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 :رمان  خالصه

ــ يدختــر ــاوت یاز جــنس ب ــ ،یتف ــوچ ییصــدا یب ــدســت  ری، اســ یو پ کــه  يمــرد، مــرد کی
نگــه داشــته   شیمــادر نیســرزم رازیــغ ینیونــه او را در ســرزم دانــد چطــور و چگ  ینمــ

 !است

ــ ــرا یتالش ــ يب ــ افتنی ــته دارد،تالش ــرا یگذش ــ يب ــهو افتنی ــانواده ا تی ــاش و خ ــه  يپنه ک
ـ        يداریوقت د چیه ـ پنـاه و بـا    یبـا آنهـا نداشـته اسـت، دختـرك تنهـا و ب سـوال در   ایـ دن کی

 زیــچ کیــامــا  نــدیب یا مــ، خــانواده اش ر گــذاردیم يمــادر نیذهــن مشوشــش پــا بــه ســرزم
 نامفهوم است  شیهنوز برا انیم نیا

 !!!کشاند یراز سر به مهر او را به کجا م نیا میرا تا بدان یهست يقصه  میخوان یم

 عاشقانه : ژانر
 
 
 "فصل اول "

ــ  میضــخ پـرده  ــ  نویدر ماشــ رون،یـ ب رهیــزنــم، داره م یاتــاقمو پـس م کــنن، بــا  یبــراش بـاز م
ــا  ریــداره و ز یلــبش برمــ ياز رو گارویو همزمــان ســ شــهیخــم م یشــگیهمــون غــرور هم پ

 !کنهیآشغال بهشون نگاه م کهیت هیهاش که مثل  يدورو بر يکنه، مثل همه  یله م
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خنـده کـم    کیـ و  شـه یاون جـالد جمـع شـده بـود حـاال بـا رفتـنش بـاز م         دنیکه از د صورتم
 .گردهیوغرور به چهره م برم نهیشیجون گوشه لبم م

مــرده  هیــ هیشــب شــتریاون هســت ب یوقتــ یباشــم، ولــ یشــکل نیهمــ شــهیخــواد هم یمــ دلـم 
 !متحرکم

ــا ــ ب ــدم برم ــود، ســر  يرو شــهیدارم، عمــه خــانم هم یصــالبت ق ــنم حســاس ب ــ يراه رفت  یم
و  کشــمیشــده دســت م یحکــاک یچــوب ينــرده هــا يرو! ســتین يچرخــونم از خدمــه خبــر

 . کنمیرد م نهیوار رو با طمان رهیدا يپله ها

ـ   عب شـه یهم چهـره   دهیــد ایـ زن پختــه و دن کیـ شــباهت بـه   یوســو گرفتـه م و نـوع رفتــارم ب
 .ندارم شتریسال ب16اما من ! ستیتنفر زده ن ي

ــال  16 ــادم ب... س ــآه از نه ــ رونی ــ یم ــرگ خ   اد،ی ــرز م ــا م ــرم ت ــه نظ ــیب ــده، خ یل ــیمون  یل
 .کم دارم يادیمردن ز يهنوز برا...ادیز

 :زنمیصنمو صدام م کنمویصاف م صدامو
 

 ؟ییکجا صنم صنم،
 

 . ادی یپاچه جلو م دست
 

 بود؟ يخانوم، جانم امر بله

 آماده ست ؟ صبحونه

 .زمیبر ییتا براتون چا دیوقت آماده ست، بفرمائ یلیخ

 .ممنون
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 .گردم یم یسالن دنبال پاپ يتو

 ،ییبــایز نیوقتــا، در عــ نطــوریشــم ا یمــ یببــر زخمــ هیــ هیکــنم، شــب یهــامو تنــگ مــ چشــم
 . کشم یم ادیفر ز،یوحشتناکو نفرت انگ

 .ادیبا صورت گرگرفته جلوترم صنم
 
 شده خانوم؟ يزیچ

 کجاست؟ یپاپ
 

 :ادی یده، با لکنت به حرف م یدهنشو به زور قورت م آب
 

 .خونه رونیب مشیآقا دستور دادن ببر.... آقا

 نه؟ ایحق نداره بهش دست بزنه، گفته بودم  یهشدار داده بودم کس بهتون
 

ــفر يصــدا ــو ادمی ــال يت ــرس ــ ين مرم ــه م ــه،یپ یخون ــا ز نکــهیاز ا چ ــب ــتام ا ری ــوریدس  ينط
ـ      یوقت زارم،یبرخورد کنم ب ـ    نمیـ ب یغمـو ترسـو تـو چشماشـون م ـ  یازخـودم بـدم م ـ  اد،ی  یول

 !هم ازم گرفته مویتنها دلخوش یحت زیهمه چ یندارم اون ب يریمن تقص

 :چهیپ یصدام تو سالن م دوباره
 

 کجاست؟ االن

 .یجک اط،کناریح تو

 !؟یکنار اون وحش نینو برداو ؟یچ
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ـ  سـت، یدست خـودم ن  گهید حالم ـ   نطـور یا! شـدم انگـار   یروان هـم   یاز همـون جکـ   یوقتـا حت
 .شمیترم یوحش

ــو تحمــل م يکــز کــرده و خرناســا یم گوشــه قفــس اون وحشــ چــارهیب عروســک ــه،یاون  کن
اون  کــنم،یهــوا بــاز م یرم ســمت قفسشــو درشــو بــ یتــورج مــ يهــا ادیــبــدون توجــه بــه فر

ـ آمــوزش د کنـه، یبـه سـمتم حملـه م    ادویــ یمـ  رونیـ ب یوحشـ  کثافـت  ـ  دهی حــال  نیـ بـا ا  یول
ــ  ــو ازچشــمام م ــرا یانگــار کــه نفرت ــه ب ــ يخون ــ هترســوندمم ک ــو م ــ یشــده جل ــارس  ادوی پ

ـ  سـت، ین ادیـ ز ارهیـ مـچ دسـتم م   يهـم رو  يو بـا دنـدوناش فشـار    کنـه یم یوحشتناک بـه   یول
 .هر حال دردو ترسو باهم داره

 
ـ  چشمامو ـ ا کـنم، یم بـاز  یبا کرخت نگـاهم   قیـ سـرم نشسـته و عم   يبـاز بـاال   یدکتـر عوضـ   نی

 .کنهیم
 

 ؟يجان بهتر یهست
 

 . کنه یم مینگاهش عصب اد،یبدم م گردونم،ازشیرومو برم بااخم
 

 .بهترم آره
 

 . کشهیم يگه و سر صنمو تورج داد یم یاوهوم
 

ــدبار ــون هشــدار دارم عصــب چن ــ  دنیشــدنو ترســ یبهت ــل ســم م ــراش مث ــ یب ــه؟ چن دبار مون
 ن؟یبهم بگ انی یمعصوم برنم يبچه  نیگفته باشم خوبه؟ واقعا اگه از پس ا

 ...اما میبه خدا هزار بار گفت آقا
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ــاکت، ــ س ــوام چ ینم ــخ ــا  يزی ــق ه ــنوم، احم ــور  يبش ــه دردنخ ــه اون ک...ب ــاگ ــ انی  یعوض
 یکـرد، تـا حـاال هـزار بـاره بـا خـودم بـرده بـودمش، مونـدم اون مـردك عوضـ             یمخالفت نم

 !!!خونه نگهش داره نیاصرار داره که تو ا یچ يبرا نهیب یدخترو نم نیکه اصال ا
 

ــا رومــو برم یو عصــب خســته ــ گردونمــویاز بحــث اون بنــدمو خودمــو بــه خــواب  یچشــمامو م
 !دیشد خواب یکاش تا ابد م زنم،یم
 

