لرزش  دیکشی م یقی خط عم فم یبود رو اعصاب ضع دهیچسب به گلوم 
 گرفته بود. رو ازم  در اون در زدن  نیو به ا دن یدو  یاجازه 

رو   یدار که دوسش  یو کس یانقدر راحت بر  شهی م مگه   ست؟ین گهی تموم شد؟ د یعنی
  یدلتنگ یکه معن یتو اصال دل دار معرفت؟یب شهیتنگ نم دلت واسم  یعنی ؟ی تنها بزار
   ؟یرو بفهم

 گهی و د  ختیریم صورتم   یرو سرعت ممکن  ن یهام با باالترو اشک  شکست  بغضم
 کنه...  پاکشون  گرمش  ی هااخم کنه و با دست  هام ه ینبود که به خاطر گر ی آرمان

؛ من تو اون  زودتر خوردش رو برسونه  یکس خواست ی م تلفن و پشت   زدیم نعره  پرهام
 ی که پسرش تو یدرام جهان بغض داشتم! شده بودم مادر یها  لمی لحظه اندازه تمام ف

و  شوهرش  خبر مرگ  شی که روز عروس یدختر ای دعوا ناجوانمردانه کشته شده بود 
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و غرق شده    کیتانیتا  یکشت ای کنهی م عزا تنش   رخت ،ی رخت عروس یو به جا شنوه ی م
 .ری تقد رحم یب ی ا یبودم تو در

 ی پرهام جلو شد،یم  لی و به گوشت پخته تبد  سوخت یهام مچشم  یجلو  آرمان
و    انیب گرفتنی م  لمیف لی که با موبا یاز مردم یکی تا  زدیدر و اون در م نی هام به اچشم

با بغض به پرهام نگاه   های با ترحم و بعض های آرمان رو با هم نجات بدن، اما بعض
 . کردنی م

  یخال پاهام  ری ز  یبهت و سردرگم از شدت  امیبه خودم ب نکهیباز شد و قبل از ا  گلوم  راه
وجود   و با تموم  رو بستم  هام چشم  ش،یآت گر گرفتن دن ی افتادم؛ با د ن ی زم یشد و رو 

 .دمیکش غیج

د،  شده بو گم  هان ی ماش ر یآژ ی صدا  ی بود و صدام تو  کرده  رو ساکت  همه بلندم  ی هاغیج
هام بلند شده بود؛ با  حرف انگشت  ترق یکه صدا  کردم ی له م مشتم  یرو تو  مانتوم  یجور
اما مثل   اورد، ی رو در م یهر آدم که اشک  ی شینما کنه و خواستم تموم  کردم  صداش  ه یگر
 نداد. یت ی اهم  چیه شهیهم

 از حجم  پاره شده و گلوم  م یصوت ی تارها  کردمی که احساس م دم یکشی م غیج یجور
باشن،  ال یو  نیداخل ا  گهیها نفر دده  دیبرام مهم نبود جز آرمان شا   سوخت؛یم ها غیج

که  ی مهم آرمان من بود! آرمان هر کدومشون زن و بچه داشته باشن،  د یبرام مهم نبود شا
 داره. که خودش دوباره گفت دوستم  ی... همونبودشده  کشته به ناحق 

 بود...  رید  یلیاومده بودند، اما خ س یو آمبوالنس و پل ینشان آتش 

آتش    یسوخته بود و حت کرد،ی که آرمان اون رو گرگ خطاب م یپرعظمت فرد  یال یو
 رو خاموش کنند. ش ی تونستن آت ینشان ها هم به سخت

ه به هام قطع شد و لحظو زجه  هامغیج ناخواه  ا ی ، خواه بغل پرهام  ی تو شدنم پرت  با
 افتاد.  هم  یرو  سمیخ  یها پلک  نکهیتا ا  شدن یتر متر و نامفهوم گند لحظه صداها 
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سرم   یبرادرش تو  ی ها هقو هق   هاغیاهلل، جالاهلل اال یآوردنش صدا  نی پا ن یماش از 
  گهیپرهام، ماکان، باباش و عموش و چند نفر د  بردم؛ی و تا مرز جنون م دیچیپی م

 تابوتش رو گرفته بودن.

 

سرنوشت شومش سوخته بود؛   یهمه قرمز بود، انگار دلشون بدجور برا  یها چشم
  کردی م هیبابا افتادم، آرون گر  اد ی  بیعج و من  قلبش گرفت  خبر مرگش  دنیمادرش با شن
 برگرده.  داد،ی و قسمش م

که سوخته به حالت اول   یمگه بدن شه؟ی گرده، مگه زنده م ی مگه مرده بر م اما
   گرده؟ی مبر

 هم گذاشتم؛ مگه قرار    یو رو سم یخ یهاو پلک  دم یبغض خند با

 ...شدیپس چ ؟یکن مونمیکه زدم، پش ییهاو از حرف  ینبود برگرد  

  ی بود که به گلو موجود چندش آور  هیانگار   کرد؛ی داشت تموم وجودم رو خفه م بغض
اون قلب    یکه بود تو  یو هر چ شدیتا بباره، اما انگار موفق نم زدی م و اون چنگ   نیا
 خاک بود.  ریز  بود که االن با صاحبش  یصاحبیب
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رو  وجود نداشت، اون راهش  ییما   گهیاما د  م،یشده بود ای ها شده بودم روزنامه  تری ت سر
  چیمن و اون... من و آرمان ه یعنیما   ما من موندم! راستش  ی و رفت و به جا دیکش

 اتفاق بود. ن یتر ممکن  ر یغ و االن ما شدنمون   میوقت ما نشد

شکست و   بغضم صدا یب اسمش دن یقبر دادم و با د  یباال گل  رو به دسته رم یخ نگاه 
 .  ختنیصورتم ر  یرو تار کرده بودن، رو   دمیکه د یی هااشک 

  دهیاز افراد گرگ نبود؛ انگار دزد یکردن، خبر دایسوخته آرمان رو پ ی فقط جنازه  الیو  تو
 شد. دیامتحان تجد   نیا  یتو امتحان کردن آرمان بود و آرمانم  یبرا  بهانه  هیشدن من 

 

سخت   ،ی ونیرو بهش مد  که جونت  یای ناج ای خم شدن پدر عشقت  دنیبود د سخت
  ینابود شدن برادر چهارده ساله  دنیرش، سخت بود دماد  یشبه  کیشدن   ریپ دن یبود د

 و َدم نزدم.   دمیرو د  هان یا  یعشقت، اما من همه

و برداشت و شروع    لی کردن و داخل قبر گذاشتن، عمو احمد رفت سمت قبر و ب بلندش
  شد،یکنم، اما نم هیبزنم، گر غیبزنم، ج ادی بلند شم فر خواستمی کرد؛ دلم م ختنیبه خاک ر

 یتوان حرف زدن رو گرفته بود؛ انگار لب هام بهم دوخته شده بود، آدم  یبغض لعنت نیا
  شهیکل پل خراب م یقدم مونده به خوشبخت  کیو    رهی م  راه یپل چوب کی  یشدم که رو 

 . زهیری م  نی و پا

  هیو   دمیمهراد رو کش دست  یآب تو  یو بطر کردم  رو پاک هام اشک  دست  پشت  با
 خوردم. نفس تمام آب رو 

 ...«ایکنی م یناحق  گناهم؟یکه ب ی اونم از من  ،یایو تالف یانتقام  «دنبال

  یاز رو  امیب به خودم  نکهیاطراف رو پر کرد، قبل ا  ی فضا  ام هقو هق  دیپر گلوم  یتو  آب
و آروم صداش کردم، اما نبود تا    دمیاطراف رو چنگ کش یها افتادم؛ خاک  نی پا یصندل

 جوابم رو بده.  شهیمثل هم
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 دست پاک رو با پشت  هام دادم، اشک  هیمهراد خودم رو بلند کردم و به مهراد تک کمک  با
حلقه کرد و   هاش رو دور کمرم کردم که دست  اغوشش پنهان  ی و سرم رو تو  کردم 
 وار گفت: آروم باش خوشگلم... آروم.زمزمه 

سمت رفت، از مهراد   هیبه  یاطراف خلوت شد و هر کس کمتموم شدن مراسم کم با
 تنها باشم.   خوامیلب زدم: م  دمیکه شن یا ی ریم و در جواب کجا  فاصله گرفتم 

قدم   سمتش یجونیب ی کردم و با پاها کج آرمان  رو سمت  کرد که راهم  نگاهم  حرف یب
رو   و بغضم دم یگز و لب  دمیکش سشیبه خاک خ یبرداشتم، بغل قبر نشستم و دست

 دادم. قورت

  یعذاب وجدان ول کن ایدن هی با  اومد منو  دلت  ، یراه نبود مهین قیتو که رف  معرفتیب -
   ؟یبر

 و به خودم اشاره کردم.  دمیخند هام چشم   یتو اشک  دن یجوش با

 بودا...  تیعصبان یگفتمو؟ به خدا از رو  که  یهر چ ی نکنه به دل گرفت -

 ترکم  دوباره  یتونست یچجور  ،یبر یلب زدم: دلت اومد ولم کن  هیشکست و با گر بغضم
 دارم؟  یچه حس یدونی م االن  ؟ی چرا منو از خودت روند ؟یکن

 یب هینامرد...  هیگناهکار، حس   هی: حس دمی کش ادیو فر  دم یکوب نیرو به زم مشتم 
تو   ؟یهمه درد ول کن  نیبا ا  منو  یتونست یکه قلب نداره! چجور ی حس کس معرفت،
 قلب ندارم!  آخه منم هیچ یدونی م  ؟یقلب ندار

هزار بار   تو با رفتنت  ،ی! قلبمو با خودت برد یقلبم چنگ زدم و با هق هق داد زدم: برد  به
 . یکار کرد یچ ی د ینفهم یحت و به گمونم  یله کرد  و قلبمو  یکشت منو 

 

  شدی م دهیکه به زور شن یی رو پاک کردم و با صدا هام ها گذاشتم، اشک خاک یو رو  سرم 
کن   یکار  هیکن فراموشت کنم،  یکار هیکردم: آرمان برگرد! دوباره نابودم نکن...  زمزمه 
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رحم باش! سنگ دل باش، اما مظلوم   یرحم بشم، بلند شو داد بزن بد باش! ب یمنم ب
 که مجبور شد! عاشق نباش! نباش  یگناه نباش! آدم ینباش! ب

 .دمیخاک کش یوار رو و دستم رو نوازش  دمی خند  هاوونهید  مثل

 .یشد  یفرار ها... از دستم  شهیم  رید  یاین -

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

 یبدجور ت یاز شدت عصبان هام و دست  رفتی به لحظه باالتر م دعوا لحظه  یصدا 
و   یکه در ناغافل دم یرو کش چمدون  پ ی و ز  پس زدم  دست  رو با پشت  هام اشک  د،یلرز ی م

 باز شد.  یبه طرز بد

 دن یوارد اتاق شد؛ با د یکه مهراد عصب  برداشتم و دست از کارم  دم یکش یبلند ن یه
بست،  خیهام  قلبم باال رفت و دست  تپش  اش برجسته  یهاو رگ  سرخ  یها چشم
 ؟ ی بریم فی تشر  یی : جادیغر باال انداخت و با اشاره به چمدون  یی ابرو 

 خونم! گردم یرو تکون دادم و لب زدم: د... دارم برم سرم 
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 داده پاتو  بهت اجازه  یقبل از طوفان گفت: ک و با آرامش اومد  ترک ی لب زد و نزد یعجب
 ؟ یبذار رونیخونه ب ن یااز 

از   ادینم ادم یرادمان گفتم: اجازه؟   یها به اشاره  توجه یو ب دم یهم کش یرو تو  ابروهام 
 نظارت کنه. خواسته باشم روم  یکس

ام احساس کردم  رو تو گونه  یبی درد عج امیبه خودم ب نکهیکرد و قبل از ا   یای عصب یخنده
رو   ام ام گذاشتم و نگاه بهت زده گونه یم و رو و سرم به سمت مخالف کج شد؛ ناباور دست

 دادم.  سرخش یها به چشم

  یرو تو  به حالم بازوم  ت ی اهمیب که زد روح از تنم جدا شد و بغضم شکست که  یانعره  با
 فشار داد.  دستش 

به  ؟یکنی فراموش م یجور  نیا  ؟ یفراموشش کرد  یآرمان مگه نرفته بود؟ مگه نگفت -
نرفته،   نی پا آب خوش از گلومون  هیساله   ک ی همه رو!   یزندگ ید یگند و کثافت کش

   ؟یکن تمومش  یخوا ینم

 آرمان بود و حال و روز خراب من!  دردش  پس

رو تو وجودم ندارم؛ پوزخند تمسخر   یزیکردم چ یدست خودم نبود، احساس م حالم
تخت رو چنگ   یرو بهش زدم و چمدون  یاتنه تی اهمیو ب کاشتم  لبم  یگوشه  یزیآم

 زدم.

 .دیچیپ گوشم  یتو  شیعصب  یکه صدا و در رو باز کردم  رفتم نی پا ها سرعت از پله با

 ! یشیتموم م برامون  شهیهم ی برا ،یبر رونیدر ب نیاگر االن از ا  -

خش دارم، زمزمه کردم: من    یو با صدا وارد کردم  چمدون  یبه دسته  یفشار حرص  با
 وقته تموم شدم!   یلیخ

 زدم. رونیو با سرعت از خونه ب دمیکوب  رو بلند کردم و در رو محکم  چمدون 
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رفتم، سر خاک نشستم و   سمتش  یو استوار محکم  یهاشدم و با قدم  ادهیپ ن یماش از 
رو باز کردم و   یتریل  ستیپر بود از ِگل و خاک، در ب سنگ  یرو  دم؛یبه قبرش کش  یدست
وار به حرکت در آوردم تا تمام  رو نوازش  دستم  ختم،یسنگ ر   یرو رو یآب بطر تمام 
ها راحت شد، شروع به پرپر کردن گل  المیسنگ خ  یزیاز تم  یها شسته بشن، وقتگل
 . ییردم و آروم زمزمه کردم: سالم باباک

که   یفکر دونستم یاز بغضم کم بشه؛ نم  یکم دیبه گلوم وارد کردم تا شا  یدستم فشار با
 نمونده.  برام   ی تحمل گهینباشه د  نه، اما اگر درستم  ای به سرم زده درسته  

بود؛ نه راه   کردمی که فکر م یتر از اونسخت   بیشهر غر هیاز کشورم و تنها شدنم تو   رفتن
که هم زبون من   ییها اون شهر با آدم  یمطمئن بودم تو  ش؛یپس داشتم و نه راه پ

 بهتر از زخم  شدیکه م یکه بود و هر چ یاما هر چ کردم،ی و دق م  آوردمی نبودن طاقت نم
 مهراد بود.  یهازبون 

عکس    یرو ش وار نواز  رو با بابا هم حرف بزنم، دستم  ینتونستم حت نکهیاز ا یعصب
 .دمیشده، کش یحکاک 

و   رو قورت دادم  بغضم حرکت دادم و همراه با آب دهنم  نیماش رو سمت  پاهام  حرف یب
و بعد از  دم یکش ن ی رو پا شه یش نیماش یگرفته ی از هوا  شدم؛ خسته  نیسوار ماش

 دادم.  شد،یم مکه تهش به فرودگاه خط یارو به جاده  نگاهم  نه،یآ کردن  میتنظ
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 اما با رفتن  دادم،ی خودن رو نجات م ییجورا  هیو   شدیخودم م شدن  یباعث قو  رفتنم
 !  ستین یراه برگشت  گهیو د کنمی سرم رو خراب م پشت  یها پل  تمام 

 

 

 

 

 

 *** 

متر کردم؛   هام چرخوندم و گوشه به گوشه رو با چشم  دور فرودگاه  رو دور تا سم ی خ نگاه
خودم، لبم رو به دندون   کنترل کردن   یبرا شدمی و مجبور م  دیلرز ی از فرط بغض م چونم 
 . رمیبگ

  هام با پشت دست اشک  شد،ی م شتریلحظه به لحظه ب چمدون  یدسته یرو  دستم  فشار
 .دیچیپ سرم   یزن تو  یکه صدا  دمیرو کش چمدون  ا خودم و همراه ب کردم  رو پاک

 ... _فرانسه ران یمحترم پرواز هشتصد و دوازده به مقصد ا   نیمسافر  -

اما انگار با هر قدم   دم،یسرعت بخش هام و به قدم  هم گذاشتم   یرو رو سمیخ ی هاپلک 
 . ختیری فروم درونم  یزیچ

 یی به تو دادن  ان ی پا ی دوباره! برا یشروع یاما برا گردم، ی ... من برمستین من  ان ی پا نیا
 ! یداد ان یپا میکه به زندگ
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 بعـد« سـال  »چهـار

 »رادمان« 

 

 ست؟ یمشترک ن یزندگ یادامه  یبرا  یراه چیه -

لحظه    دونستمیانداخت، م  نی و سرش رو پا د یلب گز  به مارال کردم، شرمنده  ینگاه
 ازدواج کنه.   انیتا از من جدا بشه و با شا کنهی م یشمار

 گفتم: نه حاج آقا.  یو جد  دمیکش  شمیبه ته ر یدست

 مقابلش اشاره کرد.    یتکون داد و به برگه یسر یقاض

 ! دیبرگه رو امضا کن دی بفرما -

مربوطه،   یها بعد از انجام کار  م؛یها رو امضا کرد تکون دادم و همراه مارال برگه  یسر
گفت: ممنون...   یمارال با پوزخند ظاهر  م،یاومد رونیاز اتاق ب م،یرسما از هم جدا شد 

 پسر عمو!  
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گفتم:   یرو اعصاب شخندیفرو کردم و با ن بمیج  ی رو تو هام تکون دادم  و دست  یسر
 ... دختر عمو!  کنمی خواهش م

 بهمون کرد و گفت:   ینینگاه غمگ عمو

 دوارم یاومد... فقط ام تون یسر زندگ  ییچه بال  هوی دونمی اصال نم بگم، یدونم چ ینم -
 رادمان جان.  ی خوشبخت ش

رو   شیگوش و ی شدم که آر نیزدم، سوار ماش  رونیب تکون دادم و از سالن  یبه عمو سر رو
 مجرد!   یخاموش کرد و گفت: سالم آقا 

 .الیخیو لب زدم: ب  دمیخند

 ! یاهل زندگ  کنمی م دایرو پ ی کی برات  ها... خودم نباشه غمت  گه؟ ید  یاهرو به ر -

 بره یچرا خوابت نم  یبلد ییو با خنده گفتم: نه بابا؟ تو که الال گرفتم  ابون یرو از خ نگاهم 
 نکردم.  دا یمورد نظر رو پ س یبه جانب نگاهم کرد و گفت: چون ک پسر؟ حق 

 .یبگ جداشدنتونو  لیقرار بود دل  ی: راستدیدو دل پرس قهیکرد و بعد از چند دق یمکث

کامل   دی با  ای ! ذارمی نم یدست رو مال کس گفتم: من  ابون یبه خ رهیو خ  رو خوردم  خندم
 . گهید یکی کال مال  ایباشه،  من  مال 

فقط مارال مال   م ینداشت یمارال مشکل  و ادامه دادم: منو  دم یکرد که خند نگاهم  جیگ
 بود! ان یشا

 بود، چرا با تو ازدواج کرد؟   ان ی... اگر مال شا دم یو گفت: نفهم رو خاروند  سرش 

  ره،یدرست مطلب رو بگ نکهیا  یشدم؛ برا  رهیخ  ابونیبهش کردم و دوباره به خ ینگاه
 بود. یگفتم: ازدواج ما از اول سور

نگاهش   یحرص م،یکن و تصادف بود فرمون از دستم ُسر بخوره  کی که زد، نزد یداد با
 و داد زدم: زهرمار، آروم باش خب!  کردم 
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 رادمان؟  یکار کرد یچ ت... تو -

بودن،   گهی عاشق هم د انیبود، مارال و شا یو گفتم: آروم! ازدواج ما سور دم یکش یپوف
من    ی، مارال تمام ماجرا رو براازدواج بود ن یمخالف ا یاما عمو به خاطر اختالف خانوادگ

مجبور   انی که شا نیرو دادم، اما به خاطر ا یازدواج سور شنهادیکرد، منم بهش پ فی تعر
 ازدواج چهار ساله شد. خ یدو سال تار  یبه جا مونه،آلمان ب شتریشد ب

 ؟ ی نگاهم کرد و گفت: شناسنامه چ ناباور

 . رمیگی م  یو گفتم: المثن دم یخند طنت یش با

و آروم   دی افتاد خنده از لب هاش پرکش  یچ ادی دونمی نثارم کرد که نم یشعوریب د،یخند
 ؟ ینکرد  داش یلب زد: هنوز پ

 . شدم  رهیخ کرده به جاده  اخم

 !  دمی... قول مکنمی م  داشی پ ینه داداش، ول -

 شد. رهیخ ابونیبه خ حرفیزد و ب بهم یتلخ لبخند

 قول دادن خسته شدم، چقدر بگردم، اما نباشه؟   ی هم از الک خودم

نشد، کشور به کشور،  رمیدست گ یچی گشتم، اما ه یاز نازل یسال دنبال رد و نشون چهار
 مهرآرا وجود نداره!   یکس به اسم نازل  چی شهر به شهر، کوچه به کوچه، اما انگار ه

به  یو سال نازل  سن  دختر هم هی شیافتاد که حدودا سه سال پ یاتفاق زمان ن یبدتر
 ینازل سوخته بود؛ احتمال دادن   یعیکل بدن و صورتش به طرز فج ما،یخاطر سقوط هواپ

 باشه. 

دختر سوخته   نیکه ا  نهیاون دختر مشخص نشده و تمام ترس من از هم  تی هو هنوزم
 باشه!  ینازل
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 *** 

 »آنا« 

 

  عشقت  کنمی م  حس

 رو بغل کرده   امیکه دن ی درد

   گردهی برنم یتا برنگرد من  ی و هوا لحا 

  آواره  تو قلب من  یدلتنگ یدور ازم   یوقت

  ذاره ینم  شب تنهام  هی یفکرت حت  جا برم  هر

 با تو خوشه  دلم حال 

  کشهیم صدامو  بغضت

 عشقه*...  نیا

 

 

؛ گذاشتم  رو کنار پام  تا یگ یق یزدم، با نفس عم تاریگ نازک  یهام یس ی رو رو ضربه نیآخر
وار  بار زمزمه  نی هزارم یو برا  زدم  چنگ  زی م یرو از رو  رانی ا  یگذشته خی تار   یروزنامه 
 خوندم.

 

 سوخت!"  نجات نامزدش  یکه برا ی"عشق سوخته: مرد 
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 ن،ی»ع ی ال یمرداد ماه در و  شانزدهم  خ یشب، در تار یقه یدق و چهل  ستی ساعت ب ی حوال
 منفجر شد!   یبی سعادت آباد؛ به طرز عجدر  واقع   م«یم

  نیا وقوع   لیدل شودی م است؛ گفته  حادثه بوده   نیا  یباخته کاف« تنها جان  »الف،
 گاز بوده.  نشت  دردناک یحادثه 

 

پرت کردم؛ با   ز یم ی و رو کردم  مچاله دستم  یرو تو  روزنامه  یو عصب زدم  یشخندین
 خورد.  گره  نه یبه دختر داخل آ نگاهم  که  اومدم   نرو یب از بالکن داغون  ی اعصاب

 شدم  رهیرنگم خ ی ریق ی ها، به چشمافتادم، رسوندم  و چروک  رو به صورت خسته  دستم 
 .کردم  نه یآ دختر تو  نثار  یپوزخند یو حرص

 درست کرده بودم!  خودم  یبرا  یخوب یافهیق کل  در

  س،یبه وقت پار قهیدق یو س رنگ انداختم؛ هفت  یمشک ی مچ به ساعت  ی نگاه مین
 رفتم. حمام  سمت  یکوتاه یهاو با قدم  انداختم  رم ی به تصو یپرتنفر نگاه 

و طبق   وارد حمام شدم؛ آب سرد رو باز کردم  شه یاز هم ترحوصله ی و ب رو باز کردن  در
 دوش رفتم. ری با لباس ز  یشگیعادت هم

ها حرف  نی از ا  ترره ی اما خ کرد،ی م جادیا ی کیلرز کوچ سردم  دن آب با ب داغ قطرات   برخورد
 بودم.

هام رو دور  شدم، دست  رهی رنگ حمام خ یصورت ی های و به کاش دم ی کش یقیعم نفس
 . کردم  حلقه  بازوهام 

 چیه یافسرده و ب آدم  هیداشته باشم،  لیدل کردن   یزندگ یکه برا بودم  یاز اون ترخسته 
 !  ید یآرزو و ام

 بودم. کرده  رو تنگ  گه ید ی کی  یو جا کردم ی م حروم  ژن یفقط اکس گفت  شد یم
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  یها لباس  و عوض کردن  موهام  کردن  و بعد از عوض خشک  اومدم  رونیب دوش  ریز  از 
 زدم. رونیب و از خونه  دمی رو پوش کوتاهم ی هاچکمه  ،سمیخ

 گرم  یتا کم فشار دادم  به خودم  شتریرو ب چرمم  و کت  فرستادم  رونی پر فشار ب رو نفسم
نکن...  دایپ جسدتم  یکه حت یی هانبودن  کرده بود! از اون  هوس نبودن  بیبشم؛ دلم عج

 . ننیبی تو رو نم و اونا  ی شد بگردن، اما انگار تو محو  که در به در دنبالت  یی از اونا 

کنسل شده!   یو اون مهمون بودم  مهم ی مهمون  هیبد بود انگار... منتظر   یجور هی حالم 
 رفته.  ادش یاما من و   ده،یخر کادو  هی بق یبرا  انگار مادرم 

  یو دست از زندگ بشم  ری سال پ چهل  یازه چهار سال به اند تو  کردی رو م فکرش  یک
 بشم.   لی تبد آدم ن یبه ا شاد و شنگول  از اون آدم   کردیم  فکرشو  یبکشم؟ ک

 هدف!   کردن  یو زندگ  خواستی م  لیبودن دل زنده

 نه هدف!   لی رو نداشتم؛ نه دل کدوم  چیه من 

 ی و به درخت کنار دم یکش به قلبم ی. چنگستادم یا  اریاختیب د،یچیپ قلبم یکه تو  یدرد با
 نشم. نیزم حفظ بشه و پخش  تا تعادلم  دادم  هیتک

  یتو  ؛ صداش شدم  رهیخ بور مو  به زن و منگ  جی ام قرار گرفت، گشونه ی که رو ی دست با
 رو نداشتم. سوالش جواب دادن  و توان  شد یم اکو  سرم 

  یاز نظر گذروندم؛ با درد بد رو گرفت و نگران  ستم بود، د به هم دوخته شده  هام لب   انگار
 نکردم.  ستادنیا ی برا  یلب زدم و مقاومت ی آخ آروم چدیپ قلبم   یکه تو
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باز کردم؛   ی و زور رو با هر ضرب  امده یچسب به هم ی هاپلک  یدیشد  یاحساس تشنگ با
  شبیبود، د دا یکه پ نجوری؛ اگرفتم هام چشم یرو جلو آفتاب، دستم  می مستق خاطر نور  به

 شده بودم.  مارستان یب  یداده بود و دوباره راه کار دستم  قلبم

 چک کردن  مشغول   حرفیدر هم وارد شد، ب ی هاباز شد و دکتر با اخم  یژی ق یبا صدا  در
تو هر روز و   یها یلجباز   نیو گفت: با ا  اوردیطاقت ن قه،یشد و بعد از چند دق تم یوضع

که  ی مثل بار اول یچیبه خودت بنداز، ه نگاه  هیآنا!  یشیم ک ی نزد شتریب هر روز به مرگ 
 .ستین دمت ید

 کرد. جارو جابه  شکلش لی مستط نکیع

باشه   ادتی  یول  یشیم ترک ی نزد ! هر روز به هدفت یشیموفق م یدار  گم،یم ک یتبر  -
 نداره!  ن،ی پا ندازه ی م طبقه پونزده  از ساختمون  رو که خودش  یبا اون یفرق کارت  نیا

داد  لم یتحو ییبلند باال اتاق دوختم؛ پوف  ک ی کوچ یرو به پنجره  و نگاهم  زدم ی شخندین 
 رفت.  رونیهمراه با پرستار از اتاق ب یو عصب

شدم، با ترس   رهیرو خو به دختر روبه دم یکوب زیم  یام و رومشت شده  یها دست  یعصب
 ام انداخت. شده  مشت  یهابه دست  ی نگاه

  ؟یبا خودت فکر کرد  ی! شما چینه آبدارچ خوامیجا حسابدار م  نیخانوم محترم، من ا -
 ! رونیب دی بفرما  ؛یکار ندار یسالم سابقه   هیشما 

 لب زد: اما...   دهیترس

 خانوم!  رونیو قطع کردم و داد زدم: برو ب حرفش

 رفت.  رونیداد و از اتاق ب تند تکون  رو تند سرش  ده یترس
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دختر با چهره کامال   هیرو راه نده،  یکس گهیو بگم د  رمی تا خواستم شماره سوزان بگ 
 رنگ اتاق نشست. یاچرم قهوه  یصندل یوارد شد و بعد از سالم کردن، رو  یشرق

گذاشتم، بعد از سر   هم   یرو رو محکم هام پلک  یهم فشار دادم و عصب   یو رو   هامدندون 
  یو عصب خسته  یحسابدار بودن، حساب که به قول خودشون  نفهم زدن با ده تا آدم و کله 
 رو نداشتم. گهید نفهم هی  یو حوصله  بودم 

 ودت بگو! از خ یوگرافیب کی : دمی فک قفل شده غر  با

  ستیهستم، ب امهریو گفت: رها آر  اومد  به خودش  ع یسر   یبود ول خورده  برخوردم جا  از 
  لیحسابدار بودم، اما به دل  س،یشرکت مدل پار  نیو چهار سالمه و دو سال تو بهتر 

 دارم!  یحسابدار سانسی شدم و البته مدرک ل کاریشرکت ب  یبرشکستگ

 .فشار دادم  رو  امقه یو شق دم یکش ی قیعم نفس

 نظرتونه؟  حقوق چقدر مد  یبرا  -

 پر بشه. م یوقت خال  خوامی فقط م ستیزد و گفت: حقوق برام مهم ن یلبخند

 گفتم: یلبخند مچهیتکون دادم و با ن یسر

شروع   تا از فردا کارتونو  دیجا باش نی راس ساعت نه صبح ا ،د یاستخدام شما  از نظر من  -
 . دیکن

 از االن شروع به کار کنم؟  تونمیزد و گفت: ممنونم، نم گوشش  رو پشت  لختش  ی موها 

از   یتونیگفتم: م  انداختی م  یکس ادی من رو  بی رنگش که عج یریق  یها به چشم  رهیخ
 . یهر طور راحت ،یشروع کن االنم

  یت: ممنون، من با خانوم سوزان هماهنگ ملب زمزمه کرد و گف ریز   یزی زد و چ یلبخند
 کنم. 

 رفت. رونیاز اتاق ب یکه بعد از تشکر کوتاه  دادم تکون  یسر
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شبش و   رنگ  ی هاچشم اون  دن یبا د شه یمثل هم بازم  دم،یعکسش کش یرو  یدست
 کردن.  سیشدن و صورتم و خ یاجازه جار  یهام باشک  لبخند تو دل بروش 

 تو رو نخواست؟  شهیو لب زدم: مگه م  دمیبغض، تلخ خند با

  یاز اشک تو یتا رد  دمیبه صورتم کش یرنگ اتاق کردم؛ دست یبه ساعت مشک ینگاه
از شرکت   یجا نمونه؛ کتم رو برداشتم و بدون توجه به کارمندها با حال خراب صورتم 

 زدم.  رونیب
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  نیشدم و با ترسناک تر رهیخ اش ده یترس یها به چشم ستادم،یا  فشیچهره کث ی روبهرو
 بهت برسم؛ نه؟  یکرد ی لحن ممکن گفتم: فکر نم

 !یکنی لب زد: اشتباه م  دهیترس

ام رو  که تو خانواده   نیا کنم؟ یاشتباه م ویو گفتم: چ دم یزد و تو گلو خند یشخندین
 ؟ یکرد  ابونمی کوچه و خ یکه آواره  نیا  ؟ی داغون کرد 

 اش کردم. حواله  یشخندیو ن شدم خم  سمتش

 و؟ ی چ قایدق -

 دستم کرد و با نفرت گفت:  ی به کُلت تو  ینگاه

و دارم، من از    نیر یام رو گرفت. من فقط شبچه منو داغون کرد! زنو  یپدر تو، زندگ -
 که کرده بود گرفتم.  وی پدرت تقاص کار

سر دخترک   دونهی نم رحمیمرد ب  یقصه  یزدم و گفتم: اوه، پس پدر نمونه یشخندین
 اومده.   ییچه بال  زشیعز

عمومو پس  یجونم تقاص دل شکسته  نیریکرد که ادامه دادم: ش کرده نگاهم  هنگ
 کردنش! اوم... با له  ؟یچطور یدونی داده! م

 

 

 *** 
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  یفرانسو  نیر یش یو با لحجه   دیام رو بوسزد و گونه ینگاهش کردم که لبخند  یحرص
 کنم آنا! ی شب؛ خواهش مام  نیگفت: فقط هم

 امشب!  نیگفتم: فقط هم وارد یهم فشار دادم و تاک  یو محکم رو  هام پلک 

 ممنونم.  ،یو گفت: اوک دیرنگش کش ییخرما  یبه موها  یدست خوشحال

  یمسابقه   ستیسرعت ممکن سمت پ نیکه با باالتر  میشد  نیزدم و سوار ماش یلبخند
 رفت!  یرال

 

 

 

 »رادمان« 

 

و با   دیپری م ن ی کردم، باال پا داشیبا زحمت چشم چرخوندم تا پ آدم  اون همه  ون یم
شدم، چه   رهیاش زدم و به صورتش خبه ذوق و شوق بچگونه  یلبخند د؛یخندی ذوق م

که  یپاشنه دار  یها تق کفشتق  یقدر خانوم شده بود! چه قدر بزرگ شده بود، صدا 
 . شدیسرم ِاکُو م یبود تو  دهیپوش

ام نشست، با دست پاکش کردم و چمدون  گونه  یرو  یاز فرط دلتنگ  یشک سمجا  قطره
مثل من با ذوق به    ایسالن نشسته بودن   یکه تو  یتیبه جمع تیاهمی رو ول کردم و ب

و   دمی به سمتش دو کردن،ی م بدرقشون  با بغض و اشک  ای و   کردنینگاه م زشونیعز
 محکم بغلش کردم.

و با بغض کنار گوشش لب زدم: دلم برات تنگ شده بود،  قفل کردم  کشیرو دور بار  دستم 
 رادمان!  یکوچولو 
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 ! ی: منم دلم تنگ شده بود داداشدینال هیمحکم به خودش فشارم داد و با گر  یدلتنگ با

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

 !یکن ف ی که فقط ک ییجا  هی شد و گفت: آوردمت  رهی هام خزده به چشم ذوق  رها

 ست یو به پ دم یکش ن ی رو پا شه یکرد، ش پارک  یا رو گوشه ن یکردم که ماش نگاهش  جیگ
مناسب   نمیکه رها گفت: ماش لبم نقش بست  یرو  یقیعم شدم؛ لبخند  رهیمسابقه خ

 . ینیبش فرموت  پشت  دیشرط داره! خودت با  هی اما  م،یریگی م  نیماش ست،ین

به صورت   ی و دست شدم   ادهیپ ن یزمزمه کردم، از ماش یارو تکون دادم و باشه  سرم 
 .دمیکش ام خسته 

  ی های مهمون ی تو  پاش  هی  شهیوقت بود از جلد اون رادمان کله خراب که هم یلیخ
 بودم. اومده  رون یمسابقه بود، ب  ستیپ ی تو پاش  هیمختلف و  

  هی ی اکه عاشق سرعت و اگر هفته یآدم یبرا نداشت! مخصوصا  و دم  که شاخ  یدلتنگ
 .شدیروز نم روزش  داد،یکه شده مسابقه نم بارم 
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بود،   ستادهی ا  که مقابلم یو به پسر اومدم  رونیآن از فکر بشونه  ی رو ی دست قرار گرفتن  با
 شدم. رهیخ

 .م یا یم با برادرم  بودم  گفته مکس  سالم  -

دراز کرد، متقابال   رو سمتن  که دستش  کردم  روم رنگ پسر روبه یآب ی هابه چشم ی نگاه
 دختر!  ی که رو به رها گفت: خوش اومد دست دادم 

 .. درسته؟.رادمان  گفت: خوشبختم عام  یکرد و با لبخند مهربون به من  رو

رو به راه کرد و گفت:   آره تکون دادم؛ مکس  یرو به نشونه و سرم   دمیخند صدایب
داشته  یشانس هست... فکر نکنم نجایهم ا اما امروز آنا  ،ن یهست یاحرفه  ونمدی م

 .دیباش

و   گرفتم  رفتنش  ری رو از مس نگاهم  دور شد؛ کنجکاو  داد و ازمون  لم یتحو ی کیکوچ لبخند 
 ه؟ ی : رها؟ آنا کدمیپرس

 که در موردش  ییهااز زمزمه  یول دمش یگفت: تا حاال ند باال انداخت و  یی ابرو  رها 
 بلند نشده. رو دستش  یو کس ی احرفه  یلیخ ی رال ی معلومه تو دم،یشن

 

 

 

 

 

 *** 

 ن« یلی»آ
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  ،شد یاکو م سرم  ی مهراد تو یها نشن؛ حرف  لرزشش یتا متوجه  کردم  رو مشت  هام دست 
 و همراه با شربت  دم یکش نفس سر  هیکه خاله زهرا آماده کرده بود رو   ییآلبالو  شربت 
 قورت دادم. بغضمم

تر شد، لبخند  بزرگ  بغضم بود، انداختم که دستشون  یکه تو  یست ی هابه حلقه  ی نگاه
خوشحال    یلیانداختم و گفتم: خ ام شونه  یو رو  ام بلند شدم، کوله  و از جام  زدم  یمصنوع
 شدم.

مزاحمت    یلیچند وقته خ نی له... اخا برم  گهید و ادامه دادم: من  به خاله زهرا کردم  رو
 شدم.

 ه؟ یچه حرف نی دختر، ا یکرد و گفت: مراحم یاخم

 نیکرد و گفت: ماش به ساعت  ینگاه  میبلند شد؛ ن کاناپه  یکرد و از رو ی اخم مهراد 
 .یتنها بر  شب خطرناکه وقت   نیا  ؟یدار

 دارم.  ن یو زمزمه کردم: ماش مداد  لشیتحو ی خشک لبخند

  رونیو از خونه ب خاتمه دادم  هامون به صحبت   یداد، با خداحافظ تکون   یسر  فحریب
 زدم.

 یچیبعد از مهراد ه  گهیندارم، انگار د ن ینبود ماش مهم  وقته... برام   رینبود د مهم   برام
من و   یکنی ول م ندارم، عشقت رو  نیماش اگر بگم نبود بگه آخه  یکیمهم نبود؛   برام 

 ؟ یبرسون

رو نداشتم و   بلند کردن پاهام  یی که توانا نی... اونقدر سنگبودم  نیسنگ ؛دم یبغض خند پر
 .دمیکشی م  نیزم ی و رو پاهام 

لبخند از جنس   هیلبخند بود!   هیفقط  کردن،یم که با تعجب نگاهم  یبه مردم جوابم 
 . کردنیم قضاوتم  ایو بعض زدن ی م تنه ای! بعضرفتنی و م شدن ی رد م .. از کنارمدرد.
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 مهم که نبود، بود؟  اما

 شدم!   ریپ یجوون شکستم و تو  یچجور دونمیخوب م  چقدر گذشته بود، اما  دونمینم

  نیزم یو به طرز بد  دم یرو ند پام  ی جلو  یبودم که چاله  هان ال یو خ فکر  ریدرگ اونقدر 
برداشت، از سوزش   خراش   ابون یخ سیسرد و خ نیبه زم از برخورد  هام خوردم و دست 

 پر از درد شد. بدنم تمام  فرساش  طاقت 

و  کردم؛ آروم بلند شدم  تی خدا شکا  ش یو زمان پ  نیاز زم دلم  یو تو  شکست  بغضم
 انداختم.  میخون ی هابه دست  ینگاه

 .دمیکش ی دردناک  و پوف  پاره شده بود، انداختم  وش که سر زان به شلوارم  ی نگاه مین

  یهمدرد و باهام  دیدی م فقط رادمان  منو  نابود شدن  یچهار سال بعد از نازل نیا  ی تو
 . دیحال خرابم رو نفهم  یاصل  لیوقت دل چیه و ی به لطف رادمان، آر کرد؛ی م

 گرم  سا یتو خودش بود و فقط با مل یلیو مهراد خ برگشت  ورق  یاز رفتن نازل بعد
 به در بسته کرد،ی م دایپ ی راه ینازل کردن  دا یپ  یبرا که هر وقت  رادمان  گرفت؛ی م
 .شدیم  وونهی و د خوردی م

درد و    اشه یسخت بود... هر ثان دن،ید سایو مهراد رو کنار مل گرفتن  یافسردگ سال  دو
 گذشت!  یولعذاب بود  

زمزمه   و با بغض  بود، انداختم  دن یکه هر لحظه منتظر بار  ی قرمز رنگ به آسمون  ی نگاه
  ؟یکنیچرا به من نگاه نم ستم؟ی تو ن یمگه من بنده  ستم؟ی کردم: مگه من مخلوق تو ن

سخته؟ چرا    یریگی هات مکه از بنده  ییها قدر امتحان  نیچرا ا  ؟ یدیزجرمون م  یچرا دار
جون   ی از کجا اومد؟ از کجا اومد و شد بال  سای اصال مل  ؟ینداد  دعشق منو نشون مهرا
 کنه! تا دفنم  ستینچکسم یو ه  رمی میبه خودت که م رمی میمن! من بدون مهراد م

بود و   ن یاطراف ندارم، سرم سنگ یبه سرما  یت یفرستادم، اهم رونیرو آه مانند ب نفسم
  امه یگر کنهی مهراد ازدواج م  گهیکه تا چند ماه د نی آوردن ا ادیه با ب سوخت؛ی گلوم م
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  دونستمیبره! فقط م  خوادی کجا م دونستمی وار لب زدم: نمشدت گرفت با بغض زمزمه 
 ! رمیمی هم هستم! مهم نبود من بعد از رفتنش، م نبره! براش مهم نبود، م

خفه  گلوم  یهام رو تو زجه زد؛یپر نمهم  به دور و اطراف انداختم، پرنده  ی نگاه هیبا گر  
 از قبل برداشتم. ترجون ی تر و برو آروم  هام قدم  کردم 

از اون   یمگه من چ   ؟ی دیوقت منو ند چیچرا ه  اومدم؟ی آخه چرا من به چشمت نم -
 ... یلعنت کمتر داشتم 

اونقدر ناتوان بودم که قدرت جمع کردن    کردم،ی دلم از خدا گله م یو تو کردمی م هقهق
 قرار گرفت.  ام رو بردارم که سه جفت کفش رو به روم رو نداشتم؛ خم شدم تا کوله  فمیک

 . ستادمی ام رو برداشتم و صاف افرستادم و کوله  نی رو پا دهنم آب  مضطرب

و   شدیام رو محکم گرفتم، بند دلم داشت پاره م به عقب برداشتم و کوله  یترس قدم با
  ابونیخ یموقع شب تو  نیا   ییکردم که تنها  نیدلم هزار دفعه خودم رو نفر ی تو
 .دمیچرخی م

گفت: به به، خانوم محترم   یاز پسرا با لحن چندش آور  یکیدهنم و قورت دادم و که   آب
 وقت نصفه شب تنها باشه ها.  نی و سال تو ادختر هم سن  کی  ستیبه نظرم خوب ن

قدم عقب رفتم که هم زمان با من دو قدم به جلو حرکت کرد و من از ترس قالب   دو
 کردم. یته

کردم تا فرار کنم که از پشت   زیسه پا ت یشمارش معکوس رو زمزمه کردم با شماره  
 . دیچیام پشونه ی تو یام کنده شد و درد بد ام از شونه شدم و کوله  دهیکش

 

چنگ   خفه کردم، دستم رو باال بردم و  به صورتش گلو  یتو  روغمیرو گاز گرفتم و ج لبم 
 کرد.  بلند شد رهام   ادشیکه فر  دمیکش
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از  نکهی برداشت و قبل از ا ف یک داشت دست از گشتن  یبور ی که مو  ییاز پسرها  یکی
  یبه صورتم زد که رو یبد آورد، لگد ، سمتم اومد و پاش رو باال استفاده کنم تی موقع
رفت و از دردش   یاهیهام سخورد؛ چشم  یکنار  نی افتادم و سرم به چرخ ماش نیزم
 . کردم  یاناله 

دادم   یخال آسفالت چرخ خوردم و جا  یرو  بزنتم کهن ی رو باال آورد، اما قبل از ا پاش  پسر 
 .وونی زدم: ولم کن ح غ یو با تمام توانم ج

 گشت،ی و م فمیکه ک یکنه که پسر  یزد و سمتم اومد ؛ خواست کار یانعره  یعصب
رو نشونش داد و گفت: ولش کن   لمیو موبا  یپول، کارت اعتبار  فی و گرفت و ک جلوش 
 نادر.

