


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��رمشیاس دل به آنچه

 ��رمشیپذ جان و دل در

 ��من عمر گذشت گرچه

 ��رمشیبگ سر ز باز،

 موالنا

 «میالرح الرحمن هللا بسم»                    

 اول فصل

 لهیپ



 

 اطیح آن رنگ،با یخاک و بلند یها وارید آن با عمارت،

 بایز ها، نرده کنار یها گلدان و بایز یها پله آن با بزرگ،

 .بود

 ده وشیدار ی خنده یصدا. بود تر بایز اما عمارت درون

 به یزندگ و عشق ی ترانه و دهیچیپ عمارت در ساله،

 .شدیم نواخته ییبایز

 با بود، نشسته کاناپه یرو که خانم زهرا و دیدویم وشیدار

 .کردیم نگاهش ینگران و یفتگیش

 را لبش شدیم رد چهارگوش زیم کنار از وشیدار که هربار

 .فشردیم هم یرو پلک و گرفتیم گاز

 . داد نشان واکنش. اوردیب طاقت نتوانست نباریا

 ی گوشه به پات باش، مراقب تر، واشی پسرم، وشیدار_

 ..خدا تورو...پسرم باش مراقب.. رهیبگ درد نخوره زیم

 زهرا دست. داد ادامه دنشیدو به و داد تکان یسر وشیدار

 و بود فرزندش تنها وشیدار. نکند ادیز توجه او به که نبود

 زییپا روز نیاول آمد یم ادشی.داشت او به یقیعم یوابستگ

 دلتنگ و تابیب چقدر بفرستد مدرسه به را او بود قرار که

 .بود شده



 توانستیم کوچک نیجن نیا دیشا. دیکش شکمش به یدست

. برساند تعادل به هم را احساساتش و دهد رییتغ را طیشرا

 :کرد زمزمه لب ریز را یا یترک ی ترانه و زد یلبخند

Seni ben، çok sevdim، delicesine 

 

 شدم تو عاشق وار وانهید من

 

Seni ben çok sevdim ölürcesine 

 

 شدم تو عاشق مرگم حد سر تا من

 

Seni ben çok sevdim erkekçesine 

 

 شدم تو عاشق میمردانگ همه با من

 

Bebeğim sana gönlümü verdim 

 

 داشتم یارزان تو به را قلبم من زمیعز



 

Bebeğim sana ömrümü verdim 

 

 دادم تو یپا به را عمرم من زمیعز

 

Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim 

 

 داشتم دوست ، خودت از شتریب یحت را تو من زمیعز

 

Bebeğim ah bebeğim 

 

 زمیعز آه...  زمیعز

 

 ینیس وانیل کی با وش،یدار پدر و خانم زهرا همسر بهمن،

 زیم یرو را ینیس و آمد رونیب آشپزخانه از داغ یچا

 .گذاشت

 ییچا ایب برات، ستین خوب جان زهرا نخور حرص_ 

 . بخور

 . بچم نیزم بخوره ترسمیم بهمن، ستین خودم دست بخدا_



 :گفت یشوخ لحن با بهمن

 که وقته اون.شهیم بزرگ بخوره نیزم نداره، یاشکال_

 . بزرگمهر وشیدار شهیم

 :دیپرس یمهربان با بهمن و دیخند خانم زهرا

  ؟یخورد تویتیتقو یها قرص_

 :گفت بهمن و داد تکان سر زهرا

 کوچولومونو دختر ما و بگذره ریخ به نباریا که انشاهللا_

 . میریبگ بغل

 انشاهلل_

 دهیکش وشیدار به اریاخت یب نگاهش و زد یلبخند بهمن

 در که یاتاق سمت به و آمد ادشی به یزیچ کبارهی. شد

 بعد یکم. رفت داشت، قرار راست سمت بزرگ یراهرو

 بود دستانش در یرنگ یا سورمه ی دوچرخه کهیحال در

 . گذاشت نیزم یرو را دوچرخه و بازگشت

 :داد قرار مخاطب را پسرش خندان یا چهره با خانم زهرا

 یا چرخه دو.دهیخر یچ برات بابات پسرم، نیبب یوااا_

 . یبود دهید روزید که

 نفس نفس و دیدو دوچرخه سمت به سرعت به وشیدار

 :گفت پدرش به رو زنان

 . داشتم دوست که هیهمون.بابا خوبه چقدر.. یوااا_



 چهره حالت از بهمن و شد عشق سرتاسر خانم زهرا نگاه

 .افتاد خنده به وشیدار ی

 . کن استفاده ازش خوب فقط. پسرم باشه مبارکت_

 در را دوچرخه بهمن شود، سوار وشیدار نکهیا از قبل

 ییرایپذ باز درب سمت به کهیدرحال و گرفت دستش

 :گفت رفتیم

 . کن امتحانش اط،یح تو میبر ایب پسرم، نه نجایا_

 نییپا ها پله از پدرش دنبال به و دیپر نییپا و باال وشیدار

 . شد اطیح وارد و رفت

 ذوق با وشیدار و گذاشت نیزم یرو را دوچرخه بهمن

 یپاها وشیدار چون اما نداشت، یکمک دوچرخه. شد سوار

 . نبود افتادنش نگران بهمن داشت، یا دهیکش

 . کرد قشیتشو و کرد دنبال نگاه با را زدنش رکاب یکم 

 .ییایدن سوار دوچرخه نیبهتر... نیآفر پسرم، نیآفر_

 او بابت از الشیخ که بعد یکم بهمن و دیخند وشیدار

 .بازگشت پذیرایي به شد راحت

 

 را نگاهش و نشست دونفره کاناپه یرو ، خانم زهرا کنار

 .دینوشیم را شیچا آرامش با داشت.دوخت او به



 اش مردانه انگشتان انیم بود کنارش که را او دست بهمن

 :گفت یمهربان لحن با و فشرد

 اجاره که رو عباس ی بمونه،خونه بچه نیا اگه کردم نذر_

 براشون دیجد ی خونه کی دمیشا.بخرم براشون کرده،

 . دمیخر

 :دیپرس حواس یب و متعجب خانم زهرا

 ! عباس؟_

 . بود خراب شیمال اوضاع کمی که یهمون گم،یم دوستمو_

  داد تکان یسر خانم زهرا

 . اومد ادمی. خدمتت دوران دوست.آهاا_

 . کرد استقبال او میتصم از تیرضا با بعد یکم

 منم جان، بهمن یگرفت یخوب یلیخ میتصم. خوب چه_

 . موافقم باهات

. دینوش را شیچا و برداشت را فنجان و زد یلبخند بهمن

 رادیا به عادت.نگفت یزیچ نحالیا با بود، شده سرد یچا

 . نداشت گرفتن

 درون را فنجان و دینوش عادت طبق هم را جرعه نیآخر

 . گذاشت ینیس

 :برخاست جا از سپس

 . جان زهرا نکنه درد دستت_



 . داد تکان یسر لبخند با خانم زهرا

 . زمیعز یختیر ییچا خودت. جان نوش_

 لباس کهیدرحال بعد یکم. رفت اتاقشان سمت به بهمن 

 کرده ضیتعو یل شلوار و روشن یآب راهنیپ با را شیها

 سر دیرس خانم زهرا مشام به که سردش عطر.بازگشت بود

 :دیپرس و کرد بلند

  بهمن؟ شرکت یریم_

 جواب حال همان در و کرد مرتب را راهنشیپ ی قهی بهمن

 . داد را خانم زهرا

 از. شده تنگ براش دلم.بزنم عباس به سر کی رم،یم_

 . شرکت رمیم هم اونجا

 زد پلک آرام خانم زهرا

 . برسون سالم براشون. سالمت به برو باشه_

 . شد خارج عمارت از و داد تکان سر بهمن

 فرمان پشت و کرد باز را رنگش یمشک بنز درب

 را نیماش. بود راه یساعت کی عباس ی خانه تا.نشست

 . افتاد راه و کرد روشن

 به.شد ادهیپ نیماش از دیرس که زده زنگ یآب درب مقابل

 یصدا بعد یکم. فشرد را زنگ و برداشت قدم در سمت

 . دیشن را عباس



 زنه؟یم در هیک هیک_

 یم دنشید یبرا ها موقع نیهم بهمن، دانستیم عباس

 . کردیم گل کردنش یشوخ هم نیهم یبرا.دیآ

 . دیخند بهمن

 . کن ست،بازین بهیغر_

 قامت و شد باز بهمن منتظر نگاه مقابل در درب بعد یکم

 . شد انینما در ی آستانه در عباس رنجور و الغر

 . یاومد خوش ،یشگیهم اری سالم،_

 کنار عباس یوقت و داد را سالمش جواب یگرم به بهمن

 . شد خانه اطیح وارد رفت

 سرخ یها بیس و آب پر حوض آن با کوچک، اطیح

 . بود ییایدرونش،رو

 خانه وارد هم با و دیکش آغوش در مردانه را بهمن عباس

 شکوه با و بزرگ عمارت به نسبت عباس ی خانه. شدند

 خانه نیا در که یآرامش بهمن اما.بود کوچک یلیخ خودش

 تک تک وجود از که یآرامش. دیپرستیم را زدیم موج

 بخاطر که ییها کاسه به. شدیم منتقل او به خانواده یاعضا

 . کرد نگاه بود گذاشته نیزم یرو سقف، از آب کردن چکه

 :گفت خنده با و شد او نگاه متوجه عباس

 . کنه درست مارو سقف نیا ارمیب ویکی دیبا_



 عباس که بود جالب شیبرا.کرد نگاهش لبخند با بهمن

 به واقع در و آورد یم زبان بر خنده با را مشکالتش

 به تا گرفتیم ادی دیبا هم او. دیخندیم مشکالتش

 خانم زهرا مشکل توانست؟یم چگونه اما.بخندد مشکالتش

 .نبود یکوچک مشکل

 به عباس یها پسر نشست، نیزم یرو نکهیا محض به

 .شدند زانیآو کولش و سر از و آمدند سمتش

 به و دیکش عباس طانیش و شر یها پسر سر به یدست بهمن

 . کرد سالم هم آنها

 :داد قرار مخاطب را پسرانش یجد و کرد یاخم عباس

 .بکشه نفس بهمن عمو ن،یبزار نینیبش_

 بهمن کنار مودب و کردند جور و جمع را خودشان ها پسر

 به که یمرتب و نو یها شلوار و شرتیت به عباس.نشستند

 :داد قرار مخاطب را بهمن و کرد اشاره بود شیها پسر تن

 . تنشونه ،یگرفت براشون هارو لباس نیا که یموقع از_

 داشت سال ده که محمد آنها انیم از و دندیخند ها پسر

 :گفت

 .بهمن عمو ممنون م،یدار دوسشون یلیخ_

 . داد تکان یسر و دیخند بهمن



 دو.گهید لباسه دست کی.نیبپوش یخوش به. نداره قابلتونو_

 . شهیم کهنه گهید روز

 را حالش مفهومش پر ی جمله و دیشن را عباس یصدا

 . کرد دگرگون

 تو جاش...نه یکرد که یمحبت یول شه،یم کهنه لباس_

 . است تازه شهیهم قلبمون

 آشپزخانه از یچا ینیس با عباس خانم خانم، زهره بعد یکم

 .گذاشت بهمن مقابل را ینیس و آمد رونیب

 بعد یکم. کرد یاحوالپرس و سالم هم خانم زهره با بهمن

 .بود او مخاطبش. دیشن را عباس یصدا

 ! شیارینم نورایا گهید خبر؟ چه وشیدار از_

 را یچا از یکم عادت طبق و برداشت را فنجان بهمن

 .ختیر ینعلبک داخل

 لبخند و دوخت عباس اهیس چشمان به را نگاهش سپس

 .زد یخجول

 .جان عباس ادینم خودش_

 داد تکان یسر عباس

 .خورهینم ما به کالسش دمیفهم_

 .داد نشان واکنش سرعت به بهمن

 



 .ستین نطوریا.عباس هیحرف چه نیا بابا، نه_

. گذاشت شینما به را خرابش یها دندان و دیخند عباس

 :داد قرار مخاطب را بهمن خنده با هم خانم زهره

 .نیرینگ یجد.بهمن آقا کنه،یم یشوخ باهاتون_

 بود بهمن و عباس نیب که یبزرگ و کوچک یها تفاوت 

 جوش، و جنب پر عباس و بود آرام بهمن. نبود مهم اصال

 توجه انیشا ی نکته اما.گرا برون عباس و گرادرون بهمن

 کنار گریکدی با شانیها تفاوت وجود با دو هر که بود نیا

 نه. بودند کرده قبول بودند که همانطور را گریهمد و آمده

 مثل بهمن نه و بشود بهمن مثل بود کرده تالش عباس

 زمان تا شانیسرباز دوران از. بودند هم ی شانه به شانه.او

 . حال

 .دینوش را شیچا و داد تکان یسر بهمن

 و خوردند یچا خوردند، یچا و نشستند هم دور یساعت

 گوشه ی خرده خاک خاطراک و زدند حرف زدند، حرف

 دوران تا شان ییآشنا دوران از.کردند بازگو را ذهنشان

 .رفتنشان خدمت

 گفتند،از مشکالتشان از گفتند، شانیها درد از هم بعد

 نیا در و. گفتند شانیها یناراحت از و گفتند شانیها یخوش

 چکه بهمن ی خانه سقف اگر که برد یپ نیا به عباس انیم



 قلبش از خون زهرا، مشکل بخاطر شیجا به کند،ینم

 . چکدیم

 . برخاست جا از و کرد تشکر خانم زهره از بهمن

 : دیپرس عباس

  ؟یبر یخوایم یزود نیهم به_

 . نشاند لب بر یلبخند بهمن

 کنارش نطوره،یا تشیوضع که االن زهرا، شیپ برم دیبا_

 . تره راحت المیخ باشم

 :داد تکان یسر عباس

 .یراحت که طور هر_

 بیج از تومان هزار پانصد بهمن دندیرس که در دم

 راهنیپ بیج در یخداحافظ نیح و آورد رونیب شلوارش

 . گذاشت عباس

 . کرد اخم عباس

 ! یدیم صدقه. بهمن هیچ ها کار نیا_

 .دیکوب عباس ی شانه به ضربه چند بهمن

 . محمده تولد هیهد عباس، نکن شلوغش_

! بود؟ محمد تولد. کرد نگاهش شده مات لحظه چند عباس

 ها بچه و خانم زهره خرج و دخل و خانه اجاره فکر آنقدر



 برده ادی از را پسرش تولد که بود کرده مشغول را ذهنش

 .بود

 بار، هر بهمن.زد یقیعم لبخند و نشست اشک به چشمانش

 اظهار اش خانواده و او به را محبتش ،یشکل هر به

 .کردیم

 . ختیر لحنش در بود عالقه و عشق چه هر

 بعد ماه چند و یبرس خواستت به انشاهللا.. مرد یمرد_

 .باشه بغلت تو دخترت

 شود نیماش سوار نکهیا از قبل و داد تکان یسر بهمن

 .داد را او جواب

 انشاهللا_

*** 

 

 پوران مقابل را رنگ یصورت دخترانه راهنیپ خانم زهرا

 مخاطب را او ذوق با و داشت نگاه شانیهمسا زن خانم،

 . داد قرار

 . قشنگه چقدر نیبب پوران یوااا_

 .داد تکان سر جوابش در و دیخند او ذوق به خانم پوران

 . یلیخ آره_

 :دیپرس و شد کنجکاو سپس



  ؟یبزار خانم پرنسس نیا یرو یخوایم یاسم چه حاال_

 یخوشحال شدت از چشمانش و دیکش شکمش به یدست زهرا

 . زد برق

 ..پرنده کی اسم ای.. پرستو مثال. دونمینم_

 . دیخند غش غش خانم پوران

 ققنوس مثال ای_

 خانم، پوران دختر نینگ و وشیدار بلند یصدا لحظه همان

 کاناپه یرو از زهرا. دیرس گوش به شان اطیح داخل از

  شد بلند

 . رفت پنجره سمت به و

 وشیدار به آن، شفاف ی شهیش پس از و ستادیا پنجره کنار

 شده یسوار دوچرخه مشغول عمارت، اطیح در که نینگ و

 .دوخت چشم بودند

 :داد قرار مخاطب را وشیدار و زد ادیفر باال همان از

 .بخور وهیم کمی باال ایب.. ؟یستین گرسنه مادر وشیدار_

 :گفت بکند دل اش دوچرخه از توانستینم که وشیدار

 یباز میدار. خورهینم نمینگ. خورمینم من.مامان نهه_

 . میکنیم

 خانم پوران یصدا حال همان در و کرد ینچ نچ خانم زهرا

 . دیشن را



 .کنن شونویباز ها بچه بزار زهرا، نجایا نیبش ایب_

 خانم پوران سمت به و کرد رها را پوریگ ی پرده زهرا

 .زد لبخند و نشست کاناپه یرو مقابلش. آمد

 .رمیبگ سخت دینبا.یگیم راست_

 و برداشت وهیم ظرف داخل از را کارد خانم پوران

 .شد سرخش بیس کندن پوست مشغول

 وشیدار به حد از شیب فقط زهرا، یریگینم سخت تو_

 خوادیم یچ هر.ستین خوب هم توجه همه نیا. یکنیم توجه

 فردا پس فردا ن،یدیم گوش گهیم یزیچ هر ن،یخریم براش

 یک نیبب شه،یم مشکل دچار پسر نیا اد،یب ایدن به بچت که

 .گفتم بهت

 .انداخت نییپا را سرش و دیگز را لبش خانم زهرا

 . ستین ینگران یجا. پوران هست حواسمون ما_

 را اش کنده پوست بیس و انداخت باال یا شانه خانم پوران

 .کرد میتقس قسمت دو به

 .یدونیم خودت_

 .زد بیس به یبزرگ گاز و گفت را نیا

 دند،واردیخندیم کهیحال در نینگ و وشیدار بعد یکم

 .شدند عمارت



 زنان لبخند و کرد نگاه نینگ یفرفر یموها به خانم زهرا

 :داد قرار مخاطب را او

 . جان نینگ یدار یقشنگ یموها چه_

. آمد خانم زهرا سمت به اخم با وشیدار و دیخند نینگ

 :دیپرس و نشست کاناپه یرو کنارش

 ؟یچ من پس_

 به عشق با و کرد نوازش را وشیدار اهیس یموها زهرا

 .کرد نگاه خمارش ی سوخته یا قهوه چشمان

 .پسرم قشنگه هم تو یموها_

 پر لبخند و کرد درست را او دیسف راهنیپ ی قهی و گفت

 . دیپاش شیرو به یمهر

 کردن حتینص.دارد تکان راست و چپ به یسر پوران

 و جهینتیب یکار. بود دنیکوب هاون در آب مانند زهرا

 : دیپرس و کرد نگاه وشیدار به یا لحظه.هودهیب

 گرفتن تیآبج یبرا یقشنگ رهنیپ چه بابات و مامان نیبب_

 . وشیدار

 یب وشیدار. ماند وشیدار واکنش منتظر و گفت را نیا

 به را سرش بعد یکم و کرد نگاه را خانم پوران حرف

 . چرخاند نینگ سمت



 مهین خوردن از وبعد کرد نازک یچشم پشت خانم پوران

 قرار مخاطب را زهرا و برخاست جا از بشیس گرید ی

 :داد

 گهید ما اجازت با. ممنون. جان زهرا یدیکش زحمت_

 .میبر

 یزیچ جوابش در خواست و برخاست شیجا از زهرا

 و دیچیپ دلش ریز یوحشتناک درد لحظه همان که دیبگو

 .شد جمع اش چهره

 .شد ینگران از پر پوران نگاه

 نطوریهم هم لحنش 

 زهراا؟ شدیچ_

 :زد زجه درد شدت از و گذاشت دلش ریز را دستش زهرا

 خداااا ییییآ یییییآ_

 .شد یجار شیپا کنار از خون قطرات بعد یکم

 به و دیکوب چپش دست پشت راستش دست با خانم پوران

 . رفت سمتش

 .نده مرگم خدا یوااا_

 :دیپرس بعد یکم و کرد نگاه را مادرش دهیترس وشیدار

 مرد؟ بچه بازم_



 چیه یب شیها اشک و کرد هیگر بلند یصدا با خانم زهرا

 .شد روان ییتقال

 بعد شود، ساکت تا کرد اشاره وشیدار به خانم پوران

 . برد حمام سمت به را او و گرفت را خانم زهرا یبازو

 کرد زمزمه گوشش ریز همانطور

 . گهید ادیم شیپ.جان زهرا نباش ناراحت_

 توانستیم مگر نباشد؟ ناراحت توانستیم زهرا مگر اما

 یم اتفاق نیا که بود یبار نیچندم نینکند؟ا هیگر

. شود دار بچه تواندینم گر،ید که بود گفته او به دکتر.افتاد

 . بود نکرده گوش حرف او اما

 کیتحر را اش یعصب یها سلول خانم پوران ی جمله

 .کرد

 ...بعد ی دفعه انشاهللا_

 .کرد قطع را او ی جمله بلند یصدا با

 .. شد تموم گهید پوران، ستین کار در یبعد ی دفعه_

 :کرد تکرار و سوخت چشمانش

 . شد تموم_

 یبرا.ستیگر دوش ریز توانستیم تا و شد حمام وارد

 یبود،برا رفته نیب از که یکوچک نیجن یبرا خودش،

 . بود شده تمام که یدیام و اش رفته باد بر یآرزو



 رفت اتاق به. بود رفته خانم پوران آمد، رونیب که حمام از

 به و دیکش دراز تخت یرو ش،یها لباس دنیپوش از بعد و

 به.ندارد هم را شیموها کردن خشک زحمت خودش

 کرده زانیآو یصندل یرو که یا بچگانه یصورت راهنیپ

 . دیجوش اشکش چشمه و کرد نگاه بود

 دراز خانم زهرا کنار و شد اتاق وارد وشیدار بعد یکم

 .دیکش

 

 :دیپرس و کرد نوازش را او سیخ یموها

  ؟یکنیم هیگر یدار مرده میآبج نکهیا بخاطر_

 و کرد پاک بود شده روان اش گونه یرو که یاشک زهرا

 :دیپرس وشیدار که بدهد را وشیدار جواب خواست

  م؟یباش تا سه ما فقط ؟یارین بچه گهید شهینم_

 وشیدار سوخته یا قهوه چشمان به یقیعم غم با خانم زهرا

 :دیپرس و کرد نگاه بلندش یها مژه و

 ؟یباش داشته خواهر یندار دوست تو پسرم؟ چرا_

 .زد پلک آرام وشیدار

 تییاذ شه،یم ینجوریا همش یوقت.. یول دارم، دوست_

 .ندارم دوست من.یشیم



 را اش دهیکش انگشتان و گرفت را او دیسف دست خانم زهرا

 .دیبوس

 .من مهربون پسر_

 . دیپرس کبارهی وشیدار

  چشه؟ پسر مگه ؟یدار دوست دختر انقدر چرا اصال_

 نگران یصدا بدهد، را او جواب خانم زهرا نکهیا از قبل

 و دیرس گوش به زدیم صدا را خانم زهرا داشت که بهمن

 . شد اتاق وارد و دیرس راه از هم خودش بعد یکم

 وجودش به عالم غم زهرا ی دهیپر رنگ ی چهره دنید با

 .رفت او سمت به و شد ریسراز

 :گرفت را سردش دست و نشست تخت ی لبه کنارش

 چطوره؟ حالت االن.. زهرا، شد یچ گفت بهم خانم پوران_

 .افتاد هیگر به دوباره جمله نیا دنیشن با خانم زهرا

 و برود رونیب اتاق از تا کرد اشاره وشیدار به بهمن

 رفت رونیب اتاق از یوقت. برخاست تخت یرو از وشیدار

 . آمد حرف به شیها زجه انیم خانم زهرا

 نیا.مینخور بدرد زن من بهمن، ندارم اقتیل اصال من_

 دهیفا هم دوا و قرص. فتهیم اتفاق نیا که هیبار نیچندم

 نداره دهیفا زیچ چیه گهید.. نداره

 .فشرد را او دست و کرد اخم بهمن



 نیا ندارم؟ اقتیل یچ یعنی.. زهرا؟ یزنیم هیحرف چه نیا_

 بابتش خودتو.. زمیعز افته ینم فقط تو یبرا که اتفاق

 . نکن سرزنش

 :دینال و کرد پاک را شیها اشک خانم زهرا

 اقتیل اگه... بهمن، زدم دخترو ی بچه ریخ گهید من_

 .دادیم بهم خدا داشتم

 .نشست تخت یرو خانم زهرا و کرد ینچ نچ بهمن

 تونمینم گهید که سالمه چند من مگه سخته؟ چقدر یدونیم_

 هااا؟ بشم؟ مادر

 .شد روان دوباره شیها اشک و گفت

 دلت ته شهیهم دونمیم من نه مگه ،یگینم یزیچ االن تو_

 .یباش داشته هم دختر کی یخواستیم

 نوازش را پشتش و گرفت آغوش در را خانم زهرا بهمن

 .کرد

 هی وش،یدار کنار یروز هی خواستمیم من جان، زهرا_

 یراض طیشرا نیا وجود با یول م،یباش داشته هم دختر

 اصال شهبا تو دنیکش زجر و شدن تییاذ بهاش ستم،اگرین

 .ستمین یراض

 چاره دیبا.ندیبب پژمرده و نیغمگ را او نداشت طاقت گرید

 حل را مشکل نیا و دیشیندیم یا چاره. دیشیاند یم یا

 شیابروها گره و دیرس ذهنش به یفکر لحظه همان.کردیم



 بهمن و آمد رونیب او آغوش از خانم زهرا.شد باز یکم

 قیعم. گرفت قاب دستانش با اورا اشک از سیخ صورت

 :دیپرس و کرد نگاه چشمانش به

 میباش داشته دختر فرزند هی که باشه یا گهید راه اگه_

 زهرا؟ یکنیم قبول ؟یچ

 با زد؟یم حرف یراه چه از بهمن.خورد جا خانم زهرا

 :دیپرس و کرد نگاهش یگنگ

 ؟یراه چه مثال_

 .زد برق اش یآب و سبز چشمان و زد یلبخند بهمن

  ؟ میکن قبول یخواندگ فرزند به بچه دختر هی نکهیا مثال_

 انتظار.کرد نگاهش سکوت در لحظه چند خانم زهرا

 اصال. بود شده شکه. بشنود را یا جمله نیچن نداشت

 را او جمالت گرید یبار.دهد نشان یواکنش چه دانستینم

 . آمد حرف به مکث با و کرد مرور ذهنش در

 . بودم نکرده فکر بهش... بهمن دونمینم_

 . کن فکر حاال.نداره یاشکال_

 . دیگز محکم را لبش زهرا

 ...یول نداره یاشکال که من نظر از_

 وشیدار هم ینجوریا. کن قبول. زهرا بزار کنار و دیترد_

 . شهیم کم بهش نسبت تو یوابستگ هم ادیم در ییتنها از



 تا. رفت فرو فکر به و داد جلو را شیها لب خانم زهرا

 فکر کند قبول یخواندگ فرزند به را یا بچه که نیا به بحال

 .دیرس ینم بنظر هم یبد ،فکریول. بود نکرده

 :دیپرس بهمن شد، یطوالن که سکوتش

 جو و پرس یستیبهز اداره میبر فردا خانم؟ هیچ نظرت_

 کار تو ینطوریا.میدار طشویشرا یمال لحاظ از که ما م؟یکن

 . میشیم کیشر هم ریخ

 اقیاشت از پر نگاهش. کرد نگاه بهمن چشمان به خانم زهرا

 که بود یراه نیا اگر. گفتینم یبد زیچ بهمن. بود

 که یدختر مادر و شود کیشر یریخ کار در توانستیم

 .برود را راه نیا بود حاضر نه؟ که بشود،چرا ندارد مادر

 میبر باشه،_

***** 

 

 وشیدار.داشت نگاه وشیدار مقابل را قرآن خانم زهرا

 قرآن ریز از بعد. را مادرش انگشتان سپس. دیبوس را قرآن

 .نشست بهمن نیماش در و کرد عبور

 . دیپاش شیرو به یپرمهر لبخند خانم زهرا

 .یبد خوب امتحانتو انشاهللا. پسرم سالمت به_



 خانم زهرا یبرا و دیکش نییپا را نیماش شهیش وشیدار

 . داد تکان دست

 :گفت و دوخت خانم زهرا به را نگاهش بهمن

 .دنبالت امیم برگشتن من پس جان زهرا_

. شد دهیکش وشیدار سمت به اریاخت یب خانم زهرا نگاه

 هم نیهم و ستیچ هیقض نیا به وشیدار واکنش دانستینم

 . کردیم نگران یحدود تا را او

 . داد را بهمن جواب و نشاند لب بر یلبخند یسخت به

 . باشه_

 یمشک بنز هیثان از یکسر در و کرد روشن را نیماش بهمن

 .شد محو خانم زهرا چشمان مقابل از رنگ

 .شد عمارت وارد و بست را در 

 و گرفت وضو. داشت دادن انجام یبرا کار کی فقط حال

 یاشک چشمان با.کرد سر را دشیسف دار گل نماز چادر

 و رفت رکوع.زد صدا را خدا دل ته از و بست قامت

 باز و ختیر اشک. زد شیصدا و کرد سجده. زد شیصدا

 . کرد شیصدا هم

 به بخششش، و او به رحمش، و او به.داشت اجیاحت او به

 رانیو قطعا کردیم شیرها او اگر. فضلش و او

 . شدیم رانیو.شدیم



 سمت به را دستانش.کرد پاک را شیها اشک و داد سالم

 :کرد زمزمه دل ته از و برد آسمان

 تو از فقط. بشنو صدامو کنمیم خواهش ازت ایخدا_

 . کن برآورده حاجتمو. تو از فقط.خوامیم

 زنگ لشیموبا که بود خدا با ازین و راز مشغول همانطور

 اش سجاده کردن جمع از بعد و آورد در را چادرش. خورد

 را رنگ سبز کونیآ و برداشت یعسل یرو از را لشیموبا

 .کرد لمس

 .دیچیپ گوشش در بهمن یصدا بعد یکم

 . نمییپا من. جان زهرا_

 . اومدم. اومدم_

 سپس. رفت شیها لباس کمد سمت به و کرد قطع را تماس 

 در یدیسف ریحر شال و مانتو لباس، از یانبوه انیم از

 .شد خارج عمارت از دنشانیپوش از بعد و آورد

 سالمش جواب بهمن. داد سالم لب ریز و نشست نیماش در

 .کرد روشن را نیماش و داد را

 و بود برقرار سکوت یستیبهز اداره به دنیرس تا

 خدا اما.نکردند سکوت شکستن یبرا یتالش چکدامشانیه

 یحال چه آرامش ظاهر خالف بر خانم زهرا دانستیم

 . داشت



 به قیعم یآشوب. شد متوقف یستیبهز اداره مقابل که نیماش

 و تند را قلبش یها تپش و آورد هجوم خانم زهرا قلب

 . ساخت نامنظم

 دیچرخ بود شده قفل هم در که او انگشتان یرو بهمن نگاه

 :گفت یبخش نانیاطم لحن با و

 . ادیم شیپ رهیخ یچ هر انشاهلل. جان زهرا نباش نگران_

 دو هر سپس. داد تکان سر و زد لبخند یسخت به خانم زهرا

 پله از. برداشتند قدم ها پله سمت به و شدند ادهیپ نیماش از

 از بعد سپس. شدند یستیبهز اداره وارد و رفتند باال ها

 به و شدند ایجو را یستیبهز مسئول اتاق جو و پرس یکم

 .رفتند سالن یانتها

 .شدند اتاق وارد و زدند در

 بود سالش پنجاه حدودا و داشت یدرشت کلیه که یخانم

 اتاق در هم گرید یآقا و خانم چند. بود نشسته زیم پشت

 . بودند

 یرو او ی اشاره با و دادند سالم زن به بهمن و خانم زهرا

 .نشستند یصندل

 یچشم ریز و کرد سکوت داشت اضطراب که خانم زهرا

 صحبت او تا خواست او از نگاهش با و کرد نگاه بهمن به

 .آمد حرف به زن شد، یطوالن که شاننیب سکوت. کند

 است؟ ساخته من از یکمک چه. دییبفرما_



 به شروع و دیچرخ زن یرو خانم زهرا از بهمن نگاه

 :کرد دادن حیتوض

 یخواندگ فرزند به بچه دختر هی میدار قصد ما راستش_

 داره؟ یطیشرا چه میبدون میخواستیم و میکن قبول

 :دیپرس جوابش در و خاراند را اش چانه زن

 د؟یهست نفر چند حاضر حال در_

 . نفر ٣ وشیدار پسرم با. همسرم و من_

 :گفت مقدمه یب زن

 . دیکن قبول رو یا بچه دختر حضانت دیتونینم_

 سرعت به و شد فشرده زن ی جمله با خانم زهرا قلب

 :داد نشان واکنش

 چرا؟_ 

 خانم زهرا ی دهیپر رنگ و کیپ ی چهره یرو زن نگاه

 :داد حیتوض تیجد با و دیچرخ

 

 یا دختربچه حضانت دیتونینم. خانمم نیدار پسر چون_

 .نیکن قبول رو

 :دیپرس  و شد اشک از پر خانم زهرا چشمان

 نداره؟ یراه چیه یعنی_



 . داد تکان نیطرف به را سرش زن

 . کنهیم فرق طیشرا نیبخوا پسر فرزند اگه یول. نه_

 :داد قرار مخاطب را زن بهمن

  سالشه ده همش. خانم کهیکوچ ما پسر یول_

 . زد پلک آرام زن

 .محترم یآقا کنهینم فرق_

 یب و برخاست یصندل یرو از یناراحت با خانم زهرا

 گرید.شد خارج اتاق از بهمن یها گفتن زهرا به توجه

 را زن آن یها حرف از کلمه کی یحت نداشت طاقت

 ها روز نیا او اما. زدینم یبد حرف چارهیب زن.بشنود

 . بود شده نیغمگ و درمانده زودرنج،

 دنبال و کرد یخواه معذرت یستیبهز مسئول از بهمن

 . افتاد راه خانم زهرا

 که را خانم زهرا نیعابر به توجه یب و آمد نییپا ها پله از

 .زد صدا بلند دیدویم او از تر جلو

  زهراااا.. ااا زهرا_

 هیگر با و رساند رنگ یمشک بنز به را خودش خانم زهرا

 . داد قرار مخاطب را بهمن

 بعدا بزار یبگ یخوایم یچ هر.. بهمن ندارم حوصله_

 .بشنوم یچیه خوامینم االن بگو



 او ی گونه یرو که یدرشت یها اشک به افسوس با بهمن

 .کرد باز شیبرا را نیماش درب و دوخت چشم شدیم روان

 عمارت به دنیرس تا و نشست فرمان پشت هم خودش بعد

 . کرد اریاخت سکوت

 شال ،یناراحت و خشم با خانم زهرا شدند که عمارت وارد

 دوباره شیها اشک و کرد پرت یا گوشه را رشیحر

 بسته شیرو به عالم یها در تمام کردیم احساس. شد روان

 .است شده

 :دینال شیها هیگر انیم در و برد آسمان سمت به را سرش

 چرااا؟ ایخدا چراااا چراااا_

 یرو که زهرا دنید با و آمد باال عمارت یها پله از بهمن

 گره هم در شیابروها کردیم هیگر و بود نشسته نیزم

 یتوجه یوقت. زد شیصدا بار چند و آمد سمتش به. خورد

 بر اما لحنش. کرد نگاهش یجد و گرفت را شیبازو نکرد

 .بود ملتمسانه نگاهش خالف

 خودت با که هیکار چه نیها؟ا زهرا؟ هیکار چه نیا_

 خدا. داره گناه بخدا نکن یزار و هیگر انقدر ؟یکنیم

 . دهینرس آخر به که ایدن.خانمم رهیگیم قهرش

 :دیپرس جواب، یجا به و کرد پاک را شیها اشک زهرا



 میخوریم بر بسته در به بار هر چرا. شدم خسته من بهمن_

 جواب یول م،یکنیم تالش همه نیا چرا چرا؟ ها؟

  م؟یریگینم

 چه او به دیبا دانستینم. نشست نیزم یرو مقابلش بهمن

 . بود شده خسته کردن صبر از هم او.دیبگو

 :داد ادامه خانم زهرا

 دلم. پوچه حرف هی نیا.. دردن؟ یب ها مرفع گفته یک_ 

 از رو ما یزندگ انیب زننیم حرفارو نیا که ییاونا خوادیم

 . کنن قضاوت بعد ننیبب کینزد

 و گرفت قاب دستانش با را او اشک از سیخ صورت بهمن

 : داد قرار مخاطب را او یجد اما آرام لحن با

 مارو یچجور و کننیم یفکر چه هیبق ستین مهم که اوال_

 یا گهید کس یزندگ یتو چکسیه چون. کننیم قضاوت

 که هم حاال. بفهمه رو گهید طرف اون حال بخواد که ستین

 ها یلیخ...میدار وشویدار ما تازه،. زمیعز نشده یزیچ

 بچه ی خنده یصدا آرزوشونه. ندارن هم بچه دونهی نیهم

 فکرشو تو که یاونجور ما طیشرا یول.چهیبپ خونشون تو

 . ستین بد یکنیم

 :کرد اضافه مکث با

 .جان زهرا نکن یناشکر_



 او با حق.کرد نگاهش لحظه چند و دیلرز زهرا یها لب

 و آمد خودش به بهمن جمالت با.داشت را وشیدار او. بود

 :آمد حرف به یطوالن یمکث از بعد. داد تکان را سرش

 .مشیدار که خداروشکر. میدار وشویدار ما.یگیم راست_

 همان در. کرد نوازش را پشتش و زد لبخند یسخت به بهمن

 :کرد زمزمه گوشش در حال

 از وشیدار که بزن یآب هی صورتتو و دست پاشو هم حاال_

 .شهیم نگران بچه. نهینب ینجوریا رو تو اومد مدرسه

 سمت به حرف بدون و آمد رونیب او آغوش از خانم زهرا

 .رفت یبهداشت سیسرو

 اش شده مشت دست و کرد دنبال نگاه با را او رفتن بهمن

 ی هیروح زهرا.بود نگرانش.برد شیها لب یجلو را

 نیا با چگونه ن،یا از بعد دانستینم او و داشت یحساس

 .دیآ یم کنار هییقض

******* 

 

 امیالت هنوز او اما. بخشدیم امیالت را ها درد زمان گفتندیم

 هنوز بود، ریدلگ هنوز بود، خسته هنوز.بود نکرده دایپ

 یا چهیدر منتظر هنوز، و بود نیخشمگ هنوز بود، نیغمگ

. دیبگو که به را دردش دانستینم گرید.بود دیام و نور از

  پژمرده روز هر. بود دهینشن را شیصدا انگار که هم خدا



 زین را وشیدار و بهمن موضوع نیا و شدیم قبل از تر

 .بود کرده نگران

 و تر سخت هم مرگ از بهمن یبرا حال نیا در او دنید

 هم او کاش. شدیم نابود داشت هم خودش.بود تر آور عذاب

 فقط ،یکم کند،تا هیگر یها یها زهرا مانند توانستیم

 یکودک از که فیح اما.برود نیب از اش یناراحت از یکم

 : بودند خوانده گوشش در

 .کنهینم هیگر که مرد_

 راهنیپ و دهیکش دراز تخت یرو که خانم زهرا به ینگاه

 کت و انداخت بود گرفته آغوشش در را بچگانه یصورت

 دیپوش را کت. برداشت کمد داخل از را رنگش یا سورمه

 . شد خارج اتاق از سردش عطر زدن از بعد و

 مورد ی برنامه دنید مشغول و نشسته ییرایپذ در وشیدار

 الک در روزها نیا خانم زهرا همانند هم او.بود اش عالقه

. دیدویم کمتر. زدیم حرف کمتر.بود رفته فرو خودش

 . کردیم یباز نینگ با کمتر و دیخندیم کمتر

. بزارد ریتاث هم او یرو زهرا بد حال دیترسیم. دیترسیم

 .گذاردیم ریتاث که بود مطمئن چند هر

 . شد خارج عمارت از و کرد یخداحافظ او از رلبیز

 .ندیبب را نفر کی خواستیم فقط حال

 .شد ادهیپ و کرد پارک زده زنگ یآب درب مقابل را نیماش



 شیبرا را در عباس بعد یکم. ماند منتظر و فشرد را زنگ

 وارد باهم دو هر. شود داخل تا کرد تعارفش و کرد باز

 .نشست مقابلش عباس و داد هیتک یپشت به بهمن. شدند خانه

 و برد یپ خرابش حال به بهمن ی چهره دنید با عباس

 :دیپرس

  شده؟ غرق هات یکشت ؟یمیقد اری شدهیچ_

 خط را اش مردانه یصدا بغض. دیکش ینیسنگ آه بهمن 

 .بود انداخته

 احساس.کنم چکار دیبا دونمینم گهید عباس آوردم کم_

 . بسته بن تهش زارمیم قدم که یا کوچه هر تو کنمیم

 .کرد تنگ را چشمانش عباس

 افتاد؟ اتفاق همون هم باز شده؟یچ_

 یها رگه اش یآب و سبز یها لهیت و داد تکان یسر بهمن

 .گرفت یسرخ

 :کرد زمزمه لب ریز عباس

 . بابا یا_

 . آمد حرف به دوباره بهمن

 تا یستیبهز میرفت هم شیپ ی هفته دو. کنار به هییقض اون_

 یکنیم م،فکریریبگ یخواندگ فرزند به رو بچه دختر هی

  شد؟یچ



 :داد ادامه بهمن و کرد نگاهش منتظر عباس

 دختربچه شهینم میدار پسر چون گفت یستیبهز مسئول_ 

 موقع همون از هم زهرا.میریبگ یخواندگ فرزند به رو یا

 .شد بدتر حالش

 نا ی نقطه به و شد عوض کبارهی عباس نگاه حالت 

 و کردیم فکر یزیچ به داشت که انگار. شد رهیخ یمعلوم

 . کردیم نیسنگ و سبک ذهنش در را یزیچ

 به و برخاست جا از عباس و کرد نگاهش متعجب بهمن

 . رفت آشپزخانه سمت

 . امیب زمیبر ییچا تا دو رمیم_

 علت فقط. بود مشهود بهمن یبرا اش کبارهی حالت رییتغ

 . دانستینم را حالت رییتغ نیا

 : دیپرس بعد قهیدق چند و داد تکان یسر بهمن

 .ادینم در صداشون آن؟ کجا ها بچه یراست_

 .دیشن آشپزخانه داخل از را عباس یصدا

 .اتاقن تو زادم برادر با_

 عباس یصدا ای کندیم احساس نطوریا او دانستینم بهمن

 . دیلرز جمله آن گفتن نیح واقعا

 :دیپرس و داد جلو را شیها لب

  زادت؟ برادر_



 یرو روبه و بازگشت یچا ینیس با عباس بعد قهیدق چند

 .نشست بهمن

 ینعلبک در خودش یبرا یکم و برداشت را شیچا وانیل

 .ختیر یچا

 اش یاشک چشمان دنید با بهمن کرد بلند که را سرش

 .کرد تعجب

 حرف به عباس بپرسد را اش یناراحت لیدل نکهیا از قبل

 : آمد

 اتفاق هی.افتاد بد یلیخ اتفاق هی شیپ روز چند راستش_

 . یناگهان

 زد؟یم حرف یاتفاق چه از عباس. شد کنجکاو بهمن

 . کرد حل حاتشیتوض با را اش یذهن یمعما عباس

 و اومد رشت وحشتناک ی زلزله هی شیپ روز چند_

 . موندن آوار ریز خانمش و برادرم

 و هاج بهمن. شد روان چشمش ی گوشه از یاشک و گفت

 رونیب شیها لب نیب از یبلند یوا و کرد نگاهش واج

 بود؟ نگفته او به یزیچ عباس چرا.جست

 

 . دیشن را عباس یصدا دوباره

 ..راستش_ 



 دنیلرز به شروع شیها شانه و انداخت نییپا را سرش

 .کرد

 دختربچه کی از ینگهدار پس از پسر تا سه با دونمینم_

 یمال لحاظ از نه. بگم راستشو بخوام اگه.... نه ای امیم بر

 چکار دیبا دونمینم... یعاطف لحاظ از نه. امیبرم پسش از

 .کنم

 فکر و یخوریم بر یمشکل به یزندگ در اوقات یگاه

 اما است شده بسته تیرو به عالم یها در تمام یکنیم

 تیرو به یدر یکنینم هم را فکرش که ییجا از درست

 .است ستادهیا در آن پشت خدا و.شودیم باز

 را فکرش که ییجا از درست. داشت یحس نیچن بهمن حال

 نیا از دیبا او و بود دهیتاب اش یزندگ به نور کردینم

 . بود شده معجزه ییگو.کردیم استفاده یخوب به فرصت

 را دیترد و دیفهم جمالت نیا گفتن از را عباس منظور

 . گذاشت کنار

 . زد یقیعم لبخند و نشست اشک به زین او چشمان

 عهده به شویسرپرست میتونیم زهرا و من یبخوا اگه_

 . رمیبگ

 .کرد بلند سر شکه عباس

 ..؟یچ_

 .کرد تکرار را اش جمله و کرد حفظ را لبخندش بهمن



 .بود ناباور هم لحنش. کرد نگاهش ناباور عباس

  بهمن؟ یگیم یجد_

 بهمن دانستیم.دیخند دل ته از عباس و زد پلک آرام بهمن

 از را شنهادیپ نیا و دارد دل در را داشتن دختر یایرو

 به شنهادیپ خواستیم خودش.است نداده یدلسوز یرو

 ریغ اما.بدهد بهمن به را اش برادرزاده گرفتن یسرپرست

 به تشانیوضع دادن شرح با. بود شده هم موفق که. میمستق

 را اش زاده برادر از ینگهدار طیشرا که بود فهمانده او

 :گفت هم نیهم یبرا. ندارد

 .. فقط.. بسپرم؟ بهش مویچشم نور که تو از بهتر یک_

  ؟یچ فقط_

 یبرا که یاتفاق خاطر به شده افسرده کمی بچه نیا فقط_

 باهاش گرفتن ارتباط کمی دیشا. افتاده خانمش و برادرم

 . باشه سخت

 . کرد خاطر آسوده اش جمله با را او بهمن

 ارتباط ها بچه با میبلد زهرا و من باشه، راحت التیخ_

 نیا از مطمئنم.شهیم خوشحال یلیخ هم زهرا...میریبگ

 .کنهیم استقبال شنهادیپ

 :دیپرس بعد یکم و داد تکان یسر عباس

 ش؟ینیبب یخوایم_



 .بود شوق از پر بهمن لحن

 .نه که چرا_

 .زد صدا را اش زاده برادر بلند یصدا با عباس 

 .طرالن... جان طرالن_

 .آمدند رونیب اتاق از عباس یها پسر بعد یکم

 یدختر بعد یکم و کرد نگاه را اتاق درب اقیاشت با بهمن

 از داشت یدار موج رنگ ییخرما یموها که زهیم زهیر

 .شد خارج اتاق

 عباس. دیچیپ هم در را دستانش و داد هیتک وارید به طرالن

 کرد اشاره او به

 .من طرالن از نمیا_

 و شد یاشک او رنگ یا قهوه چشمان دنید با بهمن نگاه

 داد قرار مخاطب را عباس

 طرالنه؟ اسمش_

 :گفت مکث با بهمن و داد تکان سر عباس

 دخترمون رو رو پرنده هی اسم داشت دوست شهیهم زهرا_

 .میبزار

 آغوش به یبرا را دستانش بهمن و زد یلبخند عباس

 .کرد باز هم از او دنیکش

 .دخترم ایب_



 عباس قیعم و گرفت شیها لب یجلو را دستانش طرالن

 اجازه شیعمو از نگاهش با خواستیم ییگو. کرد نگاه را

 .ردیبگ

 . داد تکان سر و زد پلک آرام عباس

 قدم بهمن سمت به و گرفت وارید از را اش هیتک طرالن

 .دیخند ذوق با بهمن و نشست او یپا یرو بعد. برداشت

 به را سرش و کرد نوازش را او دار موج یموها سپس

 .چرخاند عباس سمت

 سالشه؟ چند_

 .سال پنج_

 و کرد استفاده فرصت بود،از عباس ی خانه در که یساعت

 هم شیها تالش. شود یمیصم یکم طرالن با کرد یسع

 او با یا کلمه چند هم طرالن که چرا. داد جهینت یکم

 او به را اش عالقه مورد کتاب اسم بعد و کرد صحبت

 .گفت

 از بهمن داد نشان را ظهر از بعد دو عدد که ساعت عقربه

 . برخاست جا

 یمشک بنز سوار و کرد یخداحافظ طرالن و عباس از

 .شد رنگش

 



 را نیماش بهمن. بود عمارت درب یجلو بعد ربع کی

 .شد ادهیپ و کرد پارک اطیح داخل

 .زد صدا را خانم زهرا و رفت باال ها پله از

 به آشپزخانه از خانم زهرا ی خسته و حالیب آرام، یصدا

 . دیرس گوش

 خانم زهرا کمر دور را دستانش و شد آشپزخانه وارد بهمن

 . دیچیپ بود ستادهیا گاز یپا که

 به پشت از را سرش و زد هم مالقه با را سوپ خانم زهرا

 داد هیتک بهمن ی شانه

 . یبرگشت زود چقدر_

 . دیبوس را او ی قهیشق و کرد خم یکم را سرش بهمن

 . نبودم شرکت_

 . کرد نگاه را بهمن و برگشت خانم زهرا

  ؟یبود کجا پس_

 . زد یینما دندان لبخند بهمن

 هی به راجع دیبا ؟یدار وقت قهیدق چند...عباس شیپ_

 . کنم صحبت باهات مهم موضوع

 آشپزخانه از بهمن همراه به و داد تکان یسر خانم زهرا

 .شد خارج



 اصل سر عیسر.آمد حرف به بهمن نشستند که کاناپه یرو

 .رفت مطلب

 دست از مادرشو و پدر که داره زاده برادر هی عباس_

 . دختره.. و سالشه پنج. داده

 شیپ ذهنش در را او جمالت و زد برق خانم زهرا چشمان

 :گفت زده جانیه. کرد ینیب

 .خب.. خب_

 گفتم. نداره رو ازش یدار نگه طیشرا گه،عباسید یچیه_

 .نجایا مشیاریب و مشینیبب میبر بعد ی هفته یباش موافق اگه

 را دستانش.شد اشک از پر چشمانش و دیخند خانم زهرا

 . برد شیها لب یجلو

 بهمن؟ یگیم یجد_

 آغوش در محکم را او خانم زهرا و داد تکان سر بهمن

 .دیکش

 بهم یتونستیم که بود یخبر نیبهتر. موافقم که معلومه_

 .خداروشکر.یبد

 . کرد نوازش را او پشت بهمن

 جواب یب دعاهات یدیزهرا؟د دهیشن صداتو خدا یدید_

 نموند؟



. داد تکان سر شوق با و آمد رونیب او آغوش از خانم زهرا

 . کرد زمزمه دل ته از

 خدارو... شده معجزه که انگار.. آره..بهمن آره_

 .شکر مرتبه هزار صد خدارو.شکر

 :دیپرس مکث یکم از بعد

 م؟یبگ هم وشیدار به دیبا_

 یحساب ینجوریا. بفهمه خودش بعد ی هفته بزار بنظرم_

 .شهیم ریغافلگ

 دیپاش شیرو به یلبخند خانم زهرا

 بهتره ینطوریا. یگیم راست_

 

******* 

 

 را او که نبود دلش یتو دل.نداشت قرار و آرام

 تاب چطور را روز هفت نیا دانستینم هم خودش.ندیبب

 اش نهیس ی قفسه جانیه شدت از داشت قلبش. بود آورده

 متوقف زده زنگ یآب درب مقابل که نیماش. شکافتیم را

 . داد کف از طاقت شد،قلبش

 بهمن. زد لبخند و کرد نگاه را بهمن خوشحال و زدهجانیه

 شماره و داد یتر پررنگ یلبخند با را لبخندش جواب هم



 یکم و گذاشت گوشش در را لیموبا. گرفت را عباس تلفن

 :گفت دیشن را عباس یصدا که بعد

 .میمنتظر در دم زهرا و من جان عباس_

 نیماش از خانم زهرا همراه به و کرد قطع را تماس سپس

 و عباس قامت و شد باز رنگ یآب درب بعد یکم. شد ادهیپ

 .شد انینما در ی آستانه در طرالن

 دنید با. کند مهار را احساساتش نتوانست خانم زهرا

 دستانش سپس. نشست پا دو یرو و دیخند دل ته از طرالن

 .کرد باز هم از او گرفتن آغوش در یبرا را

 ..دخترم ایب.. زمیعز سالم_

 کسب او از نگاهش با هم باز و کرد نگاه عباس به طرالن

 فشرد، هم یرو پلک نانیاطم با که عباس. کرد اجازه

 و برداشت قدم خانم زهرا سمت به یآسودگ با طرالن

 .انداخت او آغوش در را خودش

 که یوقت و کرد نوازش را او دار موج یموها خانم زهرا

 یا قهوه چشمان به عشق با آمد، رونیب آغوشش از او

 یژگیو نیا با یدختر داشت آرزو شهیهم.کرد نگاه رنگش

 . دار موج یا قهوه یموها و ها چشم با یدختر. باشد داشته

 ی شده آوار دل اش جمله. دیشن را طرالن یصدا بعد یکم

 . لرزاند را خانم زهرا

 .یمامانم هیشب چقدر_



 روان قطره قطره شیها اشک و سوخت خانم زهرا چشمان

 .شد

 قاب دستانش با را فشیظر صورت و دیبوس را او ی گونه

 .گرفت

 باشم؟ مامانت یدار دوست_

. شدند طرالن واکنش منتظر زده جانیه بهمن و عباس

 سه هر داد تکان دییتا ی نشانه به را سرش که طرالن

 .شدند خاطر آسوده و دندیخند

 چه گرید نیا از شتریب. شد آب خانم زهرا دل در قند

. بود خدا طرف از یا هیهد شک یب دختر نیا خواست؟یم

 او یبرا را یداشتن دوست ی پرنده نیا خدا.نداشت شک

 .کند النه قلبش ی خانه در تا. بود فرستاده

 او از بود، شده آسوده طرالن بابت از الشیخ که عباس

 . کرد سفارش بهمن به و کرد یخداحافظ

 ها شب افتاده که ییها اتفاق بخاطر یول ستین خواب بد_

 راحت نیبخون داستان براش یول. برهیم خوابش سخت کمی

 . خوابهیم

 عقب یصندل او با و گرفت را طرالن دست خانم زهرا

 . گرفت یجا

 خاطرش نانیاطم جلب و عباس با صحبت از بعد بهمن

 .شدند عمارت یراه سه هر و شد نیماش سوار



 را طرالن دست مجددا خانم زهرا دندیرس که عمارت به

 نشانش ذوق با را عمارت اطیح وجب به وجب و گرفت

 .داد

 گلدان به و رفت باال عمارت یها پله از او همراه به بعد

 .کرد اشاره داشت قرار ها پله یرو که ییها

 .شعاشقشونم من طرالن، نیبب رو ها گل نیا_

 :کرد زمزمه آرام و زد یلبخند طرالن

 . قشنگن_

 .دیخند هم خانم زهرا

 .یلییخ. آره_

 که گرد پا به. بود گرفته انس او با خوب کم مدت نیا در

 بود آنجا که یا پسرانه یها کفش دنید با طرالن دندیرس

 :دیپرس

 ه؟یک مال ها کفش نیا_

 در شیپا دست از را او یها کفش و شد خم خانم زهرا

 .داد را جوابش حال همان در. آورد

 وشیدار. پسرمه مال_

 درشت رتیح از چشمانش شد، عمارت وارد طرالن یوقت 

 . شد مات و شد



 باشکوه، لوستر بلند، یها وارید  بزرگ، ییرایپذ آن مات

 یها دان شمع و گل، از پر یها گلدان گل، طرح یها تابلو

 . مجلل

 .بود قصر مانند شیبرا شک یب نجایا

 او به را عمارت ی گوشه به گوشه حوصله با خانم زهرا

 احساس عمارت در طرالن خواستیم دلش.داد نشان

 . کند یراحت

. کند پوست بیس شیبرا و نشاند کاناپه یرو را او بعد

 شد، او با صحبت مشغول و داد دستش به که را بیس

 .دیشن اطیح یتو از را وشیدار یصدا

 . اومدممم من.. مامان_

 .کرد نگاه ییرایپذ باز درب به و زد بیس به یگاز طرالن

 کنار که طرالن دنید با و آورد در را شیها کفش وشیدار

 دستش را اش کوله. شد محو لبخندش بود، نشسته مادرش

 .شد عمارت وارد و گرفت

 . کرد نگاه را طرالن رهیخ و خورد یکور گره شیابروها

 .چسباند خانم زهرا به را خودش طرالن

 :داد قرار مخاطب را وشیدار خانم زهرا

 بود؟ چطور امتحانت گلم، پسر سالم_



 نگاه بود طرالن ی شانه یرو که مادرش دست به وشیدار

 اش نهیس ی وارهید به سرعت نیشتریب با قلبش و کرد

 .شد دهیکوب

 

 . بود.. خوب_

. بپرسد طرالن ی درباره وشیدار تا بود منتظر خانم زهرا

 اشاره طرالن به خانم زهرا شد یطوالن که سکوتش اما

 . آمد حرف به خودش و کرد

 ی زاده برادر طرالن. شو آشنا طرالن با جان وشیدار_

 .بشه خواهرت و بمونه ما شیپ نجایا اومده عباس، عمو

 . شد او واکنش منتظر و گفت را نیا

 بدون لحظه چند. شد دار کش و بلند وشیدار یها نفس

 وارد دو با بعد. کرد نگاه را طرالن و خانم زهرا حرف

 .شد اتاقش

 را لبش و کرد دنبال نگاه با را او رفتن. رفت وا خانم زهرا

 نیا جز داشت او از را یبرخورد هر انتظار. دیگز

 . برخورد

 یم در بال یخوشحال از طرالن دنید با او کردیم فکر

 .بود شده برعکس اما آورد



 نگران چشمان به و آمد رونیب شانخواب اتاق از بهمن

 خاطر آسوده را او یکم اش جمله با.کرد نگاه خانم زهرا

 . کرد

 .کنمیم صحبت باهاش من. جان زهرا نباش نگران_

 وشیدار اتاق سمت به بهمن و داد تکان سر آرام خانم زهرا

 .شد اتاق وارد و زد در به ضربه چند. برداشت قدم

 در را شیها زانو و بود نشسته تختش یرو وشیدار

 گونه یرو هیثان هر هم شیها اشک. بود کرده جمع شکمش

 .دیچکیم شیها

 .زدیم ادیفر را یناراحت اش چهره

 .نشست او تخت یلبه و رفت کینزد بهمن

 اش شانه سمت به را سرش و کرد نگاهش افسوس با سپس

 .کرد کج

 یچ از حاال وش،یدار آقا یخواستینم خواهر تو مگه_

 ؟یناراحت

 چشمان به را اش یاشک نگاه و کرد بلند را سرش وشیدار

 .دوخت پدرش یآب و سبز

 . رهیبگ من از مامانو خوادیم.ستین من خواهر اون_

 اما کند نوازش را او سر تا برد جلو را دستش بهمن

 .دیکش عقب را خودش شدت به وشیدار



 .دیکش یقیعم نفس بهمن

 طرالن چون فقط. پسرم رهیبگ تو از مامانو خوادینم یکس_

 تازه.میکن مراقبت ازش میگرفت میتصم ما نداره بابا و مامان

 هر ستین الزم گهید. یایم در ییتنها از هم تو ینجوریا

 . یکن یباز باهاش تا نینگ ی خونه در یبر روز

 :دیپرس بهمن جمالت به توجه یب.دیلرز وشیدار یها لب

 کنه؟ینم مراقبت ازش عموش چرا_

 :داد جواب مکث با و دیچرخ او صورت در بهمن نگاه

 اون. نداره طرالنو از ینگهدار طیشرا عباس عمو پسرم_

 . داره طونیش و شر پسر تا سه خودش

 به یدست و کرد پاک انگشتانش با را او یها اشک بهمن

 .دیکش سرش

 بودنش از هم تو مطمئنم من. بگذره روز چند هی بزار_

 .یشیم خوشحال

 

******* 

 

 اما. بود یسوار چرخه دو مشغول عمارت بزرگ اطیح در

 بدهد آن به را حواسش توانستیم که یزیچ نیآخر

 .بود یسوار دوچرخه



 ریس حبه کی ی اندازه به یبزرگ گلوله که حال مخصوصا

 نگاه مادرش به حسرت با. بود کرده سد را شیگلو راه

 درست مشغول و نشسته نیزم یرو طرالن کنار. کرد

 . بود باغچه گل با آدمک کردن

 نداشت طاقت. گرفت شدت دوباره قلبش ضربان. کرد اخم

 عادت.ندیبب مادرش کنار را زیانگ نفرت خوشگل موجود آن

 . باشد توجه مرکز او شهیهم داشت

 وارید یرو ناخن شدن دهیکش مانند طرالن یها خنده نیطن

 .بود دهنده آزار شیبرا

 فرق هییقض بود شانیهمسا دختر نینگ مانند دختر، نیا اگر

 اما باشد دوست او با توانستیم موقع آن دیشا. کردیم

 ..حال

 نیا.شدیم محسوب یجد یخطر شیبرا او نظرش، از حال

 . بود کرده تحمل را او یسخت به روز چند

 دوچرخه سر. کرد تر بد را حالش مادرش ی خنده یصدا

 به صدا پر دوچرخه تا نگرفت ترمز عمدا و کرد کج را

 یینما خود ی اجازه ادشیفر به سپس. کند برخورد وارید

 . داد

 ..ییییآ_



. کرد رها را یگل آدمک سرعت به و گفت ینیه خانم زهرا

 قدم وشیدار سمت به و برخاست نیزم یرو از بعد

 .برداشت

 .گرفت قاب دستانش با را او صورت دیرس که کنارش

 من؟ پسر شدیچ_

 .انداخت نییپا را سرش و دیلرز وشیدار یها لب

 .ماااامان_

 ها، یدلسوز ها،عادت ها، یدلبستگ ها، یوابستگ از امان

 به کوچک پروانه یها بال شد،یم باعث که ییها توجه و

 ... امان.. امان.. امان. بماند خود ی لهیپ در و بچسبد هم

 صورت در نگاهش و کرد نوازش را او یشانیپ خانم زهرا

 .  آمد در گردش به او

 .گذشت ریبخ گلم، پسر نشد یزیچ_

 نگاه مادرش چشمان به و آورد باال را سرش وشیدار

 .بود ینگران از پر مادرش نگاه.کرد

 .کند پرت اش جمله با را مادرش حواس کرد یسع

 ؟یریگیم پرتقال آب برام_

 را خودش یجا بود خانم زهرا چشمان در که یا ینگران

 .زد لبخند و داد یشادمان به

 . نه که چرا.پسرم آره_



. کرد نگاه طرالن به و چرخاند را سرش اریاخت یب بعد

 یباز اش یگل آدمک با صدا سرو یب و نشسته باغچه کنار

 .کردیم

 قرار مخاطب را مادرش و گرفت را او نگاه رد وشیدار

 داد

 .هست بهش حواسم من_

 را وشیدار ی گونه و دیخند آسوده یالیخ با خانم زهرا

 .کرد نوازش

 .پسرم نیآفر_

 وشیدار.رفت باال عمارت یها پله از و گفت را نیا

 .شد رهیخ طرالن به و کرد تنگ را چشمانش

 .بود او یبرا یبهتر اسم زیانگ نفرت خوشگل موجود

 آن با را اطیح دور تا دور و شد اش دوچرخه سوار دوباره

 .زد دور

 را آدمک بود، شده خسته یگل آدمک با یباز از که طرالن

 .برخاست شیجا از و کرد رها باغچه ی گوشه

 .ستادیا پله نیسوم یرو و رفت باال عمارت یها پله از

 بیترک چقدر. دیکش ایباخ نیدف یها برگ به را دستش 

 .داشت دوست را یا پسته مغز سبز و پررنگ سبز رنگ



 سمت به و کرد رها اطیح وسط را اش دوچرخه وشیدار

 استفاده آمده شیپ فرصت از دیبا.برداشت قدم طرالن

 . کردیم

 طرالن از تر باال پله کی و آمد باال ها پله از آرام آرام

 از پر چشمانش و دوخت او به باال از را نگاهش. ستادیا

 . شد شرارت

 . زد یهیمل لبخند و چرخاند او سمت به را سرش طرالن

  ؟یبش داداشم یخوایم تو_

 او جواب در دیبا حال داد، قورت را دهانش آب وشیدار

 و چپ به را سرش و کرد نگاهش اخم با گفت؟یم چه

 . داد تکان راست

 خواهرم چوقتیه هم تو..شمینم داداشت چوقتیه من_

 . یشینم

 :داد ادامه و کرد نگاهش نفرت با

 یریبگ ازم بابامو مامان زارمینم_

 هلش و گذاشت او ی نهیس ی قفسه یرو را دستش و گفت

 . داد

 گوش غیج و افتاد نیزم یرو پله نیسوم از کوچک طرالن

 . دیرس خانم زهرا گوش به خراشش



 درب سمت به و کرد رها را یخون پرتقال اضطراب با

 . کرد تند پا عمارت

 اما. دیترس دیلرزیم و زدیم نفس نفس که وشیدار دنید با

 وجودش تمام افتاد طرالن به نگاهش و دیرس پاگرد به یوقت

 . بست خی

 یپهنا به و شده آغشته خون به کوچکش ی پرنده یشانیپ

 . ختیریم اشک صورت

 . کرد نگاه را وشیدار ناباور

  وش؟یدار یداد هولش تو_

 خانم زهرا.داد تکان راست و چپ به را سرش وشیدار

 . داد تکانش و گرفت را شیها شانه

 بگوو راستشو_

 

. کرد نگاهش افسوس با خانم زهرا و افتاد هیگر به وشیدار

 راهنشیپ وشیدار که برود طرالن سمت به خواست سپس

 . دینال و زد چنگ را

 نرووو_

 به طرالن غیج دنیشن با بود، خواندن نماز مشغول که بهمن

 یشانیپ دنید با. رساند آنها به را خودش و داد سالم سرعت



 آغوشش در و رفت سمتش به سرعت به طرالن یخون

 .دیکش

 بود افتاده یاتفاق  چه نکهیا حدس اما. نبود ها اتفاق ناظر

 طرالن بلند غیج و خانم زهرا یصدا. نبود یسخت کار

 .بود زیچ همه یایگو

 .زد ادیفر و چرخاند دیلرزیم که وشیدار سمت را سرش 

  ؟یکرد چکااار پسررر ییییکرد چکار_

 یها اشک خانم زهرا و افتاد سکسکه به ترس از وشیدار

 .کرد پاک دستانش با را او

 را خانم زهرا دیلرزیم خشم از شیصدا کهیحال در بهمن

 .داد قرار مخاطب

 .نکن نازش..زهرا نکن نااازش_

 به توجه یب خانم زهرا. شد شتریب وشیدار یها سکسکه

 به را سرش و دیچیپ وشیدار ی شانه دور را دستش بهمن

 چسباند اش نهیس

.. بده هم وشیدار حال ینیبینم.. نزن داد.. بهمن باشه_

 دهیم قول گهید.مونهیپش هم خودش یول کرده اشتباه درسته،

  وش؟یدار نه مگه. نکنه کارو نیا

 گشاد تعجب شدت از بهمن چشمان. نگفت یزیچ وشیدار

 نکهیا یبجا خانم زهرا. اوردیب در شاخ بود مانده کم.شد

 .کردیم حتینص را او کند هیتنب را وشیدار



 زد هیکنا بهمن

 ...کن قشیتشو... نیآفر.. زهرا نیآفر_

 دیغر هم خانم زهرا

 بوده، اشتباه و بد یلیخ بهمن،کارش کنمینم قشیتشو من_

 حل رو یزیچ کردن دادیب و داد. نزن داد سرش گمیم فقط

 . کنهینم

 ی پله یرو را طرالن و آورد در بشیج از یدستمال بهمن

 .نشاند اول

 را اش یشانیپ خون و دیکش زخمش یرو را دستمال سپس

 .بود یسطح زخمش که کرد شکر را خدا.کرد پاک

 بود خانم زهرا آغوش در که وشیدار به را نگاهش سپس

 کرد اخم و دوخت

  ؟یکن یخواه معذرت خواهرت از یخواینم_

 دلش.کرد نگاه را پدرش حرف بدون لحظه چند وشیدار

 :بزند ادیفر بلند یصدا با خواستیم

 . ستین  من خواهر اون_

 حرف به مکث با. شدیم بدتر طیشرا قطعا نگونهیا اما

 .دیلرزیم شیصدا.آمد

 .دیببخش_

 .فشرد را او ی شانه خانم زهرا



 .اتاقت تو برو زود_

 حرص پر بهمن و شد عمارت وارد سرعت به وشیدار

 .دیخند

 کرد اخم خانم زهرا

 بهمن؟ یخندیم یچ به_

 .شد یجد و کرد متوقف را اش خنده سرعت به بهمن

 ..زهرا تو یها کار به_

 آغوش در دوباره را طرالن و دیتن هم در شیابروها

 .گرفت

 کار یوقت چرا بوده؟ اشتباه کارش بفهمه یزارینم چرا_

 شهیهم قراره زهرا؟ چرا بشه؟ هیتنب یزارینم کرده یاشتباه

  ؟یکن هیتوج رو اشتباش یها کار ؟یکن دفاع ازش

 .دیچیپ هم در را دستانش خانم زهرا

 .بهمن است بچه هنوز وشیدار_

 زهرا کنار از شدن رد نیح و رفت باال ها پله از بهمن

 :گفت خانم

 .بشه بزرگ که رهیبگ ادی دیبا پس

 کاناپه یرو را طرالن شدند، که عمارت ییرایپذ وارد

 .رفت آشپزخانه سمت به خودش و نشاند



 طرالن کنار و بازگشت داغ حوله کی با بعد یکم

 غم، با. کرد نگاهش و گذاشت سرش یرو را حوله.نشست

 .یدلسوز با درد، با

 . دادیم ادی او به زهایچ یلیخ دیبا. کرد فکر خود با بمن

 . دیکش طرالن یموها به یدست

 هیگال نه زد،یم یحرف نه. بود مظلوم چقدر کوچک ی پرنده

 .کردیم یا

******* 

 

 .ماند منتظر و زد در به ضربه چند بهمن

 .دیشن را خانم زهرا یصدا بعد یکم

 .نییبفرما_

 دستش یدفتر کهیحال در.شد اتاق وارد و گشود را در بهمن

 .نشست تخت ی لبه و آمد خانم زهرا کینزد بود

 .کنم صحبت باهات لحظه چند تونمیم_

 با بود، کتاب خواندن مشغول قیعم یدقت با که، خانم زهرا

 .گذاشت درآور یرو و بست را کتاب بهمن ی جمله

 .کنمیم گوش. بهمن بگو_

 اشاره صفحه درون ینقاش به و گشود را ینقاش دفتر بهمن

 . کرد



 .طرالنه یها ینقاش نهایا_

 یها ینقاش دنید با خانم زهرا چشمان زد، ورق که را دفتر

 یمشک خودکار با صفحه تمام. شد درشت شده یخط خط

 .بود شده یخط خط رنگ

 :داد ادامه بهمن

 .کرده یخط خط وشیدار همشونو که_

 .بست را دفتر و دیکش یآه

 ..یبود گرفته طرالن یبرا که هم یخرس عروسک اون_

 .دیتن هم در شیابروها و فشرد هم یرو پلک

 .آورده در هاشوچشم وشیدار_

 رهیخ بهمن به بود، ینگران از پر که ینگاه با خانم زهرا

 :دینال آرام یلحن با بهمن و شد

 کاراش.. نبود ینجوریا بچه نیا.. زهرا نگرانشم من_

 هم باز افتاد که یاتفاق اون از بعد ترسمیم.. شده ناک خطر

 .بزنه صدمه طرالن به

 . دیچیپ هم در را دستانش و شد جمع خانم زهرا ی چهره

 رو طرالن خوامینم من.. م؟یکن چکار یگیم یعنی_

.. بهمن شدم وابسته بهش هم هفته دو نیهم م،منیبرگردون

 ..دخترمه اون



 با اتاقشان درب بعد یا لحظه و کرد نگاهش درمانده بهمن

 . شد اتاق وارد هیگر با طرالن و شد باز شدت

 شیزانو کهیحال در طرالن و برخاست جا از قرار یب بهمن

 . برداشت قدم بهمن سمت به بود، شده یزخم

 در و گشود او گرفتن آغوش در یبرا را دستانش بهمن

 :دیپرس ینگران با حال همان

  بابا؟ شدهیچ دخترم؟ شدهیچ_

 شیبازو و انداخت بهمن امن آغوش در را خودش طرالن

 . زد چنگ را

 . داد هولم دوچرخه رو از وشیدار_

 یرو را طرالن بهمن و دیکوب صورتش بر خانم زهرا

 . کرد بلند دستانش

 . کرد نگاه خانم زهرا به ضیغ با

 درست شه،یم خوب.. بهمن نگو بهش یزیچ بگو باز_

 . شهیم بزرگ.. شهیم

 .دیشن را بهمن یصدا مکث با و دیلرز خانم زهرا یها لب

 .میبکن یاساس کار کی دیبا... زهرا شهینم ینجوریا_

 .گرفت فاصله هم از خانم زهرا یها لب

 .یکار چه_



 سکوت کی از بعد و کرد نگاهش رهیخ لحظه چند بهمن

 .آمد حرف به یطوالن

 .میکن دور هم از وشویدار و طرالن مدت هی دیبا_

 شیها اشک و گذاشت بهمن ی شانه یرو را سرش طرالن

 .کرد سیخ را بهمن راهنیپ

 : گفت بهمن و داد قورت را دهانش آب خانم زهرا

 .هیعط شیپ میبفرست وشویدار مدت هی که نهیا من نظر_

 .دیخند حرص پر خانم زهرا

 م؟یکن رونیب خونه از پسرمونو که بود؟ نیا تیاساس فکر_

 دیغر و نشست بهمن یشانیپ بر یقیعم اخم

 از دور مدت هی بهتره گمیم زهرا، میکن رونشیب گمینم من_

 هم خودش یبرا ینجوریا. طرالن از دور و. باشه تنش

 .کنهیم فکر کارهاش به کمی. بهتره

 داد تکان شدت به را سرش خانم زهرا

 ..هیعط شیپ فرستمشینم من_

 دوخت بهمن به میمستق را نگاهش بعد

 .ادیم بدش ها بچه از تو خواهر_

 



 خرج اندازه به محبتشو فقط.. زهرا ستین نطوریا اصال_

 ستین ادتی.. داره دوست رو هیعط هم وشیدار. کنهیم

 بود؟ ششیپ هفته کی شیپ تابستون

 . نگفت یزیچ و دیکش یپوف خانم زهرا

 :گفت یکالفگ با بهمن

 عباس به رو طرالن میشیم مجبور یستین موافق اگه_

 کنه دایپ ادامه وشیدار یرفتارها بخواد اگه چون.میبرگردون

 .نداره یخوب جهینت

 .دیبوس را طرالن ی گونه و گفت

 .برخاست تخت یرو از و ختیر فرو خانم زهرا قلب

 .شیبرگردون زارمینم من.. نه_

 در را او خودش و گرفت بهمن دست از را طرالن سپس

 . گرفت آغوش

 را بهمن یصدا حال همان در و کرد نوازش را پشتش

 .دیشن

 ...زهرا بمونه نجایا شهینم هم طیشرا نیا با_

 لب ریز طرالن و شد اشک از پر خانم زهرا چشمان

 :کرد زمزمه

 . بابا برم خوامینم من_

 . حسرت اندوه، درد، از شد پر بهمن نگاه



 خواهدیم بهمن که یزیچ نیآخر دانستیم طرالن کاش

 . است عمارت نیا از او رفتن

 :دیپرس لرزان ییصدا با خانم زهرا

 .. دیشا ؟یچ میکن صحبت وشیدار با اگه_

 . دیپر حرفش انیم بهمن

 سه.. دوبار بار کی زهرا؟ میکن صحبت باهاش چقدر_

 یسر دیبا بده، جواب کردن صحبت بود قرار اگه.. بار

 . میگرفتیم جواب یکرد صحبت باهاش که شیپ یها

 اش گونه یرو خانم زهرا قرمز چشمان از یدرشت اشک

 داد را بهمن جواب مکث با و دیچک

.. هیعط شیپ میبفرست مدت هی یبرا وشویدار.. خب یلیخ_

 ..کوتاه مدت هی یبرا فقط یول

 .شد نانیاطم از پر لحنش و زد پلک آرام بهمن

 .زهرا دوشونه هر نفع به نیا باش مطمئن_

 پس از را نگاهش و کرد نوازش را طرالن یموها زهرا

 .دوخت بود یسوار دوچرخه حال در که وشیدار به پنجره

 .کرد زمزمه یدرماندگ با حال همان در

 .وارم دیام.بهمن وارم دیام_

******* 

 



 را دستش و گذاشت زیم یرو را ایالزان ظرف خانم زهرا

 .کرد دراز بود نشسته زیم پشت که بهمن سمت به

 .بده فندکتو بهمن_

 را فندک داشت، تن به یل شلوار و راهنیپ هنوز که بهمن

 .گذاشت خانم زهرا دست کف و آورد رونیب بشیج از

 روشن فندک آتش با را زیم یرو یها شمع خانم زهرا

 یصندل یرو و برگرداند بهمن به را فندک بعد. کرد

 .نشست

 صدا را ها بچه حال همان در و دیکش جلو یکم را یصندل

 زد

 .حاضره شام.. جان طرالن جان، وشیدار_

 و آمدند رونیب شانیها اتاق از طرالن و وشیدار بعد یکم

 .نشستند زیم سر

 یبرا هم بهمن. کرد جا ایالزان طرالن یبرا خانم زهرا

 .وشیدار

 و گرفت باال دعا حالت به را شیها دست خانم زهرا سپس

 :کرد زمزمه

 تو از و میکنیم شکر را تو تیها نعمت تمام بخاطر ای خدا_

 .میسپاسگذار



 صورتشان به را شانیها دست عادت طبق وشیدار و بهمن

 :کردند زمزمه لب ریز و دندیکش

 شکرت یاله_

 زهرا. شد خوردن مشغول و گرفت را چنگالش طرالن

 .نطوریهم هم بهمن و خانم

 .کردیم نگاه طرالن بشقاب به داشت که بود وشیدار تنها

 :دیغر و ردیبگ را خودش یجلو نتوانست

 . منه از شتریب طرالن یایالزان_

 :داد قرار مخاطب را او خانم زهرا و کرد اخم بهمن

 یخواست باز اگه بخور رو هست بشقابت تو که ییایالزان_

 .کنهیم جا برات بابا

 نفس هم بهمن. شد خوردن مشغول و کرد کج یلب وشیدار

 .داد تکان افسوس با را سرش و دیکش یقیعم

 .شکست را شاننیب سکوت خانم زهرا بعد یکم

 میبر یخانوادگ که شهیم خوب چه کردمیم فکر داشتم_

 .هیعط شیپ رشت

 :گفت شان برنامه وطبق کرد نگاه خانم زهرا به بهمن

 .گذرهیم خوش هم یلیخ.. هیخوب فکر_

 دستش و آمده ادشی یا مسئله کرد وانمود گذشت که یکم

 . داد تکان هوا در را



 کار شرکت تو یلیخ هفته نیا من..نبود ادمی.. دیببخش اووه_

 ..یول. شلوغه سرم.دارم

 یباق دنیشن یبرا را وشیدار و طرالن تا کرد مکث یکم

 نگاهش منتظر دو هر که دید یوقت. کند مشتاق اش جمله

 .کرد کامل را اش جمله کنندیم

 بنظرم. برن توننیم باشن داشته دوست ها بچه اگه یول_

 .شهیم عوض هم هاشون و حال. هیعال هم یلیخ

 را اش یصندل بعد. کرد نگاه را بهمن چپ چپ وشیدار

 :گفت مادرش روبه و دیکش عقب

 .مامان نکنه درد دستت_

 .برداشت قدم اتاقش سمت به بعد

 را او خانم زهرا و فشرد انگشتانش نیب را چنگال بهمن

 . داد قرار مخاطب

 .کنمیم صحبت باهاش من نباش، نگران_

 . داد تکان سر اخم با بهمن

 باهاش زیآم مسالمت بتونم نکنم فکر من چون خوبه،_

 .کنم صحبت

 از شیغذا اتمام از بعد. رفت او به یا غره چشم خانم زهرا

 .دیشن را طرالن یصدا لحظه همان که برخاست جا

 .برم وشیدار با خوامینم من_



 خانم زهرا قلب که بود گفته را جمله نیا یتیمظلوم چنان با

 زمزمه و دیکش دارش موج یموها به یدست. شد فشرده

 :کرد

 باهاش ستین قرار.نباش نگران باشه.. دخترم دونمیم_

 . یبر ییجا

 .رفت وشیدار اتاق سمت به و گفت

 .شد او اتاق وارد و زد در

 .بود کتاب خواندن مشغول و نشسته تخت یرو وشیدار

 مخاطب را او لبخند با و نشست تخت ی لبه خانم زهرا

 داد قرار

 ه؟یعط جون عمه شیپ یبر یروز چند که هیچ نظرت_

 .دوخت خانم زهرا به را اش قهوه چشمان وشیدار

 .رمینم طرالن با من_

 .افتاد خنده به اریاخت یب خانم زهرا

 .بود گفته را او مشابه ی جمله هم طرالن

 . بود متعجب لحنش. دیشن را وشیدار یصدا

 ؟یخندیم یچ به_

 .شد یجد و زد پس را اش خنده خانم زهرا

 .گرفت خندم افتادم یزیچی ادی. پسرم یچیه_



 را آنها و کرد نگاه کتابش یها نوشته به دوباره وشیدار

 .خواند وار زمزمه

 .آمد حرف به دوباره زهرا بعد یکم

 من. پسرم یبر هم ییتنها یتونیم یباش داشته دوست اگه_

 . بده اجازه تا کنمیم صحبت بابات با

 .شد رهیخ یمعلوم نا ی نقطه به و بست را کتاب وشیدار

 هم خودش. کردیم فکر مادرش یها حرف به داشت 

 دلش و بود تابستان. برود اش عمه ی خانه به داشت دوست

 . خواستیم مسافرت

 مصرانه و کرد کج اش شانه سمت به را سرش خانم زهرا

 :گفت

 ه؟یچ نظرت ها_

 .کرد ریسراز وجودش به را یشاد وشیدار جواب

 خوبه_

 .برخاست تخت یرو از و زد یلبخند خانم زهرا

  م؟یکن جمع لتویوسا یموافق.گلم پسر باشه_

 خوشحال انقدر چرا. کرد نگاه را مادرش متعجب وشیدار

 شده خوشحال نطوریا او رفتن خاطر د؟بهیرسیم نظر به

 .. ای بود؟

 .نکرد یمخالفت و کرد کج یلب



  عمه؟ به یزنینم زنگ قبلش... باشه_

 دیشا گفت. کرد صحبت باهاش زد زنگ ظهر بابا_

 طیشرا فعال بابا و من که یدید یول. میایب یخانوادگ

 فردا میکنیم جمع لتویوسا امشب. میندار کردنو مسافرت

 . جااون یبر قراره میگیم میریگیم تماس عمه با دوباره

 .داد تکان یسر وشیدار

 . بود یخوب فکر بنظرش

 برداشت او کمد داخل از را رنگ یمشک چمدان خانم زهرا

 لیوسا کردن جمع مشغول وشیدار همراه به بعد یکم و

 .شد سفرش

*** 

 

 نیماش عقب صندوق در را وشیدار یمشک چمدان بهمن

 :گفت دیام دوستش روبه سپس. گذاشت

 . جان دیام ریبگ تماس حتما شیرسوند_

 . نشست فرمان پشت و داد تکان یسر دیام

 . حتما_

 را سرش پشت و دیکش آغوش در را وشیدار خانم زهرا

 .کرد نوازش

 .پسرم باش خودت مراقب_



 را یقیعم یدلتنگ لحظه کی اما چرا دانستینم وشیدار

 او که بود یبار نیآخر نیا که انگار. کرد احساس قلبش در

 .دیکشیم آغوش در را

 :گفت مادرش جواب در

 .دارم دوست... باشه_

 چشمان به یفتگیش با و آمد رونیب مادرش آغوش از سپس

 .دیچکیم عشق مادرش چشمان از. کرد نگاه او

 .ادیز یلییخ. گلم پسر دارم دوست منم_

 رهیخ آنها به و داد هیتک عمارت بزرگ درب به طرالن

 . حسرت با هم دیشا اندوه، با غم، با. شد

 که کرد فکر نیا به و دوخت وشیدار به را نگاهش بهمن

 مدت در یحت. باشد سخت تواندیم چقدر اوالد از یدور

 :گفت وشیدار به رو و کرد اشاره نیماش به. کم زمان

 .پسرم شو سوار_

 یجا عقب یصندل و داد تکان دست مادرش یبرا وشیدار

 .گرفت

 .کرد یخداحافظ بهمن از دوباره و زد بوق بار چند دیام

 پنجره ی شهیش به را سرش وشیدار افتاد راه که نیماش

 او تنگ دل حاال نیهم از. کرد نگاه را مادرش و چسباند

 .بود شده



. داد تکان دست مادرش یبرا دوباره و شد یاشک چشمانش

  داشت؟ که بود یبیغر حال چه گرید نیا

 اما. بود رفته اش عمه دنید به موقع نیهم هم شیپ سال

 . بود نشده قرار یب نطوریا

 با عشق، با. فرستاد بوس شیبرا هوا در هم خانم زهرا

 .شور

 . کرد نگاه رونیب به و چرخاند را سرش وشیدار

 رشت به باالخره نکهیا تا بودند راه در را یساعت چند

. شد یضیعر ی کوچه وارد نیماش بعد ساعت مین. دندیرس

 یب تابستان آفتاب داد اجازه و دیکش نییپا را پنجره وشیدار

 . داشت دوست را گرما نیا. بسوزاند را صورتش رحمانه

 .شد متوقف یرنگ یا قهوه درب مقابل نیماش بعد یکم

 .کرد نگاه وشیدار به جلو ی نهییآ از دیام

 گه؟ید جاست نیهم_

 . داد تکان یسر وشیدار

 .آره_

 عمه ییالیو ی خانه سمت به و شد ادهیپ نیماش از سپس

 .فشرد را زنگ و ستادیا در پشت. برداشت قدم اش

 بعد. گرفت تماس بهمن با و آورد شیبرا را چمدانش دیام

 .دیچیپ گوشش در بهمن یصدا بوق چند از



 .دیام جانم_

 . داد جواب کوتاه دیام

 .میدیرس ما بهمن، سالم_

 . یگرفت تماس که یمرس. جان دیام باشه_

 و شد بدل و رد شاننیب زین گرید کوتاه ی جمله چند 

 .کردند یخداحافظ

 هیعط قامت و شد باز رنگ یا قهوه درب بعد لحظه چند

 .شد انینما در ی آستانه در

 شهیهم مثل و داشت تن به قرمز یها گل با یآب راهنیپ

 یمشک تل.بود کرده کوتاه را نرمش رنگ یا قهوه یموها

 .بود زده شیموها به زین یرنگ

 .رفت کنار در یجلو از و زد یلبخند وشیدار دنید با

 . یاومد خوش زم،یعز سالم_

 از یکوتاه یخداحافظ از بعد و شد نیماش سوار دیام

 محو نگاهشان مقابل از و کرد روشن را نیماش وشیدار

 .شد

 .بست را در هیعط و شد خانه وارد وشیدار

 به خانه دلباز و بزرگ اطیح دور تا دور وشیدار نگاه

 : گفت، حسرت با و آمد در گردش



 یبرا دهیم جون جا نیا آوردم،یم دوچرخمو کاش_

 .یسوار دوچرخه

 باال یورود ی پله تک از و آورد در را شیها کفش هیعط

 وشیدار منتظر و کرد باز را یا شهیش درب سپس. رفت

 .ماند

 :گفت حال همان در

 .بزرگتره نجایا از که شما عمارت اطیح_

 

 وارد هیعط ی اشاره با و آورد در را شیها کفش وشیدار

 .شد خانه

 .است گهید زیچی نجایا یول دونم،یم_

 .است گهید زیچ هی عمه ی خونه. معلومه که اون_ 

 یکم. برد اتاق به را وشیدار چمدان و گفت را نیا هیعط

 .رفت آشپزخانه سمت به و بازگشت بعد

 یچا ینیس با و ختیر یچا وشیدار و خودش یبرا

 .بازگشت

 با بود کادیون یتابلو به کردن نگاه مشغول که وشیدار

 او به لبخند با و چرخاند را سرش کنارش، هیعط نشستن

 .شد رهیخ

 .زد لبخند متقابال هم هیعط



 ؟یشیم خندون نجایا یایم یکرد دقت_

 جواب و ختیر ینعلبک در را یچا عادت طبق وشیدار

 . داد را هیعط

 .دارم دوست رو نجایا آره_

 . دیپرس طنتیش با و زد برق هیعط رنگ یعسل چشمان

 ؟یدار دوست رو عمه ای یدار دوست رو نجایا_

 .زد یینما دندان لبخند نباریا وشیدار

 .دوش هر_

 داغ داغ همانطور را شیچا و دیخند غش غش هیعط

 .دینوش

 . کرد نگاهش زده رتیح وشیدار

 هی تو. یخوریم عیسر ینجوریا داغ داغ یچجور یوااا_

 . یقهرمان

 داغ تو. ارهیم در رو معده پدر. وشیدار ستین یخوب کار_

 . عمه نخور داغ

 باشه_

 :دیپرس و گذاشت ینیس داخل را یچا وانیل هیعط

 گه؟ید یهست عمه شیپ ماهو سه نی،ا..خب_

 .انداخت باال را شیابروها وشیدار



 چخبره اَهههه_

 که اش خنده. انداخت خنده به را هیعط دوباره گفتنش حالت

 .داد قرار مخاطب را وشیدار شد تمام

 ؟یکرد دایپ دیجد خواهر دمیشن_

 .بکشد پر وشیدار لبخند شد باعث اش جمله

 . ستین من خواهر اون_

 که چرا. بود کرده شروع را بحث نیا عمدا هیعط

 زیچ همه بهمن. کند صحبت باره نیا در او با خواستیم

 .بود گفته او به تلفن پشت را

 عمه؟ زیعز چرا_

 .کرد اخم وشیدار

 .رهیبگ ازم بابامو مامان خوادیم آخه_

 .زد یمهربان لبخند هیعط

 .دیپرس یرکیز با

 و مامان گهید کنن، مراقبت طرالن از بابات و مامان اگه_

 ان؟ینم حساب به تو یبابا

 . خورد جا وشیدار

 .که نداره یربط بابامن مامان بازم. چرا_

 :گفت یجد هیعط



 طرالن از بابات و مامان مراقبت. نداره یربط درسته_

 مامان هنوز. نباشن تو یبابا و مامان گهید که شهینم باعث

 .دارن دوست اندازه همون به هنوز و هستن بابات و

 را دستانش و کرد جمع شکمش در را شیزانوها وشیدار

 .دیچیپ شیزانوها دور

 او که گفتیم ییها زیچ شهیهم اش عمه.رفت فرو فکر به

 . داشتیم وا فکر به را

 مادرش و پدر مراقبت. گفتیم درست. بود اش عمه با حق

 اما. باشد نداشته مادر و پدر گرید شدینم باعث طرالن از

 .بود یگرید زیچ نباریا موضوع

 .بود زاریب طرالن از او

 

******* 

 

 ینقاش و داشت نگاه خانم زهرا سمت به را برگه طرالن

 داد نشان او به را اش

 . دمیکش قشنگ چقدر نیبب. مامان کن نگاه_

 وشیدار نبود در. بود شده آب خشی خوب روز چند نیا در

 . نبود اش یزار و هیگر از یخبر گرید



 کوچک دختر دست که یپدر و مادر طرح به خانم زهرا

 . دیخند و کرد نگاه بودند گفته را

 . دخترم قشنگه یلییخ آره_

 . کرد اشاره ینقاش به طرالن

 . بهمنه بابا نمیا ،ییتو نمیا منم، نیا_

 کبارهی و زد لبخند او ی کودکانه شوق به خانم زهرا

 :دیپرس

  کو؟ وشیدار داداش پس_

 . خاراند را سرش پشت طرالن

 . بکشمش رفت ادمی_

 . کرد اشاره یصندل به خانم زهرا

 ینقاش ی هیبق بعدش زمیبر سوپ برات که نیبش حاال_

 . بده نشون بهم هاتو

 . کرد اعالم سر تکان با را موافقتش طرالن

 به و گذاشت زیم یرو او مقابل را سوپ بشقاب خانم زهرا

 قاشق که آمد ادشینشست، یصندل یرو نکهیا محض

 .است اوردهین

 .رفت آشپزخانه سمت به مجددا و شد بلند

 . کرد قیتشو را طرالن و نشست زیم سر هم بهمن



 . دخترم نیآفر. یقشنگ یها ینقاش چه یوااا_

 :دیپرس و کرد اشاره مرد طرح به بعد

  منم؟ نیا_

 :داد ادامه بهمن و داد تکان سر طرالن

 . نجایا شدم پیخوشت چقدر_

 . کرد نگاهش عشق با بهمن و دیخند طرالن

 درد لحظه همان که کرد باز را کشو درب خانم زهرا

 .شد صالح خلع تماما و دیچیپ سرش در یوحشتناک

 . دینال درد با

  ییییییآ ،ییییییآ_

 . بست را چشمانش و گذاشت سرش یرو را دستش

 خداااا_

 .رفت سمتش به و برخاست یصندل یرو از نگران بهمن

 .شد نگران هم طرالن

 :دیپرس

 خوبه؟ حالت مامان._

 .گرفت را اش شانه و رساند خانم زهرا به را خودش بهمن

 دکتر؟ میبر یخوایم.جااان زهرا_



 .شد جمع درد از خانم زهرا ی چهره

 داد تکان راست و چپ به را سرش

 .ستین یزیچ نه_

 .دیتن هم در بهمن یابروها

 دارم کم کم من.یشیم ینجوریا که هیبار نیچندم نیا_

 هم خودت الیخ ینجوریا. دکتر میبر دیبا. شمیم نگرانت

 . یکشیم درد یدار روز هر. شهیم راحت

 آنقدر حالش اما برود دکتر به خواستینم دلش خانم زهرا

 .بکند یمخالفت نتوانست که بود خراب

 .باشه_

 گرشید دست با بود سرش یرو دستش که همانطور

 را ژلوفن آب با و آورد در ها قرص ورق از یژلوفن

 .داد قورت

 .رفت شانخواب اتاق سمت به و دیکش یقیعم نفس بعد

 دیشن را بهمن یصدا

 زهرا؟ یخورینم شام_

 . کرد زمزمه حال یب خانم زهرا

 نوش. نیبخور شما. کنم استراحت کمی خوامیم من نه_

 .جانتون



. کرد نگاهش ینگران با و کرد تنگ را چشمانش بهمن

 روز چند تا دیبا. گرفت فرا را وجودش ناشناخته یترس

 .دادیم بد گواه دلش. بردیم دکتر شیپ را او گرید

 

******* 

 

 بعد.دیمال را چشمانش و برخاست لحاف یرو از وشیدار

 از و زد کنار شیرو از را یمسافرت ی چهارخانه یپتو

 .آمد رونیب اتاق

 و داد سالم بود، نشسته صبحانه سفره سر که هیعط دنید با

 لبخند با را سالمش جواب هیعط. رفت آشپزخانه سمت به

 سر خواست بعد شست، را صورتش و دست وشیدار. داد

 :دیپرس هیعط که ندیبنش سفره

 ؟یکرد جمع تو پتو و لحاف_

 .کرد نگاه را هیعط خمارش و دار پف چشمان با وشیدار

 .نه_

 کرد اشاره اتاق درب به هیعط

 صبوحه باهم نیبش ایب بعد کن، جمع جاتو اول..بدو_

 .میبخور

 : دیپرس حوصله یب وشیدار



 کنم؟ جمع صبحونه از بعد شهینم_

 .انداخت باال را شیابروها هیعط

 .کن جمع جاتو عیسر بدو شه،ینم رینخ_

 اش عمه یصدا اتاق یتو رفتن نیح و کرد یاخم وشیدار

 .دیشن را

 .داده ادی یچ تو به زهرا دونمینم_

 .نطوریهم زین را یمسافرت یپتو. کرد تا را لحاف وشیدار

 .نشست سفره سر و بازگشت هیعط شیپ مجددا بعد

 فنجان و ختیر یچا شیبرا کیبار کمر فنجان در هیعط

 .گذاشت مقابلش را

 آقا ارمیم بارت مرد بسپرن، من به رو تو ماه کی_

 . وشیدار

 کرد نگاهش چپ چپ وشیدار

  کردن؟ تا لحاف با_

 . میکنیم شروع کردن تا لحاف از. نه_

 :گفت وشیدار یابروها به اشاره با و زد یلبخند بعد

 .اخماتو اون کن باز_

 به توجه یب و داد قورت را رشیپن و نان ی لقمه وشیدار

 .ختیر شکر شیچا در او



 را هیعط یصدا که بود شیچا زدن هم به مشغول همانطور

 .آورد ذوق سر بر یحساب را او اش جمله. دیشن

 .تیاسک ستیپ میبر هم با ظهر از بعد تا کن باز اخماتو_

 :گفت بلند یصدا با و زد دست. شد زده جانیه وشیدار

 ولیا.خوبه یلییخ جوون آخ... هوورااا_

 . دیخند هیعط

 .ستین عمه ی خونه از بهتر جا جیه یدید_

. آمد یم خوشش. داد تکان دییتا ی نشانه به یسر وشیدار

 .داشت یادیز یانرژ و ذوق شهیهم اش عمه

 تا شودیم خوب  چقدر کرد فکر نیا به و دینوش را شیچا

 .بماند اش عمه شیپ شتریب

*** 

 در را وجودش ادیز آنقدر لحظه نیا تا که بود یا کلمه غم

 وجود، با اش یزندگ. بود نکرده احساس اش یزندگ

 یبو آنقدر و بود مستحکم هنوز ها، رنج ها، درد مشکالت،

 ختهیر هم به زیچ همه حال. حال اما. بود نگرفته اسی و غم

 .بود

 شده رانیو لحظه کی در اش یزندگ کل و بود آمده یطوفان

 .بود

 .است دادن جان حال در ها، خرابه آن ریز کردیم احساس



 تا و شد پژواک ذهنش در اعصاب و مغز دکتر ی جمله

 دیکش ریت استخوانش مرز

 از. داره یمغز تومور شما خانم بگم دیبا تاسف عرض با" 

 وجود مرگ احتمال ه،ینیسنگ عمل هم عملش.مشیبدخ نوع

 "داره

 

 به یسخت به که یا جمله.آورد ادی به زین را خودش ی جمله

 .بود آورده زبان

 ..خانومم م؟یدار فرصت چقدر ما.. ما االن» 

 .کند کامل را اش جمله بود نتوانسته

 «ماهه کی اش نانهیخوشب حالت»  

 تر دیسف انگشتانش و شد شتریب فرمان دور انگشتانش فشار

 .شد کیپ و

 .دیکش رونیب افکارش منجالب از را او خانم زهرا یصدا

 عکس دنید طاقت وشیدار.نینزن عکسمو قبرم سنگ رو_

 . نداره قبر سنگ رو منو

 هم شیگلو نطور،یهم هم قلبش.سوخت بهمن چشمان

 خاکستر و سوخت لحظه کی در وجودش کل. نطوریهم

 بدتر هم مرگ از شیبرا او زبان از جمالت نیا دنیشن. شد

 .بود



 .درد پر. دینال

 تو بدون من.. نگو ینجوریا خونه دلم.زهراااا و نگو_

 .تونمینم.... تونمینم

 .بود انداخته خط را اش مردانه یصدا بغض

 .شکست بغضش و ختیر فرو زهرا یها اشک

 .بههههمن_

 نیا با.کرد پارک یا گوشه را نیماش و زد راهنما بهمن

 .کند یرانندگ توانستینم حال

 یآب و سبز چشمان. دوخت خانم زهرا به را اش یاشک نگاه

 .بود شده آغشته خون به یقرمز از انگار اش

 :گفت و زدود انگشتانش سر با را خانم زهرا یها اشک

 تو که حاال شده یچ خداست دست زیچ همه یگینم مگه_

 .یشد دیام نا م،یگرفت قرار سخت طیشرا

 گفت شیها هیگر انیم انیم خانم زهرا

 یمنطق زیچ همه به راجع. بهمن یهست یا یمنطق آدم تو_

 .شده عوض نظرت که شده یچ حاال. یکنیم فکر

 را کمربندش و دیچک بهمن چشم ی گوشه از یدرشت اشک

 .دیکش آغوش در محکم را او سپس. آورد در

 :گفت و دیکش شیها هیر به را شیموها عطر



 قراره که کنهینم قبول منطقم... زهرا باشم یمنطق تونمینم_

 .بدم دستت از

 با را خانم زهرا اشک از سیخ صورت و کرد رها را او

 .گرفت قاب دستانش

 ..یکن ترکم یزود نیهم به ستین قرار بگو بهم_

 یبرا که بود ییها اشک و سکوت خانم زهرا جواب و

 . داشتند یفراوان ی عجله شدن یجار

 .آمد حرف به دوباره بهمن

 م؟یبگ یچ وشیدار به دیبا.. دیبا م؟یکن چکار حاال_

 ..بدونه یزیچ خوامینم.یچیه فعال_

 ..یول_

 نیآخر خوامیم. نهیبب ضیمر و حال یب و من خوامینم_

 مادر هی ریتصو مونهیم خاطرش تو من از که یریتصو

 .کرده بغلش عشق با که باشه خندون

* 

 و نشست بهمن کنار کاناپه یرو درمانده و خسته حال، یب

 .گذاشت شیپا یرو بود دستش در که یآلبوم

 بدتر روز هر حالش اما باشد نیب خوش خواستیم دلش

 یروزها روزها نیا کردیم احساس هم خودش.شدیم

 .است آخرش



 با.دیکش شان دونفره عکس یرو یدست و کرد باز را آلبوم

 و کرده تن بر دیسپ عروس لباس. کرد نگاه عکس به دقت

 چقدر. بود کرده قفل بهمن انگشتان در را انگشتانش

 را روز آن. بود معلوم چشمانش شوق بود، قیعم لبخندش

 و پوشاند را چشمانش اشک از یریحر. داشت ادی به خوب

 .شد روان اش گونه یرو اشک یزدن پلک با

 آرام را انگشتانش و گذاشت او دست کنار را دستش بهمن

 .کرد نوازش

 درد، با غم، با. دیخند و دیدو بهمن چشمان در یاشک رگ

 .اندوه با

 .داشت خرابش حال با یادیز تناقض اش خنده

 داد؟ یا یسوت چه گرفتن عکس موقع عکاس زهرا ادتهی_

 . میافتاد شاش چقدر گفت میافتاد بشاش چقدر بگه اومد

 حال با بعد. افتاد خنده به هم بهمن و دیخند بلند خانم زهرا

 چقدر. شد متوقف کم کم اش خنده و کرد نگاهش یبیعج

 و بود همراهت ها سال که یفرد از کندن دل بود سخت

 . بود شده وجودت از یبخش

 را لبخندش گرید یعنی. آورد هجوم قلبش به یقیعم غم

 عمارت در شیبایز یها خنده نیطن گرید د؟یدینم

 د؟یچیپینم

 .آلود بغض و دار تب. زد شیصدا



 زهرااا_

 .افتاد هیگر به هم او و زد شیصدا

 غم با و شد لیتبد یکمرنگ لبخند به خانم زهرا ی خنده

 .کرد نگاهش

 .جانم_

 لحظه کی اصال.. ینباش یروز کی کنم فکر که سخته_

 ..ینباش

 .انداخت نییپا را سرش

 . تونمینم. زهراا ارمیب طاقت تونمینم_

 و گرفت قاب را او اشک از سیخ صورت خانم زهرا

 رنگش خوش یها لهیت در رهیخ سپس. آورد باال را سرش

 باهم روزو پنج و شصت و صدیس چند ما..بهمن:گفت

 یگاه. میشد نیخشمگ یگاه. میکرد هیگر ،.میدیخند. میبود

 تیفیک با که بود نیا بوده مهم که یزیچ یول.میدیکش درد

 ها روز اون زمیعز بمونه ادتی خوامیم. میبود هم کنار

 هم من مرگ یحت.. توعه و من به متعلق

 .کرد اخم بهمن

 .. نگووو زهرا و نگو_



 هم من مرگ یحت:داد ادامه و دیلرز خانم زهرا یها لب

 همش ره،یبگ ازت رو ها لحظه و ها روز اون تونهینم

 .ماست به متعلق توعه، به متعلق

 یموها به را اش ینیب و دیکش آغوش در محکم را او بهمن

 ها سال که را یعطر د،یکش نفس قیعم بعد. چسباند او

 .بود اتشیح ریاکس

 

 ***** 

 

 بود دهیخر شیبرا هیعط که یرنگ سبز ی جوجه دنبال به

 :دیغر و دیدو

 .کنم بغلت فقط خوامیم ندارم تیکار من.. ستایوا.. ستایوا_

 وشیدار به را نگاهش بود، خانه حال داخل که هیعط

 ی هفته چند. آورد هجوم قلبش به اندازه یب یغم و دوخت

 خانم زهرا حال که بود گفته و گرفته تماس او با بهمن شیپ

 . است میوخ یلیخ

 که بفهماند وشیدار به کم کم تا بود خواسته او از سپس

 در.کند آماده وداع یبرا را او و است شده ضیمر مادرش

 . بود گرفته قرار یبد طیشرا



 که چرا. دیبگو وشیدار به را مسئله نیا چطور دانستینم

 هیعط و داشت خانم زهرا به یادیز یدلبستگ وشیدار

 .کند بد هم را او حال موضوع نیا گفتن دیترسیم

. کردیم آماده را او کم کم دیبا. نداشت یگرید ی چاره اما

 جا از و دیکش نرمش رنگ یا قهوه یموها به یدست

 اطیح وارد و کرد باز را یا شهیش درب سپس.برخاست

 جوجه و نشسته باغچه کنار که وشیدار به را خودش. شد

 کنارش و رساند بود گرفته دستش در را رنگ سبز ی

 .نشست

 .زد یینما دندان لبخند وشیدار

 .گرفتمش باالخره_

 با.زد لبخند یسخت به و کرد نوازش را وشیدار پشت هیعط

 .آمد حرف به مکث

 صحبت باهات مهم موضوع هی به راجع دیبا وش،یدار_

 .کنم

 را شیها لب بار چند هیعط و کرد نگاهش منتظر وشیدار

 کار به یا جمله چه دانستینم اما دیبگو یزیچ تا داد تکان

 .ببرد

 هم کنار بود که یبتیمص هر به را کلمات و کرد فکر یکم

 .دیچ



 خوب یلیخ ها روز نیا مامانت حال زمیعز وشیدار_

 . ستین

  شده؟ شیچ_

 .. یلیخ شده، ضیمر مادرت_

. آمد در صدا به تلفن که بود نشده تمام اش جمله هنوز

 حال به را خودش دو با و برخاست شیجا از مهیسراس

 دنبالش بود دستش در جوجه کهیحال در هم وشیدار. رساند

 .افتاد راه

 هراس از پر لحنش و چسباند گوشش به را تلفن هیعط

 تلخ و زیانگ غم ناگوار، یخبر دنیشن منتظر لحظه هر.شد

 . بود

 .بهمن الو_

 یپ زیچ همه به دیچیپ گوشش در که بهمن ی هیگر یصدا

 سرخ یکم اشک تجمع خاطر به رنگش یعسل چشمان. برد

 .دیشن را بهمن دار خش یصدا و شد

 .کرد تموم.. زهرا.. زهرا.. هیعط_

 صدا یب و   شد روان قطره قطره هم هیعط یها اشک

 .کرد هیگر

 و رفت یپشت سمت به جوجه و کرد رها را جوجه وشیدار

 .شد میقا پشتش



 چنگ را راهنشیپ و رساند هیعط به را خودش وشیدار

 .زد

 شده؟ چش مامانم.. شدهیچ عمه_

 دیشن را بهمن یصدا دوباره هیعط

  ؟یبرسون خودتو یتونیم. میکنیم عشیتش.. فردا... فردا_

 . کرد پاک را شیها اشک هیعط

 . داد را بهمن جواب مکث با

 . رسونمیم خودمو_

 .گذاشت را تلفن یگوش بهمن با یخداحافظ از پس و گفت

 آغوشش در و دیچرخ کردیم هیگر که وشیدار سمت به بعد

 . بود دهیفهم را زیچ همه او انگار.دیکش

 دیشن را وشیدار یصدا حال همان در

 گذاشته؟ تنهام.. بده؟ یلیخ حالش مامانم شده؟یچ_

 .کرد نوازش را سرش هیعط

. شدیم تییاذ داشت. وشیدار بود ضیمر یلیخ مامانت_

 .خداست شیپ بهشته. زمیعز خوبه یلییخ جاش االن

*** 

 



 کفن که خانم زهرا جسد یرو را راستش دست بهمن

 بلند یصدا با مأل مرد و گذاشت بود شده دهیچیپ دورش

 .کرد نیتلق یدعا خواندن به شروع

 شیها اشک و زد چنگ را هیعط یمشک یمانتو وشیدار

 به بود فیح شیبایز و جوان مادر.شد روان اش گونه یرو

 . بخوابد خاک در یزود نیا

 .قبر داخل ختنیر خاک به کردند شروع شد تمام که نیتلق 

 شروع سوزناک ییصدا با مأل مرد شد پر خاک از که قبر

 .کرد الرحمن ی سوره خواندن به

 بهمن به لیفام یها زن و مردها د،یرس اتمام به که سوره

 .شد خلوت قبر دور کم کم و گفتند تیتسل

 سر بهمن. بودند قبر سر وشیدار و بهمن ه،یعط فقط حال

 یبرا. اش ییتنها یبرا. ستیگر یها یها و نشست قبر

 .بود همراهش شانه به شانه امروز تا که یهمسر

 :کرد زمزمه و دیکش خاک یرو را انگشتانش

 چکار تو بدون حاال.. یرفت زود یلیخ زهرا یرفت زود_

 کنم؟

 انیم را وشیدار ی زده خی دست که همانطور هیعط

 یدستمال و رفت بهمن سمت به بود، گرفته گرمش انگشتان

 .داشت نگاه مقابلش را



 پف ادیز ی هیگر بخاطر چشمانش. کرد بلند را سرش بهمن

 .کرد پاک را شیها اشک و گرفت را دستمال. بود کرده

 :دیپرس هیعط بعد یکم

 داداش؟ میبر_

 .ستادیا هیعط مقابل و شد بلند بهمن

 ها سال نیا ی همه یتو ه؟یعط بزارم تنهاش یچجور_

 نجایا یچجور بودم همراهش لحظه نیآخر تا.بودم همراهش

 بزارم؟ تنهاش

 .دیکش بهمن یبازو به یدست هیعط

 .میخونیم وحشت نماز براش باهم شب.خونه میبر ایب_

 دل خانم زهرا از آمد ینم دلش. داد تکان یسر بهمن

 نشیماش سوار هم با و افتاد راه هیعط دنبال مکث با.بکند

 .شدند

 باال عمارت یها پله از وشیدار دندیرس که عمارت به

 ی سجاده.رساند پدرش و مادر به را خودش و رفت

 آن داخل از را او نماز چادر و کرد باز را مادرش

 به بلند یصدا با و دیکش آغوش در را نماز چادر. برداشت

 .افتاد هیگر

.. شده تنگ موهات یبو یبرا دلم.. برگرد مامان.. مامان_

 .ماااماان.. شده تنگ کردنت بغل یبرا



 دنیشن با بود گرفته آغوش در را طرالن که خانم پوران

 .افتاد هیگر به وشیدار یصدا

 که برود اتاق به خواست و برخاست کاناپه یرو از بهمن

 .گرفت را شیبازو هیعط

 .دوخت او به را قرمزش چشمان بهمن

 .آمد حرف به هیعط

 یداد خبر که روزید از. جان بهمن باشه تنها کمی بزار_

 .کنه سبک خودشو کمی بزار. بود شده شکه

 .نشست کاناپه یرو مجددا و داد تکان یسر بهمن

 ی همه. آمد رونیب اتاق از شد تمام که وشیدار یها هیگر

 در تا کرد باز را دستانش دنشید با بهمن. بود او به ها نگاه

. دیدو هیعط سمت به و کرد اخم وشیدار اما بکشد آغوشش

 :زد داد و گرفت آغوش در را او

 .باشم تا دو نیا شیپ خوامینم.. عمه میبر نجایا از اایب_

 زد شیصدا تر ناباور و کرد نگاهش ناباور بهمن

 .وشیدار_

 داد قرار مخاطب را هیعط و زد ادیفر گرید یبار وشیدار

 .تو شیپ امیب خوامیم.. باشم نجایا خوامینم عمهههه_

 تا کرد اشاره بهمن به و کرد نوازش را او یموها هیعط

 .دینگو یزیچ



 :گفت وشیدار جواب در سپس

 .میفتیم راه فردا زم،یعز باشه_

 ندارم دوست ست،ین مامانم. باشم نجایا خوامینم من نه_

 .باشم نجایا

 خوردن از بعد صبح. وشیدار میمونیم امشبو فقط_

 باشه؟ زمیعز دمیم قول بهت. میکنیم حرکت صبحونه

 اتاقش سمت به و آمد رونیب او آغوش از مکث با وشیدار

 :گفت بهمن روبه هیعط بست سرش پشت که را در. رفت

 نبود در سخته براش. بده فرصت بهش کمی جان بهمن_

 راجع بعد باشه من شیپ وقت چند بزار. بمونه نجایا زهرا

 .میزنیم حرف بمونه یک شیپ نکهیا به

 :دیپرس ناباور بهمن

 من شیپ نخواد گهید دیشا زهرا مرگ از بعد یگیم یعنی_

 باشه؟ طرالن و

 او ی جمله به جوابش و کرد نگاهش یدرماندگ با هیعط

 .سکوت و بود سکوت تنها

*** 

 

 

 



 وارد وشیدار تا کرد اشاره و چرخاند قفل در را دیکل هیعط

 مقابلش ی صحنه دنید با و شد اطیح وارد وشیدار. شود

 بود افتاده نیزم یرو رنگ سبز ی جوجه.شد فشرده قلبش

 . بود مانده باز همانطور نوکش و

 .عمه یوااااا_

 یا قهوه چمدان بود، نشده جوجه متوجه هنوز که هیعط

 :دیپرس و گذاشت نیزم یرو را رنگش

 وش؟یدار شدهیچ_

. نشست دوپا یرو کنارش و رفت جوجه سمت به وشیدار

 .دوخت هیعط به را نگاهش بعد

 .مرده_

 وشیدار سمت به و افتاد چارهیب جوجه یرو هم هیعط نگاه

 :دینال و شد روان ییتقال چیه بدون وشیدار یها اشک. آمد

؟! ..دمیم دست از دارم دوست که رو یزیچ هر چرا_

 .جوجم.. مامانم

 را او یها اشک و کرد نوازش را وشیدار ی گونه هیعط

 .کرد پاک

 دست از که میتونینم .وشیدار میدینم دست از ویزیچ ما_

 .میبد

 داد ادامه دید که را وشیدار گنگ نگاه



 بده، دست از که نداره یزیچ چیه ایدن نیا یتو انسان_

 همه. میبد دستش از میبخوا که ستین ما مال یزیچ یعنی

 ..یول. امانته زیچ

 .کرد کامل را اش جمله مکث با

 زیچ قدر و میکن استفاده خوب وقتمون از که نهیا مهم یول_

 .میبدون رو شده داده امانت ما به که ییها

 نگاه اش عمه رنگ یعسل چشمان به سکوت در وشیدار

 یلبخند هیعط. بود سخت او یبرا شیها حرف درک. کرد

 کوچک ی لچهیب. رفت باغچه سمت به و زد گنگش نگاه به

 .داشت نگاه وشیدار مقابل و برداشت را باغچه کنار

 :گفت هیعط و داد قورت را دهانش آب وشیدار

 .یبکن دل دیبا یچجور دمیم ادی بهت من. نباش نگران_

 جوجه به سپس.داد وشیدار دست به را لچهیب و گفت را نیا

 . کرد اشاره مرده ی

 .کن دفنش باغچه یتو ببرش_

 دینال وشیدار

 من؟_

 .زد پلک آرام هیعط

 یکنیم قبول ینجوریا. یبد انجام نکارویا تو خوامیم. آره_

 .یایم کنار تر راحت نبودنش با و ستین گهید که



 دستش در را جوجه فراوان یناراحت و غم با وشیدار

 .رفت باغچه سمت به و گرفت

 یا حفره نکهیا از بعد و زد کنار لچهیب با را خاک از یکم

 .گذاشت آن در را جوجه کرد جادیا خاک در

 یرو شیها اشک و ختیر خاک شیرو لچهیب با سپس

 سنگ شد پر خاک از جوجه یرو یوقت.دیچک خاک

 .گذاشت همانجا قبر، سنگ عنوان به زین را یکوچک

 به نیسنگ یها قدم با و انداخت اطیح ی گوشه را لچهیب بعد

 شیپا به یتن هزار سنگ ییگو. رفت یا شهیش درب سمت

. بود شکسته. داشتیبرم قدم سخت نگونهیا که بودند بسته

 دست از غم. کردیم درک یخوب به را نیا هیعط و .تماما

 . بود نیسنگ یلیخ شیبرا مادرش دادن

 تا دادیم ادی او به دیبا. کرد دنبال نگاه با را رفتنش هیعط

. بسازد نو از را خود و بچسباند هم به را وجودش یها تکه

 .دادیم ادی او به زهایچ یلیخ دیبا

 درختان برگ شد،یم عوض ها فصل گذشت، یم روزها

 . شدیم زرد و شدیم سبز

 .خوب و بد یها صفت یجملگ با.شد بزرگ او و

***** 

 

 



 را شانه و ستادمیا رنگم یا قهوه دراور و نهییآ مقابل

 طرفه کی تینها در و زدم شانه را مواجم یموها. برداشتم

 رنگ دیسف ربان با را بافت ته. انداختم ام شانه یرو و بافتم

 اتاق از زدم خود یرو به یلبخند نکهیا از بعد و بستم

 . شدم خارج

 خاموش را یکتر ریز و برداشتم قدم آشپزخانه سمت به

 .کردم حاضر را صبحانه و دمیچ را سفره.کردم

 از که یآهنگ به و کرده روشن را ویراد عادت طبق بعد

 .سپردم گوش شدیم پخش جوان ویراد

 .دادم تکان را میها شانه و کردم نجوا آهنگ با لب ریز

 ها فنجان و کرده پر داغ یچا از را کیکمربار یها فنجان

 .گذاشتم زیم یرو را

 .زدم صدا را پدرم بلند یصدا با سپس

 .است آماده صبحونه. باباااا_

 عادت دانستمیم. ختمیر ینعلبک داخل را شیچا از یکم

 .بنوشد نگونهیا را شیچا دارد

 زین من کار و شود داریب تا کردم تر بلند را ویراد یصدا

 .شود آسان

 انگشت با را چشمانش کهیدرحال پدرم بعد یکم. داد جواب

 یرو و شد آشپزخانه وارد د،یمالیم شصت و اشاره

 .نشست یصندل



 دوران. بابا ترالن یکرد خودتو کار شهیهم مثل_ 

 م؟یبخواب راحت ما یبزار یخواینم هم یبازنشستگ

 دمیخند

  ؟یبخور صبحونه من با که دمیم فرصتو نیا بهت بده_

 .انداخت باال را حالتش خوش یابروها

 .جوان خانم افتخارمه باعث. دارم استدعا_

 .نشستم یصندل یرو هم من و دمیبوس را اش گونه

 :گفت زده ذوق و کرد اشاره بشقاب داخل یها مروین به

 .یکرد چه به به_

 .زدم شیرو به یلبخند

 .جان نوش_

 دادن قورت از بعد. گرفت لقمه مروین از خودش یبرا

 چپش سمت که ،یخال یصندل به معمول طبق شیمروین

 .دیکش آه و کرد اشاره داشت قرار

 داشت عادت.بود مروین عاشق مادرت. هیخال جاش چقدر_

 . کنه درست مروین برام صبح روز هر

 سخت اش چهره کردیم صحبت مادر از که بار هر مثل

 هم باز او، به راجع کردن ها،صحبت مدت از بعد. شد

 . دادیم قرارش ریتاث تحت



 خوردن از بعد اش مزه که یتلخ بادام مانند.بود تلخ لبخندم

 یها بادام ی مزه ماند،یم دهانت در زین گرید یها بادام

 یباق یطوالن قیدقا تا اثرش و کندیم زهرت را یقبل

 . ماندیم

 . کردم زمزمه

 .یلیخ_

 لبخند و زد پس را اش یناراحت د،ید نگاهم در که را غم

 .زد یقیعم

 بهم و یکنیم داریب سحر ی کله منو روز هر که یمرس_

 .یدیم مروین

 گرفت ام خنده شیپهلو دو ی جمله از

 .کردم درشت را چشمانم

 سحره؟ ی کله صبح مین و شش_

 خانم شهینم محسوب سحر کله صبح مین و شش شما یبرا_

 .معلم

 .فرستادم بوس هوا در شیبرا و دمیخند

 .بشم آلودم خواب یبابا قربون_

 مشغول.برخاستم  یصندل یرو از خوردم که را صبحانه

 .دمیشن را پدرم یصدا که بودم صبحانه سفره کردن جمع

 ؟یبد گندم ی دونه هات بچه به یخواینم_



 :گفتم بلند

 .رفتیم ادمی داشت.. یوااا_

 . زد یمهربان لبخند 

 کنمیم جمع رو سفره من برو تو_

 از بعد. کردم قبول تعارف بدون و دادم تکان یسر

 درب سمت به گندم، ی دانه از بود پر که یبطر برداشتن

 .رفتم عمارت

 مرغ سمت به و آمدم نییپا ها پله یرو از اطیاحت با و آرام

 .رفتم خروسم و ها

 . زدم شانیصدا ذوق با

 .طال پر طال، نوک_

 که هم خروس.کردند کردن قد قد به شروع دنمید با ها مرغ

 را میپا و آمد سمتم به بودم گذاشته یقرمز تاج را اسمش

 . کند رفتار زیآم مسالمت نداشت عادت چوقتیه.زد نوک

 .کردم باز را یبطر در و دمیخند

 عشق با و ختمیر نیزم یرو را گندم ی دانه از یکم

 .کردم زمزمه

 .جونتون نوش_

 .دمیشن را پدرم یصدا لحظه همان

 .هفته ساعت نشه، رتید بابا ترالن_



 .زدم داد

 .اومدم_

 حاضر تر عیسر چه هر دیبا. رساندم اتاقم به را خودم دو با

 .شدمیم

 مقنعه سپس. دمیپوش را گشادم پا دم شلوار و یمشک یمانتو

 .رساندم درآورم و نهییآ به را خودم و کرده سرم را ام

 عطر. دمیکش لبم یرو را رنگم یا گلبه رژ معمول طبق

 اتاق از ملیر زدن از بعد و زدم دستم نبض یرو یگرم

 .شدم خارج

 

 

 یخداحافظ او از. بود سفره کردن پاک مشغول نمینازن پدر

 نیماش با نداشتم میتصم.شدم خارج عمارت از و کردم

 سوار و دادم تکان یتاکس یبرا را دستم. بروم خودمان

 آهنگ به سما، ی دخترانه ی مدرسه به دنیرس تا. شدم

 .سپردم گوش شد،یم پخش که یا یسنت

 و قد یها بچه. شدم مدرسه وارد و کردم حساب را هیکرا

 .دادند سالم و دادند تکان دست دنمید با قد مین

 .شدم دفتر وارد و داده را سالمشان جواب لبخند با



 را قشیعم اخم و کرده سالم یکاضم خانم مدرسه ریمد به

 معلم کی یبرا انضباط و نظم داشت حق. دمیخر جان به

 . زدیم را اول حرف

 نگاه ساعت به. رفتم ب اول کالس سمت به عجله با

 .بودم کرده رید. بود مین و ۷.کردم

 .شدم وارد و زدم در

 ی چهره.دادند سالم خنده با و شدند بلند آمدنم با ها بچه

 یم شده شکفته یها غنچه اد،ی دمیدیم که را شان خندان

 .افتادم

 .بودم عاشقشان رسما

 دمیخند.رفتند وا تکشان تک کردم باز که را یاضیر کتاب

 .برداشتم را کیماژ و

 .دادمیم درس آنها به شکل رسم با را قیتفر دیبا امروز

 عدد چهار دنیکش مشغول و نوشتم تخته یرو یاله بسم

 .شدم بیس

 نوشتم رشیز و دمیکش ضربدر شانیتا دو یرو
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 مطمئن سوال دنیپرس با یوقت و دادم را الزم حاتیتوض

 امروز یبرا. بستم را کتاب اند گرفته ادی خوب که شدم

 .شوند خسته خواستینم دلم. بود یکاف



 داخل را یاضیر کتاب و فرستادم رونیب صدا پر را نفسم

 یآقا بلند ی عطسه یصدا لحظه همان که گذاشتم فیک

 ریز زدند ها بچه و دیرس گوش به مدرسه فراش ،فردوس

 . خنده

 ینیب معمول طبق و بود حانهیر اسمش که ها بچه از یکی

 . آمد حرف به بود، خلط از پر اش

 . زنهیم عطسه اسب هیشب فردوس یآقا_

 یجلو زور به. دندیخند غش غش یهمگ حرف نیا از بعد

 به خواستم که نیهم و رفتم یا غره چشم. گرفتم را ام خنده

 حیتفر زنگ است، نبرده کار به یدرست ی جمله میبگو او

 یخداحافظ و شدند کینزد زیم به یکی یکی.درآمد صدا به

 . کردند

 زین گرید ساعت چهار که انگار نه انگار. زدم یقیعم لبخند

 . داشتم کالس آنها با

 دفتر به ها بچه از یخداحافظ از بعد و برخاستم جا از

 .رفتم

 .انداختم گرمید یپا یرو را میپا و نشستم نایم همکارم کنار

 .آورد یچا مانیبرا یمحب یآقا همسر خانم عذرا بعد یکم

 مانتو. دوختم نایم به را نگاهم و گذاشتم زیم یرو را یچا

 کل ادکلنش یبو و بود کرده تن به رنگ یطوس شلوار و

 .بود کرده پر را دفتر



 و چرخاند سمتم به را سرش میبگو یزیچ من نکهیا از قبل

 .انداخت باال ییابرو

 گر؟یج خبر چه_

 .گرفت ام خنده اش چهره حالت و لحن از

 . خودش مثل. دادم را جوابش

 .گریج یسالمت_

 .کرد پرت را حواسم یکاضم خانم یصدا

 آموزا دانش. نیایب ساعت سر فردا از لطفا کمال، خانم_

 . فتنیم عقب

 .داشتم ریتاخ ربع کی فقط من یول_

 ساعت سر موظفن آموزا دانش یوقت خانم، کنهینم فرق_

 .نیکن تیرعا دیبا هم شما باشن مدرسه

 .دادم تکان را سرم

 .شهینم تکرار گهید حتما_

 را نایم یصدا لحظه همان و راندم رونیب صدا پر را نفسم

 .دمیشن

 یدخترا به یرینم چرا یتونیم که تو دونمینم من_

 که جا هی. یانتفاع ریغ ییراهنما. یبد ادی درس ییراهنما

 . بخوره هم کالست به

 .دوختم رنگش یا روزهیف یها یآب به را نگاهم



 تو دارم که خوشحالم یلیخ نا،یم دارم دوست کارمو من_

 یانرژ یکل ها بچه از. کنمیم سیتدر ییابتدا ی مدرسه

 .رمیگیم

 . دختر یدینم گوش حرف که تو بهت بگم یچ_

 را وانیل هم من.شد شیچا دنینوش مشغول و گفت را نیا

 .دمینوش را میچا و برداشتم

 دیبا. بازگشتم کالس به دوباره شد، تمام که حیتفر زنگ

 من. نبود یمشکل. دادمیم درس ها بچه به گرید چهارساعت

 سیتدر و بمان آنجا شب تا گفتندیم اگر.بود کارم عاشق

 کالس یانرژ پر و زدم یلبخند. شدمینم خسته هم کن،باز

 .کردم آغاز را یبعد

 .آمد در صدا به آخر زنگ شد ربع و کی که ساعت

 فشانیک داخل را شانیها دفتر و کتاب سرعت به ها بچه

 .بردند ورشی در سمت به و انداختند

 دادم تذکر بار نیهزارم یبرا

 .نیباش مراقب واش،ی_

 هل را گریکدی و گرفته دهیناد را ام یجد تذکر شهیهم مثل

 کتاب آرامش با شد یخال که کالس. رفتند رونیب و دادند

 از یخداحافظ از بعد و داده یجا فمیک داخل را یدرس یها

 .شدم خارج مدرسه از همکارانم و یکاضم خانم

 



 باعث یبلند بوق یصدا که بودم نرفته جلوتر قدم چند هنوز

 . بپرم ازجا شد

 هم باز.راندم رونیب صدا پر را نفسم سبحان نیماش دنید با

 سمت به. بود کرده اعالم صدا و سر پر را حضورش

 . برداشتم قدم نیماش

 :گفت و دیکش نییپا را شهیش ستادمیا که نیماش کینزد

 خانم شد عرض سالم_

 به یقرمز شهیش یآفتاب نکیع. کردم براندازش اریاخت یب 

 چشمان. داشت تن به یدیسف راهنیپ و بود زده چشمانش

 ییبایز ی جلوه نکیع قرمز شهیش پشت رنگش یشیم

 شهیهم مثل. داشت لب بر لبخند. شتدا

 نمیا.ها یکن براندازم یتونیم تر راحت ینیبش نیماش تو_

 . یدان خود.دارما یتر قشنگ ینما کینزد از. بگم

 را ام خنده یجلو یسخت به. بود ام رهیخ نگاه به اش اشاره

 . بود ساختمان ،انگار!قشنگ ینما.گرفتم

 یصندل یرو نشستن محض به و کردم باز را جلو در

 کردم اعتراض

 یوقت.دهنم تو اومد قلبم. سبحان زدنه بوق وضعه چه نیا_

 . یبزن صدام یتونیم ستادمیا نیماش با کم ی فاصله اون تو

 .افتاد راه و کرد روشن را نیماش



  هینیتضم یلیخ که هیروش نیا_

 . کرد اضافه طنتیش با و زد یچشمک

 . کن امتحانش باری هم تو_

 . کردم نگاهش چپ چپ

 :گفت خنده با و چرخاند سمتم را سرش

 .بشه درارت پدر نگاه اون قوربون سبحان_

 شهیهم مثل میها گونه زدمیم حدس. دمیدزد نگاه خجالت با

 . است شده قرمز

 . کردم زمزمه لب ریز

  وونهید_

 و کرد استفاده فرصت از میدیرس که قرمز چراغ پشت

 . دیپرس

  م؟یبزن دور میبر

 . گهید میزنیم دور میدار_

 انداخت باال را شیابروها جفت

 بند؟ در میبر. بنده در منظورم نه_

 . دادم را جوابش آرام

 . خونه برم دیبا سبحان نه_

 . دیکش پوف



 .شهیهم مثل_

 .کردم نگاه رخش مین به

 را نیا شدیم یخوب به اش چهره حالت از. بود شده ناراحت

 .بود شده محو لبخندش.  فهمید

 م،یشد آشنا باهم یمهمون اون تو که یموقع از یکرد دقت_

 م؟ینرفت رونیب باهم شتریب بار چند

 . دادم حیتوض یدرماندگ با و انداختم باال را میابروها

 که یاونجور تونمینم گفتم بهت هم اول از من سبحان نیبب_

 نینگ اصرار به شبم اون. بگذرونم وقت باهات یخوایم تو

 . کردم شرکت دوستانه ظاهر به یدورهم اون یتو

 . نگفت یزیچ

 :دادم ادامه

 بابام تازه.کنم درست نهار بابام یبرا برم دیبا هم االن_

 . باشم رونیب ظهر نداره دوست یلیخ

 اجازه که شب هست؟ حواست ها یاریم بهونه یدار_

 نینگ با یخوایم که غروبم ،یا مدرسه که صبحم.. دهینم

 .. گهید ،یکن یباز خاله

 . زدم شیبازو یرو محکم

 .. یول ام،یب تونمینم االن من.سبحان نکن مسخره_

  ؟یچ یول_



 .بود شده اش یناراحت ن،یگزیجا خشم حال،.بود گفته تند

 دادم ادامه تندش لحن به توجه یب

 .. تونمیم شب یول_

 . دنبالت امیب تونمینم شب من_

 کی و آورد رونیب بشیج داخل از را یپرتقال آدامس پاکت

 .گذاشت دهانش داخل آدامس

 : دمیپرس

  چرا؟_

 داد را جوابم آدامس دنیجو نیح

 . مارستانیب تو دارم فتیش شب_

 نفس اریاخت یب و دیرس مشامم به اش یپرتقال آدامس یبو

 . دمیکش یقیعم

 .گرفت سمتم به را پاکت

 . گذاشتم دهانم داخل و آوردم در آدامس کی

 سکوت در ریمس یباق و نشد بدل و رد نمانیب یحرف گرید

 . شد یط

 کرده باز را کمربندم ستادیا عمارت درب مقابل که نیماش

 . دمیچرخ سمتش به و

 . کنم سکوت نتوانستم.کرد متعجبم قشیعم نگاه



  شده؟ یچ_

 .یندار دوسم هم ذره هی کنمیم فکر اوقات یگاه_

 .دمیدزد نگاه

 . سبحان نمتیبیم_ 

 .داد تکان سر تنها جوابم در

 .بود ریدلگ دستم از هنوز که بود معلوم

 .شدم ادهیپ نیماش از و کردم یخداحافظ لب ریز

 

 .رفتم باال ها پله از و شدم عمارت اطیح وارد

 .شدم عمارت وارد و درآورده را میها کفش

 . زدم صدا بلند یصدا با

 باباااا_

 یکس دیرسیم نظر به. شدم کنف. کردم نگاه را اطراف

 به کرد وادارم بود دهیچیپ خانه در که ییغذا یبو.نبود خانه

 سوختن و برداشتم را قابلمه درب. بروم آشپزخانه سمت

 جان به را عطر خوش یها یماکاران بخار با صورتم

 .دمیخر

 بود؟ کرده درست یماکاران یکس چه. دیپر باال میابروها

 جوابم زدم شیصدا یوقت چرا پس بود؟ خانه در پدر مگر

 نداد؟ را



 زدم شیصدا دوباره و گرفتم گاز را لبم. شدم نگران

 باباااا_

 شد باز اتاقش درب بروم اتاقش سمت به خواستم که نیهم

 .شد انینما در ی آستانه در قامتش و

 دستش داد؟یم گوش آهنگ داشت. بود یهندزفر گوشش در

 .برد شیها لب کینزد را یگوش و داد تکان هوا در را

 خداحافظ. باش خودت مراقب. میکنیم صحبت بعدا_

 .خداحافظ

 کرد؟یم صحبت داشت که با

 نتیکاب داخل از بشقاب دو و شد آشپزخانه وارد

 :گفت و کرد پر داغ یماکاران از را ها بشقاب.برداشت

 . دمینشن صداتو بود هدفون گوشم تو دخترم دیببخش_

 . نداره یاشکال_

  ؟یاومد یک_

 . شهیم یا قهیدق چند هی_

 را ها بشقاب کرده صحبت که با بپرسم او از نکهیا از قبل

 . کرد اشاره میها لباس به و گذاشت زیم یرو

 نیبب. کن جان نوش نویا ایب بعد کن عوض لباستو برو_

 .کرده چه بابات

 .رفتم اتاق سمت به و زدم یلبخند



 یا گلبه شلوار و بلوز و آورده در را رونمیب یها لباس

 .کردم تن به را رنگم

 .شدم خارج اتاق از سپس

 خوش یها یماکاران در را چنگال و نشستم یصندل یرو

 .بردم فرو عطر

 .دمیپرس حال همان در

 ن؟یکردیم صحبت نیداشت یک با_

 .وشیبادار_

 با را خودش و کرد یقرار یب اسمش دنیشن با باز قلبم

 . کوباند ام نهیس ی وارهید به قدرت نیشتریب

 دمیترسیم. دادم فاصله دهانم از را یماکاران چنگال

 . شود مشخص اضطرابم و بپرد میگلو در یماکاران

 .باشد لرزش بدون میصدا و یعاد لحنم کردم یسع

 گفت؟یم یچ واقعا؟_

 مانیپ با و بسازه برج هی قراره بگه بود زده زنگ یچیه_

 . بسته داد قرار کارم

 بهش رو کارها و نینزد اون اسم به و شرکت شما مگه_

 کارهاش از بهتون داره یلزوم چه گهید پس ن؟ینسپرد

  بده؟ اطالع

 . دونسته صالح نطوریا حتما.دخترم دونمینم_



 . شدم کنجکاو

  بگه؟ نویهم بود زده زنگ فقط_

 . بپرسه حالمو نکهیا و آره_

 بشقاب درون یها یماکاران به نگاهش جمله نیا گفتن نیح

 اش چهره. دیگویم دروغ کردمیم احساس چرا دانمینم. بود

 یزیچ هیقض گفتیم درونم یحس. بود شده جمع یحساب

 .است ساده یپرس احوال کی از تر مهم

 

******* 

 

 با میعظ برج. برداشت قدم برج سمت به محکم اما آرام

 . رنگ یآب یها شهیش

 عقربه از بود پر که اش یمشک درشت صفحه ساعت به

 لبش ی گوشه و دوخت چشم بزرگ و کوچک یها

 . داشت وقت هنوز. بود خوب. خورد تکان یمختصر

 .بود معلوم هم یآفتاب اهیس نکیع آن پشت از شیها اخم

 نظرش مورد ی طبقه در که آسانسور. شد برج وارد

 .رفت شرکت باز درب سمت به و شد خارج آن از ستاد،یا

  بود؟ باز در چرا.کرد تعجب



 یکس دیرسیم نظر به.شد شتریب تعجبش شد که شرکت وارد

 . نبود آنجا

 :زد صدا را یمنش بلند یصدا با

 .یییوفاا خانم_

 .شد منقبض فکش

 در هیچ ایباز مسخره نیا ن؟ییکجا... ییوفا خااانم_

  ن؟یآورد

 دنیشن با کرد باز را در یوقت و رفت اتاقش سمت به

 باال هیثان چند یبرا شیابروها سوت و زدن دست یصدا

 .دیپر

  بود؟ خبر چه نجایا

 دنید و زیم یرو یشکالت تولد کیک دنید با بعد یکم

 او شاهکار همه ها نیا پس. برد یپ زیچ همه به لوفرین

 .بود

 جشن شیبرا تا بود کرده اوجمع اتاق در را یهمگ

 .عجب.رندیبگ

 او اتاق در را خودشان زور به که یریکث تیجمع نیب از

 :گفت تاب و آب با و آمد جلو آرش بودند، داده یجا

 بزرگمهر وشیدار و ریکب کوروش سالروز آبان، هفت_

 .باد مبارک



 .دیبوس را اش یشانیپ و آمد وشیدار کینزد بعد

 را او شک یب آورد یم ریگ تنها را آرش وشیدار اگر

 مچاله ه،یبق یجلو مسخره کیرمانت فوق حرکت نیا بخاطر

 . کردیم

 یزیچ خواست که نیهم و کرد پاک را آرش ی بوسه رد 

 .دیشن را ییوفا خانم یصدا دیبگو

 من نیزد صدا منو شما که موقع اون مهندس یآقاا_

 بود قرار گهید خب.. ییول. بدم جواب خواستمیم

 خودمو یجلو یسخت به نیهم بخاطر.میکن زتونیسوپرا

 . کردم سکوت و گرفتم

 شیبرا کردن سکوت چقدر دانستیم هم خودش. بود جالب

 غیج یصدا. کرد تنگ را چشمانش وشیدار. است سخت

 کی توانستیم کاش.بود روانش و روح سوهان ییوفا خانم

 بخاطر اما.دارد یمزخرف یصدا چه که دیبگو او به روز

 بود، دهید او از که یمثبت یها یژگیو و بودنش منظم

 . بود داشته باز تلخ قتیحق نیا گفتن از را زبانش

 را ییوفا خانم نکشیع آوردن در از بعد و زد یپوزخند

 . داد قرار مخاطب

 کردم فکر من.ییوفا خانم نیهست زنده که خداروشکر_

 . متونیداد دست از نکرده یخدا

 . داد را جوابش یسادگ کمال در ییوفا خانم



 . خوبه حالم نه. مهندس یآقا ممنونم یلییخ_

 . شد تمسخر سر تا سر لحنش و زد پلک آرام وشیدار

 . میآورد شانس.خداروشکر خب_

 نباریا. چرخاند را سرش و گرفت او از نگاه سپس

 . بودند اتاق داخل حضاران یهمگ مخاطبش

 برام رو یافتیض نیهمچ که نیکرد لطف یلیخ دوستان_

 گرفتن جشن بخاطر تکتون تک از داره جا ن،یداد بیترت

 ایباز مسخره نیا از من.. منتها، کنم تشکر مبارک روز نیا

 . ادینم خوشم

 یخال بادش که یکیالست مانند هیثان کی عرض در یهمگ

 کسانی خاک با رسما را همشان وشیدار. شدند پنچر شده

 . بود کرده

 .رفت وشیدار به یا غره چشم لوفرین

 . زد یژکوند لبخند کارش حاصل از یراض اما وشیدار

 کارام به دیبا که نیکن ترک اتاقو تر عیسر چه هر هم حاال_

 .برسم

 هر و افتادند راه اتاق درب سمت به ها زن و ها مرد

 . دادند اخالقشان بد سیرئ به یفحش لب ریز کدامشان

 . لوفرین جز به رفتند یهمگ و شد یخال اتاق



 با و گذاشت زیم یرو را تابش لب یمشک فیک وشیدار

 فیک از را تابش لب سپس. زد کنار را لوفرین یآرام ی تنه

 .گذاشت زشیم یرو و آورد در

 یرو کند لوفرین حضور به یتوجه نیکوچکتر آنکه یب

 .کرد روشن را تاپش لب و نشست رنگ یمشک یصندل

 .کند تحمل را او یتفاوت یب نتوانست نیا از تر شیب لوفرین

 :دیغر

 جشن نیا ؟یآورد در بود یچ یباز مسخره نیا وشیدار_

 .. کویکوچ

 ک؟یکوچ_

 .دیساب هم یرو را شیها دندان لوفرین

 .دادم بیترت برات من رو جشن نیا_

 داد تکان سر یخونسرد با وشیدار

 .دونمیم_

 کرد اخم لوفرین

 ..ینجوریا ویدونیم_

 را نگاهش. داد هیتک آن یپشت به و چرخاند یصندل وشیدار

 .دوخت لوفرین چشمان به میمستق

 . کرد قطع را او حرف



 کوچولو، کار تازه مهندس خانم یدونیم منو نیقوان که تو_

 که یجشن کاره یبرا که یطیمح یتو ادینم خوشم من

 . بشه برگزار ستین کار به مربوط

 :دینال لوفرین

 ..یول_

 .یبزار پا ریز نویقوان ادیم بدم که یدونیم_

 ..یول آره_

 .کرد نگاهش زیت وشیدار

 ...نویقوان ادیم بدم من یدونینم که یعنی یول_

 همش.یآورد در شورشو. نیقوان نیقوان.. گهید بسه اَاَاَه_

 ...وینباش خودخواه انقدر یتونیم. بود ساده تولد هی

 