 . صنم باز به غلط کردن افتاده چه،یپ یتو گوشم م يوز وز مانند يصدا
 

 ...آقا اومده  زم،یگردم بلندشو عزخانم جان دورت ب خانم،

 .دهیدرك، بگو خواب به
 

ـ    يچشـمامو رو  شـه، یبـاز م  يبـد  يبا صدا در ـ  نکـه یدم، از ا یهـم فشـار م  یدونـه ازش مـ   یم
 . زارمیترسم ب

 
 چه خبره؟ نجایا

 .دیشما بفرمائ ادییاالن م شه،یآقا، داره بلندم یچیه

 .صنم نیبر برو

 !آقا یول

 .رونیبـــــــرو ب گفتم
 
ــ  يصــدا از ــنم م ــه ت ــرزه ب ــاز نفــرتم صــد برابرم ینعــره ش ل  یموجــود عوضــ شــه،یافتــه و ب

 .زینفرت انگ
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هــام از تــرس منقــبض  چــهیفهمــم، بــاز ماه یخشــنش مــ ينفســا يشدنشــو از صــدا کیــنزد
 .شدن

ــنفســم م نه،یشــیتخــت م يرو کنــارم ــازو يدســتاش رو ره،ی ــرود م فمیظــر يهــا يب ــف  ادوی
 : گهیو م کنهیو از جا بلندم م دهیم مبا حرص تکون متیق یب یئیمثل ش

 
ــه   ياریــمــن ادا در م يبــرا ؟يشــد یوحشــ ــداره پاشــو تــو خون مــن  يآره، اون ســگ حــق ن

 .فرو کن کتیتو اون مغز کوچ نویبذاره، ا
 

ــا ــدونامو رو ب ــ  يحــرص دن ــما  یهــم فشــار م ــه چش ــو ب ــ شیطوســ يدم ــه  ینگــاه م ــنم ک ک
 . کشهیتوش شعله م شیآت يشراره ها

 
ــ  حـرف   ا،یشــیدهـن بــه دهـن م   یعوضـ  يایــوم بـود؟ بـار آخــرتم باشـه بـا اون برد    بـزن، مفه

 .یعوض تیخاص یب! خر نفهم تره یاسم خودشو گذاشته دکتر از هرچ

ـ مـرد ب  یو نخـواهم شـد، از هرچـ    شـم یبـا اون همکـالم نشـدم، نم    من تـو هـم   ...  زاریـ ب زارم،ی
 .خوب بفهم نویا

 
ــاز ــم م  ب ــو ک ــله ش ــهیفاص ــاریو ا کن ــو رو نب ــ يانگشتاش ــورتم م ــ یص ــار م ده، از  یذاره و فش

 .رهیگیرو م دنمینفس کش يجلو يزیچ کیره و  یزور درد اخمام تو هم م
 

ــه ــوز،  يا بچ ــیهن ــد ا یعن ــق ــا ن نی ــ گــه،ید کــمی ،یســتیحرف ــدر ینم ــم چق ــ! دون ــون  یول ج
و اون وقــت کــه خــودم زودتــر جونــت  نم،یــب یرو مــ یگــیکــه م يمــرد نیهمــ يدادنــت بــرا

 .رمیگیرو م
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هــم کــه شــده تــا آخــر  یروانــ يبــه خــاطر تــو "بنــدم  یتختــو چشــمامو مــ يرو شــمیم ولــو
 "مطمئن باش  نویمونم، ا یم ایعمر تارك دن

 :گهیندازه و م یبهم م يرسه نگاه حرص زده ا یپاشنه در اتاق که م به
 
 .میشام بخور میخوا یم ن،یپائ ایب

 
 .کنمیه متو چشمامو رفتنش رو نگا شهیم رینفرت تو وجودم هست سراز یهرچ

ــاز زیــم يرو ــا غــذاش ب ــ کنــهیم ينشســته و ب مســخره  نیخــواد قــوان ی،مــرض داره، فقــط م
ـ یم چیتراز خودش پا برجـا بمونـه وگرنـه معلـوم هـ       یبـه خـوردن نـداره، مـنم دسـت کمـ       یل

ــاه ــدارم از م ــ  یاز اون ن ــم م ــالم به ــا چ یح ــوره ، تنه ــخ ــه هم يزی ــهیک ــش م ش ــبه دارم  لی
ــ قاشــقچنــد تــا  ،کنــهیکــه صــنم خــوب درســتش م یســوپ مرغــ بهــش  رهیــخورمــو خ یم

 .نمیشیصاف م

ـ       یدونم که م یم ـ  یسـرش رو بـاال نمـ    "مخصوصـا  یفهمـه نگـاهم بهـش ثابـت مونـده ول  ارهی
 !است دهیفا یب یول شمی،منتظر م

 .رمیمجبورم از سنگرم فاصله بگ شهیهم مثل

وزه، د یبســته شــو بهــم مــ خیــو نگــاه  ارهیــزنــم، بــا اکــراه سرشــو بــاال م یمــ يســرفه ا تــک
ــم رنگــ يچشــما نکــهیچقــدر از ا ــ نکــهیاز ا شــم،یم یعصــب یاون ــنم شــب یحــس م ــم  هیک اون

 . زارمیب
 

چـرا بـودنش آزارت    یسـت یوقـت ن  چیخونـه؟ تـو کـه هـ     يتـو  ارمیـ رو ب یتـونم پـاپ   ینم چرا
 ده ؟ یم

 .ادی یسگ خوشم نم از



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 9 

 مــدل نیــو جشــنو ا یمهمــون ؟يدختــرا روهــم کــه نــدار دنیــچشــم د ،يزاریــمــردا کــه ب از
ــ حــامیتفر ــدتر ،شــما  گــهیمــنم کــه د يهــا یزنــه، از دوســتاو همکالســ یکــه حــالتو بهــم م ب

ــبفرمائ ــایدق دی ــ ق ــتون م یازچ ــخوش ــده  ادی ــا بن ــت ــر کی ــه   يفک ــنم بلک ــودم بک ــال خ ــه ح ب
 !شد یکی قمونیسال

 
ـ فهمـم، بـرعکس اون مـن عج    یاز رنـگ چشـماش مـ   ! جـا خـورده    یکمی مغـرورو   انیـ ک بی
 . شناسم یم
 

 .خودتو سرگرم کن يا گهیجورد خب

 ؟يچطور باشه،

 !دونم یچه م من

 ه؟یادیهم خواسته ز نیبزن، ا مثال
 
 . زنه یهوا چشماش برق م یندازه، ب یم یحوصله به دوروبر نگاه یب

 
ــب ــ خ ــ یقیموس ــرا ر،یادبگی ــروح يب ــته      هی ــتعدادش رو داش ــه اس ــه اگ ــه، البت ــم خوب ت ه

 !یباش
 

ـ  يهفتــه  نیه، همـ بـه هـدف خـورد    رمیــزنـم، ت  یمـ  يا انـه یموز لبخنـد  ــ   شیپ  یبـا دکتـر قالب
تــا مــثال  یقیکــه ازم خواســته بــود بــرم دنبــال موســ میتــو ســالن نشســته بــود نجــایهم ایــبرد
 ...حاال یول زارم،یب یقیم عوض بشه و من با نفرت تموم گفته بودم از موس هیروح

 !شده بمینص یسرعت موفق بشم اما انگار آس خوب نیکردم به ا ینم فکر
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 :گمیم یلحن تلخ با
 
ــب یقیاز موســ نکــهیباا ــ زارمی ــول، از تنهــا یول  شــمیهــم مجبــور نم گــهیبهتــره، د ییباشــه قب