 بهم کرد و گفت: رمز؟  رو

 و سه، پنجاه و دو   ی: سدمی رو به هم فشار دادم و آروم نال هاملب 

 بنداز. قمینگاه به رف کی اما   م،یولت کن  میخواستی زد و ادامه داد: م یشخندین

گرفتم به اون سمت نگاه   اهشی س یاشاره کرد که نگاهم و از چهره  یدست به سمت با
جدول کنار جوب نشسته   یرو  بودم  و چنگ انداخته که صورتش  یکردم، منظورش پسر 

 بود. رد،کی اش و پاک مگونه  یبود و با دستمال خون رو 

بهتره! نادر و   نگم گه یشدم که گفت: د رهیخ یکیاز پسر گرفتم و به اون    امده یترس نگاه
 .ی کرد یهم عصب

 کرد و گفت:   زیهاش و ر زد و چشم یشخندین

 !  ستیاز طرف ما داشته باش، بد ن  یادگاری  هی

در آورد و   یی اش، چاقو شلوار کتون و رنگ و رو رفته  بیدهنم رو قورت دادم که از ج آب
 گرفت.  راستم  یگونه  یرو درست 
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 از همه بهتر بود.  امینقاش رفتمی که م مدرسه  -

  ستی ب شهیزل زد و گفت: هم امده یترس یها رو از چاقو گرفت و به چشم  نگاهش 
 .گرفتمی م

 ... برم.ب  دیبزار کنم،ی... میگفتم: خوا... خواهش م  دهیبر  دهی بر یلرزون  یصدا با

خوردم. آروم   یقدم عقب رفتم که به کس هی آورد،   صورتم   کی رو نزد ترک ینزد  چاقو 
چنگ انداخته بودن نفسم بود اومد و   که صورتش  یهمون پسر دن ی برگشتم، اما با د

 بست.  خی از شدت استرس و ترس   هام دست 

کرد و   کی به صورتم نزد  رو رو گرفت؛ پسر چاقو  کرد و بازوهام  ام حواله   یترسناک  شخندین
  ری که به وجودم سراز  یی فرسا که از درد و سوزش طاقت  دیکش چشمم  ر ی حرکت ز   کی  ی تو

 . دمیچیو از درد به خودم پ دمیکش  یبلند غیشد، ج

 ام احساس کردم. گونه یو رو  یاه یما  یو هم زمان گرم دیخند  هاوونهیمثل د  

 که از پشت گرفته  یافتاده بودم، پسر آورد. از ترس به سکسکه  کی رو دوباره نزد  چاقو 
به شکمم زد که از   یانداختم. لگد محکم  نیزم یخودش برم گردوند و رو  بودم به سمت 
 هام تار شد و ضعف کردم. دردش چشم 

 یو عربده   نیترمز ماش  یخم شد و خواست به کارش ادامه بده که صدا  یدوم پسر
 مانع شد.  یشخص

 ها نامشخص شد و از حال رفتم.کم کم صدا   د؛یچرخی م سرم  ی تو  شونیری رگد صدا
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 »آنا« 

پدال گاز   یو رو  پام  محابا یبود، ب یجون پسر  که دست  ی قرمز رنگ پرچم خوردن  تکون  با
 کردم. حرکت  یی و با سرعت باال  فشار دادم 

  نی بود ماش ک ی که نزد دم یچیپ سرعتم  کردن  کم اول بدون  چیبه پ شدن  ک ینزد  با
 رو کنترل کردم.  نی ماش یمنحرف بشه، اما به خوب

 برو!  ترآروم  آنا آ... -

 نی بود و اگر قرار بود با ا  ستی ، سرعت  صد و بدوختم  مترلو یرو به ک  الم یخیب نگاه 
 رسوندم.  ستیرو به دو سرعت  م؛شدینم هم  نفر پنجم مسابقه  ی سرعت برم، تو 

 دختر!   آروم برو... خطرناکه گم ی : مدیغر ی و حرص در رو گرفت  ی باال یره یدستگ د ی وید

 و دوباره  کردم  رو عوض  دوم رو رد کنم؛ دنده  چی تا پ کردم  رو کم و سرعت  دم یکش یپوف
 رد شدم. یی چهار مو  یشماره  ن یماش  و از کنار سرعت رو باال بردم 

 !هی معنیب یکلمه  هی وقته  یلیو گفتم: خطر؟ خ زدم  یشخندین

 چیپ خواستم ،ش یبه حرکات عصب ت ی اهمیلب غر زد، ب  ریو ز  دیبه داشتبورد کوب ی مشت
 زد. جلو ازم  یی احرفه  دو به  طور  یشماره  نیکه ماش رد کنم سومم 

 .دادی م راژ ی و ی ترس چیهیکه ب دوختم ی نیرو به ماش و ناباور نگاهم  جیگ

لب زد و   ی آروم یوا  دیو یدادم؛ د  فشار رو محکم  و فرمون  کردم  یدندون قورچ  یعصب
 فرو رفت. یصندل  ی تو

کس   چیبود و ه مثل باد  یبردم، لعنت رو باالتر  و سرعت  زدم فرمون  ی رو  یمحکم مشت 
 و سمت  دم یرس بهش کردم تا باالخره  له پام  ر یپدال رو ز  ی ! حرصدیرس ینم د پاشم به گر
 قرار گرفتم. نیماش چپ 
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 حسابدار  ی امروز برا  که یدختر  دن ی، اما با ددوختم  راننده  رو به کمک  نگاهم  کنجکاو 
 شده بود، جا خوردم.  استخدام 

، و دوباره باز کردم  بستم  رو محکم هام پلک  ؛ ناباور دوختم  رو به راننده  نگاهم  خورده  که ی
 ر یت یب یبه طرز عج بود و قلبم  شده  دارکش هام اما خودش بود... خود خودش! نفس 

 .دیکشی م

 بود؟  تفاوتیب دشو یسال د  همه  ن یبعد ا  شدیم مگه 

 ی رو ی و کنترل د یلرز ی م اراده  یب هام دست  د،یدی اون رو نم جز یزیچهام چشم انگار 
 ییبه ال باز  با دهن  و من  دیچیرو پ سوم  چیپ یو ماهر  ب یعج نداشتم؛ به طرز  فرمون 
 بودم.  رهیخ هاش دن یکش

  یبرنده شد! برنده  ،دم یکش وهام به م ی خاموش کردم؛ چنگ ست یپ رو کنار  ن یماش شوکه 
 باختم. شکل ممکن  ن ی به بدتر یول بودم  کنشیباز  که منم  ی ایباز 

 العاده  فوق  گفت: اون... اون  یا زده رت یح و با لحن دیکش شش یر به ته  یدست دی وید
 بود!

به  ره یو خ دادم  هیشدم؛ به در تک ادهیپ نیاز ماش یاآشفته و با حال  زدم  یشخندین
 .دمیرو مال قلبم  یدرهم یرادمان، با چهره 

 به صورتم  ی، دسترخش می به ن رهیو خ گرفتم   اش ده یورز  کل یرو از قد بلند و ه نگاهم 
 کرد. و بغلش د یبود رو بوس که همراهش  یدختر  ی شونیپ دم؛یکش

رو  ام شده  مشت  ی ها دست  دم؛یرو جو  لبم پوست  یو عصب کردم  رو مشت  هامدست 
از  و خواستم  فرستادم  رون یمانند ب رو آه  ، نفسمفرو کردم  رنگم ی اقهوه  ی بارون بیج ی تو

 ؟ یناراحت شد  خاطر مسابقه  متعجب گفت: کجا آنا؟ به  د یوید که دور شم  محل 

 و گفتم: من  اشاره کردم  به خودم  دم،یچرخ پا  یپاشنه ی و رو کردم  رو جمع  هام لب 
 م؟ یآدم نیهمچ
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 ؟ ی ریکجا م یکرد و گفت: نه، ول  به سر تا پام  ی نگاه

 بده. لی تحو خودت نه،ی رو ماش چیلب زدم: سوئ حوصلهیو ب اشاره کردم  ن یماش به

 کجا؟  -

 خاطرات!  ی: کوچه دمیو غر دم یکش لختم  ی به موها یچنگ کالفه

 

 

 *** 

،  بودن  شده  یگل بارون  که به خاطر  یی ها دادم، به کفش ه یتک و سرد کوچه  ی آجر وارید به
 شدم. رهیخ

رو روشن کنم، قرار نبود   میزندگ پنهون  یمه یبشه... قرار نبود دوباره ن ی جور نینبود ا  قرار 
 مهر آرا بشم!   ی... قرار نبود دوباره نازلنمیرادمان و بب

 کرده بود. اموونه ی د زدیم  چنگ که از ظهر به گلوم  یفشردم، بغض گلوم  ی و رو  دستم 

 متنفرم!   یوار نازلکثافت  یمتنفرم، از گذشته  بودن  یمتنفرم! از نازل از خودم  من 

 خسته شده، خسته  تیوضع ن یاز ا که اونم  دادیم  و نشون  دیکشیم  ری ت یبدجور قلبم
 کهنه!  مرور خاطرات  یبود برا  شده 

 ی و رو  لرزونم  ی کردم، چونه  رو بغل  و زانوهام  دار نشستمسرد و نم  نیبه زم ت ی اهمیب
 انگار با هم بعد  یهاو قطره  دیقطره اشک چک  نیاول ؛ با مرور خاطرات گذاشتم  زانوم 

 مسابقه گذاشته بودن.
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 گذشته« به بک  »فلش

 

نصف   بای تقر  دم؛ینفس سر کش ه یو  گرفتم  رو ازش  ی معدن آب یو بطر  کردم  یتشکر
 شد.   یخال یبطر

تا آژانس   م یستادیا  ابون یخ و کنار  م یزد رون ی از دانشگاه ب رجب از مشت  ی از خدافظ بعد
 قرار گرفت.  روم روبه ی بلند یها قدم  شد و با ادهیپ نشیاز ماش ار یبرسه که مه

 . یخسته نباش زم یعز و گفت: سالم  دیکش به موهاش  یدست

 ؟ یذارینم چرا راحتم   گه؟ید  یخوای م ی: چ دمیغر وقاحتش  همه ن ی از ا یعصب

رو   دستم و مچ  کرد  یرو ط مونده  یباق داد، چند قدم  لم یتحو یا ی لبخند حرص کالفه
 .رو از فرط درد بستم  هام و چشم  لب زدم  یآخ د؛یکش محکم 

 یچ ،کهیمرت : ولش کن دیو غر  د یکوب اریمه ی به بازو اش کرد و با کوله  نگاهش  ی حرص پناه 
 از جونش؟   یخوای م

جونشو، به تو   قایگفت: دق پناه  یگرد شده  ی هابه چشم ره یزد و خ ی حیلبخند مل ار یمه
 چه؟ 

رو   دفعه بازوم  هی. کالفه نگاهم کرد و  زدینم یحرف چیاما ه شد،یباز و بسته م هاش لب 
 تر فشار داد.رو محکم مچم  که دم یرو کش رفت؛ دستم  نی ماش و سمت  دیکش

 حرف بزنم. باهات  خوام ی ! سوار شو مینازل یبریسر م حوصلمو  یدار -

 ندارم!  با تو  یحرف چی : من هدمیو شمرده شمرده غر  رو بستم  هام چشم  یحرص
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و از   از نظر گذروندم  یعقب رفتم؛ عصب قدم  چند اراده ی که ب دیرو به کاپوت کوب مشتش 
 گم یم نزن! بهت  ی: د المصب انقدر ساز ناسازگاردیاش، غرشده جفت  یهادندون  ریز 

 . ومدهیباال ن سگم  یرو تا اون  سوار شو 

 

 

 چرا ولم  ار؟یمه یداریبرنم با تو دارم؟ چرا دست از سرم  یچه حرف من  خوام،ینم -
 متنفرم بفهم! ازت کن؛ من  ولم  برو  ؟یکنینم

احساس کردم،   ام گونه  ی تو رو  یبیدرد عج ،ام یب  به خودم  نکهیبرگشتو قبل از ا  سمتم  به
 زد. رو به هم حالم  دهنم ی تو  خون  گس  یو مزه  رفت  جیگ سرم 

 جمع  دورمون  که یی هادانشجو  ن یا تک  تک  کنمیم  یکار وگرنه  فتیفقط راه ب خفه شو -
 باشن! عشقمون  شاهد  شدن 

و   دادیم دانشگاه آزارم  یها بچه پچ شد؛ پچ  رهیخ ناک بهم و غضب  رو باز کرد  ن یماش در
 بودم. یحرص خودم  یاز ناتوان  بدتر از همه 

 دم یکش یف یخف غی، جفرو رفت  ی دست ی تو کمرم  کرد که  پرتم  نیداخل ماش ی بد حرکت  با
 گاز گرفتم و زمزمه کردم: خدا ازت نگذره!   رو محکم  و از فرط درد لبم 

اما در باز نشد؛  دم،یرو کش نی ماش یره یمقنعه فرو کردم و دستگ رو داخل  موهام  یعصب
راننده باز شد و قبل    که در سمت  دمیکوب داشبورد به  رو محکم  و پام  دم یکش یاخفه غیج
 . دشیکش رون یب نی بده، مرد از ماش نشون  ی واکنش  نکهیاز ا

 رو زمزمه کردم.  اریمه و آروم اسم  فرستادم  ن ی رو به زور پا زده آب دهنم بهت

ه ب ره یشدم؛ خ اده یپ نی و مضطرب از ماش دم یکش ی آروم ن یه ار یمه اد ی فر ی صدا با
بودن،  عقب عقب   گرفته  رو ازم  دن ید یو اجازه  بودن  شده  جمع  که دور هم  یتیجمع
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  یروروبه یکوچه و سمت  دیرو کش دستم  یکه مرد  به فرار بزارم  پا و خواستم  رفتم
 .دیدانشگاه دو 

و با   بستم  هام رو محکم دهنم  گذاشت، چشم ی و رو و دستش  دم ی کوب وار یبه د محکم 
 آوردم.  کم نفس که فهموندم  دستش، بهش  ی رو دستم  گذاشتن 

 فاصله گرفت.   رو برداشت و ازم  دستش 

 شدم.  رهیخ تفاوتش یب یافه یو به ق دم ی کش یقیعم نفس

 ؟ ی خند یتو م رمیمیم دارم  من  -

 پرهام  و گفت: نگران  رو تکوند شلوارش  ی رو  ی هاو خاک شد و گرد  خم به حرفم  توجهیب
 .ادی بر م ی قرت بچه اون  نباش، از پس 

 پرهام بود؟ پرهام  اروی: اون  دمیکردم و پرس رو گرد هام حرفش، چشم  نیاز ا   متعجب
 خودمون؟ 

 . یانقدر خنگ باش خورهیو گفت: بهت نم  رو از نظر گذوند تا پام   زد و سر  یشخندین

  خورهینم : به پرهام دمی، غرام شده  جفت  یها دندون  ریو از ز  نگاهش کردم  یحرص
 داشته باشه!  یاعصابیب قیرف ن یهمچ

تو   یلیزد و گفت: خ مینیب یاشاره دو تا ضربه رو  کرد، با انگشت  یرو ط نمونیب یفاصله 
 !ی اعصاب

  واری و به د عقب رفتم  چند قدم  ،مون نیکم ب یاز فاصله  یو ناراض رو قورت دادم  دهنم آب
 به پرهام و پناه خورد.  دادم که چشمم هیتک

: تو  دیشد و غر رهیخ و با حرص بهم   دیکش اشختهیبه هم ر ی به موها یدست پرهام 
 گفت؟ یبهت م  یچ ن یماش
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در اومد بهش گفتم   از دهنم یهر چ شیو گفتم: چند روز پ تر کردم  رو با زبون  هام لب 
 . کردیم دم یشده بود و امروز تهد یعصب اونم 

 .شه ینم داش یپ ورا نی ا فتهیب کالهشم  گهی و گفت: د رو تکوند  ش یخاک  یهالباس  

 . رو گرد کردم  هام چشم   متعجب

 ؟ ی کرد کارش  یچ -

 کردم!  باال انداخت و گفت: ناقصش  یی ابرو طنت یو با ش دیخند

 

 *** 

 

 زمزمه کردم: آدم  ی نامعلوم یبه نقطه رهی زدم، خ یشخند یو ن گرفتم  مشتم یرو تو  وهام م
 ! ینبود موندن  ... مال ینبود موند 

گذاشتم و با   سیخ نیزم یو رو هام نمونه؛ دست  یتا رد اشک دمیکش به صورتم  یدست
 . بلند شدم  کوچه سیخ بایسرد و تقر  ی ها آسفالت  یاز رو هام کمک دست 

که  ی آب یها گودال  ی ؛ از توفرستادمشون  و پشت گوشم  دمیکش سم ی خ یبه موها  یچنگ
 نکردم. هام ی کتون یسیبه خ  ی او توجه ، رد شدم پر از آب بودند  نیزم یزونیبه خاطر نام

بشن؛  گرم  یتا کم کردم  بردم ها  دهنم ی رو جلو  زو در آوردم، دستم   یو هندزفر لی موبا
و  کردم  هام رو مشت آهنگ، دست  کردن  یگذاشتم و بعد از پل گوشم یرو تو  یهندزفر

 بشه. گرم   یتا کم بردم  بمیج ی تو   یهمراه با گوش

 

 



 احساس   ی نقاش 

 
159 

 

 

   رهیآرزو کرد امشب دلم بگ یک

 ره یگی م م یداره گر دیرس آرزوش  به

 و نبودم فرق کرده برات  بود

 ادین سمت من  دی بگ یهمه سپرد  به

 دراد آرزو کرد امشب اشک من  یک 

  برات  من  دوباره چشم باره یم که

  و تنهاست  هر شب وونهید ن یا آخه

 تقاص   ندادن  یبگ ینانرد 

  

 شده  رید یفهمی م رسهی م یروز  هی

 شده  ر یازت س یوقت   یا یخودت م به

 رفته  گهی که د ادی م یروز  هی

 حرفه  گهی واقعا رفت کجاش د آره

 کنمی فکر م نیبه ا یوقت  زهیری م دلم

 ست یخوب ن حالت

 ست یواسه من، غم برات خوب ن  اتی بد حال

 ره یآرزو کرد امشب دلم بگ یک
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 ره ی گیم  شیداره گر  دی بهش بگ دیبر

 و نبودم فرق کرده برات  بود

 اد یسمت من ن دی بگ یهمه سپرد  به

 آرزو کرد امشب اشک من دراد  یک

 دوباره چشم من برات  بارهیم که

 هرشب و تنهاست  وونهی د نیا آخه

 ندادم تقاص  یبگ هینامرد

 ره یآرزو کرد امشب دلم بگ یک

 *...م یداره گر دیآرزوش رس به

 

 

 

  رونیرو ب د یفرو کردم، کل بمیدر آوردم و داخل ج رو از گوشم یو هندزفر ستادمی در ا  یجلو
 خ ی  ی هاو دست  هوا   یبه خاطر سرد دیکه کل تا در رو باز کنم و سمت قفل در بردم  آوردم 
 افتاد.  ام از دستم زده 

  روم روبه دی ویبلند د و قامت  که در باز شد و قد برداشتم ن یزم یرو از رو دیو کل شدم خم
 . ستادی ا

و   رو گرفت  بازوم  د،یکش رو کنار لبش شدم؛ شصتش  رهیبهش خ یو خنث  ستادمی ا  صاف
 داد. آسانسور هولم  سمت  یعصب
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 وارد کرد و داخل آسانسور پرتم  یبه بازوم فشار  دیوی و درش باز شد، د  ستادیا  آسانسور

       یکردم و با تعجب به چهره  یزی اخم ر کرد؛

 آسانسور رو فشار   یشدم که دکمه  ره یخ قرمزش 

باز شد. مثل قبل بازوم و گرفت از آسانسور   و در ستاد ی آسانسور ا قهیچند دق و بعد از  داد
 آوردم و داخل خونه پرتم کرد.  رونیب

 ؟ یکنی م  یجور نی تر کردم و گفتم: چرا ارو پر رنگ زم ی ر یها اخم

که زد دو قدم عقب   یمنفجر شد؛ از داد  هویخونه رو بست و برگشت نگاهم کرد که  در
 هش کردم. رفتم و شوکه نگا

! صد بار بهت گفتم چند تا کوچه  گهی د یومد ی م صبح ی ذاشتی م ؟ یکرد  نگاه  ساعتو  -
 ! هیو عوض فیکث ی آدما مشت   کی باالتر از اونجا پاتوق 

ساعت که سه    دنیبا د  یشدم ول رهیگرفتم و به ساعت خ  دیوی هام رو از دچشم  حرفیب
 هام تو هم رفت و با حرص رو  اخم دادی صبح و نشون م

  دیشا یدنبالم؟ نگفت  ی ایب دی ساعت از دوازده گذشته، نبا  ینیبینم شعوری: بدمیغر بهش
 فته؟ یبرام ب یاتفاق

خارج شدم؛  ییرایاز پذ ش،یو حرص  گرد  یها چپ  نگاهش کردم و در مقابل چشم چپ 
تخت پرت کردم که کم کم  یرو هام خودم و در اتاق رو باز کردم، بدون عوض کردن لباس 

 هام بسته شد.خواب بهم غلبه کرد و چشم 
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 *** 

 

 »رادمان« 

 

شدم، سمت در رفتم و زنگ در رو زدم   ادهیپ نی در پارک کردم و از ماش یرو جلو  نیماش
 شروع شد. فونیپشت آمامان از    یهاقربون صدقه  قهیکه بعد از چند دق

منتظر    یزدم و وارد آپارتمان شدم و چون حوصله  هاشیبه تمام مهربون یلبخند
 شکل ساختمون شدم. یچیمارپ یآسانسور بودن و نداشتم وارد راه پله 

 دم؛ی کش یقی رو باال اومدم و نفس عم هاپله

 در باز  دینکش هیدر رو فشردم که به ثان زنگ

 آغوش پر مهر مامان فرو رفتم. یو تو شد

بابا نشستم   یبابا و رها رو به رو  دنیو داخل رفتم بعد از بوس  دمیان رو بوسمام یگونه
 و برداشتم و    یاومد؛ چا  یچا ینی س  کیکه مامان با  

 ! دیکار واجب دار دیبه بابا گفتم: گفته بود رو

 گذاشت.  هم ی هاش و رو بهم کرد و آروم چشم  ینگاه

  ایتموم شد ب تی ادمان جان چامزه مزه کردم که بابا گفت: ر   یتکون دادم و چا یسر
 اتاقم، منتظرم! 

شد و گفت:   رهی خ یابه نقطه ی شدم که مامان با نگران رهیتکون دادم به رفتنش خ یسر
 نداره.  یکه شده حال و روز خوب یشده، اما هر چ یچ دونمینم

 ؟ یچ یعنیپر  از سوالم رو به مامان دوختم و گفتم:  نگاه
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اش نشست، با اضطراب نگاهش کردم و  گونه  یرو  یزده نگاهم کرد که قطره اشک غم
 ! پرهیگفت: سرگردونه، هر شب از خواب م

 نگاهش کردم که آروم زمزمه کرد.  جیگ

 به گذشته وصله! ریزنج  هیمثل    یهمه چ -

به در   یااتاق بابا رفتم و تقه سمت  ،یو بدون خوردن چا  م کرد  تر رو تنگ هام اخم  یگره 
 .تو  ا ی زدم که بابا گفت: ب

اتاق بود  یکه گوشه  یرنگ کوچک یاقهوه  یکاناپه  یرو باز کردم و داخل رفتم و رو  در
 نشستم. 

 ؟ یندار یخبر یشد و گفت: از نازل رهیخ ینامعلوم  ینقطه نگاهم کرد و به یکم بابا

 شروع به صحبت کردن، کرد.  مقدمهی لب زدم که ب  یآروم هش کردم و نه تعجب نگا  با

 کل دانشگاه از دستمون به عذاب بود.  م،یسه نفر بود  -

زد و گفت: جونم به جون مهبد وصل بود و از عموت   یبهم کرد و با بغض لبخند  ینگاه
 .خواستمشی م  شتریب

مهبد هم    نکهیبود، ادامه داد: تا ا زیم  یرو یاز ک دونمی که نم یبه عکس پدر نازل رهیخ
مون قند و  همه  یبرا  یزمان با من عاشق شد، ستاره و مادرت! جواب مثبت دادنو زندگ

موضوع   ن یا ی اصل لی کس دل  چیو ه شدی تر مروز به روز شکسته  رضای نبات شد، اما عل
بودم به که به مهبد وابسته  یرفت؛ اون قدر رضا یعل یناگهان یلیخ نکهیتا ا  د؛ینفهم
اصرار کرد بگه   یلیو خ دادی م  تی اهم  رضاینبودم و برام مهم نبود، اما مهبد به عل رضایعل
 اما جوابش فقط و فقط سکوت بود.  ره،ی م یچ یبرا 

و من و مادرت به  گذشتیطور م  نیها همو گفت: روز   دیهاش چکاز چشم  یاشک  قطره
و    یاومد  ایماه اختالف از مهراد به دن تا تو با هشت  میشدی م ترک ی مهبد و ستاره نزد

  ی برادر داره و من برا هیخوشحال بود که  یلیاز قند شد، مهبد خ ترن یر یهمه ش یزندگ
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  یسکته  لی اما دو سال بعد پدر مهبد به دل کردم،یم   اروشکرصد مرتبه خد یپدر شدنم روز 
 ضربه رو خوردن.  ن یفوت کرد و زهرا خانوم و مهبد بدتر  یلبق

  نی... واقعا ا دهیو خدا به آدم صبر م بره یخاک مهر رو م گنی اتفاق هم گذشت؛ م  نیا
 اتفاق افتاد و مهبد بعد از دو سال رو به راه شد. 

دختر خوشگل   هیبعد مهبد و ستاره صاحب  سال و هشت   گذشتی جور م نیهم هاسال 
 و مهراد گذاشت؛   ینازل یو پا   شیهبد تمام زندگشدنو م

به ستاره، به مهبد وابسته   شدن  وابسته  ی و به جا  شدیم باتز یتر و ز روز به روز بزرگ  ینازل
 بود. شده 

هاش رو پاک کرد و ادامه داد:  کرد و اشک  کردم،یبه من که کنجکاو نگاهش م ینگاه
شد و مهبد با آغوش باز ازش   دایپ رضایعل یسر و کله  نکهیابود تا   یعال زیهمه چ

و   تیچه شخص  یکرده بود! چه از لحاظ ظاهر ری تغ رضایاستقبال کرد، اما من نه! عل
تو و  هم سن و سال  نیرو داشت؛ شاه نیو شاه  نیر یگفتارش! ازدواج کرده بود؛ ش

  یسال از نازل کی   نیریش شد؛ی م  دهید های ها و مهمونجمع  یکم تو  ی لیمهراد بود، اما خ
با هم   ی و نازل نی ریبود ش نجا ی. جالب ا هم سن و سال رها بود  با  یبود و تقر  ترک یکوچ
تا مدرکت    یبود نجایتو ا  اهباشه اون موقع  ادتی اگه   کردن؛ی و مدام دعوا م ساختنینم

 . یشناسیرو نم نیری ش نویالبته شاه ،ید یند گهیرو د یو نازل  یریرو بگ

از    یکی یگفت: تو  ی لرزون یهاش رو با زبونش تر کرد و با صدا تکون دادم که لب  یسر 
  لی شراکت با مهبد رو داد و اون هم با کمال م شنهادیپ رضایعل های دورهم نیهم
 . کردی تجارت م هیهمسا  ی هاکشور  یهابا شرکت مهبد شرکت پوشاک داشت و  رفت؛یپذ

و شروع کرد به گفتن و    یاومد کالنتر یسال گذشته بود که مهبد با حال و احوال بد  دو
خودش بد    قیانقدر به رف تونهی م  یآدم چجور کی   کردمی من تمام مدت با خودم فکر م

 بکنه. 

 گفت؟  یدادم، کنجکاو گفتم: چ هی ابروم رو باال دادم و به کاناپه تک یتا  هی
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  وون یچه ح قشیرف کو یکه شر  دونستیزد و ادامه داد: مهبد نم می به کنجکاو یلبخند
  رضایعل  دی فهم یشده! وقت زیچ همه یخالفکار ب هی  قش ی رف دونستیشده! نم  یطمع کار
من اومد و   شیپ کنه،ی م یمواد جاساز  فرستنی م هیکه به گرجستان و ترک یتو اجناس
ماجرا رو با سند و مدرک به من گفت و منو همکارهام    تمامبفهمه  رضایکه عل نی قبل از ا

 .میکرد   ریاش رو دستگو دار و دسته  رضایعل

 خودش رحم نکنه...  قیبه رف آدم   هیکه   شدیم ی نگاهش کردم، چجور متعجب

رو از  رضای من دلش نرم شد و حکم عل  یهاو التماس  یکار یبه خاطر سابقه یقاض -
داد؛ روز دادگاه مهبد هم حضور داشت   ری تمام اموال تغ یاعدام به حبس ابد و مصادره 

 جمله بهمون گفت... به هم هیفقط   زدیکه تنفر توش موج م ییهابا چشم  رضایو عل
 ! میرسیم

حرف تن   نیو گفت: اون روز ا  دیکش یبه عکس پدر نازل یبهم انداخت و دست یهنگا
 منو به لرزه انداخت و هزار دفعه خودم و لعنت کردم. 

ازش رو خورد، دوباره ادامه داد: چند روز   یکم ختیخودش آب ر یپارچ کنار تخت برا از 
به جرات بگم   نمتویفوت کرده... م یقلب  ستی به خاطر ا  رضایهمسر عل دیبعد خبر رس

 نگذره. خدا ازتون  کمرش شکست و فقط گفت  دیخبر رو شن نیا  رضا یعل یوقت

 ازش رو خورد.   یکرد و کم کی هاش نزدو به لب  آب

  رانی ا ادیب خواست ی پرواز م نی بهش خبر دادن با اول یوقت کرد،ی م ینروژ زندگ  نیشاه -
و تمام   کنهی سقوط م یمشکل فن  لیساعت بعد از حرکت به دل  کی  مایکه هواپ
با خودش حرف   کرد،یم یشد... خودزن وونهید دیفهم یوقت  رضای! علسوزنی م ناش یسرنش

  یکار به جاها  میو نذاشت می دیزود فهم زد. خداروشکر  یدست به خودکش بارم  هی  زد،یم
 دار شد! سابقه   رضایبکشه، اما عل  کی بار

رو ماساژ دادم و گفتم: سابقه دار   هام نگاهش کردم، با انگشت اشاره و شصت چشم  جیگ
 که شده بود.
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 !مارستان ی ت یزد و گفت: سابقه  یپوزخند

 

 

 

 

 

 

 *** 

 « ی»نازل

 

به   یام گذاشتم؛ نگاهچونه ریعقب رفتم، دستم رو ز  یانداختم و چند قدم  زیم  یو رو قلم
 شده بود، انداختم. یبوم طراح یکه رورادمان  یچهره 

 یباز بود و خالکوب راهنش یپ ی هاو سه تا از دکمه  دیدرخشی رنگش م یری ق یها چشم
 . دادی م  شی رو نما اشنه یس یقفسه   یرو

  یهادست  د؛یهام چکچشم  یطوفان ی ا یاز در یاشک  زدم که هم زمان قطره  یتلخ لبخند
 . دمیام کشگونه  ی و لرزونم رو باال آوردم و رو یرنگ

  یرو  یابود، زدم و با حال گرفته  ختهیر وار دورم که آشفته  یی به موها یچنگ حوصله یب
 زانوم  یو رو  لرزونم  یهام رو بغل کردم، چونه نشستم و زانو  ییرایرنگ پذ یطوس یکاناپه

 گذاشتم.

 کرده بود.    داریام رو ببود و درد کهنه نی رادمان برام سنگ یدوباره  دنی آشوب بود، د دلم 
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  زانوهام  خواشته که نا  دیچیقلبم پ  ی تو یبد درد

  یاز درد کردم، با بلند شدن صدا  یارها کردم، با دست راستم به قلبم چنگ زدم و ناله  و
در باز  دم؛یرو کش ره ی سمت در حرکت کردم، دستگ دهیزنگ در بلند شدم و با حالت خم

پر درد من خنده از   یچهره  دنیشد، اما با د  انی و ترسا نما دیو یاد د ش یشد و چهره 
 و نگران به سمتم اومد.  دیپر کش دیو ید  یهالب 

تخت    یرو و با غرغر سمت اتاق رفت، در رو بار کرد و آهسته  هام رو گرفت بازو  ریز 
 . خوابوندم 

آب و قرص به سمتم اومد؛ قرص رو   وانیل  هیبا  قه یرفت و بعد از چند دق رونیاتاق ب از 
 خوردم و خواستم بخوابم که در باز شد و ترسا 

 با بغض داخل اتاق اومد.  

  هیجا کرد و با گر  آغوشم  یرو تو  نگاهش کردم که بغضش شکست و خودش  یسوال 
 آخه؟  یشدیگفت: مامانم  چ

 نشده دخترکم.  یچیگفتم: ه یدادم و با مهربون زدم به خودم فشارش  یمحو  لبخند

زود اشکاتو پاک   نه؟یمامان دوست نداره اشکاتو بب نگفتم  کردم و ادامه دادم: مگه یاخم
 کن!

رو  دیدرخشیاش م گونه یکه مثل الماس رو  ییهااشک  کوچولوش  یهاو با دست  دیخند
 پاک کرد. 

 .دمیرو بوس نرمش  لپ بردم    نی رو پا سرم   آروم

 .نمیرو بب ت ی ناراحت تونمینم ،یمن عمر  یشه یبشه! تو ش مامان فدات  -

هم   یبرا  و دختر خوب  داد و گفت: مادر  هیتک واری به د دیو ی و محکم بغلم کرد؛ د دیخند
 ها. د یترکونیم الو 
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 ِچال  ییزدم، ترسا اخم کرد و گفت: بابا  یلبخند

 ؟یکنی م ی حسود

  یتخت نشست، ترسا رو بغل کرد و گفت: من حسود یکرد و رو  یآروم  یخنده  دی وید
 کنم؟ی م

و با اخم گفتم: بدو برو   ام رو خوردم ام گرفت، اما خنده سرش رو تکون داد که خنده  ترسا
 کنه؟ یصحبت م یشکل ن یا ! آدم با پدرش نمیبب رونیب

 صحبت  یشکل ن یود همحس  ی و دست به کمر گفت: با باباها   دیپر نی تخت پا از 
 !کننی م

 .دیدو  رونی بهش بگم از اتاق ب یزیچ نکه ی؛ قبل از اشدم  رهیگرد بهش خ یهاچشم  با

 کردم.   نثارش  یی و پرو دم یخند

  کمونویتار  ی ایکه دن یمرس ،یبرگشت یکه به زندگ ی آنا؛ مرس یکه خوب شد یمرس -
 !  یکرد  یدوباره رنگ

من هنوزم    دیوی که ترسا رفته بود گرفتم و گفتم: د ی ری رو خوردم و نگاه رو از مس امخنده
 . سر حرفم هستم 

 .رفت  رونیتخت بلند شد و از اتاق ب یهاش رو بست و از رو چشم حوصله یب

فقط و فقط   جوابم زدمیمسئله حرف م   نیا یبوده،  هر موقع درباره   نی هم شهیهم
 بود. دی وی د یمشت شده  ی ها سکوت و دست 

به  ی رفتم. نگاه رونی تخت بلند شدم و از اتاق ب یو پتو رو کنار زدم؛ از رو  دم یکش یپوف
که روش عکس   ی به بوم د یوی و د  خوردی غذا م اطراف انداختم، ترسا داخل آشپزخونه 

 بود.  رهی، خشده  یطراح رادمان 



 احساس   ی نقاش 

 
169 

 

رفتم؛   دیو ی سمت د یلرزون ی هاگرفتم و با قدم  رو تو مشتم  رنگم یآب شرت یت یگوشه
 ران؟ ی ا  یبرگرد  یخوا ی نگاهم کرد و در آخر گفت: م یو با حالت متفکر برگشت 

  یحت ام؛زندهی چ یمن برا  یدونی فرستادم و آروم لب زدم: خودت م ن ی دهنم رو پا آب
 بعد از آرمان! 

 ! دمشید یی جا هی، آشناست  پسره  نیاشد و گفت:   ره یبهم خ قه یدق چند

و فشار   هام گرفتم نشستم، سرم رو تو دست  کاناپه یرو رها کردم و رو شرتم یت یگوشه
 رو پر کرد. کاناپه یدادم که کالفه سمتم اومد و قسمت خال 

 ! دمید مسابقه  ست یپسر رو تو پ نی ا کنم؛ی اشتباه نم -

 کردم. دی رو تا زدم و حرفش  یتلخ لبخند

 .دی کوچه کش به اون  کارم  دوباره  نیهم ی رادمان برگشته! برا -

من   داد، با حرص زمزمه کرد: حرف  ه یو به مبل تک دیکش رو دور لبش  شصتش  انگشت
 !کنهی نم ریتغ

 .بست  نقش  لبش  ی رو ی قی کردم که لبخند عم زمزمه  یکردم و به درک ی قروچ دندون 

  رونیب ی بشقاب خچالی کنار نت یرفتم و از کاب مبل بلند شدم و داخل آشپزخونه  یرو از 
 نشستم.  و کنارش  دمیکش رون یرو ب کنار ترسا  ی آوردم و صندل

و    دمیرو باز کردم، غذا رو داخل بشقاب کش آوردم و درش رونی ب کیغذا رو از پالست پرس
 شد.  دهیکش بشقاب از دستم شروع به خوردن کردم که 

رو بلند کردم، اما با   باال انداختم و سرم  یی ابرو  ،دم یرو جو داخل دهنم  یلقمه   متعجب
  دمیکش یبنفش غ یدر اومد و ج حرصم  خورد،ی من و م یراحت غذا  یل یکه خ دیو ید  دنید

 از دست ترسا افتاد و شکست.  نوشابه  وانیکه ل
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  یام و باال آوردم و رو شده  مشت   یهاهم فشار دادم و دست   یرو محکم رو هامچشم
   ؟یخوری منو م  یالدنگ غذا  یکه یو با داد گفتم: مرت  دمیکوب آشپزخونه  یچوب زیم

 و به سمت من هول داد گفت: آنا؟   شقاب و قورت داد و ب آب دهنش  دی وید

 !یتو بگ یرو تکون داد و مظلوم گفت: اشتباه کردم؛ هر چ سرش 

  جادیا ی دلخراش یکه صدا  رو عقب هول دادم  ی کردم، صندل نثارش   یزهرمار دم یگز  لب
 .دمیدر رو محکم کوب اعصاب ی شدم و ب بلند شدم و وارد اتاق  زیکرد؛ از سر م

 

 

 *** 

انداختم که در آسانسور باز شد؛  نهیداخل آ  رم ی به تصو یو نگاه دمیکش وهام به م  یدست
دو   یدعوا   دنی که با د دادمیجواب م  کردنی که سوال م  ییهاسرد به کارمند  شهیهم مثل 

 باال انداختم و به سمتشون رفتم.  ییها ابرو تا از کارمند 

با سوزان دعوا   دمیکه با رادمان د یهمون دختر دم یشدن به کارمندها فهم کینزد  با
 خبره؟   چه  نجایگفتم: ا  یی رسا یکردم و با صدا  یا سرفه کنه؛ی م

 شدن. ره یخ از دعوا کردن برداشتن و بهم  دست

ساکت   یفضا  یدارم تو پاشنه  یهاتق تق کفش  یجلو رفتم، صدا  یبلند یها قدم  با
 .دی چیشرکت پ

 من! به دختر گفت: شما برو داخل اتاق   رو

 و ادامه دادم: هوا برت داشته.  به سوزان کردم  رو

 ؟ یانداز ی انگشت اشاره خودم و نشون دادم و گفتم: تو شرکت من دعوا راه م با
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دست و   یل ینکردم؛ اون دختر خ یدو قورت داد و گفت: خانوم لکس من کار دهنش  آب
 ! هیپا چلفت

 هست؟  ست،ی تر ن یباال انداختم و با تمسخر گفتم: از تو که دست و پا چلفت یی ابرو 

  دیوی د یداغ و رو  یتمام قهوه  روز اول کارش  کنم؛ی اشاره م یبه چ دونست ی م خوب
 کرده بود.  یخال

 رفتم،یکه سمت اتاق م  یزدم و در حال  یتکون داد که پوزخند یمنف  یبه نشونه  یسر
 بعد اخراج!   ی، دفعهاخطار آخره   نیکن، اگفتم: خوب حواستو جمع 

 گفتم: خب؟  به دختر نشستم و رو بهش  توجهی رو باز کردم، و ب در

 ... لب زد: خانوم لک  باال انداخت و با استرس  یی ابرو 

   ؟ی شناسی و گفتم: من و از کجا م دم یپر حرفش  وسط

 ؟  نشناسمتون  شهیم  مگه  ن،یمن هست  سیگفت: خب شما رئ حواسینگاهم کرد و ب  جیگ

گفتم: من و رنگ   یبلند شدم، به سمتش رفتم و به فارس زی زدم و از پشت م یپوزخند
 رادمان! حاال کدوم؟  ای  یاز طرف مهراد  اینکن؛ 

 ن؟ ی بلد یجا شد و گفت: شما فارسرو گرد کرد و متعجب جابه  هاش چشم

 گره  ی با ابروها  دیوی شد و د بگم که در باز  یزی کردم، خواستم چ یزدم و نچ  یشخندین
 .دی ... شما بفرماکنمیصحبت م  باهاشون  گفت: من  یا خورده 

بگم که قبل از  یزی ؛ خواستم چکردم  اشده یبه ظاهر اتو کش یباال انداختم، نگاه یی ابرو 
 من گفت: لطفا!  