 

 بلند قدم دو با و برخاست یصندل یرو از کبارهی وشیدار

 که بود عیسر آنقدر حرکتش. رساند لوفرین به را خودش

 .دیماس دهانش در حرف و رفت عقب یقدم دهیترس لوفرین

 را سرش و آمد تر کینزد وشیدار تصورش برخالف

 او یها لب یرو را شیها لب. کرد خم او سر یرو

 . کرد زمزمه حال همان در.بوسه بدون. گذاشت



 خونه تو و جشن نیا و یبد بخرج تیخالق کمی یتونستیم_

 .یریبگ من ی

 کمر یرو را دستانش و دیبوس کوتاه را او نرم یها لب

 .گذاشت او کیبار

 یبرا زین رنگ قرمز یمانتو آن یرو از انگشتانش یگرما

 بود، که یبتیمص هر به را دهانش آب. بود حس قابل لوفرین

 چشمان به کم ی فاصله همان از را نگاهش و داد قورت

 .دوخت او یوحش و خمار

 هفت مرد نیا.بود کرده پرت را حواسش یلعنت یکینزد نیا

 . بود بلد خوب را کارش خط

 وشیدار به مرتعشش یها نفس

 . است شده صالح خلع کامال که داد نشان

 . خواستیم را نیهم هم او. بود خوب

 :دیپرس و کرد کج اش شانه سمت به را سرش

 نبود؟ بهتر ها_

 . دیکش عقب را سرش. شد مسلط خودش بر یسخت به لوفرین

. باشه شرکت از خارج دیبا تو و من روابط ینگفت مگه_

 حاال شد؟یچ م؟یباش کارمند و سیرئ مثل دیبا شرکت یتو

  شده؟ عوض یچ



 انگشتان نیب را او فک و کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 در گردش به او صورت در نگاهش. کرد محسور دشیسف

 . آمد

 خانم؟ لوفرین یکنیم یآوار ادی خودم به خودمو نیقوان_

 ! یکارمند تو رئیسم، من هم هنوز نشده، عوض یزیچ

 دیتاک هربار داشت یاصرار چه. دیکش یقیعم نفس لوفرین

 ؟ است سیرئ او که کند

 . کند حفظ را لبخندش کرد یسع 

 اونم ؟یدیبوس و من چرا که بود نیا دونم،منظورمیم_

  نجا؟یا

 و کرد رها را او فک. زد ییصدا پر پوزخند وشیدار

 : گفت شمرده شمرده

 بازخواستت تونستمیم من یدیبوسیم منو تو اگه زمیعز_

 یحیتوض که ستین یازین دمیبوس رو تو من چون یول. کنم

 . دهیبوس رو تو ستیرئ.بدم

 داد تکان هوا در را دستانش

 . یاریب در بال یخوشحال از االن دیبا_

 .کرد نگاهش ضیغ با لوفرین

  شد یجد وشیدار



 رونیب برو هم حاال.. ،یداد گوش حاتمویتوض که یمرس_

 .  یگرفت وقتمو یکاف ی اندازه به.برسم کارام به بزار

 یرو یشکالت کیک به و نشست یصندل یرو مجددا بعد

 . کرد اشاره زیم

 .لطفا ببر خودت با نمیا_

 . یخوردیم ازش کمی حداقل_

 . بخورم چرب زیچ خوامینم صبح سر_

 کیک هم بعد. زد چنگ زیم یرو از را فشیک اخم با لوفرین

 . رفت در سمت به و برداشت را تولد

 . کرد یخال وشیدار سر را حرصش حال همان در

 . میخوریم خودمون درک به_

 . دوخت تاپ لپ ی صفحه به را نگاهش وشیدار

 خچالی تو بزارش. باشم داده آنتراکت بهتون ادینم ادمی_

 . دیکن جان نوش شد که استراحتتون وقت آشپزخونه

 یزیچ جوابش در تا فشرد هم به محکم را شیها لب لوفرین

 نیا. کند خفه را او که داشت را نیا لیپتانس بیعج. دینگو

 . بود وانهید شک یب مرد

 از را رنگش یمشک لیموبا وشیدار رفتنش محض به

 . رفت رسان امیپ قسمت به و آورد در بشیج داخل



 پیتا یمتن امیپ قسمت در و فشرد را دیجد امیپ ی نهیگز

 . کرد

 بهم یدار فرصت بعد ی هفته تا. کن فکر شنهادمیپ به" 

 " یبد جواب

 را امیپ و کرد پیتا را پدرش نام رندهیگ قسمت در سپس

 .کرد ارسال

 

******* 

 

 را میقلموها فیک. آوردم در تخت ریز از را یشاست تخته

 . نطوریهم زین

 وارد. برداشتم را لمیموبا و نشستم تخت یرو بعد

 را اسمش ناآرام، یقلب و لرزان یدستان با و شده نستاگرامیا

 .کردم پیتا نیالت به

 نکهیا تا کردم پیتا دوباره و کرده پاک را اسم صدبار

 قسمت در را اسمش خطا بدون و درست توانستم باالخره

 . کنم پیتا جو و جست

 با یوقت و زدم ضربه کوچک شکل رهیدا ی صفحه یرو

 ی صفحه. دمیکش یقیعم آه شدم مواجه اش بسته ی صفحه

 .بود قفل هنوز اش یلعنت



 کوچک رهیدا در که عکسش به را نگاهم و کردم قناعت

 .دوختم بود شده محسور

 تن به اهیس راهنیپ شهیهم مثل و بود زده باال را شیموها

 .داشت

 . یاهیس آنهمه از.ماندم رتیح در

 . اهیس انگشتر اه،یس اه،کتیس شلوار اه،یس راهنیپ

 تمام خمارش و یوحش چشمان دنید با و خورد چرخ نگاهم

 . دیچیپ هم به وجودم

 اش یرحمیب تنها و تنها داد،ینم نشان را یحس چیه نگاهش 

 .دیکشیم رخم به را

 وجودم در احساس نیا موقع چه از و وقت چه از دانمینم 

 شده دچارش که آمدم خود به یزمان اما بود، گرفته شکل

 .بودم

 . گذاشتم قلبم یرو را دستم

 . بود شده نامنظم و تند ضربانش

 روز و شب که یچشمان همان توسط. بودم شده افسون دیشا

 . بودند چشمانم مقابل

 .نمیبب را او هم باز توانستمیم کاش



 در و آمده تهران به که شدیم یماه شش که نحالیا با

 بار چند از ریغ به هم باز بود، شده کار به مشغول شرکت

 .بودم دهیند را او ماه در

 داشتم او به که یا یلعنت حس نیا. دانستمیم. بود انتیخ

 او با ماه چهار که یسبحان.سبحان به انتیخ.بود انتیخ

 دهیند یگرید زیچ احترام و محبت جز او از و بوده دوست

 حرف یلعنت قلب نیا مگر بود؟ من دست مگر اما.بودم

  شد؟یم سرش حساب

 خاک یتل ریز در و دهیبر سر را حس نیا توانستمیم کاش

 که بار هر. شدینم که قسم خدا به. شدینم اما. کنم دفن

 . شدمیم خود یب خود از دمیشنیم را شیصدا ایدمش،یدیم

 از را نظر مورد ی قلمو و کرده باز را قلمو فیک پیز

 .برداشتم داخلش

 نگاه بودم دهیکش کاغذ یرو که او ی چهره طرح به سپس

 . بود نشده لیتکم هنوز.کردم

 برده جلو را دستم دوباره. بردم گراف پودر داخل را قلمو

 . کردم نگاه لیموبا داخل او عکس به همزمان و

 عاجز درکش از که یبخش. بودم دهیرس چشمانش به

 .بود ناخوانا میبرا بیعج که یبخش.بودم

 . گرفتم لموبای صفحه از نگاه

 .بکشم یذهن را چشمانش خواستیم دلم



 حرکت کاغذ یرو آرام را آن و بردم جلو را قلمو دوباره

 .دادم

 هیعنب خواستم و دمیکش دقت با را اهشیس و بلند یها مژه

 شد باز اتاق درب لحظه همان که کنم رهیت یکم زین را اش

 . شد اتاق وارد پدرم و

 .بود آمده کبارهی. شدم شکه

 .شدمیم عالم دو هر یرسوا دیدیم را ینقاش اگر

 درون و کرده مچاله را ینقاش. آمدم خودم به سرعت به

 .انداختم زباله سطل

 .دادم ییرها ی اجازه نفسم به سپس

 حال به بود یگرید کس هر. بود عیضا یلیخ میها حالت

 .نبود یگرید کس که شکر خدارا اما. بردیم یپ خرابم

 . بود متعجب لحنش. آمد سمتم بهپدرم  

  ؟یخوب دخترم سالم_

 :گفتم دادم را سالمش جواب نکهیا از بعد و زدم یلبخند

  ن؟یخوب شما ممنون_ 

 .  خداروشکر_

 . نشست تخت یرو کنارم

 بگم بهت گفت بهم. بود گرفته تماس خونه با نینگ_

 . بود شده نگرانت هم یحساب .یکن چک لتویموبا



  د؟یبگو را نیهم بود آمده

 . زدم لبخند دستپاچه

 . نشدم متوجه بودم یطراح مشغول_

 و دیچرخ بودم انداخته سطل در که یکاغذ یرو نگاهش

 :دیپرس

  ؟یکرد مچاله که بود یچ اون_

 فرو قلبم. کرد دراز زباله سطل سمت به را دستش و گفت

 .ختیر

 :گفتم یبلند نسبتا یصدا با

 .نینکن نگاه نه_

 . دادم حیتوض که کرد نگاهم مبهوت و مات

 . شده نخور بدرد و بد یلیخ آخه_

 :داد جواب مصرانه و زد یمهربان لبخند

 هم تو نخور بدرد یها ینقاش دخترم، ستین مهم_

 . بوده یچ طرحش نمیبب خوامیم فقط.قشنگه

 . گرفتم لرزانم انگشتان با را دستش مچ ناچار به

 .. افتض یلیخ.نینکن نگاه خدا تورو_

 کرد قطع را حرفم و شد درشت چشمانش

  خه؟ی دستت انقدر چرا_



 فلج لبم اطراف یها چهیماه ییگو اما. بزنم لبخند خواستم

 . بود شده

 .نییپا افتاده فشارم کمی فقط جون بابا ستین یزیچ_

. شدیم یجار زبانم بر هم سر پشت که ییها دروغ به لعنت

 .برخاست تخت یرو از سرعت به

 درست برات خوشمزه یها یماکاران اون از یخوایم_

 کنم؟

 . ستمین گرسنه. ممنون. نه_

 هم هنوز که بود مشخص. دیچرخ صورتم در نگاهش

 . کنم آرامش کردم یسع.است نگران

 . خوبه حالم من دینباش نگران_

 .کرد زمزمه یبیعج غم با

 . دخترم باش خودت مراقب_

 چرا بود؟ چه یبرا گرید نشیغمگ نگاه. زدم پلک آرام

  بود؟ شده بیعج شیرفتارها ها روز نیا آنقدر

 . کرد باز را در و گفت را کوتاه ی جمله همان

 . رفتم وا اتاق از شدنش خارج محض به

 . بود دهیند را ینقاش که بودم آورده شانس

 .بود گذشته گوشم خیب از خطر



 .بود کرده رحم من به خدا

 

 دستانم در را لیموبا.کرد پرت را حواسم لیموبا لرزش

 نینگ از ناموفق تماس ده فقط.کردم باز را قفلش و گرفتم

 . داشتم

 . کردم باز را آپ واتس

 .کردم شیها امیپ خواندن به شروع و زدم نینگ اسم یرو

 تویگوش چرا ؟ییکجا شده، گور به گور طرالن» 

 «؟یداریبرنم

 « ؟یا زنده» 

 «زدم زنگ بهت بار ده» 

 «؟یکشیم رو کوله و کج وشیدار اون یدار باز» 

 «باشه لوچش یها چشم اون به حواست» 

 .بود کرده اضافه اش جمله آخر در هم خنده برچسب چند

 «خمار یچشمها د،یببخش آها» 

 «شمیم نگرانت کم کم دارم ؟یدینم جواب چرا طرالااان» 

 «ریبم برو اصال» 

 بلند و آمد چشمانم مقابل اش شده سرخ ی چهره لحظه کی

 .دمیخند



 ی خواسته به و برخاستم جا از.نمشیبب خواستیم دلم چقدر

 . سپردم گوش دلم

 میها لباس کمد سمت به سپس. کردم جمع را ینقاش بساط

 ضیتعو یآب یرونیب راهنیپ با را میگل گل راهنیپ. رفتم

 یدیسف بزرگ یروسر شال کردن سر با آخر در و کرده

 .شدم خارج اتاق از

 مخاطب را پدرم رفتمیم عمارت درب سمت به که همانطور

 دادم قرار

 .نینگ شیپ رمیم دارم من بابا،_

 کم را لمیف یصدا بود ونیزیتلو یتماشا مشغول که پدرم

 :گفت و کرد

 باش مراقب بابا، باشه_

 .دمیشن را شیصدا دوباره و دمیپوش را میها کفش

 برسونمت؟ یخوایم بابا طرالن_

 .دمیکش ادیفر و آمدم نییپا ها پله از

 .که ستین یراه. بابا رمیم خودم نههه_

 .شدم خارج عمارت از و رفتم در سمت به

 یها قدم با را داشت راه نینگ ی خانه به که یکوتاه ریمس

 رنگ یریش بزرگ درب مقابل یوقت و کرده یط بلند

 .فشردم را زنگ دمیرس



 .دمیشن فونیآ پشت از را خانم پوران یصدا بعد یکم

 نییبفرما_

 پله سه از رفتن باال از بعد و شدم بزرگشان اطیح وارد 

 .شدم خانه وارد

 شروع شکمم.بود کرده پر را خانه یفضا کشک آش یبو

 .کرد کردن غر غر به

 دنمید با و آمد رونیب آشپزخانه از بعد یا لحظه خانم پوران

 زد لبخند

  خوبه؟ بابا ؟یخوب جان، النرط سالم_

 لبخند متقابال و فشردم بود کرده دراز سمتم به که را دستش

 زدم

 .خوبن هم شونیا بله. خداروشکر ممنونم_

 کرد اشاره نینگ اتاق به

 .دخترم اتاقشه تو نینگ_

 که برداشتم قدم نینگ اتاق سمت به و دادم تکان سر آرام

 دمیشن را بلندش یصدا

 تو ایب مرده لیذل النرط_

 دیغر خانم پوران

 .نیینگ زشته_



 .اوردین کم نینگ

 .زنهیم نکیع که کوره رزنیپ زشت_

 .کردم باز را اتاقش درب و دمیخند

 به و برداشت را تختش کنار بالشتک سرعت به دنمید با

 .کرد پرتاب سمتم

 خنگ ی دختره شدم نگرانت یکل هااا؟ یبود کجاا تو_

 دمینال و کرد برخورد چشمم به میمستق بالشتک ی گوشه

 .نینگ یبش خفه ،یآ_

 .آمد سمتم به و برخاست تختش یرو از سرعت به

 :گفت یلودگ با

 ؟یشد کور شدیچ رمیبم یاله یواا_

 هم سر پشت و تند را چشمم و آورد کینزد را سرش بعد

 . دیبوس

 هولش عقب به و گذاشتم اش نهیس ی قفسه یرو را دستم

 .دادم

 یکرد یتف چشممو اونور برو_

 .نشست نیزم یرو و کرد نازک میبرا یچشم پشت

 .داره برکت من تف. باشه خداتم از_



 زد ضربه فرش یرو دستش با که بدهم را جوابش خواستم

 :دیغر و

 .کرد خی گاهت منینش نیبش ریبگ_

 

 .نشستم کنارش و گفتم یپوف

 را درش و دیکش رونیب تختش ریز از را تخمه کیپالست

 .کرد باز

 دیکش ادیفر سپس

 .اریب ییچا ماامااان_

 را تخمه.گذاشتم میها دندان نیب را آن و برداشتم یا تخمه 

 : شکستم

 .خورمینم من. خوادینم_

 داد تکان میبرا هوا در را دستش

 .دمه تازه. نکن پرت و زرت_

 .شدمینم اش یمتر چهل زبان فیحر. نگفتم یزیچ

 را ینیس. شد اتاق وارد یچا ینیس با خانم پوران بعد یکم

 .شد خارج اتاق از و گذاشت مقابلمان

 را نینگ یصدا که، بودم دوخته یچا بخار به را نگاهم

 دمیشن



 ؟یکنیم فکر شازده اون به یدار باز_

 .دوختم پرپشتش یها مژه و یا قهوه چشمان به را نگاهم

 . کرد کج را دهانش و لب

 . یدلباختش انقدر تو که داره یچ آدم نیا دونمینم من_

 .کرد متعجبش ام خنده.دمیخند

 :دیپرس و شد درشت چشمانش

  ؟یخندیم یچ به_

 . زدم هیکنا

 انگار نه انگار. رهیگیم خندم دوستانت رفتار از ،یچیه_

 . نیبود دوست باهم و بوده تونیهمسا پسر که

 را اش خنده و دیگز را لبش اما. گرفت اش خنده هم خودش

 : گفت و شد یجد. زد پس

 گهید خوادخواهه چقدر یبفهم و یبشناس آدمو اون اگه_

 .مونهینم یداشت بهش که یا عالقه از یاثر چیه

 .هیا ساخته خود مرد اتفاقا. نینگ ستین خودخواه اون_

 .دیخند حرص پر

 فرق بودن خودساخته با بودن خودخواه.. هه..خودساخته_

. دماغشه نوک نهیبیم که یزیچ تنها آدم اون. طرالن کنهیم

 انگار ؟یبود دهیند یمهمون تو دخترش دوست با رفتارشو

 .زدیم حرف خدمتکارش با داشت



 یکم را دارش دکمه شرتیت ی قهی و کرد کلفت را شیصدا

 . کرد اخم و داد تکان را شیپا. کرد باز

 نگاهت مراقب لوفرین ببندش، شده باز کفشم بند لوفرین_

 مرض لوفرین.. کوفت.. لوفرین. رهیم هرز داره باش

 .. اصال

 . کردم قطع را حرفش کالفه

 مرد گفتم فقط. نداره یبد یژگیو نگفتم من.. بسه_

 اون به شرکت بهمن بابا که هست باهوشم.هیا خودساخته

 .نینگ کرده رییتغ یلیخ اون تازه.سپرده بهش ویبزرگ

 . دینال نینگ

 ؟یدونیم کجا از تو آخه_

. نبود خودم دست. بودم شده نیغمگ. انداختم نییپا را سرم

 .دیبگو بد او به راجع یکس نداشتم طاقت

 زد ضربه میبازو به محکم.شدم ناراحت که کرد حس انگار

 :گفت و

 تو.. ایدن آدم نیبهتر اون اصال. رینگ غمبرک حاال خب_

 ؟یکن کارو نیا سبحان با ادیم دلت واقعا

 رحم گردنم یها مهره به و کردم بلند را سرم شدت به

 .نکردم

 ..فقط نکردم، یاشتباه کار که من_



 کرد قطع را حرفم

 .یشد وشیدار عاشق فقط_

 .دمیشن را شیصدا دوباره. بستم یا لحظه را چشمانم

 و عشق نیا ای.انتهیخ یکنیم یدار تو که یکار نیا بنظرم_

 سبحان با که یا رابطه ای. کن تموم طرفتو کی ی عالقه

 .نکن خودت مچل هم رو چارهیب پسر اون انقدر. ویدار

 

****** 

 

 مرور ذهنم در را نینگ جمالت و بودم ستادهیا پنجره کنار

 .کردمیم

 عشق نیا ای. انتهیخ یکنیم یدار تو که یکار نیا بنظرم» 

 سبحان با که یا رابطه ای کن، تموم طرفتو کی ی عالقه و

 «ویدار

 بودم؟ شده گرفتار آن در که بود یبتیمص چه گرید نیا

 بهانه چه با دیبا ،حال بودم دوست سبحان با ماه چهار من

 کردم؟یم تمام را نمانیب ی رابطه یا

 که یحس توانمیم سبحان با یدوست با کردمیم فکر احمقانه 

 . کنم فراموش را دارم وشیدار به



 بلکه کنم، فراموش را او بودم نتوانسته نکهیا بر عالوه اما

 . بودم شده طرفه کی حس نیا گرفتار هم شتریب

 .شدم یگالر وارد و گرفتم دست در را لمیموبا

 سبحان با تیمیصم کمال در که ییها عکس به را نگاهم

 او.داشتم لب بر لبخند ها عکس تمام در.دوختم میبود گرفته

 و یراض که دادیم نشان اش چهره و داشت لب بر لبخند هم

 . است خوشحال

 . بخوانم را نگاهش یآشنا حس توانستمیم هم عکس داخل از

 . زد ادیفر درونم در ییصدا

 «داشتنت؟ دوست جز داره یگناه چه پسر نیا آخه» 

 دیبا. بود او با حق. کردمیم گوش نینگ حرف به دیبا

 وشیدار به که یا طرفه کی حس نیا دیبا. کردمیم تمامش

 نیا. شدمیم تییاذ چقدر نبود مهم. کردمیم تمام را داشتم

 در را یگرید کس او که یزمان هم آن. بود یوانگید عشق

 . داشت کنارش

 بروم خواب رخت سمت به خواستم و دمیکش یقیعم نفس

 .است گاز یرو غذا افتاد ادمی لحظه همان که

 آنقدر. رفتم آشپزخانه سمت به و گرفتم گاز را لبم محکم

. گذاشتم گاز یرو غذا بود رفته ادمی که بود مشغول فکرم

 خداراشکر. دمیکش یراحت نفس و برداشتم را تابهیماه درب

 .بود نسوخته غذا که



 نگاه بودم دهیخر صبح که یرز یها گل به و زدم یلبخند

 .کردم

 زیم وسط یا شهیش گلدان داخل را رز سرخ یگلها

 را رنگ یریش یها شمع و زده آتش یتیکبر سپس.گذاشتم

 .کردم روشن

 روشن شمع غذا صرف موقع شهیهم مادرم امد،یم ادمی

 . انداختم وارید یرو یچوب ساعت به ینگاه.کردیم

. بود شده حاضر رید شام امشب. دادیم نشان را شب ازدهی

 مرغ خوراک ظرف بعد. گذاشتم زیم یرو را ساالد ظرف

 .را

 لیتکم زیچ همه د،یرسیم نظر به. انداختم زیم به ینگاه

 .بزنم صدا را پدرم که بود آن وقت حال. بود

 از بزنم شیصدا خواستم که نیهم و نشستم یصندل یرو

 هم به را دستانش کف شام زیم دنید با و آمد اطیح داخل

 .دیمال

 .بود گرسنه چقدر ام چارهیب پدر. گرفت ام خنده

 خسته و حالیب آنقدر اش چهره.نشست یصندل یرو و آمد

 :دمیپرس ینگران با که بود

 خوبه؟ حالتون بابا_ 

 تکه. ختیر مرغ خوراک بشقابش در و داد تکان را سرش

 :گفت و برداشت زین نان یا



 نیهمچ یوقت نباشم خوب شهیم مگه دخترم،اصال آره_

 .پزهیم خوشمزه یغذاها برام که دارم یدختر

 درست.شناختمیم را پدرم. نبود خوب هم اصال. نبود خوب

 بروز من شیپ را اش یناراحت گاه چیه. بود مادرها مثل

 . دارد یمشکل که دیفهم شدیم اش چهره حالت از اما.دادینم

 . یستین خوب بابا، یستین خوب_

 .شد خوردن مشغول و دیکش ینیسنگ آه

 در من با را آن توانستینم که کردیم ینیسنگ دلش در چه

 بگذارد؟ انیم

 

 خودم دست اما کنم، کوفتش را شامش خواست،ینم دلم

 فرو خودش الک در که بود یروز چند.بودم نگرانش.نبود

 .بود رفته

 توانستمینم. دمیکش ساالد خودم یبرا و انداختم نییپا را سرم

 .بود شده کور میاشتها. بخورم غذا

 باال را سرم یکم. کردمیم حس را پدرم نگاه ینیسنگ

 ذهنش که بودم مطمئن اما بود بشقابم به نگاهش. آوردم

 .کندیم ریس گرید ییجا

 زدم شیصدا

 .بابا_



 داد تکان را سرش مکث با

 .جانم_

 .باشد گزار ریتاث که کنم انتخاب را یا جمله کردم یسع 

 .کن اعتماد بهم. بگو من به شده یزیچ اگه لطفا بابا_

 . تلخ اما.زد لبخند هم او

 فکرشو که یزیچ اون از شتریب. باباجان دارم اعتماد بهت_

 . یبکن

 . دیبزن حرف باهام ه؟یچ سکوتتون لیدل پس_

 ییگو. فشرد هم یرو پلک و خورد گره هم در شیابروها

 رنجور نجوریا را او زیچ چه.بود دشوار شیبرا زدن حرف

 بود؟ کرده

 . آمد حرف به باالخره

 تهران اومده ماهه چند وشیدار که یدونیم_

 دادم تکان سر سرعت به

 آره_

 مسدود لحظه چند یبرا مغزم شد باعث اش یبعد ی جمله

 . شود

 . کنم یزندگ دهیخر که یا خونه تو باهاش برم خواسته ازم_



 گفته چه قایدق.شد ثابت پدرم یها لب یرو اریاخت یب نگاهم

  بود؟

 هم باز اما کردم، مرور ذهنم در گرید یبار را اش جمله

 نیسنگ میبرا آنقدر اش ییمعنا بار. کنم هضم را آن نتوانستم

 .دهم یجواب چه دانستمینم که بود

 همه آن از بعد بود؟ داده او به یشنهادیپ نیچن وشیدار چرا

  سال؟

 . دمیشن را پدرم یصدا دوباره

 فکر داده، بهم یشنهادیپ نیهمچ چرا دونمینم اصال_

 .ادیم بدش من از کردمیم

 . کنم بغض هم من شد باعث اش یاشک چشمان

 .دادم را جوابش بود شده دورگه که ییصدا با

 . بابا داره دوستون یلیخ وشیدار_

 . بود دار خش و گرفته هم او یصدا

 .. اونم که داشت دوست یلیخ مادرشو وشیدار_

 عوض را بحث خواستینم دلم.دمیپر حرفش انیم تاب یب

 . کند

  ن؟یکن قبول شنهادشویپ نیخوایم ه؟یچ شما میتصم_

 . دیکش اش یخاکستر سرتاسر یموها به یدست

 . دخترم دونمینم_



 من رفتیم او اگر. سوخت اشک کبارهی تجمع از چشمانم

  کردم؟یم چه

 چیه من و دیچک ام گونه یرو قطره قطره میها اشک

 . نکردم کردنشان پاک یبرا یتالش

 درکش.بود مانده برزخ در. انداخت نییپا را سرش

 از ها سال نیا تمام در و بود اش گوشه جگر او.کردمیم

 بود، دهید را دنشیکش قد بود، دهید را شدنش بزرگ دور

 که بود آمده شیپ یفرصت حال اما بود، دهید را شدنش مرد

 . کینزد از هم آن.باشد او با توانستیم

 نگاه چشمانش به و شد تر میحج بود میگلو در که یا گلوله

 . کردم

 قبول شنهادشویپ.. ن،پس،یبر ششیپ خواسته ازتون اگر_

 عذاب شیدور از چقدر سالها نیا طول در دونمیم.نیکن

 االن.. االن یول نشیدیدیم ماه در بار چند درسته. نیدیکش

 دست از که رو یا یپسر و پدر لحظات اون تمام دیتونیم

 ..دیبا بنظرم. نیاریب دست به ن،یداد

 ؟یچ تو پس_

 من کردن بزرگ صرف را عمرش شتریب پدرم، چارهیب

 .بود نگرانم هم هنوز و بود کرده

 باشه سخت براتون باورش دیشا.بابا شدم بزرگ گهید من_

 من نگران ستین الزم گهید ام،یم بر خودم پس از من ،یول



 االن. میبود هم کنار. میبود هم شیپ سال همه نیا.دیباش

 بهتون شنهادویپ نیا اون. نیباش وشیدار شیپ که وقتشه

 و دارهیبرم سمتتون به قدم هی داره که نیبدون پس داده

 نیند دست از فرصتو نیا. زهیبر دور هاشو نهیک خوادیم

 . بابا

 چرا بود گذاشته شیرو را الزم ریتاث میها حرف نکهیا مثل

 .بود رفته کنار شیها اخم و شده عوض اش چهره حالت که

 . شد بلند زیم سر از

 .برم بزارم تنهات تونمینم. دخترم کنم فکر دیبا_

 .شد اتاقش وارد و گفت

 اشک به و گذاشتم میها لب یجلو را دستم رفتنش محض به

 .دادم ختنیر فرو ی اجازه دوباره میها

 کی که بود نجایا مشکل اما بودم گفته صداقت با را جمالتم

 نکرده فکر او رفتن و میها حرف شدن یعمل به هم لحظه

 .بودم

 اورم؟یب تاب را نبودش توانستمیم چطور آخر

 توانستم؟یم چطور

 

****** 

 



 یرو گرفت،یم صورت دهیمزا آن در که یبزرگ سالن در

 یپا یرو را شیپا کی کهیحال در و بود نشسته یصندل

 که یا قهیعت خاص اقوتی سیسرو به بود، انداخته گرشید

 .کردیم نگاه بود، گزار دهیمزا دست در

 دیپرس گزار دهیمزا مرد

  هست؟ یشتریب مبلغ_

 کرد بلند را دستش مردها از یکی

 ونیمل 4٠٠_

 گفت اش یکنار مرد

 ونیمل4۵٠_

 ونیمل۵٠٠_

 دو ۵٠٠ ک،ی ۵٠٠_

 .بود کرده اریاخت سکوت همچنان وشیدار و

 لیدل. کرد نگاهش متعجب بود نشسته کنارش که لوفرین

 کرد؟ینم بلند را دستش هم او چرا.دیفهمینم را سکوتش

 دیکش و گرفت را رنگش یا سورمه کت نیآست ی گوشه

 ؟یگینم یزیچ چرا_

 ی دهیکش و فیظر انگشتان انیم از را کتش نیآست وشیدار

 .تفاوت یب و سرد. کرد نگاهش و دیکش رونیب او

 . بود نگاهش از تر سرد اما لحنش



 .ینکن زیو زیو گوشم در نجایا یاومد که شد قرار_

 و فشرد هم یرو را شیها دندان خشم شدت از لوفرین

 ناخن کرد احساس که آنقدر. کرد مشت محکم را دستانش

 . کرد سوراخ را دستش کف قرمزش بلند یها

 نوک جز به که اتاق داخل حضاران با مرد نیا نظرش در

 ضیغ با. نداشت فرق دندیدینم را یگرید یجا دماغشان

 :گفت

 . فروشنیم رو تابلو یند یباالتر مبلغ االن اگه_

 . زد لبخند یخونسرد کمال در وشیدار

 .منم اونم که. نفره کی فقط دهیمزا برنده. نباش نگران_

 ینانیاطم آنهمه از انداخت؟ باال را شیابرو یتا کی لوفرین

 از حجم نیا. کرد تعجب زدیم موج وشیدار کالم در که

  بود؟ آورده کجا از را نانیاطم

 .ماند منتظر هم باز و کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 مبلغ و آوردند باال را دستشان متعدد یها زن و ها مرد

 .دادند شنهادیپ را یشتریب یها

 را شیمانتو از یقسمت که لوفرین دیسف انگشتان به وشیدار

 باال یکم لبش ی گوشه. کرد نگاه بود آورده در اسارت به

 .رفت

 .کرد زمزمه آرام و آورد کینزد را سرش



 . یکنیم شرکت دهیمزا یتو که باره نیاول نیا که مشخصه_

 . کرد نگاهش هیسف اندر عاقل لوفرین

 گفته او به را جمله نیهم آمدن از قبل خودش بود خوب

 .بود

 . دیشن را وشیدار یصدا دوباره

 .نبودم نجایا نبرم رو دهیمزا نیا بود قرار اگه_

. زدیم پوزخند شیها حرف به دل در شناختینم را او اگر

 .شناختیم خوب را باهوش مرد نیا او اما

 .کرد اعالم بار نیسوم یبرا گزار دهیمزا مرد

 ست؟ین یشتریب مبلغ ونیمل ٨٠٠_

 کرد نگاه مرد یها لب به وشیدار شد یطوالن که سکوت

 باال را دستش بخورند تکان او یها لب نکهیا از قبل و

 آورد

 اردیمل١_ 

 مرد. بود گفته موقع به درست. دیکش یا آسوده نفس لوفرین

 :دیپرس گرید بار سه گزار دهیمزا

 ست؟ین.. ست؟ین یشتریب مبلغ_

 :گفت تیجد با دید را جمع سکوت یوقت تینها در و

 ..یآقا به شد فروخته



 را دهیمزا که بود خوشحال. زد یپررنگ لبخند وشیدار

 را شیپا برد قصد به هم اول همان از که چرا.بود برده

 . پر بیج با و.بود گذاشته نجایا

 داد قرار مخاطب را گزار دهیمزا مرد لبخند همان با

 .بزرگمهر_

 داد تکان یسر مرد

 مهر بزرگ یآقا به شد فروخته_

 از بعد و نوشت چک یرو را نظر مورد مبلغ وشیدار

 سالن از اقوتی سیسرو جعبه برداشتن و مرد به چک دادن

 .شد خارج

 . داد لوفرین دست به را جعبه

 :دیپرس شوق با لوفرین

  من؟ به یبد نویا یخوایم وشیدار یوااا_

 نیماش چییسو یرو که را قفل شدن باز ی دکمه وشیدار

 که اش یمشک ی وه ام یب سمت به و فشرد داشت، قرار

 .برداشت قدم بود ییفضا ی سفینه مانند شتریب

 قرار مخاطب را او یخوشحال با دینشن یجواب لوفرین یوقت

 داد

 .قشنگه یلیخ. زمیعز یمرس_

 



 را نیماش خواست که نیهم و نشست جلو یصندل وشیدار

 . داشت امیپ.دیلرز لشیموبا کند روشن

 ضربان باشد پدرش طرف از امیپ است ممکن نکهیا فکر

 .برد باال یتوجه قابل شکل به را قلبش

 لیموبا قفل و آورد رونیب کتش بیج داخل از را لشیموبا

 .کرد باز را

 نشان داشت قرار رسان امیپ یرو که یرنگ قرمز ی شماره

 .دارد امیپ کی که دادیم

 که کردیم خدا خدا اما ستیک طرف از امیپ دانستینم هنوز

 و خونسرد ظاهر خالف بر. باشد پدرش طرف از امیپ

 .بود برپا یمیعظ یغوغا دلش در آرامش

 . بود پدرش. بود زده حدس درست. شد رسان امیپ وارد

 را بود آمده او طرف از که یامیپ و زد پدرش اسم یرو

 عرض در اش یخوش تمام شد باعث امیپ اتیمحتو. خواند

 . شود لیزا هیثان چند

 " بده، زمان بهم.وشیدار کنم فکر شتریب دیبا" 

 کرد؟یم فکر شتریب دیبا چه یبرا کرد؟یم فکر شتریب دیبا

  کند؟ انتخاب را او دختر آن و او نیب توانستینم

 بیعج وشیدار اما بود اوردهین یاسم طرالن از پدرش

 تا شده باعث دختر آن به پدرش یدلبستگ کردیم احساس

 .کند تعلل



. کوباند اش نهیس وارید و در به را خودش امان یب قلبش

 را یا یطوالن مسافت که یا دونده مثل. بود آورده کم نفس

 . باشد دهیدو وقفه بدون

 انتخاب را طرالن طرالن، و او نیب پدرش نکهیا فکر

 .کردیم تر خراب را حالش کرده،

 . شود نگران لوفرین شد باعث دارش کش و بلند یها نفس

 . بود دایپ لحنش در وضوح به ینگران نیا

  ؟یخوب وش،یدار_

 خواستینم دلش.شد مسلط خودش بر سرعت به وشیدار

 به را یتفاوت یب نقاب. ببرد یپ اش یدرون آشوب به یکس

 لحنش در شیتشو از یاثر چیه کرد یسع و زد اش چهره

 . نباشد

 . خوبم آره،_

 .گفتیم دروغ

 . نبود خوب هم اصال. نبود خوب

 . بود یفروپاش حال در درون از

 کرد پیتا خشمش ریتاث تحت و یآن میتصم کی در

 " بزرگمهر یآقا سرت گور" 



 پاک را امشیپ و شد مانیپش آخر ی لحظه در درست اما

 شیپ یمنطق دیبا. دادیم نشان ضعف خودش از دینبا. کرد

 . رفتیم

 . کرد پیتا پدرش یبرا فکر یکم از بعد

 " یریگیم رو درست میتصم مطمئنم. بکن فکراتو باشه،" 

 . کرد ارسال را امیپ 

 دیشن را لوفرین یصدا دوباره و دیکش قیعم نفس چند

  ؟یفتینم راه_

 بشیج داخل را آن و کرد خاموش را لشیموبا وشیدار

 .افتاد راه و کرد روشن را نیماش سپس. گذاشت

 کرد متوقف خودش ی خانه مقابل را نیماش وشیدار یوقت

 دیپرس لوفرین

  خونه؟ یبرسون منو نبود قرار مگه نجا؟یا میاومد چرا_

 او سمت به را سرش و کرد باز را کمربندش وشیدار

 . چرخاند

 به وشیدار یوقت بود؟ چه یبرا گرید شیها لب پوزخند

 . برد یرپ پوزخندش لیدل به لوفرین آمد حرف

 حواسم خانم؟ لوفرین یکنیم یباز نقش ینجوریا یک واسه_

 کجا ینیبب تا یکردیم نگاه رونویب راه طول تموم در که بود

 . میریم میدار



 . ینیزبیت و دقت همه آن از. ماند رتیح در لوفرین

 دور مقابلش مرد نگاه از زیچ چیه بود مطمئن گرید حال

 . ماندینم

 پارک اش خانه دلباز و بزرگ اطیح در را نیماش وشیدار

 .شد پیاده و کرد

 نیچندم یبرا و کرد نگاه را اطرافش. شد ادهیپ هم لوفرین

 و ها درخت آن. برد لذت اطرافش ی منظره دنید از بار

 اطیح ییبایز اطراف یبو خوش و رنگارنگ یها گل آن

 .دیکشیم رخ به شتریب را

 .رفت باال پله چند یرو از و افتاد راه وشیدار دنبال به

 

 مقابل درست که بود یاستخر و خانه قسمت نیا عاشق

 .بود خانه باز درب

 و بود ییایرو و کیرمانت حد از شیب خانه نیا نظرش از

 ینم متشکرش خود از و تفاوتیب سرد، صاحب به یلیخ

 .آمد

 یها پله از وشیدار دنبال به و برداشت زین گرید قدم چند

 .شد خانه وارد و رفت باال یورود

 .رفت آشپزخانه سمت به راست کی وشیدار



 جام دو با و برداشت نتیکاب داخل از را شراب یبطر

 .بازگشت ییرایپذ به بلند و کیبار

 با کهیحال در و آورده در را شلوارش و مانتو لوفرین

 بود کرده تن به را وشیدار دیسف شرتیت تمام، ییپررو

 .بود داده لم چستر چرم مبل یرو

 یب را شیپا تا سر و نشست مبل  یرو کنارش وشیدار

 خوش و دیسف یپاها یرو نگاهش.کرد برانداز تعارف

 لمس کمال و تمام را او خواستیم دلش.شد ثابت او تراش

 . بکشد سر را آخرش ی جرعه تا و. کند

 بود نجایا او که حال. بود یخوب یسرگرم دختر نیا

 فاصله اش یذهن یهادغدغه و ها ترس از یکم توانستیم

 .ردیبگ

 قرمز عیما از نصفه تا را ها جام و کرد باز را یبطر در

 . کرد پر رنگ

 را آن اتیمحتو نفس کی و گرفت دستش در را جام سپس

 کی فقط حال. فشرد لذت با را شیها پلک. دیکش سر

 . داشت کم گاریس

 اما. بردارد را گاریس پاکت تا برد بشیج داخل را دستش

 . گرفت را او دست مچ لوفرین لحظه همان

 نگاهش زیآم پرسش و چرخاند لوفرین سمت به را سرش

 . کرد



 بود نوازشگونه و آرام لوفرین لحن

 . برات ستین خوب. وشیدار نکش_

 یزانو یرو را دستش و کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 . گذاشت او ی برهنه و دیسف

 منفعت خاطر به فقط ای داشت؟ دوستش واقعا دختر نیا

 از شتریب وشیدار چند هر بود؟ مانده کنارش در خودش

 . بردیم سود او وجود

 . دینگو یزیچ نتوانست

 .شد خم لوفرین سمت به و برگرداند زیم یرو را جام

 . بپرسم ازت یزیچ هی خوامیم_

 . کرد استقبال لبخند با لوفرین 

 . بگو_

 دیسف شرتیت دستش نوازشگونه و آرام حرکت با وشیدار

 .داد تر باال را

  ؟یموندیم باهام بازم بودم بدبخت سگ هی مثل اگه_

. کند پنهان را خوردن جا نیا نکرد یسع.خورد جا لوفرین

 . بود متعجب ضوح به لحنش

 بخاطر رو تو من ؟ینشد متوجه مدت نیا تو یعنی_ 

 .خوامیم خودت

 ؟یایم خودم بخاطر منو که دارم یچ خودم_



 انداخت باال را شیابرو یتا کی لوفرین

 ..بعد یهست یداشتن دوست. یزیت ،یباهوش_

 را اش جمله نداد اجازه وشیدار. رفت فرو فکر به لوفرین

 . دهد ادامه

 کرد نوازش دست پشت با را او یاستخوان و نرم ی گونه 

 .کرد زمزمه حرارت پر حال همان در و

 تشکر ازم که بدم و فرصت نیا بهت خوامیم کن، ولش_

 . یایب دهیمزا به همراهم گذاشتم نکهیا بخاطر.یکن

 . کرد نگاهش معنادار و گفت

 و دوخت چشم او خمار و کیتار چشمان به لوفرین

 تشکر از یخوب به را او منظور.برد کینزد را صورتش

 . دیفهمیم کردن

 پخش وشیدار صورت یرو داغش یها نفس کهیحال در

 داد جواب شدیم

  کنمیم تشکر ازت لیم کمال با_ 

 او باز مهین یها لب به را داغش یها لب وقفه یب بعد

 یوقت و دشیبوس. دشیبوس عاشقانه و پرحرارت و چسباند

 دهیکش او دهان داخل به وشیدار یها لب توسط شیها لب

 . بست چشم جانیه شدت از و کرد یا ناله شد



 لوفرین به را نگاهش لذت با و دیکش عقب کبارهی وشیدار

 درون از داشت لوفرین.دوخت زدیم نفس نفس قراریب که

 . حاال نیهم. خواستیم را او. گرفتیم آتش

 او یزمرد و سبز چشمان در را التماس توانستیم وشیدار

 . ندیبب

 . کردیم التماس بودن او با یبرا نگاهش با داشت

 یخونسرد با و خورد تکان یمختصر لبش ی گوشه

 دکمه کردن باز مشغول دادیم آزار را لوفرین که یبیعج

 .شد راهنشیپ یها

 :دیغر طاقت یب لوفرین

  بدو_

 او عیسر حرکت کی یط و شد خم لوفرین سمت به وشیدار

 . انداخت دوشش یرو و کرد بلند را

 از تنش عطر. زد چنگ را او راهنیپ و دیکش یغیج لوفرین

 هر شدیم باعث و دیچیپیم اش ینیب در کم ی فاصله آن

 . شود قرار یب شتریب بودن او با یبرا لحظه

 تنش از را راهنشیپ و کرد پرت تخت یرو را او وشیدار

 . آورد در

 داشت شیگنجا که ییجا تا را دختر نیا داشت میتصم

 .کند رابیس



 

****** 

 

 قبله به رو را آن و برداشتم کمدم ی گوشه از را ام سجاده

 .کردم پهن

 و بردم ام ینیب کینزد را مادرم یگل گل نماز چادر سپس

 تنها نیا حال.دمیکش میها هیر به را آن ی حهیرا صانهیحر

 .داشتم ادگاری به مادرم از که بود یزیچ

 .بودم دلتنگش چقدر

 .کردم هیگر بلند یصدا با و شد دهیکش آتش به قلبم

 . کردمیم حس را اش یخال یجا چقدر

 . دمینال میها هیگر انیم در

 کاش. اادیز یلیییخ. زهرااا مامان شده تنگ برااات دلمم_

 . یبود شمیپ

 .کردمیم ییتنها احساس چقدر

 نیا شدیم باعث کند، ترک را عمارت هم پدرم نکهیا فکر

 . شود شتریب ییتنها احساس

 .بستم قامت و کردم سر را نماز چادر

 .زدم صدا را خدا هللا، سبحان هر با و رفتم رکوع



 .خواستم کمک او از دل در

 در صدا به اتاقم درب که بودم عشا نماز دادن سالم حال در

 .آمد

 را پدرم یصدا و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 .دمیشن

 .من دختر باشه قبول_

 بر گفتنش دخترم آخر در که بودم یتیمالک ریضم عاشق

 .بود آورده زبان

 .کردم نگاهش بود شده قرمز داشتم حتم که یچشمان با

 خم را سرش یوقت شد فشرده قلبم. کرد نگاهم افسوس با

 .دیبوس را ام یشانیپ و کرد

 یبرا حاال نیهم از نحالیا با. نبود مشخص یزیچ هنوز

 .بودم شده دلتنگ پدرم

 .نشاندم لب بر یلبخند یسخت به

 .ممنون_

 دخترم؟ کنم صحبت باهات یدار وقت قهیدق چند_

 رفتنش به راجع خواستیم نکند. دیلرز اریاخت یب دلم

 کند؟ صحبت

 به را دهانم آب. آورد هجوم وجودم به یمیعظ اضطراب

 .دادم قورت یسخت



 . دادم تکان را سرم

 .نیبگ بله_

 همان در. رفت اتاق درب سمت به و دیکش سرم بر یدست

 کرد زمزمه حال

 .میکنیم صحبت ییرایپذ تو ایب_

 را سجاده سپس. گذاشتم سجاده داخل و آورده در را چادرم

 .شدم خارج اتاق از و گذاشتم مخصوصش یجا در

 نگاه و شده جمع یابروها و بود نشسته کاناپه یرو پدرم

 یمهم موضوع به کردن فکر حال در دادیم نشان اش رهیخ

 .است

 مردمک به را نگاهم. نشستم کاناپه یرو کنارش و رفتم

 مضطرب و بود رفته باال قلبم ضربان.دوختم لرزانش یها

 . بودم شده

 .شنومیم. بابا نیبگ_

 

 .انداخت نییپا را سرش و رفت نییپا و باال شیگلو بکیس

 .دیرس گوشم به یطوالن مکث کی از بعد شیصدا

 شیپ برم بخوام اگه گفت. گرفت تماس باهام هیعط روزید_

 .باشه تو شیپ عمارت تو ادیب کنهیم قبول، وشیدار

 . شد درشت چشمانم



 به من بخاطر خواستیم هیعط عمه. بودم کرده تعجب

 د؟یایب عمارت

 :دمیپرس مبهوت و مات

 واقعا؟_

 .آورد باال را سرش

 .دخترم آره_

 عمارت به بود قرار من خاطر به هیعط عمه شدینم باورم

 شده حل مشکل ظاهرا. دمیفهمینم. کردم نگاه پدرم به. دیایب

  بود؟ نیغمگ پدرم چشمان آنقدر چرا پس.بود

 .کرد بازگو را چشمانش غم لیدل بپرسم یزیچ نکهیا از قبل

 یول. راحته المیخ شتیپ ادیب خوادیم هیعط که بابت نیا از_

 . ناراحتم برم شتیپ از سال همه نیا از بعد خوامیم نکهیا از

 و سوخت وجود تمام با. کرد یقرار یب دوباره چشمانم

 .کرد دنیبار به شروع

  کرد؟ شهیم چکار.. یول. ناراحتم نیبر قراره نکهیا از منم_

 آغوشش در را خودم تعارف یب من و گشود را دستانش

 .انداختم

 حال. بود همراهم شانه به شانه ها مدت مهربانم، پدر

  بمانم؟ نجایا باشد، نجایا او نکهیا بدون بود قرار چطور



 میبرا شیها یخوب و ها ییبایز تمام با شک یب خانه نیا

 .کردیم دایپ را جهنم حکم

 نهیک وشیدار نکهیا بابت سو کی از. داشتم یبیعج حس

 داده پدرم به را شنهادیپ نیا و ختهیر دور را شیها

 پدرم نکهیا بخاطر هم گرید یسو از بودم، خوشحال

 .بودم دلگرفته و نیغمگ برود شمیپ از خواستیم

 . کرد بدتر را بدم حال اش جمله. دمیشن را اش گرفته یصدا

 .بزنم سر بهت زود به زود دمیم قول_

 .ستمیگر آغوشش در توانستمیم تا و دیلرز میها شانه

 .ترس از ،یناراحت از ،یدلتنگ از

 قبول را داریوش شنهادیپ که دادیم نشان اش جمله نیهم

 .است کرده

  کردم؟یم آماده نبودش یبرا را خودم دیبا چطور حال

 . بود سخت بکنم را فکرش نکهیا از شتری.بود سخت

 که حال هم آن. رمیبگ وشیدار از را حق نیا توانستمینم اما

 .بود آمده پدرم سمت به خودش

** 

 

 انگشتانش. داد فشار دشیسف انگشتان نیب را اهیس فرمان

 که لحظه هر. دییگرایم یکیپ رنگ به فشار شدت از حال



 با زین خشم شدیم تر کینزد هیعط ی خانه به و گذشتیم

 .آورد یم هجوم سمتش یشتریب توان

 داخل را اهشیس نکیع و کرد پارک را نیماش باالخره

 .انداخت داشبورد

 بود خورده یکور ی گره که پشتش پر یابروها به نهییآ در

 را شیابروها ی گره نتوانست کرد تالش چه هر. کرد نگاه

 .شد ادهیپ نیماش از و کند باز

 .دیکوب مشت با را در پروا یب و رساند در به را خودش

 .زد ادیفر و فشرد را زنگ نکرد باز را در یکس یوقت

 .ههههیعط_

 وشیدار و رساندند پنجره به را خودشان هیهمسا یها زن

 .کردند نگاه زدیم نفس نفس که را

 لحنش.دیرس گوش به فونیآ پشت از هیعط یصدا بعد یکم

 . بود آرام

 .نییبفرما_

 اطیح وارد شد باز در نکهیا از بعد و زد یپوزخند وشیدار

 .سوختیم درون از داشت. شد

 و کرد باز را یا شهیش درب هیعط گذشت، که هیثان چند

 از قبل. ستادیا کردیم نگاهش ضیغ با که وشیدار مقابل

 .دیغر درنده یببر مثل وشیدار کند سالم او به نکهیا



 که گفت تو به یک ؟یکرد که بود یغلط چه نیا هههیعط_

 ...من کار تو

 یرو هیعط محکم یلیس که بود نشده تمام اش جمله هنوز

 .دیماس دهانش در حرف و نشست صورتش

 :گفت تحکم با هیعط

 و داد خبرته چه.کردنته سالم عوض ن،ییپا اریب صداتو_

 الاقل یکشینم خجالت من از... ؟یانداخت راه کوچه تو دادیب

 .بکش خجالت سنت از

 تکان یبرا هم یتالش چیه و بود کج هنوز وشیدار سر

 فشار شدت از حال دارش هیزاو فک. کردینم دادنش

 .بود شده منقبض

 کردیم را کار نیا هیعط جز به یگرید فرد هر اگر قطعا

 . کردیم لهش لگد و مشت ریز

 داد تکان و گرفت را کتش ی گوشه هیعط

 بلند من رو صداتو که بود؟ نیهم شدمت مرد شدم مرد_

 چند نیا تو که ییها زحمت و خونم در دم یایب که ؟یکن

  ؟یکن جبران کردنم ابرو یب با دم،یکش برات سال

 .کرد زدن دست به شروع و زد یتلخ لبخند

 .یشد مرد یحساب. نیآفر وشیدار نیآفر_



 هیعط به را اش دهیدر نگاه و داد تکان را سرش وشیدار

 .دوخت

 اش شده قفل یها دندان انیم از و برداشت بلند قدم کی

 :دیغر

 ها؟ هیعط یکرد که بود یکار چه نیا_

 بود داده قرار ضعف مورد نطوریا را او که یا مسئله قطعا

 یزیچ هر به نداشت عادت او. بود اش خانواده ی مسئله

 .کرد اشاره خانه داخل به و کرد اخم هیعط. بدهد تیاهم

 تو ایب. یزنیم حرف یچ به راجع شمینم متوجه من_

 کوره از ینجوریا یچ یبرا نمیبب برام بده حیتوض قشنگ

 . یرفت در

 سمت از زین یجواب منتظر و رفت در سمت به بعد

 .نماند وشیدار

 

 سر پشت و آورد در را براقش و یمشک یها کفش وشیدار

 .شد خانه وارد هیعط

 .داد هیتک یپشت به و نشست

 :دیپرس حرص پر وشیدار و رفت آشپزخانه سمت به هیعط

 !میبزن حرف بود قرار یریم یدار کجا_

 .کرد منتقل زین او وجود به را آرامش ه،یعط آرام یصدا



 . ارمیب آب برات رفتم. میزنیم حرف_

 مانیپش بود کرده صحبت او با یتند با نکهیا از لحظه کی

 .بود دهیند یگرید زیچ هیعط از یخوب بجز او. شد

. ستدیبا خودش یپا یرو بود گرفته ادی که بود او بخاطر

 .چوقتیه. کند فراموش توانستینم را نیا

 .دیکش قیعم نفس چند و کرد باز را راهنشیپ اول ی دکمه

 .ستادیا وشیدار مقابل و آمد رونیب آشپزخانه از هیعط

 .داشت نگاه سمتش به را آب وانیل

 سر جرعه نیآخر تا را آب و گرفت را وانیل وشیدار

 .دیکش

 .داد هیعط به را وانیل سپس

 .آمد حرف به وشیدار نشست مقابلش که هیعط

 بهت زویچ همه و کردم اعتماد بهت نکهیا از نبود قرا_

 .یکن استفاده سو گفتم

 بود افتاده وشیدار یابروها نیب که یقیعم خط به هیعط

 .تلخ.دیخند و کرد نگاه

 یرفت ماهه شش فقط وش؟یدار کردم یا سواستفاده چه_

 سال همه نیا از بعد که یدیرس جهینت نیا به االن و تهران

 ؟یکن اعتماد هم من به یتونینم

 . نداد هیعط جمالت به یتیاهم وشیدار



 وشیدار شیپ برو یگفت بهش و یزد زنگ بابا به یرفت_

 ؟یگفت بهش یزیچ نیهمچ چرا. مونمیم طرالن شیپ من

 شیپ برم من وشیدار شیپ یبر یخوایم اگه گفتم بهش_

 .. و تو شیپ ادیب بگم بهش من که نه طرالن،

 . کنهینم یفرق_

 وشیدار کنم کمک خواستمیم فقط من_

 . زد یپوزخند وشیدار

 .یکرد یکمک عجب_

 یبرا.کنم راحت رو تو کار خواستمیم من. ینیبدب یلیخ_

 شنهادیپ نیا دادن با خواستم. زدم حرف بهمن با هم نیهم

 .کنم تر هموار تو یبرا رو راه

 :زد ادیفر وشیدار

 کار نیا با.یکردیم دخالت دینبا.یکردیم کارو نیا دینبا_

 من نیب انتخابش نمیبب خواستمیم من. زیچ همه به یزد گند

 . ینذاشت تو یول. هیک طرالن و

 کرد احساس لحظه کی.داد تکان سر افسوس با هیعط

 . ندارد یفرق ساله ده ی پسربچه کی با اش زاده برادر

. داره دوست عاشقانه رو تو پدرت.وشیدار نباش بچه_

 انتخاب و من بابات و من نیب که یکس اون نرفته که ادتی



 وقت بهش شتریب کمی اگه باش مطمئن. یبود تو کرد

 .کردیم قبول شنهادتویپ یدادیم

 :دیپرس یرکیز با. دیخند وشیدار

 چرا کنهیم قبول منو شنهادیپ بابا یبود مطمئن انقدر که تو_

 ؟یزد حرف باهاش

 .زد پلک آرامش با هیعط

 صبر بده جوابتو بهمن که یاونقدر تو دونستمیم چون_

 .یندار

 دادیم نشان نیا و دیچرخ هیعط صورت در وشیدار نگاه

 .است نکرده قبول کامال را او یها حرف هنوز که

 . دیکش آه دوباره هیعط

 یزندگ. وشیدار نکن سخت خودت برا رو یزندگ انقدر_

 که ان آدما نیا. ستین دهیچیپ یکنیم فکر تو که یاونقدر

 .کننیم ش دهیچیپ اونو

 فکر به را او اش جمله و دیشن را هیعط یصدا دوباره

 . واداشت

 بر چ،یه یبرا چیه یا چ،یه همه ایدن کار و چیه همه ایدن_

 .چیمپ چیه

 :دیپرس و برخاست جا از بعد

 ؟یمونیم رشت شب_



 .داد تکان سر سکوت در وشیدار

 زمزمه حال همان در و رفت آشپزخانه سمت به هیعط

 :کرد

 .کنم درست شام رمیم_

 

** 

 

. داشت تب قلبم. کردمیم احساس یخوب به را قلبم یدما

 . بود شده دچار روز و حال نیا به پدرم از یدور بخاطر

 او از شوم مجبور که برسد یروز کردمینم فکر گاه چیه

 .شود جدا من از اش خانه نکهیا به دیرسیم چه شوم، دور

 با. زدم شیصدا و گرفت راه چشمم ی گوشه از یاشک

 . تمنا با.یزار با ناله، با ه،یگر

 .بابا_

 قهوه چمدان.شد جمع اشکم دنید از بعد بالفاصله اش چهره

 .آمد سمتم به و گذاشت اطیح سنگ یرو را رنگش یا

 و شود مانیپش خواستمیم لحظه نیا در اما. بود رحمانه یب

 . دخترم رومینم دیبگو

 در ماندم، کنارت در سرسختانه، که ها سال نیا تمام مثل

 . مانمیم کنارت



 یبرا دلم چقدر که کردم فکر نیا به من و دیکش آغوشم در

 .شودیم تنگ دنشیکش آغوش در

 روزها برود، شمیپ از است قرار دانستمیم اگر شک یب

 بکنم پوست وهیم شیبرا. بمانم کنارش تا گرفتمیم یمرخص

 . بخوانم داستان و

 بحث او با بردیم را فوتبال یمیت چه نکهیا سر هم یگاه گه

 .دوستانه و زیآم مسالمت یبحث. کنم

 آمدم رونیب آغوشش از یوقت و کردم نوازش را پشتش

 .گرفتم قاب دستانم با را صورتش

 مدت همه نیا تا که یمرس. بابا دارم دوستون یلیخ_

 گاه هیتک یمعن من. نیبود پشتم کوه مثل و نیدیکش زحمتمو

 .گرفتم ادی شما از بودنو یقو و بودن

 اشک از پر رنگش خوش چشمان و کرد نوازش را میموها

 .شد

 .آرام. دیخند حال همان در

. وشیدار خونه رمیم دارم. دخترم رمینم که قندهار سفر_

 .شمیپ یایب یتونیم یبخوا وقت هر هم تو تازه

 .زدم جمالتش به یلبخند

 .ام یداشتن دوست پدر بود الیخ خوش چه

 .گرفت سمتم به را نیماش چیسوو و برداشت را چمدانش



 .دادم تکان را سرم

 .شهینم الزمم من. بابا بمونه خودتون دست_

 .دیکش آغوشم در دوباره و داد تکان یسر

 .دمیشن گوشم در را اش گرفته یصدا

 به یداشت دوست اگرم. رسهیم گهید ساعت چند تا عمت_

 .شتیپ ادیب بزن زنگ نینگ

 .زدم لبخند زور به

 .باشه_

 .کردم دنبال نگاه با را فتنشر. برگشت

 میگلو راه گردو کی ی اندازه به یا گلوله و دیلرز میها لب

 .کرد سد را

 ی اجازه میها اشک به نشست نیماش پشت نکهیا محض به

 .دادم ختنیر فرو

 .نشستم نیزم یرو و افتادم هیگر به بلند یصدا با

 .زد نوک را میپاها و آمد سمتم به سرعت به یقرمز تاج

 .دمینال میها هیگر انیم و دادم هولش دست با

 .دادم غذا بهت همه نیا من بدجنس عقب برووو_

 نیزم یرو از ناچار داد ادامه شیها زدن نوک به یوقت

 .رفتم ها پله سمت به و برخاستم



 مال که یآلبوم. رفتم اتاقم داخل میمستق و شدم عمارت وارد

 .نشستم تخت یرو و آوردم رونیب را بود میها یکودک

 .کردم نگاه عکس نیاول به و زدم ورق را آلبوم

 .داشتم لب بر لبخند و بودم پدرم آغوش در

 دو تا بود برده هیآتل به مرا آمد، یم ادمی خوب را روز آن

 یا یخانوادگ عکس هم بعدش روز. میریبگ عکس ینفر

 یخط خط عکس در مرا صورت وشیدار که میبود گرفته

 . بود کرده

 .دادم تکان راست و چپ به یسر

 لبخند تمامشان در که ییها عکس به و زدم ورق را آلبوم

 .کردم نگاه بودم زده

 را ها لحظه نیبهتر بودم، آمده عمارت نیا به که یروز از

 .بودم کرده تجربه مادرم و پدر کنار در

 در و نداشتم خود شیپ شتریب ماه چند را مادرم که چند هر

 داشتم ذهنم در او از که یریتصو تنها آخر یروزها آن

 را آخرش یها نفس که بود یا پژمرده زن ریتصو

 . دیکشیم

 .دادم انیپا را خاطراتم مرور و کردم پاک را میها اشک

 



 و دمیپوش را ام یآب گلدار راهنیپ.گذاشتم کمد داخل را آلبوم

 .بستم سرم پشت یمشک کش با را میموها

 . دمیرسیم خودم به یکم هیعط عمه آمدن ی بهانه به نبود بد

 را چشمانم و دمیکش میها لب یرو را رنگ یآجر لب رژ

 . دمیکش چشم خط

 زییتم یحساب را خانه دیبا. شدم خارج اتاق از سپس

 . کردمیم

 به را آن دوشاخ و آوردم رونیب پدرم اتاق از را یجاروبرق

 و دنیکش یبرق جارو به خانه یکارها نیب از. زدم زیپر

 . داشتم عالقه همه از شتریب یآشپز

. بکشم یجاروبرق سرعت به را خانه تمام کردم یسع

 زنگ یصدا و بزند زنگ هیعط عمه لحظه همان دمیترسیم

 . نشنوم را فونیآ

 دستمال را یچوب یها زیم یرو دن،یکش یجاروبرق از بعد

 آشپزخانه سمت به و دمیکش ام یشانیپ به یدست. دمیکش

 . رفتم

 .آمد در صدا به خانه فونیآ که بودم یچا کردن دم مشغول

 سمار یرو را یقور سرعت به. بود هیعط عمه حتما

 .رفتم فونیآ سمت به و گذاشته

 در و فشردم را دکمه. بود خودش. بودم زده حدس درست

 .کردم باز را



 .داشتم اضطراب یا احمقانه طرز به

 را نیا بودم،اما دهیند شتریب سال در بار چند را هیعط عمه

 .است یمقتدر و یقو اریبس زن که بودم دهیشن پدرم از

 .شوم مضطرب شیجلو شدیم باعث هم اقتدارش نیهم دیشا

 .رفتم استقبالش به و آمده نییپا عمارت یها پله از

 کار یکم نشییپا که یکیش یمشک یمانتو. کردم نگاهش

 .بود سرش یرنگ یا سورمه شال و کرده تن به بود شده

 .کردم دراز شیسو به را دستم و رفتم کینزد

 جان عمه سالم_

 نیزم یرو را چمدانش زنان نفس نفس و بست را در

 را دستم و دیچرخ من یرو ها مرغ از نگاهش.گذاشت

 .فشرد

 ؟یخوب. جانم طرالن سالم_

 یلبخند. بردم لذت بود افزوده گفتنش جان آخر که یمیم از

 . دمیپاش شیرو به

 ن؟یخوب شما ممنونم_

 .زد پلک آرام

 .زمیعز خداروشکر_

 :دمیپرس و کردم اشاره ها مرغ به



 ن؟یندار یمشکل خونه تو خروس و مرغ و بودن با شما_

 . بود بایز اش خنده چقدر. دیخند 

 خونه یتو جونور و جک بخواد دلت تا وشیدار. نه_

 .نباش مسائل نیا نگران. اوردیم

 لب بر یلبخند وشیدار نام دنیشن از و داده تکان یسر

 .نشست میها

 .کردم اشاره ها پله به حال همان در و برداشتم را چمدانش

 .نییبفرما_

. شد عمارت وارد ها پله از رفتن باال از بعد و کرد تشکر

 .شدم روان دنبالش به هم من

 ییرایپذ به دوباره و بردم مهمان اتاق به را چمدانش

 .برگشتم

 بزن باد با داشت و بود نشسته لیاست مبل یرو هیعط عمه

 .زدیم باد را صورتش

 گرمش هم باز بود کوتاه شیموها که نحالیا با. بود جالب

 .بود شده

 .دوختم او به را نگاهم و نشستم مقابلش نفره دو مبل یرو

 نگاه را اطراف و گذاشت فشیک داخل را بادبزن بعد یکم

 راهنیپ از یقسمت که من انگشتان یرو نگاهش بعد. کرد



 انحنا یکم لبش و دیچرخ بودند گرفته خود اسارت در را

 .گرفت

 .طرالن یمضطرب چقدر_

 یقیدق زن چه. شوم چشمانم شدن درشت مانع نتوانستم

 . بود دهیفهم را احساسم عیسر چقدر.بود

 .خوبم نه_

 آشپزخانه سمت به خواستم و برخاستم جا از گذشت که یکم

 . زد ضعفم. خورد زیم ی گوشه به میپا که بروم

  یییآ_

 . دمیشن را نگرانش یصدا سرعت به

  طرالن؟ یخوب_

 یعاد حالت به را ام شده جمع ی چهره یسخت به

 نیا با نفسم. دادم تکان جوابش در یسر. بازگرداندنم

 اش خنده یصدا و شدم آشپزخانه وارد. بود آمده بند ضربه

 . دمیشن را

 عزیزم.  باش راحت من با_

 . دادم جواب دستپاچه

 . جان عمه.. خا هیعط راحتم نه_

 . بودم زده گند. گرفتم گاز محکم را لبم



 داخل را ها فنجان و ختمیر یچا گشاد دهان یها فنجان در

 .گذاشتم دار گل ینیس

 .شدم ییرایپذ وارد دوباره و برداشتم را ینیس

 دست با که نمیبنش مقابلش خواستم و کردم تعارف را یچا

 . زد خودش ی کاناپه کنار

 . طرالن نیبش شمیپ_

 . نشستم کنارش و کردم اطاعت

  زد یمهربان لبخند

 .یبهتر بودم دهیشن ازت که ییها فیتعر از خودت_

 . بود گفته نگونهیا پدرم. ستین ییگو تملق اهل دانستمیم

 .ممنونم_

 باز از بعد و برداشتم را شکل یمرغ تخم ییکاکائو شکالت

 . خوردم یچا با را آن دورش کاغذ کردن

 .کردم اقدام نمانیب سکوت شکستن یبرا من نباریا

 قرار یدوراه یتو یلیخ بابا. من شیپ نیاومد که ممنون_

 .وشیدار شیپ بره ای بمونه من شیپ که بود گرفته

 رنگش خوش یعسل چشمان و گذاشت ینیس داخل را یچا

 .دوخت چشمانم به را



 و باشم شتیپ داشتم دوست یلیخ. زمیعز کنمیم خواهش_

 هم یخوب یلیخ فرصت نیا بنظرم. بشم آشنا باهات شتریب

 . امیب در ییتنها از که بود

 وشیدار به شنهادیپ نیا دادن با خواستمیم هم گهید طرف از

 .باشم کرده یکمک پدرت و

 :داد ادامه لبخند با که دادم تکان سر آرام

 از که توعه هیعیطب حق نیا موارد، نیا برتمام عالوه_

 استفاده خودت کنار در یداشتن دوست ی عمه هی وجود

 .یکن

 .دمیکش میها لب یرو را زبانم و دمیخند 

 و جالب ی تجربه هیعط عمه با شدن خانه هم بودم مطمئن

 .بودیم ینیریش

 

*** 

 

 وارید یرو از داشت برهنه یزن و مرد طرح، که ییتابلو

 .گذاشت شیجا بود، دهیخر که یکادیون یتابلو و برداشت

 قهیدق چند هنوز.دوخت پدرش به را نگاهش و برگشت بعد

 در داشت او و بود آمده اش خانه به پدرش که شدینم یا

 . کردیم دگرگون را زیچ همه او بخاطر کم مدت نیهم



 شد؟ خوب_

 . داد تکان یسر بهمن

 .ستین نیا از فیح.پسرم قشنگه یلیخ آره_

 . کرد اش جمله ی مهیضم هم یلبخند

 بعد کرد، نگاه را بهمن حرف بدون هیثان چند وشیدار

 .برد اتاقش به و برداشت را خودش یتابلو

 خاموش را یکتر ریز و رفت آشپزخانه به برگشت یوقت

 کرد پر داغ یچا از را رنگ یمشک بزرگ یها ماگ.کرد

 .گذاشت ینیس درون را ها ماگ و

 .شد خارج آشپزخانه از و برداشت را ینیس

 .زد یقیعم لبخند بهمن

 .پسرم نکنه درد دستت_

 و گذاشت پدرش مقابل یچوب زیم یرو را ینیس وشیدار

 .نشست او کنار چستر مبل یرو هم خودش

 .رفت شیها امیپ ی صفحه به و گرفت را لشیموبا

 امیپ متن قسمت در و زد یآرام ی ضربه لوفرین اسم یرو

 .کرد پیتا

 " کنم آشنات پدرم با خوامیم فردا" 

 اش جمله یمحتوا و لوفرین امیپ که نگذشت شتریب لحظه چند

 .بزند یکمرنگ لبخند شد باعث



 "  ؟یگیم یجد یدار وشیدار یواااا" 

 .کرد نگاهش موشکافانه دینوشیم را شیچا کهیحال در بهمن

 .کرد پیتا جوابش در وشیدار

 تابلو شگاهینما هفت ساعت فردا. خانم خوشگل آره"

 " فرستمیم برات رو آدرس نمت،یبیم

 .داد هیتک مبل یپشت به و کرد ارسال را امیپ

 و کرد باز اش شانه عرض از شتریب را شیپاها عادت طبق

 .انداخت راستش یپا یزانو یرو را چپش یپا مچ

 دوخت پدرش به را نگاهش حال همان در

 .کنم آشنات باهاش خوامیم که هست نفر هی_

 .شد مشتاق بهمن

  آقا؟ ای خانمه هست؟ یک محترم فرد نیا حاال واقعا؟_

 . رفت باال یکم وشیدار لب ی گوشه

 ... تا تابلو شگاهینما ادیب فردا گفتم بهش.خانمه_ 

 زنگ بهمن لیموبا که بود نکرده تمام را اش جمله هنوز

 . خورد

 یاسم به و آورد رونیب راهنشیپ بیج از را لشیموبا بهمن

 . شد رهیخ بود بسته نقش شینما صفحه یرو که

 .بود طرالن



 بپرسد نکهیا از قبل و برداشت مبل از را اش هیتک وشیدار

 . دیشن را پدرش یصدا است خط پشت یکس چه

 . بدم جواب دیبا. پسرم طرالنه_

 کرد وصل را تماس بهمن و داد تکان یسر وشیدار

 عمه... بابا؟ یخوب چطوره؟ حالت بابا دختر سالم_

 باش خودت مراقب. خداروشکر خداروشکر خب... د؟یرس

 .دخترم

 در انهیوحش قلبش کهیحال در و شد منقبض وشیدار فک

 با ییگو. کرد نگاه را پدرش بود گرفته ضرب اش نهیس

 . دیبلعیم را پدرش یها رفتار داشت صانهیحر نگاهش

 از ی خنده. شیها گفتن بابا. مهربانش لحن و آرام یصدا

 بد را حالش همه و همه ش،یها رفتن صدقه قربان. دلش ته

 نفس و شدیم فشرده شتزیب لحظه به لحظه قلبش. کردیم

 .سوزاندیم را اش نهیس ی قفسه داشت داغش یها

 

 :داد ادامه بهمن

 ..بتونم فردا اگه حاال.گلم دختر یباش سالمت_

 آمد ادشی را وشیدار شیپ قهیدق چند ی جمله که خداراشکر

 :داد رییتغ را اش جمله یباق سرعت به و



 با سر هی قراره فردا. بابا ستمین فردا من. یراست او_

 . خداحافظ ؟یندار یکار.. جان بابا آره.. ییجا برم وشیدار

 به مکث با را نگاهش و گذاشت زیم یرو را لیموبا بهمن

 .دوخت وشیدار

 .بود مکث با هم آمدنش حرف به

 شگاهینما میبر یگفتیم یچ یداشت جان بابا وشیدار خب_

 .کتاب

 . زد ینامأنوس لبخند وشیدار

 . تابلو_

 . دیپر باال بهمن یابروها

 جان؟_

 .کتاب نه تابلوا   شگاهینما_ 

 داد تکان سر و گفت یآهان بهمن

 :دیپرس وشیدار

 ن؟یایب نیتونیم_

 .امیم حتما فردا. نه که چرا. پسرم آره_

 یبرا وشیدار نکهیا تا شد برقرار نشانیب سکوت قهیدق چند

 .شد قدم شیپ دهنده آزار سکوت نیا شکستن

 بهتون؟ خط پشت گفتیم یچ_



 :دیپرس هواس یب بهمن

 ؟یک_

 . شد مکدر وشیدار نگاه

 .طرالن_

 :گفت صداقت کمال در و دیخند یسادگ کمال در پدرش

 دهیرس عمت بده خبر بهم بود زده زنگ. پسرم یچیه_

 .بزنه زنگ بهم بودم گفته بهش آخه.ششیپ

 .بزنه زنگ بهتون مونده ادشی که خوب چه. نطوریا که_

 . داد تکان سر بهمن

 .خوبه یلیخ هاش اخالق نیا. بابا آره_

 بروز را احساسش خواستینم دلش. نگفت یزیچ وشیدار

 . دهد

 رونیب را گارشیس پاکت و برد بشیج سمت به را دستش

 .آورد

 که رنگش قهوه فندک با و گذاشت شیها لب نیب را گاریس

 .زد آتش را آن داشت، چرم روکش

 گاریس چرا دیبگو خواست و کرد نگاهش افسوس با بهمن

 را جمله نیا اگر که دیترس. دیترس. نتوانست اما یکشیم

. شود ریدلگ و بگذارد دخالت یپا به را آن وشیدار دیبگو



 لب حرکت یجلو بود که یا یسخت هر به هم نیهم یبرا

 .گرفت را شیها

 نگاهش و فرستاد رونیب شیها لب نیب از را دود وشیدار

 .دوخت هوا در معلق دود به را

 وشیدار یوقت. بماند ساکت نیا از شتریب نتوانست بهمن

 :گفت زد گاریس به را یبعد پک

 .کنهیم تمییاذ پسرم؟بوش یکن خاموشش شهیم_

 آنقدر نه اما. کردیم تشییاذ گاریس یبو.بود نگفته دروغ

 دود داشت پسرش که بود نیا دادیم آزارش که یزیچ.ادیز

 از قصدش. دادیم هیهد شیها هیر به سخاوتمندانه را را

 که شود او دنیکش گاریس مانع که بود نیا جمله نیا گفتن

 .شد هم موفق خوشبختانه

 .کرد خاموش را گارشیس و گفت یپوف وشیدار که چرا

 کرد اشاره او مقابل یچا به بهمن

  پسرم؟ یخورینم_

 یلیخ شیچا خوشبختانه. کرد لمس را ماگ وارهید وشیدار

 که دید و برد شیها لب سمت را ماگ. بود نشده سرد

 شیها لب بر ینامفهوم لبخند و دیکش یراحت نفس پدرش

 .بست نقش

 



 

*** 

 

 اخم و انداخت دستش یمشک یکیسرام ساعت به ینگاه

 .ظیغل. کرد

 :دیغر لب ریز

 .گهید ایب دختر ییکجا_

 داشت قرار شگاهینما دیسف وارید یرو که یبزرگ یتابلو به

 یزن تابلو یرو طرح.کرد تنگ را چشمانش و کرد نگاه

 به یکاله با حال،یب و سرد ینگاه با اه،یس یچشمان با بود

 را شیها لب قسمت تا یگرید دیسف کاله که شب، رنگ

 نیب جدال نظرش به دیسف و اهیس رنگ تضاد.بود پوشانده

 حد از شیب داشت هم دیشا. دادیم نشان را یبد و یخوب

 . کردیم فکر یفلسف

 آمده خوشش طرح از که بود نیا مهم. نبود مهم ابدا انها

 یتر شیب دقت با و شد غافل لوفرین فکر از لحظه کی. بود

 . بود آشنا شیبرا زن نگاه.کرد نگاه تابلو به

 قلبش. شناختیم را اهیس یها چشم نیا و نگاه نیا انگار

. بست نقش چشمانش شیپ مادرش ریتصو و گرفت آتش

 . انداخت مادرش ادی را وشیدار نگاهش و زن آن ،یآر



 ادی به را او هنوز.اش یداشتن دوست و مهربان مادر

 چشمان را، گرمش آغوش ، را شیموها عطر داشت،

 . را شیبایز لبخند و ، را براقش

 . بود خارج او توان از فشیتوص که یقیعم لبخند آن

 .آورد خودش به را او فشیظر یصدا و لوفرین حضور

 .کردم رید که دیببخش. زمیعز سالم_

. گذراند نظر از رهیخ ینگاه با را شیپا تا سر وشیدار

 قاب را فشیظر تن بود کت مانند شتریب که یقرمز مانتو

 از اما. بود قرمز رنگ به هم رژش و ها کفش و بود گرفته

 .خون رنگ به. خاصش نوع

 ساعت و رساند او به را خودش بلند قدم دو با وشیدار

 .گرفت چشمانش مقابل را اش یمچ

 :گفت سبزش چشمان در رهیخ و کرد یاخم

 .یکرد خودت عالف و من ساعت مین کن، نگاه ساعت به_

 گهید یکردیم نگاه هارو تابلو یداشت. ینبود کاریب خوبه_

  ؟یکن بحث من با یخوایم یالک چرا

 . آورد زبان بر را کلمات شمرده شمرده وشیدار

 رید بابت موجه لیدل هی االن همین ای ک،ی ی نهیگز_

 گم گورتو نتیبب بابا نکهیا از قبل ای ،یاریم برام کردنت

 .یکنیم



 نیا دست از گرید.دیخند کیستریه حرص شدت از لوفرین 

 . بود دهیرس جنون مرز به زهرمارش و تلخ زبان و مرد

 بکوبد سرش یتو ها تابلو همان از یکی با خواستیم دلش

 . شود پخش وارید یرو اش نداشته مغز تا

 تر قیعم. کرد اخم و آورد او صورت کینزد را سرش 

 .او از

 . دیکوب صورتش در و دیجو را کلمات

 انداختم، و راه همه اون تو بخاطر من شعوریب احمق_

 کی ی نهیگز من یبرا وقت اون.نجایا اومدم هلک و هلک

 .یاریم دو و

 از یخال.بود دهیشن را او یصدا که انگار نه انگار وشیدار

 :دیپرس یحس هر از یخال. کرد نگاهش یحس هر

  لوفر؟ین یکرد رید انقدر چرا_

 لوفرین. بود شده شروع شیها کردن خواست باز هم باز

 .فشرد هم یرو پلک خسته

 چراغ تا دو پشت هم بعدش. موندم کیتراف تو اجازت با_

 یرانندگ ییراهنما نیقوان تو چون منتها شدم، معطل قرمز

 مراعات گفتم راننده تخلفه،به قرمز چراغ پشت  از شدن رد

 رد ابونیخ از داشتن که یرمردیپ دوتا اون یرو از و کنه

 . نشه رد شدنیم



 به شهیهم اگه. لوفرین یبندیپا نیقوان به انقدر که خوبه_

 . ادینم شیپ یمشکل یباش بندیپا نیقوان

 لوفرین. افتاد راه او از تر جلو و برگرداند را شیرو بعد

 .شد مات

 که بود یا ناشناخته موجودات جزو شک یب مرد نیا

 ورق هزار که بود یکتاب مانند. کند درک را او توانستینم

 گرشید ورق و گفتیم یزیچ هی آن از ورق کی و داشت

 را او توانستینم اصال. یقبل ی صفحه به ربط یب زیچ

 ای بود خشن ؟یجد ای بود شوخ د؟یسف ای بود اهیس.بفهمد

  ؟یا نهیک ای بود بخشنده آرام؟ ای بود نیخشمگ ف؟یلط

 . دیکش رونیب متالطمش افکار از را او وشیدار یصدا

 . طرفه اون بابام. ایب_

 کینزد. افتاد راه سرش پشت و دیکش یقیعم نفس لوفرین

 وشیدار و گرفت را وشیدار دست لوفرین دندیرس که بهمن

 . داد قرار مخاطب را پدرش

 . ندتیآ عروس..جان لوفرین بابا،_

. کند یریجلوگ چشمانش شدن گرد از کرد یسع لوفرین

 شان رابطه کردن تر یجد به وشیدار یعنی نده؟یآ عروس

 بود؟ کرده فکر

 او با مشترک یزندگ به راجع هم بار کی چرا پس 

  بود؟ نکرده صحبت



 زد یمهربان لبخند بهمن

 .دخترم خوشبختم_

 زده ذوق و زد برق دخترم ی کلمه دنیشن با لوفرین چشمان

 داد جواب

 .خوشبختم یلیخ منم_

 

 هر که ییتابلوها به و ماندند شگاهینما در را یساعت

 وشیدار شنهادیپ به بعد. کردند نگاه بودند خاص کدامشان

 .رفتند رستوران به

 بزرگ یها پنجره اطرافش که یمجلل و بزرگ رستوران

 قابل آنجا از رونیب سبز یفضا و داشت قرار یا شهیش

 .بود تیرؤ

 کنار داشت یقرمز روکش که را یچوب یصندل وشیدار

 داد قرار مخاطب را لوفرین و دیکش

 .زمیعز نیبش_

 ی واژه از گرید یبار. نشست و کرد یتشکر لوفرین

 پدر با روز هر کاش.کرد تعجب وشیدار گفتن زمیعز

 مقابل و لوفرین کنار هم وشیدار. رفتندیم رونیب وشیدار

 .داد پدرش دست را منو و نشست پدرش



 ساالد تینها در و انداخت ها غذا ستیل به ینگاه بهمن

 .داد سفارش خودش یبرا یماکاران

 را لوفرین نظر آنکه بدون و گرفت را منو وشیدار بعد

 شخدمتیپ جوان پسر. داد سفارش کباب جوجه بپرسد

 :دیپرس مودبانه تینها در و کرد ثبت را سفارشات

 د؟یندار یا گهید سفارش_

 لوفرین و داد شخدمتیپ به ریخ جواب لبخند با بهمن

 او که کرد فکر نیا به کرد،یم نگاه بهمن به کهیدرحال

 که سختش و سفت پسر برخالف. زندیم لبخند راحت چقدر

 .گرفتیم انحنا شیها لب خاص مواقع در فقط

. بود برقرار سکوت اوردیب را غذا شخدمتیپ که یزمان تا

. آمد حرف به لوفرین شخدمت،یپ رفتن محض به اما

 .بود بهمن مخاطبش

 ن؟یشد نشسته باز یک شما نینگفت بزرگمهر، یآقا خب_

 .زد پلک آرام بهمن

 . شهیم یسال چند هی_

 . باشه ادیز سنتون ادینم بهتون یول_

 . دخترم ممنون_



 گفته بهمن که یا دخترم ی واژه دنیشن از دوباره لوفرین

 نشده تمام اش خنده هنوز.دیخند  پر و شد لذت غرق بود،

 .شود شکه شد باعث بهمن ی جمله که بود

 کارهارو و زدم وشیدار اسم به شرکتو که یموقع از_

 .کردم نشسته باز رو خودم خودم گهید سپردم، بهش

 اش یدنینوش تفاوت یب داشت که وشیدار به ناباور لوفرین

 نیا به راجع زیچ چیه او چرا. کرد نگاه د،ینوشیم را

  بود؟ نگفته موضوع

 نداشت؟ اعتماد او به هنوز شان یدوست سال کی وجود با

 یخوب اوضاع اگر بود گفته. افتاد ششیپ روز دو حرف ادی

 . ماندیم او با هم باز نبود متمول و نداشت

 غم نتوانستند چشمانش اما کرد حفظ یسخت به را لبخندش

 . نزنند ادیفر را درونشان

 یجلو وشیدار از و ندهد نشان را اش یناباور کرد یسع

 جلب بهمن یجلو خواستینم دلش. نپرسد یزیچ بهمن

 . کند یتوجه

 در و شد حالتش رییتغ و کبارهی سکوت متوجه وشیدار

 . گذاشت کباب جوجه او بشقاب

 .نکنه خی غذات بخور_

 اریاخت یب او به نشیغمگ نگاه و چرخاند را سرش لوفرین

 .بود



 نکهیا از قبل. داد تکان سر و کرد نگاهش رهیخ وشیدار

 جام و برگرداند را کند،سرش جلب را بهمن توجه نگاهش

 .دینوش را درونش یبلوبر یدنینوش و برداشت را  بزرگ

 داشت، نگاه لوفرین ی خانه مقابل را نیماش که وشیدار

 از یخال چشمان به و چرخاند او سمت به را سرش لوفرین

 .کرد نگاه حسش

 ا ؟ تو اسم به شرکت که ینگفت بهم چرا_

 با بعد یکم و کرد نگاهش سکوت در لحظه چند وشیدار

 :دیپرس خباثت

 بهم خودت یوقت لوفر؟ین کردیم عوض ویزیچ چه گفتنش_

 .ینشد کینزد بهم پولم خاطر به یگفت

 محکم را شیها لب و شد یاشک لوفرین رنگ سبز چشمان

 با بدهد نشان ضعف او یجلو خواستینم دلش. فشرد هم به

 .بود کرده ضعف  او دار هیکنا ی جمله دنیشن از که نحالیا

 .دینگو یزیچ جوابش در نتوانست کرد یکار هر

 بهم هم هنوز سال کی از بعد یعنی. وشیدار ینیبدب یلیخ_

 ؟یندار اعتماد

 دستش و آمد در گردش به لوفرین صورت در وشیدار نگاه

 از را شیموها از یا الخه و برد او صورت سمت به را

 .زد کنار اش یوحش یزمرد چشمان یجلو

 .لوفرین ریبخ شب_



 توش که یا رابطه وش،یدار یا رابطه جور چه نیا_

 ...ستین اعتماد

 . دیپر حرفش انیم وشیدار

 که دمیند یلزوم فقط من زد؟ حرف یاعتماد یب از یک_

 از تیحساس انقدر چرا تو. بگم بهت یزیچ باره نیا در

 ؟یندار اعتماد خودت به لوفرین یدیم نشون خودت

 یزیچ توانستینم لوفرین که بود داده را جوابش یطور

 موم و مهر جمالتش با را او دهان راحت یلیخ. دیبگو

 را بحث یجور گفت؟یم دیبا چه چارهیب دختر. بود کرده

 . لوفرین نه است، محق او انگار که بود برده شیپ

 . آورد زبان بر جمله کی فقط و دیلرز لوفرین یها لب

 .من احساس یب ربات... ریبخ شب_

 شیر ته یرو یا بوسه و برد او کینزد را سرش و گفت

 .کاشت اش مردانه

 یمشک ی وه ام یب شدن دور و شد ادهیپ نیماش از سپس

 .کرد دنبال نگاه با را رنگ

 

*** 

 



 خارج میها لب انیم از یپوف و دمیکش ام یشانیپ به یدست

 .شد

 و ستادنیا سرپا از یناش یخستگ نیا و بودم خسته

 وجود با. بود مدرسه در مکرر و ساعته چند حاتیتوض

 لحظه کی داشتم سیتدر و ها بچه به که یا اندازه یب عشق

 برگه کردن حیتصح از و دیایب زودتر دیع تا کردم، آرزو

 خود حال به ،یا قهیدق! شده ای ،یساعت تا. شوم فارغ ها

 یچا فنجان کی به را خودم.بگذارم وقت خودم یبرا.باشم

 و بروم نمایس ای کافه به نینگ با.کنم حیتفر کنم، دعوت

 صحبت او با مختلف یزهایچ و لمیف نقد به راجع ها ساعت

 .کنم

 یراحت نفس و کردم حیتصح زین را ششم و ستیب برگه

 .دمیکش

 پوشه و گذاشتم رنگ یآب ی پوشه درون مرتب را ها برگه

 .دادم قرار کشو داخل را

 سبحان ی هیهد که یقرمز رز گل به یحس هر از یخال

 . کردم نگاه بود

 ینیب کینزد را گل. برداشتم را گل و کردم دراز را دستم

 طرف از گل نیا اگر شدیم چه. دمیکش بو قیعم و بردم ام

  بود؟ وشیدار

 . کردم بغض اریاخت یب و شد یاشک چشمانم فکر نیا با



  بود؟ یبیغر حال چه بود؟ یحس چه نیا ایخدا

  بود؟ دهیرس نجایا به افکارم چطور اصال. کردم اخم

  شد؟یم ختم او به دیبا یفکر هر تینها در چرا

 .گرفت را افکارم یشرویپ یجلو عمه بلند یصدا

 .نجایا ایب شد تموم کردنت حیتصح برگه اگه جان، طرالن_

 از و برخاستم تخت یرو از بود دستانم در گل که همانطور

 .شدم خارج اتاق

 آشپزخانه سمت به. آمد یم آشپزخانه داخل از عمه یصدا

 .نشستم و دمیکش رونیب را ها یصندل از یکی و رفتم

 مشغول انگار و بود من به پشتش لحظه آن تا که هیعط عمه

 دستش که یوانیل و برگشت سمتم به بود، یدنینوش زدن هم

 .داشت نگاه سمتم به بود،

 لبخند و گرفتم بود، آلبالو شربت درونش که را خنک وانیل

 عمارت انگار بود آمده عمارت به هیعط عمه یوقت از.زدم

 مادرم انگار. داشتم یخوب حس. بود گرفته جان و روح

 .بود بازگشته

 .دمیکش سر را خنک یآلبالو شربت و کردم تشکر لب ریز

 :کرد اشاره زیم یرو رز گل به و گرفت دستم از را وانیل

 آب؟ تو بزارمش برات_

 .زدم پلک آرام



 .شمیم ممنون_

 از کردنش پر و وانیل شستن از بعد و برداشت را رز گل

 .گذاشت وانیل داخل را آب،گل

 :دیپرس بعد یکم

 ینخوا اگه البته.. هیعاشق کدوم طرف از.قشنگه یلیخ_

 . یند جواب یتونیم یبگ

 . زدم یلبخند

 . بود دوستانم از یکی طرف از_

 گاه چیه. داشتم سبحان به یحس نیچن من. بودم نگفته دروغ

 . نمیبب دوست کی از شتریب را او بودم نتوانسته

 . دیخند هیعط عمه

 . عاشقته خیلي معلومه که دوستات از یکی_

 زیم یرو گلدان به را نگاهم و دمیخند اش یشوخ به

 .دوختم

 با. نشست یصندل یرو مقابلم و آمد ها ظرف شستن از بعد

 . آمد حرف به ذوق

 تهران که هامو دوست تا چند و گرفتم یدورهم هی امروز_

 .نجایا کردم دعوت بودن

 . انداختم باال را میابروها.آمدم وجد به هم من ذوقش از

 .یعال چقدر ؟یجد_



 گوشش پشت را اش یفندق ی شده رنگ یموها از یقسمت

 . داد

 نداشته یمشکل یشلوغ با تو وارم دیام. جان طرالن آره_

 .ان باحوصله یلیخ ها معلم کنمیم فکر چند هر. یباش

 .دادم تکان را سرم

 .نیکرد یخوب کار هم یلیخ اتفاقا ام یمهمون عاشق من_

 ریز و برخاست جا از بعد یکم و زد یینما دندان لبخند

 .کرد خاموش را گاز

 اشتها با را بود کرده درست هیعط عمه که یعدس پلو

 کردن زییتم به ساعته کی استراحت کی از بعد و خوردم

 .پرداختم ها زیم کردن دستمال  و خانه

 که چرا نشدم، خسته گرید یروزها مثل امروز خوشبختانه

 .دهم انجام ییتنها به را کردن زیتم نداد اجازه هیعط عمه

 

 زیم یرو را ها وهیم ظرف شد مرتب و زییتم که خانه

 کنارش زین را یکاغذ دستمال و گذاشتم ییرایپذ بزرگ

 .دادم قرار

 .بودند آمده هیعط عمه دوستان بعد ساعت مین

 وهیم کردن تعارف از بعد و دمیچ مقابلشان هارا ظرف

 .نشستم مبل یرو



 و کرد اشاره من به داشت نام میمر که عمه دوستان از یکی

 :گفت تاب و آب با

 هم خوشگله هم. یدار یماه ی زاده برادر چه ماشاهلل_

 .خانومه

 .زدم شیرو به یلبخند

 .خانم میمر ن،یدار لطف شما_

 .آمد حرف به بود نشسته هیعط عمه کنار که یخانم نباریا

 اسمش کجاست؟ االن زادت برادر گهید یکی اون یراست_

 . وشیدار آها.. بود؟ یچ

 دیسف کارد با را بود کنده پوست که یاریخ هیعط عمه

 .داد برش دستش

 .شرکته یتو کار مشغول و تهران اومده ماهه چند. هسته_

 . دیپرس دانستمینم را اسمش که خانم همان

 بود؟ یچ شغلش. خوب چه_

 :گفت افتخار با و زد یقیعم لبخند هیعط عمه

 .معماره مهندس_

 لب ریز و شد نیتحس از پر هیبق و خانم میمر یها نگاه

 .گفتند یه ماشاهلل

 شکل یلوز ی گوشواره که خانم سیبلق گذشت که یکم

 :گفت داشت یبزرگ



 ن؟یدار قهوه نجایا هیعط_

 .دوخت من به را نگاهش هیعط عمه

 .کردم کج ام شانه سمت به را سرم

 .میدار کنمیم فکر.نمیبب دیبا دونم،ینم_

 پلک و انداخت گرشید یپا یرو را تپلش یپا خانم سیبلق

 زد

 .جون طرالن رمیبگ فال خوامیم بزار، قهوه زحمت یب_

 رفتمیم آشپزخانه سمت به کهیحال در و برخاستم جا از

 .دمیشن را هیعط عمه یصدا

 قهوه فنجون کف ندشویآ دینبا که آدم. هیچ فال س،یبلق آخه_

 .داره یبستگ آدم خود اعمال به زیچ همه. نهیبب

 داخل را قهوه از یکم و آورده در را قهوه یا شهیش یقوط

 قل از بعد. کردم اضافه زین را آب و ختمیر جوش قهوه

 شیپ داخل را فنجان و ختمیر فنجان داخل را قهوه زدن،

 .بازگشتم ییرایپذ به سپس. گذاشتم یدست

 .دیخند غش غش دنمید با خانم سیبلق

 د؟یخندیم چه به. کردم نگاهش متعجب

 فنجان به و کرد متوقف را اش خنده دید که را متعجبم نگاه

 . کرد اشاره

 ؟یختیر قهوه فنجون کی چرا بگردم، دورت_



 و کرد اشاره کنارش یخال یجا به. کردم درشت را چشمانم

 :گفت

 خودتو فال ایب میکرد دم دونهی که حاال جان طرالن ایب_

 .رمیبگ

 .کردم تعلل

 .ندارم یاعتقاد فال به یلیخ من.. آخه.. من_

 .نداشت ینینش عقب قصد انگار خانم سیبلق

 خوشت مطمئنم رمیبگ برات که بار کی ایب. نداره یاشکال_

 .ادیم

 از یکم و کرده تین دل در.نشستم کنارش و رفتم ناچار

 در و دادم انجام را گفت که ییکارها سپس. دمینوش را قهوه

 قهوه تا گذاشتم یشدستیپ یرو پشت به را فنجان هم تینها

 .شود نینش ته آن ی

 هیبق کرد، نگاه آن به و برداشت را فنجان خانم سیبلق یوقت

 .کردند اریاخت سکوت بودند صحبت مشغول که

 حس فنجان به خانم سیبلق بیعج و مشکوک یها نگاه

 .ختیبرانگ را ام یکنجکاو

 :دمیپرس اریاخت یب

 د؟ینیبیم یچ_

 .کرد نگاهم یخاص حالت با و کرد اخم



 گوشه هی.نمیبیم یمیقد و کیکوچ ی خونه هی تو رو تو_

 دلته تو یبزرگ یلیخ غم هی. یگرفت بغل زانوهاتو و ینشست

 یمختلف یها ریتفس عقرب.افتاده کنارت هم عقرب هی.انگار

 هم طرف کی از دهیم نشون رو یتباه طرف کی از. داره

 . سکس و عشق نماد

 پشت را میموها کهیحال در و انداختم نییپا را سرم نیشرمگ

 ی خانه. کردم فکر خانم سیبلق جمالت به دادمیم گوشم

 د؟یدیم کوچک یا خانه در مرا او دیبا چه یبرا کوچک؟

 بود خانم سیبلق مخاطبش.دمیشن را عمه یصدا لحظه همان

 خبر بعدش قهیدق دو از آدم. سیبلق خدا رو تو کن ولمون_

 .نداره

 حرف. دوختم هیعط عمه به را نگاهم و کردم بلند را سرم

 هر که مختلف اشکال چند به شدینم. داشتم قبول را او یها

 ندهیآ آن یرو از و کرد توجه دیدیم یطور کی را آن کس

 کنش و رفتار نیا من نظر از که چرا. کرد ینیب شیپ را

 از یزیچ ندهیآ. ساختیم را ندهیآ که بود حال زمان یها

 ی سندهینو توانستیم یکس هر. نبود شده نوشته شیپ

 خواهدیم که یطور را داستانش و باشد خودش داستان

 .داشتم اعتقاد آن به من که بود یزیچ نیا. سدیبنو

 

****** 



 

 را دستم برسد عمارت درب کینزد سبحان نکهیا از قبل

 .فشردم آرام را شیبازو و گذاشتم شیبازو یرو

 .رمیم خودم رو راه هیبق. سبحان خوبه نجایهم_

 کرد کج را سرش بعد. ساخت متوقف را نیماش و زد ترمز

 .دوخت چشمانم به را سوالش از پر نگاه و

 :دادم حیتوض خودم دیبگو یزیچ نکهیا از قبل

 نویماش یصدا ترسمیم باهوشه یلیخ. ست خونه عمم آخه_

 .نهیبب مارو و پنجره یجلو ادیب بفهمه

 :دیپرس هوا یب

 نه؟ نهیبب باهم رو تو و من یکس یندار دوست_

 .کرد متعجبم بشیعج سوال

 نیا به پسر. اصال داره یربط چه. هیحرف چه نیا.. نه_

 ...که دارم دوست فقط.نخوام چرا یخوب

 خم سمتم به را سرش که بودم نکرده کامل را ام جمله هنوز

 .دیبوس را ام قهیشق و کرد

 .کردم درشت را چشمانم و دیپر باال میابروها

 .. زد یمهربان لبخند

 .گذشت خوش یلیخ. کافه یاومد باهام که یمرس_



 نیماش از و کرده اکتفا سر تکان و لبخند زدن به هم من

 .شدم ادهیپ

 زنگ.رفتم عمارت سمت به و دادم تکان شیبرا را دستم

 اطیح وارد شد باز که عمارت درب. ماندم منتظر و زدم

 یصدا شدم که عمارت وارد. رفتم باال ها پله از و شدم

 .بود ذوق سرتاسر لحنش.دمیشن را عمه

 .باشه.. باشه. هستم منتظرت پس. خوب هم یلیخ باشه_

 داشت؟ ذوق همه آن که کردیم صحبت داشت یکس چه با

 .گذاشت زیم یرو را لشیموبا و کرد یخداحافظ

 .دمیپرس کنجکاو

 صحبت باهاش شوق و ذوق با انقدر که بود خط پشت یک_

 ن؟یکردیم

 .نجایا ادیم داره بود، وشیدار_

 خی درون از و ستادیا تپش از ادشی لحظه یبرا قلبم

 . بود دشوار میبرا اش جمله هضم.بستم

 نجا؟یا امدیم داشت وشیدار

 کردم؟یم چه دیبا حال چرا؟ اما

 در دهانم و کرد دنیکوب به شروع یوحشتناک سرعت با قلبم

 .شد خشک هیثان چند عرض

 .نتوانستم اما دهم فاصله هم از را لرزانم یها لب خواستم



 اگر چه؟ کردیم یسرکش احساساتم و دمیدیم را او اگر

 چه؟ دادمیم دست از را نگاهم و یلعنت قلب نیا کنترل

 .دمیترسیم او شیپ شدن رسوا از وجود تمام با. دمیترسیم

 :دیپرس متعجب هیعط عمه شد یطوالن که سکوتم

 طرالن؟ خوبه حالت_

 کنترل را میصدا لرزش کردم یسع و دادم تکان را سرم

 .کنم

 ادیم کم یلیخ وشیدار آخه. شدم شکه کمی فقط. خوبم بله_

 . نجایا

 بودم نجایا من که ماه دو نیا یتو چون. زمیعز دونمیم_

 .نهیبب منو ادیب خوادیم نجایا بود ومدهین

 از دانستمیم. کرد میگلو مهمان را بغض آخرش ی جمله

. بود گرفته خودش به قلبم اما ندارد یمنظور جمله نیا گفتن

 خواستیم دلش قلبم. داشت هم حق.بود شده نیغمگ

 .دیایب عمارت به من خاطر به وشیدار

 زمزمه لب ریز کند میرسوا ام یاغی قلب نکهیا از قبل

 .کردم

 .کنم عوض هامو لباس رمیم باشه_

 اجازه ام شده حبس نفس به بستم که را در. شد اتاقم وارد و

 .دادم ییرها ی



 ام نهیس ی قفسه خواستیم انگار. گذاشتم قلبم یرو را دستم

 .بجهد رونیب و بشکافد را

 خودم بر کردم یسع و دمیکش یپ در یپ قیعم نفس چند

 .باشم مسلط

 حال به یوا شدم،یم دچار حال نیا به دهیند را او یوقت

 . دمشیدیم کینزد از بود قرار که یزمان

 میها لباس د،یلرزیم که ییها دست و فراوان اضطراب با

 .رفتم دراورم و نهییآ سمت به و آورده در را

 .کردم زمزمه دل ته از و بردم آسمان سمت به را سرم

 .بده نجاتم ایخدا_

 میموها کردن شانه حال در و دمیپوش را بلندم قرمز راهنیپ

 .آمد در صدا به فونیآ که بودم

 دمینال رلبیز

 خدا.. خدا یواا_

. شدم خارج اتاق از و گذاشتم دراور زیم یرو را شانه

 .دیرسیم گوش به اطیح داخل از هیعط عمه یصدا

 .نیاومد خوش یلیخ_

 .دوختم در به را نگاهم قرار،یب و رساندم پاگرد به را خودم

 

 .کرد رانمیو نمشیبب نکهیا از قبل اش مردانه و بم یصدا



 هیعط سالم_

 تحمل گرید میپاها ییگو. فتمین تا گرفتم ها نرده به را دستم

 کل اصال. دیلرزیم دستانم. دیلرزیم میپاها. نداشت را وزنم

 .دیلرزیم وجودم

 بود که یبتیمص هر به را دهانم آب و انداختم نییپا را سرم

 . دادم قورت

 . دمشید و کردم بلند را سرم شد تر کینزد شیصدا یوقت

 .شدم مسخ آن کی در و دمشید

 یوحش نگاه و یوحش چشمان استوار، و بلند قامت آن مسخ

 خون انیجر توانستمیم که یمند قدرت و دیسف دستان تر،

 .کنم احساس را شان برآمده یها رگ در

 . کنم مهار را احساساتم توانستمینم

  آمد؟ یم سرم داشت ییبال چه

 وجودم تمام و کرد فوران قلبم در یفشان آتش کردم احساس

 .کرد خاکستر و کشاند آتش به را

  بود؟ یحس چه بود؟ یحال چه نیا

 عیمط و رام او برابر در نطوریا مرا که بود یحس چه

 کرد؟یم

 .فشردم ها نرده یرو را ام کرده عرق انگشتان

 فشرد اش مردانه دستان در را هیعط عمه دست که دمید



 .خانم هیعط یشد گریج_

 .کرد اش حواله زین یچشمک

 .دیخند هیعط

 .هیعط عمه. نه خانم هیعط_ 

 و چرخاند را سرش کنم غالف را نگاهم نکهیا از قبل

 . کرد نگاهم

 که کرد جادیا دلم در یلرزش چنان اش رانهیغافلگ نگاه

 شکل وجودم در یشتریر هزار ی زلزله کردم احساس

 .است گرفته

 و لوفرین حضور که چرا نبود، شتریب هیثان چند نگاهش

 و بست را در.کرد جلب را وشیدار توجه فشیظر یصدا

 .ستادیا وشیدار کنار

 آمدن به راجع یزیچ هیعط عمه چرا کرد؟یم چه نجایا او

 نگاه اش یزمرد سبز چشمان به بود؟ نگفته نجایا به او

 محشر پشیت. زدیم برق چشمانش هم فاصله همان از.کردم

 . بود

 دار طرح یروسر و دهیپوش یرنگ یا سورمه بلند یمانتو

 . بود کرده سر یساتن

 . بود بایز چقدر

 .گذاشت کمرش پشت را دستش و دیچرخ او سمت وشیدار



 ینم باال نفسم که بود نیسنگ میبرا چنان صحنه نیا دنید

 . آمد

 و گرم یها نگاه که نداد اجازه هیعط عمه که خداراشکر

 .کند دایپ ادامه شان نوازشگونه

 . کرد اشاره در به

 .نیاومد خوش یلیخ نییبفرما_

 شده نیزم خیم میپاها کف ییگو اما. بخورم یتکان خواستم

 .بودند

 یوقت. کرد یقرار یب قلبم آمد ها پله سمت به که وشیدار

 تا کرده کنترل را خودم یسخت به دیرس مقابلم و گرد پا به

 .بمانم جا همان

 دادم تکان را میها لب یسخت به

 .سالم_

 آوردن در از بعد و داد تکان سر تنها. نکرد هم نگاهم یحت

 .شد عمارت وارد شیها کفش

 خاموش را وجودم شمع و گرفت انیجر یسرد باد انگار

 .کرد

 و آمد کینزد شیبایز دختر دوست وش،یدار برخالف

 کرد دراز سمتم به را دستش

 ؟یخوب زمیعز سالم_



 .فشردم آرام و گرفتم را دستش

  ن؟یخوب شما. ممنون جون لوفرین سالم_

 رتیح با و انداخت باال یا بامزه حالت با را شیابروها

 :دیپرس

 ؟یدونیم منو اسم ا  _

 .زدم یلبخند

 .بودمتون دهید یمهمون تو. بله_

 .شد تعجب و سوال از پر نگاهش

 ؟یمهمون کدوم ؟یجد_

 .نینگ دوستم یمهمون_

 تمام که اش خنده. دیخند بلند بعد و کرد نگاهم لحظه چند

 . آمد حرف به شد

 . یا خانمه و ساکت دختر همون تو اومد ادمی آهااا_

 .شد یآرام ی خنده به تبدیل لبخندم

 .لطفته نظر_

 . بود جفتمان مخاطبش. دمیشن را هیعط عمه یصدا

 .نیکن صحبت باهم قشنگ نینیبش تو نیبر حاال_

 هم من. کرد اطاعت حرف بدون و داد تکان یسر لوفرین

 .شدم عمارت وارد عمه از بعد



 مرا هیعط عمه لحظه همان که نمیبنش مبل یرو خواستم

 داد قرار مخاطب

 ؟یاریب شربت یتونیم جان طرالن_

 .رفتم آشپزخانه سمت به و دادم تکان را سرم

 

 راهنمیپ به را ام کرده عرق دستان. دیلرزیم داشت دستانم

 آلبالو شربت دار طرح بلند یها وانیل داخل و دمیکش

 ینیس درون را ها وانیل کردم آماده که را ها شربت.ختمیر

 .شدم خارج آشپزخانه از و گذاشتم

 را دهانم آب و دیچرخ من یرو وشیدار جز به همه نگاه

 .دادم قورت

 او اما، کنم تعارف هیعط عمه به اول خواستم هول شدت از

 .کرد اشاره ها مهمان به

 یوقت.برداشتم قدم وشیدار سمت به و دادم حرکت را میپاها

 گاریس یبو با که اش یلعنت تلخ عطر شدم خم سمتش به

 لبم ی گوشه اریاخت یب و دیچیپ ام ینیب در بود شده مخلوط

 .دمیگز را

 داد تکان هوا در آرام را دستش وشیدار

 .خورمینم من یمرس_



 مبل یرو کردم تعارف زین عمه و لوفرین به نکهیا از بعد

 .دمینوش را آلبالو شربت از یکم و نشستم

 .کند کم را درونم التهاب نتوانست هم شربت آن یخنک

 ساعت خواستیم دلم. شد دهیکش سمتش به اریاخت یب نگاهم

 حالت تا کنم نگاهش. کنم نگاهش من و ندیبنش آنجا ها

 هیزاو فک و جذابش و دهیکش چشمان فرمش، خوش یموها

 .کنم حک ذهنم در را اش یلعنت دار

 به را اش چهره ریتصو حداقل نبودش وقت تا کنم حک

 .باشم داشته ادگاری

 :دیپرس هیعط عمه

 . سیرئ یآقا رهیم شیپ چطور شرکت یها کار ینگفت خب

 یرو را شیپا و دیکش اش یمشک شلوار به یدست وشیدار

 .انداخت گرشید یپا

 .کنمیم کار برج ساخت ی پروژه رو دارم. خوبه_ 

 .کردم نشیتحس دل در و بست نقش میها لب یرو یلبخند

 .دمیشن را هیعط عمه یصدا

 .یباش موفق. یعال چقدر_

 و کرد صحبت شرکت یکارها به راجع عالقه با وشیدار

. دادم گوش شیها صحبت به یشتریب ی عالقه با من

 و بود کار و شرکت مضمونش تنها و تنها که ییها صحبت



 یحت شد،یم خارج او از ریغ به یکس هر یها لب از اگر

 .دادمینم گوش آن به هم لحظه کی

 عمه از و برخاست جا از وشیدار که آمدم خودم به یوقت

 اصال که بود گذشته عیسر آنقدر زمان. کرد تشکر هیعط

 در که یقیدقا تک بود،تک نیدلنش اما. بودم نشده متوجه

 . بود گذشته او کنار

 دلم چقدر. کردم نگاهش یدلتنگ با میدیرس که پاگرد به

 یزمان مدت در که هرچند. ماندیم شمانیپ شتریب خواستیم

 و نداختین سمتم ینگاه نیکوچکتر یحت بود، شمانیپ که

 . نکرد من به زین یتوجه

 . آورد خودم به مرا عمه یصدا

 . نیکرد خوشحالمون. سالمت به_

 یها کفش دنیپوش از بعد وشیدار و کرد تشکر لوفرین

 دیغر بود نییپا سرش که همانطور اش یمشک

 کرده؟ لگد منو کفش یک_

 چه دانمینم و کردم نگاه اش خورده گره هم به یابروها به

 واکس سپس.نشستم پا دو یرو مقابلش و شدم خم که شد

 رنگش یمشک کفش یرو را آن و برداشتم را کوچک

 .دمیکش

 .ستادمیا مقابلشان و شدم بلند شد براق اولش مثل که کفشش

 .آمد یم در چاه ته از میصدا



 .شد زییتم_

 کردم که یکار از لحظه کی و دمید را لوفرین شدن مات

 نفس افتاد چشمانش و او به نگاهم یوقت اما. شدم مانیپش

 .کردم فراموش زین را دنیکش

. دانستمینم گفت؟یم چه چشمانش. بود خاص نگاهش حالت

 .نداشتم را نگاهش خواندن سواد من آخر

 مخاطبش.دمیشن را لوفرین یصدا و انداختم نییپا را سرم

 .بود وشیدار

 زم؟یعز یاینم_

 .دمیشن زین را او بم یصدا بعد یکم

 .اومدم_

 لوفرین فیظر دست نکهیا از بعد و رفت نییپا ها پله از و

 همانطور من و رفت. رفت عمارت درب سمت به فشرد را

 که کردم فکر نیا به کردم، دنبال نگاه با را رفتنش که

 . بود آمده عمارت به عمه که شد خوب چقدر

** 

 

 و دوخت یکفش جا یرو براق یها کفش به را نگاهش

 خم و گشت باز شیپ روز به ذهنش.کرد تنگ را چشمانش

 کامال.آورد ادی به خودش مقابل را کوچک ی پرنده آن شدن



 یسخت به لحظه آن آمد، یم ادشی. عانهیمط متواضعانه،

 .ندهد نشان را شدنش مات تا بود گرفته را خودش یجلو

 ببندد شیبرا را کفشش بند هم لوفرین که بود آمده شیپ دیشا

 دور شیبود،برا شده انجام او جانب از کار نیا که، نیا اما

 .بود بیعج و ذهن از

 را لوفرین یصدا بود ور غوطه افکارش در که همانطور

 .دیشن

  مهر؟ بزرگ یآقا یکنیم فکر یچ به_

 شیها لب بعد. کرد نگاهش حرف بدون لحظه چند وشیدار

 .گرفت فاصله هم از

 .کنمینم فکر یخاص زیچ به. یچیه_

 . نشست چستر مبل یرو کنارش و دیخند عشوه پر لوفرین

 سمتش به و برداشت ها وهیم ظرف از را قرمز بیس

 .گرفت

 غرق ینجوریا و یکنینم فکر یخاص زیچ به که خوبه_

 . یشد

 به را آن مجددا و گرفت لوفرین دست از را بیس وشیدار

 .برگرداند ها وهیم ظرف

 اش جمله و دیشن را لوفرین یصدا اما دیبگو یزیچ خواست

 .کرد شکه را او



 یچ اسمش! یکردیم فکر دختره اون به یداشت نکنه_

 . تیناتن خواهر..طرالن آها.. بود؟

 را واکنشش تا کرد نگاه وشیدار چهره به موشکافانه بعد

 . بسنجد

 و دوخت او چشمان یانتها یب جنگل به را نگاهش وشیدار

 حالت کرد یسع. گرفت دهینشن را یناتن خواهر ی واژه

 . بماند تفاوت یب همانطور اش چهره

   زم؟یعز کنم فکر قراره شیچ به_ 

 یاستخوان ی گونه شصت انگشت با و برد جلو را دستش

 . کرد نوازش را او

 . اخالقش به ا،ی.. نداشتش ییبایز به_

 . زد یقیعم لبخند و دیکش جلو را خودش لوفرین

 فکر بهت اون. مطمئنم از یک چیز من یول... دونمینم_

 . کنهیم

 داخل و برداشت وهیم ظرف داخل از یپرتقال وشیدار

 گرفتن پوست مشغول کارد با سپس. گذاشت اش یشدستیپ

 . شد پرتقال

 . زد یقیعم لبخند زین وشیدار لوفرین تصور برخالف

 یدونستیم که تو.زمیعز کننیم فکر من به ها یلیخ_

 .داره هم ها زیچ نجوریا من با یدوست



 تکان راست چپ به را سرش و دیخند او یشوخ به لوفرین

 :گفت شد لیتبد یآرام لبخند به اش خنده یوقت. داد

 متوجه که هیبیعج. وشیدار یهست یباهوش یلیخ مرد تو_

 . ینشد

 به را سرش کندیم پوست را پرتقال که همانطور وشیدار

 .بود سوال از پر نگاهش. چرخاند او سمت

 یزیچ او نکهیا از قبل دید که را سوالش از پر نگاه لوفرین

 داد حیتوض د،یبگو

 حسش هم دیشا. وشیدار ادیم خوشش تو از دختر اون_

 دوست دختر اون. باشه ساده اومدن خوش کی از شتریب

 .داره

 و دینکش طول شتریب هیثان چند وشیدار ماندن تفاوت یب

 .دار کش و آرام. دیخند بعد یکم

 .لوفرین یشد خل تو_

 نگاهش متعجب. نداشت او از را واکنش نیا انتظار لوفرین

 .بود یجد نگاهش خالف بر اما لحنش. کرد

 .یشد کور تو مطمئنم یول دونمینم خودمو_

 در یجان کم آتش و کرد رییتغ رفته رفته وشیدار نگاه

 زیت کارد با را پرتقال که همانطور. دیکش شعله چشمانش

 به نا سوزش به و شد خم لوفرین سمت به کردیم زیر زیر

 .نکرد یتوجه زین دستش هنگام



 .. نه مگه لوفرین کن تمومش مزخرفاتو نیا االن نیهم_ 

 .گذاشت ناتمام را اش جمله لوفرین غیج

 .دینال بود شده درشت که یچشمان با و زده وحشت لوفرین

 .دستت وشیدار یوااا_

 شده آغشته خون به که شصتش انگشت یرو وشیدار نگاه

 .کرد اخم و دیچرخ بود،

 رونیب جعبه داخل از دستمال برگ چند سرعت به لوفرین

 محکم و گذاشت وشیدار دست یرو را ها دستمال و دیکش

 .فشرد

 به ینگران با.بود شده اشک از پر حال سبزش چشمان

 دیبخش سرعت کلماتش

 پرت حواستو من.بود من ریتقص. زمیعز ببخش منو_

 . کردم

 لحنش.شد بلند مبل یرو از و دیکش عقب را دستش وشیدار

 .بود حس گونه هر از یعار

 .ستین مهم_

 آب ریش. رفت آشپزخانه سمت به آرام یها قدم با و گفت

 .گرفت سرد آب ریز را دستش و بازکرد را

 به هم او که دادیم نشان لوفرین آرام یها قدم یصدا

 .است آمده آشپزخانه



 

 .گذاشت او کتف پشت را دستش و ستادیا وشیدار پشت

 خوبه؟ حالت_

 .داد تکان سر و بست را آب ریش وشیدار

 .بود یسطح شیدگیبر. آره_

 دهیبر نفسش و گذاشت اش یشانیپ یرو را دستش لوفرین

 .شد دهیبر

 و شد دهیکش کشیپ ی چهره و او سمت به وشیدار نگاه

 . کرد تعجب

 اش دهیکش چشمان و کرد کج اش شانه سمت به را سرش

 . کرد تنگ را

  دهیپر انگار رنگت ؟یتوخوب_

 پشت بار چند کبارهی بعد و کرد نگاهش حرف بدون لوفرین

 . کرد زدن عق به شروع هم سر

 طرف دو و برداشت قدم سمتش به سرعت به وشیدار

 .گرفت قاب اش مردانه دستان با را صورتش

 یرو تینها در و آمد در گردش به او صورت در نگاهش

 .اشکش از پر و قرمز چشمان. شد متوقف چشمانش

 :دیپرس محکم اما آرام یلحن با

 دفعه؟ کی شدیچ_



 آنکه یب زد عق گرید یبار و کرد باز را دهانش لوفرین

 شیها لب از تقال با کلمات. دیایب رونیب دهانش از یزیچ

 . شد خارج

 .شهیم بد حالم..نم.. یبیم... خون_ 

 :دینال و زد چنگ را او یبازوها بعد

 .دارم تهوع حالت_

. کرد بلندش و برد او لخت یزانوها ریز را دستش وشیدار

 و رفت ییرایپذ سمت به کردیم نگاهش قیعم که همانطور

 .خواباند نفره سه مبل یرو را او

 دیکشیم قیعم نفس نکهیا نیح و نشست کنارش هم خودش

 . کرد اشاره خودش به

 .بکش نفس من با. نیبب منو_

 یرو را دستش بعد و کرد بازدم و دم او با بار چند لوفرین

 .گذاشت قلبش

 .زدینم انهیوحش گرید. بود شده آرام حال اش چارهیب قلب

 نگاهش شد، مطمئن حالش بودن خوب از وشیدار یوقت

 .زد یثیخب لبخند و گرفت طنتیش رنگ

 .زمیعز یبش خوب زودتر کن یسع_

 وشیدار ببندد نقش لوفرین یها لب یرو لبخند نکهیا از قبل

 :داد ادامه تر ثانهیخب



 نهیبب نجایا تورو اگه و ادیم گهید ساعت مین تا بابام چون_

 .رهیم و دارهیبرم چمدونشو

 لبخند قیعم نباریا وشیدار و کرد نگاهش چپ چپ لوفرین

 .زد

 به ای بخندد او آخر ی جمله به دانستینم چارهیب لوفرین

 مورد را او یمحکم یلیس با اش یباز مسخره خاطر

 .دهد قرار تیعنا

 :دیغر و ختیر لحنش در را حرصش تمام هم آخر در

 . داشت شهینم یتوقع نیا از شتریب تو از_

 یشدستیپ برداشتن از بعد و شد بلند کنارش از وشیدار

 آشپزخانه سمت به بود، شده یخون یکم که یخون پرتقال

 . رفت

 :گفت حال همان در

 شده خوب حالت یعنی نیا. خداروشکر خب_

 لوفرین یها لب هم نیهم داشت خنده از یا هیما ته لحنش

 . واداشت زدن لبخند به را

 و شد بلند برگشت آشپزخانه از آب وانیل کی با که وشیدار

 .نشست مبل یرو

 سر آخر ی جرعه تا را سرد آب و گرفت او از را وانیل

 .داشت یبهتر حس حال،. دیکش



 .کرد تشکر لب ریز و گذاشت زیم یرو را وانیل

 به را نگاهش سکوت در و نشست زیم یرو هم وشیدار

 . دوخت لوفرین

 در جمله کی مدام و کردیم فکر زیچ کی به کهیحال در

 . شدیم مرور ذهنش

 «وشیدار ادیم خوشش تو از دختر اون» 

 

*** 

 

 

 

 رمشیاس دل به آنچه"

  رمشیپذ جان و دل در

 من عمر گذشت گرچه

 " رمشیبگ سر ز باز

 موالنا

 شده معتاد شعر نیا خواندن به چگونه و چطور دانمینم

 خوراک ها شب و ها روز شعر نیا دانستمیم فقط. بودم

 .است شده روانم و روح



 .کندیم گو باز را من دل حال موالنا شعر کردمیم احساس

 .او عشق ریاس. بودم شده ریاس

 .بودم یراض عشق نیا اسارت به که بود نیا بیعج و

 .بودم رفتهیپذ جان و دل از را او عشق من

 و خمار چشمان ریتصو دادم اجازه و بستم را چشمانم

 که یروز از درست.ببندد نقش میها پلک پشت کشیتار

 عقل یها هیتوص تمام بودمش دهید کینزد از دوباره

 . بودم برده ادی از را ام درمانده

 .خواستمیم هم وجود تمام با. خواستمیم را او من

 باز سرعت به را چشمانم شد باعث سبحان ادی لحظه همان

 . کنم

 خیب خشن و رحمانه یب انعطاف، یب و سخت وجدان عذاب

 یرو یدست.بکشم نفس گذاشتینم و بود دهیچسب را میگلو

 . دمیکش میگلو

 سرکش قلب نیا. کنم تمام را احساس نیا توانستمینم

 به وادار مرا و زدیم ساز او. کنم تمامش که گذاشتینم

 به صبح یپا تا زنان نفس نفس هم من.کردیم دنیرقص

 که کردمیم فکر نیا به و دمیرقصیم. دمیرقصیم سازش

 نیا با. کنم چه دانستمینم!  دارم؟ هم یگرید ی چاره مگر

 .تشنه و خسته، درمانده، قلب نیا با حال، نیا با احساس،

 .بودم مانده برزخ در



 کاغذ یرو را قلمو و بردم گراف پودر داخل را قلمو

 گفتندیم. دمیکشیم را چکیپ اهیگ طرح داشتم. دادم حرکت

 آن یپارس نام که. عشقه. اند گرفته اهیگ نیا از را عشق نام

 باعث و چدیپیم درخت دور به که یاهیگ.شدیم چکیپ

. داشتم یحس نیچن حال هم من.شدیم آن ینابود و یزرد

 بیعج من و بود دهیچیپ دورم چکیپ مانند احساس نیا

 قبل از تر گرفتار و زردتر روز هر کردمیم احساس

 .شومیم

 از و کردم جمع را یطراح لیوسا کردم کامل که را طرح

 به و برداشتم آشپزخانه یتو از یدستمال. شدم خارج اتاق

 و گرد کردن پاک و زیم کردن زییتم. رفتم ییرایپذ سمت

 دن،یکش دستمال با که انگار. کردیم آزاد را ذهنم آن غبار

 .کردمیم پاک را ذهنم غبار و گرد داشتم

 شدن پاک به و دمیکش زیم یرو را نمدار رنگ یآب دستمال

 . کردم نگاه آن غبار و گرد

 یها گل گرفتم،گلدان کامال را خاکش و گرد یوقت

 پشت و دمیکش یراحت نفس. گذاشتم زیم یرو را یمصنوع

 .دمیکش ام گونه به را دستم

 .دادم قرار مخاطب را عمه بلند یصدا با سپس

 زییتم زویم گهید شما دمیکش دستمال زویم من جان، عمه_

 . دینکن



 .دمیشن آشپزخانه داخل از را هیعط عمه یصدا

 سطل تو یها آشغال رمیم منم. ینباش خسته. زمیعز باشه_ 

 .کنم یخال رو آشغال

 .دادم تکان سر حواس بدون

 .ممنون. باشه_

 رنگ یطوس یدست جارو من و شد اتاقم وارد میمستق عمه

 .شدم فرش دنیکش جارو مشغول و برداشتم را

 کل یزیچ آوردن ادی به با ناگهان که بودم مشغول همانطور

 .بست خی وجودم

 زباله سطل در هنوز بودم دهیکش وشیدار از که یا ینقاش

 .بود ام

. رفتم اتاق سمت به شتابان و کردم رها را یدست جارو

 مرگ یآرزو عمه دنید با کردم باز که را اتاق درب

 .کردم

 

 کردم احساس و گرفت شدت ینامتعادل ترز به قلبم ضربان

 ستادهیا من به پشت هیعط عمه. است شده جدا تنم از روح

 مچاله کاغذ یرو را وشیدار ی چهره طرح داشت و بود

 .کردیم نگاه شده



 داده دست از را یواکنش هر دادن نشان توان

 را ام زباله سطل و آمدم یم اتاق به خودم کاش.یلعنت.بودم

 .کردمیم یخال

 .دادم تکان را میها لب یسخت به

 .عمه_

 سمتم به بود دستانش در ینقاش که همانطور هیعط عمه

 و زد یلبخند یوقت کردم احساس را قلبم ختنیر فرو.دیچرخ

 :دیپرس

  ؟یدیکش خودت نویا_

 .کردم نگاهش بود شده درشت که یچشمان با

 تکان را زبانم نتوانستم کردم تالش چه هر. بودم شده الل

 و زیت زن عمه.ام افتاده دام به کردمیم احساس. دهم

 زیچ همه به ام چهره حالت از بودم مطمئن. بود یباهوش

 را او یلعنت ی چهره و شکستیم دستم کاش. است برده یپ

 .دمیکشینم تر یلعنت کاغذ آن یرو

 تکان دهم نشان پرسشش جواب در توانستم که یواکنش تنها

 . بود سرم

 . گرفت وسعت لبخندش

 کاملش کاش. هاش چشم مخصوصا. قشنگه یلیخ_

 .یکردیم



 دیبا حال.ختیر جانم به را یادیز اضطراب منتظرش نگاه

  گفتم؟یم چه جوابش در

 .دیلرزیم وضوح به میصدا

 ..من هیعط عمه_

 .کرد قطع را ام مهین و نصفه ی جمله

 به تو یشخص مسائل. زمیعز یبد یحیتوض ستین الزم_

 .من به نه مربوطه خودت

 و یبزرگ همه آن از. شعور و فهم از حجم آن از.شدم مات

 یب وشیدار.زدیم موج زن نیا وجود در که یا یمهربان

 شده بزرگ زن نیا کنار در که بود بخت خوش یلیخ شک

 .بود

 .کردم زمزمه وجود تمام با و دمیپاش شیرو به یلبخند

 .عمه یمرس_

 :دیپرس و داد تکان را دستش درون ینقاش و زد پلک آرام

 نگهش یخوایم ای دور بندازمش کنم؟ چکار نویا حاال_

  ؟یدار

 .دمیکش یقیعم آه اریاخت یب

 .رونیب نشیبنداز.. نه_



 یها زباله کیپالست داخل و کرد مچاله دوباره را ینقاش

 را سرم کند عبور کنارم از خواست یوقت. انداخت خشک

 :دمیپرس و کردم کج ام شانه سمت به

 بمونه؟ خودمون نیب موضوع نیا شهیم.. شهیم عمه_

 .بدونه یزیچ یکس خوامینم

 .کرد قیتزر وجودم به را آرامش آرامش لحن

 .باشه راحت التیخ_

 .شد خارج اتاق از و گفت

 همان که شوم خارج اتاق از خواستم و دمیکش یراحت نفس

 قدم یعسل سمت به. کرد دنیلرز به شروع لمیموبا لحظه

. انداختم صفحه به ینگاه.برداشتم را لمیموبا و برداشتم

 زده زنگ که خوب چقدر. بودم تنگش دل چقدر.بود پدرم

 گوشم در را لیموبا و کردم لمس را رنگ سبز کنیآ. بود

 .گذاشتم

 .بابا سالم_

 . بود عشق سرتاسر لحنش

 دخترم؟ یخوب. بابا زیعز سالم_

 .دمیخند دل ته از

 شیپ خوب زیچ همه د؟یخوب شما. خوبم جونم بابا آره_

 ره؟یم



 .هیعال زیچ همه خداروشکر دخترم، آره_

 :دمیپرس اریاخت یب و شد لیتبد لبخند به ام خنده

 خوبه؟ وشیدار_

 . کردم احساس را قلبم ضربان رفتن باال و گفتم

 . دمیشن را شیصدا

 . کارهاشه مشغول. بابا خوبه اونم_

 ظهر موقع نیا که اومده شیپ یزیچ. خداروشکر خب_

 ن؟یزد زنگ

 میبر باهم و نمتیبب سر کی دیبا فردا...دخترم راستش_

 . ییجا

 . شدم نگران

 :دمیپرس بود شده یجار لحنم در که یا ینگران همان با

 بابا؟ شده یزیچ_

 صحبت باهم دنبالت امیم فردا. نباش نگران. دخترم نه_

 باشه؟ میکنیم

 :کردم زمزمه ناچار

 .باشه_

 .بابا باش خودت مراقب. بشم گلم دختر قوربون_

 .نطوریهم هم شما_



 .کردم قطع را تماس و کردم یخداحافظ

 دوختم، اتاق سقف به را نگاهم و دمیکش دراز تخت یرو

 چرخ پدرم دنید و فردا محور حول فکرم کهیحال در

 .خوردیم

** 

 

 کردیم نگاهم لبخند با که پدرم یرو یمحب یآقا از نگاهم

 :دمینال و دیچرخ

 د؟یکن کارو نیا نییخوایم که نیمطمئن شما بابا_

 زد پلک آرامش با

 . مطمئنم.دخترم آره_

 .کرد اشاره برگه به یمحب یآقا

 .دیکن امضا رو نجایا_

 همراه انگشت،به اثر زدن از بعد و کردم امضا را برگه 

 .شدم خارج اسناد دفتر از پدرم

 زدم کنار بود ختهیر صورتم یرو که را میموها از یقسمت

 .دادم قرار مخاطب را پدرم و

 .. وشیدار بود؟پس یکار چه نیا آخه بابا_

 . کرد قطع را ام جمله



 تو اسم به هم عمارت گفتم. وشهیدار اسم به شرکت دخترم_

 سرمو که گهید روز چهار آخه؟ داره یاشکال چه. باشه

 آالخون دخترم که راحته المیخ حداقل خاک یرو گذاشتم

 .نشده واالخون

 . دمیکش یآه

 من یبرا خونه اون نینباش شما یوقت آخه. بابا نکنه خدا_

 یکل هم نیستین خونه که ینجوریهم تازه داره؟ یارزش چه

 . شمیم دلتنگتون

 .دیبوس را ام یشانیپ و شد خم

 که دونستمیم یزیچ هی من. بشم ام دهیفهم دختر قربون_

 نکارویا نهایا از زودتر دیبا تازه.جان بابا کردم نکارویا

 . کردمیم

  گذاشت دستانم در را بنز چییسو میشد خارج که مجتمع از

 .دخترم کن یرانندگ تو_

 را نیماش که یوقت و نشستم فرمان پشت. نکردم یمخالفت

 . دمیشن را شیصدا دوباره کردم روشن

 .یکن مهمونم ییچا هی خوامیم. عمارت میبر_

 .ختمیر لحنم در بود شوق و ذوق هرچه و زدم لبخند

 .بخواه جون شما بزرگمهر یآقا حتما_



 مبل به و داد سالم دنمانید با عمه میشد که عمارت وارد

 .کرد اشاره

 ارمیب ییچا براتون من تا دینیبنش شما_

 ینیس با هیعط عمه بعد قهیدق چند. مینشست مبل یرو دو هر

 .گذاشت زیم یرو را ینیس و دیرس سر یچا

 .نشست مانیرو روبه سپس

 زد،یم ادیفر بلند را یخوشحال مان چهره حالت زدمیم حدس

 :گفت و دیخند عمه که چرا

 .خونهیم خروس کبکتون.باشه ریخ_

 او از ام رهیخ نگاه با.کردم نگاه پدرم به و زدم یلبخند

 . دهد حیتوض خودش تا خواستم

 داد قرار مخاطب را هیعط عمه خنده با هم پدرم

 .رهیخ هم یلیخ.جان هیعط رهیخ_

 پدرم بعد یکم و کرد نگاه را پدرم منتظر هیعط عمه

 کرد کامل را حاتشیتوض

 . زدم زادت برادر اسم به رو عمارت شیپ کمی_

 انداخت باال را شیابروها هیعط عمه

 وش؟یدار اسم به_

 داد تکان راست و چپ به را سرش پدرم



 .زادت برادر یکی نیا اسم به. نه_

 .کرد اشاره من به و آورد باال را دستش بعد

 زد لبخند و داد تکان یسر عمه

 یعال چقدر ا ؟_

 به را براقش یها یعسل و چرخاند من سمت را سرش بعد

 دوخت من

 .دلم زیعز باشه مبارک_

 .ممنونم_

 را عمه یصدا یچا دنینوش نیح و برداشتم را یچا فنجان

 .دمیشن

 بود پدرم نباریا مخاطبش

 داره؟ خبر هییقض نیا از هم وشیدار_

 .دوختم پدرم به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 بعدا خودم. باشه تا سه ما نیب هییقض نیا خوامیم فعال.نه_

 .گمیم وشیدار به

 یکار پنهان لیدل به کهیحال در من و داد تکان یسر عمه

 .دمینوش را میچا یباق دمیشیاند یم پدرم

** 

 



 به را نگاهش و کرد باز را رنگ قرمز مخمل جعبه در

 حلقه. جلوبرد را دستش. دوخت درونش دار نینگ ی حلقه

 .کرد نگاهش کینزد از و گرفت انگشتانش انیم را

 فشیتوص چطور دانستینم که یحال. داشت یبیعج حال

 انیم ییجا قلبش ییگو.ناراحت نه بود، خوشحال نه. کند

 .بود معلق فضا

 یعمل را آن دیبا کردیم فکر که داشت یمیتصم فقط

 . بود گرفته را آن شناخت ماه چند از بعد که یمیتصم.کند

 . بود انیم در هم گرید زیچ کی یول

 میتصم درست دیبا. نداشت برگشت گرید راه نیا

 .داشت دنبال به را یبزرگ ضرر کردنش اشتباه.گرفتیم

. برگرداند جعبه داخل را انگشتر و دیتن هم در شیابروها

 .شد وصل یمنش به و زد را تلفن یرو ی دکمه بعد

 دیچیپ گوشش در ییوفا خانم یصدا بعد یکم

 .مهندس یآقا جانم_

 .زد یپوزخند

 . بود شوق و ذوق از پر ییوفا خانم لحن

 .بود سرخوش چه. او خوشبحال

 :گفت آمرانه

 . االن نیهم. اتاقم بفرست رو آرش_



 . مهندس یآقا چشم_

 .دوخت در به را نگاهش و گذاشت را یگوش

. آمد داخل آرش و شد باز اتاق درب بعد ی قهیدق دو ق،یدق

 :دیغر و کرد اشاره در به وشیدار که بود ننشسته هنوز

 .ببند درو_

 قدم مبل سمت به بعد.بست را در و دیکش یپوف آرش

 :دیپرس یلودگ با و برداشت

  حضرت؟ یاعل نمیبنش نیدیم اجازه_

 . زد یثیخب لبخند و زد پلک آرام وشیدار

 . پادو نیبش_

 . انداخت هم یرو را شیپاها و نشست مبل یرو آرش

 :زد غر لب ریز حالت همان در

 تو گند اخالق با خوادیم که یاون بدبخت. تیشخص یب_

 .کنه سر

 .کرد باز را شیپاها و داد هیتک یصندل به وشیدار

 . رفت مطلب اصل سر سرعت به

 . بدم ازدواج شنهادیپ لوفرین به خوامیم_ 



 یبرا باشد شده وصل بدنش به فاز سه برق که انگار آرش

 چند یبرا فقط اما. شد خشک جمله نیا دنیشن با لحظه چند

 . دیپرس شوکه و برخاست یصندل یرو از بعد یکم. لحظه

  نه؟ یکنیم یشوخ وش؟یدار تو یگیم یچ_

 . شد دهیکش نییپا به وشیدار یها لب

 . ام یجد کامال. نه_

 .دیخند ناباور آرش

 گه؟ید یگیم خودمونو لوفرین_

 . کرد دیتاک وشیدار

 . خودم لوفرین_

  ؟یقائم لوفرین کنه؟یم کار نجایا که یلوفرین_

 :دیغر یعصب آرش و داد تکان سر وشیدار

 دختر نیا با اصال که تو وش؟یدار خوبه حالت تو_

 یزندگ سقف کی ریز باهاش یخوایم یچجور یسازینم

 ؟یکن

 دیبا یچجور بلده اون. هیخوب دختر لوفرین. نباش نگران_

 .. ه،یداشتن دوست مهربونه،. بسازه من با

 :دیپرس جدت با و دیپر حرفش انیم آرش 

 ؟یدار دوسش اصال تو_



 . کرد یعصبان را آرش بدتر اش جمله

 .قائلم ارزش براش_

 به و کرد اخم بعد اما. یطوالن نباریا. دیخند دوباره آرش

 .برداشت قدم او زیم سمت

 ی رهیخ نگاه مقابل در و گذاشت زیم یرو را دستانش

 .شد خم سمتش به وشیدار

 براش که نه؟یهم فقط دختر نیا با ازدواج یبرا لتیدل_

 ..داشتن دوست و عشق بدون شهیم مگه ؟اصالیقائل ارزش

 . کرد قطع را او حرف و زد ییصدا پر پوزخند وشیدار

 داشتن دوست و عشق به یاجیاحت چیه کردن ازدواج_

 .یباش داشته متقابل درک دیبا فقط. جان آرش نداره

 . زد چنگ را شیموها و داد تکان را سرش آرش

 همه که یکس یبرا حرف نیا البته.. هه.. متقابل درک_

 رهیگیم اندازه یاضیر محاسبات و کش خط با زویچ

 ...متقابل درک.. هیعیطب

 . کرد اشاره او به و برد باال را دستش

 یحت تو ؟یفهمیم یزیچ متقابل درک از واقعا تو وشیدار_

 یکی یخوایم بعد من، برادر یکن درک یتونینم خودتم

 .یکن درک رو گهید



 بران و زیت و فشرد هم یرو را شیها دندان وشیدار

 :داد ادامه توجه یب اما آرش. کرد نگاهش

 ترور کیکوچ زیچ هی خاطر به یدار دوسش کمی تازه_

 نداشته دوسش نکهیا حال به یوا ،یکنیم شیتشیشخص

 . گهید یکشیم اشتباه کی خاطر به دخترو نیا حتما یباش

 :دیغر و کرد اخم وشیدار

 گمشو. بخوام نظر ازت خواستم کردم جایب من.. آرش،_

 .رونیب

 . داد تکان هوا در را دستش حرص پر آرش

 اون زنهیم حرف آدم با ینجوریا نظر کی بخاطر.. ایب_

 .. وقت

 . برو. نشو اخالق معلم. بسه_

 کرد نگاهش قیعم آرش

 یکن نابود تویزندگ تو خوامینم فقط من_

 . ممیزندگ فکرم به تو از شتریب من. نباش نگران_

 مانیپش باالفاصله اما دیبگو یزیچ تا کرد باز دهان آرش

 .شد خارج اتاق از و شد

 لشیموبا اخم با و فرستاد رونیب صدا پر را نفسش وشیدار

 در را لیموبا و گرفت را لوفرین ی شماره. برداشت را

 .گذاشت گوشش



 لحنش. دیچیپ گوشش در لوفرین یصدا خورد که بوق تا دو

 .بود یشاد سر تا سر

 .زمیعز جانم_

 برات که یآدرس نیا به ایب گهید ساعت مین لوفرین_

 . فرستمیم

 .دیخند لوفرین

 ؟یدیم یمرخص بهم یدار_

 .گرفت انحنا نامحسوس وشیدار یها لب

 تا ساعت مین فقط البته.ها هیما نیهم تو یزیچ هی. یا_

 . کار سر میبرگرد دیبا بعدش. قهیدق پنج و چهل

 .امیم. باشه. جون آخ_

 .کرد قطع را تماس و کرد زمزمه یا خوبه وشیدار

 