 .باتو بحث کنم يخود یب
 
ـ   به ـ ب یوضوح بهتو تو صـورتش م ـ  نم،ی ـ   عیسـر  یول  زنـه یرو بـه صـورتش م   یتفـاوت  ینقـاب ب

 ندازه  یم ریو سرشو ز
 
 .چهیپ یصداش م یسالن اصلتو  نجایا ،یاتاق مطالعه استفاده کن يانویاز پ یتون یم

 .ستین یحرف باشه
 

 ي رهیـ چـون بـا نگـاه خ   ! مشـکوکش کـرده   يادیـ شـدنو حـرف گـوش دادنـم انگـار ز      مظلوم
 يا شــهیمغــرور و صــد البتــه هنرپ ،یروم زوم شــده، امــا مــنم دســت پــرورده خودشــم، ســنگ

 . قابل
 

 .شهیم لیتابستون برنامه ت تکم يبرا رم،یگیم یمعلم خصوص هیبرات  خودم

 .باشه اوهوم،
 

 یزنــه و مــ یمــ انویــپ يدکمــه هــا يخــودش بــا اون مهــارت رو یوقتــ ارم،یــپــر در ب کیــنزد
شـه و   یسـاال مربـوط بـه اون مـ     نیـ کـه تـو کـل ا    هیـ زیشـم، البتـه تنهـا چ    یخونه غرق لذت م

 !ستمین زاریمن ازش ب

 !بباشه نیهم شیتنها نقطه مثبت و دوست داشتن دمیشا
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ــ يرو ــ نمیشــ یتخــتم م ــب ت ــاز مو ل ــه صــفحه  کــنم،یابمو ب ــ ینگــاه شیاصــل يب ــدازم،  یم ن
 یروزا دلـم هواشـو مـ    نیـ خنـده، چقـدر ا   یاز منـو عمـه داره بهـم مـ     یعکس خوش آبو رنگـ 

 .کنه

 هیشــب بیــگــن عج یمــ کشــم،ینــازش م يچشــما يخورمــو دســت رو یگلمــو فــرو مــ بغــض
و  کـنم یم یخفـ مواقـع لـب تـابمو هـم م     شـتر یب نی، واسـه همـ   شـه یبابام بوده، حـالم بـاز بـد م   

ــم هواشــونو کــرده دســت خــودم    يخــوام کــه جلــو ینمــ ــد جــور دل روم باشــه، امــا امــروز ب
 ! ستین

ــا ــیرو  عکس ــی یک ــ یک ــذاب  یرد م ــام ج ــنم، باب ــاده ا تیک ــوق الع ــته يف ــما! داش ــبز  يچش ش
ــا    ــژه ه ــا وم ــرو ه ــا اب ــت ب ــک يدرش ــا  یمش ــت و لب ــکوچ يپرپش ــ  کی ــز، ول ــالبتو  یقرم ص

ــ  يغــرور ــه  یکــه تــو چهــره ش مــوج م ــرام دوســت داشــتنزن ــانم و یب  یژگــیتــره، امــا مام
ــ تیبــارزش معصــوم ــا حــاال نمونــه شــو ! رانگــا یاز حــد چشماشــه، چهــره ش آســمون شیب ت

 !!!ستمیاونا ن هیمن اصال شب دم،یجا ند چیه

ــ هیشــب ــون چیه ــ! کدومش ــرفتم، ا  یحت ــابم ن ــه مهت ــه عم ــایب ــواال ن ــو  ییس ــته ت ــه از گذش  يک
 !براش نداشتم یوقت جواب چیما هکنه، ا یم م ونهیذهنم بوده و داره د

 کنـه؟ یم کـار یبـوده؟ مامـان االن کجاسـتو چ    یبابـا چـ   یضـ ینـدارم؟ مر  يخـواهرو بـرادر   چرا
 ازشون ندارم؟ يخاطره ا چیچرا اصال ه دم؟یوقت شوهر عمه مهتابو ند چیچرا ه

 کیـ بچـه بـودم، امـا انقـدر سـن داشـتم کـه الاقـل          یلـ یخ شـم یازشون دور م یکه وقت درست
 !ذهنم باشه ياز پدرو مادرم تو کیکوچخاطره 

ـ  دم،یـ کـه ازشـون د   ییکـه عمـه گفتـه و عکسـا     یـی زایچ دونمیـ که ازشـون م  يزیچ تنها  یحت
ــ ــم فام ینم ــدون ــغ يا گــهید لی ــا دارم  ری ــاز اون ــه ای ــا ا! ن ــورم ب ــچــرا محب ــک نی  یعوضــ انی

 !از اون ندارم ریغ ایدن نیتو ا ویواقعا کس یعنیکنم؟  یزندگ
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ــ ده ســال گفــتیم عمــه بــودن، بابــام  سیپــدرو مــادرم افســر پلــ ،یدبــ میایــم رانیــاز ا شیپ
ـ در اثر  بعـد از اونـم عمـه     د،یـ ومامـانم ناپد  شـه یپرپـر م  یسـخت تـو اوج جـوون    يمـار یب کی

ـ  یمهتاب منو با خودش مـ   نیـ وقـت ا  چیکـه مـثال کنـار بـرادرم باشـم، امـا مـن هـ         نجـا یا ارهی
 .حرفشو باور نکردم

ـ   کــنمیحــس م شــهینکــردم، امــا هم یبــیاحســاس غر نجــایوقــت ا چیرو دوســت دارم، هــ یدب
 لیکـه بـرام بـه آرزو تبـد     يزیـ چ نیـ و ا رانـه یهمـون ا  يتـو  میزنـدگ  يگـم شـده    يها کهیت

 .دوباره کشورم دنید!!! شده

ــاق انیــک ــده از خونــواده مــه، کســ یتنهــا عضــو ب ــ يکــه بــا همــه  یمون کــه ازش دارم  ینفرت
کـه سـوهان روحـم شـده و داره      یلـ یحممجبورم بهـش اعتمـاد کنمـو کنـارش باشـم، حـس ت      

 .کنه یذره ذره نابودم م

 :گمیزنمو م یافکارمو پس م اد،یدر م يصدا
 

 بله؟

 تو خانوم؟ امیب

 ایب آره

 .تون اومده، گفت صدا تون کنم انویمعلم پ خانوم،
 

 !کنمیم تعجب

 "چه زود دست به کار شد انیک"
 

 .بگو بره تو اتاق مطالعه ام،یاالن م باشه

 .نمخا چشم
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ـ کـه بـرام حکـم     ییرم سـمت شـخص نـا آشـنا     یمـ  شـمو یآماده م عیسر بـرگ برنـده رو    کی

 داره

ــ ــد قــد شــم،یوارد ســالن م یوقت ــا موهــا يمردبلن ــبیم يحالــت دار یمشــک يب ــه محــو  نمی ک
ـ  یشـده، سـرفه مصـلحت    اطیـ ح يتماشا  عیدم، سـر  یکـنم و بـه زبـون خودشـون سـالم مـ       یم

 .شهیم رهیبه چشمام خ گرده،یبرم

ـ وق یول ـ    یبـه فارسـ   یت  يخنـده   ره،یـ گیمـن رنـگ تعجـب م    يده چشـما  یجـواب سـالممو م
 . ادیو جلو م کنهیم يمحو

 
 !يریبگ ادی انویپ يخوا یگفته م انیک ارم،یمن مه ؟یخوب

 ن؟یهست یرانیا شما

ــ    نکــهیا اول ــتات برخــورد کن ــل دوس ــن مث ــا م ــت دارم ب ــاش، دوس ــت ب ــن راح ــا م و دوم  یب
خــواهرم دارم بــه اســم  هیــجاســت،  نیمــادرم اهــل همــ یولــ ،یرانــینــه کــامال، پــدرم ا نکــهیا