 تکون دادم و از اتاق خارج شدم.  یسر
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 *** 

 »رادمان« 

 

کار   ی: چدیو غر   دیاز دستم کش  وانیل  تیبا عصبان یکه عل دمیسوم رو سر کش  وانیل
 ؟یکنی م

 و؟ ی زهرمار ن یا ی خوریم  چقدر

 بلند ش؛ گلوم  دادش  یکه صدا  دمیو سر کش رو برداشتم ی بطر به حرفش تی اهمیب
 سوخت .

 یمونده  زدم و ته  به موهام   یچنگ ت یرو باز کردم و با عصبان راهنم یپ  یهاتا از دکمه  دو
 . دمیرو سر کش شهیش

  یعل یهاتوجه به صدا کردن  یچنگ زدم، ب  زیم ی و از رو  چیکردم و سوئ یاخم ش یتلخ از 
 . زدم  رون یب ی و از مهمون رد شدم  دنیرقصی م  یکه با خوش یی هادختر و پسر  نیاز ب

 پرت کردم. نیماش یصندل  یرو رو  خودم

 ...دیچیدوباره تو مخم پ شیلعنت  یصدا 

 آرمانو دوست نداشت؟  شه یمگه م -

دوستم نداشت! اون آرمان و   یبه شمار افتاده بود، دوستم نداشت، اون لعنت هامنفس
 . خواستی کرده بود رو م که ولش  یداشت! اون آرمان آشغال دوست 

که سر   یخودش بود، روز  ی افتادم که تو   ییهالحظه  ادیو    دمیفرمون کوب یو رو   مشتم
 .  ومدندیدر م  شی پشت پرده ذهنم به نما رحمانهی ها بخاک آرمان، ازش گله کرد؛ صحنه
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  یچرا منو از خودت جدا کرد  ؟ی دوبار بر یتونست ی چجور ؟ی بر وی دلت اومد ولم کن -
 دارم؟   یچه حس یدونی نامرد؟ االن م

 که قلب نداره!  ی! حس کسمعرفتیب هینامرد! حس   هیگناهکار! حس  هی  حس

 رفت؟ ی نم رونیب ضمیاز ذهن مر   اشده یهم فشردم چرا صورت رنگ پر  یرو رو هامچشم

 ها رو بهش نزنه!تا اون حرف  مهراد و نگرفتم  ی چرا جلو  دونم؟ی خودم و مقصر م چرا

  یوونه ید  هیکرده بود،   اموونه یپدال گاز فشار دادم، نبودنش د ی تر رو رو محکم  پام
 ! یاره یزنج

دستم   کرد؛ی تر مو حالم رو خراب  خوردی پوست صورتم سر م یدرشت عرق رو  یها دونه
  هیآهنگ گر نیبا ا  شهیکه بود هم یم، وقتکرد یرو پل یرو سمت ضبط بردم و آهنگ

 بشم؟  یذره خال هیآهنگ  نیبا ا  تونمیمنم م  یعنی کرد،ی م

 

 

 ی که هست هر جا  یباش خوش 

 ر یتقد  گردش  ن یا  ی تو

 میش ینم یجبر زندگ فی حر  یی جاها هی  ما

  یمواز   یاما تو جهانا  م یگشتی هم م دور

 بود  یمنطق دنینرس

  یباز  وونه ید ن یا ته

   یجا که هست هر  یباش خوش 
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 هر جا که هستم  ادتمی

  ارم یینم به رومم  من

 تو شکستم   یچقدر ب که

  قشنگه از تو که چند تا درخته رونیاز ب جنگل

 سخته   یبخشک اما از درون  ،یمحکم باش نکه یا

 

 کاش  ی مشت ما و ا  ک ی خورد به  گره  رم یتو تقد  با

  باش  ت ی لعنت  یمن مراقب اون خندها بعد

 من فکر خودت باش   بعد

  رسم روزگاره  غصه

 ادامه داره*... یزندگ میچه نباش میچه باش ما

 

 

 

واضح   دمیرو محکم به هم فشار دادم که د  هام چشم  دمیکه شن یمتمدد بوق  یصدا با
 که بوق زده بود فاصله داشتم. ی فاصله با وانت میشد؛ کمتر از ن

خورد؛ سرم   ل یاز وانت گذشت و به کارد ر  نیفرمون رو کج کردم که ماش دهیو ترس شوکه 
 .دیچیپ سرم   یتو ی شد و درد بد  دهیبا شدت به فرمون کوب
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  یبد ی تهو  و حالت  جهیفرمون بلند کردم که سرگ یرو از رو  لب زدم و آروم سرم  یآخ
  یشدم، خودم رو گوشه ادهیپ نیو از ماش دمی رو کش نیماش  یره ی سراغم اومد؛ دستگ

  یجهی افتادم و به خاطر سرگ  نیزم یرو بایتقر  نی جلوتر از ماش یرسوندم، کم  ابونیخ
 رو بستم.  امهکه داشتم چشم  یی طاقت فرسا 

هام  شده بود؛ چشم عم رفعبودم، حالت تهو  نشسته  ابون یکه کنار خ شد یم  یاقه یدق چند
  دنیباشه که کمکم کنه، اما با د یکس دیرو به اطراف دوختم تا شا  رو باز کردم و نگاهم 

 شدم.  دیساکت خلوت ناام ابون یخ

 رفتم. ن یبلند شدم و سمت ماش نیزم یهام از رو و با کمک دست   دمیکش یپوف

کردم   یاداغون شده؛ سکسکه ی فقط ظاهر نیماش  دمیفهم ور کردن،و اون  ورن یا  کمی بعد
 نیشدم و سمت خونه حرکت کردم، اما به خاطر حال بدم  مدام ماش ن یو سوار ماش
 . شدیمنحرف م

و گفتم:   دم یبلند خند یباز کردم و خودم رو داخل خونه پرت کردم، با صدا  دیرو با کل در
   ؟ی نازل ییکجا

 بود.  دهیفای کنم، اما ب دایرو پ  یکردم تا نازل رو متر  خونه رو روشن کردم و با چشم  هابرق

 ... یستیکه ن و لب زدم: بازم  دمیبغض خند با

سرخ شدم رو که به   یها و شصتم چشم کردم و با انگشت اشاره  کاناپه پرت  یو رو  خودم
 بود، ماساژ دادم. ری اخ یها  یخوابی خاطر ب

آوردم، آروم بلند شدم، به  که به دست و زانوم  یو با فشار  رسوندم  هام رو به زانو  دستم 
 کاناپه فرود اومدم.  یرو دوباره  جهی خاطر سرگ

 !  دهی به کجا کش به خاطرت کارم  نیدادم و با حرص لب زدم: بب رو ماساژ  گاهم  جیگ
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  یخنده  دم؛یرو سر کش شهی ش یبرداشتم و ته مونده  زیم  یرو از رو   یدنینوش یشهیش 
  نی افتاد، آب دهنم رو به زور پا یسبز رنگ نازل یها به چشم کردم  که چشم یبلند

 نشستم و با بغض لب زدم.  کاناپه ی رو  خیفرستادم و س

 ؟ ینازل -

 ؟ یو لب زد: جون دل نازل دیخند

 نگاه کردم و آروم گفتم: تو برگشت؟!  صورتش  یبه تک تک اجزا  یناباور با

 . دیخند آروم

 نجاست؟ یقلبم ا  یکجا برم وقت -

هام و  چشم یاما وقت د،یام چکگونه  ی رو یاشک هم فشار دادم که قطره  ی و رو هامچشم
 باز کردم، نبود!  

 به اطراف انداختم.  ی مبل بلند شدم و نگاه  یعجله از رو  با

 !  ینازل -

 قط و فقط سکوت بود و بس!  ف جوابم  اما

 جا هم نبود!  تلو خوران به سمت اتاقم رفتم و در رو باز کردم، اما اون  تلو

 زدم:  و نعره  دم یکوب واری به د  یمشت یعصب

 !یکنیم وونمی د ی! دار؟یی کجا

  هاوونه ی کردم و مثل د  یاخنده  یشدم؛ با منگ ره یرفتم و به خودم خ نه یسمت آ یعصب
 !  ؟ی نخواستگفتم: منو چرا 

با تواما! منو چرا   یبلند ادامه دادم: نازل یانگشت خودم رو نشون دادم و با صدا با
 داشتم؟  فطرت کمتر از اون پست  یمگه من چ  ؟ینخواست
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 رنگم ادامه دادم. یریق  یها به چشم  رهیخ

 !ه یهام مشکمنم مثل آرمان چشم -

 !  برهی و گفتم: به خدا لبخند منم دل م  دمیخند

 . ستادمی ا نهیرو به آ و دوباره   دمیچرخ

 !  میهم  کلیهم ه بایا! تقربود  یکیهم  قد و باالمون  -

 نه یخودم داخل آ ریبه تصو ام فرود اومد؛ با نفرت گونه یرو  یشکست و قطره اشک بغضم
 گذاشتم!   شتباهش آدم ا ی من دست رو   ستیتو ن ریشدم و گفتم: تقص رهیخ

 کهیت هی به هزار و   یقد  ینه یآ   دم؛یکوب نهیرو داخل آ و مشتم  دمی کش یدردناک  ینعره 
 شد. لی تبد

  یهاک ی سرام  یخون رو  یها رفتم، لکه  به سوزش دستم سمت آشپزخونه تی اهمیب
 آوردم و شروع به خوردن کردم.  رونیب یاگه ید یدن یمعلوم بود؛ نوش ی رنگ به خوب دیسف

 مردونه  ی ! گاهکردمی و از خدا گله م  زدمیم نعره   ی! گاهدم یخندی م هاوونهیمثل د   یگاه 
 بشه!  دایپ  یتا نازل دادمی قسم م و خدا رو به خودش  ختمیری اشک م

 خوابم برد.  یحال  یب یو چطور از رو  یک دومی کرد که نم دایها ادامه پکار  نی ا  اونقدر

 

 « ی»نازل

 

  دیو یکه د  دمیدو  روتیو وحشت زده از اتاق ب دمی ترسا با ترس از خواب پر غیج یصدا با
 . دیشد و زودتر از من سمت اتاق ترسا دو  خارج  هم با من از اتاقش 

 . میدی ترسا هول شده به سمتش دو تیعجله در رو باز کرد که با وضع با
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 ترسا؟!   -

و محکم بغلش   دمی سمتش دو  طاقتیکردن، کرد که ب ه یو شروع به گر  دیخواب پر از 
هاش از زور بغض جمع شده  لب  ؛دم یکش لختش  ی موها یوار رو رو نوازش کردم و دستم 
 .دیلرز ی م  دیبود و مثل ب

 .ترسمی... میم ... ازشمنو ز... زد مامان از  مام... مامان دوباره  -

و با   دمیسرش رو بوس یدرپیکرده بودند، پ دای رو پ اهشون که ر ییها به اشک  توجهیب
از  دستش  و رنگ  دیلرز ی م تیعصبان از زور شدم، فکش  رهیخ دیو یبه د سیخ یها چشم
 .زدیم  یدیکرده بود و رو به سف ریتغ کرد، ی وارد م که به دستش  یفشار حجم 

 ده یو کوب شیپدریپ ی هانعره  یصدا  قه یرفت و بعد از چند دق رونیاز اتاق ب  تیعصبان با
 ترسا شد.  یه یگر بغض من و شدت گرفتن  خونه، باعث شکستن  لی وسا  شدن 

تو االن   ،یتموم شده مامان ی! همه چ عمرم  یشهی نکن ش هیبگردم! گر نکن دورت  ه یگر -
 آزارت بده!  یچکی ه میذارینم  ،ییمن و بابا شیپ

از خودم   بغلم خوابش برد؛ آروم  یو تو  دیکردن دست کش ه یاز گر  هاش چشم  شدن گرم  با
رنگش، سمت   یصورت  یمحالفه و بعد از انداختن  خوابوندمش  تخت   یو رو  کردم  جداش 
 پا تند کردم. دی اتاق دو

  رهیبهم خ قرمزش  یها در سرش رو بلند کرد و با چشم یصدا  دن یرو باز کردم که با شن در
 .دیرو به صورتش کش دستش شد و با عجله 

 ؟ یخوب د،یو ید -

  یبه فارس شدیم  یو عصب حوصله یکه ب شهیو مثل هم دیکش لختش  ی موها به  یدست
 ام!  خسته  دنینرس دنوی! از دویام نازلگفت: خسته  کرد،ی صحبت م
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  هیو لب زدم:  تخت جا گرفتم  یادم و در رو بستم، کنارش رو د لشیتحو  یجونیب لبخند
... دهیاس و ترس! ترسا بچه شدی آغاز نم هیاگر آسان بود با گر ی، نوشته بود زندگجا خوندم 

   ؟یتو چرا جا زد  کشه؛یطول م  یلیخ ها هضم کنهاتفاق  تا اون 

نمونده... باالخره صبر منم  برام  یجون گه یو د شدم  اما خسته  دم،ینکش جا نزدم، پا پس  -
 داره!  یحد

شدم و    رهیخ شونشیپر  یام نشست و با بغض به چهره گونه   یرو یاشک سمج قطر
  شیسال پ پنج  خسته شده و کم آورده، من  یی جا  هی!  دهیبر ییجا هی  یکردم: هر ک زمزمه 
 . دهیکش ز ی دست از همه چ ام مرده   هیو  مردم 

 

 

 

 

   "فلش بک به گذشته"

 

ساختمون   یروز  هیگفتم: خانوم محترم! اگر  تیهم فشردم و با عصبان   یو رو   هامدندون 
   ؟ییگو  خراب بشه، شما پاسخ  یسر کس  یرو

کارتونو   دیستیداد زدم: اگر بلد ن تیکردم و با عصبان خونسردش  ی هابه چشم  ینگاه
 !  دیاومد  نجایکار ا ی برا  دیکرد  جایب  د،یدرست انجام بد

 ! دی... ببخشدهنش و قورت داد و دست پاچه گفت: ببخ  آب

گفتم: بار آخرتون   دواریو تهد کردم  ناک نگاهش دستم فشار دادم، غضب  یو تو  خودکار
 باشه.
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  دیوی د یکنم که در با شتاب باز شد و چهره  دیتاک   گهیبار د کیلب زد، خواستم   یچشم
 شد.  انی نما

که   ییپرت کردم؛ با صدا  زی م یبره؛ خودکار و رو  رونیکردم از اتاق ب اشاره  زیحرص به دن با
که   رسهینم صاحاب ی شرکت ب نیا  سیشعور رئ  یلب زدم: وقت د،یلرز ی از فرط حرص م

 دارم. یتوقع خراب شده چه ن یا  یهااول در بزنه بعد وارد شه، من از کارمند 

  نیا ی و گفت: گور بابا  دیکش بورش  ی به موها  یتبه حرفم با استرس دس  تی اهمیب
 آنا!  می شد هاش! بدبخت شده و کارمند  خراب 

 دار اتاق بلند شدم و به سمتش رفتم.  چرخ  ی صندل یاز رو  لب زدم و هراسون  یی خدا  ای

 شده؟!   یچ -

زنگ  کنه،ی که کار م ی مارستانی از ب کی و لب زد: ر دیکش شش یر به ته  یدست یدرموندگ با
 . مارستانیب بردتش  نیزد؛ حال ترسا بده! آدر

  زیم  یرو از رو فی ک یلرزون ی ها با قدم  ار یاختیشد؛ ب یخال هویاسم ترسا دلم  دنیشن با
 امروز کنسل کن.  یهارو به سوزان گفتم: تمام جلسه  دم،یدو  رونیچنگ زدم و ب

 .. تعجب نگاهم کرد و لب زد: اما خانوم با آ. با

 که گفتم سوزان!   نی گفتم: هم ادیفر  با

هم همراهم    دیوی که د دمیدو  یمتعجبش با عجله به سمت در خروج به نگاه  ت ی اهمیب
 . گفت حرکت کردم  دیوی که د یشدم و به سمت آدرس  ن یاومد؛ سوار ماش

  دم یو یکردم، سمت اتاق د داش یصد و چهل بودم که باالخره پ دنبال اتاق  و سرگردون  جیگ
و آشوب   کرد ی م یبهم دهن کج و کبود ترسا  یزخم یو در رو با شتاب باز کردم؛ چهره 

 .انداختی به راه م دلم  توس  ی بد
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د و  صوتش خم ش  یو آروم رو  دیزودتر از من به خودش اومد و سمت ترسا دو  دی وید
 . دی و بوس ش یشونیپ

 روش افتاده  جون یب گوشت  کی که ترسا مثل   یرنگ د یسف تخت  سمت  ی لرزون یها قدم  با
ام رو پر  گونه یشد و رو  یجار اجازه ی هام ب، اشک کبودش  یچهره  دنیبود، رفتم، اما با د 

 کرد.

 چهار تا  ایحداقل سه   شی شونیچپ پ سمت 

 کبود بود. راستش چشم  یخورده بود، گوشه هیبخ 

 مرده بود!  سکگ کمربند و خون   یبود، جا شده  لبش پاره  کنار

  نیا  ی: کدمینگاه کردم و نال دیو یکبود د یهام و پاک کردم، به چهره پشت دستم اشک  با
 بال رو سر ترسا آورده؟!  

 ! دونمید: نملب ز   یادورگه  یگرفت و با صدا کبود ترسا چشم یچهره  از 

 ی تا کم دمی کش یقیگرفت، نفس عم شیداغون ترسا نگاه کردم که دل آت یبه چهره  دوباره
 از دردم کم بشه، اما نشد! 

 مگه تمام  بچه  ن یگفتم: ا یو با لحن بد  شدم  ره یخ دیو ید یمشت شده  ی هادست  به
 !  ته؟یوضع ن یتو نبود؟! پس چرا االن تو ا  یزندگ

  مارستانیب روحی رنگ و ب دیسف و دور تا دور اتاق  نگاهش  یباال انداخت و حرص یی ابرو 
 من مقصرم؟!   یعن یچرخوند و گفت:  

 انداختم، با حرص گفتم: صد در صد!    فمیو داخل ک کندم  از دور گردنم شالم

 داخل اتاق اومد.  نیبگه که در باز شد و آدر یز یکرد و خواست چ نگاهم  تیعصبان با
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به   تیبا عصبان  دیوی لب زد که د ی سالم  تیاهمی کرد و ب نگاه  دیو یبه من بعد به د  اول
  زیچ همهی ب یکه ی: مرتدیو غر  کوبوندش  واریبه د رو گرفت  اشقه یسمتش حجوم برد،  
 ! یکنی دست رو ترسا بلند م

  دهنم گذاشتم و ی جلو که دستم  کوبوند  نی سرش و محکم به سر آدر حرفش   انیبا پا  و
 .به عقب رفتم  ی قدم اریاختیب

 

 

 

 

 *** 

 »رادمان« 

 

  یبلند نیو ه  دمیدفعه از خواب پر هیشد،  ختهیر صورتم  ی که رو  یاه یما یسرد  با
 .دمیکش

هام به هم و دندون  دیچیگوشم پ یتو   یسوت متمدد زد،ی کرده بود و نبض م خ ی بدنم
دوختم،   زی به م نگاه سرگردونم  د؛یچیپی غرق در سکوت م یخونه یتو و صداش  خوردی م
  دم،یفهم هاگار یو ته س   یخال یها شه یش دنیکه با د اومدی نم ادمی  شبیاز د یچ چیه

 حالم بد شده!   ش ی مثل چند شب پ

 ؟ ید یخوب خواب -

  خی کهیت کی چهار سال مثل  ن یا ی تو که  یمهراد  دنی کردم که با د طرف صدا نگاه  به
 !  دیشده بود، ابروهام باال پر
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مهراد سابق نبود؛  گهیبودمش، شکسته شده بود و د دهیند گهیبود که د  یماه چند
کاناپه  یهام فشار وارد کردم تا از رو اش گرفتم و به دست زده  خی  یها نگاهم و از چشم 

ام از و حس کردم و چهره  یدرد و سوزش بد فشار آوردم  بلند بشم، اما تا به دست راستم 
 درد جمع شد. 

با   قهیپوزخند مهراد بلند شد و بعد از چند دق   یتعجب به دستم نگاه کردم که صدا  با
 قدر نابودت کنه!   ن ی رفتن مارال ا کردمی فکر نم ؛یخورده بود  یادیز  شبیتمسخر گفت:  د 

 تو خونه؟  ی اومد یکه انداخت، گفتم: چجور یاکه یتوجه به ت  بدون

بهش عادت کرده بودم رو   هایکه تازگ ی گاری س یجعبه  زیم  یدراز کرد و از رو دست 
 !  یبرداشت و گفت: منو دست کم گرفت

رنگم رو   یا پرت کرد و فندک کوچک نقره  زیم  یرو رو جعبه د،یکش رونیاز جعبه ب  یگاریس
 در پنهانش یکه سع یگرفت و با دلخور یقی رو روشن کرد، کام عم گاری برداشت و س

 بود! هردومون  یخونه، خونه نی رفته ا ادتی داشت گفت: انگار 

دلم   یسفره   لیدلی زدم و ب یبود لبخند  نجایپاتوق مهراد قبال ا  نکهیو ا گذشته  یادآوری با
 باز کردم.  قم ی رف یرو برا 

شد،   یکه عاشق آدم اشتباه یبرادرش، از دل  یگناه یاز ب  رضا،ی عل یو گفتم، از نامرد گفتم
و    اردمی طاقت ن سیبابا تو پار  یها بعد از حرف   نکهیام، از ا شبانه ی هادن یکش گاریاز س

 با مارال از همه گفتم و گله کردم.  م یبرگشتم، از ازدواج سور 

 و بغض آزاد شد؛ نهیگفتم تا دلم از ک انقدر

از  شهیاز هم تندتر  شد،ی مهراد قرمز تر م یها و لحظه به لحظه چشم  گفتمی م  من
 .گرفتی م کام  ها گار یس

:  دیپرس محابا ی خاموشش کرد و ب ستالم یکر   یگاریگرفت و تو جا س گار یاز س یقی عم کام
 ؟ یشد یعاشق نازل یاز ک
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 بشم!  بهیقدر غر  ن یا  کردمی صداش آشکار بود، گفت: فکر نم یکه تو   یای دلخور با

 منحرف کردم.   یاگه ی زدم و بحث رو سمت د یتلخ لبخند

   د؟یریگی م  یعروس یک -

  کردیم   زیتم  زیم  یکاناپه بلند شد و همون جور که رو یبهم رفت، از رو  ی اغره  چشم
 . گهیگفت: کمتر از دو ماه د

اش  شونه  یو رو کاناپه بلند شدم و به سمتش قدم برداشتم، دست سالمم   یرو از 
 کرد.  و با تعجب نگاهم  گذاشتم که برگشت 

 ؟یکنی نابودش م یو دار یآدمو عاشق خودت کرد  هی یدونی تو م -

 ؟ ی رها کرد و با گفت: چ زیم  یها رو روتعجب ظرف  با

دوست   سای از مل  شتریب نفر هست که مطمئنم کی تر کردم و گفتم:  رو تنگ ابروهام  یگره 
 داره!  

 ؟ یمثل آدم حرف بزن شهی: مدیغر کالفه

 ... نی لیلب زدم: آ  هوایب

  یاش قطع شد و با صداخنده  هو ی زد،یقهقه م هاوونه ی بار نه دوبار مثل د کینه  د،یخند
 لب باز کرد.  یبغض دار

 ؟ ی چ نیلیآ -

 دوست داره.  نیلیشدم و پر حرص گفتم: آ رهیاش خغم زده   یها به چشم کالفه

 مونه،ی مثل خواهر من م  نیلیدهنش رو به زور قورت داد و لرزون گفت: اما آ  آب
 اس!   طرف  ک ی عشقش  
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نفر و   کیهام فقط هر چقدر هم تالش کنه من چشم   نیلی! آ نیریعشق فرهاد به ش مثل
 بفهم!  نه؛یبی م

 

 

 

 

 

 

 *** 

 « ی»نازل

 

  رونیاز اتاق ب  تیتخت پرت کردم و با عصبان یکتاب بستم و رو  دم،یکش یاکالفه  پوف
 .دن یدی م  لمیو ف  خوردنی با هم تخمه م  دیوی رفتم؛ ترسا و د

حرکت کنترل رو برداشتم و    کی رفتم و با  زی کردم، سمت م یحرص دندون قروچ با
 و ترسا بلند شد.  دیو یاعتراض د یخاموش کردم که صدا  ون ی زی تلو

 ! ماینیبیم لم یف میدار ؟یکنی خاموش م  ونیز یعه! چرا تلو  -

 دختره   یگیچرا نم ،یخودت کرد  یگفتم: آنا و مرض! سه روزه من و مسخره  ضیغ با

 گفت.  یچ
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پرت کرد و رو به ترسا   رونیداخل دهنش و ب یمبل نشست و پوست تخمه یرو  خیس
 گفت: 

   ؟ی من و مامان رو تنها بزار شه،یم یی بابا

   دیپر نی کاناپه پا یتکون داد، از رو یسر ترسا

 .رفت  و

مبل پرت کردم که به    یکردم و خودم و رو  یُنچ نم؛ینگاهش کردم که اشاره کرد بش منتظر
 . کنمی سوال ازت م هیمطمئن بشم   نکهیا  یگفت: من با رها صحبت کردم، اما برا  یفارس

 ه؟ یرادمان چ یلی ادامه داد: فام ینگاهش کردم که بعد از مکث کوتاه منتظر

 تعجب نگاهش کردم که کالفه گفت: بگو!   با

زدم و با دهن پر   یبر داشتم و گاز محکم بیس زی م یرو  یوه ی سبد م  یکردم، از تو  یاخم
 . امهریگفتم: آر

 و چهار ساله.  ستیب ،یران ی ا  تیاصل امهر،یزد و گفت: رها آر بورش  ی به موها  یچنگ

و کم کم   کردمی پشت سر هم سرفه م د،ی گلوم پر ی قورت دادم که تو دهی رو نجو بیس
 صورتم قرار گرفت.  یجلو  یآب وانی که ل آوردم ی داشتم نفس کم م

بکشم؛ با   یرفت و تونستم نفس راحت نی پا بی که تکه س دم یو سر کش وانی ل  طاقتیب
 لب زدم.  یلرزون  یشدم و با صدا  رهی خ دیو یتعجب به د

 ؟ یچ -

 دارن.  یلینسبت فام هی ادی نگاهم کرد و گفت: آروم... به احتمال ز  یکم

 دادم. هیپرت کردم و به کاناپه تک زیم  یو رو  ب یس یحالت زار با
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برسم! چهار سال پنهان نشدم که   نجایکه آخرش به ا  دمیور ندواون  ورن یسال ا  چهار
 نکبت بار برگردم!   ی هادوباره به همون روز 

 دام یرادمان پ کهن یبرم، قبل از ا  دی بهتره بگم با ایکنند!   دامیکه پ ن یقبل از ا رفتم،ی م  دیبا
 کنه! 

 دونمیم کهن ی ! با اشهیحال من بد م دونمی م نکهیبا ا  ران،یا  میآنا من حاضرم برگرد  -
 !  امی اما م زه، یری ه هم مترسا ب

تو چه   دیاکتفا کرد و رفت و نفهم ریشب بخ هیزد و به گفتن  د یوی خالص و د ریت 
 انداخت.  رم ی گ یمرداب

تموم کردن کار   یبرم، من فقط و فقط برا  دیبود با یهم راض  دیوی برم، حاال که د دیبا
 .رمیم ناتمومم 

 

 

 

 

 *** 

 ن« یلی»آ

 

هام  رنگم رو تو دست  یمشک ی مانتو   یگوشه اد،یتا اشکم در ن و به هم فشردم  هام لب 
بودن رو به مهراد   دهیکه با خاله زهرا خر یکه با ذوق لباس عروس ییسایفشردم و به مل

 شدم.  رهیخ داد،ی نشون م
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  ی! اون مردمنه  یبرا  که تو دستاته   یلباس نی همه داد بزنم بهش بگم ا ی جلو  خواستمی م
به من با عشق  دی مرد منه! با کنه،ی نگاه م نشسته و با عشق به ذوق کردنت که بغلت

 رفتمیبا خاله زهرا م  دیو نشونش بدم. من با با ذوق لباس عروسم  دینگاه کنه! من با 
 ! دیخر

 !  یدیو به گند کش  میشد و زندگ داتیشد آخه؟ تو از کجا پ داتیچرا تو؟! تو از کجا پ 

بدون   خوردن؛ی ام سر مگونه ی به سرعت رو  یبعد یها و قطره  دیقطره اشکم چک نیاول
 اومدم.  رونیجلب توجه از خونه ب

   نیبود؟ چرا به ا یگناه من چ کشم،ی نم گهیکم آوردم! د گهید نی! ببنیو بب من   ایخدا

که   یعشقم لباس بخرم، در حال یعروس  یبرا دیکار کردم؟ چرا با  یو روز افتادم؟ چ حال
 !ستمین خودم عروسش 

 ! ییبازم من و تنها  ابون،یمن و خ بازم

  ری زدم و گ رونیاز خونه ب شیماه پ  کی  دم،یخبر ازدواج مهراد و شن شی ماه پ  کی  درست
 خالص و زد. ریمهراد نجاتم داد و ت  شیماه پ کی ها افتادم! اون آدم 

 ی که نازل ی! همون جوریمن مهم  یبرا »تو

پشتت هستم و ازت   شهیدارم؛ مطمئن باش هم مهم بود! من تو رو مثل خواهر دوست  
 !«کنمی م  تیهما 

 ن ی تررحمانه یب خوردم کرده و به  یجورچه دیداغونم کرد! گفت و نفهم دیو نفهم گفت
 هم رد شد.  هام کهیت ی از رو  ممکن  شکل 
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 قراره   یب  گهی: دل تو چرا د 

 منه که هنوز حس بهت داره  دل

 واسم سوختو    تتی لیب یول

 استقبالت    امی وقت نم  چیه گهید

  استمرارت   نیبده به ا  ادامه

  استعدادت  یموقع  هینشه  ف یح

 استحضارت  ن یبرسه ا بذار

 کارت    یرفتم و برو پ که

   ستین منتظرت  نجا یا  گهید یکس برو

 و زدم   چشمات  دیق گهید

 و نداشتم   یکه به جز تو کس یمن

 بدم   مثل تو منم   حاال

 شلوغه  یلیقلبت خ صف

 دروغه*... هات همشحرف   یدید
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 باز کردم. اطی و در واحد و با احت  دمیکش رونیها بو از گوش  یریهندزف  تیعصبان با

 چرخ زدم. ابونی.معرفت کل روز و تو خیب هی دو بود و من به خاطر   کی ساعت نزد 

 شده... یمعنی ماه برام پوچ و ب کی  نی ا   یتو یندگز  چقدر

 میزدی از آرمان حرف م یچرا وقت فهمم،ی االن م کنم،ی رو درک م یحس و حال نازل  االن
حس   و پوست  رو با گوشت  هاش تک زجه تک  ... االن شدیهاش جمع مچشم  یاشک تو 

 . کردمی م

سر و صدا خواستم در رو ببندم که    نیوارد شدم؛ با کمتر  حالی باز کردم و ب دیرو با کل در
 شد. ده یصورتم کوب  یمحکم تو یز یچ هیشد و تا برگشتم،  ها روشن چراغ 

دندونم  یتو یحال افتادم و هم زمان درد بد   یبود که گوشه  ادیشدت ضربه ز  اونقدر
 و طمع گس خون رو حس کردم.  دیچیپ

بست و   خ یهام  خون تو رگ  و ی آر دنیکردم، اما با د درد صورتم جمع شد؛ سرم رو بلند از 
 افتاد. به جونم  ی لرز بد

 وقت شب؟!   نیتا ا  یکجا بود -

 هام رو بستم و آرون لب زدم.ترس چشم  با

 داد نزن!  -

و از   رو صدا زد و کمربندش  نکرد که با همون تن صدا اسمم  یتوجه  ای دینشن دونمینم
 شلوارش جدا کرد.  

که از  ییشدم؛ با صدا جمع  خودم ی زده تو  و وحشت  فرستادم  نی پا دهنم رو به زور  آب
 ،یمن رو بزن یتو حق ندار و؟ یآر یکار کن یچ یخوا ی زمزمه کردم: م د،ی لرز یم فرط بغض 
 !  گمی به بابا م
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 بود.  دهیکس ند چیرو ه  وی آر یرو  نیا 

 که مامان  شدیم  یاهفته   کی، بزرگ ! به خاطر حال بد مامان دمیترسیم  میلیخ م،یترسی م
 . کردی م شتریترسم رو ب ییتنها  نیو ا  و بابا و تهران نبودن 

  اول کمربند سوزش   یبود که با ضربه ختهیر وی جون آر یرو تو  انگار خدا تمام قدرتش 
 بدنم رو پر کرد. کل  یبد

 اما من!   ،کردند ی و نوازش م و جسمم  کمربند بدجور روح  ی ها ضربه

 ! کردمی ! نه ناله مزدمی م غیکه نه ج یمن

 ذهنم  ی جمله تو کی و مدام    ختمیری اشک م صدای و ب  گرفتمی رو گاز م و فقط لبم   فقط
 .دیچرخی م

 !»زنندینم ادی ها فر دختر  س،ی»ه

گس خون   یرو از شدت درد گاز گرفته بودم که مزه  تو تنم نمونده بود؛ اون قدر لبم  یجون
 . کردمی رو حس م

کمربند و بغل مبل انداخت و خواست از  وی آر سوخت،ی و م  کردی جونم درد م تمام 
 زنگ در بلند شد. یشکل، باال بره که صدا  یچیمارپ  یهاپله

و آروم بلند   دمش یچنگ زدم و محکم کش کنارم  یبل، به رو متر کردم  رو با زبون  هام لب 
بار   نیهزارم  یهام برا شد، سد اشک  که موجب   دیچیتو بدنم پ یشدم، اما بازم درد بد

 بشکنه.

حال   نیرو تو ا  مهراد داخل اومد؛ دوست نداشتم من   قهیرو باز کرد که بعد از چند دق در
 حال و روزم شده.  ن یا  یو بان که خودش باعث   ی! مخصوصا وقتنهیو روز بب
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خورد   بغلم یو صدا برم باال که دستم به مجسمه   سری بلند شم و ب نی زم یاز رو خواستم
خوردم و از درد   ن یو افتاد که با افتادن مجسمه نتونستم خودم و کنترل کنم و محکم زم

 . دم یکش یبلند غیج د،یچیپ که تو بدنم یی طاقت فرسا 

شد، به سمتم   حال و روزم  یمتوجه  یو  وقت از نظر گذروندم  برگشت، شوکه  هراسون  ویآر
 . دیدو

  کنه و بلند شم، اما تا خواست بلندم کنه با بغض تا کمکم  گرفت  بازوهام  ری و ز  دستش 
 : به من دست نزن! به من دست نزن! دمیکش غیج

 ه خدا دست خودم نبود.! بنیلینگاهم کرد و با بغض لب زد: غلط کردم آ  مون یپش

  رهی ام نشست. با حسرت و نفرت به مهراد خگونه  ی رو یاشک سمج زدم، قطره  یپوزخند 
 شدم.

 شد؟ یم  یچ ؟ی من بود یبرا  شدیم یچ

 

 

 

 

 *** 

 « ی»نازل
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 رون یب دیو ید رو از بغل  کردم؛ ترسا  فروشون  شال  ر یز  حوصله یو ب دم یکش به موهام  یچنگ
 ام شونه ی رو رو  کرد و سرش  قفل  رو دور گردنم  کردم، دستش  و آروم بغلش دمیکش

 . گذاشت 

به  توجهیکاشتم؛ ب سرش  ی رو ی ا و بوسه  دم یکش کمرش  ی وار رو رو نوازش  لرزونم  دست 
رو به   گذشته لحظات  تک  و رو کردم و تک  ریز  مرو با چش  ابون یجزء جزء خ دیو ی حضور د

 خاطر آوردم.

  دیو یفرستادم و سمت د رونی رو پر فشار ب ، نفسم گذاشتم  هم  ی و رو سمیخ ی هاپلک 
 .برگشتم 

 وار گفت: آروم! تر کرد و زمزمه رو تنگ ابروهاش  یگره 

 بود...  من  مثل  اونم 

رفته بود و   از کشورش   طیشرا  ن یتو بدتر  من  ل مث نگران، مضطرب، دلتنگ! اونم  ،یعصب
 برگرده.  بود تا به خاطر من  داده  ت ی رضا دلش  حاال 

، با حرف زدن   قهیو بعد از چند دق رفت  کنار در فرودگاه  یها ی از تاکس یکی سمت  حرف یب
 بردن. ن یماش ها رو سمت چمدون  هم  که ظاهرا راننده بود، برگشت و با کمک  ی مرد

 ینی سنگ یها اشاره کرد، با قدم  ن یو با سر به ماش دیکش پرپشتش  ی به موها  یچنگ
 سوار شد و در رو آروم بست.  متقابال که شدم  و سوار  رفتم  نیماش سمت 

 داداش؟  شد و گفت: کجا برم  ره یبهمون  خ نه،یآ کردن  میاز تنظ سوار شد و بعد راننده

گفت:   رو به راننده  د،یکه کش ییباال بلند و بعد از پوف  انداخت  بهم یجیگ نگاه  د ی وید
 .کی نزد ی هتال   نیاز هم یکی ن یبر

و  دم یترسا کش  لخت  ی به موها یشد، دست ره یخ بهم که متعجب  لب زدم  یآروم ینه
 من...  یخونه م یگفتم: بر
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 دادم. هیتک ن یماش یشهیرو به ش و سرم  گفتم رو به راننده  داد که آدرس تکون  ی سر

تنگ   فشیکث یهاو آدم  ف یشهر کث ن یا  یبرا  وار گفتم: دلمو زمزمه  زدم  یپربغض لبخند
 شده بود...