 بشیج داخل را رنگ قرمز ی جعبه و بست را تاپش لپ

 اتاق از و دیپوش را اش یمشک کت بعد ربع کی. گذاشت

 .شد خارج

 .نشست نشیماش در و زد رونیب برج از

 .راند نظرش مورد مکان سمت به بعد

 .شد ادهیپ و کرد پارک رستوران نگیپارک در را نیماش



 شیآشنا ی چهره دنید با شخدمتیپ شد، که رستوران وارد

 داد قرار مخاطب را او لبخند با و آمد کینزد

 .نیاومد خوش یلیخ بزرگمهر یآقا سالم_

 رزرو که یزیم سمت به و داد را سالمش جواب وشیدار

 یفضا. بود رستوران نیا یفضا عاشق. رفت بود کرده

 ی شده یبر گچ یها وارید با رستوران نیا مجلل

 .انداخت یم قصر ادی را او بزرگ لوستر و خوشرنگ

 دیسف زیم پشت و دیکش کنار را رنگ یآب یسلطنت یصندل

 رنگ دیسف یها گل و کوچک یها شمع از پر که یرنگ

 .نشست بود

 و انداخت اطرافش گل از پر یا شهیش یها گلدان به ینگاه

 .زد لبخند اریاخت یب

 را مخلفاتش با کیشلیش ظرف شخدمتیپ بعد قهیدق ستیب

 .گذاشت زیم یرو را آن و آورد

 :دیپرس مودبانه و شد خم بعد

 د؟یندار لیم یا گهید زیچ_

 .متشکرم نه_

 ساعتش به ینگاه. رفت و داد تکان یسر شخدمتیپ

 .بود گذشته قهیدق پنج بود گفته که یساعت مین از. انداخت



 کیشلیش کنار خوشرنگ یها مویل و اهیس یها تونیز به

 :دیغر لب ریز و کرد نگاه

 .دختر گهید ایب_

 . دیرس راه از لوفرین بعد یکم

 یوقت. داد تکان سر شیبرا و برخاست جا از وشیدار

 او ی گونه و کرد خم را سرش وش،یدار آمد کینزد لوفرین

 .دیبوس را

 به یمهر پر لبخند و زد برق یخوشحال از لوفرین چشمان

 .دیپاش او ی یخنث ی چهره

 .ندیبنش تا کرد اشاره وشیدار

 پر یبلوبر از را او بزرگ جام وشیدار و نشست لوفرین

 .کرد

 :دیپرس ذوق با و کرد تشکر لوفرین

 ؟یخوب_

 .زد پلک آرام وشیدار

 .خوبم_

 کرد اشاره کیشلیش ظرف به بعد

 .فتهیم دهن از بشه سرد. زمیعز بخور_

 .شد خوردن مشغول لذت با و داد تکان یسر لوفرین



 با ک،یرمانت یفضا نیا در اش عالقه مورد یغذا خوردن

 .بود بخش لذت شیبرا وشیدار

 را او ی عالقه مورد یغذا بار نیا که بود خوشحال

 .بود داده سفارش

 و کرد تشکر وشیدار از لوفرین شد یخال که ها ظرف

 را او وشیدار لحظه همان که دیبگو یزیچ خواست

 . داد قرار مخاطب

 .ببند چشمهاتو_

 دیپرس خنده با. خورد جا لوفرین

 ؟یچ_

 ینیدلنش لبخند زدن با و کرد تکرار را اش جمله وشیدار

 .بگذارد هم یرو پلک تا کرد وادار را او اش جمله آخر در

 کرد نگاه قشیعم لبخند و او ی بسته یها چشم به وشیدار

 باز را جعبه. آورد رونیب بشیج از را رنگ قرمز جعبه و

 را انیاطراف توجه حرکتش نیا.برد جلو را دستش و کرد

 . دوختند دو آن به را نگاهشان یهمگ و کرد جلب

 کرد زمزمه آرام حال همان در وشیدار

 .کن باز هاتو چشم حاال_

 دار نینگ انگشتر دنید با و گشود را شیها پلک لوفرین

 .دیکش یکوتاه غیج جعبه درون



 :زد شیصدا ناباور و شد یاشک کم کم چشمانش

 .وشیدار یوااا_

 به را نگاهش وشیدار و کردند نگاهشان لبخند با انیاطراف

 .دوخت او یاشک و سبز چشمان

 ؟یکنیم ازدواج من با.. لوفرین_

 را شیها دست و شد روان قطره قطره لوفرین یها اشک

 .برد اش ینیب و ها لب یجلو

 .کرد زمزمه یشوخ لحن با و داد تکان را جعبه وشیدار

 تا بهتره ،یندار فرصت شتریب گهید ی هیثان چند_

 .یبد جواب نشدم منصرف

 و برداشت شیها لب و ینیب مقابل از را شیها دست لوفرین

 .رفت او به یا غره چشم حال همان در

 .آورد کینزد را دستش بعد یکم

 در را آن نکهیا محض به و آورد در را حلقه وشیدار

 به انیاطراف قیتشو و دست یصدا کرد فرو لوفرین انگشت

 .دیرس گوش

 به یاشک چشمان با هم لوفرین و زد یلبخند وشیدار

 شک یب لحظه نیا.شد رهیخ انگشتش درون یبایز انگشتر

 .شدیم محسوب شیبرا لحظه نیتر نیریش و نیبهتر

 



 و بازگشت شرکت به لوفرین همراه به وشیدار بعد یکم

 .شد دشیجد طرح یطراح مشغول

 .بازگشت خانه به دیرس اتمام به شرکت در که کارش

 کتاب ی مطالعه حال در و بود نشسته مبل یرو پدرش

 مشغول دوباره و داد سالم لب ریز وشیدار دنید با. بود

 .شد کتابش خواندن

 شلوار و کت ضیتعو از بعد و رفت اتاقش به هم وشیدار

 اتاق از رنگ یا سورمه شلوار و شرتیت با اش یمشک

 .شد خارج

 و ختیر داغ یچا رنگش یمشک ماگ در خودش یبرا

 را سرش و دیمال را گردنش.نشست مبل یرو پدرش مقابل

 .کرد خم راست و چپ سمت به

 جور افکار اما. یلیخ.بود کرده اش خسته شرکت کار

. بود گرفته را اش یانرژ شتریب بود سرش در که یواجور

 فکر او با مشترک یزندگ و لوفرین به داشت یطرف از

 . برج ساخت و شرکت یکارها به گرید طرف از و کردیم

 ساز و ساخت کار بر نظارت یبرا دیبا بعد ی هفته چند از

 .رفتیم نیزم سر برج

 را پدرش یصدا که خوردیم غلط افکارش در همانطور

 .دیشن

 پسر؟ خبر چه_



 یآب و سبز چشمان به را نگاهش و چرخاند یکم را سرش

 .دوخت پدرش

 .دادم ازدواج شنهادیپ لوفرین به_

 سرش سرعت به. کرد شکه را بهمن اش مقدمه یب ی جمله

 .نکرد رحم گردنش یها مهره به و کرد بلند را

 ؟یچ_

 در یناباور. کرد تکرار را اش جمله خونسرد وشیدار

 لبخند و داد یخوشحال به را خود یجا کم کم بهمن چشمان

 .زد

 یلیخ دختر لوفرین.گمیم کیتبر بهت پسرم؟ یگیم واقعا_

 .اومد خوشم ازش یلیخ هم من اتفاقا هیخانم و خوب

 داد تکان را سرش وشیدار

 .هیخوب دختر آره_

 آن. خورد جا و دوخت چشم او حس یب ی چهره به بهمن

 سلول تا شد باعث بود پسرش نگاه و لحن در که سرما همه

 و دیدینم او در یجانیه و شور چیه. بزند خی تنش سلول به

 .ترساندیم را او هم نیهم

 دیپرس بود شده یجار هم لحنش در که یترس با

 نه؟ مگه.. گه؟ید یدار دوست لوفروین تو پسرم_



 قشیعم آه. برداشت را ماگش و دیکش یقیعم آه وشیدار

 .کرد برابر چند را بهمن ینگران

 و کرد فوت را شیچا وشیدار دیبگو یزیچ او نکهیا از قبل

 .آمد حرف به

 از بعد مطمئنم.دارم عالقه بهش یول ستمین عاشقش_

 عالوه به. ادیم وجود به هم داشتن دوست و عشق ازدواج

 ...و هیقاض هم لوفرین پدر

 .ردیبگ را خودش یجلو نتوانست بهمن

 کرد قطع را او حرف ینگران با

 خوبه تشیموقع و هیقاض پدرش نکهیا بخاطر فقط یعنی_

 بردار یشوخ یزندگ پسرم ؟یکن ازدواج باهاش یخوایم

 نحالیا با شهیم مشترک یزندگ وارد عشق با آدم ست،ین

 حس هی با یخوایم یچجور تو اونوقت شهیم مشکل دچار

 .یباش نداشته یمشکل و یبش مشترک یزندگ وارد کم

 نکهیا از قبل اما گرفت فاصله هم از وشیدار یها لب

 : دیغر بهمن شود خارج انشانیم از یصوت

 یتونینم یباش نداشته دوست مقابلتو طرف اگه پسرم_

 . هست هم یا گهید مسائل عالوه به ،یبمون باهاش

 را شیچا از جرعه چند و دیمال را گردنش دوباره وشیدار

 .دینوش



 زانو یرو را شیها آرنج و گذاشت زیم یرو را ماگ بعد

 .شد خم پدرش سمت به و گذاشت شیها

 به. ستمین عاشقش گفتم. بابا ندارم عالقه بهش نگفتم من_

 باهاش خوامیم که ستین پدرش تیموقع خاطر به عالوه

 و هستم لوفرین با ماهه پنج من.خودشه بخاطر. کنم ازدواج

 میتونیم  اون و من کنمیم فکر عالوه به. شناسمسیم خوب

 .میباش داشته هم کنار رو یآروم و خوب یزندگ هی

 با و نداد اجازه وشیدار که دیبگو یزیچ خواست بهمن

 :داد ادامه نانیاطم

 .نباش نگران. بابا دارم دیام هییقض نیا به من_

 مشغول یخونسزد با و برداشت را ماگش دوباره بعد

 .شد شیچا دنینوش

 در و برداشت را کتابش یطوالن نگاه کی از بعد هم بهمن

 .نکند دیام نا را او دیام خدا که کرد دعا دل

***** 

 

 کاغذ یرو بزرگ و کوچک یها آدمک طرح به را نگاهم

 در و کرده باز را شانیها دست که ییها آدمک. دوختم

 لبخند مثل. بود یواقع انگار لبخندشان.بودند زدن لبخند حال

 . کالس یها بچه

 . دمیخند ناخودآگاه



 خسته رنگارنگشان یها ینقاش به کردن نگاه از چگاهیه

. بگذارم وقت شتریب ها بچه یبرا خواستیم دلم. شدمینم

 تا کنم تشویق را ها بچه نیوالد خواستیم دلم نطوریهم

. تیفیک با و دیمف یوقت. بگذارند وقت فرزندانشان یبرا

 یاجتماع و یفرهنگ یها ازین امروز یها بچه بودم معتقد

 که ییایدن در هم آن. داشتند ها بزرگتر به نسبت یشتریب

 ارزش.بود شده برده ادی از رسومات و ها ارزش از یبرخ

 . بود ارزشمند اریبس که ییها

 یرو را خودکار تا شد باعث یعسل یرو لمیموبا لرزش

 و برداشتم را لیموبا. شوم جدا افکارم از و کنم رها کاغذ

 سبز کونیآ ندازم،یب صفحه یرو اسم به ینگاه آنکه بدون

 . کردم لمس را رنگ

 الو_

 . طرالن الو_

  ؟یخوب. سبحان سالم_ 

 .بزنم حرف باهات دیبا طرالن،_

 دلم به هراس ناراحتش و نیغمگ لحن. بود گفته مقدمه یب

 بود؟ گرفته انقدر چرا شیصدا. انداخت

 .گرفتم گاز محکم را لبم ی گوشه

 .شنومیم بگو_

 .نمتیبب رو رودر دیبا. شهینم تلفن پشت_



 . ندهم بروز را ام ینگران نتوانستم

 شده؟ یزیچ_

 مصرانه و دمیشن خط پشت را نشیسنگ نفس یصدا

 :دمیپرس

 شده؟ یزیچ سبحان_

 .میکنیم صحبت رودرو_

 شده چه را او.یخداحافظ بدون. کرد قطع و گفت. نیهم

 بود؟

 ی صفحه سمت به دوباره نگاهم شد باعث لیموبا لرزش

 .شود دهیکش لیموبا

 باز را سبحان امیپ و کردم باز را رسان امیپ. داشتم امیپ

 .کردم

 .شد تنگ کوتاهش و مختصر امیپ دنید با چشمانم

 " نمتیبیم یشگیهم کافه ٩ ساعت شب" 

 تلفن پشت که بود داده رخ یزیچ چه بود؟ شده چه

 سبحان یبرا یبد اتفاق نکند کند؟ بازگو را آن توانستینم

  کند؟ صحبت خواستیم چه به راجع اصال  بود؟ افتاده

 ام یشانیپ در که یدرد و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 نقطه آن یرو محکم را انگشتانم شد باعث کردم احساس

 .دهم فشار



 به پنجره، قاب از را نگاهم و دمیکش یپ در یپ نفس چند

 . دوختم یآب آسمان

 .کردمیم حفظ را خودم آرامش دیبا

 .آمدم یبرم پسش از بود، که چه هر

 .آمدم یم بر دیبا

**** 

 

 یها وارید به را نگاهم و دمیچیپ هم در را لرزانم انگشتان

. دوختم داشت شکل یا روزنامه یوارید کاغذ که کافه

 یچوب یها یصندل و گرد زیم از پر کافه متوسط یفضا

 زین کافه کم نور. بود گرفته قرار هم از فاصله با که بود

 خواستیم دلت که یطور. بود کرده تر کیرمانت را فضا

. نسکافه ای. یبنوش قهوه و ینیبنش مکان نیا در ها ساعت

 .چه هر ای. رموزیش ای

 شخدمتیپ یصدا دوباره که بودم منو به کردن نگاه مشغول

 .دمیشن را

 ن؟ینکرد انتخاب هنوز خانم_

 :گفتم خجالت با و دوختم اش دهیکش صورت به را نگاهم

 ..سفارش اومدن که شونیا. ام یکس منتظر_ 



 به و دیرس سر سبحان که بود نشده تمام ام جمله هنوز

 . آمد سمتمان

 . کرد زمزمه یخوشحال با جوان شخدمتیپ

 . اومدن_

 نگاهش.نشست و دیکش رونیب را مقابلم یصندل سبحان

 و کرده تن به رنگ دیسف یها خط با یآب راهنیپ. کردم

 آدامس عطر.بود زده شانه باال به معمول طبق را شیموها

 یزیچ تنها. دیرسیم مشام به فاصله همان از هم اش یپرتقال

 ریز یگود و یکبود بود دهنده آزار میبرا ظاهرش در که

 .بود چشمانش

 سبحان ی چهره از را نگاهم شد باعث شخدمتیپ یصدا

 .رمیبگ

 .اومدن که هم آقا. نیکنینم انتخاب_

 جواب کنم نگاه منو به آنکه بدون و دادم تکان را سرم

 .دادم را طاقت یب شخدمتیپ

 .خورمیم رموزیش هی من_

 بپرسد را سفارشش سبحان از شخدمتیپ نکهیا از قبل

 :داد قرار مخاطب را او سبحان

 .ممنون. خورمینم یزیچ من_

 .شد دور و داد سبحان به آبدار یفحش نگاهش با شخدمتیپ



 رنگش یشیم چشمان به را نگاهم شخدمتیپ رفتن از بعد

 . دوختم

 !یایم نظر به حال یب کمی ؟یخوب_

 زیم یرو را دستانش بعد. دیمال انگشتانش با را چشمانش

 .کرد قفل هم در را انگشتانش و شتگذا یچوب

 .داشتم فتیش صبح تا. ام خسته_

 .دادم سرعت کلماتم به طاقت یب و دادم تکان را سرم

  ؟یکن صحبت یخواستیم یچ به راجع خب،_

 تکان شیها لب یطوالن یمکث از بعد و کرد نگاهم رهیخ

 .خورد

 .میکنیم صحبت. ارنیب موزتو ریش بزار_

 یزمان درست و گذشت سکوت در یقیدقا. نکردم یمخالفت

 بزرگ وانیل و دیرس شخدمتیپ بود شده تمام طاقتم که

 .گذاشت زیم یرو را رموزیش

 رموزیش سرد وانیل دوطرف را دستانم و کردم یتشکر

 .دمینوش نوشین با را یکف و سرد رموزیش سپس. گذاشتم

 رها را نوشین دم،ینوش نصفه تا را وانیل اتیمحتو یوقت

 .دادم هیتک یصندل به و کرده

 ..حرف یخواستیم یچ به راجع خب_

 .یدار دوست رو پسرره اون تو که دونمیم من_



 گوش به. بتپد رفت ادشی یا لحظه یبرا قلبم و زدم خی

  بود؟ گفته چه.کردم شک بودم دهیشن که یجمالت و میها

 دمیپرس زده رتیح

  پسره؟ کدوم_

 ریز هنوز که ینیریش موز ریش ی مزه تلخش، پوزخند

 . کرد زهر کامم به بود، زبانم

 دختر دوست که یهمون ش،یدید یمهمون تو که یهمون_

 . یکردیم نگاهش یداشت یمهمون آخر تا اول از تو و داشت

 در بدم حال فیتوص.بردم ادی از هم را دنیکش نفس یحت

 حال در درد شدت از قلبم کردمیم احساس. دیگنجینم کلمات

  بود؟ دهیفهم کجا از او. است دنیترک

 میصدا کردم یسع و گذاشتم میزانوها یرو را لرزانم دستان

 . باشد نداشته یلرزش نیکوچکتر

  ؟یدیرس یا جهینت نیهمچ به یچجور_

 . بود صدا پر نباریا پوزخندش

 بود هم گهید یک هر بود؟ یریگ جهینت به یاجیاحت بنظرت_

 دنیلرز چشمهات، شدن یاشک کردنت، نگاه.دیفهمیم

  بگم؟ بازم.. دستات

 دهانم در ام یلعنت زبان و کردم نگاهش شده مات

 .شد لیمتما سمتم به و دیکش جلو را تنش. دیچرخینم



 

 . خشم پر و محکم. دیغر

 اجازه و یکرد سکوت مدت نیا تموم چرا دونمینم فقط_

 .کنه دایپ ادامه رابطه نیا یداد

 مقابل در سوزش نیا اما. کردم احساس را چشمانم سوزش

 . گرفتیم آتش داشت قلبم. بود چیه قلبم سوزش

 .دمیشن را شیصدا دوباره

 ها؟ ینگفت بهم یچیه چرا ؟یداد ادامه چرا_

 و یخوب از ریغ به که را یمرد. بودم کرده ناراحتش

 دیبخشیم مرا هم او اگر.بودم دهیند او از یگرید زیچ محبت

 .ببخشم را خودم توانستمینم من

 هم به محکم را میها لب و دیچک میها گونه یرو اشک

. بزرگ یاشتباه.بودم کرده اشتباه.نشکند بغضم تا فشردم

 .گفتمیم او به را زیچ همه دیبا

 .دادم تکان را لرزانم یها لب یسخت به

 احساسم از من. کنم ناراحتت خواستمینم من.. سبحان_

 فرصت خودم و تو به خواستمیم یطرف از و نبودم مطمئن

 .. یول بدم

 :دیپرس عاجزانه و شد جمع یناراحت از اش چهره

 ؟یول_



 نتوانستم کردم کار هر اما. شد بسته و باز بار چند میها لب

 زدن یبرا یحرف. بود معلوم زیچ همه.کنم کامل را ام جمله

 شیپ هم عمه، شیپ هم. بودم شده رسوا من. بود نمانده یباق

 .سبحان

 . تلخ. دیخند

 و برخاست یصندل یرو از د،یبگو یزیچ آنکه بدون بعد

 از و کرد حساب را رموزیش پول. رفت شخوانیپ سمت به

 . زد رونیب کافه

 کافه یها پله از و انداختم دوشم یرو را فمیک سرعت به

 قطرات دنیچک و کردم باز را یا شهیش درب. رفتم باال

 باران ریز.کردم احساس صورتم و سر یرو را باران

 خودم زنان نفس نفس و دمیدو دنبالش به ماه ید انهیوحش

 بود برده شلوارش بیج درون را دستانش. رساندم او به را

 .داشتیم بر عیسر و بلند را شیها قدم و

 .دمیکش و گرفتم را شیبازو

 .کن صبر سبحان_

 نگاه. کرد نگاهم و برگشت سمتم به سرعت به

 به داشت، وجود ایدن در بد حس چه هر سرزنشگرش

 به یبزرگ ی گلوله کردم احساس. کرد ریسراز وجودم

 . است کرده سد را میگلو راه قند حبه کی ی اندازه

 .رمیبم خواستیم دلم فقط لحظه آن در



 .دمینال و دمیکش میها لب یرو را زبانم

 نباش، ناراحت دستم از خدا تورو.. من.. سبحان_

 .شهیم ینجوریا دونستمینم..من

 نگاهش حرف توانستمیم یخوب به من اما بود کرده سکوت

 . دادمیم جان نگاهش ریز داشتم.بخوانم را

 و برگرداند را شیرو. بکشم عذاب نیا از شتریب نگذاشت

 .رفت

 :دمیپرس یبلند نسبتا یصدا با اطراف به توجه یب

 مگه... سبحااان... ببندم؟ دل بهش که بود من دست مگه_

  شه؟یم شیحال حساب حرف وامونده دل نیا

 از یبرخ که بودم مطمئن و کردندیم نگاهم باتعجب نیعابر

 نیا مهم. نبود مهم اما.کردندیم خطابم وانهید دل در ها آن

 .بزنم را دلم حرف که بود

 . عجز پر. زدم شیصدا دوباره

 . سبحاان_

 . زد ادیفر فاصله همان از

 .شهینم شیحال.نه_

 که کردم آرزو احمقانه لحظه آن در و دمیکش ینیسنگ آه

 .باشد شده کم چشمانش غم از و برگرداند را شیرو سبحان

 



****** 

 

 را تاپش لپ و داد هیتک رنگش یمشک چرم یصندل به

 شیبرا که یامیپ اتیمحتو. بود افتضاح حالش.بست محکم

 نخل به نگاهش.بود شانشیپر حال لیدل بود شده ارسال

 بار آن با ،یلعنت امیپ آن. بود امیپ آن به فکرش و شامادورا

 .بود نیسنگ شیبرا بیعج که یا ییمعنا

 با هفته چند نیا در که یخوش لحظات تمام کردیم احساس

 . است شده زهر کامش به بود گذرانده لوفرین

 ینامزد کارت دیخر یبرا او همراه به امروز بود قرار

 کند فکر آن به توانستیم که یزیچ نیآخر حال اما بروند

 .بود کارت دیخر و ینامزد جشن

 و گذاشت اش یشانیپ یرو را اش دهیکش و دیسف انگشتان

 خواند مجددا را بود شده ارسال شیبرا که یامیپ

 «زده؟ طرالن اسم به عمارتو بابات یدونستیم» 

. بود نداده را بود شده ارسال شیبرا که یامیپ جواب هنوز

 آتش ی کوره درونش انگار و بود شده داغ داغ بدنش

 اش نهیس ی قفسه نفس هر با که بودند کرده روشن

 .شدیم خاکستر و سوختیم

 را راهنشیپ اول ی دکمه و برد اش قهی سمت به را دستش

 . بکشد نفس توانستینم.کرد باز



 . بود حرص از پر اما لحنش.دیخند کیستریه

 . زیانگ نفرت خوشگل. آخ... آخ_

 پدرش.برداشت بلند قدم چند و شد بلند چرم یصندل یرو از

 حجم که یعمارت چطور بود؟ کرده را کار نیا چطور

 خود در را شانیها هیگر و ها خنده خاطراتشان، از یعیوس

  بود؟ زده طرالن اسم به بود، داده یجا

 بود؟ یا یوانگید چه بود؟ یکار چه نیا

 وضربان افتاد مدت نیا در پدرش مشکوک یرفتارها ادی

 را او کردیم احساس.رفت باال یوحشتناک طرز به قلبش

 .است کرده فرض احمق

 خنده. کرد احساس اش نهیس در را یوحشتناک درد و دیخند

 . داشت خرابش حال با یادیز تناقض اش

 از داشت و بود شدن شکافته حال در اش نهیس ی قفسه

 .شدیم نابود حرص شدت

 در که یزمان به قبل، ها سال به بازگشت، عقب به ذهنش

 که یزمان به.کردیم یسوار دوچرخه عمارت بزرگ اطیح

 که یزمان به.کردیم قشیتشو و زدیم دست شیبرا بهمن

 .باشد مراقب که گفتیم و کردیم نگاهش ینگران با مادرش

 رگ در خون کرد احساس و شد جمع چشمانش در اشک

 . است دنیجوش حال در شیها



 را دختر آن و برود عمارت به حاال تا داشت را آن تیقابل

 لبخند آن با دار، موج یموها آن با دختر، آن. بکشد آتش به

 .بایز یصدا و دهنده آزار

 میتصم و کند فکر خوب توانستینم. فشرد هم یرو پلک

 کرده قفل انگار. دادینم فرمان درست مغزش. ردیبگ

 .نداشت کردنش باز یبرا یدیکل چیه که یقفل.بود

 سمت به دوباره و دیچیپ فضا در بلندش یها نفس یصدا

 امیپ قسمت در و برداشت را لشیموبا.برداشت قدم زشیم

 کرد پیتا یمتن

  «؟یمطمئن تو» 

 واژه همان. شد انینما شیبرا یبعد امیپ و دیلرز اش یگوش

 کرد بدتر را حالش یحرف سه ی

 «آره» 

 گلدان خشم با. کند یخونسرد به تظاهر نتوانست گرید

 به قدرت تمام با را آن و برداشت زیم یرو از را یا شهیش

 نیزم یرو شیها تکه و شد خورد گلدان. دیکوب وارید

 .شد پخش

 بعد ی قهیدق چند که چرا بود، بلند گلدان شکستن یصدا

 به واج و هاج و رساند وشیدار اتاق به را خودش آرش

 . شد رهیخ گلدان ی شده خرد یها تکه

 بود تعجب از پر لحنش



  خبره؟ چه نجایا_

 به و فشرد را تلفن یرو ی دکمه او به توجه یب وشیدار

 .شد وصل یمنش

 دیچیپ گوشش در ییوفا خانم شیتشو پر یصدا بعد یکم

 .مهندس یآقا بله_

 :گفت مقدمه یب وشیدار

 رفتنم از بعد ساعت مین.ییوفا خانم ستین مساعد حالم من_

 . کنه زیتم اتاقو ادیب بفرست میکی.کن مرخص رو هیبق

  شده؟یچ بپرسم تونمیم فقط،..چشم. مهندس یآقا چشم_

 وراج و فضول یمنش نیا شر از زودتر توانستیم کاش

 .شود راحت

 :دیغر و دیکش یپوف یکالفگ با

 . نه_

 با و دیپوش را اش یمشک کت و گذاشت را تلفن بالفاصله

 .شد خارج اتاق از و گذشت آرش کنار از یمحکم ی تنه

 نگاه با و داد تکان ییوفا خانم یخداحافظ جواب در یسر

 خانم.کند اجرا را دستوراتش تا داد دستور او به قشیعم

 پلک و زد لبخند که چرا بود، شده آگاه انگار هم ییوفا

 .فشرد هم یرو



 پشت.رفت نشیماش سمت به و زد رونیب برج از وشیدار

 با یکند،کس روشن را نیماش خواست و نشست که فرمان

 .دیکوب نشیماش یدود ی شهیش به دست کف

 که لوفرین دنید با بعد یکم اما. خورد یتکان وشیدار

 شهیش و شد مسلط خودش بر بود، ستادهیا نیماش کینزد

 .داد نییپا را او سمت

 . داشت کم را او حضور فقط طیشرا نیا در

 نشان زدنش نفس نفس و دوخت او به را نگاهش لوفرین

 .است آمده او دنبال عجله با دادیم

 رون؟تویب یرفت شرکت از دفعه کی چرا شده؟یچ.وشیدار_

 .دمیشن شکستن یبود؟صدا خبر چه اتاقت

 . کرد اخم وشیدار

 تیکار میتا رون؟یب یایب شرکت تو از داد اجازه بهت یک_

 . نشده تموم هنوز

 . امین دنبالت نتونستم شدم نگرانت یول.دونمیم_

 . دیپرس لوفرین کرد سکوت وشیدار یوقت

 اومده؟ شیپ یا خوبه؟مسئله حالت_

 . افتاد نیچ وشیدار ینیب

  بدم؟ حیتوض بهت دیبا_



 یجا داشت که یا ینگران و شد درشت لوفرین چشمان

 رد پنجره ی شهیش از را دستش. داد خشم به را خودش

 جلو یصندل در او کنار یوقت.کرد باز را نیماش قفل و کرد

 :دیغر خشم با نشست،

 

 دیبا که معلومه ؟یبد حیتوض بهم دیبا که هیچ منظورت_

 من از ها زیچ نیکتریکوچ یبرا تو مگه.یبد حیتوض

 پرسمیم ساده سوال کی ازت من که حاال ؟یخواینم حیتوض

 ؟یبد جواب ادیم زورت

 لوفرین جمالت و شدیم منفجر خشم شدت از داشت وشیدار

 تا سرش فرق از کردیم احساس.بود کرده شتریب را خشمش

 را شیها دندان. است سوختن حال در شیپا انگشت سر

 یزمرد یها لهیت به را برانش و زیت نگاه و فشرد هم یرو

 .دوخت او

 االن نیهم بشه دار حهیجر احساساتت یخواینم اگه لوفرین_

 ویکی تو ی حوصله اصال االن چون. نییپا گمشو نیماش از

 . ندارم

 . دینکش عقب لوفرین

 دار حهیجر احساساتمو یکاف ی اندازه به یکنیم فکر_

 چرا.اتیاعتماد یب با کردنات، صحبت تند با ؟ینکرد

 .. تو مرگته؟ چه یگینم



 را شیبازو و شد خم سمتش به کبارهی وشیدار

 انگشتان انیم در را او فیظر یبازو یجور.گرفت

 شیها لب و کرد نگاهش دهیترس لوفرین که فشرد دشیسف

 .شد بسته عانهیمط

 از که او صورت در و آورد کینزد را سرش وشیدار

 .دیغر بود شده جمع ترس و درد

 چیه میدیرس یوقت تا و یریبگ خون خفه دیبا یایب من با_

 هی خورمیم قسم بشه باز موقع یب دهنت اگه.ینپرس یسوال

 .یبزن حرف ینتون یدار عمر تا که ارمیب سرت ییبال

 وشیدار چشمان در. شد گشاد ترس از لوفرین یها مردمک

 در.بود دهیند نگونهیا را او گاه چیه.زدیم موج یبیعج جنون

 دارد را نیا لیپتانس وشیدار که کردیم احساس لحظه نیا

 .برساند بیآس او به که

 فرصت بود؟ نیخشمگ آنقدر چه یبرا بود؟ شده چه را او

 . بپرسد یزیچ نکرد

 :زد ادیفر و داد تکانش محکم وشیدار

 ؟یدیفهم_

 در دارد قلبش کرد احساس و شد یاشک لوفرین چشمان

. نداشت سکوت جز یگرید ی چاره حاال.تپدیم دهانش

 و دیچک شیها گونه یرو چشمانش از یسرکش اشک قطره

 .داد تکان را سرش



 .کرد روشن را نیماش و کرد رها را او یبازو وشیدار

 دلش گرید و دیکش شیبازو یرو را دستش لوفرین

 یزیچ نداشت جرعت اما.شود همراه او با خواستینم

 خطرناک تینها یب لحظه نیا در اش یکنار مرد.دیبگو

 . دیرسیم بنظر

 یبرا چکدامیه و بود برقرار سکوت ریمس طول در

 .نکردند یتالش سکوت آن شکستن

 و داشت نگاه یبلند ساختمان مقابل را نیماش وشیدار

 .چرخاند لوفرین سمت به را سرش

 .برگردم تا نیبش جا نیهم_

 کند، اعتراض نکهیا از قبل و کرد نگاهش درمانده لوفرین

 .شد ادهیپ نیماش از وشیدار

. فشرد را زنگ و برداشت قدم رنگ یمشک درب سمت به

 وارد وشیدار و شد باز یکیت یصدا با در بعد یکم

 .شد ساختمان

 نجایا اصال بود؟ خبر چه نجایا.دیگز محکم را لبش لوفرین

 و ماند نیماش در را یساعت مین بود؟ یکس چه ی خانه

 وارد تا کردیم وادار را او بیعج ییروین که یزمان درست

 لوفرین. دیرس سر وشیدار و شد باز درب شود، ساختمان

 . دادینم نشان را یحس چیه اش چهره.کرد نگاهش قیدق

 .کرد روشن را نیماش و نشست فرمان پشت



 . کند سکوت نتوانست لوفرین

  وش؟یدار بود یک خونه اونجا_

 لوفرین.کرد یرانندگ سکوت در و نداد را جوابش وشیدار

 وونهید دارم ایخدا یواا:دینال و دیکش اش یشانیپ به یدست

 .. وشیدار ؟یگینم یزیچ چرا. شمیم

 . کرد پارک یا گوشه را نیماش و زد راهنما وشیدار

 یها مردمک به را نگاهش و چرخاند را سرش سپس

 .دوخت لوفرین لرزان

 یزیچ شد قرار هم تو لوفر،ین بگم بهت یزیچ تونمینم_

 . ینپرس

 :گفت یدرماندگ با و دیلرز لوفرین یها لب

 . وشیدار کنم تحمل  رفتارهاتو نیا تونمینم گهید واقعا_

 یرو را شیپا بالفاصله وشیدار.شد ادهیپ نیماش از و گفت

 .کرد حرکت اش خانه سمت به و فشرد گاز پدال

 شده ذهنش وارد که یدیجد اطالعات تا داشت الزم زمان

 که یاطالعات از اطالعات نیا هضم و کند هضم را بود

. بود تر سخت بود شده ذهنش وارد شرکت در شیپ یساعات

 .شد اش خانه وارد و کرد پارک اطیح در را نشیماش



 کام را گاریس آخر تا. زد آتش یگاریس و نشست مبل یرو

 تا زین را گاریس نیدوم. زد آتش را یبعد گاریس و گرفت

 .برخاست مبل یرو از و گرفت کام آخر

 خچالی داخل از را یماه تن یقوط و شد آشپزخانه وارد

 .برداشت

 همان. بست را قابلمه در و گذاشت آب قابلمه یتو را یقوط

 بهمن بعد یکم و آمد قفل در دیکل دنیچرخ یصدا موقع

 که یگاریس یبو.انداخت ینگاه اطراف به. شد خانه وارد

 سرفه به بهمن تا شد باعث بود کرده پر را خانه یفضا

 .فتدیب

 تکان هوا در را دستش بعد زد سرفه هم سر پشت بار چند 

 :دیغر و داد

 .برداشته رو خونه ی همه دود یبو پسر یکرد چکار_

 یکور گره وشیدار یابروها تا شد باعث بهمن یصدا

 .بخورد

 .یشد تییاذ که دیببخش_

 راه اطیح به که بزرگي یا شهیش درب و پنجره بهمن

 .کرد باز را داشت

 . نشست مبل یرو و آمد رونیب آشپزخانه از وشیدار

 .هاتم هیر نگران جان، پسر گمینم خودم بخاطر من_



 رهیخ سقف به و گذاشت مبل یپشت یرو را سرش وشیدار

 .شد

 .یفکرم به انقدر که یمرس_

 هیکنا ی متوجه. نشست مبل یرو او مقابل و آمد بهمن

 آن به را خودش. دیفهمینم را کارش نیا لیدل اما.شد زدنش

 او تلخ و دار شین زبان به گرید چندماه نیا در. زد راه

 :دیپرس توجه یب.بود کرده عادت

 ره؟یم شیپ یچجور کارها خب_

 

 نگاه را پدرش یبیعج حال با و کرد بلند را سرش وشیدار

. گرفت شدت دوباره قلبش ضربان کرد احساس.کرد

 یمخف او از را عمارت موضوع پدرش چرا دانستینم

 . است کرده

 و نگاه در حس یا ذره نداد اجازه حال نیا با بود ناراحت

 . باشد کالمش

 . نیزم سر برم دیبا نظارت یبرا دوباره فردا. خوبه_

 . شد نیتحس از پر نگاهش و زد یقیعم لبخند بهمن

 .پسرم کنمیم افتخار بهت_

 وشیدار اما بود کرده انیب را جمله نیا احساس پر و قیعم

 . است تظاهر هم نشیتحس پر نگاه کردیم احساس



 و نزند پوزخند تا گرفت را خودش یجلو یسخت به

 دنید و ونیتلوز یتماشا حال در. کرد روشن را ونیتلوز

 به پدرش که بود روباه توسط کوچک خرگوش شدن دهیدر

 . آمد حرف

 . شد درست یماه تن وشیدار_

. رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند مبل یرو از وشیدار

 بشقاب داخل را اتشیمحتو و برداشت را یماه تن یقوط

 داخل را بشقاب و کرد اضافه مویل آب یماه تن به. ختیر

 .بازگشت ییرایپذ به دوباره و گذاشت ینیس

 . کرد اشاره آن به و گذاشت زیم یرو را ینیس

 . بفرما. بابا_

 در سپس. نشست مبل یرو وشیدار کنار و شد بلند بهمن

 .شد یماه تن خوردن مشغول او کنار

 داد قرار مخاطب را پدرش وشیدار شد یخال که بشقاب

 بابا؟ یدار اعتماد بهم چقدر_

 . شد شکه او ی مقدمه یب سوال از بهمن

 . کند پنهان را تعجبش نکرد یسع و داد باال را شیابروها

 جان؟ بابا یپرسیم یسوال نیهمچ چرا_

 اعتماد بهم چقدر بدونم خواستمیم. ینطوریهم یچیه_

 .یدار



 .دارم اعتماد بهت_

 را شام بساط بعد و کرد نگاه را پدرش لحظه چند وشیدار

 راست پدرش واقعا کاش.رفت اتاقش به و کرد جمع

 به را زیچ همه خودش و داشت اعتماد او به کاش. گفتیم

 . یگرید فرد نه گفتیم او

 . کردینم بودن احمق احساس آنقدر قطعا بود نطوریا اگر

 گرفته قاب عکس به را نگاهش و دیکش دراز تخت یرو

 .دوخت مادرش ی شده

 که یریتصو نیآخر. آورد ادی به را او و بست را چشمانش

 محکم که بود خندان یزن ریتصو بود مانده ذهنش در او از

 گرفته آغوشش در محکم یطور. بود دهیکش آغوشش در

. بود شده هم نیهم.ندیبب را او نبود قرار گرید انگار که بود

 . بود دلتنگش چقدر.بود دهیند را او گرید روز آن از بعد

 در را او و گرفت راه چشمانش ی گوشه از یداغ اشک

 .گرفت آغوش در ذهنش

 .خواستیم که همانطور. محکم

. شدینم نطوریا طشیشرا هرگز بود زنده مادرش اگر دیشا

 محبت و عشق دیشا.شدینم نفرت و درد و خشم از پر آنقدر

 آرامش کرد،یم درمانش. کردیم خوب را حالش مادرش

 .کردیم



 ها امیپ وارد.برداشت را لشیموبا و کرد باز را چشمانش

 را بود شده ارسال شیبرا شیپ ساعت چند که یامیپ و شد

 . کرد باز

 " زده؟ طرالن اسم به عمارتو بابات یدونستیم" 

 . کرد زمزمه با تشویش بعد و خواند را امیپ بار چند

 .طرالن.. طرالن.. طرالن_

 به راجع لوفرین یها حرف ادی و کرد تنگ را چشمانش

 .افتاد طرالن

 ادی به را بودند رفته عمارت به که شیپ ماه چند کرد یسع

 .اوردیب

 نشسته طرالن مقابل مبل یرو که یموقع از آمد، یم ادشی

 با بود، کرده احساس خودش یرو را نگاهش ینیسنگ بود

 نکرده نگاهش و نداده یزحمت نیکوچکتر خودش به نحالیا

 .بود

 را سرش درب یجلو یوقت ورودش، ی لحظه در اما

 قیعم چطور که دیبود،د دوخته او به را نگاهش و چرخانده

 . فشردیم انگشتانش انیم را نرده چطور و کرد،یم نگاهش

 . زد یپوزخند

 گذاشته خجالتش یپا به را او یها حالت تمام اشتباه به چرا

 دختر نیا که بود نداده احتمال هم صد در کی چرا بود؟

 است؟ شده اش دلبسته



 فرو اش یمشک سرتاسر یموها نیب را دشیسف انگشتان

 . دیکش را ها آن و برد

 یکار هر.بود سخت شیبرا بود دهیشن که ییها حرف باور

 بود شده ذهنش وارد که یدیجد یها داده توانستینم کردیم

 . کند هضم را

  داشت؟ دوستش طرالن

.. بود؟ عاشقش طرالن. برد دهانش داخل را نشیریز لب

  بود؟ ممکن چطور

 .شدیم منفجر متفاوت یها سوال حجم از داشت سرش

 . شدیم مطمئن بابت نیا از خودش دیبا شدینم نطوریا

 یرو پلک. رفت جستجو قسمت به و شد نستاگرامیا وارد

 رهیدا به بعد. کرد پیتا نیالت به را طرالن اسم و فشرد هم

 برنامه نیا او که کرد آرزو دل در و کرد نگاه چرخان ی

 .باشد داشته را

 ضربان شد انینما کوچک ی رهیدا در که طرالن عکس

 .کرد لمس را رهیدا و گرفت شدت قلبش

 صفحه. زد پوزخند اریاخت یب و کرد نگاه اش صفحه به

 گل و خودش و ها بچه یها عکس از بود پر و بود باز اش

 .رنگارنگ یها

 عکس یرو تا کرد وادارش بیعج ییروین لحظه همان

 .کند کیکل او یتک



 از داشت. دوخت او عکس به را نگاهش و زد عکس یرو

 معلوم هم عکس یتو از چشمانش برق و دیخندیم دل ته

 .بود

 . سوختیم آتش در داشت او و زدیم لبخند دختر نیا

 .زد را بازگشت ی نهیگز و کرد اخم

 کنار را دیترد ت،ینها در و شد رهیخ او ی صفحه به

 .کرد لمس را کردن دنبال ی نهیگز بعد یا هیثان و گذاشت

 

****** 

 

 یب.شدم خارج مدرسه از و کردم یخداحافظ همکارانم از

 شربت و ساعته دو استراحت کی دلم و  بودم خسته تینها

 یم ییجا دیبا قبلش اما.خواستیم را عمه خنک یآلبالو

 میتقس را محبتم و عشق تا. دمیرسیم روحم به یکم تا رفتم،

 . کردمیم

 . بودند ریحق من راه به چشم و داشتند ازین که ییآنها با

 سالم جواب.شدم سوار و دادم تکان یتاکس یبرا را دستم

 از یقسمت و کردم مرتب را میموها و دادم را یتاکس راننده

 . دادم یجا رنگم یمشک ی مقنعه داخل مجددا آنهارا



 میها لب بر یکمرنگ لبخند و افتادم سبحان ادی اریاخت یب

 درب یجلو که بودم کرده عادت ماه چند نیا در. نشست

 . نمشیبب مدرسه

 دهیند گرید بود شده قطع او با ام رابطه که یموقع از اما

 از بعد که نحالیا با. بود او خود هم دنیند نیا لیدل.بودمش

 دوست باهم که بودم خواسته و داده امیپ او به روز آن

 ییگو و گفت گرید و نکرده قبول او اما م،یبمان یمعمول

 . بود نشده بدل و رد نمانیب

 به طیشرا نیا برعکس،. نبودم یناراض طیشرا نیا از من

 . وجدانم و من نفع به. بود من نفع

 و باشم نداشته وجدان عذاب گرید تا شدیم باعث دنشیند

 .بکشد یراحت نفس وجدانم

 بهار. دوختم درختان سبز یها برگ به پنجره، از را نگاهم

 دگرگون و گرفتن جان حال در عتیطب و آمد یم داشت

 .بود شدن

 آن از یخوب حس. داشتم دوست را اش یدگرگون

 رییتغ ی زهیانگ من به دیع آمدن و بهار فصل.گرفتمیم

 وجودم.شوم تازه بهار با همراه هم من خواستیم دلم. دادیم

 تر شوم،صبور تر مهربان.شود سبز برگ و شکوفه از پر

 بخشنده یلیخ. تر بخشنده و شوم تر ریپذ تیمسئول شوم،

 .تر



 بعد و کرده تشکر راننده از دمیرس که نظر مورد مقصد به

 .شدم ادهیپ هیکرا کردن حساب از

 بزرگ پاکت و شدم بود کوچه سر که یمارکت سوپر وارد

 برداشتم زین لیپاست و مارشمالو چند. برداشتم را رنگارنگ

 خارج مارکت سوپر از شد پر کیپالست نکهیا از بعد و

 . شدم

 از داشت یگرم ی حهیرا که را عطرم. شدم کوچه وارد

 ام مقنعه یرو را آن از یکم و برداشتم فمیک داخل

 اریاخت یب دیچیپ ام ینیب ریز که خوشش ی حهیرا.دمیپاش

 رومیم دنشانید به که یزمان خواستیم دلم.زدم لبخند

 .باشم آراسته و خوشبو

 نگاه مینس ی موسسه بود نوشته شیرو که یبزرگ یتابلو به

 .فشردم را زنگ دمیرس دیسف درب مقابل یوقت و کردم

 یرو یکیپالست یها ییدمپا شدن دهیکش یصدا بعد یکم

 .شد باز درب و آمد اطیح یها یکاش

 یلبخند شد انینما در ی آستانه در که یمیابراه خانم قامت

 .دادم سالم و زدم

 .زد برق چشمانش و دیخند

 چطوره؟ حالت جان؟ طرالن سالم_

 ن؟یچطور شما. میعال خداروشکر_

 .خوبم خدا شکر_



 :دیپرس فراوان ذوق با و انداخت دستم کیپالست به ینگاه

 .ینیبب هارو بچه یاومد_

 .دادم تکان سر و دمیپاش شیرو به یلبخند

 .شنبه پنج هر مثل_

 .رفت کنار در یجلو از

 تو ما بفر. یاومد خوش یلیخ. زمیعز یاومد خوش_

 پشت را ام یخستگ تمام بستم را در یوقت و شدم خانه وارد

 .گذاشتم جا در

 و کرد مرتب سرش یرو را گلدارش چادر یمیابراه خانم

 :گفت بلند یصدا با

 ..دینیبب ها بچه_

 از دنمید با ها بچه که بود نکرده لیتکم را اش جمله هنوز

 .دندیدو سمتم به و شدند بلند شانیجا

 که بود بلند آنقدر ذوقشان سر از یها غیج و خنده یصدا

 .دمینشن را یمیابراه خانم یصدا

 ذهنم در را تکشان تک اسم که ها بچه دختر و ها پسربچه

 آغوشم در و کردند حلقه دورم را دستانشان بودم کرده حک

 .دندیکش

 را یمیابراه خانم یصدا حال همان در و دمیخند دل ته از

 دمیشن



 .معلم خانم بودن دلتنگت یلیخ ها بچه_

 یمیابراه خانم جواب و دمیکش سایپر و پارسا سر به یدست

 دادم را

 .بود زده لک براشون منم دل_

 

 ها بچه همراه به من و کرد اشاره داخل به یمیابراه خانم

 .شدم خانه وارد

 به و دادم یمیابراه خانم دست به هارا یخوراک کیپالست

 .نشستم نیزم یرو ها بچه همراه

 :دمیپرس و کردم نگاه خندانشان یها چهره به

 ن؟یگرفت تونوینوروز یها کیپ خبر؟ چه ها بچه خب_

 :زد غر و دیمال را صورتش پارسا

 .ادهیز هاش صفحه هم یلیخ آره_

 و فیلط یصدا چقدر. آمد حرف به او از بعد هم سایپر

 .داشتم دوست را ف َرش ییطال یموها

 .قشنگه هاش صفحه یول ادهیز.آره_

 :گفتم جوابش در

 ... نطورهیهم مطمئنم_

 :دمیپرس ها بچه ی همه روبه یکوتاه مکث از بعد



 حل باهم کمشوی تا نیاریب هاتونو کیپ که هیچ نظرتون_

  م؟یکن

 :دندینال و رفت وا هیثان از یکسر در تکشان تک ی چهره

 نههه_

 :گفت داشت نام ترایم که ها بچه دختر از یکی

 . طرالن خاله بخون داستان برامون نهه_

 :گفتند صدا کی هم ها بچه ی هیبق

 ..داستان..داستان.. داستان_

 . زدم یلبخند

 داستان براتون دمیم قول بعدش. نیاریب هاتونو کیپ_ 

 .بخونم

 سمت به و شدند بلند بعد یکم اما زدند غر هم باز ها بچه

 .رفتند ها پله یباال اتاق

 و آمدند شان ینوروز یها کیپ با تکشان تک بعد یکم

 .نشستند مقابلم

 حل را کشانیپ ی صفحه پنج تا کردم کمکشان باحوصله

 .دادم استراحت آنها به بعد و کنند

 را ذوق و یشاد آمد، رنگارنگ پاکت با که یمیابراه خانم

 . کردم بغض یا لحظه.دمید ها بچه چشمان عمق در



 برق و رشانینظ یب لبخند. کوچکشان یها یشاد یبرا

 . شانیها چشم

 یها زیچ با یوقت داشتم یخوب حس چقدر.بودند قانع چقدر

 .کردندیم ذوق و شدندیم شاد نطوریا کوچک

 را شهر هزاران شدیم زدیم موج چشمانشان در که یبرق با

 .کرد روشن

 کمک آنها به خوردند را شانیها رنگارنگ نکهیا از بعد

 .کنند حل را شانیها کیپ تا کردم

 و گذاشتند یا گوشه را شانیها کیپ ک،یپ کل حل از بعد

 بودند، داشته نگاه شانیها چانه ریز را دستانشان کهیحال در

 .کردند نگاهم

 ی صفحه و آورده در فمیک داخل از را دراز بابالنگ کتاب

 .کردم باز را نظر مورد

 .کردم خواندن به شروع بلند یصدا با بعد

 زیعز دراز لنگ بابا» 

 که البته. میداد شکست بسکتبال در را ها یاول سال روزید

 هم را ها یسوم سال میبتوان یکاشک آخ. میخوشحال یلیخ

 کبود بدنم تمام یروزیپ نیا یبرا ام یراض من یحت. میببر

 عصاره با را بدنم و فتمیب خواب رخت در هفته کی و بشود

 التیتعط که کرده دعوت من از یسال. ببندند سفت ملج ی

 وست ر در او ی خانواده. بگذرانم او با را سمسیکر



 لطف من به یلیخ دیکنینم فکر. کنندیم یزندگ ماساچوست

 دارد؟

 کی یتو عمرم در که حاال تا. بروم خواهدیم دلم یلیخ

 سمپل ی خانواده نیب که لویو الک از ریغ ام نبوده خانواده

 .بودم

 «...و بزرگ یها آدم ها آن یول

 را آن بعد و خواندم شانیبرا را کتاب توانستمیم که ییتاجا

 .بستم

 کردن درست و شعر خواندن مشغول ها بچه با سپس

 .شدم ینقاش دنیکش و یکاردست

 آن انجام از هرگز که بود ییکارها از یکی ها بچه با بودن

 .شدمینم خسته

 و کرد حلقه کمرم دور را دستانش سایپر رفتن موقع

 چسباند شکمم به را دشیسف نرم صورت

  طرالن؟ خاله ینر شهینم_

 .کردم نوازش را فرش یموها

 بهت یول منتظرمه، خونه عمم آخه برم دیبا االن زمیعز_

 .نمتونیبب و امیب بعد ی هفته که دمیم قول

 .دمیبوس را اش گونه و شدم خم بعد



 از بعد و دمیبوس تک به تک زین را ها بچه ی هیبق

 .شدم خارج خانه از آنها از یخداحافظ

 .ماندم منتظر و فشردم را زنگ دمیرس که عمارت به

 .شد باز در و دمیشن را عمه یصدا بعد یکم

 .شدم عمارت وارد و رفتم باال ها پله از

 داد قرارم مخاطب لبخند با و کرد سالم دنمید با عمه

 .ینباش خسته. جان طرالن یخوب_

 .رفتم اتاقم به و کردم تشکر لب ریز

 

 را رنگم دیسف شلوار و شرتیت و کرده عوض را میها لباس

 داخل از بودند دهیکش ها بچه که ییها ینقاش سپس. دمیپوش

 کمدم در به یکی یکی را ها آن و آوردم در فمیک

 به تمام یسخاوتمند با را ها ینقاش نیا تک تک.چسباندم

 نیا از تر باارزش میبرا زیچ چیه و بودند داده هیهد من

 . نبود

 که را چشمانم.دمیکش دراز آن یرو و رفتم تخت سمت به 

 چقدر. بست نقش میها پلک پشت خندانشان ی چهره بستم،

 لب به یا هیثان ای یا قهیدق یبرا را لبخند که بودم خوشحال

 . دادم هیهد شانیها



. نبود ها بچه لبخند از باتریز میبرا زیچ چیه ایدن نیا در

 وجودشان که یا بخشنده و مهربان ،یدوستداشتن موجودات

 . بود یپاک و طهارت از پر

 رونیب فمیک داخل از را لمیموبا و کردم باز را چشمانم

 .شدم نستاگرامیا وارد و کرده باز را قفلش سپس.آوردم

 رنگ ینقاش یتابلوها و گل یها عکس دنید مشغول

 .دارم کننده دنبال کی شدم، متوجه که بودم روغن

 با که کردم لمس را بود قلب شکل به که یقسمت کنجکاو،

 کار از یا لحظه یبرا قلبم بزرگمهر وشیدار اسم دنید

 نشسته لخت میس یرو که یگنجشک مانند. زد خشکم و افتاد

 شوم مطمئن تا خواندم را اش یلیفام و اسم بار چند. است

 بابت نیا از عکسش به توجه با یوقت و است خودش

 . دمیپر جا از بایتقر شدم مطمئن

. دوختم صفحه به را ناباورم نگاه و نشستم تخت یرو 

 کرده دنبال مرا وشیدار. کردمینم باور را دمیدیم که یزیچ

 بود؟

 و گرفت سرعت یوحشتناک طرز به و کبارهی قلبم ضربان

 .شد ریسراز وجودم به یبیعج جانیه

 در سو کی از. بود بیعج حالم. گرفتم گاز محکم را لبم

 شدت از گرید یسو از و شده ور غوطه یقیعم یشاد

 . آمد یم در داشت اشکم جانیه و شک



 یرگبار و هم سر پشت سواالت. دمیفهمینم اصال.دمیفهمینم

 . آورد جومه ذهنم به

 شد؟یم یزیچ نیچن چطور

 حال داد،ینم را من سالم جواب یحت بزرگمهر وشیدار

 بود؟ شده بود؟چه کرده دنبال مرا نستاگرامیا در چگونه

  بود؟ قرار چه از هییقض

 . کشتیم را خودش داشت.گذاشتم قلبم یرو را دستم

 .دمیخند ها وانهید مثل

 ! است شده معجزه کردمیم حس

 و کردیم فکر من به هم او داشت؟ دوست مرا هم او یعنی

  نداشت؟ قرار و آرام هم لحظه کی من مانند

 . دادم تکان افکارم یبرا یسر افسوس با

 ییها هینظر چه او ی ساده حرکت کی با ام چارهیب ذهن

 !بود کرده صادر

 بود شده محسور کوچک رهیدا در که عکسش به ینگاه

 صفحه یرو از را صورتش شصت انگشت با و انداختم

 .کردم نوازش

 ادی و نشست اشک به کم کم چشمانم شد یطوالن که نگاهم

 .کرد نابودم اش یوحش و خمار چشمان



 نگاهم کردمیم نگاهش من که همانطور یروز شدیم یعنی

 . ریناپذ وصف یجانیه و شور با ،یدلتنگ با محبت، با کند؟

  شود؟ ریسراز عشق نگاهش از بار کی یبرا شدیم

 ی گوشه از یدرشت اشک و بردم آسمان سمت به را سرم

 .شد روان چشمم

 . کردیم نابودم شک یب او عشق

 .آمدم رونیب خیاالت از اتاقم درب یصدا با

 .دمیشن را عمه یصدا بعد هیثان چند

 .آوردم شربت برات. جان طرالن_

 قرارش مخاطب بلند یصدا با و کرده پاک را اشکم رد

 . دادم

 تو نییبفرما_

 اتاق وارد شربت ینیس با و کرد باز را در هیعط عمه

 .زد یقیعم لبخند و گذاشت تخت یرو را ینیس بعد.شد

 .بره در تیخستگ بخور. زمیعز ایب_

 سر نفس کی را خنک شربت و کرده تشکر لب ریز

 .دمیکش

 نیا از یکم خنک یآلبالو شربت نیا کاش و داشتم عطش

 .کردیم کم عطش



 را هیعط عمه نگاه ینیسنگ گذاشتم ینیس در که را وانیل

 قیعم نگاه و کردم بلند را سرم. کردم احساس خودم یرو

 .کرد متعجبم هیعط

 . نپرسم یزیچ نتوانستم

 شده؟ یچ_

 عسل مثل.بود نیریش اش خنده. دیخند

 .شدم هات چشم مجذوب ،فقطیچیه_

  بود؟ چگونه چشمانم مگر

 کرد زمزمه دید که را سوالم از پر نگاه

 .خوننیم عاشقانه ی ترانه هی دارن چشمهات_

 از راحت چه. شدم مات ذکاوتش و هوش از گرید یبار 

 من ی چهره هم دیشا ای. بود برده یپ حالم به ام چهره حالت

 وجودم در که یاحساسات تمام و بود گرا برون حد از شیب

 .نقاب بدون ،یستیرودربا بدون. دادیم بروز را بود

 قرمز شرم از میها گونه که کردم احساس و زدم یلبخند

 . شد

 اتاق از شدن خارج از قبل و برداشت را ینیس هیعط عمه

 . کرد زمزمه

 . خوننیم قشنگ. طرالن رینگ شعرشونو یجلو_



 به اما ببرم یپ اش جمله مفهوم به تا برد زمان هیثان چند

 را لمیموبا سپس. زدم یقیعم لبخند آن شدن متوجه محض

 .دوختم صفحه به را نگاهم و برداشتم

 .داشتم دیترد بدهم انجام خواستمیم که یکار یبرا

 که یا جمله به توجه با و زدم ایدر به را دل تینها در اما

 را دادن درخواست ی نهیگز بودم، دهیشن شیپ لحظه چند

 .کردم لمس

 

****** 

 

 و ساخت یکارها بر نظارت مشغول و ستادهیا نیزم سر

 فلک بدبخت کارگران سر هم یگاه چند از هر.بود ساز

 مخاطب را ها آن اخم با و دیکشیم داد کش زحمت ی زده

 .دادیم قرار

 پنج ساعت تا دیبا و بود صبح ده هنوز.کرد نگاه ساعتش به

 .ماند یم نیزم سر

 گوشه. بود روانش یرو کارگرها یصدا و سر. دیکش یپوف

 .دیمال شصت و اشاره انگشت با را چشمانش ی

 نه. بود خسته او اما بود زود شدن خسته یبرا هنوز

 .شدیم یمتالش هم از داشت روحش بلکه. جسمش



 ریدرگ ذهنش از یبزرگ بخش اما بود کارگرها به نگاهش

 .بود عمارت و طرالن

 که است مسخره یشوخ کی نیا کردیم فکر هم هنوز

 یشوخ کی نیا اما.است زده او اسم به را عمارت پدرش

 شد باعث یفیظر یصدا که بود افکارش در غرق. نبود

 .بچرخاند را سرش

 وشیدار_

. کرد برانداز را شیپا تا سر.خورد جا لوفرین دنید با

 دهیپوش گشاد دمپا نیج شلوار و رنگ یا روزهیف یمانتو

 .نبود یا یرنگ مداد چیه در قرمزش لب رژ رنگ و بود

 تا دیکش طول یکم.ندیبب نجایا را او نداشت انتظار وشیدار

 .دهد نشان واکنش

 ؟یکنیم چکار نجایا تو:دیپرس و کرد تنگ را چشمانش

 ریز اش یزمرد سبز چشمان. آمد جلو قدم چند لوفرین

 .دیدرخشیم آفتاب

 .بزنم حرف باهات اومدم_

 به را نگاهش و چرخاند را سرش مکث با وشیدار

 .دوخت کارگران

 . یبزن زنگ یتونستیم_

 . ینداد جواب یول زدم زنگ_



 . محکم. فشرد هم یرو پلک وشیدار

 ازم یگفت خودت ،یزد هاتو حرف روزید کردمیم فکر_

 . یشد خسته

 .دیشن را لوفرین قیعم نفس یصدا

 تو کنمیم فکر و بودم یعصبان روزید وش،منیدار نیبب_

 .یدونیم لشویدل خوب هم

. داد قرار مخاطب را کارگران از یکی و کرد اخم وشیدار

 و چرخاند لوفرین سمت به را سرش شد تمام که صحبتش

 . آمد حرف به دوباره لوفرین

 چند. ینگفت بهم یزیچ چون بودم، یعصبان دستت از من_

 میکن انتخاب وینامزد کارت میبر که زدم زنگ بهت هم بار

 بهتره میکن ازدواج باشه قرار اگه نیبب. ینداد جواب یول

 .. که

 :دیغر و آورد کینزد را سرش وشیدار

 نجایا از هم حاال. لوفرین ستین کار در یازدواج چیه_

 . یزنیم بهم تمرکزمو یدار چون. برو

 حسش بعد یکم اما.کرد نگاهش ناباور قهیدق چند لوفرین

 بلند یصدا با وشیدار تصور خالف بر و داد حالت رییتغ

 . دیخند

 یسع اما. کرد متشنج را وشیدار اعصاب بدتر اش خنده

 قلبش اما.ندهد بروز را حسش و کند حفظ را ظاهرش کرد



 زد،یم ادیفر را یتفاوت یب که بدنش گرید یاعضا یجا به

 . شود کنده جا از بود مانده کم.دادیم پس تاوان داشت

 را شیجا یقیعم خشم و آمد بند کم کم لوفرین ی خنده

 دیکش ادیفر پروا یب و کرد اخم. گرفت

 مسخره نیا ست؟ین کار در یازدواج که هیچ منظورت_

 .یآورد در خودت از که هیچ ایباز

 را وشیدار شتریب لوفرین و او به کارگرها ی رهیخ نگاه

 با اش یشخص مسائل از هیبق نداشت یلزوم. کرد آزرده

 . شوند خبر

 و سرکش ،یوحش دختر، نیا حاال نیهم خواستیم دلش

 .خودش روش به هم آن. کند ساکت را نفهم زبان

 استخوان کرد احساس و فشرد هم یرو را شیها دندان 

 . است شدن خرد حال در فکش

 . کنم ساکتت من نزار. لوفرین کن ساکت خودتو_

 نکرد او دیتهد به یتوجه لوفرین

 یبد ازدواج شنهادیپ روز هی که هم تو ی مسخره من مگه_

 ینجوریا بزرگمهر یآقا نه ؟یکن عوض نظرتو روز هی

 . شهینم

 .دیخند شده پیک یها دندان با وشیدار



 یکن مجبورم ها؟ یکن یغلط چه یخوایم شدم مونیپش آره_

 رمت؟یبگ امیب

. نشست قلبش بر قیعم یغم و شد یاشک لوفرین چشمان

 یزخم قلب در و شد یخار وشیدار رحمانه یب ی جمله

 .رفت فرو اش

 فهمم،ینم.. یکن ازدواج باهام یخواستیم خودت تو...تو_

 .بگو شده عوض یها؟چ شده عوض یچ حاال

 ذهنش در یفکر ناگهان و کرد نگاهش لحظه چند وشیدار

 بدون و دوخت او به سخت و سفت را نگاهش.زد جرقه

 .آورد زبان بر را فکرش دیترد

 .دارم دوست طرالنو من_

 

 تر رحمانه یب کند، هضم را اش جمله لوفرین نکهیا از قبل

 :داد ادامه

 ذهنمو.کنم فکر یا گهید کس به تونمینم هست اون یوقت_

 . کرده خودش ریدرگ

 نه اما. بود کرده ریدرگ را ذهنش طرالن.بود نگفته دروغ

 . کردیم را فکرش لوفرین که آنطور

 نگاهش ناباور لحظه چند و شد روان لوفرین یها اشک

 و شد اش یناباور نیگزیجا یقیعم غم بعد یکم اما. کرد

 . آمد حرف یسخت به اش هیگر انیم.شکست بغضش



 ؟یدار دوسش اونو_

 :دینال ناباور و نیغمگ لوفرین و داد تکان را سرش وشیدار

 .یگیم دروغ یدار_

 انعطاف یب هم لحنش.کرد نگاهش انعطاف یب وشیدار

 . بود

 . نه_

 ی قفسه به دست دو کف با و دیکش ادیفر دوباره لوفرین

 . کرد کیشل او به یرگبار را جمالتش.دیکوب اش نهیس

 باهام ینداشت دوسم یوقت چرااا ها؟ یبود من با چرا پس_

 ؟یکرد سواستفاده ازم چرا ؟یبود

 او به را خمارش چشمان و داد باال را شیابروها وشیدار

 . دوخت

 خودمو یجلو نتونستم.لوفرین یبود یخوشگل دختر تو_

 ..بگ

 آورد باال را دستش لوفرین شود تمام اش جمله نکهیا از قبل

 همان حرکتش نیهم.دیکوب او صورت بر قدرت تمام با و

 .برد نیب از را وشیدار یظاهر یخونسرد اندک

 . دیشن زدنش نفس نفس انیم را لوفرین لرزان یصدا دوباره

 . یعوض خورهیم بهم ازت حالم_



 را سرش یوقت. شد منقبض خشم شدت از وشیدار فک

 اریاخت یب و کرد وحشت او چشمان دنید با لوفرین چرخاند

 . رفت عقب یقدم

 ادیفر را یوانگید فقط و فقط لحظه نیا در وشیدار چشمان

 .بود شده برجسته اش یپشان و گردن یها رگ حال.زدیم

 اش شده پیک یها دندان نیب از و آورد کینزد را سرش 

 دیغر

 .یکن گم گورتو خودت کنم کتیت کهیت نکهیا از قبل بهتره_

 . داد جواب پروا یب اما، دیلرز درون از لوفرین

 .یکن یغلط چه یخوایم نمیب_

 دنبال شیبرا را یبد عواقب حرف نیا زدن ندانست و گفت

 به تظاهر فکر به گرید مقابلش ی وانهید مرد.دارد

 .نبود یخونسرد

 او شدت با و زد چنگ را اش قهی محکم یکباره و وشیدار

 .کرد پرت نیزم یرو را

 با شیها دست کف و شد نیزم پخش لوفرین که یطور

 گوش غیج و کرد برخورد نیزم یرو یها زهیر سنگ

 .دیکش یخراش

 به. کند رها خودش حال به را او نداشت قصد وشیدار اما

 اش یقدم چند ی فاصله در درست اما برداشت زیخ سمتش

 .گرفتند را شیها بازو و آمدند سمتش به کارگرها



 دیباش آروم.دیباش آروم مهندس یآقا_

 کارگران انگشتان نیب از را شیها بازو کرد یسع وشیدار

 شده درشت ترس از که یچشمان با لوفرین. اوردیب رونیب

 باال یوحشتناک طرز به قلبش ضربان.کردیم نگاهش بود

 وشیدار. بود شده خشک ترس شدت از دهانش و بود رفته

  بزند؟ را او خواستیم

 قهی به. بود داده دست از را روانش و عقل سالمت قطعا 

 . بود شده لق اولش ی دکمه. کرد نگاه اش مانتو ی

 :دیپرس و رفت لوفرین سمت به ها کارگر از یکی

 خوبه؟ حالتون شما خانم_

 بلند نیزم یرو از یسخت به و دیلرز لوفرین یها لب

 یکارگر یبرا.بود شده دهیخراش دستش کف و ها آرنج.شد

 و رهیخ نگاه ریز و داد تکان یسر بود دهیپرس را حالش که

 را شیرو و کرد پاک را شیها اشک رد وشیدار ترسناک

 . رفت و برگرداند

 ها کارگر دست از را خودش تا کرد تالش بازهم وشیدار

 :دیغر یجد و محکم نشد موفق یوقت اما کند رها

 .نیکن ولمم_

 آن با وشیدار یوقت اما کردند نگاهش دیترد با ها کارگر

 شیرها کرد تکرار را اش جمله دوباره وحشتناک اخم



 یوقت و کرد درست را راهنشیپ ی قهی وشیدار. کردند

 :دیغر خشم با دید را کارگران ی رهیخ نگاه

 .کارتون سر نیبر. شد تموم شینما_

 

 .داد رونیب صدا پر را نفسش و دیکش اش یشانیپ به یدست

 با توانستیم که ییجا تا و ماند نیزم سر درمانده و خسته

 یراحت نفس شد پنج که ساعت. زد کله و سر ها کارگر

 گفتن و کارگرها با یمختصر یخداحافظ از بعد و دیکش

 قدم اش یمشک ی وه ام یب سمت به آنها، به دینباش خسته

 .برداشت

 اش خانه سمت به فراوان یخستگ با و نشست فرمان پشت

 .خواستیم خنک یدنینوش کی دلش حال. راند

 یفرد دنید با برد اش خانه بزرگ اطیح داخل که را نیماش

 .دیجوش شیها رگ در خون بود  نشسته وارید کنار که

 بس نیزم سر صبحش یزیر آبرو کرد؟یم چکار آنجا او

 نبود؟

 یکور ی گره که ییابروها با و کرد خاموش را نیماش

 .شد ادهیپ نیماش از بود خورده

 قدم لوفرین سمت به شد، بسته که اطیح بزرگ درب

 که رنگش سبز چشمان به باال از. ستادیا مقابلش و برداشت



 اش ینیب و کرد نگاه بود شده خون یایدر هیگر شدت از

 . فشرد هم یرو را شیها دندان خشم با. افتاد نیچ

 یبفهم که کنم لهت بزنم حتما دیبا خاره؟یم تنت تو دختر_

  نشه؟ داتیپ من بره و دور

 قیعم.شد بلند یسخت به و دیکش باال را اش ینیب لوفرین

 در لرزانش یها مردمک یوقت و کرد نگاه را وشیدار

 .آمد حرف به شد قفل او ثابت یها مردمک

 شد؟ یچ دفعه کی وش،یدار بود خوب ما نیب زیچ همه_

 چرا حاال. کردم قبول منم ،یداد ازدواج شنهادیپ بهم تو

 !فهممینم من ؟یکن خراب زویچ همه یخوایم

. داد جرعت لوفرین به وشیدار ی رهیخ نگاه و سکوت

 با را او صورت و آورد جلو را فشیظر و لرزان دستان

 .گرفت قاب دستانش

 خوش باهم میتونیم ما. وشیدار دارم دوست هنوزم من_

 .میبش بخت

 فشار با و دیچیپ او فیظر مچ دور را انگشتانش وشیدار

 .آورد نییپا را او دستان

 دوست من. دادم ازدواج شنهادیپ بهت که کردم اشتباه_

 .کنم خوشبختت تونمینم لوفر،ین ندارم

 وشیدار ی رحمانه یب جمالت.کرد نگاهش ناباور لوفرین

 یها رگه چشمانش کره.کرد شیگلو مهمان را بغض



 اما لحنش. دیچک چشمانش از یدرشت اشک و گرفت یسرخ

 . بود نیخشمگ ناباورش نگاه خالف بر

 .کنمینم باورت_

 . برگرداند را شیرو وشیدار

 . یراحت جور هر_

 یوقت. گرداند برش و گرفت دستانش نیب را او مچ لوفرین

 . زد صدا را اسمش عجز با دید را برانش و زیت نگاه

 وشیدار_

 با را چشمانش ی گوشه و فشرد هم یرو پلک وشیدار

 . دیمال اشاره و شصت انگشت

 . کرد زمزمه خسته

 . لوفرین کن تمومش_

 شیها هیگر انیم و شکست بغضش.دینکش عقب لوفرین

 . دینال

 بگو.. بگو بهم چرااا؟ ، ها یباش بامن یخواینم گهید چرا_

  شد؟ یچ شدها؟ عوض یچ.وشیدار

 .دیکش ادیفر وشیدار

ت. ینم ؟یدیفهم. خوامتینم گهید چون_ . شد تموم. خوام 

 تکرار خودت یبرا نویا شد، تموم بود نمونیب که یچ هر

 .یکن هضمش یبتون تا کن



 حرص از اش چهره و زدیم نفس نفس که او به شکه لوفرین

 .کرد نگاه بود، شده کبود

  آره؟ یخوایم دخترو اون ،یول. یخواینم منو_

 . خوامیم اونو. آره_

 خواستیم ییگو. شد ثابت او چشمان یرو لوفرین نگاه

. نشد موفق اما.بخواند نگاهش از را شیها گفته صحت

 . بود ناخوانا بیعج لحظه نیا در نگاهش

  خواد؟یم رو تو اونم ؟یچ اون_

 داد تکان را سرش مکث با وشیدار

 . خوادیم_

 را سرش و دیخشک لوفرین نگاه در بود حس چه هر کبارهی

 .آورد او صورت کینزد

 که یغلط زارمینم من چون. ستین مهم برام اصال_

 . یبکن یخوایم

 . زد یپوزخند وشیدار

  کوچولو؟ خانوم یریبگ جلومو یخوایم یچجور ؟یجد_

 راهنیپ ی قهی و نشاند لب بر یلبخند او خالف بر لوفرین 

 از شیها لب یوقت.کرد مرتب یشینما یخونسرد با را او

 . شد محو وشیدار پوزخند گرفت فاصله هم



 و مهربون دختر نیا به اگه نمیبب دارم دوست!.. یراحت به_

 یالعمل عکس چه شده ما ییجدا باعث بگم یداشتن دوست

  نه؟ ای باشه باهات تونهیم هم باز. دهیم نشون

 او گوش کینزد را شیها لب و آورد کینزد را سرش 

 . برد

 . بده بودن باهم شنهادیپ بهش برو حاال_

 به یرسان خون.تنش سلول به سلول. گرفت آتش وشیدار

 رد کنارش از خواست لوفرین یوقت و شد متوقف مغزش

 . داد هل عقب به را او و زد چنگ محکم را شیبازو شود،

 درشت چشمانش و کرد برخورد وارید به شدت با لوفرین

 اش هیتک و داد قورت یسخت به را دهانش آب. دیترس. شد

 . برداشت وارید از را

 و داد تکان او صورت مقابل را اش اشاره انگشت وشیدار

 یا اندازه یب خشم با. کرد قفل او چشمان در را نگاهش

 :دیغر

 خورمیم قسم اونوقت اد،یب در دهنت از کلمه کی هیکاف_

 . یکن مردن یآرزو لحظه هر که ارمیب سرت ییبال

 یتیاهم او دیتهد  که بود آن از تر نیخشمگ اما لوفرین

 با بودنش تنها به ای.رحمش از یخال چشمان به ای.بدهد

 . بود خطرناک و پروا یب شدت به که یمرد



 داد و دیکوب او ی نهیس ی قفسه یرو دستش دو کف با

 . دیکش

 که کنمیم باز ؟دهنمویکنیم کار چه ها؟ یکنیم کار چه_

 کی ی فاصله تو یحت دختر اون کنمیم یکار هی چ،یه

 ..یغلط چه یخوایم نمیبب خوامیم ره،ینگ قرار هم تیفرسخ

 که بود محکم آنقدر شد دهیکوب صورتش در که یا یلیس

 . آمد بند نفسش و دیماس دهانش در حرف

 را آن یشور و گرفت راه اش ینیب از خون بعد یا هیثان

 .کرد احساس دهانش در

 .شود جمع خودش در زده وحشت شد باعث وشیدار ادیفر

 دیتهد منو که دهیرس ییجا به کارت حاال. .ببند دهنتو_

  ؟ یکنیم

 اش نهیس در شدت با دهیترس یگنجشک مانند لوفرین قلب

 .نداشت آمدن بند قصد شیها اشک و گرفت ضرب

 ینیب از که یخون دنید با و برد اش ینیب ریز را دستش 

 .دینال کردیم چکه اش

 قلبش شد باعث وشیدار تمسخر پر و رحمانه یب لحن 

 . بسوزد

  ها؟ یهست یک یکرد فکر_



 باال را اش چانه و برد او لرزان ی چانه ریز را دستش

 .آورد

 و هیخبر یکرد فکر ،یکن زر زر گذاشتم. دادم رو بهت_

  ؟یبکن یخوایم که یغلط هر یتونیم

 نزن دست من به: دینال و زد پس را دستش شدت به لوفرین

 .کثافت

 و داد هزار از بدتر اش خنده.کشدار و آرام. دیخند وشیدار

. داشتن دوست و عشق از نه. لرزاند را لوفرین قلب ادیفر

 .وحشت و ترس از

 . است طرف وانهید کی با کردیم احساس حال

 کرد زمزمه خراب یحال با

 . یضیمر واقعا تو_

 از ییصدا بدهد، را لوفرین جواب وشیدار نکهیا از قبل

 هیهمسا با داشت که بود بهمن یصدا. دیرس گوش به رونیب

 و کرد نگاه لوفرین به دهیترس وشیدار.کردیم صحبت ها

 را او یبازو بدهد، دنیکش ادیفر فرصت او به نکهیا از قبل

 تکان دستانش انیم مدام لوفرین کهیحال در و زد چنگ

 او. برداشت قدم نشیماش سمت به کرد،یم تقال و خوردیم

 . شد خم سمتش به و نشاند نیماش پشت را

 . دیغر یجد و محکم

 .کنمیم خورد دهنت تو دندوناتو ادیب در صدات_



 از یاشک گرید نداد اجازه اما دیلرز لوفرین یها لب

 .شود روان چشمانش

 . آمد یم بر یکار هر مقابلش ی وانهید مرد از. آمد یم بر

 اطیح درب بعد یکم. گرفت فاصله نیماش از یکم وشیدار

 درست که وشیدار دنید با. شد اطیح وارد بهمن و شد باز

 یلحن با و زد یلبخند بود، ستادهیا نگاهش ررسیت در

 :دیپرس متعجب

 ؟یکنیم چکار اطیح تو تو بابا، وشیدار_

 پدرش چشمان به را نگاهش و زد لبخند متقابال وشیدار

 لحظه هر و بود لوفرین به حواسش تمام کهیحال در.دوخت

 . بزند یحرف لوفرین که بود نیا نگران

 قفل نویماش در داشتم.اومدم شیپ ی قهیدق چند نیهم منم_

 .دمیشن صداتونو که کردمیم

 دید یوقت. رفت خانه درب سمت به و داد تکان یسر بهمن

 دوخته نیزم به را نگاهش و ستادهیا شیجا سر وشیدار

 :دیپرس است

 پسرم؟ یاینم_

 داد را پدرش جواب مکث با وشیدار

 .امیم منم تو نیبر شما تا. چرا_

 .شد خانه وارد و گفت یا باشه بهمن



 لوفرین به و رفت نیماش سمت به وشیدار رفتنش محض به

 نگاه بود داشته نگاه اش ینیب ریز را یرنگ دیسف دستمال که

 .کرد

 کرد احساس خودش یرو را او ی رهیخ نگاه که لوفرین

 .کرد زمزمه یآرام یصدا با و کرد بلند را سرش

 گهید. یخواست که همونطور. ومدین در هم صدام.. ه؟یچ_

 ؟یکنیم نگاهم ینجوریا چرا

 به یطوالن مکث کی از بعد و دیکش یقیعم نفس وشیدار

 .آمد حرف

 . نشه داتیپ ها بر و دور نیا هم گهید برو. لوفرین برو_

 پر. یناباور از پر. درد از پر. شد غم از پر لوفرین چشمان

 بود عاشقش که یمرد ی زده خی و تفاوت یب نگاه. خشم از

 شیجا از. شد تر یزخم. بود تر دردناک محکمش یلیس از

 یا نقره ی حلقه همراه به را او ی خانه دیکل. شد بلند

 کنارش از یمحکم ی تنه با و گذاشت او دست کف رنگش

 . دیکوب را در  و شد رد

 بر کرد یسع و کرد مرتب را راهنشیپ ی هیقی وشیدار

 حالش و دیکش قیعم نفس چند یوقت. شود مسلط خودش

 .برداشت قدم خانه درب سمت به شد مساعد

 اشاره یچا ینیس به او دنید با پدرش شد که خانه وارد

 زد لبخند و کرد



 

 

 .میبخور باهم ختمیر ییچا. پسرم ایب_

 باال درجه چند لبش ی گوشه و داد تکان یسر وشیدار

 .رفت

 .امیم کنم عوض هامو لباس. یمرس_

 وارد وشیدار و کرد اعالم را موافقتش سر تکان با بهمن

 نفسش و برد اش یمشک یموها نیب را دستانش. شد اتاقش

 .دیترکیم داشت سرش. فرستاد رونیب را

 آب. خواستیم گرم آب دوش کی دلش و بود خسته یلیخ

 کردن فکر بهتر فرصت او به و کردیم آرامش شهیهم

 . دادیم

 ضیتعو اش یمداد نوک شلوار و شرتیت با را شیها لباس

 مبل یرو. بازگشت ییرایپذ به لشیموبا برداشتن با و کرد

 وارد. برداشت را لشیموبا و نشست پدرش مقابل

 کنجکاو داشت که یدرخواست دنید با شد که نستاگرامیا

 لبخند طرالن اسم دنید با زد قلب نهیگز یرو یوقت.شد

 تمام کرد احساس و نشست شیها لب بر یا روزمندانهیپ

 . است رفته در اش یخستگ

 دادیم نشان نیا. بود کرده دنبال را او زیانگ نفرت خوشگل

 .نبود اشتباه او به راجع لوفرین یها حرف



. شد او ی صفحه وارد و شد منقبض بیعج یلذت با فکش

 به را نگاهش و زد یآرام ی ضربه اش یتک عکس یرو

 لبخند و. براق چشمان. دار موج یموها آن به.دوخت آن

 . بایز یلیخ. بایز

 .کند چه دختر نیا با دانستیم خوب

 .بود شده کینزد هدفش به قدم کی حال

 در و برداشت را یچا وانیل پدرش متعجب نگاه مقابل در

 یچا کردیم فکر داشت سر در که ییها برنامه به کهیحال

 .دینوش را داغش

 .دیشن را پدرش یصدا که بود رفته فرو فکر در همانطور

 .یباش رونیب کردمیم فکر_

 بهمن و دوخت پدرش به را زشیآم پرسش نگاه وشیدار

 داد حیتوض

 .کارت دیخر یبرا_

 یرو را شیچا وانیل و انداخت باال را شیابروها وشیدار

 .گذاشت زیم

  :گفت تفاوت یب

 . بابا میشد جدا هم از ما_

 از پر نظرش از پسر نیا.شد درشت بهمن چشمان

. شناسدیم را او کردیم فکر که کردیم اشتباه.بود مجهوالت



نمیشناخت.هربار به شیوه ای جدید او  را وشیدار اصال او

 کرد. را شگفت زده می

 زبان بر را یحرف دو ی کلمه کی همان توانست فقط

 .اوردیب

 ؟یچ_

 .بود تفاوت یب هم نگاهش

 به و کردم فکر تو یها حرف به فقط من. بابا نکن تعجب_

 لوفرین و من.رمیبگ میتصم زود دینبا که دمیرس جهینت نیا

 . دمیفهم زود نویا که خداروشکر.میخورینم بهم

 .بازگشت اش هیاول ی اندازه به کم کم بهمن چشمان

 یتونیم و یسطح هم لوفرین با یگفتیم کردمیم فکر_

 .یبش خوشبخت باهاش

 لب و انداخت گرشید یپا یرو را شیپا کی وشیدار

 . کرد کج را شیها

 .کردمیم اشتباه_

 .کرد اضافه مکث با و زد ینامفهوم لبخند

 . برسم ام گهید یها برنامه به خوامیم عالوه، به_

 یها برنامه کرد فکر نیا به و کرد نگاهش دار معنا بهمن

 .باشد تواندیم چه برج ی پروژه لیتکم از ریغ به وشیدار

 



******* 

 

 

 

 لیتحو یدعا کهیحال در و بردم آسمان سمت به را سرم

 : کردم زمزمه بود کرده پر را میها گوش سال

 . بده قرار سال نیبهتر برامون رو امسال ا،یخدا_

 کردم آرزو دل در و کرده مکث یکم

 کن یکار ،یدونیم صالح و هست مصلحت اگه ا،یخدا» 

 پس توا ، از من ی خواسته تنها نیا. برسم بهش که

  «کن مستجابش لطفا،لطفا

 خدا یزهرا مامان از دیتقل به و عادت طبق را دستانم سپس

 . گفتم نیآم و دمیکش صورتم بر امرزمیب

 اعالم ویراد از را ١٣٩٠ سال که صدا خوش جوان مرد

 و گذاشتم زیم یرو قرآن، کنار را آب ی کاسه ذوق با کرد

 .کردم پرواز هیعط عمه سمت به

 در داشتم یشاد چه هر و گرفتم آغوش در محکم را او

 . ختمیر لحنم

 سال نیبهتر امسال انشاهللا. مبارک دتونیع جون عمه_

 . براتون باشه



 را ام گونه  آمدم رونیب آغوشش از یوقتو  دیخند عمه

 .کرد نوازش

 دیع برات شهیهم انشاهللا. طرالن باشه مبارک هم تو دیع_

 . یبخند و باشه

 نهییآ مقابل. رفتم اتاقم سمت به و کردم تشکر لب ریز

 من و بود آمده دیع.دمیپاش خودم یرو به یلبخند و ستادمیا

. بودم میعظ یتحول و رییتغ دنبال درونم در عاجزانه

 . شود تکاملم و رشد باعث که یاساس یرییتغ

 و آوردم رونیب کمدم داخل از را رنگ یا گلبه ی جعبه

 و بود نشسته مبل یرو عمه. گشتم باز ییرایپذ به مجددا

 .بود دستانش در یشکل لیمستط ی جعبه

 .داشتم نگاه مقابلش را جعبه و رفتم کشینزد

 .ادیب خوشتون که انشاهللا. جون عمه نییبفرما_

 یوقت. گشود را آن در لبخند با و گرفت را جعبه هیعط عمه

 پررنگ لبخندش آورد رونیب را یضلع چند یا شهیش ادکلن

 .دوخت چشمانم به را خوشرنگش یها یعسل و شد

 .دلم زیعز یمرس_

 .دییبو را آن و کرد باز را ادکلن کوچک در بعد

 .ازت ممنونم. جان طرالن بوا   خوش یلیخ_

 .اومده خوشتون که خوشحالم. کنمیم خواهش_



 در بعد. دیپاش لباسش یرو را ادکلن اتیمحتو از یمقدار

 .گذاشت جعبه داخل را ادکلن و بست را آن

 برداشت را زیم یرو کوچک شکل لیمستط ی جعبه سپس

 .گذاشت دستم کف و

 . مبارک دتیع. من یدیع نمیا. زمیعز ایب_

 .کردم باز را جعبه در اقیاشت با و زدم یلبخند

 با. شد اشک از پر چشمانم یآزاد بهار سکه مین دنید با

 میها لب عجز با و کردم نگاه عمه به سوختیم که یچشمان

 .دادم تکان را

 .عمه یواا_

 .شد نگران عمه

 ومد؟ین خوشت. زمیعز شد یچ_

 احساس ام گونه یرو را اشک قطرات زشیر و دمیخند

 لب یرو را دستم. رمیبگ را خودم یجلو نتوانستم. کردم

 .ستمیگر بلند یصدا با و گذاشتم میها

 .برخاست جا از و شد محو عمه لبخند

 جان؟ طرالن شده یچ_

 میها هیگر انیم یسخت به و کردم پاک را میها اشک

 .دادم را جوابش



 تشکر ازتون دیبا چطور دونمینم من. جون عمه یوا_

 دلم یتو ها بچه شیپ موسسه رفتمیم که مدت نیا یتو.کنم

 لباس براشون برم و ادیب دستم پول دوباره که کردم آرزو

 ..شماا.. حاال. بخرم نو

 براقش چشمان به لبخند با بعد. فشردم هم به را میها لب

 .داشت اشک نم زین او چشمان. کردم نگاه

 .زد یمهربان لبخند

 .میا واسطه فقط ماها.زمیعز رسونه یروز شهیهم خدا_

. دمیکش آغوشش در دوباره. بردم لذت مانشیا و یفروتن از

 .کردم زمزمه حال همان در. محکم

 .یلیخ. جان عمه ممنونم یلیخ_

 از که نیهم. رفت ام صدقه قربان و کرد نوازش را سرم

 .آمد در صدا به فونیآ آمدم رونیب آغوشش

 .دادم قرار مخاطب را عمه و رفتم فونیآ سمت به

 .کنمیم باز من_

 و دیکوب پرتپش قلبم فونیآ پشت دنشید با رفتم که تر جلو

 ریمس ها ساعت که یکس همچون.افتاد شماره به میها نفس

 فونیآ از و فشردم را دکمه. باشد دهیدو را یا یطوالن

 .گرفتم فاصله

 . دمیشن را عمه یصدا



 طرالن؟ بود یک_

 .دادم را جوابش یسخت به

 .وشیدار_

  همراهشه؟ هم بابات ای اومده تنها_

 .دادم را جوابش بود در به نگاهم که همانطور

 .تنها_

 عمه به خراب یحال با و دمیچرخ آمد در صدا به که در

 حرکتش نیهم. زد پلک آرام و زد یلبخند عمه. کردم نگاه

 . کرد قیتزر وجودم به آرامش یکم

 .برداشتم قدم در سمت به لرزان ییپاها با

 خشکم همانجا اریاخت یب دنشید با کردم باز که را در

 دیرسیم چه شدمیم دگرگون آنطور عکسش دنید با من.زد

 و شلوار و کت هم باز.دمشیدیم کینزد از که یزمان به

 خمارش و یوحش چشمان به. داشت تن به یمشک راهنیپ

 نگاه بود گرفته هدف مرا لرزان یها مردمک مایمستق که

 قورت را دهانم آب یسخت به اش رهیخ نگاه ریز و کردم

 وقت چه دمش،یدیم کجا دمش،یدیم یک کردینم یفرق.دادم

 یقرار یب دنشید با بار هر وانهید قلب نیا. دمشیدیم

 .کردیم

 چه من با او.قلبم تند ضربان ،و خودم یبرا. سوخت دلم

  بود؟ کرده



 مجنون و وانهید نگونهیا دنشید با بار هر که بود کرده چه

  شدم؟یم

 یها حتینص و ها ادیفر بردمیم ادی از که بود کرده چه

  ؟ بود شده ختهیگس افسارش که یدل به دادمیم تن و را عقلم

 یمحتوا اما کرد نوازش را روحم اش مردانه و بم یصدا

 .رمیبم شرم شدت از شد باعث اش جمله

 

 یتونیم یخواست که وقت هر تا اونوقت تو، امیب بده اجازه_

  چطوره؟. یکن نگاهم

 دلم گذاشتم؟یم دلم یکجا را اش جمله آخر چشمک

 لحنش.بروم فرو آن در تا کند باز دهان نیزم خواستیم

 نگاه متوجه. بودم دهیکش خجالت شدت به من اما بود شوخ

 . بود گفته را جمله نیا که بود شده ام رهیخ

 قیدق هیعط عمه ی اندازه به هم او بودم کرده فراموش چرا

 است؟ باهوش و

 .بود شده بزرگ او شیپ وشیدار بود که چه هر

 .دمیترسیم او شیپ شدنم رسوا از قبل از شتریب حال

 و افتاد دستش درون یقرمز یرزها گل دسته یرو نگاهم

  بود که یکندن جان هر به

 دادم تکان را زبانم



 .هست هم شما خونه نجایا. کنمیم خواهش_

 یخشم و شد عوض نگاهش حالت کردم احساس لحظه کی

 اشتباه من هم دیشا. دانمینم. دیکش زبانه چشمانش در بیعج

 به نگاهش بعد یکم. بود لحظه کی تنها اما.بودم کرده

 . شد تفاوت یب و سرد.بازگشت اول حالت

 . کردم زمزمه و رفتم کنار در یجلو از

 . نییبفرما_

 یرو را اش رهیخ نگاه کنارم از شدنش رد ی لحظه تا

 .کردم احساس خودم

 کنارش و برداشتم قدم عمه سمت به و بستم را در

 با را داشتم که یاضطراب و جانیه و دمیگز را لبم.ستادمیا

 .دادم کاهش هم، در انگشتانم کردن قفل

 مخاطب را عمه لبخند با و ستادیا عمه و من مقابل وشیدار

 داد قرار

  بهت؟ گذرهیم خوش من بدون سلطان؟ هیعط یخوب_

 داد را جوابش رک هیعط عمه

 .ادیز یلیخ اوه،_

 و قیعم ی خنده محو. شدم محوش من و دیخند وشیدار

 انینما مرتبش و دیسف یها دندان فیرد.اش یداشتن دوست

 را قشیعم ی خنده که بود یبار نیاول نیا. بود شده



 اما.بود حس یب و یجد اوقات اغلب اش چهره.دمیدیم

 ... حال

 را او ریتصو خواستیم دلم.بود بایز اش خنده چقدر

 نطوریهم.کنم یطراح رنگ دیسف کاغذ یرو نگونهیا

 .لبخند با و منعطف

 چشمانم به کردن نگاه از نکهیا از قبل و چرخاند را سرش

 .سخت و سفت. کرد شکا را نگاهم کنم، فرار

  ؟یخوب تو_

 دهیشن درست.افتاد کار از قلبم کردم حس لحظه کی یبرا

 بودم؟

 . کردم شک میها گوش به لحظه کی

 چه ،...حاال اما.بدهد را سالمم جواب نداشت عادت یحت او

  بود؟ شده چه بود؟ شده عوض

 !بود داده رییتغ هم را او خودش با همراه بهار دیشا

 . دندیپر باال. کنند کنترل را خودشان نتوانستند میابروها

 .ممنونم_

 شوکه چنان اش یبعد حرکت با که بود برده ماتم همانطور

 دست از را یواکنش هر انجام ییتوانا لحظه چند که شدم

 و دیکش رونیب ها گل ی دسته از را یرز گل شاخه. دادم

 .داشت نگاه سمتم به



 در و شد برپا وجودم در یطوفان.فتمیب پس بود مانده کم

 را حرکت نیا انتظار اصال.کرد رانمیو هیثان از یکسر

 ریتاث تحت را ام چارهیب قلب و من چنان حرکتش. نداشتم

 .کنم هیگر و ببرم پناه اتاقم به خواستیم دلم که داد قرار

 نیتر کوچک که بودم دهید یتوجه یب او جانب از آنقدر

 .کردیم خودم یب خود از نگونهیا توجهش

 دستم ییگو اما رمیبگ را گل شاخه تا داد تکان را دستش

 تا زدم پلک سرعت به سوخت که چشمانم. بود شده خشک

 چشمانم از و نشود لیتبد یدرشت قطرات به چشمانم اشک

 .نچکد

 به را دستم کند، توجه جلب آن از شیب حرکاتم نکهیا از قبل

 رمیبگ دستش از را گل خواستم یوقت و کردم دراز سمتش

 احساس انگشتانم سر با را گرمش انگشتان تماس

 حس.برد باال را خونم نیآدرنال هم کوچک لمس همان.کردم

 . است شده تند دوباره قلبم ضربان کردم

 .کردم تشکر لب ریوز و فشردم دستانم در را گل

 دست به را گل بعد. کرد اکتفا سرش دادن تکان به وشیدار

 من. نشست شیرو و رفت مبل سمت به خودش و داد عمه

 یا بته کج فرش به را نگاهم و نشستم مبل یرو مقابلش هم

 .دوختم رنگ قرمز



 او کردمیم احساس. کنم نگاه چشمانش به میمستق دمیترسیم

 که انگار.بخواند نگاه کی با را چشمانم درون حس تواندیم

 . داشتند هم یا یقو یها حسگر آهنربا، بر عالوه چشمانش

 و دهیکش چشمان با تواندیم او کردمیم احساس نیهمچن

 هم دیشا ای ها، قهیدق ها، هیثان یبرا.کند زممیپنوتیه جذابش

 . ها ساعت

 انگار مخاطبش. دمیشن آشپزخانه داخل از را عمه یصدا

 .بود وشیدار

 .اومد برامون یشگون عجب. یشانس چه_

 ام خنده یجلو اما. ردیبگ ام خنده شد باعث عمه شوخ لحن

 .شود ناراحت وشیدار بود ممکن.گرفتم را

 وشیدار به و آمد ییرایپذ به ینیریش ظرف با که عمه

 را حواسم و کردم بلند را سرم کرد تعارف ینیریش

 .شد او معطوف

 

 

 بدون و گذاشت ظرفش در ینیریش کی فقط عادت طبق

 .زد کنار را ظرف انگشتانش سر با تشکر

 نگاهم گذاشت، زیم یرو را ینیریش ظرف هیعط عمه تا

 .کند رمیغافلگ دوبارهداریوش  خواستمینم. دمیدزد را



 پس:دیپرس کبارهی و نشست کنارم مبل یرو هیعط عمه

 ش؟یاوردین خودت کجاست؟با لوفرین

 شیپا کی وشیدار. شود زیت میها گوش تا شد باعث سوالش

 . انداخت گرشید یپا یرو را

 .میشد جدا_

 سرعت به که کرد ام شوکه چنان کوتاهش و رک جواب

 .دادم نشان واکنش

 واقعا؟_

 لبش ی گوشه و شد قفل چشمانم یرو شیها مردمک

 .خورد تکان مختصر

 م؟یومدیم بهم یلخی....آره_

 قلبم شد باعث سوالش.دادم قورت یسخت به را دهانم آب

  بود؟ یسوال چه گرید نیا.بسوزد

 گفتم؟یم چه جوابش در دیبا حال

 تا بود منتظر دادیم نشان نیا و بود شده رهیخ میها لب به

 .بدهم را جوابش

 لب نکهیا از قبل.بدهم را جوابش نکهیا جز نداشتم یا چاره

 .آمد کمکم به هیعط عمه بخورد تکان میها

 وش؟یدار یکنیم فکر یچ خودت_

 .دیچرخ عمه یرو مکث با وشیدار نگاه



 ...یلیخ کنمیم فکر خودم_

 که من عکس بر.زد آن به یگاز و برداشت را اش ینیریش

 آرامش با او زدم،یم له له جوابش دنیشن یبرا داشتم

 کامل را اش جمله مکث با و داد قورت را اش ینیریش

 .کرد

 .میومدینم بهم_

 .نشست شیها لب بر بعد یا هیثان هم یزیآم طنتیش لبخند

 حرف نیا چرا که کردمیم فکر نیا به ها وانهید مثل داشتم 

 از چه.آمد یم او به یلیخ لوفرین نظرم از. است زده را

 که عمه دست. گرید یها لحاظ از چه و یظاهر لحاظ

 . آمدم رونیب افکارم از نشست دستم یرو

 . زیبر ییچا زحمت یب جان طرالن_

. رفتم آشپزخانه سمت به. برخاستم جا از و گفتم یچشم

 و عمه شیپ ییرایپذ در ذهنم اما بود آشپزخانه در جسمم

 . بود مانده جا وشیدار

 لحظه همان و گذاشتم ینیس در را گشاد دهان یها فنجان

 .دیپرسیم سوال وشیدار از داشت. دمیشن را عمه یصدا

  ؟یشد جدا ازش چرا حاال. نطوریا که_

 .کرد ام شوکه وشیدار جواب.کردم تنگ را چشمانم

 .بود یآزاد دختر یلیخ_



 خودش مگر بود؟ یآزاد دختر.دیپر باال وضوح به میابروها

 با که یدختر که داشت یمشکل چه آنوقت نبود؟ یآزاد مرد

 یا یآزاد نوع چه منظورش باشد؟اصال آزاد زین بود او

  بود؟

 لحظه همان و دمیچسب را داغ یقور ی دسته حواس یب 

 .شد خارج میها لب نیب از یآخ

 .دمیشن را عمه یصدا دوباره

 . پسندته مورد شتریب ینجوریا کردمیم فکر_

. برداشتم را آن و گذاشتم یقور ی دسته یرو را دستمال

 ینیس برداشتن از بعد و کردم پر داغ یچا از هارا فنجان

 .شدم خارج آشپزخانه از

 حدس. مکث با. داد قرار مخاطب را هیعط عمه وشیدار

 ذهنش در را دیبگو خواستیم که یجمالت داشت زدمیم

 . کردیم مرور

 حدو از شیب یآزاد مقابلم فرد یبرا یول. آره خودم یبرا_

 . پسندمینم

 رفته باال یتوجه قابل شکل به ضربانش دوباره که یقلب با

 ییپررو دل در و برداشتم قدم وشیدار سمت به بود،

 .کردم نثارش

 و دیچیپ ام ینیب در اش یلعنت عطر شدم خم که سمتش به

. دمینال دل در.رفتم فرو یقیعم ی خلسه در یا لحظه یبرا



 نبود دنیکش قیعم نفس یجا.بود یا یبدبخت چه گرید نیا

 . کردمیم محبوس میها هیر در را تلخش عطر نه مگر

 . کرد فضل اظهار لحظه همان عقلم

  «یعاشق و عشق پدر بسوزه» 

 .کرد تشکر و برداشت را فنجان

 را یچا ینیس سپس. گرفتم فاصله او از و زدم یلبخند

 .نشستم مبل یرو و گذاشتم زیم یرو

 فکر عطرش تلخ ی حهیرا به داشتم.انداختم نییپا را سرم

 .دمیشن را شیصدا که کردمیم

 طرالن؟ هیچ تو نظر_

 .کردم بلند را سرم سرعت به

 .دمیپرس حواس یب

 به؟ راجع_

 زد یپوزخند

 . حدش از شیب منتها ،یآزاد_

 به منتظر و نداد یتیاهم. کرد نگاهش چپ چپ هیعط عمه

 دفعات خالف بر چشمانش.بود جالب.دوخت چشم چشمانم

 . نداشت ینینش عقب قصد چشمانم برابر در قبل

 . دادم جواب فکر یکم از بعد



 طشیتفر و افراط یزیچ هر یتو کنم،یم فکر من خب،_

 .بده

 لب به و برداشت را شیچا وانیل و داد تکان را سرش

 رونیب آن از بخار و بود داغ داغ یچا. کرد کینزد شیها

 شیها لب نکهیا از ،یچا بودن داغ از. دمیترس. آمد یم

 .بسوزد

 یواکنش تا فشردم مبل یرو را دستم و شد جمع ام چهره

 .ندهم نشان

 اندازه از شیب دید یوقت و کرد فوت را شیچا خوشبختانه

 .گذاشت اش یدست شیپ درون مجددا را آن است داغ

 .دمیکش یراحت نفس وضوح به

 . گرفتم را ام جمله ی ادامه

 الزم یآزاد بهش دیبا نیباش داشته دوست ویکی اگه یول_

 . باشه خوادیم که یجور نیبد اجازه نکهیا و. نیبد رو

.. آره:گفت یجد وشیدار و کرد نگاهم زیآم نیتحس عمه

 .موافقم

 دوسش اگه منتها:داد ادامه و دینوش را شیچا از یا جرعه

 . یباش داشته

 در که یعضو.بود بخاطرقلبم خاطر به شدنم مات.شدم مات

 که یطور هارا وحرف شدیم بزرگ و کوچک ام نهیس

 .کردیم ریتعب و دیشنیم خواستیم



 دوست را لوفرین که بود کرده معنا نگونهیا را اش جمله قلبم

 .ندارد

 .دانمینم اصال.دانمینم.بود نیهم واقعا منظورش هم دیشا

 بود؟ او با حیتفر یبرا فقط یعنی

 .زدم ذهنم به یبلند تشر دل در و کردم اخم

 .بود یفکر چه گرید نیا

 

 یکار مضمون که قبل ی دفعه یها صحبت برخالف

. آمد انیم به یعاشق و عشق از صحبت نباریا داشتند

 از اما بود شده دهیکش موضوع نیا به بحث چگونه دانمینم

 چرا.بردم را لذت تینها یموضوع نیچن ی درباره صحبت

 . آمد یم در جور حالم با بیعج که

 در. کرد رفتن عظم بعد و نشست شمانیپ یساعت وشیدار

 قرار مخاطب را او عمه که بود شیها کفش دنیپوش حال

 داد

 که االن مخصوصا.وشیدار بزن سر بهمون شتری_

 . هیلیتعط

 . داد جواب کوتاه وشیدار

 .حتما_



 کردم فکر نیا به من و دیپاش عمه یرو به یکوتاه لبخند

 و دست لبخند زدن در چقدر است  هیعط عمه با یوقت که

 .شودیم دلباز

 بعد. دیکش باال را اش یمشک براق کفش ی پاشنه و شد خم

 .دوخت من به را نگاهش و ستادیا صاف

 طرالن.  دمتید که شدم خوشحال_

 بایز را اسمم چقدر. بودم خوشحال منم.شد آب دلم در قند

 .کردیم صدا

 لذت مردانه و بم یصدا آن با او زبان از اسمم دنیشن چقدر

 .بود تر نیدلنش اما اش جمله یمحتوا.بود بخش

 . بود اریاخت یب لبخندم مانند او به نگاهم

 .ریبخ شب. طور نیهم منم_

 پله از عمه از خداحافظي از بعد و گفت یکوتاه ریبخ شب

 .رفت نییپا ها

 یلگد رفتن موقع که دمید و کردم دنبال نگاه با را رفتنش

 . زد بود شده کشینزد که یقرمز تاج به

 یکودک در هم خودش که انگار ته انگار. کردم تعجب

 برداشتن از بعد و رساندم اتاقم به را خودم.! داشت جوجه

 را گل.انداختم تخت یرو را خودم دراور یرو از گل

 ماه به نگاهم.دمیکش بو قیعم و بردم ام ینیب کینزد

 ییاو.بود اش ییجادو لبخند و او به فکرم و آسمان درخشان



 ریغ خوبم حال.بود شده عوض بیعج من با رفتارش که

 .بود وصف قابل

 که یا یخوش. داشت انیجر میها رگ در یقیعم یخوش

 ی هیهد گرفتن و او ی دوباره دنید عاملش دانستمیم

 .است شیبایز

** 

 فکر شیپ روز چهارده به و گذاشت هم یرو را چشمانش

 نگاه او مقابل را رنگ قرمز رز گل که یا لحظه به. کرد

. گفتیم راست لوفرین. بود مانده واکنشش منتظر و داشته

 دهید چشمانش با را نیا او و داشت دوست را او دختر نیا

 دهید را دستانش لرزش بود، دهید را چشمانش اشک. بود

 شدنش دیسف و سرخ و او به گاهشیب و گاه یها لبخند بود،

 شک یا ذره حال و بود دهید را نهایا ی همه.بود دهید را

 وقت گرید.است افتاده دامش در کامال دختر نیا که نداشت

 . بود کردن عمل وقت. نبود کردن تعلل

 معصوم و پاک ی چهره ریتصو و شد فشرده لذت با فکش

 برنامه. بست نقش شیها پلک پشت قیعم لبخند آن با او

 ذهنش در یقیعم لذت با را بود دهیچ او یبرا که ییها

 افتاده شیابروها نیب یقیعم خط کهیحال در و کرد مرور

 قلبش بر یادیز یخوش کردیم احساس حال.دیخند بود

 . است ختهیر فرو شیها تپش در و آورده هجوم



 چشمانش و دیکش یقیعم نفس.بود گرفته دوباره یجان انگار

 .گرفت یصندل از را اش هیتک.کرد باز را

 .برداشت را لشیموبا و دیکش جلو را خودش

 ی ضربه طرالن یتک عکس یرو و شد نستاگرامیا وارد

 ینفرت پر لبخند و دوخت صفحه به را نگاهش.بست یآرام

 .زد

 .زیانگ نفرت خوشگل کنم چکار باهات دونمیم_

 

 

 باز کبارهی اتاق درب که بود صفحه به همانطور نگاهش

 .بست را در و شد اتاق وارد لوفرین و شد

 بر یظیغل اخم او دنید با و کرد بلند را سرش وشیدار

 .نشاند اش یشانیپ

 برداشت قدم وشیدار زیم سمت به آرام ییها قدم با لوفرین

 .ستادیا مقابلش و

. بدهد قورت هم را بغضش کرد یسع و دیبلع را دهانش آب

 برداشته خش فشیظر یصدا. بود مکث با آمدنش حرف به

 .بود

 .بدم استعفا خوامیم_

 :دیپرس یجد و زد پلک آرام وشیدار



 چرا؟_

 .انداخت نییپا را سرش لوفرین

 خوامیم. کرده دایپ کار برام گهید شرکتیک  یتو پدرم_ 

 .اونجا برم

 شیبرا بود یفعال و خوب کارمند که لوفرین دادن دست از

 یروهاین از یکی خواستینم دلش. شدیم محسوب ضرر

 .دهد دست از را خوبش

 .زدیبر جمالتش در حس یکم کرد یسع

 کرده؟ تتییاذ یکس لوفر؟ین یبر نجایا از یخوایم چرا_

 مار زهر طعم دهانش که بود تلخ انقدر لوفرین پوزخند 

 .گرفت

 :دیپرس یآرام لحن با وشیدار نداد یجواب یوقت

 .. _حقوقت

 . کرد بلند را سرش سرعت به لوفرین

 .نه_

 :دیغر وشیدار

 ؟یبد استعفا یخوایم چرا پس_

 .کرد اخم و دیچیپ هم در را انگشتانش لوفرین

 .دارم استعفا یبرا خودمو لیدال_



 .نداشت آمدن کوتاه قصد وشیدار

 ؟ یلیدال چه_

 او به را اش یوحش و سبز چشمان و شد کالفه لوفرین

 .درنده ببر کی مثل. دیغر. دوخت

 حالت شهیم باعث دنتید. باشم یهست تو که ییجا خوامینم_

 .رمیبگ تحوع

 پر و داد باال را شیابروها وشیدار تصورش برخالف

 شیرفتارها با شهیهم مرد نیا. کرد تعجب. دیخند تمسخر

 .کردیم اش شکه

 یوقت.زد دور را زیم و شد بلند یصندل یرو از وشیدار

 را اش چهره لوفرین ستادیا لوفرین یقدم چند ی فاصله در

 .رفت عقب و کرد جمع

 دادنش استعفا با تر عیسر کاش. شدینم کشینزد کاش

 . کردینم سخت شیبرا نیا از شیب را کار و کردیم موافقت

 و دوخت او لرزان یها مردمک به را نگاهش وشیدار

 .کرد کج اش شانه سمت به را سرش

 لوفر؟ین ادیم بدت من از_

 او هم هنوز. عکس بر.آمد ینم بدش.دیلرز لوفرین یها لب

 نیا از تر عیسر خواستیم نیهم یبرا. داشت دوست را

 .کند فرار هست او که ییجا و یلعنت طیمح



 .رفت عقب یقدم هم باز لوفرین و آمد کینزد وشیدار

 . یدار دوستم بدجور کردمیم فکر_

 شیها دندان و دیچک لوفرین چشمان از یسرکش اشک قطره

 .فشرد هم یرو را

 شتریب یزد بهم خونتون اطیح تو که یا یلیس اون با آره_

 .شدم دلباختت

 .زد لبخند وشیدار

 .ادیم خوشت خشونت از رابطه یتو دونستمیم شهیهم_

 .داد دست از را شیصدا و خودش کنترل لوفرین

 ! شو خفه_

 از قبل و رساند لوفرین به را خوش بلند قدم دو با وشیدار

 .محکم.گرفت را شیها شانه بردارد عقب به یقدم نکهیا

 . دیلرز لوفرین ی چانه

 .کن ولم_

 آرام یلحن با و آورد او صورت کینزد را سرش وشیدار

 .کرد زمزمه گونه نوازش و

 .ادیز یلیخ.. لوفرین دارم اجیاحت بهت من_

 خراب را حالش او یها گونه با داغش یها نفس برخورد

 ی فاصله آن از اش یوحش خمار چشمان دنید.کرد تر

 کش و بلند شیها نفس. شکست هم در را مقاومتش کینزد



 او ی برجسته یها لب به را شیها لب خواست و شد دار

 :داد ادامه یجد و دیکش عقب را سرش وشیدار که بچسباند

 .بدم دست از رو خوبم یلیخ یها کارمند از یکی خوامینم_

 .زد یدار صدا پوزخند لوفرین

 نه؟ مگه شهیم خالصه کارت تو برات زیچ همه_

 .کرد نگاهش حیتفر با وشیدار

 .زیچ همه نه_

 و یقو انگشتان انیم از را شیها شانه یسخت به لوفرین

 . شکست شیها اشک سد و کرد رها او ی مردانه

 چیه.کنه پمپاژ خون بلده فقط قلبت. یاحساس یب یلیخ_

. ستین یبخشش چیه. ستین یرحم چیه. ستین توش یمحبت

 ..واقعا.. واقعا تو

 .کند کامل را اش جمله نتوانست و گرفت شدت شیها اشک

 شدن دهیکوب. شد خارج اتاق از لرزان ییپاها با و دیچرخ

 .دهد فشار هم یرو را شیها پلک وشیدار شد باعث در

 داده رخ افتاد یم دینبا که یاتفاق. بود ختهیر بهم اعصابش

 از احمق   ی دختره. گشتیم جدد کارمند دنبال دیبا حال.بود

 شیاستعفا مدت در تا بود نکرده صبر یحت یراض خود

 . شود دایپ یدیجد کارمند



 یرو ی دکمه.رفت زشیم سمت به و دیمال را اش یشانیپ

 .شد وصل یمنش به و فشرد را تلفن

. ارهیب برام یچا وانیل کی بگو یعزت یآقا به ییوفا خانم_

 .ممنون. باشه داغ

 درب نشست یصندل یرو و گذاشت را تلفن که نیهم

 .شد اتاق وارد آرش و شد باز شدت با اتاقش

 سر داشت یدل و دق چه هر و کرد نگاهش بّران و زیت

 .کرد یخال نوایب ی درمانده ی چارهیب آرش

 :دیغر بلند

 یب نفهم موجود هی مثل ینجوریا بزن در گفتم بهت_

 .تو این تیخاص

 را در وشیدار یها هشدار و ها حرف به توجه یب آرش

 :دیپرس ناباور و بست

 لوفروین چرا یکرد که بود یکار چه نیا شعوریب احمق_

 آخه؟ یکرد اخراج

 کرد نگاهش هیسف اندر عاقل وشیدار

  کردم؟ اخراجش که گفته بهت یاحمق کدوم_

 :داد ادامه و دیکش جلو را اش یصندل

 داد استعفا خودش_



 قرار اتاق در که یچستر مبل یرو و آمد کینزد آرش

 .نشست بود گرفته

  بده؟ استعفا یگذاشت چرا خب_

 .شد تمسخر از پر وشیدار لحن

 نگهش بزور و بستمیم پاشو و دست کردمیم چکار دیبا_

  داشتم؟یم

 . کرد نطق یجد آرش

 کارمند که یوقت تا حداقل که یکردیم صحبت باهاش دیبا_

 .باشه نجایا میکن دایپ دیجد

 .ظیغل. کرد اخم وشیدار

 . دینکش شعورش که یدید حاال خب_

 باال یکم را شیصدا و داد تکان هوا در را دستش آرش

 .برد

 ؟ینگفت چرا یبگ بهش دیکشیم شعورت که تو جان بابا_

 . فشرد انگشتانش نیب را اش یمشک یموها یجلو وشیدار

 ..من... من خب_

 کلمه تنها من. من. من داداش نجاستیهم مشکل. نیبب آها_

 تویلعنت غرور نیا کمی بابا. هست لغاتت رهیدا یتو که هیا

 .کنهیم نابود تویزندگ داره بشکن،



 ذهنش به یفکر بعد یکم و کرد نگاهش تفاوت یب وشیدار

 .زد برق چشمانش و دیرس

 .کن صحبت باهاش تو_

 .زد پوزخند آرش

 ده؟یم گوش من حرف به یکنیم فکر_

 .دهیم گوش که مطمئنم_

 .برد باال را دستش دو هر آرش

 .داداش کن معاف منو_

 . زد لبخند ثانهیخب وشیدار

 .بزنم حرف نینگ با دمیم قول منم بزن، حرف باهاش_

 که یا لحظه همان از.دیایم خوشش نینگ از آرش دانستیم

 به آرش ی رهیخ نگاه متوجه بودند کرده شرکت یمهمان در

 یبرا.بود شده اش یخرک جلف ی مسخره یها توجه و او

 . بود گفته را نیا هم نیهم

 .کرد نگاهش چپ چپ آرش

 .وشیدار یخط هفت شرفیب یلیخ_

 .کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 قبول؟_



 از قبل. رفت در سمت به و شد بلند مبل یرو از آرش

 به را نگاهش و برگرداند را سرش کند باز را در نکهیا

 .دوخت وشیدار

 بخاطر. نینگ بخاطر نه منتها. زنمیم حرف لوفرین با_

 هم یقشنگ و خوب یزهایچ بدم نشون بهت خوامیم.تو

 مثل. رفاقت مثل. هست یکنیم فکر که اونچه برخالف

 .زهایچ یلیخ مثل بخشش

 جواب تمسخر پر و کوتاه او یسخنران مقابل در وشیدار

 :داد

 .یکنیم لطف _

 .شد خارج اتاق از و داد تکان یسر افسوس با آرش

 کی از را آرش یها حرف. برداشت را لشیموبا وشیدار

 وقت یحت. بود کرده خارج گرشید گوش از و دهیشن گوش

 تمام که چرا. کند فکر او جمالت به یا ذره تا نذاشت

 . طرالن. نفر کی و کلمه کی از بود شده پر فکرش

 .رفت ها امیپ قسمت به و برداشت را لشیموبا

 .کرد پیتا یمتن امیپ قسمت در

 برام رو کنهیم سیتدر توش طرالن که یا مدرسه آدرس» 

 «بفرست

 



*** 

 

 نایم همراه به و انداختم دوشم یرو را رنگم یگریج فیک

 .شدم خارج مدرسه دفتر از

 .دمیشن گوشم در را نایم یها پچ پچ

 و بشم خر نبارمیا محاله ،یخوند کور گفتم بهش منم_

 نه؟ گفتم خوب.. شتیپ برگردم

 .دمیکش یپوف

 به دهن باهاش و یبد جوابشو حتما هربار ستین الزم نایم_

 کردن سکوت اوقات یگاه. یکن سکوت یتونیم. یکن دهن

 هم اون یدیم فرصت ینجوریا.حرفه تا صد زدن از بهتر

 . کنه فکر زده که ییحرفا به

 .زد را خودش حرف هم باز. داد تکان را سرش

 طرفو جواب دیبا ها موقع یبعض منتها. دونمیم آره_

 .ادیب دستش کار حساب تا یبد یحساب و درست

 حرف تاینها نایم میبگو چه هر دانستمیم. نگفتم یزیچ

 را شیها گوش که را یکس توانستمینم.زندیم را خودش

 .کنم ییراهنما ای حتینص است گرفته

 که میبود نرفته شتریب قدم چند هنوز. میشد خارج مدرسه از

 .دمیشن را نایم ذوق پر یصدا



 مدام هینکیع آقا اون.طرالن کن نگاه اونجارو جان یا_

 . کنهیم نگاه رو تو داره

 را نگاهش ریمس گفت؟یم را ینکیع یآقا کدام. کردم تعجب

 .ستادیا تپش از قلبم کردم نگاه رو روبه به و کردم دنبال که

 .کردمینم باور را دمیدیم که یزیچ

 که از را نجایا آدرس اصال کرد؟یم چه نجایا او. من یخدا

 بود؟ گرفته

 لحظه هر کردم احساس که شد تند آنقدر کبارهی قلبم ضربان

 .بجهد رونیب و بشکافت را ام نهیس ی قفسه قلبم است ممکن

 .کرد پرت را حواسم نایم یصدا

 . کن نگاه نشویماش.جذابه چقدرم_

 شده فلج عضالتش انگار. دادم تکان را گردنم یسخت به

 .بود

 طرفش به که کرد اشاره اش اشاره انگشت با که وشیدار

 .دیپرس ذوق و تعجب با نایم بروم

 ؟یشناسیم آقارو نیا تو طرالن نمیبب_

 و خورده گره هم در یابروها به را نگاهم فاصله همان از

 به نشناسم؟ را او شدیم مگر. دوختم اش یآفتاب نکیع

 او قلبم بود محال کردیم فراموش را او هم ذهنم اگر فرض

 . ببرد ادی از را



 بابت و دادم را نایم جواب زور به گفتم؟یم چه دیبا حال

 .کردم بخشش طلب خدا از آوردم زبان بر که یدروغ

 .عمومه پسر_

 دیخند اقیاشت با نایم 

 .کن آشنا باهاش منو میبر ایب. جون آخ_

 کردن غلط به بودم گفته که یدروغ خاطر به بالفاصله

 پسر او بودم گفته چرا اصال. شد جمع ام چهره. افتادم

 .است میعمو

 سمت به خواستیم که را نایم یبازو و دمیگز محکم را لبم

 .دمیکش برود رنگ یمشک ی وه ام یب

 .نرو خدا تورو نایم نه_

 .کرد اخم نایم

 چرا؟ وا_

 تا میبگو یا جمله چه دیبا دانستمینم و کردم نگاهش درمانده

 شدم مجبور تینها در و کردم فکر یکم. کنم منصرفش

 یلیخ که یدروغ.اورمیب زبان بر زین را ام یبعد دروغ

 . بود دار شاخ

 .داره زن عموم پسر_

 .رفت وا هیثان از یکسر در اش چهره

 واقعا؟ وا_



 ادامه و کرد اخم دهم را جوابش دهد فرصت نکهیا از قبل

 :داد

 !؟ تو دنبال اومده اونوقت داره زن. هیآدم عجب_

 . کنم یمال ماست یجور کی را هییقض کردم یسع

 .داره باهام یخصوص کار یه دیشا خب_

 .کرد بلند را شیصدا 

 با خوادیم یا یخصوص کار چه متأهل مرد هی غلطا چه_

 پاشو نداره اجازه باشه که باشه عموت باشه؟پسر داشته تو

 .کنه تر دراز مشیگل از

 دروغ که بودم کرده یغلط چه اصال.دمیکش یپوف کالفه

 به بحث گفتمیم را راستش اول همان از اگر. بودم گفته

 سرم یموها حرص شدت از خواستیم دلم.دیکشینم نجایا

 از شتریب نتوانستم. دیغر رلبیز وشیدار که دمید.بکنم را

 .کنم معطلش آن

 .دوختم نایم رنگ یا روزهیف چشمان به را نگاهم

 .برم دیبا من نایم دیببخش_

 وشیدار نیماش سمت به دلخورش نگاه به توجه یب و گفتم

 .برداشتم قدم

 .کردم براندازش اریاخت یب دمیرس که نشیماش مقابل



 شکل نیبهتر به را اش مردانه کلیه یا یمشک چرم کت

 با و برامده یها رگ آن با دشیسف دستان و بود گرفته قاب

 رخ به شتریب را قدرتش یکیسرام یمشک ساعت آن

 .دیکشیم

 را سرم و آمدم خودم به کند توجه جلبه نگاهم نکهیا از قبل

 کینزد بود نییپا نصفه تا که نشیماش یدود ی شهیش به

 .کردم

 

  ؟یکنیم چکار نجایا شما...سالم،شما_

 انیم خط. دادینم انجام معموال که یکار. زد لبخند

 .بود شیجا سر همچنان اما شیابروها

 .طرالن نمیبب رو تو اومدم_

 آمده. شود یطور کی قلبم شد باعث رکش ی جمله نیهم

 ند؟یبب مرا بود آمده چرا اما ند؟یبب مرا بود

 بود؟ شده تنگ دلش یعنی

 .. منو که نیاومد.. چرا.. چرا_

 و یوحش چشمان و برداشت چشمانش از را نکشیع

 ام جمله نکهیا از قبل.دوخت چشمانم به مایمستق را جذابش

 :داد ادامه کنم کامل را



 وقت اگه گفتم. موند نصفه اونشب بحثمون کنمیم فکر_

 . میکن کاملش نیماش یتو یدار

 یجد ای کندیم یشوخ دانستمینم.دادم قورت را دهانم آب

 صحبت من با که اوردیب یا بهانه خواهدیم نکهیا ای. دیگویم

 تک در یقیعم یخوش و شدم لذت غرق فکر نیا از. کند

 .گرفت انیجر میها سلول تک

 نگاهش مستاصل.کرد باز میبرا را نیماش در و شد خم

 در کوچک یفضا آن در که دارم را طاقتش دانستمینم.کردم

 ! نه ای رمیبگ قرار او کنار

 . آوردم یم کم نفس او با هم سقف بدون آسمان نیا ریز من

 محض به. شدم سوار و گذاشتم کنار را دیترد تینها در

 ینیب ریز اش یلعنت عطر گرفتم یجا جلو یصندل در نکهیا

 . رمیبگ را قمیعم نفس یجلو نتوانستم و دیچیپ ام

 در.برود باال درجه چند لبش ی گوشه شد باعث قمیعم نفس

 . کردمیم توجه جلب دینبا. زدم تشر خودم به محکم دل

 کف با یکس که کند حرکت خواست و کرد روشن را نیماش

 و دیپر باال میها شانه. دیکوب نیماش ی شهیش به دست

 .بستم خی نایم دنید با که چرخاندم را سرم دهیترس

 شهیش به همانطور و ستین بردار دست نایم دید که وشیدار

 خم یکم را سرش و دیکش نییپا را شهیش کوبدیم نیماش

 .ندیبب را او تا کرد



 بله؟_

 یشق کله آدم نایم دانستمیم.کردم نگاه نایم به دهیترس

 سمتش یا غره چشم. شدمیم بدبخت زدیم یحرف اگر.است

 . کردینم نگاهمم یحت او اما کردم روانه

 داد قرار مخاطب را وشیدار ظیغل یها اخم همان با نایم

 ن؟یکرد فکر یچ خودتون شیپ شما محترم یآقا دیببخش_

 و داد متقابال هم وشیدار داشتم انتظار. شدم مضطرب

 :دیپرس یخونسرد کمال در وشیدار اما کند ادیفر

 کردم؟ فکر یچ_

 نگاه نایم به التماس با. کرد ام شرمنده شتریب آرامش جواب

 بردار دست نایم اما. زدم صدا ناله با را اسمش و کردم

 . ببرد را میآبرو شتریب داشت قصد و نبود

 :داد ادامه بلند یصدا همان با

 هی دنبال بودنتون متأهل وجود با که درسته کارتون یعنی_

 باشه که باشه عموتون دختر ن؟یافتاد راه جوون دختر

 . ستین درست اصال نکاریا

 گند.دمیچیپ هم در را انگشتانم و فشردم هم یرو پلک محکم

 وشیدار صورت به توانستمینم یحت خجالت از.بودم زده

 .کنم نگاه



 نایم به حیتفر با بعد و زد زل چشمانم به لحظه چند وشیدار

 خجالتم به توجه یب که کرد ام شکه چنان جوابش.کرد نگاه

 . کردم نگاهش شده درشت یچشمان با

 اونم. کردم غهیص زن تا سه همش متأهلم؟ گفته یک_

 خانم؟ یزنیم راه یب تهمت چرا.موقت

 بود؟ یحرف چه گرید نیا. گرفتم را ام خنده یجلو یسخت به

 .من یخدا

 :دیغر حرص پر نایم

 وجود با شما... کنهیم اعتراف راحتم چه نده، مرگم خدا_

 به. مردم دختر دنبال نیاومد نیکنیم جایب زن تا سه

 . نیباش داشته یمیقد تفکر طرز انقدر خورهینم ظاهرتون

 .بود برده لذت یباز نیا از انگار وشیدار

 هم میزندگ ی وهیش از. خانم هستم یا یسنت آدم کال من_

 هام خانم با هم یا یخوب یلیخ یزندگ.برمیم لذت

 باهم و ان یراض یلیخ هم با ینیهمنش از اوناهم.دارم

 چهار به همسرامو تعداد لمیما االنم.دارن یا دوستانه رفتار

 . ادینم خوشم فرد عدد از چون برسونم نفر

 چرا.نخندم بلند تا گرفتم گاز را لبم و انداختم نییپا را سرم

 دشوار و سخت یلیخ ط،یشرا نیا در ام خنده کنترل که

 . بود

 .دیغر خشم با نایم



 .بزارم من اگه.اضافه غلط اوه اوه_

 که کند باز را نیماش در خواست و گفت را نیا نایم

 .کرد قفل را در و کرد ینیب شیپ را حرکتش وشیدار

 شدن منفجر حال در وضوح به حرص شدت از نایم

 داد تکان هوا در دیتهد ی نشانه به را اش اشاره انگشت.بود

 :گفت تیجد با و

 اسم گهید ای یشیم ادهیپ نیماش از االن نیهم ای طرالن_

 .یارینم منو

 از حاال نیهم دیبا ای. بودم افتاده ریگ یبد یراه دو در

 . گفتمیم را زیچ همه او به دیبا ای شدمیم ادهیپ نیماش

 . گرفتم را ممیتصم لحظه نیآخر در

 .. ویدار ،یباش نگران ستین الزم نا،یم نیبب_

 . کنم کامل را ام جمله تا نداد اجازه یحت

 .شد دور نیماش از تند یها قدم با و برگرداند را شیرو

 .دیکش یراحت نفس وشیدار رفتنش محض به

 . دادم ییرها ی اجازه ام خنده به انداخت راه که را نیماش

 : گفتم یسخت به ام خنده انیم

 .داشت گناه. نیزاشتینم سرش به سر انقدر کاش_

 .کرد شتریب را سرعتش و گذاشت دو یرو را دنده



 به یحت.کرد باور حرفامو زود یلیخ. بود دوستت ریتقص_

 . نداد کردن فکر ی اجازه خودش

 .شد لیتبد یکمرنگ لبخند به ام خنده

 .هیا لهیپ لهیش یب و ساده خانم یلیخ. هینجوریا کال نایم_

 کرد زمزمه کوتاه

 .بود مشخص_

 

 یسوال و اوردین میرو به یزیچ که شدم خوشحال چقدر

 . دینپرس مضحک ی هییقض آن ی درباره

 از بود خواندن قابل یسخت به مارکش که یگاریس پاکت

 .گذاشت شیها لب ی گوشه ینخ و آورد در بشیج

 شیها لب انیم از یآرام به را دود و زد آتش را گارشیس

 ام یزخم دنشیکش گاریس دنید. داشت درد. فرستاد رونیب

 . کنم غالف را نگاهم نتوانستم کردم یکار هر اما کردیم

 .گذاشت بشیج درون مجددا را فندکش و پاکت 

 مجنون مثل ها، وانهید مثل.کردم نگاه مرخشین به همانطور

 . ها عاشق مثل ها،

 . یلعنت فک هیزاو آن با جذابش، رخ مین

 .بود روانم یرو بیعج فکش ی هیزاو

 



 برجسته یها لب که کردمیم نگاهش تمام یفتگیش با داشتم

 . گرفت فاصله هم از اش

  بود؟ همکارت دختر نیا_

 . دوستم و همکار_

 یبرا یا عجله هم نباریا و گرفت کام گارشیس از قیعم

 . نداشت دودش فرستادن رونیب

 یطرف از. کردیم مضطربم داشت انیجر نمانیب که یسکوت

 به زییتم یهوا و ژنیاکس تا دادینم اجازه گاریس یبو هم

 . برسد میها هیر به یراحت

 هر اما. نشوم خفه تا دمیکش نییپا را پنجره ی شهیش یکم

 .رمیبگ را زدنم سرفه یجلو نتوانستم کردم یکار

 .بپرسد یجد اما آرام شد باعث میها سرفه

 کنه؟یم تتییاذ گاریس یبو_

 .دادم تکان را سرم زدمیم سرفه که همانطور

 ی شهیش تنها اما کندیم خاموش را گارشیس کردمیم فکر

 .داد نییپا آخر تا را خودش ی پنجره

 چقدر. دمیکش یقیعم نفس و دادم رونیب پنجره از را سرم

 درختان به کردن نگاه حال در.بود خوب پاک یهوا

 .دمیشن را بمش یصدا که بودم شانیها شکوفه و سرسبز



 یدیم حیترج عاشقانه بحث یبرا مکانو کدوم خب_

 ن؟یشما ای کافه طرالن،

. دوختم اش یجد مرخین به را نگاهم دوباره و نشستم صاف

 هم ذره کی. کردم تنگ را چشمانم.بود یجد هم لحنش

 .کردمینم درک را تشیمیصم

 کامل نیماش یتو رو بحث قراره نیبود گفته کردمیم فکر_

 .میکن

 . بود درجه چند تنها سرش چرخش. چرخاند سمتم را سرش

 .شد عوض نظرم االن یول. بودم گفته آره_

 .کردم نگاهش گنگ

 .شمینم رفتارهاتون متوجه واقعا من_

 . گرفت ضرب رنگ یمشک فرمان یرو دشیسف انگشتان با

 طرالن؟ یشینم رفتاهام کدوم متوجه_

 نکرده عادت او زبان از اسمم دنیشن به هنوز من.یلعنت

 و کردیم صدا را اسمم بایز آنقدر یوقت مخصوصا. بودم

 . دیکشیم بایز نطوریا را ل از بعد الف

 .بود دایپ لحنم در یخوب به تعجبم

 .خوبتون یها رفتار نیهم دونمینم_

 .رفت باال درجه چند لبش ی گوشه

 ؟ کنم پرتت ها پله از دوباره یدار انتظار_



 بغض ها وانهید مثل چرا دانم ینم اما بود شوخ لحنش

 سکوتم یوقت. بود روز آن یآور ادی بخاطر دیشا.کردم

 :گفت یجد یلحن با و دیکش یقیعم نفس شد یطوالن

 .کنم جبران رو گذشته خوامیم کن فکر_

 نباریا و چرخاندم را سرم. کرد یقرار یب دوباره قلبم

 نگاه کردمیم احساس.شد قفل خمارش چشمان در نگاهم

 نفوذ وجودم تمام به و شده رد میها مردمک از قشیعم

 داشت که یمفهوم و اش جمله. آوردم کم نفس. است کرده

 . داشت ارزش میبرا اندازه یب

 . شدیم دهیشن زور به میصدا

 چرا؟ خب واقعا؟_

 رو روبه به را نگاهش و چرخاند را سرش دوباره

 . ظیغل. کرد اخم و کرد خاموش را گارشیس.داد

 .باهات کردم برخورد اشتباه یلیخ کنمیم فکر چون_

 ..و میبود کیکوچ دو هر ما خب_

 . کنم کامل را ام جمله تا نداد اجازه

  ؟ میکن شروع اول از شهینم_

 را اسمش کنم، انتخاب امروز یبرا یاسم بود قرار اگر

 او زبان از جمله نیا دنیشن. گذاشتمیم یریغافلگ روز

 که بود ذهن از دور و ینیب شیپ قابل ریغ میبرا آنقدر



 ی گوشه از یاشک و سوختتند.دادند نشان واکنش چشمانم

  کند؟ شروع اول از خواستیم. شد روان چشمم

 . دادم فشار هم یرو را میها لب

  کند؟ جبران را گذشته خواستیم

 هم سر پشت را بیعج و خوش اتفاقات همه نیا طاقت قلبم

 مرا و گرفته را دستم یکس انگار. داشتم یبیعج حال.نداشت

 .بود برده بهشت باغ به

 یفضا. دمیکش قیعم نفس چند و گذاشتم قلبم یرو را دستم

 نفس بودتا شده باعث شیها حرف و نیماش داخل کوچک

 . شود دشوار میبرا دنیکش

 .زد کنار را نیماش و زد راهنما است خراب حالم دید یوقت

 به را سرم و گرفت قرار ام چانه ریز که گرمش انگشتان

. دیکش پر تنم از روح کردم احساس چرخاند خودش سمت

 شدم؟یم دگرگون و مسخ نطوریا کوچکش لمس هر با چرا

 لمس بخاطر من و بود شده ام رهیخ یخونسرد با او

 .دادمیم جان داشتم دستانش

 به میبرگرد و میکن شروع اول از تا یبد اجازه خوامیم_

 .یاومد عمارت به که یروز

 میها هیر به هوا یکم صانهیحر تا شد گشوده میها لب

 نگاهش عاجزانه و شد روان قطره قطره میها اشک.برسانم

 .کردم



 چانه تا که یاشک و شد جمع میها اشک دنید با اش چهره

 .کرد دنبال نگاهش با را گرفت راه ام

 گره میها مردمک به دوباره شیها مردمک بعد یکم

 .خورد

 طرالن؟ یدیم رو اجازه نیا بهم_

 هیگر انیم و دادم تکان را کنم؟سرم مخالفت شدیم مگر

 .دمیخند کردنم

 . وشیدار آره.. آره_

 طرز به. زدمیم صدا را اسمش که بود یبار نیاول نیا

 .است گرفته عسل ی مزه دهانم که کردمیم احساس یبیعج

 غرور پر. کرد دراز سمتم به را دستش و زد یقیعم لبخند

 کرد زمزمه

 .بزرگمهر وشیدار. وشمیدار من_

 لبخند با و گذاشتم اش مردانه دستان انیم را لرزانم انگشتان

 .دادم را جوابش

 .کمال طرالن. طرالنم من_

: داد جواب کوتاه و فشرد انگشتانش انیم را انگشتانم

 .طرالن خوشبختم

 .دمیگز را لبم 

 .وشیدار خوشبختم_



 خودم به من اما نداشت هم از ییجدا قصد مانیها نگاه

 دستانش از را دستم یآرام به بعد.دمیدزد نگاه و دادم یسخت

 . کردم زمزمه و دمیکش رونیب

  خونه؟ یبرسون منو حاال شهیم_

 فکر. انداخت راه را نیماش و دیکش نییپا را یدست ترمز

 :کرد زمزمه آرام تعجبم کمال در اما کند مخالفت کردمیم

 . باشه_

 .شد گذر ریز وارد و

 

 سمت به را سرم شد متوقف عمارت مقابل که نیماش

 که یمحبت با و عشق با. کردم نگاهش و برگرداندم وشیدار

 .داشتم نهیس در

 .خونه یرسوند منو که ممنون_

 . داد تکان یسر

 بهم رو دوستانه ی قهوه هی. نره ادتی یول. کنمیم خواهش_

 .یبدهکار

 مرور ذهنم در را دوکلمه نیا بار چند. دوستانه ی قهوه

 هجوم وجودم به توانش تمام تمام با یخوشحال و کردم

 .بود یعال شروع یبرا هم نیهم. آورد

 . دل ته از.دمیخند 



 .باشه_

 :گفت تر یجد و کرد نگاهم یجد

. نمتیبب دوباره قراره چون کنمینم خداحافظي ازت_

 .یبزود

 دنده کند هضم را اش جمله قلبم بدهد اجازه نکهیا از قبل

 .شد محو چشمانم یجلو از و گرفت عقب

 .فشردم را زنگ و دمیکش یقیعم نفس

 . شدم عمارت وارد و دمیخند دل ته از شد باز که در

 .بود شده آغاز تازه شک یب ام یزندگ

******* 

 

 