 .کامل ارضاء بشه تیگفتم تا حس کنجکاو نمیمهرسا، ا
 
ــرب از ــوش مش ــهیو ا شیخ ــع نک ــه خوشــم م  یس ــت باش ــام راح ــا ه ــداره ب ــوب اد،ی ــس خ  یح
 : گهیم یو با لحن قشنگ ارهیجلو م شتریب ییدستشو به عالمت آشنا کنم،یدامیپ
 
 .جان یستخوشبختم ه تییآشنا از
 

 .کنمیم یو خنده آرووم رمیگیبا سر انگشتام م دستشو
 
 ...نیهمچن به
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 ؟يانقدر سرد شهیهم
 
 .کنهیو به دستام اشاره م گهیم نویا

ــر ــس م عیس ــتامو پ ــمیدس ــرمو ز کش ــیو س ــ  یرم ــنم آالرم م ــدازم، ذه ــه  ین ــه از مرحل ده ک
ــر  ییآشــنا ــده س ــا خن ــرم، ب ــوتر ن ــتکــون م يجل ــا دهی ــک يو موه ــدش رو یمش شــونه  يبلن

 . زنهیهوا رق م یب شیمشک يخوره، چشما یهاش تکون م
 

 .نجایا نیبش
 

ــندل يرو ــوص م یص ــیمخص ــتمو آرووم رو نمیش ــا يو دس ــه ه ــف يدکم ــپ دیس ــم،یم انوی  کش
 !انگار میآزاد يمن لذت بخشه، نوا يبرا یول دهیم يناهنجار يصدا

تــه وجــودم بهــم  يزیـ چ کیــ یولــ! داره یناهنجــار بــرام چــه ارمغـان  يصـدا  نیــدونــم ا ینمـ 
 .یباشه که دنبالش یهمون تونهیم اریراهو ادامه بده، مه نیا گهیم

ــه ــا  يا دفترچ ــت ه ــه ن ــاال   يک ــده رو ب ــته ش ــوش نوش ــف ت ــاب پ يمختل ــق ــ انوی ذاره و  یم
 . دادن حیبه توض کنهیشروع م

ــ   ســتادهیسـرم ا  يبـاال  ده کـه چطـور انگشــتامو حرکـت بـدم و فاصــله زدن      یو مـدام تـذکر م
 .بدم و هماهنگ کنم صیتو ذهنم تشخ هر دکمه رو

هسـتم کـه هرلحظـه خـوش آهنـگ تـراز        ییگذشـته و مـن غـرق در لـذت صـدا      یساعت کی
 . چهیپ یلحظه قبل تو گوشم م

ــا ــو  ام ــت ــم ن   کی ــه اصالحواس ــه ک ــت،یلحظ ــتش رو س ــتام م يدس ــیانگش ــ نه،یش ــوا  یب ه
  کنمیبه چشماش نگاه م گردمویبرم
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 .یامروز کاف يبرا

 !؟ واقعا

اول  يدوســت دار ،یآهنگــو شــروع کنــ کیــ یتــا بتــون یکنــ نیتمــر شــتریت هــارو بنــ دیــبا
 ؟یبزن یچ

 !یکاف رمیادبگیکه  نینداره هم یفرق برام

 !کردم یکه فکرش رو م یهست يزیاستعداد تر از چ با

 .زنه یخوب م انمیباشه، ک یارث دیشا

ــخــودش  اون ــا اســتاده، تعجــب م کی ــ  کــنمیپ ــو! ده یچــرا خــودش بهــت آمــوزش نم  یقت
 !تعجب کردم یداد کل شنهادویپ نیبهم ا

 
 : گمیم زونیآو ییندازم و با لب ها یم نیپائ نیغمگ سرمو

 
 .من وقت نداره يموقع برا چیه اون

 
 :گمیغم زده دوباره م شه،یاجازه از نهادم بلند م یب یآه
 

 !ادیازمن خوشش ب دیاون چرا با! ازش دارم يادیمن توقع ز دیحق داره، شا البته
 

ـ بـا نگـاه خ   کنمیکه بلند م سرمو ـ  ریـ ش معـذب بـاز سـرمو ز    رهی  نقـدر یا نکـه ینـدازم، از ا  یم
ــه ا یکــه اســرار خونــوادگ فمیضــع ــمــو ب ــ نی ــدم م یراحت ــتم ازخــودم ب ــ اد،یــبــه اون گف  یول

 ! کار از کار گذشته گهید
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ـ بـا ک  يدیکـه شـن   يزیـ کنم راجـع بـه چ   یم خواهش ـ ا يحـرف نـزن، رو   انی طـور مسـائل    نی
 .حساسه

 .بزنم یباشه، قصدم نداشتم حرف وم،اوه

 ...ممنون

ــواهش ــنم،یم خ ــ ک ــ یم ــورو خ یدون ــن ت ــیم ــ یل ــت پ ــد شیوق ــ دم،ی ــیخ یوقت ــکوچ یل  کی
ــود ــ 8 ،يب ــون  9 ای ــو مهم ــود ت ــالت ب ــ  یس ــارغ التحص ــبت ف ــه مناس ــه ب ــه  یلیک ــا گرفت مهرس
 تو ذهنت هست؟ يزیچ م،یبود

 
 کیــزنــم،  یمــ يربــه اون روزا و گــذ  گــردمیبرم کنمــویچشــمامو تنــگ م  ناخودآگــاه

ــ ي، آدمــا یمجلــل، همــه جــور خــوراک یمهمــون  یاز حــد عمــه کــه نمــ شیناآشــنا، محبــت ب
 !!!اونو نه یخواست از کنارش جم بخورم، ول

ـ  نیواسه ا دمیشا ـ  یـی زایچ کی بـود کـه بـا عمـه رفـتم و       یمهمـون  نیمونـده چـون آخـر    ادمی
 !و آدماش ارتباط برقرار کنم رونیب يایتونستم با دن

خونــه لــذت ببــره، واســه  رونیــب طیداد از محــ یوقــت اجــازه نمــ چیعمــه هــ یوحــر ینــاراحت
ــ ــنم هم نیهم ــهیم ــ    ش ــده محزون ــودم، خن ــزوا ب ــت و ان ــه اطاع ــور ب ــ یمجب ــو آرووم  یم زنم

 : گمیم

 .ذهنم هست يتو ییزایچ کی یکه نه، ول قیدق-

ــ - ــورو خــوب  یول ــه،یمــن ت ــو ادم ــو يآه ــا... کوچول ــود،   نی اســمو مهرســا روت گذاشــته ب
 . ندازه یمظلوم م يآهو کی ادیات آدمو چشم

ــیو ب نهیشــیتــو گلــوم م بغــض ــا کنــه،یم دایــپ بیــعج یسوزشــ مین بــود کــه عمــه  یصــفت نی
 .داد یبهم م شهیهم
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 "من يکوچولو يآهو"

 !شده بمیکه نص یمطلق ياز تنها دیشا شم،یدلتنگش م بیها عج یتازگ ره،یگیم دلم

 ریو تصـو  رهیـ چشـمام کنـار م   يجلـو  خـوره، پـرده غـم از    یچشـمام تکـون مـ    يجلـو  يزیچ
 . شهینگران به جاش تو نگاهم گم م اهیدوتا چشم س

 
 .یببخش دیگفتم؟با يبد زیچ

 .خونواده م ادیعمه م افتادم،  ادی ست،ین يزیچ نه

 .خاطر اونا متاسفم به
 

 !دونه؟ یرو م یاون همه چ یعنی کنم،ینگاهش م بابهت
 
 .در موردشون بهم گفته انیک
 

 :دهیادامه م نهیبیتو چشمام مکه  تعجبو
 

ــ ــون   یول ــون مه ــو هم ــع، ت ــون موق ــه االن، هم ــ ین ــ یوقت ــا دمیازش پرس ــو نی  يآهــو کوچول
 !هیک یخجالت