 خوب   یروزها  اون  نه  گهید کنمی احساس م بود و حاال که نگذشته ی خوب یها روز  چه
 یفقط زندگ آدم ون ی لیهشتاد م ن یرو تجربه کرد! ب روزها  اون  هیشب  شهیم نه  گردهیبرم

 هی ی هر کس یبود ول تا کرده  باهاشون  از من  بدتر  که روزگار  یی من داغون نبود، بودن کسا
 داره...  یاقتط

! دیچشی رو نم ینامرد  یکس معن چ یبود؟ ه نقصی خوب و ب همه یزندگ شد یم یچ
ها رو پس زد؟  بود و ساده  اری ها رحمی با ب شهیهم ای! چرا دنخوردیکس ضربه نم  چیه
اگر االن بابا   خوردی برم ایدن ن یا ی بود... به کجا معنا ی ب انتیخ فیکث یکلمه شدیم یچ

 زنده بود؟ 

 باش.  آروم  زمزمه کرد: و آهسته گرفت  گرمش  دست  ی و تو  دستم 

  ی هامژه  ی و از ال فرستادم  رون یب رو لرزون  نفسم ،دم یکش نی رو پا  نیماش یشهیش
 . شدم   ره یبهش خ سمیخ

کار   جاها  ی خدا فقط بعض چرا عدالت  یکفر بگم ول خوامی نم ستن؟یرنگ ن هیهمه   چرا  -
 پست  هیمن چرا به خاطر    انیک ره؟یگینم جوابشو  کنهی م  ینامرد یکیچرا   کنه؟ی م

 دادم؟  از دست  مو یچ همه فطرت 

 نگاهش  که قفل  باال انداختم  یی کردم؛ ابرو رو پاک هام و اشک  رو خوردم  حرفم  متعجب 
 تکون خورد.  وجودم  تو  یزیچ هی ... انگار  انیک یرو شکوند و لب زد: گفت

رو صدا زدم،   آخرم اسمش   یتو جمله  مد او  ادمی و باالخره  رو مرور کردم  هام جمله جیگ
 نبود. حواسم   د،یو شرمنده گفتم: ببخش  دمیکش به صورتم ی کالفه دست

 نکرده. صدام  یکس شهیم ی زد و گفت: چند سال ی تلخ لبخند



 احساس   ی نقاش 

 
195 

 

رو در   ؛ کتششدم  رهیخ بلندم  بایتقر  ی ها و به ناخن انداختم  نی رو پا سرم  پاچه دست 
 هیفقط به  ی فور کردم ول یلیخ ا انداخت و گفت: ناراحت نشدم؛ من ترس  ی آورد و رو 

 .دمیرس جهینت

 ی ایقشنگ چ یه ایدن گهی، دبود رنگ  هی ا یزندگ که ادامه داد: اگر  کردم  نگاهش  ی سوال
قدر  گهیکه د رنگ  بودن  ه یکه داره... اگر همه  ه یبه تفاوت ایدن نی ا  ینداشت! قشنگ

به  ایدن  نی ا  یتنفر وجود نداشت. قشنگ به اسم  یحس  ای  میدونستی خوب و نم یآدما 
 . شدنا و شکسته  ! به شکستن دنشه یو نرس دن یدو

  نیکه ا ها بودن از آدم ی دوختم؛ تک و توک ابون یرو به خ و نگاهم  زدم ی لبخند  مچهین
 .زدنی م قدم  به بارون  تیاهمیب ،ابون یشب تو خ وقت 

که از  ییو گلو کردن ی تمنا م دن یبار ی که برا  ییهاو با چشم  دادم  هیدر تک رو کنار  سرم 
تو رو   آدم به آدم، خاطرات لب زدم: شهر به شهر کوچه به کوچه  سوخت،ی فرط بغض م

 ...یترک ی نزد از مرگ  نکه ی! غافل از اکنهی م یی تدا

  نیاز ماش د یوی بغلش کردم؛ د و آروم  دمیچیپ ترسا  رو دور  دیوید کت   ،ن ی ماش  ستادنی ا با
 شد و در رو باز کرد.  ادهیپ

 آورد و بعد از حساب کردن  رون یها رو براننده چمدون  . با کمک شدم  ادهیپ اطیاحت با
 رفت. خونه سمت  یمعطلیب ن یماش  یه یکرا

 شدم. قدم  هم  دیو یو با د  کردم  جاجابه ام شونه ی رو رو  ترسا 

سر و صدا در رو باز   یکنار در بود، برداشت و ب رون،یکه ب ی گلدون ر یرو از ز  زاپاس  دیکل
 گرفت و داخل برد.  ها رو داخل خونه گذاشت و ترسا رو ازم کرد؛ چمدون 

  یجفت شده  یهاه کفش رو بردارم که نگاهم ب و در آوردم و خم شدم تا کفشم  هامکفش
 .کردم  یو  احساس دلتنگ  دیچرا دلم لرز  دونمی خشک شد؛ نم ییروبهواحد رو 
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گرفتم، داخل   مردونه ک یش یها فرستادم؛ به اجبار نگاهم رو از کفش   نی رو پا دهنم آب
 ها رو کنار در پرت کردم.آروم در رو بستم. کفش  یلیرفتم و خ

از چهار    شتریکه ب ی سمت اتاق گشت،ی م شیشخص  لی ساکه دنبال و دی وی توجه به د  بدون
 داخلش نرفته قدم برداشتم. یسال کس

 

 

 

 *** 

 کل« ی »دانا

 

  تیتکه شد؛ با عصبان  کیهزار و   لی که موبا دی کوب واری را به د لشیوجود موبا  تمام  با
 کرد.  یخال یچوب یرا سر صندل زد و حرصش یانعره 

 کرده بود. یباز  نی را وارد ا را لعنت کرد که دخترش  بار خودش  ن یهزارم یبرا 

که   دانستی اما نم دهد،یدخترش را از دست م  کرد،ی داشت و گمان م یدل هراس در
 است.  قتی هراس حق  نیا

با برادر   یاز انتقام گفته بود، عاشق شده بود به زود  ش یها برا که سال  زش یعز  دختر
 .  کردی ازدواج م دشمنش

از دست بدهد؛ در  و همسرش  نی، شاهدخترش را مانند پسرش  د یترسی ! مدیترسی م
همسرش   انتیکه به خاطر خ ی ها مهبد بود، مهبد اتفاق   نیذهن خود مقصر تمام ا

 است.  ده ی ها خاک خوابخروار   ریکه ز  هاست سال 
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 عاشق مهراد شده بود.  زش ی عز ن یریش نکهیتا ا رفت ی م شیپ یبه خوب زیچ همه 

  ادیزمان فر  را ماساژ داد و هم  جگاهش یگ نشست و با کمک دستانش  یصندل کی   یرو
 زد: 

 سامان!   -

 ی قاچاقچ نیافراد بزرگتر  نی تراز وفادار  یکیبود،  افرادش   انیآدم م ن ی تر وفادار  سامان
 تهران، گرگ!  

  دیداده بود، بگو نیریه شدل ب شیوقت پ یلیکه خ ی به سامان چگونه   دانستینم
 از او شده بود. ریبه غ یعاشق شخص نیریش

 

 

 

 

 

 

 « ی»نازل

 

ها  قبر  نیو دلتنگم ب  هام رو باز کردم، نگاه سرگردون با دلهره چشم  دم،ی کش یقیعم نفس
 کنم.  دایرو پ در حال گردش بود تا بابا 

 ها گذروندم. قبر  نیو ب زمان نگاهم و با عجله قدم برداشتم و هم  دم یرو جلو کش شالم 
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شده بود، کنترل خودم رو از دست دادم   یسنگ حکاک  ی عکس بابا که رو دنیبا د باالخره
هام  قبر پرت کردم و اجازه دادم، سد اشک  ی و رو  خودم  بایتقر  دم یو به سمتش دو

 بشکنند.

ام نشست و با اجبار از  شونه  یرو  یکه دست زدمی م نداشتم و فقط هق حرف زدن   توان
 کرد. قبر بلندم   یرو

  یشدم که با صدا رهیخ  دیوی رنگ د یآب یها رو با زبون تر کردم و به چشم  هاملب 
 .ینازل یگفت: قرار نبود خودت رو نابود کن یاگرفته 

و کل بود   به سنگ قبر که پر از خاک یدست دیو یبه حظور د توجهیکردم؛ ب یتلخ یخنده
بابا؟!   گردمی م گفتم بر  ادتهیبهت گفتم؟!  ی، چقبل از رفتنم ادتهی و لب زدم: بابا  دمیکش
 رم؟ یگی رو م انتقام خونت  گفتم ادته ی

 !  ی! به وقت تالفیتالف یفرستادم و ادامه دادم: برگشتم بابا! برا  رونیرو لرزون ب نفسم

 رو پاک کردم. های و ال و با دستم تمام گل  ختمیسنگ ر   یگالب و برداشتم و رو یبطر

 *** 

جواب بده؛ دست ترسا رو گرفتم با حرص لب زدم:   یرو فشردم و منتظر شدم تا کس زنگ
 قراره آشنا بشه. یی هاآدم  با چه دونهی ترسا! نم چارهیب

که  دی وی و برگشتم سمت د  دمیپراز پشت سرم اومد، دو متر باال   قایکه دق یی صدا با
 .ستنایبدم ن نیهمچ خانوادت  زمیزد و گفت: عز  یلبخند محو 

 گفت. یی آشنا یبگم که صدا یز ی بهش رفتم و خواستم چ ی اغره  چشم

 !  ه؟یک -

 اومده، عمو جان!    یزدم و با تمسخر گفتم: نازل یپوزخند
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زدم و بار    یپوزخند دم؛یشنیم  یهم به خوب نجا یمهراد رو از ا  یپدریپ یها نفس ی صدا 
 .ی... تـ... تو نازلای... بـیگفت: ب دهیبر دهیزنگ و فشردم که مهراد بر یاگه ید

و بدون   می در باز شد؛ داخل رفت د،ینکش هیتکون دادم که به ثان یسر فون یآ نیبه دورب رو
آزار دادن،   یکه برا  یها رفتم، با حوصله و صبربه سمت پله  دی ویبه آسانسور و د توجه

 .ها باال رفتمام بود آروم آروم از پلهخانواده 

دستم رو گرفت، برگشتم و به   یرو باال رفتم که کس پله  نیو آخر دمی کش یقیعم نفس
 شدم. رهیخ مغمومش  یافه یق

  زیشده عز یو گفتم: چ دمیرنگش کش یی لخت و خرما ی به موها  یشدم و دست خم
 مامان؟!  

کار   یو دوست نداشته باشن، شما چ  اگر من  یرو غنچه کرد و گفت: مامان هاش لب 
 ! ؟یکنی م

شما رو   شه،یم و گفتم: مگه   دمیرو بوس لپ نرمش  ی زدم و آروم رو یمهربون  یلبخند
 . دوست نداشت؟ همه دوست دارن 

زنگ رو فشردم که   و به سمت واحد رفتم و  ستادمی نگفت؛ صاف ا یز یتکون داد و چ سر
 شد. انی نما نی لیآ  یو پژمرده  داغون  یافه ی در باز شد و ق دینکش هیبه ثان

تو    هوای کرد بغضم شکست و ب  نیلیکه آ ی، اما با کارتا بغضم نشکنه رو گاز گرفتم  لبم 
 بغلش فرو رفتم.  

 ؟ ی دورت بگردم، آخه کجا بود  -

لب زد؛ با تعجب از    یکه آخ آروم دم یرو بو کش خودم فشردمش و از ته دل عطر تنش به
شدم و   رهی اش خشکسته  یرو پاک کردم، به چهره  م یاشک  یهاخودم جداش کردم و چشم 

 لب زدم. 

 !  ؟یشد قدر پژمرده  ن ی... چرا انیلیشده آ  یچ -
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 !  زمیعز  یچیو با استرس گفت: ه  دیگز  لب

حال   نی با تعجب و در ع نی لیتکون دادم و دست ترسا رو گرفتم که آ یسر نامطمئن 
 ؟ ینازل  هیدختر خوشگل ک نیگفت: ا  مهربون 

 . کردمی رو شروع م یباز   دیبود، با وقتش  دم؛ی کش یقیعم نفس

 ترسا... دخترمه!   -

رد  شد؛ آب دهنش  رهیخ ترسا گرفت و بهم نیدلنش یرو از چهره  و مبهوت نگاهش  مات
 ؟ یپر سر و صدا قورت داد و ناباور لب زد: چ

 تکرار کردم: ترسا دخترمه!   محابا ی زدم و ب یلبخند

هم...    دیوی بود اشاره کردم و گفتم: د ستادهی ا پله راه  یکه گوشه  دیو یدست به د  با
 همسرم!  

رو محکم   هاش که بزنه، پلک ی از حرف غ یاما در  شد،یهاش باز و بسته ملب  یماه  مثل
 ! شهی... نابود میکار کرد  ی لب زد: تو چ  یارفته  ل یتحل  یو با صدا هم گذاشت   یرو

 بگو.  درست  شه؟ینابود م یباال انداختم و گفتم: ک ییتعجب نگاهش کردم، ابرو با

  کردم دیو یبه د  ینگاه م؛یتکون داد و کنار رفت تا وارد خونه بش یتاسف سر ینشونه به
 لب زد و زودتر از من داخل رفت.   یالیخیباال انداخت، ب یاکه شونه

 جزء جزء خونه و با نگاهم  دم یکش یقیعم نفس دلتنگ  م،یبا ترسا وارد خونه شد همراه
 . دمیو ناباور مهراد و د نگران  یاول از همه چهره  دم،یرو کاو

، اما محکم سمت  آروم  یهام به اون با گا  اش زدم و بدون توجهبه حال آشفته یپوزخند
من لبخند  دن یبود، رفتم که با د رنگ نشسته  یاسی  یهاکاناپه یجون که رو مادر 

 کاناپه بلند شد و به سمتم اومد و محکم بغلم کرد.  یزد و از رو  یمهربون
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بغضش که   دم؛یکش رو بو  دل عطر تنش  و از ته فشردم  دور کمرمش  رو محکم  دستم
 شل شد.  و پاهام  د یلرز  شکست، دلم 

  ده؟ید کابوس  یدلتنگ از فرط  .. چند شب مثل من بهش گذشته. یچ  دونست ی م خدا
 ؟ زد و از ته دل خدا رو صدا زد  خوشبخت زجه ی خانواده  اون  به عکس  ره یچند شب خ

جز مهر و محبت   زیچ چیه  دم،یکش به صورتم  ی از مادر جون جدا شدم؛ دست یناراض
 و کور بود...  پسر خانواده مرده بود که انقدر سوت  خونه مثل  نی نکرده بود! انگار ا ریتغ

اما   ،دم یپا چرخ یپاشنه ی و رو   دمیرو باال کش مینیب  ام نشست، آب شونه ی که رو ی دست با
 خشک شدم.  سای مل دنیبا د

بود  وقت  یلیجان، خ  یو لب زد: سالم نازل دیرنگش کش یی طال ی به موها  یچنگ
 رفت و آمد کن!   شتریمقدار ب هی  م،یبش لی ما قراره فام زم ی. عز دمتیند

  رهیخ نی لیداده بود و به آ هی تک وارید یبه مهراد که گوشه  ی و نگاه باال انداختم  یی ابرو 
 بود، کردم.

 ! یتو دوست دختر مهراد بود ادمهی که  ییجا  ! تا اون ل؟ی فام -

  نه،یهم یبرا  یریگی خبر نم گمیکه تو صداش بود، گفت: م یاز حد  شیو با ناز ب دیخند 
 .میقراره ازدواج کن مهراد  منو 

  به عقب ی قدم اریاختی و ب دم یکش ن یلیآ رو سمت  گرد نگاهم  ی هابا چشم شده  شوکه
بود! عاشق شدن عموم! مهراد عاشق  نیپژمرده شدن خواهر من ا   لی برداشتم؛ پس دل

 بود! ساینبود، مل نیلیآ شده بود و عشقش 

ام برداره، دستش  شونه  یتا دستش رو از رو دم یکردم و خودم رو کنار کش  ی قروچ دندون
  یها جان، ما کار یبه سمت مهراد رفت و گفت: نازل یای و برداشت و با لبخند مصنوع

 مونده.  مون یعروس
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و گاز  لبش دی وی ، صورتم و جمع شد که دتکون دادم؛ از لحن چندش حرف زدنش  یسر
 گرفت تا نخنده. 

اختم، مهراد با گفتن اند نی رو پا سرم  حرفی ب یزی بهش رفتم و چ ی اغره  چشم
 از خونه خارج شدن. سای رو باز کرد و همراه با مل رنگ خونه  یادر قهوه  یخداحافظ

 استراحت کنم. رمیم  ست،یمن حالم خوب ن -

 ؟ یشدم و گفتم: خوب ریبود، خ پر از اشک  که لبالب رنگش  یآب یها به چشم شون یپر

 ! شهیو نم  ستی کس خوب ن چ یه گهید خونه ن یآروم لب زد: تو ا  ی لیزد و خ یپوزخند

فقط   بشه، من  میانقدر وخ با رفتنم اوضاع  کردمی فکرد نم بغض کردم؛ من  اراده یب
 بود!  یقبل ینازل یکه آرزو  یمن هیبسازم...  د یمن جد هی برم تا   خواستم ی م

  ریرنگ جاگ  یاسی  یسه نفره  ی کاناپه  یو ترسا رو   دیوی سر تکون دادم و به همراه د  فقط
 .میشد

 به ترسا انداخت.  ی ما نشست و نگاه  ی روجون روبه  مادر

 ه؟یک دختر خوشگل   ن یا -

لب زدم:    یارفته  لیتحل ی دهنم رو سخت قورت دادم، سرم رو باال گرفتم و با صدا  آب
 همسرم!    دیوی ترسا... دخترمه و د

بعد  شدیانداختم؛ باورم نم و سمت آشپزخونه شمی پرتشو شکستن، نگاه  ی صدا   دنیشن با
 .نمشیبی از شش سال م

صورت پر   ی رو  شی از آرا  یساده بود؛ رد یلیبود و خ دهینپوش یچنان آن  یها لباس  گهید
 شده بود، نبود.  دی سف بایکه تقر یی موها  یاز رنگ رو  ینبود و اثر از چروکش 

  یرو از چشمم اشک  قطره  ن یو اول شکست  بغضم اریاختیب اش وضع آشفته دنید با
 .دیچک ام گونه
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زدم و رو به مادر جون که با استرس به   یرد اشک و پاک کردم؛ پوزخند انگشت اشاره  با
و   شهیقاتل قصاص م  یخونه مقتول به جا نیجالبه! تو ا  یلیگفتم: خ کرد،ی من نگاه م
 قاتل تبرعه! 

 . ستمی نگاهم کرد و گفت: من قاتل ن شونیپر

که از زور حرص و بغض   ییو ترسا با صدا   دیوی به د توجهی کاناپه بلند شدم و ب  یرو از 
رو به   دخترم  یکه زندگ ؛ نه؟! من بودم داد زدم: البد من بودم که شوهرمو کشتم  دیلرز ی م

 .دمیکثافت کش

 .یدونی نم یچیو آهسته گفت: تو ه  دیگز  لب

  زیم ی رو  لرزون گلدون  یها مون دست خودم نبود، با ه هام دست دست  لرزش  کنترل
ندادم؛   دیوی جون و دمادر ی هاو داد  غیبه ج یتیپرت کردم و اهم برداشتم و به سمتش

خدا   گفتی فقط م هیگر  نی و ما ب  کردی م  هیسرش گذاشته بود و گر  یهاش رو رودست 
 کنه. لعنتت 

 .شترینه ب ! نه کمتر یقاتل یِ عوض هیتو  ،یعوض -

و    دیکش ریکه قلبم ت کنم برداشتم و خواستم دوباره به سمتش پرت  زیم   یرورو از  بشقاب 
 خورد. بشقاب از دستم سور

  د؛یدو زد وبه طرفم ادیو فر  اسمم د یوی رو چنگ زدم که د لرزون قلبم  ی ها همون دست  با
 یاز ک دونمیکه نم یی سایمهراد و مل  یره یبه نگاه خ مبل نشستم که نگاهم   یبا درد رو 

 اومدن گره خورد.

دادم و   هیتک کاناپه ی و مهراد سرم رو به پشت دیو ی د شونیپر  یتوجه به چهره   بدون
 قلبم کم بشه. یاز درد طاقت فرسا  دیرو بستم تا شا  هام چشم
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بعد   یجلسه  یها کالس تمومه! برا ها گفتم: بچه، خطاب به بچه به ساعت  ره یخ
 باشه. کامل  ن اتو یطراح

 رو پاک کردم.  م یرنگ یهابرداشتم و دست  ز یم ی رو از رو دستمال  حرفیب

 استاد؟   -

انداختم و به   یچوب زیم ی و رو  راحت شد، دستمال  هام دست  یز یاز تم  المی خ یوقت
 شدم. رهیخ انی رنگ شا یمشک یها چشم

 جانم؟  -

در آموزشگاه منتظر   ی جلو  ییآقا  هیاش جا به جا کرد و گفت: استاد  شونه یرو رو  اشکوله 
 بگم. بهتون  شما هستن، گفتن 

 . انداختم  ف ی و داخل ک برداشتم  زی م یرو از رو  ها و قلمو  رو باال انداختم  ابروهام  متعجب 

 ه؟ یک ی دینفهم -

 رو جمع کردم.   لم یوسا کردم و با عجله یتکون داد؛ تشکر یمنف یرو به نشونه سرش 
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از    یو استوار آروم  یها که هنوز داخل کالس بودن، گفتم و با گام  یی هابه بچه ی خداحافظ
 زدم. رونی آموزشگاه ب

  اط ی تکون دادم و با احت یدست دم،یکه مهراد و د چرخوندم  ابون یرو دور تا دور خ نگاهم 
 اش کردم.صورت پژمرده  یحواله  ی رد شدم و لبخند ابونیاز خ

 ؟ یسالم داداش... خوب -

 .می با هم حرف بزن دیگفت: با  هو یکرد، اما  زمزنه  یازد و سالم آهسته  یتلخ لبخند

 اشاره کرد و خودش   نیلب زدم، به ماش ی او باشه دمیکش شم یبه ته ر یتعجب دست با
 شد. نیهم سوار ماش

گذاشتم و کمربند رو بستم که راه افتاد؛ به طرف   پام  یرو رو  فمیشدم و ک نیماش سوار
 شدم. رهیاش خشکسته  به صورت  حرفی مهراد برگشتم و ب

بود، االن    هیپا یطنتیتو هر ش شهیکه هم یشده بود؛ داداش من همون مهراد ریپ چقدر
 هاش چروک افتاده بود. چشم یبود، گوشه  دی سف  اشقه یکنار شق

 نشو.  رهیبه من خ قدرن ی ؛ امحترم  خانوم  کنمی ن دارم ازدواج مکرد و گفت: م یا خنده  تک

 آقا مهراد.  مید یشما رو هم د یو گفتم: چه عجب ما خنده  دم یخند

وقت با ما   چیه گفت: زمونه  د،یچیرو پ چیطور که پ و همون  انداخت بهم ینگاه مین
 ! مینبود که ما بخند

مهم راجب   زیچ هی  دیشدم که مهراد گفت: با ره ی رو خوردم و مغموم به جلو خ امخنده
 بهت بگم.  سایمل

و   میکن صحبت   سای دوست نداشت راجب مل وقت   چیکردم، مهراد ه تعجب نگاهش  با
 . ذاشتمیاش م از اندازه  شیب رت یغ یاخالقش و رو  نیا  شهیمن هم
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شد، وارد کافه شد؛ کالفه  دایپ نیشو پارک کرد و بدون توجه به من از ما  نیماش
 شدم. ادهیپ نی لب زدم و از ماش یشعوریب

کافه نشستم و که بدون    یچوب ی صندل  یشدم و به سمت مهراد رفتم و رو کافه  وارد 
 مقدمه شروع کرد.

 . آوردمی م مان یا خودم  یبه احمق شتر یو ب شدم یم  یعصب شتریب گذشت یکه م لحظه  هر

 . نیلب زد: هم داد و   ه یتک یصندل به

همه    نیبعد ا : تو دمی غر د،یلرز ی م که از زور خشم یی و با صدا  زدم  ز یم ی رو  یمشت یعصب
 ؟ یکنیاالن لب باز م  سال 

 باال انداخت و گفت: من بهت نگفتم  یاچرخوند، شونه تا دور سالون  رو دور  نگاهش 
 م...آورد  ! کمیکن رادمان، من گفتم کمکم  ی کن یقاط

 . دادم  هی تک یگذاشتم و به صندل یچوب  زیم  یرو رو اسپرسو  فنجون 

 !  اره؟یم  سای سر مل یی کارت چه بال نیا یدونی م -

 مثال؛ هوم؟   شهیم یاش زد و با تمسخر گفت: چچونه ری زد و دستش رو ز  یپوزخند

  شه؛یم یو باال برد و گفت: بزار من بگم چ  رو باز کردم تا جوابش رو بدم که دستش  دهنم
 .ادی اومد، سر اونم م یکه سر نازل یی همون بال  قایدق

 !  ری تغ یرو کج کرد و ادامه داد: با اندک سرش  هاوونه ی کرد و مثل د یمکث

  ،یرو راه انداخت ی از ب ن یچرا ا  ینبود سای کردم و لب زدم: تو که عاشق مل نگاهش  یحرص
 مهراد؟!    یکرد نگاه  به صورتش  ؛یکنیرو نابود م  نویلیچرا آ 

  نیدختر به ا هیگفتم: به خاطر تو  یرحمیشدم و با ب ره یاشک آلودش خ یها چشم به
 مرد مهراد، مرد!    نیلیتو آ  یهای شد، به خاطر خود خواه دهیروز کش
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از کافه   سش یخ یبه چهره  ت ی اهمی بلند شدم و ب زیم از پشت  شی منطقیاز ب یعصب
 زدم.  رونیب

 

 

 

 

 

 

 

 « ی»نازل

 

  یبه در زدم که صدا  یاکنم؛ تقه  ی رو خال کردم استرسم  یگرفتم و سع رو تو مشتم  مانتوم 
 بلند شد. ن یلیآ یگرفته 

 جانم؟!   -

  یم از روبود که با وارد شدن دهیتخت خواب یکردم و وارد اتاق شدم؛ رو  یاصرفه   تک
 رو پاک کرد. ش یاشک تخت بلند شد و صورت 

 کردم و در اتاق بستم و قفل کردم که صداش بلند شد. بهش  ینگاه مین

 ! ؟ینازل یکنی کار م یچ -

 انداختم و با خنده گفتم: دزد! رنگم د یسف شی آرا ز ی م یرو رو  دیکل
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 ! ؟ی کرد و گفت: چ گرد نگاهم یهاچشم  با

منو صاحب    یها ل یوسا  ؛یدزد شد یتخت پرت کردم و گفتم: از ک  یخودم رو رو ،دم یخند
 !  یخوابی تر رو تخت من ممهم از همه  ،یریتو اتاق من م ،یشیم

نبودن   دعوا کردم، مامان بابا هم خونه ویبا آر ه یدو سه روز  هیکرد و گفت:   یاخنده  چهینم
 .نجایا  امیبگفتم 

چه خبر از    و،ی به آقا آر سرم گذاشتم و با خنده گفتم: به ری رو ز  و دستم  برگشتم  سمتش  به
 داداش ما؟   نیا

، تو  همه، خوبن  الیخیو گفت: ب اش گرفت کرده  خی  ی هادست   یرو تو  آزادم  دست
 ؟ یچطور

 ؟ یو گفتم: من خوبم، تو چطور به دستش وارد کردم  یو فشار دمی کش یقیعم نفس

 خوبم. کرد: منم  زد و زمزمه  ی مصنوع لبخند

   ن؟یلیآ حال دلت چطوره   گه،ید ی گیزانو نشستم و گفتم: دروغ م تخت چهار  یرو

. با بغض بغلش کردم و  دیچک رنگش  یآب ی هااشک از چشم ی ها و قطره  دیلرز  هاش لب 
مهراد قبل   اون  گهی مهراد د ؛ی نابود شد نازل یچ که گفت: همه  دمیرو بوس موهاش  ی رو
 !  سایمنم نه مل یباز  ن یا  یبازنده ستم،یقبل ن نی لیاون آ  گهیمنم د  ستین

اش رو گرفتم  کرده  خی ی ها شد؛ دست  سیخ رو پاک کردم، اما دوباره صورتش  هاش اشک 
 بود، ادامه داد. زیم  یبه قاب عکس بابا و مهراد که رو رهی و منتظر نگاهش کردم که خ

  هیبرات بگم که هر کس   یاز ک دن؛یروز خوش ند   کیخونه   نیا  ی هاآدم  یرفت یاز وقت -
از   سا؛یمل ش یپ ای بود  حالش بد ای هر شب  مدل نابود شد! از مهراد که بعد از رفتنت 

و به فکر   کنهی فقط کار م گفتی .. پناه متو نابود شد. پرهام که بعد از مرگ آرمان و رفتن 
از رادمان که هم   ایکنه؛  دات ی و رو کرد تا پ  ریرو ز  ا یکه در به در دن ویاز آر  ست؛یخودش ن
 و...  گشتی م دنبالت 
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 ادامه داد: هیکرد و بعد از چند ثان یمکث

گرفتم   یشدم و دوسال افسردگ از من که هر روز آب  داد؛یخودش ادامه م یهم به زندگ 
 . ینیبی هستم که م ینیا و االنم 

 کنه؟ ی کار م یچ نجا ی: مامـ... ستاره ام ید یکردم و دو دل پرس نگاهش  نیب زیر

 .دونمیمورد و نم هی ن یزد و گفت: ا  یتلخ لبخند

  یاومده ول نجایستاره چرا ا دونست ی م  نیلیشدم؛ مطمئن بودم آ ره یبهش خ ه یثان چند
 . کردی چرا لب از لب باز نم دونمینم

گرفتم و بدون توجه به  نیل یرو پر نکنه، دست آ   ذهنم یرو تکون دادم تا افکار منف سرم
برداشتم و در و باز کردم و با هم   شیآرا  زیم  یو از رو دیعالمت سوالش کل حیشب یچهره 

 .میرفت رونیاز اتاق ب

  یمقابلم انگار برق هزار ولت یصحنه   دنیرفتم، اما با د نی شکل پا ی چیرپما  یهاپله از 
 بهم وصل کردن. 

رو رها کردم و به   نیلیدست آ  کردن؛ی بود و با هم صحبت م پاش نشونده  یرو رو  ترسا
  رهیخ بغض آلودش  یترسا رو بلند کردم و بغلش کردم و به چهره  یعصب دم،یسمتش دو 

 شدم.

که از  یی با صدا  شهیهام دود بلند ماز گوش  کردم ی بودم که احساس م یعصب  اونقدر
مثل تو به    یفیآدم کث ؛یمن دست زد  یبه بچه یداد زدم: به چه حق   د،یلرز ی م  تیعصبان
 من دست زده؟   یبه بچه  یچه حق

 آنا!  باش آروم  -

داد زدم:   دیوی ، ترسا رو تو بغلم فشار دادم و رو به دتر کردم  رو با زبون  لرزونم ی هالب 
  ؟ ینگفت یچیو ه ید یچطور آروم باشم، هوم؟ چطور؟! تو د
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 و گفت: مادرته فکـ... دیکش رنگش  یمشک  یبه موها  یچنگ

  د؛یو ید ست یزن مادر من ن ن یزدم: ا  ادیو به ستاره اشاره کردم و فر  دم یپر حرفش  وسط
زن قاتل پدرمه، مادر من مرده!   نیمنه، ا  ی هایبدبخت تک تک  هی و بان زن باعث  نیا
 ؟ یفهمیم

بهشون از   تی گرفتم و بدون اهم پر اشکش  ی هارو از چشم  و بغض آلودم  یعصب نگاه 
و قفل کردم که بغض ترسا با    دمیم و در رو محکم کوبها باال رفتم. داخل اتاق شد پله
 بلند شکست.  یصدا 

کم بشه؛  دادم تا از دردش  قلبم رو مالش یو با دست راستم کم تخت نشوندمش یرو
 به ضرر من بود. نی و ا گرفتی بار بود که قلبم درد م نی دوم نیا

 وم بشه. تا آر  دمیهم بغلش دراز کش و خودم  تخت خوابوندم  یرو رو  ترسا

 

 *** 

  یرو عقب دادم که صدا  یشکل گذاشتم و صندل لی مستط زیم  یو رو  ی چا   وانیل
بلند شدم    زی خوردن بودن از سر م صبحانه  که مشغول  داد؛ بدون توجه بهشون  یدلخراش

به   یآقا نیدر مورد ا  دیبا ؛ یو خواستم به سمت اتاقم برم که مهراد گفت: صبر کن نازل
 .میکن صحبت  اصطالح همسرت 

 یاز اندازه  ش یکه به اصرار ب گذشت ی شدم، سه روز م رهیبهش خ ی کردم و عصب یاخم
و من    کردی م  نیتوه دی ویبار سوم بود که مهراد به د نی و ا میبود مونده  نجا یمادر جون ا 

 .گفتمی نم یچیه

 رو بفهم!  مهراد؛ حرف دهنت  -

 هوم؟  شه؛ی م یچ و گفت: اگر نفهمم   ستادی ا روم بلند شد و روبه زی زد و از سر م یشخندین
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و مثل سرنوشتم   کردم و گفتم: روزگارت  رو مرتب  رنگش  دیسف راهن یپ یقه ی و  دم یخند
 ! کنمی م اهیس

ها باال رفتم و هم زمان  تر شد، از پلهبزرگ  و متعجبش  گرد  یها چشم در مقابل  لبخندم 
 . زمی عز میریم  نجا یگفتم: امشب از ا  دیو یخطاب به د

 

 

 

  *** 

 شدم، با آرنجم رو در آوردم و وارد خونه  هام ، وارد بشم؛ کفشو منتظر موند  رو باز کرد  در
 خوابوندم.  کاناپه   یرو رو رو زدم و ترسا  برق دیکل

دنبال  خچال ی ی که تو دیو یبه د  انداختم و با خنده   زیم  یو رو  فمیک حوصله ی و ب خسته
 شدم. رهیخ گشت،ی خوردن م یبرا ی زیچ

 . خچالیبعد برو سر   نی بره پا یکه خورد یبزار شام -

گفت: بـ... به خدا اصال    ده ی بر ده ی بود، اما با همون دهن پر بر دهنش یچ دونمینم
 . کردی... مکـی م نگام  ینبـ... نبودم؛ مهراد ه اونجا راحت 

  دنیآورد؛ با د رونیب خچال ی رو از  نوتال  ظرف  ملوچ کردم که با ملچ  نگاهش  لحضه  چند
  یزنگ در صدا  ی ام گرفت که صدا رو کنترل کنم خنده خودم  نتونستم  گهی صحنه د  نیا

 ام رو خفه کرد. خنده

انداختم و به سمت در  داد،یم شب رو نشون  یکه دوازده  به ساعت  ی نگاه مین متعجب 
 شدم. ره یخ بهش  شده خشک  رادمان  دنی . در رو باز کردم، اما با درفتم
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  زیگرفت و گفت: به به شاگرد عز  گل رو جلو  زد و دست  آلودم  بغض به صورت  یلبخند
 . یاومد  خبری من؛ چه ب

بود، اما همه از درون نابود شده   نکرده  ری کس تغ چی شدم؛ ه رهیخ آلودش  غم یچهره  به
 . بودن

کرد و ادامه داد:  یجذاب یکه خنده  گل رو ازش گرفتم  رو باال بردم و دست  لرزونم  دست 
 اجازه هست؟ 

  اشهیکه به در تک ی بزرگ یعقب رفتم و در رو باز کردم که بسته  حرف ی چرا اما ب دونمینم
 و داخل شد. داده بود رو برداشت 

 نکنه. و رسوام  نشکنه کردم بغضم یو سع دم ی کش یقیعم نفس

  یبود؛ مانتو رهیکه با تعجب به ترسا خ فشردم و در رو بستم، سمت رادمان برگشتم  لب 
که  رفتم لرزون به سمت رادمان  یها تا استرس کم بشه، با قدم  رو چنگ زدم  رنگم  یمشک
 ؟ ینازل هیک ن یداد و کنجکاو گفت: ا  هیرو به کاناپه تک بسته 

هم  زدم به رادمان  هیکه بق ی داشتم که بگم؟ اگر همون حرف یچ گفتم؟ ی م بهش یچ
 اصال چرا اومده؟  اومد؟ی سرم م یی چه بال ا ی  اومد؟ی سرش م یی چه بال شد؟یم یبزنم چ

 ه؟ یک دختر  ن یا  ینازل -

 زدم و گفتم.  ی مصنوع لبخند

 ... یعن ی... زه یچ یعنی... ن یا یدونیعه... م -

 ! ین و نازلدختر م  -

لب   کرد  نگاه  د یو یبا بهت به د بود؛ رادمان  حرف و زده   نیا ی بود که به فرانسو  دیو ید ن یا
 ه؟ یک ن یزد: ا
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خوب   یلیخ ؛رانه ی اهل ا دیو ید دیفهمی م  دیکس نبا چیه  میکه گذاشته بود یقرار طبق
 . کردی م یرو باز  نقشش 

به ترسا که غرق   رهیکنم، خ نگاه  بهش نداشتم  فرستادم؛ جرات نی پا رو به زور  دهنم آب
 . لب زدم: همسرم  یفیضع ی در خواب بود، با صدا

 زد؛ رو بهم  به موهاش  یو چنگ باال انداخت که رادمان چند قدم عقب رفت  ییابرو  دی وید
؟  بچه یگ ی ازدواج؟ م یگیم ،دنت ید ام یم  ؛یکرد با بغض لب زد: بعد از چهار سال اومد

 تو... ینازل

عقب عقب رفت و   سرگردون  خت؛ یاش ر گونه  ی رو اشکش  قطره  ن یو اول شکست  بغضش
 شد.  بسته  یبد  یزد و در با صدا رون یب از خونه هوی

! دیدیرو م  زی بودم که همه چ یمثل آدم د؛یفهمی نم یچیافتاد، ه گل از دستم  دسته 
 . ارهیه زبون بکه ب یا از کلمه  غی! اما دردیشنی م

بردم، در رو با شدت باز کردم و خودم رو داخل اتاق   پناه  قلبم چنگ زدم و به اتاقم  به
 نشستم.  نیزم ی پرت کردم. پشت در سر خوردم و رو

 رو درمون  و روانم  رو حال روح  بهتر از مرگ حال خراب دلم  یچ خواست،ی مرگ م دلم
 شد؟  یاشم، پس چب رضایو عل قرار بود دنبال گرگ   کرد؟ی م

 ها شدم؟ ماجرا  نیا  ری در گ چرا

 .شدی م دهیکش چونم ری شد و تا ز  یجار اجازهی ب هاماشک 

  ؛یکن نگاه  به منم  یخوای م  یک ؟ی رو بد جوابم   یخوا ی م یک  ایخسته شدم! خدا ایخدا
چرا به من نگاه   ؟یکنینم خالصم  ایدن نیچرا از ا  ؟ ی دینم رو سر و سامون  من  ی چرا زندگ

   ستم؟یات نمن بنده  مگه  ؟یکنینم

 گرفت.  شد و رفته رفته صدام اوج  لی به هق هق تبد صدام یب یه یگر
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 *** 

تموم شد، گفتم: به نظرت   یفاتحه کردم. وقت  به خوندن  و شروع  دم ی کش به سنگ  یدست
 داشت؟    یزندگ دیهنوز ام ایبود به مردن   یراض

آرزو  ی من کل ! داداش ؟ینازل  هیراض به مردن   یداد و گفت: ک رونی رو لرزون ب نفسش 
 نابود شد. داشت، اما همش 

 بودم.   کرده  رو شروع  ی زود بود، تازه باز  یلیکردم: خ و زمزمه دم یکش یآه

شده بود، گفت:   ی طراح سنگ  ی که رو  به عکسش  رهی رو زد و خ ش یدود نک یو ع ستاد ی ا
 حقه!   مرگ 

 به من رفت.  بدون توجه و
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 *** 

پشت در خوابم برده   شبیگفتم؛ د یشدم ناخودآگاه آخ داریب ،ومد یکه م یی سر و صدا  با
 شده بود.  بدنم خشک  بود و تمام 

رو  گردنم ی و با درد بلند شدم، با دست کم دمی رو باال کش در خودم  یره یکمک دستگ با
 ق خارج شدم.زمان از اتا ماساژ دادم و هم 

صدام    دیو یخواستم برم که د تی اهمی؛ بخوردن بودند و ترسا مشغول صبحانه دی وید
 کرد.

 .دی غر و با حرص  بلند شد و به سمتم  زیاز پشت م یبهش نکردم که عصب یا توجه

 ؟ ی خواستینم نو یخودت ا مگه  ؟ینخواست  مگه خودت   ؟یچه مرگته نازل -

 ی به موها  یچنگ نه تکون دادم که کالفه  یشدم و سرم رو به نشونه ره یخ بهش بغض  با
 زد.  رونیب از خونه  چرمش  کت  کرد و بعد از برداشتن  زمزمه یاباشه د؛یکش رنگش  یمشک

  د،یو به سمت کاناپه دو  دیپر ن ی پا یشدم؛ از صندل رهی و به ترسا خ  دمیکش یپوف کالفه
 مبل نشست و مشغول تماشا شد.   یرو و  رو برداشت  ونیز یتلو  کنترل

و گرفتم و منتظر   نی لیآ یرفتم، شماره  ی و به سمت گوش  دمیکش یفیخف غیج یعصب
 شدم جواب بده. 

 جانم؟   -

 !ن ی لیآ نجایا ایب هام رو بستم و لب زدم: پاشو حرص چشم  با

قطع کردم؛ به سمت اتاق رفتم و تا حاضر بشم؛ طبق عادت  یااضافه  حرف   بدون
زنگ در  یزمان صدا  رفتم که هم رونی زدم و از اتاق ب یمشک پیدست ت هی ی شگیهم

 بلند شد.
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 وونه،ید رو داخل هول دادم که با تعجب گفت: چته  ن یلیرو باز کردم و با عجله آ در
 مگه. یضیمر 

مراقب ترسا    نیلیتکون داد که گفتم: آ هیچ ی عنارو به م  سرش  کردم که  نگاهش  یحرص
 باش تا من برگردم!  

 کرد و گفت: کجا؟  نگاهم  جیگ

 زدم. رونیرو برداشتم و از خونه ب نی ماش چیندادم، سوئ به حرفش  یتی اهم

 

 

 

 *** 

هام برداشتم  چشم  یرو از رو   نکمیع یکافه شدم؛ سمت حسابدار رفتم و با خونسرد  وارد 
 صحبت کنم. نجا یبا صاحب ا  وامخی و گفتم: م

 رو باال آورد و متعجب از نظر گذروندم.  سرش  د،ی کش از کارش  دست 

 شما؟  -

 .میک دونهی م خودش  اومده  ینازل دیو گفتم: بهش بگ دمیکش  یاحوصله یب پوف

 کرد. م ی راهنما یبه سمت اتاق ورودم  دی بهم انداخت و شماره گرفت، بعد از تا یبد نگاه 

رو باال گرفت و با لبخند   سرش  و بدون در زدن وارد شدم که ماکان  دمی کش یقیعم نفس
 خانوم. یگفت: به به نازل یمهربون

رنگ کافه نشستم که   یطوس یکاناپه  ی اش کردم و روشکسته  صورت  یحواله ی لبخند
 قهوه؟  ای  یگفت: چا 
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 ! میم فقط حرف بزنکدوم؛ اومد   چیگذاشتم و گفتم: ه پام  ی رو رو فمیک

 افتاده؟  یشده، اتفاق  ینشست و گفت: چ روم  بلند شد، روبه زی زد و از پشت م لب  یآهان

 شدم و گفتم: ماکان؟  رهیبود، خ وار ید ی که رو قاب عکس آرمان  به

 داد و گفت: جانم؟  ه یتک کاناپه به

 .یاز آرمان بگ  خوامی م -

 بگم؟  یگفت: چ یادورگه  یصدا با

 شدم. رهیخ رنگش  یاقهوه  ی ها چشم به

شد، از  رضا یعل یچرا وارد کثافت کار نکهیرفت، از ا  هویچرا آرمان   نکهیاز ا ؛یاز همه چ -
 و چرا آرمان به خاطر اون مرد. هیگرگ ک نکهیا

 و بهم داد.  ختیآب ر  وانیل   هی زی م یاز پارچ رو   د،یباال پر ابروهاش 

 ن؟ یکی رضایهمون عل  ایگرگ   یدونستی تو نم یعن یگفت:   هوی از آب رو خوردم که یکم

 توان  قورت دادن آب داخل دهنمم  یشده بود که حت یکردم، جور شده نگاهش خشک 
 نداشتم.

شد؛ با بغض نگاهش کردم   کهیت کی اتاق هزار و  ی هاپارکت  یاز دستم افتاد و رو   وانیل
 ؟ یو زمزمه کردم: چ

 بهم بده.  یقول هیفقط   گمیرو برات م زیگفت: همه چ اما محکم  آروم 

تکون دادم که ادامه داد:   یچ یبه معن ینکردم؛ سر یااما توجه  د، یکش یبد  ریت قلبم
 !  یرینم رضای دنبال انتقام از عل

رو   داشتم که دوسش  یرو هم کس بدم؟ من هم پدرم  یقول نیهمچ  تونستمی م  یچجور
 کردم؟ ی م یکار نیهمچ  دیاز دست دادم، چرا با   رضای به خاطر عل
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 . دمیلب زدم: قول م  یفیضع یصدا با

 بگو!   گه؛یکرد که کالفه لب زدم: قول دادم د  نگاهم  شکاک 

  یشما شروع شد، همون موقع  یدوست ی از آخرا  یشد و گفت: همه چ   رهیخ هام چشم  تو
 . نیو به فکر ازدواج بود رفتی هم م ی برا که جونتون 

که عمو برشکسته شده و   شهیم  متوجه روز آرمان  نگاهش کردم که ادامه داد: اون  کنجکاو
  اردیلیفقط چهار م میزد یبه هر در میکرد  یباال آورده؛ هر کار یبده اردی لیدوازده م کی نزد

و   مرد حدودا پنجاه  هی می شده بود دی که ناام  یدرست زمان م،یور کرد رو ج از اون پول 
در  دی با  میگفت ی، اما هر چعمو رو بپردازه  هیشد و قبول کرد بده  دا یپ هسال یا خورده 

 جمله گفت.  هیفقط و فقط   میکار کن یچ مقابل کار اون 

  یو به زود با آرمانه کرد و ادامه داد: گفت کارش  یدادم و که مکث ه یدرد به کاناپه تک با
  شتریها بو تلبکار  شدی روز به روز حال عمو بدتر م م،یوقت و حدر بد  میدونستی نم گه؛یم

  هیماه گذشت که  ک یعمو شد؛  یدهنده پول نجات  و اون   میقبول کرد شدن؛ی م یعصب
 شروع به گفتن ماجرا کرد.   یهوااومد خونه و تو همون حال و  یشب آرمان با حال خراب

گذاشت و   زی م یرو  ها رو وارد شد؛ قهوه  ینیس هی ساله با  نوزده  با یپسر تغر هیباز شد  در
 رفت.