 ییلویک پنجاه ی وزنه دیرس اتمام به که زدنش نهیس پرس

 رهیخ سقف به زنان نفس نفس و انداخت نیزم یرو را

 . خواستیم داغ آب ریز ساعته مین دوش کی حال دلش.شد

 عظالت و بود شده عرق سیخ حال اش یمشک پوش ریز

 .آمد یم چشم به یکم شکمش ی برجسته و سفت

 لیتردم سمت به و شد بلند شیجا از آمد باال نفسش که یکم

 .رفت



 قدم شیرو قهیدق ده نکهیا از بعد و کرد میتنظ را لیتردم

 .کرد دنیدو به شروع برداشت،

 یعقرب یخالکوب به بود، اش یکنار لیتردم یرو که آرش

 تعجب با و کرد نگاه بود وشیدار چپ کتف پشت در که

 :گفت

 ؟ینشد خسته... گهید زیچ ای یآدم تو موندم _

 نداشت حال. داد ادامه دنشیدو به او به توجه یب وشیدار

 را حواسش دادیم حیترج. بدهد را او جواب طیشرا نیا در

 .کند دنشیدو جمع

 نییپا آن یرو از بعد. دیدو لیتردم یرو را یا قهیدق ستیب

 .دارد جهیگ سر یکم کردیم احساس. آمد

 گرید نفر سه دو از ریغ به و بود شده خلوت باشگاه حال

 .بودند نمانده یباق یکس

 .رفت باشگاه رختکن سمت به وشیدار

 یمشک کتان شلوار و شرتیت با را شلوارش و رپوشیز

 یورزش فیک لشیوسا کردن جمع از بعد و کرد ضیتعو

 .برداشت را اش

 آمد نییپا لیتردم یرو از دنشید با آرش

 .میبر باهم تا ستایوا. شد حاضر زودم چه_



 یمرب از یخداحافظ از بعد و داد تکان یسر وشیدار

 .ستادیا در یجلو و شد خارج باشگاه از باشگاه

. آمد آرش باالخره نکهیا تا ماند منتظر را یا هیدق پنج

 ی رهیخ نگاه مقابل در و انداخت دوشش یرو را فشیک

 :کرد زمزمه وشیدار

 .میبر_

 . افتادند راه باهم دو هر سپس

 احساس وشیدار که بودند برنداشته شتریب قدم ستیب هنوز

 .هستند بشیتعق حال در نفر چند کرد

 را او آرام و زد آرش یبازو به آرنجش با هم نیهم یبرا

 .داد قرار مخاطب

 یها مرد اون هنوز نیبب کن نگاه سرتو پشت گهید کمی_

 .نه ای هستن سرمون پشت یکلیه

 دنید با و برگرداند را سرش آرش رفتند جلوتر که قدم چند

 وشیدار به دهیترس بود شده نفر شش تعدادشان که مردها آن

 داد سرعت کلماتش به و کرد نگاه

 .شدن نفر شش.. آره یوا_

 دیغر وشیدار

 .هستم من. ستین یزیچ. باش آروم_

 .فشرد هم یرو پلک آرش



 .گهید ترسمیم هم نیهم یبرا د  _

 یخلوت و کیتار ی کوچه به یوقت و کرد اخم وشیدار

 .رفت کوچه داخل و کرد کج را رشیمس وشیدار دندیرس

 داد قرار مخاطب را او نگران آرش

 .یکنیم یغلط چه یدار_

 ی خونه از پر کوچه نیا. کن اعتماد بهم و باش ساکت_

 .رونیب زنیریم همه بشه صدا و سر هی. هییالیو

 اضافه مکث با وشیدار و داد قورت را دهانش آب آرش

 .شد الزم اگه: کرد

 وشیدار کردند یط آرام ییها قدم با که را کوچه نصف

 و یکلیه مرد نفر شش به را نگاهش و برگشت کامل

. بود گفته درست آرش. دوخت شانیرو به رو قامت درشت

 .بود نفر شش درست تعدادشان

 .دینکش عقب وشیدار

  حساب؟ حرف:دیپرس تحکم با و کرد اخم

 ستادیا وشیدار مقابل یوقت و آمد کینزد مردها از یکی

 نهیس ی قفسه در محکم و آورد باال را اش شده مشت دست

 .آورد فرود وشیدار ی

 جمع صورتش و شد سخت یا لحظه یبرا وشیدار نفس

 .شد



 .زد داد و آمد جلو بود گر نظاره لحظه آن تا که آرش

 ؟ چخبرته وونیح یهو_ 

 لیسب بلند   قد کل  یه درشت مرد راهنیپ ی هیقی خواست و

 را او و آمد گرید یمرد لحظه همان که ردیبگ را یزیچنگ

 .کرد مهار

 مشت و کرد استفاده مقابلش مرد یپرت حواس از وشیدار

 به مرد دهان و لب. آورد فرود او صورت در را محکمش

 گرید مرد دو آن به بلند یصدا با و شد خون از پر یآن

 .کرد اشاره

 را شیها بازو و شدند وشیدار کینزد گرید مرد دو

 بعد یا هیثان و آمد کینزد یزیچنگ لیسب مرد. گرفتند

 شکم و صورت در همشان سر پشت و محکم یها مشت

 .نشست وشیدار

 از را خودش کرد یسع وشیدار یخون دهان دنید با آرش

 . کند رها دومرد آن دستان

 ن؟یخوایم جونش از یچ .نیکن ولش_

 شانیها پنجره سمت به را ها هیهمسا آرش ادیفر و داد 

 گرید یکی و دیکوب صورتش به ها هیهمسا از یکی. کشاند

 . شودیم یکس چه دعوا نیا روزیپ ندیبب خواستیم

 رها را شیبازو مرد دو شد تار وشیدار چشمان یوقت

 .افتاد نیزم یرو حال یب وشیدار و کردند



 را اش هیقی و نشست دوپا یرو مقابل یزیچنگ لیسب مرد

 .گرفت

 و گرفت را مرد دست مچ خرابش حال وجود با وشیدار

 در و آورد کینزد را سرش یزیچنگ لیسب مرد. داد فشار

 دیغر او گوش

 بعد ی دفعه اگه بگم بهت گفت. رسوند سالم یقائم_

 که باشه حواست یکن بلند زن هی یرو دستتو یخواست

 .نکنه صاف دهنتو و نزاره دستت کف حقتو پدرش

 

 

 .دیکش عقب و کرد ولش کبارهی بعد

 زیچ همه به که وشیدار و کرد دادن فحش به شروع آرش

 .دیخند حال یب بود برده یپ

 وشیدار یها  دندان به را نگاهش آرش رفتند که ها مرد

 :دیپرس نگران و دوخت بود شده آغشته خون به حال که

 ؟یخندیم چرا_

 گشت یکاغذ دستمال دنبال کتانش شلوار بیج در وشیدار

 کردیم احساس دهانش در را خون یشور کهیحال در و

 : داد جواب



 بشه رو روبه باهام خودش نداشته گرشویج وزیپف مردک_

 .فرستاده آدم من واسه

 آب و شد بلند شیجا از یسخت به افتین را دستمال یوقت

 .کرد تف رونیب به را دهانش داخل خون و دهان

 کف نزاره حقتو باباش باش مراقب که فرستاده امیپ بعد_

 دستت

 . قبل از تر بلند و وار وانهید نباریا. دیخند دوباره

 :کرد زمزمه تمسخر پر بعد

  بابا؟ کدوم_

 :دیغر حرص پر آرش

 شونه و شاخ داره باز رهیمیم داره.وانهید یا دیوانه_

 . کشهیم

 که نیهم و گشت لشیموبا دنبال لرزان یدستان با سپس

 سیپل نیماش ریآژ یصدا ردیبگ تماس ده و صد با خواست

 شکر خدارا.دوخت وشیدار به را نگاهش و دیشن را

 . ردیبگ تماس سیپل با تا بود دهیکش عقلش یکی باالخره

 کرد زمزمه و دیکش اش شده پاره یابرو به یدست آرش

 .آوردن فیتشر باالخره_

 

                          ** 



 نشیماش سمت به میمستق و آمد نییپا یکالنتر یها پله از

 .برداشت قدم

 را شیبازو و رساند او به را خودش بلند یها قدم با آرش

 .دیکش

 ؟ینکرد تیشکا چرا کردن اوتت ناک زدن_

 طول بزارن دستشون کف حقشونو که یزمان تا چون_

 ازشون ینشون ای اسم چیه من عالوه به.کشهیم

 . کنم تلف وقتمو خودیب خوامینم.ندارم

 .نشست فرمان پشت و کرد باز را نیماش قفل وشیدار

 محکم را در و گرفت یجا جلو یصندل هم آرش

 . دینگو یزیچ نتوانست.بست

 میتسل.زنهینم جا یزود نیهم به شناسمیم من که یوشیدار_

 . شهینم

 را نیماش نه،ییآ میتنظ از بعد و بست را کمربندش وشیدار

 کرد روشن

 الشیخیب فقط. نزدم جا من. ارین در یباز مسخره آرش_

 .شدم

 .دیشن را آرش یصدا دوباره و انداخت راه را نیماش

 چرا؟ خب_

 .بود روانش یرو آرش دنیپرس سوال



 :دیغر و کرد اخم

 دیبا که دارم یتر مهم یلیخ یها هدف و کارها چون_

 مطمئن. دارن قرار تیاولو یتو ها اون و برسم بهشون

 واصل درک به همشونو بود صورت نیا ریغ در اگه باش

 . کردمیم

 .کرد سکوت آرش

 شناختیم او که یوشیدار نه مگر. بود نطوریهم قطعا

... حاال اما دانشتیبرنم انتقام و کردن یتالف از دست هرگز

 از یحت که بود چه اش یلعنت داشت؟هدف یمهم هدف چه

  بود؟ کرده نظر صرف مزدور یها یاغی آن کردن تیشکا

 دلش یلیخ که یراز. بود پنهان یراز کلماتش پشت 

 .اوردیب در آن از سر خواستیم

 کرد، متوقف آرش ی خانه مقابل را نیماش وشیدار یوقت

 .کرد یخداحافظ رلبیز و کرد باز را کمربندش آرش

 و گرفت را شیبازو وشیدار شود ادهیپ نکهیا از قبل اما

  دوخت؟ او به را خمارش نگاه

 .داد تکان سر آرش

 جان؟_

 .رفت مطلب اطل سر میمستق وشیدار



 منو بابا خوامینم بمونم؟ شتیپ ویروز چند هی تونمیم_

 .نهیبب ینجوریا

 .آمد حرف به ذوق با بعد و کرد نگاهش لحظه چند آرش

 .شمیم خوشحال ایب. نه که چرا داداش، آره_

 سر آرام و گرفت انحنا زور به وشیدار یزخم یها لب

 .داد تکان

 .کرد باز را درب و شد ادهیپ نیماش از آرش

 به را نگاهش و کرد پارک نگیپارک در را نیماش وشیدار

 .دوخت مضحکش لبخند و آرش

 که بود خوشحال و زد لبخند بود فرمان پشت که همانطور

 دوست تنها آرش که چند هر. دارد خودش کنار در را آرش

 .نبود اش یمیصم

 

*** 

 

 را دستش کنار بالشتک نینگ م،یها حرف اتمام از بعد

 .دیکوب سرم در محکم و برداشت

 باور هاشو حرف واقعا تو دختر، سرت اون بر خاک_

 ؟یکرد

 .   دمیمال را سرم و کردم اخم



 :داد ادامه حرص پر

 کنه شروع اول از خوادیم. کنه خرت خواستهیم جان بابا _

 چیه پسر اون ادمهی من که ییاونجا تا ه؟یا غهیص چه گهید

 که شده یچ حاال وقت اون نداشته، تورو دنید چشم وقت

  بشه؟ دوست باهات ادیب خوادیم و کرده گل شیمردونگ

 . زدم صدا را اسمش گونه هشدار

 . نکرد یتوجه چیه

 دوست باهاش یکیکوچ از من. شناسمیم پسرو نیا من بابا_

 رفتار دوستانه هم بودم دوستش که یمن با اون. بودم

 بیعج تو؟بنظرت سمت اومده که شده یچ حاال کردینم

 .خوردش شهینم هم عسل من هی با رو پسر اون ست؟تازهین

 نینگ یها حرف توانستم ینم.شد جمع یناراحت از ام چهره

 با وشیدار که آمد یم ادمی یوقت مخصوصا. کنم باور را

 آدم.کند جبران را گذشته خواهدیم که بود گفته یصداقت چه

  کردند؟ینم کردند،یم رییتغ

 اتفاق اون تموم عالوه به.نینگ کنن رییتغ توننیم آدما_ 

 گذشته مال یکنیم صحبت ازش تو که یندیناخوشا یها

 االنو گذشته خاطر به که نداره یلیدل چیه. االن مال نه بوده

 . دارم اعتماد وشیدار به من هم بعدش. میکن خراب

 را آن شکستنش، از بعد و برداشت کاسه یتو از یا تخمه

 . انداخت دهانش در



 یا گربه چیه که بدون نویا یول ،یراحت که جور هر_

 .رهیگینم موش خدا یرضا محض

 اشاره بود لمیموبا ی صفحه یرو که وشیدار عکس به

 ی گربه نیا مخصوصا:گفت نانیاطم از پر یلحن با و کرد

 یهدف شده کینزد بهت اگه. یراض خود از و حسود

 .  پشتشه

 آور یم زبان بر وشیدار به راجع که یبد ی جمله هر

 ییبدگو دنیشن تحمل من. دادیم خراش را قلبم و شدیم یغیت

 نه. داشتم طاقت من نه. نداشتم او به راجع را گرانید یها

 .قلبم

 تختش یرو از را میمانتو و برخاستم جا از نیهم یبرا

 . شدم دنشیپوش مشغول و برداشتم

 داد باال را شیابروها و برخاست جا از هم نینگ

  کجا؟_

 . دادم را جوابش بودم میها دکمه بستن مشغول که همانطور

 ندارم دوست. تنهاست خونه هم عمه.وقته رید.خونه رمیم_

 . بزارم تنهاش

 را چشمانم و دمیپر جا از گرفت میبازو از که یشگونین با

 . کردم درشت شیبرا

  مرگته؟ چه_



 . دیبرچ لب و کرد مظلوم را اش چهره بالفاصله

 یچ هر. کنم ناراحتت خواستمینم من. طرالن گهید نرووو_

 به که بعدا حاال منگل، ی دختره گفتم خودت بخاطر گفتم

 مطمئن. یکنیم تشکر ازم بار صد یروز یدیرس حرفهام

 . باش

 .دمیمال را میبازو و گذاشتم میبازو یرو را دستم

 ..چونکه کنمینم تشکر ازت_

 کامل را ام جمله رفتمیم اتاقش درب سمت به که همانطور

 .کردم

 . ادینم در درست هات حرف از کدوم چیه_

 در.شدم خارج شان خانه از و کرده تشکر خانم پوران از

 زدن قدم حال در. افتادم راه و دمیکش یقیعم آه بستم که را

 یها شکوفه و درختان سبز یها برگ کردن نظاره و

 مرور ذهنم در نینگ یها حرف که بودم رنگ خوش

 . کردم مشت را دستانم یعصب.شد

 صحبت او به راجع نانیاطم با آنقدر توانستیم چطور نینگ

 دادیم اجازه خودش به چطور کنار، به ها نیا اصال کند؟

 کند؟ قضاوت را وشیدار انهیوحش آنقدر

 اما. درست شناخت؟یم را او.درست بود؟ دوست او با 

 سال نیا شتریب که ییاو بود؟ اندازه چه تا او یرو شناختش

  بود؟ شده بزرگ هیعط عمه شیپ را ها



 بنفس اعتماد با بود، یبود،قو باهوش وشیدار. دانستم من

 .بود طلب تیموفق و فعال. بود

 . فشردم هم یرو پلک

 قبول او به راجع را نینگ یها حرف خواستینم دلم

 من.بودم دهید من که چرا.را اش کلمه کی یحت.کنم

. بودم دهید را یناراحت. بودم دهید چشمانش در را یمانیپش

 . بودم دهید را حسرت

 . بودم مطمئن را زیچ کی و

 .دیگوینم دروغ چشمانش که

 نباریا اما. نبود درست نکاریا دیشا. بود یوانگید دیشا

 اعتماد او به و بدهم دلم دست به را عقلم افسار خواستمیم

 .کنم

 .وجودم ی همه با. قلبم با

 من. بماند یمعمول دوست من با خواستیم او که نبود مهم

 . بودم یراض هم نیهم به

 را لمیموبا میها لباس ضیتعو از بعد دمیرس که خانه به

 .نشستم تخت یرو و برداشتم

 چه ام یاحوالپرس جواب در وشیدار نمیبب تا رفتم تلگرام به

 . دیپرکش لبخندم چتمان ی صفحه دنید با.است گفته

 . بود فرستاده عکس کی تنها. بود نداده جواب



 را قلبم ختنیر فرو شد لود عکس یوقت. زدم عکس یرو

 . کردم احساس

 . دمینال و شد جمع صورتم

 . اایخداا یوااا_

 پاره شیابرو و بود شده کبود اش یاستخوان دیسف ی گونه

 . شد پر اشک از باالفاصله چشمانم. بود شده

  بود؟ آمده سرش به ییبال چه

  بود؟ انداخته روز نیا به را او یظالم کدام

 انگشت با را عکسش یرو و دیچک ام گونه یرو یاشک

 . کردم نوازش شصت

 را اش گونه واقعا داشتم من و بود نشسته نجایا او که انگار

 . کردمیم نوازش

 خودش به شیبد کرده، نکارویا باهات که یکس یاله_

 . برگرده

 را یقیعم درد و دادم قورت بغضم همراه به را دهانم آب

  لمیموبا که کنم پیتا شیبرا خواستم. کردم احساس میگلو در

 .خورد زنگ

 

  دارو_نوش#

  یعباد_یشاد#



 ٨۶_پارت#

 

 . بود خودش. دوختم صفحه به را نگاهم

 گوشم در را لمیموبا و کردم وصل را تماس سرعت به

 . گذاشتم

 . زدم صدا را اسمش هولزده و نگران

 .ووشیدار آقا_

 از روح کردم احساس دیچیپ گوشم در که اش گرفته یصدا

  بود؟ خسته شیصدا انقدر چرا. دیکش پر تنم

 ؟یخوب.. النرط_

 . گرفتم را میصدا لرزش یجلو یسخت به

 یک اومده؟ سرتون ییبال چه.. دمید عکستونو... ممنونم_

 .نگذره ازش خدا کرده؟ نکارویا باهاتون

 ریدرگ اوباش و ارازل تا چند با که ومدمیم باشگاه از_

 . نیهم.شدم

 از یحت من.کردیم فیتعر را هییقض راحت چقدر ن؟یهم

 آمد یم در لرزه به دلم بود گذرانده که یزیچ به کردن فکر

 . شدیم شیر شیر قلبم و

 یوحشتناک طرز به قلبم ضربان. گذاشتم قلبم یرو را دستم

 .بود گرفته سرعت



 .دمینال

 چطوره؟ حالتون االن.. یچ االن_

 را حالم اش جمله. دمیشن را جوابش تا شدم زنده و مردم

 ییسو از و برگرداند اتیح به مرا ییسو از.کرد دگرگون

 . آورد بند را نفسم گرید

 هی آدم که خوبه. شد خوب حالم دمیشن صداتو که االن_

 .بپرسه حالشو که باشه داشته خوب دوست

 شمیپ هیثان چند حال عکس بر و کردم پاک را میها اشک

 .دمیخند

 زمزمه حواس یب و شدم لذت در غرق اش جمله از

 .خوبه حالت که خداروشکر:کردم

 .دادم رییتغ را فعلم تند و شدم اشتباهم متوجه سرعت به اما

 .خوبه حالتون یعنی_

 .دمیشن را اش خنده یصدا

 .طرالن رینگ سخت_ 

 .دمیپرس شوق با و گرفتم گاز محکم را لبم

 کنم؟ صداتون یخال وشیدار نداره یاشکال_

 خنده از یا هیما ته هم لحنش. دمیشن را شیصدا مکث با

 .داشت

 .کن صدام یخال وشیدار. نه_



 .باشه_

 .شد برقرار نمانیب سکوت یکم

 .شکست را نمانیب ی دهنده آزار سکوت وشیدار اما

 نمت؟یبب شهیم بعد ی هفته_

 کردم احساس ند؟یبب مرا خواستیم دلش.شدم زده جانیه

 . است کرده افتیدر اشتباه را اطالعات میها گوش

 . دمیپرس هم نیهم یبرا

  منو؟_

 شد تمسخر از پر لحنش

 رو هیعط نه_

 ی هیعط را هیعط عمه اسم که دارد یلیدل چه دانستمینم

 !بزند؟ صدا یخال

 و زدم یا سرفه. کردم کنترل را خودم اما گرفت ام خنده

 . شدم یجد

  م؟ینیبب گرویهمد کجا_

 .زد سرفه بار چند هم او

 .کشدیم گاریس دارد کردم احساس 

 .کن انتخاب مکانو تو_

 .زدم یلبخند



 .کنم مهمونتون دوستانه ی قهوه هی خوامیم. کافه میبر_

 برام آدرسو. نمتیبیم بعد ی هفته. مونده ادتی که خوبه_

 . بفرست

 . باشه_

 را سکوت او هم نباریا. شد برقرار انمانیم سکوت دوباره

 .شکست

 ؟ یندار یکار_

 را مان مکالمه خواستینم دلم من اما کند؟ قطع خواستیم

 صحبت او. بشنوم را شیصدا هم باز خواستمیم. دهد انیپا

 با. لذت با. بشنوم من و کند صدا را نامم. بشنوم من و کند

 . جانیه با.یسرمست با. یخوش

 کردم زمزمه لمیم خالف بر اما

 .نه_

 دیچیپ گوشم در که یبوق اما ماندم اش یخداحافظ منتظر

 .یخداحافظ بدون هم آن. است کرده قطع دادیم نشان

 نگاه صفحه به شده درشت یچشمان با و دیپر باال میابروها

 .کردم

 چپ به را سرم و نشست میها لب بر یلبخند  بعد یکم اما

 .دادم تکان راست و



 کردمیم نگاه سقف به کهیحال در و دمیکش دراز تخت یرو

 . رانیح و واله.کردم فکر بعد ی هفته به و دمیخند

 یها زخم که خواستم خدا از دل ته از حال همان در و

 .باشد کرده دایپ امیالت بعد ی هفته تا صورتش

******* 
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 درشتش صفحه ساعت بزرگ یها عقربه به را نگاهش

 کافه به آمدنش از ساعت مین. شد منقبض فکش و دوخت

 .بود امدهین هنوز ترالن و گذشتیم

 .بود متنفر یبدقول و ریتاخ از. محکم. فشرد هم یرو پلک

 جوان دختر آن یها نگاه.شدیم تمام طاقتش داشت گرید

 یب. کردیم اش یعصب داشت هم صورتش یرو شخدمتیپ

 نگاه لشیموبا ی رهیت ی صفحه در صورتش به اریاخت

 .کردیم یینما خود شیابرو یرو یکوچک رد هنوز. کرد



 قطعا نبود مهمش هدف شیپ ذهنش و داشت وقت اگر

. گذاشتیم دستشان کف را ها مزدور آن تک تک حساب

 .را تکشان تک

 یصندل یرو از خواست که نیهم و دیکش گردنش به یدست

 کند، یخال شخدمتیپ دختر آن یرو را حرصش و شود بلند

 .دیرس راه از ترالن

 و رنگ دیسف یمانتو. گذراند نظر از را او فاصله همان از

 از رنگش یگریج فیک و داشت تن به یآسمان یل شلوار

 یرو و رفت تر باال نگاهش.کردیم ییخودنما دور

 ششیآرا تنها و بود ساده ی ساده. شد متوقف صورتش

 .بود شیها مژه ملیر

 اما گشتیم او دنبال نگاهش با و زدیم نفس نفس داشت

 .نداد نشان خودش از یواکنش چیه وشیدار

. بگذارد سرش به سر کردنش رید بابت یکم آمد ینم بدش

 .کرد نگاهش و داد هیتک اش یصندل به همانطور

. داد زحمت نگاهش به شتریب و چرخاند را سرش ترالن

 .کند دایپ را وشیدار تا شد موفق باالخره

 ی گوشه که یزیم سمت به و زد یا مندانه روزیپ لبخند

 نشست و دیکش رونیب را یصندل یوقت. افتاد راه بود کافه

 اش گونه یرو یکبود کمرنگ رد و او یابرو به نگاهش

 . دینال و افتاد



 یتو تا معلومه شتریب االن.. صورتتون. وشیدار آقا یوااا_

 . متاسفم واقعا من عکس،

  بود؟ متاسف چه یبرا او بود؟ متاسف

 زد زل ترالن چشمان به میمستق وشیدار

 احساس اد؟یم خوشت یکن معطل مقابلتو طرف نکهیا از_

  ده؟یم دست بهت بودن مهم

 جمله از وضوح به و شد درشت سرعت به ترالن چشمان

 او از را یا جمله هر دنیشن انتظار. خورد جا وشیدار ی

 یها حرف با مخصوصا. بود دهیشن که یا جمله جز داشت

 یادعا و بود دهیشن او از قبلشان دارید در که یا دوستانه

  کند؟ جبران خواستیم ینجوریا.داشت وشیدار که یا

 چشمان یرو که شده درشت چشمان آن با ترالن نگاه

 :  داد دستور آمرانه و محکم وشیدار شد یطوالن خمارش

 . ترالن نکن درشت هاتو چشم_

 رییتغ همه نیا.دیدزد نگاه مکث با و دیگز را لبش ترالن

 مرد نیا ای ؟ آمدنش رید یبرا بود؟ چه یبرا یتلخ و حالت

  بود؟ نگونهیا شهیهم

 دهد یحیتوض و بخورد تکان شیها لب نکهیا از قبل

 .داشت نگاه سمتش به را منو وشیدار

 نگاه نکهیا از بعد و گرفت او دست از را منو ناچار ترالن

 :کرد زمزمه آرام انداخت آن به یکوتاه



 .خورمیم موز ریش من_

 حال همان در و  دیایب تا کرد اشاره شخدمتیپ به وشیدار

 .داد را طرالن جواب یزییآم تمسخر لبخند با

 .بود قهوه قرارمون_

 یزمان تعجبش و انداخت باال را شیابرو یتا کی ترالن

 انداخته دستش.داد سفارش قهوه تا دو وشیدار که شد شتریب

  بود؟

 یزیچ آن از شتریب مرد نیا.کرد نگاه اش یوحش چشمان به

 حق مورد نیا در.بود محور خود و مغرور کردیم فکر که

 . بود نینگ با

 و دیچرخ او ی گونه کمرنگ یکبود یرو مکث با نگاهش

 . دینگو یزیچ نتوانست

  آوردن؟ سرتون رو بال نیا که ییاونا بودن؟ نفر چند_

 . قیدق. نفر شش_

 یچوب گرد زیم یرو را دستانش و گفت ینیه ترالن

 . دیکش جلو را خودش یکم. گذاشت

  ن؟یکرد تیشکا ازشون_

 . نه_

 .دیپرس تر نگران ترالن

 نشون؟یشناختیم_



 .نه_

 نکهیا محض به اما شد برقرار نشانیب سکوت یا قهیدق چند

 رفت و گذاشت زیم یرو را ها قهوه  جوان شخدمتیپ

 .آمد حرف به وشیدار

 .شنومیم. بده حیتوض. خانم طرالن خب_

 .شد متعجب دوباره چارهیب ترالن

 :دیپرس دستپاچه او ی رهیخ نگاه ریز

 بدم؟ حیتوض ویچ_

 بودن داغ تا گذاشت پهن فنجان ی لبه را انگشتانش وشیدار

 .بسنجد را آن

  ؟یاومد رید چرا_

 . کرد دادن حیتوض به شروع یمخالفت چیه بدون ترالن

 لیتعط تر رید ربع کی هم مدرسه و موندم کیتراف یتو_

 یبدقول از من نه مگه.برسم تا شد رید کمی نیهم یبرا. شد

 . ادینم خوشم

 پاکت از یگاریس بعد. کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 .گذاشت اش برجسته یها لب نیب و درآورد

 .زد آن به یپک و زد آتش را گاریس

 .شد افسوس از پر ترالن نگاه

 ن؟یناراحت ای یعصبان که یزمان ای نیکشیم گاریس شهیهم_



 

 

 در و فرستاد رونیب شیها لب نیب از را دود وشیدار

 زیم یرو را دستش بود انگشتانش نیب گاریس کهیحال

 . گذاشت

 لب بر یکمرنگ لبخند او سوال به دادن جواب یجا به

 : دیپرس و نشست شیها

 ؟یبریم لذت یکار چه انجام از ترالن؟ هیچ حتیتفر_

 :کرد اضافه مکث با

 . کافه تو هیبق کردن عالف جز به البته_

 نه انگار.خورد جا او تمسخر پر لحن از گرید یبار ترالن

. بود داده شرح را کردنش رید لیدل شیپ یا لحظه که انگار

 او ی هیکنا به یتوجه و اوردین خودش یرو به کرد یسع

 نکند

 . داد جواب صادقانه

 .خوندنم کتاب و یطراح عاشق من خب_

 ظرف در را آن بعد زد، گارشیس به پک چنگ وشیدار

 . کرد خاموش یا شهیش کوچک

 او دهد فرصت آنکه یب و دینوش را اش قهوه از یا جرعه

 . رفت یبعد سوال سر بپرسد یسوال



 ه؟یچ عالقت مورد کتاب_

 :کرد زمزمه اگونهیرو و زد یلبخند ترالن

 .رهیدز_

  ته؟یشخص کدوم کتاب نیا یتو عالقت مورد تیشخص_

 . رهیدز_

 . انداخت باال را شیابرو یتا کی وشیدار

  نه؟ یدار عالقه رهیدز به یلیخ کال_

 :دیپرس وشیدار و داد تکان سر لبخند با ترالن

  چرا؟_

 فرصت او به و دیپرسیم هم سر پشت و عیسر عامدانه

 او به راجع شتریب داشت دوست.دادینم را دنیپرس سوال

 . بداند

 :داد جواب حوصله با طرالن

 . هیا یقو یلیخ زن چون_

 و دیکش سر آخر ی جرعه تا را تلخش ی قهوه وشیدار

 قهوه چگونه. شد جمع اش یتلخ تصور از طرالن صورت

 د؟ینوشیم عیسر انقدر را

  داره؟ ییها یژگیو چه یقو زن هی نظرت به_

 .دیخند ترالن



 . بود آمده خوشش بحث نیا از

 داد جواب یکل

 یها یسخت برابر در که هیآدم یقو آدم کی نظرم به_

 انعطاف نیح در و، شهینم دیناام و کشهینم عقب یزندگ

 . محکمه سنگ مثل ،یریپذ

  ترالن؟ یهست یا یقو آدم نظرت به_

 :داد جواب بعد یکم و رفت فرو فکر به ترالن

 . باشم یقو که کردم تالشمو کنمیم فکر_

  بود؟ عاشق شتریب ای بود یقو شتریب رهیدز نظرت به_

  دیپرس متعجب دادن، جواب یجا به

  ن؟یخوند کتابو_

 .داد جواب او سوال به نباریا.داد تکان سر وشیدار

 . بود سالم ١۶ یوقت_

 مونده؟ ادتونی االن تا و_

 . زد ینامانوس لبخند وشیدار

 . یول داشتم دوست شتریب انوینوایب.دارم یخوب ی حافظه_

 هی هم اون.نیباش خوندن رمان اهل کردمینم فکر من_

 ...ای عاشقانه رمان



 ی مقدمه یب سوال. دهد ادامه را اش جمله نزاشت وشیدار

 . دیایب بند ترالن نفس شد باعث اش

 ترالن؟ یشد عاشق بحال تا_

 . کرد نگاه ترالن معصوم چشمان به رحمانه یب و دیپرس

 نکهیا از. دیترس. دیدزد را نگاهش سرعت به اما ترالن

 که دیترس. بزند ادیفر را احساسش حد از شیب نگاهش

 .شود رسوا

 دستان و شد یاشک شیها تالش تمام رغم یعل چشمانش

 نشان واکنش قلبش. گذاشت قهوه داغ فنجان دور را لرزانش

 اش نهیس وارید و در به را خودش وار وانهید و داد

 . است افتاده دام به کرد احساس.کوباند

 دادن جواب از توانستیم کاش.دیپرسینم را سوال نیا کاش

 مقابلش مرد نگاه. شدینم اما. کند فرار سوال نیا به

 نیا و شدیم جا به جا چشمانش و ها لب یرو منتظرانه

 یوقت گفتیم چه دیبا. است جواب منتظر دادیم نشان

  بود؟ نشسته مقابلش درست معشوقش

 تا شد زنده و مرد. داد تکان را شیها لب یسخت به ترالن

 .آورد زبان بر را یحرف دو ی کلمه آن

 .نه_

 .زد یا ثانهیخب لبخند وشیدار



 زیچ کی چشمانش و گفتیم یزیچ کی دخترک یها لب

 .گرید

 کی او و. بخواند را نگاهش حرف توانستیم خوب او و

 . بود باهوش یلعنت

 .بپرسد یزیچ ترالن تا بود منتظر

 ترالن تا داد اجازه و نگفت یزیچ نباریا و. شد هم نیهم 

 . اوردیب زبان بر را سوالش

  چطور؟ شما_

 در.زدیم موج حیتفر وشیدار ی سوخته یا قهوه چشمان در

 .داشت انیجر ینگران ینوع او خالف بر اما ترالن چشمان

  ؟طرالن یچ من_

 . کرد نگاه او چشمان به دقت با النرط

  ن؟یشد عاشق_

 . نگذاشت منتظر را او نباریا

 .نه_

 اش قهوه خواست و دیکش یا آسوده نفس وضوح به النرط

 . دیشن را وشیدار یصدا دوباره که بنوشد را

 معجزه. مونهیم معجزه کی مثل عشق کنمیم فکر.. یول_

 تو. کنهیم دگرگونت تماما دهیم رخ تیزندگ تو یوقت که یا

 .. و یکشیم نفس



 انگار شیها گوش و کرد نگاه او به اقیاشت با طرالن

 . ببلعد را او کلمات خواستیم

 :داد ادامه وشیدار

 

 

 نفست هر بخاطر. یکنیم بودن مند ارزش احساس و_

 گهید روز کی نکهیا از یخوشحال و یکنیم خداروشکر

 . یا زنده

 دیپرس یهوش زیت با ترالن

 عشق به راجع خوب نشده عاشق که یکس عنوان به_

 .نیدار اطالعات

  زد یمحو لبخند وشیدار

 . دمیشن ادیز فشویتعر عاشقم یدوستا از_

 دیپرس زده جانیه و مشتاق

  نه؟ ای نیبش عاشق نیدار دوست حساب نیا با_

 . بتونم،آره اگه_

 کنجکاو و رفت فرو فکر به شتریب جوابش دنیشن با ترالن

 قلبش و کرد تکرار ذهنش در دوباره را او ی جمله. شد

  تواند؟ینم مگر:دیپرس عاجزانه



 اشاره اش قهوه به وشیدار دیبگو یزیچ خواست که نیهم

 :گفت آمرانه و کرد

 . شهیم سرد بخور قهوتو_

 یصندل یرو از دو هر دینوش را اش قهوه از یکم یوقت

 رونیب کافه از سفارششان کردن حساب از بعد و برخاستند

 . زدند

 قرار مخاطب را وشیدار طرالن شدند نیماش سوار یوقت

 . داد

 .وشیدار آقا_

 .کرد روشن را نیماش وشیدار

 اول از رو آقا یتونیم میباش دوست باهم قراره که حاال_

 کم بودنم جنتلمن از یزیچ نیا چند هر. یکن حذف اسمم

 . کنهینم

 فتهیخودش صفت دیبا.دیخند و شد سرخ طرالن یها گونه

 . کردیم اضافه او دیجد صفات به هم بودن

 با داشت انگار. دیشن را ترالن پچ پچ یصدا وشیدار

 یرسم را او که بود سخت انقدر یعنی.کردیم نیتمر خودش

  نکند؟ خطاب

 .باشه_

 . زد یپوزخند وشیدار



 . بود نزده صدا را اسمش هم باز

 دیشن را النرط یصدا

 ؟یببر گمیم که یآدرس به منو شهیم_

 دیپرس متعجب وشیدار

 خونه؟ یرینم_

 . بست را کمربندش طرالن

 شنبه پنج امروز آخه.دادم قول.ییجا برم دیبا قبلش نه_

 .است

 آخرش ی جمله منظور ی متوجه و داد تکان یسر وشیدار

 که نیماش. افتاد راه داد را آدرس طرالن نکهیا از بعد. نشد

 نگاه را ترالن متعجب وشیدار ستادیا مینس ی موسسه مقابل

 .کرد

 . بود متعجب هم لحنش

 !است خونه میتی که نجایا_

 .زد یقیعم لبخند طرالن

 . است خونه میتی.بله_

 .کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 داشت؟ سر در یفکر چه زیانگ نفرت خوشگل

  خونه؟ میتی یبر یخوایم یچ یبرا خب_



 داد جواب ذوق با طرالن

 .نمیبب هارو بچه برم خوامیم_

 حرف بدون لحظه چند. کرد متعحب را وشیدار ذوقش

 یب یها بچه ند؟یبب را ها بچه خواستیم.کرد نگاهش

 آدم یادا خواهدیم ای دیگویم راست دانستینم را؟ سرپرست

 . اوردیب در را کوکارین روشنفکر   ریّ خ یها

 :دیپرس طرالن شد یطوالن که سکوتش

  ن؟یاینم شما_

 . کرد نگاهش متفکر و داد جلو را شیها لب وشیدار

 کنم؟ چکار امیب من_

 . دینیبب هارو بچه نیایب_

  شد یطوالن سکوتش یوقت.نگفت یزیچ

 :دیپرس و داد تکان یسر طرالن

 ن؟یندار یکار من با_

 .نه_

 . کرد نگاهش لبخند با طرالن

 . نیباش اتونیمهربون و خودتون مراقب پس.خب یلیخ_



 تا.داد تکان سر جوابش در و شد فشرده وشیدار فک

 ییگو.نکرد حرکت شود موسسه وارد ترالن که یزمان

 . برود همانجا خواهدیم واقعا او شود مطمئن خواستیم

 ی پرده اما. شد موسسه وارد که دید. زد را زنگ که دید

 دادینم اجازه بود شده دهیکش دلش چشم مقابل که یاهیس

 . کور کور.بود شده کور.ندیبب را تیواقع

 :دیغر و نشست اش یشانیپ بر یظیغل اخم 

 که من.هیخوب یلیخ آدم بگه خوادیم مثال یعوض ی دختره_

 . یهست یک واقعا تو دونمیم

 دیخند کیستریه

 زیانگ نفرت خوشگل_

 .شد دور  آنجا از و فشرد گاز پدال یرو را شیپا

***** 

 

 را بود وشیدار ی هیهد که یخوشرنگ بنفش شهیش نکیع

 .دادم تکان دست شیبرا و زدم چشمانم به

 یرنگ. بود گرفته بیعج یرنگ مانیدوست روزها نیا

 بخش آرامش.کمان نیرنگ به لیمتما چندگانه، یرنگ. خاص

 . بایز و



 یدوست حد در را رابطه نیا که آورم یم طاقت دانستمینم

 خواستیم فقط او. کردیم نگرانم هم نیهم.نه ای دارم نگه

 یزیچ آن از شتریب گاه چیه و باشد یمعمول دوست

 .نخواسته

 داد، که یگاز با و داد تکان سر شهیهم مثل جوابم در

 .شد کنده جا از هیثان از یکسر در نیماش

 نیا از شتریب دینبا. کردمیم خوش خودیب را دلم دینبا

 فقط. ام یمعمول دوست. بود دوستم فقط وشیدار. خواستمیم

 آن قلبم تا کردم مرور ذهنم در بار چند را جمله نیا. نیهم

 رامش کردیم یگر یاغی قلبم هم اگر. ردیبپذ را

 هشیتنب که گفتمیم و دادمیم عقلم دست به یشالق.کردمیم

 .برود شیپ تر شیب دینبا که بفهماند قلبم به و کند

 یمانتو به یدست و کردم جا جابه دوشم یرو را فمیک

 شدینم جدا لبم از که یلبخند با سپس.دمیکش رنگم یطوس

 ی کله و سر کبارهی شدم که سالن وارد. شدم مدرسه وارد

 .شد دایپ یکاضم خانم

 و آمد تر کینزد اما دهد جواب بودم منتظر و دادم سالم

 .آورد جلو را سرش

 جمع را صورتش متعجبم و شده درشت چشمان مقابل در

 دیکش بو و کرد

 :دیغر 



 خانم؟ وضعشه چه گهید نیا_

 گفت؟یم را زیچ چه. ختیر قلبم

 حرف به خشم با نباریا که کردم نگاهش صامت همانطور

 .آمد

 یبر یتونینم وضع نیا با. دهیم گاریس یبو پات سرتا_

 .ها بچه شیپ

 :زد غر رلبیز میبگو یزیچ نکهیا از قبل

 معلمشون از دنیکش گاریس ها بچه که مونده کم نیهم فقط

 .رنیبگ ادی

 با کند ادیز نیا از شیب را ماجرا داغ ازیپ نکهیا از قبل

 تو من. یکاضم خانم نیکنیم اشتباه نیدار:گفتم تیجد

 تونستمینم. دنیکشیم گاریس داشتن راننده و بودم نیماش

 یبو که نبود حواسم اصال هم االن. بگم بهشون یزیچ

 ها بچه یبرا که یارزش و تیاهم به توجه با. گرفتم گاریس

 ی دهنده انتقال خودم خوادینم دلم اصال که نیبدون دیبا قائلم

 .باشم ها اون به غلط یزهایچ

 میبرا چقدر هیقض که برسانم باور نیا به را او نکهیا یبرا

 خانم نیکن باور: دادم ادامه یجد لحن همان با است مهم

 شده. دنیدید سالها نیا یط در منو رفتار که شما. یکاضم

 بزنه؟ سر من از ییخطا



 کالس در به نگاهش با و انداخت باال را شیابرو یتا کی

 .کرد اشاره

 .کالس سر دیبر دیبزن عطر هی. خب اریبس_

 امروز.برداشتم قدم کالس سمت به و دادم تکان را سرم

 را خوشم حال توانستینم زیچ چیه که داشتم یانرژ آنقدر

 عطر. یکاضم خانم با کردن بحث یحت. ببرد نیب از

 مانتو و مقنعه به و برداشتم فیک داخل از را رنگم یصورت

 درب دهمینم گاریس یبو گرید شدم مطمئن یوقت. زدم ام

 .شدم کالس وارد و کردم باز را کالس

 .دادند سالم و شدند بلند شانیجا از دنمید با ها بچه

 .نندیبنش که کردم اشاره و دادم را سالمشان جواب خنده با

. آوردم در فمیک داخل از را لمیموبا و نشستم یصندل یرو 

 را ها بچه و کردم پخش لیموبا داخل از یآهنگ بعد

 آهنگ با وینقاش زنگ مییخوایم امروز:  دادم قرار مخاطب

 چطوره؟. میکن شروع

. زدند دست یشاد از هم ها یبعض و دندیخند تکشان تک

 که بود یزندگ بوم یرو ییبایز طرح خندانشان ی چهره

 .شدمینم خسته ذهنم در کردنش ثبت از هرگز

 .شدند مشغول و آوردند در را شانیها ینقاش دفتر

 .شهیهم از بهتر و تر یانرژ پر



 و کرده یخداحافظ ها بچه از آمد در صدا به که آخر زنگ

 برخالف نایم که کردم خداراشکر. آمدم رونیب مدرسه از

 او تمام اتیجزئ با روزید که چرا. نکرد چمیپ سوال روزید

 .بودم گذاشته انیجر در را

 نفس چنان. انداخت ام خنده به حاتمیتوض از بعد واکنشش

 نفس آسوده نگونهیا بحال تا کنمیم فکر که دیکش یقیعم

 .است دهینکش

 زمزمه گوشم در و سخت و سفت. گرفت آغوشم در بعد

 .ام نرفته دست از است خوشحال که کرد

 .دانستینم را زیچ کی او اما

 .شدم سوار و دادم تکان یتاکس یبرا را دستم

 .بودم رفته دست از که بود وقت یلیخ من

 ام ینیب در کرده دم برنج خوش یبو شدم که عمارت وارد

 ی قابلمه یوقت. کشاند آشپزخانه سمت به مرا و دیچیپ

 : کردم زمزمه ذوق با دمید را فسنجان خورشت

 جون آخ_

 .دادم قرار مخاطب را عمه بلند یصدا با بعد

 .عمه عااشقتم_

 در فاصله با سرم پشت عمه دمید برگرداندم که را میرو

 .است ستادهیا آشپزخانه یورود



 سر یا نقره ی لّمه شال و دهیپوش یرونیب یمشک یمانتو

 .بود کرده

 .بود محشر و کیش شهیهم مثل پشیت

 :دمیپرس تعجب با

 هیعط جون عمه نیریم نیدار کجا_

 بود الود بغض لحنش

 .جواد شیپ. امامزاده رمیم دارم_

 را همسرش. شد هم در جواد نام دنیشن با هم من ی چهره

 و بود شده فوت ازدواجشان اول یها سال در که گفتیم

 .بودند کرده دفن تهران در را او تشیوص طبق

 .میبر هم زهرا خاک سر میتونیم ؟یایم باهام هم تو_

 

 

 .شد اشک از پر چشمانم

 .امیم باهاتون منم_

 امامزاده به عمه با خواستیم دلم بودم خسته که نحالیا با

 به که بود وقت یلیخ.بود دهیکش پر مادرم یبرا دلم.بروم

 ریز مادرم نکهیا باور اوقات یگاه. بودم نرفته دنشید

 تنش نداشتم دوست.بود سخت است دهیخواب خاک ها خروار



 را خبرش و رفتمیم دیبا. شود خاطر آزرده و بلرزد قبر در

 .گرفتمیم

. ام شده خسته دانستیم. بخورم را نهارم تا کرد صبر عمه

 از بعد و دمیکش آب را ظرفم شد تمام که خوردنم غذا

 .شدم خارج عمارت از میها دندان دنیکش مسواک

 شهیش به را سرم و نشستم یتاکس در هیعط عمه همراه به

 .دادم هیتک پنجره ی

 و دادم کف از طاقت قلبم ستادمیا زهرا مامان قبر سر یوقت

 خواندم قبر سنگ یرو از را اسمش. ستمیگر یها یها با

. ستمیگر و آوردم ادی به را اش خسته چشمان. ستمیگر و

 ادی به را یروز. ستمیگر و آوردم ادی به را مهربانش لبخند

 .باشد زده داد سرم که نداشتم

 یحت.باشد کرده من با یبد رفتار که نداشتم ادی به را یروز

 احوال ضیمر و ماریب شدت به که عمرش آخر یروزها

 بودند گرفته محبت و عشق از را او ی عصاره ییگو. بود

 .بود مهربان آنقدر که

 مادر.ام بخشنده مادر. ام درمانده مادر. ام چارهیب مادر

 رونیب فمیک داخل از را رنگم دیسف کوچک قرآن. مهربانم

 .شدم الرحمن ی سوره خواندن مشغول و دمیکش

 .خواندم و شد روان میها اشک



 شانه یرو هیعط عمه دست رساندم اتمام به را سوره یوقت

 :دیپرس و نشست ام

  م؟یبر_

 .دادم تکان را سرم آرام

 از هیعط عمه همراه به و گذاشتم فمیک داخل را قرآن بعد

 .میشد خارج امامزاده

 مرا عمه میشد ییرایپذ وارد و میدیرس عمارت به یوقت

 :داد قرار مخاطب

 کالم دو خوامیم.ایب کن عوض هاتو لباس برو جان طرالن_

 .بزنم حرف باهات

 باشه لب ریز. بودند قرمز هنوز اش ینیب و یعسل یچشمها

 نیا به داشتم کهیحال در.شدم اتاقم وارد و کردم زمزمه یا

 صحبت من با یزیچ چه به راجع خواهدیم که کردمیم فکر

 .کند

 رنگ دیسف شلوار و شرتیت با که را ام یرونیب یها لباس

 .بازگشتم ییرایپذ به کردم ضیتعو

 .بود یچا کردن دم مشغول آشپزخانه در عمه

 و انداختم گرمید یپا یرو را میپا و نشستم مبل یرو

 . ماندم منتظرش

 .نشست مقابلم و آمد هیعط عمه بعد یکم



 صحبت خواهدیم یزیچ چه به راجع بپرسم نکهیا از قبل

 . شدم شکه خورد تکان که شیها لب. آمد حرف به کند

 ترالن؟ هیچ وشیدار و تو نیب_

 راه آن به را خودم و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 . زدم

 ه؟یچ منظورتون_

 دیکش باال را اش ینیب

 و تو نیب. گفتم واضح. ترالن یدونیم خوب منظورمو_

  ه؟یچ وشیدار

 در میمستق که بود نگرفته فاصله هم از میها لب هنوز

 :کرد دیتاک و زد زل چشمانم

 .بگو بهم راستشو لطفا_

 .. کجا از شما.. شما_

 . اتاقم ی ازپنجره.دمشید رسوندت که روز اون_

 راستش و دمیچیپ هم در را انگشتانم. کنم مقاومت نتوانستم

 .آوردم زبان بر را

 نیماش با وشیدار ماه نیفرورد پانزدهم چهاردهم راستش_

 نیماش یتو رو اونشب بحث خوادیم که گفت دنبالمو اومد

 ..هم من. میبد ادامه



 را میسع اما بود شده دشوار میبرا گفتمان نیا دادن ادامه

 .کردم

 صحبت. شدم خوشحال یلیخ یحت.. کردم، قبول هم من_

. کنه شروع دوباره خوادیم که گفت بهم وشیدار و میکرد

 ...بعدش و.اول زویچ همه

 .دیلرز میها لب و سوخت چشمانم

 بودم داده که یاطالعات یسخت به و دمیکش میگلو یرو یدست

 .کردم کامل را

 دوست باهام و کنه جبران رو گذشته خوادیم که گفت_

 .باشه

 باشه؟ یدوست نوع چه_

 .یمعمول دوست_

 داد باال را شیابروها 

 دوسش انقدر که یوقت رهیپذ امکان نیا یکنیم فکر و_

 اون ؟یدار نگه حد نیهم در رو رابطه یتونیم ؟یدار

 تونه؟یم

 .دیچک ام گونه یرو یاشک قطره 

 نیا بهش دارم دوست و. میراض طیشرا نیا از من_

 .. که بدم فرصتو

 . دیپر حرفم انیم



 من یول کنم نتیبدب وشیدار به نسبت خوامینم من. ترالن_

 یدوست هی حد در رو رابطه نیا بخواد وشیدار کنمینم فکر

 یا دفعه کی شدن خوب نیا البته و داره نگه یمعمول

  باشه؟ بیعج تونهینم

 و داره کارش پشت یشوم لیدل نیبگ نیخوایم حتما_

. عمه ستین بچه گهید اون یول درسته؟ کنه تمییاذ خوادیم

 رییتغ. میکرد رشد. میشد بزرگ دو هر ما. نطوریهم هم من

 یبرا رو دوباره فرصت هی اقتیل اون کنمیم فکر و میکرد

 . داره گذشته جبران

 . آورد زبان بر را اش جمله آرامش با

 کردم بزرگ وشویدار من. ترالن کن اطیاحت گمیم فقط من_

 و باشه یدوست فقط قصدش که وارم دیام.شناسمشیم و

 .. یبیآس

 .کرد قطع را حرفش شدم بلند که میجا از

 یعسل چشمان در رهیخ و کردم پاک را چشمانم اشک

 کردم زمزمه رنگش

 . بخوابم که رمیم.ام خسته یلیخ من عمه، دیببخش_

 یبرا. بود دشوار میبرا عمه جمالت دنیشن. آمد ینم خوابم

 . ام درمانده قلب و. من

 باشم هیعط عمه جانب از یگرید ی جمله منتظر آنکه یب

 .رفتم اتاقم سمت به و دمیچرخ



*** 

 

 

 سرم را دمیسف شال و زدم شانه حوصله با را میموها

 امروز منتها. رفتمیم موسسه به دیبا و بود شنبه پنج. گذاشتم

 .برسم خودم به شتریب تا بودم آمده خانه به مدرسه از بعد

 یلبخند و انداختم تنم رنگ دیسف شلوار و مانتو به ینگاه

 و آوردم در میمانتو بیج از را آن دیلرز لمیموبا یوقت. زدم

 رسدیم یوقت بود گفته. بود وشیدار. انداختم آن به ینگاه

 . زندیم تک

 . شد قطع تماس بعد یا هیثان

 . شدم خارج عمارت از و برداشتم هم را رنگم دیسف فیک

 .نشستم کنارش و کردم باز را نیماش درب

 یاهیس یآفتاب نکیع و داشت تن به را اهیس چرم کت همان

 . اهیس اهیس. بود من مخالف درست پشیت.بود زده چشم به

 به انقدر چرا بپرسم او از روز کی داشتم دوست چقدر

 . دارد عالقه یمشک یها زیچ و ها لباس

 تر تلخ یبو با که تلخ،. بود شهیهم مثل هم عطرش یبو

 . بود شده مخلوط گاریس

 . کرد روشن را نیماش و داد را جوابم. دادم سالم لب ریز



 خنک کولر وجود خاطر به رونیب خالف بر نیماش داخل

 .دادیم انتقال من به را یخوب حس هم نیهم و بود

 نگاهم و برگرداند را سرش ستاد،یا قرمز چراغ پشت یوقت

 هم اهیس نکیع آن پشت از را نگاهش برق توانستمیم. کرد

 .کنم احساس

 .دادم قورت را دهانم آب اریاخت یب

 .کردیم دگرگون را حالم هم قشیعم نگاه نیهم

 موسسه؟ برم معلم، خانم برم کجا خب_

 .دادم تکان را سرم

  یکرد دایپ یا یمرس یتاکس خوب_

. داشت زین یبیعج حرص یطبع شوخ بر عالوه لحنش

 بود خوب. انداختم نییپا خجالت با را سرم و زدم یلبخند

 . برساند مرا که، بود خودش شنهادیپ که

 .افتاد راه دوباره شد سبز که چراغ

 پارک موسسه درب مقابل درست کوچه، وارد را نیماش

 .چرخاند سمتم را سرش و کرد

 گه؟ید بود نجایا_

 .نجاستیهم_ 

 .کردم نگاهش قیعم و کردم باز را کمربندم

 داد تکان را سرش شد یطوالن که نگاهم



 طرالن؟ یبگ یخوایم یزیچ_

 لحنم در بود تیمظلوم چه هر و گرفتم گاز را لبم ی گوشه

 .ختمیر

 ن؟یاینم شما_

 .زد پوزخند وضوح به

 بخونم؟ ییال ال براشون کنم؟ چکار امیب من_

 صحبت باهاشون ای. نیکن بغلشون مثال.. نیتونیم یول.. نه_

 بچه نیا مخصوصا. دارن ازین ما محبت به ها بچه.نیکن

 خوبه انقدر.نیریگیم یانرژ ازشون یلیخ نیکن باور.. ها

 .که

 .رمیگیم گهید یجا از مویانرژ من_

 لیلیتح فرصت نکهیا از قبل و کرد دراز سمتم را دستش

 بند که انگشتانم یرو را انگشتانش باشم، داشته را واکنشش

 جا به جا دوشم یرو را فمیک بند و فشرد بود، شده فمیک

 .کرد

 .سوخت دستش تماس از انگشتانم. بود داغ انگشتانش

 . سوخت وجودم کل اصال

 . کرد تر رانیو را ام شده آوار دل هم اش جمله

 .هام دوست از مثال_

 .آمدم خودم به یسخت به



 ام نهیس درون حرارات مگرنه نبود دنیکش قیعم نفس یجا

 .کردمیم تیهدا رونیب به را

 .دادم حرکت میها لب به یسخت به

 . کردم اصرار

. خوشتون که مطمئنم من.. ها خوبه یلیخ یول_

 ..بنظرم.ادیم

 حرکتش.شد خم سمتم به کبارهی و برداشت را نکشیع

 و دهم قورت را دهانم آب شد باعث هم نیهم. بود یناگهان

 . بکشم عقب را خودم یکم

 و دوخت چشمانم به میمستق را اش یوحش و خمار چشمان

 .کرد قطع را حرفم

 نه؟ یکن مخالفت بامن ادیم خوشت کال_

 اما. میبگو یزیچ تا کردم بسته و باز را میها لب بار چند

 . بودم کرده گم را کلمات انگار

 . نشد خارج میها لب انیم از ییصدا چیه

 .زد ضربه مینیب به کوتاه اشاره انگشت با

 . ارین فشار خودت به ادیز_

 کمربندش که شد شتریب یزمان تعجبم و دیپر باال میابروها

 .شد ادهیپ نیماش از و کرد باز را



 به افتاد اتفاق نیا یوقت اما. میایب بخودم تا دیکش طول یکم

 .شدم ادهیپ نیماش از سرعت

 :دمیپرس جانیه با و افتادم راه دنبالش ذوق با

 ن؟یایم هم شما جون آخ یوا_

 .فشرد را زنگ و زد را نشیماش قفل

 . گردمیبرم دارم. نه_

 :دیپرس که کردم نگاهش خنده با

  ه؟یچ نجایا مسئول هیلیفام_

 . کردم عجله دادن جواب در منم

 یمیابراه خانم_

 در ی آستانه در یمیابراه خانم و شد باز در بعد یکم

 .شد انینما

 او و نشاند لب بر یلبخند یمیابراه خانم دنید با وشیدار

 داد قرار مخاطب را

 .میاومد ها بچه از دیبازد یبرا. ریبخ وقتتون. سالم_

 موزه از خواستیم انگار. دمیخند دیبازد ی کلمه به دل در

 . بود برده کار به را کلمه نیا که کند دنید

 :داد ادامه و کرد اشاره من به که بعد یکم

  .طرالن و من_



 من دنید با و آورد رونیب را سرش یکم یمیابراه خانم

 .زد یینما دندان لبخند

 .نییبفرما ن؟ییشما جان طرالن ا  _

 .رفت کنار در یجلو از بعد

 به یمیابراه خانم اطیح داخل به ورودمان محض به

 : دیپرس و کرد اشاره وشیدار

 ؟یکنینم یمعرف جان طرالن خب_

 او دیبا چطور که کردمیم فکر داشتم و زدم زل وشیدار به

 .دمیشن را بمش یصدا که کنم یمعرف را

 .کمال خانم نامزد هستم بزگمهر وشیدار_

 

 

 تپش از بود گفته که یزیچ تصور از یا لحظه یبرا قلبم

 بود؟ داده من به که بود ینسبت چه نیا.ماندم مات و ستادیا

  بود؟ گفته یزیچ نیچن چه یبرا

 زبان بر که یزیچ از ریغ به دیبگو یزیچ هر توانستیم

 یبرا حرفه پنج ی کلمه همان مفهموم و معنا. بود آورده

 . بود نیسنگ قلبم

 یبیعج یگرما بودم،بلکه نشده ناراحت که نیا بر عالوه

 .شدم غرق یقیعم یخوش در و گرفته فرا را قلبم دور زین



 پر قلب یرو را دستم تا کردم کنترل را خودم یسخت به

 . نگذارم تپشم

 به را سکوتم انگار. کرد نگاهم لبخند با هم یمیابراه خانم

 .بود گذاشته خجالتم یپا

 خانم یصدا که بودم مانده مبهوت و مات همانطور

 . دمیشن را یمیابراه

 خوشبخت که انشاهلل جان، طرالن بهت گمیم کیتبر_

 .نیبش

 .دادم را جوابش نفس یب

 .ممنون_

 دنمید با ها، بچه میبرو داخل تا کند تعارفمان نکهیا از قبل

 خنده یصدا. بردند ورشی سمتم به و شدند بلند شانیجا از

 . کرد ریسراز وجودم به را عشق شانیها

 .کردند نگاهم خنده با و دندیچیپ دورم را دستانشان

 لحنم در داشتم عشق چه هر و دمیکش سرشان به یدست

 . ختمیر

 . نینیریش انقدر که من برم قوربونتون یاله_

 به را سرم. نبود نشانیب سایپر. شدم یزیچ متوجه بعد یکم

 .شد انینما میها لب بر یلبخند و چرخاندم وشیدار سمت



 کرده حلقه او ی دهیکش یپا دور را دستش کوچک یسایپر

 انگار. کردیم نگاهش داشت تعجب با هم وشیدار و بود

 .دهد نشان دیبا یواکنش چه دانستینم. که

 .کردم کمکش

 !کن بغلش وش؟یدار یهست یچ منتظر_

 .کرد نگاهم و کرد بلند را سرش

 ! بود چه یبرا چشمانش خشم دانمینم

 .بود بیعج و خونسرد اما لحنش

 .کنم بغلش تونمینم که ینجوریهم_

 .دمیخند

 ؟یریبگ استخاره قبلش یخوایم ؟ینطوریهم یچ یعنی_

 .کرد دراز سایپر سمت به را دستانش

 ایب_

 اخم دنید با بودم منتظر لحظه هر و کردم نگاه سایپر به

 پنجه یرو تعجبم کمال در اما فتندیب هیگر به وشیدار یها

 وشیدار سمت به را کوچکش دستان و ستادیا شیپاها ی

 .کرد دراز

 بدون و گرفت آغوشش در را او اطیاحت با هم وشیدار

 وارد باشد یمیابراه خانم جانب از یتعارف منتظر نکهیا

 .شد خانه



 یمیابراه خانم تعارف با و فرستادم رونیب صدا پر را نفسم

 .شدم خانه وارد ها بچه همراه به

 یرو سایپر. دیچرخ وشیدار یرو نگاهم نشستم یوقت

 که دادیم نشان وشیدار ی چهره و بود نشسته شیپاها

 .ندارد یتیرضا طیشرا نیا از چندان

 .دادم قرار مخاطب را سایپر

 .نجایا ایب زمیعز سایپر_

 .گشودم گرفتنش آغوش در یبرا را دستانم بعد

 بچه کردم نوازشش نکهیا از بعد نشست، آغوشم در یوقت

 .دادم قرار مخاطب را ها

 ن؟یدار یچ مشق ها بچه خب_

 مختلف شانیها درس دمید یوقت و دادن جواب تک تک

 :گفتم تاینها است

 .بخونم کتاب براتون بعدش تا نیاریب مشقاتونو نیبر_

 ییجا تا.بازگشتند شانیها دفتر و کتاب با کدام هر و رفتند

 در. سندیبنو را شانیها مشق تا کردم کمکشان توانستمیم که

 از و آورد یچا وشیدار یبرا یمیابراه خانم هم مدت نیا

 .کرد ییرایپذ او

 یرو یچندگاه از هر را وشیدار بیعج و رهیخ نگاه

 یزیچ خواهدیم کردمیم فکر و کردمیم احساس خودم



 را سرش کردمیم شکار را نگاهش که هربار اما. دیبگو

 .دینوشیم را شیچا از یا جرعه و انداخت یم نییپا

 دراز بابالنگ کتاب دیرس اتمام به ها بچه یها مشق یوقت

 دشیجد بخش خواندن مشغول و آوردم در فمیک داخل از را

 .شدم

 نشسته خواب رخت در کهیحال در غروب کینزد شبید» 

 نیا در یزندگ از و کردمیم نگاه باران به پنجره از و بودم

 با پرستار بودم، شده خسته یبدجور بزرگ ی دانشکده

 رز یصورت یها گل نیباتریز از پر یدراز دیسف ی جعبه

 گل از بهتر تازه. آمد بود شده نوشته آن یرو من اسم که

 و کج زیر حروف و بامزه خط با شیرو که بود یکارت ها،

 شده نوشته مودبانه یلیخ امیپ( باکالس یلیخ اما) سرباال

 هیهد نیاول ها گل نیا. تشکر ایدن کی باباجون ممنون. بود

 اگر. ام کرده افتیدر عمرم در من که است یا

 «..دیخواهیم

 م،یخواند کتاب ها بچه با بودم ها بچه شیپ که یساعت دو

 که ییکارها و.میدیکش ینقاش و میخواند شعر م،یزد حرف

. میکرد یباز یل یل. میکرد هم میبود نکرده بود وقت یلیخ

 .دبرنا بعد ل،یفام و اسم بعد

 

  دارو_نوش#



 

 احساس من و. کرد نگاهمان سکوت در همچنان وشیدار و

 ییها حرف. دارد گفتن یبرا حرف ایدن ایدن سکوتش کردم

 . بودند شده خفه نطفه در که

 تپش پر قلبم و شد قفل چشمانش در چشمانم یا لحظه یبرا

. شدمینم خسته ها چشم نیا به کردن نگاه از چگاهیه.دیکوب

 .چگاهیه

 به وشیدار مینشست نیماش در و میشد خارج که موسسه از

 .آمد حرف

 .معلم خانم بود خوب یلیخ_

 آمدم ذوق به منم بود مشهود کلماتش در که یذوق از

 ن؟یگیم واقعا_

 داد جواب یجد

 . گمیم واقعا_

 کردم زمزمه دل ته از

 . خداروشکر خب_

 . قیعم.کرد نگاهم و چرخاند را سرش

 .آوردم کم نفس شد یطوالن چشمانم یرو که نگاهش

 :دمیپرس یسخت به



 ؟یکنینم حرکت_

 ؟ منه شانس ای یخوب انقدر شهیهم_

 .آورد بند را نفسم خمارش لحن

 نیا ظاهرا.دادم قورت بود که یا یسخت هر به را دهانم آب

 .بود بسته قلبم و من ینابود به کمر امروز مرد

 . شد یجار میها لب بر کندن جان با کلمات.دیلرزیم میصدا

 . بهم. نیدار.. لطف یلیخ شما.. شما_

  کرد تنگ را اش یوحش و دهیکش چشمان

 کنمینم لطف کس چیه به من دوما،. تو نه، شما نکهیا اول_

 .چکسیه.طرالن

 هر انجام توان که بود عیسر آنقدر حرکتش.شد خم سمتم به 

 . دادم دست از را یواکنش

 و بود متر یسانت چند تنها میها لب با اش گونه ی فاصله

 .دادمیم جان داشتم

  کرد؟یم چه داشت

 .بست و گرفت را کمربندم

 . نگفتم بهت کردن لطف یبرا هم نویا_ 

 کینزد ی فاصله آن در چشمانش، به کردن نگاه از

 . ختمیگر



 .ماند حالت همان در. برود عقب نداشت قصد

 احساس کرد حرکت انگشتم یرو آرام که اش اشاره انگشت

 . ختمیر فرو درون از کردم

 .ببلعند را هوا تا گرفتند فاصله هم از میها لب

 :کرد زمزمه یخونسرد با خرابم حال به توجه یب

 ..طرالن.. که؟ یفهمیم_

 تمام.دمیفهمینم چیه. دمیفهمینم. نه.کردم نگاهش عاجزانه

 نفس عطر و گرمش انگشت تماس شیپ من حواس و هوش

 .بود رشیگ

 او با توانمیم کردمیم فکر که بودم احمق چقدر چارهیب من   

 داشتم.نداشتم را طاقتش من. ابدا. نه.بمانم یمعمول دوست

 میبگو توانستمینم یوقت ،یلعنت یکینزد نیا. دمیکشیم عذاب

 و کشتیم مرا. کشتیم مرا هستم عاشقش و فتهیش چقدر

 .کردیم نابود

 و همه. خمارش لحن.شیها فیتعر ش،یها حرف نگاهش،

 دیکشیم یبطالن خط و کردیم خود یب خود از مرا همه

 دوست فقط او گفتیم که ییها ادیفر.عقلم یها ادیفر یرو

 . بس و است تو

 دمینال بایتقر

  عقب؟ نیبر شهیم_



 .دیپرس یجد برود عقب نکهیا یجا به

  بگم؟ دوباره ای بهت گفتم یچ یشد متوجه اصال_

 .دمیکش عقب را دستم

  دمیپرس کالفه و حواس یب

  و؟یچ_

 دیپرس سوالم به توجه یب و داد جلو را شیها لب

 !دهیپر انگار رنگت طرالن؟ خوبه حالت_

 . رفت باال یوحشتناک طرز به قلبم ضربان

  بودم؟ شده رسوا نکند بود؟ برده یپ حسم به نکند

 . کردیم رحم چارهیب من به خدا کاش. دیفهمینم کاش

 . بود تر سخت هم مرگ از میبرا او مقابل شدن رسوا

 . داشتیبرنم سرم از دست دادمینم جواب اگر

 . خوبم_

 همان.دیایب باال که آمد ادشی تازه نفسم دیکش عقب یوقت

 بود گذاشته میرو یقیعم ریتاث چنان کوچک لمس و یکینزد

 چشمانش در و اوردهین باال را نگاهم راه طول تمام در که

 .نکردم نگاه

 .میبود دهیرس عمارت مقابل آمدم خودم به تا

 .کردم تشکر لب ریز و کردم باز را کمربندم



 .بستم را در و شدم ادهیپ نیماش از سرعت به

 نییپا را نشیماش یدود ی شهیش فتدیب راه نکهیا از قبل

 :گفت و دیکش

 .من مکان میریم بعد یسر_

  بود؟ کجا گرید او مکان

 .باشه_

 . زد چشمانش به را اهشیس نکیع

 راحت انقدر کجاست مکان یدونینم یوقت باشه ادتی_ 

 . خوب دختر نکن موافقت

 :داد ادامه یریگ نفس لبخند با دیپر باال که میابروها

 .کنم خفتت جای ببرمت بخوام دیشا_

 مرده خجالت از اش جمله نیا با من اما بود شوخ لحنش

 به یا شرمانه یب افکار اش جمله خاطر به که چرا. بودم

 .بود آمده ذهنم

 .دمیچرخ و گرفتم گاز را لبم

 شینما به شیبرا را خرابم حال ام چهره حالت نکهیا از قبل

 . بگذارد

 کیالست غیج یصدا فشردم زنگ یرو را دستم که نیهم

 .دمیشن را شیها



 مانده جا نشیماش کوچک اتاقک در هنوز من اما بود، رفته

 .بودم

 

******* 

 

 

 دمیشن ییرایپذ داخل از را عمه بلند یصدا

 .اومده خانم نینگ جان، طرالن_

. گرفت ام خنده بود چسبانده نینگ اسم کنار که یخانم از

 . آمد یم نینگ به که بود یزیچ نیآخر بودن خانم

 شانه از بعد و بستم را یمیابراه نادر دود   بدون آتش کتاب

 .شدم خارج اتاق از میموها زدن

 سمتم به دنم،ید با بود عمه با یپرس احوال مشغول که نینگ

 .دیکش درآغوشم محکم و آمد

 شیشاپیپ تولدت من، مونگل بشم قوربونت یاله یوااا_

 .مبارک

 بود؟ چندم امروز مگر تولدم؟

 ن؟ینگ چندمه امروز مگه_

 چشمانم به را درشتش چشمان و آمد رونیب آغوشم از

 .دوخت



 بهشتیارد پنج_

 به یلبخند هیعط عمه. بود تولدم گرید روز پنج یجد یجد

 .رفت آشپزخانه سمت به و دیپاش میرو

 وارد یوقت. کشاند خود دنبال مرا و دیکش را دستم هم نینگ

 حرف به فراوان ذوق با و نشست تخت یرو میشد اتاق

 .آمد

 .دارم برات جور وا جور و خوب یها برنامه یکل_

 :داد ادامه و چاندیپ فرش یموها دور را انگشتش

 من یول تره، دار جا و بزرگتر یلیخ شما عمارت چند هر_

 .رمیبگ خودمون ی خونه یتو تولدتو جشن خوامیم

 .یبد زحمت خودتو خوادینم زم،یعز ستین الزم ن،ینگ نه_

 داد تکان هوا در را دستش

 .یزحمت چه. نمیبب شو خفه_

 عمه و شد باز در میبگو یزیچ جوابش در نکهیا از قبل

 .شد اتاق وارد یچا ینیس با هیعط

 دختر کی ژست نینگ. گذاشت نیزم یرو را یچا ینیس

 :زد غر که دمیخند لب ریز. گرفت خود به را مودب و خانم

 .درد_



 که یآرام لحن با و دوخت عمه به را نگاهش باالفاصله بعد

 قرار مخاطب را عمه داشت تفاوت قبلش هیثان چند لحن با

 داد

 .نیدیکش زحمت یلیخ. جون هیعط نکنه درد دستتون_

 زد یموقر لبخند عمه

 .جان نوش_

 شروع را نطقش اقیاشت با نینگ شد خارج اتاق از یوقت

 .کرد

 ...که برات رمیبگ یا یمهمون هی. گفتمیم داشتم_

 .دمیپر حرفش انیم

 ،تازهیبنداز زحمت یتو خودتو ستین الزم واقعا نینگ_

 . باشه سختش ممکنه هم مامانت

 رد یرو ردش بودم مطمئن که گرفت میبازو از شگونهین

 .است مانده یباق دمیسف

 میبفرست مامانمو قراره. جان دختر نباش مامانم نگران تو_

 . میبگذرون خوش یکل شب تا هم خودمون بره،

 شیچا فنجان و دیکش غیج یخوشحال با شد تمام که حرفش

 .برداشت را

 به یفکر که بود شدیم بلند یچا از که یبخار به نگاهم

 .زدم یقیعم لبخند و دیرس سرم



 :دیپرس قمیعم لبخند دنید با نینگ

. رهیخ ی دختره شد باز شتین که یکنیم فکر یچ به ه؟یچ_

 بر خاک یکارها مامانم، نبود در یکنیم فکر یدار حتما

 .آره یبد انجام یسر

 هوا در سرت بر خاک ی نشانه به و آوردم باال را دستم

 .دادم تکان

 خوب چقدر که، کردمیم فکر نیا به داشتم. وونهید نه_

 ...که شهیم

 .کردم مکث یکم

 دیغر نینگ

 ؟یچ که شهیم خوب ،یرینم یا_

 .گرفتم گاز را لبم

 .میبگو چگونه را ام جمله دانستمینم

 و گذاشته کنار را ترس تینها در.دمیترسیم واکنشش از

 . آوردم زبان بر را قلبم ی خواسته

 .میکن دعوت هم وشویدار که_

 آمد حرف به خشم با کردم کامل را ام جمله که نیهم

 فتشیش انقدر تو که داره یچ بشر نیا دونمینم من ااایخدا_

 ...واقعا تو بعد نچسبه نچسبه مونه،یم تفلون مثل اروی. یشد



 نگونهیا او به راجع یکس خواستینم دلم. شدم یعصب

 .کند صحبت

 کردم قطع را حرفش

 که ینجوریا هم اصال ؟یباش ساکت لطفا شهیم نینگ_

 .ستین یگیم

 .کرد کج را لبش و کرد دراز را شیپاها

 اون یکی یخوب تو یکی.هیگیم تو که یجور اون باشه_

 یعوض باز دختر خط هفت ی شازده

 .انداختم باال را میابرو یتا کی و دمیخند

 به باشه هم دختر از پر دورش اگه اون بازه؟ دختر اون_

 محل یلیخ چکسیه به واقع، در.زارهینم محل یکس

 . هاش دوست از ریغ به زارهینم

 .تمسخر پر منتها. دیخند هم او

  گفته؟ بهت ینجوریا.. آره؟ یدوستش هم تو البد_

  داره؟ یاشکال.دوستمه آره_

 اشکاله از پر همش_

 کج ام شانه سمت به را سرم بعد یکم. دمیکش یقیعم آه

 . شکستم را نمانیب سکوت و کردم

 هم وشیدار بزار یریبگ تولد برام یخوایم اگه. نینگ_

 .دوستمه اون نباشه یچ هر. کنم دعوت



 .کردم حلقه شیها شانه دور را دستم و رفتم جلو یکم

 .هست هم تو دوست تازه_

 را ام خنده یجلو زور به که کرد نگاهم خصمانه چنان

 آرام و آمد کوتاه یناباور کمال در بعد یکم اما. گرفتم

 کرد زمزمه

 تو بخاطر فقط یول.باشه_

 .دادم را جوابش شوق با و دمیبوس را اش گونه

 .نینگ یماه یلیخ_

 .زد لبخند یا بامزه حالت با و داد باال را شیابروها

 .دونمیم_

 

 

 کردم نگاهش و آمدم رونیب آغوشش از

 بکنم؟ ازت گهید خواهش هی تونمیم حاال_

 .کرد نازک یچشم پشت

 .دمیم انجام ادیب بر ازم اگه بگو ؟یچ_

 گرفتم گاز را لبم

 ؟یکن دعوتش خودت یبزن زنگ شهیم_

 زد پوزخند تنها اما. شود یعصبان کردمیم فکر



 داده؟ من به شمارشو حضرت یاعل یکرد فکر چرا_

 :دمیپرس تعجب با

 ؟یندار شمارشو یعنی_

  میندار ارتباط باهم وقته یلیخ ما_

 .آها_

 .کرد ام شکه اش جمله.دمیشن را شیصدا بعد یکم

 .بزنم زنگ بهش بده بهم لتویموبا_

 دمیخند دل ته از

 واقعا؟_

 کرد دراز سمتم به را دستش 

 .نشدم مونیپش تا بده آره_

 یرو یوقت. گذاشتم دستش کف را لیموبا جانیه و ذوق با

 احساس را قلبم ضربان رفتن باال گرفت تماس و زد اسمش

 .کردم

 داد تکان سر افسوس با و گذاشت گو بلند یرو را صدا

 .بدبخت عاشق_

 گوشم به اش مردانه و بم یصدا که بود زدن غر حال در

 .کرد رانمیو گفتنش جانم.گفتم یآرام یوا اریاخت یب و دیرس

 .شوم خفه تا دیکش نشان و خط میبرا چشمانش با نینگ



 من و داد قرار مخاطب را او و زد یا یمصلحت ی سرفه

 .شدم شوکه اش یرسم لحن از

 خوبه؟ حالتون بزرگمهر یآقا سالم_

  ؟یخوب. سالم_

 یپرس احوال نگونهیا که بود شناخته را او. کردم تعجب

  کرد؟یم

 کرده تعجب که دادیم نشان هم نینگ ی رفته باال یابروها

 . است

 ن؟یشناخت_

 نیا بهت یبردار پخش رو از صدامو اگه یول. نه_

 . یکن یمعرف خودتو که دمیم فرصتو

 اش یهوش زیت از من چشمان و دیخند حرص پر نینگ

 پخش رو شیصدا که بود شده متوجه چگونه. شد درشت

  است؟

 نیا یجلو شتریب را حواسم دیبا. دادم قورت را دهانم آب

 به شیجلو تمیثیح و آبرو تمام نه مگر کردمیم جمع مرد

 . رفتیم غمای

 . حرص پر. داد را جوابش نینگ

 بخاطر بزرگمهر، یآقا گرفتم تماس دوستم بخاطر من_

 . طرالن



 :داد را جوابش یبیعج یخونسرد با.دیخند

 ویگوش بود نیا از ریغ اگه چون کوچولو، خانم دونمیم_

 . کردمیم قطع روت

 . کرد بارانم فحش نگاهش با و داد تکان سر افسوس با نینگ

 یریتاث اما. نشود یعصبان تا دیکش قیعم نفس بار چند

 . زد داد و شد بلند شیصدا تن که چرا.نداشت

 . جان پسر نمینگ من_

 قربان بار هزار دل در و دمیشن را اش خنده یصدا مکث با

 . رفتم اش صدقه

  د؟یخرینم دوچرخه براش مامانش که کوچولو نینگ ن؟ینگ_

 به دوباره وشیدار یصدا. نداد یجواب و کرد اخم نینگ

 . دیرس گوش

 بود؟ شده تنگ برام دلت_

 .دیخند پرحرص و بلند بلند نینگ

 بابالنگ نمتیبب دارم دوست چقدر یبدون اگه آره یوا_

 .دراز

 جواب وشیدار کردمیم فکر. بود تمسخر سرتاسر لحنش

 خونسردانه هم نباریا وشیدار  اما بدهد او به یزیت و تند

 . داد را جوابش



 یوقت که یکردیم خواهش ازم چقدر موقع اون ادتهی_

 باهم هم دوران اون چند هر م؟یکن ازدواج باهم میشد بزرگ

 .میکردیم یباز نامزد یکل

 یحت بکشد خجالت داشت حق. شد سرخ نینگ یها گونه

 .بودم شده قرمز شرم شدت از او یبجا هم من

 داد جواب مسلط.اوردین کم نینگ

 نگه ذهنم تو مهمو خاطرات من اد،آخهینم ادمی متاسفانه نه_

 .دارمیم

 شیبرا یارزش که بود گفته او به رسما. گرفتم گاز را لبم

 .ندارد

 به یشکن دندان جواب وشیدار که بودم مطمئن گرید نباریا

 . شکن کمر جواب کی. شکن دندان اما. داد جواب. دهد او

 ازدواج باهات صورت هر در من.نینگ نکش خجالت_

 نه یبود خواهرم مثل یکیکوچ همون از تو. کردمینم

 . شتریب

 داشت رسما هم نینگ. ماند باز دادنش جواب مدل از دهانم

 .شدیم نابود حرص شدت از

 کردم نگاهش التماس با. کند قطع خواهدیم که گفت رلبیز 

 لحنش. کرد پر را مانیها گوش وشیدار یصدا بعد یکم و

 .بود یجد نباریا

 .کنم قطع دیبا. نینگ بگو کارتو_



 .آمد حرف به بالفاصله نینگ

 ؟یایم ما، ی خونه طرالنه، تولد گهید روز پنج_

 .کرد دارم غصه جوابش اما کند موافقت کردمیم فکر

 .کنم فکر دیبا_

 داد را جوابش کوتاه اما حرص پر نینگ

 .کن فکر برو باشه،_

 میموبا و کرد قطع باشد او جانب از یجواب منتظر آنکه یب

 .کرد پرت نیزم یرو را

 :دمیپرس ناباور

 ؟یکرد قطع چرا یواا_

 رمیتحق نیا از شتریب تا کردمیم صبر کردم؟یم چکار دیبا_

 .پاک روان مردک کنه؟

. بود یعصبان.شد دنشینوش مشغول و برداشت را شیچا

 به عادت او و بود شده سرد شیچا که چرا. بود مشخص

 . نداشت سرد یچا دنینوش

 نگاه درشتش چشمان و خورده گره هم در یابروها به

 .دادم تکان یسر و کردم

 راه از زودتر ماه بهشتیارد ده تا بودم منتظر صبرانه یب

 حتما لجباز شق کل ی نهیرید دوست دو نیا تقابل. برسد

 .بودیم یدنید



*** 

 

 

 ی هیسا و قرمز رژ به. انداختم نهییآ در ام چهره به ینگاه

 . چشمانم اهیس ملیر و دهیکش چشم خط به.رنگم یا نقره

 نیا کم شیآرا از نینگ فیتعر اگر. دادم باال را میابروها

 شد؟یم محسوب چه ظیغل شیآرا پس بود

 شلوار و کت به یدست.بودم شده متفاوت کالم کی در

 اما بزنم صدا را نینگ خواستم.دمیچرخ و دمیکش ام یطوس

 شیصدا به میصدا تا دادینم اجازه آهنگ ی کننده کر یصدا

 . شد باز لحظه همان اتاق درب خوبم شانس از. برسد

 من برعکس  . زدم لبخند نینگ دنید با و چرخاندم را سرم

 ی دکلته راهنیپ او بودم کرده انتخاب دهیپوش لباس که

 .داشت تن به بود خورده برش رانش تا که یبلند یمشک

 درشتش چشمان ییبایز زین بود گذاشته که یا یطوس لنز 

 . بود کرده برابر چند را

 .رساند مقابلم را خودش و دیخند ذوق با دنمید با

 .بزنم چرخ تا کرد وادارم آوردنش باال با و گرفت را دستم

 میها گونه طرف دو را دستانش تینها در و زد یسوت

 .آمد حرف به جانیه با و گذاشت



 هفت دراز بابالنگ.پتیت نیا با من بشم قوربونت یاله_

 .کنهیم غش حتما نتیبب خط

 آرام و آمد میها لب بر خنده بود داده وشیدار به که یلقب از

 . دادم را جوابش

 .ادیب اگر_

 دارش گل رنگ یریش دراور یرو از را ادکلنش

 پشت و دیپاش شیگلو یرو را آن اتیمحتو از یکم.برداشت

 .کرد نازک یچشم

 خودش دوست تورو بود گفته خودش که همونطور اگه_

 یا یمهمون یتو باشه هم خداش از تازه. ادیم کنه حساب

 .باشه داشته حضور میهست ما که

 :دیپرس مکث با و دیکش کوتاهش یمشک فر یموها به یدست

  م؟یبر_

 خارج اتاقش از باهم و گرفت را دستم. دادم تکان را سرم

 .میشد

. بود گذاشته تمام سنگ میبرا بود گفته نینگ که همانطور

 سالن وسط و بودند آمده جشن نیا یبرا یادیز تیجمع

 رنگ دیسف زیم طرف دو. بودند رقص مشغول افراد شتریب

 گرفته قرار یستون حالت به یمشک و دیسف یها بادکنک

 کرده ییایرو را فضا ،یکیتار آن در تیال بلک نور و بود

 .بود



 از بود پر و داشت قرار ییرایپذ گوشه که یبزرگ زیم به

 نینگ گوش در   را سرم و کردم نگاه یدنینوش و یخوراک

 .کردم خم

 .نکنه درد دستت. هیعال واقعا زیچ همه نینگ_

 .کشاند زیم سمت به مرا و داد تکان یسر

 را آن و کرد پر رنگ قرمز یدنینوش از را بزرگش جام

 بود، غویج غیج نینگ. کردم نگاهش. دیکش سر نفس کی

 در هرگز اما. بود غرو غر و رک ن،یبدب بداخالق، یگاه

 . بود نگذاشته کم میبرا یدوست

 کرد اشاره سالن وسط به و گذاشت زیم یرو را جامش

 .میبرقص میبر_

 آبشار ریز را آن و برداشتم ها وهیم ظرف از یالسیگ

 .بردم شکالت

 .امیم بعدا من برو تو_

 طعم.خوردم را آن لذت با و گذاشتم دهانم داخل را السیگ 

 . بود العاده فوق شکالت با السیگ زیانگ وسوسه و ترش

 و گرفت را دستم بعد. کرد روانه سمتم یا غره چشم نینگ

 .برد سالن وسط خودش با مرا



 نیا به من و کرد دنیرقص به شروع یدار خنده طرز به

 انداختن تخته شلنگ به چقدر حرکاتش که کردم فکر

 . دارد شباهت

 حرکات در تا کرد وادار زین مرا و گرفت را دستم دو هر

 .شوم کیشر موزونش

 و دمیرقص کردیم برخورد یفرد با تنم مدام نکهیا نیح در

 و بود در به نگاهم کهیحال در. دادم تاب آهنگ با را خودم

 .بودم او منتظر وار وانهید

  آمد؟ ینم چرا پس

 دهیکش نینگ که یزحمات و شیها یکوبیپا تمام با جشن نیا

 .آمد ینم حساب به جشن میبرا او بدون بود،

 کاش. خواستیم را او هم وار وانهید. خواستیم را او دلم

 . کردیم یماندن ادی به میبرا را امشب و آمد یم

 .ستادیا مقابلم و شد در به نگاهم متوجه نینگ

 تکان را سرم. شد گم آهنگ بلند یصدا در که گفت یزیچ

 .کردم نگاهش زیآم پرسش و دادم

 :گفت یبلند یصدا با گوشم در و آورد کینزد را سرش

 به خودش دوست رو تو اصال اون شد؟ من حرف یدید_

 .فقط زنهیم مفت حرف. ارهینم حساب

 :داد ادامه که کردم نگاهش چپ چپ



 . بگذرون خوش. کن ولش_

 و طرف نیا به را سرش و دیچیپ کمرم دور را دستانش بعد

 به یگاه چند از هر شیموها که یجور. داد تکان طرف آن

 .کردیم برخورد لبم

 .آورد یم وجد به مرا شهیهم شیها یباز وانهید. دمیخند

 یرو و آمد درد به میپاها که ییجا تا کردم یهمراه نینگ با

 زیم.نشستم بود رنگ دیسف زیم پشت که یا یسلطنت یصندل

 شده گرفته نظر در من یبرا دانستمیم که یا یصندل و

 .است

 . ها وانهید مثل. کردم نگاه در به دوباره و نشستم

 یم منتظرش دینبا دیشا. بود نینگ با حق دیشا. دمیکش یآه

 شیحال حساب حرف نفهم زبان دل نیا مگر اما. ماندم

 .شدیم

 .رفتینم گوشش یتو گفتمیم دلم به هم بار هزار اگر

 فوت وقت نکهیا تا میپرداخت دنیرقص به را یساعت دو

 .دیرس راه از ها شمع کردن

 ذوق با و گذاشت مقابلم را طبقه دو بزرگ کیک نینگ

 . کن آرزو و ببند هاتو چشم: گفت

 ها شمع بعد. خواستم خدا از را او دل ته از و دمیگز را لبم

 دسته یچاقو نینگ و زدند دست یهمگ. کردم فوت را

 .داد دستم به را یمشک



 مبارک تولدت ی ترانه خواندن مشغول بلند یصدا با بعد

 .شد

 .شدند همراه او با و زدند دست زین هیبق

 کرد برخورد کیک به چاقو ی غهیت که یا لحظه درست

 . شدم مات دنشید با و افتاد در به نگاهم

 .بود دهیرس راه از میآرزو. بود آمده

 

 

 فرو میها تپش در یقیعم یخوش و گرفت شدت قلبم ضربان

 ته و سر یب یها حرف خالف بر که دادیم نشان نیا.ختیر

 .بود قائل ارزش میبرا وشیدار نینگ

 تن به یمداد نوک شلوار و کت. کردم براندازش دور از

 دستبند. بود زده شانه باال به را کوتاهش یموها و داشت

 ی جلوه زین بود شده بسته مچش دور که یرنگ یمشک چرم

 . کردیم انینما شتریب را قدرتمندش دستان

 زین قرمز و یآب رنگارنگ رز یها گل از یبزرگ گل دسته

 . بود گرشید دست در

 شیرو به یلبخند و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 .دمیپاش



 وشیدار معطوف توجهشان و گرفتند را نگاهم رد زین هیبق

 .شد

 . زد غر لب ریز و گفت یشیا نینگ

 هر با و آمد کینزد محکم اما آرام یها قدم با وشیدار

 شتریب را قلبم ختنیر فرو داشتیم بر سمتم که یقدم

 . کردمیم احساس

 و آمد تا آمد باال جانم و فشردم زیم یرو محکم را انگشتانم

 . ستادیا مقابلم

 .زد دور را زیم و گذاشت زیم یرو را گل دسته

 و کرد خم سرم یرو را سرش هیبق یها نگاه به توجه یب

 .کرد زمزمه گوشم در

 بعدا تویاصل یکادو تا باش داشته شکشیپ رو گل نیا_

 .کنم متیتقد

. فتمیب نفس نفس به تا شد، باعث گوشم در   داغش یها نفس

 احساس. داشت خود یجا که هم اش کننده مست عطر

 . شوم هوش یب که دارد امکان لحظه هر کردمیم

 که بود شده نیا ریدرگ بیعج مغزم هم دار و ریگ آن در

  باشد؟ تواندیم چه اش یاصل یکادو

 ی فاصله همان از را نگاهش و برد عقب یکم را سرش

 .دوخت چشمانم به کینزد



 بندازن دام تو آدمو بلدن خوب یلیخ چشمهات که بگم نمیا_

 . معلم خانم

. لحنش هم. بود یجد که بخدا. کردم احساس را قلبم ستادنیا

 . شدینم دهید کلماتش در یشوخ از یرد چیه. نگاهش هم

 چشمان فیتکل پس بودند؟ بلد انداختن دام به من چشمان

  اش؟ یوحش و خمار چشمان شد؟یم چه خودش

 که یمرد زبان از فیتعر دنیشن. کردم نگاهش شده مسخ

 ذره ذره شدیم باعث پروراندمیم نهیس در یپنهان را عشقش

 . شوم آب

 . دادم حرکت را زبانم یسخت به

 دیلرزیم وضوح به میصدا

  ؟یچ خودت یها چشم.. پس.. پس_

 .قیعم. دیخند

 مثل یول دارن خودشونو یها تیمز ام ها اون یا. ._

 .کنن دربند آدمو ستنین بلد تو یها چشم

 نیا که شد نیا از مانع حضورش با نینگ که خداراشکر

 از ه،یبق به توجه یب میها اشک نه مگر دهد ادامه را بحث

 . شدیم روان یخوشحال شدت

 .دراز لنگ بابا یآورد فیتشر عجب چه_

 زد یژکوند لبخند وشیدار



 بالو؟ یچطور_

 لحن به خواستمینم. گرفتم را ام خنده یجلو یسخت به

 را ام یمیصم دوست یوقت هم آن.بخندم زشیآم تمسخر

 . بود داده قرار مخاطب

 را نینگ یصندل.بدهد را جوابش نینگ نداد اجازه وشیدار

 سمت یا غره چشم نینگ.نشست آن یرو و دیکش کنار

 یرو از را او تا برود سمتش به خواست و رفت وشیدار

 خواندند هیبق که یتولد تولد آهنگ اما کند، بلند اش یصندل

 .شد او مانع

 .کرد یهمخوان جمع با هم او و ستادیا شیجا سر

 خانه در دوباره سوت و غیج یصدا زدم برش که را کیک

 .آورد میها لب بر خنده و دیچیپ

 و کیک زدن برش مشغول و آمد کینزد نینگ بعد یکم

 .شد مصرف بار کی یها ظرف در آن گذاشتن

. کردم نگاهش چشم ی گوشه از و چرخاندم یکم را سرم

 با زدنش آتش مشغول و بود گذاشته لبش ی گوشه یگاریس

 .بود فندک

 رهیخ نگاه تعارف یب وشیدار شد خم مقابلش نینگ یوقت

 از را یدنینوش و کیک و انداخت او لباس باز ی قهی به یا

 .برداشت ینیس یتو

 :دیغر حال همان در و شد اش رهیخ نگاه متوجه هم نینگ



 .کن خاموش گارتویس_

 دودش یخونسرد با و زد گارشیس به یقیعم یپک وشیدار

 . فرستاد رونیب نینگ صورت در میمستق را

 کنه؟یم تتییاذ مرشد؟ خانم چرا_

. شد دور او از و کرد تر درشت را درشتش چشمان نینگ

 .نشستم ام یصندل یرو و دمیکش یراحت نفس

 وشیدار که چرا. نکرد بحث او با نینگ که بودم خوشحال

 . داشت یزیت و تند زبان وقتش به

 فرو خامه و کیک در را چنگالم و برداشتم را کیک ظرف

 .دمیشن را ییآشنا یصدا که بردم

 .مبارک تولدت. زمیعز سالم_

 رها ظرف یتو را چنگال نایم دنید با و آوردم باال را سرم

 .کردم

 به که را دستش و شدم بلند احترامش به یصندل یرو از

 .فشردم دستم در بود شده دراز سمتم

 .یاومد خوش یلیخ. ممنونم.جان نایم سالم_

 خط را رنگش یا روزهیف چشمان. کردم نگاهش دقت با

 شیها چشم شیآرا عکس بر رژش و بود دهیکش یکلفت چشم

 .بود کمرنگ



 از بعد و داد تکان میبرا یسر.ندیبنش که کردم تعارفش

 زیم از گذاشت زیم یرو را شکلش یقلب ی جعبه نکهیا

 .گرفت فاصله

 به وشیدار شود رد وشیدار کنار از خواست که نیهم

 و کرد اشاره داشت قرار مقابلش فاصله با که یا یصندل

 .نشست تعارف بدون زین نایم

 نشستم یصندل یرو بعد.فرستادم رونیب یسخت به را نفسم

 و برداشتم را یدنینوش جام. شدم کیک خوردن مشغول و

 یفیظر و بلند یها خنده یصدا که شدم دنشینوش مشغول

 .کرد جلب را توجهم

 

 و کرده کم وشیدار با را اش یصندل ی فاصله که بود نایم

 را دمیدیم که یزیچ.بود او با کردن بش و خوش حال در

 صحبت یکس هر با نداشت عادت وشیدار. کردمینم باور

 نگونهیا نایم با که بود شده چه حال. ها بهیغر با هم آن. کند

 کرد؟یم رفتار مانهیصم

 کردم احساس کرد خم او سر کنار را سرش وشیدار یوقت

 هم یرو پلک. است سوختن حال در ام نهیس ی قفسه

 اما. دوستم به هم آن. کنم حسادت خواستینم دلم.فشردم

 .نبود خودم دست

 . کرد سد را میگلو راه میحج یا گلوله



 .دمیکش میگلو یرو را دستم

 .داشتم یخفگ حس

 . بود کرده ریگ ام نهیس ی قفسه انیم ییجا انگار نفسم

 .دمیکش سر  را یدنینوش و کردم کینزد میها لب به را جام

 خوب را حالم نتوانست هم یدنینوش آن. نداشت یا دهیفا

 .کند

 گارشیس پاکت دمید که یوقت و دوختم وشیدار به را نگاهم

 یصندل یرو از تیعصبان با داشت نگاه نایم یجلو را

 .بود یرو ادهیز گرید نیا. برخاستم

 جور و جمع را خودش نایم رساندم مقابلشان که را خودم

 .گذاشت تمام مهین را اش جمله زین وشیدار و کرد

 .کنم کنترل را میصدا لرزش نتوانستم

 ؟یندار الزم یزیچ.. وشیدار_

 بدتر برابر هزار را حالم اش جمله و کرد نگاهم تفاوت یب

 .کرد قبل از

 اگه البته... کنمیم صحبت دوستت با دارم جان طرالن_

 .یبد اجازه

 مزاحمشان بود گفته رسما.شد فشرده قلبم کردم احساس

 .نشوم

 . رمیبگ را خودم یجلو نتوانستم



 :گفتم حرص پر

 .شمینم مزاحمتون من.نیباش راحت باشه،شما_

 جواب تمسخر با را دارم هیکنا ی جمله جواب داشتم توقع

 داد جواب کوتاه و نشاند لب بر یواقع کامال لبخند اما دهد،

 .یکنیم لطف_

 ؟کاشیناراحت چه از گفتیم کاش. گفتینم را نیا کاش

 نگفت. نگفت اما ؟یدهیم نشان واکنش نطوریا چرا گفتیم

 . داد ادامه صحبتش به آسوده یالیخ با و

 اتاق سمت به. زندیبر فرو میها اشک نکهیا از قبل. دمیچرخ

 میها اشک بستم سرم پشت را در یوقت و برداشتم قدم نینگ

 دهانم یجلو را دستم. دیچک ام گونه یرو قطره قطره

 .کردم هیگر بلند یصدا با و گذاشتم

 . شدمیم بدبخت آمد یم خوشش نایم از اگر

 و شدمیم ناراحت نطوریا دینبا دیشا. دانستمیم.بود احمقانه

 رفتار از دلم. نبود خودم دست اما. دادمیم نشان واکنش

 حسادت، یجلو توانستمینم و بود گرفته نایم با اش مانهیصم

 .رمیبگ را درونم غم و خشم

 .بودم دهیرنج من اما. نبود اشتباه او کار

 زن هر با کردنش بش و خوش و خنده دنید. بود سخت

 .بود فرسا طاقت و سخت میبرا یگرید



 دوست او با نگونهیا توانستمینم من. گفتیم راست عمه

 و آرام لحن آن با را نامم یوقت. آوردم ینم طاقت من. بمانم

 از و کردیم نگاهم میمستق یوقت کرد،یم انیب بمش یصدا

. بمانم تفاوت یب توانستمینم کرد،یم فیتعر چشمانم

 . نشوم تر عاشق نشوم، مسخ نشوم، دگرگون توانستمینم

 فرو حس نیا در شتریب و شدمیم دچارش شتریب و شتریب

 . رفتمیم

 گوارا و نیریش تیبرا چنان یگاه. بود یبیعج زیچ عشق

 یگاه. یکردیم احساس دهانت در را عسل طعم که شدیم

 یبود ناچار که گرفتیم را یتلخ ینوشدارو  ی مزه زین

 . آخر تا.یبکش سر را آن

 کردن، هیگر بخاطر میها ملیر. رساندم نهییآ مقابل را خودم

 .بود کرده اهیس را صورتم و بود ختهیر صورتم یرو

 مشغول. دمیکش رونیب یقوط داخل از را مرطوب دستمال

 .شد باز کبارهی در که بودم میها ملیر کردن پاک

 .بود نینگ. چرخاندم را سرم دستپاچه

 .بست را در و آمد داخل ام چهره دنید با نینگ

 :دیپرس یناراحت لحن با و رساند مقابلم را خودش

 شده؟ یچ برات رمیبم یاله_

 :دیغر بدهم را جوابش دهد فرصت نکهیا از قبل



 کرده؟ ناراحتت یعوض دراز بابالنگ اون نکنه_

 :دیپرس یبلند یصدا با کردم سکوت یوقت

  آره؟_

 کردن پاک از بعد و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 .انداختم زباله سطل داخل را مرطوب دستمال صورتم

 نایم با کردنشو بش و خوش من. نداره یریتقص اون. نه_

 .شدم ناراحت و دمید

 فشرد هم یرو را شیها دندان

 .کنه ناراحت تورو خواستهیم یعوض آشغال_

 گرفت دستانش در را دستم

 .رمیبگ حالشو دیبا یچجور دونمیم. نباش نگران تو_

 .دمیکش رونیب دستش از را دستم و گرفتم گاز را لبم

 .نگو بهش یزیچ لطفا. نینگ نه_

 .کرد اخم 

 بخواد که نهیا از تر پررو شازده اون نباش، نگران_

 .بشه ناراحت

 دادم را جوابش محکم

 ضعف جلوش خوامینم. گمینم اون یناراحت بخاطر من_

 .بدم نشون



 تیجد با و داد تکان را سرش بعد. کرد نگاهم لحظه چند

 :گفت

 .بهتره یطور نیا. یگیم راست_

 را دستش. کرد دراز سمتم به را دستش و کرد باز را در

 .میرفت رونیب اتاق از باهم و گرفتم

 تمام را خوردنشان کیک هیبق میبرگشت ییرایپذ به یوقت

 . بودند دنیرقص مشغول و بودند کرده

 نشسته طرف آن و کرده عوض را شیجا هم نایم 

 . بود شده چشمانم غم متوجه حتما زمیعز دوست.بود

 و بود انداخته گرشید یپا یرو را شیپا کی زین وشیدار

 . بود شده لشیموبا با کردن صحبت مشغول یخونسرد با

 . بود کرده برپا دلم در که یآشوب به توجه یب. رها و فارغ

 سپس. رفتم ام یصندل سمت به و کردم رها را نینگ دست

 .شدم کمیک خوردن مشغول

 کرد اعالم بلند یصدا با نینگ شد تمام خوردنم کیک یوقت

 .هاست هیهد کردن باز وقت که

 

 

 



 تولد کیتبر جواب در و کردم باز تک به تک را ها هیهد

 .زدم لبخند نینگ و خودم دوستان

 ذوق با توانستمینم هم نیهم یبرا. نبود خوش درونم حال

 . دهم نشان واکنش

 جز و شد یخال بایتقر خانه شد مین و دوازده ساعت یوقت

 .بود نمانده یباق یگرید کس وشیدار و نینگ من،

 و است مشغول لشیموبا با همچنان وشیدار دید که نینگ

 داد بلند یصدا با و دیکش یبلند ی ازهیخم ندارد رفتن قصد

 زد

 .خود ی خانه رود که هر نخد نخد. خب_

 از و گذاشت شلوارش بیج داخل را لشیموبا وشیدار

 .برخاست یصندل یرو

 . کرد نگاه را نینگ یزیآم تمسخر لبخند با

 زور به مامانت. یبود پالس ما خونه همش یبود بچه_

 .بردتیم خودش با ومدیم

 دیخند تمسخر با و داد باال را شیابروها نینگ

 .جناب بود دوچرخت بخاطر_

 یبرا ماهم. رفت در سمت به و نگفت یزیچ شویدار

 .میافتاد راه سرش پشت اش بدرقه

 داد قرار مخاطب مرا وشیدار میستادیا در دم یوقت



 .خانما خانم محفوظه من شیپ تیهد_

 زین بود برده کار به که ییها خانم خانم ی کلمه یحت

 قیعم دردم. شد بدتر حالم.کند خوب را حالم بود نتوانسته

 . شد تر

 خدا از ها وانهید مثل لحظه آن در و کردم نگاهش غم با

 . نشد اما. شود چشمانم غم متوجه که خواستم

 شد نشیماش سوار نکهیا از بعد و کرد یکوتاه یخداحافظ

 .شد محو چشمم مقابل از

 .شد شتریب غمم رفتنش با

 رخت نینگ. شدم خانه وارد نینگ همراه به و بستم را در

 دراورش یکشو به و کرد پهن اتاقش در را ها خواب

 کرد اشاره

 .بردار برو. هست یخونگ تو لباس اونجا_

 .باشه_

 پاک کامل را شمیآرا نکهیا از بعد. رفتم دراورش سمت به

 یآب و سبز شلوار و بلوز و کرده عوض را میها لباس کردم

 .دمیپوش را نینگ

 کردم نینگ به را پشتم دم،یکش دراز خواب رخت در یوقت

 .شد روان دوباره میها اشک و



 کی اش یدور.بود ضعفم نقطه هم نیا بودم،و عاشقش من

 هم نینگ. یگرید جور اش یکینزد و کردیم نابودم جور

 بعد یکم. دیکش دراز کنارم و کرد عوض را شیها لباس

 .نشست ام شانه یرو دستش

 ؟یناراحت هم هنوز طرالن_

 رلبیز چشمانم دنید با.کردم نگاهش و برگرداندم را میرو

 .کرد باران فحش را وشیدار

 که ییها نیتوه دنیشن طاقت کنم،نه سکوت توانستمیم نه

 گونه هشدار و کردم اخم. داشتم را دادیم نسبت او به نینگ

 .زدم شیصدا

 .نینگ_

 :دیغر

 الس هیبق با تو چشم یجلو که پرروئ   انقدر پسره ه؟یچ_

 .زنهیم

 من دونهینم که اون تازه. نکن قضاوت ینجوریا. نینگ_

 .دارم دوستش

 .دمیشن را شیصدا بعد و شد برقرار سکوت یکم 

 ؟یچ بدونه اگه_

 . دمیکش باال ام شانه یرو تا را یمسافرت یپتو

 ه؟یچ منظورت_



 . کرد کامل را اش جمله. کرد اخم

 ؟یچ یدار دوسش بدونه اگه_

 :گفتم نانیاطم با

 .دونهینم نه_

 ؟یمطمئن انقدر کجا از_

 .دادم گوشم پشت را میموها

 .نیدونیم احساسم به راجع عمه و تو فقط چون_

 ؟یچ گهید کسه_

 دادم تکان راست و چپ به را سرم

 .نه_

 :دمیپرس ینگران با یطوالن مکث کی از بعد

 یول کنه؟ جلب منو توجه خواسته و دهیفهم یگیم تو یعنی_

  باشه؟ دهیفهم تونهیم کجا از

 کرد کج را شیها لب

 از انقدر شازده آخه. رفتارهاش از.زدم حدس فقط من_

. بزنه حرف یکس با کالم دو ستین حاضر که هیخودراض

 ینجوریا تو همکار و دوست با اومده که شده یچ وقت اون

   گرفته؟ گرم



 حسم واقعا اگر چه؟ بود نینگ با حق اگر.دیکوب پرتپش قلبم

 میرها ای ماندیم دوست من با هم باز چه؟ بود دهیفهم را

 هزار فکر نیا از قلبم و دیچک دوباره میها اشک کرد؟یم

. شوم گذاشته کنار او سمت از تا نداشتم طاقت من. شد تکه

 . هرگز

 ی قفسه یرو را دستانش و دیکش دراز خدا به رو نینگ

 فکر حال در هنوز که شد متوجه انگار.گذاشت اش نهیس

 :گفت که چرا. هستم او به کردن

 من فکر نیا دیشا. نکن رشیدرگ تو فکر. بابا سرش گور_

 .دهیفهم که بوده

 کردم زمزمه و دادم تکان را سرم

 .دیشا_

 وشیدار که کردمیم خواهش خدا از مدام دل در کهیحال در

 .باشد نبرده یپ یزیچ به

***** 

 

 

 کرده افتیدر که ییها هیهد بزرگ و کوچک یها بسته

 خسته.دمیکش ام یشانیپ به یدست و کردم جا به جا را بودم

 .دیرسینم روحم یخستگ به جسمم یخستگ اما. بودم شده



 چیه معمول طبق. کردم باز را قفلش و گرفتم را لمیموبا

 به  و انداختم تخت یرو را لیموبا.نداشتم او از یامیپ

 کردندیم پرواز آسمان در یگروه که یاهیس یها پرنده

 . کردم نگاه

 هجوم میگلو به انهیوحش بغض و شد جمع چشمانم در اشک

 . آورد

 ای خبر، چیه هنوز و بود گذشته تولدم روز از روز چند

 خوراک و خواب از.بودم نکرده افتیدر او جانب از یامیپ

 یدور از بیعج ها روز نیا کردمیم احساس و بودم افتاده

 . ام شده ماریب اش

 چشمانش،طرح و او از بود شده پر قلبم و ذهن و فکر تمام

 یها فیتعر و گوشم، در آرامش ی زمزمه لبخندش،

 .مشیمستق ریغ و میمستق

 کنار را آن اگر که بود یونیاف مانند وجودش.بودم شده معتاد

 مصرف و.شدمیم تر فیضع روز به روز گذاشتمیم

 .داشت را خودش یها انیز و ضرر هم کردنش

 هم فکر نیا. کردیم ام وانهید داشت یخبر یب و انتظار نیا

 زده را زیچ همه دیق و دهیفهم را احساسم است ممکن که

 .زدیم دامن ممیوخ حال به باشد

 .زدمیم له له دنشید یبرا داشتم و بودم دلتنگش

 .آمدم رونیب اتاق از و برداشتم را لمیموبا



 را مغزم خوره مانند افکارم آمدم ینم رونیب اتاق از اگر

 .خوردندیم

 به و کردم پر زبان گاو گل دمنوش از را گشاد دهان فنجان

 .رفتم ییرایپذ

 . نشستم مبل یرو عمه مقابل

 دلم. خواندیم کتاب داشت و بود زده چشمانش به ینکیع

 .بشوم مزاحمش خواستمینم اما بزنم حرف او با خواستیم

 گفتیم عقلم و کنم باز او با را صحبت سر گفتیم دلم

 .باشد خودش یبرا یا لحظه بگذار

 .گرفت فاصله هم از میها لب و شد روزیپ دلم تیدرنها اما

 . نیگفتیم راست.عمه بود شما با حق_

 چشمانم به را چشمانش یعسل و آورد باال را سرش مکث با

 .دوخت

 .بود مکث با هم زدنش حرف

 رابطه؟ چه در_

 بلند داغ دمنوش از که یبخار به و انداختم نییپا را سرم

  کردم نگاه شدیم

 حد در رو رابطه تونمینم من. وشیدار با میدوست مورد در_

 شمیم متوجه گذرهیم که روز هر. دارم نگه ساده یدوست هی

 . شدم دچارش شتریب



 .گذاشت آن یرو را نکشیع و بست را کتابش

 ده؟یم عذاب رو تو شدن دچار نیا و_

 .دیچک ام گونه یرو یدرشت اشک

 حس نیبهتر دارم بهش که یحس. نه شدن دچار نیا_

 درمانمم یول. کنهیم میزخم اوقات یگاه درسته. استیدن

 .مونهیم مرهم مثل برام حس نیا اوقات یگاه. کنهیم

 :دادم ادامه و آوردم باال را سرم

 طرفه کی حسم نکهیا. کنهیم تمییاذ شتریب شیتوجه یب_

 .نداره بهم دارمو بهش من که یحس و است

 .دیکش یقیعم آه هیعط عمه

 ؟یکن چکار یخوایم حاال... فهممتیم_

 .کردم نگاهش درمانده

 کنه غیدر ازم رو ساده یدوست نیهم اگه یطرف از.دونمینم_

 یدوست نیهم اگه ام گهید طرف از. شهیم بد حالم یلیخ

 نیشیم متوجه. شهیم قبل از تر سخت اوضاع کنه دایپ ادامه

  که؟

 لمیموبا دیبگو یزیچ خواست که نیهم و داد تکان را سرش

 .دوختم صفحه به را نگاهم. خورد زنگ



 ضرب انهیوحش قلبم صفحه یرو وشیدار اسم دنید با

 هم یزمان چه. زدم چنگ را لمیموبا سرعت به و گرفت

 .بود گرفته تماس

 مبل یرو از و گذاشتم کوچک زیم یرو را دمنوش

 دادم قرار مخاطب را عمه حال همان در.برخواستم

 .بدم جواب دیبا جون عمه دیببخش_

 اطیح به را خودم و دمیپوش را میها ییدمپا. زد پلک آرام

 .رساندم عمارت

 .گذاشتم گوشم در را لیموبا و کردم وصل را تماس بعد

 .وشیدار الو_

 .دیچیپ گوشم در را آرامش ی خنده یصدا

 .یافتاد راه. معلم خانم عجب چه_

 دلتنگش آنقدر. کردیم اشاره اسمش کردن صدا به داشت

 اشک به و سوخت چشمانم شیصدا دنیشن با که بودم شده

 . نشست

 .دادم را جوابش زنان نفس نفس

 خوبه؟...حالت_

 داد جواب یانرژ پر

 ؟یچطور تو. میعال من_

 . شدمیم پر پر اش یدور از داشتم من بودم؟ چطور من



 را جوابش یسخت به و کردم پاک انگشتانم با را میها اشک

 .دادم

 .خوبم_

 را نفسم اش خواسته انیب با و دیایب باال نفسم نداد فرصت

 . آورد بند

 .شده تنگ برات دلم یلیخ. طرالن نمتیبب خوامیم_

 ند؟یبب مرا خواستیم بود؟ شده تنگ من یبرا دلش

 .بدهم دیبا یجواب چه دانستمینم

 :کردم زمزمه ناچار کردن، فکر یکم از بعد

 ...تا کافه ایب باشه_

 .کنم کامل را ام جمله نگذاشت

 رفته؟ ادتی معلم خانم من، مکان میبر نباریا شد قرار_

 

 شیصدا دنیشن با حواسم و هوش فقط.بود نرفته ادمی. نه

 .بود دهیپر

 ام؟یب دیبا کجا... نرفته ادمی. نه_

 .دمیشن را شیصدا مکث با

 .دنبالت امیم خودم فردا_

 دمینال



 م؟ینر فردا شهینم.. شهینم_

 . رنجاند را دلم جوابش

 و ور نیا ببرمت یبخوا تو وقت هر که ستمین کاریب من_

 نشونت خاصمو مکان تونمیم و دارم وقت فردا. ور اون

  نه؟ ای یایم بگو کالم کی. بدم

 مثل اما. بودم متنفر رمیبگ قرار یراه دو سر که نیا از

 بودم گرفته قرار یا یراه دو سر. نداشتم یا چاره نکهیا

 خدا فقط. شودیم ختم کجا به مقصدش نبود معلوم اصال که

 .نباشد شدن واصل درک به و جهنم تهش که کردمیم خدا

 .دیچیپ گوشم در دارش خش یصدا شد یطوالن که سکوتم

 نه؟ ای یایم. معلم خانم شدیچ_

 دادم را جوابش خودم با رفتن کلنجار یکم از بعد

 .امیم باشه_

. است کرده قطع شدم متوجه دیچیپ گوشم در که بوق یصدا

 .قبل ی دفعه مثل. یخداحافظ بدون

 دانستمیم اما.شودیم چه رابطه نیا ته دانستمینم. دمیکش یآه

 قدم کردم انتخاب که یریمس در او با  با بودم حاضر که

 .بردارم

 .یکیتار در یحت



 روشن میبرا را راه عشقم فانوس بودم، مطمئن که چرا

 .کندیم

******** 

 

 

 

 بیج از را لشیموبا و کرد پارک عمارت مقابل را نیماش

 ی ضربه زیانگ نفرت خوشگل اسم یرو.آورد در شلوارش

 .گذاشت گوشش در را لیموبا و زد یآرام

 در طرالن فیظر یصدا که بود نخورده شتریب بوق دو

 .بود جانیه و شوق سرتاسر لحنش. دیچیپ گوشش

 ؟یاومد زود چقدر. وشیدار شمیم حاضر دارم_

 گوشه یپوزخند  و فشرد فرمان دور را انگشتانش وشیدار

 وشیدار دانستیم اگر دخترک. کرد خوش جا لبش ی

 زده جانیه و خوشحال آنقدر ببرد کجا را او خواهدیم

 .شدینم

 .رمیگیم غرامت ازت یایب رید.خانما خانم نکن معطلم_

 پوزخند بلندش یها نفس یصدا و دیخند یسادگ با طرالن

 .کرد تر پررنگ را وشیدار

 .کنم پرداخت یباش یچ هر ام یراض من_



 خرج به خباثت و انداخت باال را شیابرو یتا کی وشیدار

 . داد

 ؟یدار کردنشو پرداخت توان ؟یجد_

 و. کند تصور را او یگندم ی گونه شدن سرخ توانستیم

 که فهماند او به طرالن سکوت. را نشیریز لب گرفتن گاز

 .است شده زده خجالت تصورش طبق

  رساند اوج به را خباثتش

 .خانما خانم یاینم بر پسش از_

 اما. کرد ادا تمسخر پر و دهیکش را خانما خانم ی کلمه

 بود شده لذت غرق کلمه نیا دنیشن از آنقدر چارهیب طرالن

 صیتشخ را او کلمات نیب شده پنهان تمسخر توانستینم که

 .دهد

 کرد زمزمه لرزان ییصدا با

 .کنم قطع دیبا وشیدار.. دا آقا_

 .منتظرتم. باشه_

 قطع را تماس باشد طرالن جواب منتظر نکهیا بدون و گفت

 .کرد

 در را گارشیس پاکت و گذاشت بشیج داخل را لشیموبا

 .آورد



 پک کردنش، روشن از بعد و گذاشت شیها لب نیب ینخ

 .زد آن به یقیعم

 دیخند کیستریه و فرستاد رونیب شیها لب نیب از را دود

 کرد زمزمه قیعم ینفرت با

 .یکن فیک که کنم زتیسوپرا چنان_

 ضرب. نشد طرالن از یخبر اما ماند منتظر را یربع کی

 ی شماره اخم با و شد متوقف فرمان یرو انگشتانش گرفتن

 .دیخند حرص پر خورد تماس رد یوقت.گرفت را طرالن

 یصدا خورد که بوق چند.گرفت را اش شماره دوباره

 .شد متعجب و دیچیپ گوشش در ییآشنا

 .میکن صحبت دیبا. باال ایب وشیدار_

 یگاریس جا در را گارشیس. کند صحبت نداشت حوصله

 دیکش یپوف و کرد خاموش

 ..بعدا ندارم، حوصله االن هیعط_

 اش عمه که شد متوجه دیچیپ گوشش در بوق یصدا یوقت

 ینفر نیاول هیعط. زد یشخندین.است کرده قطع را تماس

 قطع او یرو را لیموبا بود داده جرئت خودش به که بود

 .کند

 :دیغر لب ریز 

 شانس نیا تو تف یا_



 گرید کس هر. رفت عمارت سمت به و شد ادهیپ نیماش از

 و دادینم گوش گرفت،حرفیم تماس او با هیعط جز به

 یلیخ.کردیم فرق هیعط اما. کردینم اجابت را اش خواسته

 .کردیم فرق هم

 از. رفت داخل شد باز عمارت درب یوقت و فشرد را زنگ

 . ستادیا ییرایپذ در دم و رفت باال ها پله

 زد ادیفر

 . طرالاان_

 او دنید با بود وشیدار آمدن منتظر ییرایپذ در که هیعط

 . رساند او به را خودش و برداشت قدم سمتش به در، یجلو

 :گفت یجد یلحن با

 . پوشهیم لباس داره. اتاقشه تو طرالن.پسر نکن شلوغش_

  کرد اخم وشیدار

 . یکن صحبت یخوایم یگفت_

 درشتش صفحه یمشک ساعت به و آورد باال را مچش

 کرد اشاره

 . شد شروع االن از زمانت. یدار وقت قهیدق پنج_

 . دوخت او خمار چشمان به را اش یجد نگاه هیعط

 طرالن به شدن کینزد از هدفت وش؟یدار سرته تو یچ_

  ه؟یچ



 کرد زمزمه تمسخر پر و زد یپوزخند

 . بکشمش خوامیم_

 زد صدا گونه هشدار را اسمش هیعط

 . بده جواب. وشیدار_

 شد یجد

 جبران رو گذشته و کنم شروع اول از زویچ همه خوامیم_

 . کنم

 کرد نگاهش هیسف اندر عاقل هیعط

 دختر نیا یرو تو ینخواست یحت گذشت، سال همه نیا_ 

  ؟یگرفت یمیتصم نیچن که شدهیچ ،حاالیکن نگاه

 گفتم خودم با و کردم یانصاف یب حقش در کردم احساس_

 آب از وقت هر رو یماه ضمن در...کنم جبران وقتشه که

 . است تازه یریبگ

 ادامه هیعط مشکوک نگاه برابر در و زد یمرموز لبخند

 : داد

 با روابطمو و بشم متحول خواستم دیجد سال کن فکر_

  ه؟یعط یدار هییقض نیا با یمشکل تو. کنم خوب انمیاطراف

 .زد لبخند هم هیعط



 انتیاطراف با خوبت روابط و شدنت متحول من مشکل_

 یروز هی که دختره، نیا به شدنت کینزد مشکلم. ستین

 .یزدیم ریت با هم شو هیسا

 کردم یاشتباهات یسر هی گذشته یتو من. هیعط دارم قبول_

 جبرانشون و رمیبپذ اشتباهاتمو که دهیرس وقتش هم االن و

 .کنم

 کرد مرتب را وشیدار راهنیپ ی قهی عادت طبق هیعط

 . کرد

 .شناسمیم رو تو من. وشیدار کردم بزرگ رو تو من_

 زد او سخت و سفت ی نهیس ی قفسه به آرام ی ضربه چند

 :داد ادامه یجد و

 . یبزن گول منو یتونیم نکن فکر_

 بر سرعت به اما. شد منقبض یا لحظه یبرا وشیدار فک

 . شد مسلط خودش

  زد ضربه ساعتش ی صفحه یرو اشاره انگشت با

 هیعط شد تموم وقتت_

 . رفت نییپا ها پله از و دیچرخ بعد

 و تیجد با هیعط دیرس اتیح وسط به نکهیا محض به

 . آمد حرف به تحکم



 دونمیم بشه کم طرالن سر از مو کی وش،یدار قسم بخدا_

 .کنم چکارت

 

 

 کرد احساس. دردناک و قیعم یسوزش. سوخت قلبش

 آورده در و کرده فرو قلبش در را سوزن یا دسته کباره،ی

 . اند

 زبان از هم آن جمله، نیا دنیشن. گرفت آتش درون از

 .بود نیسنگ هم یلیخ. بود نیسنگ شیبرا هیعط

 چشمانش در یاشک رگ و فشرد هم یرو را شیها دندان

 .دیدو

 داد را هیعط جواب حال همان در.برنگشت

  ؟یکنیم دیتهد منو شبخاطر که شده مهم برات انقدر_

 تر یجد هم یجد از نبارشیا لحن. دیشن را هیعط یصدا

 .بود

. یجد یلیخ هشدار کی. بود هشدار. وشیدار نبود دیتهد_

 .خودته یها رفتار بخاطر.ستین هم طرالن بخاطر

 یها دندان نیب از و شد مشت خشم شدت از وشیدار دستان

 دیغر اش شده پیک



 نیا مانع ینخوا که نفعته به.هیعط منه مال دختر اون_

 .یبش رابطه

 احساس که بود تلخ آنقدر اش خنده و دیخند. دیخند هیعط

 . است گرفته مار زهر طعم دهانش کرد

 .داد تکان یسر افسوس با

 .. اهیس قلبت.وشیدار یکنیم چکار یدار یفهمینم_

 هیعط تا شد نیا از مانع فشیلط یصدا و طرالن حضور

 .دهد ادامه را اش جمله

 .کردم رید که دیببخش. اومدم من_

 .دوخت طرالن به را نگاهش و دیچرخ وشیدار

 بزرگ یروسر و داشت تن به یقرمز بلند یرونیب راهنیپ

 برق شهیهم مانند چشمانش.بود کرده سرش زین یدیسف

 .بود تر پررنگ شیپ ی دفعه از لبش رژ رنگ و زدیم

 متلک آمدنش رید خاطر به وشیدار داشت انتظار طرالن

. زد یمحو لبخند وشیدار تصورش برخالف اما. کند بارش

 چشم به اش چهره در یناراحت و خشم از یرد چیه حال

 . آمد ینم

 مقابل یوقت. آمد نییپا ها پله از شوق با و دیخند طرالن

 تر تند قلبش ضربان تا شد باعث او ی جمله ستادیا وشیدار

 .شود قبل از



 .یشد خوشگل_

 دیدرخش طرالن چشمان

 واقعا؟_

 او یرو به چشمانش با و انداخت هیعط به ینگاه وشیدار

 .زد پوزخند

 .دیکش یآه هیعط

 خنده به لیتبد لبخندش و دیچرخ طرالن یرو وشیدار نگاه

 . کرد انینما را دشیسف یها دندان فیرد که یا خنده.شد

 .واقعا_

 یاندک فشار با و و گذاشت طرالن کمر پشت را دستش بعد

 .شود همراه او با و بچرخد تا کرد مجبورش

 داد قرار مخاطب را هیعط بلند حال همان در

 .هیعط خداحافظ_

 او کند، طرالن بدن شدن منقبض به یتوجه آنکه یب و گفت

 .رفت در سمت به و چسباند خودش به را

 وشیدار کنند عبور در از خواستندیم که یزمان درست

 .زد هیعط به یچشمک و چرخاند عقب به را سرش

 . بگذره خوش_

 داد قرار مخاطب را طرالن یانرژ پر و بست را در بعد



 یلیخ یجا هی ببرمت خوامیم که نیبش. خانما خانم نیبش_

 .خوب

 وشیدار. گرفت یجا جلو یصندل و زد یهیمل لبخند طرالن

 .کرد روشن را نیماش و نشست فرمان پشت هم

 .آمد حرف به وشیدار ستادند،یا قرمز چراغ پشت یوقت

 .بود مؤدب و خانم یلیخ دوستت_

 متوجه کامال را طرالن سر چرخش اما. بود جلو به نگاهش

 جوابش در درمانده ی چارهیب دخترک او تا کرد سکوت.شد

 . اوردیب طاقت نتوانست طرالن.شد هم نیهم. دیبگو یزیچ

 ؟یگیم دوستمو کدوم_

 . است شده جمع یناراحت از اش چهره که زد حدس

. بود درجه چند زور به سرش چرخش. چرخاند را سرش

 .کرد نگاهش چشم ی گوشه از

 متوجه. داد گاز و گذاشت کی یرو را دنده. شد سبز چراغ

 باال درجه چند لبش ی گوشه. شد طرالن دستان لرزش

 .رفت

 .بود مؤدب و خانم یلیخ که دوستت همون_

 دینال طرالن

 .گهید نکن تییاذ وشیدار. بابا یا_



 دنیشن به هنوز. نشست وشیدار یشانیپ بر یکمرنگ اخم

 .بود نکرده عادت او زبان از نامش

 .نایم. بود ایدر رنگ چشمهاش که دوستت همون_

 که بود کرده فیتعر او ییایدر چشمان از احساس با چنان

. است نایم یدایش و عاشق کردیم فکر دانستینم یکس اگر

 دیلرز وضوح به طرالن یصدا

 . آره. نایم. آها_

 زد پوزخند وشیدار

 طرالن؟ آره یچ_

 داد قورت یسخت به را دهانش آب طرالن

 .مودبه و خانم یلیخ_ 

 داد تکان سر وشیدار

 .آره_

 ی آسوده نفس یصدا با بود برقرار نشانیب که یسکوت

 یب با وشیدار شد باعث اش آسوده نفس. شکست طرالن

 .کند شروع تمام یرحم

 .اومده خوشم ازش یلیخ_

 و سوخت چشمانش.شد قطع طرالن دنیکش نفس یصدا

 .پوشاند را چشمانش اشک از یریحر

 تاخت انهیوحش وشیدار



 .داشت هم ازدواج قصد نکهیا مثل_

. کرد سوختن به شروع طرالن یگلو. بود محکم اش ضربه

 . دیکش شیگلو یرو را دستش

 .نداشت را بحث نیا کردن تمام قصد وشیدار

 طرالن؟ هیچ تو نظر_

 که نشد متوجه یحت که بود خراب آنقدر طرالن حال

 یخلوت ی جاده در و کرد عوض را رشیمس وشیدار

 .دیچیپ

 

 ؟یچ به راجع_

 .چرخاند او سمت به کامل را سرش وشیدار

 .ازدواج به راجع_

 کف بعد.ردیبگ را چشمانش نم تا زد پلک بار چند طرالن

 .دیکش راهنشیپ یرو را اش کرده عرق دستان

 ..که نیخوایم.. نیدار قصد.. یعنی.. شمینم متوجه من_

 .دهد ادامه اش جمله نتوانست کرد یکار هر

 یخوب ی نهیگز نایم بنظرت. طرالن بدونم نظرتو خوامیم_

  نه؟ ای هست ازدواج یبرا

 روان قطره قطره شیها اشک و دیلرز طرالن ی چانه

 شیبرا نایم به وشیدار وشیدار شدن مند عالقه تحمل.شد



 رخ فرسا طاقت اتفاقات نیا دوباره نداشت طاقت.بود سخت

 .باشد کننده نظاره او و دهد

 . است شدن یمتالش درحال قلبش کردیم احساس

 بد عشق.ندینب را شکستنش وشیدار تا چرخاند را سرش

 . بود یدرد

 :دیپرس یجد وشیدار

 طرالن؟ هیچ نظرت ؟..ها_

 قیعم نفس بار چند و کرد پاک را شیها اشک طرالن

 .دیکش

 ن؟یکن ازدواج نیخوایم_

. بود آمده خوشش یباز نیا از.زد یقیعم لبخند وشیدار

 .بود ساده حد از شیب دخترک

 .کنمیم فکر بهش دارم فقط_

 :دیپرس حواس یب بالفاصله طرالن

 نا؟یم به_

 . دیخند وشیدار

 .ازدواج به_

 بدهد جواب خواست که نیهم و داد تکان را سرش طرالن

 تند قلبش و شد مقابلش خلوت و کیتار ی جاده متوجه تازه

 .گرفت ضرب تند



 :دیپرس هولزده. ندهد بروز را ترسش که نبود یطیشرا در

 م؟یریم میدار کجا_

 .دوخت او به را نگاهش وشیدار

 هم نیماش کیتار یفضا در اش یلعنت خمار چشمان برق

 . بود صیتشخ قابل

 بهت؟ نگفتم_

 داد ادامه خمارگونه یلحن با

 .کنم خفتت خلوت یجای برمتیم دارم_

 لحن.بود شده مضطرب. دیچیپ هم در را انگشتانش طرالن

 تا. زدیم دامن اضطراب نیا به هم اش یکنار مرد خمار

 نیا هم آن. بود نشده خارج شهر از تنها مرد، کی با بحال

 را او نبود مهم است، وشیدار با نبود مهم. شب موقع

 نظرش از کار نیا که بود نیا مهم دانست،یم خودش دوست

 .بود ممنوعه

 .افتاد تند دور یرو قلبش

 ن؟یریم کجا نیدار نیبگ شهیم_

 خوشگل. کند احساس را او یها نفس لرزش توانستیم

 قابل وشیدار یبرا هم ترسش. بود دهیترس زیانگ نفرت

 .بود دهیفهم افعالش یناگهان رییتغ از را نیا. بود حس



 یبرا یتالش چیه. خورد نیچ یکم چشمانش ی گوشه

 :دیپرس کشدار.نکرد  پوزخندش کردن یمخف

 ن؟یبگ_

 . کرد اصالح را فعلش سرعت به طرالن

 .یبگ_

 .زهیسوپرا. رهیم مزش بگم.بگم شهینم نه_

 او لرزان و سرد انگشتان و کرد دراز را دستش کبارهی بعد

 فشرد انگشتانش نیب محکم را

 .برمتینم یبد یجا. زمیعز نترس_

 او حس یب مرخین به. بست خی کبارهی لمس نیا از طرالن

 زمیعز لفظ دنیشن از بود یگرید طیشرا هر در. کرد نگاه

 حال.کردیم فرق هییقض حال. حال اما شدیم یشاد غرق

 او و داشت انیجر وجودش در ترس با ختهیآم یجانیه

 .کند فکر یگرید زیچ به مقصد به دنیرس جز توانستینم

 به پنجره از طرالن، داشت نگاه را نیماش وشیدار یوقت

 مقابل. داشتند قرار شهر یباال در حال.کرد نگاه اطرافش

 .شهر یبایز انداز چشم

 یبرا را طرالن تعلل یوقت. شد ادهیپ نیماش از وشیدار

 نانیاطم لبخند با و کرد باز را او سمت در د،ید شدن ادهیپ

 .کرد نگاهش یبخش



 رنگش یا قهوه چشمان در. دوخت او به را نگاهش طرالن

 . زدیم موج تیمعصوم

 مکث با طرالن و کرد دراز او سمت به را دستش وشیدار

 از و گذاشت او ی مردانه دستان انیم را انگشتانش سر

 . شد ادهیپ نیماش

 مقابل و رفتند جلوتر. کشاند خودش دنبال را او وشیدار

 .پرتگاه ی لبه درست.ستادندیا شهر یبایز انداز چشم

 و بایز یها آپارتمان و بزرگش و کوچک یها خانه با شهر

 .دیدرخشیم فانوس مانند  دور از مجللش، بعضا

 .بود شده مقابلش ی صحنه محو. زد برق طرالن چشمان

 آمد حرف به خنده با

 .قشنگه چقدر ،یوااا_

 از کوچک یها زهیر سنگ ختنیر فرو متوجه لحظه همان

 یب وشیدار.زد چنگ را وشیدار راهنیپ و شد شیپا ریز

 نیهم و حاال نیهم توانستیم کاش.کرد نگاهش تفاوت

 میتصم او. نه اما.شود خالص دخترک نیا شر از لحظه

 . برود شیپ برنامه طبق بود گرفته

 . شد رهیخ رو روبه به و چرخاند را سرش

 پرتپشش قلب یرو را دستش و رفت عقب یقدم طرالن

 .گذاشت



 .خدااا یواا_

. شد فشرده لذت با فکش و کرد رها را او دست وشیدار

 :کرد زمزمه حال همان در

 امیم کنم فکر خوامیم وقت هر. عالقمه مورد مکان نجایا_

 .نجایا

 :داد ادامه اندازه یب یغرور با و کرد تنگ را چشمانش 

 .پامن ریز هاش آدم و شهر تمام انگار نجایا از_

 

 

 لحظه کی و کرد نگاه او ی شده منقبض فک به طرالن

 که یترس. آورد هجوم وجودش به یا اندازه یب ترس

 با که خودش ای است او یها حرف عاملش دانستینم

 او.شودیم دچار بیعج حال نیا به او یها حرف دنیشن

 ناشناخته و. بشناسد درست را مرد نیا بود نتوانسته هنوز

 . ترساندیم را او شهیهم ها

 نیب را گاریس. آورد در گارشیس پاکت از ینخ وشیدار

 پک کی زدن و کردنش روشن از بعد و گذاشت شیها لب

 .چرخاند طرالن سمت به را سرش قیعم

 . بزند خی طرالن یها رگ در خون شد باعث سوالش  



 ها پله از که اونروز مثل.. ن؟ییپا کنم پرتت یترسینم_

  ؟ کردم پرتت

 پرتگاه نییپا به شده درشت چشمان با لحظه چند طرالن

 شود پرت ارتفاع نیا از یکس اگر بود مطمئن.کرد نگاه

 یاتفاق نیچن فکر از.شودیم ریخاکش و خرد شیها استخوان

 :داد جواب ناباور و دستپاچه. دیلرز خود به

 . یکنینم نکارویا تو_

 .کرد خم او سر یرو را سرش وشیدار 

  طرالن؟ بکنم نکارویا دینبا چرا_

 به سر دارد قصد ای دیگویم یجد را ها حرف نیا دیفهمینم

 .دادینم نشان را یحس چیه اش چهره.بگذارد او سر

 تیمظلوم با و کرد کج اش شانه سمت به را سرش طرالن

 :کرد زمزمه

 .یدوستم.. تو.. تو.. چون_

 سرش و شد جا به جا او دهیترس چشمان نیب وشیدار نگاه

 شکل نیتر قیعم به گارشیس تلخ یبو. برد تر کینزد را

 یکینزد نیا از داشت جانش و دیچیپ طرالن ینیب در ممکن

 .آمد یم باال

 جمله بود منتظر و کرد نگاه را وشیدار هم در یا چهره با

 طوفان داشت قصد انگار وشیدار اما.شود آرام تا دیبگو یا



 یزیچ او از که یطور. کند تر نیسهمگ را دخترک درون

 . زیچ چیه. نماند یباق

 قطع طرالن نفس. بود او یها لب مماس درست شیها لب 

 .کرد احساس را قلبش ختنیر فرو و شد

 :کرد زمزمه حال همان در وشیدار و سوخت شیها لب

 . طرالن باشم دوستت خوامینم گهید_

 لب با او داغ یها لب خورد بر.سوخت طرالن چشمان

 اجازه هم گاریس یبو.بود کرده تر خراب را حالش شیها

 .بکشد نفس یراحت به دادینم

  نه؟ مگر بود یشوخ کی نیا

 کاش. بود کرده احساس خودش یکینزد در را مرگ

 نکن، را نکاریا من با عقب، برو بزند ادیفر بلند توانستیم

 را طاقتش من ر،ینگ یباز به نطوریا مرا روان و روح

 . ندارم

 دهانش در زبانش. دیبگو یزیچ نتوانست کرد یکار هر اما

 .بود شده الل ییگو. دیچرخینم

 پرت یا گوشه را گارشیس دید را او تعلل که وشیدار

 لب خشونت با و گرفت قاب دستانش با را او صورت. کرد

 دنشیبوس به شروع و کرد قفل او یها لب یرو را شیها

 .یطوالن و قیعم. کرد



 نیآست لرزانش، انگشتان و شد کنده جا از طرالن قلب

 دیبوسیم را او انهیوحش آنقدر.زد چنگ را او یمشک راهنیپ

 شدن کنده حال در شیها لب کردیم احساس دخترک که

 .است

 که اش،بوسه نیتر خاص و نیاول.بود اش بوسه نیاول نیا

 .بود داده قرار ریتاث تحت را وجودش تمام قلبش بر عالوه

 . کند احساس زبانش دور را او زبان دنیچرخ توانستیم

 دنیلرز به شروع شیپاها. خورد چیپ هم در وجودش تمام

 . نطوریهم هم دستانش. کرد

 یبرا طرالن توان کردیم یشرویپ وشیدار که چقدر هر

 تمام یا حرفه کی وشیدار و.شدیم کمتر کردن مقاوت

 . بود اریع

 نمانده یباق شدنش هوشیب به یزیچ که یا لحظه در درست

 یسخت به و افتاد نایم به راجع وشیدار یها حرف ادی بود

 .دیکش عقب

 . یکن نکارویا دینبا.کن صبر.. صبرکن.. وشیدار_

 به را اش یوحش چشمان و دیکش عقب را سرش وشیدار

 . دوخت او

 دلش. داشت شرم.کند نگاه او چشمان به توانستینم طرالن

 نه. برود فرو آن در تا کند باز دهان نیزم خواستیم

 اما. بزند یحرف توانستیم نه. بخورد تکان توانستیم



 از هیقض دیفهمیم دیبا.زدیم زفیم حرف دیبا. شدینم نطوریا

 . است قرار چه

 .نایم به راجع.. یزد ازدواج به راجع که ییها حرف_

 شد یجد وشیدار

 خواستمیم. طرالن نمیبب رو تو العمل عکس خواستمیم_

 خداروشکر که.ستین طرفه کی حسم که بشم مطمئن

 . یدار دوستم من ی اندازه به هم تو.کردمیم فکر درست

 نیا دلم دونمیم یول. طرالن نکردم یعاشق یادعا من_

 کی از شتریب برام یدار. شده عوض هواش و حال روزا

 . یشیم یمعمول دوست

 لحنش در.جست رونیب شیها لب انیم از یسخت به کلمات 

 . داشت انیجر شک از ییها رگه

 تمومش االن نیهم..هیشوخ کی نیا..اگه..اگه.. خدا تورو_

 . کن

 مسخ طرالن. گذاشت قلبش یرو و گرفت را طرالن دست

 یوحشتناک طرز به وشیدار قلب ضربان. کرد نگاهش شده

 .دیترس هم بدجور. دیترس که یجور. بود باال

 با کند درک را او نیسنگ جمالت طرالن نکهیا از قبل

 :داد ادامه یا رحمانه یب لطافت

 ؟یچ نیا. گمیم دروغ من_



 چشمش ی گوشه از یاشک و بست را شیها چشم طرالن

 مانند شیبرا او زبان از ها حرف نیا دنیشن. شد روان

 به حال که ییایرو. بود یافتنین دست اما نیریش یایرو

 .بود وستهیپ تیواقع به یبیعج طرز

. است رفته فرو یقیعم ی خلسه در کردیم احساس

 . کرد نگاهش قیعم و کرد باز را چشمانش

 آرامش ی زمزمه و نشاند لب بر یا ثانهیخب لبخند وشیدار

 . رفت فرو او پود و تار در

 هنوز یاصل زیسوپرا..چند، هر. من زیسوپرا از هم نیا_

 راهه تو

 

*** 

 

 را آن بعد. زد شیها دست کف را بدن عطر خوش نیلوس

 ز  یپر شد تمام که زدنش نیلوس.دیمال لختش بدن یرو

 به یگاه گه که یگرم باد از و زد برق به را سشوار

 .برد لذت خوردیم صورتش

 خاموش را شد،سشوار خارج رطوبت حالت از که شیموها

 . کرد

 . کند خشک خشک را شیموها نداشت عادت



 را ها آن و برد اش یمشک یموها یال البه را انگشتانش

 به دادن حالت مشغول که همانطور.کرد تیهدا باال به

 مرور ذهنش در را شیپ هفته دو اتفاقات بود، شیموها

 دهیبوس را او که یزمان به درست. برگشت شب آن به.کرد

 . بود

 .کرد خوش جا لبش ی گوشه یا روزمندانهیپ لبخند

 یا پرنده مانند زیانگ نفرت خوشگل چطور آمد یم ادشی

 .دیلرزیم دستانش نیب در زده سرما

 به را اش بوسه جواب و کرده یهمراه او با حال نیا با

 .بود داده شکل نیبهتر

 فکش. بود آمده دخترک سر بر چه بوسه کی با که بود دهید

 . زد برق کشیتار و خمار چشمان و شد فشرده

. کرد تنگ را چشمانش.بود او عاشق زیانگ نفرت خوشگل

 .بود ضعف او نظر از عشق. بود او عاشق هم بدجور

 فکر. بردیم لذت خودش مقابل او ضعف از وار وانهید او و

 نیهم و دارد مشتش در کمال و تمام را او نگونهیا کردیم

 . کند قدرت احساس شدیم باعث هم

 .داشت دیجد امیپ. دیلرز لشیموبا

 .خواند لب ریز را آن و کرد باز را امیپ

 '' ؟یکرد حرکت'' 



 کرد پیتا شیبرا

 ''بزار ییچا. کنمیم حرکت دارم'' 