 !به همه گفته من خواهرشم کردمیم فکر

 .وقت دروغاشو باور نکردم چیبه من نه، من ه یهمه آره، ول به

 .ستیدروغ گو ن اون
 

 !دفاع کنم انیوقع نداره از کت دیشا کنه،یتنگ شده نگام م يباچشما
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 .پشت سرش حرف بزنه یدم کس یمن، اجازه نم یبه هر حال حام اون
 

ـ    فاصله ـ     یشـو کـم م ـ ! دونـم چـرا   یذاره، نمـ  یکنـه و دستشـو سرشـونم م وقـت از   چیهـ  یول
ــدن ــ یتمــاس ب ــاومــده  یخوشــم نم ــد بهــم القــاء م  کی ــه خــاطر  دیشــا شــه،یجــور حــس ب ب

 .کن يدور یتون یکه م ییز مردا تا اونجاا گفتیم شهیعمه ست که هم يحرفا

ـ ا یوقت کـه   ییبـه همـون لحظـه هـا     دیشـا  گشـت، یذهـنش بـه گذشـته برم    زدیـ حرفـارو م  نی
 !!!حالو روز بندازه نیچطور تونسته عمه رو به ا دمیوقت نفهم جیه

ــ ــ یاخم ــرمو ز یم ــو س ــکنم ــ ری ــ یم ــدازم، ب ــ  ین ــتش رو برم ــرف دس ــد  یح ــد چن داره و بع
 :گهیم قهیدق
 

ــ ــون یم ــحما يرو یت ــ  تی ــن هــم حســاب کن ــا ،یم ــه در حــد ک دیش ــن ــ ان،ی ــ یول ــه  نیهم ک
 !بکنم يکار کیبرات  ییجا کیتونستم  دیشا ،یهستم برام کاف یبدون

 .ممنون
 

ــارهیب اون ــ چ ــه ا ینم ــایدون ــاز  ن ــاهر س ــه ش ظ ــو ک يهم ــ انی ــو د  چیه ــه من ــت ن ــوق و  دهی
و  يزدم، از ســرناچارنخواســته کــه مــراقبم باشــه، مــن فقــط بــه جبــر کنــار اون مونــدمو دم نــ

ـ    یدم کسـ  یوقـت اجـازه نمـ    چیاما بازم هـ  ،يدربه در  کیـ بزنـه، انگـار    یپشـت سـرش حرف
 !کنهیکار م نیمنو وادار به ا یدرون يروین

ــون خشــک و خــال بعــد ــاه یمــن، خــداحافظ یممن ــهیم یکوت ــو ب کن ــ ره،یــم رونی ــم  ینم دون
ــ ــرعکس چ کــنمیحــس م یچــرا ول ــب ــم  یکــه ســع يزی ــدم درون ــ داشــتم نشــون ب ــونم  یم ت

 !کنم نانیبهش اطم
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عمـارت تـا وسـط بـاغ امتـداد داره رد       یکـه سـنگ فـرش شـده و از در اصـل      یکیجاده بـار  از
پـام حــس   ریـ برجســته ز يذارم، وجـود سـنگا   یمــ نیزمـ  يبـه عمـد پــامو محکـم رو    شـم، یم

ـ بهـم م  یخوب خـدا رو دوسـت دارم بهـش     شـم، یم رهیـ بـه آسـمون خ   ارمویـ سـرمو بـاال م   ده،ی
 . نمز یم يلبخند

ــا ــت نی ــد  یدوس ــم م ــدارو هم  ونیرو ه ــتم، خ ــه هس ــهیعم ــا  ش ــب ــ  کی ــق خاص ــدا  یعش ص
ــ کــرد،یم ــرام دردو دل م  هی ــار کــه داشــت ب ــا لحــن تلخــ کــردیب ــ"گفــت یب ــرا یوقت ــ يب  هی

 یو رو شــد، نــابود شــدم انقــدر کــه حتــ ریـ ز میاونــو فرامــوش کــردم همــه چــ یمـدت طــوالن 
ــ يرو ــ یبرگشــت بهشــو نداشــتم ول ــه در هی ــو زدم ب ــازو  ایــروز دل کــردم،  یباهــاش آشــت ب

 "ریفقط از اون بگ يخوا یرو که م یتو هم آرامش یآرووم، هست یلیحاال آروومم خ

ـ بـا د  شـه یمصـادف م  میو قـدم بعـد   نهیشـ یلبـام م  يرو يعمـه لبخنـد   يحرفا ادی با ـ  دنی  کی
 .داستیپ یزنونه که مارك بودنش از صد فرسخ یجفت چکمه مشک

ــ ســرمو ــاال م ــرم ب ــ ین ــه صــاح ارموی ــ یبش نگــاهب ــاه ســرد یم ــدازم، ناخودآگ ــاهش  ين نگ
ــ ــو م ــا خشــم نگــاه  یتنم ــه، ب ــ  یلرزون ــام م ــه ســرتا پ ــد ثان  یب ــدازه، بعــد چن ــن ــه  هی ــا لهج ب

 :گهیحرف بزنه م یفارس کنهیم یکه سع یافتضاح

 ؟ییتو یهست-

 .بله-

مــنم متعاقبــا  کنــه،یبهــم م يدوبــاره نگــاهم تنـد  کنــه،یو لباشــو جمـع م  شــهیم قیــعم اخمـش 
 یبــ يو موهــا یدرشــت آبــ يپوســتش بــا چشــما یرنــگ مهتــاب شــم،یم رهیــخ بــه صــورتش

 .ادیباعث شده انقدر تلخ به نظر ب شیسینژاد انگل دهیرنگش نشون م

ـ   دویپوسـت ســف  يکشـور کـه بــرا   نیــا يداره، بـه خصــوص تـو   یخاصـ  تیدر کـل جــذاب  یول
 .دن یجون م یرنگ يچشما
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ـ   افکارمو ـ      یزنمـو بـه خـودم مـ     یپـس م ـ ه تنهـا چ خنـدم کـه تـا حـاال ب کـه فکـر نکـردم     يزی
 !عمارت بوده يمورد اون تو یحضور ب

 -:گمیو محکم م دارمینگاه کردنش برم رهیدست از خ کنمویجمع و جور م خودمو

 ن؟یخوا یم یچ نجایا ن؟یهست یک شما

 خونه ست؟ انیک-

 !مقدمه یب نطوریاونم ا اد،یم انیدختر سراغ ک هیباره که  نیاول نیا

ــل روا اون ــاعاصــوال اه ــط اجتم ــتین یب ــ! س ــ  هی ــر واز خودراض ــرور متکب ــرد مغ ــز  یم ــه ج ک
ــس د ــودش ک ــهیخ ــ يا گ ــه،یب یرو نم ــ  ن ــه حت ــودم ک ــار خ ــر ن یاز افک ــتیحاض ــو ا س ــت  نی

 کنــهیفاصــله شــو کــم م ره،یــگیهــم دســت از محکــوم کــردن اون بــرداره خنــده م م طیشــرا
 :گهیم يوباز با لحن چندش آور

 ؟یفهم ریکال د ایگوشات مشکل دارن دختر جون؟ -

ـ از دهــنم ب گــهید يکلمـه   نکــهیا بـدون  توجـه بهــش بــه   یو بــ کــنمیراهمــو کـج م  ادیــب رونی
ـ باغچـه خ  يرز تـو  يگلها ـ  گـذره، یم هیـ چنـد ثان  شـم، یم رهی ـ  نـه یب یمـ  یوقت زنـم   ینمـ  یحرف