 اش رو برداشت و مزه مزه کرد. ماکان قهوه  

  نابودت یجور ه یبهت سر نزنه،  گهیخواسته تو رو رها کنه و د  اون مرد ازش گفتی م -
تا   م یدر اون در زد نیا یلیخ ؛یباش هم هنوز عاشقش  ینفر بشکنه که هم ازش مت

 نبود. ی.. کم پولخب. کار مجبور نشه، اما  نی و آرمان به ا م یرو پس بد  پولش 

نشد که نشد انگار خدام با ما لج   میزد یاش رو خورد و ادامه داد: به هر دراز قهوه  یکم
اومد و    یروز با حال خراب هی  نکه یتا ا  شدیاز قبل نابود م  شتریکرده بود؛ هر روز آرمان ب

 .یرفت شش یاز پ هیفقط با گر  یحرف  چیشده و تو بدون ه تموم  زیچ گفت که همه 
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هام  اد، اشک د برداشت و بهم  زی م یاز رو  ی و دستمال شد ره یاز اشکم خ سیخ صورت  به
به جرات بگم آرمان مرد! آرمان بعد رفتن تو   تونمی م یو پاک کردم که لب باز کرد: نازل

 گفت؟ یم  یچ یدونی مرد! م

 چیکه ه  سوزمی م ن یاز ا نه تکون دادم که ادامه داد: گفت  یبغض سرم رو به نشونه با
  صدای نزد فقط و فقط ب تو صورتم  ی بده حت فحشم ینکرد، لب از لب باز نکرد حت یکار
 . کرد یم ه یگر

 آرمان شوکه شد، اما فقط نگران  د؛ی مثل بمب ترک ماه گذشت که خبر مرگ پدرت  چند
 . یاچقدر به پدرت وابسته   دونستیحال تو بود چون م 

 بشه. کم از بغضم  دیخوردم تا شا  ازش   یام رو برداشتم کمبغض قهوه  با

کرد، بعد   دات یپ هامارستان یاز ب  یکی ی کنه که باالخره تو دات یو کرد تا پو ر ر ی رو ز  ایدن -
 هوش یب هفته   کی  کی بهت وارد شده و نزد یشک عصب دیفهم و جو از دکترت  از پرس 

 . یاومد  به هوش  پدرت  یهفته   یو برا  یبود

رو   مادرت همه  ی جلو ی روز وقت زد و ادامه داد: اون  سم یخ به صورت یتلخ لبخند 
رو  ز یچ همه  رضا ی و عل ششیپ ره ی و م کنهیم شک  رضا یآرمان به عل ی خوند گناهکار 

 .کنهیم ف ی تعر

  دنیشن طاقت  ای کردم؛ خدا جابهکاناپه جا  ی و رو و خودم  فرستادم  ن ی رد پا دهنم آب
شدم که با    رهیخ فشار آوردم و منتظر به ماکان  شال به قلبم ریز  رو بهم بده! آروم  قت ی حق
بوده و   یساز  ها صحنه اتفاق گفته بود، تمام  به آرمان  رضایگفت: عل یا دورگه ی صدا 
مادرت حساسه و   ی رو که چقدر پدرت  دونستی نکرده؛ گفت م انتیخ به پدرت ت مادر
 بوده.  یها صحنه ساز اتفاق  ن ی ا یهمه 

 تر بود!  سخت  که زده بود از سختم یو درک حرف شدم، هضم  ره یخ شبه شوکه 

تهمت زدم؟ من...  غلط بود؟ من به مادرم  یچ همه یعنیو اشتباه رفتم...  راه  تمام  یعنی
 کار کردم؟  یمن چ
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 کردم: چرا؟!   زمزمه  یلرزون ی صدا با

بسته به طرف مقصد انتقام شنا کرده و   یها عمر با چشم هیو داشتم که   یکس احساس
 ! مون یقدر پشقدر پوچ، همون تموم راه و اشتباه اومده؛ همون  دهیحاال فهم

و گفت:   بشیج یرو تو  هاش رفت، دست  بلند شد و به سمت پنجره  کاناپه   یرو از 
از پدر تو انتقام    یسر چ نزد و نگفت  یحرف چی وقت ه  چیه گفتی آرمان م دونم؛ینم

 ه.گرفت

  د؟یوقت نگفت  چیمبل بلند شدم و رو به ماکان با بغض گفتم: چرا؟ چرا ه یاز رو  آهسته 
که قاتل   یبگم قاتل در حال به مادرم  یبشم؟ چرا گذاشت دهیکش نجایبه ا دیچرا گذاشت

   ؟یام نگفتکلمه  هیوقت  چی نبود؟ ماکان چرا ه

بگم! به قرآن   واستمخی هام گفت: به خدا مبه چشم ره یاومد و با بغض خ سمتم 
 ، اما نتونستم اومدم  خونت  ی! به وهلل نشد، هر بار تا رو به رو یبگم! نشد نازل خواستمی م
 فکر انتقام به سرت بزنه!  یش وونه ید دم یترسی م

 ماکان! نه از تو نه از آرمان!    گذرمی و چنگ زدم و با بغض داد زدم: ازت نم فمیدرد ک با

کرد که   ی اون که همه کار ؟ی کار دار ی : به اون چدی غر ت یرو گرفت و با عصبان فمیک بند
 .یافتاد  ریگ یخطرناک  ی تو چه باز  یبفهم

کار کرد که ازش   یکار کرد؛ بگو چ  یو گفتم: چ دم یرو از دستش کش ف ی حرص بند ک با
 بگذرم؟ 

بود،   خشمش یدهنده که نشون  ی ادورگه ی و با صدا   دیبورش کش ی به موها  یچنگ
 نکه یروز با ا اون  مادربزرگت  ی اومد خونه  ادتهی ؛ی کرد که تو بفهم یگفت: آرمان همه کار

 نکه ی؛ با وجود ا بده  نخ تا بهت سر  رضا یعل  شیرفت پ دنبالشه  نیلیآ  دونستی م
ش همه  تو  شدن  ده یاس و دزدسوخته   یمهره  هی همون گرگ  ای  رضای عل یبرا  دونستی م

  نباش! آرمان به خاطر تو همه رحمیب یداد؛ نازل مد و نجاتت اما او  ،ست رضا ی عل ینقشه
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رو   حال بدش  ل یبه جز من دل یو کس زدیاون زجه م  اشکت  کرد؛ با هر قطره  یکار
 کن!   حاللش  دونست،ینم

 هام لب  د؟یدی رو م حال و روزم  یعنی گفت؟ ینم  یچی و ه  نستدویم  یعنی  د،یبر نفسم
که   یمن  ؟یداشتم چ که دوسش  یمن  ؟یچ گفتم: پس من  کردم و با بغض  رو با زبون تر 

من  نابود نشدم؟ ماکان  همش آرمان؟ من  ؟ی نابود شدم چ چهار سال با نبودش 
 خواستم...

و با لبخند   دیکش  یقیفشردم؛ نفس عمهم  ی رو محکم رو  هام پلک  رو خوردم  حرفم 
 خواستش یم  ! دلت یبود بسته  ! تو به آرمان دل یتو عاشق آرمان نبود   یگفت: نازل یتلخ

 ! یاما عاشقش نبود

 ؟ ی شدم و آروم لب زدم: چ ره یبهش خ و مبهوت  مات 

  ه؟یبا عاشق شدن چ داشتن  فرق دوست  یدونیشد و گفت: م  ره یقاب عکس آرمان خ به
بهت هست، بهش عالقمند   و حواسش کنهی م یبهت خوب  شهیآدم مهربون هم هی  یوقت
اما   ،یبهش عالقه دار بودنش ! فقط به خاطر خوب ستیعالقه عشق ن نی ! اما ایشیم

اخالق رو داشته باشه   نی اگر طرف بدتر یبرعکس دوست داشتنه! حت قای عاشق شدن دق
داشتن   دوست  نی و ا یدوسش دار یابه طرز احمقانه ،یدار کنه بازم دوسش  خوردت  ای

 !  شهیتموم م به ضررت  یگاه

  نی شدم و با آخر نیزدم، از کافه خارج شدم و سوار ماش رونیبهش از اتاق ب توجه   بدون
 سرعت راه افتادم.

و لعنت کردم، چقدر   کردم، چقدر خودم  هیچقدر گذشت، چقدر داد زدم، چقدر گر  دونمینم
و پارک   ن یماش خونه ی در ورود  ی که جلو  به خودم اومدم  یکردم، اما وقت  تیاز خدا شکا 

 کردم. 

  ادیز  یه یهام به خاطر گرشدم و سمت خونه رفتم، چشم ادهیپ نی و منگ از ماش  آروم
رو باز کردم   شدم و در خونه  ادهیاز آسانسور پ دم؛یدی رو نم ف اطرا یو به خوب  سوخت ی م
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هام رو بستم، اما  و باال برد که چشم دستش  ت یو با عصبان  دیدو  به سمتم  دیویکه د
 کرد. متوقفش رادمان  یصدا 

 . کنمی م  اهیرو س ت ی بهش بخوره زندگ به خدا اگر دستت  -

داد   یبودن به فارس که تو خونه  یی کسا  یهمه به توجهی ب دیو یو باز کردم که د هامچشم
که  ه یاافهیو ق  خت یچه ر نی ا  م؟یریمی م ی از نگران ی گینم ؟ی نازل یزد: تا حاال کجا بود 

 قرمز شده؟  چرا  چشمات  ؟ یخودت درست کرد  یبرا 

 ! دیو یشو دخفه -

، شده بودن  رهیبه ما خ و مبهوت  که مات  هیبه مهراد و بق کرد که با چشم  حرص نگاهم  با
 اشاره کردم. 

 بلده؟  یفارس ن ی... اـی ا -

 کردم و گفتم: چه خبره؟   جون نگاه به مادر  به حرفش توجه یرو بستم و ب هام چشم

  دیوی آقا د  ینبود  م،ز یعز ی چیکرد و گفت: ه م یحرص صورت  یحواله ی مهربون لبخند 
 . میاومد  نجایا شد به ما زنگ زد ما هم  نگرانت 

تکون داد،   هیچ ی و به معن شدم که سرش  ره یخ دی وی کردم و با حرص به د یقروچ دندون
  ینگفت ! مگه یما رو روشن کن ف یتکل دی گفت: با  یبگم که مهراد عصب ی زیخواستم چ
 ...ـی پس چرا ا ستین یرانیا شوهرت 

شدم  ره یوخ  دی ویبه د قطع شد، متعجب  یشخص یه یو گر  غیج یبا صدا  حرفش   یادامه 
 داد زد: ترسا!  هویکه 

از دستم افتاد و با کفش سمت   نیماش چیو سوئ ف یشده که ک یچ  دمیتازه فهم انگار
 در و با شتاب باز کرد و سمت ترسا رفت. دیوی د دم،یاتاق ترسا دو
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تو   نیو بازم حضور نحس آدر ی شگیهم یهابازم کابوس  شده به ترسا نگاه کردم؛ خشک
 شده بود. کابوس  ترسا، باعث  یها خواب 

  رونیب دیو یاز بغل د  د یو د تخت نشستم که تا من  یبغض به سمت ترسا رفتم و رو با
 . دیمن پر  بغل  هیو با گر اومد 

  دی وید ؛دم یرو بوس رنگش  یی خرما ی موها   یکردم، رو بغلش و محکم شکست  بغضم
 ! دمیبر گهیگفت: خسته شدم! د یلرزون ی و با صداد دیکش به صورتش  ی دست

 در خبر از رفتنش شدن  ده یکوب ی بعد صدا   قهیرفت و چند دق رون یب از اتاق  یعصب
 . دادی م

 رفتم.  رونی و از اتاق ب تخت خوابوندمش   یشد رو ترسا آروم   یوقت

  یکه کاسه  رادمان  یها که با چشم و باال گرفتم  رو حس کردم؛ سرم  ی کس نگاه  ی نیسنگ
 خون بود، مواجه شدم.

هاش نگاه کنم؛ سمت آشپزخونه رفتم و  تو چشم   شدیم چرا شرمم  دونمینم ،دم یگز  لب
 . رو روشن کردم  ی کتر ر یز 

 رنگ خونه ی طوس یکاناپه یرو صدا  یکه ب مامان   یروزدم و روبه  رونیب آشپزخونه  از 
 شدم. رهیخ خت،یری نشسته بود و اشک م

 ازش دور شدم، حالم  ی چهار سال چجور نیتمام ا  دمیفهمی م  یگرفت وقت یم ش یآت دلم
 کردم.  همه خوردش   یجلو  یچجور ومد یم  ادمی  یوقت خوردیبهم م از خودم 

 یزندگ انتقام  یو االن فقط برا  شده  شتریب شرفیب ی رضا یهمون عل  ایاز گرگ   نفرتم
ضربه  یباز  نیا  یتو  شتریمن از همه ب کردمی چقدر احمق بودم که فکر م کردم؛ی م

 خوردم. 

 ؟ ینازل -
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کرد و نگران لب زد:  رو پاک هام اشک  نشست، با دستش  شدم که کنارم  ره یبه مهراد خ 
کجا رفت؟! اصال ترسا چند   دی و ید ؟ یبود تو کجا  ه؟ یچ بچه  نیا  یکابوسا  لی شده؟ دل یچ

 سالش باشه!  ش یش ای پنج  خورهی اما به ترسا م ،ی؟! تو فقط چهار سال رفتسالشه 

  زیچ همه  شد؟یم یچ دیفهمیرو م  ت یاگر واقع شدم، رهیخ بهش و با ترس   دیبر نفسم
تـ... ترسا فقط سـ... سه   ؛یکنی ... مکـی گفتم: اشتـ... اشتباه م ده یبر ده یبر خت؛یریبهم م

 سالـ...ساشه! 

   ؟ی: چرا هول شد دیپرس ینیب زیشد و با ر   رهیبهم خ نامطمئن 

 ی حرفا؟ به چ نی ا یچ یعنیبلند شدم و داد زدم:  کاناپه یآخر زدم و از رو  میبه س یعصب
 ! گهیازدواج کردم، جرم که نکردم! بسه د د؟یکنیم   ییبازجو یچرا ه  د؟یبرس ن یخوای م

 جاست!   ن ی مشکل هم  قایزد و گفت: دق  یدار صدا  پوزخند رادمان 

 کجاست؟   مشکل  یدونی م و گفتم: نه دم یوار خند  ک ی هستر

 که عاشقه ی، کسجرمه  یعاشق  خانواده  ن یلب زدم: تو ا  کرد که با بغض  اهم نگ ی سوال
 درسته؟  مونه؛ی و ا  نیدی مجرمه، ب

  میکرد  یما هر کار  ،یکنی فکر م ینجوری: چرا  ادی و با حرص غر قرار گرفت  رومبهرو  مهراد
 . ینینب که تو صدمه 

رنگش    ی ریق یها به چشم  رهیو خ  دمیگز لب  دم،یکش رنگم  یانسکافه  ی به موها  یچنگ
 شدم. مون ی رو بدم، اما پش تا جوابش باز کردم  لب 

در و باز  ،دم یدو اتاق  به سمت  مهراد و رادمان  شون یو حرص یعصب به صورت تی اهمیب 
 رو داخل اتاق پرت کردم.  کردم و خودم 
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 ه یتا  تونمی رو تکرار کردم: من م ر، حرفم با ن یدوم یشدم و برا  ره یخ به صورتش  ی حرص
 نه؟   ای یکنی دست نکن؛ قبول م کنم! دست   ری رو س نسل بعدت 

 خانوم، من از کجا بدونم شما  کرد و گفت: آخه ور نگاه و اون  ورن یاضطراب و دلهره به ا با
ام رو هم  خانواده  چ،یکه ه خودم خان بفهمن  رضایاگر عل د؟ یومد یخان ن رضا ی طرف عل از 

 ! شونهی م  اهی به خاک س

 ! فهمهینم ی چیکس ه چیمن رو، ه  حرف  ی دی : ِد نفهمدمیغر کردم و با حرص  ینچ

 خودم و تو دردسر  صد تومن  یو گفت: اصال من برا  دیکش به سر کچلش  ی دست
 .ندازمینم

 هوم؟  ؛یچ ارد یلیم  کی : واسه دمیر رو فشار دادم و غ نیماش حرص فرمون  با

 ...زهی... من چ یعنی... شهی فرستاد، ِمن ِمن کنان گفت: خب... نم ن ی رو پا دهنش  آب

 ه؟ یو گفتم: چ دمیکش ی پوف حوصلهیب

   ن؟یخوای از من م ی چ قای شما دق -

حساب! من  شد حرف   نی، گفتم: آهان، ا هام حرف  دن یرس جهیبه نت ی برا  خوشحال
 رو بدونم!  رضا یعل یتمام زندگ  خوامی م

ام رو  آوردم و شماره  رونیب فمیاز ک  یادفترچه  زمان  بگه که هم  ی زیباز کرد تا چ لب 
 . زمیریم به حسابت  خبر از گرگ  هیو بعد از   درصد پول   ینوشتم و گفتم: س

 اده یپ نیاز ماش یحرف چیو بدون ه ت کرد و گرف یگرفتم؛ مکث و به سمتش  رو کندم  کاغذ
 شد.
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 همه نگهبان به نظرم قابل اعتماد  ن یا  نیو ب نداشتم که بهش زنگ بزنم ازش   یاشماره 
 و راست  خم رضا ی عل ینون جلو لقمه  هی یبرا  یوقت   دونستمی بود، اما خب م هیتر از بق

 . ستین ی پول کم  اردیلیم ک ی  شن،یم

 راه افتادم.  خونه کردم و سمت  رو روشن  ن یماش

 

 

 

 

 

 

 *** 

  یا هام و گوشهو کنار در گذاشتم و وارد شدم؛ کفش   دیخر  یها سهی رو باز کردم و ک در
 رفتم. رو برداشتم و به سمت آشپزخونه  هاسه ی انداختم و با پا در رو بستم و ک

  هاوه یم و داخل آشپزخونه رفتم؛ مانداخت کاناپه یرو رو  رنگم  یمشک و شال  و مانتو  فمیک
 . تا بشورمشون  ختمیر یی شو ظرف  ی رو تو 

 رفتم و شروع به شستن  ییشو و سمت ظرف  گذاشتم   خچالیرو داخل  هاد یخر  یهیبق
  هاوه یرو در آوردم و م رنگ ی سبد کالباس ،یکنار  نتیشد از کاب تموم   یکردم. وقت هاوه یم

 بشن. م خشک و گذاشت ختم یر رو داخلش 

برداشتم و خواستم به سمت اتاق   کاناپه  ی هام رو از روآشپزخونه خارج شدم و لباس  از 
 شد. زنگ در مانع  یبرم که صدا 
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پرت کردم و به سمت در رفتم؛  کاناپه یهام رو رو و دوباره لباس   دمیلب گز متعجب 
 و در رو باز کردم.  دمیکش ن ی رو پا رنگش  یی طال یره ی دستگ

بغلم   ی رو تو  و خودش  شدت گرفت  اش ه یبرداشتم که گر نیلیبه سمت آ ی تعجب قدم با
 داد. نشونم ی شدم که کارت رهی تر کردم و به پناه خرو تنگ  ابروهام  یپرت کرد؛ متعجب گره 

رنگ  دیسف م؛ گل رو از پناه گرفت و کارت  بردم  رو داخل خونه ن یلیو آ باال انداختم  یی ابرو 
اسم مهراد و    دنیرو پاره کردم؛ با د کارت  بایپرت کردم. تقر  نیزم یو رو  رو کندم  کارت
  فتادکارت از دستم ا  اریاختینزد و ب یا هیثان یبرا  بود، قلبم  حک شده  کارت  یکه رو  سایمل

 ! نیلیو لب زدم: آ 

 سرش  شیپ قهی برخالف چند دق ستادم؛یا روش روبه ی اآهسته  یهاو با قدم  دم یکش یپوف
 رو بسته بود. هاش بود و چشم  داده  هیرو به مبل تک

و   گرفتم جا کنارش  حرف یکردم؛ ب پاکش  ام سرخورد که با سرانگشت گونه یرو  یاشک قطره 
 کردم.  بغلش

که  ی کس ،زاشتینم بود و تنهام  پشتم یطی که تو هر شرا  یمعصوم بود، کس چقدر
  یاما حاال ک نشست،ی ام مخورده  دل زخم ی هادرد و دل  ی با صبر و حوصله پا  شه یهم
که خودم   یمن   ؟یک  کرد؛ی گوش م هاش و به حرف   نشستی اون م ی هادرد و دل  یپا  دیبا

 حال بد پرهام بود؟  ر یگپناه که در ای درد بودم  کوه 

 و دستت خراش  یبخور نی که زم نهیا ایرد دند  نی تر بزرگ  کردمی که بودم، فکر م بچه -
اتفاقو داشتم، اما    نیا ترس  شهیهم ی و تو عالم بچگ سوزه ی م یلیخ یدونی برداره، م

 یعنی! درد  یو نگاهتو  بدزد  یباش دلتنگ  یعنیدرد   ده؛یم گهید یمعن  هیاالن... درد 
اما   ست،ی سهم تو ن یدونیم  نکهیبا ا  یعنی! درد یبهش بگ یترسب  یول یباش عاشقش 

دردها   نیتا آسمون فرق داره، ا   نیها زمدرد با اون  دردها  ن ی... ایدار بازم... بازم دوسش 
 !یها رو تحمل کن درد ن یکه ا یباش یقو  دی با یلی! ختره ن یسنگ
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  یهارفت، دست  پناه داخل آشپزخونه یبزاره؛ وقت کردم که تنهامون   سر به پناه اشاره  با
 .م یاییمنشو، خدا بزرگه! از پسش بر  د یاماش رو گرفتم و با بغض لب زدم: نا کرده  خی

 بهم...  یگفت  یآرمان که رفت چ ادتهی شدم و گفتم:  ره یخ شونشیو پر خسته  یچهره  به

بود،  اشه یگر دادی که نشون م یاگرفته  ی با صدا د یکش یقیعم د، نفسکر نگاهم  متعجب
 گفتم؟!  یگفت: نه؛ چ

 قصه باور دارم!  نی ا خوش  انیبه پا تر کردم و زمزمه کردم: من رو با زبون  لبم 

اعتقاد دارم، اما   جمله اعتقاد داشتم، االنم  نیبه ا یروز  هیزد و با منظور گفت:  یپوزخند
 .یکنی که فکر م یورج نه اون 

  یکاسه  اد یز  یه یکه به خاطر گر رنگش  یآب ی هاباال انداختم و متعجب به چشم  ییابرو 
 !  ه؟یشدم و گفتم: منظورت چ رهیخون شده بود، خ

 ! یفهمیم  یلب زد: به زود شد و با بغض  یعروس  به کارت  ره یخ

و   دستم و گرفت  ن یلیبلند شدم و خواستم برم که آ کاناپه  یو از رو  گفتمی ُنچ حوصلهیب
 م؟ یبخشی کردم، م یکار  هی یروز  هی ... اگهاگه   یلب زد: نازل ی بغض آلود با لحن 

دادم و   تکون  دیتهد  یرو به نشونه انگشتم  تی ، با عصبانبرگشتم   به طرفش  حرص  با
 ها فکرم و پرت  چرت  جورن ی و ا ی دکشاگر، اگر فقط به خو یعل ی ! به وال نیلی: آ دمیغر
 ! ؟یدی فهم ؛یخط بکش دی رو با دور من  ،یبکن

نشد، اما   یراض حالشی ب یبه باشه دلم  نکهینظر گذروندمش با ا کی  لب زد که   یاباشه
 .میکن کوفت  یزیچ هی  م یبر ایب پاشو  : خبر مرگت دمیزدم و غر  یای حرص  یلبخند
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 خشک شدم!  نجاینشد؟! من ا رو بستم و گفتم: خانوم تموم  هام حرص چشم  با

    ؟یکنی و گفت: بفرما، تموم شد! چرا انقدر غر غر م انداخت  زیم  یرو رو  سیبابل حوصلهیب

 تپلش  بلند شدم؛ به صورت شگاه یرنگ آرا  یا نسکافه یصندل ی و از رو دم یگز  لب ی حرص
 ی اون صندل ی ساعته رو  چهار  ؛یدر آورد ! پدرمو ؟کنمی م شدم و گفتم: من غر غر رهیخ
 نشستم، خشک شدم خب!   صاحاب یب

 کن!   ، خوشگلمبکش گفتن  م یگفت: از قد  حوصلهی و ب دیکش ی شیا

و با خنده  رو گرفت  دستم  ن یلیکردم که آ  یقروچ بهم انداخت، دندون  یدار معنا  نگاه 
 . ستیتر از تو نخوشگل  یدونی کن بابا! ما که م گفت: ولش 

  هیبه سا  ه یدو هفته سا  نی شدم؛ تو ا   رهیخ نی لیو به آ گرفتم  یکیخ شگر ی از آرا چشم
رو از دست   و داشتم که عقلش  ن یا نکنه، هر روز خدا ترس  یدنبالش بودم تا غلط اضاف

قلبم   یگاه دارم هم گه  و استرس  چرا امروز عم دلهره  دونمی کنه، اما نم یبده و بخواد کار
 .کشهی م ریت

  نیا م،یلباسامونو بپوش می بر  ا یو گفتم: ب اش گرفتم کرده  ش یآرا  یها رو از چشم  نگاهم 
 . کنمی سرش خراب م  یرو رو نجایا ور کنه  ور ادیدفعه ب

با   بلند شد؛ همراه  شگاه یرنگ آرا یانسکافه  یکاناپه یاز رو   حرفیتکون داد و ب یسر
 .مید یرو پوش هامون هم لباس  و با کمک  م یشد یبزرگ نه چندان  وارد اتاق  نیلیآ

  ،یچهار سال لنز مشک ن یا  شدم؛ مثل ره یخ زدم و به خودم  یچرخ ،ی قد  ینهیآ ی به رو  رو
 به موهام  ام، گرفتم کرده  ش یآرا  یها از چشم  رو رو پنهان کرده بود، نگاهم هام چشم جنگل 

 بود دادم.  شده درشت  فر س یبا بابل که

 !  یتو عروس یحت ،یاورد یرو در ن ت ی مشک اما هنوز لباس  ما،یخودمون -



 احساس   ی نقاش 

 
230 

 

 ی بلند و اندام ی شدم؛ ماکس ره یخ زدم و به لباسم  نیلیآ آلود به صورت بغض یلبخند
لباس، ماهرانه منجوق   ی و باال  شدیم ده یکش نی زم یرو ساتنش  که دامن یرنگ ی مشک
 . دیکشی هاش رو به رخ مطرف شونه  ک ی بود و  شده  یدوز 

به اطراف   ت یاهمی ب م؛یزد رون یب . از اتاق رو گرفتم  ن یلیآ و دست  دمیکش  به لباسم  ی دست
سرم انداختم و بعد از حساب کردن، از    یرو رو آروم  و شالم   دمیرو پوش ممانتو   اطیبا احت

 .می زد  رونیب شگاه یآرا

زدم و با   ی افتاد، لبخند دی و یکه نگاهم به د چرخوندم  ابون یخ رو دور و اطراف نگاهم 
 .میرفت به سمتش  نیلیآ

 عقب  ی جواب داد و رو صندل هم آهسته  نی لیسالم کرد و آ نیلی رو به آ ی فرانسو به
 کنار ترسا جا گرفت.   ن،یماش

 از لولو به هلو!  -

که   دی ویو به د ، گرفتم نشست  ن یماش ی که تو  نی لیآ رو از  نگاهم  گرد شده  ی هاچشم  با
 شدم. ره یو زده بود، خ حرف  ن یا

 حرفو تکرار کن!   نیا  گهی بار د هی یدار  فقط تو جرات  -

 گم؟ یم دروغ  و گفت: مگه  دیخند زیر ز یر

شد و در رو   ن ی سوار ماش عی که سر  صورتش   یتو کنم رو باال آورد تا پرت  ف یک حرص  با
 .دیکوب محکم 

  یلیو خ دیکه خند دم یشدم؛ در رو با شدت کوب نی و سوار ماش دمیکش یاحوصله یب یپوف
  نیسر ماش رسه،ی به من نم دستت  گهی بشنوم، لب زد: آره د فقط خودم  که  یآروم جور

 .یکنی م یخال

اش رو قورت و به  خنده  یاسرفه و ببنده؛ با تک  شدم تا دهنش  ره یخ بهش ناک غضب
 کرد.  تاالر حرکت  سمت 
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و آروم   ترسا رو گرفتم شدم و در عقب رو باز کردم، دست  اده یپ نیاز ماش  میدیرس یوقت
 . کردم  اشاده یپ

  نیرو داشتم که زم ن یبود، همش ترس ا  ده یکه پوش یعروس پف دار خاطر لباس  به
 و ترسا رو بغل کرد. دی رو فهم م ینگران دیوی اما خداروشکر د نه،یبب بیبخوره و آس

شد.  ره یتاالر گرفت و بهم خ ی رو از در ورود سش یخ که نگاه  رو گرفتم ن یلیآ دست 
خدا بخواد   ی نباش، هر چ و لب زدم: نگران  دم یاش رو بوسو گونه  رو فشردم  دستش 
 ! شهیم همون 

حال و احوال کردم تا به   ،میشناختینم م یشناختی که م یهر کس و با  میشد سالن  وارد 
لم رو در آوردم؛ بعد از راحت مانتو و شا  الینبود و با خ ی . کسمیداخل شد م ید یاتاق رس

 .میزد رون ی هامون، از اتاق بعوض کردن لباس 

   ؟ینازل -

 شده بود، گرفتم و گفتم: جانم؟   نیتزئ ی عروس و داماد که به شکل ماهر گاه ی از جا چشم

 ستن؟ ین سا یمل یگفت: خانواده  یا گرفته ی صدا با

 شتر یاشاره کرد و گفت: ب النشدم که با انگشت به س  رهیو بهش خ باال انداختم  یی ابرو 
 خودتونه! یهال ی ، فامکه اومدن  یی ها آدم

دوست   که اومدن  ییاکثر کسا  گفت،ی م گذروندم؛ راست  رو دور تا دور سالن  متعجبم   نگاه
 بودن.  خودمون  ی و آشناها

 .  ومدنیهنوز ن د ی! شادونمینم -

 نه قطعا!  دیزد و گفت: شا یپوزخند
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فاصله گرفتم   نی لیمانع شد؛ از آ  یزنگ گوش ی بگم که صدا  یزی و خواستم چ دم یکش یپوف
کردم و در رو بستم   رو داخل اتاق پرت  و با عجله به سمت اتاق ُپرو قدم برداشتم. خودم

 نشه. آهنگ مزاحم حرف زدنم  ی تا صدا 

 جانم؟!   -

 خانوم... منصورم!   کرد و جواب داد: سالم  یمکث

 و لب زدم: منصور؟!  دور اتاق چرخوندم  رو دور تا نگاهم 

 .ینیو با استرس لب زد: منصور ام دیکش یپوف

 شده؟   یزیگفتم: آهان... چ رومبهرو  ی قد  ینهیبه آ ره یو خ  دیباال پر ابروهام 

 !  نمتونیبب دیبا -

 .امیب تونمینم رونم یب  ستم،یمن خونه ن -

 واجبه!  -

 ...کی نزد اس ی تاالر  ایکردم: ب و زمزمه دم یکش یپوف

 رو قطع کردم. تلفن  یااضافه  حرف   بدون

ها زن دن یکش کل  یصدا  دن ی که با شن دنی رو جو پوست لبم  نهیداخل آ م ر یله تصو   رهیخ
 اومدن.  سای مهراد و مل دم یفهم

 

 

 

 ن« یلی»آ
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وارد باغ  شد؛یم ده یشن ی هم به خوب  نجایاز ا هان ی ماش یآزار دهنده  یهابوق  یصدا 
 شدم و پشت  درخت مجنون پنهان شدم.

هام  چشم  یبرام رنگ باخت و فقط اون دو تا رو جلو  زیحبس شد؛ همه چ  نفسم
 .دمیدی م

سمت   شد،ی تر م قیکه هر لحظه عم یشد و با لبخند ادهیپ نیاز ماش  یخوشحال با
 بشه. ادهیعروسش رفت تا کمکش کنه که پ

  یرو ین یسرش جمع شده بود و تاج پرنگ ی باال ی ماهر اش، به طرز کرده  رنگ  یموها 
اما ساده بود.  ک،ی فوق العاده ش یدکلته   هیلباس عروسش   کرد؛یم  یی سرش خود نما

 کرده بود. شی ساده بود، اما وحشتناک خواستن نکه یبا ا  شش یآرا

و    دیبه گلوم زدم که هم زمان بغضم ترک یچنگ زد؛یم گوشم زنگ   یخندهاشون تو یصدا 
 شد. گم ت ی جمع یهلهله ون ی م هق هقم  یصدا 

 تاالر راه افتادم. سی سرو هام و پاک کردم و سمت پشت دست اشک  با

 

 

 « ی»نازل

 

 ستاره  مثل رنگ  یو شلوار مشک کت  ؛ مهراد با اون زدم و به سمتشون رفتم  رونیاتاق ب از 
کنار مهراد   نیلیآ  سا،ی مل یبه جا  چقدر از ته دل آرزو داشتم  دونهیخدا م د؛یدرخشی م

 .بود
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 ی . موها کردی م یی کنار مهراد خودنما کش،یهم با اون لباس عروس ساده، اما ش سایمل
رو باز تر   باز لباسش یقه یسرش جمع شده بود بود و   ی باال یی با یبا مدل ز  رنگش  یی طال

 .دادی م نشون 

ازشون گرفتم و   و داماد رفتن، چشم  عروس  گاه یجا به سمت  هازن دن یو کل کش غیبا ج 
 گذاشته  دهنش یرو رو شده بود و دستش  جمع  خودش  یتو سالن   یکه گوشه نیلیبه آ

 شدم.  رهیخ کرد،یم  ه یگر صدای بود و ب

رو بعد از   یمهراد و رفتن به جشن و عوض کردن حال و هوا، شاد  یطرف عروس هیاز  
  یجشن، عروس نیا  نکهیو ا  ن یلیطرف حال خراب آ  هیقلبم کرده بود و از   یها روونه سال 
مونده بودم امشب، به   کرد؛ی و ناراحتم م یبه شدت عصب شد،یهم محسوب م سایمل

 دادن رو بدم. النجو یها اجازه حس ن یاز ا   کیکدوم  

 سخته!   یلیخ -

رنگ،  ی و شلوار مشک کت  اون  ی تو رادمان  دن یکه با د صدا برگشتم  تعجب سمت  با
 هزار رفت.  یظربان قلبم رو

 !  ؟یگرفتم و گفتم: چ اشده یاز ظاهر اتو کش چشم

  یشد و با صدا رهیخ هام گرفت و تو چشم سایو از مهراد و ملر زد؛ نگاهش  یتلخ پوزخند
 . یبهش برس یو نتون  چشمات باشه ی جلو  عشقت  نکهیلب زد: ا   یاگرفته 

  یا رفته ل ی تحل یبا صدا  رنگش یری ق یها به چشم ره ی و خ دیچک از چشمم یاشک قطره 
 ... یلیگفتم: خ

داد   خواستمی م  یدارم؟ ک بگم دوسش خواستمیم  یدور شد؛ ک نگاهم کرد و ازم  حرفیب
 نشه؟ که مثل آرمان از دستش  ری بگم که د خواستمی م ی بزنم و بگم عاشقش شدم؟ ک

نباشه  ، اما اگر رادمان نشم! من بعد از آرمان شکستم دهیندم! که دوباره به گند کش
 ! دمیو جون م  رمی میم زنده  من زنده   رم،یمی م
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و پاک کردم؛  هام اومدم و اشک   رونیام نشست، از فکر بشونه ی که رو یدست با
به   شد؛یم  دهیصورتم به گند کش زد آب بود، وگرنه تا به حال کل  شم یخداروشکر آرا

  هی  زمیشدم که گفت: عز رهیکرده بود، خ یمعرف سایمل ی رو دختر عمو  که خودش  یدختر
 داره.  در کارت دم  ییآقا

سرم    یکردم و شالم رو رو رو تنم کردم و با عجله به سمت اتاق ُپرو رفتم، مانتوم  یتشکر
 زدم. رونیانداختم و از تاالر ب

 به منصور افتاد. گذروندم که چشمم  رو با چشم  ابونیو اطراف خ دور

 شده؟    یگفتم: چ حوصلهی و ب رفتم سمتش 

  هیخان   رضا ی عل یگفت: از... از خانواده  یلرزون  یتر کرد و با صدا  رو با زبون  هاشلب 
 .دمیفهم یی زها یچ

 ! ؟ی و با استرس گفتم: چ دم یگز لب 

 د؟ یکنی م  زیرو به حسابم وار  پول  یک -

 تو حسابته. ون ی لیو لب زدم: فردا اول وقت سه م دم یکش یپوف

 همسرشون   شن،یم  ریخان دستگ رضای عل یوقت شی سال پ یلیتکون داد و گفت: خ یسر
و   کنهیم  یهم تصادف بد  اون  که پسر داشتن  هی  شه؛یو فوت م کنهی م یقلب  ستی ا
  مارستانی تو ت  یماه و چند  شه یم یها دچار افسردگخان تو اون سال  رضای! علرهیمی م

 باشه. نیری... اسمش شاسمش  کنمدختر داره، فکر  هی اما   شن،یم  یبستر

به  ره یشده بود، گرفتم و خ پارک  ابون یکه کنار خ ینیماش رو از چرخ  تعجب نگاهم  با
   ؟یرو ندار  عکسش  ؟یدونیم ی چ از دخترش   شه؟ی م ری هاش گفتم: چرا دستگچشم

 .   رسهیم  به پولت  نجایگفت: تا ا  ی باال انداخت و با بدجنس یی ابرو 
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 گفتم: بنال! انقدر دندون گرد نباش.  تیکردم و با عصبان ی قروچ دندون

خان تو راه قاچاق و   رضایعل ،یدونی طور که خودت م کرد و ناچار ادامه داد: همون  یاخم
 دخترش  دونمی فقط م نکهی! و ادهی گذارش م سی به پل ش ی میمواد مخدره؛ دوست صم

 ن یریکه عاشق ش از افرادش  یکی خان هم سامان  رضای شده، هم عل  ی اشتباه عاشق آدم 
 !  نیاز دستش عصبان خانومه 

 خانونمه!  ن یر یش یگفت: آهان؛ امشب عروس  هویفکر کرد و  یکم

رو   سا یو عکس مل در آوردم  بمیرو از ج م یگوش لرزونم با دست  د،یکوب  یم   طاقتیب قلبم
  سا ی مل ی! چرا خانواده باشه ی اتفاق تونستیهمه شباهت نم ن ی ه منصور نشون دادم؛ اب

که  نگفت؟! چرا امشب یچیاش ه وقت از خانواده  چ یه سای ! چرا ملستن؟ین یتو عروس
 هست؟   نمیر یش یشب عروس ساست،ی مل ومهراد   ی شب عروس

 مهراد باشه؟  آدم اشتباه، نکنه اون

عکس رو از کجا   ن ی گفت: ا یازده  رتی ح  یکه با صدا دمیکوبی م  نیزم یو رو  عجله پام  با
 !  ؟یآورد 

 نه؟  ای نهیو گفتم: ا   دمیکش رو از دستش  یگوش طاقت،یب

  دمش،یبود، د دفعه شرکت اومده  هی؛ گفت: آره  یشد و با لحن متعجب  رهی هام خچشم  تو
 !  ؟یعکس و از کجا آورد  نی تو ااما 

 لب زدم: نه!  و تکون دادم و عقب عقب رفتم و لرزون  سرم  ناباور 

 و گفت: چرا خودشه!  دیکش به صورتش  یدست

اونقدر زمان   یک دم ینفهم دم،یتاالر دو  سمت  ی چجور دمیشد... نفهم یچ دمینفهم
 .انداختی خراش م ذهنم ی رو  ها،ک یتبر  یاز آدم بود و صدا گذشت که اتاق عقد پر
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دست مهراد   یتو که ستش  سا یمل رنگ  دیسف یحلقه  یکه متوجه  به خودم اومدم  یوقت
 فاجعه رو درک کردم.  یبود، شدم و انگار تازه معن

دختر    سای مل دمیکه نفهم ق بودم شد! چقدر احم دهیمهراد به گند کش یساده زندگ چه
چقدر  ست؟ی بس ن ایهم مهراد؟ خدا  شه،ی نابود م ن یلیهم آ  یعنی!  رضاستیعل

  ؟ی چقدر درموندگ ا یسخت؟ خدا  یهاامتحان 

 بهش فکر نکن!   -

بودند، گرفتم و   با مادرجون  که در حال صحبت  سای رو از مهراد و مل سمیخ تعجب نگاه  با
 !  ؟یم: به چبه رادمان لب زد ره یخ

  ای  سای شد و در کمال تعجب گفت: به مل رهیسردگمم خ  یها زد و به چشم یپوزخند
 . نیریش همون 

تـ... تو   ن؟ی ری... شـیریلب زدم: به ش دهیبر ده یشدم و بر ره یو مبهوت بهش خ  مات
 ؟ یدونستی م

گفت: آره؛   شدن،یکم از اتاق عقد خارج مکه کم یی هابه مهمون  رهیتکون داد و خ ی سر
که رادمان رو متعجب کرده بود،  باز شد و با همون خنده  هام به خنده !  لب دونستمی م

 ! یدونست یگفتم: تو م

چرا   ؟یچرا به مهراد نگفت  ؟ینکرد  یغلط چیچرا ه : پس دمیغر یو عصب و خوردم  خندم
 ؟ ی رو به هم نزد  ی کوفت یعروس  نیا