 کمدش سمت به و گذاشت زشیم یرو را لشیموبا

 کرد تن به را اش یمداد نوک شلوار و یمشک راهنیپ.رفت

 .انداخت را لشیاست انگشتر دستبند، یجا به نباریا و

 به ینگاه و دیپاش شیگلو یرو را اش یشگیهم تلخ عطر

 را لشیموبا.بود لیتکم زیچ همه.انداخت نهییآ در خودش

 اتاقش از دیبوس را مادرش عکس نکهیا از بعد و برداشت

 .شد خارج

 شود، خارج و کند باز را ییرایپذ درب خواست که نیهم

 داد تکان راست و چپ به را سرش و داد سالم پدرش

 پسرم؟ یریم کجا_

 رنگ سبز یها مهره به را نگاهش و برگشت وشیدار

 .دوخت پدرش انگشتان انیم حیتسب

 دوستام از یکی شیپ_

 آرش؟ شیپ_

 نه_

 داد تکان سر بهمن

 .همراهت به خدا برو. جان بابا باشه. نطوریا که_

 .شد خارج خانه از و کرد تشکر رلبیز وشیدار



 مورد مقصد به باالخره و ماند کیتراف پشت را یساعت مین

 .دیرس نظرش

 .شد ادهیپ  و کرد پارک ساختمان مقابل را نیماش

 را در زنگ و برداشت قدم رنگ یمشک درب سمت به

 .شد باز یکیت یباصدا در بعد یکم.فشرد

 مقابل دیرس دوم ی طبقه به یوقت و رفت باال ها پله از

 .ماند منتظر و ستادیا رنگ یا قهوه درب

 دیرس گوش به یا مردانه یصدا بعد هیثان چند

 .اومدم_

 .شد باز در بعد یکم و کرد اخم وشیدار

 کنار در مقابل از و زد یلبخند دنشید با مقابلش جوان مرد

 رفت

 . یاومد خوش_

 .شد خانه وارد و داد تکان یسر وشیدار

 را خانه متوسط یفضا گل، از پر مختلف یها گلدان

 .بود کرده نیدلنش

 .زد یمحو لبخند اریاخت یب

 .بود اهیگ و گل عاشق زهرا، مادرش

  کرد اشاره یراحت یها مبل به جوان مرد



 .امیب تا نیبش_

 جواب حال همان در و نشست یراحت مبل یرو وشیدار

 :داد

 . عشقم یایب تا نمیشیم_

 .شد رهیخ داشت یخاص تاب و چیپ که یاهیگ به

 .بود دهیشن هم قبال را اهیگ نیا نام

 . افتاد تکاپو به مغزش  بود؟ چه نامش

 : کرد زمزمه و دیخند. آمد ذهنش به آن نام کبارهی

 .بامبو.. آها_

 را ینیس و آمد ییرایپذ به یچا ینیس با جوان مرد بعد یکم

 .گذاشت وشیدار مقابل ز،یم یرو

 : دیپرس خنده با نشست او یکنار مبل یرو بعد

 ؟یزنیم حرف عمت با_

 .انداخت باال را شیابروها و گفت یا دهیکش نچ وشیدار

 .مندم عالقه شتریب تو ی عمه به نه،_

 .برداشت را شیچا وانیل و زد یچشمک

 . شدیم شارژ بیعج آمد یم او شیپ یوقت

 شیچا از یا جرعه شدیم بلند آن از که یبخار به توجه یب

 .دینوش را



 کرد پر را شیها گوش جوان مرد یصدا

 . ادیم در معدت پدر.نخور داغ داغ_

 به را نگاهش بعد. برگرداند ینیس به را وانیل وشیدار

 :دیغر و دوخت مرد یشیم چشمان

 .سبحان ستین مارستانیب نجایا. نداره برت فاز_

 

 داد تکان سر افسوس با سبحان

 شهینم عسل من هی با هنوزم. پسر یشینم عوض تو_

 . خوردت

 :داد جواب خونسرد.اوردین کم وشیدار

 دچار.میاینم در جور هم با اصال عسل و من چون خوبه،_

 . یشیم هاضمه سوء

 یکم. شدینم وشیدار زبان فیحر. نگفت یزیچ سبحان

 را سکوت نیا سبحان نکهیا تا شد برقرار نشانیب سکوت

 .شکست

 اون. یبکن وا طرالن با هاتو سنگ یتونست که خوبه_

 . هیخوب دختر واقعا

 به یوقت.انداخت گرشید یپا یرو را شیپا کی وشیدار

 به یتفاوت یب نقاب کرد یسع کرد، نگاه سبحان چشمان



 یدرون حس به او خواستینم دلش اصال.بزند اش چهرخه

 . ببرد یپ اش

 .کردمیم فکر اشتباه بهش راجع کنم اعتراف دیبا. آره_

 با وشیدار یدوست از هم هنوز. داد تکان یسر سبحان

 به یلیخ او آمد، یم ادشی که ییجا تا. بود متعجب طرالن

 . دادینم تیاهم دختر نیا

 :دیپرس اریاخت یب

 !پسر یدار یا نقشه نکنه_

 به کبارهی که یفکر از سبحان و زد یپوزخند وشیدار

 . دیلرز آمد ذهنش

 نیا اسم به عمارتو بابات گفتم بهت نکهیا بخاطر نکنه_

 .یشد کینزد بهش زده دختر

 :دیپرس یمشهود نگران با نباریا سبحان و دیخند وشیدار

 آره؟_

 دنینوش مشغول آرامش با و برداشت را وانشیل وشیدار

 .شد شیچا

 ینیس داخل را وانیل دینوش را شیچا آخر ی جرعه تا یوقت

 .گذاشت

 نداشت سبحان سوال به یربط جوابش

 . دیچسب یلیخ.نکنه درد دستت_



 :دیغر و دیکوب شیپا ساق به پا با سبحان

 طرالن از انتقام فکر تو واقعا نکنه وش،یدار ام تو با_

 . هیخوب و پاک دختر واقعا دختر نیا.یباش

 یموها انیم را دستانش د،ینشن وشیدار از یجواب یوقت

 :دینال و برد فرو رنگش یا قهوه

 بهت نسبت دختر نیا گفتم بهت کردم یغلط چه من اصال_

 .داره یحس

 . نشاند اش یشانیپ بر یظیغل اخم وشیدار

 فکر که یاونجور زیچ چیه ؟یکنیم شلوغش خودیب چرا_

 قتل ی نقشه نه بگم دیبا سوالت جواب در و. ستین یکنیم

 .ستین سرم تو طرالن

 .دیترد از پر بود، شک از پر سبحان نگاه

 .بود نکرده باور کامل را او یها حرف هنوز و

 تیجد با وشیدار شد باعث سبحان شک از پر نگاه نیهم

 دیبگو

 چون. نیهم. کنم بس آتش اعالم خواستم فقط من ن،یبب_

 وقتشه االن نظرم به و کردم یاشتباهات یسر هی گذشته یتو

 یتو یگفت که همونطور چون.کنم رفتار زیآم مسالمت که

 دختر نیا شدم متوجه بودم، دوست باهاش که یمدت نیهم

 بخاطر که نداره یلزوم پس. نداره وسط نیا یگناه چیه

 .کنم خراب حالو بخوام گذشته



 وشیدار یها حرف. کرد نگاهش سکوت در سبحان

 یرو شیها حرف با بود بلد خوب او. بود یمنطق بنظرش

 . بگذارد ریتاث هیبق

 انیجر سبحان وجود در یا ناشناخته ترس هم هنوز اما

 . داشت

 تین واقعا اگر. بود شده وجدان عذاب دچار هم یطرف از

  چه؟ بود بد باطرالن یدوست از وشیدار

 چه؟ بود سرش در دختر نیا به زدن بیآس فکر اگر

 چند وشیدار ی رهیخ یها نگاه به توجه یب و کرد اخم

 . دیکش قیعم نفس

 . دانستیم یخوب به را ها سوال نیا جواب

 .هرگز. ببخشد را خودش توانستینم هرگز وقت آن

****** 

 

 غرق آن در که یخوش حال. دمیکش میها لب یرو یدست

 و بستمیم را چشمانم وقت هر. بود فیتوص قابل ریغ بودم

. شدیم ختهیگس احساساتم افسار کردمیم فکر لحظه آن به

 هفتم آسمان به و گرفتیم اوج تینها یب تا قلبم ضربان

 . کردمیم پرواز



 به بهشت یدرها کردمیم احساس. ایخدا. حال نیا حس، نیا

 وهیم خوردن حال در کردمیم احساس. است شده باز میرو

 .هستم یبهشت یا

 .بود نگونهیا میبرا بودن او با

 وسوسه سرخ بیس کی طعم مثل و بود، بایز بود، نیریش

 .بود زیانگ

 .دمیکش ام یشانیپ به یدست

 من. نبود مهم عنوان چیه به. نبود مهم اما. داشتم تب ظاهرا

 که یتب. داشتم دوست را حال نیا. داشتم دوست را حس یا

 .داشتم دوست زین را داشتم او یبرا

 را کال و پختیم را خام. کردیم دگرگون را آدم عشق

 .کردیم دهیرس

 یدگرگون. بودم یدگرگون و رییتغ شرف در بیعج من و

 .رساندیم کمال به مرا که یا

 .بودم منتظرش صبرانهیب که یا یدگرگون

 یبرا گاه.یهست یخوش اتفاق منتظر ات یزندگ در یگاه

 هر به ،یکنیم تالش یتوانیم تا ات خواسته یبرا دنیرس

 دیام نا گاه و کوفته و خسته نکهیا تا. یدویم و یزنیم یدر

 . یشویم

 خواست در یده انجام دیبا که یکار تنها نکهیا از غافل

 .است کردن



 از قلب ته از و یکن دراز آسمان سمت به را دستانت دیبا

 آنچه بعد. معصوم و پاک یکودک همچون. یبخواه او

 خالقت دست به را زیچ همه و یکن رها را یخواهیم

 .یبسپار

 .است دستانت در یخواستیم آنچه ینیبیم بعد

 .آورد خودم به مرا نایم یصدا

 .عاشق خانم ییکجا_

 لب یرو را ام اشاره انگشت و چرخاندم سمتش به را سرم

 گذاشتم میها

 .بشنوه یکاضم خانم خوامینم. تر واشی نایم شیه_

 کرد نازک میبرا یچشم پشت

 . ستین نجایا حواسش اصال اون.حاال خب_

 آورد گوشم کینزد را سرش

 ها کجا به یداشتن دوست یآقا نیا با بگو بهم حاال خب_

 ؟یدیرس

 .دمیپاش شیرو به یلبخند

 .میشد قبل از تر یمیصم کمی فقط_

 داد تکان را سرش و انداخت باال را شیابروها

 به یوا ه،ینجوریا اوضاعت نیشد تر یمیصم کمی فقط_

 .نیبش یمیصم یلیخ نکهیا حال



 اشاره انگشت میبگو یزیچ جوابش در خواستم که نیهم

 داد تکان صورتم مقابل را اش

 محترم   یآقا نیا چقدر دونمیم طرالن، کن گوش بهم خوب_

 ازت یول. یدار دوست رو خط هفت چاخان   ت  یباشخص

 کنه درازتر مشیگل از پاشو که یند اجازه بهش خوامیم

 باشه. یمحتاط آدم رسهینم نظر به اصال چون

 زدم صدا را نامش اعتراض با

 .نایم_

 . انداخت باال یا شانه

 .لتهیم جور هر_

. دادم تکان یتاکس یبرا را دستم و شده خارج مدرسه از

 چند. نشستم و دادم را یتاکس راننده سالم جواب لب ریز

 از من و بود نمانده یباق ماه خرداد امتحانات انیپا به روز

 .بودم شده ها بچه تنگ دل حاال

 ،یاجتماع کردن رشد که ییها بچه از کندن دل. بود سخت

 و سخت یبود دهید ها ماه یط در را شان یروح و یجسم

 .بود فرسا طاقت

 کمک آنها به نکهیا بخاطر زین یطرف از حال هر به اما

 بگذرانند یخوب به را شانیزندگ از مرحله نیا تا بودم کرده

 .بودم خوشحال و شاد



 کی عنوان به تا نبود نیا از تر ارزشمند میبرا زیچ چیه

 .اورمیب بار یقو و مستقل کوشا، یدختران را ها آن معلم

 مخاطب را عمه بلمد ییصدا با دمیرس عمارت به یوقت

 دادم قرار

 .اومدم من. جون عمه_

 به تمام محبت با هم او. دمیکش یقرمز کاکل سر به یدست

 نکهیا محض به.رفتم باال ها پله از و دمیخند.زد نوک دستم

 بود نشسته عمه کنار که یفرد دنید با شدم ییرایپذ وارد

 .زد خشکم

 آمده نجایا به ییتنها چه یبرا اصال کرد؟یم چه نجایا او

 یکینزد ی رابطه وشیدار با قبال که یفرد دنید بود؟

 . بود دشوار میبرا داشت

 .ماندمیم اتیح در کاش

 .دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 

 

 

 نگاه بود شده قرمز هیگر شدت از که سبزش چشمان به

 بود؟ کرده هیگر چه یبرا. دیکش پر لبخندم و کردم



 وشیدار نکهیا بخاطر نکند. کردم گناه احساس لحظه کی

 بود شده دوست من با و کرده قطع او با را اش رابطه

 . ختیریم اشک

 .شد خراب فکر نیا با حالم

 دادم حرکت را میها لب یسخت به

 . جون لوفرین یاومد خوش_

 و برخاست شیجا از شد حضورم متوجه نکهیا محض به

 دهید مرا که انگار نه انگار.انداخت دوشش یرو را فشیک

 . بود

 . نگفت جوابم در زیچ چیه

 کرد دراز عمه سمت به را دستش

 .جون هیعط نیداد گوش هام حرف به که ممنونم_

 . فشرد دستش انیم را لوفرین فیظر دست آرام هیعط

 .یاومد یکرد یخوب کار. زمیعز کنمیم خواهش_

 یوقت. کرد یخداحافظ رلبیز و زد یکمرنگ لبخند لوفرین

 .رفت و کرد یکوتاه یخداحافظ شود رد کنارم از خواست

 و دوختم عمه به را نگاهم آمد که در شدن بسته یصدا

 .دادم سالم

 داد را جوابم یبخش آرامش لبخند با



 تو. برات کردم درست شربت. جان طرالن سالم_

 اگه بخور ایب کن، عوض هاتو لباس. است آشپزخونه

 .یداشت دوست

 گل قرمز راهنیپ. رفتم اتاقم سمت به و دادم تکان را سرم

 .شدم خارج اتاق از و دمیپوش را دارم

 و دمینوش را بود کرده درست عمه که ییآلبالو خنک شربت

 که عمه مقابل. بازگشتم ییرایپذ به وانیل شستن از بعد

 آمد حرف به کردم، تشکر و نشستم

 طرالن؟ بود چطور مدرسه_

 لوفرین به راجع بخواهد کردمیم فکر. کردم تعجب بانو

 .کند صحبت

 .نکند دایپ انتقال لحنم به تعجبم کردم یسع

 .شدم ها بچه دلتنگ االن از.. منتها. بود خوب_

 .زد یمهربان لبخند

 مند عالقه هم قفس تو ی پرنده هی به آدم. زمیعز نهیهم_

 .ترن نیریش یلیخ که ها بچه به برسه چه. شهیم

 کردم دییتا را حرفش

 .درسته_



 لیدل و لوفرین به راجع بودم منتظر لحظه هر گذشت، یکم

 نداشت قصد عمه انگار اما. کند صحبت عمارت به آمدنش

 .کند حل را ام یذهن یمعما یزود نیا به

 دنشونیند به یول یکنینم فراموششون. یکنیم عادت یول_

 انجام رو یداشت که یرسالت که نهیا مهم. یکنیم عادت

 .یداد

 ما رسالت به راجع میبرا هم باز عمه و دادم تکان را سرم

 او. دادم گوش من و کرد صحبت او. کرد صحبت جهان در

 من و کرد صحبت او. دادم تکان سر من و کرد صحبت

 :دمیپرس یکنجکاو با و شد زیلبر صبرم نکهیا تا. زدم لبخند

 .نجایا بود اومده یچ یبرا لوفرین نیبگ شهیم_

 مکث با. دینوش را شربتش از یکم و برداشت را وانیل

 داد را جوابم

 .یبپرس خودت که بودم منتظر. شهیم آره_

 خوش یها یعسل و گذاشت زیم یرو را شربتش وانیل

 .دوخت چشمانم به را رنگش

 صحبت وشیدار و خودش ی رابطه به راجع بود اومده_

 .کنه

 ضربان و شدم مضطرب یکم. دادم قورت را دهانم آب

 رابطه به راجع خواستیم چه یبرا لوفرین.گرفت شدت قلبم



 شده تمام نشانیب زیچ همه یوقت کند صحبت وشیدار با اش

 بود؟

 .آوردم زبان بر را بود ذهنم در که یسوال

 کنه؟ صحبت وشیدار و خودش به راجع بود اومده چرا_

 شده؟ تموم نشونیب ی رابطه مگه

 یلیخ بوده نشونیب که یا رابطه منتها. شده تموم چرا_

 . یکنیم فکر تو که بوده یزیچ از تر قیعم

 حیتوض به شروع دید که را جمیگ نگاه. کردم نگاهش جیگ

 بزند خی میها رگ در خون شد باعث اش جمله. کرد دادن

 تا دو هر.کنن ازدواج هم با بود قرار وشیدار و لوفرین_

 .بودن یراض هم شون

 را قلبم و شکافت را ام نهیس ی قفسه یدست کردم احساس

 فشرد مشتش در

 شد شتریب قلبم درد و داد ادامه عمه

 بهم زویچ همه وشیدار ینامزد کارت دیخر موقع منتها_

 زنهیم

 عمه شفاف ریتصو و پوشاند را چشمانم اشک از یریحر

 .کرد تار را

 .دونستمینم نویا.. من... من_

 دیکش یآه عمه



 حواستو یوشیدار با که حاال تا گفتم نیهم یبرا. دونمیم_

 ی مرحله وارد بخواد ممکنه وشیدار. یکن جمع شتریب

 ..بعدش و بشه تو با یتر قیعم

 کدام چیه خواستینم دلم من اما. بود درست شیها حرف

 .خواستینم هم دلم. کنم قبول را جمالتش از

 گوش دلم اما دهم گوش عمه حرف به زدیم ادیفر عقلم

 .کردیم مقاومت و بود گرفته را شیها

 .بود ینابرابر جدال

 . کردم قطع را حرفش.دیچک قطره قطره میها اشک

 هم دوم بار که شهینم یلیدل افتاده بار کی اتفاق هی چون_

 ینجوریا میبخوا که نداره یلیدل کنمیم فکر من. بده رخ

 .میکن قضاوت وشویدار درست، اطالعات بدون

 من اما. بود یمنطق ریغ دیشا. بود احمقانه میها حرف دیشا

 قضاوت یپا وشیدار یها حرف دنیشن بدون خواستمینم

 فقط نکند فکر که بودم بسته جمع را ام جمله عمدا. نمیبنش

 . میگویم را او

 اتاقم سمت یا اجازه با گفتن از بعد و شدم بلند میجا از 

 دمیشن را شیصدا شوم اتاقم وارد نکهیا از قبل.رفتم

 . یبخور ضربه تو خوامینم فقط من_

 .خوردم سر در پشت و بستم را در



 میزانوها یرو را ام چانه و گرفتم بغل را میها زانو

 .گذاشتم

 که دانستیم خدا اما. بودم داده نشان آرام را خودم ظاهر به

 .بود آشوب درونم

 داشت؟ دوست را لوفرین وشیدار

 . کردم پاک را میها اشک

 بود؟ داده ازدواج شنهادیپ او به

 . دمیکش میها لب یرو را زبانم

  بودند؟ موافق دو هر

 لیدل پس بوده خوب نشانیب ی رابطه عمه قول به اگر

 بوده؟ چه شانییجدا

 بود؟ زده هم به را شان رابطه وشیدار

 

 بود؟ کرده را کار نیا چرا چرا؟ اما

 به. زیانگ خاطره شب همان به. بازگشت عقب به ذهنم

 .اش بوسه و عالقه ابراز

 .دمیکش میها لب یرو را دستم. رفت نفسم

 صحبت میبرا داشتن دوست و عشق از یوقت شب آن یعنی

 کوتاه ی رابطه یبرا هم مرا یعنی گفت؟یم دروغ کردیم

  بود؟ بسته دل من به واقعا ای خواستیم مدت



  بود؟ زده هم لوفرین به را عاشقانه یها حرف نیا

 را شیها تار و بردم دارم موج یموها نیب را دستانم

 یم هحوم ذهنم به که یسواالت حجم از داشت سرم.دمیکش

 . دیترکیم آورد

 یحل راه که ییمعماها. داشت وجود یادیز یمعماها

 .آوردم یم در سر ماجرا از دیبا خودم.نداشتم شانیبرا

 .کردمیم صحبت وشیدار با دیبا

 

******* 

 

 

. داشت نگاه سمتم به را رنگ یصورت یا پنبه پشمک

 وشیدار یرو به یلبخند و گرفتم را پشمک کیبار چوب

 شانه دور را دستش و کرد حساب را فروشنده پول. دمیپاش

 نفسم و دیچیپ ام ینیب در اش یشگیهم تلخ عطر.انداخت ام

 . آمد بند بار نیهزارم یبرا

 خلع را قلبم و من بار هر اش یکینزد. نبود من دست

 . کردیم صالح

 دهانم در را شدنش آب و زدم پشمک به یبزرگ گاز

 .داشتم دوست را نشیریش ی مزه. کردم احساس



 را سرم. رفت در دستم از احساساتم افسار لحظه کی یبرا

 .دمیبوس را دشیسف انگشتان سر و کردم کج

 .است خوشمزه یلیخ یمرس_

 احساس. گرفتم گاز محکم را لبم بالفاصله و زد بینه عقلم

 .است شده سرخ خجالت شدت از میها گونه کردمیم

 اش جمله. زد ضربه اش گونه یرو مخالفش دست با 

 . شوم سرخ شتریب شد باعث

 . معلم خانم کننیم تشکر ینجوریا_

 ضربان شدن تند و شد درشت اش ییپررو از میها چشم

 دگرگون را حالم هم شیها یشوخ. کردم حس را قلبم

 .کردیم

 :کردم زمزمه شرم پر

 . وشیدار ییپررو یلیخ_

 ادیز ها روز نیا.فتدیب خنده به شد باعث آرامم ی زمزمه

 . دمیدیم را اش خنده

 :گفت طنتیش با و کرد اشاره رنگ سبز مکتین به

 کردنو تشکر حیصح ی نحوه بهت دیبا که مینیبش میبر ایب_

 .بدم ادتی

 . گرفت سر از را شیها طنتیش مینشست مکتین یرو یوقت

  معلم؟ خانم یعمل ای بدم حیتوض برات یشفاه خب_



 را نگاهم سرم چرخاندن با و زدم صدا را نامش معترض

 یشهرباز یفضا دلشان ته از یها خنده. دوختم ها بچه به

 . بود کرده تر نیدلنش را

 کودک بودم، داده اجازه و آمده نجایا به که بودم خوشحال

 .شود شکوفا کوتاه یقیدقا یبرا درونم جوش و جنب پر

 یروزها نیبهتر گذراندمیم وشیدار کنار در که ییروزها

 در که یقیعم یخوش و روزها نیا بودم وار دیام.بود عمرم

 اصال که چرا. باشد نبوده ایرو کی بودم اش تجربه حال

 . شوم داریب ایرو و خواب نیا از خواستمینم

 را وشیدار یصدا که بودم ور غوطه افکارم انیم در

 . دمیشن

 اون. بود سالم نه نجایا بودم اومده بار نیاول یبرا یوقت_

 یبرا مامان و بود شده ستیب معدلم. ادمهی خوب روزو

 .نجایا بودتم آورده کردنم زیسوپرا

 را لبخند و پراند  را خوشم حال دردش پر و نیغمگ لحن

 نگاه مرخشین به و چرخاندم را سرم. دیبرچ میها لب از

 . بود شده جمع یناراحت از اش چهره.کردم

 . بود حس قابل هم من یبرا اش یتلخ که زد، یلبخند

 :داد ادامه انبوه یغم و درد با

 لیوسا تموم سوار. بودم خوشحال یلیخ روز اون_

 موقع. بودم گرفته درد دل خنده از و بودم شده یشهرباز



 قبول مامان یول. میبمون شتریب که بودم کرده اصرار رفتن

 ستیب معدلم هم بعد سال اگه که داد قول بهم بجاش. نکرد

 . نجایا ارهیب منو شد

 .گرفت یسرخ یها رگه چشمانش

 که باشه یبار نیآخر بار اون کردمینم فکرشم وقت چیه_

 .یباز شهر برم باهاش قراره

 گوشه از یدرشت اشک و رفت نییپا و باال شیگلو بکیس

 نیسنگ میبرا چنان صحنه نیا دنید. شد روان چشمش ی

 گاه چیه.شد میگلو مهمان بغض و گرفت آتش قلبم که بود

 درد.بودم دهیند را شکستنش. بودم دهیند را کردنش هیگر

 . بودم دهیند را دنشیکش

 .بود شده دار خش و گرفته وضوح به حال شیصدا

 رو یروز. دیخندیم قشنگ.. یلیخ... ادمهی لبخندشو هنوز_

 دهیکش داد.. سرم ای.باشه کرده اخم بهم که ستین ادمی

 باورم ها وقت یگاه.. شده تنگ براش دلم یلیخ...باشه

 که منتظرم شمیم بلند که صبح وقتا یگاه. رفته که شهینم

 برام لبخند با و پسرم سالم بگه بهم که منتظرم نمش،یبب

 .. یول زهیبر داغ ریش

 شصتش انگشت با را شیها اشک و فشرد بهم را شیها لب

 به را قرمزش چشمان و چرخاند را سرش یوقت.کرد پاک



 آور عذاب. رفت غمای به توانم و یانرژ تمام دوخت چشمانم

 . بود اش یناراحت و غم دنید ایدن درد نیتر

 . شدیم یجار زبانش بر یسخت به کلمات

 .دونهینم قدرشو نده دست از.. ویزیچ تا.. آدم_

 .دمیفهمیم یخوب به را حسش. دمیفهمیم

. شدینم پر زین نفر هزار بودن با فرد کی یخال یجا یگاه

 هرگز که داشتند را یابینا یش حکم افراد از یبرخ

 .خانواده و مادر، پدر، مثل.شدینم دایپ شانیبرا ینیگزیجا

 که ییها چشم با.نشد اما. دهم قورت را بغضم کردم یسع 

 را قلبم آوردم برزبان که یا جمله و کردم نگاهش سوختیم

 . کرد تکه تکه

 چیه من ؟یچ من.. یدار ازشون خاطره کی تو حداقل_

 آوار ریز نکهیا فکر تازه.ستین ادمی مادرم و پدر از زیچ

 .کنهیم بدتر حالمو هم موندن

 قطره قطره میها اشک و شکست جمله نیا با چشمانم سد

 .شد روان

 

 



 دستمال.گرفت سمتم به و آورد در بشیج داخل از یدستمال

 دستمال.کردم پاک را میها اشک و گرفتم دستش از را

 . دادیم را عطرش یبو هم اش یلعنت

 زدیم موج یمانیپش لحنش در

 . افتادم مامان ادی دفعه کی.کنم ناراحتت خواستمینم دیببخش_

 و چپ به را سرم و گذاشتم میمانتو بیج داخل را دستمال

 دادم تکان راست

 .یزد حرف باهام که شدم خوشحال من.. نداره یاشکال_

 زد یمهربان لبخند

 وقت یلیخ.شدم خوشحال زدم حرف باهات نکهیا از منم_

 . بودم نکرده دل و درد یکس با که بود

 کرد نگاهم قیعم

 . طرالن دارم رو تو که خوشحالم_

 کنار را خجالت و زدم یلبخند.شد یشاد از مملو قلبم

 : کردم زمزمه دل ته از. گذاشتم

 .نطوریهم منم_

 یصورت پشمک یباق زدن گاز مشغول و دمیدزد را نگاهم

 ور غوطه یخوش و خوب یهوا و حال در. شدم رنگ

 بود زده که ییها حرف و هیعط عمه ادی کبارهی که بودم

 .لوفرین و وشیدار ینامزد به راجع. افتادم



 یوقت. افتادم سرفه به و دیپر میگلو در دهانم آب کبارهی

 .دیکوب کتفم پشت مشت با وشیدار کرد دایپ ادامه میها سرفه

  ؟یخوب_

  دادم تکان آرام را سرم

 آره_

 یباق خوردن مشغول و گرفت دستم از را پشمک چوب

 :گفتم یجد آمد جا یکم حالم یوقت. شد پشمک ی مانده

 صحبت باهات مهم ی مسئله کی به راجع دیبا وشیدار_

 .کنم

 را چوب نماند یباق چوب یرو پشمک، از یزیچ یوقت

 .کرد پاک دستمال با را دستانش و انداخت زباله سطل داخل

 .بگو_

 .دمیچیپ هم در را انگشتانم

 .کنم شروع دیبا چطور دانستمینم اصال

 ..بدونم خواستمیم راستش.. راستش_

 کرد اخم شد یطوالن مکثم یوقت

 خب؟_

 . کردم زمزمه دل در

 .کباری هم ونیش کباری مرگ



 :دمیپرس و زدم زل چشمانش به

 ؟یشد جدا لوفرین از چرا_

 . بود تمسخر سرتاسر لحنش. کرد نگاهم چپ چپ

 به راجع یخواستیم. بود نیا یگفتیم که یمهم ی مسئله_

 ..؟یبزن حرف لوفرین

 ..وشیدار نیبب_

 .کنم کامل را ام جمله نگذاشت

 دیبا هیعاشق و عشق به راجع سوالت اگه معلم خانم نیبب_

 .نبوده درکار یعشق که بگم بهت

 ؟یداد ازدواج شنهادیپ بهش چرا پس_

 شتریب اما. شود دستپاچه دمیپرس که یسوال با کردمیم فکر

 :دیپرس شک با و شد متعجب

 گفت؟ بهت ویزیچ نیهمچ یک_

 نیا در عمه پس. کنمیم فکر اشتباه که نگفت. نکرد ردش

 . بود گفته راست کامال باره

 .دمیشن هیعط عمه از.. از من خب_

 فکر که یا لحظه در درست. کرد تنگ را چشمانش

 خشکم دیپرس که یسوال با ام انداخته دام در را او کردمیم

 . زد

 عمارت؟ بود اومده لوفرین_



 افتاده دام به من که کردمیم احساس بود؟حال دهیفهم چگونه

 گفتمیم را قتیحق اگر.دادم قورت یسخت به را دهانم آب. ام

 ماست را هییقض خواستم. فتدیب دردسر به لوفرین بود ممکن

 . کنم یمال

 ..راستش.. نه_

 :دیپرس و کرد اخم

 کجا از هیعط پس ومدهین عمارت بود ومدهین لوفرین اگه_

  دادم؟ ازدواج شنهادیپ لوفرین به من که دهیفهم

 .کنم عوض را بحث ممکن حالت نیتر انهیناش به خواستم

 واقعا؟ نیداد_

 :دیغر

 .بده منو جواب. طرالن_

 که یباهوش مرد. گفتمیم را قتیحق دیبا. نبود یفرار راه

 .چاندیپ شدینم عنوان چیه به را بود نشسته مقابلم

 .گرفتم گاز را لبم و فشردم هم یرو پلک

 بهش یزیچ لطفا یول. گفت عمه به زویچ همه لوفرین آره_

 ..آخه نگو

 .یباش یکبر مار اون نگران خوادینم تو_

. شد درشت بود داده نسبت لوفرین به که یزیچ از چشمانم

 :دیپرس. میبگو یزیچ نداد فرصت



 ؟یکبر مار نیا گفتیم یچ حاال خب_

 . آورد بند را نفسم نشیخشمگ نگاه

 . آمدم حرف به یسخت به

 بهم عمه فقط. دمینشن خانم لوفرین از یزیچ راستش.. من_

 نمیبب خواستمیم منم. یکن ازدواج باهاش بود قرار که گفت

 ازدواج چرا که بوده اگر. نه ای بوده کار در یعشق

 .نیداد بهش ازدواج شنهادیپ چرا پس نبوده، اگه. نینکرد

 .لحنش مثل. شد یجد نگاهش

 .کنم ازدواج لوفرین با بود قرار. بهت گفته درست هیعط_

 که انگار. کند اعتراف راحت آنقدر کردمینم فکر.وارفتم

 . نبود مهم شیبرا یزیچ نیچن اصال

 :داد ادامه تیجد همان با

 و یاجتماع لحاظ از چون. نبوده کار در یعشق منتها_

 که.دادم ازدواج شنهادیپ بهش میبود سطح هم باهم یفرهنگ

 کی شهینم عالقه بدون. کردم یاشتباه چه که متوجهم االن

 انیجر یحس حتما دیبا. داد لیتشک رو مستحکم ی رابطه

 . باشه داشته

 .کرد لمس را انگشتانم سر کوتاه انگشتانش

 . االن مثل_



 یم نظر به یمنطق شیها صحبت. دمیکش عقب را دستم 

 به یلبخند. بودم گرفته را میها جواب یحدود تا من و آمد

 کردمیم اعتماد او به دیبا.زدم شیرو

 .نطوریا که_

 :دمیپرس اریاخت یب

 ن؟ینشد جدا من خاطر به پس_

 :گفت نانیاطم با

 . بود خودم دل بخاطر. معلم خانم نه_

 آن از دیبا یبرداشت چه دانستمینم. بود پهلو دو اش جمله

 . کنم فکر آن از شتریب نداد اجازه. بکنم

 :دیپرس و کرد نگاه اش یمشک ساعت به

 م؟یبر_

 .کردم نگاه اطرافم به

 . بودند یباز حال در ها بچه هنوز

 :کردم زمزمه آرام

 .میبر_

 

****** 

 



 

 دارش، موج یموها گذشتیم که لحظه هر.بود شده کالفه

 و فیلط یصدا و معصومش یها چشم هش،یمل لبخند

 دایپ بیعج یحال و شدیم یتداع ذهنش در اش نوازشگونه

 .کردیم

 اسم دانستینم که یحال.ترس ،ویناراحت خشم، انیم یحال

 آن ی خاطره چرا دانستینم اصال.بگذارد چه دیبا را آن

 اما.بود کرده بازگو او یبرا را یباز شهر در روز،

 مادر و پدر از و کرده صحبت او با طرالن یوقت دانستیم

 ختهیر اشک او یپا به پا یوقت بود، گفته او یبرا خودش

 فرد کی حس کمتر و بود شده آرام یبیعج طرز به بود،

 درد که ستین یکس تنها او دیفهمیم حال.داشت را یقربان

 از که بود نیا توجه انیشا ی نکته.شده متحمل را یانبوه

 .بود گرفته یخوب حس او با کردن دل و درد

 دیشا. بود دختر نیا ی اندازه و حد یب یمهربان لشیدل دیشا

 .. ای بخش آرامش یها خنده بخاطر هم

 مغرور و سرکش بخش.داد تکان محکم را سرش

 :دیغر خود با لب ریز و داد نشان را خودش تشیشخص

 فیتعر دختر اون از که دهیرس ییجا به کارت حاال_

  ؟یکنیم



 یطراح متمرکز را حواسش کرد یسع و زد یخند زهر

 فکر از کردیم تالش شتریب چه هر اما. کند دشیجد طرح

 خوشگل از یتر واضح ریتصاو کند، زیپره او به کردن

 بیعج دختر نیا.آورد یم هجوم ذهنش به زیانگ نفرت

 یب یلبخندها ش،یها یمهربان با.بود زده برهم را معادالتش

 . گاهش یب و گاه یها محبت و اش وقفه

 همان. شد پل خطوط یطراح مشغول و داد تکان را موس

 . افتاد او احساس پر ی جمله ادی لحظه

 " یزد حرف باهام که شدم خوشحال من"

 او با نکهیا از واقعا زیانگ نفرت خوشگل یعنی. کرد اخم

 قصدش ای بود شده خوشحال بود کرده دل و درد

  بود؟ خودش دادن جلوه خوب و ینیریخودش

 . دیکش یپوف

. کند تمرکز کارش یرو توانستینم. نداشت یا دهیفا. نه

 بلند اش یمشک چرم یصندل یرو از و بست را تاپش لپ

 .شد

 بود کرده پر آپ از را آن که را شور شهیش بنفش یبطر

 .رفت پنجره ی گوشه بزرگ گلدان سمت به و برداشت

 کردن یاسپر مشغول و انداخت شامادورا نخل به ینگاه

 .شد آن یبایز و سبز یها برگ یرو آب

 :دیپرس و زد یمحو لبخند



 و ها برگ نوش واقع در. جونت نوش. ایب.. ها؟ تشنته_

 .طال گریج. هات شهیر

 در آشنا یا ترانه و دیکش نخل فیلط یها برگ به یدست

 لب از یروز که بایز و آشنا یا ترانه.شد مرور ذهنش

 .شدیم یجار مهربان یزن یها

 کرد خواندن به شروع وار زمزمه و شد یاشک شیچشمها

Seni ben، çok sevdim، delicesine 

 

 شدم تو عاشق وار وانهید من

 

Seni ben çok sevdim ölürcesine 

 

 شدم تو عاشق مرگم حد سر تا من

 

Seni ben çok sevdim erkekçesine 

 

 شدم تو عاشق میمردانگ همه با من

 

Bebeğim sana gönlümü verdim 



 

 داشتم یارزان تو به را قلبم من زمیعز

 

Bebeğim sana ömrümü verdim 

 

 دادم تو یپا به را عمرم من زمیعز

 

 در صدا به تلفن بود،که کردن زمزمه حال در طور همان

 گوشش دم را تلفن یگوش و رفت زشیم سمت به. آمد

 .گذاشت

 ییوفا خانم بله_

. نهیبب شمارو اومده یخانم هی راستش. مهندس یآقا سالم_

 ماشاهللا خوشگله و ناز هم یلیخ

  کار؟ یبرا_ 

 دیچیپ گوشش در مکث با ییوفا خانم یصدا

 .دارن باهاتون یشخص کار گنیم نه_

 را او تا بود آمده یخانم کی. دیپر باال وشیدار یابروها

 لب. داشت هم یشخص کار.بود هم ناز و خوشگل. ندیبب

 .کرد جمع تفکر ی نشانه به را شیها



 اعصابش باشد آمده شرکت به لوفرین است ممکن نکهیا فکر

 .ختیر بهم را

 او با لوفرین اگر که کرد فکر نیا به بعد یکم اما. کرد اخم

. دیدیم را او شرکت از رونیب داشت، یشخص کار

 .کند فکر شتریب تا نداد را نیا مجال یکنجکاو

 داد قرار مخاطب را ییوفا خانم یجد

 تو نشونیبفرست. باشه_

 .شد مات مقابلش فرد دنید با شد باز که در

 

 

 کرد؟یم چه نجایا او. داد قورت یسخت به را دهانش آب

 فکر به که یزمان درست چطور بود؟ آمده چه یبرا اصال

 آدرس بود؟ شده دایپ هم شرکت در اش کله و سر بود او

  بود؟ گرفته که از را شرکت

 در شیابروها. بمانند تفاوت یب نتوانستند صورتش یاجزا

 :دیپرس و خورد گره هم

 ؟یکنیم چکار نجایا.. تو_

 روبه و آمد کینزد.بست را در و زد یلبخند طرالن

 .ستادیا زیم مقابل شیرو



 حرف به وشیدار گذاشت زیم یرو که را دستش کیپالست

 . تمام تیجد با. آمد

 خانم صبحه ٨ ساعت. یباش مدرسه دینبا االن انایاح تو_

 . خانما

 . کرد ادا تمسخر پر را خانما خانم ی کلمه

 حیتوض به شروع تمام یسادگ با و دیخند. دیخند طرالن

 .کرد دادن

 . تو شیپ امیب تا گرفتم یمرخص امروزو.. راستش_

 او بخاطر. کرد تنگ را اش دهیکش چشمان وشیدار

  چرا؟ اما بود؟ گرفته یمرخص

 بعد یا لحظه که چرا. بپرسد او از را سوال نیا نتوانست

 را رنگ یا نقره ی قمقمه فراوان ذوق و شوق با طرالن

 .گذاشت وشیدار مقابل و آورد در کیپالست از

 کرد کامل را حاتشیتوض جانیه با طرالن

 .ارمیب برات نویا تا تو، شیپ امیب_

 را دستش بعد. کرد نگاهش حرف بدون لحظه چند وشیدار

 را قمقمه و کرد باز را آن در یوقت. فشرد قمقمه در یرو

 کی آن داخل اتیمحتو دنید با آورد صورتش کینزد

 قمقمه اتیمحتو ی حهیرا. ستادیا تپش از قلبش لحظه

 . آورد ذهنش به را ارزشمند اما یمیقد یا خاطره



 نگاهش ناباور و دوخت طرالن به را نگاهش یسخت به

. بود داده یجا خود در را یمختلف یها حس نگاهش.کرد

. دیترس. کرد فیتوص کلمه کی در را آن شدینم که یحس

 تحت نطوریا و کردینم دایپ شیبرا ینام یحت که یحس از

 . مرگ حد در.دیترس بود داده قرار رشیتاث

 زیانگ نفرت خوشگل. گرفت شدت کبارهی قلبش ضربان

 داغ ریش شیبرا تا بود آمده را راه همه نیا او بخاطر

 اورد؟یب

 هم را ینیریش ظرف او مات نگاه مقابل در و دیخند طرالن

 . گذاشت مقابلش و آورد در

 . ادیب خوشت که وارم دیام پختم برات خودم هم نارویا_

 لرزش از تا فشرد هم یرو محکم را شیها دندان وشیدار

 هیهد نیچن آوردن با دانستینم طرالن.کند یریگ جلو فکش

 یا خاطره از بعد هم آن.است آورده وشیدار سر بر چه یا

 . بود کرده بازگو او یبرا مادرش از که

 لبخند به طرالن  ی خنده شد یطوالن که اش رهیخ نگاه

 :دیپرس و شد لیتبد یآرام

 ومد؟ین خوشت شد؟یچ_

 دانستیم خدا و. داد تکان را شیها لب یسخت به وشیدار

 دشوار شیبرا چقدر یپرسش ریضم همان آوردن زبان بر

 . بود



  چرا؟_

 کرد نگاهش گنگ طرالن

  چرا؟ یچ_

 . نداشت انعطاف یا ذره وشیدار نگاه

 . نطوریهم هم لحنش

  ؟یکرد نکارویا چرا_

 مشخص.دیدزد نگاه انهیناش و انداخت گل طرالن یها لپ

 را فشیظر انگشتان کهیحال در. بود دهیکش خجالت که بود

 . آمد حرف به بود دهیچیپ هم در

 کی بهت مادرت هرروز یداشت عادت یگفت...تو.. خب_

 ینجوریا بتونم دیشا که.. کردم فکر منم. بده داغ ریش وانیل

 یکی هنوز یبدون داشتم دوست نکهیا و...کنم زتیسوپرا

 .ارهیب داغ ریش برات که هست هم گهید

. کرد زمزمه یزیچ لب ریز. گذاشت کنار را خجالتش

 .کرد کامل را اش جمله سپس

 . داره دوست یلیخ رو تو که یکی_

 را حالش هم دخترک زیآم محبت جمالت. بود خراب حالش

 و شدیم نییپا و باال وضوح به اش نهیس قفسه.کرد تر میوخ

 زدن پا و دست از بعد که یکس مثل.داشت یخفگ حس

 . نداشت ینجات راه و بود رفته فرو باتالق در اریبس



 یها مردمک نافذش، چشمان. برخاست یصندل یرو از

 .گرفت هدف را طرالن اهیس

 .بکشد پر طرالن لبخند شد باعث اش جمله

 .رونیب برو_

 او از را یواکنش نیچن انتظار.دیپر وضوح به طرالن رنگ

 . گذاشت اش یناراحت یپا به را او واکنش. نداشت

.. یبش ناراحت که کردمینم فکرشو.. من.. وشیدار_

 ..یلیخ

 یرو محکم وشیدار کند کامل را اش جمله نکهیا از قبل

 :زد ادیفر و دیکوب یا شهیش زیم

 .رووونیب برووو گفتم_

 اشک به چشمانش و شد حبس نهیس در طرالن نفس

. زدیبر فرو وشیدار یجلو شیها اشک نداد اجازه.نشست

 از و رفت در سمت به آرام یها قدم با و چرخاند را شیرو

 .شد خارج اتاق

 سرش طرف دو را انگشتانش وشیدار رفتنش محض به

 یمشک یموها سمت به همانطور را دستانش بعد. گذاشت

 داشت. دیکش انگشتانش انیم را آنها و داد حرکت اش

 .شدیم وانهید



 و اول ی دکمه.آمد ینم باال نفسش بود؟ یکار چه گرید نیا

. نداشت او از را کار نیا انتظار.کرد باز را راهنشیپ دوم

 .نداشت هم اصال

 حال کرد،یم ریغافلگ شیکارها با را دختر نیا او امروز تا

 کرده ریغافلگ هم یاساس. بود کرده ریغافلگ را او دخترک

 .بود

 انیم را شصتش و اشاره انگشت و آمد فرود یصندل یرو

 .گذاشت شیابروها

 لبخند آن با ز،یانگ نفرت خوشگل زیآم محبت یها حرف

 را کردنش رها قصد و شدیم تکرار ذهنش در مدام هیمل

  آمد؟ یم سرش بر داشت ییبال چه.نداشت

 درونش التهاب نتوانست هم باز اما. دیکش قیعم نفس چند

 .دهد کاهش را

 قامت و شد باز در که بود نگذشته شتریب قهیدق چند هنوز

 .شد انینما در ی آستانه در آرش

 :دیغر و کرد یوحشتناک اخم آرش دنید با وشیدار

 .بزن رو صحاب یب در اون گفتم بهت بار صد_

 

 



 ی چهره و وشیدار یشانیپ ی برجسته رگ دنید با آرش

 .آورد باال میتسل ی نشانه به را دستانش و دیترس کبودش

 .باش آروم.. داداش باشه... باشه_

 یکم و آمد کینزد. آمد کینزد آرش و دیکش یآه وشیدار

 در اما. کرد نگاه را وشیدار لحظه چند. داد هیتک زیم به

 :دیپرس و ردیبگ را اش یکنجکاو یجلو نتوانست تینها

 چقدرم شرکت؟ بود اومده بود یک دختره نیا داداش_

 .بود خانم و خوشگل

 .کرد نگاهش چپ چپ وشیدار

 . نکرد یتوجه آرش

 ؟یمظلوم نیا به دختر آخه یزد داد سرش چرا_

 ینیریش ظرف و قمقمه به.دهد پاسخ وشیدار نداد مجال

 دیپرس و کرد اشاره

 .یل یقاقال. آورده ام ییها زیچ چه نیبب به به_

 . کرد کج را لبش وشیدار

 :گفت حرص پر

 .شکمت اون به بخوره کارد یا_

 حال به توجه یب و دیکش تختش شکم به یدست آرش

 داد جواب یلودگ با وشیدار

 .ادیم دلت آخه.. خدا رو تو_



 .شد یجد دینشن یجواب وشیدار از یوقت

 .نپرون لوفرین مثل هم ویکی نیا خدا رو تو_

 را صحبت جهت مکث با د،ید که را وشیدار یها اخم

 :داد رییتغ

 .ادینم شرکت گهید گفت.کردم صحبت لوفرین با یراست_

 را شیپاها عادت طبق و داد هیتک یصندل یپشت به وشیدار

 .کرد باز

 دستم چون. نشه داشیپ برا و دور نیا که نفعشه به. خوبه_

 تو بزنه دیبا داره عمر تا وزشیپف یبابا اون برسه بهش

 . سرش

 پس از و چرخاند را اش یصندل آمد حرف به که آرش

 عظمت، آن با تهران. شد رهیخ  رونیب به بزرگ ی پنجره

 شیبرا فاصله نیا از بلند یها آپارتمان و ها نیماش آن با

 و ها صبحت. بود کوچک هم اندازه از شیب. بود کوچک

 گوش از و دهیشن گوش کی از را آرش یها حتینص

 یصندل آمد در شدن بسته یصدا یوقت. کرد رونیب گرشید

 لپ ی صفحه به. کرد باز را تاپش لپ و چرخاند را اش

 .شد رهیخ تاپش

 .بود رفته آرش. خداراشکر



 بعدا.شد پل یطراح مشغول دقت با و دیکش قیعم نفس چند

 االن. کند فکر زیانگ نفرت خوشگل به راجع توانستیم هم

 . بود زیچ کی وقت فقط و فقط

 . کار

 شد مطمئن یوقت و ماند شرکت در مین و هشت ساعت تا

 .کرد رفتن عظم است شده یخال شرکت

 یخال ظرف برداشتن از بعد و دیپوش را اش یمشک کت

 کارمندان ی هیبق و آرش. شد خارج شرکت از ینیریش

 نفرت خوشگل ی خوشمزه یها ینیریش خوردن زحمت

 ییشو ظرف سهم که هم داغ ریش. بودند دهیکش را زیانگ

 . بود شده شرکت آشپزخانه

 و گذاشت عقب یصندل در را یا شهیش ظرف و قمقمه

 و درد نفر کی با خواستیم فقط حال.کرد روشن را نیماش

 .خواستیم را مادرش دلش فقط حال. کند دل

 یرو ها حرف نیا اما یبرو قبرستان به دینبا شب گفتندیم

 سمت به. بود شیم و گرگ هنوز هوا. نداشت یریتاث او

 کنار را خودش گشتن یکل از بعد. افتاد راه امامزاده

 زده گره رنگ یمشک ی پارچه با را آن که یا درختچه

 .افتاد مادرش قبر سنگ به چشمش باالخره و رساند بود

 سرد سنگ و نشست پا دو یرو مادرش قبر سنگ کنار

 .کرد لمس



 :دینال آلود بغض و تبدار

 .مامان شده تنگ برات دلم_

 گونه و شد روان مهابا یب شیها اشک.شکست بغضش 

 .شد سیخ شیها

 .بود گرفته و دار خش شیصدا

 یبو.. موهات یبو واسه. شده تنگ برات یلیخ.. دلم_

 .چشمهات برق... لبخندات واسه.. راهنتیپ

 کرد، شکوه.کرد صحبت او با توانستیم تا و دیبار و دیبار

 زخم شد آرام یکم که بعد.کرد دل و درد کرد، هیگال

 ینخ. آورد در را گارشیس پاکت.کرد باز سر دشیجد

 از را دود. زد آتش را گاریس و گذاشت شیها لب ی گوشه

 :دینال و فرستاد رونیب شیها لب نیب

 ..شمیپ اومد طرالن امروز.. مامان یدونیم_

 .زد گاریس به یقیعم پک و داد باال را شیابروها

 ..داغ ریش.. بود آورده ریش برام_

 و سخت. افتاد سرفه به و زد گاریس به یتر قیعم پک

 .هم سر پشت

 .کرد خاموش لگد با را آن و انداخت خاک یرو را گاریس

 دینال و دوخت مادرش اسم به را نگاهش 



 ریش یوقت..امروز.. من نکهیا.. کرد؟ تمییاذ یچ یدونیم_

 ...افتادم تو ادی.. داد بهم رو

 به را سنگ یسرد. دیکش دراز قبر سنگ یرو و شد خم

 :داد ادامه و دیخر جان

.. وقتا یگاه.. یول ادیز یلیخ.. خورهیم بهم ازش حالم_

 .. مثال...فتمیم تو ادی.. وقتا یگاه.. فقط

 لب بر کندن جان با کلمات.کرد اخم و شد جمع اش چهره

 .شد یجار شیها

 ...ای.. خندهیم وقتا یبعض.. یوقت ای.. اشیمهربون.. مثال_

 .زد ادیفر درونش از یسرکش حس کبارهی

 کستو همه و زیچ همه که یکنیم فیتعر یکس از یدار"

 ."گرفته ازت

 شود بلند قبر یرو از شد باعث دلش در بلند ادیفر همان و

 خی چشمانش و تکاند را کتش.ندیبنش پا دو یرو دوباره و

 .زد

.. بزنه گولم زارمینم. مامان کنه خرم زارمینم من یول_

 ..من

 .ستادیا صاف و شد بلند

 .آخرشو ی دونه تا. رمیگیم پس رو گرفته ازم یچ هر_

**** 



 

 

 کردمیم فکر چرا. احمقانه اشتباه کی. بودم کرده اشتباه

 هم آن ست؟ یخوب فکر وشیدار یبرا داغ ریش آوردن

 میبرا را اش یبچگ خاطرات انبوه یغم و درد با که یموقع

  بود؟ کرده مرور

 .دمیکش یپوف و زدم گوشم پشت را میموها

 عکس بر اما کنم خوشحالش توانمیم کار نیا با کردمیم فکر

 حاال. کردمیم را کار نیا دینبا. بودم مانیپش. بود شده

 آوردم؟ یم در دلش از دیبا چطور

 داخل را آن و ختمیر یا شهیش ظرف داخل را کیک مواد

 .دادم قرار گاز فر  

 مهمان که ییروزها. پختمیم کیک خاص یروزها معموال

 . داشتم یا ژهیو

 عمو و پدرم. بود خاص یروزها آن از یکی هم امروز و

 نیا به وار وانهید من و. ندیایب عمارت به بود قرار عباس

 هم وشیدار اگر شودیم خوب چقدر که کردمیم فکر

 .دیایب همراهشان

 را رنگم دیسف شرتیسو و شلوار. رفتم اتاقم سمت به

 .بازگشتم ییرایپذ به لیموبا برداشتن از بعد و دمیپوش



. دوختم لیموبا ی صفحه به را نگاهم و نشستم مبل یرو

 نشان نیا و. نداشتم وشیدار جانب از یامیپ چیه هنوز

 .است ناراحت دستم از هنوز دادیم

 بود؟ بد آنقدر کارم یعنی

 در صدا به فونیآ که بودم خودم با رفتن کلنجار مشغول

 باز را ییرایپذ درب و فشردم را در شدن باز ی دکمه. آمد

 .کردم

 انینما در ی آستانه در عباس عمو و پدرم قامت بعد یکم

 .شد

. دمیخند شانیرو به دل ته از و رفتم کنار در یجلو از

 و انداختم پدرم آغوش در را خودم آمدند داخل دو هر یوقت

 شده ذره کی شیبرا دلم. دمیکش میها هیر به را تنش عطر

 .بود

 کرد پر را میها گوش شیصدا

  بابا؟ دختر یچطور_

 را نگاهم و آمدم رونیب آغوشش از. فشرد را میگلو بغض

 .دوختم اش یآب و سبز چشمان به

 .میعال دمید شمارو که االن_

 . زد لبخند و دیکش ام گونه به یدست پدرم،

 . رفتم عباس عمو سمت به و گرفتم فاصله پدرم از



 .جون عمو سالم_

 هم از دنمیکش آغوش در یبرا را شیها دست و دیخند

 .گشود

 .من خبر خوش کبوتر سالم_

 کردم نوازش را پشتش و دمیکش آغوشش در

 .نیاومد که شدم خوشحال یلیخ_

 .بود آلود بغض لحنش. دیچیپ گوشم در شیصدا

 امیب مجبورم خودم یاینم که تو. جان عمو کنم چکار گهید_

 .بزنم سر بهت

 را رنجورش و دهیچروک صورت و آمدم رونیب آغوشش از

 .گرفتم قاب دستانم با

 امیب زود به زود خوادیم دلم یلیخ جون عمو نیکن باور_

 مطمئن یول. شلوغه یکمی سرم منتها. بزنم سر بهتون

 سر بهتون و امیم زود به زود تابستونه که حاال دیباش

 . زنمیم

 .گذاشت چشمش یرو را دستش کف

 .جان عمو چشممنونه رو جات_

  دادم تکان را سرم لبخند با

 ممنونم_



 مخاطب را پدرم و عباس عمو و کردم اشاره ها مبل به

 دادم قرار

 .نیاومد خوش یلیخ. دینیبنش نییبفرما_

 .نشستند مبل یرو و کردند تشکر هردو

 .زمیبر یچا تا رفتم آشپزخانه به هم من

 را عمه یصدا کردم پر داغ یچا از را ها وانیل یوقت

 .بود آمده رونیب اتاقش از نکهیا مثل.دمیشن

 .نیاومد خوش یلیخ سالم_

 احوال او با و دادند را عمه جواب عباس عمو و پدرم

 به و برداشتم را ینیس زد میصدا که عمه. کردند یپرس

 و پدرم، عباس، عمو به بیترت به را یچا. بازگشتم ییرایپذ

 .نشستم مبل یرو و کرده تعارف عمه

 از هم کلمه کی بودم نشسته ییرایپذ در که یمدت در

 لب حرکت تنها.بودم دهینفهم پدرم و عمو یها صحبت

 نجایا جسمم.دادمیم تکان سر جوابشان در و دهید را شانیها

 . گرید ییجا ذهنم و بود

 عطر، خوش کیک از شان یشدستیپ که آمدم خودم به یوقت

 .بودند کرده رفتن عظم و شده یخال

 و گذاشتم شانیجلو مرتب را عباس عمو و پدرم یها کفش

 عمو و دیپاش میرو به یلبخند پدرم. رفتم کنار در یجلو از

 .دیبوس را ام یشانیپ عباس



 .دادم حرکت میها لب به یسخت به

 .نیایب هم باز.دمتونید که شدم خوشحال یلیخ_

 :داد جواب عباس عمو

 نیا از منتها. عمو جان شدم خوشحال دنتید از منم_

 یایب دیبا تو بعد ی دفعه. شتیپ میایب ما که ستین خبرها

 .یریبگ رو عموت زن و من خبر

 .زدم لبخند

 .جان عمو حتما_

 از کیک بابت تشکر از بعد و دندیپوش را شانیها کفش

 .شدند خارج عمارت

 .بستم را در و دمیکش یآه

 کنارم را عمه حضور که بودم ها ظرف شستن مشغول

 .کردم احساس

 .شد میها گوش مهمان شیصدا بعد یکم

 .طرالن یبود خودت تو یلیخ امروز_

 دنشیکش آب مشغول و بردم آب ریز را وانیل

 از تر باهوش زن نیا. کنم نگاه چشمانش به خواستمینم.شدم

 .بود کردمیم فکر آنچه

 واقعا؟_

 .گذاشت خودش یجا در و گرفت دستم از را وانیل



 .واقعا بله_

 را آن مرطوب ظرف دادن تکان از بعد و بستم را آب ریش

 .گذاشتم یظرف جا داخل

 .بود مشغول فکرم کمی فقط_

 دوخت چشمانم به را اش یعسل چشمان

 وش؟یدار مشغول_

 دیبا. کردم زایآو و آورده در گردنم دور از را شبندیپ

 رفتم؟یم طفره دادن جواب از ای گفتمیم را راستش

 .بایتقر_

 . کرد پاک حوله با را شیها دست

 کرده؟ ناراحتت زده؟ یحرف_

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم

 نه_

  ؟یچ پس_

 نیا در خواهدینم دلم که شد متوجه شد یطوالن که سکوتم

 :گفت و زد یلبخند هم نیهم یبرا. کنم صحبت رابطه

 .هستم من ،یکن صحبت یخواست اگه_

 او از شیباال درک بابت چقدر. کردم نگاهش زیآم تشکر

 .بودم ممنون



 

 

 از هم کلمه کی بودم نشسته ییرایپذ در که یمدت در

 لب حرکت تنها.بودم دهینفهم پدرم و عمو یها صحبت

 نجایا جسمم.دادمیم تکان سر جوابشان در و دهید را شانیها

 . وشیدار شیپ ذهنم و بود

 عطر، خوش کیک از شان یشدستیپ که آمدم خودم به یوقت

 .بودند کرده رفتن عظم و شده یخال

 و گذاشتم شانیجلو مرتب را عباس عمو و پدرم یها کفش

 عمو و دیپاش میرو به یلبخند پدرم. رفتم کنار در یجلو از

 .دیبوس را ام یشانیپ عباس

 .دادم حرکت میها لب به یسخت به

 .نیایب هم باز.دمتونید که شدم خوشحال یلیخ_

 :داد جواب عباس عمو

 نیا از منتها. عمو جان شدم خوشحال دنتید از منم_

 یایب دیبا تو بعد ی دفعه. شتیپ میایب ما که ستین خبرها

 .یریبگ رو عموت زن و من خبر

 .زدم لبخند

 .جان عمو حتما_



 از کیک بابت تشکر از بعد و دندیپوش را شانیها کفش

 .شدند خارج عمارت

 .بستم را در و دمیکش یآه

 کنارم را عمه حضور که بودم ها ظرف شستن مشغول

 .کردم احساس

 .شد میها گوش مهمان شیصدا بعد یکم

 .طرالن یبود خودت تو یلیخ امروز_

 دنشیکش آب مشغول و بردم آب ریز را وانیل

 از تر باهوش زن نیا. کنم نگاه چشمانش به خواستمینم.شدم

 .بود کردمیم فکر آنچه

 واقعا؟_

 .گذاشت خودش یجا در و گرفت دستم از را وانیل

 .واقعا بله_

 را آن مرطوب ظرف دادن تکان از بعد و بستم را آب ریش

 .گذاشتم یظرف جا داخل

 .بود مشغول فکرم کمی فقط_

 دوخت چشمانم به را اش یعسل چشمان

 وش؟یدار مشغول_

 دیبا. کردم زایآو و آورده در گردنم دور از را شبندیپ

 رفتم؟یم طفره دادن جواب از ای گفتمیم را راستش



 .بایتقر_

 کرد پاک حوله با را شیها دست

 کرده؟ ناراحتت زده؟ یحرف_

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم

 نه_

  ؟یچ پس_

 نیا در خواهدینم دلم که شد متوجه شد یطوالن که سکوتم

 :گفت و زد یلبخند هم نیهم یبرا. کنم صحبت رابطه

 .هستم من ،یکن صحبت یخواست اگه_

 او از شیباال درک بابت چقدر. کردم نگاهش زیآم تشکر

 .بودم ممنون

 . رفتم اتاقم به و زدم یلبخند جوابش در

 کم کم چشمانم.شدم دود بدون آتش کتاب خواندن مشغول

 . آمد در صدا به اتاق درب که شدیم خسته داشت

 کردم زمزمه آرام

 . نییبفرما_

 انینما در ی آستانه در عمه قامت و بازشد در بعد یکم

 . بزند در اتاق به ورودش از قبل داشت عادت شهیهم.شد



 کجا بپرسم نکهیا از قبل.بود دهیپوش یرونیب یها لباس

 داد  حیتوض  خودش برود خواهدیم

 . سیبلق شیپ رمیم دارم_

 دادم تکان را سرم

 . نیباش خوش. خوب چه آهان_

 زد لبخند

  نه؟ ای یایم من با هم تو نمیبب خواستمیم. زمیعز یمرس_

 . دادم نشانش را کتاب و آوردم باال را دستم

 . خونمیم کتاب و نمیشیم نجایهم من. ممنون نه_

 شدن بسته یصدا یوقت. بست را در و داد تکان را سرش

 طال نوک و یقرمز کاکل به پنجره از آمد عمارت درب

 . دمیکش آه و کردم نگاه

 از و بزنم زنگ وشیدار به خواستیم دلم. بود گرفته دلم

. نمیبب را اش یناراحت نداشتم تحمل من.کنم یخواه عذر او

 خاطرات که روز آن ادی یوقت. نمیبب را دنشیکش درد

 تکه قلبم افتادم یم ختیریم اشک و کرده بازو را مادرش

 . شدیم تکه

 که دوختم کتاب یها نوشته را نگاهم و نشستم تخت یرو

 . آمد در صدا به لمیموبا



 افتاد صفحه یرو وشیدار نام به چشمم نکهیا محض به

 . کردم وصل را تماس و آورد هجوم قلبم به یقیعم یخوش

 ..وشیدار الو_

 . معلم خانم بکش نفس_

 کردمیم تصور آنچه از شتریب لحنم ظاهرا. گرفت ام خنده

 . بود جانزدیه

 . فتدیب خنده به شد باعث قمیعم نفس

 . کاشت میها لب یرو یقیعم لبخند اش خنده یصدا

 رگ در یزندگ که کردمیم احساس بیعج دیخندیم او یوقت

 . است گرفته انیجر میها

 : دیپرس شد تمام که اش خنده

  ؟یکردیم کار چه خبر؟ چه_

 . بستم را کتاب

 .خوندمیم کتاب داشتم،_

  کنه؟یم کار چه هیعط_

 ی خونه رفت شیپ کمی نیهم. خوبه هم هیعط عمه_

  دوستش

 . نطوریا که_

 :گفت یجد مکث یکم از بعد



 . کنم یخواه معذرت ازت خواستمیم راستش_

 و مغرور مرد جانب از کلمه نیا دنیشن.دیپر باال میابروها

 . بود ذهن از دور خودمحورم

 کنم پنهان را تعجبم نکردم یسع

  ؟یچ یبرا.. یواقعا؟ول_

 دیچیپ گوشم در مکث با شیصدا

 باهات شرکت یاومد که روز اون.. روز اون چونکه_

 . نکردم رفتار خوب

 .دمیکش یآه

 آوردن با که. کنم یخواه عذر ازت دیبا من.. واقع در_

 . کردم ناراحتت ریش ی قمقمه اون

 . من از تر قیعم. دیکش آه هم او

 نتونستم هم نیهم بخاطر. افتادم مادرم ادی من راستش_

 .. و رمیبگ خشممو و یناراحت یجلو

 رو بحث نیا گهید لطفا.بود من از اشتباه. دونمیم. دونمیم_

 . شمیم زده خجالت شتریب چون. نده ادامه

 تعجب با دیچینپ گوشم در شیصدا یوقت.کرد مکث یکم

 :دمیپرس

  ؟یهست. وشیدار_

 . کردمیم فکر داشتم. هستم_



  ؟یچ به_

 .ارمیب در دلت تو از دیبا یچجور نکهیا به_

 .زدم شیصدا کالفه

 .وشیدار.. بابا یا_

 را نمانیب سکوت من هم بار نیا.شد برقرار سکوت دوباره

 .زدم شیصدا آرام. شکستم

 .وشیدار_

 .کرد زمزمه یشاد لحن با

 .کنم چکار دمیفهم_

 

 

 اخم. کرد قطع را تماس میبگو یزیچ نکهیا از قبل

 قطع میرو را لیموبا که بود یبار نیچندم رسما نیا.کردم

 که گفت خواهم او به نمشیبب نکهیا محض به قطعا.کردیم

 چند تا او با کند قطع میرو را لیموبا گرید بار کی اگر

 .کرد نخواهم صحبت یروز

 .گذاشتم اتاق یپاتخت یرو را کتاب و دمیکش یپوف

 تخت یرو از دیرس گوشم به ویراد از که ظهر اذان یصدا

 .رفتم رونیب اتاق از و برخواستم



 را ام سجاده. شدم اتاقم وارد مجددا و گرفتم وضو آرامش با

 حال.کردم سرم را مادرم چادر و کردم پهن قبله به رو

 . کنم صحبت او با تا داشتم اجیاحت بیعج

 .شدم خالقم شیستا مشغول و بستم قامت

. کردم شکر هم باز و رفتم سجده. کردم شکر و رفتم رکوع

 شینما به میزندگ در را حضورش بایز آنقدر نکهیا یبرا

 به مانهیصم و بوده همراهم آنقدر، نکهیا یبرا.است گذاشته

 در وشیدار وجود یبرا. است نشسته میها دل و درد یپا

 .کرانشیب یها یخوب گرید و. کنارم

 لیتبد قتیحق به مرا یایرو او.دیدو چشمانم در یاشک رگ

 یافتنین دست نظرم از یروز که ییایرو.بود کرده

 چطور دانستمینم. ختیر فرو چشمانم از یدرشت اشک.بود

 .کنم جبران را الطافش توانمیم

 خی شد باعث ییآشنا یصدا که بودم دادن سالم حال در

 .بزنم

 .معلم خانم باشه قبول_

 به وشیدار.کردم نگاه سرم پشت به و دمیچرخ سرعت به

 . کردیم نگاهم یخاص حالت با داشت و بود داده هیتک در

 را لبم ی گوشه. شوم دستپاچه شد باعث خاصش نگاه

 داخل بود آمده چگونه اصال کرد؟یم چه نجایا او. دمیگز

 عمارت؟



 دادم تکان را میها لب یسخت به

 ..یچجور.. تو... تو_

 زد ینامفهوم لبخند

 خانم یبگ یخواستیم نویهم عمارت؟ تو اومدم یچجور_

 خانما؟

 دادم تکان یسر و دادم قورت را دهانم آب

 در را دیکل و آورد رونیب بود بشیج داخل که را دستش

 . داد تکان ناباورم نگاه برابر

 تو از. بود بابا مال دیکل نیا البته... خانما خانم داشتم دیکل_

 .برداشتم بشیج

 خانم ی کلمه کردن ادا موقع نبارشیا لحن کردم احساس

 . بود تمسخر از پر خانما

 :داد ادامه و کرد تنگ را چشمانش

 وقت هر و هست منم ی خونه نجایا ینگفت مگه تازه_

 نجا؟یا امیب تونمیم بخوام

 کینزد آنقدر. آمد کینزد و گرفت وارید از را اش هیتک

 عقب یقدم و دادم قورت را دهانم آب اریاخت یب که آمد

 ضربان شدیم باعث اتاقم در هم آن نجا،یا حضورش،. رفتم

 .برود باال یتوجه قابل ترز به قلبم

 .بود قدم چند تنها انمانیم ی فاصله



 . شدیم دهیشن زور به میصدا

 هیبق که بود ییها وقت منظورم.. منتها. بودم گفته. چرا_

 . تنهام خونه.. که یوقت نه.باشن خونه هم

 من و کاشت لبش یرو را یپررنگ پوزخند لرزانم یصدا

 یدستپاچگ نیا بخاطر را قلبم و خودم بار هزار دل در

 . کردم لعنت

 انیم را چادرم ی لبه و آورد کینزد را دستش یوقت

 عقب که کردم کنترل را خودم یسخت به گرفت انگشتانش

 . نروم

  ؟یترسیم یباش تنها باهام نکهیا از چرا؟_

 در بودم، شده مضطرب اش یکینزد از که من برعکس

 . زدیم موج حیتفر او چشمان

  ؟ییتنها اتاق هی یتو مرد هی با که بارته نیاول نیا_

 :دیپرس تمام یرحم یب با دهم را جوابش نکهیا از قبل

 بخوام و بزنه سرم به یبد هوس من نکرده، ییخدا اگه_

 ؟یکنیم کار چه تو بدم قورتت درسته

 نه. دمیترس بود؟ چه منظورش.کردم احساس را قلبم زشیر

 ادیفر که یاحساس.احساسم و خودم از بلکه. حرفش و او از

 شیهمراه فراوان لیم با کرد، طلب یزیچ  او اگر زدیم

. سوختن جهنم آتش در و شدن دهیکش گناه به یعنی نیا و.کنم

 . بودم سوختن حال در هم حاال من چند هر



 و گرفت راه کمرم ی رهیت از یسرد عرق کردم احساس

 .نشاند تنم بر لرز

 . یکنینم نکارویا.. تو_

 انداخت باال را شیابرو یتا کی

 باشه ایمح که طشیشرا. یخانم الخطاست ممکن انسان_

 . کنمیم یکار هر

 توانستمیم مگر اما. کندیم یشوخ دانستمیم. بود شوخ لحنش

 خنده به که کردم زمزمه یه استغفرهللا رلبیز رم؟ینگ گر

 .انداخت اش

 .دارم یحال چه من دانستینم که او.گرفت حرصم

 امتحان نیا از داشت توقع و کردیم امتحان خودش با را من

 م؟یایب رونیب سربلند

 :دمیغر خشم با

 .وشیدار نخند_

 . شد لیتبد یآرام لبخند به اش خنده

 . نشو ناراحت. معلم خانم بود یشوخ_

 . رفت در سمت به و دیچرخ

 :گفت حال همان در

 . یشد شهال.ادیم بهت یلیخ مامان چادر  . ضمن در_



 جمع مشغول و دمیکش یراحت نفس وضوح به رفت یوقت

 . شدم ام سجاده کردن

 کردم زمزمه لب ریز

 . ااایخدا یآ_

 .بود وانهید رسما وشیدار

 اتاق از گذاشتم سجاده یرو و کرده تا زین را چادر یوقت

 .شدم خارج

 

 

 

 و نشسته آشپزخانه یصندل یرو که وشیدار دنید با

 .دیپر باال میابروها بود پلو و کباب جوجه خوردن مشغول

 ششیپ که کرد اشاره دست با کرد احساس را حضورم یوقت

 . بروم

 میجا سر صامت یوقت. فرستادم رونیب صدا پر را نفسم

 دادن قورت از بعد و چرخاند سمتم به را سرش ستادمیا

 دیپرس دهانش اتیمحتو

 ؟یستادیا اونجا بز مثل چرا_

 :داد ادامه و دیکش کنار میبرا را اش یکنار یصندل

 . میبخور باهم گرفتم نهار ایب_



 شدم آشپزخانه وارد. رمیبگ دهینشن را بز ی کلمه کردم یسع

 . نشستم بود دهیکش رونیب میبرا که یا یصندل یرو و

 .خوردم کیک من یمرس_

 .گذاشت مقابلم را پلو ظرف

 .شهینم غذا کیک_

 :گفت آمرانه و کرد نگاهم ندادم نشان یواکنش یوقت

 .بخور_

 بعد. خوردم را جوجه و پلو از یکم و برداشتم را قاشق

 .کردم تشکر لب ریز و گذاشتم زیم یرو را قاشق

 :گفتم بعد یکم

 .ادیم گهید مین و ساعت کی عمه وش،یدار_

 از بعد و برد شیها لب کینزد را اش نوشابه وانیل

 :دیپرس جرعه چند دنینوش

 خب؟_

 نهیبب تنها نجایا رو تو و من ادیب اگه گفتم گهید یچیه_

 ..ناراح ممکنه

 ترسم باعث چنان نشیخشمگ نگاه. چرخاند را سرش کبارهی

 .بردم ادی از را ام جمله ی ادامه که شد

 :دیغر



 ؟یکنیم رونیب خونم از منو یدار االن تو_

 !بود کرده یبرداشت چه او. بودم گفته چه من.رفتم وا

 .نبود نیا منظورم اصال من.. نه نه_

 :دیپرس تند. کرد اخم

 بود؟ یچ منظورت پس_

 . او با هم آن. کنم بحث خواستینم دلم.انداختم نییپا را سرم

 .دیببخش. یچیه_

 . کند تمامش نداشت قصد او اما

 و من شیپ اومده بابا چون یکنیم فکر خودت شیپ االن_

 مال کمال و تمام نجایا گهید زنمیم سر عمارت به کم من

  آره؟ گه؟ید توعه

 جهینت نیا به گفت؟چطوریم داشت چه.شد درشت چشمانم

  بود؟ دهیرس

 .ستین ینطوریا اصال نه ؟یچ_

 تا بود آمده نجایا به من بخاطر او. کردم نگاهش عاجزانه

 چه من اما. کند یخواه معذرت شرکت در رفتارش بخاطر

 .بودم داده آزارش میها حرف با بودم؟ کرده

 .داد فشار را میگلو انهیوحش بغض

 فقط من.نداشتم یمنظور واقعا من. وشیدار دیببخش_

 . کنه یبد فکر عمه بودم نگران



 بلند یصندل یرو از بعد. کرد نگاهم سکوت در لحظه چند

 را غذا ی مانده یباق. شد زیم کردن جمع مشغول و شد

 سمت به بعد.گذاشت خچالی داخل و ختیر قابلمه یتو

 . شست را ها چنگال و قاشق و آمد نکیس

 زدم شیصدا آرام

 .وشیدار_

 کی و لجباز چقدر. فشردم هم یرو پلک. نداد را جوابم

 حوله.داد هیتک نکیس به و بست را آب ریش.بود دنده

 . شد شیها دست کردن خشک مشغول و رابرداشت

 را انگشتانش سر و بردم جلو را دستم ناچار.کردینم نگاهم

 کردم لمس

 ؟یکن نگاهم شهیم_

 چشمانم به را اش یوحش چشمان و کرد بلند را سرش

 .دوخت

 ؟یببخش منو شهیم_

 را تو دیبگو تمنا و خواهش همه آن از بعد کردمیم فکر

 .کرد متعجبم جوابش اما بخشمیم

 کی با یجور نیهم.معلم خانم داره یروش هی یکار هر_

 . یکن یخواه عذر یتونینم که کلمه



 در یبیعج طنتیش دید که را جمیگ نگاه.کردم نگاهش جیگ

 وار زمزمه و کرد خم سرم یرو را سرش. دیدو چشمانش

 :دیپرس

 ببخشمت؟ یخوایم_

. نشست تنم بر ینیریش لرز گوشم با شیها نفس برخورد از

 ته یرو را دستش دهم را جوابش دهد فرصت نکهیا از قبل

 :کرد زمزمه و دیکش ششیر

 .کن یخواه عذر ازم پس_

 ببوسم؟ را اش گونه خواستیم.دادم قورت را دهانم آب

 گونه کردم حس بود؟ نیا کردن یخواه عذر از منظورش

 .است شده سرخ شرم شدت از میها

 .کردم شیصدا اعتراض با

 .وشیدار_

 . کرد اخم

 عوض نظرم تا.معلم خانم یبدهکار بهم نایا از شتریب_

 . کن یخواه عذر نشده

 یجور. دیپر باال کارش طلب لحن از میابرو یتا کی

 .بودم بدهکار او به واقعا انگار که کردیم صحبت

 و گرفت قلبم از را مقاومت توان و تاب خمارش چشمان 

 که نیهم و شدم بلند پا ی پنجه یرو. شدم میتسل تینها در



 صدا به فونیآ زنگ کرد لمس را زبرش شیر ته میها لب

 . آمد در

 .گذاشتم قلبم یرو را دستم و دمیپر جا از

 .اومده هیعط عمه حتما خدا یوااا_

 فونیآ به را خودم و شدم خارج آشپزخانه از سرعت به

 . بود خودش. رساندم

 :گفتم هولزده و برداشتم را یگوش

  عمه؟ الو_

 باز درو. ببرم دیکل خودم با رفت ادمی من جان طرالن_

 . کن

 . گذاشتم را یگوش و کردم باز شیبرا را در

 نفسم به که من عکس بر.کردم نگاه وشیدار به و دمیچرخ

 دنیپوش مشغول کامل آرامش با او آمد، یم باال یسخت به

 .بود کتش

 

 باز را در و گفتم یآرام یوا آمد در صدا به که در زنگ

 . کردم

 .نیاومد خوش عمه سالم_

 سمتم به را دستش یا شهیش ظرف و داد را سالمم جواب

 . داشت نگاه



 . ارمیب هم تو یبرا گفت بود پخته تزایپ سیبلق. زمیعز ایب_

 . گرفتم را یا شهیش ظرف و زدم یلبخند

 از را وشیدار یصدا بدهم را جوابش خواستم که نیهم

 . دمیشن سرم پشت

 .میخورد ناهارمونو ینفر دو ما ه،یعط یدیکش زحمت_

 برده کار به را ینفر دو ی واژه عمد از کردم احساس

 . است

 زد لبخند تصورم خالف بر و بست را در عمه

  واقعا؟ ا  _

 لبخند. دوختم وشیدار به را نگاهم و چرخاندم را سرم

 . زد یژکوند

 چقدر یدید... خچالهی تو. داشتم نگه هم تو واسه تازه. آره_

  ه؟یعط فکرتم به

 یوقت. شد رد عمه کنار از یآرام ی تنه با و زد یچشمک

 آمد حرف به عمه رفت و بست را در

 . نجایا اومده وشیدار دونستمینم_

 دادم سرعت کلماتم به مضطرب

 که خوندمیم نماز داشتم من راستش...عمه طور نیهم منم_

 اومده دمید برگشتم. دمیشن سرم پشت از صداشو دفعه کی



 مییتنها نجایا ما نینیبب نیایب شما گفتم بهش اتفاقا. نجایا

 .. وشیدار یول. نیشیم ناراحت

 . دهم ادامه را جمالتم نداد اجازه و آورد باال را دستش

 اعتماد بهت من. جان طرالن یبد حیتوض ستین یازین_

 .یکنینم ییخطا که دونمیم دارم

 .گذاشتم زیم یرو را ها تزایپ ظرف و رفتم آشپزخانه به

 .دمیشن را عمه یصدا کردم باز که را ظرف در

 ..فقط_

 و دنیجو از بعد. زدم آن به یگاز و برداشتم تزایپ تکه کی

 :دمیپرس یکنجکاو با طعمش خوش اتیمحتو دادن قورت

 فقط؟_

 .نگرانتم_

 خوشحال وشیدار با من بود؟ نگرانم چرا عمه دانستمینم

 دست به یبرا من.بود یاله موهبت کی میبرا او عشق.بودم

 اشک سجاده َبودم،سر شده دعا به دست ها ماه او آوردن

 کرده التماس را خدا بودن او با یبرا باران ریز و ختهیر

 . بودم

 میبرا گذراندمیم او با که ییها قهیدق حال، رو، نیا از

 بودم او با یوقت.شدندیم محسوب قیدقا نیتر ارزشمند



 خوب حس کی از فراتر یحس یحت. داشتم یخوب احساس

 .داشتم

 یشوخ ش،یها نگاه با. رفتمیم ها آسمان اوج به او با من

 .اش عاشقانه یها زمزمه و شیها طنتیش و شیها

 از تر مهم و بود کرده مهربانم. بود کرده دگرگونم او عشق

 . بود کرده ام بخشنده همه

 .بودم عشق نیا ی وانهید وار، وانهید من و

 و بستم را ظرف در خوردم را تزایپ تکه کی نکهیا از بعد 

 .افتادم راه عمه دنبال

 حرف به یطوالن یمکث از بعد و دادم هیتک اتاقش در به

 . آمدم

 یا مسئله اون به راجع. دارم اعتماد وشیدار به من عمه_

 .کردم صحبت باهاش هم نیگفت که

 سبز گلدار راهنیپ و کرد عوض را اش یرونیب یها لباس

 .دیپوش یرنگ

 گفت؟ بهت یچ ؟یجد_

 شنهادیپ بهش لوفرین با بودنش سطح هم بخاطر گفت_

 که شده متوجه بعد یول. نبوده کار در یعشق و داده ازدواج

 .داد خانواده لیتشک شهینم عالقه و عشق بدون

 .داد تکان را سرش



 عالقه وشیدار و تو نیب یکنیم فکر االن و.. نطوریا که_

 داره؟ وجود یا

 با االن تا که یلحظات تمام.زدم زل رنگش یعسل چشمان به

 :دادم جواب و آمد چشمانم مقابل بودم کرده یسپر وشیدار

 .بله_

 .زد یلبخند

 . باشه یگیم که طور نیهم و ینکن فکر اشتباه وارم دیام_

 در را اعتماد و محبت من. نداشتم یشک وشیدار به من

 و یخواه عذر یبرا تالشش.بودم دهید شیها رفتار

 همه، از تر مهم.بودم دهید را ام یناراحت کردن برطرف

 و. بودم دهید حال زمان تا گذشته از را کردنش رییتغ

 . ام نشده دید یخطا دچار باره نیا در که بودم مطمئن

 :دادم را عمه جواب نانیاطم با رو نیا از

 .باشه تونهینم نیا از ریغ_

*** 

 

 

 به و بودند نشسته رودخانه کنار یبزرگ سنگ یرو

 نگاه رودخانه درون یها سنگ با آب ی انهیوحش برخورد

 .کردندیم



 و آب نیدلنش یصدا جز به و بود برقرار سکوت نشانیب

 .دیرسینم گوش به یگرید یصدا پرندگان

 کیبار کمر فنجان طرالن که بود مقابلش ی منظره محو

 .داشت نگاه سمتش به را یچا

 .داد تکان را سرش و گرفت دستش از را فنجان شیویدار

 .معلم خانم یمرس_

 نکفیال بخش لبخند ییگو. شهیهم مثل. زد لبخند طرالن

 . تشیشخص از یجدانشدن بخش محبت و.بود صورتش

 .جان نوش_

 در.کرد کینزد شیها لب به را فنجان و کرد اخم وشیدار

 به را لذت نگرانش لحن. دیشن را طرالن یصدا حال همان

 .کرد قیتزر وجودش

 . داغه وش،یدار باش مراقب_

 را یچا طرالن توجه جلب یبرا و رفت باال لبش ی گوشه

 .دینوش داغ داغ  

 .کرد اعتراض طرالن

 کردم اشتباه اصال اه... داره ضرر نخور داغ ،! وشیدار_

 . بشه خنک کردمیم صبر دیبا. دادمش بهت االن



 به را سرش  و کرد دور شیها لب از را فنجان وشیدار

 و زد قلبش یرو گرشید دست با.چرخاند طرالن سمت

 .کرد تنگ را اش یوحش چشمان

 :کرد زمزمه آرام

 یدار...معلم خانم ستین خوب قلب واسه توجه همه نیا_

 . یکنیم میزخم

 لبش و آمد بند او طنتیش پر و خمار لحن از طرالن نفس

 و گرفت رنگ شیها گونه. گرفت گاز اریاخت یب را

 انیغل به وجودش در یندیخوشا اما ب،یعج احساسات

 . برد باال را قلبش ضربان انیغل نیهم و. افتاد

 تاب کینزد ی فاصله آن از را او ی پرجاذبه نگاه نتوانست

 .انداخت نییپا را سرش شرم با و اوردیب

 جرعه به یوقت.دینوش را شیچا یباق و دیخند آرام وشیدار

 :داد قرار مخاطب را او طرالن دیرس آخرش یها

  بپرسم؟ سوال هی شهیم_

 به کامل و گذاشت کین کیپ سبد داخل را فنجان وشیدار

 او یزانوها مماس اش دهیکش یپاها حال. برگشت سمتش

 .بود

 یدیپرس دونهی االن نیهم_

 انداخت باال را شیابروها طرالن



  واقعا؟_

 دوتا شد االن_

 زد شیصدا معترض شد، او منظور متوجه که طرالن

 .وشیدار_

 .شد یجد وشیدار

 .بپرس_

  کرد نگاهش قیعم طرالن

 چرا هست، رنگ همه نیا ؟یپوشیم یمشک شهیهم چرا_

  ؟یمشک

 . گذاشت شیزانوها یرو را شیها آرنج وشیدار

 .عشقه رنگ یمشک چون_

 . یشوخ از جدا_

 . آمد حرف به مکث با وشیدار

 که کالغ مثل. دهیم بودن رنگ کی حس بهم رنگ نیا_

.. جور هی نماد نکهیا و.یناخالص بدون. رنگه کی. هیمشک

 . یریم یعزادار یبرا که یزمان مثل. هیهمدرد

  داد تکان سر آرام طرالن

 .. یرینم یعزادار یبرا شهیهم که تو یول. آره_



 مقابل در و زد جرقه ذهنش در یفکر بعد. کرد مکث یکم

 :داد ادامه وشیدار یناخوانا نگاه

 عزادار یزیچ ای احساس، کی یبرا االن که نیا مگر_ 

 .درونه از.. منظورم. یباش

. شد نییپا و باال شیگلو بکیس و شد فشرده وشیدار قلب

 جمله چند دنیشن از بعد زیانگ نفرت خوشگل نداشت توقع

 از چطور.ببرد یپ احساسش نیریز یها هیال به کوتاه، ی

 را احساسش قیعم آنقدر چطور بود؟ شده باخبر درونش

 بود؟ کرده درک

 درک از هم خودش اوقات، یگاه که یصورت در

 . بود عاجز احساساتش

 هنوز. بود عزادار او. بود گفته راست زیانگ نفرت خوشگل

 ییروزها یبرا. بود عزادار مادرش دادن دست از یبرا

 یا گذشته یبرا. بود عزادار بود گذرانده مادرش بدون که

 یها یشاد یبرا و بود عزادار بود رییتغ قابل ریغ که

 . بود عزادار بود رفته دست از که یمحبت و عشق ق،یعم

 چهره به یتفاوت یب نقاب اما. بود افتاده رعشه به درون از

 : داد جواب خونسرد و زد

 رو یطوس رنگ من. معلم خانم نکن شیفلسف رو هییقض_

 .که شهینم لیدل. دارم دوست هم

 :گفت یطوالن سکوت کی از بعد و زد یلبخند طرالن



 قبال من راستش... عشق به راجع.بکنم یاعتراف هی خوامیم_

 به دیسف کردمیم فکر و. دهیسف رنگ به عشق کردمیم فکر

 .کردمیم اشتباه یول. هیرنگیب یمعنا

 .کرد نگاه وشیدار چشمان به میمستق نباریا

 احساس نبود هم عشق. عشق مثل.ستین رنگ یب دیسف_

 مجموع درواقع. ستین حسادت، نفرت، خشم، مثل ییها

 .هاست اون ی همه

 فرو فکر به قایعم کهیحال در. داد تکان سر آرام وشیدار

 خوشگل خواستیم دلش حال اما. بود بیعج.بود رفته

 او و دیبگو آن یمعنا و عشق از شیبرا هم باز زیانگ نفرت

 .کند فکر شیها حرف یمعنا به و.دهد فرا گوش

 

 

 :داد ادامه طرالن

 بابت رو خودم گهید شدم موضوع نیا متوجه یوقت از_

 .کنمینم سرزنش روز اون احساس

 :دیپرس کنجکاو و کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 روز؟ کدوم بابت_

 به مکثش. کرد مکث و دیچیپ درهم را انگشتانش طرالن

 دشوار شیبرا ماجرا کردن بازگو که داد نشان وشیدار



 او یبرا را کار اش جمله با تا کرد تالش نیهم یبرا. است

 .کند آسان

 . دارم نگه راز من نباش نگران. طرالن بگو_

 . کرد دادن حیتوض به شروع و دیخند لب ریز طرالن

 و بود کرده خم سرتو که یزمان. تولدم روز راستش_

 ..من یزدیم حرف نایم با یداشت

 . کرد مکث و شد سرخ دوباره شیها لپ

 :گفت مشتاقانه و فشرد او یپا یرو را کفشش کف وشیدار

 .خب_

 کرد یسع. دیکش عقب را شیپا و گفت یآرام یآ طرالن

 . نکند نگاه او چشمان به میمستق

 یوقت یحت. کردم یحسود یلیخ من روز اون گهید یچیه_

 و شدم ناراحت زنمیم حرف دوستت با دارم من یگفت بهم

 .کردم هیگر نینگ اتاق یتو رفتم

 :داد ادامه و انداخت نییپا را سرش

 قبول یوقت از یول. شد بحثم نایم با هم بعدش یروزها_

 حس جور نیا بودن و داره هم ارویسخت نیا عشق کردم

 نایم از گهید کنهیم عشق به لیتبد رو عشق که هاست

 . نشدم ناراحت



 چقدر زیان نفرت خوشگل.بود اریاخت یب وشیدار زدن لبخند

 برعکس. اوست عاشق که بود کرده اعتراف راحت

 . دادینم بروز یراحت به را احساساتش که وشیدار

 سرش کرد وادارش او ی چانه ریز انگشتانش بند گذاشتن با

 یا ذره بدون و میمستق. کند نگاهش و اوردیب باال را

 . انعطاف

 . معلم خانم یعاشقم یحساب پس_

 پر نگاه مقابل در وشیدار و شد درشت طرالن چشمان

 . آورد کینزد را سرش او شرم

 دخترک نفس کرد برخورد طرالن ینیب به که اش ینیب

 خودش کرد یسع یواضح طرز به و شد دستپاچه.شد حبس

 راهنیپ ی هیقی و نداد اجازه وشیدار اما. بکشد عقب را

 را او و کرد محسور اش مردانه دستان نیب را اش یرونیب

 . داشت نگاه حال همان در

 . داره ییبها کی یزیچ هر که یدونیم_

. فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس دهیبر دهیبر طرالن

 :کرد زمزمه یسخت به

 .. عقب یبر.. شهیم.. شهیم.. وشیدار_

 لحظه هر که طرالن به توجه یب و کرد اخم وشیدار

 را اش جمله برود، حال از یکینزد نیا از داشت احتمال

 :داد ادامه



 .. نهیسنگ یلیخ هم عشق یبها_

 و دینال طرالن شد دهیکش او یها لب یرو که شیها لب

 . لذت با. جانیه با.بست را چشمانش

 :داد ادامه رحمانه یب و زد یا روزمندانهیپ لبخند وشیدار

 ؟یبپرداز بهاشو یتونیم_

 نوازشگونه را دستانش. کرد رها مکث با را او ی قهی بعد

 لرزش از و داد حرکت دستانش مچ تا او یبازو یرو از

 . برد را لذت تینها انگشتانش ریز دخترک تن

 چشمانش در بیعج یا نهیک لحظه کی و شد منقبض فکش

 . دیکش شعله

 :دیپرس و فشرد قدرتمندش انگشتان نیب را او دست مچ

  باشه؟ نیسنگ که چقدرم هر_

 اش بسته چشمان از یاشک و شد سیخ که طرالن یها مژه

 کنترل قابل ریغ و تند قلبش کوبش شد، رها اش گونه یرو

 یبرا بشیعج حال.شد کشدار و بلند شیها نفس و شد

 . نبود درک قابل هم خودش

 رو و ریز را دلش دخترک احساس پر و آرام ی زمزمه

 . کرد

 . پردازمیم بهاشو_



 باشد وشیدار جانب از یجواب منتظر نکهیا از قبل و گفت 

 اشک کهیحال در و کرد قفل او یها لب یرو را شیها لب

 تمام با را او.دیبوس را او بود ختنیر فرو حال در شیها

 احساس قلبش در که یعشق تمام با را او. دیبوس وجودش

 . رفت فرو یقیعم ی خلسه در و دیبوس. دیبوس کردیم

 که بود غرق یخوش حال در و شده جدا زمان و نیزم از

 .دیلرز لشیموبا کبارهی

 از و کند باز را چشمانش شد باعث لشیموبا لرزش

 یرونیب راهنیپ بیج از را لشیموبا. ردیبگ فاصله وشیدار

 .اوردیب رونیب اش

 بوسه از کهیدرحال. بود شده اش رهیخ سکوت در وشیدار

 .بود شده شکه کامال او ی کبارهی ی

 یکسر در و انداخت لشیموبا ی صفحه به ینگاه طرالن

 .دیپر رنگش هیثان از

 اریاخت یب وشیدار که بود واضح آنقدر حالتش رییتغ

 :دیپرس

 دادن؟ بهت یبد خبر شده؟ یزیچ_

 و گرفت لیموبا ی صفحه از را نگاهش یسخت به طرالن

 داد تکان راست و چپ به را سرش

 .نه_



 خوشگل کردیم احساس.کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 :گفت آمرانه هم نیهم یبرا.دیگویم دروغ دارد زیانگ نفرت

 .طرالن بگو راستشو_

 بشیج داخل را لیموبا و دیکش یقیعم نفس طرالن

 .برگرداند

 .شده بد حالش کمی نینگ فقط.نبود یخاص زیچ_

 شده؟ چش نینگ_

 . کرد شتریب را وشیدار شک مکثش. دیدزد نگاه طرالن

 .بود حال یب کمی.. یچیه_

 که چرا. دیگویم دروغ دارد طرالن بود مطمئن گرید حال

 نکرده نگاه هم چشمانش به و شده دستپاچه وضوح به

 و کرد کج را سرش اما چرا دانستینم هم خودش.بود

 :گفت مصرانه

 .طرالن بگو بهم شده یزیچ اگه_

 .نه_

 یبرا.بکشد ناز نداشت حوصله.نکرد اصرار گرید وشیدار

 به یطوالن مکث کی از بعد و داد تکان سر تنها نیهم

 کرد اشاره طرالن یچا فنجان

 !شد خی ش؟یخورینم_



 شیها لب به را آن و برداشت را یچا فنجان طرالن

 :کرد زمزمه حال همان در. کرد کینزد

 .خورمیم.. چرا_

 کهیحال در. دوخت وشیدار یها کفش به را نگاهش و گفت

 یگرید یجا دخترک که بود واضح کامال وشیدار یبرا

 .کندیم ریس

 

******* 

 

 یامیپ که بود یبار نیچندم رسما نیا. شدمیم وانهید داشتم

 از پر را وجودم و شدیم ارسال لمیموبا به محتوا کی با

 از تا دادیم هشدار یجد صورت به که یامیپ.کردیم هراس

 .کنم یدور وشیدار

 .خواندم دوباره را امیپ اما. دانستمیم. بود یآزار خود

 .ریبگ فاصله بزرگمهر وشیدار از"

 . کرد یقرار یب قلبم و رفتم فرو فکر به

 بود؟ آورده کجا از را من ی شماره بود؟ که ناشناس نیا

 نیچن گفتن از قصدش اصال شناخت؟یم کجا از را وشیدار

 بود؟ چه یا جمله

 .دادم گوشم پشت را میموها



 بود کردنم آگاه جمله آن گفتن از ناشناس نیا قصد دانستمینم

 ی جمله همان دنیشن با که دانستمیم فقط. دادنم بیفر ای

 .ام شده آرام نا یکم کوتاه

 دینبا دیشا. کردمیم نگران نطوریا را خودم دینبا دیشا

 وشیدار با ناشناس آن دیشا. کردمیم قضاوت را وشیدار

 من شیپ را او ی جلوه خواستیم دیشا. داشت یدشمن

 .کند خراب

 در یاشک و سبز چشم دو ریتصو و افتاد تکاپو به مغزم

 . شد یتداع ذهنم

 خواستیم و گرفته تماس لوفرین سمت از زن آن دیشا اصال

 .کند خراب را وشیدار و من نیب ی رابطه

 .دمیکش یپوف

 که کنم پیتا یزیچ شیبرا خواستم یآن میتصم کی در

. خوردم یتکان اریاخت یب. خورد زنگ لمیموبا لحظه همان

 در را لیموبا و کردم وصل را تماس وشیدار اسم دنید با

 .گذاشتم گوشم

 دیچیپ گوشم در اش یانرژ پر یصدا

 .خوشگله درم دم من_

 دمیپرس متعجب

 ؟یچ یبرا.. در دم_



 .یبد بهم یزیچ هی یخوایم در دم امیب یگفت خودت_

 به ندارد یکار اگر که بودم گفته او به خودم. گفتیم راست

 .دیایب عمارت

 .دادم سرعت کلماتم به

 .اومدم باشه باشه. بآها_

 از کوچک ی جعبه برداشتن از بعد و کردم قطع را تماس

 باز را در و رفتم نییپا ها پله از پابرهنه. شدم خارج اتاق

 .کردم

 نگاهم و برگرداند را شیرو بود، من به پشتش که وشیدار

 .کرد

 .دادم سالم زنان نفس نفس

 داد باال را شیابرو یتا کی

 .معلم خانم سالم_

 را چشمانش.شد خم سمتم به و داد هیتک در به را دستش

 کرد تنگ

 ؟یکرد قطع من رو رو یگوش االن تو_

 . آورد بند را نفسم زشیآم طنتیش لحن و بم یصدا

 .شد درشت اریاخت یب چشمانم

 کردم؟ قطع رو یگوش واقعا_



 .کرد اخم یشینما و فشرد میپا ی پنجه یرو را کفشش کف

 .نکن درشت هاتو چشم_

 .دمیکش عقب یسخت به را میپا و گرفتم گاز را لبم

 .دیببخش_

 .آمد حرف به شد یطوالن نگاهم یوقت

 نزاشته کارم سر شدن معطل همه نیا از بعد وارم دیام_

 .یباش

 گردنبند و کردم باز را بود دستم درون که یا جعبه در

 .گذاشتم دستش کف را لیاست

 .ستین کار در یگذاشتن کار سر چیه_

 دیکش گردنبند پالک یرو را دستش

 نوشته؟ یچ روش_

 .زدم عقب را دستش و بردم جلو را دستم

 .شده حک یالکرس تیآ روش وشیدار باش مراقب_

 خیم را شیها مردمک و کرد بلند مکث با را سرش

. دادیم انتقال را یبیعج حس نگاهش. کرد میها مردمک

 بد ای خوب توانستمیم نه کنم فشیتوص توانستمیم نه که یحس

 .بفهمم را بودنش

 .طرالن قشنگه یلیخ.. نیا_



 .دمیخند

 .اومد خوشت که خوشحالم... واقعا؟_

 آرام دست کف با و گذاشت چپش سمت بیج در را گردنبند

 .زد ضربه شیرو

 .قلبم کینزد.. دارمیم نگه نجایا نویا_

 باشد؟ بد مرد نیا شدیم مگر.کردم نگاهش یفتگیش با

 

. شد دهیبر نگاهمان قیعم اتصال خورد زنگ که لشیموبا

 .گذاشت گوشش در را لیموبا و کرد وصل را تماس

 ..بله..بله..متشکرم.سالم_

 .دیتن درهم شیابروها و کرد نگاه ساعتش به

 .رسونمیم خودمو گهید ساعت مین تا من_

. گذاشت بشیج در را لیموبا و کرد قطع را تماس

 کار نیا به نکهیا مثل.شهیهم مثل. بود نکرده یخداحافظ

 .داشت عادت

 :دمیپرس متعجب

 ؟یکنینم یخداحافظ وقت چیه چرا_

 . رفت باال درجه چند لبش ی گوشه

 .ادینم خوشم یخداحافظ از_



 رفت نشیماش سمت به و زد یچشمک

 .میکنیم صحبت بعدا. برم دیبا_

 دادم تکان دست شیبرا

 . سالمت به باشه،_

 اتاقم به و بستم را در شد محو نگاهم مقابل از نیماش یوقت

 .بازگشتم

 نستاگرامیا وارد خواستم که نیهم و برداشتم را لمیموبا

 ناشناس همان نکهیا فکر. افتاد ها امیپ قسمت به چشمم شوم،

. کردمیم فکر درست.برد باال را قلبم ضربان باشد داده امیپ

 . داشتم امیپ فرد همان از

 .خواندم را امشیپ و زدم ناشناس امیپ یرو

. توا   به رسوندن صدمه هدفش ده،یم یباز رو تو داره اون"

" 

 داشته من به زدن صدمه یبرا توانستیم یلیدل چه وشیدار

 من با یبد رفتار چیه مدت نیا تمام در که ییاو باشد؟

 یرو یبعد امیپ کنم پیتا شیبرا خواستم که نیهم. نداشت

 شد ظاهر صفحه

 نویا اما ،یکن اعتماد من به راحت یلیخ یتونینم دونمیم"

 فقط و.دارم مدرک و لیدل هام حرف یبرا من که بدون

 "کنم کمک بهت خوانیم



 اگر. بودم افتاده شک به. دادم قورت زور به را دهانم آب

 داشت مدرک واقعا اگر چه؟ بود ناشناس نیا با حق واقعا

 ادمی به عمه یها حرف و نشست اشک به چشمانم چه؟

 را دادنم یباز قصد وشیدار بود ممکن واقعا یعنی.آمد

 یدستان با. شدیم یمتالش داشت مغزم چرا؟ اما باشد؟ داشته

 کردم پیتا لرزان

 "بدونم لتویدال خوامیم"

 .کرد ام شکه اش یبعد امیپ

 همه اونجا. فرستمیم برات که یآدرس به ایب بعد ی هفته"

 ."گمیم بهت زویچ

 درونم یحس. بدهد را شنهادیپ نیا زود آنقدر کردمینم فکر

 را شنهادیپ نیا هرگز نداشت مدرک و لیدال اگر که گفتیم

. کنم مالقات او با نکهیا از دمیترسیم.دمیترسیم.دادینم

 و صداقت شیها حرف در.باشد او با حق که دمیترسیم

 . ترساندیم مرا هم نیهم داشت انیجر یبیعج نانیاطم

 نشستم تخت یرو.بودم افتاده مخمصه در.کنم چه دانستمینم

 .رفتم فرو فکر به و

 بخش و داشتیم باز رفتن از مرا وجودم از یبخش

 .داشتیم وا مالقات نیا به مرا کنجکاوم

 .بود ینابرابر جدال



 پیتا شیبرا و شد روزیپ درونم کنجکاو بخش آخر در اما

 کردم

 "امیم باشه"

****** 

 

 

 کس چیه و بودم نشسته کافه در که شدیم یا قهیدق چهل

 .بود امدهین دنمید یبرا

 نشده دایپ یکس ی کله سرو نکهیا از اما بود، احمقانه دیشا

 کی ایقضا نیا تمام خواستیم دلم.بودم خوشحال بود

 بودم کرده افتیدر که یاطالعات و باشد مزه یب یشوخ

 . باشد نداشته صحت

 یانسالیم زن که چرا. نداشت یا یطوالن عمر میخوشحال

 زیم پشت و آمد دور از بود ناآشنا میبرا اش چهره که

 .نشست

 . بود دهیپوش اهیس پا تا سر

 و داشت یا دهیکش یشیم چشمان.کردم برانداز را اش چهره

 .شدیم دهید یبزرگ یها چروک شیها لب و ها چشم دور

 .کرد یقرار یب قلبم و دادم قورت را دهانم آب



 زن داشت، انیجر نمانیب که یا یطوالن سکوت از بعد

 .آمد حرف به مقابلم

 نجایا که یزمان خوامیم ازت یول.رمیگینم وقتتو ادیز_

 .یبد گوش هام حرف به خوب هستم

 جمله و گرفت فاصله هم از شیها لب.دادم تکان را سرم 

 دهیشن هم سر پشت ماه کی نیا در که آورد زبان بر را یا

 .بودم

 بهتره. برسونه بیآس بهت داره قصد بزرگمهر وشیدار_

 .یریبگ فاصله ازش که

 :دمیپرس اریاخت یب

 د؟یشناسیم کجا از وشویدار شما_

 که امیم یکس طرف از یول. شناسمینم وشویدار من_

 .شناسهیم خوب یلیخ وشویدار

 ذهنم به که یفکر با و کردم مرور ذهنم در را جمالتش

 .خوردم یمحکم تکان دیرس

  ن؟یاومد لوفرین طرف از شما_

 که شوم بلند یصندل یرو از خواستم دمید را مکثش یوقت

 :گفت

 یکس اون طرف از من. گمیم یچ که بده گوش و نیبش_

 . ومدمین یگفت که



 :دیپرس. فرستادم رونیب صدا پر را نفسم

 شدنش یمهربون ی اسطوره و کباره،ی یدوست نیا واقعا_

 نگاهت یحت مدت نیا طول در نکهیا ست؟ین بیعج برات

 داشتن دوست یادعا و شتیپ اومده حاال یول. کردهینم هم

 . طرالن کن باز هاتو چشم.کنهیم هم

  بود؟ داده او به را اطالعات نیا یکس چه.دمیترس

 :گفتم محکم.دمیچیپ هم در را انگشتانم

 دمید وشیدار رفتار تو داشتنو دوست من بگم بهتون دیبا_

 . دارم اعتماد بهش و

 . کرد نگاه چشمانم به سخت و سفت و دیکش جلو را خودش

 بود اساس یب من یها حرف اگه که یدونیم خوب خودتم_

 هم لیدل اون. نجامیا لیدل کی به فقط من. ینبود نجایا االن

 توعه کردن آگاه

 حرف از یبعض عقلم.انداخت شک به مرا شیها حرف

 ندارد یلزوم گفتیم هم یطرف از اما کردیم دییتا را شیها

. بودم کرده ریگ منگنه یال.کنم اعتماد بهیغر زن کی به

 . کنم فکر خوب توانستمینم

 :دمیپرس یکالفگ با

 .. وشویدار شما اصال. کنم اعتماد بهتون دیبا چرا_



 به که ام یبزرگ ی مخمصه از تو نجات شانس تنها من_

 اون از و بده گوش حرفم به.یفتیب ریگ توش قراره یزود

 .بمون دور مرد

 زدیم موج کالمش در که ینانیاطم آنهمه از. شدم یعصبان

 ای دارد را کردنم آگاه قصد واقعا دانستمینم. شدم یعصبان

 ممکن حالت نیتر یا حرفه به دارد و دهد بمیفر خواهدیم

 عالقه ابراز به. کردم فکر وشیدار به.کندیم یباز نقش

 بود ممکن چطور. شیها یمهربان ش،یها محبت به اش،

  باشد؟ بیفر باشد؟ یباشد؟باز دروغ نهایا تمام

 از خواستم و زدم چنگ را فمیک. بدهد جواب ندادم مهلت

 .گذاشت مقابلم و آورد در یپاکت که شوم بلند یصندل یرو

 :دمیپرس متعجب

 ه؟یچ گهید نیا_

 .کن بازش_

 .رمیبگ را ام یکنجکاو یجلو نتوانستم

. شدم مات داخلش ی ها عکس دنید با و کردم باز را پاکت

 ییآلبالو شش و ستیدو کنار در که بود وشیدار عکس

 گرفته انهیمخف ها عکس که بود مشخص.بود ستادهیا یرنگ

 . نبود نیدورب به عکس در وشیدار حواس که چرا بود شده

 زن میبگو یزیچ خواستم که نیهم و آوردم باال را سرم

 .آمد حرف به مقابلم



 .من مدرک از هم نیا_

 .بود اریاخت یب ام خنده

 شش و ستیدو کی کنار که وشهیدار عکس نیا خب_

 .رسونهیم ویبیعج زیچ چه نیا ستاده،یا

 .زد ضربه عکس یرو اش اشاره انگشت با

 دوم دسته نیماش هی بزرگمهر یآقا که نهیا بشیعج قسمت_

 .. نیا که قراره و داره یاساس مشکل هی که کرده یداریخر

 را فیاراج نیا نداشتم تحمل گرید.بود یرو ادهیز گرید نیا

 . زدیم بودن یروان انگ وشیدار به علنا   داشت.بشنوم

 را ها حرف نیا تا بود کرده واسطه را زن نیا یاحمق کدام

 بیعج لوفرین که کردمیم احساس اما چرا، دانستمیبزند؟نم

 .دارد نقش هییقض نیا در

 

 

 

 .کرد قطع را حرفش شدنم بلند با

 .زدم زل چشمانش به

 تونهینم نیبگ بهش یول. فرستاده شمارو یک دونمینم_

 .بزنه بهم رو وشیدار منو ارتباط



 قبل. گرفتم فاصله زیم از و کرده مرتب دوشم یرو را فمیک

 یمحتوا. دمیشن را شیصدا شوم خارج کافه از نکهیا از

 .بلرزد تنم شد باعث بود شده انیب تیجد با که اش جمله

 گهید که بدون اومد شیپ برات یمشکل اگه یول برو_

 .یخودت مقصر

 .زدم رونیب کافه از و دمیکش یقیعم نفس یسخت به

. گرفتم شیپ در را حمام راه راست کی دم،یرس که خانه به

 و ها یخستگ تمام تا خواستیم گرم آب دوش کی دلم

 .شود پاک وجودم از ها یآزردگ

 شهیهم مثل. کرد معجزه گرم آب کردمیم فکر که همانطور

 شاخ تک طرح که رنگم دیسف شلوار و شرتیت. شدم سبک

. شدم میموها دنیکش سشوار مشغول و کردم تن به داشت

 صورتم به و کردیم عبور میموها انیم از که یگرم باد

 .ردیبگ خوابم شدیم باعث خوردیم

 و کرده خاموش را سشوار شد خشک خشک که میموها

 .دمیکش دراز تخت یرو

 یمناسب زمان دنیخواب یبرا اما بزنم چرت خواستیم دلم

 نمانده یباق اذان به یزیچ و بود غروب هفت ساعت.نبود

 .بود

 و شد نیسنگ میها پلک که بودم رهیخ سقف به همانطور

 .رفتم فرو یقیعم خواب به یک که دمینفهم



 قلبم. دمیپر خواب از خورد در به که یا تقه یصدا با

 .شدیم کنده جا از داشت

 .دمیشن را عمه یصدا بعد یکم

 .زمیعز یداریب جان؟ طرالن_

 .گذاشتم قلبم یرو را دستم

 .شدم داریب بله_

 .کردم پهن رو سفره منم گفتن، اذان.زمیعز باشه_

 و دست یوقت. شدم خارج اتاق از و برخاستم تخت یرو از

 .نشستم سفره سر و شدم ییرایپذ وارد شستم را صورتم

 انواع ه،یبام اویزولب ظرف از پر. انداختم سفره به ینگاه

 .بود عطر خوش یها یشام و ری،پنیسبز

 شکر یکم. کردم باز را ام روزه هللا بسم با و زدم یلبخند

 .شدم زدنش بهم مشغول و ختمیر یچا داخل

 نیریش یچا با و کردم درست یشام از یا لقمه سپس

 ماه نیا.بودم رمضان ماه عاشق. شدم خوردنش مشغول

 احساس. کردیم قیتزر وجودم کل به را یبیعج آرامش

 .باردیم آن از رحمت و شده باز آسمان یها چهیدر کردمیم

 موسسه یها بچه دنید به و کرده درست غذا خواستیم دلم

 پرت را حواسم داشتم که یا یفکر  ی مشغله اما بروم

 .بودم شده خسته بیعج هم امروز. بود کرده



 یزمان مثل.خواستیم یجمع دسته مسافرت و ون کی دلم

 .بودند برده اردو به مدرسه طرف از را ها بچه و ما که

 خانم با اگر شدیم خوب چه. دیرس ذهنم به یفکر باره کی

 به را موسسه یها بچه تا کردمیم هماهنگ یمیابراه

 .میببر مدت کوتاه مسافرت

 که یفکر از.شدیم عوض زین ها بچه ی هیروح نطوریا

 : گفتم ام لقمه دادن قورت از بعد و آمدم وجد به بودم کرده

 .هیعال_

 .کرد نگاهم تعجب با عمه

 طرالن؟ هیعال یچ_

 جمله یوقت. کردم بازگو شیبرا بود ذهنم در که را یزیچ

 .کرد استقبال ام دهیا از و زد یلبخند شد تمام ام

 .هیعال_

 .دمیخند

 خانم با که نهیا بکنم دیبا که یکار تنها فقط. گفتم نیدید_

 .کنم هماهنگ یمیابراه

 :دادم ادامه بعد.دمینوش را نیریش یچا از یا جرعه

 .کنه قبول یمیابراه خانم کنه خدا_

 داد تکان سر عمه

 .کنهیم قبول که انشاهللا_



*** 

 

 

 

 بودم خوشحال چقدر. کردم نگاه رونیب به ون ی پنجره از

 دمیخند دل ته از. بود رفتهیپذ را شنهادمیپ یمیابراه خانم که

 کردم یخوان هم ها بچه با را مقدم یمهد یسونام آهنگ و

 .زدم دست و

 یبهار را قلبم یهوا ها بچه دل ته از و بلند یها خنده

 و عشق یها شکوفه خوش ی حهیرا که یطور.کردیم

 . کردمیم احساس وجودم در را یشاد

 آباد یآرزو که یرانیا.بودند رانمیا ی ندهیآ ها بچه نیا

 .داشتم را شدنش

 ساخت، متوقف جیهو دشت در را ون یاحمد یآقا یوقت

 .شدند ادهیپ ون از ذوق و شوق با ها بچه ی همه

 .کرد زمزمه و داد تکان یسر یمیابراه خانم

 .کنهیم ریبخ عاقبتمونو و آخر خدا_

 .دمیکش اش شانه به یدست خنده با

 .یابراهم خانم رینگ سخت_



 حبس نهیس در نفسم میرو روبه ی منظره دنید محض به

 روبه یبایز و سرسبز دشت. بود بهشت از یا تکه.شد

 .داشت شباهت بهشت به شتریب میرو

 حال و کرد نوازش را صورتم ماه وریشهر میمال مینس

 .شد چندان دو خوشم

 کنار ها، سبزه یرو را بزرگ انداز ریز یمیابراه خانم با

 .مینشست و میکرد پهن درخت

 و یخاک رنگ به که اطرافم شکوه پر یها کوه به

 .گفتم احسنت بار هزار را خالقم و کردم نگاه بود یخاکستر

 یچا من یبرا و برداشت را فالکس یمیابراهم خانم

 .گذاشت مقابلم را وانیل سپس. ختیر

 .کردم تشکر و زدم یلبخند

 خانم یصدا که بودم ها بچه به کردن نگاه حال در

 .دمیشن را یمیابراه

 نجایا عتیطب. طرالن بود خوب یلیخ شنهادتیپ بگم دیبا_

 .بکره واقعا

 .دمیخند

 .بهشته مثل.. بله_

 مکث با. کرد یخواه عذر رلبیز و کرد دراز را شیپا

 :داد ادامه



 رو ها بچه که کردمیم فکر نیا به داشتم که بود یوقت چند_

 هفته قایدق که. ببرم خوب یجا هی مدرسه شدن باز از قبل

 .یکرد مطرح شنهادتویپ شما شیپ ی

 .شد تازه هم ها بچه روح.. بله_

 زنگ لمیموبا که بودم یمیابراه خانم با صحبت حال در

 گوشم در را لیموبا و زدم یلبخند وشیدار دنید با. خورد

 .گذاشتم

 .وشیدار جانم_

 که زنهیم داد صدات پرسم،چونینم معلم،حالتو خانم سالم_

 .ییآسمونا تو

 .هام آسمون تو از بهتر ییجا هی االن_

 :گفتم زده ذوق و کردم مکث یکم

 .جمیییهو دشت_

 :دیپرس وشیدار و انداخت خنده به را یمیابراه خانم ذوقم

 کجا؟_

 .افجه یروستا جیهو دشت_

 .بود متعجب لحنش

 .خانم خرگوشم ینیبچ جیهو یرفت ؟یکنیم چکار اونجا_

 .یمیابراهم خانم و من. نجایا میآورد هارو بچه_



 کردم زمزمه شد یطوالن که سکوتش

 .یهست.. وشیدار_

 داد را جوابم مکث با

 .بفرست شنیلوک.. هستم.. هستم_

 .مکان نه، شنیلوک_

 یفارس دستور آموزش کالس تلفن پشت معلم خانم باشه_

 .بفرست برام رو یهست که یمکان. نزار

 .دمیپرس کنجکاو

 چرا؟_

 .یگذاشت کارم سر ای یگفت راست نمیبب امیب خوامیم_

 گذاشتم؟ کارت سر یکنیم فکر چرا_

 .گفتم نداد یجواب یوقت

 .فرستمیم برات رو تیموقع_

 .باشه_

 قطع را تماس هم باز که چرا. ماند نصفه گفتنم خداحافظ

 او به بار چند. کردمیم نصفش شک یب بود نجایا اگر. کرد

 .نکند قطع میرو را لیموبا بودم گفته

 کینزد میها لب به را یچا وانیل و فرستادم رونیب را نفسم

 .دمینوش را آن از یا جرعه و کردم



 خانم با صحبت مشغول دوباره یچا دنینوش از بعد

 دو با سایپر که بود نشده تمام بحثمان هنوز. شدم یمیابراه

 دیپرس زدیم نفس نفس کهیحال در و آمد سمتم به

 ؟یکن یباز ما با یایم طرالن خاله_

 داد جواب یمیابراه خانم میبگو یزیچ نکهیا از قبل

 .نکن تییاذ طرالنو خاله دخترم،_

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ها بچه با بودن از من. یمیابراه خانم یتییاذ چه. بابا نه_

 .برمیم لذت

 .برخاستم جا از و دمیکش را سایپر سرخ لپ بعد

 زمیعز میبر_

 با ها بچه.میرفت ها بچه سمت به هم با و گرفتم را دستش

 یباز شنهادیپ کدامشان هر و دندیپر نییپا و باال دنمید

 میتصم و کردم نگاه خندانشان ی چهره به.دادند را یمختلف

 .میکن یباز را شانیشنهادیپ یباز نوبت به که گرفتم

 

 

 آن از یخوشحال با هم ها آن گفتم ها بچه به را میتصم

 . کردند استقبال



 مشغول میها کفش آوردن در از بعد و زدم دست یانرژ پر

 . شدم ها بچه با هوا استپ یباز یاجرا

 به. کردم نگاه هوا در دنشیچرخ به و انداختم باال را توپ

 را پارسا اسم بلند گرفتم انگشتانم انیم را توپ نکهیا محض

 .زدم صدا

 .پارسا_

 خنده و غیج یصدا و دمیدو درخت سمت به سرعت به بعد

 .دمیشن را ها بچه جانیپره ی

 شیپ دوباره و خوردم یبیس هوا استپ یباز اتمام از بعد 

 را یادماندنی به روز کی خواستیم دلم. بازگشتم ها بچه

 .بزنم رقم شانیبرا

 هنوز من اما بود، گذشته ساعت کی. کردم نگاه ساعتم به

 .آمد حرف به خنده با پارسا.بودم یانرژ پر

 .میکن یباز موشک میقا حاال_

 .دادم قرار مخاطب را ها بچه و دادم تکان را سرم

 .نیموافق_

 گفتن هورا و زدن غیج با را موافقتشان ها بچه ی همه

. نداشتم را چهل یس ستیب ده خواندن حوصله.کردند اعالم

 : گفتم نیهم یبرا

 .شمیم گرگ من_



 کرد زمزمه محبت با سایپر و دادند تکان سر ها بچه

 .یا فرشته تو_

 .کردم نوازش را اش گونه

 ؟یهست یچ خودت پس ام فرشته من اگه_

 .شد سرخ دشیسف یها گونه و دیخند

 کردم تند پا درخت سمت به.کردند اشاره درخت به ها بچه

 .گذاشتم چشم و

 .کردم شمردن به شروع بلند یباصدا سپس

 به و گرفتم فاصله درخت از دمیرس چهل عدد به یوقت

 .کردم نگاه اطرافم

 زدم ادیفر رفتم جلو

 ی لقمه کی و کنم داتونیپ که االنه ها بزغاله.. خب_

 .کنم چپتون

 یصدا که بود خوردن چرخ حال در همانطور نگاهم

 .بلرزد قلبم شد باعث ییآشنا

 .معلم خانم خبر چه_

 .شدم مات دنشید با و چرخاندم صدا سمت به را سرم

  کرد؟یم چه نجایا او



 شلوار و کت.کردم براندازش و دادم قورت را دهانم آب

 به را اش یشگیهم اهیس نکیع و دهیپوش یرنگ یا قهوه

 .بود زده چشمانش

 را بودنش نداد فرصت. بود ریگ نفس شهیهم مثل پشیت

 در و آمد کینزد. بکشم قیعم نفس نداد فرصت. کنم هضم

 .ستادیا ام یقدم دو ی فاصله

 نقش مانع توانستمیم مگر و دیچیپ ام ینیب در خاصش عطر

 شوم؟ میها لب یرو ق،یعم لبخند بستن

 .لرزاند را گوشم ی پرده شیصدا

 . معلم خانم ادینم بهت بودن گرگ_

 قبل از دتریشد قلبم ضربان و برداشت سمتم به یبلند قدم

 .شد

 با لبخندش صیتشخ. خورد تکان درجه چند شیها لب

 .بود سخت شیابروها انیم خط وجود

 .یباش معصوم و پاک ی بره هی ادیم بهت شتریب_

 . میبگو یزیچ تا دیچرخینم دهانم در زبانم

 بشیعج یها فیتعر و بمش یصدا دنیشن با شهیهم مثل

 .بودم کرده گم را میپا و دست

 لب به بود که یا یسخت هر به دمید که را نامفهومش لبخند

 :دمیپرس و داده حرکت میها



 ؟یکنیم چکار نجایا.. تو.. تو_

 کرد شتریب را میقراریب اش جمله

 دور ازت اوردین طاقت دلم.معلم خانم نمیبب تورو اومدم_

 . بمونم

 .گرفتم گاز را لبم ی گوشه

 ..تنگ منم دل_

 در ها بچه داد یصدا کنم کامل را ام جمله نکهیا از قبل

 .آمد

 .یاینم چرا پس.. طرالاان خااله یییکجااا_

 کرد یشدستیپ دادن جواب در وشیدار

 .کنم چپتون ی لقمه هی امیم دارم که نینخور جم جاتون از_

 :دمیپرس تر ناباور. کردم نگاهش ناباور

 ؟یکن یباز باهامون یایب یخوایم واقعا_

 اش یوحش چشمان و آورد در چشمانش از را نکشیع

 .گرفت هدف را چشمانم میمستق

  ندارم؟ دل من مگه..خوشگله آره_

 .دادم تکان نیطرف به یسر و دمیخند

 .کرد اشاره درخت به

 .کنم داتیپ امیب منم شو، میقا درخت اون پشت برو_



 زمزمه گوشم در و کرد خم سرم یرو را سرش کبارهی

 کرد

 پاک یها بره دادن قورت به من بگم دیبا اطالعت محض_

 .دارم عالقه شتریب معصوم و

 و دمیکش عقب.شد مورم مور و خورد گوشم به شیها نفس

 است شده سرخ بودم مطمئن که ام گونه یرو را دستم

 .دمیکش

 کردم زمزمه شرم پر

 .وشیدار نکن تییاذ_

 زد برق شیا قهوه چشمان

 .معلم خانم ینشد تییاذ هنوز تو_

 . افزود تیجد با

 .نشدند یکفر ها بچه تا شو میقا برو هم حاال_

 بلند یصدا با و گذاشت چشمانش یرو را دستانش و گفت

 ما با خواهدیم شدینم باورم هم هنوز.کرد شمردن به شروع

 . کند یباز

 .دادم اخطار دمیدویم درخت سمت به کهیدرحال

 .اینکن نگاه_

 زد گوش بهم ب رمو از که یا یباز اصول دخترم، برو_

 .نکن



 تکشان تک که ها بچه دنید با دمیرس درخت کینزد یوقت

 .دمیخند بودند شده میقا درخت پشت

 دمیپرس آرام

 نجا؟یا نیاومد همتون چرا_

 بعد. دیخند زیر و گذاشت شیها لب یجلو را دستش سایپر

 .دیکش خودش سمت به هم را من و گرفت را دستم

 در و کرد خم را سرش سایپر نشستم کنارشان هم من یوقت

 :کرد زمزمه گوشم

 ؟یدار دوست رو گرگه آقا نیا تو_

 زدم پچ و چرخاندم را سرم

 باشم؟ داشته دوسش دیبا بنظرت_

 داد تکان سر و زد برق رنگش خوش چشمان

 .خوبه یلیخ آره_

 دمیبوس محکم را اش گونه

 .من بشم قوربونت_

 

 



 درخت سمت به راست کی شد تمام که وشیدار شمردن

 ینگران با پارسا و دندیکش را میمانتو پارسا و سایپر. آمد

 :گفت یمشهود

 .کنهیم دامونیپ االن یواا_

 .دمیکش سرش به یدست

 .زمیعز نباش نگران_

 زنگ لشیموبا دیرس درخت یقدم چند ی فاصله در یوقت

 .شد صحبت مشغول و کرد وصل را تماس اخم با. خورد

 به را خودشان تا گفتم ها بچه به و کردم استفاده فرصت از

 بود ستادهیا آنجا شیپ ی قهیدق چند وشیدار که ییجا

 .برسانند

 ییجا سمت به و کردند اجابت را ام خواسته خنده با ها بچه

 .دندیدو بود ستادهیا آنجا قبل یکم وشیدار که

 وا ی چهره به را نگاهم کرد قطع را تماس وشیدار یوقت

 .دمیخند غش غش و دوختم اش رفته

 . کرد اعتراض

 .نیداد جدل. معلم خانم ستین قبول_

 . شدم رد کنارش از و زدم یچشمک

 . گهید گهید_



 یکم خواستیم دلم. نشستم شیرو و رفتم راندازیز سمت به

 ریز یرو و گفت یا اجازه با هم وشیدار. کنم در یخستگ

 . نشست انداز

 مرطوب ادیز یتکاپو و دنیدو بخاطر که را مواجم یموها

 وانیل کی خودم یبرا و کردم تیهدا مقنعه داخل بود شده

 . کنم کوتاه را میموها قد یکمی خواستیم دلم.ختمیر آب

 .دمیکش یراحت نفس و دمینوش را آب آخر ی جرعه تا

 به سایپر خراش گوش غیج یصدا که بود وشیدار به نگاهم

 .شد پاره دلم بند و دیرس گوش

 به سرعت به من و دیکوب شیپا یرو محکم یمیابراه خانم

 .دمیدو بود افتاده نیزم یرو که سایپر سمت

 مچ فشیظر انگشتان با نشستم نیزم یرو مقابلش یوقت

 .افتاد هیگر به و کرد لمس را شیپا

 زد میصدا شیها هیگر انیم

 .طرالان خاااله_

 .دادم گوشش پشت را شیموها و کردم پاک را شیها اشک

 .کنم آرامش تا ختمیر لحنم در بود محبت و عشق چه هر

 .ستین یزیچ باش آروم زمیعز باش آروم_

. کردم احساس کنارم را یمیابراه خانم حضور بعد یکم

 .کرد پر را میها گوش شیصدا بعد



 شد؟ یچ.. نده مرگم خدا_

 پارسا و کردند نگاه هم به بودند ستادهیا هم کنار که ها بچه

 داد حیتوض بود تر بزرگ ها آن از یکم که

 .خورد چیپ سایپر یپا کدفعهی که میکردیم بدو بدو میداشت_

 را او لطافت با. گرفت را شیبازو و شد خم یمیابراه خانم

 داد قرار مخاطب

 .یبر راه یتونیم نمیبب شو بلند دخترم سایپر_

 نیزم به اش خورده چیپ یپا یوقت و ستادیا یسخت به سایپر

 آغوشش در. شد شیر شیر شیبرا دلم. کرد ضعف دیچسب

 .دادم سرعت کلماتم به اضطراب با و دمیکش

 .مارستانیب مشیببر دیبا_

 از بعد بود، شیچا دنینوش مشغول آرامش با که وشیدار

 داد قرار مخاطب مرا شیها لب از وانیل دادن فاصله

 .میبرگرد من نیماش با میتونیم. آوردم نیماش من_

 در و شد جا به جا وشیدار و من نیب یمیابراه خانم نگاه

 : گفت تینها

 .دنبالمون ادیم یاحمد یآقا_

 .آوردم زبان بر را آن سرعت به و دیرس ذهنم به یفکر

 وشیدار و من ادیب ون تا نیبد اجازه یمیابراه خانم_

 .موسسه میگردونییم برش بعد مارستان،یب میببر سارویپر



 مشخص.کرد نگاهم حرف بدون لحظه چند یابراهم خانم

 کرد موافقت تینها در اما. بود دودل که بود

 .باشه_

 .دادم تکان سر و کردم نگاهش زیآم تشکر

 .ممنون_

 یوقت.آمد سمتم به و شد بلند انداز ریز یرو از وشیدار

 و چرخاند یمیابراه خانم سمت به را سرش ستادیا کنارم

 داخل به وشیدار همراه به بعد. کرد تشکر یچا بابت

 . مینشست نیماش

 .میدیرس مارستانیب به قهیدق چهل از بعد

. رمیبگ تهوع حالت شدیم باعث بود فضا در که یالکل یبو

 باالخره بعد میشد معطل مارستانیب در را یساعت مین

 .میبرو پزشک اتاق به میتوانست

 خواست او از بعد. کرد نهیمعا را سایپر یپا جوان پزشک

 .برود راه که

 .افتاد هیگر به و رفت راه آرام آرام سایپر

 و من و دیکش سایپر ی شانه به یدست جوان پزشک

 داد قرار مخاطب را وشیدار



 خوب بستن با و خورده ضربه جون سایپر یپا_

 مسکن تا چند من نحالیا با. ستین ینگران به یازین.شهیم

 .کنه استفاده داشت درد اگر که سمینویم براش

 مارستانیب از باهم و کرد حساب داروهارا پول وشیدار

 در را سایپر مینشست نیماش داخل مجددا یوقت. میشد خارج

 دمیپرس و گرفتم آغوش

 زم؟یعز بهتره حالت االن_

. دوخت چشمانم به را اش یآب چشمان و داد تکان سر آرام

 .بود سیخ هنوز شیها مژه

 .آره_

 :دیپرس و کرد نگاهم. نهییآ از وشیدار

 موسسه؟ میبر_

 .دادم تکان سر آرام

 .است موسسه یتو یمیابراه خانم گهید یکی اون آره،_

 یط را ریمس حرف بدون و انداخت راه را نیماش وشیدار

 .کرد

 خانم دست به شیداروها دادن از بعد و رساندم را سایپر

. دادم انتقال او به را پزشک یها هیتوص جوان یمیابراه

 او از است شده حاتمیتوض متوجه که شدم مطمئن یوقت



 یجا وشیدار کنار جلو یصندل در و کردم یخداحافظ

 .گرفتم

 .دادم هیتک یصندل پشت به را سرم و دمیکش یقیعم آه

 .بود متعجب لحنش. دمیشن را وشیدار یصدا

 ! یدار دوست هارو بچه نیا واقعا تو_

 .ستیچ یبرا قایدق تعجبش دمیفهمینم

 :کردم زمزمه کالفه

 .دارم دوستش که معلومه_

 ؟یبود شده نگرانش یلیخ_

 . دادم جواب وقفه یب

 .یلیخ_

 

  ؟یشدیم نگرانم انقدر خوردیم چیپ منم یپا اگه_

 . پرسدیم را ها سوال نیا چرا دانستمینم

 . آره_

 عمارت به دنیرس تا و نشد بدل و رد انمانیم یحرف گرید

 سرم شد متوقف نیماش نکهیا محض به. بود برقرار سکوت

 .کردم نگاهش قیعم و چرخاندم وشیدار سمت به را

 .وشیدار یمرس_



 کرد تنگ را خمارش چشمان

 ؟یچ بابت_

 .سایپر یداروها حساب بابت_

 . داد تکان سر مکث با

 .کنمیم خواهش_

 او از یگرید جور خواستیم دلم. دمیکش دندان به را لبم

 میبرا کارش چقدر که بفهمد خواستیم دلم. کنم تشکر

 .است داشته ارزش

 لب و شد خم سمتش به. گذاشتم کنار را یدودل تینها در

 .دمشیبوس و چسباندم اش گونه به را میها

. کرد ام زده خجالت ماتش و گنگ نگاه گرفتم فاصله یوقت

 .نداشت من از را یواکنش نیچن انتظار که انگار

 از و کردم یخداحافظ رلبیز دیبگو یزیچ نکهیا از قبل

 . شدم ادهیپ نیماش

 

** 

 

 

 



 یرو را شیها کفش و بست اطیاحت با و آرام را درب

 ببندد را یجاکفش در   خواست که نیهم.گذاشت یجاکفش

 .خورد یتکان و دیشن را پدرش یصدا

 .یاومد خوش. پسرم سالم_

 .کرد نگاه را پدرش رهیخ و برگرداند را شیرو وشیدار

 .یخواب کردم فکر_

 زد یمهربان لبخند بهمن

 دویکل خوردن تکون صدا. بودم دهیکش دراز جان بابا نه_

 .ییرایپذ تو اومدم دمیشن

 .داد تکان یسر وشیدار

 .نطوریا که_

 بعد. انداخت مبل یرو و آورد در را رنگش یا قهوه کت

 :دیپرس و رفت آشپزخانه سمت به

 م؟یدار ییچا_

 .کردم دم پسرم آره_

 گذاشتنشان از بعد و کرد پر یچا از را ها ماگ وشیدار

 .بازگشت ییرایپذ به ینیس یتو

 .نشست مبل یرو و کرد روشن را ونیتلوز

 همزمان و دیکش رونیب راهنشیپ بیج از را گاریس پاکت

 .افتاد نیزم یرو لشیاست گردنبند



 داد نشان واکنش پدرش ردیبگ را گردنبند نکهیا از قبل

 .افتاد رتیزنج پسرم_

 پالک دنید با. گرفت دستانش انیم را گردنبند و شد خم بعد

 بود شده حک یالکرس تیآ شیرو که رنگ یا نقره

 :دیپرس و کرد تنگ را چشمانش

  ست؟ین طرالن مال نیا_

 از را گردنبند و داد قورت را دهانش آب یسخت به وشیدار

 و انداخت گردنش در را گردنبند.زد چنگ پدرش دستان

 .کرد اخم

 .است گهید یکی طرف از. نه_

 تکان تعجب با را سرش دید را پدرش نامفهوم لبخند یوقت

 داد

 ه؟یچ_

 .ببندد خی شیها رگ در خون شد باعت پدرش ی جمله

 .وشیدار یکنیم چکار یدار دونمیم_

 درون از.شد دهیکوب اش نهیس به محکم و تند وشیدار قلب

 یریتاث نیکوچکتر احساساتش دیند اجازه اما ختیر بهم

 . بگذارد صورتش یرو

 : داد ادامه پدرش

 .یکنیم یکار یمخف چرا دونمینم فقط_



 کرد یسع و فرستاد رونیب را نفسش یسخت به وشیدار

 .کند حفظ را اش یتفاوت یب نقاب

 کنم؟یم یمخف ویچ_

 .رو طرالن با ارتباطت_

 .اوردین خودش یرو به  هم باز وشیدار

 .شمینم متوجه من_

 .برخواست مبل یرو از و دیخند بهمن

 من بدون یول. پسرم یبگ دهینم اجازه غرورت دونمیم_

 .کنمیم افتخار بهت

 پدرش چشمان به میمستق و شد بلند شیجا از هم وشیدار

 به را خود یجا درونش ینگران اضطراب حال. زد زل

 .بود داده یکنجکاو و تعجب

 ادامه قیعم لبخند همان با بهمن دیبگو یزیچ نکهیا از قبل

 :داد

 و یزیبر دور هارو نهیک یگرفت میتصم دونمیم من_

 .یکن خوب باهاش ارتباطتتو

 زد برق پدرش یآب و سبز چشمان

 .پسرم یکرد درک رو گذشت مفهوم که خوشحالم یلیخ_

 او کتف پشت را دستانش و دیکش آغوش در را او بعد

 توانستیم که بود دهیکش آغوشش در محکم یجور. گذاشت



 اخم. کند احساس را او قلب ی انهیوحش و تند یها تپش

 درد به شیها دندان فشار از فکش و شد تر قیعم وشیدار

 .آمد

 پسرش دانستیم پدرش اگر. آمد بدش خودش از لحظه کی

 .زدیم را ها حرف نیا هم باز دارد سر در ییها فکر چه

 او چشمان به کردن نگاه از وشیدار دیکش عقب بهمن یوقت

 در را وجدان عذاب پدرش خواستینم دلش. کرد یخوددار

 .ندیبب او چشمان

 هجوم ذهنش به یادیز مجهوالت و نشست مبل یرو مجددا

 .آورد

 

 

 خبر با طرالن و خودش کینزد ی رابطه از کجا از پدرش

 بود؟ شده

 بود؟ گفته یزیچ باره نیا در زیانگ نفرت خوشگل نکند

 .باشد گفته یزیچ او دانستیم دیبع

 .نپرسد سوال و ردیبگ را خودش یجلو نتوانست نحالیا با

 یزیچ بهتون ن؟طرالنیدیفهم باره نیا در کجا از شما_

 گفت؟

 داد تکان نیطرف به را سرش بهمن



 خوب رابطتتو طرالن با یگرفت میتصم گفت هیعط. نه_

 .یکن

. برداشت زیم یرو از را ماگش و شد فشرده وشیدار قلب

 دیپرس انگشتانش سوزش به توجه یب

 گفت؟ بهتون یچ قایدق عمه_

 هیرو رییتغ یگرفت میتصم دیجد سال گفت پسرم یچیه_

 دادن هیرو رییتغ نیا چند هر.یبش خوب طرالن با و یبد

 ازت یشوق چه با یبدون اگه یول بود بیعج براش تو

 .کردیم فیتعر

 زده را ها حرف نیا هیعط. دیکشیم سوت داشت مخش

 بود؟ کرده فیتعر او از هیعط بود؟

 حرف نیا گفتن یبرا را او لیدل. افتاد رعشه به درون از 

 ها حرف نیا زدن با خواستیم. دانستیم پدرش به ها

 را ها حرف نیا وشیدار تا دهد قرار ریتاث تحت را بهمن

 .کند وجدان عذاب احساس و بشنود او از

 .برساند بیآس طرالن به نتواند تا

 . کند ینینش عقب تا

 . بخورد برهم شیها نقشه تا

 خوب او. بود باهوش کردیم فکر چه آن از شیب اش عمه

 .دارد دوست را پدرش چقدر وشیدار دانستیم



 کرده خوب آنقدر وشیدار به نسبت را او دید که حال و

 بیآس صدد در وشیدار که بردیم یپ نیا به بهمن اگر بود،

 .شدیم نابود است طرالن به رساندن

 . دانستینم را زیچ کی هیعط اما 

 داشت وجود وشیدار قلب در که یزخم که دانستینم

 .بود گذشته آن کردن پانسمان از کارش و بود شده نیچرک

 و گرفته را وشیدار چشمان یجلو خون که دانستینم 

 .ندیبب را شومش هدف از ریغ به زیچ چیه گذاشتینم

 . بود بسته رو از را ریشمش اش عمه

 را او اش عمه کار نیا. نداشت ینینش عقب قصد هم او اما

 .بود انداخته لج سر شتریب

 :گفت دلش در و فشرد ماگ دور را انگشتانش

.. ،یبجنگ تا بجنگ پس. باشه ه؟یعط یبجنگ یخوایم" 

 "ییتو یباز نیا ی بازنده که باش مطمئن یول

 که بود دهیکش شعله وجودش در چنان نفرت و خشم آتش

 شدن نابود و سوختن حال در هم خودش نبود متوجه یحت

 .است

** 

 

 



 پیتا نینگ مکرر یها اصرار جواب در و دمیکش یپوف

 .کردم

 "نکن اصرار.ندارم حوصله واقعا جان، نینگ امینم"

 .شد انینما صفحه یرو جوابش که دینکش قهیدق به

 که خودته دست مگه یاینم که یکنیم جا یب یلیخ تو"

 "زمیعز شهیم عوض هم هوات و حال ایب. یاین

 حالت توانستمیم.انداخت ام خنده به تناقضش پر جمالت

 تصور رفته باال فرم خوش یابروها آن با را اش چهره

 . کنم

 کردم پیتا

 "اومدم دیشا بگو ه؟یک تولد یگینم چرا"

 خواندم را امشیپ

 ."است هیهان اسمش ش،یشناسینم باباجان" 

 در را لیموبا و گرفتم را نینگ ی شماره. شدم یعصب

 .گذاشتم گوشم

 .دیچیپ گوشم در نینگ یصدا بعد یکم

 در امینم امینم یه دختر؟ یکنیم ناز انقدر چرا تو_

 .گهید ایب. یآورد

 دمیغر



 که یکس تولد امیب من داره یلزوم چه جان دختر آخه_

 .زشته.ستمین دعوت اصال من تازه. شناسمینم

 .دهم فاصله گوشم از را لیموبا شد باعث دادش

 نشو لوس. که نداره یاشکال یشیم آشنا باهاش یایب خب_

 .گهید

 بردم فرو نوتال داخل را انگشتم

 .نینگ نه_

 یصدا گرید یوقت و دمیمک انگشتم یرو از را را نوتال

 دمیپرس متعجب امدین نینگ

 ؟یهست نینگ_

 بوق یصدا که چرا بود وصل تماس. دمینشن ییصدا هم باز

 کنم قطع را تماس خواستم که نیهم. دیرسینم گوش به

 دیچیپ گوشم در یفیظر یصدا

 زم؟یعز یخوب جون طرالن سالم_

 .زدم لبخند اریاخت یب که بود مهربان آنقدر لحنش

 .ممنونم. سالم_

 که گرفتم نینگ از رو لیموبا. جون طرالن ام هیهان من_

 .کنم دعوتت

 زده خجالت. بود وانهید شک یب نینگ.دیپر باال میابروها

 کردم زمزمه



 .جون هیهان شمینم مزاحمتون من_

. یاریب فیتشر شمیم خوشحال. یمزاحمت چه. زمیعز نه_

 .فرستمیم برات رستورانو آدرس

 کنم مخالفت نتوانستم گرید

 .زمیعز باشه_

 نینگ خواستم که نیهم و دادم را اش یخداحافظ جواب

 .شد قطع تماس ردیبگ را لیموبا

 جز یا چاره.بردم دهانم در را نوتال قاشق و گفتم یپوف

 دعوتم شخصا هیهان که چرا. نداشتم جشن در کردن شرکت

 .نروم که نبود درست. بود کرده

 از بعد. شدم خارج اتاق از و برداشتم را نوتال ظرف

 به و ختمیر یچا خودم یبرا خچالی داخل نوتال گذاشتن

 .نشستم مبل یرو و آمدم ییرایپذ

 .دانستمینم را اسمش که بود یالیسر دنید حال در عمه

 را میچا از یا جرعه و دوختم ونیتلوز به را نگاهم

 عمه یصدا که بود شده جلب سلایر به توجهم تازه. دمینوش

 .دمیشن را

 .هیمیابراه شیلیفام گفت.زد زنگ یخانم هی امزوز_

 خانم به موضوع که چرا.بود آسان ونیتلوز از گرفتنم نگاه

 . بود مربوط ها بچه و یمیابراه



 . دمیپرس مشتاق

  خب؟_

 بابت نیا از خواستیم و شده خوب سایپر حال که گفت_

 .کنه تشکر ازت

 .زدم یکمرنگ لبخند

 .کنه تشکر وشیدار از دیبا_

 کرد تنگ را چشمانش هیعط عمه

 چطور؟_

 اون اگه نکهیا و. کرد حساب رو ها دارو پول وشیدار_

 .مارستانیب میببر رو سایپر موقع به میتونستینم نبود

 