 . زنه یتق تق چکمه هاش باز آرامشمو بهم م يو صدا کنهیم يلب غر غر ریز

ــ  دور ــتخر م ــرا  یاس ــرخم و ب ــا يچ ــاوکن يارض ــ يجک ــارت برم  میدرون ــمت عم ــردم،یس  گ
 .شهیبرام واضح ترم ادیکه م یجرو بحث يصدا شمیتر م کینزد یهرچ

 !یتو با پدرم قرار داشت یول-

مـن همـون موقـع هـم      ،يکـرد  میقـرارو تنظـ   نیـ نذاشـتم، تـو خـودت ا    يقـرار  نیمن همچ-
 . امیتونم ب یگفتم نم

هـان؟ تـو انقـدر     يرو نـدار  یکسـ  وقـت حوصـله   چینکنه بـه خـاطر اون دختـر کـه هـ     ! چرا؟-
 ؟يارزش خوش کرد یبچه ب کیکه دلت رو به  یبدبخت
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 یبـرام وقتـ   ایـ کـه بخـواد بهـم فکـر کنـه       نـه یب یمنـو مـ   انیـ اصال ک ره،یگیخندم م ناخودآگاه
 !نفر بگذره کیبخواد به خاطر من از  ایبذاره، 

ــ يســتون هــا پشــت ــازم اســتراغ ســمع م ســتمیا یســالن م ــ کــنم،یو ب ــتریب ییجــورا کی  ش
 .آماده کردم يزیهرچ دنیشن يو خودمو برا انمیمنتظر جواب ک

مثـل اون   ياز بچـه ا  دیـ مثـل تـو با   يبچـه سـت، پـس چـرا دختـر      کیـ به قول تو اون فقـط  -
 بترس هان؟

ــپــس دل- ــا لی ــارات چ نی ــک ــو عقــب م ه؟ی ــ ،یکشــیچــرا خودت ــن تاحــاال چ ــم  یم ــرات ک ب
 ازطرف تو بسوزم؟ یخالخشک و  همحبتیتو حسرت  شهیهم دیگذاشتم؟ چرا با

محبـت خشـکو    کیـ بـه قـول خـودت     ینکـردم، حتـ   يچکـار یمشـکل تـوه، مـن ه    گهید نیا-
ــال ــو   یخ ــس ت ــدادم، پ ــون ن ــم نش ــه با ییه ــک ــ دی ــواب خرگوش ــیب یاز خ ــویا ،یدارش ــو  ن ت

ــ  ــه ه  چیاحمقــت، نــه اصــال هــ يکــدوم از دوســتا چیگوشــات فــرو کــن دخترجــون، نــه تــو، ن
ــر ــوچ  ،يدخت ــرام ک ــیاهم نیکتریب ــ یت ــم  ن ــا ارزش ــت ب ــن وق ــ وداره، م ــرووم   چیه ــع ح موق

 .کنمیمثل شما ها نم ییکسا

ــد ــکوت م  چن ــو س ــه ت ــذرهیلحظ ــر ب گ ــارهیو دخت ــاز    چ ــن ب ــا ده ــا ب ــوك زده ه ــل ش ــه مث ک
 . ادیبه خودش م انیبلند ک يبا صدا کنهینگاهش م

 .رونیب ایمشاجره تموم شدکوچولو، از پشت اون ستون ب-

ـ بنده، ت یم خی تنم ـ     شـه یهم شینـ یب زی منـو   نکـه یحـاال انگـار از ا   یبـرام دردسرسـاز بـوده، ول
 .رمیدارم و سمتشون م یبرم یمحکم يبا غرور قدما ستم،یناراحت ن ادمیز دهید

 کنــه،یبــارونم م ریــدختــر کــه حــاال از شــدت نفــرت صــورتش ســرخ شــده بــا نگــاهش ت اون
ـ یاهم نیکـوچکتر  نکـه یبـدون ا  نطـور یاما مـن هم  ـ      یت ، فاصـله  دم یبهـش بـدم راهمـو ادامـه م

 :گمیچرخونم و م یچشمامو تو صورتش م رهیم نیکه از ب
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 .گهیبکشو برو د ؟راهتویبش ریتحق نیاز ا شتریب يمنتظر-

 .نیفتیبه پام ب نیش یرفتار تون مجبور م نیروز به خاطر ا کیهرجفتتون  ،یعوض-

ــک ــدا دار  انی ــد ص ــ يپوزخن ــ    یم ــش م ــو به ــرت زدم ــاه نف ــنم نگ ــه و م ــا از در  یزن دوزم ت
خــوام از  یمــ کنــه،یســالنو پــر م انیــنفــس حــبس شــده ک يبــره، بعــد رفتــنش صــدا نرویــب

 . ادیکنارش رد بشم که به حرف م

 .ستمیبابت حرفام ناراحت ن-

 .دمیاون تو عمرم ند یبه پست یتا حاال آدم کنه،یم خکوبمیدرجا م حرفش

 :گمیم ينداره با لحن سرد يا دهیفا سکوت

 .نداره یتیمنم اهم يبرا-

 .خوب یلیگرفتم، اونم خ ادیمحضو از خودش  یتفاوت یو ب يسرد خون

 :ادیباز به حرف م شه،یکنه و اخم تو صورتش مهمون م یجمع و جور م خودشو

ــل خ - ــت مث ــق، درس ــیاون احم ــ  یل ــه حت ــرا ک ــا   یاز دخت ــم پ ــتنو ه ــرام گذاش ــقو  ياحت عش
 . ذارن یم یدلدادگ

 :گمیبا لحن خودش م موکنیش تموم بشه، سرد نگاهش م لسوفانهیذارم جلمه ف ینم

 ؟يبد حیمن توض يواقعا الزم برا-

 .نمیب یچشماش تعجبو م يو به وضوح تو شهیچشماش گرد م يجد يجد نباریا

 :دهیادامه م شهیتلخ تراز هم یول اد،یتا به خودش ب گذرهیم هیثان چند

ــ- ــرا   ینم ــم چ ــدون ــ    کی ــتم توض ــردم و خواس ــت ک ــه حماق ــت    حیلحظ ــو و نظرات ــدم، ت ب
 .رو ندارم یکس چیحاالم برو تو اتاقت حوصله ه ن،یبرام ندار یتیاهم نیکتریکوچ

فکــر کــرده مــن  یعوضــ کــنم،یو راهمــو بــه ســمت اتــاقم کــج م گمیمــ یلــب بــه درکــ ریــز
 .کردنشم یعاشق همراه
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 ارکالسیــامــروز بــا مه ومــده،ین ونیــاز اون دختــر بــه م یصــحبت گــهیگذشــته، د يروز چنــد
ــر از ا ــدارم، زودت ــه ب نی ــک ــ اد،ی ــاق و رو یم ــو ات ــ یصــندل يرم ت ــم  نم،یشــ یمخصــوص م دل

 کــنمیکــردم، حــس م نیتمــر یچنــد روز حســاب نیــدکمــه هــا دســت بکشــم، ا يرو خــوادیم
ـ ! شـده  شـتر یحاال اعتماد به نفسم ب ـ     يتـو رو کـه   ینت ـ کـنم،   یذهـنم دارمـو اجـرا م  ينـوا  کی

 .باستیآرووم که به نظر خودم ز

 !احتماال فقط از نظر خودم البته

کــه  يو بــا خنــده ا گــردمیبرم اد،یــکــف زدن م يخــودم غــرق شــدم، صــدا يهــوا حــال و تــو
 . ندازم یم یلبام نشسته به صاحب اون دست ها نگاه يرو
 