 بود. شد و گفت: چون خود مهراد بهم گفته رهیخ م یحرص به صورت  نسردخو

  یها سردگمم نکرد؛ لپ  یبه چهره  یازد و توجه  رونیتموم شدن حرفش از اتاق عقد ب با
 کردم و از اتاق خارج شدم. ی پر بادم رو خال

 .گردی م یباز  آدم و روان  بود و با روح آهنگ بدجور گر کننده  یصدا 
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 دن ی، رفتم، اما با دبودند و ترسا نشسته  دیو یکه د  یزیاخم کردم و سمت م ار یاختیب
سر جام خشک شدم و با  داد،یم و بهش  کندی م پوست  وهیترسا م یکه برا  مامان 
بلند کرد، اما با   حس کرد و سرش  اهم نگ ینیشدن که انگار سنگ  رهیخ بهشون  حسرت 

 از ترسا فاصله گرفت. و با عجله  دیپر من رنگ صورتش  دن ید

 کنارشون  حرفی بود رو پاک کردم و ب ام سر خورده گونه یرو اجازه ی که ب یاشک قطره  
 . رمی م که مامان گفت: من  نشستم 

 ن؛ی، گفتم: کجا؟ بشسبز رنگش  یها به چشم ره ی و خ گرفتم  آلبالو  شربت  وانی از ل چشم
 !  یبر خوادینم

 یلیخ و گفتم: ترسا باهات  ام رو خوردم ، اما خندهام گرفت شد که خنده ره یبهم خ مات 
 کنم. دوست ندارم ناراحتش  شه،ینم ی میکس صم چ یراحته با ه

رو   هم دلش باز  دونستمیرنگ تاالر نشست؛ م  دیسف ی صندل یزد و رو  یتلخ لبخند
! چون صد  دونمی رو م ت یمن واقع  دیفهمی م د یبود؟ مامان نبا  یچ شکستم، اما چاره 

 ی نابود  یبرا نجا یتا ا  رضایعل ی وقت خواستم،یرو نم ن یاما من ا  شد،یانتقام م  مانع  درصد
 نکنم؟  من نابودش   رابود، چ رفته  شیما پ

آهنگ قطع شد و   یازش رو خوردم که صدا  یم و کمآلبالو رو برداشت آب وان ی ل حوصلهیب
 که مناسب رقص تانگو بود، پخش شد. ی میمال آهنگ  قه یبعد از چند دق

کم تعداد   شدم؛ کم  ره یبه رقص کردن، خ شدن و با هم شروع  که بلند سا ی به مهراد و مل 
 کنم.  تماشاشون  تونستم،ی نم یو به راحت شد یم شتر یها بزوج 

 .دی پر که رادمان زد، شربت تو گلمون  یکه با حرف از آب آلبالو رو خوردم  گهید یکم

 ؟ ی دیو بهم م دور رقص  هیافتخار  -

که   دیوی رو به د ؛دم یکش یق ینفس عم اد،یبند ب ام از شربت خوردم تا سرفه  گهید یکم
 شده بود، گفت: اجازه هست؟   ره یبه من خ الیخیب
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 زد و گفت: البته!   ینه تکون دادم که لبخند حرص درار یو به نشونه سرم  حسوسنام

به   که کرد و به اجبار تن  یاشدم که بل تک سرفه  ره یخ دیو یو به د  دمیلب گز حرص  با
 دادم. ی رقص  زور ن یا

رقص   ستیوارد پ رادمان  رنگ تاالر بلند شدم و همراه  دیسف  یصندل ی مکث از رو  یکم با
 .میشد

ظربان قلبم،   یرو داشتم که صدا  ن یو فقط ترس ا  دیکوبی م  واری به در و د ام،جنبهیب قلب
اش و  شونه ی رو دستم  هی ،میهم قرار گرفت   یاحساساتم رو لو بده؛ رو به رو  یحال و هوا

 . میرقصمون رو شروع کرد آهنگ  تم یا رگرفت و ب دستش  یرو تو  امگه ید دست 

 !ادی م هام داد و گفت: بدم و به چشم  گرفت  رنگم  یانسکافه  ی رو از موها  نگاهش

  یبود، فشار دستش  یکه تو  شدم که به دستم  رهی رنگش خ یری ق یها به چشم  متعجب
 هات رو خاکستر کرده.چشم که جنگل  ی لنز ن یوارد کرد و ادامه داد: از ا

عوض کردن بحث مثل   ی کردم لبخندم رو پناه کنم؛ برا یزدم و سع یکمک خودش چرخ با
   ؟یرقصیبا من م  شهیکجاست؟ ناراحت نم : زنتدمیها، پرساحمق 

 زن؟  کرد و گفت: کدوم  صورت متعجبم   یحواله  یلبخند

 و گفتم: مارال.  دم یتمسخر خند با

   ؟ی ازدواج کرد  یک و گفت: تو  دیخند

  دمیکش یق یباال انداخت؛ نفس عم یی که ابرو  کردم  نگاهش  ینیب زیو با ر و خوردم   امخنده
 زمزمه کرد.  ی زی لب چ  ریزدم که ز  یچرخ حرف یو ب

ها روشن  و چراغ  ها قطع شدندشد و رقص نور  تموم  بزنه که آهنگ   یباز کرد تا حرف لب
 لب زد و رفت. یممنون  یادورگه  ی ا که رادمان با صد میفاصله گرفت از هم   حرفیشد؛ ب
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گفت:   جانیو با ه اومد   دیوید قه یکه بعد از چند دق رفتم و نشستم   زیسمت م بغض  با
   ؟ینازل

 زدم و گفتم: بله؟  یمصنوع  یرو قورت دادم و لبخند  بغضم

   ه؟یک دختره  ن یا -

 باال رفت. پناه ابروهام  دن ی که با دست نشون داده بود، برگشتم، اما با د یسمت به

 !  دمیرقص باهاش  -

رو از پناه   نگاهم  شدم،یجا مجابه  یصندل ی جور که رو گرد شده، همون  یهاچشم  با
 که گفت: هوم؟  دمیکش یدادم و سوت گرفتم و بهش 

 ها. لت رفته لب زدم: نگو د   طنتیو با ش باال انداختم  یی ابرو 

بگم که با   ی زیو خواستم چ دم یگفته؟ خند  یو جور کرد و گفت: نه ک رو جمع  خودش 
 از دستم در رفت. کالم  ی رشته  کرد،ی م  هیو گر دیکشی م غیکه ج  یادختر بچه  ی صدا 

 

 

 .گردمیانداختم و لب زدم: االن برم دی ویبه د ی نگاه مین

 افتاده خانوم؟  یرفتم و گفتم: اتفاق بلند شدم و سمت مادر بچه یصندل  یرو از 

اومد و   هوی  س،یبود سرو  ام رفته... بچهدونمیرو بغل کرد و گفت: نم شده، دخترش  هول 
 کردن.  هیکرد به گر شروع 

 یکی دم یکه با حرف پناه فهم  دم ینرس یاجهیفکر کردم به نت یو هر چ شناختم یرو نم زن
به  سال رو داشت گرفتم که حداقل دوازده  یا از دختر بچه  چشم  ساست؛ی مل م از اقوا
 نشده!  یچ ی ه د،ی گفتم: چه خبره؟! بفرما تی، با جدشده بودند  جمع  که دورمون  یی کسا
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 کن.  ییرا ی ها پذبود، گفتم: پناه لطفا از مهمون  ستادهی به پناه که متعجب کنارم ا رو

و شال رو   ها شد؛ با تعجب مانتو کردن مهمون  ل متفرقتکون داد و مشغو   یسر  حرفیب
 قدم برداشتم.  سی برداشتم و به سمت سرو یصندل  یاز رو

تاالر سخت بود، اما با هر   یهافرش  سنگ   یرو دارم راه رفتن  پاشنه  یها خاطر کفش  به
 در رو باز کردم.  و آروم  رسوندن  یی بود، خودم رو به دستشو  ی جون کندن

  نیزم رم،ی در رو بگ یره یدستگ  نکه یشد و قبل از ا  یخال پاهام  ر یانگار ز  لحظه   هی یبرا 
  ؛ارم یکه به زبون ب یااز کلمه غیاما در ،شدی م باز و بسته  یماه مثل  افتادم، دهنم

 .کردینم م یهمراه و زبونم  و خبر کنم، اما لب  و مردم  بزنم غیج خواستمی م

،  بلند شدم  ن ی زم یاز رو  ره یدستگ رو ازم گرفته بود؛ با کمک  زدن  حرف ییخدا توانا  انگار 
 کرد و دوباره افتادم. ریگ لباسم  یال ، پام قدم  نیاما با اول

، خرابم  انگار حال  اشک  تار شد، با هر قطره  دم ی هام پر از اشک شد و دآروم چشم  آروم 
 بلند شدم. و آهسته  ه در بند کردم رو ب بار دست لرزونم  ن یدوم یبرا شد،ی خراب تر م

رو حفظ   نتونستم تعادلم  ،نمی به خاطر فشار پا رفتم، اما  نیلیآ سمت  لرزون  یها قدم  با
 افتادم.  نیزم  یرو و با زانو  کنم

رو پاک کردم و   هام از قدم بردارم؛ با حرص اشک  قدم  تونستم یکه نم بودم  شده  فلج انگار 
 . دمیرس  نی لیو به آ کشوندم   نیزم یو رو  خودم  هام با کمک دست 

  یهای کاش هق زدم؛ تمام  شدم و آروم  ره یام بهش خو گرد شده  ی بارون یهابا چشم  
 ی خون غیتزده شده بود،  یعیبه طرز فج ، رگ دستش در خون بود  رنگ اطراف، غرق دیسف
 .دادیم  ن یلیآ زدن  خبر از رگ  ها،ک ی سرام ی رو

تا  دادم  و فشار  گذاشتم  دستش  یرو رو  لرزونم به شمار افتاده بود، دست  هام نفس
و   زدم  ادی و فر  ن یلیآ اسم  ،دیچیپ قلبم   یکه تو ی بد  با درد زمان  بشه؛ هم کم ش ی زی خونر
 کردم. یپدریپ ی هاغیج  دنیبه کش شروع 
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باز  زبونم که باالخره  فهموند  ، بهمپناه  یزده  وحشت   یهاغ یج یصدا  قه یاز چند دق بعد
 . کردی تر محالم رو خراب  ،شد یم ده یچیپ گوشم   یکه تو یمتمدد  شده؛ سوت 

 یو تو بغل شخص شدم کنده  ن یزم یاز رو هویکه  داشت  ادامه  میپدری پ یها غیج هنوز 
 فرو رفتم.

 !  ی! آروم باش، آروم باش نازلسیه -

 یدلخراش  یبا صدا ، بغضمفشردمش  به خودم طاقت یب رادمان  یصدا  دن یشن با
شد، از حال رفتم و   یچ دمیاش، زجه زدم که نفهممردونه  آغوش  ی و اونقدر تو  شکست 

 .و تار شد ره یبرام ت ایدن

 شدم  ره یرنگ خ د یو منگ به در سف ج یباز کردم و گ هام رو آهسته تم، چشمسوزش دس  با
 شدم. ره یخ از در گرفتم و بهش چشم  دیو ی د یکه با صدا 

   ؟یخوب -

گفت: چقدر بهت گفتم مراقب خودت   یهم گذاشتم که با کج خلق یو رو  هام چشم آروم 
 قلبت  یکنی فکر م ؟ی نازل یدینم چرا به حرف گوش  ضه؟یمر باش؟ چقدر بهت گفتم قلبت 

 کنه؛ هوم؟  یاری تا کجا 

 اس؟ زنده رم؛یمی م  نیلیآ من بدون  ان ی ! کنیلیرو تر کردم و با بغض گفتم: آ زبون لبم  با

تخت بلند شدم و    یاز رو با عجله  د،یرس مکه به ذهن ی کرد؛ با فکر نگاهم  رهیخ ره یخ
رو  اسمم  تی که با عصبان انداختم ن ی پا مارستان،یرنگ ب دیتخت سف یرو از رو  خودم 

 صدا زد. 

بردم و گفت:   تخت  سمت  ت ی و با اعصبان دیبکشم، بهم رس ِسُرم رو از دستم  نکه یاز ا  قبل
 صبر کن پرستار و خبر کنم. ه؟ی ها چکار ن ی برم؛ ا خوامی بگو م مثل آدم 

 همراه با پرستار وارد اتاق شد؛ ِسُرم رو از دستم  قه یرفت و بعد از چند دق رونیاز اتاق ب 
 زدم. رونیب  مارستان،ی ب ریو از اتاق دلگ تخت بلند شدم  یاز رو د،یکش
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 ! ؟یبر د یکجا با  یدونی م -

 .ایب د و گفت: دنبالم که با خنده از من جلو ز  دمیحرص سمتش چرخ با

 زشت، پشت سرش راه افتادم. اردک  کردم و مثل جوجه  یقورچ دندون 

و بدون    دم یسمتشون دو  دی و یبه د توجهیرنگ، ب یگلبه  یپناه با همون ماکس دنید با
 شد؟  یرو به پناه گفتم: چ هیتوجه به بق

  نیلیحدس زد، دکتر آ شدی که م یباز شد و مرد  یبگه که در اتاق کنار یزیچ خواست 
 شد؟  ی: چدیبگه، مهراد با عجله پرس رهیچ نکه یو قبل از ا اومد  رونیباشه ب

دعوا کرده، گرفتم و با استرس به دکتر   دادی که نشون م  شیرو از سر و صورت خون نگاهم 
 . شدم  رهیخ

 ده،یبر قیکه عم  نداشته  یبه زندگ ی د یام داس یکه پ ی نجوریاما ا م،یزد هیرو بخ دستش  -
 . ادیبهوش م گه یدو روز د  ا ی  کیو تا  میخداروشکر به موقع عمل کرد  یول

   ده؟ید  بیآس ؟یچ  تاندون دستش  -

 د،ی همکار ما هست وحدت، شما خودتونم   یانداختم که دکتر گفت: آقا  وی به آر ینگاه مین
 مـ...

 نه؟   ای ! آره خوامی جواب م هیرو چنگ زد و گفت: فقط  موهاش  یعصب 

 شدم که گفت: خداروشکر نه. رهیدکتر خ یها تو چشم  دلهره  با

  مارستانیسرد ب  نیزم یسر خوردم و رو   واری ام رو آزاد کردم؛ کنار د حبس شده  نفس
 هام رو بغل کردم.نشستم و زانو 

ام!  خسته   ایخدا  شد؟یم یچ  دم،یرسی م  ریاگر د  شد؟ یم  یچ زد،ی رو م تر رگش  قیعم اگر
چقدر   کشم؟ی سخته! مگه من چقدر م یریگی م که از بندت یی هاامتحان  یول گم یکفر نم
 ادامه بدم؟   تونم ی چقدر م  کنه؟ی م  یاریقلبم 
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دو قدم    داره،ی که برم یافتاده، هر قدم ریگ بزرگ  ی هزارتو  هی یشدم که تو  یآدم هی  مثل
  یکس صدا چیو ه چرخهی م ! فقط و فقط داره دور خودش شهی دور م یاز راه اصل

 ! شنوهی رو نم ادشی فر

 بلند شو. -

 ن یشدم که ادامه داد: با ا   ره یخ کردم و به رادمان  رو پاک هام ، اشک لرزونم  دست  با
 . نیا یخونه فردا م نی بر ،یبمون مارستانیب یتونی ها نملباس 

 داد. رو تکون  سرش  مثبت  یکه به نشونهشدم  ره یخ دیو یو به د نگفتم ی زیچ

 هاش گود چشم  ریافتاد؛ ز   ویبه آر  که نگاهم  بلند شدم  و آهسته  گرفتم واریرو به د دستم 
چون   با هم دعوا کرده بودند وی شده بود، انگار مهراد و آر پاره  لبش  ی بود و گوشه افتاده 

 بود.  یخون ویهم صورت مهراد هم آر

کردم؛ انگار تو   انداختم و محکم بغلش رو تو آغوشش خودم  اراده یب هیبه بق توجهیب
 حلقه شد.  هاش دور کمرم بعد، دست  هیشک بود که چند ثان 

 .یچقدر بزرگ شد  -

 یلیکرد: خ زمزمه  ی بغض دار یکه با صدا  بلند شکست  یبا صدا بغضم حرفش  ن ی ا با
 مامانشه!   کوچولوم  یآبج چون  خوشگله یلیخ دونمی م ؛ینازل نمیترسا رو بب خوادی دلم م

به هم   نی لیام با آ هام و پاک و گفت: رابطه لرزونش اشک  یها جدا شدم که با دست  ازش 
 ! یدلم گرفته نازل و،یرو عصاب آر  گذشت ی سخت م یلیخ یبود، تو نبود  ختهیر

 .شهیدرست م  زیچ و گفتم: همه  دمیخند تلخ 

 . میکنی و درست م زیچ و گفت: همه   دیرو بوس میشونیپ

 پژمردش کردم  صورت  یحواله  یخشک لبخند 

 سمت خونه راه افتاد.  دیو یشدم و د نیسوار ماش  حوصلهی ب م،یزد رونیب مارستان یاز ب و
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 *** 

 کل«  ی»دانا 

 

  زینگاه کرد؛ همه چ نه یداخل آ رشیرا کند و با حرص، به تصو  ش یموها ی تور رو  یعصب
 را به هم زد. زیچ همه نیلیآ ی اما خودکش رفت،ی م شیپ یبه خوب

چشمانش ستاره   د،یدی متنفر شد که هر وقت مهراد او را م  نیلیاز آ  یهمان موقع از 
  دانستیم   نگرد؛ی م ن یریکه انگار فرهاد به ش ستی نگری م نیلیبه آ یجور شد،یباران م

 نه. ای او باشد  ، اما مطمئن نبود مهراد هم عاشق دل به مهراد سپرده  نیلیآ

دل به  چگونه  دانستیخود هم نم د؛یترسی مهراد را از دست بدهد، م  نکهی! از ادیترسی م
و    ردی می م  مهرادی ب دانستی بود، سپرده، اما م مادر و برادرش  که برادر قاتل  ی مهراد 
  ی اقهوه  ز یم  ناتیو تزئ  لیو تمام وسا  دیکش یغیج خشمبا  شود؛یم یمعنیب ش یزندگ

 . ختیر نیزم  یو را ر رنگ اتاقش 

بود و   مخالف  پدرش  یبا کارها  شه یکه هم یهمان مادر خواست،یرا م  مادرش  دلش  
  دخترک  ندیکجا بود که بب اما حال مادرش  فتد،ی ب هاس یپل ری هراس داشت همسرش گ

را  ، اما دلش شده  آرامهر   یانتقام وارد خانواده  یپدرش گذاشته و برا ی پا  یپا جا ،زش یعز
 رنگ مهراد، باخت!  یریق به چشمان 

 

 

 « ی»نازل
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آورد و در   رون یب کتش  بیرو از ج د یکل دیو یشدم، د ادهیپ حوصلهیب آسانسور  ستادن ی ا با
 رو باز کرد.

 سالم. -

 زد و کاله  ی اومد، لبخند  بند نفسم روم وبه فرد ر دنیتعجب سمت صدا برگشت، اما با د با
 یآبج می با هم حرف بزن دیسرش برداشت و گفت: با   یرو از رو رنگش ی دار مشکنقاب 
 !...ینازل

 رو قورت دادم و گفتم: آرون؟!   بغضم

   ؟یکنی کار م ی چ نجایکرد که گفتم: ا  لبخند نگاهم  با

  رانی از ا م،ی پرواز دار پنج شد و گفت: ساعت  رهیانداخت و دوباره بهم خ  دیویبه د ی نگاه
 حرف بزنم. باهات  دیبا اما... قبلش  م،یر یم

و   رو پاک کردم  . با دست لرزونم، اشکم ختیفرو ر  هام چشم  از طوفان   یسمج اشک  قطره 
 با سر بهش اشاره کردم، داخل خونه بره. 

 رو از پاهام  بلندم پاشنه ی هاشدم و کفش  خم ا بغضمکرد و وارد خونه شد؛ ب یتشکر
 ! ه؟یک ن ی کنجکاو گفت: ا  دیوی کندم و وارد خونه شدم که د

 و آهسته گفتم: برادر آرمان!   دم یگز لب 

 نکردم. دا یاز ترسا پ یچرخوندم، اما اثر رو دور تا دور خوته  که نگاهم  دیباال پر ابروهاش

 ترسا کجاست؟   -

 کرد. پرت  یچوب یجا کفش یو رو  د یو کل  دی کش یقیعم نفس

 مادر و مادربزرگت.  شیپ -
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 شیترسا پ نکهی... واقعا از ا یتکون دادم که با تعجب گفت: نازل یآسوده سر  الیبا خ 
 !  ؟یست ین یمادرته عصب

پسره    نیو گفت: تا تو با ا  دیکش شش یر به ته ینه تکون دادم، دست به نشونه  یسر
 بزنم.  یدور هیبرم  من  ی زنیحرف م

رنگ نشسته   یطوس یکاناپه یآرون که رو  سمت   یکوتاه  یهالب زدم و با قدم   یاباشه
 نشستم. بود، رفتم و رو به روش 

 خب؟!   -

  هیو گفت:  دیکش انداخت،ی آرمان م ادی من رو  ب یکه عج لختش  ی موها به ی دست
 دارم.  یامانت

 

 

گرفت؛ با   در آورد و به سمتم یک یفرو کرد، فلش کوچ شلوار کتونش  بیج ی رو تو دستش 
ها چرا افتاده، اتفاق  نی ا یدونی که م دونمی فلش رو گرفتم که ادامه داد: م دیترد 
چرا   ا ی  میشد دهیکش تیوضع  نی کرد و رفت، چرا ما به ا که چرا آرمان رهات  یدونی م

وقت بر    چیه گهید دی ... شامیری م میآرمان مرد؛ من و بابا و مامان با ماکان دار
 .میگرد ینم

 ...خوامی م  یزیچ هیشد و گفت: فقط ازت   رهیخ هام چشم  تو

 ! یآرمانو حالل کن خوامیو ادامه داد: م  دیگز لب 

 !  ؟یی هویگذاشتم و با بغض زمزمه کردم: کجا؟! چرا انقدر  ز یم  یو رو فلش

 آلمان.  میری... م میاز دو ساله که روش فکر کرد   شتریب ست؛ین یی هو ی -
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رو   ش یشونیکردم، پ بغلش  طاقتیو ب شدم  بلند ستاد؛ی ا روم کاناپه بلند شد و روبه   یرو از 
و ببخش؛ باشه؟ به خاطر   داداشم  ؟ینازل یلب زد: آبج یخش دار ی که با صدا  دم یبوس

 آرون ببخش. 

 . دمشیلب زدم: بخش ه یو با گر فشردمش  خودم  به

 نشوند و گفت: ممنون.  اش شده خشک  ی ها لب  ی رو یتلخ شد، لبخند  جدا ازم 

لحظه با آرمان    هی یاونقدر که برا  ،یبزرگ شد  یلیتر کردم و گفتم: خ رو با زبون  هام لب 
 اشتباه گرفتمت. 

و گفت: مراقب   دیرو بوس ام اش رو پاک کرد؛ گونهگونه   یرو اشک  و چند قطره  دیخند تلخ 
 خودت باش.

  کنم؛ به سمت  یری جلوگ هام اشک  زش ی تا از ر رو بستم هام ، چشمکردم  نگاهش  حرفیب
 .دادیم در، خبر از رفتنش  شدن ده ی کوب یصدا  قهیدر رفت و بعد از چند دق

و   رو برداشتم  رفتم، فلش  ز یسمت م  یاخسته  یهاقدم  فرستادم با  رونیرو لرزون ب نفسم
 وصل کردم. ون ی زی به تلو

 کردم.  یرو پل لمی فرستادم و ف نی رو به زور پا دهنم آب

نداره و   وجود   یآرمان صد درصد ینیبی رو م لمیف  نیکه ا ی موقع زم،ی عز  یسالم به نازل -
 داد. رو نشونت  لمیف نی و ا زده  ارمون قر ر یز  آرون 

زد و   ی کنن؛ لبخند  سیصورتم رو خ  اشک  ی ها قطر  دادم اجازه  دم یکش ی قیعم نفس
  نیتو بدتر ادته؟یشدم،  هات چشم  طنتیش  یفته یش دمتیادامه داد: روز اول که د

 یعصبان از دستت  نکه یو حرف، حرف خودت بود؛ اون روز با ا یهم لجباز بود ت ی شرا
 جاشو به خنده خشمم کردم ی م فکر هات ی جواب و حاضر  ها ، اما هر وقت به حرکت بودم 

 . دادی م
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 نجاتت دادم، اما خودم تو دامت  اریمه کرد و گفت: اون روز از دست  یدلبر یخنده
تر از خراب  چون تو کله  کنمینم حتت ینص ،یدیرو فهم زیچ که االن همه  دونمی افتادم؛ م

 !  مارهیب هی رضایهمون عل ای اما گرگ  ،ییهاحرف  ن یا

به  یشدم که چنگ  رهیخ شبش رنگ ی ها و به چشم کردم  رو پاک هام اشک  متعجب 
 ! اس افسرده  هنوزم  کردم، اون  ق یتحق ! از دکترش مارهیو گفت: ب دیکش لختش  ی موها 

 گفتی م گذشته و از اتفاقات  زدیم حرف  آرمان  د،یش ک ریت قلبم کردم که  نگاهش  زده  رتیح
 ی میقد  ینه یک هیبود به خاطر   سخت  باورش  شد؛ی تر محالم خراب  به لحظه و من لحظه

 بشه.  دهیبه گند کش م یزندگ ینجوریا

 از داخلش یکیرو باز کردم و   درش  لرزونم  ی هازدم و با دست  چنگ  ز یم  یرو از رو قرصم 
 دادم. و بدون آب قورت  برداشتم 

رو   رضایپر سوال بود. چرا بابا بعد از چند سال دوباره عل بود، اما سرم  قلبم آروم گرفته  درد
بهم نگفت؟ چرا انتقام؟ مگه بابا کار درست رو   یچ یه یراه داد؟ چرا عمو عل تو خونمون 

نکنه تموم راه   ا ی! خدا شنیم برنده  بدها  آدم شهیهم گن ی که م خدا راسته  نکرده بود؟ به
  د؟یپاچ مسخره از هم ینهیک هی سر   مون ی اشتباه رفتم؟ نکنه مقصر بابا بوده؟ چرا زندگ ور

 نگفت؟ چرا؟ چرا؟   یچیبه بابا ه از لب باز نکرد؟ چرا مامان  چرا مامان لب 

  یبعد لمیهاش خورد و فاز دکمه یکی ی تم که دستم رورو برداش و کنترل  دمیکش یپوف
 ون ی زیبه تلو و من مات مبهوت   انداختی م نیطن خونه ی آرمان تو یشد؛ صدا  پخش

 بودم. رهیخ

 

 

 بد ی چشا : دور نبود از عشقمون 

 شدم دچار درد  تو منم  بعد
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 آخرشم  یسم  ی های و دلتنگ یرفت

 کرد  و مچاله  قلب من  آخرش 

 تو  ی نشد چشا ها قبال  مثل

   هویکجا  دمینشد نفهم نه

 دمت ی و ند رو گم کردم  تو

 بگو   خودت

 شد  یعشق چرا دو راه ن یا ته

 

 حالم بده   ایب

 نمیبی شبه خواب تو رو م چند

 از طرز نگات  یستین

  نمیچی گل عشق م تو قاب عکسات  

   شمی م التیخ  سیتا خود صبح خ ادی بارون م ی شبا

 نمیشی م یا یاز آسمون سنگ بباره تا ن اگه

  رگ خواب دل دستته   ید یکه د تو

 برگرد همون حال و بهم پس بده   ایب

 *...ی ستیبهم، ن ختمیر چند روزه  هی ستم ین گهید
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 ستم ین گهی _ د یمیابراه  ثمی*م

 

 

 

 

 دادم. هیتک و به کاناپه فرستادم  رون یب رو لرزون  نفسم

  یکس دمیاما قول م م؛یبود چهی ما باز  ،یگفتیم از من بود نه از تو! تو راست  نه مشکل  -
 یباز  ن ی ا یشده برنده  یهر طور   ست،ین رضایعل کنهی و تموم م بره یو م  یباز  نیکه ا
 وجود نداشته باشه! یمن گه ی شدن د اگر بعد از برنده  یحت شمیم

 

 

 

 *** 

دادم؛  هیکنار در تک  واریو وارد اتاق شدم، به د دم یکش ن ی رنگ در رو پا یی طال یره ی دستگ
  شد و بعد از نگاه  حضورم  یشدم. متوجه  ره ی خ کردی صحبت م ن یلیکه با آ  ویبه آر
 رفت. رون یاز اتاق ب ی کوتاه
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 بهش ینگاه  میو ن رفتم  نیل یقبل از طوفان سمت آ و با آرامش  گرفتم  واری رو از د ام هیتک
رنگ  د ی تخت سف یکرد، رو  یرو پر سر و صدا قورت داد و سع دهنش انداختم که آب 

 .نهیبش مارستانیب

 .گذاشتم  گلدون  ی رو تو اسی ی هازدم و گل  ی محو  پوزخند

  رهیو بهش خ دمیکش یقیعم رو پر کرده بود؛ نفس  اتاق  یجا همه  با یتقر  اسی  گل  عطر
 ؟ یگفت: نـ... نازل شدم که دست پاچه 

  یبنده  ن یا صبر بهم بده تا نزنم   ای وار گفتم: خدا کردم و زمزمه یرو خال پر از بادم  یها لپ 
 تر کنم؛ باشه؟! رو ناقص  ناقص عقلت 

 !  ؟ی : خودکشدمیغر  یخش دار یدادم و با صدا تکون  ی سر

مشت کرد و با بغض لب زد: به آخر خط   رو تو دستش مارستانیب رنگ  دیسف لحاف 
 بود. دهیرس

دل   سای شد؟ مهراد برگشت؟ از مل درست  یشد؟ چ ی و گفتم: چ دمی خند وارک ی ری هست
 بهم خورد و مهراد عاشق تو شد؟   یعروس د؟یبر

تا   نکه یافتاد؟ به جز ا  یزدم و زمزمه کردم: چه اتفاق یپوزخند اد؛یدر ن تا اشکش  دیگز لب 
مهراد   ادیو  ی عذاب بکش دنشیشده که هر روز با د  حک  دستت  ی رو ینقاش هیآخر عمر  

 هم افتاد؟   یا گه یاتفاق د  ،یفتیب

   ؟یزد و گفت: تو چ یشخندیرو پاک کرد و ن هاش اشک  سالمش  دست  با

 چ یو کردم که تو ه ینگاهش کردم که ادامه داد: من کار و با تعجب  باال انداختم  یی ابرو 
اما من   ر،یرو داغون و پ یک یو اون    یها خاک کرد خروار  ریرو ز  یک ی! تو  یوقت نکرد 

 .نداشتم یکار هیرو نابود کردم به بق خودم 

و   دیکش سرش   یبودم، لحاف و رو  رهیخ و مبهوت بهش که مات   یتوجه به من  بدون
 . دیخواب



 احساس   ی نقاش 

 
253 

 

  یرو از رو  فم یو ک اوردم ی، اماطاقت نتا دور اتاق چرخوندم  رو دور  نگاهم  ،دم یخند ض بغ با
 . رفتم  رونیچنگ زدم و از اتاق ب یصندل

 و کالفه   ستادی ا روم روبه بلند شد و با چند قدم  مارستان یسبز رنگ ب  یصندل ی از رو  ویآر
 شد؟   یگفت: چ

 بغضم کردمی م باز  شدم، اگر لب  ره یخ مارستان ی رنگ ب دیسف ی هاک ی به سرام حرف یب
 . زهیبه هم بر منم  بد به خاطر حال  و ی تا آر نبود یخوب طی شرا  ط،ی و شرا  شکستی م

به   یزدم و سر یسخت بود؛ پوزخند بیعج نی لیهم از آ اون  حرف  نیا  و درک  هضم
  رونیب مارستانیز بهاش، او صدا زدن  ویتاسف تکون دادم و بدون توجه به آر ینشونه
 زدم.

 *** 

داشت   یکم نگرانکس جواب نداد؛ کم چیدر رو فشردم، اما ه بار زنگ ن یچهارم یبرا 
 که در باز شد. کردی م  اموونهید

شدم که پرده تکون   رهی واحد دوم خ یاز در فاصله گرفتم و به پنحره   یچند قدم  متعجب
 ها باال رفتم. از پله وارد ساختمون شدم و با عجله  تیخورد؛ با عصبان

، اما با  وارد خونه شدم  ارم،یرنگم رو در ب دیسف  یها کفش نکه یا باز بود؛ بدون  خونه در
از   لی و موبا چیهام شل شد و سوئو ناخودآگاه دست  دمیکش یبلند غ یج دمیکه د یزیچ

 . افتاد  نید و زم سر خور  دستم 

کرد و صورتم از درد جمع   در برخورد یره ی به دستگ که کمرم  زده عقب عقب رفتم  رت یح
به  بود؟ مگه ینجوریبودمش، اما حاال چرا ا ده یند شون ی پر ینجوریا وقت  چیشد؛ ه
بود؟ چرا سر و   شون یپر ینجوریچرا ا بود؟ مگه ازدواج نکرده بود؟ پس  ده ینرس عشقش 
 چرا؟   ود؟ب یخون سای صورت مل
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 ستادم؛ی سمت مهراد رفتم و رو به روش ا دم،یرو مال کمرم  یو کم در فاصله گرفتم  از 
که از   ییهاکرد و چشم  مصورت ناباور   یحواله  یکرد، لبخند تلخ  نگاهم و مظلوم  مهربون 

 بود رو بست. قرمز شده   یفرط خستگ

 خته یبه هم ر از نظر گذروندمش؛ موهاش  شونیفرستادم و پر  نی پا  دهنم رو به زور آب
 بود. پاره شده  نشیآست یبود و گوشه 

 . ستادمیا روش روبه کوتاه  شدم و با چمد قدم  رهیخ بهش سمیخ یهامژه  ی ال از 

جدال   نی تا کجا؟ ا ؟ی همه جنگ و جدال بس نبود؟ تا ک ن یبس نبود؟ ا یهمه دور ن یا
 و نفرت؟   نهیو قهر؟ تا کجا ک  یوار تا کجا ادامه داشت؟ تا کجا دورمجنون 

 رو کنترل کنم  خودم  رو تو آغوشش انداختم، نتونستم  خودم  هوای و قورت دادم و ب بغضم
  یهادست  قه یخورد و بعد از چند دق یدیبلند شکست. تکون شد یو بغضم با صدا 

و    گاریگند س یبو  به خودم فشردمش، بدنش یخورد؛ با دلتنگ  گره  کمرم  اش دورمردونه 
 حال حاضر نبودم ازش جدا بشم. نی ااما با  داد،ی م یزهرمار

  یکه تو  ی تی امن چقدر دلتنگ  دم ی چقدر دلتنگ تنها برادرم بودم! تازه فهم دمیفهم تازه
 بودم!   زد،یآغوشش موج م

  ری انداختم که دستش و ز  نی و سرم و پا کردم  هام رو پاکو اشک  ازش جدا شدم   آروم
، به  شدم  ره یخ رنگ شبش  یها ام گذاشت و مجبورم کرد سرم رو بلند کنم؛ به چشمچونه

  یگفت: نازل یا دورگه ی قرمز بود، با صدا  دور چشمش  یها ی دیو الکل سف گار یخاطر س
  ی، عشقمو قربانداداشم یبه خاطر ته تغارزدم! من  یکار  هرمن به خاطر تو دست به 

  یمرد  هیو بعد از چهار سال با  ی کرد  ابون یو خ کوچه یکردم، اما تو چهار سال من و آواره 
 . یبرگشت هیو چ هیک میدونیکه نم

رنگ  دیسف یکاناپه  یرو  یکه با سر و صورت زخم سای شدم که به مل ره یخ بهش  متعجب
 شد و گفت: برو باال.  رهیبود، خ نشسته 

 . دیها باال دوو با سرعت از پله شکست  صدا یب شدم، بغضش  ره ی بهش خ متعجب



 احساس   ی نقاش 

 
255 

 

حرف بزنه؟ رفتار مهراد صد و هشتاد درجه  یشکل ن ی ا بود که روز اول ازدواج با زنش  یک 
 کرده بود.  ریتغ

 آشپزخونه رفت  که سمت  نشسته بود، نشستم  سای مل شیپ قهیکه چند دق یی جا حرف یب
 رو به روم نشست. س یبعد با سر و صورت خ قه یو چند دق

 چرا؟   -

 چرا؟  یلب زد: چ یخش دار  یمبل پهن کرد، با صدا   یو رو  طور خودش  همون

 ختهیر ش ی شونیپ یبودن و رو  س یخ رنگش ی مشک ی شدم؛ موها  رهیخ صورتش  به
 .هاش نامنظم بود اما نفس  چرا  دونمی بودن و نم

 اومده؟   سای سر مل  ییچه بال -

 زر زد.  یادیکوچولو ز  هیانداخت و زمزمه کرد:  پاش  یک یاون  یو رو  پاش 

 .اومد   ادمی رادمان  هام و بستم که حرف حرص چشم  با

 .«خود مهراد بهم گفت  »چون 

رو باال   م که سرش صورتش نگاه کرد  یشدم به تک تک اجزا  ره یبه صورتش خ بغض  با
 کرد.  نگاهم  یآورد و سوال

  یدونستیم   یچرا وقت ؟ی باهاش ازدواج کرد  رضاست،یدختر عل یدونستی م یچرا وقت -
   ؟ یداد جونم بده، انفدر عذابش  یبرات حاضره حت نیلیآ

 !  ؟ی کاناپه نشست و با تعجب گفت: چ ی رو خ ی رو گرد کرد، س هاش چشم

 !ینه؛ ک ی: چزدم و گفتم یپوزخند

 ! ؟یدونیمـ... م تـ... تو از کجا  -

 هست؟   ست؛یمهم ن ن یا -
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گفتم:  یاگرفته   یو با صدا  ستادمی خونه  ا یچوب ی ها پله یروبهبهش، رو  توجه   بدون
   سا؟یمل

کرده،  هیگر دادی که نشون م س یو خ یزخم با همون سر و صورت  قه یاز چند دق بعد
و گفتم: به  ختم یهام ر رو تو چشم نفرتم لب زد؛ تمام  یآروم یبله ستاد؛ یا پله راه  ی باال
  زارمینم ه؛یک دخترت  دم یفهم یکار همه پنهون   ن یاومدم، بعد از ا  نجایبگو تا ا  رضایعل
 ! شمیم شب تارت  ! تو روز روشن کابوس یو تو ببر یباز  نیا

مهراد   یعصب به صورت  ینگاه میرفت؛ ن اتاقش  سمتم  بهم توجهیو ب د یگز حرص لب  با
 زدم. رونیانداختم و از خونه ب 

 

 

  *** 

نشسته   کافه قسمت  ن یتر  کنم؛ دنج  دایتا منصور رو پ چرخوندم  و چشم کافه شدم  وارد 
 . کردی م یباز   شی چا  وانی بود و با ل

 کرد.   جادی ا یدلخراش یکه صدا دم یرو کش یرفتم و صندل  سمتش  یبلند ی ها قدم  با

تکون    یزد؛ سر لب  ی آروم شد و بعد سالم  ره یبهم خ یاقه یرو بلند کرد و چند دق سرش
 نشستم.   یصندل یدادم و رو 

 خب؟  -

 شد.  زیوار  اریلیم ک ی کرد و مغموم لب زد:  یرو خال پر بادش  یها لپ 

 ،یو که بخوام بکن یکار فتم گفتم: گ رنگش ی مشک  یها به چشم ره یزدم و خ یمحو  لبخند 
   ادته؟ ی ؛یر یگی م یپاداش خوب

   ؟ی دی تکون داد که ادامه دادم: فهم یسر



 احساس   ی نقاش 

 
257 

 

 ارمنستان.  رهیو م  شهیرد م رانی از مرز ا جنس ون یکام هی نده یآ یهفته  یآره؛ شنبه -

   ؟یدادم و گفتم: جنس چ  ه یتک یباال انداختم و به صندل یی ابرو 

 !  نیکوکائ -

رو  م یکه زندگ یکس یبود، وقت نابود وقتش   ایخشکم رو با زبون تر کردم. خدا  یهالب 
! چقدر  مهیکه، نابودگر زندگ یکس ی رو کشت! وقت نابود رو کشت! عشقم  نابود کرد! پدرم 
 محالم  ی رو به آرزو و من  گرفت  منم کرد، چقدر زود خدا دست  نگاه  زود خدا به منم 

 رسوند!  

 .یگیحرکتشون رو بهم م قیدق یه یثان  یخب؛ روز، ساعت و حت یلیخ -

   ؟یندار یبا من کار گهی: ددیکرد و پرس مزه  رو مزه  شیاز چا  یتکون داد و کم ی سر

 گذاشتم که  زیم  یو رو  آوردم  رون یب تومن  حدود پنجاه  ف یزدم و از داخل ک یشخندین
حاضر   ؟ یدوخت و آسمون و بهم  ن ی زم ش،ینابود یکه برا  یهست ی: تو ک دیکنجکاو پرس

 ... یبد خودی گرفتن چند تا اطالعات ب ی برا  اریلیم  کی  یشد

و نابود   ش یکه زندگ ی ! دختر مهبد، همونمیگفتم: من نازل کنجکاوش  یها به چشم ره یخ
 کرد.