 

 که انگار. رفت فرو فکر به و داد تکان سر آرام هیعط عمه

 وشیدار چرا؟ اما. کند یکار نیچن وشیدار نداشت انتظار

 .نبود احساس یب اما داشت یا یجد و سرد ظاهر دیشا

 پسر نفوز قابل ریغ و سخت ی پوسته آن ریز دانستمیم من

 .است شده پنهان یا بچه

 احساساتش از یبعض بود نتوانسته هنوز که یا بچه پسر 

 یب نقاب پشت آنهارا که بود گرفته ادی و.کند درک را

 . کند پنهان تفاوتش



 یپ در هم دیشا.شود آشکار احساسات نیا دیترسیم هم دیشا

 . بود احساساتش از فرار

 من که بود نیا هم آن. دانستمیم خوب را زیچ کی اما

 بود کرده النه چشمانش عمق در که یا یمهربان توانستمیم

 .نمیبب را

 و بروز ی اجازه آن به تا آمد یم شیپ یفرصت دیبا فقط

 . دادیم ییشکوفا

 دمیشن را عمه یصدا که بودم افکارم در غرق

 طرالن؟ یکنیم فکر یچ به_

 .گفتم را راستش و زدم یلبخند

 .وشیدار به_

 لبخندش لیدل آمد حرف به یوقت. بود نامفهوم میبرا لبخندش

 شد آشکار میبرا

 .نطوریهم منم_

 بعد. میشد سلایر دنید مشغول عمه با ،یچا دنینوش از بعد

 که یا یزیتبر کوفته و میکرد پهن شام سفره هم آن از

 .میخورد را بود من دستپخت

 اتاقم به و گفتم ریبخ شب رلبیز شد نیسنگ میها پلک یوقت

 .بازگشتم



 یرو تا را ام یمسافرت یپتو و دمیکش دراز تخت یرو

 که کردمیم نگاه ماه به پنجره قاب از. دمیکش باال ام شانه

 .شدم لمیموبا لرزش متوجه

 ناشناس ی شماره آن دنید با و کردم روشن را صفحه

 .دیپر سرم از خواب

 وارد که بودم دودل. بود فرستاده عکس میبرا آپ واتس در

 و گذاشتم تپشم پر قلبم یرو را دستم. شوم چت ی صفحه

 ماندم منتظر. زدم صفحه یرو یآرام ی ضربه تینها در

 ییآلبالو شش و ستیدو عکس دنید با و شود باز عکس

 .گرفتم گاز محکم را لبم بود شده پارک کلبه کنار که یرنگ

 . بود واضح کامال ریتصاو اما بود شده گرفته دور از عکس

 که امشیپ.شد پیتا مشغول دمید را عکس شد، متوجه یوقت

 پر را وجودم یا ناشناخته ترس شد انینما صفحه یرو

 .کرد

 دوست با یگاه چند از هر بزرگمهر یآقا که هیا کلبه نیا"

 به غلطاش که پرت یجا هی. کنهیم برگزار یدورهم هاش

 .اونجا ببره تورو قراره که ییجا. نرسه یکس گوش

 یدید کینزد از رنگو ییآلبالو نیماش و کلبه نیا یوقت 

 "احمق ی دختره باش آماده. شهیم معلوم برات زیچ همه

 .دادم قورت یسخت به را دهانم آب



 تک در که ینانیاطم. ختیر بهم را روانم و روح جمالتش

 دیتشد را یختگیر بهم نیا داشت انیجر کلماتش تک

 .کردیم

 اما است شده ریاج یکس چه سمت از زن نیا دمیفهمینم

 بود توانسته که چرا. است بلد خوب را کارش دانستمیم

 . کند قیتزر وجودم به را یتوجه قابل اضطراب

 من که بود یفرد سمت از او ای. نداشتم شتریب هینظر دو

 . دهد نجاتم مخمصه از خواستیم و بودم مهم شیبرا

 و داشت نفرت وشیدار و من از که بود یفرد سمت از ای

 .کند جدا هم از مارا خواستیم

 قبول را نیا واقع در کردم،یم قبول را اول هینظر اگر

 . دارد را من به رساندن صدمه قصد وشیدار که بودم کرده

 بودم رفتهیپذ را نیا کردم،یم قبول را دوم ی هینظر اگر اما

 درست پاپوش او یبرا یکس و است ریتقص یب وشیدار که

 .است کرده

 هینظر کدام دانستمینم اصال من.بود نیا ماجرا یسخت و

 .است درست

 

****** 

 



 

 به را میها لب و دمیکش میها لب یرو را رنگ یگریج رژ

 یخوب به بودم زده که یکمرنگ یمس گونه رژ. فشردم هم

 سرعت م،یها مژه ی  مشک ملیر و بودم نشسته پوستم یرو

 .دادیم نشان کشدار و آرام را زدنم پلک

 چشمانم شیآرا ی واسطه به زین رنگم یا قهوه چشمان

 . دیرسیم نظر به تر روشن

 مرتب دستانم با دن،یکش شانه از بعد را دارم موج یموها

 .کردم سر را بزرگم دار گل یروسر و کردم

 از و دمیمال گردنم یرو را ام یدربار عطر آخر در

 یتاکس ضبط از که یا یکرد آهنگ.شدم خارج عمارت

 کلماتش انیم که یسوز. کرد نوازش را گوشم شدیم پخش

 آهنگ شتریب. بود جالب میبرا.آورد میها لب یرو لبخند بود

 .بود سوزناک یترک یها

 و کرده حساب را هیکرا ستادیا رستوران مقابل که نیماش

 .شدم ادهیپ

 .انداختم رستوران اسم به ینگاه

 "وانیر"

 و کردم مرتب دوشم یرو را براقم رنگ یا نقره فیک

. کردم برانداز را اطراف دقت با.شدم رستوران بوارد

 دور داشت ییبایز یها یکار کنده که یچوب یها یصندل



 با رستوران یفضا و بود شده دهیچ شکل لیمستط یها زیم

 .دیرسیم نظر به کیرمانت زرد کم نور آن

 زین بود گرفته قرار هم از فاصله با که یبزرگ یها پنجره

 نگاهم.گذاشتیم نماش به سخاوتمندانه را رونیب یفضا

 مثل اما. کنم شانیدایپ تا خورد چرخ اطراف در شتریب

 .نبودند طبقه نیا در نکهیا

 ییخودنما دور از چشمانش یآب لنز که یخانم شخدمتیپ

 :گفت مودبانه و آمد کینزد کردیم

  ن؟یگردیم یکس دنبال. نیاومد خوش یلیخ_

 و دست یصدا بدهم را جوابش کنم فرصت نکهیا از قبل

 باال میابروها. دیرس گوش به باال ی طبقه از سوت و غیج

 دادم را شخدمتیپ جواب لبخند با و دیپر

 .کردم داشونیپ_

 .کرد اشاره یچوب یها پله به و دیخند

 .نییبفرما_

 به نکهیا محض به. رفتم باال ها پله از و دادم تکان یسر

 نگاهم ررسیت در که نینگ دمیرس رستوران یباال ی طبقه

 .زد داد و شد بلند جا از بود

 .طرالن افتخار به_



 میها گونه. دندیکش هورا و زدند دست دخترها و ها پسر

 کردم زمزمه خجالت با و گرفت رنگ

 .ممنونم_

 و آمد کینزد داشت یرنگ یطوس چشمان که یجوان دختر

 .کرد دراز سمتم به را دستش

 .یاومد خوش یلیخ. هستم هیهان من. جون طرالن سالم_

 ی جعبه بعد. گفتم کیتبر را تولدش و کردم تشکر لبخند با

 یرو نینگ کنار و دادم دستش به را قرمز شکل یمربع

 .نشستم یچوب یصندل

 شیپ داخل یا ینیریش و دمینوش را رنگ قرمز یدنینوش

 .گذاشتم ام یدست

 سرم کنار را سرش نینگ که بودم ینیریش خوردن مشغول

 :دیپرس و کرد خم

 نکرده؟ دکت هنوز خبر؟ چه دراز لنگ بابا از_

 کردم نگاهش چپ چپ

  اونوقت؟ کنه دکم دیبا چرا_

 .زد یپهن لبخند

 . زننیم شونویا دل زود یلیخ ها آدم که ییجا اون از_

 دست ها حرف نیا گفتن از یک نینگ دانستمینم. دمیکش یآه

 ای شناختیم دستش کف مثل را وشیدار ای او. دارد یبرم



 مغرورش ظاهر یرو از داشت و شناختینم را او اصال

 . کردیم قضاوتش نگونهیا

 .دمیند وشیدار یتو رو یا یژگیو نیچن که من_

 رو تیواقع یتونینم گهید.جونم طرالن یشد کور تو آخه_

 .ینیبب

 یداور شیپ نیا دست از گرید.ندهم را جوابش نتوانستم

 :گفتم پرحرص بودم شده خسته شیها

 .یشد دید یخطا دچار تو هم دیشا_

 .آمد حرف به شد تمام که اش خنده. دیخند

 .جان دختر گمیم خودت خاطر به من_

 

 

 دونمیم خودم من یول. نینگ یفکرم به انقدر که یمرس_

 .کنمیم چکار دارم

 کرد کج را لبش

 .دونمیم دیبع_

 ییآشنا یصدا کنم، دایپ دادن جواب فرصت نکهیا از قبل

 .کنم یته قالب شد باعث دیرس گوشم به که

 .ها بچه سالم_



 چشمان در نگاهم شدن قفل.بود اراده یب سرم چرخاندن

 او یکس چه کرد؟یم چه نجایا او. نطوریهم هم اش یشیم

 بود؟ کرده دعوت را

 جا. شد محو لبخندش دیچرخ ام چهره یرو نگاهش یوقت

 خبر هم او انگار. بودم جاخورده که من مثل. بود خورده

 .هستم نجایا من که نداشت

 نیا از نینگ که فکر نیا با و رفت هزار یرو قلبم ضربان

 .شد تر میوخ حالم است بوده باخبر هییقض

 .کنم جدا سبحان از را نگاهم شد باعث هیهان یصدا

 . یاومد خوش یلیخ.جان سبحان نیبش_

 را هیهان جواب نکهیا بدون و آمد خودش به مکث با سبحان

 شکه هم او. گرفت یجا زیم طرف آن یصندل یرو بدهد

 عذر و تشکر جواب داشت عادت او که چرا.بود شده

 .بدهد را مقابلش فرد یخواه

 را نینگ ناباور و پرحرص و زدم گره هم در را انگشتانم

 .دادم قرار مخاطب

 ن؟ینگ یدونستیم تو_

 داد جواب یجد

 .فشرد هم یرو پلک و شد جمع اش چهره

 .نداشتم خبر اصال من طرالن نه_



 :دمیغر

 هست؟ ام هیهان دوست سبحان که یدونستینم نمیا_

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 .نبود حواسم خدا به_

 .بردم دهانم داخل را نمیریز لب و شد اشک از پر چشمانم

 حواست هم امیب هیهان تولد به که یکردیم اصرار یوقت_

 نبود؟

 .خورد یکور گره شیابروها نباریا

 کنم اصرار دعوته اون یوقت احمقم مگه. نه که معلومه_

 کرده دعوت که ییها دوست ستیل هیهان مگه تازه ؟یایب

 ؟یکنیم مییجو باز ینجوریا یدار که گفته من به رو

 که بود شده بحثمان متوجه هیهان انگار. دمیکش یپوف کالفه

 .کردیم نگاهمان کنجکاو و متعجب

 زد لب صدا یب شد نگاهم متوجه یوقت

 شده؟ یزیچ_

 سرم و نشاندم میها لب بر یلبخند بود که یا یسخت هر به

 نیا از شیب نکهیا یبرا بعد. دادم تکان راست و چپ به را

 یدنینوش و زدم ام ینیریش به یگاز نکند توجه جلب رفتارم

 .دمینوش را ام



 آمدن محض به اگر. نداشتم جمع نیا در ماندن جز یا چاره

 . کردمیم توجه جلب بدجور رفتمیم سبحان

 در شرکت از کند فکر هیهان خواستمینم گرید طرف از و

 نه اما. بودم شده معذب که چند هر. ام شده معذب او جشن

 .جشنش و او بخاطر

 کیک دنیبر موقع که یوقت تا دادم نشان مشغول را خودم

 کیک بود داده نتیز را شیها لب که یا خنده با هیهان. شد

 رستوران یفضا سوت و دست یصدا و دیبر را سرخ گل

 .کرد پر را

 یرو را سبحان نگاه ینیسنگ توانستمیم اما بود نییپا سرم

 برخالف.فشردم هم یرو را میها دندان. کنم احساس خودم

 سبحان سمت به و کرد یکش سر نگاهم ارم،یبس تالش

 .شد دهیکش

 با او بودم مضطرب مانیها نگاه یتالق از که من عکس   بر

 .کردیم کردیم نگاهم داشت راحت الیخ

 تشکر لب ریز گرفت قرار مقابلم که کیک ظرف. کردم اخم

 طعم. بردم فرو کیک سرخ ی خامه در را چنگال و کرده

 کیک و شد مار زهر میبرا سبحان نگاه ریز اش العاده فوق

 .دیپر میگلو در

 از میبرا را جام نینگ شد باعث میپ در یپ و بلند یها سرفه

 که یکم. دمیکش سر را جام اتیمحتو تمام. کند پر یدنینوش



 اطیاحت با و ختمیر  یدنینوش خودم یبرا آمد جا حالم

 .دمشینوش

 رهیخ یها نگاه. نتوانستم اما بخورم را کیک هیباق خواستم

 .بود شده تحمل قابل ریغ میبرا سبحان ی

 از فمیک داخل از لیموبا برداشتن با و گفتم یآرام دیببخش

 کشینزد و رفتم بزرگ ی پنجره سمت به. برخواستم جا

 .ستادمیا

 حضور که بودم تردد پر ابانیخ به کردن نگاه مشغول

 .کردم احساس کنارم را یشخص

 

 یبو. نبود سخت است ستادهیا کنارم یکس چه نکهیا حدس

 لیدل فقط. بود معرفش یخوب به اش یپرتقال آدامس

 .دانستمینم را خودم کنار حضورش

 .بردم یپ حضورش لیدل به دیجنب که شیها لب

 .میکن صحبت دیبا_

 او به آن در که یا مکالمه. افتادم مکلماتمان نیآخر ادی

 کرده رد او و میبمان یمعمول دوست باهم بودم داده پشنهاد

 .بود

 .دوختم براقش یها یشیم به را نگاهم و چرخاندم را سرم



 حرف باهم یخواستینم که یبود خودت نیا کردم فکر_

 .میباش داشته یارتباط و میبزن

 .آمد کینزد یقدم

 .مهمه یلیخ بار نیا موضوع. طرالن نیبب_

 .دادم باال را میابرو یتا کی

 .شنومیم من نمیبب بگو خب واقعا؟_

 اما بزند یحرف خواستیم انگار.بود چه یبرا مکثش دانمینم

 را نیا چشمانش. کند بازگو را آن دیبا چطور دانستینم

 . دارد اش نهیس در قیعم یراز گفتیم. گفتیم

 .یریبگ فاصله بزرگمهر وشیدار از دیبا_

 را دهنده آزار ی جمله نیا که بود یبار نیچندم نیا

 .ندهم نشان یتند واکنش کردم یسع. دمیشنیم

 چرا؟_

 .ستین یموجه پسر بنظر اون_

 .بخندم حرص شدت از شد باعث اش جمله

 .شدن وشیدار یوص لیوک همه روزها نیا جالبه یلیخ_

 .بردم صورتش کینزد را صورتم و کردم نگاه اطرافم به

 باشه داشته یبیع که ستین یکس ها شما نیب از بگو بهم_

 ن؟یشد یمدع همتون که



 لیدل ای بود من یمنطق یها حرف بخاطر سکوتش دانستمینم

 چشمانش در یقیعم غم لحظه کی یبرا. داشت یگرید

 :کرد زمزمه و زد موج

 حرف.کن گوش حرفم به خدا یرضا محض. طرالن نیبب_

 هم خودم مطمئنم من.ستین بیع یب کس چیه. درسته هات

 فقط حرفها نیا زدن از من قصد یول. دارم ییها بیع

 . توا   به کمک

 من با لحن نیا با چگاهیه.کرد متعجبم التماسش پر لحن

 همان با دید را تعجبم و سکوت یوقت. بود نکرده صحبت

 داد ادامه لحن

 بده گوش حرفم به بارو کی نیهم کنمیم خواهش ازت_

 .ریبگ فاصله پسر اون از. طرالن

. بود شمانش عمق در یادیز یمانیپش کردمیم احساس

 نیا گفتیم عقلم. دارد یلیدل چه دانستمینم که یا یمانیپش

 دیگویم نگونهیا وشیدار به راجع که است نفر نیچندم فرد

 .کردیم تیحما وشیدار از خودخواهانه قلبم اما

 به دیبا دانستمینم گرید. بودم گرفته قرار یبد طیشرا در

 .قلبم ای کنم اعتماد عقلم

 کی توانستمینم مرد آن بدون من. دانستمیم را زیچ کی فقط

 .بکشم نفس هم لحظه



 در یاریبس غم. کردم نگاهش سوختیم که یچشمان با 

 .داشت انیجر لحنم

 هییقض نیا از دونمیم. دارم دوست اونو من. سبحان_

 ..یول یناراحت

 . گرفت را دستانم و آورد جلو را دستانش

 . طرالن کن گوش_

 . دمیکش عقب را دستم

 وشویدار مردم اساس یب یها حرف خاطر به تونمینم من_

 .کنم قضاوت

 کردم زمزمه و دیچک قطره قطره میها اشک

 .سبحان متاسفم_

 سمت به باشم او جانب از یصحبت منتظر آنکه بدون و گفتم

 به یتوجه. برداشتم آن یرو از را فمیک و رفتم ام یصندل

 .رفتم هیهان سمت به و نکردم هیبق تعجب پر یها نگاه

 :دیپرس ینگران با

 گذشت؟ بد بهت زم؟یعز شدیچ_

 دمیپاش شیرو به یلبخند

 حالم نیا با خوامینم  احوالم ناخوش کمی من. زمیعز نه_

 .کنم ناراحت هم رو هیبق



 را اش گونه و کردم خم را سرم دمید که را رشیدلگ نگاه

 .دمیبوس

 .مبارک تولدت. جان هیهان ینش ناراحت وارم دیام_

 در گرفتن قرار محض به.رفتم نییپا ها پله از و دمیکش یآه

 نفس. دمیکش میها هیر به را ماه وریشهر یهوا آزاد یفضا

 .افتادم راه آرام.بودم آورده  کم

 احساس میگلو در را یقیعم درد و دادم قورت را دهانم آب 

 .کردم

 شیپ  از یخبر که بروم ییجا خواستیم دلم.بودم ناراحت

 ییجا.نباشد مردم ی عجوالنه و رحمانه یب یها یداور

 .میبود که گونه همان. رندیبپذ را محبوبم و من  که بروم

 

***** 

 

 

 چهره به را نگاهش و دیپاش صورتش به آب مشت چند

 ییروشو چهارگوش ی نهییآ در اش شده جمع

 یبرا و گرفتند راه شیها قهیشق یرو از آب قطرات.دوخت

 .گرفتند یشیپ هم از دارش هیزاو فک به دنیرس



 بود دهیچیپ درهم کاموا کالف مانند احساساتش. بود شانیپر

 را داشت که یحس توانستینم. کردیم اش وانهید داشت و

 .کند فیتوص

 را دهانش آب.کند انتخاب یاسم آن یبرا توانستینم یحت

 .کرد تنگ را اش یوحش چشمان و داد قورت یسخت به

 ریتصو چرا بود؟ ینینفر چه گرید نیبود؟ا شده چه را او

 هم لحظه کی مادرش نماز چادر در زیانگ نفرت خوشگل

 رفت؟ینم کنار چشمانش مقابل از

 شده ختهیآم هم در چادر آن ی حهیرا با که تنش عطر چرا

 رو رویز را حالش هنوز و بود اش ینیب در هنوز بود

  کرد؟یم

 در که یدرد به و فشرد ییروشو سنگ یرو را دستانش

 . نکرد یتوجه دیچیپ انگشتانش

 نگاهش و داده هیتک در چوب چهار به روز آن چرا اصال

 بود؟ شده شیتماشا محو چرا بود؟ برنداشته او یرو از را

  بود؟ آورده درش پا از صحنه نیا دنید چرا

 در را عقلش افسار که بود یحس چه بود؟ یحال چه نیا

 که بود یحس چه بود؟ ربوده او از را تاختن و گرفته دست

 بود؟ انداخته دام به را او گونه نیا



 توانستیم نه. است افتاده ریگ یباتالق در کردیم احساس

 باتالق در و بماند حرکت یب توانستیم نه بزند، پا و دست

 . برود فرو

 دختر نیا ی اندازه یب یها یخوب برابر در توانستینم چرا

 . بود آورده داغ ریش شیبرا که روز آن بماند؟مثل تفاوت یب

 عاشق که بود کرده اعتراف رودخانه لب که روز آن ای

 درون بود توانسته چطور.رفتینم ادشی را روز آن. اوست

 آمد ینم ادشی کهیحال در بخواند؟ را احساسش و ندیبب را او

 .باشد داده بروز او شیپ را احساش

. رنگش یا قهوه فیظر یها رگه به.کرد نگاه چشمانش به

 زندان یها لهیم مانند بودند بلد خوب ها رگه نیا

 .کنند یزندان را احساساتش

 شده مغلوب دختر نیا مقابل در چشمانش و او نباریا اما

 . بودند

 یجلو روز و شب چشمانش و لبخند ریتصو که یدختر

 بود شده کینزد هدفش به آنقدر که حاال چرا.بود چشمانش

  چرا؟... بود؟ شده دیترد دچار

 از یدرشت اشک و گرفت یسرخ یها رگه چشمانش

 .شد روان چشمش

 :دیغر لب ریز

 .یکنیم نابوودم.. یکنیم نابودم تو_



 یها هیآ به.کرد نگاه بود گردنش در که یلیاست گردنبند به

 وشیدار یوقت زین مادرش. آمد یم ادشی. یالکرس تیآ

 نگه تا بود داده هیهد ریکب جوشن یدعا او به بود کوچک

 .بود گذاشته چپش بیج در را دعا آن هم او.باشد دارش

 نیچندم یبرا را او زین زیانگ نفرت خوشگل ی هیهد نیا

 . انداخت شیها یمهربان و مادرش ادی بار

 برد گردنبند ریزنج سمت به را دستش. گرفت درد شیگلو

 . کرد پاره را آن و

 کرده یط را ریمس شتریب و آمده را راه ینجایا تا که حال

 دادیم اجازه دینبا بود، شده کینزد هدفش به که حال بود،

 .کند سد را تشیموفق به دنیرس راه یزیچ

 .زدیم جا دینبا. کردیم ینینش عقب دینبا

 را آن تینها در و فشرد دستش در را شکل لیمستط پالک

 .گذاشت ییروشو سنگ کنار

 .شد نفرت از پر لحنش و زد برق چشمانش

... زیانگ نفرت خوشگل یکن خراب هامو برنامه زارمینم_

 .زارمینم

 که بود رهیخ نهییآ در اشکش از پر چشمان به همانطور

 .آمد در صدا به یبهداشت سیسرو درب

 .دیرس گوش به پدرش یصدا نداد یجواب یوقت



 خوبه؟ حالت..پسرم_

 .داد جواب و فشرد هم یرو محکم را شیها دندان وشیدار

 .امیم االن_

 .کرد زمزمه و کرد تنگ را چشمانش بعد

 .کنمیم تموم کارو فردا_

 

 

 

 سیسرو از و گرفت دستش در را پالک و ریزنج سپس

 وشیدار آمدن رونیب محض به بهمن. شد خارج یبهداشت

 .شد ییدستشو وارد

 و برداشت یچوب زیم یرو از را گارشیس پاکت وشیدار

 به و دیکش دراز اش نفره دو تخت یرو. شد اتاقش وارد

 .داد هیتک تختش تاج

 پک چند. زد آتش را آن و گذاشت شیها لب نیب را گاریس 

 گرشید یپا یرو را شیپا و زد گاریس به یپ در یپ

 .انداخت

 از بود اش انهیم انگشت و اشاره انگشت نیب که را گاریس

 رونیب شلوارش بیج از را لشیموبا و داد فاصله شیها لب

 .آورد



 وارد کرد وادارش یحس اما. برود ها امیپ به خواست

 یتک عکس یرو بار نیچندم یبرا و بشود نستاگرامیا

 .بزند ضربه طرالن

 چشمان. دوخت ریتصو در او چشمان به قایعم را نگاهش

 دختر نیا درون ها چشم نیا نظرش از. معصومش و براق

 ای نقاب چیه بدون. گذاشتندیم شینما به شیبرا انیعر را

 .یپوشش

 دود رفت ادشی نباریا و زد گارشیس به یگرید پک

 .افتاد سرفه به و بفرستد رونیب را گارشیس

 نباریا و شد خارج نستاگرامیا از شد تمام شیها سرفه یوقت

 زیانگ نفرت خوشگل اسم یرو. رفت تماس قسمت به

 .گذاشت گوشش در را لیموبا و زد ضربه

 در طرالن حال یب اما فیظر یصدا خورد که بوق چند

 .دیچیپ گوشش

 .جانم_

 درمانده و نیغمگ چرا لحنش. بود خسته آنقدر شیصدا چرا

 .نپرسد یزیچ نتوانست بود؟

 .کرده ناراحتت یزیچ انگار شده؟ یزیچ_

 .دیکش یقیعم آه

 .ندارم حال کمی فقط ستین یزیچ نه_



 .زد یثیخب لبخند وشیدار

 مونده؟ هنوز یاصل زیسوپرا گفتم بهت ادتهی_

 داد جواب مکث با طرالن

 .ادمهی_

 .ادیب جا حالت که ییجا هی ببرمت خوامیم فردا_

 دورنما؟ میبر مییخوایم بازم کجا؟_

 .گفت یا دهیکش نچ وشیدار

 نشونت که ییجا هی.اونجا از بهتر یجا هی میبر قراره.نچ_

 . ندادم

 زن آن یها حرف یآور ادی با و شد قرار یب یکم طرالن

 پس را حسش سرعت به اما.رفت باال قلبش ضربان بهیغر

 .دیپرس یکنجکاو با و زد

 کجا؟_

 اونوقت. رهیم نیب از اش مزه که بگم اگه. گهید نشد ا  _

 .شهینم محسوب زیسوپرا گهید

 .کرد ینینش عقب یناراحت با طرالن

 .باشه_

 .شد تر قیعم وشیدار لبخند

 .دنبالت امیم ازظهر بعد فردا. خوب دختر نیآفر_



 ..فقط.باشه_

 .کرد اخم وشیدار

 ؟یچ فقط_

 .بزنه غر بهم نهیبب تورو عمه ممکنه فقط_

 .مونمیم منتظرت عمارت از تر دور کمی دخترم، باشه_

 .کرد پر را شیها گوش طرالن آرام ی خنده

 .یمرس_

 .نداشت یقابل_

 .دارم دوست_

 آب. کرد یطور کی را دلش دختر ی کبارهی اعتراف

 داد قورت یسخت به را دهانش

 .دونمیم_

 .بود تر بلند نباریا طرالن ی خنده یصدا

 .بزرگمهر یآقا نیهست یخودراض از یلیخ_

 .گرفت انحنا وشیدار یها لب

 .دونمیم_

 قطع را تماس دینرس گوشش به دخترک یصدا گرید یوقت

 .فرستاد رونیب شیها لب انیم از را داغش نفس و کرد

 .فشرد هم یرو پلک و دیکوب تختش تاج به را سرش



 وجدان عذاب نیا.کردیم تشییاذ ضشینق و ضد احساسات

 دهینکش انتظار فردا یبرا مدت همه نیا مگر بود؟ چه یبرا

 بود؟ نکرده یزیر برنامه فردا یبرا یها بار مگر بود؟

 گفت؟یم چه وسط نیا یموز حس نیا پس

 مهم. نبود مهم زهایچ نیا گرید. شد مشت شیها دست

 .بود دختر نیا ینابود مهم. بود هدفش

 را شیها پلک درد با توام یلذت با و زد یلبخند فکر نیا با

 .گذاشت هم یرو

*** 

 

 شهر از که گذشتیم یساعت کی. بود شیم و گرگ هوا

 دانستمینم. میبود دهینرس مقصد به هنوز و میبود شده خارج

 نیا در زیچ چیه زین وشیدار و میبرو است قرار کجا

 . شوم جانزدهیه شتریب شدیم باعث هم نیهم.گفتینم رابطه

 من از یخونسرد با م،یرسیم یک دمیپرسیم که هم هربار

 . کردیم یرانندگ سکوت در و کنم شهیپ صبر تا خواستیم

 روبه خلوت ی جاده به و فرستادم رونیب یسخت به را نفسم

 . شناختمینم را ریمس و جاده نیا.کردم نگاه میرو

 .دمیشن را وشیدار یصدا میدیرس که جنگل یکینزد به 

 .خانما خانم میرسیم میدار_



 . بود گفته را نیا که بود شده ام یکالفگ متوجه انگار

 .کردم زمزمه آرام

 .باشه_

 با و شد جلب یپرتقال آدامس پاکت به توجهم لحظه همان

 :دمیپرس تعجب و یکنجکاو

  ؟یخوریم یپرتقال آدامس تو_

  چطور؟.. ها موقع یبعض_

 . ینجوریهم. یچیه_

 به یزیچ گرید یوقت. شد یط سکوت در ریمس ی هیبق

 را نیماش و زد راهنما وشیدار بود نمانده یباق ام یکالفگ

 .کرد پارک جاده ی گوشه

 جنگل در. کردم نگاه اطرافم برگ پر و بلند یها درخت به

 . دانستمینم ؟یجنگل چه م،امایبود

 : دمیپرس اریاخت یب

 وش؟یدار کجاست نجایا_

 داخل را دستش و کرد باز را کمربندش.نداد را جوابم

 رونیب را یرنگ یمشک یروسر بعد یا لحظه. برد بشیج

 .آورد

 آورد کینزد را سرش دید که را متعجبم نگاه. کردم تعجب

 .کرد زمزمه و



 هاتو چشم دیبا نیهم یبرا.میبر ادهیپ دیبا بعدو به نجایا از_

 .ببندم

 خنده دمید را اش یجد نگاه یوقت.افتادم خنده به اریاخت یب

 . دمیپرس و ساخته متوقف را ام

 .. هامو چشم ینجوریهم.. ینجوریهم شهینم_

 .کنم کامل را ام جمله نداد اجازه

 : گفت لبخند با و دیکش را لپم 

 کنم خفتت خواستمیم اگه بگم، بهت هم نیا. شهینم نه_

 .عقب صندوق تو نداختمتیم

 کرد اضافه و زد یچشمک

 .بود تر راحت کارم ینجوریا_

 یرو انگشتانش رد بودم مطمئن. دمیکش ام گونه یرو یدست

 .است مانده ام گونه

 .کردم نگاهش قیعم و زدم لبخند

 . کردم زمزمه قلبم ته از

 .دارم اعتماد بهت من_

 چشمانم یرو را یروسر و خورد نیچ چشمانش ی گوشه

 مطلق یاهیس و زد گره سرم پشت را یروسر.گذاشت

 .گرفت را چشمانم یجلو



 شد دهیکش بازم مهین یها لب یرو که گرمش انگشت

 میها نفس و کرد سقوط یبلند یجا از قلبم کردم احساس

 .شد دار کش و بلند

 ؟یکنیم.. چکار_

 درب شدن باز یصدا بعد. دمیشن را آرامش ی خنده یصدا

 وشیدار و شد باز زین من سمت درب بعد یکم. را نیماش

 .گرفت را دستم

 قدم دنبالش به اطیاحت با و شدم ادهیپ نیماش از کمکش با

 .فشرد را دستم و ستادیا قدم چهل از بعد.برداشتم

 یصدا و گذاشت میها شانه یرو پشت از را دستانش سپس

 .لغزاند را گوشم ی پرده اش گرفته و بم

 . معلم خانم کن باز هاتو چشم_

 و آشنا کلبه دنید با برداشتم، چشمانم از که را یروسر

 میها رگ در خون میرو روبه رنگ ییآلبالو شش و ستیدو

 . بست خی

 همان نیا. کردم وحشت و دیکش پر میها لب یرو از لبخند

 که بود یهمان.بود یلعنت ییآلبالو شش ستیدو همان و کلبه

 .بود فرستاده میبرا را عکسش ناشناس زن آن

 که ییها حرف. افتادم زن آن آور دلهره یها حرف ادی

 را من به رساندن صدمه قصد وشیدار که بود نیا امشانیپ

 مشکل به راجع ییها حرف.رمیبگ فاصله او از دیبا و دارد



 کرده ریگ میگلو یال یغیت کردم احساس... و نیماش داشتن

 .است

 ییها عکس هم مدرکش. دارد مدرک بود گفته. آمد یم ادمی

 . داشت مطاقبت دمیدیم که یزیچ با کامال که بود

 خودم در را یواکنش چیه انجام توان و بودم شده خشک

 یکنون اطالعات و یقبل اطالعات توانستینم مغزم. دمیدینم

 به مربوط که زن یها حرف از یبخش یعنی.کند هضم را

  ش؟یها حرف تمام ای بود درست بود شش و ستیدو و کلبه

 هم از افتاده، رونیب آب از که یا یماه مانند را میها لب

 . دمیکش نفس دهانم با و دادم فاصله

 :دیپرس وشیدار شد یطوالن که سکوتم

  ومد؟ین خوشت شدیچ_

 ختهیر بهم.میبگو چه دیبا دانستمینم. ستادیا مقابلم و زد دور

 و کرد رییتغ نگاهش رنگ یوقت. کردم نگاهش شانیپر و

 . کنم جور و جمع را خودم کردم یسع شد متعجب

  منه؟ یبرا نیماش نیا_

 :دمیپرس.داد تکان سر

  ؟یمناسبت چه به_

 . کرد کج اش شانه سمت به را سرش

 . خوادینم مناسبت یدار دوسش که یکس به دادن هیهد_



. رودیم طفره دادن یمنطق جواب از دارد کردمیم احساس

 رژه ذهنم در شتریب زن آن یها حرف شدیم باعث هم نیهم

 .برود

 

 :دیپرس دوباره

 ومد؟ین خوشت_

 . دادم حرکت را میها لب یسخت به

 . قشنگه_ 

 ؟یکن امتحانش یدار دوس_

 حال. بود شده مسموم ذهنم.رفت هزار یرو قلبم ضربان

 زیچ ای است ذوق یرو از چشمانش برق دانستمینم واقعا

 ! گرید

  االن؟_

 .قیعم و آرام. دیخند

 .میبرگرد میخواست یوقت نه_

 . دادم باال را میابروها

  م؟یبرگرد قراره یک_

 . کشاند کلبه سمت به مرا و گرفت را دستم



 به یبدون شتریب یهرچ. معلم خانم نپرس سوال انقدر_

 . ضررته

 وارد در کردن باز از بعد و میرفت باال یچوب یها پله از

 .میشد کلبه

 کی شامل کلبه ی آشپزخانه.دیچرخ کلبه دور دورتا نگاهم

 با زین ییرایپذ. شدیم رنگ یا قهوه نتیکاب چند و گاز

 بایز  نفره دو تخت و روشن ی نهیشوم و قرمز یها یپشت

 ینیدارچ رنگ.بود روشن کلبه درون. دیرسیم نظر به

 آدم وجود به را یخاص آرامش زین چوب یبو و کلبه درون

 .کردیم قیتزر

 .کرد اشاره قرمز یپشت به وشیدار

 .زمیبر پهلو قند ییچا هی برم تا نیبش_

 هیتک یپشت به و نشستم. کردم اجابت را اش خواسته

 تنها کوچک ی کلبه کی در او با نکهیا از یکم حال.دادم

 . بودم معذب بودم شده

 تعجب با. دیچرخ بود روشن رشیز که یکتر یرو نگاهم

 : دمیپرس

 بوده؟ نجایا یکس_

 .کرد پر یچا از را ها فنجان و برداشت را یقور

 چطور؟_



 . بدهد جواب سوال با را میها سوال داشت عادت انگار

 ...پس میدیرس تازه که ماهم. روشنه یکتر ریز آخه_

 ینیس داخل را یچا یها فنجان. ندادم ادامه را ام جمله

 حرف به خنده با نشست مقابلم یوقت. آمد سمتم به و گذاشت

 .آمد

 هر که میدار یمشت ی ییحی عمو هی ما. مارپل خانم   بله_

 .زنهیم سر نجایا به ادیم یگاه چند از

 از که یبخار.برد شیها لب کینزد و برداشت را فنجان

 دهم نشان واکنش اریاخت یب شد باعث آمد یم رونیب یچا

 داغه.. باش مواظب وشیدار_

 را داغ یچا از یا جرعه میها خوردن حرص به توجه یب

 .برگرداند ینیس داخل را آن بعد. دینوش

 .دوخت چشمانم به را طنتشیش پر نگاه

 معلم؟ خانم بسوزم یترسیم_

 انگشتان انیم را دستم مچ بدهم را جوابش نکهیا از قبل

 یجور. دیکش خودش سمت به محکم مرا و گرفت داغش

 .شد متر یسانت چند تنها صورتش با صورتم ی فاصله که

 وار زمزمه کردمیم فکر دستانش یداغ به که کهیدرحال

 .زدم شیصدا

 . وشیدار_



 .سوزمیم دارم االنم من.. یدونینم_

 بشیعج یها حرف دیبا چطور دانستمینم.گرفتم گاز را لبم

 توانستمینم که بود یجور هم نگاهش حالت. کنم ریتعب را

 از را مغزم زین یکینزد نیا. بخوانم آنها از را یحس چیه

 انیم از را دستم و آمدم خودم به یسخت به. بود انداخته کار

 .دمیکش رونیب اش یقو انگشتان

 حال در.شدم دنشینوش مشغول و برداشتم را یچا فنجان

 وشیدار لیموبا که بودم میچا آخر یها جرعه دنینوش

 .خورد زنگ

 از بعد.داد سالم یپرانرژ و کرد وصل را تماس وشیدار

 من به را نگاهش خط پشت فرد با بش و خوش و یشوخ

 :گفت فرد همان به خطاب و دوخت

 نشونش بهت خوامیم که هست نفر کی اتفاقا. ایب. ایب. آره_

 .منتظرتم.باشه...بدم

 کنجکاو. گذاشت کنارش را لیموبا و کرد قطع را تماس

 ند؟یبب مرا خواستیم یکس چه. شدم

 گذاشتنشان از بعد و برداشت را یخال یها فنجان وشیدار

 و شست را ها فنجان. رفت آشپزخانه سمت به ینیس داخل

 با و برداشت را حوله بعد. گذاشت نتیکاب داخل را ها آن

 .کرد پاک را دستانش وسواس

 .دمیپرس رتیح با ستادیا مقابلم یوقت



 نه؟یبب منو ادیب خوادیم یک_

 .زد یا ثانهیخب لبخند

 .یفهمیم خودت اومد یوقت_

 

 

 به وشیدار گفتمیم چه هر. نگفتم یزیچ و دمیکش یپوف

 نیهم یبرا. چاندیپیم مرا ممکن شکل نیتر یا حرفه

 .دادم حیترج ها نهیگز گرید به را سکوت

 خارج کلبه از دیبگو یزیچ آنکه یب و برگرداند را شیرو

 همه از بدتر.کردیم ام وانهید داشت بشیعج یها رفتار. شد

 قصد و دادیم جوالن ذهنم در هیثان هر که بود یبد افکار

 .نداشت را کردنم رها

 نگاه پشتش را دستش کی کهیحال در وشیدار بعد یکم

 آوردم باال را سرم. ستادیا مقابلم  و شد کلبه وارد بود داشته

 .کردم نگاهش یسوال و

 : گفت آمرانه و نشست مقابلم دید که را ام یسوال نگاه

 .ببند هاتو چشم_

 .بستم را چشمانم مکث یکم از بعد و دمیکش یقیعم نفس

 .دمیشن را شیصدا دوباره

 .جلو اریب هاتو دست حاال_



 یکم بردم جلو که را دستانم. دادم انجام را گفت که یکار

 باز را چشمانم دستم درون یا یش گرفتن قرار با بعد

 .کردم

 رونیب را ام شده حبس نفس دستم درون کتاب دنید با

 .دمیخند و فرستادم

 .خواندم ذوق با را کتاب عنوان

 «رهیدز» 

 .کردم نگاهش زده مات

 ..نیا.. وشیدار یوااا_

 رییتغ را ام جمله بعد یکم و بردم دهانم داخل را نمیریز لب

 .دادم

 .گرفتم که هیا هیهد نیبهتر نیا_

 کردیم ییخودنما شیها لب یرو که یلبخند با سکوت، در

 .کرد نگاهم

 .کردم دادن حیتوض به شروع زده جانیه

 کتاب یتو.بود سالم پانزده خوندم کتابو یوقت یدونیم_

 برام دورانو اون خاطرات کتاب نیا.. بودمش خونده خونه

 .کرد زنده

 :دادم ادامه کرد سکوت هم باز یوقت

 .دارم دوسش یلیخ. ممنونم_



 بار نیچندم یبرا اش خواسته انیب با و داد تکان یسر

 .کرد متعجبم

 برام یدار دوست که رو رمان از یقسمت و کن باز کتابو_

 .بخون

 صفحه کردن دایپ از بعد و گشودم را کتاب. کردم موافقت

 .کردم خواندن به شروع اقیاشت با نظرم مورد ی

 وارد مجددا است گرفته میتصم ما زیعز نیژوزف»_ 

 .شود ییزناشو مقدس یزندگ

 گوش به زیآم ریتحق دیشا و انهیمخف یها خنده یصدا

 یباز گردنش قرمز روبان با توجه بدون نیژوزف. دیرسیم

 .کردیم

 :گفت مجددا ترز

 .مقدس ییزناشو_

 بدهو خود کلمات به یاستحکام و قدرت آنکه یبرا ترز

 حرکت را خود سر باراس. کرد نگاه باراس به و شد ساکت

 .کرد صحبت به شروع ترز. داد

 .است شده بناپارت ژنرال یهمشهر نامزد نیژوزف_

 نههه_

 را ادیفر نیا واضح طور به نیریسا که یطور همان

 یهوا وحشتناک ادیفر نیا. دمیشن را آن هم من. دندیشن



 یمرگبار سکوت. ماند معلق فضا در و شکافت را سالن

 ادیفر من که شدم متوجه لحظه کی در. گرفت فرا را همه

 «نههه ام گفته و دهیکش

. دمیکش سمیخ یها گونه یرو را دستم و بستم را کتاب

 و ام ینوجوان دوران ادی.بود اریاخت یب میها اشک دنیچک

 یجار لیدل بودم گرفته قرار آن در حال که یدرهم طیشرا

 . بود میها اشک شدن

 ییگو دروغ و انتیخ از تر دهنده آزار یزیچ منظر از

 .نبود

 زن آن یها حرف ادی و بازگشت عقب به دوباره ذهنم

 . کردم نگاه را وشیدار یقیعم غم با. افتادم

 بود دروغ عاشقانه یها زمزمه و ها محبت نیا تمام اگر

 چه؟آن داشت را دادنم یباز قصد وشیدار واقعا اگر چه؟

  ماند؟ یم یباق من از چه وقت

 میتقس قسمت دو به قلبم شدیم باعث یزیچ نیچن تصور یحت

 .شود

 حرف به تا نشد باعث بود وشیدار نگاه در که یتعجب یحت

 به کلبه درب بپرسد یزیچ خواست وشیدار که نیهم.میایب

 .شد دهیکش در به مانیدو هر نگاه و آمد در صدا

 

 



. شد خارج کلبه از در گشودن از بعد و برخاست وشیدار

 نگاه باز مهین درب به متعجب آمد اش خنده یصدا یوقت

 .کردم

 یصدا نه با شوم بلند میجا از رمیبگ میتصم نکهیا از قبل

 .دمیشن را وشیدار

 ؟یایم لحظه کی.. جان طرالن_

 کلبه از رونیب یوقت. رفتم در سمت به و برخاستم جا از

 زهیر و اندام الغر رمردیپ دنید با ستادمیا وشیدار کنار

 .دادم سالم و زدم لبخند میرو روبه ی زهیپ

 .داد تکان را سرش آرام و دیخند مرد ریپ

 ؟یخوب. دخترم سالم_

 .ممنونم_

 نوازش را رمردیپ یبازو دستش با و دیخند وشیدار

 داد قرار مخاطب مرا و چرخاند سمتم به را سرش بعد.کرد

 .من یی  حی عمو از هم نیا_

 : گفتم ییحی عمو به رو

 .خوشبختم_

 درون یها بالل و کرد تشکر مهربان و آرام لحن همان با

 که گرید کالم چند از بعد. داد وشیدار دست به را دستش

 .رفت و کرد یخداحافظ شد بدل و رد نشانیب



 یصدا کردمیم دنبال نگاه با را رفتنش ریمس که همانطور

 .دمیشن را وشیدار

 .ادیم خوشم ازش.هیآزار یب و ساکت رمردیپ_

 کردم زمزمه آرام

 .نطوریهم منم_

 هوا. میشد کلبه وارد دو هر و گذاشت کمرم پشت را دستش

 ها بالل کندن پوست مشغول وشیدار شد کیتار کیتار که

 .نشست نهیشوم مقابل یچوب ی هیچهارپا یرو و شد

 یرو را آنها وشیدار شد کنده کامال ها بالل پوست یوقت

 آتش یرو گرداندنشان مشغول و داشت نگاه نهیشوم آتش

 .شد

 ریسراز وجودم به را یخوب حس بالل پختن تق تق یصدا

 .دوختم چشم مقابلم نیدلنش ی منظره به لبخند با و کرد

 گذاشت نمک آب درون را ها آن وش،یدار پخت که ها بالل

 بود گذاشته ینیس داخل را ها بالل یوقت بعد یکم و

 .بازگشت

 .زدم آن به یگاز و برداشتم ینیس داخل از یبالل

 ریز. بود العاده فوق نمک یچاشن با طعمش خوش ی رهیش

 .خوردم را باللم یباق اشتها با و کردم تشکر لب



 و گذاشتم ینیس داخل را بالل چوب شد تمام خوردنم یوقت

 .کردم نگاه را رونیب پنجره پس از

 .بود شده کیتار کیتار هوا

 بود؟ چند ساعت

 : دمیپرس سرعت به

 چنده؟ ساعت وشیدار_

 نگاه اش یکیسرام یمچ ساعت به و آورد باال را دستش

 .کرد

 ده_

 م؟یگردیبرنم. یواا.. شب؟ ده_

 .انداخت باال را شیابرو یتا کی

 م؟یبرگرد قراره مگه_

  بود؟ چه منظورش.بستم خی

 ؟یچ_

 .میمونیم نجایا رو شب.معلم خانم یدیشن که نیهم_

 مرد کی با را شب توانستمینم من گفت؟یم داشت چه

 وشیدار فرد آن نبود مهم. بگذارنم سقف کی ریز نامحرم

 .داشتم دوستش که نبود مهم. بود



دلم  که بود نیا مهم. داشتم نانیاطم او به که نبود مهم 

نمیخواست پایم را از چهارچوب هایی که برای خودم تعیین 

 کرده بودم فراتر بگذارم. 

 .نطوریهم هم لحنش. بود یجد نگاهش

 .کرد مضطربم اش یبعد ی جمله

 . میباش داشته یا یموندن ادی به شب قراره امشب_

 یمزخرفات یماندن ادی به شب از منظورش بودم وار دیام

 . نباشد بود آورده هجوم ذهنم به که

 لمیموبا که میبگو یزیچ خواستم و دادم قورت را دهانم آب

 . کردم روشن را لیموبا ی صفحه و خوردم یتکان. دیلرز

 . داشتم امیپ

 و دل تمام ناشناس زن نام دنید با و رفتم ها امیپ قسمت به

 . شد تر میوخ حالم خواندم که را امشیپ.دیچیپ هم به ام روده

 " نمون کلبه اون یتو"

 نگاه و کردم احساس بدنم یها سلول تک تک با را ترس

 .دوختم وشیدار خمار و براق چشمان به را ام یاشک

 صدمه واقعا وشیدار قصد اگر چه؟ بود زن آن با حق اگر

 من به دیبا وشیدار چرا چرا؟ اما چه؟ بود من به زدن

 زد؟چرا؟یم صدمه

 



 

 بود چگونه ام چهره حالت دانمینم. بود انفجار حال در مغزم

 .کرد نوازش را ام گونه و آورد جلو را دستش وشیدار که

 .کشاند رونیب افکارم از مرا شیصدا

 خوبه؟ حالت_

 .دمینفهم را اش جمله مفهوم اما. دمیشن را شیصدا

 ؟یچ_

 به و برداشت را بالل ینیس و کرد تنگ را چشمانش

 .کرد دراز سمتم به را دستش برگشت یوقت.برد آشپزخانه

 و داد تکان را دستش که کردم نگاهش زیآم پرسش و مردد

 .کرد زمزمه

 .ایب_

 خود دنبال مرا.برخواستم جا از گذاشتم دستش کف را دستم

 .نشست تخت ی لبه و کشاند تخت کنار

 :گفت و زد کنارش به یآرام ی ضربه بعد

 .نیبش_

 .انداختم نییپا را سرم و نشستم کنارش مکث با

 اش مردانه انگشتان انیم را ام کرده عرق و سرد انگشتان

 .فشرد را میها ناخن و گرفت



 رو یا مسئله کی که کنمیم فکر نیا به دارم روزه چند_

 .بگم بهت

 را دستم خواستم. شد دردناک میها ناخن یرو دستانش فشار

 .نداد اجازه اما بکشم رونیب

 .دادم جواب کالفه

 .بگو_

 .کرد ام شکه اش جمله

 .میکن تر یجد مونو رابطه خوامیم_

 رابطه کردن یجد از منظورش.کردم نگاهش زده رتیح

 . کنم لیتحل را اش جمله نداد فرصت بود؟ چه

 شکار شیها لب با را میها لب و آورد کینزد را سرش

 . خشونت پر و سخت.کرد

 خود یب خود از و مست بوسه نیا از بود یگرید زمان هر

. ختیریم فرو درقلبم حس کی تنها حال.. حال اما. شدمیم

 . ترس

 وشیدار کردمیم حس که بود باال یقدر به قلبم ضربان

 . شنودیم را قلبم گروم گروم یصدا

 را دستانم و دمینال شد دهیکش دهانش داخل به که میها لب

 و شدمیم خفه داشتم. کنم متوقفش تا گذاشتم شیبازوها یرو

 .بکشد عقب که نداشت قصد او



 از اضطراب شدت از قطعا خوردینم زنگ لشیموبا اگر

 .رفتمیم حال

 را میها لب کرد وصل را تماس و دیکش عقب یوقت

 .برسانم ژنیاکس میها هیر به تا گشودم عاجزانه

 که را تماس. بود افتاده خس خس به وضوح به میها نفس

 و شدم بلند تخت یرو از اراده یب آمد کینزد و کرد قطع

 .رفتم عقب

 :گفت اخم با

 و ییحی عمو شیپ رمیم سر هی. اومده شیپ برام یکار هی_

 .گردمیبرم

 به و دادم تکان را سرم بگذارد میتنها و برود نکهیا یبرا

 .دیلرزیم وضوح به میصدا.آمدم حرف

 .برو. باشه_

 . کرد زمزمه حال همان در و رفت در سمت به

 .طرالن برگردم تا بمون_

 .باشه_

 را لرزانم یزانوها و نشستم تخت یرو بست را در یوقت

 شدم مطمئن یوقت.دیلرزیم داشت بدنم تمام. چسباندم هم به

 سمت به و شدم بلند تخت یرو از است شده دور کلبه از

 .رفتم آشپزخانه



  بود؟ شده وانهید

  بود؟ نیا رابطه کردن یجد از منظورش

 بعد. دمیکش سر نفس کی را آب و کردم پر آب از را وانیل

 . برگرداندم نکیس داخل را وانیل

 معلوم نه مگر. گشتمیبرم آمد یم وشیدار نکهیا از قبل دیبا

 .برود شیپ کجا تا امشب خواستیم امشب وشیدار نبود

 سنگ یرو از را رنگ ییآلبالو شش و ستیدو چییسو

 .شدم خارج کلبه از تند یها قدم با و برداشتم نهیشوم

 

 دندان و دمیلرز خورد تنم به که ماه وریشهر خنک مهین باد

 به نداشتم اضطراب اگر شک یب. شد دهییسا هم یرو میها

 .شدمینم دچار روز و حال نیا

 .نشستم فرمان پشت و کردم باز را نیماش قفل

 نیماش. زدم استارت نهییآ میتنظ از بعد و بستم را کمربندم

 .افتاد راه نیماش زدم استارت که گرید یبار. نشد روشن

 و کیتار ریمس و کردم روشن را نیماش یجلو یها چراغ

 .گرفتم شیپ در را میرو روبه خلوت

 ناراحت نبود مهم.شود یعصبان دستم از وشیدار نبود مهم

 فراتر میها چهارچوب از را میپا توانستمینم من. شود

 .توانستمینم. بگذارم



 ها تابلو از توانستمیم اما شناختمینم را میرو روبه ریمس

 از باالخره کردم رد که را انداز دست چند. رمیبگ کمک

 .شدم خارج جنگل

 .خواندم را تابلو یرو و کردم نگاه اطرافم یها صخره به

 «سنگ زشیر خطر» 

 .کردم زمزمه خودم با ها وانهید مثل و زدم یلبخند

 .هست حواسم_

 هم نیهم. زدینم پر آن در پرنده و بود خلوت خلوت جاده

 را دنده و دادم گاز.کردیم تر تند و تر تند را قلبم کوبش

 .گذاشتم دو یرو

 ننشسته نیماش پشت که بود وقت یلیخ. بودم جانزدهیه

 دنده و دادم گاز شتریب. کرد ام وسوسه جاده یخلوت. بودم

 .گذاشتم سه یرو را

 نگاه. دمیشن را لمیموبا زدن زنگ یصدا حال همان در

 را جوابش که بودم دودل. انداختم وشیدار نام به ییگذرا

 .شد قطع تماس که ندهم ای دهم

 که گفتمیم او به یجد و دادمیم را جوابش دیبا دیشا

. باشم داشته ینیچن نیا ی رابطه ازدواج از قبل خواهمینم

 بود داده را شنهادیپ نیا داشتن دوست و عشق از او دیشا

 .کنم اجابت را اش خواسته نیا توانستمینم من اما



 زنگ دوباره لیموبا که دادم ادامه راهم به خونسردانه

 میتصم شد یطوالن زنگ آهنگ یوقت و دمیکش یپوف. خورد

 .دهم را جوابش تا گرفتم

 تا فشردم گاز پدال یرو را میپا و کردم کم را سرعتم

 چشمانم.ستادینا حرکت از نیماش اما کنم متوقف را نیماش

 . شد پاره دلم بند و شد گشاد ترس از هیثان چند عرض در

 ترمز نیماش اما فشردم را ترمز دوباره و دوباره

 آن با مالقاتم به. بازگشت عقب به لحظه همان ذهنم.نگرفت

 . افتادم شیها حرف و ناشناس زن

 . دیکش پر تنم از روح

 گفته. دارد را من به زدن صدمه قصد وشیدار بود گفته

 گفته. بود گفته. بود گفته. دارد یاساس مشکل نیماش بود

 .بودم نداده گوش اما. بود

 هشدار عمه. بود داده هشدار نینگ. بود داده هشدار سبحان

 .  بودم نداده گوش یلعنت من اما. بود داده

 نابود مرا داشت قصد وشیدار. شد جمع درد شدت از قلبم

 ؟چرا کند؟

 یرو قطره قطره اشک چشمانم سوزش با و شد تار ام دهید

 . دیچک ام گونه

 ش،یها محبت ش،یرفتارها. شیها نگاه ش،یها حرف

 .اش عاشقانه یها زمزمه



 بود؟ بیفر تمامش

 .سوزاند را ام حجنره بلندم ادیفر

 بود؟ دروغ تمامش

 با چرا بود؟ داده بمیفر چرا بود؟ کرده را نکاریا چرا چرا؟

  بود؟ کرده یباز روانم و روح

 زده رتیح و شکه شدیم کینزد که یبزرگ ونیکام دنید با

 چشمانم با آن رنگ زرد دیشد نور یوقت و دمیکش غیج

 از و چرخاندم را فرمان یآن حرکت کی در کرد برخورد

 . شدم خارج جاده

 بود نمانده یباق وجودم در دیام یا ذره که یزمان درست

 یناباور کمال در نیماش و فشردم گاز پدال یرو را میپا

 صخره به شدت با نیماش. بود شده رید اما. شد متوقف

 و خرد و برداشت ترک نیماش یها شهیش و کرد برخورد

 .شد خرد

 

 

 

 :دیغر نفرت با و فشرد انگشتانش نیب را لیموبا

 .احمق ی دختره بده جواب. بدههه جواب_



 گوشش از را لیموبا دیچیپ گوشش در ممتد بوق یوقت

 .دیکش ادیفر و داد فاصله

 .یییییلعنت.. یییییلعنت یا_

 به تند و بلند یها قدم با و برگرداند بشیج داخل را لیموبا

 باز را قفل دیرس که نشیماش به.برداشت قدم نشیماش سمت

 .نشست فرمان پشت و کرد

  آره؟ یکنیم فرار من دست از_

. کرد نگاه جلو نهییآ در اش سوخته یا قهوه چشمان به

 . بود خشم و نفرت از مملو وجودش

 احساس و شدیم نییپا و باال وضوح به اش نهیس ی قفسه

 .است شده یخال ژنیاکس از شیها هیر کردیم

 ای برود زیانگ نفرت خوشگل دنبال حال نیا با که بود مردد

 شیها چشم و فشرد رنگ اهیس فرمان دور را انگشتانش. نه

 .شد اشک از پر

 و بلند یها بوق به و زد ضربه نیماش یرو محکم بار چند

 آمده وجود به فرمان با دستانش تماس از که یا یپ در یپ

 .نکرد یتوجه بود

 . سوختیم او حال به دلش دینبا.شدیم مانیپش دینبا

 حقش آمد یم سرش بر چه هر.بود کرده ظلم او به طرالن

 گرفته او از را مادرش طرال.بود سزاوارش. بود



 گرفته را شان یخانوادگ عمارت. بود گرفته را پدرش.بود

 . بود

 . را زیچ همه. بود گرفته او از را زیچ همه او

 کف.دیکش ریت قلبش و آمد فرود اش گونه یرو شیها اشک

 هم یرو را شیها دندان و فشرد قلبش یرو را دستش

 .دییسا

 کلنجار از بعد و گرفت دهیناد زین را فکش استخوان درد

 . انداخت راه را نیماش و چرخاند را چییسو خودش با رفتن

 چیه نفرت و درد از ریغ به.. یگرفت ازم زمویچ همه تو_

 .زارمینم برات درد از ریغ به زیچ چیه. ینزاشت برام زیچ

 از بعد فهماندیم او به و کردیم شیدایپ.کردیم شیدایپ دیبا

 کرده نازل سرش بر حال تا یکودک از که ییبال همه نیا

 . است دهیفا یب فرار است

***** 

 . دوم فصل

 یسیدگرد

 

 کرده یطانیش یعمل اما. بود امدهین ایدن به گناهکار او"

 کیتار قلبش. بود کرده خطا اما. داشت انتخاب حق او.بود

 .بود کرده خطا او.بود کرده کورش حسد شده،



 "  بود برداشته را سنگ

 

 

 و هراس شدت از ام دهید. بود کیتار کیتار اطرافم

 یدست.آمد یم خون داشت ام یشانیپ و بودم شده تار وحشت

 نیا در خرابم حال.زدم هیگر ریز و دمیکش ام یشانیپ به

 .نبود فیتوص قابل لحظه

 . چکسیه. نبود شمیپ چکسیه

 آغوش. خواستیم را شیها نوازش. خواستیم را پدرم دلم

. خواستیم را پدرم دلم. خواستیم را نانشیاطم پر و گرم

 . رمیبگ تماس او با و بردارم را لیموبا خواستمیم

 از ات دردانه زیعز پسر گفتمیگفتم؟میم او به دیبا چه اما

 بیآس قصد بعد و داده بمیفر کرده، سواستفاده احساساتم

  گفتم؟یم دیبا چه داشته؟ را من به رساندن

 ییتوانا.بخورم تکان متوانستمین. کردیم درد بدنم تمام

 باهم بدنم و قلب و مغز ییگو.دمیدینم خود در را حرکت

 .بودند شده فلج

 و شده درهم که یپازل و اطالعات گذاشتن هم کنار ییتوانا

 . نداشتم را بود ختهیر هم کنار نامرتب

 . داشتم اعتقاد زیچ کی به و دانستمیم را زیچ کی فقط



 چطور.نداشت مرز و حد که یحماقت. بودم کرده حماقت

 را شیها حرف چطور بودم؟ کرده برخورد ساده آنقدر

  بودم؟ کرده باور

 یب چشمان و او به چطور بودم؟ نخوانده را دستش چطور

  بودم؟ کرده اعتماد رحمش

 خاک خاطرات به. قبل ها سال به. بازگشت عقب به ذهنم

 عمارت به که یاول یها روز به و ذهنم ی گوشه ی خورده

 .بودم آمده

... آوردم ادی به را اش خصمانه و ترسناک یها نگاه

 شیها حسادت... آوردم ادی به را رحمش از یخال چشمان

 شیها آزار.... آوردم ادی به را خشمش... آوردم ادی به را

 . آوردم ادی به را

 .شد شتریب میها اشک دنیبار سرعت و آوردم ادی به

 چطور بودم؟ گرفته دهیناد را انمیاطراف یها هشدار چطور

  بودم؟ نداده گوش حرفشان به

 یم خودت به تا خوردیم سنگ به سرت دیبا یگاه انگار

 . یآمد

 درد شدت از داشتم من و بود خورده سنگ به سرم حال

 یطرف از روحم درد و طرف کی از جسمم درد.مردمیم

 .کردیم ام آزرده گرید



 را کار نیا بود آمده دلش چطور وشیدار. شدمیم له داشتم

 بکند؟ من با

 یزیچ نیچن قیال که بودم کرده چه من بود؟ توانسته چطور

 بودم؟ کرده چه بودم؟

 ی وه ام یب به چشمم که بودم خودم با رفتن کلنجار حال در

 .کردم یته قالب و افتاد رنگ یمشک

 

موبایل دراز کردم و همین که وحشت زده دستم را به سمت 

خواستم روی شماره ی پدرم ضربه بزنم درب ماشین باز 

 شد و دستی کمربندم را باز کرد.

 

سرم را چرخاندم و با دیدن چشمان تاریک و بیرحم فرد 

 کناری ام وحشت زده فریاد زدم:

 

 _نههه ولمم کن.. بروو عقب.. بروو عقب

 

س کردم جوری بازویم را گرفت و کشید که احسا

استخوانش در حال پودر شدن است. مرا از ماشین بیرون 

 کشاند. 

 



در حالیکه میلرزیدم نگاهش کردم.این فاصله ی کم اینبار 

 تار و پودم را پر از وحشت کرد.

 

باورم نمیشد مرد مقابلم همان داریوشی است که بار ها در 

آغوشم گرفته بود. مرا بوسیده بود و در گوشم عاشقانه 

 کرده بود. نه او دیگر آن داریوش نبود. نجوا 

 

 دیگر مرد رویاهایم نبود.چه بر سرش آمده بود؟ 

 

لرزیدم. لرزیدم و با صدایی که بزور شنیده میشد زمزمه 

 کردم:

 

 این کارو کردی؟ _چرا داریوش؟ چرا.. 

 

 نگاهش پر از نفرت بود.پر از خشم.

 

س سخت بود. دیدن نگاه سرتاسر نفرتش باعث میشد نف

 کشیدن را فراموش کنم. 

 



سرش را به سمت شانه اش کج کرد و خندید. بلند و دیوانه 

 وار. 

 

 خنده اش حالم را وخیم تر کرد.ترسم را بیشتر کرد. 

 

 خنده اش که متوقف شد با لحن کشداری به حرف آمد. 

 

 _چرا این کارو کردم؟ واضح نیست؟.. چون ازت متنفرم. 

 

فشار انگشتان لعنتی اش روی نفرت چشمانش اوج گرفت. 

 بازویم زیاد شد و لحظه ای بعد محکم به عقب هولم داد.

 

 تعادلم را از دست داده و با شدت روی زمین افتادم.

 

 پشت کتف و آرنج هایم روی زمین کشیده شد و نالیدم.

 

دیدم که به سمتم قدم برمیدارد. برق کفش های سیاهش را 

 دم.دیدم و به گریه افتادم.دیدم. لبخند وحشتناکش را هم دی

 



این همه نفرت و خشم برای چه بود؟ همانطور که روی 

 زمین بودم خودم را به  عقب کشیدم. 

 

 با لذتی بی اندازه گفت:

 

_وااای طرالن نمیدونی چقدر حالم جا میاد که اینطوری 

 میبینمت. 

 

فرصت نداد بلند شوم.فرصت نداد چیزی بگویم. نزدیک 

را دو طرف پهلوهایم گذاشت. یقه ام را که آمد و زانوهایش 

قلبم از جا  در مشتش گرفت و من را به سمت خودش کشید

 کنده شد. 

 

انگشتان سردم را روی رگ های برجسته ی دستانش 

 فشردم. 

 

در چشمان تاریک و خالی از رحمش، تنها جنون و 

 دیوانگی موج میزد. 

 



نیشخندش ته دلم را خالی کرد.با لحن خونسردانه ای که با  

 رفتار چند ثانیه پیشش تضاد داشت گفت:

 

_ ترسیدی ها؟ ولی برای ترسیدن خیلی زوده طرالن، 

 هنوز مونده بترسی.. مونده درد بکشی..

 

 به سکسکه افتادم.

 

 _ولم..کن.. داریوش.. 

 

 چشمانش را تنگ کرد و غرید. 

 

تماس کنی خانم معلم...مطمئن باش به دست _هنوز مونده ال

 و پام میفتی. 

 

 دل و روده ام به هم پیچید و ناباور پرسیدم :

 

_مگه من چکارت کردم ها.. ؟ چکارت کردم که انقدر ازم 

 متنفری؟ 



 

 بینی اش چین افتاد.برخالف تصورم جوابم را داد. 

 

_تو هرچی که داشتمو ازم گرفتی.از همون روزی که توی 

 پاتو تو عمارت گذاشتی گند زدی به همه چیز. نحس

 

من چه چیز را از او گرفته بودم؟ سردرگم و پریشان 

 پرسیدم:

 

 _راجع به چی حرف میزنی؟ 

 

ولم کرد. محکم. طوری که پشت سرم با زمین برخورد  

 کرد.فرصت نداد جمله اش را تحلیل کنم. 

 

ا پایین وقتی ایستاد، پایش را باال آورد و ثانیه ای بعد ب

 آوردن یکباره اش کف کفشش روی ساق پایم کوبید. 

 

ضعف کردم و صدای جیغ گوش خراشم در فریاد بلند و 

 مردانه اش خفه شد.



 

_آها داد بزن. دادن بزن خوشگل نفرت انگیز...تو باید درد 

 بکشی. باید تقاص پس بدی... 

 

احساس میکردم تمام شیره ی وجودم را مکیده اند که جانی 

 بدن نداشتم.در 

 

 من تقاص چه چیز را باید پس میدادم؟ 

 

چه میگفت این لعنتی؟ چرا چیزی از حرف هایش 

 نمیفهمیدم؟ 

 

به اطرافم نگاه کردم. چرا هیچ ماشینی رد نمیشد؟ چرا 

کسی نمی آمد؟ ساق پایم در حال خرد شدن بود و پلک هایم 

داشت بسته میشد.اشک هایم بیشتر جاری شد و من هیچ 

 متی نکردم. مقاو

 

 _تقاص.. چی؟ چی... داری میگی؟ 

 



قفسه ی سینه ام در حال شکافته شدن بود و داشتم از شدت 

درد جان میدادم.پایش را بلند کرد و این بار با نوک کفشش 

لگلد محکمی به ران پایم زد. برای چندمین بار جیغ کشیدم 

 و گلویم خراشیده شد. 

 

 م شد.فریاد هایش باعث زنگ زدن گوش های

 

_باید تقاص پس بدی. بخاطر پدری که ازم گرفتی، مادری 

که مریض و نابود کردی.. بخاطر اشک هایی که مادرم به 

 خاطر توی بی همه چیز ریخت.

 

اشک هایم  شوک حاصل از حرف هایش آنقدر زیاد بود که

 توان انجام هر واکنشی از من سلب شد.  بند آمد و

 

ز حرف هایش سوت حیرت زده نگاهش کردم و سرم ا

 کشید. 

پدرش را گرفته بودم؟..چشمانم سوخت. تمام لحظه هایی که 

پدرم مرا در آغوش گرفته بود، موهایم را بوییده بود، مرا 

با عشق بوسیده بود را به یاد آوردم و قلبم به دوقسمت 

 تقسیم شد.باورم نمیشد. 



 

 باورم نمیشد تمام این برنامه ها را بخاطر نفرت و حسادتش

حسادتی که از کودکی با او رشد کرده ؟. به من ریخته بود

و به اندازه ی مردی، بالغ شده و قد کشیده بود.نیرومند شده 

 بود و حال عنان او را به دست گرفته بود.

 

 

 

 

 

جمالتش را مرور کردم.چه گفته بود؟ گفته بود مادرش را 

نابود کردم؟ یاد گذشته افتادم. یاد روزهای بیماری 

 مادرم.یاد مسافرت داریوش، مرگ مادرم و....

 

برق از سرم پرید.داریوش فکر میکرد من باعث مرگ 

 مامان زهرا شده ام؟ چطور به

 

این نتیجه رسیده بود؟چطور قضایا را اینطور بهم ربط  

داده بود؟ باورم نمیشد آمدن من،بیماری مادرش و مرگش 

 را به هم ربط داده بود. 



 

 . ه گاهم کردم و باال تنه ام را بلند کردمآرنج هایم را تکی

 

_چی داری میگی داریوش! مامان زهرا مریض بود.داشت 

 هر روز عذاب میکشید و ضعیف تر از قبل میشد،..

 

_دروغ نگوووو. چطور تا قبل از اومدن تو حالش خوب 

 بود؟ میخندید. خوشحال بود؟ نفس میکشید؟ 

 

ه سرتاسر خون شده آمد و باالی سرم ایستاد. با چشمانی ک

بود نگاهم کرد و اشک هایش قطره قطره روی گونه اش 

 چکید.

 

 _تو باعث مرگ مادرم شدی.تو.. حالم ازت بهم میخوره

 

هر چه میگفتم فایده ای نداشت.چرا که او اصال صدایم را 

 نمیشنید. 

 

 با نفرت ادامه داد:



 

. حالم ازت بهم _ حالم از هر چی دختره بهم میخوره

 . میخوره

 

جمله اش نشان میداد نفرتش ریشه ای و عمیق تر از آن 

چیزی بود که فکر میکردم. او از دختر ها بیزار بود؟ اما 

چرا؟ چرا از دختر ها بیزار بود؟ چه چیزی در گذشته اش 

نهفته بود که من از آن بی اطالع بودم؟ چه چیز باعث به 

 وجود آمدن حس نفرت و حسادت بیمارگونه اش شده بود؟

 

نمیدانستم چه باید بگویم تا فرد بیمار و از هم پاشیده ی 

مقابلم را مجاب کنم.باورم در هم شکسته بود.چه کسی فکر 

 میکرد مرد مقابلم آنقدر قابل ترحم باشد؟ 

 

هر کسی او را نمیشناخت فکر میکرد داریوش مردی خود 

ساخته و قوی است.اما موجودی که من مقابلم میدیدم 

 بود. موجودی مغلوب

 

روی زمین نشستم و بغضم از شدت عجز شکست. دیدن 

 این حال و روزش برایم مانند شکنجه بود. 



 

_گوش بده داریوش.. من نمیدونم چی روح تو رو اینجوری 

 بیمار کرده، ولی.. 

 

روی دو پا کنارم نشست. نگاه خیره و ترسناکش زبانم را 

 بند آورد و الل شدم. 

 

نمیدانستم میخواهد چکار کند. فرد مقابلم بی اندازه غیر قابل 

 پیش بینی بود. 

 

 چشمانش را تنگ کرد و شمرده شمرده گفت:

 

_نمیتونی گولم بزنی خوشگل نفرت انگیز...نمیتونی.. من 

گول چهره ی مظلومتو اشک هاتو نمیخورم.. این هم بدون 

ذره از که این تازه اولشه.. هر چی ازم گرفتی رو ذره 

 حلقت میکشم بیرون.

 

 سرش را نزدیک آورد و آرام در گوشم نجوا کرد

 

 _حتی اگه به عق زدن بیفتی. 



 

یخ زدم. سرش را عقب برد و با لبخند جنون آمیزی به 

صورتم نگاه کرد.احساس میکردم با یک روانی تمام عیار 

روبه رو هستم. مگر میتوانستم زبانم را بچرخانم و چیزی 

 بگویم؟

 

قتی متوجه شد حرف های جنون آمیزش تاثیرات الزم را و

روی روانم گذاشته است ایستاد و با قدم های آرام به سمت 

 ماشینش رفت.

 

سرم را کج کردم و به رفتنش نگاه کردم.جوری با آرامش 

 قدم برمیداشت که انگار اتفاقی نیفتاده است

 

 وقتی بی ام وه ی مشکی رنگ از مقابلم دور شد دستم را 

 روی زمین حرکت دادم و دنبال موبایلم گشتم.

 

اگر یک ثانیه ی دیگر اینجا میماندم معلوم نبود چه اتفاقی 

برایم رخ میداد. باالخره موبایل را پیدا کردم. به صفحه ی 

 اش نگاه کردم.تنها چند در صد شارژ داشت.

 



 _لعنتی. 

 

 داشتم از شدت ترس بیهوش میشدم.

 

 تماس میگرفتم؟حال باید با چه کسی 

 

فرصت زیادی نداشتم.در حال فکر کردن بودم که اسمی با 

 قدرت در ذهنم خودنمایی کرد.

 

تردید را کنار گذاشتم. روی اسمش ضربه زدم و موبایل را 

 در گوشم گذاشتم. 

 

*** 

 

 

 را میها پلک یال یسخت به دیچیپ ام ینیب ریز که الکل یبو

 ریز. بودم مارستانیب در. کردم نگاه را اطرافم و کردم باز

 . چرخاندم را سرم و کرد دنیپر به شروع پلکم



 سبحان.دمیکش یآه بود ستادهیا کنارم که سبحان دنید با

 را آن اتیمحتو بعد. زد دستش سرنگ به یآرام ی ضربه

 . کرد قیتزر سرم ی سهیک داخل

 زباله سطل درون را یخال سرنگ شد نگاهم متوجه یوقت

 .کرد نگاهم قیعم و انداخت

 از یاشک و گذشت چشمانم مقابل از بود افتاده که یاتفاقات

  کردم؟یم چه من نبود سبحان اگر.شد روان چشمم ی گوشه

 :دیپرس مکث با و دیکش ینیسنگ آه

 خوبه؟ حالت_

 را اشکم و اورمیب باال را دستم یکی آن نداشتم حال یحت

 .بود رفته لیتحل ام یانرژ تمام.کنم پاک

 .خوبم_

 را دستش خواستیم ییگو. خورد تکان دستش انگشتان

 را خودش یجلو اما. کند پاک را میها اشک و کند دراز

 .کرد مشت را دستش و گرفت

 . افتاد شیابروها نیب یقیعم خط

 . ینداد گوش. یکن اعتماد اون به دینبا گفتم بهت_

 . بشه ینجوریا قراره دوستمیم کجا از من آخه_

 .کرد بلند را شیصدا هیبق به توجه یب

 . دونستمیم که من_ 



 :دمیپرس متعجب.کردم تنگ را چشمانم

  ؟یدونستیم ویچ تو_

 . ستین موجه اصال آدم اون.. آدم اون که نیا_

 اونو شتریب بار چند فقط که تو ؟یدونستیم کجا از تو آخه_

 ! یبود دهیند

 . فهمونهیم بهش هارو زیچ یسر هی آدم حساوقات  یگاه_

 . آمد حرف به دوباره مکث یکم از بعد و دیکش یقیعم آه

 یاتفاق چه رسوندمینم خودمو اگه دونمینم.نگرانتم فقط من_

 . آباد ناکجا اون یتو اونم.فتادیم برات

 : دیغر و شد برجسته اش یشانیپ یها رگ

.. کنه؟ ولت همونجا تیوضع اون با تونست چطور_

 .زیچ همه یب آشغاال

 بهم نطوریا چرا او بود، رسانده ضرر من به وشیدار

 اما باشد تفاوت یب موردم در نداشتم انتظار بود؟ ختهیر

 . نداشتم او از زین را یناراحت و خشم همه نیا انتظار

 . است ظیغل حد از شیب احساساتش کردمیم احساس

 تو نداره یلیدل. کرده اون رو اشتباه کار.سبحان باش آروم_

 ریخ به که خداروشکر.. تازه. یکن تییاذ خودتو انقدر

 .گذشت



 یفروپاش حال در درون از من. نبود شیب یتظاهر آرامشم

 . بودم

 یمانیپش چشمانش عمق در کردم احساس من و کرد نگاهم

 را لشیدل که یا یمانیپش.است کرده النه بیعج یا

 .دانستمینم

 : دیپرس یمشهود ینگران با مکث یکم از پس

 آسیب ..آسیب ... بهت که اون. که اون_

 . دهد ادامه را اش جمله نتوانست

 .شد جمع ام چهره و شدم منظورش متوجه

 . نه_

 کرد زمزمه آشفته

 .خداروشکر.. خداروشکر_

 یآشفتگ علت خواستم که نیهم و کردم جمع را میابروها

 :گفت بپرسم را ارشیبس

 که منتظره موقع اون از. نتیبب خوادیم بزرگمهر خانم_

 .یایب بهوش

 کرد؟ینم نگاه چشمانم به چرا. دادم تکان را سرم

 نجاست؟یا عمم_

 .نکرد نگاهم بازهم



 .آره_

 .تو ادیب بگو. باشه_

. شد اتاق وارد هیعط عمه بعد یکم و رفت رونیب اتاق از

 کنارم را خودش و گذشت پر و یخال یها تخت مقابل از

 .دمینال و دیجوش دوباره اشکم ی چشمه دنشید با.رساند

 .عمهه_

 کرد نوازش را میموها و کرد دراز را دستش

 .باش آروم.زمیعز باش آروم_

 به میها هیگر انیم و کردم پاک دست پشت با را میها اشک

 .آمدم حرف

 یدونینم.. متنفره من از وشیدار. عمه یگفتیم راست تو_

 حرف باهام ینفرت باچه کرد،یم نگاهم ینفرت چه با

 داشتم منم. دنشید اونطور بود سخت چقدر یدونینم.زدیم

 . سوختم یم داشتم. شدمیم نابود

 : دادم ادامه ناباور و چرخاندم سمتش را سرم

.. دونهیم مرگش و زهرا مامان ی  ضیمر مقصر منو اون_

  عمه؟ شهیم باورت

 گرمش انگشتان انیم را دستم و داد تکان سر آرام عمه

 .فشرد

 :گفت تیجد با



. طرالن میکن صحبت بهش راجع میدار وقت هم بعدا ما_

 مرور رو یبزن سیپل به یخوایم که ییها حرف بهتره االن

 .یکن

 .شد درشت چشمانم

 س؟یپل_

 : دمیپرس من و زد پلک آرام هیعط عمه

 کرده؟ خبر سیپل یک_

 .من_

 

 ن؟یکرد خبر سیپل چرا_

 .کرد اشاره من به دست با

. آورده سرت ییبال چه نیبب.بنداز خودت به نگاه هی_

 بگذرم؟ هییقض نیا از راحت که یندار انتظار

 . کردم زمزمه یسخت به و دادم قورت را دهانم آب

 .کنم تیشکا ازش تونمینم من.. من_

 .شد خم سرم یرو و کرد اخم هیعط عمه

 من. بگو بهشون قتویحق فقط. طرالن یبترس خوادینم_

 . برسونه بیآس بهت تونهینم گهید وشیدار.پشتتم خودم

 . عمه تونمینم_



 نکهیا از قبل. دیکش عقب را دستش و کرد نگاهم ناباور

 : دادم ادامه دیبگو یزیچ

 روحش. بشه مداوا دیبا.. اون.. عمه داره مشکل وشیدار_

 حس وجودم ی باهمه و دمید چشم به نویا من.دهید زخم

 تو داره اون.شده یچرک یکاف ی اندازه به زخمش. کردم

 من ،یول باشه احمقانه دیشا. سوزهیم حسادت و نفرت

 کارو نیا که خواممینم. کنم تر قیعم زخمو نیا تونمینم

 بکنم

 .دیکش یقیعم آه

 .طرالن یریگیم میتصم یاحساس یدار_

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم

 خوامیم. برم شیپ شده حساب خوامیم فقط من عمه نه_

 . نشم مونیپش که کنم برخورد یجور

 .گرفتم را انگشتانش و بردم جلو را دستم من نباریا

 ازین شفقت به شتریب وشیدار عمه نیکن باور_

 دهید بیآس و دهیپاش هم از حد چه تا اون نیدونینم.داره

 . است

 چه بفهمه دیبا اون.یستین اون دنید بیآس مسبب تو یول_

 . کرده یاشتباه کار

 نیا ی نشونه هییقض نیا با اومدنم کنار. عمه دونمیم_

 یکس اون. نه. کردم فراموش کارشو ای دمشیبخش که ستین



 با که یکس اون. منم دهید بیآس همه از شتریب وسط نیا که

 تیواقع.. یول. منم شده مچاله و شده یباز احساساتش

 خوامینم.کنم رفتار خودخواهانه اون مثل خوامینم من.نهیا

 اتفاقات مسبب منو ینجوریهم اون. بدم بهش یشتریب عذاب

 .افتاده براش که یبد

  شد یاشک رنگش یعسل چشمان

 . یستین هم اون کردن فکر نطوریا مسئول تو یول آره،_

 . دیچک ام گونه یرو یاشک قطره

 . دونمیم_

 زمزمه عجز با و کردم نگاهش میمستق نگفت یزیچ یوقت

 .کردم

 از اگه. نداره طاقتشو اون. نینگ یزیچ بابا به خدا رو تو_

 .کنهیم سکته حتما بشه باخبر اناتیجر نیا

 .گرفت فاصله تخت از و داد تکان یسر جوابم در

 .کن صدام یداشت یکار_

 ممیتصم از توانستمینم من اما. بودم دهیفهم.بود شده ریدلگ

 آن از تر سخت میبرا میتصم نیا گرفتن. کنم نظر صرف

 اما. بود شده آزرده روحم.کردندیم فکر هیبق که بود یزیچ

 برخورد هییقض نیا با متفاوت خواستمیم هیبق برخالف من

 .کنم



 .دهم جواب یبد با را اش یبد جواب خواستمینم

 شعله شتریب هرچه نفرت و خشم نیا آتش بودم مطمئن چون

 از زیچ چیه وقت آن. شودیم شتریب زین تلفاتش شود ور

 . ماندینم یباق انمیاطراف و خودم

 .نطوریهم هم وشیدار از

** 

 

 

 . بعد هفته سه

 

 که یا جمله و کردم باز را دود بدون آتش کتاب دوم جلد

 خواندم را بود شده نوشته آن سوم ی صفحه در

 "گناه بدون جوان شود،ینم دود بدون آتش"

 . یترکمن المثل ضرب

 یعنی.کردم فکر مفهومش به و خواندم را جمله بار چند

 باشد؟ نکرده گناه و باشد جوان که نبود یجوان

 ذهنم به یاریبس جمالت خوردمیبرم گناه ی واژه به یوقت

 و دیآ یم ایدن به گناهکار انسان گفتندیم ها یبعض.آمد یم

 . رودیم ایدن از گناهکار



 قساوت با را برادرش که میبود یلیقاب نسل از ما گفتندیم

 به را انسان خداوند. داشتم یگرید نظر من اما. بود کشته

 اشرف بود دهیدم وجودش در که یمقدس روح خاطر

 .بود داده قرار مخلوقات

 وجود به یخوب از ذاتا که یانسان ذات شدیم چطور حال

 گناهکار ذاتا انسان توانستیم چطور. باشد بد بود آمده

  باشد؟

 . بود پوک پوک یا جمله نیا نظرم از نه

 یخوب سرمنشا و ها یپاک روح از انسان روح که ییآنجا از

 قابل ریغ ذات و. بود یخوب موجود ذاتا زین انسان بود ها

 . بود زیچ هر اصل و جوهر و رییتغ

 بود مقدس و پاک ذاتا که یموجود نیا که بود نیا مهم حال

 ای را یزشت را؟ یبد ای را یخوب. ندیبرگز را یراه چه

 را؟ ییبایز

 از هفته سه. بستم را کتاب و دادم انیپا را ام یفلسف افکار

 یکار چیه ی حوصله من و گذشتیم ها مدرسه شدن باز

 .خواندن کتاب یحت. ندلشتم را

 یکبود.تر دهید زخم و تر کبود روحم و بود کبود میپا ساق

 دیبا چه روحم یکبود با اما شد،یم خوب زمان مرور به میپا

 استفاده دیبا یمرهم چه از کردم؟یم خوبش چطور کردم؟یم

 کند؟ دایپ امیالت تا کردمیم



 . دانستمینم چیه.دانستمینم

 شده جادیا قلبم در یبزرگ ی حفره کردمیم احساس

 . شودینم پر زیچ چیه با که یا حفره.است

 تمام عاشقانه، و ناب لحظات آن تمام شدینم باورم هم هنوز

 یدروغ ها، گرفتن آغوش در ها، محبت ها، بوسه آن

 و شدینم باورم. باشد تظاهر.باشد بیفر.باشد محض

 .کنم باور هم خواستمینم

 ش،یها حرف اش، یشینما یها محبت با را قلبم راحت چه

 خودش از را ذهنم راحت چه.بود ربوده رحمش یب چشمان

 و آمده راحت چه. بود کرده نابودم راحت چه. بود کرده پر

 . بود رفته تر راحت چه

 . بود بیغر و بیعج حالم

 طوفان مانند رفتنش و نوازشگونه یبهار مینس مانند آمدنش

 چیه و کرده رانمیو هیثان چند عرض در که بود ینیسهمگ

 . بود نگذاشته یباق من از خرابه جز زیچ

 بهم من از حالش واقعا.سوخت میگلو بود؟ متنفر من از او

 موضوع نیا قبول هم هنوز. شد یاشک چشمانم خورد؟یم

 . بود سخت میبرا

 میها اشک و آوردم ادی به را شبش آن نفرت پر یها حرف

 .شد روان قطره قطره



 احساسم و جسم از داشت مدت نیا تمام نکهیا باور

 .کردیم مخدوش را روحم کردیم سواستفاده

 چه اش یکودک دوران و گذشته در بدانم خواستیم دلم

 . ختهیر هم به را روانش نگونهیا که افتاده یاتفاق

 کاشته؟ وجودش در را نفرت و حسد، نه،یک بزر یزیچ چه

  آمده؟ کجا از حسادتش و نفرت از حجم نیا

 . کردمیم صحبت عمه با دیبا

 .آوردم یم در راز نیا از سر دیبا

 صحبت رابطه نیا در او با دیبا چگونه اما

 . بود شده زین نیسرسنگ من با که حاال کردم؟مخصوصایم

 آلبوم. برخواستم تخت یرو از و آمد ذهنم به یفکر کبارهی

 .آمدم رونیب اتاق از و برداشتم را عکس

 یپارگ دوختن حال در و نشسته مبل یرو هیعط عمه

 .بود لباسش

 سر دیبا چگونه دانستمینم.نشستم عمه مقابل مبل یرو

 را نگاهم. کردم باز را آلبوم. کردمیم باز او با را صحبت

 بود دهیچیپ دورش را مادرش چادر که یا پسربچه به

 یجار وجودم در یا اندازه یب یدلسوز و حسرت و دوختم

 .شد

 دست اما. باشم داشته او به را ها حس نیا خواستینم دلم

 بودم دهید او از را ها رفتار آن که یشب همان از نبود خودم



 و سوختیم شیبرا دلم بودم دهیشن او از را ها حرف آن و

 .بودم متنفر او از توانستمینم

 .کشاند رونیب افکارم قیعم یایدر از مرا عمه یصدا

 طرالن؟ یکنیم نگاه یچ_

 . بود اریاخت یب داشت انیجر لحنم در که یبغض

 . وشیدار و خودم یها یبچگ آلبوم_

 شده؟ تنگ براش دلت_

 در را اشک شدن جمع و کرد سوختن به شروع چشمانم

 .کردم احساس چشمانم

 نگاه اش یعسل چشمان به میمستق و کردم بلند را سرم

 .کردم

 .باشم تنگش دل تونمینم گهید کرده که ییکارها با_

 و یبزرگ تینها یکرد که یکار یول... یدار حق_

 .رساندیم را بخشش

 دنیشن کرد؟انتظاریم فیتعر من از داشت عمه. شدم مات

 .نداشتم او از را جمله نیا

 .میبگو تعجب با شد باعث هم نیهم

 ناراحت دستم از نکردنم تیشکا بخاطر کردمیم فکر من_

 !نیشد

 



 

 

 حق دمید گذشت که بعد چون. ینذاشت که خوشحالم یول_

 به اجیاحت که بود یاون از بدتر حالش وشیدار. باتوعه

 بدتر حالشو بود ممکن کار نیا.باشه داشته کردن تیشکا

 بزرگانه شتریب و عاقالنه میتصم... تو. کنه ترش حیوق کنه،

 .گمیم کیتبر بهت... یگرفت یا

 نیا دنیشن.دمیشنیم عمه از را جمالت نیا که بودم خوشحال

 . بود ارزشمند میبرا جمالت

 .هیعط عمه ممنون_

 مکث یکم از بعد. داد تکان جوابم در یسر و زد یلبخند

 :گفت و زد ضربه کنارش

 . مینیبب هارو عکس باهم نیبش نجایا ایب_

 ی فاصله با کنارش. شدم بلند میجا از و برداشتم را آلبوم

 خودم عکس به. گذاشتم میپا یرو را آلبوم و نشستم یکم

 . کردم اشاره

 .بودم کیکوچ نجایا چقدر_

 .بود یمهربان از پر لحنش

 . خوشگل هم یلیخ و_ 



 لحنش و دیکش میموها یرو عکس در را اش اشاره انگشت

 . شد نیغمگ

 و گاه توجه ادمهی. بود دختربچه عاشق امرزیب خدا زهرا_

 تییاذ وشویدار یلیخ ها دختربچه و نینگ به گاهشیب

 .کردیم

 راجع خودش عمه که خوب چه. کردم نگاهش یرچشمیز

 :دمیپرس. بود کرده صحبت موضوع نیا به

 نفرت و یحسود باعث زهرا مامان یرفتارها بنظرتون_

 شد؟ من به نسبت وشیدار

 .دیکش یینیسنگ آه

 به شیبخش. شهیم مربوط زهرا رفتار به شیبخش_

 مادرش عاشق یبچگ از وشیدار. وشیدار خود تیشخص

 مادرش توجه. خواسستیم خودش یبرا فقط مادرشو و بود

 .دادیم آزار اونو یزیچ هر به

 حسادت حس هم ها دختربچه به زهرا ادیز یها توجه

 زهرا ی بچه که یزمان مخصوصا. کرد شتریب وشویدار

 رو بچگانه یصورت راهنیپ مدام زهرا و بود شده سقط

 زهرا کردیم فکر وشیدار.کردیم هیگر و کردیم بغلش

 . بود گفته من به رو موضوع نیا بارها. نداره دوسش

 یها حرف کمک به ذهنم یمعماها کور و کلفت یها گره

. دمیفهمیم حال. بپرسم یزیچ آنکه یب.شد گشوده عمه



 فقط زین را مادرش عشق و بود مادرش عاشق وشیدار

 دختربچه به وشیدار نفرت لیدل. خواستیم خودش یبرا

 از شیب یها توجه و زهرا مامان یرفتارها زین من و ها

 .بود دختر جنس به اش یافراط و اندازه

 وشیدار قیعم ی نهیک و نفرت باعث ها زیچ نیهم پس_

 کی من یول... شده دنشید بیآس و ها دختربچه به نسبت

 و اتفاقات نیا مقصر منو چرا وشیدار. فهممینم زویچ

 دونه؟یم زهرا مامان مرگ

 را اش یعسل چشمان اشک از یریحر کردم احساس

 . پوشاند

. بود من شیپ وشیدار بود شده ضیمر زهرا که یزمان_

 روزشو به روز شدن فیضع. دیند رو زهرا یحال یب اون

 االنم یحت.کنه هضم رو مادرشو مرگ نتونست و دیند. دیند

 زهرا مرگ و عمارت به و تو اومدن. کنه قبولش نتونسته

 باعث هم نیهم. افتاده اتفاق هم به کینزد زمان یتو هم

 ..یول. شده بدش حال دیتشد

 . داد ادامه و زد ورق را آلبوم

 .کنهینم حیتوج اشتباهشو یکارها زایچ نیا_

 وجود به باعث که بوده طیشرا و طیمح نیا یول. درسته_

 .شده یمشکل نیچن اومدن



 با برخورد ی نحوه مهم.طرالن هستن شهیهم مشکالت_

 .درسته حله راه کردن دایپ و اونا

 مشکل شدن حل یبرا درست حل راه بنظرتون و_

 ه؟یچ وشیدار

 .زد زل چشمانم به و بست را آلبوم

 .ببخشه رهیبگ ادی گرفتن انتقام یجا به که نهیا_

 یرو از لباسش برداشتن از بعد و دیکش ام شانه به یدست

 .رفت اتاقش سمت و شد بلند مبل

 درست نظرم به. داشتم قبول را عمه یها حرف

 را قلب یناراحت و حسد خشم، نه،یک که همانطور.گفتیم

 را قلب تا داشت را قدرت نیا هم بخشش کرد،یم ماریب

 .دهد امیالت

 همان در. گذاشتم قلبم یرو را دستم و دادم هیتک مبل به

 .کردم زمزمه قلبم و خودم به خطاب حال

 رو تو و اومد شیپ که ییها زیچ بخاطر ببخش، منو لطفا_

 .دارم دوست یلیخ من.متاسفم.کرد آزرده

 

 

. بود یا خانه بزرگ اطیح در.کرد نگاه را دورش تا دور

 حد از شیب و شدینم دهید آن در ییآشنا رد چیه که یا خانه



 ینم ادی به را نجایا چرا.دیچرخ خودش دور. بود یمیقد

  آورد؟

 کی.شد بزرگتر و بزرگ اطیح کرد احساس و دیچرخ

 به مغزش. آشناست یکم مکان نیا کرد احساس لحظه

 . افتاد تکاپو

 کردن فکر حال در نطوریهم.بود دهید قبال را نجایا انگار

 تپش از قلبش شد باعث ییآشنا یصدا ناگهان که بود

 .ستدیبا

 .وشیدار_

 براقش چشمان و آشنا زن آن دنید با و چرخاند را سرش

 یلیخ. شناختیم را زن نیا او.شد جمع چشمانش در اشک

 .شناختیم هم خوب

 :کرد زمزمه ناباور و دیچک اش گونه یرو یاشک

 .مامان_

 جواب به حال.آمد نییپا ها پله از و زد یمهربان لبخند زن

. شان یخانوادگ عمارت. بود عمارت نجایا. بود دهیرس

 در محکم و دیدو سمتش به. دیدو سمتش به وشیدار

 ی قفسه یرو اش نهیس ی قفسه که یجور.دیکش آغوشش

 .گرفت قرار تپشش بدون قلب و او ی نهیس

 و ختیر اشک آغوشش در ساله ده یا بچه پسر مانند

 یجا از. زد شیصدا و گفت اش یدلتنگ از. زد شیصدا



 و گفت اش یناراحت از. زد شیصدا و گفت اش یخال

 .زد شیصدا

 تنگ مادرش سرد بدن دور دستانش ی حلقه و زد شیصدا

 با را او صورت آمد رونیب مادرش آغوش از یوقت. شد تر

 :دیپرس عجز با و گرفت قاب لرزانش دستان

 یلیخ.بودم منتظرت من ؟یبود کجا... مامان؟ یبود کجا_

 . بودم منتظرت

 پاک را شیها اشک و کرد نوازش را او ی گونه مادرش

 ییگو اما گرفت فاصله هم از بار چند شیها لب.کرد

 .بزند حرف توانستینم

 :دیپرس و شد موضوع نیا متوجه وشیدار

 مامان؟ یبگ یخوایم یچ_

 زجه یصدا.کرد کردن هیگر به شروع کبارهی مادرش

 و بلند آنقدر شیها هیگر. نبود یعیطب یها زجه مانند شیها

 گوش و شد جمع وشیدار ی چهره که بود خراش گوش

 او و اند دهیدم صور در کردیم احساس. گرفت را شیها

 .است دادن جان حال در

 گوش یرو از را دستانش. شد قطع صدا بعد یا لحظه

 گرید مادرش آورد باال را سرش یوقت و برداشت شیها

 .نبود مقابلش

 .زد ادیفر



 مامان؟ یییکجااا.. ؟یییکجااا... ماااماان_

 .وودشیداااار_

 و ستیدو در که مادرش دنید با. دیچرخ صدا سمت به

 نیماش شهیش به شدت با داشت و بود رنگ ییآلبالو شش

 .افتاد رعشه به تنش دیکوبیم

 زد ادیفر دل ته از

 .مااامااان_

 نیزم در پا ساق تا شیپاها بدود سمتش به خواست که نیهم

 .آورد هجوم سمتش به یشتریب شدت با ترس. رفت فرو

 کرد تالش هرچه اما. داد تکان را شیپاها و کرد تقال

 . بکشد رونیب نیزم درون از را شیپاها نتوانست

 یها رگ در خون. شد دهیکش آتش به کبارهی نیماش

 ی قفسه بلندش یها ادیفر و کرد انجماد به شروع وشیدار

 صورتش و گرفت آتش مادرش دستان. شکافت را اش نهیس

 .شد خون رنگ به

 وووشیدااار_

 .کرد پاره را وشیدار دل بند خراشش گوش ادیفر

 .سوووزمیم دااارم_

 زهرا دستان. نداشت یا جهینت اما. کرد تقال شتریب وشیدار

 .دیکش ادیفر عجز با وشیدار و شد خون از پر



 .اااریب طاااقت. ماااماااان_

 قطع شیصدا انگار اما. شد بسته و باز مادرش یها لب

 شتریب و ختیر فرو شتریب وشیدار یها اشک. بود شده

 . کرد تالش

 طرف نیا به شیها تکه و شد منفجر نیماش بعد یا هیثان اما

 .شد پرتاب طرف آن و

 حنجره ادشیفر و برد آسمان سمت به را سرش وشیدار

 . آورد درد به را اش

 خدااااااا_

. داد انیپا را اش شبانه کابوس پدرش دیشد یها تکان

 پدرش زده وق یچشمان با و نشست تخت یرو زده وحشت

 نییپا و باال حال در شدت با اش نهیس ی قفسه. کرد نگاه را

 .بود شده عرق سیخ بدنش و بود شدن

 : گفت آرامش با و دیکش شیبازو به یدست بهمن

 بود خواب کی فقط پسرم باش آروم_

 عجز با و چرخاند پدرش سمت به را سرش وشیدار

 . کرد زمزمه

 ... مامان.. بابا_



 لمس را صورتش وشیدار. کرد نگاهش منتظرش بهمن

 پاک صورتش یرو از را عرق درشت یها دانه و کرد

 .کرد

 :داد ادامه مکث با

 .سوختیم داشت.. گرفتیم شیآت داشت.. مامان_

 بعد یکم. شد خارج اتاق از و شد بلند تخت یرو از بهمن

 و کرد آب از پر را وانیل. برگشت وانیل و آب پارچ کی با

 .داد وشیدار دست به

 .دیکش سر را آب نفس کی و گرفت را وانیل وشیدار

 اش چهره.دیکش یبلند ی ازهیخم و دیمال را چشمانش بهمن

 خواب از وشیدار یصدا با بود مشخص و بود آلود خواب

 . بود دهیپر

 جان؟ بابا یبهتر االن_

 دیکش رونیب تنش از را رنگش یا سورمه شرتیت وشیدار

 .داد هیتک تختش تاج به و

 

 

 یب و برد فرو شیموها نیب را اش دهیکش و دیسف انگشتان

 کرد زمزمه رمق

 ..خوبم_



 نیا. نبود خوب هم اصال. نبود خوب حالش. بود گفته دروغ

 .بود ختهیر برهم را روانش و روح خواب

 به و دیکش ازهیخم دوباره بود شده آسوده الشیخ که بهمن

 . رفت در سمت

 .بخوابم رمیم من پس پسرم، باشه_

 به آرام را سرش وشیدار شد، خارج اتاق از بهمن یوقت

 . فشرد هم یرو محکم را شیها پلک و دیکوب تخت تاج

 . بود یخواب چه!.. بود یخواب چه گهید نیا_

 را گارشیس پاکت و نشاند اش یشانیپ بر یظیغل اخم

 . گذاشت شیها لب نیب و زد آتش ینخ. برداشت

 سوخته ی چهره ریتصو و فرستاد رونیب انهیوحش را دود

 اشک از پر چشمانش آمد چشمانش  یجلو که مادرش ی

. بود یواقع انگار.نبود خواب بود دهید که یخواب انگار.شد

 . دیچیپ گوشش در مادرش یها ادیفر. شیها صحنه تمام

 " ووشیدار سوزمیم دارم"

 یتوجه سرش درد به و دیکوب تخت تاج به محکم را سرش

 . نکرد

 خوابش درون رنگ ییآلبالو شش و ستیدو ادی بعد یکم

 .بست خی و افتاد



 دادن هیهد به. شیپ هفته سه به. برگشت عقب به ذهنش

 ..و طرالن بکه شش و ستیدو

 یکار خاطر به مادرش نکند. شد درشت اش دهیکش چشمان

 بود؟ آمده خوابش به سالها از بعد بود کرده طرالن با او که

 بود؟ او زشت عمل  خواب در مادرش سوختن لیدل نکند 

 ییبال بخاطر که دیبگو او به خواب نیا با خواستیم نکند

  است؟ دنیکش عذاب حال در است آورده طرالن سر که

 اش بسته یها پلک یال از اشک و غشرد هم یرو پلک

 . شد روان اش گونه یرو

 به شروع و داشت نگاه شیها هیر در را دود حواس یب

 . کرد زدن سرفه

 شهیش یگاریس جا در را گارشیس و کرد دراز را دستش

 . کرد خاموش یا

 بود؟ هیتنب کی هم دیشا نه؟ مگر بود هشدار ای خواب نیا

 او کردن رها قصد انگار افکار نیا.برخاست تخت یرو از

 قاب.رفت اتاقش ی گوشه ریتحر زیم سمت به.نداشتند را

 یا قهوه چشمان به و برداشت را مادرش کوچک عکس

 .کرد نگاه زدیم یاهیس به که اش سوخته

 .کرد زمزمه درد با



 عذاب که بود حقش اون. مامان نکردم یاشتباه کار من_

 بخاطر. بود گرفته ازم که ییزهایچ تک تک بخاطر. بکشه

 . بود داده بهم سال همه نیا یتو که یعذاب

 کرد اخم

 اومد دفعه کی که بود اون. ستمین اناتیجر نیا مقصر من_

 ..نحسش قدم با و مونیزندگ تو

 .بود دهیفا یب دادن حیتوض نظرش به. کرد سکوت کبارهی

 محکم را شیها دندان و برگرداند شیجا سر را عکس قاب

 .دییسا هم یرو

 هیبق دیبا رفتم نجایا تا که حاال. مامان بکشم عقب تونمینم_

 .برم راهم

 .دیغر و شد مشت دستانش

 اون از حقوقم و حق گرفتن از نه.شمینم مونیپش من_

 یباز نیا خودش اون عالوه، به.گرفتنم انتقام از نه.. دختر

 .ستهیوا هم عواقبش یپا دیبا پس..کرد شروع رو

******* 

 

 

 



 یآه.فشردم را زنگ و ستادمیا رنگ یا قهوه درب مقابل

 عباس عمو یصدا مکث یکم از بعد.ماندم منتظر و دمیکش

 .دمیشن را

 ه؟یک_

. بودم امدهین نجایا که بود وقت یلیخ. دمیکش خجالت

 .دادم جواب نیشرمگ

 . عباس عمو منم_

 .افزود خجالتم بر مهربانش لحن

 .عمو جان اومدم_

 .شد انینما در ی آستانه در عباس عمو قامت و شد باز در

 .افتاد نورایا گذرت عجب چه.کمال خانم سالم_

 .انداختم نییپا را سرم

 نیهم یبرا شده، باز هم ها مدرسه. عباس عمو دیببخش_

 . رمیدرگ کمی

 رفت کنار در یجلو از

 .تو بفرما. جان عمو یاومد که نهیا مهم_

 و دیبوس را ام یشانیپ عباس عمو. رفتم داخل و زدم یلبخند

 سالها که یقول طبق پدرم.کرد تیهدا خانه داخل به را من

. بود دهیخر عباس عمو یبرا یدیجد ی خانه بود، داده قبل

 ی باغچه و بزرگ اطیح. بود ییالیو عباس عمو ی خانه



 ییایرو را فضا دیسف یها کبوتر وجود و داشت یگل از پر

 . بود کرده

 :دمیپرس و کرده ناز را ها کبوتر لب ریز

  ه؟یک یبرا ها کبوتر نیا_

 محمده مال_

 . شدم خانه وارد و آورده در را میها کفش

 . قشنگن یلیخ_

 لیدل پسرها نبودن. بود کور و سوت شهیهم برخالف خانه

 بودن کور و سوت

 ازدواج که بود محمد تنها میعموها پسر نیب از.بود خانه 

 . بود نکرده

 هیتک یپشت به و نشستم نیزم یرو عباس عمو تعارف با

 یچندان رییتغ خانه ظاهر.انداختم اطراف به ینگاه.دادم

 همان هم هنوز. داشت یسنت یفضا هم هنوز.بود نکرده

 .شد ختهیآو وارید به آهو پوست و زخم چشم ی مهره

. کردیم قیتزر وجودم به را یبیعج آرامش خانه یفضا

 کم ام یزندگ در بیعج روزها نیا که یآرامش

 را عمو آمد که نتیکاب درب شدن بسته و باز یصدا.داشتم

 .دادم قرار مخاطب

 نینکش زحمت جان عمو_



 ی خونه. نکن یبیغر انقدر. جان دختر یزحمت چه_

 .مثال یاومد عموت

 میها لب یرو لبخند هم نیهم. کرد ادا ظیغل را عمو کلمه

 .آورد

 .نشست مقابلم و آمد یچا ینیس با عمو بعد یکم

 .تو و من مخصوص دبش یچا هی نمیا_

 :دمیپرس مکث یکم از بعد کردم تشکر

 کجاست؟ عمو زن جان عمو یراست_

 بدش عادت طبق و برد شیها لب کینزد را یچا وانیل

 .آمد حرف به بعد. دینوش داغ داغ را آن از یا جرعه

 .گهید ساعت کی تا ادیم.هاست هیهمسا از یکی ی خونه_

 به.دمینوش را آن  یچا شدن ولرم از بعد و دادم تکان یسر

 را لیموبا. دیلرز لمیموبا که بودم دهیرس آخر یها جرعه

 .کردم روشن را اش صفحه و دمیکش رونیب فمیک از

 کردم باز را امشیپ و زدم نینگ اسم یرو. داشتم امیپ

 یتو من. دارم برات خوب خبر هی مسئله اون به راجع"

 اون مینیبب کنم جو و پرس تونمیم. دارم آشنا هی مخابرات

 "بوده یکس چه مال خط

 .بازگشت وجودم به دیام یا ذره ماه کی از بعد

 کردم پیتا شیبرا



 "هستم خبرت منتظر. خوب چقدر"

. کردم تشکر عباس عمو از و گذاشتم فمیک داخل را لیموبا

 بودم پرورش و آموزش تیوضع به راجع صحبت مشغول

 و کرد یخواه عذر عباس عمو. آمد در صدا به فونیآ که

 مقابلم و آمد در کردن باز از بعد. رفت فونیآ سمت به

 .نشست

 دمیپرس یکنجکاو با

  ا ؟ عمو زن_

 . دمیشن را عباس عمو یصدا مکث با

 .محمده نه_

 

 

 در ی آستانه در محمد قامت و شد باز درب بعد یا قهیدق

 بود وقت یلیخ.ستادمیا و شدم بلند احترامش به. شد انینما

 عمو ی خانه به که هم قبل دوبار. بودم دهیند را او که

 . نبود خانه محمد بودم، زده سر عباس

 شلوار و دیسف راهنیپ.کردم براندازش فاصله همان از

 به رنگش یا قهوه یها شیر و داشت تن به یرنگ یخاک

 .آمد یم اش یگندم پوست



 رفته مادرش به محمد تنها عباس عمو یها پسر نیب از

 لب و دیچرخ من یرو نگاهش. دادم سالم لب ریز.بود

 .گرفت انحنا مکث با شیها

 چطوره؟ حالت.عمو دختر سالم_

 .زدم لبخند

 ؟یخوب شما. ممنون_

 :کرد زمزمه بامکث و دیخند

 !.. شما_

 .چرخاند عباس عمو سمت را سرش بعد

 .است بهیغر ما با چقدر دخترعموم_

 . گرفتم گاز را لبم ی گوشه زده خجالت

 را محمد جواب و انداخت باال را شیابروها عباس عمو

 . داد

 و من با نه است بهیغر باتو .جان پسر نبند جمع خودیب_

 . عموت زن

 . کرد اضافه طعنه با

 و لیفام.یا خونه تو ادیز یلیخ که نهیا بخاطر هم نیا_

 . ننتیبیم ادیز آشنا

 . دیکش شیها شیر به یدست و دیخند آرام محمد



 رفتن کوه ی برنامه هفته در دوبار فقط حاال خوبه.بابا یا_

 . میدار

 لبخند به اش خنده و دوخت چشمانم به را نگاهش مکث با

 . شد لیتبد یکمرنگ

 .عمو دختر یاومد خوش_

 .دادم تکان را سرم

 .ممنون_

 یرو از را ینیس و شدم خم رفت، اتاقش به محمد یوقت

 .شدم خارج آشپزخانه از و شستم را ها وانیل.برداشتم نیزم

 به محمد آمدن با شد همزمان آشپزخانه از شدنم خارج

 خواستم و زدم محوش لبخند جواب در یلبخند. ییرایپز

 را محمد یصدا که کنم یخداحافظ ازشان و بردارم را فمیک

 .دمیشن

 ؟یدار دوست کبوتر تو طرالن،_

 و دمیکش عقب بود شده دراز فیک سمت به که را دستم

 .ستادمیا صاف

 .دارم دوست پرنده کال..من_

 . خوب چه ا  _

 . کرد اشاره اطیح به

 .بدم نشونت کبوترامو میبر ایب_



 محوشان و دمید آنهارا ورودم بدو همان از میبگو خواستم

 ذوقش یتو خواستینم دلم. گرفتم را خودم یجلو اما شدم

 .بزنم

 .رفتم اطیح سمت به و افتادم راه سرش پشت

 میپا مقابل و کرد جفت میبرا را عمو زن یها ییدمپا

 .دمیپوش را ها ییدمپا و کردم تشکر. گذاشت

 دیسف کبوتر اطیاحت با و شد اطیح وارد پابرهنه اما خودش

 سر و زد برق شوق از چشمانش. گرفت دستش در را

 .دیبوس را کبوتر

. است احساس با و مهربان محمد بودم دهیشن عمو از شهیهم

 احساسش ابراز از ها مرد شتریب مثل کردمیم فکر اما

 . کند زیپره

 کشینزد کرد، اشاره یوقت و نشست میها لب بر یلبخند

 نیزم یرو و کرد نوازش را کبوتر. ستادمیا مقابلش و رفتم

 .گذاشت

 متعجب افتاد ها کبوتر ی نشده کوتاه یها پر به نگاهم یوقت

 : دمیپرس

 ؟یکنینم کوتاه پرهاشونو_

 . انداخت باال را شیابروها

 . نه_



  ؟یچ رفتن ینیبب یایب روز هی اگه چرا؟_ 

 :گفت نانیاطم با

 . رنینم ییجا_

  ؟یدونیم کجا از_

 . بود آرامش از سرشار نبارشیا لحن

 مند عالقه بهت یموجود هم یوقت. دارن دوستم چون_

 هم ها پرنده نیا.مونهیم باهات و شهیم یاهل شه،یم

 تو ای. یکن کوتاه پرهاشونو ستین اجیاحت گهید. نطوریهم

 . دارهیم نگهشون عالقه همون. یکن حبسشون قفس

 من با هم وشیدار. نشست اشک به شیها حرف از چشمانم

 قفس در مرا. بود دهینچ را میپرها. بود کرده را کار نیهم

 ام وابسته. بود کرده ریاس گرید یجور مرا. بود ننداخته

 . بود کرده

 مقابل و ختیر دستش کف را خورده سیخ یها نان خرده

 .داشت نگاه دیسف یها کبوتر

 نوک ها نان تکه به آرامش با و آمدند کینزد ها کبوتر

 .زدند

 رام را آدم عشق.بود محمد با حق بنظرم.رفتم فرو فکر به

 یدار نگاه کتینزد را یفرد نکهیا یبرا.کردیم یاهل و

 قلبش در دیبا فقط ست،ین جبر ای ییزورگو به یاجیاحت

 .یدار خودت یبرا تماما را او ینطوریا ،یکن عالقه جادیا



 :دمیپرس دل در ناگاه و دمیکش یآه

 دارم دوسش که یهمونقدر وشیدار روز کی شهیم یعنی_

 مونیپش کارهاش از شهیم.. بشه؟ یاهل و باشه داشته دوستم

 کنه؟ توبه و بشه

 

******* 

 

 

 لیموبا پشت از و کردم رد را رساندنم یبرا سبحان شنهادیپ

 درک را بشیعج یآشفتگ و ینگران. کردم یخداحافظ او از

 بود شده بیعج شیها رفتار شب آن انیجر از بعد.کردمینم

 قصد که یسرباز مانند. باشد مراقبم خواستیم انگار و

 با و سرسختانه، همانقدر. داشت را وطنش از محافظت

 . تیجد

 را ریمس از یکم امروز، داشتم میتصم. شدم رو ادهیپ وارد

 یخال جور وا جور افکار از را ذهنم یرو ادهیپ. بروم ادهیپ

 .کردیم ایمح میبرا آرامش یکم و کردیم

 با یزن ریتصو که بودم برداشتن قدم درحال همانطور

 قبل ماه به ذهنم و آمد چشمانم مقابل رنگ یشیم چشمان

 و زن آن از یخبر گرید بعد به تصادفم شب از.بازگشت

 .شد کیشل ذهنم به یشماریب یها سوال. نبود شیها امیپ



 من به است قرار وشیدار دانستیم کجا از بود؟ که زن آن

  بود؟ چه من به کردن کمک از هدفش برساند؟ صدمه

 اجیاحت. شدیم یمتالش داشت مغزم. فشردم هم یرو پلک

 برده یپ ماجرا به حاال تا حتما.کنم صحبت نینگ با داشتم

 . بود

 و گرفتم را نینگ ی شماره. آوردم رونیب فمیک از را لیموبا

 پر یصدا بوق چند از بعد. گذاشتم گوشم در را لیموبا

 .دیچیپ گوشم در اش یانرژ

 زم؟یعز جانم_

 شت؟یپ امیب تونمیم.. نینگ سالم_

 شد باعث آمد یم لیموبا پشت از که یبلند آهنگ یصدا

 نیا وجود با که داشت شکر یجا.کنم تنگ را چشمانم

 .بود دهیشن را لشیموبا زنگ یصدا بلند یصدا

 نجا؟یا یایب یتونیم.طرالن شگاهمیآرا من_

 .دادیم نشان را مین و کی.انداختم ساعت به ینگاه

 .آره_

 .منتظرتم باشه_

 راه مجتمع تا. کردم قطع را تماس و کردم یخداحافظ

 یتاکس و رفته ابانیخ سمت به هم نیهم یبرا بود یادیز

 .گرفتم



 به آسانسور با. شدم مجتمع وارد و کردم حساب را هیکرا

 .رساندم شگاهیآرا درب به را خودم و رفتم چهارم ی طبقه

 .زدم در به ضربه چند انگشتانم با نحالیا با بود باز در

 :گفت بلند یصدا با نینگ

 .نییبفرما_

 شلوغ شلوغ شگاهیآرا درون. شدم وارد و کردم باز را در

 جوان و انسالیم یها خانم.نبود انداختن سوزن یجا و بود

 گرفته مو رنگ یبو یفضا و بودند نشسته یصندل یرو

 . بود

 شب آن از. دیکش آغوشم در و آمد کینزد دنمید با نینگ

 . بود شده شتریب من به اش توجه بعد به وحشتناک

 ؟یخوب من عشق مرغ سالم_

 باال بود داده نسبت من به که یدیجد ی کلمه از میابروها

 .دیپر

  خوبه؟ حالت تو.خداروشکر. خوبم یمرس_

 . کرد نوازش را پشتم

 . خوبم منم ،یباش خوب تو_

 دیسف یها مبل و یچوب زیم به آمدم رونیب که آغوشش از

 .کرد اشاره رنگ

 .امیب تا نیبش_



 تک مبل یرو. رفتم ها مبل سمت به و دادم تکان یسر

 .انداختم گرمید یپا یرو را میپا و نشستم نفره

 نگاه بزرگ شکل لیمستط ی نهییآ در نینگ ی چهره به

 متوجه. بود یجوان زن یموها کردن رنگ حال در. کردم

 .کرد ام حواله یچشمک و شد نگاهم

 .انداختم نییپا را سرم و زدم یلبخند

 رفت آشپزخانه به کرد، رنگ کامل را زن آن یموها یوقت

 .آمد سمتم به بود دستش یچا فنجان دو کهیدرحال و

 .نشست مبل یرو کنارم و گذاشت زیم یرو را ها فنجان

 خبر؟ چه خب_

 پرسدیم را سوال نیا عمدا دانستمینم. کردم نگاهش متعجب

 و خبر خواهدیم واقعا ای کند دور میها دغدغه از مرا تا

 .کند یپرس احوال

 .دادم را جوابش

 .یسالمت_

 یا جرعه کردنش فوت از بعد و برداشت را شیچا فنجان

 .دینوش را یچا از

 : دمیپرس نگران و کرد ام کالفه نمانیب سکوت

 ه؟یچ ناشناس زن اون اسم یبفهم یتونست_

 



 

 نگاهم مستاصل و شد جمع هیثان چند عرض در اش چهره

 از ییصدا اما گرفت، فاصله هم از بار چند شیها لب. کرد

 را حرفش دیبا چگونه دانستینم انگار. نشد خارج نشانیب

 .بزند

 .آمد حرف به میبگو یزیچ خواستم که نیهم

 که یخط دمیفهم یول. هیچ زن اون اسم بفهمم نتونستم_

 .هیک یبرا بود لشیموبا یتو

 . دمینفهم را منظورش

  ست؟ین خودش اسم به خطش مگه... شمینم متوجه من_

 دمیفهم. کردم جو و پرس یلیاسماع خانم از من_

 امیپ یسر کی که شده واسطه فقط زن اون که دمیفهم...که

.. مال.. نبوده خودش مال هم خط اون..کنه ابالغ بهت هارو

 .. مال

 :دمیپرس آشفته

  خب؟_

 .فشرد هم یرو پلک

 .سبحانه مال خط اون_

 مرور گرید یبار را اش جمله. بست خی تنم سلول به سلول

 مال خط آن گفت؟یم چه. کردم نگاهش ناباور و کردم



 به راجع که بود گفته زن آن به سبحان یعنی بود؟ سبحان

 دهد؟ هشدار من به شش و ستیدو و وشیدار

 بودن خراب و وشیدار ی برنامه به راجع ازکجا او اما

 دانست؟یم گرفتنش انتقام به راجع کجا از دانست؟یم نیماش

 به اشک تجمع از چشمانم شناخت؟یم را او سبحان مگر

 خشمش.آوردم ادی به را مارستانیب در اش یآشفتگ. آمد درد

 به ذهنم... نطوریهم هم را اش یادآوردم،ناراحتی به را

 لحن آوردم، ادی به را ندامتش پر نگاه گشت، باز تر عقب

 نهیس ی قفسه یرو یسنگ کردم احساس.هم را اش ملتمسانه

 .شد بسته نفسم راه و گذاشتند ام

 بدم حال نینگ.دمیبلع را هوا صانهیحر و کردم باز را دهانم

 . نکردم یتوجه. زد میصدا مضطرب دید که را

 او با دیشا ای بود؟ خبر با او ی نقشه از سبحان یعنی

.. بود شده کینزد من به او خاطر به دیشا بود؟ همدست

 . شد بدتر حالم و آمد ذهنم به هیفرض هزاران..دیشا

 با انیاطراف به توجه یب و دیچک قطره قطره میها اشک

 .زدم زار بلند یصدا

 وشویدار سبحان که شهینم باورم.. نینگ شهینم باااورم_

 دوست باهم که یمدت یحت. نگفت بهم یچیه و شناختیم

 یزیچ دارمم دوست وشویدار من بود دهیفهم و میبود

 مدت نیا تمام.. کنه؟ باهام کارو نیا تونست چطور.. نگفت

 ... و دادن یباز منو هردوتاشون



 اشک و گذاشتم دهانم یجلو را دستانم. دهم ادامه نتوانستم

 .ختمیر

 کینزد را سرش و دیکش میبازو یرو را دستش نینگ

 .آورد صورتم

 یها برنامه از اصال اون دیشا. طرالن باش آروم_

 .. وشیدار

 :دمیغر

 یها برنامه از سبحان اگه آخه نینگ کن فکر کمی_

 ششو و ستیدو به راجع یچجور نداشت خبر وشیدار

 . دونستیم ترمزش بودن خراب

 چشمانش به. آمد بند میها اشک آمد ذهنم به که یفکر با

 :دمیپرس و کردم نگاه

 شناسه؟یم وشویدار سبحان یدونستیم تو ن؟ینگ یچ تو_

 :دیغر و کرد تر درشت را درشتش چشمان

 ..یزنیم که هیحرف چه نیا. وانههید نه که معلومه_

 ؟یکنیم دفاع ازش چرا پس_

 .گرفت میبازو از یمحکم شگونین و کرد اخم

. زنمیم بهت خودتو حرف دارم. کنمینم دفاع ازش من_

 هاشو حرف و یکن صحبت باهاش نکهیا بدون گمیم

 ..خودتو یجور نیا ،یبشنو



 رو سبحان با دیبا. بود او با حق. کردم پاک را میها اشک

 توانسته چطور که دمیپرسیم او از دیبا. زدمیم حرف رو در

 دیبا. دینگو من به یزیچ وشیدار با اش یدوست به راجع

  است؟ برده یپ اناتیجر به یک از دمیپرسیم

 .دمیپر حرفش انیم و شدم بلند مبل یرو از

 .بده بهم سبحانو ی خونه آدرس_

 :دیپرس ناباور.برخاست هم او

 ش؟ینیبب یبر یخوایم_

 

 

 :دادم جواب دیتاک با

 . نمشیبب برم دیبا_

 .کرد نگاهم یبانگران

 ..کمی کن صبر.طرالن نرو حال نیا با بنظرم_

 .بگو بهم آدرسو لطفا.نینگ خوبه حالم من_

 آدرس و شد میتسل بعد. کرد نگاهم حرف بدون لحظه چند

 یآژانس به و زدم رونیب مجتمع از.داد را سبحان ی خانه

 .زدم زنگ بود یکینزد آن در که

 را هیکرا ستادیا ساختمان یمشک درب مقابل نیماش یوقت

 .شدم ادهیپ و کردم حساب



 شدت از قلبم. فتمین پس تا دمیکش قیعم یپ در یپ نفس چند

 را دو شماره زنگ. کردیم نابود را خودش داشت جانیه

. دمیشن را سبحان یصدا بعد یکم. ماندم منتظر و فشردم

 .است نداشته را من دنید توقع دادیم نشان متعجبش لحن

 ! طرالن_

 .میبزن حرف دیبا. سبحان کن باز درو_

 و شدم خانه وارد وقفه بدون شد باز یکیت یصدا با که در

 .رفتم باال ها پله از

 اما. دمیکش قیعم نفس دوباره دمیرس که دوم ی طبقه به

 مورد ژنیاکس توانستینم انگار میها هیر.نداشت یا دهیفا

 .برساند قلبم به را ازین

 در چهارچوب در سبحان قامت و شد باز مکث یکم با در

 کنترلم تمام افتاد اش یشیم چشمان به که نگاهم.شد انینما

 شدینم باورم.برداشتم زیخ سمتش به و دادم دست از را

 .ندیبگو دروغ من به  ها چشم نیا یروز

 پر چشمانم و گرفتم انگشتانم نیب را دشیسف راهنیپ ی قهی

 .شد اشک از

 مگه یبود همدستش مدت نیا تمام هااا؟ یتونست چطور_

 کینزد بهم انتقام قصد به یگذاشت و شیشناختیم نه؟

 بزنه؟ گولم یگذاشت بازم و عاشقشم یدونستیبشه؟،م



 گرید و شد تر میحج بغضم دمید که را ناباورش نگاه

 .کنم کنترل را میصدا تن نتوانستم

 یکینزد ی رابطه یداشت وشیدار با که یا رابطه دونمیم_

 ،یدونستیم هاش برنامه به راجع قیدق انقدر که بوده

 مرا و گرفت را میبازو عیسر حرکت کی یط و کرد اخم 

 .کشاند خانه داخل

 شدت از. دیچرخ سمتم به و بست سرش پشت محکم را در

 باعث هم نیهم. بودم افتاده نفس نفس به یناراحت و حرص

 :دیبگو و کند اشاره مبل به تیجد با شد

 مو زویچ همه دمیم قول. بکش قیعم نفس تا چهار ن،یبش_

 . بدم حیتوض بهت مو به

 و رفتم مبل سمت به.کنم مخالفت که نبود یطور حالم

 یوقت. ندارم بدن در یجان کردمیم احساس.نشستم شیرو

 آب وانیل و کردم بلند را سرم دمید مقابلم را سبحان قامت

 .گرفتم دستش از را

 .دمینوش آخر ی جرعه تا را آب

 منتظر.نشست مقابلم مبل یرو و گرفت دستم از را وانیل

 . کردم نگاهش

 .شنومیم بگو خب_

 یقیعم آه و کرد رد گرید کی یال البه از را انگشتانش

 .دیکش



 دانشگاه تو.بود سالم هجده شدم دوست وشیدار با یوقت_

 هم اون شناختمش،ینم ادیز موقع اون. میشد آشنا باهم رشت

 در سر کارهاش از یراحت به بزاره که نبود یپسر

 هم یلیخ و هیخشک و سرد آدم بودم دهیفهم فقط.یاریب

 . کاره محافظه

 بر یکس با و بود درسش رو تمرکزش شتریب ها موقع اون

 رشته تو ممتاز دانشجو. دختر چه پسر چه. خوردینم

 نهیگز نیا یوقت منم.بود یموفق آدم نظرم از و بود خودش

 ترم.بشم دوست باهاش کردم یسع دمید ازش رو مثبت یها

 جدا و داره مشکل پدرش با شدم متوجه دانشگاه آخر یها

 به راجع خواستم ازش بار چند.کنهیم یزندگ خانوادش از

 .نکرد قبول  اون اما بزنه حرف پدرش با مشکلش

. دمشیدیم تر کم و تهران اومدم من بعد به موقع اون از

 وشیدار نکهیا تا داشت رو خودش یعاد روال زیچ همه

 . تهران ادیب کارش یبرا گرفت میتصم

 منقبض اش یشانیپ و کرد اخم دیرس که اش جمله ینجایا به

 .شد

 

 

 



 شنهادیپ بهم و گفت تو به راجع بهم گذشت که ماه چند_

 که ییها اتفاق از و بشم کینزد بهت داد شنهادیپ بهم.. داد

 .بدم خبر بهش فتهیم عمارت تو

 کیستریه و دیپر باال شوک شدت از میابروها

 .شد یاشک میها چشم و دمیخند.دمیخند

 :داد ادامه و کرد نگاهم ینگران با

 و تو با کینزد از تونمیم هم کار نیا با که کردم فکر منم_

 یبرا. باشم کرده بهش یکمک کی همم بشم آشنا خانوادش

 ..نیهم

 .کردم قطع را حرفش پرحرص

 ششیپ و یبش کینزد بهم یگرفت میتصم هم نیهم یبرا_

 آره؟ یکن منو هیجاسوس

 .آورد باال را دستانش

 نیا از من هدف. نکن قضاوت زود.. طرالن کن صبر_

 و پدرش با وشیدار ی رابطه به کردن کمک فقط کار

 که خورمیم قسم. بود خانوادش و تو شتریب شناخت

 صدمه بهت داره قصد و داره مشکل آدم نیا دونستمینم

 بهش عمارت هییقض به راجع که یوقت تا که چون. برسونه

 نگفته یزیچ تو به راجع هم کلمه کی بودم نگفته یزیچ

 .بود



 و کرد سد را میگلو راه سنگ کی ی اندازه به یا گلوله

 نکهیا به راجع سبحان پس. دیچک ام گونه یرو میها اشک

 صحبت وشیدار با بود زده من اسم به را عمارت پدرم

 . بود کرده

 دمیپرس یا زده خی و سرد لحن با و شد ثابت شیرو نگاهم

: 

 که نیا.. ؟یکن بهش یکمک چه یخواستیم کارت نیا با_

 ره؟یبگ انتقام ازم بهتر

 .شد دهیخراش میگلو و زدم ادیفر را آخر ی جمله

 .آمد سمتم به و شد بلند مبل یرو از

 از داره قصد دونستمینم. بشه ینجوریا قراره دونستمینم_

 ..و کنه سواستفاده احساساتت

 .شدم بلند مبل یرو از هم من

 ؟یکرد صحبت باهاش هم من ی عالقه به راجع تو_

 .داد تکان را سرش

 یریتقص چیه تو گفتم بهش عمارت ی هییقض گفتن از بعد_

 و آزار فکر به دینبا که گفتم بهش. یدار دوسش و یندار

 ...دمیفهم یوقت شدم یحال چه یدونینم...باشه تو تییاذ



 سمت به را دستش  که بود چگونه ام چهره حالت دانمینم

 نگران. کرد رها نصفه را اش جمله و کرد دراز صورتم

 :دیپرس

 ؟یخوب.. طرالن_

 :دمیغر و زدم پس شدت به را دستش

 .نزن دست من به_

 .آمد حرف به یشتریب عجز با و کرد نگاهم عجز با

 تا فرستادم رو نبیز داره یتین چه اون دمیفهم که نیهم_

 ..من که کن باور.کنه مطلعت و بزنه حرف باهات

 حالت به خشم و یناراحت شدت از. آوردم باال را دستم

 . بودم افتاده تحوع

 .دمیشن بودو الزم که یچ هر.. سبحان باشه.. باشه_

 به سبحان ی رهیخ نگاه ریز و زدم چنگ را فمیک حال یب

. نداشتم زین را کلمه کی دنیشن تیظرف گرید.رفتم در سمت

 بد را حالم یکاف ی اندازه به مفهومش و سبحان جمالت

 بود ادیز آنقدر وشیدار یطلب جاه و نفرت یعنی.بود کرده

 من از انتقام ی نقشه عمارت ی هییقض دنیفهم محض به که

 من از گرفتنش انتقام لیدل دانستمیم چند بود؟هر دهیچ را

 لیدل.نبود بود زده نامم به پدرم که یعمارت خاطر به تنها

 اش یکودک یها عقده و ها حسادت در شهیر وشیدار انتقام



 که خداروشکر.امدین دنبالم سبحان که خداروشکر.داشت

 .بروم گذاشت

 انگار که بود نیسنگ آنقدر میها قدم. شدم خارج ساختمان از

 بعد دانستمینم. بودند کرده وصل میپاها به یتن هزار سنگ

 .آوردم یم دوام دیبا چگونه ها ماجرا نیا دنیفهم از

********* 

 

 

 حال از داشتم و بود شده کوفته یخستگ شدت از بدنم

 . رفتمیم

 دفتر در که ییچا وانیل دو. خواستیم کوتاه چرت کی دلم

 نیب از را ام یخستگ بود نتوانسته زین بودم دهینوش مدرسه

 .ببرد

 و جسم و بود زده دامن خرابم حال به زین ریاخ مشکالت

 درب و دمیکش یآه. بود داده قرار ریتاث تحت باهم را روحم

 .کردم باز را عمارت

 دنید با شدم، ییرایپذ وارد و رفتم باال که ها پله از

 مشغول یخونسرد با و داده هیتک اُپن به که وشیدار

 . کردم یته قالب بود یچا دنینوش



 او یکس چه بود؟ آمده چه یبرا کرد؟یم چه عمارت در او

 ستین قرار کردمیم فکر چرا بود؟ داده راه عمارت در را

  بشود؟ دایپ ام یزندگ در اش کله سرو ها یزود نیا به

 اصال.. باشد کرده باز او یبرا را در عمه دانستمیم دیبع

  بود؟ کجا عمه

 : زدم صدا را عمه بلند یصدا با و کردم نگاه را اطرافم

 .هههیعط عمههه! عمههه_

. چرخاندم وشیدار سمت به را سرم دمینشن یجواب یوقت

 درون دیکل دسته.کردیم نگاهم یزیآم تمسخر لبخند با داشت

 . داد تکان میبرا را دستش

 تنها عمارت در او با نکهیا فکر. دادم قورت را دهانم آب

 هنوز. برد باال یوحشتناک طرز به را قلبم ضربان ام شده

 نرفته ادمی را بود آورده سرم که ییبال و دارمانید نیآخر

 .بود

 . بپرد باال میها شانه شد باعث بلندش یصدا

 ییکجا هههیعط هههیعط... بزنم صداش منم بزار ستایوا_

 ...بده نشون خودتو

 : دمیپرس نگران

 کجاست؟ عمه_



. گذاشت اپن یرو را شیچا وانیل و کرد تنگ را چشمانش

. برد بشیج داخل را دستش و آمد رونیب آشپزخانه از بعد

 با بعد یکم و داد نشان شیها بیج گشتن مشغول را خودش

 :گفت تمسخر

 بمیج یکی نیا یتو دیشا.. ستین که تو نیا... دونمینم_

 ...باشه

 نیسنگ آنقدر نمانیب سکوت. فشردم هم یرو را میها دندان

 نیطن فضا در دارم کش و بلند یها نفس یصدا که بود

 . دادم انیپا را وامانده سکوت نیا. بود انداخته

 . وشیدار کن تمومش ارویباز مسخره نیا_

 چشمانم به را نگاهش شد ام یختگیر بهم متوجه یوقت

 راهنیپ بیج از یکاغذ بعد.زد یقیعم لبخند و دوخت

 یها نوشته خواندن به شروع و آورد رونیب اش یمشک

 . کرد شیرو

 پلو ریز. گردمیبرم و امامزاده تا رمیم من جان طرالن_

 .کن خاموش هم رو

 نیزم یرو و کرد مچاله را کاغذ. دادم قورت را دهانم آب

 . انداخت

  شد؟ راحت التیخ عمت از نمیا_

 حرف به شد یطوالن نمانیب سکوت یوقت. ندادم را جوابش

 . آمدم



 یپاش یخواست که وقت هر یتونینم.. وشیدار یبر بهتره_

 .نجایا یایب

 و شد دهیکش آتش به هیثان از یکسر در کشیتار چشمان

 عقب عقب و انداخت جانم به ترس حالتش. آمد کینزد

 . افتادم یلعنت شب آن ادی. رفتم

 .دیجنب اریاخت یب میها لب

 :دیلرزیم وضوح به میصدا

 ..عقب برو_

 باورم. رفتم عقب و آمد جلو.آمد جلو ام جمله به توجه بدون

 وشیدار دوباره. است وشیدار یوحش مرد نیا شدینم

 نیهم یاصل وشیدار هم دیشا. بود کرده دایپ یتجل بهیغر

 .بود

 . نفرت از پر. خشم از پر یمرد

 ام ینابود به یزیچ کردم احساس خورد وارید به که پشتم

 .است نمانده یباق

 :دیغر آرام و کرد خم سرم یرو را سرش

 من.. ؟یکن رونیب خونم از منو یبخوا که یباش یک تو_

 ..نجایا امیم بخوام که وقت هر

. کرد قیتزر وجودم یها سلول به را ترس آرامش یصدا

 .آمد یم یکس تا زدیم ادیفر. زدیم داد کاش



 .دادیم نجات رحم یب مرد نیا دست از را من و آمد یم

 بدنم. چسباند تنم به را تنش کبارهی دید که را هراسم پر نگاه

 چه داشت. شد منقبض و سفت اش تنه نییپا با تماس از

  کرد؟یم یغلط

 . کنم اعتراض نداد فرصت یحت. میبگو یزیچ نداد فرصت

 ..کنمیم بخوام که ام یغلط هر_

 و کردم ضعف درد شدت از فشرد میپاها نیب که را شیزانو

 .شد جمع ام چهره

 اش شده پیک یها دندان نیب از را دارش خش یصدا

 .خورد چیپ بهم ام روده و دل و دمیشن

 سر کن خراب خونه ارزش یب یها آدم با مخصوصا_

 ؟..تو.. ره؟یبگ جلومو خوادیم یک...یراه

 

 

 فشار اش نهیس ی قفسه یرو را دستانم. گرفت تهوعم حالت

 آمد ینم باال نفسم. نتوانستم اما.کنم دورش خودم از تا دادم

 .دادمیم جان وارید و او نیب داشتم و

 :دمینال

 ..وشیدار.. کن.. ولم_ 

 :دیغر خشم با و گذاشت میها لب یرو را شیها لب



 ..ببوسمت من یداشت دوست که تو.. ؟یراه سر خانم چرا_

 یا نشانه و رد چیه. بود شده وانهید قطعا. بود شده وانهید

 .شدینم دهید شیرفتارها در عقل سالمت از

 .کرد نابودم آرامش ی زمزمه

 .یعاشقم هنوز دونمیم_

. انداخت یم دستم داشت هم باز. داد فشار را میگلو بغض

 قطره میها اشک. کردیم یباز احساساتم با داشت بازهم

 را کردمیم احساس بدنم در که یزور تمام. شد روان قطره

 .دادم هولش عقب به و کردم جمع

 فکش آورد باال را سرش یوقت. شد دهیکش عقب به قدم دو

 شکست بغضم. دیبگو یزیچ ندادم محلت. بود شده منقبض

 : زدم ادیفر ام هیگر انیم و

.. ؟یتونیم چطوور هاا؟ یباش پست انقدر یتونیم چطور_

. یکرد یباز احساسم با نبود؟ بس یآورد سرم که ییبالها

 روحمو..یکرد ریخاکش و خرد غرورمو.... یشکست قلبمو

 جونم از یچ هاا؟ یخوایم جونم از یچ گهید. یکرد مچاله

  ؟یلعنت یخوایم

 :گفت جانب به حق

.. یگرفت ازم تو و بوده من به متعلق که یزیچ هر_

 . عمارتم.. خانوادم



 از یروز است ممکن کردمیم فکر چرا. بودم احمق چقدر

 شود؟ مانیپش بود آورده سرم بر که ییها بال

 حرص پر و کردم پاک دست پشت با محکم را میها اشک

 . دمیخند

 خدااا.. خداا یوا_

 :دمیغر و دادم دست از را کنترلم

 ینداشت ادی که یبود تو نیا..نگرفتم تو از رو یزیچ من_

 یلیخ که یکس با ی،حتیکن میتقس یکس با محبتتو و عشق

 همه که یبود تو داشت، اجیاحت محبت به تو از شتریب

 ..یخواستیم خودت یبرا فقط کسو همه زویچ

 .کرد یخط خط را اعصابم بدتر پوزخندش

 گولم تونهینم چکسیه..یبزن گولم ها حرف نیا با یتونینم_

 در برات جونش که شرفتیب یبابا اون نه.. تو نه بزنه،

 .. رهیم

 داشت هم هنوز. زدیم را خودش حرف داشت هم هنوز

 ادیفر تا گرفتم را خودم یجلو یسخت به. کردیم حسادت

 .بود گرفته درد ام حنجره که چرا. نکشم

 خودتو یبلد یحساب خودت تو بزنم، گولت من ستین الزم_

 هاتو چشم.. یکرد کارو نیهم ها سال نیا تمام.. یبزن گول

 خودت که یزیچ فقط و یبست بابا یها محبت تمام یرو

 نگاهت محبت و عشق با که یدی،ندیدید رو یداشت دوست



 یدیند.. زدیم حرف ازت افتخار با چقدر که یندید.. کردیم

 یدیند زد، اسمت به رو یبزرگ اون به شرکت که

 همانطور... ینیبب که ینخواست...یدیند زیچ چیه.. وشیدار

 در. زیچ چیه. نگفت یزیچ و کرد نگاهم رهیخ رهیخ

 را میها حرف تا کردم دعا دل در زدمیم نفس نفس کهیحال

 .باشد کرده فکر آنها به یکم فقط یکم و باشد دهیشن

 سخت پوسته در دوباره کرد، دایپ ادامه نمانیب سکوت یوقت

 :گفت یجد و رفت فرو نفوزش قابل ریغ و

 تا وارم دیام.. گردمیبرم حقم برگشتن یبرا یول.. رمیم_

 منه مال که یزیچ خودت و یباش اومده عقل سر موقع اون

 سر خودم روش با شمیم مجبور نه مگه ،یبرگردون بهم رو

 . ارمیب عقلت

 دیتهد مرا داشت.خوردم سر وارید کنار و دمیخند حال یب

 از آب است وقت یلیخ دانستینم و کردیم دیتهد.. کردیم

 .است گذشته من سر

 . رفت و برگرداند را شیرو

 . کردم زمزمه یناراحت با

 ..وشیدار شناسمتینم گهید_

 دندان با و ستادیا شیجا سر اما. برنگشت. دیشن را میصدا

 .دیخند شده پیک یها



 درصد کی اگه.. اصال.معلم خانم یشناسینم منو اصال تو_

 عمارت نیا تو هم قهیدق دو شبا مطمئن یشناختیم منو

 .یموندینم

 