 .يفرشته ها شد هیشب
 

ــه لبــاس ســف اشــاره دوســت دارم . شــده دهیکشــ نمیــزم يرو شیکــه بلنــد يریــحر دیش ب
ــ  ــه چ ــواختن هم ــع ن ــرو یموق ــباشــه، ا ییای ــوع رو نی ــا يموض ــوبحــس و ح ــر خ ــ یلم اث  یم

ـ   یو مــ کـنم یممنــون سـاده بســنده م  کیـ بــه  سـتم، یبــه اون بدهکارن حویتوضـ  نیــا یذاره، ول
 . ستمیا

 .سالم، روز خوش -

 !ایزد یخوب م یلیممنون، خ -

 ن؟یذار یسربه سرم م نیدار -

ــا هــ - ــ یســیکــس رودربا چیمــن ب ــدارم، حت ــا  ین ــب ــو کــه از قضــا شــب  يآهــو کی  هیکوچول
 . فرشته ها هم هست

 !شهیدونم چرا حرفاش به دلم م یاندازه، نم یلپام گل م فشیتعر از
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 .کمه یلیساعت خ کی م،یکن نیتمر شتریامروز ب-

 !يریبگ ادیزودتر  یمشتاق یلیخ نکهیمثل ا-

 .هارو کم کنم یبعض يخوام رو یآخه م-

 .کنهیکه از تعجب گشاد شده نگاهم م شیمشک يو با چشما شهیم کینزد

ــت- ــد ک  یهس ــم ق ــو ه ــت ــتین انی ــ ،یس ــد  چیه ــتش ب ــواه شکس ــت نخ ــ ،يوق ــون اون ــه  یچ ک
 .ییخوره، فقط خود تو یشکست م

قابــل شکســت  ریــچقدرهمــه اونــو بــزرگ و غ نه،یشــیصــورتم م ياخــم تــو فشیتوصــ نیــازا
ــ ــن یم ــه اون ک!دون ــمگ ــ ه؟ی ــ کی ــ یآدم ب ــه از د یروح از خودراض ــک ــاچ دشی ــ زین  یو ب

 .تنیاهم

 .رهیگیجلمه آخر خودم خنده م از

 "دردنخوربه  "

ــه مــن  چیاگــه هــ الاقــل ــ یکــیکــس ندون ــم چــه مــدارج علمــ یکــه م کــرده و  یرو طــ یدون
ــ  ییچطـور کــارا  ـ  یاز دسـتش برم کــه اونــم زاده  یهسـت  م،یبــه هـر حــال مـنم هســت   یولــ اد،ی
 .رو ممکن کنه رممکنیغ يشده تا کارا

 .شهیم دهیکش دیسف يدکمه ها يزنم و دوباره انگشتام رو یم يپوزخند

دســتام  يو دستاشــو رو نهیشــیکــه داده کنــارم م یحاتیگذشــته، خســته از توضــ یســاعت مینــ
 .رو اصال دوست ندارم یکیهمه نزد نیا شم،یذاره ، شوکه م یم

 .شهیعضالتم جمع م ناخودآگاه

باشــه تــا آهنــگ پشــت ســرهم و  یشــکل نیــحالــت گذاشــتن انگشــتات ا دیــبا... منــو نیببــ-
 .ادیصدا منقطع به نظر م يذار یم که تو انگشتاتو ينطوریبشه، ا دهیمنظم شن
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ــوریهم ــ نط ــرف م ــ یح ــه و توض ــم حیزن ــ ده،ی ــن د یول ــهیم ــ گ ــالم   ینم ــه ح ــنوم، هرلحظ ش
چــه برســه بــه  کــنمیخــودمم حــس م یحتــ نــویتــو نگــاهم تــرس نشســته، ا شــه،یخــراب ترم

 .اون

 .کشهیخودشو عقب م شهیم رهیعمق چشمام که خ به

 !؟یهست-

 :زنهیدهنم کمتربشه، بازصدام م یتا خشک دم،یدهنمو به زحمت فرو م آب

 زم؟یشده عز يزیچ! جان یهست-

 یحــام کیــ هیده و بــاورش دارم، شــب یفهمــم چــرا لحــن حــرف زدنــش آزارم نمــ یمــ حــاال
... 

ـ   کیکه با  یکس  زیـ و قصـدش فقـط آرامـش دادن بـه اونـه نـه چ       زنـه یپنـاه حـرف م   یبچـه ب
 .يا گهید

 !شمیمدچار ترس  کهیانقدر بهم نزد نکهیچرا از ا یول

 . یمعن یکه خودمم باور دارم کامال ب یترس

 ن؟یبلند ش شهیم-

 کردم؟ تتییاذ-

 ...نه، نه-

 .ادیم رونیآه بلند از نهادش ب کیو  شهیبلند م ده،یتکون م يسر

ــم م از ــودم لج ــگیخ ــ ره،ی ــ چیه ــت نم ــا اطراف یوق ــونم ب ــت ــاط بگ امی ــت ارتب ــدرس ــ رم،ی  یول
 .هترس تموم وجودمو پر کرد ست،یدست خودمم ن

 
 ...دیببخش
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 .ستمیجنبه ن یب یکنیباور کن من اونقدراهم که فکر م یول ست،ین یمشکل نه
 

 .ندازه یاسترس به جونم م یدونه پل ارتباط کی نیاز دست دادن هم ترس

 !ستنین نانیقابل اطم ادیخونه ز نیا يتو ينبود، آخه آدما نیاصال منظورم ا-

ــا ــما ب ــده ا يچش ــگ ش ــاریتن ــ  نب ــم م ــو به ــ  ینگاهش ــر توض ــار منتظ ــتریب حیدوزه و انگ  يش
 !هستش

 کیــتــو اتــاق،  انیــهــوا ب یترســم بــ یدهــن لقــن، مــ یلــیمنظــورم بــه مســتخدم هاســت، خ-
 . نداره یتیمن اهم يشما دردسر درست بشه، وگرنه برا يموقع برا

شــوکه  شـه، یاجـازه پلــک زدن هـم بهــم بـده، دســتش دور شـونه حلقــه م     یحتــ نکـه یا بـدون 
 . شمیم

ــرا- ــنم ا يب ــم ن م ــال مه ــت،یص ــو خ س ــیت ــیظر یل ــ  یف ــو، نم ــانوم کوچول ــذارم از چ یخ  يزی
 . یبترس

ــرام لــذت بخــش ن فشیتعــر ــدتر دچــار خفقــان م ســت،یب مردمــک چشــمام گشــاد  شــم،یب
 !شدیتره شده و نفسم حبس تر، کاش بلند م

 :گمیو م شکمیم رونیاز حصار دستاش ب خودمو

 .بهتره میبه هر حال مراعات کن-

 . نشم کیبهت نزد کنمیم یسع گهید ،يبخواباشه، هرطور تو -

 .شمیممنون م-

 .رمیتو خودم فرو م شتریفهمم و ب ینم حاتشیاز توض يزیچ گهید

 !اصالمشکل دارم دیدونم شا ینم
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ـ ا يبـه ادامــه   بیــخودشـم ترغ  زد،یــمـن بــود جـا نم   يجــا يا گـه یهردختــر د اگـه  حــس  نی
 . شمیمن واقعا دچار نفرت م یول شد،یم

 :گهیبه ادامه داشته باشه م یرغبت گهید نکهیبدون ا قهیچند دق بعد

 !نداره یتیبرات جذاب گهیبعد، انگار د يش باشه برا هیبق-

 ...بهتره ينطوریآره فکر کنم ا-

 : گهیفاصله شو کم کنه م نکهیبدون ا نباریا

ــرا- ــن ب ــدم ا يم ــو اوم ــه ت ــنبا نجــا،یدرس دادن ب ــو درگ دی ــذهنت ــبخش،  کــردم،یم ری ــو ب من
 .مراقب رفتارم باشم شتریب يبار بعد دمیقول م