از   غیاما در  شد،یباز و بسته م دهنش  یکرد، مثل ماه نگاهم  ناباورش  یهاچشم  با
 زدم.  رونیب از کافه یمحکم ی هازدم و با قدم  یکه بگه؛ پوزخند یاکلمه
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 *** 

 »مهراد« 

 

 . کردم  لهش  و با کفشم انداختم  خونه رنگ  دیسف  یهاک ی سرام  یو رو  گار یس

شروع به   ،دیچیپی بود و از درد به خودش م افتاده  ن یزم ی که رو یجور همون  سایمل
 رد.کردن، ک هیگر

 شدم.  کش یو نزد   دمیام کشآشفته ی به موها  ی چنگ حوصلهی کردم و ب ینچ

کبود شده بود،   و بدنش  صورت  شدم؛ تموم  رهیاش خو به ظاهر آشفته ستادم یا  روش بهرو
.  رمی وقت قرار نبود آروم بگ چیبودم... انگار ه  نگرفته  آروم  هنوزه  چرا هنوز که دونمی اما نم

 حس باعث  نی و هم  گرفتمیم و ازش  ن یلیآ زدن  رگ تقاص  دی اما با  ره،ی بم خواستمینم
 کنم. پاره  قیعم غ،ی رو با ت دستش  کف ی حال  یتو عالم ب دش

 رو پر کرد؛ چون  خونه دردناکش  غیج یو فشار دادم که صدا  گذاشتم  دستش  یو رو  پام 
من به خاطر    نیلیبود؟ آ  اما مگه مهم شد،یوارد م بهش  یبد ، دردبودم  ده یپوش کفش

 من رو درک نکرد.  یکس حال آشفته  چ یرگ زده بود! ه من   یمن رگ زده بود! شب عروس

! یازدواج کن ی متنفر که ازش  ی ، مثال با کسداره  یچه حس و حال بد  دیکس نفهم چیه 
 یدار دوسش  یبهش بگ ی و نتون ینیبب عشقت  یها حسرت تو چشم   د،یکس نفهم چیه

 من رو درک نکرد.  یکس حال و هوا  چیداره! ه ییچه حال و هوا

به  یفشار محکم داد؛ی م نیرو تسک  و داغونم خسته روح  هاش و التماس  خواهش  انگار
به   تیاهم یهقش بلند شد؛ ب هق  یو صدا  دی کش یبلندتر غیدستش وارد کردم که ج

 ساله ضربه ست یب یدختر بچه  هیاز   یباعث شد فکر کن ی : چدمیغر با حرص  هاش ه یگر
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  کی نزد و بهم  یمن بش یوارد زندگ  یاجازه بد  خودت بهباعث شد  ی هوم؟ چ خورم؛ی م
 ؟ یچ ؛یبش

 دوسـ... دوست دارم.  خـ... خدا من مهـ... مهراد به  -

پر   یها و با چشم  دیکش یبلند یغیرو چنگ زدم، ج زانو نشستم و موهاش  یرو  حرص  با
 شد.  رهیبهم خ اشک 

به  نیز   یگه گه،ید نهینه؟ روزگار هم ؛یخودت عاشق شد هویاما   ،یکن عاشق ی اومد  -
 هوم؟  ن؛یپشت به ز  یو گه پشت 

باز شد؛ هوم؟!   م یتو زندگ نحست  شد قدم  یرو ول کردم و با تمسخر گفتم: چ موهاش 
اعتراف کنم   نیلیرو به آ عشقم  خواستم،ی که م ی اومد   یهمون موقع قا یشد دق یچ

   ؟ی اومد

  ینفس نصف بطر هیرو در آوردم و   یدنینوش یبطر  خچال،ی ی زدم و از تو  یتلخ پوزخند
 .دمیرو سر کش

 

 

 به گذشته«  »فلش بک  

 

  کهی: مرتدمیغر وانیو رو به ک شدم  ت ی ری وارد دفتر مد ت یزدم و با عصبان رونیاتاق ب از 
 داره!   رادیا ها که همش نقشه  ن یا شعور،یب

  گهید نگاه  هی  دار شرکت بلند شد و گفت: چه خبره بابا؟ بزار خودم  چرخ  یصندل ی از رو 
 . کنمی م
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عوض   یو برا  دیو خند گذاشت  ام شونه یشدم که دستش و رو ره یحرص بهش خ با
   ؟ ینگفت نی لیگفت: هنوز به آ  طون یکردن بحث ش

 میری بعد با هم م گمی م ی! دوما به نازلیخر خودت چپ نگاهش کردم و گفتم: اوال  چپ 
 .میگی م نیلیبه آ

و گاز زد و با   بود، برداشت  زی م  یکه رو ی نیچ یوه ی ظرف م ی از تو  ی بیو س دیکش یپوف
 تو!   ی مثبت من، نه به بچه ی بر سرت کنن! نه به دختر باز  دهن پر گفت: خاک

 ها!  افتادم  ینفهم چه آدم ری کردم و با حرص لب زدم: گ ی اخم

 یچه آدم نفهم ریگفت: خودت گ تیبغلش پرت کرد و با جد  یزباله سطل  ی و تو  ب یس
 . یافتاد 

کنم،   لیو تحل هیرو تجز  شدم تا حرفش  ره یخ رنگش یعسل یها به چشم یاقه یدق چند
 که خودش به خودش فحش داده.  دمیرس جهینت ن یفکر کردم به ا یاما هر چ

از   زدیها مبه اسکول  شی و پ اش که کمبه چهره  توجه ی ب ره؛یام نگتا خنده  دم یگز لب 
 نجا یا که تازه  یصحبت سرمد   یصدا  دن یاتاق رفتم، اما با شن زدم و سمت  رونیب اتاقش 

 . ستادمیاستخدام  شده بود، ناخودآگاه ا 

 نه پدر من، شما نگران نباش.  -

  کی نزد شهی راحت م یلیخودت خ یهادخترت! طبق گفته  نما،یری! من شگهیبابا بسه د  -
 مهراد شد. 

 هاش گوش کردم. صحبت  یو متعجب و کنجکاو به ادامه کردم  یاخم

خانواده   نی انتقام با ا  یبه جا  دیپدر من! شا یدیادامه داد: خدا رو چه د  یاتک خنده  با
 . میشد لی فام
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ها  شد و پرونده  شل  هام که زدم دست   یاما حدس د،یچرخی سرم م ی تو  مدام  رضا یعل اسم 
ها رو جمع  پرونده  با عجله   د؛یچیخلوت پ بایتقر  ی راهرو ی افتاد که صداش تو  از دستم 

 کردم حفظ ظاهر کنم.  یو سع  دمیکش یق یکردم که در اتاقش  باز شد، نفس عم

 . ی سالم خانوم سرمد  -

 اومده؟!  ش یپ ی، مشکلآرامهر  یآقا  داد و گفت: سالم  ه یخت و به در تکباال اندا یی ابرو 

 با اجازه!  ست،ی ن یدادم و زمزمه کردم: نه؛ مشکل لشیتحو ی خشک لبخند

 اتاق رفتم.  بهش ندادم و سمت  ییااضافه  حرف   مهلت

 

 

 *** 

که   یبود قدر بچه انداختم و همراه با پوزخند گفتم: اون  رنگ  دیسف یکاناپه یو رو  خودم 
  یاجهیو جو کردم، اما به نت  پرس  یلیروز خ دستت رو بشه! اون  یوقت فکر نکرد  چیه

تصادف مرده   هی ی بود و پدر و مادرت تو  یسرمد  سا یمل اسمت  ات پرونده  یتو  دم،ینرس
 نبود.  ریپذ ان امک نی بودن، اما ا

که نه،  کمی وجود داشته باشه؟  یسرمد   رضایعل شهر دو نفر با اسم نی ا  ی تو شدیمگه م 
 بود. زیشک برانگ یلیخ

خودت   یرو عاشقو دلبسته  من  خودت  پوچ  الیو به خ ی رو شروع کرد  زود کارت  یلیخ -
 آخر رو خودم زدم. ر یو ت شدم ی م  کینزد  بهت ها خودم باشه اون روز  ادتیاگر    ،یکرد

زدم و   به حال و روزش  یداد؛ پوزخند ه یتک واریشد و به د بلند ن یزم یآروم از رو یلیخ
روز به  هی  نکه یتا ا شدی بهتر و بهتر م و ما هر روز رابطمون  گذشت  یادامه دادم: چند وقت 

رو   گهی د فردا هم  یتو هم گفت ام؛یب تونم یو نم حال مامان بد شده  دروغ بهت گفتم 
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و  بودم  در کافه ی جلو روز درست  اون  بهت نگفتم، اما من  یزی کردم و چ موافقت  م،ینیبب
 . یرفت رضایعل ش یو پ  یاومد رونیب که از کافه  دم ید

تا   منتظر بودم  یلیو لب زدم: خ ختمیر هام چشم  یرو تو  کرد که تمام نفرتم  نگاهم  ناباور 
اما بهتر از عذاب   دونستم،ینم  یچیه ؛یاومد  رون یب بعد از چند ساعت از شرکت  نکه یا

، اما  دادم یرو باز  گناه ی دختر ب هیمن اشتباه کردم و    کرد،ی ها فکر مروز  وجدان بود؛ اون 
  رضا یعل نی ا  دم یدر زدن فهم در اون  ن یا  یبعد از کل ؛یبود طان یتو دختر ش نکه یاز ا  افلغ

کردم   دادیو داد و ب  ختم یر بهم نکنه، شرکت  شک  پدرت نکه یا  یو برا ن ی کی رضایعلو اون  
 من شروع شد. یباز  نجایاز ا   ی. ولرهیفاصله بگ یکه از نازل

گفت: اما من   ،یبغض دار یشد و با صدا  رهیخ بهم از اشکش  لبالب   یهاچشم  با
 شدم. عاشقت 

با  من  ی بود! فکر کرد نقشه  زیچ ! همه یسرمد  ن یر یخانوم ش یشد  یغرق باز  یلیخ -
  هاه یبه عاقد دادم و آ یپول کلون هی کنم؟ی م کارست، ازدواج  ی و چ هیک دونمی که م یکس

 رو اشتباه خوند. 

و ادامه دادم:    دمیکش به موهام  ی گرد شده نگاهم کرد که چنگ یها و مبهوت با چشم مات 
 . ینیشناسنامتو بب یتونی م

 به روش  و رو  بلند شدم کاناپه ی اشاره کردم و از رو زی م یرو  ی هابه شناسنامه ست د با
 ن یتو ا ن؛ی ریش ی کردم لب زدم: تو باخت نمیشلوار ج بیج ی و تو  هام دست  ستادم،ی ا

تو   مشکل  یدونی کردم، م عاشقت  اما من  ،یعاشق بش ی خواستی! تو نمیرو باخت یزندگ
 ن یتو ا ! مشکل ید یو پا د دست یب آدم  هیو  فت یبود که حر نیتو ا مشکلبود؟   یچ

 ،دم یو بهت قول م  ید یم پس تاوان  یو االن... دار ی شد ی اشتباه آدم  یبود، دلبسته
 ! یسرمد  ن یری خانوم ش  گذرمینم ساده ازت 

 .زدم  رونیاز خونه ب شیعصب به نگاه  ت ی اهمیب
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 ن« یلی»آ

 

 

 به دادم برسه  نی: بگ

 و کم کنه همه بغض   نیا

 دو روز  یکی نیغم بگ به

 کنه و فراموشم   من

  قرارته یب یلیشب و روز خ نجایا  یکی

  به راهته  چقدر چشم  وونهید ن یا یدونینم

 مرور خاطرات  یکار من شده ه  روزا

 برات  رهیچقدر بم گهیدل د ن یا  بگو

 تو   با عشق  وونهی د نیو ا  شب

  سر کرده  هاش یی تنها  تو

  کرده  و دو برار  خاطرات   ابون یبارون و خ نم

 شهی تنگ م دلت  یواسه دل من  نی زود به زود ا وقتا  یگاه
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 *...شهی آهنگ م نیراه ابراز عالقم هم تنها

 

 

 

 

 

 

 آروم دستم رو تکون  یلی، فندک رو چنگ زدم. خسالمم کردم و با دست  رو پاک هام اشک 
 گرفتم.  عکس مهراد  ر یو ز  کردم  رو روشن  مهراد رو برداشتم؛ فندک  و عکس  دادم 

سر    نشست؛یم ام گونه  ی رو داغ اشک  یها و قطر   گرفتی م شیآت ، دلم سوختن عکس  با
 !دیلرز ی م هام هقهق خاطر  تا سر وجودم به 

 مون یو عکس کامل سوخت؛ پش گرفت  شیکم آتشدم، کم ره یخ شبش رنگ  یها چشم به
 .رو بغل کردم  و پاهام  دمیکش یفیخف غی ام جاحمقانه  از کار 

 م بود؛ مثل مرغ سر کنده بودم و کار و روز  گرفته ش یو دلم آت دمشیروز بود، ند چهار
 شده بود. کردن  ه یو گر دادن  آهنگ گوش 

باهاش   ، االن با اون خوابه  االن  خوره،ی االن با اون غذا م نکه یبا فکر ا هیبه ثان هیثان
و    گرفتمی م شیآت گذرونه؛یم خوش  و باهاش  رون یاالن رفته ب  ای کنهی نگاه م ون ی زی تلو
 !  کردی رو درک نم کس حال و روزم چیه

و دوباره   کنم احمق نبودم که گناه  کنم؛ی م نی داد و نفر که نجاتم  یدکتر صد بار اون  یروز 
 اما نشد.  ،نم یها رو نبروز  ن یو ا  رم ی بم خواستمیم  برگردم و عذاب بکشم! من  یبه زندگ
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کنم؛ انگار   دایبار نجات پ نکبت  یزندگ ن یاز ا  زارهی که نم خوادیرو نم خدا هم من  انگار
 ره یخ زدم و به دستم  ی! پوزخندستمی! انگار من مخلوق خدا نستمیخدا ن یبنده من 

فقط   همه آدم   نیا ون یبود که من داشتم؟ م ی چه بخت شوم نیا  دم،یکش یشدم، آه
 دم؟ یرسی م به عشقم  دیمن نبا 

 فقط دلم  وقت کفر نگفتم  چ یه دونهی ام نشست؛ خدا مگونه  یرو  یسمج اشک  قطره 
  ینکرد! از مهراد! وا  یکار چیکه ه  ی! از نازلستیهستم، اما ن  من  گهی که م یی ز خداپره! ا
مال   تونست ی که م یمن! از کس یداشتن خواه دوست مغرور و خود ن یمهراد! از ا  ن یاز ا

 من باشه، اما!... 

و   تیکردم؛ با عصبان  بغض هاشون دادیداد و ب یصدا   دنیزدم، اما با شن یتلخ لبخند
بلند شدم و در اتاق رو با شتاب باز  تخت  ی کرده، از رو ریگ گلوم  ی تو که چند روزه  یبغض

 شدم.   ره یخ و بهشون   ستادمیا پله راه  ی کردم، باال 

رگشو   دخترت ی نیو بب خونه ی ای ماه ب ک ی! بعد از و؟یآر ی گیم یچ یفهمی تو خودت م -
 رگ زده پسرم؟   چرا  ن یلیآ زنه؟ینم  یحرف چ یکس ه چ یاصال چرا ه ؟یشیم ی حال چه زده 

 : بابا به خدا مـ...دینال یرو به بابا با درموندگ دیدور خودش چرخ کالفه ویآر

 !دونمی گفتم: من م ی ادورگه  ی گرفتم و با صدا رو ازش  صحبت کردن  یاجازه 

 . ویشد؛ مامان، بابا، آر  دهیکش هر سه نفرشون سمتم  نگاه 

 کردم آروم باشم. یو سع دم یکش ی قیعم نفس

 شدم. عاشق  من  -

و   پله نشستم  نیاول ی به نگاه بهت زدشون رو توجهی نگاهم کردن، ب گرد شده  یهاچشم با
  هیکه عاشق  خش رو بب شدم بابا! من اشتباه کردم بابا! من  عاشق  زدم: من لب  با بغض 
و  رگ زدم؛ باشه بابا؟ من  زیچ همه یآدم ب هی یکه برا  رو ببخش  شدم، من یآدم عوض
 ببخش.
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رگ زده! بابا من   تی تغار دادم: بابا ته  و ادامه  رو باال آوردم  ام شده  ی چیباند پ دست
 کردم؛ بابا من و ببخش باشه؟  ی خودکش یعوض پسر  هیبه خاطر  کردم! بابا من  یخودکش

نکن؛   هی: مامان؟ مامان گردمینال  کرد،ی هق مبود و هق  نشسته ن یزم ی که رو  به مامان  رو
با   که از فردا همه دیکردم، ببخش آبروت یتو هم منو ببخش؛ باشه؟ ببخش که ب مامان 
و  شدم  عاشقکرده... ببخش که  یخودکش یدختر فالن گنی و م دن ی م نشونت  انگشت 
 نبودم و زود شکستم. ی ای دختر قو  ورتکه طبق حض  ببخش

 بابا خودم رو داخل اتاق  یها بع صدا کردن  تی اهمی بلند شدم و ب  پله ی از رو  حرف یب
 یک دم یاتاق نفهم ی هابه پارکت  ره ی سر خوردم و خ  وارید رو قفل کردم و کنار . درکردم  پرت 

 شد. س یام خدوباره گونه 

 

 

 *** 

  تیمن اهم د یو دوخت و به عقا   دیبر خودش   شهیشدم، مثل هم  رهی به بابا خ شوکه
 نداد.

  رانی ا ینداشت اما اگر دوست  ،یمونی... ماومد  اگر خوشت  یر یم  یچند وقت هی -
  . یگرد ی مبر

اون   یبفرست ی خوا ی رو م دختر تنها هیبابا؟  یچ یعنیلب زدم:   بش یبه رفتار عج  معترض
 ا؟ یسر دن

بود که   نیا  دمی؛ تنها امکنه  یاعتراض شدم تا  رهیخ و یبه آر ، با بغض کرد  نگاهم  حرفیب
 و نزاره برم.   کنه مخالفت 

قبول   گفت: من  د،یلرز ی م تیکه از عصبان یی و با صدا دیکش به موهاش  یعادت چنگ طبق
 نباشه. نجایا  نکهیبه حال ا  یواافتاد   یاتفاق  نیبود و چن ! کنار گوشمون دمیاجازه نم
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 بودن.  بعد... انگار با هم مسابقه گذاشته ی هاو قطر   ختیر ام گونه   یرو قطره اشکم  نیاول

که چند ماهه   یبود بغض نی بر ا  م ی، تمام سعتر کردم  ام رو با زبون خشک شده  یهالب 
 حرف  یچاشن   یشخندیبلند شدم و  ن کاناپه  ی، پس بزنم؛ از روشده  شب و روزم  همدم 
 .کردم  تلخم

 نه؟   ره؛یم آبروتون  -

رگشو زده؟   دختر من  دیداره، بگ شد که ادامه دادم: براتون شرم  دهیسمتم کش نگاهشون 
کرده؟ آره   یوحدت خودکش  یده داره مردم با دست نشونتون بدن و بگن دختر خانوا شرم 
 بابا؟  

 خودت  یزد: نه بابا جان! من برا لب  مون یو پش دی کش ش یگندم جو ی به موها  ی دست بابا

 . یمهراد عذاب بکش دنیدوباره با د  خوامی نم گم،یم

که  من  کنم،ی رو م میو گفتم: واقعا؟! من  که دارم زندگ با تمسخر سرم رو تکون دادم  
  یها حرف  شماها  د،یری ! شماها مرمینم رونیکه از خونه ب من  ؛دم یاد رو ندچند روزه مهر

 . دیشنوی کالغ چهل کالغ مردمو م هی

باز نور   یکن م یلب زد: نه دخترکم تو هر کار  رو پاک کرد و بغض کرده  هاش اشک  مامان 
 ! فقط...ییما ی چشم

 !؟ یفقط چ -

مهر...  نکهیاحتمال ا  ،نتت یبب خوادی م یو ادامه داد: نازل  دیبه صورتش کش یدست ناچار
 . میگیخودت م ی! برا ستین زا یچ ن یاصال بحث ا

  تی لیپس فردا ب یزده شده، رو به بابا گفتم: بابا لطفا برا  ی هاها و حرف به اتفاق  حسیب
 .ریبگ

 فردا گرفتم. یبرا  -
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 .ینازل شیپ برم  خوام ی ول ملب زدم: ا   یآروم  یرنگش با صدا  یآب یها به چشم  رهیخ

  نی رو مثل ا ، خودم ها باال رفتم از پله یجونی ب یها، با قدم هاشون به اعتراض تی اهمیب
 .چند روز داخل اتاق پرت کردم 

 

 

 

  *** 

تخت بلند شدم، سمت کمد رفتم؛ در کمد رو باز  یو با بغض از رو  کردم  رو پاک هام اشک 
 آوردم.  رونی که داشتم و ب یی مانتو   نیتربلند  نیکردم و آست

  دایپ ادیراحت بود که پانسمان دستم ز  المیو خ ومد یباالتر از مچم م کم یتا  هاش ن یآست
 . ستین

ر شدن،  رو پر کرده بودن، پاک کردم و مشغول حاض صورتم   یکه دوباره رو یی هااشک 
 شدم.

 کاشته شد. لبم  یگوشه  یانداختم که ناخودآگاه پوزخند نه یبه آ ینگاه

  رفتیراست باال م  واریکه از د طون یکجا؟ اون دختر شاد و ش نیلیکجا، اون آ نیلیآ  نیا
کرده بود، کجاست؟ چرا   وونهی رو د محله  هی  هاشطنت یکه با ش یکجاست؟ همون دختر

 ن یزم افتاده نهیآ  یتو  رش ی که تصو ینی! انمیبی م  وونهید هیفقط   نجایمن ا  نمش؟یبینم
  نیشاد بود، اما ا  نی لیدرد نداشت، اون آ نیلیفرق داره، اون آ  یبلق  نیلیتا آسمون با آ 

  یه و هر چافتاد یکه تو چه گرداب شده! نگم  دهیکش  یکه به چه لجن زار ... نگمنیلیآ
 بدتره!    زنه،ی م و پا  دست 
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بود و   ستادهی که کنار در ا ویاتاق گرفتم و به آر یقد  ینه یام رو از آخسته و پژمرده  نگاهم 
 شدم. ره یخ کرد،ی نگاهم م

 ؟ یلب زد: مطمئن  یاگرفته  یو با صدا   دیهاش کشبه چشم ی دست

بار  نیآخر یبرا  خوامی گفتم: م وی برداشتم، رو به آر زیم  یرو از رو  فمی زدم و ک یشخندین
 .نمشیبب

ها از پله ینیسنگ یها اش، با قدم مشت شده  ی ها و دست  ی حرص به صورت  ت ی اهمیب
 بابا گره خورد.  به نگاه  نگاهم رفتم که  نی پا

 برخالفش  میبگ یبگم، هر چ یچ دونمی با تاسف گفت: نم که  در رفتم سمت  حرف یب
 ! ید یم به باد سرتو  کارا  ن یآخر سر ا  ،یکنی عمل م

که  یجواب  اما تنها  ارم،یب ل یدل رفتنم  ی بزنم... از خودم دفاع کنم! برا یتا حرف برگشتم 
 ام بود.زده  خیو  حس یب دادم نگاه 

 و کل  ومد یم زدم؛ بارون  رونیاز خونه ب هام کفش دن یو بعد از پوش دمیکش ی قیعم نفس
 نی رو پا  نیماش  یشدم و پنجره  نیسوار ماش حرفیب ؛دادی و خاک م ِگل   یشهر بو
 دادم.

 پانسمان  و دست  زدم  یشر؛ لبخند هامه یخاک وارد ر نم  یکه بو  دمیکش ی قیعم نفس
 بردم.  رونیب شهیام رو از ششده 

 کم درونم ش یهم که شده، از آت هیثان  چند یبرا  خنک بارون به دستم  قطرات   برخورد
 . کردی بهم منتقل م یو احساس خنک کردی م

هم که شده به اتفاقات گذشته فکر نکنم، اما   یاهی ثان  یرو بستم و خواستم برا  هام چشم
 نشد که نشد.

حالم    ومد؛یم چشمم  یمثل کابوس جلو   یاون شب لعنت بستم،ی رو م هام چشم  وقت  هر
 . کردم  گناه  شرفیب هیکه به خاطر   خوره ی از خود بهم م
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 شدم.  رهیخ خونه ی رو باز کردم و به در ورود هام چشم  نی ماش  ستادنی ا با

  یو راه برا  ره یآرمان بم  کردی فکرش رو م یک  م؟یبرس نجایبه ا کردی رو م فکرش  یک
رو   فکرش  یتر بود، باز بشه؟ ک از مجنون هم مجنون به جرات بگم  تونمی که م ی رادمان

   ؟یک اد؛ یمرد ب  هیو  بچه هیبا   گردهی بر م یو وقت بره  ینازل کردی م

 باشه؟   نجایداستان من ا ان ی پا کردی رو م فکرش  یک

از زنگ زدن، وارد خونه شد؛  اومد و بعد  و یآر قهی شدم که بعد از چند دق اده یپ ن یماش از 
 نباشه. مشخص  یز یتا چ دمیتر کش نی رو پا مانتو  ن یآست

 . یبشکن دوباره  زارمی لب زد: نم دستم رو گرفت و آروم  ویشدم، آر خونه  وارد 

کرد   دو رو لمس  یشماره  یدکمه وی که آر مینشکنه؛ وارد آسانسور شد تا بغضم  دم یگز لب 
 ر حرکت کرد.و آسانسو

  رونیرو لرزون ب و در باز شد؛ نفسم  ستادیکردم که آسانسور ا  روحمیب یبه چهره  ینگاه
 نش یر یش یلحجه  شدم که ترسا در رو باز کرد و با همون  ادهیفرستادم و از آسانسور پ

 .نیل یگفت: سالم خاله آ

و   دیکش به موهاش  یدست ویکه آر کردم  صورت با نمکش یحواله یمهربون لبخند
 ه؟ یدختر نازل ن یمتعجب گفت: ا 

خانوم خوشگل دختر   نیگفتم: اهوم، ا یبا مهربون دم،یترسا رو بوس یشدم و گونه  خم
 .هیخانوم نازل

 .خورهی از چهار سال بهش م  شتریب نکهیگفت: ا ج یبه ترسا کرد و گ ینگاه ویآر

کرد؛   آوردم، سمت ترسا رفت و بغلش رو در هام کفش  تیاهمی باال انداختم و ب یاشونه
 .یو گفت: تو چقدر خوشگل  دیرو بوس لپش 

 صورتم نقش بست. یرو  ی اکه لبخند خسته  دی با ناز خند ترسا
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بهش کردم که جواب داد و   ی گرم شد، سالم  بود، وارد خونه  تو بغلش با ترسا که  ویآر
 شد.  د ی وی مشغول حال و احوال با د

  یچوب زی م یو رو  فش یلب زدم که متعجب ک یآروم  وارد شد؛ سالم   نیلیسرش آ  پشت 
 کنار در گذاشت و سالم کرد. 

  یزی: چد یمتعجب پرس اما  نه،یکردم که بش اشاره   و یبه مبل کنار آر  کردم و با دست  یاخم
 شده؟  

 . ستین  یزیزدم و زمزمه کردم: نه؛ چ یپوزخند

از اتاق خارج شد و پشت   گرفت؛ رادمان  یجا کاناپه یرو  و،یآر رو تکون داد و کنار  سرش 
 اومد.  رونیسرش مهراد ب

عالم   شیحاال که پ  خواستیو دلم نم کردمی رد حس م نیلیآ  یهادست  وضوح لرزش  به
 ی ها خودم نبود، به خاطر حرف  ا دست کنه، ام رشی تحق یو آدم رسوا شده، کس

 شده بودم.  ریازش دلگ  مارستان یب

 . ایچند لحظه ب هیجان؟  نیلیآ -

 نی لب زد؛ مهراد سرش رو پا یتکون داد و از کنار مهراد رد شد و سالم آروم یسر
 انداخت و آهسته سالم کرد. 

 شدم.  رهیها خساالد و به ظرف  گرفتم آشپزخونه شد که نگاهم رو ازش  وارد 
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 بله؟   -

 .یچیگفتم: ه الیخیرو با زبون تر کردم و ب هاملب 

 ؟ یچ یعنی -

  ادمی  ویزد  مارستانیکه تو ب یی ها حرف  اون  : فکر نکندمیشدم و غر ره یحرص بهش خ با
 .یبشکن ن یاز ا  رشت یمهراد ب شیپ خوام ی هست! اما نم ادم یرفته، 

 . د یرو محکم بوس امزد و گونه  یمهربون لبخند

 ... حاالم یدونیبود، تو خودت  خوب م تیعصبان ی گفتم از رو  ی! به خدا هر چدیببخش -
 .گهیناز نکنه د

به  ره یو خ رفتم شد، همراهش  و وارد بالکن  دیکش یکه آه کردم  چپ نگاهش  چپ
   ؟یکشیم گفتم: حاال چرا آه  خلوت و ساکت  یکوچه

 شم ی پرتشو یهاشد و با چشم  کرد که بند دلم پاره  نگاهم  یبارون یهاو با چشم  برگشت 
 از نظر گذروندمش. 

 ! رمیدارم م -

 کجا؟!   -

  گهی زد: لندن؛ د لب  ا بغض زد و بغلم کرد که به خودم فشردمش؛ ب یتلخ لبخند
 . گردمیبرنم

 که از تعجب کرد شده بود، به صورتش  ییهاکردم و با چشم از خودم جداش  رتیح با
 شدم. رهیخ

 یآب یهاچشم   یدیسف  یتو یقرمز یاز حد گود شده بود و هاله  شیب هاش چشم 
 رنگش مشخص بود.
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 آخه؟  یچ یعنی  ن،یلیآ  یگیم یچ -

 تموم  رفتنه؛ من  کرد، زمزمه وار گفت: وقت  هاش رو پاک ک و اش   دی کش یقیعم نفس
 بسازه.   د یمن جد  هیاز من،  رفتنم  .. قراره شدم.

 . یبر زارمیلب زدم: نم کالفه

 ! دم یکنم، بر  دایخودمو پ خوام ی م ؛ینازل ستیتو ن دست  -

 . امی، مرو بشورم  و گفت: برم صورتم   دیرو بوس ام که گونه  بزنم یباز کردم تا حرف  لب 

 کردم. حلقه رو دور بازوهام  به ماه، دستم  رهیتکون دادم و خ یسر

 یجور  هیچرا هر کدوم   م؟ی مرد  یجور هیبود؟ چرا هر کدوم   یچه سرنوشت نی ا  ایخدا
  ؟یمعامله داشت، اما من چ  رضایبشه؟ امشب عل ی امشب قرار بود چ م؟ینابود شد

 نباشه؟  یباز  هی نم یاز کجا معلوم ا کشم؟ی از کجا معلوم من اون رو م ؟یچ خودم 

 قشنگه. یلیخ -

که با رادمان مواجه  صدا برگشتم  و سمت  دم یکش ام تعجب دست از افکار احمقانه  با
کردم آرامش خودم رو حفظ کنم، اما   یفرستادم و سع نی رو به زور پا دهنم شدم؛ آب 

 . زدی تند م یبد جور ام جنبهیب قلب

فکر   شه یکرد و گفت: هم شلوار کتونش  بیج  یهاش رو تو بالکن شد و دست  وارد 
 بنده  هیهمه ستاره دور و اطرافش و پر کردن، اما از  ن یکه ا ماه چقدر خوشبخته   کردمی م

 .ستیماه ن  یستاره  ،یاکه هر ستاره  دمیشن یی خدا

 حرف  نیا  یشد و ادامه داد: اون روز معن رهیخ هام و تو چشم  رو از کوچه گرفت  نگاهش 
 کنم.  درکش  یبه خوب تونمی اما حاال م دم،یرو نفهم

 باختم!   یزندگ نی ! من تو رو به ایشدم که لب زد: من باختم نازل ره یخ بغض بهش  با
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با   د؛یچک اشکم قطره  نی و اول رم یرو بگ ودم خ  ینتونستم جلو طاقت یحبس شد، ب نفسم
که   دونمی م  ؛یبو برده بود یی ها ز یچ هیاز  دونمی کرد و گفت: م ک رو پا اشکم انگشتش 

 کنم، اما... هات چشم جنگل  یرو فدا  دوست دارم و حاضرم جونم  یدونی م

 .ینبود تو رفت یآرمان گهیکه د یدرست موقع  ؛یزد و نجوا کرد: اما تو نخواست یتلخ لبخند

 ی وقت یچجور گفتم؟ی رو م قتی بهش حق یرسوا نشم، چجور ن یاز ا  شتریتا ب دم یگز لب 
  یازدواج نکردم؟ چجور من  گفتم ی م یدوسش دارم؟ چجور گفتمی، بهش مزن داشت 

 کردم؟ ی همه دروغ رو رسوا م  نیا

 لب زد. هام به چشم  رهیو کج کرد و خر سرش

 ! رهید یلیدارم، اما خ دوست  -

رفت   رونیب زد و از بالکن  یتلخ لبخند  رحمی نزد و اون... اون رادمان ب یاه یثان  یبرا  قلبم 
 داغونم کرد!  یچجور دیو نفهم

افتاد و شکست،   ه یپا چهار ی عقب رفتم که به گلدون کنار در خوردم و گلدون از رو  عقب
 . دمیفهمینم یچیو ه  بودم  حواسیب

  کرد؛ی تر م و حال خرابم رو خراب   خوردی رادمان تو ذهنم چرخ م یهاو فقط حرف   فقط
 شکست. بغضم هوایرو درک کردم و ب  فاجعه نی تازه عمق ا هی انگار بعد از چند ثان

کردم؟ چرا   یکار کردم؟ چرا رفتم؟ چرا نموندم؟ چرا هم خودم رو هم رادمان قربان یچ من
 کندم؟   یدل از اون حس لعنت

 شکست. یبدجور نره، دلم  رونیتا صدا ب دهنم گذاشتم  یو رو  هام دست 

رو نابود کنم؟ چرا؟ چرا االن بهم  رضایعل خواستمی که م یشب قای امشب؟ چرا دق  چرا
 !  یتو زن دار  ؟یکه چ ؟ی رو گفت هان یا
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  یکی یگیم   ینامرد! چجور یو آهسته لب زدم: تو زن دار   دمیلختم کش ی به موها  یچنگ
 ! یستیرادمان، ن یستی تو مرد ن ؟یرو دوست دار  گهید

 نداره.  -

 داد و گفت: زن نداره.  هیبه چهار چوب در تک نیلیبغض سمت در برگشتم که آ  با

افتاد و   یبلند شدم که صندل  ی صندل  یو هول شده از رو  کردم  هام رو پاکاشک  متعجب 
 پرت بشم. نی بود تعادلم رو از دست بدم و از بالکن پا کی نزد

کار   یرو گرفت و با ترس لب زد: چ بازوم  با عجله داخل اومد و با دست سالمش  نیلیآ
 ش. دختر؟ مراقب با یکنی م

 یباز کنه و هر چ شدم تا لب  رهیتکون دادم و منتظر بهش خ یسر   حواسی و ب جیگ
 رو بگه. دونه یم

نشست و گفت: رادمان اصال ازدواج نکرده، البته   یی روروبه یصندل  یو رو  دیکش یپوف
 .میمهراد بدون و فکر کنم  ویرو فقط من و آر نیا

با   که افتاده بود رو برداشتم و دوباره روش نشستم که ادامه داد: ازدواجش یای صندل
اش بود، اما پدرش به خاطر اختالفات  بوده، مارال عاشق پسرخاله  یازدواج سور  هیمارال  
و رادمان دلش  گهی رو به رادمان م زیمارال همه چ  نکهیمخالف بوده تا ا یخانوادگ

که  یروز  اون   یرادمان حت یبه گفته  ندازه؛ی م  و راه یرازدواج سو نیو ا   سوزهی م
 رادمان عاشق تو بوده. د،یمارال هم رفت یخواستگار

به  یبلند شد بعد از نگاه کوتاه یصندل یاز رو  نیل یدهنم گذاشتم که آ   یدستم و رو  ناباور 
  ،یبرگشت و گفت: اگر واقعا دوسش دار قهیرفت، اما بعد از چند دق رونیکوچه از بالکن ب

 بره!  بکن، نزار از دستت  یکار هی

انتقام   نی و دست از ا گفتمی رو به رادمان م زیچ و همه  موندم یم  کردم؟ی کار م یچ
عمرم رو    هیو باغ گرفتم ی رو م دارم انتقامم  که دوسش  یکس الیخیب ا ی  ؟دم یکشی م یلعنت
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بدون رادمان   داشت؟ من  یاما مگه آرامش بدون رادمان معن  کردم؟ی م  یبا آرامش زندگ
شدم؟ همون دختر   یقبل یشدم؟ مگه بعد از مرگ آرمان همون نازلیم  یقبل  یهمون نازل

 ! رمیمی، م اگر به رادمان نرسم  سابق؟ نه، من بعد از آرمان شکستم و مطمئنم  گوش یباز 

کردم و از   رو پاک هام فرستادم؛ اشک  ون ریرو آه مانند ب و نفسم  دم یکش به گلوم  ی دست
 شام شدم.  زی م  دنیاومدم و مشغول چ  رونی بالکن ب

 

 

 

 

 

 *** 

 بک به گذشته« »فلش

 

 تو.  ایب -

شد، با تعجب بهش نگاه کردم که به تخت   انینما  دیو یمضطرب د  ی افه یباز شد و ق در
   م؟یصحبت کن شهیرنگ اتاق اشاره کرد و گفت: م دیسف

کمد رو بستم؛  دیو در سف کمد انداختم یرو تو  ها و با تعجب لباس  انداختم  باال یی ابرو 
 شدم. رهیخ و منتظر بهش  ام تخت نشسته  یرو

  ؟ ی نشست و با استرس لب زد: نازل شی آرا زیم  یصندل  یرو

 نگاهش کردم و گفتم: جانم؟   آرامش  با
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 دارم.  یحس  هی یکیبه  کنمیشدم، احساس م  یجور  هیمـ... من   -

 کردم با آرامش حرف بزنم. یشدم و سع رهیتعجب بهش خ با

 د؟ یو ی شده د یچ -

 !  ستی که به تو دارم ن یحس هیحس شب  نیدارم، اما ا  یحس  هی یکیمن به   -

 ، اما نشد.که دارم کم بشه  ییاز سردرد طاقت فرسا  یکم دیرو فشار دادم تا شا  امقه یشق

   ؟یدار  یبه من چه حس -

 . یگفت: خواهر برادر یمعطلیب

  یدار یحس هیاما   ،یدونی رو خواهر خودت م و گفتم: خب تو من دمی کش یقیعم نفس
 ...یعنی ست،ین یکه به من دار ی حس  نیا هیکه شب

نگاه    د یوی گرد شده به د ی ها دم و با چشم سرم رو بلند کر و خوردم و با تعجب  حرفم
 کردم. 

 !  ؟ی عاشق شد -

تو چه   یدونی تو که م ؟یو گفتم: ک  ستادمی روش اروبه رتی تخت بلند شدم و با ح  یرو از 
و پدر بچمه، عاشق   که مثال شوهرمه  یکار کنم؟ برم داد بزنم مرد یمن چ م؛یهست یوضع

 ! دیوی نبود د نی شده؟ ما قرارمون ا 

به موهاش   یزد و چنگ یبلند شد؛ چرخ شیآرا زیرنگ م دیسف یصندل  یاز رو سردرگم 
تا   ؟ یمن از اول قبول کردم، اما تا کجا؟ تا ک دونم،ی گفت: م یدار خش یو با صدا  دیکش
من هر روز   یخواهرمه؟ نازل هی که شب یشوهر کسبشم   ی؟ تا کامبشم پدر خواهرزاده  یک

   ؟یفهمیم نم،یبی رو م یانگار کان دنتیمن هر روز با د کشم،ی عذاب م  دنتیبا د

هاش قاب کرد و لب زد:  رو با دست  و صورتم  ستادیروم ا بهبغض سر تکون دادم که رو  با
 ! دیببخش
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 هست؟  ی: حاال کدمیپرس یلمعطی بره که ب رونیفاصله گرفت و خواست از اتاق ب ازم

 انداخت و خش دار لب باز کرد: پناه. نی سرش و پا   برگشت؛

 

 

 

 

 

 

 *** 

 « ی»نازل

 

 دم یدو و صدا سمت اتاقم  سریب ، اما تا حد امکان و با عجله  تخت خوابوندم  یو رو  ترسا
 .و حاضر شدم 

اتاق خواب بردارم   کمد  یو دستم رو دراز کردم تا کلت رو از باال ستادمی پا ا یپنجه  یرو
 خورد.  یزیکه دستم به چ

 یتابلو  دنیحرکت تو هوا گرفتمش؛ با د هیو تو  کردم  یکه افتاد، اما زرنگ دمش یکش
 .دی از فرط تعجب باال پر  شده بود، ابروهام  چ یبزرگ که کادو پ

تخت گذاشتم و مشغول باز کردن   یو رو  چیو پکاد  یکمد فاصله گرفتم و تابلو  از 
در  تا صدام  گذاشتم  دهنم  یو جلو  نابارور دستم   دم،یکه د ی زیهاش شدم، اما با چکاغذ

 .ادین
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شده بودم؟   یطرح یابه طرز ماهرانه  بوم  یرو به پنجره  رهیکه خ من بودم  یچهره  اون
 پنجره  یآب رو ی ها بود و دونه سیخکه به خاطر بارون  یاکه به پنجره  بودم  اون من 

  یشد، اما امضا دهیکش ینقاش ن ی قسمت پا بودم؟ ناخودآگاه نگاهم رهیخ دن،یرقصی م
 .دیکش ش یرو به آت رو خراب کرد و دلم  حالم   یرادمان بد جور

  یلیخراب شد! چه ل زیاما همه چ م،یداشته باش م یتونستی که م یی ها چه عاشقانه ما
رو نابود کردم!   یچ بگم همه  بهتره  ای نابود شد  یاما همه چ م،یباش می تونستی م  یمجنون

 یقبرستون بخوابه! زندگ یکردم گوشه یرو داغون کردم و کار آرمان  یزندگ  یمن! من لعنت
رو زهر   د یو ی د یعاشق یتجربه نیکردم بهم دل ببنده! اول یو کار کردمو خراب  رادمان 

رو کردم و   دی که نبا یی هااز کار یلیانتقام، به اسم بابا خ کردم به خاطر خودم! من به اسم 
 مونده!  قدم تا پرتگاه  ک ینداره چون فقط و فقط   یسود  چ یه یمونیاالن پش

 یباز  نی من تو ا  دم؛یرو فهم شهیزود م ریچقدر د یجمله یزدم، حاال معن یتلخ لبخند
 ! بفهمم نکهیبدون ا  رو سوزوندم  ه! من همهسوختم، اما تنها ن

و دستم رو بلند کردم تا   ستادمی پا ا  یپنجه  یرو  تخت بلند شدم و دوباره یبغض از رو  با
 رو بردارم. کلت

کردم و با   جاساز  کمرم  و پشت  و برداشتم  کلت  اطی با احت د،یدستم بهش رس باالخره
 سراغم اومده بود، از خونه خارج شدم و سمت   رادمان به ی هاکه بعد از حرف  ی د یترد 

 که منصور فرستاده بود، راه افتادم. یآدرس

به دلم چنگ   یو آشوب بد شدمی از شهر دور م  شتریب رفتم،ی م  شتریب ی چ هر
  یتر رانندگبا سرعت  شدیم موجب پارس سگ  ی صدا  شدمی م دورتر   یهر چ انداختی م

 کنم. 

رو حفظ   کردم آرامشم  یترس به دلم انداخته بود، اما سع یجاده بدجور یو خلوت  یکیتار
 . دمیکه منصور نشونه گذاشته  بود، رس یا کم به همون دکهکنم؛ کم
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و باعث   انداخت ی م به تنم  یهوا لرز بد  یشدم؛ سرد ادهی جلوتر پارک کردم و پ نیماش
 شد تو خودم جمع بشم.