***** 

 

 

 

 حنجره ته از و دیدو رنگ ییآلبالو شش و ستیدو دنبال

 :دیکش ادیفر

 .ماااامااان_

 و دیکوب نیماش ی شهیش به بود نیماش درون که مادرش

 .داد خراش را وشیدار روح بلندش یها ادیفر

 .. کن کمکم.. کن کمکم...ووشیدااار... ووشیدااار_

 با نیماش اما. کرد شتریب را شیها قدم سرعت زده وحشت

 هیثان از یکسر در و کرد حرکت جلو به یشتریب سرعت

 .شد پرتاب یقیعم دره درون

 ی قفسه که یبلند ادیفر با و آمد فرود نیزم یرو زانو با

 همان هم باز.دیپر خواب از شکافت، را اش نهیس



 و دلخراش خواب همان آور، زجر خواب همان.خواب

 . یلعنت یتکرار خواب همان

  شود؟ تمام کابوس نیا بود قرار یک

  شود؟ راحت بود قرار یک

 بود دهیبار چشمانش از که ییها اشک با عرق یها دانه

 .بود کرده جادیا را یزیانگ رقت ی صحنه و شده مخلوط

 پرتاب یا گوشه و دیکش رونیب تنش از را سشیخ راهنیپ

 .کرد

 :دیکش ادیفر و گذاشت اش قهیشق طرف دو را دستانش

 خداااا... خداااا اوووووف اووووف_

 .ستادیا مقابلش و شد اتاقش وارد مهیسراس پدرش بعد یکم

 :دیپرس ینگران با

 ...پسرم؟ شدهیچ.. بابا وشیدار_

 از بهمن کرد، نگاه را بهمن و آورد باال که را سرش

 .کرد وحشت او چشمان یقرمز

 ووواانهید دااارم...شمیم وووااانهید دااارم.. بااابااا_

 بازم.. مامان یاشک یچشما بازم خواب، همون بازم..شممیم

 ...هاش ادیفر و داد

 :دینال و شد یاشک نشیخون چشمان

 ...شدم خسته. باباا شدم خسته_



 نکرده شیرها هم لحظه کی وجدان عذاب ماه دو نیا در

 دادن عذاب از او اما بود ذهن از دور و بیعج شیبرا.بود

. بود شده آزرده هم بد. بود شده آزرده زیانگ نفرت خوشگل

 شیها حرف یوقت از. بود دهید عمارت در را او یوقت از

 فرو موجب که یتکان. بود خورده تکان دلش بود دهیشن را

 . بود شده قلبش شدن بنا نو از و ختنیر

 خواست؟ینم را نیهم او مگر. کردینم درک را خودش حال

 او که یدرد که نیا بکشد، عذاب او مثل زین طرالن که نیا

. دیایب در زانو به او مقابل و کند حس را بود دهیکش سالها

  خواست؟ینم را نیهم مگر

.. بود کرده یبد او حق در واقعا دیشا.بود کرده اشتباه دیشا

 زیچ عشق و یمهربان جز بود طرالن با که یمدت در

 . بود دهیند او از یگرید

 یحساب بود دهیچ شیبرا که یا نقشه با بود؟ کرده چه او اما

 .. بود آمده در خجالتش از

 وشیدار کنار و شد جمع یناراحت شدت از بهمن ی چهره

 . نشست

  ؟یگینم بهش دردتو روانشناسو هی شیپ یرینم چرا_

 :دیغر و شد بلند تخت یرو از خشم با وشیدار

 کنه یغلط چه خوادیم مثال... هیک خر گهید روانشناس_

 روانشناس؟



 و آرام وشیدار خالف بر او لحن. دیشن را پدرش یصدا

 .بود دوستانه

 نابود خودتو یدار تو.. شهینم که ینجوریا پسرم خب_

 . یکنیم

 در را شیها لباس بهمن یها حرف به توجه بدون وشیدار

 .شد اتاقش حمام وارد و آورد

 ریز بهمن د،یرس گوش به اتاق ی ویراد از که اذان یصدا

 .دیکش صورتش یرو را دستانش و کرد دعا لب

 :کرد زمزمه دل ته از و برد آسمان به رو را سرش بعد

 .کن کمکش خودت ایخدا_

 خی به. رفت دوش ریز و کرد باز را سرد آب ریش وشیدار

 به و نکرد یتوجه بدنش یموها شدن خیس و تنش زدن

 یها یکاش با آب برخورد از که یشکل یا رهیدا اشکال

 .دوخت چشم شدیم جادیا حمام

 دره در نیماش شدن پرت ریتصو بست که را شیها چشم

 را چشمانش سرعت به و بست نقش شیها پلک پشت

 .گشود

 د؟یدیم را یلعنت خواب نیا چرا

 داشت؟ینم بر سرش از دست مادرش چرا



 او نباریا اما کردیم آرامش شهیهم خنک آب و گرفتن دوش

 .نشد آرام

 حمام از و دیچیپ کمرش دور  را رنگ یمشک ی حوله

 .شد خارج

 با شیموها کردن خشک و بدنش به زدن ونیلوس از بعد

 .دیکش دراز تختش یرو حوله همان

 که دیترسیم گرید یسو از و بخوابد توانستینم سو کی از

 شش و ستیدو آن ریتصو. شود تکرار خواب آن و بخوابد

 چشمانش مقابل از هم لحظه کی مادرش انیگر چشمان و

 .رفتینم کنار

 .کردیم یکار دیبا. شدینم نطوریا

 .زدیم حرف مادرش با دیبا.. دیبا

 .شود آرام توانستیم نگونهیا دیشا

 

 ی قهی.دیپوش لباس و برخواست تخت یرو از فکر نیا با

 سردش عطر زدن از بعد و کرد مرتب را اش یمشک کت

 .شد خارج اتاق از

 مبل یرو بود، انگشتانش انیم حیتسب کهیحال در پدرش

 .بود برده خوابش



 سر کنار ادداشتی گذاشتن از بعد و نوشت یادداشتی شیبرا

 .شد خارج خانه از پدرش

 راند،یم امامزاده سمت به کهیحال در و شد نشیماش سوار

 .گذاشت شیها لب ی گوشه و زد آتش یگاریس

 محبوبش آهنگ و فرستاد رونیب شیها لب انیم از را دود

 کردیم زمزمه لب ریز را آن وقت هر که یآهنگ.گذاشت را

 .افتاد یم مادرش ادی

 .نواخت گوش آهنگ به و کرد بلند را ضبط یصدا

 

 تو یب من روز نداره مهتاب من شب گرفته ایدن از دلم"

 نداره دمیخورش یحت زمیعز

 

 خسته عاشقم عاشقم یندار باور که نگو

 غصه و غم ایدن هی با یذاریم تنهام که نگو

 

 تو یب من روز نداره مهتاب من شب گرفته ایدن از دلم

 نداره دمیخورش یحت زمیعز

 

 هربار زنهیم تو واسه قلبم یصدا یشنویم

 انگار ام زنده تو واسه رو هرنفسم یشنویم



 

 باور که نگو اری یا خالصه شد تو با من یزندگ ی همه

 " اری یا رمیمیم من تو یب یندار

 امازاده مقابل یوقت. کرد یهمراه آن با آهنگ شدن تمام تا

 .شد ادهیپ و کرد پارک مناسب یجا را نیماش دیرس

. بود خلوت خلوت امامزاده و بود شیم و گرگ هنوز هوا

 مقابلش کرد دایپ را قبر یوقت و گشت مادرش قبر دنبال به

 .کرد رد گریکدی انیم از را انگشتانش و نشست پا دو یرو

 یول... محضه تیخر اومدن نجایا ساعت نیا.. دونمیم_

 یزارینم.. دارم؟ ام گهید ی چاره مگه..  کنم؟ چکار

  بخوابم

. گذاشت لبش ی گوشه و آورد در پاکت داخل از یگاریس

 شدت با را دود و کرد روشن فندک آتش با را گاریس

 .فرستاد رونیب

 :دیپرس کالفه و کرد اخم

 یبگ بهم یخوایم یچ.. هااا؟ خوابم تو یایم همش چرا_

 خانم؟ زهرا

 :دیغر و شد یاشک چشمانش

 ینارحت یبگ یخوایم.. کردم؟ یاشتباه کار یبگ یخوایم_

  ؟...نه یبخشینم منو چوقتیه یبگ یخوایم.. دستم؟ از



 اشک قطره و داد قورت دهانش آب همراه را بغضش

 .دیچک اش گونه یرو یدرشت

 حالم یکنیم فکر.. بخشم؟یم خودمو خودم من یکنیم فکر_

 یکنیم فکر...کشم؟یم نفس راحت یکنیم فکر.. خوشه؟

 یکرد فکر اشتباه...یکرد فکر اشتباه خب.. ستم؟ین ناراحت

 .. مامان

 .دیکوب اش نهیس ی قفسه یرو و کرد مشت را دستش

 وفتمیم شب اون ادی که وقت هر رم،یگیم شیآت دااارم من_

 ادیم ذهنم تو شیاشک یچشما که وقت هر... رمیگیم شیآت

 فتمیم روز اون یها حرف ادی که وقت هر..رمیگیم شیآت

 .رمیگیم شیآت

 دود.زد گارشیس به یقیعم پک و یکرد پاک را اشکش

 . آمد رونیب شیها لب از کلمات با همراه گاریس

 کال خواستیم دلم که یجور.. بودم متنفر ازش دونم،یم_

 چشم اصال که یجور بزنم، خطش هممون یزندگ از

 عمارت رفتم که یموقع از.. از یول... یول نداشتم دنشوید

.. گفتم..زد بهم هارو حرف اون که یموقع از... دمشید

 ادهیز دیشا.. کردم ظلم حقش در دیشا... کردم اشتباه دیشا

 .. کردم یرو

 :دیغر و کرد پرت خاک یرو را گاریس

 ..که کنم چکار.. رمیبگ آروم که...کنم چکار دونمینم_



 دادن ادامه از مانع کنارش یا دهیخم رمردیپ حضور

 هوا در را اش یبیج قرآن رو سبزه رمردیپ. شد حرفش

 :دیپرس حال یب و داد تکان

 بخونم؟ قرآن براش_

 رمردیپ. گذراند نظر از را رمردیپ و دیکش یآه وشیدار

 و داشت تن به یرنگ یخاک ی پاره و مندرس ژاکت

 ییخودنما چشمانش کنار یدرشت و زیر یها چروک

 .کردیم

 :داد را رمردیپ جواب مکث با وشیدار

 .بخون_

 وشیدار و کرد الرحمن ی سوره خواندن به شروع رمردیپ

 نجایا به پدرش و عمه با که هربار که کردیم فکر نیا به

 .خواندندیم مادرش آرامش یبرا را سوره نیا آمد یم

 که بود نیا اش یبعد فکر و سپرد گوش سوره تالوت به

 بخش آرام و بایز صوت نیا شیها گوش که ستیادیز مدت

 .است دهینشن را

*** 

 

 



 هنوز او و بود گذشته ماه دو درست. بود گذشته ماه دو 

 نیا و بود دهیند را او.بود دهیند را زیانگ نفرت خوشگل

 . بود داده آزار را او بیعج دنیند

 لبخند دارش، موج یموها ریتصو اما بود، دهیند را او

 مقابل از هم لحظه کی براقش چشمان نش،ویدلنش و قیعم

 اشک برق بار نیآخر که یچشمان.بود نرفته کنار چشمانش

 . داشت

 کی را دلش او دنیند یروز کردینم هم را فکرش چگاهیه

 یب یها یمهربان و او دلتنگ. شود تنگش دل و کند یطور

 یها شرطش،محبت و دیق یب یها محبت و او اش، وقفه

 .اش عاشقانه شرط و دیق یب

 اش یچوب دراور و نهییآ مقابل و برداشت قدم جلو به

 .ستادیا

 :دیغر و دوخت نهییآ در کشیتار چشمان به ینگاه

  ؟..یچند چند خودت با.. ها؟ یچند چند خودت با تو_

 شیبو خوش عطر و نشست درآور یرو محکمش مشت

 .شد چپه درآور یرو

 روشن را لشیموبا ی صفحه.دیلرز لشیموبا لحظه همان

 .سبحان طرف از. داشت امیپ. کرد

 افتاد شیابروها نیب یقیعم خط کرد باز که را امشیپ



 یدوست رو زارمیم پا نه مگه ریبگ فاصله دختر اون از"

 "کنمیم مونتیپش اومدنت ایدن به از سالمونو چند

 عمارت به او که بود گفته سبحان به احمق دختر آن یعنی

 او به هم سبحان که نداشت خبر هنوز یعنی است؟ آمده

  است؟ گفته دروغ

 بلند یصدا با. بود بیعج بعدش هیثان چند العمل عکس

 احساس اش نهیس ی قفسه در را یبد درد و دیخند.دیخند

 .کرد

 اش شده پیک یها دندان نیب از و شد قطع کبارهی اش خنده

 :دیغر

 یآقا اره؟یم در فکرو روشن یآدما یادا داره یک نیبب_

 . زن خنجر پشت از یآقا.وزیپف

 .کرد پیتا یعصب

 چند قیرف داده بشیفر که یکس با دلدادش دونهیم طرالن"

 "شده؟ کینزد بهش یدلخوش محض فقط و بوده ساله

 .زد یزیآم جنون لبخند و کرد ارسال را امیپ

 .گرفت آتش شد ظاهر صفحه یرو که سبحان امیپ

 بدجور دلدادش که نهیا مهم. بزرگمهر یآقا ستین مهم نایا"

 اعتمادشو. ارهیم در دلش از شده که هرجور و شده مونیپش

 حداحقل. بشه کشینزد یمگس چیه زارهینم و کنهیم جلب

 "جبرانه قابل من اشتباه



 پیتا و زد یشخندین. بود او مگس از منظورش! مگس

 .کرد

 تصرف قبل ها سال من رو یگذاشت پا روش تو که یخاک"

 عقب یبکش نفعته به پس.. کاشتم، توش بزرمم یحت کردم،

 "دلداده یآقا

 جمالت نیهم با را سبحان د،یفهم نکرد افتیدر یامیپ یوقت

 یرو را لشیموبا شد باعث هم نیهم.است کرده چیپ لهیفت

 .برود حمام سمت به و بگذارد درآورش

 :کرد زمزمه حال همان در

 .رهیم جیگ سرش یک نمیبب ،یبچرخ تا بچرخ_

 از بعد و کرد خشک را شیموها آمد، رونیب که حمام از

 شلوار و کت. رفت شیها لباس کمد سمت به ونیلوس زدن

 .گذاشت تخت یرو و آورد در را اش یمشک

 د،یپوش که را اش یمشک شلوار و رنگش یطوس راهنیپ

 نهییآ در خود به ینگاه.کرد تن زین را اش یمشک کت

 تیهدا باال به انگشتانش با را شیموها یجلو و انداخت

 .کرد

 باال یکم شیها لب ی گوشه. بود لیتکم زیچ همه

 .داشت دادن انجام یبرا یادیز یکارها امروز.رفت

 

 



 در و کرد پارک سما ی دخترانه ی مدرسه مقابل را نیماش

 به بود کرده خوش جا شیابروها نیب یقیعم خط کهیحال

 بعد طرالن العمل عکس دانستینم.شد رهیخ مدرسه درب

. ندیبب دوباره را او خواستیم دلش فقط ست،یچ دنشید از

 .نبود مهم اش هیبق

 و کرد خاموش را نیماش د،یکش طول طرالن امدنین یوقت

 و آورد در را گارشیس پاکت. داد هیتک یصندل پشت به

 آتش با را آن خواست که نیهم.گذاشت لبش ی گوشه ینخ

 . گرفت آتش و دید را سبحان نیماش کند روشن فندک

 :دیغر خشم از پر

 .ذاتت اون به تف یا_

 از خواست که نیهم و برگرداند پاکت داخل را گاریس

 چشمانش.آمد رونیب مدرسه در از طرالن شود ادهیپ نیماش

 .کرد نگاهش دقت با و کرد تنگ را

 بلندش بوق با سبحان یوقت. بود نشده سبحان متوجه هنوز

 شوکه و چرخاند را سرش طرالن کرد خود متوجه را او

 .شد دور نیماش از و گفت یزیچ اخم با بعد.کرد نگاهش

 داد تکان سر وشیدار

 .نهیا.. آها_

 را نیماش ناچار به زین وشیدار. افتاد راه دنبالش سبحان

 ظاهرا سبحان. افتاد راه دنبالشان دور از و کرد روشن



 طرالن اما شود سوار طرالن تا کردیم اصرار داشت

 .کردیم مقاومت

 :دیغر وشیدار ستادیا شیجا سر کالفه طرالن یوقت

 نشو سواار.. نشو سواار_

. افتاد راه دوباره و دیتوپ سبحان به زین طرالن بعد یکم

 او ممتد یها بوق به یواکنش و نداد محل را سبحان یوقت

 لبخند وشیدار.شد دور و داد گاز سبحان نداد نشان

 یوقت. کرد شتریب را نیماش سرعت و زد یا روزمندانهیپ

 و دیکش نییپا را پنجره یدود ی شهیش دیرس طرالن کینزد

 . زد شیصدا یبلند نسبتا یصدا با

 ..معلم خانم یهو_

 چشمانش مردمک و دیپر باال وضوح به طرالن یها شانه

 چند هر.دیترسیم او از دختر نیا! یلعنت.شد گشاد او دنید با

 از که داشت هم حق بود کرده او با که ییکارها از بعد

 . بترسد وشیدار

 :گفت یجد و کرد اخم کرد، نگاهش شوکه طرالن یوقت

 .رسونمتیم نیبش_

 .کرد اخم متقابال هم طرالن

 .رمیم خودم_

 :دیغر وشیدار که فتدیب راه خواست و



 .شو سوار. خانما خانم نکن لج_

 .افتاد راه و کرد مرتب دوشش یرو را فشیک طرالن

 .برم ادهیپ خوامیم کنم،ینم لج_

 کنترل و افتاد راه دنبالش نیماش با کم سرعت با وشیدار

 .بود سخت شیبرا او یباز لج از بعد خشمش

 دوست البد ؟یکنیم ناز چرا گهید. رسونمتیم نیبش گمیم_

 مثل ن؟یماش تو بندازمت و بشم کار به دست خودم یدار

 بخوام من منتها! یآبک کیرمانت ی عاشقانه یها لمیف نیا

 . شهیم ییجنا لممونیف ژانر شم کار به دست

 .داد جواب یجد کند نگاهش آنکه یب طرالن

 یستین بلد یحت. نکن دیتهد منو هم یخودیب.باش ساکت_

 .. و یکن رفتار متشخص آدم هی مثل

 :دیپر حرفش انیم حوصله یب وشیدار

  ام؟ یمتشخص آدم من گفته بهت یک_

 ی حوصله اصال.فرستاد رونیب صدا پر را نفسش طرالن

 . رو ادهیپ در هم آن. او با بحث مخصوصا. نداشت بحث

 :کرد زمزمه دهیرنج و کالفه

 داره یلزوم چه هم، بعدش. برم ادهیپ خوامیم گفتم که بهت_

.. ؟یکرد که ییکارها با مخصوصا ام،یب باهات بخوام که

 !یکنیم توجه جلب کارهات نیا با یدار چون برو االنم



 

 

 

 رفتار محتاط یکم کرد یسع و دیکش یقیعم نفس وشیدار

 . کند

 .کنمینم تتییاذ. ایب...بزنم حرف باهات خوامیم نیبش ایب_

 نگاهش مستاصل طرالن شد باعث اش دوستانه و آرام لحن

 را دارد که یاحساس بود قرار بار چند ها چشم نیا.کند

  ندهد؟ بروز خود از زیچ چیه و کند یزندان

 :کرد زمزمه و زد پلک آرام دید را او دیترد که وشیدار

 .. ایب_

 رد،یبگ قرار ییجا تنها وشیدار با خواستینم دلش نکهیا با

 یجا جلو یصندل در و آمد کوتاه مکث، یکم از بعد

 توجه جلب مردم یجلو نیا از شیب خواستینم دلش.گرفت

 . کند

 طرالن اما ببندد را کمربندش خواست و شد خم وشیدار

 :گفت و چسباند در به را خودش

 .بندمیم خودم_



 بد. بود دهیرنج طرالن.افتاد راه و داد تکان یسر وشیدار

 خسته طرالن ستادندیا که قرمز چراغ پشت.بود دهیرنج هم

 :آمد حرف به نشانیب سکوت از

 .یبگ یخواستیم یچ.. بگو خب_

 :دیپرس و فشرد فرمان دور را انگشتانش وشیدار

 ؟یدار اعتماد پسره نیا به چقدر_

 .بود متعجب طرالن لحن

 پسره؟ کدوم_

 . دنبالت بود اومده که یهمون_

  ؟!سبحاان_

 . همون. آره_

  ؟یکردیم بمیتعق یداشت_

 . نداد را جوابش و شد تر قیعم وشیدار اخم

 یکم از بعد و کرد نگاهش حرف بدون لحظه چند طرالن

 . آمد حرف به مکث

 .دارم اعتماد بهش_

 از قبل! ماه چهار ماه سه دوماه،.. بوده؟ باهات ماه چند_

  ؟یبود اون با منم

 . لرزدیم طرالن یصدا کرد احساس



 . هست ماهه چند_

 :دیغر و زد یشخندین وشیدار

 تیزندگ تو ماه چند فقط که آدم هی به یتونیم چطور آخه_

 ؟یبر اونور و نوریا باهاش و یکن اعتماد بوده

 واکنش موضوع نیا به انقدر دارد چرا دانستینم هم خودش

 مهم شیبرا یک موضوع نیا دانستینم اصال. دهدیم نشان

 . است شده

 .آمد حرف به خشم با و داد باال را شیابروها طرالن

 با که یکس...زنهیم حرف اعتماد از داره یک نیبب_

 کینزد بهت انتقام قصد به و کنهیم یباز آدم احساسات

 بهت پشت از و زنهیم جا دوست خودشو که یکس شه،یم

 باهام اعتماد به راجع یتونیم اصال تو... زنه،یم خنجر

 ... وش؟یدار یتونیم واقعا... ؟یبزن حرف

 آتش و سوخت شیها نفس و شد منقبض وشیدار فک

 سوهان شیها حرف و دیشن را طرالن یصدا. گرفت

 .شد روحش

 ینجوریا یدار که یشناسیم سبحانو کجا از بعدش،تو_

 نکردن اعتماد از یجور هی هاا؟ ؟یزنیم حرف بهش راجع

 و یبود شیمیصم دوست انگار که یزنیم حرف اون به

 ..یشناسیم دستت کف اندازه به اونو



 استخوان درد به و فشرد هم یرو را شیها دندان وشیدار

 دختر نیا به را تیواقع توانستیم کاش. نداد یتیاهم فکش

 بدتر زیچ همه تیواقع گفتن با دیترسیم. دیترسیم اما د،یبگو

 . شود خراب او شیپ شتریب تشیشخص و شود

 . دیشن را شیصدا دوباره

 باهام یکس به کردن اعتماد به راجع یتونینم تو.. نه_

 به نسبت رو هیبق اعتماد یبلد راحت که تو ،یبزن حرف

 .. یکن دار خدشه خودت

 . آمد حرف به فکر یکم از بعد وشیدار

 .بدم هشدار بهت خواستمیم فقط من_

 . زد داد پروا یب طرالن

 یچ ؟یبد هشدار بهم یبخوا که شد باعث یچ چرا؟_

 ی چکاره تو مگه هاا؟ یکن کمک بهم یبخوا که شد باعث

 ... ؟یعشقم ای ،یسمییر ،یدوستم! یپدرم ،ی؟برادرمیمن

. کرد پارک یا گوشه را نیماش و زد راهنما وشیدار

 طرالن دوخت او به را نگاهش یوقت و برگرداند را سرش

 قد او یها حرف با غرورش. زد خی نگاهش یسرما از

  داد جواب رحمانه یب و کرد علم

 نیا از شتریب نخواستم. سوخت برات دلم فقط. کدوم چیه_

 . یبش له

 . داد تکان را سرش و دیخند یدرماندگ با طرالن



 یحت پس... یستین من چکسیه تو ،یگفت که همونطور_

 . این طرفم هم گهید..بزرگمهر یآقا.. یکن ترحم بهم یتونینم

 نیماش از وشیدار ترسناک و رهیخ نگاه برابر در و گفت

 ییبال چه ها حرف نیهم زدن با که دیند و گفت. شد ادهیپ

 یها آشوب و ها یآشفتگ با را او و گفت. آورد او سر

 .گذاشت تنها درونش

**** 

 

 

  نجا؟یا نیایب که شد باعث شتریب یزیچ چه_

 بود رنگ یخاکستر سرتاسر شیموها که یانسالیم مرد به

 در خواستیم دلش یلیخ.کرد تنگ را چشمانش و کرد نگاه

 و گرفت را خودش یجلو اما. پدرم دیبگو روانکاو جواب

 :داد جواب یجد

 مدام که یخواب. نمیبیم دهنده آزار خواب هی که ماهه چند_

 . گرفته ازم روزمو و شب و شهیم تکرار داره

 و کرد نگاه وشیدار ی شده مشت دست به روانکاو مرد

 :دیپرس

 تونهیم یچ آزاردهنده خواب نیا علت نیکنیم فکر و_

  باشه؟



 یب نقاب و کرد کج اش شانه سمت به را سرش وشیدار

 . زد اش چهره به یتفاوت

 .دونمینم_

 رخ براتون یخاص ی حادثه ای اتفاق مذکور مدت در_

  داده؟

 شیبرا دادن حیتوض.داد قورت را دهانش آب وشیدار

 . بود دشوار

 ! افتاده ییها اتفاق هی بله_

  ؟ییها اتفاق چه مثل_

 نوک کت و انداخت گرشید یپا یرو را شیپا وشیدار

 از شیها لب بار چند.کرد مرتب وسواس با را اش یمداد

 تینها در و دیبگو یزیچ نتوانست اما گرفت فاصله هم

 . دوخت روانکاو مرد یها کفش به را نگاهش

 . دیشن را روانکاو مرد یصدا

 د؟یدار شرم گفتنش از شما که هیزیچ_

 . داد جواب اوردیب باال را نگاهش آنکه یب وشیدار

 .سخته یلیخ برام گفتنش که هیزیچ_

 انداخت هم یرو را شیپا او از تیتابع به زین انسالیم مرد

 :دیپرس یآرام لحن با شد یطوالن وشیدار سکوت یوقت و

  بزرگمهر؟ یآقا نه ای کنم کمکتون نیخوایم_



 یطوس چشمان به میمستق و آورد باال را نگاهش وشیدار

 در را سرش.کرد نگاه بود شلوارش و کت همرنگ که مرد

 :گفت روانکاو مرد و داد تکان او جواب

 به راجع یقضاوت چیه من.دیباش صادق من با لطفا پس_

 هاتون صحبت نیباش مطمئن. کنمینم تتونیشخص و شما

 . ماند خواهد محفوظ من شیپ

 نفس.افتاد فکش و گونه نیب یخط و شد فشرده وشیدار فک

 حرف به یسخت به ،یطوالت یمکث از بعد و دیکش یقیعم

 . آمد

... نفرو کی و کردم اشتباه یلیخ کار هی من.. من راستش_

 .کردم آزرده یلیخ نفرو کی

 د؟یکنیم گناه احساس نیکرد که یکار بابت االن و_

 زین را راهنشیپ دوم ی دکمه و دیکش اش قهی به یدست

 . گشود

 . بله_

 یآشفتگ و شبانتون یها کابوس علت نیکنیم فکر و_

  باشه؟ تونهیم نیکرد که یکار نیهم تونیروح

 . بله_

 بوده؟ یچ نیکرد که یکار اون بپرسم شهیم_



 شیبرا دنیکش نفس کرد احساس و رفت باال قلبش ضربان

 .است شده دشوار

 بودم متنفر ازش که نفر کی به..که نفر کی به...من_

 دروغ بهش کردم سواستفاده احساسش از.رسوندم بیآس

 ... و گفتم دروغ بهش.. و گفتم

 نامنظم و تند شیها نفس و فشرد شیگلو یرو را انگشتانش

 . شد

 .تونمینم..بگم تونمینم_

 :کرد زمزمه و برخاست شیجا از آشفته

 .باشه یکاف جلسه نیا یبرا کنمیم فکر_

 

 

 و خودکار بود کردن ادداشتی حال در که روانکاو مرد

 .برخاست جا از و گذاشت زیم یرو را برگه

 به که یبرد تیوا ی تخته سمت به و کرد اشاره مبل به

 .برداشت قدم بود شده نصب وارید

 .بزرگمهر یآقا دینیبنش_

 روانکاو مرد یوقت و کرد نگاه مرد به مستاصل وشیدار

 مبل یرو آورد برزبان را اش خواسته دوباره

 .بود سوختن حال در بدنش و بود معذب.نشست



 . است سوزن از پر مبل یرو کردیم احساس

 یا رهیدا و برداشت را رنگ یمشک کیمژ روانکاو مرد

 .دیکش تخته یرو

 دیسف را گرید طرف و کرد یمشک را رهیدا طرف کی

 .گذاشت

 ی نقطه و رهیدا یمشک طرف در یرنگ دیسف ی نقطه سپس

 .گذاشت دیسف طرف یرو یاهیس

 دیچرخ وشیدار سمت به بعد

 ه؟یچ نماد دمیکش تخته یرو که یشکل نیا نیدونیم_

 و اهیس رنگ دنید با و کرد جمع را شیابروها وشیدار

 :گفت دیسف

 ! ؟یبد و یخوب_

 .بست را کیمژ در روانکاو مرد

 شب، مثل.ها تضاد یگانگی بگم بهتره ای. ها تضاد نماد_

 ،یاهیس ،یدیسف. یخوب یبد تابستان، زمستان، روز،

 دهیشن رو انگی و نیی ی کلمه دیشا.ییروشنا ،یکیتار

 .دیباش

 . داد حیتوض و کرد اشاره شکل به

 دهید انگی و نیی شکل داخل که یمتضاد یهانقطه_

 خودش حداکثر به یوقت نیی که مفهومه نیا به شودیم



 و داره رو انگی درونش در بشه تموم خوادیم و برسه،

 در برسه خودش حداکثر به خوادیم انگی که هم یوقت

 یگرید بشه، تموم یکی یوقت یعنی دارده رو نیی درونش

 نیی.کندیم دایپ ادامه چرخه نیا و کنهیم رشد درونش در

 . ییروشنا نماد انگی و یاهیس نماد

 قابل ما تیشخص یحت و یزندگ در ها نماد نیا ی دو هر

 یها بخش. خوب صفات و بد صفات مثل. هستش تیرو

 گنیم بهش که. ما تیشخص ی یمنف یها بخش و خوب

 .هیسا

 تر متعجب و کرد نگاه را روانکاو مرد متعجب وشیدار

 دیپرس

 ! هیسا_

 .هیسا بله_

 : داد ادامه و کرد اشاره طرح رنگ یمشک بخش به

 یمنف یها بخش هیبگم،سا بهتون دیبا ؟یچ یعنی هیسا حاال_

 گرفته دهیناد شده، سرکوب که ماست تیشخص ی رهیت و

 که ییها بخش. شده داده قرار روش یبزرگ سرپوش و شده

 .نکرده دایپ ییخودنما و بروز ی اجازه یلیدل هر به

 و داد تکان سر بود رفته فرو فکر به کهیحال در وشیدار

 :داد ادامه روانکاو مرد



 هیسا هم شما بگم دیبا بزرگمهر، یآقا شما مورد در و_

 از که ییها هیسا.نشده رفتهیپذ هنوز که دیدار ییها

 .دیکنیم گناه احساس ای دیهست شرمسار بروزشون

 بخش آرام یصدا دوباره بعد یکم و دیکش یآه وشیدار

 .دیچیپ گوشش در روانکاو مرد

 سرکوب تونیناراحت و ترس خشم، علت بگم بهتون دیبا_

 رفتهیپذ دیبا که هست یمنف یها بخش و ها هیسا نیهم

 و ها هیسا نیا شما نکهیا محض به.بشه داده بروز و.بشه

 رو شهیم اشتباهاتتون شامل که شده سرکوب یها بخش

 و میکن دایپ هارو هیسا نیا یریگ شکل علت میتونیم دیریبپذ

 راجع خوامیم ازتون شروع یبرا.میبرس جهینت به تر عیسر

 از و نیکن صحبت خودتون با ییتنها در اشتباهاتتون به

 .دیکن بازگو برام اونهارو بعد جلسات

 از هم هنوز او. گرفت فرا را وشیدار وجود یقیعم ترس

 که ییها هیسا.بود زانیگر شیها هیسا و یمنف یها بخش

 ییها هیسا. بگذارد سرپوش ها آن یرو خواستیم همچنان

 .کنند تیرو را آن گرانید دیترسیم که

 جلسات باشه الزم کنمینم فکر. هیچ مشکل شدم متوجه من_

 کنم مراجعه بهتون بعد

 یصدا باز که را در. رفت در سمت به و برخاست جا از

 .دیشن را روانکاو مرد



 تتونیشخص یمنف یها بخش و خودتون از که یوقت تا_

 . بزرگمهر یآقا دیکن جادیا یرییتغ نیتونینم دیکن فرار

 : کرد زمزمه لب ریز و دیکوب را در وشیدار

 .درک به_

 

*** 

 

 

 نگاه تنش یجلو را رنگ یصورت یتور خواب لباس نینگ

 :دیپرس بلند یصدا با و داشت

  خوبه؟ نیا نیبب طرالن_

 . زد چشمک و دیچرخ

  اد؟یم بهم_

 او یجا به. بود نبرده ایح و شرم از ییبو واقعا دختر نیا

 .گرفت رنگ من یها گونه

 .بشنون ستین الزم همه. آروم نینگ_

 :گفت عشوه پر و کرد نازک یچشم پشت

 .بشنون منو یصدا بخوان هم خدا از چراا؟_

 :دیغر و داد تکان هوا در را دستش کف بعد



 بلد اصال.بشه تو شوهر خوادیم که یبدبخت اون چارهیب_

 .یایب عشوه ذره هی یستین

 شده نیغمگ من اما.بود شهیهم مانند شیها یشوخ

 اما. احمقانه ای ینکردن باور هم دیشا. بود بیعج دیشا.بودم

 وشیدار با که یدوران. کنم ازدواج یکس با خواستمینم من

 و رابطه نیا دنیرس جهینت به فکر به مدام بودم گذرانده

 به کنارم در گرید کس به کردن فکر و. بودم او با ازدواج

 نیهم یبرا.بودم آور مرگ میبرا میزندگ کیشر عنوان

 :کردم زمزمه یادیز باغم

 فکر من تازه. امیب عشوه دیبا یک یبرا مغازه تو آخه_

 . نینگ کنم ازدواج کنمینم

 . کرد نگاهم چپ چپ نینگ

 .رهیبگ تورو ادیب ستین قرار هم یکس حاال خب،_

 و شد حالم متوجه انگار. شدم ریدلگ من اما. کردیم یشوخ

 .دیکش را لپم لبخند با

 .رنیبگ تورو انیب باشه هم خداشون از کنم،یم یشوخ_

 دنیپرس نظر از بعد.فتمیب خنده به شد باعث کالمش غلظت

 را لباس گرفت میتصم باالخره شتریب تامل و فروشنده از

 .بخرد

 و شده خارج مغازه از باهم کرد حساب که را لباس پول

 .میشد پاساژ وارد



 نینگ که میبود زدن حرف و پاساژ در زدن دور حال در

 شیها کیپالست و کرد برخورد یمرد ی نهیس به محکم

 .شد ولو نیزم یرو

 زد رونیب کیپالست از که رنگ یصورت خواب لباس

 یزیابرور عیما و شود خم تا دمیکوب نینگ دست به محکم

 .بردارد نیزم یرو از را

 شد خم وقفه یب مرد دهد نشان یواکنش او نکهیا از قبل اما

 و ستادیا صاف کیپالست داخل لباس دادن جا از بعد و

 . داشت نگاه نینگ سمت به را ها کیپالست

 و زد یپهن لبخند افتاد نینگ به چشمش نکهیا محض به

 .زد برق چشمانش

 ن؟ییشما خانم نینگ یواا_

 اخم و گرفت ناشناس مرد دست از هارا کیپالست نینگ

 .کرد

 شماا؟_

 به توجه یب و گذاشت شیها لب یجلو را دستانش مرد

 :گفت یبیعج اقیاشت و شور با نینگ سوال

 شما به شهینم باورم یوااا_

 .خداروشکر...خداروشکر.خوردم

 نیا. گرفتم را ام خنده یجلو یسخت به و گرفتم گاز را لبم

 بود؟ آشنا نکند بود؟ که گرید ناشناس مرد



 :دیغر و رفت سمتش یا غره چشم نینگ

 .نشناختمتون_

 یمهمون تو که ام یهمون. وشیدار دوست. هستم آرش من_

 اد؟یم ادتونی. بودم اومده وشیدار همراه شما

 :گفت یخونسرد با و کرد کج را شیها لب نینگ

 .ادینم ادمی شمارو اصال نه_

 

 

 

 .آمد حرف به یواضح حرص با نام آرش مرد

 تو که ام یهمون من. ادین ادتونی منو شهیم چطور یوااا_

 ...که یهمون بودم نشسته وشیدار کنار یمهمون

 :دیتوپ ینیبدب با و کرد تنگ را چشمانش نینگ

 که فرستاده خط هفت دراز بابالنگ اون هم تورو نکنه_

 آره؟ ؟یکن طرالنو یجاسوس

 هم من یها گوش گفت که یزیچ با. زد داد را آخر ی کلمه

 .کردم نگاه را آرش آقا واج و هاج و شد زیت

 روزها نیا وشیدار.ندهم بروز را ام یناراحت نتوانستم

 .بود کرده دار حهیجر را احساساتم بدجور



  آرش؟ آقا آره_

 .شد درشت آرش چشمان

 رموزیش کافه بودم اومده فقط من. نه نیکن باور_ 

 در اصال. گرفتم آنتراکت حضرت یاعل از هم بزور.بخورم

 یلیخ دهینم اجازه اونم. ستمین هم وشیدار یکارها انیجر

 و صاف من مثل.هیمول آدم کال.میباش کارهاش انیجر در

 . ستین ساده

 به آرنجش با نینگ.رمیبگ را ام خنده یجلو نتوانستم نباریا

 یشنهادیپ تا داد جرعت آرش به انگار ام خنده. دیکوب کتفم

 .کند مطرح را بود ذهنش در که

 کنم؟ دعوت کافه به شمارو تونمیم_

 . شد یجد کبارهی بعد.دیخند بلند نینگ

 رینخ آره؟ یکن دراز بابالنگ اون شیپ مونویجاسوس که_

 . یتونینم

 .دینکش عقب آرش آقا

 یاتفاق االن. نفرستاده وشیدار منو خانم نینگ نیکن باور_

 اجازه کنمیم خواهش. کردم برخورد شما به خوبم شانس از

 .. و کنم یخواه عذر ازتون نیبد

 . کرد قطع را اش جگله نینگ

 .آرش یآقا منتظرم_



 و کرد اشاره بود یکینزد آن که یا کافه به آرش آقا

 .کرد اصرار

 .کنم یخواه عذر ازتون تا نیایب همراهم نییبفرما_

 .انداخت باال را شیابرو یتا کی نینگ

 ما آرش ی آقا ریخ نه. شهیم خاله پسر هم زود چه اوه اوه_

 .میدار شما با رفتن کافه از یمهمتر یکارها

 و گرفت را دستم. دیبگو یگرید زیچ آرش آقا نداد فرصت

 .دیکش خودش دنبال مرا

 ی اجازه ام خنده به پاساژ از شدنمان خارج محض به

 :دیپرس متعجب نینگ. دادم ییرها

 ؟یخندیم یچ به_

 .گذاشتم میها لب یجلو را دستم

 .بود لهیپ و لهیشیب یلیخ طفلک... آرش آقا به_

 :گفت یبدجنس با

 .دیکش حرف زبونش ریز از شهیم راحت یلیخ آره_

 :دیپرس و دیخند. کردم نگاهش چپ چپ

 یخوایبزنم؟م مخشو برگردم یخوایم ه؟یچ نظرت ها_

 بشه؟ سیسرو دراز بابالنگ دهن کنم یکاری

 :دمیغر و زدم اش شانه یرو یا ضربه



 .نینگ یا وونهید که خدا به_

 .زد یچشمک و دیخند

 .دونمیم_

 

******* 

 

 

 نگاه را سرم پشت و برگشتم بار نیچندم یبرا

 در رنگ یمشک یایپرش آن نیسرنش کردمیم احساس.کردم

 به و بود خلوت کوچه. نشست برتنم لرز.است بمیتعق حال

 حال در من از یدور نسبتا ی فاصله در که ایپرش آن جز

 .نبود کوچه در ینیماش بود حرکت

 مارکت سوپر کینزد یوقت. دمیبخش سرعت میها قدم به

 کنارم از یوحشتناک سرعت با رنگ یمشک یایپرش دمیرس

 .گذشت

 قلبم یرو را دستم. کردم احساس را قلبم ختنیر فرو

 نفس و کردم باز را دهانم. بود شده دیشد ضربانش. گذاشتم

 دچار بود افتاده میبرا که یاتفاقات از بعد. دمیکش یقیعم

 .بودم شده یبیعج اضطراب و ینگران



 تییسکویب و لیپاست ها بچه یبرا و شدم مارکت سوپر وارد

 .رفتم موسسه سمت به بعد. دمیخر مادر

 داستان کتاب شانیبرا و بود ها بچه به نگاهم که یمدت تمام

 ییجا.کردیم ریس دست دور ییجا در ذهنم خواندمیم

 کرده پر را فضا رنگارنگ یها گل عطر که  سرسبز

 .داشتم اجیاحت ییتنها به.باشد

 .خودم با خودم. باشم تنها یکم که ییجا

 سمت به گذراندم وقت ها بچه با یکاف ی اندازه به یوقت

 .رفتم بود آنجا یمیابراه خانم که یاتاق

 یا ماهه چند کودک و نشسته نیزم یرو یمیابراه خانم

 .بود آغوشش در زین

 .بودنش آورده نجایا به تازه انگار.بودم دهیند را کودک نیا

 مقابل. شدم اتاق وارد یمیابراه خانم ی اشاره با و زدم در

 را اسمش که یکودک به را نگاهم و نشستم یمیابراه خانم

 .دوختم دانستمینم زین

 :دمیپرس و کردم نوازش را پشتش

 نجایا شیپ ی هفته نجا؟یا نیآورد یک رو کوچولو نیا_

 .نبود

 حیتوض مکث با و دیبوس را کودک یشانیپ یمیابراه خانم

 .داد



. موسسه در دم بودن گذاشته شیپ روز هی رو کوچولو نیا_

 .بود نزده خی سرما از که خداروشکر

 آغوش در یبرا را دستانم و نشست اشک به چشمانم

 .کردم دراز دنشیکش

 کنم؟ بغلش تونمیم_

 آغوشش در. داد دستم به را کودک و زد یمهربان لبخند

 نگاهش عشق با.دمیچیپ دورش را دستانم اطیاحت با و دمیکش

 .کردم نوازش را شیا پنبه و کوچک ی چانه و کردم

 :دمیپرس حال همان در

 ه؟یچ اسمش_

 .ستاره_

 چشمان.دیچک کوچکش اش یگندم ی گونه یرو میها اشک

 .بود شده میها اشک زشیر باعث معصومش رنگ یا قهوه

 :دیپرس که دمیشن را یمیابراه خانم یصدا

 جان؟ طرالن یکنیم هیگر چرا_

 .دادم قورت دهانم آب همراه را بغضم

 اونم. کنن ولش در دم تونستن یچجور. براش ناراحتم_

 .سرما نیا یتو

 .دیکش میبازو به یدست



 ازشو یدار نگه طیشرا دیشا. جان طرالن نکن قضاوت_

 .نداشتن

 خم سرش یرو را سرم و دمیچیپ دورش شتریب را دستانم

 .دادم جواب عطرش خوش ی گونه دنییبو حال در. کردم

 .. اگه.. ؟یچ شدیم شیزیچ اگه... خواستنشینم گهید دمیشا_

 زین کودک نیا طیشرا اما بود گرید یجا از ام یناراحت

 .بود کرده تر خراب را خرابم حال

 انداخت، هیگر به زین را کوچولو ستاره میها هیگر یوقت

 شیپا یرو و گرفت آغوشم از را او یمیابراه خانم

 .خواباند

 نیسنگ اش یپف یها پلک بعد یکم.خواند ییالال شیبرا بعد

 .رفت فرو خواب به و شد

 طرالن؟ کرده ناراحتت یچ_

 .دوختم یمیابراه خانم چشمان به را نگاهم و دمیکش یآه

 .خرابه اوضاعم کمی دایجد.یچیه_

 .بود تر مهربان اما لحنش. زد یمهربان لبخند

 زمستون شهیهم. شهیم درست یچ همه. شهیم درست_

 .رسهیم راه از بهارم ست،ین

 

 



 از آه سبحان نیماش دنید با آمدم رونیب موسسه از یوقت

 دیبا یزمان چه بود؟ آمده نجایا چه یبرا.برخاست نهادم

 یک شد؟یم کم سرم یرو از اش یگرام دوست و او ی هیسا

 .شدمیم راحت دستشان از دیبا

 شوم رد نشیماش کنار از توجه بدون خواستم و کردم یاخم

 .دمیشن را شیصدا که

 .کن صبر طرالن_

 :دمیغر و برگشتم سرعت به

 چرا ن؟یداریبرنم سرم از دست چرا ه؟یچ.. هان هیچ_

 خسته بابا..  ها؟ باشم راحت لحظه کی نیزارینم

 .همتون دست از شدم خسته.شدم

 باهات که طرالن،اومدم بده گوش بهم کنمیم خواهش_

 .بزنم حرف

 . سبحان ندارم باهات یحرف من_

 اگه بعد بشنو حرفامو کباری نیهم. کنمیم خواهش_

 .برو.. یبر یخواست

 میبرا را نیماش یجلو درب که کردم نگاهش یدرماندگ با

 .کرد باز

 و کردم باز را نیماش عقب در و کردم نگاهش چپ چپ

 .نشستم



 :دیپرس لبخند با نشست یوقت

 م؟یبر کجا خب_

 .سبحان بزن هاتو حرف جا نیهم لطفا_

 ام جمله به توجه یب.انداخت راه را نیماش و دیکش یآه

 مقابل نیماش یوقت و گرفت شیپ در را نظرش مورد ریمس

 .شوم ادهیپ تا کرد اشاره ستادیا کافه

 راه دنبالش یشتریب یدرماندگ با و شدم ادهیپ یدرماندگ با

 یصندل یرو گریکدی مقابل و میشد کافه وارد یوقت.افتادم

 .آمد حرف به مینشست

 بهم گهید فرصت هی کنم خواهش ازت تا یایب باهام گفتم_

 .یبد

 نگاه که بروم خواستم و برخاستم یصندل یرو از خشم با

 انیم را فمیک و دوخت چشمانم به را التماسش از پر

 . گرفت انگشتانش

 .گهید فرصت کی فقط..طرالن کنمیم خواهش ازت_

 :دمیپرس خسته

 ؟یچ یبرا فرصت_

 .داشت اشک برق چشمانش

 .گذشته اشتباهات جبران یبرا_

 :گفتم و نشستم یصندل یرو دوباره



 فکر که یکار تو. ستین جبران به یاجیاحت. سبحان_

 به کردن فکر با هم من و یداد انجام و درسته یکردیم

 با یا یهمدست چیه که دمیرس جهینت نیا به هات حرف

 ...که شهینم باعث نیا یول. ینداشت وشیدار

 .طرالن عاشقتم من_

 مات شد باعث داشت که یمفهوم و اش مقدمه یب ی جمله

  بعد لحظه چند. شوم

 :کردم زمزمه ناباور

 ؟یچ_

 :دمیپرس کرد تکرار یشتریب احساس با را اش جمله یوقت

 ؟یدیرس جهینت نیا به یک از.. ؟یشد عاشقم_

  شدم جدا ازت که یوقت از درست_

 پا وشیدار بخاطر اول.بدم ادامه تونمینم تو بدون که دمیفهم

 یول شده، مند عالقه بهت کردمیم فکر چون. دمیکش پس

 . کردم یا احمقانه اشتباه چه که دمیفهم بعدش...بعدش

 را اش جمله. گرفت نبض اش قهیشق و شد مشت دستانش

 :داد رییتغ

 منو که خوامیم وجودم تمام با االن من که نهیا مهم_ 

 جبران اشتباهاتمو تا.. یبد گهید فرصت کی بهم و یببخش



 کنمینم مونتیپش که دمیم قول بهت.کنمیم خواهش.کنم

 . طرالن

 چه. بودم نکرده هضم را اش یقبل جمالت هنوز من

 سبحان.بود آورده زبان بر تازه که یجمالت به دیرسیم

  بود؟ عاشقم واقعا بود؟ عاشقم

 . آمدم حرف به یسخت به کردن فکر یکم از بعد

.. دمتیبخش من... من. سبحان ستین جبران به یاجیاحت_

 . تونمینم گهید... باشم باهات تونمینم.. یول

. برخاستم یصندل یرو از فمیک برداشتن از بعد و گفتم

 .دمیشن را شیصدا که بودم نزده رونیب رستوران از هنوز

 یدار دوستش هنوزم نه؟ مگه اونه بخاطر.. طرالن؟ چرا_

 به یدار هنوزم کرد باهات که ییها کار تمام با نه؟ مگه

  ؟یکنیم فکر اون

 . کردیم فکر سبحان که یا آنگونه نه اما.کردمیم فکر او به

 از اشک قطره کی یحت ندادم اجازه اما سوخت چشمانم

 محکم و برگشتم انمیاطراف به توجه یب.زدیبر فرو چشمانم

 :دادم را جوابش

 . خودمه خاطر به. ستین اون بخاطر_

 کننیم بودن آشنا یادعا که ییها بهیغر با دورمو خوامینم

 .کنم پر



 یفروغ گرید که مقابلم یشیم چشمان به توجه یب و گفتم

 .کردم ترک را رستوران نداشت

*** 

 

 

 

 سلول اندازه یب یخشم و کرد نگاه مقابلش یها عکس به

 هم یرو را شیها دندان.گرفت فرا را وجودش سلول به

 .بود حرص یرو از شتریب اش خنده.دیخند و فشرد

 :داد ادامه مقابلش مرد

 .شدن کافه وارد که دمشونید بعدش_

 ی چهره به و آورد باال سکوت ی نشانه به را دستش

 حال. کرد تنگ را چشمانش. کرد نگاه عکس در سبحان

 داشت؟یبرم راهش سر از را مزاحم نیا دیبا چطور

 دانستیم فقط. است شده مرگش چه دانستینم هم خودش

 یمرد چیه.ندیبب طرالن کینزد را یمرد چیه ندارد تحمل

 . را سبحان مخصوصا. را

 رفت رونیب که مرد. برود که کرد اشاره مقابلش مرد به

 :آمد حرف به اندازه یب ینفرت با وشیدار



 رو برات آدم نیا یواقع ی چهره یوقت نمیبب دارم دوست_

 . یکنیم دایپ یحال چه شهیم

 یصندل پشت به و کرد پرت زیم یرو شدت با را ها عکس

 دلش و رفتینم کار به دلش  و دست.داد هیتک اش

 .ندیبب را طرالن حاال نیهم خواستیم

 اما است شده دچار آن به که ستیحال چه نیا دانستینم

 شیند،صدایبب کینزد از را او دوباره تا زدیم له له یگاه

 لبخندش طرح و کند لمس را اش یگندم پوست بشنود، را

 . بارها و ها بار.کند حک ذهنش در را

 ادی به را او چشمان ریتصو کرد یسع و بست را چشمانش

 که سخنگو چشمان آن. را براق و بایز چشمان آن.اوردیب

 .زدیم ادیفر را محبت و عشق

 نیتوس یاُکس و رفت باال یبخش لذت طرز به قلبش ضربان

 بیعج. کرد کردن ترشح به شروع زشیپوفیه در یفراوان

 و عشق دختر، نیا به کردن فکر یحت دا،یجد اما بود

 .کردیم ریسراز وجودش به را یادیز آرامش

 باز هوا یب اتاق درب که بود رفته فرو یقیعم ی خلسه در

 .شد اتاق وارد آرش و شد

 از را اش هیتک آنکه یب و کرد باز را چشمانش وشیدار

 .کرد نگاه را آرش ردیبگ یصندل

 :کرد زمزمه زده رتیح و آمد کینزد آرش



 ! خالق جلل_

 .کرد اخم وشیدار

 ه؟یچ_

 یچیه اصال.. مرض ینگفت.. بزن المذهبو در اون ینگفت_

 ! ینگفت

 نکهیا محض به. داد هیتک زیم به و آمد کینزد آرش

 و برداشت را ها عکس افتاد، عکس در طرالن به چشمش

 :دیپرس یکنجکاو و تعجب با

 نیا.. بود؟ آورده ریش برات که ستین دختره همون نیا ا  _

 ..گرفته؟ ازشون یک عکسارو نیا.. ه؟یک پسره

 :گفت ناباور و دوخت وشیدار به را نگاهش بعد یکم

 .یگذاشت بپا براشون نگو_

 دست از را ها عکس و کرد دنیپر به شروع وشیدار پلک

 .زد چنگ آرش

 .گمینم باشه_

 کشو داخل را پاکت و گذاشت یکاه پاکت داخل هارا عکس

 .گذاشت

 .دیشن را آرش یصدا

 !انقدر گهید نه یول یناک خطر دونستمیم_

 :داد ادامه آرش کرد دایپ ادامه وشیدار سکوت یوقت



 بپا براشون چرا.. رن؟یبگ عکس ازشون یگفت چرا_

 ؟یاریب پسره نیا سر ییبال یخوایم نکنه.. ؟یگذاشت

 

  

 . شکست را سکوتش باالخره وشیدار

 ایک با دختر نیا نمیبب خواستمیم فقط.. آرش نکن شلوغش_

 . نیهم.پلکهیم

 چرا؟ خب_

 .کرد کج را لبش وشیدار

 . باشم مراقبش دور از خواستمیم.ینجوریهم_ 

 .شد خم او یرو یکم و گذاشت زیم یرو را دستانش آرش

 نشون یتوجه کس چیه به دمیند اصال سال کی نیا یتو_

 یکس مراقب دور از یبخوا نکهیا به برسه چه!یبد

 ؟یشد دختر نیا عاشق نکنه مرد، بگو راستشو..یباش

 .دیخند تمسخر پر وشیدار

 آرش رهینم کار به من احساسات یبرا عشق ی کلمه_

 .جان

 از یدار دوست که هیحس چه نیا ها؟ هیحس چه نیا پس_

 ازش تا یگذاشت بپا براش که هیحس چه. یباش مراقبش دور

 ؟.هاا. یباش داشته خبر



 حس چه نیا دانستینم هم خودش. دانستینم. نداشت یجواب

 آرش شد یطوالن مکثش یوقت. شده دچارش که ستیحال و

 :گفت لحن با و دیکش یآه

 .بگو دروغ خودت به کم.. وشیدار کن درک خودتو_

 اش یصندل یرو از وشیدار رفت رونیب اتاق از که آرش

 و بلند یها قدم با را اتاق طول و عرض و برخاست

 زده وحشت او شتریب آرش یها حرف. کرد یط شتابزده

 شده طرالن عاشق گفتیم که بود چه منظورش. کرد اش

 نیا نگران فقط او.نداشت امکان یزیچ نیچن نه! است؟

 .نیهم. بود دختر

 مانده کارش اتمام به یساعت مین هنوز. کرد نگاه ساعتش به

 تاپش لپ و نشست زشیم پشت یصندل یرو دوباره. بود

 .کرد باز را

 از بعد و زد چنگ را اش یمشک کت شد تمام کارش یوقت

 نشست که نیماش پشت. شد خارج شرکت از دنشیپوش

 یرو کالفه و شد مرور ذهنش در دوباره آرش یها حرف

 . دیکوب فرمان

 :کرد زمزمه تر کالفه

 ..نداره امکان.. نداره امکان نه_

 از دور را نیماش یوقت. افتاد راه و کرد روشن را نیماش

 تپش. کرد یناسازگار دوباره قلبش کرد پارک عمارت



 رهیخ عمارت تراس به قرار یب و شد نامنظم و تند شیها

 یموها و دیایب تراس به. دیایب تراس به طرالن که تا.شد

 شیتماشا لذت با او و بزند شانه. بزند شانه را دارش موج

 .صبح خود تا. صبح تا. کند

 درست.کرد خاموش را نیماش شد یطوالن انتظارش یوقت

 تراس به طرالن بود شده دیناام او آمدن از که یا لحظه در

 .آمد

 و کوباند اش نهیس ی وارهید به را خودش انهیوحش قلبش

 آن مسخ. شد مسخ. شد خشک هیثان از یکسر در دهانش

 باد در که دار موج یموها آن مسخ. لطافت و ییبایز همه

 .دلربا لبخند آن مسخ.دیرقصیم

 از.شدنش عاجز از. او مقابل شدنش دگرگون از. دیترس

 .شدنش مسخ

 نکند بود؟ یطلسم بود؟چه ییجادو چه بود؟ ییبال چه نیا

 بود؟ شده عاشق واقعا او ؟نکند بود آرش با حق

 دایپ شیها سوال یبرا یجواب چیه اما گشت جواب دنبال

 است ها هورمون ریتاث ست،ین یزیچ گفتیم عقلش.نکرد

 :زدیم ادیفر نانیاطم با قلبش اما

 ..یداد کف از دل_

**** 

 



 

 سر شدیم خارج آرش زبان از که یکلمات مفهوم به توجه یب

 اتاق یها کیسرام یرو کفشش کف با و دادیم تکان

 خدا شد؟یم تمام آرش یوراج یک.بود گرفته ضرب

 . دانستیم

 :داد ادامه جانیه و شور با آرش

 خانم کی به خوردم دفعه کی که رفتمیم داشتم ینجوریهم_

  بود؟ یک متشخص خانم اون بگو حاال.. کماالت با متشخص

 :دیغر و کرد اخم وشیدار

 . بنال. آرش نده لفتش_

 :گفت خنده با و دیکوب هم به را دستانش کف آرش

 .خانم نینگ...نیینگ_

  معروف؟ نینگ همون_

 که بود یهمون.. بود همراهش هم دوستش اتفاقا.. آره_

 .. بود؟ یچ اسمش.. شرکت بود اومده

 . انداخت باال را شیابرو یتا کی وشیدار

 ..طرالن؟_

 . دیخند آرش

 .. آره.. آره_



  شد؟یچ بعدش خب،_

 ماساژ را سرش و برد شیموها یال البه را دستش آرش

 . داد

 هیجاسوس تا فرستاده وشیدار هم رو تو گفت گه،ید یچیه_

 اصال.گفت یزیچ نیهمچ چرا دونمینم.. ؟یکن طرالنو

 تا یبود فرستاده ویکس تو مگه. دمینفهم حرفشم منظور

  کنه؟ طرالنو یجاسوس

 نشان نیا بود؟ گفته یزیچ نیچن نینگ. کرد اخم وشیدار

 یجاسوس و سبحان به راجع که هاست مدت طرالن دادیم

. است شده دار خبر هم نینگ رو نیا از. داندیم کردنش

 :دیپرس شوکه

  زد؟ یحرف نیهمچ نینگ_

 :گفت تمام یسادگ با و داد تکان سر آرش

 . واال آره_

 پیک یها دندان نیب از و دیکوب زیم یرو مشت با وشیدار

 :دیغر اش شده

 .زدن رکب بهم جفتشون. شرفها یب_

 :دیپرس متعجب آرش

 شده؟ یچ چرا؟_



 برخاست یصندل یرو از آرش سوال به توجه یب وشیدار

 .دیپوش را اش یمشک کت و

 :دیپرس گرفته یحال با آرش

  گفتم؟ یبد زیچ من_

 آرش کنار از خواست یوقت و بست را تاپش لپ وشیدار

 . زد یمحو لبخند و دیکش اش شانه یرو یدست بگذرد،

 .بود دیمف اطالعاتت. یگفت یخوب زیچ هم یلیخ اتفاقا نه_

. بود یشینما وشیدار لبخند. دیترس هم بد.دیترس آرش

 یها بو آرامش لحن و لبخند از.نطوریهم هم آرامشش

 طوفان از قبل آرامش آرامشش.دیرسینم مشامش به یخوب

 .بود راه در طوفان آمد یم نظر به. بود

 .کن خراب خانه و دیشد یطوفان

 گرفت را ریاردش ی شماره نشست که فرمان پشت وشیدار

 داد سالم نکهیا محض به. زد غر خودش با رلبیز و

 :دیپرس

 .بفرست برام رو آدرس ان؟ کجا یدیفهم_

 را شده ارسال آدرس بعد یکم. کرد قطع را تماس و گفت

 .انداخت راه را نیماش و خواند

 نقش شیجلو چطور بود؟ نگفته یزیچ او به چطور طرالن

 بود؟ کرده یباز



 :دیغر و دیخند. دیخند کیستریه

 ...بود دیبع تو از.. معلم خانم بود دیبع تو از_

 آمده مدرسه دم او دنبال که یروز. آورد ادی به را روز آن

 آن. بود کرده نشیماش سوار را او که یروز آن. بود

 .بود دهیپرس سبحان به راجع که یروز

 .یلعنت روز آن... روز آن

 

 

 دارد که کرد تصور و فشرد انگشتانش انیم را فرمان

 شود کبود اش چهره که آنقدر. دهدیم فشار را سبحان یگلو

 .ردیبم و

 را شیها دندان و شد انینما فکش و گونه نیب یقیعم خط

 .فشرد هم یرو

 توقف داشت قرار مدرسه کینزد که یا کافه کینزد یوقت

 تا سرش فرق از و خورد سبحان نیماش به چشمش کرد

 بود نشسته نیماش درون سبحان. سوخت شیپا انگشت نوک

 .بود آورده رونیب نیماش پنجره از را دستش و

 ظاهرا و بود گرفته ضرب نیماش درب یرو انگشتانش با

 مدرسه از طرالن گذشت که یکم. بود طرالن منتظر

 حضور متوجه یوقت.برداشت قدم رو ادهیپ در و آمد رونیب



 هوا در را دستانش. شد درهم اش چهره و ستادیا شد سبحان

 .بود سبحان با کردن بحث حال در آمد یم بنظر و داد تکان

 یتینارضا متوجه که بود یعصبان یقدر به وشیدار اما

 بود نمانده یباق یزیچ انفجارش به که یخشم با.نشد طرالن

 .شد رد ابانیخ از و شد ادهیپ نیماش از

 .شدیم فشرده شتریب قلبش شدیم تر کینزد ها آن به چه هر

 .بشنود را سبحان یصدا توانستیم حال

 واقعا من یول... دونمیم طرالن، کردم اشتباه دونمیم_

 ..تورو تونمینم من.. دارم دوست

 را سبحان بلند یصدا با دیرس که شانیقدم چند ی فاصله در

 .زد صدا

 ... دلداده یآها_

 وشیدار دنید با و چرخاند صدا سمت به را سرش طرالن

 و کرد تنگ را چشمانش اما سبحان. دیلرز وضوح به

 . بود متعجب لحنش

 !وشیدار_

 :دیغر اش شده پیک یها دندان نیب از وشیدار

 تیآخر اشتباه نیا اما..یکنیم اشتباه ادیز یلیخ تو ظاهرا_

 عمر تا که یاشتباه. بوده تیزندگ اشتباهات نیبدتر جز



 و من دادن یباز. یکن سرزنش خودتو بابتش دیبا یدار

 .. سبحان بود اشتباهت نیبدتر مییدارا گرفتن

 .فهممینم من ؟یزنیم حرف یچ از_ 

 حال با یتیسنخ چیه لبخندش. زد یقیعم لبخند وشیدار

 .بود جنون تاسر سر لبخندش. نداشت خرابش

 . زد سبحان ی شانه به یآرام ی ضربه

 . بهت فهمونمیم. نداره اشکال_

 کند هضم را اش جمله سبحان دهد فرصت نکهیا از قبل

 یرو محکمش مشت و آورد باال را اش شده مشت دست

 . آمد فرود سبحان صورت

 افتاد نیزم یرو سبحان که بود محکم یقدر به اش ضربه

 هم در طرالن ی دهیترس و بلند غیج با اش ناله یصدا و

 .ختیآم

 چکه خون و شد خون از پر یآن به سبحان ینیب و دهان

 . ختیر فرو دشیسف راهنیپ یرو چکه

 راهنشیپ ی قهی و نشست پا دو یرو سبحان مقابل وشیدار

 یب چشمان و دیکش خودش سمت به را او.گرفت مشتش را

 و آرام لحن.دوخت او یشیم چشمان به را رحمش

 . داشت تضاد ششیپ هیثان چند یوانگید با خونسردش

 هم گهید.. ینکن یباز من با گهید باشه ادتی که زدم نویا_

 . کنمیم مچالت که نمتینب هام ییدارا بر و دور



 چکسیه و کردند نگاهشان دهیترس و متعجب نیعابر

 بلند یصدا با یزن. نداشت را آنها به شدن کینزد جرعت

 :گفت

 ..کنه خبر سیپل یکی_

 :گفت گرید یزن

 .آمبوالنس نیبزن زنگ_

 یجلو را دستانش که طرالن سمت به و شد بلند وشیدار

 قدم د،یلرزیم سرمازده یا پرنده مانند و گذاشته دهانش

 .برداشت

 شیها ادیفر و داد به و کرد دستش ریاس را شیبازو

 .نداد نشان یتوجه نیکوچکتر

 چه یدار یکنیم فکر... کن ولمم وشیدار.. کن ولمممم_

 ؟یکنیم یغلط

 دیشن سرش پشت از را سبحان یصدا لحظه همان

 .کشمینم دست طرالن از من_

 :گفت بلند یصدا با و زد یپوزخند وشیدار

 .یکشیم دست تمیزندگ از بخوام_

 

 

 



 انگشتان انیم را او دست وشیدار کرد تقال طرالن یوقت

 :دیغر محکم گوشش در و فشرد اش مردانه و قدرتمند

 . طرالن کنمیم خرد بازوتو یبخور تکون_

 وشیدار دندیرس نیماش کینزد یوقت و شدند رد ابانیخ از

 نیماش داخل را طرالن بایتقر و کرد باز را نیماش عقب در

 . کرد پرت

 ادهیپ خواست و کرد باز را نیماش درب طرالن که نیهم

 شد باعث بلندش داد و بست محکم را درب وشیدار شود

 .شود جمع طرالن ی چهره

 رونیب یبزار نیماش از پاتو قسم خدا به. جااات سر نیبش_

 .کنمیم غرق خودش خون تو عشقتو

 حد در.دیترس. شد گشاد طرالن چشمان یها مردمک

 را او بحال تا. سبحان خاطر به.خودش خاطر به.مرگ

 .بود دهیند نیخشمگ نطوریا

 انداخت راه را نیماش و نشست فرمان پشت که وشیدار

 .آمد حرف به طرالن

 ؟یریم یدار کجا_

 با بدهد را او جواب نکهیا یجا به.دیخند کیستریه وشیدار

 :گفت ینیبدب

 . ها کثافت کردن یا یکار کثافت چه االن تا ستین معلوم_



 . داد دستور یجد و شد درشت طرالن چشمان

 یدار یچ یفهمیم چیه.وشیدار بزن حرف درست_

 ؟یگیم

 .داد گاز و گذاشت دو یرو را دنده وشیدار

 .. باهاش؟ها االن تا یخوردیم یگوه چه_

 گاز پدال یرو را شیپا و گذاشت سه یرو را دنده

 رتیح و شوکه طرالن یوقت. شد کنده جا از نیماش.فشرد

 .زد ادیفر کرد نگاهش زده

 .بدههه جوااب_

 به نیماش ادیز سرعت از و دیپر باال طرالن یها شانه

 یرو نیزم یبجا نیماش کردیم احساس.افتاد تهوع حالت

 . هواست

 ! بروو تر واشی.. ها؟ بدم جوابتو دیبا یچ یبرا_

 دیکش ییال ها نیماش نیب از یوحشتناک سرعت با وشیدار

 ادیفر دهیترس و شد کنده جا از طرالن قلب. داد گاز و

 :دیکش

 .بروو واااشی وشیدار_

 هم باز.کرد کم را سرعتش و دیچیپ یفرع ی جاده داخل

 و کرد نگاهش جلو ی نهییآ از. نکرد او ی جمله به یتوجه

 . زد برق اش یوحش چشمان



 وشیدار زدن دور دمیم نشون بهت.. آره؟ یزنیم دور منو_

 در خجالتت از.. میبرس بزار..داره یعواقب چه بزرگمهر

 . امیم

 . بود زده یخاک جاده به دوبار! وانهید. بود شده وانهید

 .بود قفل ها در اما کند باز را نیماش درب خواست طرالن

 . دیکش خط روانش یرو وشیدار یصدا

 .نکن تییاذ خودتو. خانما خانم قفله_

 :گفت یجد طرالن

 نیهم. نداره یفرق ییربا آدم با یکنیم یدار که یکار_

 . دار نگه نویماش االن

 :گفت کشدار

 .خانماا خانم چشم_

 ادهیپ و زد کنار را نیماش وشیدار دندیرس دورنما به یوقت 

 که بود ییجا همان نجایا.کرد نگاه را اطرافش طرالن.شد

 و کرد باز زین را عقب درب وشیدار. بودند آمده قبال

 .کشاند رونیب را او و زد چنگ را طرالن یبازو

 :دینال طرالن

 .کن ولمم... یشکوند دستمو.. دستم یآ_

 

 



 ی لبه تا را او او، ی ناله و آه به توجه بدون وشیدار

 .آورد صورتش کینزد را سرش و کشاند پرتگاه

 اونوقت نییپا کنمیم پرتت جا نیهم از یند جوابمو_

 ...بگرده جنازت دنبال ادیب دیبا عشقت

 رونیب او انگشتان انیم از را شیبازو کرد یسع طرالن

 شیبازو دور شده گداخته آهن انگار. نتوانست اما. بکشاند

 به تنها.دیفهمینم را او خشم از حجم نیا لیدل.بود دهیچیپ

 او نکهیا بخاطر ای بود نیخشمگ کردنش یباز نقش خاطر

  بود؟ دهید سبحان با را

  چراا؟ شد؟یم نیخشمگ یزیچ نیچن از دیبا چرا اما

 که ینکرد یکار یکنیم فکر ها؟ ینکشت منو یکنیم فک_

 کنم؟ سقوط

 :دیغر و داد تکانش محکم وشیدار

 . طرالن بزن حرف_

 :دیپرس کالفه طرالن

  بگم؟ یچ_

  خواب؟ تخت یتو تا ؟یرفت شیپ باهاش کجا تا_

 و خشم به هیثان از یکسر در طرالن یناراحت و ترس تمام

 رونیب او دست از یسخت به را شیبازو. شد لیتبد نفرت

 .دیکوب صورتش بر یمحکم یلیس و کشاند



 یدیم اجازه خودت به که یهست یک ها؟ یهست یک تو_

 نقش آره کردم؟ یباز نقش..؟یبزن حرف باهام ینجوریا

 مگه ؟ینکرد من با نکارویهم هم تو مگه یول.کردم یباز

  ؟ینکرد سواستفاده ازم مگه..؟ینداد یباز منو

 به را اش یوحش چشمان و چرخاند را سرش وشیدار

 یبغض به توجه یب طرالن. دوخت او لرزان یها مردمک

 :داد ادامه لرزان ییصدا با بود کرده سد را شیگلو راه که

 یاریب طاقت ینتونست کردم خودت با خودتو کار که حاال_

 باهام که یدیفهم حاال.. یشد نابود ،یدیپاش هم از ، نه؟

  نه؟ ای یدیفهم.. ؟یکرد چکار

 یقراریب با طرالن یها صحبت به توجه یب وشیدار

 :دیپرس

 .. طرالن؟ یرفت شیپ باهاش کجا تا بگو بهم_

 اشک قطرات و پوشاند را طرالن چشمان اشک از یریحر

 را او یصدا اصال وشیدار انگار.دیچک اش گونه یرو

 . بود دهینشن

 مگه کنه؟یم یفرق چه ها؟ کنهیم یفرق چه تو یبرا_

 ؟ینبود متنفر ازم مگه ؟یریبگ انتقام ازم یخواستینم

 .زد ادیفر و دیکوب اش نهیس یرو دست کف با

 ینجوریا یدار ؟چرایکنیم کارارو نیا یدار چرا حاال_

 یک با من که تو به.. چه تو به اصال.. ؟یدیم نشون واکنش



 یک با هستم، یک با.. زارمیم قرار یباک زنمیم حرف

  ؟یداریبرنم سرم از دست چرا.. ستمین

 با را جمالت نیا تمام. شد یاشک وشیدار کیتار چشمان

 زور به. بود دهینرس جهینت به اما بود کرده مرور خودش

 :کرد زمزمه

 .. تورو..من که چون...من چون_

 رونیب منتظر صانهیحر و دوخت چشم شیها لب به طرالن

 .بود کلمات آمدن

 ؟یچ.. منو.. تو که چون_

 کامل را اش مهین و نصفه ی جمله نتوانست کرد یکار هر

 طرالن کرد دایپ ادامه سکوتش یوقت. نداشت را توانش.کند

 :گفت و دیخند حال یب

 فکر.مقاوم کوه هی وش،یدار یکوه تو کردمیم فکر من_

 کی با تو یول اره،یدرب پا از رو تو تونهینم یزیچ کردمیم

 ..یشکست درهم مینس

 بکیس و کرد نگاهش سکوت در لحظه چند وشیدار

 دیبگو یزیچ کرد تالش چه هر. رفت نییپا و باال شیگلو

 را حالش توانستینم ییگو. نشد یجار زبانش بر یا کلمه

 .کند وصف کلمات با



 وه ام یب سمت به و برگشت شد یطوالن که نشانیب سکوت

 پشت یدرماندگ با زین طرالن.برداشت قدم رنگش یمشک ی

 .افتاد راه سرش

 را سرش طرالن شد متوقف عمارت درب یجلو که نیماش

 .کرد نگاهش و چرخاند او سمت به

 سبحان ای من سمت گهید وشیدار گمیم بار نیآخر یبرا_

 .این

 .زد یقیعم پوزخند وشیدار

 هنوز.. میدار باهم ییها حساب خرده کی هنوز تو و من_

 هنوز.. نرفته که ادتی... معلم خانم نشده تموم باهات کارم

.. عمارتمو...خوامیم حقمو من! توا   دست منه مال که یزیچ

 .شدمو بزرگ توش که یا خونه

 یب توانستیم حد چه تا مرد نیا. کردم نگاه چشمانش به

  شد؟با طلب جاه و رحم

 او به مخلفاتش تمام با را، عمارت شک یب.گرداندمیبرم

 دهیترس شیها دیتهد ای او از نکهیا خاطر به نه. گرداندمیبرم

 یزخم. خواستمینم جنگ او مثل من نکهیا بخاطر!.نه.باشم

 تمام از بعد. خواستمینم را دنشانیکش درد و انمیاطراف کردن

 که ییها یسخت تمام از بعد بود، آمده سرم به که ییبالها

 آرامش بودم، دهیچش یزندگ در که ییها یتلخ بودم، دهیکش

 ...آرامش جرعه چند... خواستمیم



****** 

 

 

 

 

 تمام زیچ همه.بود کالفه بود آمده اسناد دفتر از که ظهر از

 پس. نطوریهم زین را انقامش.بود گرفته را حقش.بود شده

 قلبش هنوز چرا بود؟ نگرفته آرام چرا نبود؟ خوشحال چرا

 بود؟ سوختن حال در

 فرو قلبش و شد مرور ذهنش در طرالن یها حرف

 . ختیر

 ینجوریا یدار ؟چرایکنیم کارارو نیا یدار چرا حاال"

 با من که چه تو به.. چه تو به اصال.. ؟یدیم نشون واکنش

 یک با هستم، یک با.. زارمیم قرار یباک زنمیم حرف یک

 "؟یداریبرنم سرم از دست چرا.. ستمین

 با را او یوقت چرا بود؟ داده نشان تیحساس چرا واقعا

 چرا بود؟ شده نیخشمگ مرگ حد در بود دهید سبحان

  بود؟ شده ناراحت

 کردنشان یباز نقش از شتریب هم کنار دنشانید باهم از چرا

 دم همان خواستیم دلش که یقدر به بود؟ شده دهیرنج

 . کند ستین به سر را سبحان



 از مگر بود؟ که با طرالن که داشت یربط چه او به اصال

. دانستیم را سوال کی نیا جواب نبود؟ متنفر او

 تنفر وجه چیه به االنش حس. نبود متنفر او از گرید.نبود

 دختر نیا او. بود قیعم خواستن کی.بود یگرید زیچ.نبود

 گرید کس چیه با را او خواستینم هم دلش.خواستیم را

 .چکسیه.شود میسه

 دیبا حال.دینوش را شیچا از یا جرعه و برداشت را ماگش

 چه برود عمارت از خواستیم طرالن که حال کرد؟یم چه

 بود قرار کجا برود؟ خواستیم کجا اصال کرد؟یم دیبا

 بود دور او از یلیخ اگر چه؟ بود نجایا از دور اگر بماند؟

 چه؟

 کرد؟یم تحمل چطور آورد؟ یم طاقت چطور

 یرو را اهشیس ماگ د،ینوش که را شیچا آخر ی جرعه

 زیم به نگاهش و طرالن به فکرش کهیحال در. گذاشت زیم

 .دیشن را پدرش صدا بود

 پسرم؟ یکنیم فکر یچ به_

 .دیکش یقیعم آه وشیدار

 !یچیه_

 .دیخند آرام بهمن

 .برده تو حواس و هوش خوب هست یچ هر_



 گاه هیتک ی لبه یرو را سرش پشت و کرد یاخم وشیدار

 اش یکالفگ علت. کرد نگاهش متعجب بهمن. گذاشت مبل

 بروز خودش از یاحساس چیه که هم وشیدار. دیفهمینم را

 د؟یفهمیم را مشکلش دیبا چطور حال!دادینم

 .دینگو یزیچ نتوانست

 و ساخت به.. جان؟ بابا یدار یمشکل پسرم؟ شده یچ_

 ..ای شهیم مربوط سازت

 فکر اصال. کرد نگاه را پدرش چشم ی گوشه از وشیدار

 بر چه شود خبر با کارش از پدرش یروز اگر بود نکرده

 رعشه به درون از یزیچ نیچن فکر از. دیآ یم سرش

 . افتاد

 یسوگول دختر که است نیا مشکلم گفتیم دیبا چگونه حال

 که یزیچ تنها خودش از هم حال و کردم خانمان یب را ات

 ! را خودش. خواهمیم را دارد

 .کرد قطع را پدرش حرف

 و خودم با... دارم مشکل خودم با... خودمه به مربوط_

 .احساسم

 را حرفش و دید پدرش یها لب یرو را لبخند طرح یوقت

 .فرستاد لعنت دل در را خودش دیشن

 باال نیآست برات بگو که آره اگه..پسرم؟ فکرته تو یکس_

 .بزنم



 .کرد نگاه را پدرش و برداشت مبل ی لبه از را سرش

 .خوادینم منو اون احتماال که نهیا مشکل_

 .شد خم سمتش به و زد برق پدرش چشمان

 حرف باره نیا در باهاش جان؟ بابا یدونیم کجا از تو_

 ؟یزد

 .نه_

 :دیپرس یالیخ خوش با بهمن

 داشته دوست رو تو اونم دیشا. پسرم یدونیم کجا از پس_

 .باشه

 در اشک و گرفت یسرخ یها رگه وشیدار چشمان

 .زد حلقه چشمانش

 کردم ناراحتش یلیخ.... کردم یبد بهش یلیخ چون.نداره_

 ..بابا

 :دیپرس و گذاشت شیزانوها یرو را شیها آرنج بهمن

 ؟یدار دوست دخترو نیا تو بابا بگو بهم ویزیچ هی_

 

 

 .دارم_

 ..دنبالش برو پس_



 با بعد. ردیبگ را چشمانش نم تا زد پلک بار چند وشیدار

 :کرد زمزمه اریبس غم

 .رهیم داره_

 پسرم؟ کجا_

 .دونمینم_

 :دیپرس یادیز جانیه با بهمن

 کجاست؟ خونشون یدونیم_

 .زد پلک هم باز وشیدار

 دونمیم_

 : گفت تیقاطع با بهمن

 بهش و برو.. نشده رید تا دنبالش برو.. دنبالش برو پس_

.. کنهینم یزندگ شتریب کباری آدم.. یدار دوسش که بگو

 .بمونه دلش رو عاشقانه ی جمله کی حسرت ف  یح

. گفتیم طرالن به دیبا. گفتیم راست. بود پدرش با حق

 داشته خودش یبرا را او توانستیم که بود نطوریا فقط

 .رفت اتاقش سمت به و برخاست جا از.باشد

 بود کتان اش یمشک شلوار مانند که را اش یمشک کت

 جانیه و ینگران با که پدرش به توجه بدون و دیپوش

 .شد خارج خانه از کردیم نگاهش



 ها نیماش از راه طول تمام در نشست، که فرمان پشت

 ریدرگ فقط شقلب و ذهن و فکر.داد گاز و گرفت سبقت

 که قرمز چراغ پشت.طرالن طرالن، طرالن،. بود نفر کی

 اوج قلبش ضربان و فشرد هم یرو را شیها دندان دیرس

 .گرفت

 رفته د،طرالنیرسیم او یوقت اگر چه؟ دیرسیم رید اگر

 چه؟ بود

 کرد؟یم یغلط چه دیبا وقت آن

 گاز پدال یرو را شیپا دیرس صفر به که چراغ شماره

 :کرد زمزمه قرار یب و فشرد

.. امیم دارم.. اامیب تا کن صبر. نروو.. طرالن نرووو_

 ..امیم دارم

 دم. شد ادهیپ و کرد پارک را نیماش دیرس عمارت به یوقت

 را دیکل! یلعنت. برد بشیج داخل را دستش و ستادیا در

 .بود اوردهین

. فشرد را زنگ ناچارا و نشست در یرو محکمش مشت

 و خشک لحن. دیچیپ گوشش در هیعط یصدا بعد یکم

 .کرد اش شوکه سردش

 ؟یخوایم یچ نجایا_

 .ختیر لحنش در بود التماس چه هر

 .نمشیبب دیبا.. کن باز درو.. هیعط کنمیم خواهش_



 .نتیبب خوادینم طرالن_

 :دیغر و شد مشت خشم شدت از شیها دست

 نجایهم صبح تا شده. رمینم نجایا از نگه، بهم خودش تا_

 .ستمیمیوا

 درب بعد یکم. بود گذاز ریتاث اش یجد و قاطع لحن ییگو

 عمارت اوارد و داد هول را در وشیدار. شد باز عمارت

 .شد

 در. دید خودش مقابل را هیعط آمد، باال که ها پله از

. بود کرده سپر نهیس مقابلش و بود ستادهیا در چهارچوب

 با و آمد باال هیعط دست دیبگو یزیچ خواست که نیهم

 .اومد فرود صورتش بر قدرت

 چیه گاه چیه. لرزاند را وشیدار قلب لرزانش یصدا

 .بود دهیند مقابلش یقو و مقتدر زن از یضعف

 نیا بود؟ یکار چه وشیدار یکرد که بود یکار چه نیا_

 ؟یآورد سرش بالهارو نیا که بود کرده کارت چه دختر

 بود؟ شده مرتکب داشتنت دوست جز یگناه چه

 به را خودش وار وانهید شقلب و شد منقبض وشیدار فک

 .کوباند اش نهیس ی وارهید

 .آمد حرف به زور به

 یتونیم هم بعدا..عمه ستین ها حرف نیا وقت االن_

 .یکن سرزنشم



 :دیغر  و آمد کینزد یقدم

 .بزنم حرف باهاش دیبا باالن_

 .دیخند تلخ هیعط

 .دمیم اجازه من یکن فکر شده باعث یچ_

 .کرد اخم وشیدار

 دیبا.. که گفتم هیعط نخواستم اجازه ازت منم.. یچیه_

 ..نمشیبب

 مانند و گذاشت در چهارچوب دوطرف را دستانش هیعط

 .کرد سپر نهیس وشیدار یجلو محافظ کی

 .یبش رد من نعش رو از دیبا گمیم منم_

 .بود التماس از پر لحنش اما بود نیخشمگ وشیدار نگاه

 .کنار برو ستمیوا توروت نکن مجبورم هیعط_

 و کرد وشیدار چشمان خیم را رنگش یعسل چشمان هیعط

 :گفت قاطع

 نه_

 .کرد شمردن به شروع خشم با و شد تر قیعم وشیدار اخم

 ..سه.. دو.. کی_



 از و زد هیعط به یمحکم ی تنه سه ی شماره گفتن با و

 بعد هیثان چند و خورد در به محکم هیعط. شد رد کنارش

 .افتاد راه وشیدار دنبال

 .کن صبر وشیدار_

 به را دستش و شد متوقف طرالن اتاق درب پشت وشیدار

 .کرد دراز در رهیدستگ سمت

 .دیشن را هیعط یصدا

 .کنمیم خبر سیپل اتاق تو یبزار پاتو قسم خدا به_

 تو یدیتهد هیعط دیتهد دانستیم. زد پوزخند وشیدار

 تمام با. بود او به متعلق گرید عمارت نیا که چرا ستیخال

 .مخلفاتش

 رهیدستگ یرو را دستش. کرد شتریب را جرعتش هم نیهم

 .کرد باز را در و گذاشت

*** 

 

 

 میتصم.دادم یجا چمدان یتو و کرده تا  را میها لباس

 که حال. بگذارم نجایهم را ام ینیتزئ لیوسا بودم گرفته

 یکار نجایا گرید بودم زده او اسم به را عمارت



 آه و دیچک میها لباس یرو قطره قطره میها اشک.نداشتم

 .دمیکش

 دمیشن را عمه یصدا ببندم را چمدان در خواستم که نیهم

 .کنمیم خبر سیپل اتاق تو یبزار پاتو قسم خدا به_

 تا کرد؟یم صحبت داشت یکس چه با عمه. کردم تعجب

 چه! دیایب عمارت به نبود قرار یکس آمد یم ادمی که ییجا

 را عمه ی جمله نکردم فرصت کرد؟یم دیتهد را یکس

 یبلند یصدا با اتاق درب بعد یا هیثان که چرا. کنم لیتحل

 .شد باز

 .زد خشکم وشیدار دنید با برگرداندم که را میرو

 چه گرید بود؟ آمده حاال؟چرا هم کرد؟آنیم چه نجایا او

 خواست؟یم

 :دمیغر یعصب

 ،یگرفت ازم که هم عمارتو حقتو، ،یگرفت که انتقامتو_

 .. ؟یخوایم یچ هاا؟ یخوایم جونم از یچ گهید

 .زدم ادیفر را آخر ی جمله

 .بازگشت سمتم به و کرد قفل را در

 .میبزن حرف دیبا_

 . دمیشن را عمه داد

 . وشیدار.. ووشیدار_



 بود؟ کرده قفل را در چرا. بست خی میها رگ در خون

 . ندهم بروز را ترسم کردم یسع

 .ندارم باتو یحرف من_

 . ستادیا ام یقدم چند ی فاصله در و آمد جلو

 .دارم من یول_

 .دمیخند حرص پر.دارد یقیعم غم چشمانش کردم احساس

 یبرا یحرف چه یآورد سرم هییبال همه نیا از بعد ؟یجد_

 ..بگو.. شنومیم بگو..  ها؟ یدار گفتن

 .رفت نییپا و باال شیگلو بکیس

 ..یبمون عمارت یتو خوامیم.. یبر خوامینم_

 . انداختم باال را میآبرو یتا کی

.. یبد آزارم شتریب که بمونم؟ دیبا چرا.. چرا؟ وقت اون_

  وش؟یدار بمونم دیبا چرا ؟یکن لهم شتریب که

 ..خوامیم ازت من چون_

 . شد اشک از پر چشمانم

 بزرگمهر وشیدار چون.. یخوایم تو چون.. درسته آره_

 دیبا برو بگه اگه.. بمونم دیبا بمون گهیم چون.. خوادیم

 که باشم یک من وقت اون.. رمیبم دیبا ریبم بگه.. برم

 .. کنم؟ مخالفت بخوام



 فکر دارم که کردم وانمود و گذاشتم ام چانه ریز را دستم

 :گفتم و زدم زل چشمانش به بعد یکم. کنمیم

 . زمیانگ نفرت خوشگل من.. اومد ادمی آهاا_

. داشتم نگاه مقابلش را دستم که دیایب جلو یقدم خواست

 :دیغر و شد فشرده فکش

 ..من طرالن بده گوش_

 یزیانگ نفرت خوشگل همون وش،منیدار کن گوش تو نه_

 یباز احساساتش با که ام یهمون ،یمتنفر ازش که ام

 ..شیبکش یخواستیم که ام یهمون ،یکرد

 رید فقط کردیم کار نیماش اون ترمز.. نکن شلوغش_ 

 .. نیهم بترسونتمت خواستمیم فقط منم.. گرفتیم

 را افتاده پا و شیپ اشتباه کی انگار که نیهم گفتیم یجور

 . بود شده مرتکب

 من.. یگفت دروغ بهش که ام یهمون من.. ستین مهم_

 نکهیا از بعد یتونینم.. نیهم یدیفهم.. نمیهم تو یبرا

 ؟یدیفهم.. بمون که یبگ و یایب شد تموم کارت

 ..رمیبم خودم درد به بزار بروو االنم..یتونینم

 . کرد یخال را دلم ته خندش زهر

 تویواقع جانم،چرا سبحان شیپ برم بزار بروو، بگو_

 االن بدبخت یتو کردمیم فکر که بگو احمقو من ؟یگینم



 ادی لشیف خانم که نگو یول یشیم واالخون آالخون

 ..داره موندن یبرا هم جا و کرده هندستون

 اش نهیس یرو محکم و رفتم جلو. دادم دست از را کنترلم

 .دمیکوب

 موندن یبرا میخوب یجا دارم موندن یبرا جا.. دارم آره_

 بخوام اصال..داره یربط چه تو به هاا؟ چه تو به.. دارم

 جلومو یبخوا که یهست یک تو سبحان شیپ برم

  ؟یهست یک هااا..یریبگ

 انگشت و شد دهیکش آتش به اش سوخته یا قهوه چشمان

 .داد تکان صورتم یجلو را اش اشاره

 به جول آسمون اون اسم گهید کباری هیکاف.. گهید بار کی_

 ..کنمیم چکارت که ینیبیم.. یاریب زبون

 .کردم نگاهش زده وحشت

 ..اووون مگه مهمه برات چرا چررااا؟_

 

 

 

 .کرد قطع را حرفم و گرفت شیها پنجه نیب را میبازوها

 نه؟ ای یدیفهم.. خوامیم توروو یلعنت من چوون_



 از.. خواست؟یم مرا بود؟ گفته چه.کردم نگاهش شده مات

 جهینت نیا به چطور اصال بود؟ دهیرس جهینت نیا به یک

 بود؟ دهیرس

 دادم تکان را میها لب یسخت به

 ..نه_

 .دوخت چشمانم به را اش یاشک و کیتار چشمان

 ..دارم دوست_.. 

 شیدعوا ادی. افتادم شیها تیحساس ادی. افتاد تکاپو به مغزم

.. و اش یاشک چشمان ادی شیها آوردن جوش و سبحان با

 .نداشت امکان.نداشت امکان یزیچ نیچن نه

 سرم.رفتم عقب و زدم کنار میبازوها یرو از را دستانش

 .دادم تکان راست و چپ به را

.. یباش داشته دوستم که یتونینم.. یندار دوستم تو.. نه_

 آزارش کنه،ینم تییاذ باشه داشته دوست ویکس اگه یکس

 ..کنهینم سواستفاده ازش گه،ینم دروغ بهش ده،ینم

 .دیچک قطره قطره میها اشک و شد تار چشمانم

 دوست نیا.. یچ یعنی داشتن دوست یدونینم اصال تو نه_

 یندار طاقت فقط.. یندار دوست منو تو.. ستین داشتن

 اسمش نیا..باشه هیبق مال ستین تو مال که یزیچ ینیبب

 .ستین داشتن دوست.. حسادته



 راست و چپ به را سرش و شد سرخ رفته رفته چشمانش

 .داد تکان

 .. ستین نطوریا نه_

 لباسامو خوامیم چون برو االنم...طوره نیهم قایدق چراا_

 و مونهیم تو یبرا عمارتم نیا... برم هم بعدش کنم، عوض

 ..یببر لذت ازش یتونیم

 .بود دهینشن را میصدا اصال انگار

 .. ؟..آره آشغال اون شیپ یبر یخوایم_

 نگاهش حالت.آمد کینزد و برداشت سمتم به بلند قدم دو

 .رفتم عقب و انداخت تنم بر رعشه

 .. اون شیپ یبر زارمینم من یول_

 و گونه انیم یخط و فشرد هم یرو محکم را شیها دندان

 افتاد فکش

 .. یگفت که همونطور_

 .بستم خی برد اش قهی سمت به که را دستش

 .باشه تونهینم هم هیبق مال ستین من مال که یزیچ_

 داشت؟ سر در یفکر چه.کردم نگاهش ناباور و دهیترس

 نیهم. آمد کینزد و کرد باز که را دومش و اول ی دکمه

 را میبازها کنم فرار و شوم رد دستش ریز از خواستم که



 تعادلم. داد هل عقب به مرا و کرد قدرتمندش دستان ریاس

 .خوردم سرم پشت وارید به و دادم دست از را

 از مانع و چسباند تنم به را تنش.بخورم تکان نداد فرصت

 .بود آمده در اشکم و شدیم کنده جا از داشت قلبم. شد فرارم

 :دیغر و افتاد نیچ اش ینیب

 ..یباش اون مال یتونینم ینباش من مال یوقت_

 .. ویدار_

 از را کلمات و فشرد میها لب یرو خشونت با را شیها لب

 یسع و شد روان قطره قطره میها اشک. دیبرچ میها لب

 و کجا من زور. نتوانستم اما. کنم دورش خودم از کردم

 کردم احساس که یزمان درست.. کجا او ی مردانه قدرت

 کردمیم احساس.دیکش عقب است آمدن بند حال در نفسم

 عاجزانه و زنان نفس نفس. است شده کند قلبم ضربان

 :دمینال میها هیگر میان و کردم نگاهش

 ...نکن کارو نیا...کنمیم خواهش... وشیدار_

 زدن حرف یبرا گهید منتها یداشت زدن حرف فرصت_

 ..شده رید

 و دمیچیپ مچش دور را دستانم کرد ام قهی بند که را دستش

 .دمیکش ادیفر دل ته از

 ...ووشیدااار_



 یرو نگاهش کند پاره را لباسم ی قهی خواست که نیهم

 متوقف میها اشک دنید با. شد معجزه و دیچرخ صورتم

 :گفت دهیبر دهیبر که بود آمده خودش به تازه انگار.شد

 ..من.. طرالاان_

 در به یا یپ در یپ و محکم یها ضربه بعد یا لحظه

 :دیغر نیخشمگ وشیدار و شد دهیکوب

 ..نزن زور خودیب هیعط قفله در_

 ...کن باز درو وشیدار_

 و شد گشاد هیثان از یکسر در وشیدار چشمان مردمک

 .ستادیا پدرم یصدا دنیشن با من قلب

 .کرد نگاهم شوکه و ناباور و گرفت فاصله من از وشیدار

 .داد خراش را قلبم پدرم ادیفر

 کن باز درو.. کن باز وو در ووشیدااار_

 

 

 

. طور نیهم هم بدنش. کرد دنیلرز به شروع وشیدار فک

 او از بدتر اما من حال.نطوریهم زین چشمانش مردمک

 یرو ستادنیا توان و بود افتاده رعشه به وجودم تمام. بود

 . نداشتم را میپاها



 به و شد باز دوم لگد با در و شد دهیکوب در به یمحکم لگد

 .شد دهیکوب وارید

 خش ییصدا با و شد یاشک پدرم دنید با وشیدار چشمان

 زد شیصدا دار

 ...بابا_

 حرف تمام یعنی بود؟ نجایا یک از. کرد نگاهش ناباور پدرم

 بود؟ دهیشن را مانیها

 بیآس یا پسربچه مانند داشت.دیچرخ وشیدار یرو نگاهم

 .کردیم هیگر دهید

 .شد کبود رفته رفته اش چهره و دیچرخ من یرو پدرم نگاه

 سمت به پدرم. یگرید زمان هر از شتریب. کردم وحشت

 .گذاشت قلبش یرو را دستش و دیچرخ وشیدار

 .آمد یم در چاه ته از شیصدا

 ؟یکرد چکار... بابا؟ یکرد چکار_

 صدا را پدرم عمه.گرفت ترس رنگ وشیدار و من نگاه

 را دستش کف و برداشت قلبش یرو از را دستش پدرم.زد

 .کرد دراز وشیدار سمت به

 چشم بعد یا هیثان و دییگرا یآب رنگ به صورتش یکبود

 کف یها پارکت به صدا پر جسمش و شد بسته و باز شیها

 .شد دهیکوب اتاق



 .آورد درد به را ام نهیس ی قفسه بلندم ادیفر

 باااباااا_

 دستانم با. آمدم فرود نیزم یرو زانو با و دمیدو سمتش به

 هیگر بلند یصدا با و گرفتم قاب را صورتش طرف دو

 .کردم

 قلبم ته از زدم، شیصدا وجودم تمام با. زدم شیصدا

 .زدم شیصدا

.. کن باز هاتو چشم باباجونم.. کن باز هاتو چشم بابا_

 .بااابااا

 بود گوشش در تلفن.کردم نگاه را عمه و آوردم باال را سرم

 تماس ١١۵ با ظاهرا. دادیم شرح را پدر تیوضع داشت و

 . بود گرفته

 .زد شیصدا دهیترس و نشست پا دو یرو وشیدار

 .باباااا_

 و کردم جمع را قدرتم تمام. کردم نگاهش نفرت و خشم با

 .دادم هولش عقب به دستم دو هر کف با

 ..نزن دست بهش اونور، و گمشو_

 شدت از چشمانم و شد دهیخراش دمیکش که یادیفر از میگلو

 .کردیم درد و سوخت یم دنیبار

 .فتادین و کرد حفظ را تعادلش اما. خورد تکان یکم



 :دمینال و گذاشتم پدرم قلب یرو را سرم

 ..اریب طاقت. باباااا. باباااا_

 خواستم یوقت. شدم زنده و مردم آمبوالنس نیماش دنیرس تا

 به را شال و یمشک شرتیسو هیعط عمه شوم نیماش وارد

 مناسب تمیوضع نبود ادمی که بودم آشفته آنقدر. داد دستم

 دنیپوش از بعد و گذاشتم سرم را دیسف شال. ستین

 .نشستم آمبوالنس نیماش درون یمشک شرتیسو

*** 

 

 بودند، کرده وصل پدرم دست به که یسرم به را نگاهم

 نفس آرام و بود دهیخواب. شد مچاله ام یزخم قلب و دوختم

 . دیکشیم

 تماشا را دنشیکش نفس و نمیبنش ها ساعت خواستیم دلم

 تا.دیایب باال هم من نفس تا.شوم خاطر آسوده یکم تا. کنم

 اگر بود جهانم و جان پدرم.است گذشته ریخ به کنم باور

 خدا به. مردمیم افتاد یم او یبرا یبدتر اتفاق نکرده ییخدا

 . مردمیم که قسم

 شد باعث بود شده لیتحم وجودم به شب آن که یفشار

 . ام داده دست از را ام خانواده گرید یبار کنم احساس

 آه و گرفتم انگشتانم انیم را پدرم ی دهیچروک انگشتان

 . دمیکش



 ریپ سال هفت کردمیم احساس من و بود گذشته روز هفت

 .ام شده

 تازه هنوز شیجا بود گذاشته دلم یرو وشیدار که یداغ

 آزارم هنوز. کردیم درد هنوز سوخت،یم هنوز. بود

 به داشتم کم کم. او. بود اتفاقات نیا تمام مسبب او.دادیم

 یم مانیا وشیدار با کلمه نیا ارتباط و شوم ی کلمه

 . آوردم

 .کشاند رونیب افکارم از مرا هیعط عمه یصدا

 . بهتره قبل نسبت به حالش_

 . چرخاندم سمتش به را سرم

 .دیچیپ گوشم در بخشش آرامش یصدا و زد یمحو لبخند

 قراره امروز گفت دمیپرس هم دکترش از.. نباش نگرانش_

 .کنن مرخصش

 :کردم زمزمه لب ریز

 .خداروشکر_

 :گفت ینگران با هیعط عمه مکث یکم از بعد

 وشیدار که حاال نکنم فکر.. مش؟یببر قراره کجا حاال_

 .اونجا مشیببر کنه قبول بهمن عمارته، یتو

 را او یجد و دوختم عمه به سخت و سفت را نگاهم

 :داد قرار مخاطب



. عمه اونجا بره که شمینم یراض من کنه قبول هم بابا_

 ..داره موندن یبرا جا بابا تازه... چوقتیه

 :دادم ادامه دمید که را زشیآم پرسش نگاه

 .اونها ی خونه مشیببر کرد اصرار عباس عمو_

 موضوع نیا از یلیخ دادیم نشان نگاهش داد تکان سر عمه

 . نکرد یمخالفت اما. ستین یراض

 .یدونیم صالح که جور هر. خب یلیخ_

 .بودم ممنون او از شیباال درک بخاطر چقدر

 .کرد جلب را توجهم پدرم دار خش یصدا

 .بابا طرالن_

 .کردم نگاهش و چرخاندم را سرم

 .جون بابا جانم_

 .بده بهم آب چکه هی_

 کوچک خچالی از را انبه آب و برخاستم یصندل یرو از

 : دادم را پدرم جواب حال همان در.آورد رونیب

 . بهتره آب از دمیم بهت یزیچ هی االن_

 . رفتم پدرم تخت سمت به و کردم پر انبه آب از را وانیل

 .ندیبنش کردم کمکش و کردم درست را پشتش یها بالشت

 .دادم دستش به را وانیل بعد



 کی نیا در خداروشکر. دیکش سر نفس کی را انبه آب

 .بود شده بهتر حالش هفته

 آژانس سوار پدرم و هیعط عمه همراه به بعد یساعت

 متوقف عباس عمو ی خانه درب مقابل نیماش یوقت.میشد

 .شود ادهیپ نیماش از تا کردم کمک پدرم به شد،

 کرد باز را در عباس عمو. ماندم منتظر و فشردم را زنگ

 .کرد دعوت خانه داخل به مارا یخوشروئ با و

 

 

 

 هیتک یپشت به و مینشست نیزم یرو پدرم همراه به

 بوسه و کردم نوازش را پدرم رنگ یخاکستر یموها.میداد

 .کاشتم اش یشانیپ یرو یا

 زمزمه گوشش در و دادم هیتک اش شانه به را سرم بعد

 : کردم

 .بابا خوبه حالتون که خوشحالم_

 اش یقو انگشتان نیب را انگشتانم و داد تکان را دستش

 میبرا او. بود قدرت و مقاومت نماد میبرا او. گرفت

 .مانیا و شجاعت ی اسطوره.بود اسطوره

 :گرفت فاصله هم از مکث با شیها لب



 پاداش تو دونمینم. دخترم دارم تورو که خوشحالم منم_

 .یبود خوبم کار کدوم

 .کرد یاشک را چشمانم بود شیصدا در که یبغض

 ریز و کرد دود اسپند پدرم یبرا مهربانم ی زهره عمو زن

 :کرد زمزمه لب

 .گذشت ریخ به_

 به را دستانش کف و نشست پدرم و من مقابل عباس عمو

 .دیمال هم

 .خدمت خاطرات فیتعر سر میخب،بر_

 که بود آورده زبان بر را جمله نیا شوق و ذوق با چنان

 .میافتاد خنده به هیعط عمه و پدرم من،

 خاطرات فیتعر به کرد شروع عباس عمو بعد یا لحظه

 شیجاها یبعض به. جانیه و تاب و آب با. خدمتشان دوران

 فیتعر به شروع دوباره و دیخندیم غش غش دیرسیم که

 از پدرم و من که بود دار خنده فشیتعر حالت آنقدر.کردیم

 .میبود گرفته درد دل خنده شدت

 :گفت و دینوش را شیچا عباس عمو هم، بعدش

 میخدمت هم همون از که هست هم جالب یلیخ جوک هی_

 .دمیشن



 عمو و میدوخت چشم عباس عمو به مشتاقانه پدرم و من

 .کرد فیتعر به شروع عباس

 گهیم یا بچه پسر هی به مدرسه ریمد یروز هی گفتیم_

 آقا:گهیم پدره به رهیمد. ارهیم پدرشو پسره. ادیب بگو پدرتو

 خنگه بچتون

 معلوم؟ کجا از گهیم پدره

 .دفترمم تو من نیبب برو پسرم: گهیم پسره به ریمد

 گهیم رهیمد.نه گهیم بعد. ادیم و نهیبیم اونجارو رهیم پسره

 باز.نه گهیم و نهیبیم رهیم پسره.اطمیح تو من نیبب برو

 ..کالسم تو من نیبب برو: گهیم فرستشیم دوباره

 .گفتم نیدید: گهیم پدره به رهیمد. نه گهیم و رهیم پسره

 .التیتعط نیرفت دیشا خب:گهیم پدره

 از زین پدرم و من. دیخند غش غش جوکش فیتعر از بعد

 .میافتاد خنده به عباس عمو ی خنده

 هیعط عمه لیموبا که میبود ولرم یچا دنینوش مشغول

 چه هر. داد جواب و کرد وصل را تماس عمه.خورد زنگ

 .شدیم قبل از تر سخت اش چهره گذشتیم

 به مگر بود؟ خط پشت یکس چه. کردم نگاهش متعجب

 سرد تلفن پشت فرد با آنقدر عمه چرا بود؟ گفته چه عمه

 بود؟



 سمت به و داد فاصله گوشش از را لیموبا عمه بعد یکم

 داشت نگاه پدرم

 .وشهیدار.. داداش_

 و خورد گره هم در ممکن شکل نیبدتر به پدرم یابروها

 .زد کنار مقابلش از دستش با را عمه دست

 .داد قرار مخاطب را وشیدار و دیکش یآه عمه

 .کنه صحبت باهات خوادینم_

 بعد یکم و شد جمع زین عمو زن و عمو ی چهره که دمید

 .دینوش را شیچا و داد انیپا را تماس هیعط عمه

 یلیخ. دمیفهمیم را حالش. کردم نگاه را پدرم یچشم ریز

 از بعد.داشت هم حق.بود دهیرنج وشیدار دست از

 دیبع گرید بود دهیشن و دهید او از شب آن که ییزهایچ

 .شود اولش مانند وشیدار با اش رابطه دانستمیم

****** 

 

 

 

 را آرش ی شماره و انداخت گرشید یپا یرو را شیپا

 دیچیپ گوشش در آرش گفتن جان یصدا که بعد یکم.گرفت

 :دیپرس



  شد؟ یخبر آرش؟ شدیچ_

 به کن شروع بعدش کن سالم اول.. بکش ینفس هی داداش_

 . ییبازجو

 :گفت حوصله یب و کرد کج را لبش وشیدار

 ؟یکرد دایپ ویکس شد؟یچ. نکن موعظه تلفن پشت باشه،_

 .دیچیپ گوشش در مکث با آرش یصدا

 شیمال اوضاع که هست چهارساله و ستیب دختر هی. آره_

 .ستین یمشکل ادیم گفت. گفتم بهش. ستین خوب چندان

 .نمشیاد،ببیب بفرستش امروز. باشه_

 زن یخوایم ای یکن استخدام خدمه یخوایم تو داداش_

 گهید شینیبیم ادیم فردا..  ؟یریبگ

 .نداشت یانعطاف چیه لحنش. کرد اخم وشیدار

 .عمارتم تو بدم راه رو یقمر ننه هر ستین قرار...شهینم_ 

 .خودش واسه هیلعبت دختره.. هیچ قمر ننه_

 .دیکش یپوف کالفه وشیدار

 .نمشیبب ادیب بفرستش امروز. نکن یدراز روده_

 .نکرد یمخالفت گرید آرش

 .ادیب گمیم بهش. داداش باشه_

 .خداحافظ. باشه_



 راهنشیپ بیج داخل را لیموبا و کرد قطع را تماس

 قدم با را ییرایپذ عرض و شد بلند مبل یرو از.گذاشت

 در یراتییتغ خواستیم دلش. کرد یط بلند اما آرام یها

 رونیب هم نشیتر مهم که یراتییتغ. کند اعمال عمارت

 .بود طرالن یها خروس و مرغ انداختن

 به. برگرداند عقب به را ذهنش ذهنش، در اسم نیا آمدن

 ی بوسه و طرالن با تندش رفتار ادی. شیپ هفته چند

 .دیکش ریت شقلب و افتاد اش یاجبار

 را داشتنش دوست دینبا.بود رفته تند هم یلیخ. بود رفته تند

 را مشتش اگر.کردیم یتند او با دینبا. کردیم لیتحم او به

 دستش از قرمز یماه نیا داشت احتمال کردیم تر تنگ

 اش یقو انگشتان نیب داشت احتمال هم دیبخورد،شا سر

 . ابدا. خواستینم را نیا او و.بدهد جان

 را او ها یزود نیا به طرالن دانستیم دیبع. دیکش یآه

 نانیاطم توانستیم چطور بود زده که یگند با حال. ببخشد

 کند؟ جلب را طرالن

 سر را درونش ی نسکافه و برداشت را اش یمشک ماگ

 .بود دهیند را پدرش هنوز او و بود گذشته هفته چند. دیکش

 را دستانش. بشنود را او یصدا بود نخواسته یحت پدرش

 زین را اش نسکافه آخر یها جرعه و فشرد گرم ماگ دور

 .دیکش سر



 ییرایپذ درب برخاست شیجا از و شد تمام که اش نسکافه

 .شد انینما در ی آستانه در هیعط قامت و شد باز

 سالم جواب. شد عمارت و آورد در را شیها کفش هیعط

 در که یاتاق به و داد ممکن لحن نیتر سرد با را وشیدار

 .رفت ماند یم آن

 سمت به و برداشت زیم یرو از را ماگش وشیدار

 :دیپرس حال همان در. رفت آشپزخانه

 شدیچ ،یبمون داداشت شیپ یخوایم کردمیم فکر_

 ؟یبرگشت

 هیعط یوقت. بازگشت ییرایپذ به دوباره و شست را ماگش

 آمد رونیب اتاق از بود دستش در که یبزرگ چمدان با

 .کرد نگاهش شوکه و متعجب

 .آمد حرف به هیعط اوردیب زبان بر یسوال نکهیا از قبل

 تا احتماال.رشت میریم مدت هی یبرا میدار پدرت و من_

 . میمونیم رشت در، به زدهیس

  اونجا؟ نیبر خواست خودش_

 . دیکش یآه هیعط

 دور جنجال از کمی خواستیم. داد شنهادیپ خودش. آره_

 .بمونه

 :دیپرس و داد قورت یسخت به را دهانش آب وشیدار



 اد؟یب باهوتون قراره هم طرالن.. ؟یچ طرالن_

 

 

 

 ..نه_

 ی جمله با بود آمده وشیدار یها لب یرو تا که یلبخند

 .کرد رفتن عظم هیعط یبعد

 ...یکرد که یها کار با.نتیبب خوادینم گهید منتها_

 ادامه را اش جمله و فشرد دستش یتو را چمدان ی دسته

 وشیدار. رفت در سمت به و کرد یخداحافظ لب ریز.نداد

 کفش دنیپوش مشغول هیعط یوقت. افتاد راه سرش پشت هم

 .آمد حرف به وشیدار بود شیها

 .نمشیبب خوامینم منم چون.. ستین مهم_

 .گرید زیچ کی چشمانش و گفتیم زیچ کی زبانش

 .دیخند تلخ هیعط

 دووم خودت با قراره یچجور نیا از بعد نمیبب خوامیم_

 .وشیدار یاریب

 احساس از هیعط. بود نهفته ینیسنگ مفهوم جمالتش پشت

 را حرف نیا که بود شده خبردار.بود شده دار خبر وشیدار

 عذاب. بود دهید را چشمانش یمانیپش او حتما. بود زده



 دهید. بود دهید را شبش آن یها اشک. بود دهید را وجدانش

 . بود برده یپ درونش به و بود

 از و رفت نییپا ها پله از نیسنگ ییها قدم با و گفت

 .شد خارج عمارت

 وارد و نشست درب یرو وشیدار مشت رفتنش محض به

 .شد ییرایپذ

 سخت فکش و شد مرور ذهنش در بار چند هیعط حرف

 اعصابش بود جمالتش ی کلمه به کلمه در که یصداقت.شد

 .ختیریم هم بر را

 با بود قرار چطور حال. بود راست هیعط یها حرف

 کرده که یاشتباهات با بود قرار چطور د؟یایب کنار خودش

 و خودش از بود قرار چطور نهراسد؟ درونش من   از بود

 درونش یها هیسا از هم هنوز او نکند؟ فرار اشتباهاتش

 .بود رفتهینپذ آنهارا هم هنوز. داشت وحشت

 تر شانیپر را آنها و دیکش شانشیپر یموها یال البه یدست

 به فونیآ لحظه همان که ندیبنش مبل یرو خواست. کرد

 .آمد در صدا

 :دیغر لب ریز

 .مرگ یا_



 ریتصو دنید با. برداشت را فونیآ یگوش و رفت جلو

 همان دیفهم بود شده انینما فونیآ ی صفحه در که یدختر

 .فشرد را دکمه و. فرستاده آرش که ستیا خدمه

 و کرد تیهدا باال به انگشتانش با را شانشیپر کوتاه یموها

 .کرد باز را در

 سالم آرام وشیدار دنید با و آمد باال ها پله از جوان دختر

 .داد

 دختر.رفت کنار در یجلو از و داد را جوابش وشیدار

 .شد عمارت وارد و گذاشت یا گوشه را شیها کفش جوان

 .نشست مبل یرو هم خودش و کرد اشاره مبل به وشیدار

 را او رهیخ ینگاه با نشست مبل یرو جوان دختر یوقت

 پوست و درشت یا قهوه یها چشم دختر.کرد برانداز

 رنگ یفندق هیعط یموها مانند هم شیموها. داشت یدیسف

 .بود

 با سهیمقا قابل اما. داشت یناز ی چهره رفته هم یرو

 در را او چرا. زد تشر خودش به یفور. نبود طرالن

 بود؟ کرده سهیمقا طرالن با ذهنش

 را سرش که چرا. بود شده معذب نگاهش از انگار دختر

 انداخت گرشید یپا یرو را شیپا وشیدار. انداخت نییپا

 :دیپرس یجد و

 ه؟یچ اسمت_



 .کرد صاف کمر و کرد بلند را سرش یفور جوان دختر

 .آقا هستم دیخورش_

 دختر گفتن آقا از. کرد دایپ انحنا یکم وشیدار یها لب

 .بود برده لذت

 .خوبه یلیخ کارت گفت آرش_

 :گفت یآرام یصدا با

 .دارن لطف آرش آقا_

 ویکی ؟یباش نجایا شب نه ساعت تا صبح از یتونیم_

 صبحونه هم کنه، زییتم رو خونه بتونه هم که خوامیم

 ؟یتونیم کنه حاضر

 . انداخت بزرگ عمارت به ینگاه دیخورش

 . باشم تونمیم شب هشت ساعت تا البته..تونمیم بله_

 . نداره یاشکال_

 ..یعنی.. نییتنها نجایا شما.. یسوال هی فقط_

 .دیفهم را دیخورش منظور

 . زد یپوزخند

 .کنمیم یزندگ من فقط نجایا متاسفانه_

 .دیچیپ هم در را انگشتانش دیخورش



 نیا با تونمیم که دونمینم من.. فقط.. متاسفانه؟ چرا. آقا نه_

 ..طیشرا

 .. خانم آفتاب نیبب_

 . کرد دیتاک یجد دیخورش

 ...دیخورش_

 ادیز یعنی نیا. شرکتم شب هشت تا دو از من.. دیخورش_

 ..یباش راحت یتونیم پس. ستمین خونه

 ..یول آقا دونمیم_

 . کنمیم دوبرابر حقوقتم_

 . کرد نگاهش مستاصل دیخورش

 :دیپرس تینها در

 چقدر؟ مثاال_

 .زد یمحو لبخند وشیدار

 .میایم کنار باهم_

****** 

 

 

 شروع چشمانم و دادم تکان دست هیعط عمه و پدرم یبرا

 .کرد سوختن به



 . نیباش خودتون مراقب...جون بابا خداحافظ_

 تر دور نیماش و داد تکان دست میبرا نیماش داخل از پدرم

 مانده جا نیماش درون قلبم کردمیم احساس. ترشد دور و

 .است

 روبه از را نگاهم نشست ام شانه یرو که عباس عمو دست

 هیتک وارید به و شدم اتاق وارد.رفتم خانه داخل و گرفتم رو

 .دمیچیپ دورش را دستانم و کردم جمع را میها زانو. دادم

 ی هفته چند به ذهنم و دوختم رنگ دیسف وارید به نگاهم

 یرو میها اشک و شد جمع دوباره قلبم. کرد سفر شیپ

 .دیچک ام گونه

 همه او.بود کرده تکه تکه را روحم.بود کشته مرا وشیدار

 . بود گرفته من از را زیچ

 هر. را محبت را، آرامشم. را عمارت. را ام عمه. را پدرم

 گرفته خودخواهانه را داشت ارزش میبرا که چه

 خودش و من با که همانطور. بود گفته که همانطور.بود

 . بود کرده یط

 کرده مال لگد را غرورم هم بود کرده شب آن که یکار با

 .بود کرده لیتحم وجودم به اش بوسه با که یخواستن با.بود

 واژه نیا یمعن آنکه یب زدیم حرف میبرا داشتن دوست از

 با را زیچ همه. بداند را آن ابراز ی نحوه آنکه یب. بداند را



 ادعا که یفرد تا گرفته اش دوچرخه از. خواستیم زور

 .دارد دوستش کردیم

 . بود نکرده عادت دنیشن نه به هنوز

 .نداشت ادی را ها زیچ یلیخ هنوز

 دانستمیم دیبع. کردم پاک را میها اشک رد و دمیکش یآه

 یزود نیا به بود انداخته روحم یرو رذالت با که ییها غیت

 .دانستمیم دیبع.شود درمان ها

 .شد اتاق وارد اهللای گفتن با محمد و خورد اتاق به یا تقه

  ؟..دخترعمو یچطور_

  زدم لبخند زور به

 . ستمین بد. ممنون_

. گذاشت نیزم یرو را اش کوله و زد لبخند متقابال

 کمدش داخل و آورد در تنش از را اش یمشک شرتیسو

 . گذاشت

 شرم با. بودم کرده اشغال را او اتاق که بودم دهیکش خجالت

 :گفتم

 . کردم آشغال اتاقتو که دیببخش_

 . زد یچشمک

 دونه کی همش.. تو به میتقد مخلفاتش تمام با اتاق نیا_

 .که ندارم شتریب عمو دختر



 .نبود یزورک نبارمیا لبخند

 .محمد یدار لطف تو_

 یاسپر دشیسف شرتیت یرو را آن و برداشت را ادکلنش

 .سبحان مثل. دیپوشیم دیسف اوقات شتریب هم او.کرد

 .کنمینم لطف یبرا کارو نیا_

 کرد نگاهم یخاص حالت با

 .یعموم دختر تو_

 محمد شد یطوالن که گریکدی به مان رهیخ نگاه و سکوت

 :گفت

 .خوشگذشت یلیخ. کوه یومدیم من با امروز کاش_

.. شهیم لیتحو سال گهید ساعت چند.. دهیع دم االن آخه_

 .. محمد یالیخیب یلیخ تو

 . گذرهیم سخت بهم تو با بگو طرالن ارین بهانه_

. گذشتینم ابدا.گذشتینم سخت او با. آوردم ینم بهانه

 میبرا روزها نیا. نداشتم را یکار چیه ی حوصله خودم

 .بودند آور عذاب

 

 

 



 ویزیچ ی حوصله دایجد.. من.. گذرهینم سخت واقعا. نه_

 .ندارم

 همش.. یکن تازه دلتو حال کمی باشه بهتر دیشا ده،یع دم_

 ..یشیم افسرده اتاق ی گوشه ینیبش

 ییتنها به اجیاحت حاال من اما. داشتم قبول را شیها حرف

 و هیتجز خودم با هارا زیچ یسر کی تا. کنم فکر تا. داشتم

 .کردن دایپ امیالت یبرا. دهم زمان خودم به تا. کنم لیتحل

 رنگ قرمز بالشت رفت رونیب اتاق از محمد نکهیا از بعد

. دمیکش دراز و برداشتم را داشت ینازک دیسف روکش که

 نداده انجام یخاص کار.کنم در یخستگ یکم خواستمیم

 کرده ام خسته ام یذهن یها یریدرگ و الیخ و فکر. بودم

 .بودند

 مین حدود. گذاشتم هم یرو را میها پلک و دمیکش دراز یکم

 .زد میصدا عمو زن بعد ساعت

 .لهیتحو سال گهید قهیدق چند.. زمیعز ایب..جون طرالن_

 اتاق از شیجا سر بالشت گذاشتن از بعد و دمیکش یآه

 ذوق با و داد دستم به را آب ی کاسه عمو زن. شدم خارج

 .دیخند شوق و

 نگاهم ذالل آب به و فشردم انگشتانم انیم را آب ی کاسه

 گوشه از یاشک دیچیپ گوشم در که لیتحو سال یدعا. کرد

 .دیچک آب یتو و گرفت راه چشمم ی



 حال اما بودم خواسته را او خدا از قلبم ته از قبل سال

 .بودم شده مانیپش

 نداشت ادی یحت. باشد داشته دوست مرا که نداشت ادی او

 . باشد داشته دوست را خودش

 .حسادت نه خشم، نه تنفر، نه خواستم،یم عشق او از من

 و گفت هورا عمو زن دیچیپ خانه در که سال لیتحو بانگ

 .گرفت آغوش در را عمو

 .شوهرم مبارک عیدت_

 .دیخند دل ته از عمو

 .برام یبمون. المیع مبارک عیدت_

 چشمانم به را نگاهش بعد.داد تکان سر و دیخند محمد

 .دوخت

 نیبهتر برات دیجد سال انشاهللا. عمو دختر مبارک عیدت_

 .باشه سال

 . گفتم کیتبر او به را دیع هم من و کردم تشکر

 وشیدار به تا خواستم خدا از دل ته از دعا موقع نباریا

 را راهش تا.دیایب رونیب برزخ از تا کند کمک. کند کمک

 .کند دایپ

 .بورزد عشق بتواند تا ببخشد، بتواند تا



 و دهنده آزار مخرب، بد، حس گونه هر از. شود یخال تا

 .دلخراش

 ترحم حس او به هم هنوز اما. بود دردناک اعترافش

 دلم گرید اما.سوختیم شیبرا دلم هم هنوز.داشتم

 .کنم کمکش خواستینم

 تنها دیبا. آمد یم بر مشکالتش پس از ییتنها دیبا او

 و ماندیم تنها دیبا. کردیم فکر شیکارها به و ماندیم

 .کردیم درک را اشتباهاتش و خودش

 یا چاره اشتباهاتش جبران یبرا توانستیم موقع آن دیشا

 .کند دایپ

**** 

 

 

 لب ریز و زد بود آمده سمتش به که یقرمز تاج به یلگد

 آن به یقرمز تاج.کرد چارهیب خروس نثار یآبدار فحش

 سمت به دوباره اما. خورد وارید به و شد پرت طرف

 . زد نوک را کفشش و آمد وشیدار

 :دیغر لب ریز وشیدار

 و آروم انقدر که خودش به نه.. گهید اونور گمشوو بروو_

 . هاش وونیح نیا به نه آزاره یب



 اطرافش به ینگاه.شد عمارت وارد و رفت باال ها پله از

 واقعا دختر نیا. زدیم برق یزییتم از جا همه. انداخت

 .بود بلد خوب را کارش

 :کرد زمزمه و انداخت باال را شیابرو یتا کی

 .خانم آفتاب نیآفر_

 دستمال یرو از حواس یب و چرخاند دستش در را دیکل

 .گذشت بود ها پارکت یرو که یرنگ یخاکستر

 با. بود شده تنگ اتاق نیا یبرا دلش چقدر. شد اتاقش وارد

 احساس هم هنوز اما بود عمارت در هفته چند که نحالیا

 . کردیم یدلتنگ

 بعد. کرد زانیآو کمد داخل و آورد در را اش یمشک کت

 اتاق از و دیپاش اش یطوس راهنیپ یرو را تلخش ادکلن

 طرالن اتاق که بود ها اتاق از شدن رد حال در. شد خارج

 . کرد جلب را توجهش

 یا قهوه تخت. داشت یا ساده دکور اتاق. شد اتاق وارد

 یپاتخت و درآور با داشت قرار اتاق ی گوشه که یرنگ

 یها ینقاش به نگاهش. داشت یقشنگ ینما و بود همرنگ

 لب مهمان لبخند و افتاد بود شده چسبانده کمد به که یمتعدد

 . شد شیها

 منتقل او به را یخاص آرامش اش یسادگ وجود با اتاق

 . کردیم



 یشاست تخته به که ییها کاغذ به توجهش نباریا و دیچرخ

 رونیب را یشاست تخته. شد جلب بود شده نصب تخت ریز

 بود شده دهیکش کاغذ یرو که یچکیپ اهیگ طرح به و دیکش

 . بود شده دهیکش بایز و زییتم چقدر. کرد نگاه

 شکستن یصدا که بود مقابلش طرح محو. بود یواقع انگار

 . دیرس گوش به ییرایپز از شهیش

. زد رونیب اتاق از و گذاشت تخت ریز را یشاست تخته

 . خورد دیخورش به چشمش شد ییرایپذ وارد یوقت

 زده زانو داشت قرار رنگ یخاکستر دستمال که ییهمانجا

 .بود ها شهیش خرده کردن جمع حال در و

 دیخورش نگاه. ستادیا یکم ی فاصله با مقابلش و رفت جلو

 به و آمد باال او ی دهیکش یپاها و یمشک یها کفش از

 .دیرس خمارش و یوحش چشمان

 سالم هولزده و داد قورت را دهانش آب یسخت به دیخورش

 . داد

 .زد یپوزخند وشیدار

 . کردمیم فیتعر ازت داشتم االن نیهم_

 . آقا دیببخش_

  ؟یشکست یزد رو یچ_



 کمد تو بزارمشون رفتمیم داشتم. گشاد دهن یها فنجون_

 .. دفعه کی که

 . شد نیزم پخش ها فنجون دفعه کی که_

 . گرفت گاز را لبش ی گوشه خجالت با دیخورش

 . بله_

 کم حقوقت از متش،یق ی اندازه به منتها.. نداره اشکال_

 .. کنمیم

 .. آخه آقااا یوا_

 . کرد اخم وشیدار

 حاال یشکست منو محبوب یها فنجون یزد.. ؟یچ آخه_

 ؟..هیباق متمین و قورت دو

 شهیش کردن جمع مشغول و شد یاشک دیخورش چشمان

 دختر نیا دارد چرا دانستینم هم خودش. شد ها خرده

 به عمارت نیا در ییتنها دیشا.کندیم تییاذ را چارهیب

 اش یدلتنگ بخاطر هم دیشا. بود آورده فشار اعصابش

 چه دانستینم.بود شده ریگ سخت نطوریا طرالن به نسبت

 . دانستینم قیدق.است مرگش

 و ندارد را طرالن از یدور طاقت گرید دانستیم فقط

 .ندیبب را او تر عیسر چه هر دارد دوست

 



 

 

 حال و کردیم صحبت. کردیم صحبت یفرد با دیبا

 تجمع از نه مگر. کردیم بازگو فرد آن یبرا را بشیعج

 .دیترکیم هم یرو شده تلمبار یها احساس

  کرد؟یم صحبت یکس چه با دیبا اما

  گفت؟یم را حالش دیبا که به

 دیخورش از ذهنش در یاسم آمدن با و کرد فکر یکم

 . رفت اتاقش سمت به و گرفت فاصله

 . شد خارج عمارت از و دیپوش را کتش

 دسترس در فرد آن کرد خدا خدا نشست که نیماش پشت

 و دار پر و سرسبز ریمس به و شد یفرع ی جاده وارد.باشد

 . کرد نگاه جاده طرف دو درخت

 اطرافش یبایز ریمس از بتواند که نبود یحال در که فیح

 . فیح. ببرد لذت

 نیماش از و کرد پارک کوچک ی کلبه مقابل را نشیماش

 .دیکوب محکم را در و رفت کلبه درب سمت به.شد ادهیپ

 ..ییحیعمو...ییحی عمووو_

 : زد ادیفر نشد باز در و دینشن ییصدا یوقت

 ...؟ییحی عمو... ؟یهست.. ییحی عموو... یییحی عموو_



 تر واشی. دنیشن صداتو مردم کل.. پسر خبرته چه_

 . باباجان

 نگاه را سرش پشت و برگشت ییحی یصدا دنیشن با

 . دیکش یا آسوده نفس ییحی دنید با.کرد

 .نیستین کردم فکر_

 .دیخند ییحی

 . کنم جمع زمیه بودم رفته.. خوبم منم.. پسرم سالم_

 هوا؟ نیا تو ؟یکن روشن نهیشوم یخوایم_

 .کرد باز را کلبه درب و آمد کینزد ییحی

 . سرده هوا شبا_

 .کرد اشاره کلبه به گرشید دست با

 .بفرما_

 کلبه درون. گفتیم راست ییحی. شد کلبه وارد وشیدار

 .بود سرد یکم

. شد یچا کردن دم مشغول و کرد کم را یکتر ریز ییحی

 :دیپرس گذاشت یکتر یرو که را یقور

 . یکرد ها پاتال و ریپ ما ادی عجب چه.. جان پسر خب_

 :گفت قرار یب وشیدار



 حرف باهات اومدم.. ییحی عمو دارم کمک به اجیاحت_

 ..بزنم

 یرو وشیدار مقابل و گذاشت یقور یرو یا پارچه ییحی

 مهربان و ماهر بیطب کی مانند.نشست یچوب یصندل

 :دیپرس

 ه؟یچ دردت بگو.. جاان بابا خب_

 .. من..ییحی عمو شمیم وونهید دارم_

 کامال وشیدار یقرار یب.کرد اشاره یصندل به ییحی

 . بود مشهود شیبرا

 .نیبش_

 یرو را شیها آرنج. نشست یصندل یرو وشیدار

 . شد خم جلو به یکم و گذاشت شیزانوها

.. کنم فشیتوص دیبا یچجور دونمینم ،ییحی عمو میحال هی_

 ..هم..دلتنگم هم مونم،یپش هم

 .دیمال را چشمانش ی گوشه ییحی

 ..یمونیپش یچ یبرا..نکن عجله_

 چیه حقم در که یکس دل.. شکستم بدم.. شکستم ویکی دل_

 مشکالت تمام کردمیم فکر من یول.. بود نکرده یا یبد

 .. بوده اون ریتقص میزندگ

 .فشرد هم محکم. فشرد را شیگلو بغض



 سو احساساتش از.. گفتم دروغ بهش.. گرفتم انتقام ازش_

  کردم استفاده

 یآورد کلبه به اونشب که یدختر همون به راجع یدار_

  ؟یزنیم حرف

 . شد متعجب ییحی یزهوشیت از و داد تکان سر وشیدار

 . داد تکان را دستش ییحی

 .بده ادامه_

 یسع کبارمی یحت اون... اون یول گرفتم، ازش عمارتو_ 

 . نداد یبد با منو جواب بارم کی.. کنه یتالف نکرد

 . دیپرس مکث با و دیکش یآه ییحی

 ؟یمونیپش االن.. و_

 ..یلیخ_

 ؟یکرد چکار اشتباهت جبران یبرا_

 .رفت فرو فکر به و شد اشک از پر وشیدار چشمان

 

 

 گفتم.. یبر عمارت از خوادینم گفتم بهش.. عمارت رفتم_

.. گفتم..باشه یا گهید کس مال زارمینم گفتم.. دارم دوست

.. یعنی.. یعنی..کردم ابراز بهش حسمو.. هم بعدش

 ...خواستینم اون.. البته.. دمشیبوس



 دیپر باال کم کم ییحی یابروها

 شتریب تو.. ستین احساس ابراز یکرد که یکار_

 . یکرد لیتحم بهش احساساتتو

 .شد تنگ نفسش و آمد درد به وشیدار ی نهیس ی قفسه

.. ببخشه منو تا کنمیم یکار هر االن یول.. دونمیم_

.. کنه نگاه هام چشم به نانیاطم با دوباره تا کنمیم یهرکار

 ..رهیبگ دستمو

  ؟یکرد یتند باهاش که شد یچ_

 :دیغر و زد گره درهم را انگشتانش وشیدار

 انکار هم دمیپرس ازش یوقت.. گهید یکی شیپ بره دمیترس_

 پسر کی شیپ بره بخواد که ستین یدختر دونستمیم.. نکرد

 . رمیبگ خودمو یجلو نتونستم.. یول.. کنه یزندگ جوون

 به و برخاست یصندل یرو از ییحی گرید ی قهیدق چند

 شیپ دوباره و ختیر یچا فنجان دو. رفت آشپزخانه سمت

 . بازگشت وشیدار

 .. یشد عاااشق پس.. نطوریا که_

 . زد پوزخند وشیدار

 نیا یکجا.. کردم حسادت کممی. شدم یعصبان فقط من_

 باشه؟ عشق تونهیم احساس



 شینما به را اش یمصنوع یها دندان و دیخند.دیخند

 . گذاشت

 جمع عشق.. نفرته و حسادت حس، نبود عشق گفته یک_

 . هاست حس نیا ی همه

 هم او. افتاد رودخانه کنار طرالن یها حرف ادی کبارهی

 . بود گفته را نیهم

 حسادت، غم، یها حس فقدان یمعنا به عشق بود گفته

 .هاست حس نیا تمام اجماع بلکه.ستین.. و محبت

 شده طرالن عاشق او یعنی.دیترس شتنیخو از آن کی در

  بود؟

 خوشگل نه بود شده طرالن شیبرا او حاال تا یک از اصال 

 ؟..یک ؟از..یک از ز؟یانگ نفرت

 ها، یدگرگون ها، یدلتنگ ها، یقراریب آن تمام یمعن حال

 .دیفهمیم حال. دیفهمیم را ها، شدن مسخ

 .بود شده عاشق او

 . طرالن عاشق

 . کرد جدا اش پراکنده افکار از را او ییحی آرام یصدا

 مهم مقابل طرف داشتن دوست فقط.. پسرم بده گوش_

 هم یدار دوستشون که یافراد کردن حفظ.. ستین



 دیبا.. شهینم یزور هم عشق و داشتن دوست...مهمه

 .یکن یصبور

 .دیکش شیموها به یدست وشیدار

 کنم؟ چکار دیبا حاال_

 نیا حاال.. یببخش خودتو و یباش داشته دوست خودتو دیبا_

 با باشه بهتر دیشا دونمینم یببخش خودتو دیبا یچطور که

. بده روش بهت تا یبزن حرف روانشناس ای مشاور کی

 داشته دوست خودتو یریادنگی تا.. ینبخش خودتو تا.. یول

 نویا. پسرم یباش داشته دوست یتونینم هم گرانوید.. یباش

 .نکن فراموش

****** 

 

 

 کوه سرسبز و ناهموار ریمس از رفتن باال حال در

 و دیایب میپاها به یادیز فشار بود شده باعث کوه بیش.میبود

 وجود با ریمس نیا کردن یط.بود آمده درد به میپاها ساق

 .بود فرسا طاقت میبرا بودنش، بخش لذت

 .کردم نگاه بود رفتن باال درحال یراحت به که محمد به

 به عادت او. داشتیبرم قدم یراحت به که نبود هم بیعج

 باال کوه از که بود بارم نیاول من اما داشت ییمایپ کوه

 . رفتمیم



. بروم کوه به آنها با تا بودند داده شنهادیپ بار چند همکارانم

 کرده رد را شنهادشانیپ یکار ی مشغله علت به من اما

 . بودم

 . میایب نجایا محمد با بود قسمت دیشا

 :دمیپرس یادیز یخستگ با

 مونده؟ گهید چقدر محمد یواا_

 .. گهید کمی_

 :دمینال حال نیا با. کردم اش کالفه دانستمیم

 خداا یواا_

 .طرالن اوردمتینم یزنیم غر انقدر دونستمیم اگه_

 دوشش یرو از را اش کوله میدیرس کوه یباال به یوقت

 نقره ی قمقمه. آورد رونیب آن از را ها قمقمه و برداشت

 .آورد در زین را قند کیپالست و داد دستم به را رنگ یا

 به ارتفاع نیا از کردن نگاه و بود سرد هوا یکم کوه یباال

 . برود جیگ سرم شدیم باعث نییپا

 داخل. کردم باز را درش و فشردم انگشتانم انیم را قمقمه

 زدم لبخند یچا دنید با. بود داغ یچا قمقمه

 .جوون آخ_

 .دیخند غش غش محمد



 ذوق یدار انقدر ییچا دنید با که دراومده پدرت معلومه_

 .یکنیم

 .دمیخند هم من

 با شهیهم من ست،منتهاین یشک اومده در پدرم نکهیا در_

 .دارم بهش یخاص ی عالقه. کنمیم ذوق ییچا دنید

 .شد لیتبد یمحو لبخند به اش خنده

 .جان نوش_

 یگرما. شدم یچا دنینوش مشغول و دادم تکان را سرم

 وجود اطرافم یهوا در که یاندک یسرما وجود با یچا

 .بود بخش لذت میبرا داشت

 ییمایکوهپ خاطرات دنیشن و باهم عکس گرفتن از بعد

. میبرگشت را ناهموار و سخت ریمس همان دوباره محمد

 را نیماش محمد گرفتم یجا محمد کنار جلو یصندل   یوقت

 :دیپرس و کرد روشن

 بهت؟ گذشت خوش.. عمو دختر خب_

 .بستم را کمربندم زنان نفس نفس

 .شدم خسته یول بود یخوب یلیخ ی تجربه_

 .بود خوب که خداروشکر خب_



 و دمیکش نییپا را پنجره ی شهیش کرد حرکت نیماش یوقت

 را لذت تینها صورتم با ماه نیفرورد مینس برخورد از

 .بردم

 با. نبود خانه کس چیه میبرگشت عباس عمو ی خانه به یوقت

 محمد با ماندن تنها. کردم کج را لبم خانه یخال یفضا دنید

 هر با ماندن تنها واقع در.کردیم معذبم یکم خانه در

 .کردیم معذبم یمرد

 حمام سمت به میها لباس ضیتعو از بعد و شدم اتاق وارد

 محمد اتاق در که خداراشکر.گرفتمیم دوش کی دیبا.رفتم

 .بود حمام

 بدنم یها سلول تک تک از را یخستگ گرم آب دوش

 نسبتا هوا نبود مهم. بود ماه نیفرورد نبود مهم.کشاند رونیب

 حمام و گرفته دوش گرم آب با داشتم عادت من. بود گرم

 .کنم

 را رنگم دیسف شلوار و شرتیت آمدم رونیب که حمام از

 .دمیچیپ میموها دور زین را دیسف ی حوله و دمیپوش

 .شدم خارج اتاق از سپس

 

 

 



 بعد. کردم ذوق.بود یچا ختنیر مشغول آشپزخانه در محمد

 و آمد یچا ینیس با محمد یوقت.دیچسبیم یچا حمام از

  دمیمال هم به را دستانم کف نشست مقابلم

 ییچا.. جون آخ_

 یبخار به نگاهم.ختمیر ینعلبک داخل را یچا از یمقدار

 . دمیشن را محمد یصدا که بود شدیم خارج یچا از که

 ؟یکن ازدواج یخوایم یک_

 کنم نگاهش تعجب با شد باعث اش مقدمه یب سوال

  ؟ییچ_

  ؟یکرد فکر بهش ؟یکن ازدواج یدار میتصم یک گمیم_

 صحبت آن به راجع تا بود نکرده دایپ یگرید بحث یعنی

 ام رابطه خوردن بهم از بعد من گفتم؟یم چه دیبا حال کند؟

 . بودم نکرده فکر ازدواج به وشیدار با

 . گفتم را قتیحق

 فکر ازدواج به بودم وشیدار با که یوقت.. مدت هی_

 . نه گهید.. االن یول.. کردمیم

 و دوخت چشمانم به را نگاهش مکث با. داد تکان را سرش

 :دیپرس

  ؟یدار دوستش_



 هدفش د؟اصالیپرسیم یتر سخت یها سوال بار هر چرا

 هم در را انگشتانم بود؟ چه ها سوال نیا دنیپرس از

 . دانستمینم داشتم؟ دوستش هنوز. دمیچیپ

 ..دیشا...دونمینم_

 نگاهم نگونهیا گذاشتم؟چرایم دلم یکجا را بشیعج نگاه

 شد یطوالن نگاهش یوقت د؟یبگو خواستیم چه کرد؟یم

 . گفتم را ام جمله ی ادامه ناچار

.. خشمه از پر هنوز.. وشیدار.. سوزهیم براش دلم شتریب_

 ...ببخشه خودشو و من نتونسته هنوز

 . نطوریا که_

 :دمیپرس متعجب و زدم یلبخند

 ؟یدیپرس یزیچ نیهمچ چرا حاال_

 چشمانم از را نگاهش و فشرد فنجان ی لبه را انگشتانش

 .گرفت

 یدار ازدواج قصد نمیبب خواستمیم.. ینجوریهم... یچیه_

 . انهی

 .شدینم الیخیب گرفتینم را جوابش تا نکهیا مثل

  ؟یبد شوهرم یخوایم چرا؟_

 نداد را ام یشوخ جواب یوقت. شد تر بیعج نگاهش حالت

 :گفتم یجد



 .. آره.. کنم دایپ رو یمناسب فرد اگه_

 کینزد شیها لب به را فنجان و داد تکان را سرش

 دلم. نبودم مناسب فرد دنبال من. بودم گفته دروغ.کرد

 . خواستمیم را یزیچ نیچن حال.باشم تنها خواستیم

 دمیفهمینم واقعا.کرد متعجبم بشیعج یها سوال و رفتارها

 .دارد یمنظور چه شیها حرف پشت

 .دمیفهمیم دیبا یزود به اما

******* 

 