  نیها پنهان شدم؛ دو تا ماشاز دکه  یکیت پشت  و وحش  با عجله  نی چرخ ماش  یصدا با
  شونیکیشدن که   دایپ نیاز ماش  گاردیدو تا باد  قه یو بعد از چند دق ستادی رنگ ا ی مشک

 شد.  ادهیپ نیشصت ساله از ماش بایمرد تقر   هیرو باز کرد و  در کمک راننده 

 که مرد صورتش  نمشون یکردم تا بهتر بب  زیرو ر هام رو چنگ زدم و چشم  مانتوم   یگوشه
لب بهش ناسزا    رینفرت تمام وجودم رو گرفت و ز  رضا ی عل دنیرو برگردونند؛ انگار با د

 .گفتمی م

 آماده باش. -

 

 

 *** 

 کل«  ی»دانا

 

جانش مراقب خواهرش بود، اما   یپا که تا  یشد، برادر رهیبغض به برادرش خ با
 حال وقت رفتن بود...  ندازد؛ینتوانست عشق مهراد را از سرش ب

  کرد،ی را کر م گوش فلک  شی هاطنت یکه ش یخانواده، از کس یتغار از ته دل کندن  وقت
 مانده بود. یباق ر ی دختر افسرده و گوشه گ ک ی اما حال از آن دختر شاد، فقط  

به دل نداشت چرا که فکر   یانه یسرنوشت است و از مهراد ک یباز  نی ا  دانستی م خوب
 است.  مهراد هم مانند خواهرش عاشق شده  کرد،ی م

 .ندیرا بب زش یو چه گونه خواهر عز  یمعلوم نبود ک  گری را در آغوش فشرد؛ د خواهرش
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 .کردی چند روز به وجود آمده بود، درد م  نیکه در ا یی هااز حجم بغض  ش یگلو

را مقصر   که خودش  ی و پرهام، پرهام ینداشت به جز نازل نیلیآ از رفتن   یکس خبر چیه
 چهار سال ذره ذره نابود شد.  نیو در ا دانستی مرگ آرمان م

شد و هم زمان با   نیزد و سوار ماش رون یبه فکر نابود نشدن مهراد بود؛ از اداره ب حال
 را بشنود. ش یدا مهراد را گرفت و منتظر شد تا ص یشماره  یرانندگ

 جانم داداش؟   -

تر کرد و گفت: مهراد؟ اگر واقعا   را با زبان  اشده یخشک یها و لب   دی کش یقیعم نفس
 پرواز داره. گهیساعت د  میدست بجنبون پسر، تا ن یو دوست دار  نیلیآ

 !  ؟یچ -

 مهراد بود که از رفتن عشقش هراس داشت. یده یلرزان و ترس  یصدا  نیا

 . سمت فرودگاه رفت   یشتریو وارد اتوبان باش شد و با سرعت ب د یچیرا پ چیپ پرهام

 فرودگاه... ایب -

بود؛  یباز   نی ا  ریرا قطع کرد و پرهام تنها فکرش درگ ی گفت و گوش یا با عجله باشه  مهراد
 شروع کرده بود.   رضا یکه عل یایباز 

  

 

 

 *** 
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 « ی»نازل

او خودش با   ای شود،یبا خون تموم م  یباز  نیا  دانستی و م دادیبد م گواه  دلش
 .شدیدست به کار م او   ای  کشتی را م گرگ  خودش  ی هادست 

که   یهر کار شهیکه هم گوشی و باز   نیر یش یهمان نازل خواست،ی را م اشی کودک دلش 
 تش ی نه پدر داشت که هما گر ی مهراد و پدرش را داشت، اما حال د ی هات ی هما کرد،ی م

 . دیرا به او بگو  را داشت که مشکالتش  یکند نه مهراد

 . کردی و مدام با خود فکر م  خوردی سرش چرخ م ی تو ن ی لیآ یها حرف 

 !  ستمین ی آدم نیمن همچ -

 اش شد. شده  خشک  یها مهمان لب   یپوزخند نیلیحرف آ  یادآوریبا   اما

 داغون و افسرده«  وی کی ،یخاک کرد  ریز  ویکی» 

 « ی وقت نکرد  چیو کردم که تو ه یکار »من

 ! شهی تموم م با خون  یباز  نیزد و با نفرت لب زد: ا  یپوزخند 

 . را از پشت کمرش برداشت و سمت گاراژ رفت  اش کلت حرف   انیبا پا  و

  ی هان ی آمدند و سمت ماش رونیاز گاراژ ب رضای همان عل  ایچهار تا از افراد گرگ   ای  سه
 جاده  یهاآسفالت  ی رو نیماش  یها چرخ  یصدا   قهیو بعد از چند دق رفتن  کرشان یغول پ

 خبر از رفتنشان داد. 
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 *** 

 »مهراد« 

 

اومد، با اضطراب   فاصله گرفت و به سمتم  به ستون کنارم زدم، پرهام از اطالعات  یمشت
  کردم یرو بستم و سع هام چشم ینه تکون داد؛ حرص یبه معن یشدم که سر رهیبهش خ

 آروم باشم. 

 وحدت به اطالعات.   نیلیوحدت به اطالعات، آ   نیلیآ -

کتش در آورد و   بیرو از ج لشیبلند شدم که پرهام موبا فرودگاه  یصندل  یاز رو  یعصب
 شد. به مشغول شماره گرفتن 

رو چک کن اگر اسم   و دو، به مقصد لندن   یپرواز هفتصد و س یهاماهان تمام مسافر  -
 خبر بده. ید ید  نشونیبوحدت رو  نیلیآ

از نظر گذروندم، اما نبود   شمی پرتشو  یهارو با چشم  فرودگاه  یجا ی جا یو عصب مضطرب 
 که نبود.

خدا اگر   به  موندم؟ی اصال زنده م موندم؟ی زنده م یچجور کردم؟ی کار م یچ رفتی م  اگر
 ! موندمی ! به قرآن اگر زنده مموندمی م

 .. و دو به مقصد لندن تا.  ی محترم پرواز هفتصد و س  نیمسافر  -

دختر هم   هیبه  زدم که نگاهم   یکه کل وجودم رو گرفته بود چرخ یو استرس  تیعصبان با
 ن؟ یلیداد زدم: آ ارادهی رد شدم و ب مردم  نیاز ب خورد، با عجله  نیلیسن و سال آ 
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بودن؛   یبارون شه یکه هم یی هابود با همون چشم  ش یخودش بود! خود لعنت برگشت،
که با تعجب  ی مردم نی و ب  دیهاش سرعت بخشکه با ترس به قدم   دمیسمتش دو 
 شد. گم کردند ی م نگاهمون 

 . سالن رو نگاه کردم، اما نبود  یبه گوشه و گوشه  دمیکش به موهام  یچنگ

 . نیلیزدم: آ اد یزدم و با تمام توان فر  کنارم  یبه صندل یلگد  تیعصبان با

  دنی، اما با دسمت باند پرواز رفتم  کنه با عجله  ساکتم داشت  یبه نگهبان که سع توجهیب
نشستم و اجازه   نیزم یرو با زانو  اراده ی خارج شد و ب که بلند شد، جون از تنم مایهواپ

 دادم بغضم بشکنه.
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  یصدا   یو نفسش را حبس کرد تا حت ستادی ا گارد یباد نیآرام پشت سر آخر آرام 
 نرسد. گارد ی هم به گوش باد شی هانفس

کرد و هم   یخال گاردیرا در گردن باد سه، آمپول    یآمپول را برداشت و با شماره  نیآخر
 پخش نشود. ش یرا گرفت تا صدا  گاردیباد دهن  یزمان با دستش جلو 

گاراژ   واری و کنار د که بود کشاند  یرا با هر سخت  گارد ی شد؛ باد هوشی ب دیکشن هیثان به
 کرد. شی رها

در گفت:   ژیق یصدا  دنیگاراژ را باز کرد که گرگ با شن یرا در دست گرفت و در آهن کلت
 شد سامان؟   یچ

 داد و گفت: عا... سامان رفته.  هی گاراژ تک یزد و به در زنگ زده  یپوزخند

از  ش یابرو  بود،  دهیپوش اهیکه سر تا پا س ی دختر  دنیشتاب سرش را باال آورد، اما با د با
را به ترس   ش ی کلت داخل  دست او شد، تعجب جا یمتوجه   یاما وقت د،یتعجب باال پر 

 داد.

 ؟ یباش یتو ک -

عقب رفت؛   یکند که گرگ ناباور قدمرا از صورتش  اشی زد و رو بند مشک یپوزخند ینازل
 . کردیبه پا م  ییدر دلش غوغا  زدی که م یآن دختر مانند مهبد بود و حدس یها چشم

زخم خورده   ینازل ریگ یروز   د یترسی لحظه هراس داشت و م  نیاز ا شهیچرا؟ هم دروغ
 .فتدیب

به سر و   یدنبالش است، اما او تنها پوزخند هی به سا هیسا  یبود، نازل دهیشن نیریش از 
 بکنه. تونهینم یغلط  چیمثل مهبد! ه می دخترش زد و گفت: نازل یوضع زخم

 ش ی روبهکه رو یی دختر نیا  دانستی را دست کم گرفته بود و نم یکه نازل فی ح ف،ی ح اما
 تا آسمان فرق دارد.  نیزم ش،یبا دختر ده سال پ ستادهی ا
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هر روز را با فکر    دانستیچه! نم یعنیز را با فکر به انتقام شب کردن، هر رو  دانستینم
 چه! ی عنی  ینابود کرد کس

 یترسناک  شخندیحاال مشخص شده بود، دختر مهبد است ن پوش که اهیس  دخترک
بهت رسوندم؟ هوم؟ تو روز   یغام یچه پ ادتهی کرد و گفت:  اش ده یصورت رنگ پر  یحواله 

   ادته؟ی... شمی روشن کابوس شب تارت م

  رضایزودتر از عل یرا بردار که نازل برد تا نامحسوس کلتش  زی لرزانش را سمت م دست 
رعد و برق    یبعد صدا  هیگرفت و ماشه را فشار داد و چند ثان عمل کرد و کلت را سمتش 

 شد.  یقاط رضایعل دردناک ینعره  یبا صدا

آرام، اما محکم  یهابا قدم  د؛یکشی م  یایپدریپ ی هاافتاد و از درد نعره  نیزم یور
 را بست.  شی و پا  را برداشت و دست  ش یسمتش رفت و طناب کنار پا 

گرگ،   یبه آه و ناله  توجهیانداخت و ب   زیم  یو آن را رو کند را از دور گردنش  بندش  رو
  م؟ یگذاشت و گفت: از کجا شروع کن اشقه یشق یرا رو  کلت

 ش یتکرار   یهاله یحال از ح نی خالص شود، اما با ا یاز دست نازل تواندی نم دانستی م
 . یگفت: از من بگذر نازل استفاده کرد و 

 

 

 

 »رادمان« 
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و منگ از   جی رو باز کردم، گ هام چشم  شد،ی م دهی کوب یدر که به شکل وحشتناک  یصدا با
با اضطراب و دلهره وارد شد و   دی ویکه د رو باز کردم  رفتم و در خونه رونی اتاق ب

 .خوام یم لب زد: رادمان کمک  یمعطلیب

  دهیبر  د،یباز شد و خواب از سرم پر هام چشم  زد،یحرف م  یصداش که به فارس  دنیشن با
 لب زدم: تـ... تو مـ... مگه... دهیبر

 .رانمی اهل ا از رو به رو گرفت و گفت: من و  با حرص نگاهش  

 رنگ خونه نشستم  یانسکافه  یکاناپه  یو تهش رو  سری ب یها و حرف  از حرکات   متعجب
   ؟یچ یعنیو گفتم:  

و   شنی م تصادف فوت  هی ی رو با زبون تر کرد و گفت: خواهرمو همسرش تو  هاشلب 
 هم ترساست.  که اون  مونهی ازشون م ی ادگاری  هیفقط  

شدم، به جرات  شدم که ادامه داد: داغون  ره ی حبس شد و بهت زده بهش خ نفسم
  د؛یما رو خر شرکت  یها که داغون بودم نازلروز   نیتو هم بگم مردم! اما درست  تونمی م

ز  رو هی نکهی کم بهش عادت کردم تا ا اما کم  داد،ی آزارم م یاش با کاناز اندازه ش ی شباهت ب
 نداشت.  یکه حال و اوضاع خوب دمشید کوچه  هی ی تو

  یروز صفره  گفت: اون  د یبهم انداخت و با ترد یدادم که نگاه هیبه کاناپه تک ی کنجکاو با
رو گفتم و   زی هم ناخودآگاه همه چ و من  سرش اومده  یی دلشو باز کرد و گفت چه بالها 

 ...دیجد یزندگ هیشد شروع   نیا

 نکهیتا ا  میدونستیازش نم یچی بود و ما ه یبرادر شوهر کان  شیها ترسا پروز  اون 
 نداره.  یگفت ترسا حال و روز خوب کرد،ی کار م مارستانیب یدوستم که تو 

  مارستانی ب میرفت یادامه داد: اون روز وقت یخش دار  ی کرد و  با صدا یقورچ دندون 
  یو دعوا سرپرست تی شکا یو بعد از کل   ترسا اونو تو حالت بد زده ی عمو  میشد متوجه

 ترسا رو به من دادن.
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 . کنهی صدا م و مامان  ی رو ماساژ دادم و  لب زدم: اما ترسا نازل امقه یشق

  یخود نازل ی ترسا به اجازه  ه،یکان هیاز اندازه شب شیب یو گفت: گفتم که... نازل د یخند تلخ
 .زنهیمامان صداش م

  یشدم که صدا  رهیخ ز یم  یرو ستالی کر سرم رو تکون دادم و به ظرف  سردرگم 
 به دلم انداخت. یبد استرس  ،ش یپرتشو 

  رانیاز ا خوادی و م کنهی رو م اش معامله   نیآخر رضای امشب عل ست؛ین ی اما االن نازل -
 بره. 

 شدم. رهی خ دیوی استرس دپر  یها رو از ظرف گرفتم به چشم شده نگاهم  خشک 

 رو به باد داد. هم سرش  رش آخ -

 

 

 

 

 *** 

 « ی»نازل

 

خشکم رو با زبونم تر کردم و کُلت و باال   ی هاتمام بدنم گر گرفته بود، لب  تیعصبان از 
 آوردم 

 شدم. رهیخ اشده ی سرگردون و ترس یها با کلت بهش اشاره کردم، تو چشم  و
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کردم! به دار و   یباز  میافراد زندگ  نیزتر ی قمار کردم! با عز میمن به خاطر تو سر زندگ -
 ندارم پشت پا زدم! 

 ازت بگذرم؟! یکردم و گفتم: توقع دار یز ی تمسخر آم یخنده

لرزونم باال بردم و با کلت به خودم     یهاهم فشار دادم و دست   یرو محکم رو هامچشم
مگه   ؟یمگه تو از مادر من گذشت   ؟ی و با بغض داد زدم: مگه تو از پدر من گذشت دم یکوب

  یتو به آدم خودتم رحم نکرد  ؟ی مگه تو از عشق من گذشت  ؟یمن گذشت  یتو از زندگ
 نامرد! من به تو رحم کنم؟ به دخترت آشعالت رحم کنم؟ 

  دمش،یدی نم یخوب به یکیتار نیا  یتو  دم،یکوب ام قه یزدم و کلت رو به شق یتلخ پوزخند
! تو عشق من  یکرد  پدریحال به طرفش نگاه کردم و گفتم: تو من و به ناحق ب  نیاما با ا 

 و به ناحق از 

 !  یگرفت من

داد زد: پدر تو   ت یکرد و با عصبان یکه دندون قروچ ستادمی روش اچند قدم کوتاه روبه با
 !  دهیتقاص کار خودش و پس م یقاتل بود! هر کس

 گرفت. شیحرفش آت  نیبدنم دست خودم نبود، سلول به سلول بدنم از ا  لرزش 

  هی: دمیو با فک قفل شده غر رفتی م نی باال و پا  یبیبه طرز عج امنه یس یقفسه 
 ده؟ یتقاص پس م یچجور یقاچاقچ

 شدم.  رهی کج کردم و بهش خ  هاوونهیرو کج کردم و مثل د  سرم

 هوم؟  -

باز شد و با   یشد که در به طرز بد رهی سرار از ترس و استرس به صورتم خ یی هاچشم  با
 جدا شد. از تنم روح  هاکر یاز اون غول پ  یکیاومدن 
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و از    دمیدو  با سرعت از کنارش  د؛یدو  زد و سمتم یعقب برداشتم که داد  یترس قدم با
 . ادیهاش معلوم شد، پشت سرم مقدم  یاز صدا   زدم، رون یگاراژ ب

اون   ی رو دن یندم؛ دو تی کردم به درد قلبم اهم یو سع دم ی کش یقیعم نفس
  ینبود مخصوصا برا  یاز آب بود، کار آسون یبزرگ که چند متر چند متر گودال  یی هاآسفالت 

 فرار کنم.  یبه خوب تونستمی که قلبم مشکل داشت و نم یمن

 ! سایوا  -

  یصدا  دنیکنم، اما با شن ادیکردم سرعتم رو ز  یکردم و سع یقروچ حرص دندون  با
 جدا شد. روح از تنم  کیشل

 

 

 

 

   

 کل«  ی»دانا

 

همان   دنیرو دوخت؛ با د بهرا به رو  عقب برگشت، با ترس نگاهش  و با بغض  ستاد ی ا
 عقب رفت. ی چند قدمشکست و  بغضش  هوایبود، ب که دنبالش   یمرد

 آرام ،انداخت ی بر دلش م یترس بد   اشیخون ی هاو دست  بود یخون مرد  دیسف لباس 
را از  کرد، هم زمان کلت  دن ی شروع به دو  عقب رفت و بعد از چند قدم  یآرام چند قدم

 گاراژ رفت. و سمت  پشت کمرش برداشت 
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  یا نعره  تیگرگ با عصبان یخال یجا دن ی درا پاک کرد و وارد گاراژ شد، اما با  ش ی هااشک 
 .دیکش افکارش  تمام  یرو  یپر تمسخرش، خط یصدا  قه یزد، اما بعد از چند دق

 خانوم کوچولو؟   شده  یچ -

! امشب  نجایا گفت: من امشب اومدم  تی شد و با عصبان ره یرنگش خ  ی ریق یها چشم به
 با مردنت!  ای با مردنم ای... کنمی رو تموم م یباز  نیمن؛ ا ای  یریمی تو م ای

تو هم مثل   کرد و گفت: وقتشه  یصورت پر حرص نازل  یحواله یترسناک  شخند ین رضایعل
 !یش واصل  پدرت به درک

 را به طرف هم نشانه گرفتن. شان یهاحرف هر دو هم زمان اسلحه  نیا  انیبا پا  و

 پاک کنم. ن یزم ی رو از رو  نحست  که وجود اومدم  ! امشب من گهیِد نه د -

  توانستیدست خودش نبود نم  د؛یلرز ی اش ماز اندازه  شیب ت یگرگ از عصبان ی هادست 
 بود که جانش  ی کوچک یهمان نازل کشد،ی خط و نشان م ش ی روکه روبه یقبول کند، دختر

 به جان مهبد وصل بود.

و کرد؟   کار  ن یا  یچ یبرا  مادرت  یدونی گفت: م تمام  ی رحمیزد و با ب  یشخندین
 آوردم؟   سرش  ییها از خونه چه بال  بعد از فرارت یدونی م

 ی رحمیبا ب که گرگ  بود  در دستش  شل شد، اما همچنان کلت  ش ی و زانوها دیبر نفسش 
 روز هم مادرت آرامش نداشت، هر روز و هر شب با کمربند هی داد: بعد رفتنت  ادامه  تمام 
رو صدا   تو و پدرت  ها فقط اسم تموم کتک  نیو ب دیخوابی من م یدرپ یپ ی ها ی لیو س
 . زدیم

قفل   یبدنش را احاطه کرد، با فک تمام  . خشمدی چک شی هاچشم از جنگل  ی اشک قطره 
 دیفهمیم  یوقت  خوردیبهم م خودش  شد؛ حالش از  رهیآورش خ شده، به صورت چندش 

مادرش را نابود کرده!   یزندگ با فرارش  دیفهمیم  یرا آزار داده! وقت مادرش  شش سال 
 است.  دهی خواب سیخ ی هاچشم بامادرش هر شب  دیفهمی م  یوقت
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بود   مانیبرده بود، پش یپ نبود، بود؟ مادرش بود، حال که به اشتباهش یکم کس باالخره
 . خواستی و دلش انتقام م

حال و   نی را به ا ش یکه زندگ ی انتقام از آدم زد،یم  ادی را فر به سلول بدنش انتقام  سلول
و عشقش را نابود کرد، اما   که مادرش را آزار داد، پدرش را کشت  یروز انداخته! از مرد 

نشده بود؟   از جانش نبود؟ مگر عاشق رادمان  یمین درست نبود؛ بود؟ مگر رادمان  نیا
دل آتش  ی! برا خواستی اش انتقام معشق سوخته  یبرا  د،یشی اندی محال که   ،یآر

 . خواستی اش انتقام مگرفته 

 جونت  مهین با فکر انتقام از تو جون گرفتم با فکر جسد  هیبه ثان هیثان قه،یبه دق قهیدق -
 .ده یکردم، حاال وقتش رس یزندگ

و در  رفت  یگری د یو هر کدام به سو  شد ک یشل ر یدو ت هم زمان  حرفش ن یا ان یبا پا  و
و پس از   به هر دو بر خورد کرد ر یکه زده شد، ت یبا رعد و برق وحشتناک هم زمان  ت،ینها

 افتاد.  ن یزم یرو ی و نازل  رضای عل جونیب جسم  هینچند ثا

  رهیخ رضای عل ،یخون داد، به جسد ه یگاراژ تک فیکث  واری و به د دیخودش را باال کش آهسته 
 را احاطه کرد. لبانش یکه پوزخند شد

 کل بدنش را فرا گرفته  ییدرد طاقت فرسا کرد؛ی م یقراریب سوختیبدجور م شی بازو
 . کردیرا تازه م  بود و جانش  دارو  نوش  در آن حال و روز، مانند  رضایعل ن ید یبود، اما د

  ینازل ی که به او زده بود، غرق در خون بود، اما بازو یری بر اثر ت رضایشکم عل وسط  حدودا
 شده بود.  یزخم رش ی به خاطر ت

 گفت: تموم شد!...  یدارخش  یکرد و با صدا یا سرفه ینازل

  مانیخود پش ی هاو هنوز هم از کار  دیکشی آخر را م یهابود؛ او نفس  رضا یعل انی پا نیا
 بود. سزاوارش  و مرگ  بود  سیمرد فرا تر از انسان بود، او خود خود ابل نی نبود! انگار ا
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بود که   دیو یو د رادمان  یبهت زده  یبعد چهره  قهی گاراژ با شتاب باز شد و چند دق در
 رادمان  ستن؛ی نگری زده به او م رتیح  رضایغرق در خون عل جسد  دنیو با د داخل آمد 

 ! دانستی م  رضایها را علاتفاق  نی انگار دلش از سنگ شده بود، او مقصر تمام ا

  یغرق در خونش گذاشت؛ او برا ینه یس ی گرگ را رو ینابود  یاش براتالش چند ماه  حال
ها به آب و آتش زد تا  شده بود، خود را ماه  عشقش که باعث شکست  یکس شکستن 
 که درون  ییهارا برمال کند، جرم  ش ی هایکار و تک تک کثافت  رد یاز گرگ بگ یی هاسرنخ 

 .کردی حکم اعدام گرگ را صادر م  یسادگ به توانستی بود، م آن پوشه 

را در آغوش گرفت و از   یجان نازل مه یرفت؛ بدن ن ینازل سمت  یشی پرتشو  یها قدم  با
  شانیهاباعث شد به قدم  سیپل ن یماش ری آژ  یزدند که صدا رون یب دی و یگاراژ، همراه با د 

 ببخشند. سرعت 

 

 

 

 

 

 *** 

 »مهراد« 

 

  وی موندی لب زدم: کاش... کاش م یو بغض آلود  یعصب شدم و با لحن   رهی باند پرواز خ به
 . معرفتی ب یکرد ینابودم نم  ینجوریا
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که هست،  ینیتر از او خورد  دمت یدی م کنارش  هی به ثان هیثان شد؟یم  یکه چ  موندمی م -
 شدم؟ یم

صدا برگشتم؛ با   سمت  یلرزون ی هاو با قدم  رو از باند پرواز گرفتم نمناکم بهت نگاه  با
عقب رفتم، اما تا به   شده بود، شوکه شده چمد قدم  رهیغض بهم خکه با ب نیلیآ  دنید

کارم   از انجام دادن  مانع   ایبفهمه  نکه یو قبل از ا دمیدو سمتش  اریاختی اومدم، ب خودم 
 بغلش کردم. کمبشه، مح

  یخوای مهراد؟ م یکنی کار م یلب زد: چ   یبغض آلود یبا صدا  مو رفتار  از کارها   متعجب
سهم من   یاری ب ادمی هیبه ثان  هیثان یخوا  یم   ؟ی که هست عذابم بد ی نیاز ا شتریب
   ؟یکنیم ی تالف یدستت اومده و دار نقطه ضعفم ا ی  ؟یستین

  تی کدوم اهم چ یدلخورش، به ه و تهش... لحن   سری ب یها ... حرف هاشه یبه کنا یتی اهم
اگر   ثابت شد بار بهم ن یدوم یو برا  فشردمش  بغلم یتو  شد یکه م ییفقط تا جا  ندادم 

 نباشه نابودم! 

لب زدم:  یخش دار  کرد،ی رو هم آب م سنگ  رشون یخ یها که نگاه  یبه مردم  ت ی اهمیب
 دوست دارم... نیلیآ

که  یمردم   یزدم و رو به رو  یاش نکردم؛ چرخو بهت زده  سیخ یبه چهره  یا توجه
دوست   نی لیداد زدم: آ  کردن،ی پچ پچ م ایو   گرفتندی م  لمیف ایجمع شده بودند،  دورمون 
 دارم.

کرد و با   هاش رو پاک اشک  نیل یها بلند شد که آ و سوت دست  یحرفم صدا  نی ا  انی پا با
 .. دارم، اما.  دوست  بغض لب زد: منم 

  یبرا  شی بگه و دو دل  یچ ادخوی م  زد،یهاش داد مچشم  یتو  دیرو خوندم، ترد فکرش 
 .هیچ
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فکر   یلب زدم: به چ جانیو تو دستم فشار دادم و با ه اش رو گرفتم کرده  خی  ی هادست 
... هنوز  م یوجود نداره، ما با هم ازدواج نکرد ییسا یازدواج؟ مل کدوم زن؟ کدوم  ؟یکنی م

 !  دهیسف دیسف هامون هنوز شناسنامه 

شد؛ انگار   ره یبرگشت و با متعجب بهش خ پرهام  قدم به عقب برداشت، سمت  ناباور
 .بود و تهش سر یب افکار  تمام  ی رو ی د ی مهر تا پرهام  جون یلبخند ب

رو  از نظر گذروندم؛ انگار داشت تک تک اتفاقات  سشیخ شد و با نگاه   رهیخ بهم حرف یب
 . کردی م  لی و تحل  هیتجز

 رو تو بغلم انداخت. کرد و خودش  یرو ط نمون یب یفاصله  هیبا گر ،شکست  بغضش

 مهراد. یخر یلیخ -

  یبود ازش فحش نخورده بودم؛ رو وقت  یل یلبم نقش بست، خ یرو  یقی عم لبخند
  لبم خشک   یرو خنده  اومد،ی م که به سمتمون  حراست   دنی اما با د ،دم یرو بوس موهاش 

 شد.

 *** 

 »رادمان« 

 

 دردسر  خودمون  یبرا  وگرنه  میخبر بد سیبه پل  دیبا م،یری بپذ تی مسئول  میتونی ما نم -
 .شهیم

بهت   یشدم و با حرص گفتم: دکتر! هر چقدر بخوا  رهیدکتر خ دیسف  یهاش یبه ر کالفه
 . دن یخبر ند  سیاما به پل  دم،یم

  یتن شد؛ اگر پا برداشت و مشغول شماره گرف  زیم  یرو از رو  کرد و تلفن  نگاهم  چپ  چپ
 ! شهیم  ریگ به جرم قتل دست  یباز بشه، نازل مارستان یبه ب سیپل



 احساس   ی نقاش 

 
296 

 

 .کنمی م یدگیموضوع رس  نیهستم، خودم به ا یسرگرد پرهام احسان -

که به دکتر اشاره کرد؛ دکتر به   بزنم  یتا حرف باز کردم  و لب  شدم  رهیتعجب به پرهام خ با
  یها ک یبه سرام رهیزد و خ یرفت. پوزخند یکرد و بدون حرف یاخم ش یجد خاطر لحن 

 لب زد: کار خودشو کرد؛ درسته؟   مارستانیرنگ ب دیسف

جرم بود... مال تو بود،   یپوشه هم که سر صحنه  تکون دادم که ادامه داد: اون  سر
 درسته؟  

  دایپ رضای ز علا ینشون نی تردر رو اون در زدم تا کوچک  ن یلب زدم؛ چقدر ا  یاآره  حالیب
پول   اردیلیو چند م د یبا هزار وعده و وع لش یکردن وک داینشد که نشد... بعد از پ کنم، اما 

 کنم. دا یباالخره تونستم تمام اطالعاتش رو پ

 بدجور دلش پر بوده!  ی کیو گفت: ظاهرا    دی کش یقیعم نفس

که تو   ی به درد توجهی شکست، اما ب سرم رو بلند کردم که احساس کردم گردنم  یجور
 ! ؟ی گرد، ناباور لب زدم: چ ی هابا چشم دیچیپ گردنم 

داد و   هیتک  یگذاشت، به صندل  مارستانیرنگ ب یآب یصندل  یو رو دستش ی تو  میسیب
  یخورده  ریدست ت لیدل نمرده، اما باز هم بهتره  ینازل یاز ضرب گلوله  رضا یگفت: عل

 .باشه یانداز ر ی ت ی هان یتمر  ،ینازل

 نه؟  ای ی زنی: مثل آدم حرف مدمی برگشتم و با حرص غر  به سمتش  کامل 

و خبر   زنه ی فرد ناشناس به اداره زنگ م هی شی سه ماه پ زد و گفت: درست  یلبخند
  ده؛یبدن رو داره، م یباند قاچاق اعضا  نیترکه بزرگ  یکس ان،ی رضا شا یمعامله   نیآخر

طور خودش   ن ی رو، و هم انیتمام افراد رضا شا  هارو یو با کمک ن گذرهی اون روز م
 .ادیم بعد از چند وقت حکم اعدامشون  شه،یم ری دستگ

 داره؟   یچه ربط رضایبه عل نی گفتم: خب ا  حواسی شدم و ب رهیتعجب بهش خ با
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  ی ل یبه بعدش ربط داره؛ خ نجایتکون داد و گفت: از ا یسر  شمیپرتشو  یها به چشم  رهیخ
و  اون خبر رو به اداره رسونده   ییرزای به اسم سامان م یشخص میدیا فهمت  میکرد یریگیپ

ما همه رو   . اون روز نیکی رضای سامان با دست راست عل  نیا  میدیبعد از چند وقت فهم
که   یرو در حال ماه جسدش  ... پسرش! حاال بعد از سه انیشا به جز دست راست  میگرفت

 . میکرد   داینامه پ هیرگش رو زده بود همراه 

 بود؟   یاون نامه چ  یخب؟ تو -

 همون   ای شده بود که امشب کار گرگ  اون نامه با دست خط خودش نوشته یتو  -
 . دهیم که به برادرش داده رو به خوردش   یو همون سم کنهی رو تموم م رضایعل

  انیگرده! پسر شا  نیزم گن ی زد و ادامه داد: م یشخندیشد که پرهام ن حبس  نفسم
 خته یر غذاش  یداده بود رو تو  سالش  برادر دوازده  که گرگ به خورد  ی درست همون سم

زد   رضایبه عل یکه نازل ی ریت  یمرگش شد؛ اگر دقت کرده باش یو بان  باعث  سم و همون 
 بود. یحتم سم نبود، زنده بودنش   اونبه شکمش خورده بود و اگر  

 خب؟  -

   ؟یباال انداخت و گفت: چ یی ابرو 

 ؟ یچ  نیری... شسـیمل -

 .ادیب و حکمش بشه  لیتا دادگاه تشک فعال بازداشته  با پدرش  یبه خاطر همکار نمیریش

با هم ازدواج   د یوی و د یشدم و گفتم: پرهام؟ نازل رهیخ رنگش  یاقهوه  ی ها چشم به
 نکردن.

 ؟ یلب زد: چ  یارفته  لیتحل یضرب باال آورد و با صدا  هیو  سرش
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تموم شد، گفتم: به نظرت   یکردم؛ وقت  و شروع به خوندن فاتحه دمی به سنگ کش یدست
 داشت؟   دیام یهنوز به زندگ ایبود؟  یبه مردن راض

آرزو  یکل من  داداش  ؟ینازل ه یبه مردن راض یفرستاد و گفت: ک رونی رو لرزون ب نفسش 
 اش نابود شد.داشت، اما همه 

 شروع شده بود؛ چرا؟  یزود بود، تازه باز  یلیکردم: خ و زمزمه  دمیکش یآه

  سنگ قبر دوخت و گفت: مرگ   یرو  یشده  یحکاک  رو به عکس  سشی و نگاه خ  ستادی ا
 حقه. 

تر کردم،   رو با زبون  دور شد؛ لبم  ازم   یآروم یهارو بست و با قدم  کتش پ یز  تی اهمیب
 نشستم و گفتم: تموم شد آرمان... تمومش کردم. ن ی زم یچهار زانو رو 

  زیچ همه شهیوجود نداره، باورم نم ییرضا یعل  گهید شهیو لب زدم: باورم نم   دمیخند
 ب شد.خو

وجود نداره!   گهید ی و گفتم: فقط من بازم سوختم! رادمان دم یکش به اسمش  ی دست
 .ستمیرادمان سنگ شده، انگار اصال من ن

دادم و با بغض ادامه   آروم ماساژش  کرد،ی درد م یلعنت  یبه خاطر اون گلوله  هنوزم  دستم 
به پناه   نسبت  ه عشقش ب  دیو ید  شه؟ی باورت م دن،یرو فهم تیواقع تمام  دادم: همه 

فکر کنه؛  ازدواجش  شنهادی ... قرار شد رو پادیم  خوشم ازش  گفت  اعتراف کرد و پناهم 
  یو خانواده  شدن! اما خب هنوز مادرجون  یو مجنون  یلیل بگو چه  روو مهراد  نیلیآ
 .کننی با مهراد سرد برخورد م ن یلیآ
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 نشست.  ام گونه  یرو  یسمج که قطره اشک  هم فشردم   یرو رو محکم  هام چشم

 آرمان برام دعا کن، از... از خدا بخواه دوباره نابودم نکنه.  -

زدم و    رونی هاش بره؛ از قبرستون بو خاک تا گرد  دم یکش به مانتوم  ی شدم و دست بلند
 و مهراد رفتم. مامان  سمت 

 کمتر  باهام  دونمی رو م زی همه چ دیمشدم و مامان فه یبستر مارستانیکه ب یروز  از 
شد،  م یشب زندگ نی بغلش کردم و اون شب بهتر هوایشب ب هی نکه یتا ا زد،یحرف م

 . رفتی دوباره به مادرم برگشتم و اون چه مهربون من رو پذ

 ؛سم یوا  شد از حرکت  باعث  رادمان  یگرفته  یکه صدا مهراد رفتم  نی ماش سمت  حرف یب
 . ایو گفت: تو با من ب اشاره کرد  نش یکه به ماش کردم  هش نگا ی سوال

و از  دم یهم کش  یرو تو  هام رو تکون داد؛ اخم  شدم که سرش  رهیدل به مهراد خ دو
 رو باز کرد و لب زد: سوار شو.  ن یمهراد فاصله گرفتم که رادمان در ماش  نیماش

  یزی به دستم وارد نکنم تا خونر یاد یکردم فشار ز  یشدم و سع نیسوار ماش  اطیاحت با
 نکنه. 

 ؟ یچ  هیشد و راه افتاد که متعجب گفتم: بق  ن یرادمان سوار ماش قهیاز چند دق بعد

رو عوض کرد و با   شد، دنده ره یبه رو به رو خ تی اش کرد و با جد چهره  یرو چاشن اخم
 . انیبا پرهام م هیلب زد: بق یخش دار یصدا 

رو روشن   نیداده؛ ضبط ماش ی کینزد  ن یبه ا که انگار به اجبار تن کردی صحبت م یجور
 شد.  یبه من مشغول رانندگ توجهی کرد و ب
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 رو به اطراف  آلودم  و خواب  متعجب  رو باز کردم، نگاه  هام چشم ن ی ماش  ستادنی ا با
و بگه چرا   اره یب یلی دل دیشدم تا شا رهینشدم؛ به خودش خ ی زیچ ی دوختم، اما متوجه

و  دم یکش یبشم. پوف ادهیشد و اشاره کرد که پ اده یپ نیاما از ماش نجا،یاومده ا
 داد.   هیشدم که به کاپوت تک ادهیپ  نیکردم، از ماش باز کمربند رو  حوصلهیب

 کن. رو نگاه  اشاره کرد و گفت: اونجا  ی سمت به

و تهش   سری ب یو کارها  ی هارو دنبال کردم، متعجب به خاطر حرف  رد نگاهش  حرفیب
 شدم. رهیبه پرتگاه خ

 شه؟ی م  یچ فتهیآدم از اونجا ب هیاگر   -

  یریق ی ها به چشم  رهیشال فرو کردم و خ رو داخل گرفتم، موهام  رو از پرتگاه  نگاهم 
 .شهیم ی ضربه مغز ای  رهیمی م  ایرنگش گفتم:  

  تفاوتیانقدر ب فتمم ی... اگر من از اون باال باگر  باشه نفر آشنا  هیو گفت: اگر اون   دیخند
   شه؟یم  یبا ضربه مغز ره یمی م  ای  یگیم

 !  ؟ی تعجب نگاهش کردم و گفتم: چ با

 .کنمیم لب زد: االن روشنت  یطنت یپرش یها تکون داد و با چشم یسر

شل شد، مظطرب داد زدم:   و زانوهام    دینفسم بر د،ی فاصله گرفت و سمت پرتگاه دو ازم
 وونه؟ید یکنی کار م یچ

با   شد؛یپرت م نی پا از پرتگاه  داشت،ی برم گهیسه قدم د  ای رفت تا اگر دو  اونقدر
باال گرفت و   این یرو به نشونه  برم که دستش  تا به سمتش رو برداشتم  اول  قدم  استرس 

 ؟ یترس ی م یداد زد: از چ هیبعد از چمد ثان
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تا حرف بزنم و    کردینم یاری شل شده بود و توان راه رفتن نداشتم، مغزم  هام زانو
 . رهیمی قطعا م فتهیون ارتفاع باگر از ا  دونستمی جوابش رو بدم؛ فقط م

!  شدمی م یکار کنم؟ دوباره همون آدم قبل یمن بدون رادمان چ د؛یکشی سوت م سرم
 . زدمی دوباره تو لجن دست و پا م

 طرف. ن ی ا  ایرفتم و با ترس داد زدم: رادمان ب سمتش   آهسته

 . یبکن یاعتراف هی  دیباال انداخت و گفت: نچ، با  یی ابرو 

برسه،   به گوشش  داشتم  ی که سع یی صدا قورت دادم و با تن ا استرس دهنم رو ب آب
   ؟ی گفتم: چه اعتراف

 !یو گفت: بگو دوستم دار  نشون  لبش   یرو یو پهن پت  لبخند

قدم عقب رفت، با  هیگرد شده بهش نگاه کردم که   یها حبس شد، با چشم نفسم
 کمک  یطرف اون طرف رو نگاه کردم بلکه بتونم از کس نیو ا   دمیکش ی بلند غیوحشت ج

 کس نبود. چیاما ه  رم،یبگ

 .نی ... پاـی پا ایبـ... ب بـ... باشه تو  -

 .رادمانی رادمان ب یبجنب  ری ها د ... زود باش امی نم یتا نگ -

غرورم رو بشکنه!  دم یترسی در اومده بود، م اشکم   گهیشدم، د رهیبهش خ کالفه
 !نمشینب گهیمثل آرمان بزاره و بره و د  دم یترسی م

 یفیخف غیزدم و ج نیزم  یرو ی ها زه یر به سنگ  ی و لگد  دمیدور خودم چرخ یعصب
 ؟ یگیوار گفت: نم  د یو تهد  دیکه خند دمیکش

دارم! به خدا دوست دارم به تموم   و پاک کردم و با بغض لب زدم: دوست   هاماشک 
 مقدسات عالم دوست دارم! دوسـ... 
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 شده نگاهش  شوکه  د؛یدو سمتم  و با عجله  دی پر نی پا ی از بلند یناگهان حرکت   هی با
و با   دمیکش یا کنده کر  غی. جدمیهوا چرخ ی شدم و تو کنده  نیزم  یاز رو   هویکردم که  

 تر بغلم کرد. قفل کردم، محکم  رو دور گردنش  هام دست  ترس رادمان 

 دورت بگردم، باالخره تموم شد... یزد: اله ادیو فر  د یخند یخوشحال با

 

 

 هیمثل بق   دیشا مون یزندگ و فرهاد! داستان  نی رینه ش م،یو مجنون بود یلینه ل  ما
ماست! داستان   یکه داستان زندگ نهیتفاوت داره! تفاوتشم ا هی، اما  ها باشه داستان 
 من و رادمان. یزندگ

من کنار رادمان    کردی فکرش و م یک ،م ید یاما ساده بهم نرس م،یچه ساده بهم دل بست ما
 که لحظه به لحظه دنبالش بودم، برسم. یو آرامش یبه خوشبخت

 

 

 

 

 

 

 

 ـان یپـا

 و نود نه.   صدیهزار و س ک ی سال   دوازده آبان ماه  وقت  به
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 عصر.  یقه یدق 17:40 ساعت

  

 

 هی تونستم  و منم د یاحساس به اتمام رس یسال زحمت و تالش نقاش  کی بعد از  باالخره
 چشمی ب یهایی ها و راهنما به خاطر نقد  زمی از نرگس عز   دینفس راحت بکشم اما با 

و آمنه و نسترن و   حانهی، از راز و راشخواهرانه  ی ها کمک  یهمه  ی، از آرزو برا داشتش 
 !کردن، تشکر کنم یی راهنما کردن و منو  کمکم تونستن   قتکه هر و  گه ید  یهایلیخ

 .آرزوهاتون  تک تک   یخدا پا ی امضا د،یباش رمانام  یه یبق منتظر

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای  
 محفوظ میباشد .  رمانکده

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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