 

 . یجد میتصم کی. بود گرفته میتصم

 که همانطور.داشتیبرم اشتباهاتش جبران یبرا یقدم دیبا

 . بودند گفته ییحی عمو و روانکاو

 را بود انداخته طرالن قلب یرو که ییها ترک دیبا

 .کردیم برطرف

 .گذاشتیم نیزم را غرورش دیبا

 وارد.شد ادهیپ و کرد متوقف یفروش گل مقابل را نیماش

 قرمز رز گل دسته کی فروشنده شد،به که یگلفروش

 .داد سفارش



. دیچیپ رنگ یریش روبان قرمز رز گل دسته دور فروشنده

 .داد وشیدار دست به و کرد نیتزئ نیاکل با را آن بعد

 از آن حساب از بعد و گرفت را گل دسته وشیدار

 .زد رونیب یگلفروش

 آنجارا آدرس اما. رفتیم عباس ی خانه به دیبا حال

  گرفت؟یم که از را عباس ی خانه آدرس دیبا حال.نداشت

 ی شماره و درآورد را لشیموبا. آمد ذهنش به یاسم ناگهان

 .گرفت را هیعط

 .دیچیپ گوشش در هیعط یصدا بوق چند از بعد

 .وشیدار بله_

 .بفرست برام رو عباس ی خونه آدرس عمه،_

 .دیکش یآه هیعط

 عباسو ی خونه آدرس.. ینکرد صدام هیعط.. عجب چه_

 ؟یخوایم یچ یبرا

 بزنم حرف طرالن با خوامیم_

 باهاش یخواستیم هم قبل ی دفعه که ادتهی....وشیدار_

 ..یبزن حرف

 :دیغر وشیدار



 خوامیم.. کنهیم فرق واقعا.. هیعط کنهیم فرق نباریا_

 که بگم.. کنم یخواه عذر ازش.. بزنم حرف باهاش

 .هیعط بده آدرسو خدا رو تو.. کردم غلط که بگم مونمیپش

 متعجب او کردن التماس از و دیپر باال هیعط یابروها

 شیپا ریز را غرورش وشیدار که بود یبار نیاول نیا.شد

 . بود گذاشته

 کوتاه هیعط شد باعث بود لحنش در که یغم و یمانیپش

 :گفت تیجد با زین آخر در.دیبگو را آدرس و دیایب

 . یکنینم تشییاذ که بده قول_

 کرد زمزمه نانیاطم با وشیدار

 . دمیم قول_

 .داد انیپا را تماس و کرد تشکر بعد

 به بود قرار که ییها حرف تمام یآشفتگ با ریمس یط در

 او طرالن که کرد خواهش خدا از و کرد مرور را بزند او

 .ببخشد را

 نیماش دیرس که عباس ی خانه رنگ یا قهوه درب مقابل

 :دینال و کرد متوقف را

 .کن کمکم.. کن کمکم ایخدا_

 ادهیپ نیماش از و گرفت را گل دسته دیلرزیم که یدست با

 .شد



 از.دیکش قیعم نفس چند و ستادیا رنگ یا قهوه در پشت

 از را بزند بود قرار که ییها حرف تمام اضطراب شدت

 .بود برده ادی

 زد ضربه قلبش یرو و فشرد هم یرو پلک

 .یکنیم چه نمیبب کنمیم اعتماد بهت بارو نیا_

 .ماند منتظر و فشرد را زنگ

 فونیآ پشت از بود ناآشنا شیبرا که عباس یصدا بعد یکم

 . دیرس گوشش به

 بله؟_

 ادیب را طرالن یلیفام تا آورد فشار ذهنش به یکم وشیدار

 داد جواب مکث با. اوردیب

 کمال؟ یآقا منزل_

 شما؟ بله_

 ..من.. من_

 از.ندیبب را طرالن ندهند اجازه د،یبگو را تیواقع دیترس

 .شد متوصل دروغ به رو نیا

 

 

 



 کی. هستم کمال خانم یها یدانشگاه هم از یکی من_

 بهشون شهیم اگه منه، دست شونهیا به متعلق که یزیچ

 . در دم انیب دیبگ

 . کردیم فکر داشت انگار. کرد مکث یکم عباس

 .دمیم بهش من نیبد_

 .بدم بهشون دیبا خودم نه نه_

 .نیبخور ییچا هی تو نییبفرما خب_

 پیک یها دندان نیب از و نشست وارید یرو آرامش مشت

 :دیغر اش شده

 .لطفا.. در دم انیب نیبگ شهیم اگه_

 .آمد کوتاه باالخره عباس

 دنش؟ید اومده یک بگم_

 .مانیا_

 .نیبمون منتظر لطفا لحظه چند. باشه_

. گرفت شدت قلبش ضربان و گفت یپوف کالفه وشیدار

 جوش ی نقطه به شیها رگ در خون کردیم احساس

 .است دهیرس

 ی آستانه در طرالن قامت و شد باز اطیح درب بعد یکم

 نظر از را او ادیز یدلتنگ با وشیدار. شد انینما در



 زین چشمانش ریز.بود شده الغر دوماه نیا مدت در. گذراند

 .بود افتاده گود یکم

 در خواست و شد درشت وشیدار دنید با طرالن چشمان

 طرالن مچ و گذاشت در یال را شیپا وشیدار اما ببندد را

 .کرد دستانش ریاس را

 خانم؟ طرالن کجا_

 :دیغر یناراحت و خشم با طرالن

 ،یگرفت ازم که زویچ همه.. نجا؟یا یاومد چرا.. کن ولم_

... ؟یخوایم جونم از یچ گهید.. خانوادمو عممو، پدرمو،

 من شیپ و باشه تو به متعلق که ستین یزیچ گهید ها؟

 .باشه

 زد یمحو لبخند وشیدار

 .منه شیپ و توا   به متعلق که هست یزیچ کی یول_

 داد هل شیپا با را در وشیدار. کرد نگاهش گنگ طرالن

 .داشت نگاه طرالن سمت به را گل دسته و

 .کرد برخورد طرالن یشانیپ به و رفت عقب در

 دینال طرالن

 یآ_

 داد سرعت کلماتش به نگران وشیدار

 .دیببخش.. دیببخش_



 :دیپرس و کرد نگاهش شده جمع یا چهره با طرالن

 سرم از دست چرا.. وشیدار یخوایم یچ_

  باشم؟ راحت لحظه کی یزارینم ؟چرایداریبرنم

 را گل دسته ناچار طرالن.داد تکان را گل دسته وشیدار

 را او دست مچ اما دیکش عقب را شیپا وشیدار. گرفت

 .نکرد رها

 ..طرالن بزنم حرف باهات خوامیم_

 ..گفتن یبرا یحرف من_

 :گفت یجد و محکم وشیدار

 .دارم گفتن واسه حرف یلیخ.. دارم من_

 با وشیدار.شد یاشک چشمانش و کرد نگاهش خسته طرالن

 با و کرد نگاهش زدیم موج چشمانش در که یا یمانیپش

 :گفت ینیغمگ لحن

 دوست که متاسفم.. کردم تتییاذ که متاسفم بگم اومدم_

 منو که بگم.. که بگم.. اومدم..کردم لیتحم بهت داشتنمو

 . ببخش

 طرالن بود گرفته یسرخ یها رگه که ییها چشم با و گفت

 د،یبگو چه دانستینم. شد آشفته طرالن.کرد نگاه را

 ریغ شنهادیپ با.بود افتاده رایاخ که ییها اتفاق با مخصوصا

 .بود کرده افتیدر محمد از که یا منتظره



 . وشیدار مونده ردش هنوز یزد بهم که ییها زخم_

 .کرد اشاره قلبش به اشاره انگشت با

 ..سوزهیم هنوزم.. کنهیم درد هنوزم.. مونده نجایا_

 جبران که خوامیم.. یول.. طرالن کردم اشتباه دونمیم_

.. من.. بده بهم رو فرصت نیا کنمیم خواهش ازت.. کنم

 نگاهم نانیاطم با دوباره خوامیم...یببخش منو که خوامیم

 .. یکن اعتماد بهم..خوامیم یکن

 بگم، دیبا یکن بخشش طلب که یاومد راه همه نیا اگه_ 

 امیالت زخممام یبزار دیبا.دارم الزم زمان دنت،یبخش یبرا

 .کنن دایپ

 خوب هاتو زخم تونمیم من.. منتها.. دمیم زمان بهت باشه_

 بهم فقط هیکاف.دمیم قول بهت.. کنم درمانش تونمیم.. کنم

 ...یبد فرصت

 شیها لب به بود انگشتانش انیم که را او دست مچ و گفت

 .کاشت آن یرو یا بوسه و کرد کینزد

 

 

 دیکش رونیب او یقو انگشتان انیم از را دستش مچ طرالن

 :دیپرس دیناام و



 خودت ی؟وقت وشیدار یکن خوب منو قراره یچجور_

 ..یهست یزخم هنوز

 .. یول میزخم_

 مقصر یبفهم یتونست... یببخش رو بابا یتونست بگو بهم_

 ؟...یهست خودت هات نفرت و ها خشم تموم

 اش گونه یرو و ختیر فرو وشیدار چشمان از یاشک

 .شد روان

 مشاوره، جلسات رمیم دارم.. کنمیم تالشمو دارم من_

 بخاطر.. تو خاطر به... طرالن کنم رییتغ که خوامیم

 . نمونیب حس بخاطر.. خودم

 دیلرز طرالن ی چانه

.. نکهیا و....وشیدار. کنم اعتماد بهت تونمینم گهید.. من_

 چون.. چون.. بدم بهت بودن باهم یبرا یفرصت تونمینم

 . محمد با.. کنمیم نامزد دارم

 :دیپرس ناباور و شکه.بست خی درون از وشیدار

 ؟یگفت یچ_

 وجود در یناباور. کرد تکرار را اش جمله دوباره طرالن

 :دیغر و داد خشم به را خود یجا وش،یدار

 زد دلتو سبحان.. زارمینم.. یکن یغلط نیهمچ یتونینم_

 آره؟ گهید یکی سراغ یاومد حاال



 .کرد اخم طرالن

 یآقا بزنه دلمو بخواد که نبودم سبحان با اصال من_

 یمعمول دوست کی حس بهش هم اول همون از.. بزرگمهر

 ..شتریب نه داشتم رو

 :داد ادامه و کرد اشاره وشیدار به طرالن

 همون هنوزم تو.. یکن رییتغ یخوایم که یکنیم ادعا فقط_

 به زور با زویچ همه خوادیم که یهست یخودخواه آدم

 ستین ینطوریا داشتن دوست و عشق یول.. ارهیب دست

 .. بزرگمهر یآقا

 . داد تکان نیطرف به یسر وشیدار

 یفهمینم.. یداغ االن.. طرالن، یدار دوستم که دونمیم_

 .. یگیم یچ یدار

 ریز که وقته یلیخ داشتن دوست نیا یول.. داشتم دوست_ 

 تو.. باشم داشته دوست تورو تونمینم من.. شده دفن خاک

 یداشت دوستم اگه چون..یباش داشته دوستم که یتونینم هم

 که ییها حرمت ،یرسوندینم ضرر اطرافم یها آدم به

 یمعن یدونینم اصال.. تو.. یکردینم مال لگد و بود نمونیب

 ..هیچ داشتن دوست

 . زد داد خشم با وشیدار



 دوست یمعن من یدونیم کجا از.. ها؟ یدونیم کجا از_

 دوست که ینداد یفرصت بهم هنوز یوقت فهممینم داشتنو

  بدم؟ نشون بهت داشتنمو

 . دیخند حرص پر طرالن

 منو.. یبد نشون بهم داشتنتو دوست یخوایم یچجور_

 عشق ابراز نیا اگه.. میببوس زور به و وارید به یبچسبون

 بهم احساساتتو اهیس سال صد که خوامینم داشتنه دوست و

  ؟یفهمیم... وشیدار خوامینم.. یکن ابراز

 کینزد را سرش.  فرستاد رونیب را نفسش کالفه وشیدار

 . کرد یخال را طرالن دل ته کشیتار چشمان برق و آورد

 که دونمیم.. ستین میحال ها حرف نیا من... فهممینم نه_

 تا مونمیم منتظر یگفت که همونجور.. یندار دوست اونو

 خودم با و دنبالت امیم بعدش یول.. کنه دایپ امیالت هات زخم

 به بهتره موقع اون تا.. ینخوا چه یبخوا چه... برمتیم

 ،یدار یاغی خواستگار هی که یبفهمون نفهمت یپسرعمو

 یکس با ؟یشناسیم که منو.. فهمونمیم بهش خودم نه مگه

 یادیز که ییآدما کردن ادب یبرا روشمم..ندارم یشوخ

 قول.. یکن امتحانم یتونیم که نه اگه یدونیم هم مخمم رو

 . امیب رونیب بلند سر امتحانت از دمیم

 باعث طرالن داد  اما برود خواست و برگرداند را شیرو

 .شود خشک شیجا سر شد



 دوست از  تو، از. زارمیب ازت..وشیدار زارمیب ازت_

 از.. هات ییزورگو از ت،یزورک داشتن

.. رونیب برو میزندگ از.. وشیدار بروو..ااتیخودخواه

 .چوقتیه.. برنگرد وقت چیه گهید یول

 :دیغر لب ریز و رفت نشیماش سمت به وشیدار

 .باش الیخ نیهم به_

**** 

 

 

 دانمینم. افتادم هیگر به و شکست بغضم بستم که را در

 گفته وشیدار به را محمد ازدواج شنهادیپ ی هییقض چرا

 که بودم گفته او به چرا اصال دانستمینم آن از بدتر.بودم

. بود یلجباز سر از دیشا. کنم نامزد محمد با است قرار

 ریغ شنهادیپ به بودم نکرده فرصت هنوز من که چرا

 شکه او شنهادیپ از هم هنوز یحت.کنم فکر محمد ی منتظره

 .بودم متعجب و

! بود داده من به یشنهادیپ نیچن چرا محمد دانمینم اصال

 من به کم مدت نیهم در یعنی داشت؟ دوست مرا یعنی

 قبل ها مدت از من به اش عالقه ای بود؟ شده مند عالقه

 .بود شده شروع



 را دستانم کف.نشستم نیزم یرو و رفتم ها کبوتر سمت به

 سرش و آمد کینزد ها کبوتر از یکی. گرفتم سمتشان به

 .دیمال انگشتانم به را

 فکر شنهادشیپ به راجع تا بودم خواسته زمان محمد، از

 . بودم نکرده را کار نیا که بود نیا تیواقع اما. کنم

 تصور همسرم یجا را محمد هم ذهنم در گاه چیه من

 نیا شدن یواقع به نکهیا به دیرسیم چه بودم نکرده

 .کنم فکر موضوع

 او به نسبت داشتنم دوست و. داشتم دوست را محمد من

 عنوان به را او من. نبود برادر کی داشتن دوست مانند

 نه دوست، نه برادر، نه همسر، نه. داشتم قبول میعمو پسر

 .گرید زیچ چیه

. گفتمیم او به را احساسم و زدمیم حرف او با دیبا

 در را جوانب ی همه دیبا. دهم یجواب فکر یب توانستمینم

 .گرفتمیم نظر

 گوش من به را جمله نیا شهیهم پدرم. نبود یشوخ ازدواج

 در او از و کنم صحبت پدرم با بود بهتر دیشا.کردیم زد

 . بخواهم مشورت رابطه نیا

 کینزد را آن و گرفتم دستانم انیم را کبوتر فکر نیا با

 سپس. دمیبوس را نوکش و کرده خم را سرم بعد. آوردم

 .برخاستم و گذاشتم نیزم یرو را او دوباره



 شماره گرفتن از بعد. برداشتم را لمیموبا و شدم خانه وارد

 یصدا بعد یکم. گذاشتم گوشم در را لیموبا پدرم ی

 .بود مهربان  شهیهم مثل لحنش. دیچیپ گوشم در آرامش

 ..بابا زیعز جانم_

 خوبه؟ حالتون جون بابا سالم_

 ؟یخوب تو.. دخترم خوبم. جان بابا سالم_

 کی به راجع باهاتون خواستمیم راستش.. ممنونم_

 .کنم صحبت یموضوع

 .شنومیم. دخترم بگو_

 مطلب اصل سر مقدمه یب بعد و دمیکش قیعم نفس چند

 .رفتم

 .داد ازدواج شنهادیپ بهم شیپ روز چند محمد بابا_

 .شدم نگران.افتاد سرفه به

 بابا؟ نیخوب_

 .دیچیپ گوشم در مکث با شیصدا

 ..گلوم تو دیپر یچا.. ستین یزیچ.. خوبم.. باباجان آره_

 .بود متعجب لحنش. آمد حرف به گرید ی سرفه چند از بعد

 داد؟ ازدواج شنهادیپ بهت محمد یگفت باباجان یگفت یچ_

 .بله_



 ؟.نگفت من به یزیچ عباس چرا پس_

. دونهینم موضوع نیا به راجع یزیچ عباس عمو راستش_

 بود مثبت جوابم اگر کنم هامو فکر خواست من از محمدهم

 . بگه زویچ همه عباس عمو به خودش

 جوابت دخترم؟ یگفت یچ بهش تو.. محمد یا.. محمد یا_

 ..یمنف ای بود مثبت

 .فشرد را میگلو بغض

 ازتون تا زدم زنگ نیهم یبرا.. دونمینم من راستش_

 .رمیبگ مشورت

 بچه و یشوخ مشترک یزندگ و ازدواج.. دخترم نیبب_

 اشتباه یبخوا یلجباز و لج یرو از دینبا. ستین یباز

 ..یریبگ میتصم

 ..دونمیم بله_

 جوانب عقلت با گهید طرف از و یکن توجه دلت به دیبا_

 .یریبگ درستو میتصم و یبسنج رو

 بهش شوهر عنوان به محمد به من که نجاستیا مشکل_

 .نکردم فکر

 

 



 با محمد نیبب. کن فکر بهش حاال. دخترم نداره یاشکال_

 در جور یداشت ذهنت تو ندتیآ شوهر یبرا که ییها اریمع

 نه؟ ای ادیم

 ریپذ تیمسئول و آرام. بود مهربان محمد. کردم فکر یکم

 نیهم از.بود ذهنم در همسرم یبرا  ییارهایمع نیچن. بود

 دادم جواب رو

 بله_

 ؟یدار دوست محمدو تو.. دخترم بگو بهم نویا حاال_

 ..بعنوان نه یول بله،_

 اول حتما. نداره که یضرر. دخترم کن فکر بهش پس_

 به مدت طول در تونهیم عشق. ستین ازین عشق یزندگ

 .ادیب وجود

 کردم زمزمه نیغمگ

 ..یول شماست با حق_

 .کنم رها نصفه را ام جمله شد باعث قفل در دیکل چرخش

 یآرام یصدا با دیرس گوشم به که محمد بلند اهللی یصدا

 .دادم قرار مخاطب را پدرم

 .باباجون کنم قطع دیبا_

 در به زدهیس تا انشاهللا. باش خودت مراقب.باباجان باشه_

 .گردمیبرم



 .باباجون باشه_

 .دادم انیپا را تماس و کردم یخداحافظ

 و زد ییرایپز یا شهیش درب به ضربه چند محمد بعد یکم

 .شد خانه وارد

 ..سالم_

 از. دادم را سالمش جواب لب ریز و گرفتم نگاه شرم با

 خجالت او از بود داده ازدواج شنهادیپ من به که یموقع

 .دمیکشیم

 :گفتم بود نییپا سرم که همانطور

 .بزنم حرف باهات دیبا.محمد_

 .میکنیم صحبت. کنم عوض هامو لباس بده اجازه. بااشه_

 دیسف شلوار و شرتیت کهیحال در بعد یکم و رفت.رفت

 .نشست مقابلم و بازگشت بود دهیپوش یرنگ

 ..جاانم_

 به را لرزانم یها مردمک و کردم بلند را سرم اجبار به

 .دوختم چشمانش

 صحبت باهات  شنهادتیپ به راجع خواستمیم من.. محمد_

 .کنم

 :دادم ادامه مکث با. داد تکان را سرش



 یداد ازدواج شنهادیپ بهم که شد یچ دونمینم من...راستش_

 ..و یستین عاشقم که دونمیم.. محمد

 از که ییارهایمع تمام با او. طرالن دارم دوست من_

 .یجور دارم ذهنم یتو همسرم

  ه؟یکاف کردن ازدواج یبرا نیا نظرت به و_

 :گفت نانیاطم با

 در عشق مطمئنم من.هیکاف مشترک یزندگ شروع یبرا_

 که ایدن افراد ی همه. ادیم وجود به نمونیب زمان طول

 نیا دواام تازه. نکردن ازدواج عشق با و نشدن هم عاشق

 حرف میبتون که نهیا مهم. هست هم شتریب ها ازدواج

 . میبفهم گرویهمد

 یمنطق شیها صحبت. دمیچیپ هم در را انگشتانم

 نگاهش مستاصل. میبگو چه جوابش در دیبا دانستمینم.بود

 .کردم

 .زد یبخش آرامش لبخند و شد ام یدرماندگ متوجه

 ازت وجه چیه به من.. دمیم زمان بهت من.. طرالن نیبب_

 به راجع و ینیبش خوامیم اتفاقا. یکن عجله که ندارم انتظار

 ..و یکن فکر مسئله نیا

 .خورد گره درهم شیابروها



 یبرا... یناراحت وشیدار دست از که دونمیم هم نویا_

 مثبت جواب بهم یخواست اگه کنمیم خواهش ازت نیهم

 .ینکن نکارویا اون با یباز لج سر از یبد

 درست اندازه از شیب محمد یها حرف. داشت برم ترس

 اشتباه میتصم وشیدار با یلجباز یرو از دینبا.بود

 عقلم با را جوانب دیبا.کردمیم جمع را حواسم دیبا. گرفتمیم

 .گرفتمیم را یدرست میتصم تینها در و دمیسنجیم

 قلبم ی خواسته با میتصم نیا یاجرا و گرفتن اگر، یحت

 .داشت کامل تناقض

**** 

 

 

 از را گلدان و فنجان وان،یل از اعم بود دستش یجلو هرچه

 خرد اجسام یتمام.دیکوب وارید به و زد چنگ زیم یرو

 . شد خرد

 پخش و ختیر نیزم یرو زین شان شده خرد یها تکه 

 . شد

 که یروز از بود هفته کی.بود شده وانهید رسما وشیدار

 هنوز او و گذشتیم بود دهید عباس ی خانه در را طرالن

 دست از را طرالن خواستینم دلش. کند چکار دانستینم

 .بدهد



 زین یطرف از.رندیبگ او از را طرالن خواستینم دلش 

 ردیبگ دهیناد را او دل ته از یادهایفر و داد بود، نتوانسته

 .برود دنشید به و

 خود با.کردیم یکار دیبا.شدینم نگونهیا.بود خرد اعصابش

 فکر. کرد فکر

 ذهنش به یا احمقانه و مختلف یفکرها و کرد فکر کرد، 

 را طرالن که بود نیا زین احمقانه یها فکر نیا از یکی.آمد

 .بدزدد عباس ی خانه از

 دهیکوب کلبه درب به که یا یپ در یپ و محکم یها مشت

 .شود ختهیگس افکارش بند شد باعث شد

  زد؟یم در انهیوحش نگونهیا که بود که

 کلبه درب سمت به دیلرزیم یناراحت و خشم از کهیحال در

 .کرد باز را در و رفت

 :گفت شکه مقابلش فرد دنید با

 .ییحی عمو_

 کلبه وارد که ییحی. شود کلبه وارد ییحی تا رفت کنار بعد

 .دوخت ییحی یخی چشمان به را نگاهش و بست را در شد

  حتینص را او سخت داشت چشمانش اما گفتینم یزیچ

 .کردیم

 :دیپرس. شود یطوالن ییحی نگاه نیا نداد اجازه



 .ییحی عمو نیاومد که شدیچ_

 .کرد اخم ییحی

 وانیل کی باهات و رمیبگ خبرتو بودم اومده سرم ریخ_

 ..ادیم کلبه تو از داره شکستن یصدا که دمید بخورم ییچا

 یها  گلدان و ها شهیش به. دیبگو یزیچ وشیدار نداد اجازه

 :دیپرس و کرد اشاره شده خرد

 یبالغ مرد کی االن تو.. ه؟یچکار هاا مرد؟ هیکار چه نیا_

 و خودت نه مگه یکن مهار خشمتو یبتون دیبا.. وشیدار

 نابود.. یکنیم نابود رو باشه اطرافت که یزیچ هر

 پسرم..یکنیم

 .کرد انیب بلند یصدا و دیتاک با را آخر ی جمله

 شیصدا. گرفت ییحی خروشان چشمان از نگاه وشیدار

 . بود دار خش

 یعمو پسر با داره طرالن... ییحی عمو شدهیچ یدونینم_

 ..کنهیم نامزد وزشیپف

 که یک هر و یچ هر یبزن که راهشه؟ نیا.. بکنه خب_

 راهشه؟ نیا آره؟.. یکن نابود رو اطرافت

 .دزدمشیم عباس ی خونه از و رمیم باشه الزم_

 دیغر ییحی

 .مرد نیآفر... گنیم تو به مرد.. نیآفر_



 زدن هیکنا متوجه وشیدار. کرد ادا هیکنا و طعنه با را مرد

 .کرد اخم و شد او

 که بزارم دست رو دست ییحی عمو کنم چکار یگیم_

 شن؟ صاحب رو منه مال که یدختر راحت

 که ستین زیم دختره.من محبوب نه من مال که نیاول_

 .یزنیم حرف بهش راجع ینجوریا

 یصندل یرو خودش و کرد اشاره وشیدار کنار یصندل به

 نشست مقابلش

 ...ستین راهش نیا و پسرم داره خودشو راه یکار هر_

 :دیپرس قرار یب و نشست یصندل یرو وشیدار

 کنم؟ چکار دیبا ها؟ ییحی عمو هیچ راهش_

 .یکن ولش دیبا_

 دیغر وشیدار

 کنم؟ ولش_

 .زد پلک آرامش با و داد تکان یسر ییحی

 عاشقت واقعا اگه.. باشه تو مال اگه.. یکن ولش دیبا.. آره_

 ..گردهیبرم.. باشه

 

 



 ؟یچ رفت شهیهم یبرا اگه ؟یچ برنگشت اگه_

 .شتریب دیتاک با. کرد تکرار را اش جمله دوباره ییحی

 ..گردهیبرم.. باشه تو مال اگه.. گردهیبرم_

 .دیخند شده پیک یها دندان با وشیدار

 ؟یراحت نیهم به_

 حوصله دیبا ستین راحت اصال.. پسر ستین راحت_

 ینجوریا تو که یا یماه نیا.. یباش داشته صبر دیبا.. یکن

 متنفر ازت نکهیا بر عالوه یدیم فشارش دستات تو یدار

 یخوایم نویهم تو.. دهیم جون هم دستهات تو بلکه شهیم

 وش؟یدار

 .دینال وشیدار

 .نه_

 .کن حوصله و خدا به بسپر... باش داشته صبر پس_

 کلبه درب سمت به و برخاست یصندل یرو از و گفت

 .رفت

 دیپرس متعجب وشیدار

 ؟یریم یدار_

 داد جواب حال همان در و کرد باز را کلبه درب ییحی

 .یکنیم فکر بهش یباش عاقل اگه.. زدم حرفهامو من آره_



 دیکش اش یمشک یموها به یدست وشیدار بست که را در

 :دینال و

 ارم؟یب دووم یچجور.. کنم؟ حوصله یچجور.. خدا یا_

 سپس. شد خارج کلبه از و کرد جمع که هارا شهیش خرده

 .سرعت تینها با. راند عمارت سمت به و شد نیماش سوار

 بود نشسته مبل یرو که پدرش دنید با شد که عمارت وارد

 .زد خشکش بود شده نیسنگ شیها پلک و

 چه یبرا بود؟ بازگشته رشت از یک کرد؟یم چه نجایا او

  چه؟ یبرا اما ند؟یبب را او بود آمده بود؟ آمده

 شد ییرایپذ وارد یوقت و داد قورت یسخت به را دهانش آب

 .برخاست شیجا از و شد او متوجه تازه بهمن

 کرد اشاره مبل به وشیدار

 .دینیبش_

 از بعد و شد متعجب او ی محترمانه و نیسنگ لحن از بهمن

 .نشست مبل یرو دادن سالم

 .بزنم حرف باهات اومدم_

 کرد اخم وشیدار

 به؟ راجع_

 . طرالن به راجع_

 .دیخند حرص پر نباریا



 . نه؟ باشه اون به راجع زیچ همه دیبا شهیهم_

 زین داشتن دوست از حسش یحت. داشت دوست را طرالن

 به توجه یب. کردیم حسادت او به هم هنوز اما. بود فراتر

 یها لباس و رفت اتاقش سمت به بهمن سرزنش از پر نگاه

 به و ضیتعو یمشک یرکاب و شلوارک با را اش یرونیب

 .برگشت ییرایپذ

 :دیپرس و گذاشت قلبش یرو را دستش بهمن

 عمارتو چرا.. وشیدار بپرسم ازت یزیچی که اومدم فقط_

 چرا.. ؟یآورد سرش بال همه نیا چرا.. یگرفت طرالن از

 ؟یکرد تشییاذ

 یقیعم خط که همانطور و نشست مبل یرو زین وشیدار

 .کرد روشن را ونیتلوز بود شیابروها نیب

 .دیشن را بهمن یصدا

 ..وشیدار بده جواب_

 یب و چرخاند پدرش سمت را سرش. شد تر قیعم اخمش

 داد جواب شیتشو پر نگاه به توجه

 ..داشتم دوست چون_

 دیپر باال بهمن یابروها

 ؟یداشت دوست چون_



 به ارتعاشش که ییصدا با بهمن و نداد یجواب وشیدار

 :دیپرس بود مشخص یخوب

 مگه بابا؟ یداشت دوست چرا پسرم؟ یداشت دوست چرا_

.. بودم پشتت شهیهم که من گذاشتم؟ کم برات یچ من

 ..کردم تیحما ازت شهیهم

 که ینگاه با و برخاست مبل یرو از نیخشمگ وشیدار

 نگاه. کرد نگاه پدرش به زدیم ادیفر را یوانگید و جنون

 .دیکش ادیفر و کرد

 شهیهم.. یگذاشت کم برام محبت و عشق از ،یگذاشت کم_

 خونت هم من که نحالیا با یداشت دوست من از شتریب اونو

 .بودم

 شیبرا دیشنیم که ییها زیچ هضم. شد گشاد بهمن چشمان

 طاقت قلبش که شب همان مثل. بود فرسا طاقت و سخت

 .بود زده سکته و اوردهین

 دهیفهم است، مانیپش که بود دهیفهم شبش آن یها حرف از

 دایپ او به زین یا عالقه طرالن به حسادتش وجود با که بود

 را بود کرده که یشوم یکارها علت اما. است کرده

 یها سوال تک تک چراغ حال.. حال اما. دانستینم

 شینما به شیبرا انیعر قتیحق. بود شده روشن ذهنش

 .کند نگاه آن به دیترسیم او و بود شده گذاشته

 :دینال



 که یاشتباهات وجود با پسرم، دارم هنوزم... داشتم دوست_

 ..وشیدار پرستمتیم هنوزم یکرد

 لرزاند را خانه یها وارید بار نیچندم یبرا وشیدار ادیفر

  ؟یگزاشت تنهام ؟چرایکرد ولم مرد مامان یوقت چرا پس_

 شدت از اش چهره و برخاست یصندل یرو از بهمن

 . شد جمع یناراحت

 . نزاشتم تنهات_

 پدرش ریتصو و سوخت اشک تجمع از وشیدار چشمان

 . شد تار چشمانش شیپ

 .شمیپ برگرد ینگفت. نمون هیعط شیپ ینگفت چوقتیه_

 شیپ موندن کردمیم فکر من و یبود وابسته مادرت به تو_

 .کنهیم آرومت هیعط

 قطره شیها اشک و کرد دنیلرز به شروع وشیدار فک

 .شد روان قطره

 .برگرد یگفتیم دیبا... شمیپ یومدیم دیبا_

 .شد یاشک زین بهمن چشمان

 ..پسرم کردم اشتباه..کردم اشتباه_

 همان در و برداشت قدم. برداشت قدم وشیدار سمت به

 .کرد زمزمه حال



 ببخش...برگرد گفتمیم شتریب دیبا.. شتیپ ومدمیم دیبا_

 ..باباجان

 چشمان یوقت و ستادیا وشیدار یقدم کی ی فاصله در

 و گذاشت کنار را دیترد دید را او اشک از قرمز و کیتار

 .دیکش آغوش در را او محکم

*** 

 

 

 

 آخر فصل

 مرهم

 

 افراد نیب.گنجدینم کلمات در که ستیبیعج ی واژه عشق"

 به.ردیگیم یجا مختلف ابعاد در و خوردیم چرخ مختف

 ی اندازه به و شودیم کوچک آب قطره یک ی اندازه

 خواهرانه شود،یم برادرانه.پهناور و بزرگ آرام انوسیاق

 در یجار عشق مثل عاشقانه، و شودیم دوستانه شود،یم

 پاک، گونهنیهم.. حوا قلب در یجار عشق مثل آدم، قلب

 "گوارا گونه نیهم ن،یریش گونهنیهم

 



 ام دهیکش چشم خط و شده شیآرا چشمان به را نگاهم

 کم ی گونه رژ و رنگم، قرمز یها لب به و دوختم،

 سرم پشت یا گوجه و زده شانه را دارم موج یموها.رنگم

 .بودم بسته

 . دمیکش ام یمجلس یریش راهنیپ به یدست

 تمام که یروز.باشد یخاص روز میبرا بود قرار امروز

 که یروز پرورانند،یم ذهنشان در را آن یایرو دختران

 .دارند را شانیآرزو

 بابت خودش به خدا و زنندیم دست ها فرشته که یروز

 .دیگویم احسنت شیها مخلوق یها قلب شدن یکی

 شکفته تازه ی غنچه همچون دختران بود قرار که یروز

 قلبشان و.ندیایب وجد به و کنند ذوق دل ته از. بخندند شده

 .  شوند کیشر محبوبشان با سخاوتمندانه را،

 .نبود نیچن نیا من یبرا روز نیا اما

 ادیفر داشت قلبم. نبود نیدلنش. نبود نیریش. نبود ندیخوشا

 تا دندیکوشیم بدنم یاعضا تمام و نکنم را کار نیا زدیم

 ییجا به بلندش ادیفر یصدا تا. رندیبگ را دهانش یجلو

 .نشنود را شیصدا یکس تا. نرسد

. کرد سوختن به شروع و گرفت یسرخ یها رگه چشمانم

 به مجبور مرا یکس.کردمیم هیگر دینبا.زدم پلک بار چند



 به تن بود قرار خودم ی خواسته به من بود، نکرده کار نیا

 .عقلم ی خواسته با. دهم کار نیا

 ناهموار ریمس یزخم یپاها با بودم، آورده طاقت نجایا تا

 راه هیبق دیبا. شدمیم متوقف دینبا. بودم کرده یط را مقابلم

 .کردمیم یط زین را

 ادامه یبرا میپاها اگر یحت. کردیم مخالفت قلبم اگر یحت

 ادامه دیبا.دادمیم ادامه دیبا. کردینم ام یاری راه دادن

 . دادمیم

 :دمینال و کردم نگاه نهییآ در چشمانم به

.. نباش ناراحت.. طرالن یکنیم رو درست کار یدار_

 که ادتی.. یبد گوش دلت ی خواسته به دینبا که شهیهم

 یداد گوش دلت ی خواسته به که یبار نیآخر نرفته

  شد؟ تکه هزار قلبت.. شد؟یچ

  دهیکش وشیدار به فکرم دوباره. یلعنت

 یریگ جلو افکارم یشرویپ از خورد در به که یا تقه. شد

 .کرد

 تعجب پدرم دنید با. کردم نگاه را سرم پشت و برگشتم

 .است آمده دنمید یبرا محمد کردمیم فکر. کردم

 و زدم لبخند متقابال. آمد کینزد و دیپاش میرو به یلبخند

 .انداختم نییپا شرم با را سرم

 .کرد نوازش را ام گونه و ستادیا مقابلم



 .بابا دختر یشد ها فرشته مثل_

 کردم زمزمه آرام

 . بابا ممنونم_

 :گفت اریبس غم با

 فکر. کردمیم فکر روز نیا به یبود بچه یوقت از_

 گهید یکی به چشممو نور تونمیم چطور کردمیم

 .. یبسپار گهید یکی به نفستو سخته.. سخته...بسپرم

 یاشک که اش یآب و سبز چشمان به و آوردم باال را سرم

 . دوختم چشم بود شده

 فکرشو که یزیچ اون از شتریب.. بابا سخته منم یبرا_

 . دیبکن

 یمکث از بعد. ردیبگ را چشمانش نم تا زد پلک بار چند

 :دیپرس یطوالن

 باباجان؟ یکن نکارویا یخوایم که یمطمئن_

 .نبودم مطمئن اصال. نبودم مطمئن

 ..من.. من_

 ترس همان با و زد موج چشمانش در قیعم یترس کبارهی

 :دیپرس

 یکنیم کارو نیا یدار وشیدار با یلجباز بخاطر نکنه_

  دخترم؟



 ..من.. ستین اون با یلجباز بخاطر.. نه_

 نگاه چشمانم به قیعم.فشرد دستانش نیب و گرفت را دستانم

 .کرد

 ؟یدار دوست وشویدار.. تو.. دخترم بگو بهم زویچ هی_

 سوال نیا بار چند داشتم؟ دوستش. آمد بند سؤالش با نفسم

 دایپ شیبرا یمناسب جواب نتوانستم اما دمیپرس خودم از را

 .کنم

 .دیایب فشار ذهنم به شتریب نداد اجازه زین محمد یصدا

 ن؟یدینم بهم عروسمو.. جان عمو_

 

 

. گرفت اش یانیپا  میم و عروس ی کلمه دنیشن از قلبم

 آرام و دمیکش رونیب پدرم دستان از یآرام به را دستانم

 .کردم زمزمه

 ...جون بابا اجازه با_

 نگاه دمیرس کشینزد یوقت. برداشتم قدم محمد سمت به

 نییپا را سرم خجالت با.رمیبگ گر شد باعث اش رهیخ

 نگونهیا او سمت از کوچک نگاه کی با که من.انداختم

 اورم؟یب تاب را اش یکینزد بود قرار چطور شدم،یم معذب

 . دمیشن را آرامش یصدا



 . عمو دختر یشد خوشگل یلیخ_

 یزیچ آنکه بدون ندادم نشان یتوجه قلبم یها افسوس به

 وارد.شدم خارج اتاق از همراهش به میبگو محمد جواب در

 .خورد عاقد به چشمم شدم که ییرایپذ

 . بود داده هیتک یپشت به و نشسته نیزم یرو

 اش یشانیپ عرق داشت هم مدام و بود دستانش در یدستمال

 .کردیم پاک را

 .بودم کرده معطلش حتما. چارهیب مرد

 کردم یخواه عذر شدنم حاضر رید بابت عاقد از لب ریز

 .نشستم یچوب یصندل یرو محمد کنار و

 غهیص خواندن مشغول و گفت یا هللا بسم عاقد یوقت

 به شروع پلکم و دمیچیپ هم در را انگشتانم شد تیمحرم

 .کرد دنیپر

 موقع نیا به قبال مگر بود؟ چه یبرا گرید قلبم تند ضربان

 بودم؟ دهینسنج را جوانب مگر بودم؟ نکرده فکر

 احساس چرا بودم؟ قراریب و تابیب نگونهیا چرا پس

 شود؟یم جدا ام نهیس از دارد قلبم کردمیم

 چرا؟ چرا؟ چرا؟



 مرا و دیآیم بود گفته. افتادم وشیدار یها حرف ادی کبارهی

 مراسم نکند! آمد یم و شدیم وانهید نکند! بردیم خودش با

 ! زدیم بهم را

 شمیتشو از پر نگاه و کردم یمکث دیپرس سوال عاقد یوقت

 آرامش لبخند و کرد نگاهم محبت  با.دوختم محمد به را

 .زد یبخش

 ..بگو یدار دوست یچ هر_

 یکم شوخش لحن. کرد اضافه اش جمله آخر زین یچشمک

. بود یخوب مرد محمد.کرد کم را اضطرابم از یکم فقط

 بارها و بارها قبال من. باشد میبرا یخوب همسر توانستیم

 .بودم کرده فکر موضوع نیا به

 .باشم داشته دیترد نبود اجیاحت

 .نکرد رییتغ قلبم ضربان. نداد جواب خودم دادن یدلدار

 آمد ینم در نفسم کهیحال در و دادم قورت را دهانم آب

 .دادم جواب

 . کنمیم قبول_

 ریز عاقد کرد قبول  محمد یوقت. دیپرس زین محمد از عاقد

 یرو را دستانش و کرد تشکر محمد.گفت کیتبر لب

 .شد خم و گذاشت میبازوها

 قلبم به یبیعج یسرما نشست ام گونه یرو اش بوسه یوقت

 یحس چیه اما بود نوازشگونه و گرم اش بوسه. آورد هجوم



 ادامه در.قلبم از.خودم از.دمیترس.نکرد جادیا وجودم در را

 آوردم؟ یم طاقت کردم؟چطوریم چه دیبا راه ی

 یجلو شد یسد گذاشت عباس عمو که یآهنگ یصدا

 .افکارم

 در را دستم مکث با. کرد دراز سمتم به را دستش محمد

 .برخاستم میجا از و گذاشتم دستش

 و ستادیا مقابلم محمد. کرد تر بلند را آهنگ یصدا عمو

 .کرد دنیرقص به شروع مردانه

 شیهمراه تا خواست نگاهش با کنمینم یحرکت دید یوقت

 و نشاندم لب یرو یلبخند ناچار و دمیکش یآه. کنم

 .کردم شیهمراه

 

 

 

 گوش شدیم پخش که یآهنگ به و دوختم نیزم به را نگاهم

 .سپردم

 یدون یم من گل عاشقه دلم

 یمون یم من شیپ ابد تا بگو

 جونم و دل با دارم دوست تورو

 مونم یم تو با استیدن ایدن تا



 نمیب یم روبروم رو چشمات یوقت

 نمیش یم تو شیپ میعز یوقت

 جون از خوامت یم پنهون شه ینم

 رونیب رهینم قلبم از عشقت

 اواواواو

 به داد شنهادیپ شوق با عمو شد تمام دنمانیرقص یوقت

 .میریبگ عکس هم با آنجا در و میبرو جنگل

 یمخالفت هم من کردند موافقت عمو شنهادیپ با تیاکثر یوقت

 اشاره درخت به جانیه با عمو میدیرس که جنگل به.نکردم

 :گفت و کرد

 .نیریبگ یژست چه بگم من تا نیکن ستیا اونجا نیبر_

 عمو، شنهادیپ به.میرفت درخت سمت به محمد همراه به

 زین عمو.گذاشت کمرم دور را دستانش و ستادیا پشتم محمد

 .گرفت عکس ما از

 اش یکینزد.میگرفت محمد شنهادیپ به را یبعد یها ژست

 . نشاند کمرم پشت یسرد عرق گرفتن عکس طول در

 و م،یزد حرف. گرفت عکس عمو و میزد قدم جنگل در

 نیا تمام کردم فکر من و گرفت عکس. گرفت عکس عمو

 . میده یجا آلبوم کی در دیبا چگونه را ها عکس



 نیآخر و بزرگش پسر محمد.کردمیم درک را عمو ذوق

 . بود مانده مجرد شان خانواده در که بود یپسر

 .میبرگشت خانه به شد تمام گرفتنمان عکس یوقت

 نکهیا با.خواستیم جانانه خواب کی دلم و بودم خسته

. ستادمیا نهییآ مقابل و رفتم اتاق به. بود شب ٩ تازه ساعت

 و آمد در صدا به در که بودم میموها کردن باز مشغول

 .شد اتاق وارد محمد

 .ستادیا سرم پشت و برداشت قدم سمتم به

 سر با و آورد جلو را دستش محمد کردم باز که را میموها

 کرد سوختن به شروع پوستم.داد ماساژ را سرم انگشتانش

 .فشردم هم یرو پلک و

 .دمیشن را آرامش یصدا

 .بازه یوقت مخصوصا.. قشنگه یلیخ موهات_

. کردیم ام یعصب داشت میموها نیب دستانش حرکت

 :کردم زمزمه آرام و دوختم براقش چشمان به را چشمانم

 . ممنونم_

 معذب متوجه. دمیچیپ درهم را انگشتانم و دمیدزد را نگاهم

 .گرفت فاصله و شد بودنم

 .شد تشک و لحاف آوردن در مشغول و رفت کمد سمت به

 .کن عوض لباساتو هم تو میندازم جامونو من تا_



 :گفت و دیخند ندادم را جوابش یوقت

 .زنمینم دتید یمکیقا نباش نگران_

 را میها لباس. کرد نیسنگ را نمانیب جو بدتر شیها یشوخ

 را میرو یوقت.کردم ضیتعو دیسف شلوار و شرتیت با

 و دهیپوش را دشیسف شلوار و شرتیت هم محمد برگرداندم

 .بود دهیکش دراز خواب رخت در

 شدینم باورم.دمیکش دراز بالشت یرو کنارش و رفتم جلو

 .است من نامزد حاال مرد نیا

 .آورد کینزد را سرش و زد یلبخند

 .میکرد یست چه_

 که ییصدا با و دمیکش باال ام شانه یرو تا را ملحفه

 .دادم را جوابش دیلرزیم

 ..آره_

 صورتم با صورتش ی فاصله و دیکش تر جلو را خودش

 دهانم آب و کرد ریگ ام نهیس در نفسم. شد متر یسانت چند

 .دادم قورت صدا پر را

 و دمیکش عقب را خودم خورد میها لب به که شیها لب

 .فشردم هم یرو پلک

 ..محمد_

 .کرد نگاهم متعجب



 .جان_

 :گفتم خجالت با و کردم نگاه رنگش یا قهوه چشمان به

  باشه؟... میبر شیپ تند یلیخ خوامینم_

 .دیخواب خدا روبه و گرفت فاصله بعد. دیخند

 .یبخوا تو که جور هر_

 نفس بعد یکم و گذاشت چشمانش یرو را ساعدش بعد

 .دیپر باال میابروها. شد قیعم و آرام شیها

 .بود برده خوابش زود چه

 اجازه قلبم یباال ضربان اما. بخوابم کردم یسع هم من

 بودم؟ کرده نامزد امروز واقعا. دادینم

 گوشه از یاشک و برگرداندم را میرو معذب. شدینم باورم

 .شد روان چشمم ی

 امدهین اما. بردیم خودش با مرا و دیآ یم بود گفته وشیدار

 .بود امدهین. بود

***** 

 

 

 



 متفاوت. بود شده متفاوت.انداخت نهییآ در خودش به ینگاه

 یکم که ییموها با اش شده مرتب شیر ته.شهیهم از تر

 .بود کرده شاداب را اش چهره بود شده قبل از تر کوتاه

 یم او به بیعج زین اش یمداد نوک شلوار و دیسف راهنیپ

 بعد و بست مچش دور را رنگش یا نقره یمچ ساعت. آمد

 خارج اتاق از راهنشیپ یرو سردش عطر دنیپاش از

 یعال اش مشاوره ی جلسه. داشت یادیز یانرژ امروز.شد

 .دهد انجام بود قرار را یادیز یکارها و بو رفته شیپ

 نیا معموال.بود متفاوت هم کارش نیا.نشاند لب بر یلبخند

 .کردینم را کار

 .راند نظرش مورد مقصد سمت به و شد نشیماش سوار

 در سمت به و شد ادهیپ شد متوقف موسسه مقابل که نیماش

 زین نجایا به آمدن.ماند منتظر و فشرد را زنگ. رفت

 . بود روانکاوش و خودش شنهادیپ

 وشیدار دنید با. کرد باز را در یمیابراه خانم بعد یکم

 به را سرش وشیدار شد یطوالن نگاهش یوقت.کرد تعجب

 .زد لبخند و کرد کج اش شانه سمت

 .یمیابراه خانم سالم_

 ن؟یهست خوب. سالم_

 د؟یخوب شما ممنون_

 .دیکش یآه یمیابراه خانم



 .خداروشکر_

 .نمیبب رو ها بچه اومدم نیبد اجازه اگه.. خداروشکر_

 در یجلو از بعد کرد نگاهش لحظه چند یمیابراه خانم

 .کرد تعارف و رفت کنار

 .تو نییبفرما_

 با سایپر شد خانه وارد یوقت. داد تکان یسر وشیدار

 .دیدو سمتش به و دیخند دنشید

 ..دراز لنگ بابا_

 بود داده نسبت او به سایپر که یصفت از وشیدار یابروها

 خطابش نگونهیا دیدیم را او وقت هر هم نینگ. دیپر باال

 .کردیم

 آغوش در یبرا را دستانش قبل ی دفعه خالف بر وشیدار

 و انداخت او آغوش در را خودش سایپر. گشود او گرفتن

 .دیبوس را اش گونه

 نیزم یرو بود آغوشش در سایپر کهیحال در هم وشیدار

 .داد هیتک یپشت به و نشست

 :دیپرس و کرد نوازش را سایپر یموها وشیدار

 ؟یخوب خانم؟ پرنسس خبر چه_

 زیر و گذاشت شیها لب یجلو را کوچکش دستان سایپر

 .دیخند زیر



 رونیب آشپزخانه از یچا ینیس با یمیابراه خانم بعد یکم

 .آمد

 که کرد اشاره سایپر به و گذاشت وشیدار مقابل را ینیس

 و کرد یاخم سایپر اما. دیایب رونیب وشیدار آغوش از

 .داد تکان نیطرف به را سرش

 از بعد یکم و رفت او به یا غره چشم یمیابراه خانم

 :دیپرس وشیدار

  د؟یاوردین خودتون همراه رو طرالن چرا_

 . شد محو وشیدار لبخند

 .میشد جدا ما راستش_

 .شد درشت یمیابراه خانم چشمان

 ؟یک ن؟یگیم یجد_

 اخم و کرد باز سایپر کمر دور از را دستانش وشیدار

 .کرد

 .شیپ ماه چند نیهم_

 .رفت وا یمیابراه خانم ی چهره

 .. بابا یا_

 یرو از قشیعم اخم دنید با و کرد نگاه وشیدار به سایپر

 .شد بلند شیپا



 یمیابراه خانم جواب و گرفت سایپر از را نگاهش وشیدار

 .داد را

 .کرده نامزد االن طرالن..  تازه_ 

 بحال تا.آمد یم در کاسه از داشت یمیابراه خانم چشمان

 . بود نکرده افتیدر جا کی را بیعج خبر همه نیا

 کنه؟ ازدواج شما با خواستینم مگه_

 .شد تر قیعم وشیدار اخم

.. که هم بعدش یمیابراه خانم میبود باهم ماه چند فقط ما_

 طرالن.. میش جدا هم از شد باعث که اومد شیپ ییها زیچ

 ..کرد نامزد بعدش هم

 

 

 .داد تکان یسر یمیابراه خانم

 .. بهیعج_..

 .بود نیغمگ هم لحنش.گرفت غم رنگ وشیدار نگاه

 براش ینطوریا.. دیشا.. دونسته صالح ینطوریا دیشا_

 ...باشه گهید یکی با که بهتره

 .آمد حرف به مکث با و زد یلبخند یمیابراه خانم

 هاشو چشم برق هنوز من.. داشت دوستون یلیخ طرالن_

 یوقت شویاشک یها چشم.. ادمهی کردیم نگاهتون که یوقت



 گهید فرد با چرا دونمینم.. ادمهی زدیم حرف شما به راجع

 حتما... بزرگمهر یآقا کردم تعجب واقعا.. کرده نامزد یا

 . شده کار نیا به مجبور دیشا. گرفته قرار یبد طیشرا در

 .دیکش یقیعم آه وشیدار

 به مجبور اونو یکس بده اجازه که ستین یدختر طرالن_

 و خودش به هم شینامزد لیدل کنمیم فکر..یکن یکار

 .. من به هم.. بوده مربوط شیشخص لیدال

 شما؟ به_

 عشقم نزاشتم من. .. داشتم باهاش که ییها رفتار بخاطر_ 

 .. کردم کم رو عشق نیا ی شعله خودم.. بمونه قلبش یتو

 ادی که نهیا مهم بزرگمهر، یآقا میکنیم اشتباه ما ی همه_

 . میریبگ درس اشتباهمون از چطور میریبگ

 .دیپرس یمیابراه خانم و داد تکان یسر وشیدار

 ن؟یکرد یخواه عذر اشتباهاتتون بابت طرالن از شما_

 . بار چند..بله_

  گفت؟ یچ جون طرالن_

 ازم گفت.. نرم ششیپ گفت..بدم زمان بهش دیبا گفت_

 .. زارهیب

 ازتون که نیهم.. یول بوده شکسته دلش یلیخ یعنی نیا_

 . کنه فکر شما دنیبخش به خواسته که یعنی خواسته زمان



 ن؟یکنیم فکر ینجوریا شما_

 .زد پلک آرامش با یمیابراه خانم

 و نیبد فرصت بهش مدت هی شما.. مطمئنم من_

 ی جهینت که مطمئنم من. نیبد خرج به یصبور ینجوریهم

 .نیریگیم یخوب

 .داد جال را وشیدار چشمان اشک برق

 گرده؟یبرم نیگیم یعنی_

 جون طرالن برگشتن تونهینم حتما گرفتن خوب ی جهینت_

.. باشه خوب براتون شتریب برنگشتنش دیشا.. باشه شما شیپ

 حوصله با ینجوریهم کنمیم شنهادیپ من صورت هر در

 نیآخر چون. نینزار فشار تحت رو شونیا و نیبر شیپ

 .بود بد حالش یلیخ بود نجایا که بار

 تا دور ها بچه شد، تمام یمیابراه خانم یها صحبت یوقت

 کتاب شانیبرا تا خواستند او از و نشستند وشیدار دور

 به شروع و کرد اجابت را ها بچه ی خواسته هم او. بخواند

 او ادی خواند را یخط که بار هر و خواند.  کرد خواندن

 هر افتاد، او ادی دید را ها بچه چشمان برق که بار هر.افتاد

 و افتاد او ادی.افتاد او ادی دیشن را نشانیدلنش ی خنده که بار

 . شد رییتغ دستخوش بار نیچندم یبرا قلبش ضربان

 پشت.شد خارج موسسه از و کرد یخداحافظ ها بچه از

 پرت را حواسش ییآشنا بلند ی خنده که بود نشسته فرمان



 دنید با. کرد نگاه را یبغل نیماش و چرخاند را سرش. کرد

 .دیپر باال شیابرو یتا کی بود نشسته آرش کنار که نینگ

 . کرد متعجبش آرش با نینگ ی مانهیصم رفتار

  بودند؟ باهم آرش و نینگ

  ؟یک از

 در و کرد گل طنتشیش بود؟ نگفته یزیچ او به آرش چرا

 پنجره از یکم را سرش بود دهیچسب را فرمان کهیحال

 :گفت یدار کش لحن با و آورد رونیب

له یگذاشت پات ریز که یاون.. خوشگله خانم یهو_  .. گ 

 با اما بتوپد خواست و چرخاند را سرش سرعت به آرش

 . بود مانده باز هم نینگ دهان. شد مات وشیدار دنید

 .بخندد بلند یصدا با وشیدار شد باعث شانیها حالت

 جوابش خواست که نیهم اما کرد نگاهش حرص پر آرش

 گاز پدال یرو را شیپا وشیدار و شد سبز چراغ بدهد را

 .فشرد

****** 

 

 

 گفتم و رفتم غره چشم مونده عقب آرش نیا به یچ هر_

 .میخورد ییچا و کافه میرفت ینفر سه آخر و دینفهم نه، بگه



 .دادم تکان سر شیها حرف جواب در

 ..آها_

 نگاهش اخم با.دمیپر جا از محکمش شگونین با بعد یا هیثان

 کردم

 .. شد قرمز دستم..ن؟ینگ خبرته چه_

 :دیغر خشم با

 چراغ پشت گفتم.. گفتم یچ من که هست حواست اصال_

.. گرفت باهم مچمونو اونم م،یدید درازو بابالنگ قرمز

 دمیم فرصتو نیا بهتون:گفت تمام یفتگیش خود با هم بعدش

 ..نیکن مهمونم یچا که

 بر خنده نتوانست هم آوردنش در ادا و شیصدا رییتغ یحت

 کاش. شدیم بدتر حالم گفتیم شتریب چه هر. اوردیب میها لب

 وشیدار به راجع خواستینم دلم. دادینم ادامه نینگ

 . آوردم برزبان را ام خواسته.کند صحبت

 ..یکن بس لطفا شهیم نینگ_

 . داد جواب ییپررو با

 به راجع بهت دارم من که یباش خوشحال دیبا االن تو_

 ...دمیم اطالعات سابقت عشق

 .رفت باال اریاخت یب میصدا و کردم اخم



 نامزد االن من چراا؟.. ها؟ نینگ بشم خوشحال دیبا چرا_

 نامحرم مرد کی به راجع تا ندارم یلیتما هم اصال.. دارم

 .بشنوم یزیچ

 .کرد نگاهم معنادار

 ..گهیم گهید زیچی که هات چشم.. خودت جون آره_

 که شوم بلند نیزم یرو از خواستم و کردم نگاهش خشم با

 :گفت و گرفت را دستم مچ

 .یشیم ناراحت انقدر چرا.. کردم یشوخ حاال خب_

 .دمیکش رونیب انگشتانش انیم از را دستم

 یتو مرد کی یپا یوقت خوادینم دلم چون شم،یم ناراحت_

.. یبزن حرف باهام یا گهید مرد به راجع ونهیم در میزندگ

 .. چون

 .شد اشک از پر چشمانم و فشرد را میگلو بغم

 تونمینم.. اونم نامزد منم.منه نامزد شرعا االن محمد چون_

 .. کنم فکر یا گهید مرد چیه به

 .دیترک بلند یصدا با بغضم و گفتم

 یختگیر بهم نیا و بودم ختهیر بهم.کرد نگاهم ناباور نینگ

 یجا نگاهش در یناباور بعد یکم. شدیم مربوط شبید به

 .دیکش آغوشم در محکم و داد غم به را خود



 شدم دوست آرش با یوقت من... طرالن؟ افتاده یاتفاق_

 همه من یبود تو شد دار خبر ماجرا نیا از که ینفر نیاول

 یخاص اتفاق.. بگو بهم شده یزیچ اگه..گفتم بهت زویچ

 افتاده؟

 را قدرتش گرید.آمدم حرف به یسخت به میها هیگر انیم

 . کنم سکوت که نداشتم

 منتها. فتادیم اتفاق ها نامزد ی همه نیب که بود یزیچ_

 کردمیم فکر.. شدم تییاذ هم یلیخ.. شدم تییاذ من.. من

 وشیدار به راجع زویچ همه شهیم باعث محمد با بودن

 یول شه،یم درمان هام درد کردمیم فکر.. کنم فراموش

 دست بهم که وقت هر.. زیچ همه.. شد بدتر زیچ همه

 تونمیم یچجور دونمینم.. شمیم معذب بوسهیم منو ای زنه،یم

 .. اونو نتونستم هنوز یول دارم دوست محمدو من...بدم ادام

 . خورد زنگ  لمیموبا که بود نشده تمام جمالتم هنوز

 دنید با برداشتم که را لمیموبا. آمدم رونیب نینگ آغوش از

 حاال خواستینم دلم. شد برابر چند ام یناراحت محمد اسم

 او با تا بمانم نینگ شیپ شتریب خواستیم دلم. دیایب دنبالم

 ..رمیبگ آرام یکم و کنم دل و درد بزنم، حرف

 :گفتم و دوختم نینگ به را نگاهم

 .محمده_

 



 

 . هیا زاده حالل چه_

 :دیغر شد یطوالن او به ام رهیخ نگاه یوقت

 .گهید بده جواب_

 .گذاشتم گوشم در را لیموبا و کردم وصل را تماس

 ..بله_

 ..منتظرتم در دم من.. زمیعز سالم_

 . کردم زمزمه ناچارا

 .امیم االن.. باشه_

 فم،یک داخل لیموبا انداختن از بعد و کردم قطع را تماس

 .برداشتم را فمیک

 واج و هاج نینگ بروم رونیب اتاقش از خواستم که نیهم

 .کرد نگاهم

 .بدم بهت خواستمیم یزیچ هی.. بکنماا خواستمیم یکار هی_

 و زد بشکن. آمد ادشی یزیچ که انگار. کردم نگاهش جیگ

 به و آورد در را یرنگ یریش کارت کمدش یکشو یتو از

 .گرفت سمتم

 .رفتیم ادمی داشت.. ایب_



 خانم پوران از. رفتم رونیب اتاق از و گرفتم را کارت

 .رفتم اطیح درب سمت به و کردم یخداحافظ

 ی پنجره از را سرش نینگ کنم باز را در نکهیا از قبل

 .زد ادیفر و آورد رونیب اتاقش

 ..رمیگینم جشن یاین.. ایایب_

 دادم را جوابش بلند برگردم نکهیا بدون

 .باشه_

 ام گونه به ضربه چند و کردم پاک را میها اشک رد بعد

 .ندیبب آشفته و ناراحت مرا محمد خواستینم دلم. زدم

 با و چرخاند را سرش نشستم کنارش نیماش یتو یوقت

 .کرد نگاهم لبخند

 .سالم_

 .دمیدزد نگاه انهیناش و دادم را جوابش لب ریز

 .بست را کمربندم و شد خم

 :دیپرس شد جاده وارد و انداخت راه را نیماش یوقت

 م؟یبر کجا خب_

 .دادم جواب حال یب

 ..دونمینم_

 :گفت مصر



 .پرسمیم ازت دارم من یول_

  ه؟یچ خودت ی برنامه.. دونمینم_

 ..یبگ تو یچ هر_

 .دمیخند یکالفگ نیح در

 .محمد نکن تییاذ_

 .قیعم و آرام. دیخند

 خوش بهت که ببرمت جا هی دارم دوست. زمیعز دیببخش_

 رو ییجا هی خودم مجبورم یگینم که حاال یول.. بگذره

 .کنم انتخاب

. بود روانم یرو گفتنش زمیعز. فشردم هم یرو پلک

 میبرا آنقدر تواندیم او زبان از واژه نیا دنیشن دانستمینم

 .باشد سخت

 یوقت.نداشتم را کردن صحبت ی حوصله. ندادم را جوابش

 به و میشد ادهیپ دو هر کرد متوقف کافه مقابل را نیماش

 محمد میدیرس کافه کینزد یوقت. میبرداشت قدم کافه سمت

 . میشد کافه وارد باهم و گرفت را دستم

. بود پر ها یصندل و زیم شتریب و بود شلوغ کافه یفضا

 تنها. بود کرده ریدلگ را فضا زین کافه حد از شیب یکیتار

 حرفه به که بود ییها ستیتاریگ وجود کافه نیا خوب حسن

 .خواندندیم و زدندیم تاریگ ممکن شکل نیتر یا



 میرفت باال ها پله از. کرد اشاره کافه یباال ی طبقه به محمد

 .مینشست هم مقابل یصندل یرو و

 .داشت نور یکم باال ی طبقه القل. دمیکش یراحت نفس

 

 

 شکستنش یبرا یتالش چیه اما بود دلخراش نمانیب سکوت

 .آمد حرف به محمد گذشت که یکم.نکردم

 خسته یلیخ.. آوردن در پدرمو دانشگاه تو ها بچه امروز_

 .شدم

 .زدم یکمرنگ لبخند

 ..داره خودشو هیسخت یکار هر_

 ..داره یسخت یلیخ کال یمعلم یول آره_

 .دمیچیپ هم در را انگشتانم

 یبرا.. هیبخش لذت شغل.. یول هیسخت شغل یمعلم آره_

 .نطورهیا که من

 .دیخند

 .معلم خانم نیبخش لذت خودتونم شما_

 لب از لبخند و ستادیا گفت که یمعلم خانم ی واژه از قلبم

 افتادم؟ یم او ادی یقیطر به دیبا بار هر چرا.دیکش پر میها



 حرف به شروع کند توجه جلب ام چهره حالت نکهیا از قبل

 .کردم زدن

 یکن یط رو یراه هر یناهموار و ها یسخت نکهیا یبرا_

 ،یبد ادامه یتونیم یباش عاشق یوقت. یباش عاشق دیبا

 عقب شهیم باعث نیا و..یدار زهیانگ.. یدار دیام چون

 .ینکش

 .دیکش یقیعم آه و شد کمرنگ لبخندش

 .یگیم یچ فهممیم_

 یبرا شخدمتیپ لحظه همان که دیبگو یزیچ خواست

 .میداد سفارش رقهوهیش دو هر. دیرس سر سفارش گرفتن

 را یقرمز شکل مربع ی جعبه محمد رفت شخدمتیپ یوقت

 .گذاشت زیم یرو و آورد در بشیج داخل از

 .شماست مال نیا.. یخانم بفرما_

 باز را درش مکث با. گرفتم را جعبه و بردم جلو را دستم

 سنگ با که یرنگ یا نقره یها گوشواره دنید با و کردم

 .زدم شیصدا آرام بود شده کار

 ..نیا محمد یواا_

 .کردم نگاه رنگش یا قهوه چشمان به و آوردم باال را سرم

 ..قشنگه یلیخ نیا_

 .اومده خوشت که خوشحالم_



 .گذاشتم فمیک داخل را آن و بستم را جعبه در

 ممنونم_

 .شد خم سمتم به یکم و گذاشت زیم یرو را شیها آرنج

 ..معتقدم یزد که ییها حرف به واقعا_

 :دمیپرس حواس یب و متعجب

 ها؟ حرف کدوم_

 رو ریمس تا یباش عاشق دیبا یگفت توش که ییهمونها_

 .دارم اعتقاد بهش... یکن یط تر راحت

 واقعا؟_

 نیا به بدم ازدواج شنهادیپ بهت خواستم یوقت من.. آره_

 از بعد و ندارم خونه خودم یبرا هنوز که کردم فکر

 ارتیاخت در رو مختلف امکانات تونمیم یچجور ازدواج

 که دمیفهم... کردم نامزد باهات که یوقت یول.. بزارم

 .کردن تالش و دادن ادامه یتو مؤثره چقدر عشق و زهیانگ

 

 

 

 قلبم همه و همه لبخندش قش،یعم یها نگاه ش،یها حرف

 به مدت نیا در محمد ی عالقه. کرد خاکستر و سوزاند را



 اما. وجودم تمام با. دمیفهمیم را نیا.بود شده شتریب من

 .بود نکرده یرییتغ هنوز من احساسات

 و. کنم باز او یبرا قلبم در یادیز یجا بودم نتوانسته هنوز

 بود قرار که یروز دمیترسیم. دمیکشیم عذاب بابت نیا از

 راه از باشم داشته دوست عمو پسر کی از شتریب را او

 . نرسد

 بودم کرده را تالشم که قسم بخدا.بودم کرده را تالشم من

 گوش را من حرف فتهیخودش قلب نیا. نداشت یا دهیفا اما

 کن بس گفتمیم ای کردم،یم هشیتنب که چقدر هر. کردینم

 یم در زبان زد،یم ادیفر. زدیم را خودش حرف هم باز

 .دادینم گوش و آورد

 جمع محمد ی چهره شد باعث دیچک چشمانم از که یاشک

 .شود

  زدم؟ یبد حرف.. جان؟ طرالن شدیچ_

 حال شیها یمهربان. دادم تکان راست و چپ به را سرم

 .کردیم بدتر را بدم

 .شدم یاحساسات.. فقط.. نه_

 .گرفت را دستم و آورد جلو را دستش

 :گفت احساس پر

 .نامزدتم من.. یبش یاحساسات من ی واسه نداره اشکال_



 و کند تکرار را جمالتش داشت قصد چشمانش با انگار

 یطوالن چشمانش یها حرف. بفهماند من به را مفهومش

 .آورد را سفارشمان شخدمتیپ بعد یکم که چرا نشد

 .جان نوش_

 یوقت. شدم قهوه ریش دنینوش مشغول و کردم تشکر

 به با مینشست نیماش در و شد تمام مانیها قهوه ریش دنینوش

 :گفتم یزیچ آوردن ادی

 ..نهینگ ینامزد جشن بعد ی هفته.. محمد یراست آها_

 .کرد روشن را نیماش

 هست؟ کجا_

 .رنیبگ مراسم باغ تو قراره کنمیم فکر.. دونمینم_

 .زد خشکم سؤالش با و بستم را کمربندم

 م؟یبر دیبا حتما_

 تو اگه. منه هیمیصم دوست نینگ میبر دیبا که معلومه_

 .رمیم خودم من یایب یخواینم

 :گفت یجد و محکم. کرد اخم

 . میریم باهم. رینخ_

 پشت خشم و ترس که کردم فکر خود با و کردم نگاهش

 است؟ چه یبرا قایدق جمالتش

***** 



 

 

 خود به نهییآ در ینگاه و دمیپاش تنم یرو را گرمم عطر

 گذاشته باز و زده شانه مرتب را دارم موج یموها.انداختم

 یدست.بودم کرده میمال شیآرا زده،و یرنگ یگلبه رژ. بودم

 . دمیکش دمیسف شلوار و کت به

 را اهمیس شال ن،یماش بوق یصدا دنیشن با. بودم آماده

 نیماش در یوقت.شدم خارج خانه از و گذاشتم سرم یرو

 محمد درهم یابروها دنید با بستم را کمربندم و نشستم

 .کردم تعجب

 .کنم پنهان را تعجبم نتوانستم

 محمد؟ شده یزیچ_

 .رهیخ ی رهیخ.کرد نگاهم رهیخ

 .نه_

 و بود نشده یزیچ شد خوب.دادم قورت را دهانم آب

 .افتاد راه و گرفت را نگاهش. بود کرده اخم نگونهیا

 گوش به آهنگ بلند یصدا میدیرس باغ کینزد یوقت

 دستم. میشد ادهیپ دو هر و کرد پارک را نیماش محمد.دیرس

 که باغ یورود یقسمت از باهم و فشرد انگشتانش انیم را

 رد بود شده پهن یقرمز فرش آن، یمرمر سنگ یرو

 .میشد



 .آمد استقبالمان به خانم پوران میشد که باغ وارد 

 .نیاومد خوش یلیخ سالم_

 کنا از یلب ریز تشکر گفتن با و میداد سالم محمد و من

 پر سرسبز باغ. کردم نگاه اطرافم به. میگذشت خانم پوران

 کیرمانت را فضا که بود رنگ زرد نور با ییها سهیر از

 .بود کرده

 مانیبرا بود نشسته زیم پشت و آمده ما از جلوتر که پدرم

 .شد بلند احتراممان به پدرم میرفت که جلو.داد تکان دست

 .نیاومد خوش سالم_

 .داد دست پدرم با و دیکش رونیب میبرا را یصندل محمد

 .ممنون. بهمن عمو سالم_

. نشست کنارم زین محمد. نشستم پدرم مقابل یصندل یرو

 از پر دیسف یها گلدان رنگ، دیسف یزیروم با زیم نیتزئ

 .بود العاده فوق و بایز روشن یها شمع و گل

 ی دهیکش و کیبار جام کردن پر مشغول که همانطور

 دور از که یفرد دنید با که چرخاندم را سرم بودم، مقابل

 .بستم خی آمد یم

 از نگاهم. ام دهیند سراب شوم مطمئن تا زدم پلک بار چند

 باال اش یمداد نوک شلوار و زده واکس یمشک یها کفش

 او یکس چه. دیرس یوحش و خمار چشم جفت کی به و آمد

  بود؟ آمده نجایا چه یبرا او بود؟ کرده دعوت را



 که آمد ادمی و دیچیپ هم به هیثان کی عرض در وجودم تمام

 شانه محمد بلند یصدا با. است دوست آرش با وشیدار

 .خوردم تکان و دیپر باال میها

 طرالن؟ کجاست حواست_

 شده پر پر جام.کردم نگاه زیم یرو به و چرخاندم را سرم

 .بود کرده فیکث را زیم آلبالو شربت و بود

 کرده سوختن به شروع اشک تجمع بخاطر که یچشمان با

 :دمینال و کردم نگاه را محمد بود

 .شد پرت حواسم لحظه کی.. من.. محمد دیببخش_

 .شد بدتر حالم گفت که یا جمله با

 .شدم متوجه بله_

 نگاه دیرس گوشم به که یسالم دنیشن با زد؟یم طعنه داشت

 رهییتغ بیعج که مقابلم مرد به و گرفتم محمد از را ناباورم

 او به دیسف راهنیپ چقدر! بود دهیپوش دیسف.دوختم بود کرده

 .آمد یم

 یصدا محمد شدم نگران که آنقدر. گرفت شدت قلبم ضربان

 .شوم رسوا و بشنود را قلبم

 .آمد یم در چاه ته از میصدا. دادم تکان را میها لب

 .سالم_



 سالم زین محمد به و گرفت انحنا یکم وشیدار یها لب

 وشیدار و محمد نیب یمشهود ینگران با پدرم نگاه.کرد

 را وشیدار جواب ممکن لحن نیتر سرد با محمد. دیچرخ

 و برخاست یصندل یرو از یا اجازه با گفتن با و داد

 :گفت آمرانه.گرفت سمتم به را دستش

 ..ایب_

 داشتم انتظار لحظه هر. کردم نگاه وشیدار به وحشت با

 تکه را محمد یوحش یببر مانند و شود یعصبان وشیدار

 در آرامش و عشق و بود آرام اش چهره حالت اما. کند پاره

 .زدیم موج چشمانش

 با و زد چنگ را میبازو محمد کرد دایپ کش نگاهم یوقت

 بلند یصندل یرو از کرد وادارم آورد دستم به که یفشار

 .شوم

 را پدرم دیلرزیم که ییصدا با زیم کنار از شدن رد نیح

 .دادم قرار مخاطب

 .دیببخش_

 .کشاند خودش دنبال به مرا محمد.زد پلک آرام پدرم

 .دمینال و آوردم سرش کینزد را سرم

 .گرفت درد دستم محمد_

 اشاره داشت قرار باق ته که یزیم به و کرد رها را دستم

 .کرد



 ..اونجا میبر_

 

 

 :گفتم کالفه.میرفت تر جلو

 .. دوره یلیخ نجایا نمیبب نوینگ خوامیم_

 یناراحت با.دیکش عقب میبرا را یصندل و نداد را جوابم

 به تیجد با نشست کنارم محمد یوقت و نشستم یصندل یرو

 . آمدم حرف

 . بود گانه بچه یلیخ کارت_

 یوقت تا کردمیم صبر طرالن؟ کردمیم چکار دیبا بنظرت_

  ؟یببر کارد با دستتم شد تر کینزد مصر زیعز

 .کردم نگاهش شده مات

 ! محمد؟ یگیم یچ_

. ختیر آلبالو شربت خودش یبرا و گرفت نگاه یناراحت با

 را آلبالو شربت اخم با و کرد کینزد شیها لب به را جام

 .دیکش سر

 جانانه که یج ید به و دادم تکان نیطرف به را سرم

 از توانستمیم کاش. کردم نگاه بود فهیوظ انجام مشغول

 در که یمرد دو اما. ببرم لذت شدیم پخش که یشاد آهنگ

 .بودند کرده را جانم قصد داشتند حضور جشن نیا



. تخمش و اخم با یگرید و عشقش سرتاسر نگاه با یکی 

 .ببرم در به سالم جان دیبا را امشب چگونه دانستمینم

 آرش و نینگ آمدن یج ید که بودم شربت دنینوش مشغول

 .کرد اعالم را

 ی فرشته. زدم دست شانیبرا هیبق همراه و شدم بلند میجا از

 یا قهوه یموها.دیدرخشیم رنگش یا نقره لباس در میبایز

 آن از چشمانش پشت و بود کرده ونیشن نییپا را رنگش

 . زدیم برق زین فاصله

 را اش گونه کرد یپرس احوال ما با و آمد کینزد یوقت

 . شد یجار اریاخت یب میها اشک و دمیبوس

 .دیکش ام گونه به یدست

 ..نکن هیگر.من برم قوربونت_

 .دیکش غیج بعد

 .میبترکون دیبا امشب_

 خانمانه و بودن نیسنگ از زین اش ینامزد روز. دمیخند

 .نبود یخبر کردن رفتار

 شربت یباق و نشستم یصندل یرو مجددا شد دور یوقت

 باغ وسط آرش و نینگ گذشت که یکم. خوردم را آلبالو

 .کردند دنیرقص به شروع و آمدند



 وسط زین وشیدار یوقت.شد شلوغ شلوغ دورشان بعد یکم

 را خودم یجلو نتوانستم به دیرقص آرش با مردانه و آمد

 که بود یبار نیاول نیا.کردم نگاهش تمام یفتگیش با. رمیبگ

 یرو شیجا سر و رفت یوقت. دمیدیم را دنشیرقص

 پر چشمانش.کردم نگاه محمد به اریاخت یب نشست یصندل

 وشیدار به و گرفتم را نگاهش رد یوقت. بود خشم از

 یصندل یرو از و فرستادم رونیب را نفسم کالفه دمیرس

 .برخاستم

 :دیپرس ینگران با محمد

 ؟یریم کجا_

 .برقصم نینگ با برم خوامیم_

 دستش دنمید با نینگ. رفتم باغ وسط و گرفتم فاصله زیم از

 به شروع و گرفتم را دستش. کرد دراز سمتم به را

 .کردم دنیرقص

 ی نفره دو رقص وقت. آمد درد به میپاها که دمیرقص آنقدر

 .بازگشتم محمد شیپ دوباره شد که آرش و نینگ

 و دونفره رقص به بود شده یاشک که یچشمان با

 نینگ آمدن عشوه و کردن ناز از و کردم نگاه هماهنگشان

 .افتادم خنده به

 .بودم خوشحال شیبرا قلبم ته از

 .دمیشن را محمد یصدا



 ادی کن نگاه قشنگ. رقصنیم خوب و هماهنگ چقدر نیبب_

 .میبزار تموم سنگ خودمون یعروس موقع که ریبگ

 فکر با زین لبخند همان و شد لیتبد یآرام لبخند به ام خنده

 .دیکش پر میها لب از گفت که یزیچ به کردن

 تا کرد درخواست محمد شد، تمام شان دونفره رقص یوقت

 او با و کردم قبول ناچار هم من. برقصم او با

 دستش بحث و دعوا یبرا یا بهانه خواستمینم.دمیرقص

 دنبال به تیجمع انیم در نگاهم کهیحال در دمیرقص. بدهم

 و زدیم صدا را او قلبم کهیحال در دمیرقص. گشتیم او

 مراسم  یکوبیپا و رقص از بعد. کردیم یقرار یب شیبرا

 را آرش و نینگ خنده و یشوخ انیم در.دیرس فرا حنابندان

 .دیرس انیپا به جشن باالخره آن از بعد و بستن حنا

 

 

 سخت را او نکهیا از بعد و زدم نینگ ی گونه به یا بوسه

 .کردم یخوشبخت یآرزو آرش و او یبرا دمیکش آغوش در

 دنبال به مرا دستم گرفتن با و گفت کیتبر آنها به زین محمد

 .کشاند خودش

 :گفتم هولزده

 .مینکرد یخداحافظ بابا از محمد_

 ..کنم بش و خوش وشیدار با دارم دوست بگو_



 .. آخه هیحرف چه نیا_

 .کرد باز میبرا را نیماش در محمد

 :گفتم خشم با

 ..هات زدن هیکنا و شین به نه ات،یباز جنتلمن به نه_

 .کرد زمزمه خسته

 .طرالن نیبش_

 فرمان پشت محمد.بستم محکم را در و نشستم جلو یصندل

 .فشرد گاز پدال یرو را شیپا و نشست

 . کردم اعتراض

 .. برو آروم محمد_

 مقابل که نیماش. رفت شیپ سرعت همان با و نکرد یتوجه

 .دمیپر جا از بلندش یصدا با شد متوقف قرمز چراغ

  ه؟یچ واقعا طرالن؟ هیچ رفتارها نیا یمعن_

 دمیپرس متعجب

 ؟.. ها رفتار کدوم_

 .اومدنات عشوه و ناز عاشقانت، یها نگاه_ 

 . کردم نگاهش واج و هاج

 .. عشوه و ناز یک یبرا_

 . شود تمام ام جمله نداد اجازه



 چه یبخوا چه نامزدتم هنوز. طرالن نامزدتم هنوز من_

 که یریبگ ادی دیبا نامزدتم که یا موقع تا و.. ینخوا

 .. یکن رفتار درست

 مرد که بودم کرده یاشتباه چه بودم؟ کرده یاشتباه چه من

 بود؟ گرفته جمالتش لگد و مشت ریز مرا ام یکنار

 . فشرد را میگلو بغض

 کرد، باز را در محمد و میدیرس خانه درب یجلو یوقت

 از هیبق و عباس عمو تا آوردم در را بلندم پاشنه یها کفش

 .نشوند داریب خواب

 قدم خانه سمت به همانگونه و ستادمیا پا ی پنجه یرو بعد

 شرتیت با را میها لباس و شدم خوابمان اتاق وارد.برداشتم

 نهییآ مقابل بعد.کردم ضیتعو رنگم یا گلبه شلوار و

 چهره به نگاهم که بودم شمیآرا کردن پاک مشغول. ستادمیا

 .زدیم ادیفر را یناراحت و غم چشمانش. افتاد محمد ی

 .دیبوس را ام شانه و کرد خم را سرش

 .کردم برخورد بد کمی امشب. زمیعز دیببخش_

 .دوختم چشمانش به را ام یاشک چشمان

 کم؟ی فقط_

 و کردم پرتاب زباله سطل داخل را فیکث مرطوب دستمال

 .دمیکش دراز خواب رخت در



 گرمش انگشتان با. نشست خواب رخت یتو کنارم و آمد

 اندوه و خشم و غم و بغض انیم.کرد نوازش را دستم مچ

 . آمد حرف به یسخت به

 عاشقانه با داره نامزدت ینیبب که.. سخته چقدر یدونینم_

 آدم...کنهیم نگاه رو بهیغر مرد کی ممکن حالت نیتر

 .. شکنهیم.. شهیم داغون

 را میرو و شد روان چشمم ی گوشه از یاشک

 را شدنش تییاذ طاقت. بود میعمو پسر محمد.برگرداندم

 بغض دنیشن طاقت. نداشتم را دنشیکش زجر طاقت. نداشتم

 تیحساس. دادمیم او به را حق.نداشتم نداشتم را شیصدا در

 به شتریب را او که ینامزد.بود نامزدم او. بود یعیطب شیها

 . داشتم قبول میعمو پسر عنوان

 .نشست ام شانه یرو دستش

 به یول زدم، یبد یها حرف.. رفتم در کوره از دونمیم_

 ...طرالن بده حق منم

 . ندادم را جوابش هم باز

 . دمیشن را شیصدا مکث یکم با

 .کنم ناراحتت خواستمینم..  ببخش منو_

 .دمیکش باال را ام ینیب و کردم پاک را میها اشک

 . ریبخ شب. باشه_



 دور که را دستش.دیکش دراز کنارم بعد یکم و دیکش یآه

 یصدا یوقت. کردم یخفگ احساس دوباره انداخت کمرم

 دور از را دستش یآرام به دمیشن را آرامش یها نفس

 .کردم باز کمرم

 بودم نتوانسته. نبود خودم دست اما. بودم کرده ناراحتش

 یصدا هم نباریا بودم نتوانسته. رمیبگ را احساسم یجلو

 با بیعج قلبم که حاال مخصوصا. نشنوم را قلبم ادیفر

 .بود شده تحول دچار دنشید

 در که ی قیعم و یاساس رییتغ. بود کرده رییتغ وشیدار

 چطور دانستمینم که یرییتغ. بودم دهید امشبش یها رفتار

 حرف رفتنش، راه. شدمیم متوجهش اما کنم فشیتوص دیبا

.. روشش منشش، ش،یها زدن لبخند کردنش، نگاه زدنش،

 .دمیدیم قایعم. دمیدیم را نیا من و. بود کرده رییتغ تماما

**** 

 

 

 

 را رنگ قرمز ی پارچه و گذاشتم یکتر یرو را یقور

 اواخر و بود گذشته ماه دو. دادم قرار یقور یرو زین

 اما گذرش.بود یبیعج زیچ چقدر زمان. بود ماه خرداد

 یداشت دوستشان که یافراد کنار.بود زیچ همه از تر بیعج



 ی عالقه که یافراد کنار و گذشتیم برق مانند تیبرا

 ریپ پشت الک کی یها قدم مانند ینداشت آنها به یخاص

 .کند

 تابستان. شدینم باورم.زمان داشت یبیعج ی فلسفه چه

 احساس. نداشتم یا برنامه چیه من و دیرسیم فرا داشت

 .ام شده پژمرده کردمیم

 یگوش. آمدم رونیب آشپزخانه از فونیآ زنگ دنیشن با

 .دادم جواب و گذاشتم گوشم در را فونیآ

 .بله_

 .دیچیپ گوشم در محمد یصدا

 .زمیعز منم_

 دنیشن به چرا. گذاشتم را یگوش و کرده باز شیبرا را در

 کردم؟ینم عادت زمیعز ی واژه نیا

 و داد سالم رلبیز. رفتم کنار و کردم باز را ییرایپز در

 عطر.دیباریم شیرو و سر از یخستگ. شد خانه وارد

 .بستم را در و دیچیپ ام ینیب ریز سردش

 شیها لباس ضیتعو از بعد و رفت خوابمان اتاق به محمد

 کرده تن به دیسف شلوار و شرتیت من مثل.آمد ییرایپز به

 .بود

 .نشستم و دمیکش رونیب را آشپزخانه یصندل



 .کشهیم دم یکن صبر گهید کمی. کردم دم ییچا_

 : داد جواب آرام و گذاشت زیم یرو را لشیموبا

 .باشه_

 .دمیشن را شیصدا که بود زیم یرو گلدان به نگاهم

 ستن؟ین بابا و مامان_

 رنیم همش ها روز نیا عالوه به.. جنگل رفتن.. نه_

 .میباش راحت باهم خونه ما تا رونیب

 .نشست و دیکش رونیب را ام ییرو روبه یصندل محمد

 ..یشیم معذب شتریب ینجوریا تو دوننینم که فیح_

 .کردم نگاهش متعجب و جیگ

 یطوالن سکوت کی از بعد و دوخت چشمانم به را نگاهش

 .آمد حرف به

 مون رابطه کردمیم فکر میبود کرده نامزد که لیاوا_

 ..فتادین اتفاق نیا.. یول بشه تر گرم زمان گذر با تونهیم

 :داد ادامه مکث با

 فکر احمقانه من و یشد تر دور و تر دور ازم روز هر_

 اون نکهیا تا خجالت، یرو از گرفتنت فاصله نیا کردمیم

 ..دوستت ینامزد شب د،یرس راه از شب

 . دمینال



 .... من محمد_

 .. یوشیدار عاشق تو که دونمیم من طرالن_

 :داد ادامه محمد و کرد سوختن به شروع چشمانم

 نخواهد گرم هم زمان گذشت با ما ی رابطه که دونمیم و_

 ..یداد گهید یکی به تو قلب تو چون شد

 .. یول..متاسفم.. من محمد_

 .گرفت یسرخ یها رگه هم او چشمان

 یتونینم ینجوریا که دونمیم. کنمیم درک حستو من_.. 

 و زنمیم دست بهت که بار هر که دونمیم.. یبد ادامه

. دونمیم نهارویا ی همه..یشیم تییاذ چقدر ببوسمت خوامیم

 .. ینگفت بهم اول همون از چرا دونمینم فقط

 .انداختم نییپا شرم با را سرم

 کردمیم فکر. بشه ینجوریا قراره دونستمینم من.. محمد_

 تونمیم.. کنم فراموش زویچ همه تونمیم تو کنار بودن با

.. یول کنم فراموش رو کرده که ییکارها و وشیدار

 فکر که یاونجور زیچ چیه واقع در.. نشد ینجوریا

. محمد نبودم راست رو تو و خودم با من.. نشد کردمیم

 بدم گوش عقلم به و کنم سرکوب احساساتمو کردم یسع

 ازت  من....نبود هم یمنطق یحت گرفتم که یمیتصم یول

 اصال دوره اون یول یببخش منو که کنمیم خواهش

 .. االنم و...رمیبگ میتصم خوب تونستمینم



 کرد نوازش را انگشتانم و نشست دستم یرو که دستش

 یاشک چشمان به را ام یاشک نگاه و کردم بلند را سرم

 .دوختم ترش

 نه؟ یبد ادامه یتونینم و یمونیپش االنم_

 

 

 .شد روان ام گونه یرو میها اشک و زدم پلک

 .شد درشت تعجب از چشمانم دمیشن که را اش جمله

 بهت دیبا و.. میدیفهم نویا زود که نهیا مهم.. نداره یاشکال_

 کردمیم فکر.. بدم ادامه ینجوریا تونمینم منم که.. بگم

 که دمیفهم االن.. یول میبش بخت خوش میتونیم هم کنار

 خوامیم ازت پس.. هست کم وشیدار هی تو یزندگ یتو

 .ششیپ یبر و یبد گوش دلت ی خواسته به نباریا

 زین را دنیکش نفس و زدن پلک.کردم نگاهش شکه و ناباور

 :داد ادامه تیجد با شد یطوالن که نگاهم. بردم ادی از

 بهت دیبا و نه؟ ای ام یجد که یبپرس یخوایم االن دونمیم_

 ..ام یجد آره بگم

 از چگونه دمینفهم و فرستادم رونیب را ام شده حبس نفس

 .گرفتم آغوشش در محکم و شدم بلند یصندل یرو

 کردم زمزمه جانیه و ذوق با



 ..ممنونم.. ممنونم.. ممنونم_

 دمیپرس و افتاده یزیچ ادی آمدم رونیب آغوشش از یوقت

 شه؟یم یچ تمونیمحرم ی غهیص.. پس_

 ..شهیم تموم محلتش فردا تا_

 .گذاشتم دهانم یجلو را دستم و افتادم هیگر به

 ..بگم دیبا یچ دونمینم_

 .ستادیا مقابلم و شد بلند یصندل یرو از

 فرصت بار کی فقط ما..شو حاضر برو.. نگو یزیچ_

 استفاده خوب ها هیثان تک تک از دیبا. میدار کردن یزندگ

 . بروو. میکن

 .دمیپرس ذوق و جانیه با

 کنم؟ کارشون چه رو عمو زن و عمو_

 .زد پلک آرام

 .زنمیم حرف باهاشون من_

 .کردم نگاهش زیآم تشکر

 .محمد ممنونم ایدن کی_

 خودم به یوقت.گرفتم آژانس و شدم حاضر چگونه دمینفهم

 ی طبقه در که آسانسور. بودم برج آسانسور در که آمدم



 درب سمت به و شدم خارج آسانسور از ستادیا نظر مورد

 .رفتم شرکت باز

 نفس نفس کهیحال در و جانیه با ستادمیا یمنش مقابل یوقت

 :دمیپرس زدمیم

 هستن؟ بزرگمهر یآقا دیببخش_

 داد تکان یسر یمنش

 .اتاقشونن تو بله سالم،_

 :دمیپرس شدیم کنده جا از داشت قلبم کهیحال در

 نمشون؟یبب برم تونمیم_

 ..لطفا دیکن صبر لحظه چند هی_

 :گفت و گذاشت گوشش در را تلفن یگوش

.. ننیبب شمارو خوانیم اومدن یخانم هی بزرگمهر یآقا_

 .هستن زده جانیه هم یلیخ

 لبخند و انداخت ام چهره به ینگاه. گرفتم گاز آرام را لبم

 زد

 .نییبفرما_

 بعد یکم. ستادمیا منتظر و زدم اتاق درب به ضربه چند

 .دمیشن را بمش یصدا

 بفرما_



 انداخته نییپا را سرش.شدم اتاق وارد و کردم باز را در

 .کردیم مطالعه را یا برگه متن داشت و بود

 کلیه یخاکستر شلوار و کت.کردم نگاهش یفتگیش با

 بیعج زین رنگش دیسف راهنیپ و گرفته قاب را اش مردانه

. او یبرا.بود شده تنگ شیبرا دلم چقدر. آمد یم او به

 . ابشینا یها لبخند یبرا.چشمانش یبرا

 .دادم تکان را میها لب باالخره

 ..بزرگمهر یآقا_

 و خمار چشمان و کرد بلند را سرش میصدا دنیشن با

 در مختلف حس نیچند.شد قفل چشمانم در اش یوحش

 چشمانش به نگاهم با و زدم شیرو به یلبخند. دیدو نگاهش

 .زدم بوسه

 .کرد نگاهم ناباور بعد یکم

 .بود یناباور از پر زین لحنش

 .!طرالن_

 

 

 



 و ستادیا که مقابلم. آمد سمتم به و شد بلند یصندل یرو از

 چشمانم و شکست هم در مقاومتم تمام کرد نگاهم یدلتنگ با

 .شد اشک از پر

  ییگو.کرد نگاه قیعم را صورتم جز به جز

 حک ذهنش در را ام چهره جز به جز ریتصو خواستیم

 . کرد اعتراف و دیخند چشمانش. کند

 . ادیز یلیخ... معلم خانم بود شده تنگ برات دلم_

 .دیچک ام گونه یرو میها اشک و دمیخند

 . نطوریهم منم_

 یجور. دیکش آغوشم در محکم و باره کی و شد تر کینزد

 و گرفت قرار ام نهیس ی قفسه یرو اش نهیس ی قفسه که

 . کردم احساس را قلبش نامنظم و تند یها تپش

 عطر نیا. دمیکش نفس قیعم و بردم شیموها کنار را سرم

 . بود من اطیح ریاکس

 تا کرد اشاره و کرد باز تنم دور از را دستانش بعد یکم

. نشست هم او. نشستم مبل یرو و رفتم.نمیبنش مبل یرو

 . بود شکه هنوز.مقابلم درست

 .. شرکتم اتاق یتو اونم.. نمتیبب نجایا کردمینم فکر_

 . آورد زبان بر یسخت به را اش یبعد ی جمله

 ؟یباش نامزدت... شیپ دینبا... االن... انایاح_



 ..شتیپ امیب که خواست ازم خودش_

 انشانیم از یصوت اما داد تکان را شیها لب زده رتیح

 :دادم ادامه و کرده کمکش. نشد خارج

 کم یزیچ کی میزندگ وشیدار بدون دیفهم هم اون چون_

 و عمو دختر از شتریب میتونینم اون و من که دیفهم..داره

 . میباش عمو پسر

 شینما به را مرتبش و دیسف یها دندان و دیخند.دیخند

 .بود نیدلنش و بایز اش خنده چقدر. گذاشت

  واقعا؟_

 . دمیخند هم من

 .. واقعا_

 با را صورتم و شد خم زدیم برق چشمانش کهیحال در

 .گرفت قاب دستانش

 .شمیپ یبرگشت که یمن مال.. یمن مال پس_

 حیتوض و دیکش عقب را دستانش مکث با.کردم نگاهش جیگ

 .داد

 به. بود خراب حالم یلیخ یکردیم نامزد یداشت یوقت_

 عمو موقع همون.. بدزدمت و امیب داشتم قصد که یقدر

 آرومم..کرد هیتوص بهم.. زد حرف باهام.. اومد ییحی



 مال اگه گفت.. کنم ولت دیبا دارم دوست اگه گفت.. کرد

 ..یگردیبرم خودت.. یباش عاشقم هم تو اگه..یباش من

 .شد یاشک چشمانش

 .یبرگشت واقعا..یبرگشت_

 اش دهیکش و دیسف انگشتان و گذاشتم دستش یرو را دستم

 .کردم نوازش را

 که دمید.. دمید صبرتو.. دمید رتوییتغ چون..برگشتم آره_

 یتونست که دمید.. یشد آروم چقدر.. یشد عوض چقدر

 عشق یمعن یتونست.. یباش داشته دوست یتونست... یببخش

 .. یبفهم رو یواقع

 . فشرد و گرفت را دستانم

 .داشتم زهیانگ کردنم رییتغ یبرا_

 .کرد نوازش را ام گونه و آورد جلو را دستش

 .عشقمون بخاطر. کنم رییتغ خواستمیم تو بخاطر_

 کهیحال در کردم نگاه کشیتار و یاشک چشمان به و دمیخند

. کردیم شیهمراه زین عقلم و دیخندیم بلند یصدا با قلبم

 چه.بودند دهیرس تفاهم به ام یزندگ در بار نیاول یبرا

 دو هر قلبم و عقل که یمیتصم. بودم گرفته یمیتصم

 ..کردندیم دشییتا

**** 



 

 

 رنگش یمشک کراوات و دیپوش را اش یمشک شلوار و کت

 امروز ها چشم نیا. کرد نگاه کشیتار چشمان به. بست را

 .بود شده باران ستاره چشمانش آسمان.داشتند یبیعج برق

 امروز.دیکش مرتبش شیر ته و شده شیآرا یموها به یدست

 قرار اگر. بود خاص از تر خاص یحت. بود یخاص روز

 ها آرزو روز را اسمش کند انتخاب یاسم امروز یبرا بود

 .گذاشتیم

 باورکردن نیب هنوز او و بود شده لیتبد تیواقع به شیایرو

. دیدیم یخوش خواب داشت انگار.بود کرده ریگ یناباور و

 حال در. شود داریب آن از خواستینم دلش که یخواب

 انیجر وجودش در قیعم یآتش و شور و بود معلق یخوش

 . داشت

 حال.بود آمده در او عقد به رسما کوچکش ی پرنده امروز

 چند به ذهنش.شهیهم یبرا.داشت خودش یبرا را او گرید

 عمق در طرالن که یزمان به. گشت باز شیپ ساعت

 مثبت جواب بودن او با یبرا و بود کرده نگاه چشمانش

 را اش دخترانه شرم چقدر. باشرم. جانیه با. بود داده

 را رنگش یگندم یها گونه شدن قرمز.داشت دوست

 .داشت دوست



 احساس او و خودش نیب را یبیعج یگانگی حال

 .داشت دوست را یگانگی نیا چقدر.کردیم

 ییرسا یصدا با و آمد خودش به خورد در به که یا تقه با

 :گفت

 .بفرما_

 ی آستانه در بهمن قامت و شد باز اتاق درب بعد یا هیثان

 یداماد شلوار و کت در وشیدار دنید با.شد انینما در

 .زد یقیعم لبخند و شد یاشک چشمانش

 .حاضره طرالن گفت زد زنگ نینگ.پسرم_

 با سپس.کرد مرتب را کتش ی قهی و داد تکان سر وشیدار

 در.نشست نیماش در و شد خارج مردانه شگاهیآرا از بهمن

 .ندیبب را عروسش تا نبود دلش یتو دل راه طول

 قلبش کهیحال در ستاد،یا شگاهیآرا درب مقابل که نیماش

 .داد هیتک آن به و شد ادهیپ نیماش از شدیم کنده جا از داشت

 در را ها قهیدق و ها هیثان و کرد نگاه اش یمچ ساعت به

 شگاهیآرا سمت به خواست که یا لحظه درست. شمرد دل

 یها قدم و دیرس راه از دشیسف کبوتر بردارد، قدم زنانه

 . شد متوقف وشیدار

. دیرس اش چهره به و آمد باال او عروس لباس از نگاهش

 گلبه یها لب شده، شیآرا براق چشمان آن مسخ. شد مسخ

 .شده فر یموها و بایز ی خنده رنگ، یا



 زین شیها چشم شدن یاشک. بود اریاخت یب قشیعم لبخند

 .نطوریهم

 :دیپرس عاشقانه و کرد دراز او سمت به را دستش

 معلم؟ خانم نیدیم افتخار_

 او مردانه دستان در را انگشتانش سر و دیخند طرالن

 دوباره نشست کنارش جلو یصندل طرالن یوقت.گذاشت

 .کرد نگاهش قیعم و چرخاند را سرش

 وشیدار بعد یکم و آمد بند او قیعم نگاه از طرالن نفس

 دندیرس که عمارت کینزد.کرد حرکت عمارت سمت به

 .دیرس گوش به جمع سوت و دست و آهنگ بلند یصدا

 گرفتن با و کرد باز طرالن یبرا را نیماش در وشیدار

 محض به. شود ادهیپ نیماش از تا کرد کمکش دستش

 در یجلو که ییحی عمارت، درب به شدنشان کینزد

 . کرد یقربان شانیبرا را گوسفند بود ستادهیا

. شدند عمارت وارد هم با و فشرد را وشیدار دست طرالن

 با ها مهمان و دیپاش شانیدو هر یرو به یلبخند هیعط

 .کردند استقبال وشیدار و طرالن از سوت و غیج و دست

 گل از پر زیم و رنگ دیسف یسلطنت یها یصندل به هیعط

 رفتند یصندل و زیم سمت به طرالن و وشیدار. کرد اشاره

 سهیر عمارت بلند یها وارید به.نشستند یصندل یرو و



 را فضا که بود شده ختهیآو رنگ زرد یها نور با ییها

 . بود کرده کیرمانت

 گوشش در و برد طرالن سر کینزد را سرش وشیدار

 :کرد زمزمه

 .خانما خانم یشد خودم مال باالخره_

 

 

 با و دیدزد را نگاهش زدیم نفس نفس کهیحال در طرالن

 .زد صدا را او نام شرم

 !وشیدار_

 :گفت خباثت با وشیدار

 بزار. خانم طرالن زوده دنیکش خجالت یبرا هنوز_

 .امیم در خجالتت از موقع اون کنن زحمت رفع ها مهمون

 پشت با را او ی گونه وشیدار دیگز را لبش طرالن یوقت

 .کرد نگاهش عشق با و کرد نوازش دست

 گرید. شد شلوغ شلوغ عمارت اطیح شد، کیتار که هوا

 حضور یعروس جشن در همه. باشد امدهین که نبود یمهمان

 . نبود انداختن سوزن یجا و داشتند

 دنیرقص مشغول لحظه، نیا تا جشن اول از آرش و نینگ

 . نداشتند زین نشستن قصد و بودند



 عروس ی دونفره رقص وقت که کرد اعالم یج ید یوقت

 اطیح وسط طرالن و وشیدار و نشستند هیبق است داماد و

 .رفتند

 زدن دست به شروع ها مهمان و شد پخش یا یترک آهنگ

 . کردند

 کهیحال در و گذاشت طرالن کمر پشت را دستش وشیدار

 و کردیم نگاه طرالن یاشک و براق چشمان به قایعم

 :کرد زمزمه دادیم تاب آهنگ با را خودش

 کی مثل من ادیب وجود به قلبم یتو عشقت نکهیا از قبل تا_

 چکار دیبا دونستمینم که بودم فضا یتو معلق نورد فضا

 برزخ یتو. برگردم نیزم به که نداشتم نویا لیم یحت. کنم

 ..یاومد تو یوقت یول. بودم

. دیچرخ او دست حرکت با طرالن و آورد باال را دستش

 .آورد کینزد را سرش و کرد تنگ را چشمانش وشیدار

 با.بمونم معلق  ینزاشت. یداد نجات یسرگردان از منو_

 از و یکشوند خودت سمت به منو یداشت که یا جاذبه

 باز هامو چشم لحظه کی من.. من و یآورد درم برزخ

 ..بهشتم یتو دمید و کردم

 وشیدار ی گونه یرو که یاشک و دیخند دل ته از طرالن

 بمش یصدا. داد ادامه وشیدار.کرد پاک را بود شده روان

 .کرد رو و ریز را طرالن وجود آرام لحن آن با



 درک رو عشق یمعنا یشد باعث. یشد میزندگ نبض تو_

 . کنه دنیتپ به شروع میزندگ قلب یشد باعث.کنم

 پهلو یرو را دستش آهنگ اوج با و آورد کینزد را سرش

. چرخاند هوا در را او کردنش بلند با و گذاشت او یها

 را او وشیدار یوقت و دیکش جانیه سر از یغیج طرالن

 رنگ خجالت شدت از شیها گونه گذاشت نیزم یرو

 سوت و غیج و زدند دست زده جانیه ها مهمان. گرفت

 .دیرس گوش به بلندشان

 گرید یبار وشیدار و دیرس اوج به شدیم پخش که یآهنگ

 .چرخاند هوا یرو را طرالن

. دیرس راه از حنابندان مراسم یکوبیپا و رقص از بعد

 ها مهمان و بست حنا را طرالن و وشیدار هیعط یوقت

 به مراسم کم کم دادند، داماد و عروس به را شانیها هیهد

 .شد کینزد خودش انیپا

 و گفتند کیتبر طرالن و وشیدار به کدام هر ها مهمان

 .کردند یخوشبخت یآرزو شانیبرا

 در و گرفت را طرالن دست بهمن دیرس بهمن نوبت یوقت

 و دوخت وشیدار به را نگاهش بعد. گذاشت وشیدار دست

 :گفت

 تو به.. سپارمیم خدا به طرالنو جان، بابا وشیدار_

 .کن مراقبت خوب ازش. کنمیم امانتش



 را طرالن نباریا بهمن و زد پلک نانیاطم با وشیدار

 :داد قرار مخاطب

 شیپ که یمشکل هر شد، که یچ هر.. جان بابا طرالن_

 .پشتته شهیهم بابات یبدون خوامیم اومد

 طرالن یها اشک. دیبوس را طرالن یشانیپ و شد خم بعد

 .زد بوسه پدرش دست به و شد روان

 

 

 

 وشیدار شدند تنها طرالن و وشیدار و رفتند یهمگ یوقت

 طرالن. کرد بلندش و گذاشت او یپاها پشت را دستانش

 :دیپرس و دیکش یغیج

 .نییپا بزار منو..  وش؟یدار یکنیم چکار_

 او گوش به را شیها لب و زد یا ثانهیخب لبخند وشیدار

 .چسباند

 معلم؟ خانم ستین واضح_

 پله از کهیحال در وشیدار و دیگز را لبش خجالت با طرالن

 :گفت رفتیم باال ها

 کی. میا جنبه یب آدم من. رینگ گاز من یجلو لبتو انقدرم_

 .خانما خانم دادم دستت کار یدید وقت



 و تند یها تپش و بست را شیها چشم زده خجالت طرالن

 وشیدار یوقت. کرد احساس دستش کف را او قلب نامنظم

 .گذاشت نیزم یرو آرام را او شد اتاق وارد

 یجلو ششیآرا کردن پاک مشغول و کرد تشکر طرالن

 .شد نهییآ

 نگاه. بود شده اش رهیخ و داده هیتک در به زین وشیدار

 خنده با و گرفت گر افتاد او به نهییآ یتو از که طرالن

 :دیپرس

 ؟یکنیم نگاهم ینجوریا چرا_

 .زد یلبخند وشیدار

 ! یشد ها فرشته هیشب چون_

 :دیپرس بعد یکم و انداخت نییپا را سرش طرالن

 .ارمیب در لباسمو خوامیم. رونیب یبر شهیم_

 :گفت و کرد نگاهش نهیس به دست وشیدار

 .اریب درش خب_

 .کرد نگاهش چپ چپ طرالن

 لباسمو تونمینم یینجایا تو یوقت. گهید نکن تییاذ وشیدار_

 .ارمیب در



 کینزد و انداخت باال را شیابرو یتا کی وشیدار

 یها شانه یرو را دستانش و ستادیا او سر پشت درست.آمد

 .گذاشت او لخت

 .زدیم موج حیتفر کشیتار چشمان در

 ؟یکشیم خجالت معلم خانم چرا_

 را دستانش آرام آرام وشیدار و شد سرخ طرالن یها گونه

 شدن خیس کهیحال در و آورد نییپا او یها شانه یرو از

 :گفت یجد کردیم احساس انگشتانش ریز را تنش یموها

.. بعد به االن از و..شوهرتم من ،یبکش خجالت دینبا گهید_

 ..هست منم به متعلق... توا   به متعلق که یزیچ هر

 کمر تا را پشیز و کرد لباسش پشت پیز بند را دستش

 اضطراب و جانیه شدت از طرالن یها نفس.دیکش نییپا

 .داد قورت یسخت به را دهانش آب و شد دار کش و بلند

 :کرد زمزمه دهیبر نفس

 رون؟یب یبر شهیم....وشیدار_

 و کمر نرم پوست یرو را گرمش انگشتان وشیدار

 چشمان در را اضطراب یوقت و داد حرکت او یپهلوها

 .کاشت اش قهیشق یرو یا بوسه و شد خم دید طرالن

 .ایب زود. زمیعز منتظرتم ییرایپز تو_



 قدم در سمت به و گرفت فاصله طرالن از بعد،

 نفس یسخت به طرالن شد خارج اتاق از یوقت.برداشت

 یرو را دستانش و فرستاد رونیب را اش شده حبس

 .گذاشت صورتش

 ..خداا.. خدااا یواا_

 دگرگون نگونهیا او جانب از کوچک لمس هر با که او

 در. اوردیب تاب را او شتریب یکینزد بود قرار چگونه شدیم

 را عروسش لباس بود رفته فرو یقیعم ی خلسه در کهیحال

 سپس. دیپوش را رنگش یآب دار گل راهنیپ و آورد در

 نفس چند دنیکش از بعد و انداخت نهییآ در خودش به ینگاه

 .شد خارج اتاق از قیعم

 

 

 در که وشیدار. ماند وشیدار منتظر و نشست نهیشوم کنار

 آشپزخانه از یچا فنجان دو ختنیر از بعد بود آشپزخانه

 با زین خودش و گذاشت طرالن مقابل را ینیس. شد خارج

 .نشست مقابلش یکم ی فاصله

 مکث یکم از بعد و کرد نگاه یچا یها فنجان به طرالن

 .آمد حرف به

 .برهینم خوابمون میبخور ییچا.. شبه آخر االن_

 .زد برق وشیدار کیتار چشمان



 .میبخواب ستین قرار_

 لبخند با و گرفت اش مردانه دستان در را طرالن دستان

 :گفت

 .باهم.میکن یدار زنده شب قراره_

 کند لیتحل را او ی جمله نکهیا از قبل و دیخند طرالن

 و محکم. دیبوس را شیها لب و شد خم او سمت به وشیدار

 گرفت ضرب اش نهیس در وار وانهید طرالن قلب. یطوالن

 .گذاشت او یها بازو یرو را دستانش و

 دکمه کردن باز مشغول و گرفت فاصله یکم وشیدار یوقت

 و کرد اشاره یچا یها فنجان به طرالن شد راهنشیپ یها

 :دیپرس هولزده

  شه؟یم یچ ییچا پس.. پس_

 تنش از حرکت کی با را راهنشیپ و زد یچشمک وشیدار

 .دیکش رونیب

 .یدار زنده شب از بعد واسه مونهیم_

 طرالن، مات و رهیخ نگاه مقابل در و زد کنار را ینیس

 و آرام. کرد شکار را شیها لب دوباره و زد مهیخ شیرو

 . دیبوسیم را او یها لب حوصله با

 ساکت یفضا در قشیعم یها نفس یصدا که یجور

 و کرد نجوا گوشش در عاشقانه. بود انداخته نیطن عمارت



 سمت به را دستش دید را طرالن خواستن از پر نگاه یوقت

 .کرد باز را آن و برد بندش کمر

 باال را راهنشیپ نییپا و دیکش او یپاها یرو را دستش بعد

 بود طرالن براق و خمار چشمان به نگاهش کهیحال در. زد

 . دیکش رونیب تنش از را رشیز لباس

 در که یلذت اما. شد جمع طرالن ی چهره اش یشرویپ با

 لخت کمر دور را دستانش شد باعث ختیر فرو وجودش

 تن جانیه و عشق سرتاسر ی رابطه نیا به و چدیبپ او

 . دهد

 کینزد ی فاصله آن از وشیدار ی جاذبه پر چشمان به

 ییگو لذت فرط از.کرد یهمراه او با پروا یب و کرد نگاه

. راز و یشگفت از پر ییایدن. بود غرق یگرید یایدن در

 را وشیدار بود رفتارش در که یا یگر عشوه و ییدلربا

 . کردیم تر فتهیش

 خود اوج به شان رابطه و ختیآم هم در شانیها نفس یوقت

 صدا را وشیدار ممکن حالت نیتر عاشقانه با طرالن دیرس

 وجود با وجودش یها سلول تک تک کرد احساس و زد

 . است شده یکی جهان و وشیدار

***** 

 

 



 

 در.شدم زدنش هم به مشغول و ختمیر قابلمه داخل را ریش

 را خودم و کردم زمزمه لب ریز را یا ترانه حال همان

 یدخترانگ با یآسودگ و آرامش با شبید.دادم تکان آرام

. بودم گذاشته یزنانگ یایدن به پا و کرده یخداحافظ میها

 شیها راز کشف و آن در گذاشتن قدم ی آماده که ییایدن

 .بودم

 و داغ یها لمس یآور ادی از و دمیکش میبازوها یرو یدست

 ییجا وجود،تا تمام با شبید.شدم لذت غرق او خشونت پر

 بدون ،یخستگ بدون.بودم کرده اش یهمراه توانستمیم که

 .یآزردگ یا ذره

 زیم یرو را ها وانیل و ختمیر ها وانیل در را داغ ریش

 که بودم تابهیماه درون مرغ تخم شکستن حال در. گذاشتم

 مهمان بمش یصدا  و دیچیپ کمرم دور وشیدار دستان

 .شد گوشم

 . خانما خانم ریبخ صبح_

 ینیریش لرز به را تنم گرمش انگشتان و تن برخورد

 . شد منتقل زین میصدا به تنم لرزش. کرد گرفتار

 .ریبخ صبح_

 گاز یرو از را تابهیماه گرفت، را خودش که مرغ تخم

 دوباره وشیدار.گذاشتم زیم یرو پارچه، یرو و برداشتم



 افتاده شبید که ییها اتفاق با. ستادیا مقابلم و آمد کینزد

 .داشتم شرم چشمانش به کردن نگاه میمستق از بود

  شوهرت؟.. ؟یریگیم نگاه یک از.معلم خانم نمتیبب_

 . کرد دیتاک شوهر ی کلمه یرو

 بود دهیپوش که یرنگ یمشک یرکاب و اش باالتنه از نگاهم

 .دیرس براقش و یوحش چشمان به و آمد باال

 .بود عسل طعم از تر نیریش اش خنده

  داره؟ یاشکال کنم جان نوش رو تو صبحونه یبرا اگه_

 .است گرفته رنگ میها گونه بودم مطمئن

 . زدم صدا را نامش معترض

 ! وشیدار_

 در یبیعج طنتیش.کرد خم سرم یرو را سرش و دیخند

 . بود دهیدو کالمش و نگاه

 خوب یلیخ.... دمیچش مزتو یحساب شبید من چند هر_

 . بود

 سفتش ی نهیس ی قفسه یرو.بمانم تفاوت یب نتوانستم گرید

 او و دیکش عقب را یصندل.نشستم یصندل یرو و دمیکوب

 .نشست هم

 یکم.شد خوردن مشغول اشتها با و انداخت مروین به ینگاه

 :گفت اولش ی لقمه دادن قورت از بعد



 چقدر... مینداشت خبر و یبود که هم آشپز سر...به به_

 . شانسم خوش

 اش مزه از و خوردیم یجور.کردم نگاهش عشق با

 کرده آماده شیبرا یمفصل یغذا انگار که کردیم فیتعر

 من هللا، بسم گفتن با و نشست میها لب یرو یلبخند.بودم

 .شدم مشغول هم

 مرغ به آمد ادمی که بودم آخر ی لقمه دادن قورت حال در

 .ام نداده دانه خروسم و ها

. برخاستم یصندل یرو از و گفتم یآرام یوا لب ریز

 :دیپرس متعجب وشیدار

 معلم؟ خانم شدیچ_

 . ختمیر ظرف داخل گندم ی دانه یکم

 .ندادم غذا خروسم و ها مرغ به. یچیه_

 .دیخند

 خورن؟یم غذا هم اونا ا  _

 حرص پر ظرف برداشتن از بعد و کردم نگاهش چپ چپ

 . دادم را جوابش

 .یخوریم تو فقط نه_

 .دمیشن را شیصدا ها پله از رفتن نییپا حال در



 سه هر نه مگه خانم، طرالن نکن توجه بهشون یلیخ_

 .کنمیم ابونیخ و کوچه یراه تاشونو

 .زدم داد بلند یصدا با و دمیخند

 .! حسود یا_

 رفتم باال ها پله از ختمیر دانه که خروسم و ها مرغ یبرا

 .بازگشتم وشیدار شیپ مجددا و

 زیم کردن جمع مشغول و بود کرده تمام را اش صبحانه

 زیم یرو یوقت.کردم کمکش و رفتم جلو. بود صبحانه

 وشیدار. دمیکش دستمال را شیرو پارچه با شد جمع کامل

 یکم. رفت اتاقمان سمت به و زد میپهلو به یآرام ی ضربه

 و بازگشت بود برده پشتش را دستش کهیحال در بعد

 .زد برق بار نیچندم یبرا چشمانش

 .ببند هاتو چشم_

 

 

 یصدا بعد یکم. زدم لبخند زده جانیه و بستم را چشمانم

 .دمیشن را وشیدار آرام

 .کن باز هاتو چشم حاال_

 شیک مقصد به مایهواپ طیبل دنید با گشودم که را میها پلک

 .دمیکش غیج



 .ووشیدااار یوااا_

 .دیخند

 و باال دمیخندیم کهیحال در و گرفتم دستش از را ها طیبل

 عیسر حرکت کی یط و کرد نگاهم لبخند با.دمیپر نییپا

 هوا یرو مرا و برد کمرم و ها زانو ریز را دستانش

 .چرخاند

 .زدم چنگ را راهنشیپ و دمیکش یغیج دوباره

 .آورد صورتم کینزد را سرش و ستادیا کبارهی

 ؟یشد خوشحال چقدر_

 ..یلیخ_

 :گفت یفتگیخودش با و کرد کج را صورتش

 .کن تشکر ازم پس_

 را اش گونه و گذاشتم اش مردانه شیر ته یرو را میها لب

 .دمیبوس محکم

 در و کردم جمع را میها لباس شد مین و چهار که ساعت

 نگاه ساعتش به و داد هیتک در به وشیدار. بستم را چمدان

 .کرد

 ! نشه رمونید.. ؟یحاضر_

 . دادم تکان سر و دمیکش رونیب را چمدان ی دسته

 .حاضرم_



 خارج عمارت از باهم و گرفت دستم از را چمدان وشیدار

 .شد پنج ساعت میبرس فرودگاه به تا. میشد

 مایهواپ یها پله از باالخره بعد م،یشد معطل را یساعت دو

 .مینشست مانیها یصندل یرو و میرفت باال

 قلبم یرو را دستم و کردم نگاه رونیب به مایهواپ پنجره از

. بودم گرفته تهوع حالت و قلب تپش حاال از. گذاشتم

 حال متوجه یوقت و بست را خودش و من کمربند وشیدار

 :دیپرس و دیکش ام گونه به یدست شد خرابم

 زم؟یعز یخوب_

 .دادم تکان را سرم

 دارم که هیبار نیاول نیا. دارم تهوع حالت کمی فقط.. آره_

 .شمیم مایهواپ سوار

 :گفت نانیاطم با و زد یمهربان لبخند

 بشه بلند نیزم یرو از که مایهواپ. هیعیطب استرست پس_

 .زهیریم ترست

 آمد خوش نیمسافر به مایهواپ دار مهمان گذشت که یکم

 حیتوض.. رهیغ و نجات قهیجل و ماسک به راجع و گفت

 یزمان مخصوصا. انداخت ام دلشوره بدتر شیها حرف.داد

 حیتوض نجات ی قهیجل از استفاده نحوه به راجع داشت که

 را یخوب سفر شد تمام شیها صحبت یوقت آخر در.دادیم

 .کرد آرزو مهمانان یبرا



 یرو پلک شد دهیکش نیزم یرو مایهواپ یها چرخ یوقت

 را دستم وشیدار. زدم صدا دل در را خدا و فشردم هم

 .کرد زمزمه گوشم در و گرفت اش مردانه دست انیم

 موج یدار کن فکر. باش آروم.. زمیعز باش آروم_

 .یکنیم یسوار

 .دادم فشار را دستش مضطرب

 .نکردم یسوار موج بحال تا که من_

 .کن تصورش. نداره اشکال_

 اوج آسمان سمت به و شد ادیز کبارهی مایهواپ سرعت

 اما. آمد سرم به یادیز فشار و گرفت باد میها گوش. گرفت

 لحظه به لحظه که ییها مکان ریتصو و بود لذت فقط بعد

 .شدندیم تر کوچک و کوچک چشمانم مقابل در

*** 

 

 

 آلبوممان داخل را میبود گرفته ایدر لب که یا دونفره عکس

 کی و زدم لبخند اریاخت یب.دمیکش شیرو یدست و گذاشتم

 به وشیدار همراه به که یروز. آوردم ادی به را شیپ هفته

. کند زیسوپرا مرا بود قرار که یروز. بودم رفته شیک

 . آوردم ادی به و بستم را چشمانم



. بردارم چشمانم یرو از را دستانش کف کردم یسع» 

 :دیغر و شد متوجه

 . طرالن کن صبر_

 در ها بچه فیلط ی خنده و ایدر پرتالطم امواج یصدا

 :دمیپرس زده جانیه و دیچیپ گوشم

 کنم؟ باز چشمامو تونمیم حاال_

 یآب یایدر دنید با. برداشت چشمانم یرو از را دستانش

 لذت غرق شدیم نییپا و باال یشن یها تپه مانند که مقابلم

 . شدم

 : گفت وشیدار که بودم شده مقابلم ی صحنه محو

 . معلم خانم کن نگاه رو ها ماسه یرو_

 یرو صدف با که اسمم دنید با و انداختم نییپا را سرم

 نیا به و دمیخند.دمیخند دل ته از بود شده حک ها ماسه

 ظاهر خالف بر ام یداشتن دوست همسر که کردم فکر

 . باشد کیرمانت تواندیم چقدر سردش،

 ..قشنگه یلیخ نیا.. وشیدار یوااا_

 با را ها صدف و ختیر ساحل به موج بعد یا لحظه

 .برد ایدر درون خودش

 . رفتم وا

 .بابا یا_



 .زد ضربه قلبش یرو و دیخند وشیدار

 .نباش نگران. معلم خانم شده حک نجایا اسمت_

  کمرش دور را دستم و زدم یلبخند

 و میآورد در را مانیها ییدمپا وشیدار شنهادیپ به. دمیچیپ

 رفتن فرو توانستمیم. میبرداشت قدم ها ماسه یرو پابرهنه

 .کنم حس انگشتانم نیب را سیخ یها ماسه

 .بود بخش لذت. دمیکش یقیعم نفس

 را نیزم یها تپش و میزد قدم ساحل در هم دست در دست

 گوش و ساحل لب یها صدف.میکرد احساس مانیپاها ریز

 عکس و میکرد جمع را بزرگ و کوچک یها یماه

 تاینها و.عاشقانه و دار، خنده مختلف، یها ژست با. میگرفت

 قدم مانیالیو سمت به شد، تمام ایدر کنار مانیباز آب یوقت

 .میبرداشت

 لباس. رفتم حمام سمت به میمستق م،یشد خانه وارد یوقت

 پاک حال در.گرفتم دوش گرم آب با و آوردم در را میها

 باز حمام در که بودم میپاها یرو یها شن کردن

. بست را در و آمد داخل برهنه بدن با که وشیدار.شد

 از را نگاهم یسخت به و گذاشتم میها نهیس یرو را دستانم

 . گرفتم اش تنه باال ی برجسته عضالت

 وش؟یدار یکنیم چکار_



 از آب کهیحال در.کرد شتریب را آب شدت و آمد کینزد

 . داد جواب کردیم چکه صورتش یرو شیموها یرو

 .رمیبگ دوش خانمم با خوامیم ست؟ین واضح_

 میها نهیس یرو از را دستانم و دیچیپ مچم دور را دستانش

 . برداشت

 را کشیتار چشمان و کرد کج اش شانه سمت به را سرش

 .دوخت چشمانم به

 عسل؟ نیریش یریگیم رو یک از_

 یلحن با و دیکش ام گونه یرو را شصتش. دمیدزد نگاه

 :داد ادامه خمار

  حفظم؟ وجبتو به وجب که یمن از_

 کهیحال در و دیکش آغوشم در.زدم صدا را اسمش خجالت با

 سردش بدن به بدنم

 به وجب و داد حرکت کمرم یرو را دستانش بود دهیچسب 

 «.کرد فتح سرکشش دستان با را تنم وجب

 .آمدم رونیب فکر از وشیدار یصدا با

 ..طرالن_

 تلفن و شد خواب اتاق وارد وشیدار. کردم بلند را سرم

 .داشت نگاه طرفم به را یمیسیب

 ..مزاحمه خانم  . زمیعز ایب_



 نکهیا از قبل! بود؟ که گرید مزاحم خانم. کردم نگاهش جیگ

 به تلفن پشت از نینگ داد و غیج یصدا دهد یحیتوض

 خنده با. بود دهیشن را وشیدار یصدا ظاهرا. دیرس گوش

 گوشم در را آن و گرفتم وشیدار دست از را تلفن یگوش

 .گذاشتم

 . نینگ جانم_

 تیمیصم قیرف به داره دراز بابالنگ یوقت چرا.. سالم_

 ؟یگینم بهش یچیه دهیم فحش

 

 

 

 .زمیعز یخط پشت تو دونستمینم که من_

 ازت که بودم زده زنگ...بخشمتیم رو دفعه نیا. باشه_

 یلیخ. کنم تشکر یآورد برام که یقشنگ خواب لباس بابت

 .قرمز. هست عالقمم مورد رنگ. قشنگه

 .دمیخند

 .خوشحالم. اومد خوشت که خداروشکر_

 :دیپرس مقدمه یب

 بهت خوب خبر هی خوامیم.. نجا؟یا یایب سر کی یتونیم_

 .بدم



 ام؟یب خودتون خونه_

 .مامانمم شیپ نه_

 .دادم تکان را سرم

 .امیم باشه_

 :گفت زده ذوق

 .منتظرتم باشه_

 که بود شده چه. کردم قطع را تماس و کردم یخداحافظ

 و دمیپوش را دمیسف شلوار و بلند کت بود؟ خوشحال آنقدر

 خارج عمارت از ام یمشک ساتن یروسر کردن سر از بعد

 .شدم

 بعد و دیپرس را حالم خانم پوران شدم نینگ خانه وارد یوقت

 .کرد اشاره نینگ اتاق به

 .جان طرالن اتاقش تو نینگ_

 .زدم یلبخند

 .ممنونم.. باشه_

 را پشتم.دیکش آغوشم در و شد بلند نینگ شدم که اتاق وارد

 :گفت و کرد نوازش

 ؟یخوب.. زمیعز سالم_

 .یمرس_



 .یاومد خوش یلیخ_

. نشستم تخت یرو اش اشاره با و آمدم رونیب آغوشش از

 چشمان. دوخت چشمانم به را نگاهش و نشست کنارم هم او

 . آمد حرف به شوق با.زدیم برق رنگش یا قهوه

 تعوعم حالت بار نیچندم یبرا روزید طرالن یوااا_

 .گرفت

. بود خوشحال آنقدر چرا دانستمینم. کردم نگاهش متعجب

 :داد ادامه

 .دادم چک یبیبب تست گهید یچیه_

 دیکش غیج

 .بود مثبت_

 .دمیخند دل ته از

 ؟یگیم راست نینگ یواا_

 .داد تکان سر و شد یاشک درشتش چشمان

 .شدم عاشقش االن از. بود کجا دروغم آره_

 . دمیکش آغوشش در محکم

 حس نیبهتر شدن مادر.. زمیعز گمیم کیتبر بهت_

 .استیدن

 داد تکان را سرش



 .نطورهیهم واقعا آره_

 لمیف دنید مشغول وشیدار برگشتم خودمان عمارت به یوقت

 هیتک اش شانه به را سرم و نشستم مبل یرو کنارش. بود

 .دادم

 شده؟یچ یدونینم وشیدار یواا_

 :دیپرس الیخیب و کرد عوض را کانال

 شده؟یچ_

 گفتم شوق با

 شه؟یم باورت. بارداره نینگ_

 .ومدیبرم ازش آره_

 یفوتبال و رفت باال لبش ی گوشه.کردم نگاهش چپ چپ

 . کرد تماشا را شدیم پخش که

 .برداشتم اش شانه یرو از را سرم

  ؟یگینم یزیچ_

 . باشه مبارکش.. مثال؟ بگم یچ_

 . کردم زمزمه احساس پر

 .هیخوب یلیخ حس_

 .قیعم کرد نگاهم و چرخاند را سرش

 م؟یبش دار بچه یدار دوست_



 و دمیخند.شد درشت اش مقدمه یب سوال از چشمانم

 .گفتم دستپاچه

 عسل ماه از شیپ ی هفته نیهم. میکرد ازدواج تازه ما_

 .میبرگشت

 .دمیپرس کال.دونمیم_

 اشک از پر فرزندمان گرفتن آغوش در تصور از چشمانم

 .شد

 .دارم دوست که معلومه_

 .گرفت آغوشم در و دیچیپ کمرم دور را دستش

 یلیخ مادر هی. ادیم بهت یلیخ شدن مادر نظرم به_

 ..یشیم مهربون

 .دیکش یآه

 .مامانم مثل_

 .کردم نوازش را اش گونه

 . بود ایدن مامان نیبهتر زهرا مامان...آره_

 مادرش به راجع که یوقت هر مانند. شد یاشک چشمانش

 .زدیم حرف

 ..ادیز یلیخ_

 .دمیبوس را اش یشانیپ و دمیکش یآه



 مونیبخت خوش یبرا داره و آرامشه در روحش مطمئنم_

 . کنهیم دعا

 :دیپرس وشیدار نکهیا تا شد برقرار نمانیب سکوت یکم

 میکن قبول یسرپرست به رو بچه کی که هیچ نظرت_

 ها؟ طرالن؟

 جانیه با و دوختم خمارش و کیتار چشمان به را نگاهم

 . دمیپرس

 ؟یگیم یجد_

 . داد تکان را سرش

 ..دارم دوست یلیخ که من.. آره_

 . دمیخند

 بچه؟ پسر ای دختربچه..هیخوب یلیخ فکر.. آره_

 . کرد زمزمه و زد برق چشمانش

 .دختر_

 یمعصوم ی چهره آمدن با بعد یکم و رفتم فرو فکر به

 .گفتم چشمانم یجلو

 .دارم نظر در نفرو کی من_

**** 

 



 

 

 .بعد سال دو

 

 وشیدار کمر دور را دستانم و بودم نشسته دوچرخه پشت

 رکاب وشیدار. بودم دهیچیپ بود نشسته دوچرخه یجلو که

 بلند یصدا با من و دیچرخیم اطیح دور تا دور و زدیم

 .دمیخندیم

 کنار ماه وریشهر نیا بود نیدلنش چه. حال نیا بود بایز چه

 . کوچمان دختر ستاره کنار. او

 دستانم. زد چرخ تک و برد باال را دوچرخه سر وشیدار

 .دمیکش یغیج و شد تر سفت کمرش دور

 .کرد یخوشمزگ و دیخند

 .یکرد پاره گوشمو پرده.. معلم خانم واشی_

 پاگرد در که ستاره یصدا با و دمیکوب پشتش به یا ضربه

 .شد او معطوف حواسم بود ستادهیا

 ..ماما_

 :دینال و داد تکان را اش یخال ریش شهیش ستاره

 .. لیش.. لیش_



. برداشتم قدم ستاره سمت به و شدم ادهیپ دوچرخه یرو از 

 .دمیکش آغوشش در و رفتم باال ها پله از

 :گفتم و دمیبوس را نرمش ی گونه

 .بدم ریش بهت میبر_

 یصندل یرو را او. میرفت آشپزخانه به ستاره همراه به

 را ریش شهیش. گرفتم دستش از را ریش شهیش و نشاندم

 شهیش در ختنشیر و خشک ریش کردن آماده از بعد و شستم

 .دادم ستاره دست به را آن ریش

 از را ریش و گرفت کوچکش دستان با را ریش شهیش ستاره

 .دیمک آن سر

 .میرفت رونیب آشپزخانه از هم با و دمیکش آغوش در را او

 در و گرفتم دستش از را ریش شهیش و نشستم مبل یرو

 او به کردمیم نگاه اش سوخته یا قهوه چشمان به کهیحال

 .دادم ریش

 و ستادیا سرم یباال. شد عمارت وارد هم وشیدار بعد یکم

 مکث با. خورد زنگ لشیموبا که دیبگو یزیچ خواست

 با داشت. شد زدن حرف مشغول و داد جواب را لشیموبا

 .کردیم صحبت آرش

.. آره..آره گه؟ید یایم امشب.. جان آرش خوبم آره_

 .برسون سالم. میشیم خوشحال.. باشه



 ترک را بد عادت نیا هنوز. یخداحافظ بدون. کرد قطع

 .بود نکرده

 .دمیپرس متعجب

 ؟یداد بیترت یچ یبرا رو یمهمون نیا یبگ یخواینم_

 .داد باال را شیابروها و گفت یا دهیکش نچ

 .یفهمیم خودت دیرس که وقتش_ 

. دیگوینم یزیچ. است دهیفا یب دانستمیم. نکردم ش اصرار

 و خواباندم خوابش تخت یرو را او دیخواب که ستاره

 انجام یبرا کار یلیخ امروز.شدم غذا کردن درست مشغول

 .داشتم دادن

 راهنیپ. شدم شدن حاضر مشغول دیرس راه از که غروب

 از بعد و زدم شانه را میموها. دمیپوش را قرمزم بلند نیآست

 را رنگم یآجر رژ بستم سرم پشت یا گوجه آنهارا نکهیا

 .دمیکش میها لب یرو

 را سرم پشت نهییآ یتو از شد باعث خورد در به که یا تقه

. زدم لبخند و کردم نگاه چشمانش به. بود وشیدار. کنم نگاه

. بود دهیپوش را اش یآب راهنیپ و یطوس شلوار و کت

 .بود ریگ نفس پشیت. بود شده شیآرا باال به زین شیموها

 

 



 لب و آورد کینزد را سرش.ستادیا پشتم و آمد کینزد

 . چسباند گوشم به را شیها

 . یشد ریگ نفس_

 . دمیخند

 . بگم بهت نویا خواستمیم من_

 باز را جعبه در. آورد رونیب کتش بیج داخل از یا جعبه

 .دمیگز را لبم درونش گردنبند دنید با. کرد

 گردنم دور را آن اجازه با گفتن با و برداشت را ریزنج

 .بست

 لب ریز و کردم لمس بود تاج شکل به که را پالکش 

 .کردم زمزمه

 مناسبته؟ چه به نیا.. وشیدار یمرس_

 اتاق از. آمد در صدا به فونیآ بدهد را جوابم نکهیا از قبل

 یماست ظرف و بود نشسته نیزم یرو ستاره. رفتم رونیب

 .بود شده ماست از پر اش یمهمان یها لباس. بود شیجلو

 .دمینال

 داده؟ ماست بچه نیا به یک..بابا یا_

 .کرد باز را در و رفت فونیآ سمت به وشیدار

 .زدیم گاز منو دست همش که بود گرسنه انقدر بچم... من_



 یها لباس. رفتم اتاقش سمت به و کردم بلند را ستاره

 گونه و کردم ضیتعو دشیجد یها لباس با را اش یماست

 . دمیبوس را اش

 .کردم نگاه شیرایگ رنگ یا قهوه چشمان به عشق با

 ..ماه.. زمیعز یشد ماه_

 .دیکوب هم به را دستانش کف

 ...ماه.. ماه_

 خارج اتاق از هم با و گرفتم را دستش خنده با

 کرده نییتز بادکنک و شرشره با را همجا وشیدار.میشد

 را کار نیا مناسبت چه به دمینفهم کردم فکر چه هر. بود

  بود؟ که تولد اما. افتادم تولد جشن ادی اریاخت یب.است کرده

 نینگ. عمو زن و عباس عمو. بودند آمده ها مهمان ی همه

 و خبر باهمه. هیعط عمه و پدرم. دخترشان سارا و آرش و

 .گرفتم آغوش در محکم را هیعط عمه و گرفتم یاحوالپرس

 .بود شده ذره کی براتون دلم_

 .کرد نوازش را پشتم

 .زمیعز نطوریهم منم_

 یچا و رفتم آشپزخانه به بعد. نندیبنش تا کردم تعارف

 تعارف یچا ها مهمان به و برداشتم را یچا ینیس.ختمیر



 قرار مخاطب را شان یهمگ و نشستم مبل یرو بعد. کردم

 . دادم

 .نیاومد خوش یلیخ_

 :گفت آرش آقا و کردند تشکر

 ..خانم طرالن کنم ژهیو تشکر شما از داره جا_

 .زدم لبخند

 ؟یچ یبرا_

 یپا یرو را شیپا و نشسته مبل یرو کنارم که وشیدار به

 :گفت و کرد اشاره بود انداخته گرشید

 شما.شده عوض واقعا وشیدار. شونیا کردن آدم بخاطر_

 .نیاگریمیک هی

 .انداخت ام خنده به لحنش

 . آرش آقا نیدار لطف شما_

. کردم نگاه را وشیدار یفتگیش با و چرخاندم سرم و گفتم

 و گرفتم را دستش. بود من چشمان به میمستق زین او نگاه

 .زدم بوسه انگشتانش یرو

 خاطرات آرش آقا و شد صرف خنده و یشوخ انیم در شام

 تاب و آب با چنان.کرد بازگو مانیبرا را وشیدار و خودش

 .میبود افتاده خنده به مان ی همه که کردیم فیتعر

 



 

 

 

 و گرفت را دستم ستاره که میبود یسوال ستیب یباز وسط

 . دیکش

 ..شیج.. شیج_

. رفتم یبهداشت سیسرو سمت به و شدم بلند مبل یرو از

 با یوقت.برگشتم ییرایپز به و شستم را ستاره دستان بعد

 صدا را وشیدار ینگران با شدم مواجه مطلق یکیتار

  بود؟ خبر چه.زدم

 ..ووشیدااار_

 دست به شروع یهمگ و شد روشن لوستر بعد یا هیثان

 خندان ی چهره یرو آرش آقا از نگاهم. کردند زدن

 وشیدار یها لب یوقت. شد شتریب تعجبم و دیچرخ وشیدار

 .نشست اشک به چشمانم خورد تکان

 .زمیعز مبارک ازدواجمون سالگرد_

 خوشحال و ناباور و گذاشتم میها لب یجلو را دستانم

 را امروز چگونه بود؟ ازدواجمان سالگرد.کردم نگاهش

 .دیبوس را گردنم و شد خم رفتم که کشینزد بود؟ رفته ادمی

 .. خانم طرالن یدار منو که یخوشبخت یلییخ_



 گرفتم دستش از را بود شده دهیچیپ ربان دورش که یکارد 

 . دادم جواب و

 .معلومه_

 به نینگ غیج و هیبق سوت و دست یصدا دمیبر که را کیک

 سر با را وشیدار شیر ته و دمیخند دل ته از.خواست پا

 .کردم نوازش انگشتانم

 ..زمیعز یمرس_

 از بعد. داشت ادامه شب ازدهی ساعت تا یشادمان و جشن

 دست به یقرمز بادکنک. کردند رفتن عزم ها مهمان آن

 رفتند ها مهمان یوقت. دادم تکان دست شانیبرا و دادم سارا

 از بعد و خواباندم تخت یرو را ستاره شد یخال عمارت و

 مبل یرو و شدم خارج اتاق از میها لباس کردن عوض

 .نشستم

 که بود وشیدار. چرخاندم را سرم مبل تکان با بعد یکم

 گرفت اش مردانه انگشتان انیم را دستم.بود نشسته کنارم

 .کرد نگاه چشمانم به قیعم و

 ...یدار منو که یخوشبخت یلیخ گفتم بهت امشب_

 .دادم تکان را سرم

 ..آره_

 .دیکش یآه



 .گفتم دروغ واقع در_

 چشمانش که میبگو یزیچ خواستم و کردم نگاهش جیگ

 :داد ادامه و شد یاشک

.. هام خنده لیدل.. دارم تورو که خوشبختم من واقع در_

 فقط.. ییتو.. هام دنیکش نفس همه از مهمتر هام، یخوش

 ..تو

 .نشاند اشک به زین را من چشمان عشقش سرتاسر لحن

 . زدم یلبخند

 ..وشیدار عشقه تیخاص نیا درواقع_

 . دیکش اش گونه یرو یاشک

 ..عشق... عشق.. آره_

 پاک انگشتانم با را اشکش و کردم نگاهش زنان نفس نفس

 :داد ادامه یخاص لحن با. کردم

. کنه درمانت تونهیم هم. کنه تیزخم تونهیم هم عشق_

 .کرد درمانم عشق. افتاد من نام به قرعه نباریا

 از پر نگاهش و گذاشت صورتم طرف دو یرو را دستانش

 .شد عشق

 .یشد میهست تموم ،یشد مانم در ،یشد عشقم__

 را قلبم اش جمله با و داد تکان راست و چپ به را سرش

 . کرد رو و ریز



 .یشد داروم نوش تو.. نهیا درستش نه_

 .کرد تکرار دیتاک با و دیبوس را دستم

 .یشد داروم نوش_

 

 پایان. 