ــاالش لبخنــد نیــا از ــلبــام م يرو يهمــه درك ب ــنبا کــنم،یو بدرقــه ش م شــمیبلنــد م اد،ی  دی
 .رهیدختر عصر هجر اشتباه بگ کیبذارم منو با 

ـ   کــنم،یم شیپلــه هـا هــم همـراه   نیرفتــار زشـتم تــا پـائ   يســرپوش گذاشـتن رو  يبـرا  یحت
 .شهیمم ظاهر مچش يجلو انیک کنم،یسرمو که بلند م

 ؟يریم يدار ار،یسالم مه-

 .نجامیهست ا یدوساعت یکی... جان؟ آره انیک يچطور-

 :گهیم اریدوزه و روبه مه یزده شو بهم م خی نگاه

 ست؟یاعصابت ن يکه رو يادیز ره؟یم شیچطور پ-

 .کنهیبه خفه کردنش تو رگو پوستم نفوذ م لیدوباره م ره،یگیم لجم

 "یاحمق عوض"

 :گهیلبخند دلگرم کننده م کیبا  اریمه اون برعکس

برســه کــه  ينابغــه ســت، درســت مثــل خــودت، فکــر کــنم روز  کیــاتفاقــا بــرعکس، اون -
 .يالبته به زود ن،یآهنگ مشترك داشته باش کیباهم 
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ــدش ــره  پوزخن ــو ب يچه ــتریسردش ــب ش ــا م هیش ــه،یدلقک ــاهمو م  کن ــرت نگ ــا نف ــگیب و  رمی
 .دمیحوصله نشون م یخودمو ب

ــوب ک- ــخ ــن د انی ــهیم ــد روز د   گ ــا چن ــرم، ت ــهیب ــال ز  گ ــه احتم ــب ــامزد  ادی ــم ن  يمراس
 .پا زیگر يشما به همراه آهو ن،یمهرساست، از حاال دعوت

 :دهیادامه م دیبهم، وباز با تاک کنهیو رو م گهیم نویا

 .ننیبب کیخواد تو رو از نزد یدلشون م یلیمادرو مهرسا خ ا،یب انیحتماهمراه ک-

 :ادیبه حرف م انیمن ک يبه جادم،  یتکون م يسر فقط

ـ  یم- ـ  سـت، ین ندیمراسـم بـرام خوشـا    نطـور یکـه ا  یدون  نیـ بـه خـاطر مهرسـا مجبـورم ا     یول
 .دعوتو قبول کنم

 !یکن یخوشحالم م-

 .رهیو م کنهیم یفقط خداحافظ يا گهیبدون حرف د اریمه

 .یمدت طوالن کیذارم، بعد  یخواد تو اون جشن باشم، غرورو کنار م یدلم م یلیخ

 . شیسنگ يبه چمشا شمیم رهیو خ ستمیا یروبروش م درست

 ان؟یک میریم -

 !کجا؟ -

 .گهیمهرسا د ينامزد -

 ؟يدار يحاال چه اصرار ست،یمعلوم ن!دونم ینم -

 .نیهم نمش،یهمه سال بب نیخواد بعد ا یدلم م -

 :گه یده و با زحمت م یفرسته، گوشه لبشو باال م یم رونیپرصدا ب نفسشو

 .مهمه یلیکه مهرسا برام خ نیا ينه به اصرار تو، فقط برا یول م،یریم -
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ــ ــه کالمــش رو ناد  نیاول ــار کــه طعن ــب ــگیم دهی ــوافقت رم،ی ــکــه کــرده ســر ذوق م یاز م و  امی
 .گمیم یممنون

 .دیخر میر یآخر هفته م ،يلباس مناسب که ندار یراست -

ــاریا ــاز ا يجــد يجــد نب ــه تغ نی ــهم ــد از ا شــه،یچشــمام گشــاد م رشیی ــبع ــال  نی ــه س هم
 !!!دیرم خر یدوباره دارم باهاش م

 .باشه، واقعا ممنون -

 . اوهوم، حاال برو -

*** 

 .مهرسا فکر کردم يآخر هفته و جشن نامزد دیچند روزو فقط به خر نیا تموم

ــا ــمه ب ــغله ا   ارمی ــاطر مش ــه خ ــتم ب ــردم و خواس ــگ ک ــارو   يهماهن ــالس ه ــال ک ــه داره فع ک
 .گهیبذاره واسه چند روزه د

ــ اصــال ــ یشــورو حــال خاصــ کی ــم چــرا یدارم،ن م ــ! دون ــراره  کــنمیهمــه ش حــس م یول ق
 !بده رییحال و روزمو تغ دیکه شا یاتفاق کیفته،یب یاتفاق مهم کی

 دختر؟ ییصنم؟ صنم کجا -

 ن؟یدار يکار نجام،یبله خانم،هم -

 . دیخر میر یم انیبا ک میآره، کمک کن حاضر بشم، دار -

 :گهیو م کنهیم یقشنگ خنده

 با آقا؟ -

 داره؟ یبله، اشکال -

 . خوش بگذره ! فقط تعجب کردم ،یچه اشکال زمینه عز -

 .گذرهیحتما م نیاگه شماها حرف مفت نزن -
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 .چشم...بله -

ــارهیب ــه ا  چ ــب و لوچ ــا ل ــآو يب ــ زونی ــاش    یم ــه نگ ــه دون ــامو دون ــاس ه ــد لب ــمت کم ره س
 .کنهیم

 خوبه خانم؟ نیا نینیبب -

 دیسـف  شـرت یسـاده سـت،با ت   یخـ ی نیکجـ ینـدازم،   یمـ  یگـاه دستشـه ن  يکـه تـو   یلباسـ  به
 .داره یکه طرح عروسک

ـ برمب انیـ حـاال کـه قـراره بـا ک     کـنم یاما حـس م  ست،ین بد  يا گـه ید زیـ چ کیـ ، بهتـره   رونی
 .انتخاب کنم

 .بچه گونه ست يادیز نیتر بده، ا نیسنگ زیچ هی -

 !ادیشما خوشتون ن دیگفتم شا یخواستم بگم، ول -

ترســم دوبــاره مســخرم کنــه، مــنم  یخــوام آتــو دســتش بــدم، مــ ینــداره، نمــ ینــه مشــکل -
 !رو از دست بدم يجشن نامزد رم،یزبونمو بگ ينتونم جلو

 . زمیعز یکن یم یکارخوب -

 .اوهوم -

ـ  گـرده، یم شـتر یب یکمـ ی نباریا  يدیکـه قـدش کوتـاه و بلـوز مردونـه سـف       يگـر یشـلوار ج  هی
 :گهیو م رهیگینداره رو جلوم م نیکه آست

 شه؟یخوبه، به نظرت باهم ست م نیآرها -

تــوش، مطمــئن  شــهیقشــنگ م یلــیانــدامتون خ دم،یــلبــاس د يآره خــانم، خــودم تــو شــو -
 .ادیبهتون م یلیخ نیباش

 .پوشم یم نویباشه هم ،یمرس -
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ــهیم کمکــم ــو  کن ــف کی ــهــم بهــم م يبنــد دیصــندل س ــ  دهی ــامو هــم شــونه م ــه،  یو موه زن
 .زنهیبهم م یچشمک اساس کیبنده و  یم یسرم دم اسب يموهامو باال

 . خانم يمثل عروسک شد -

 خوب شدم؟ يجد -

 . فرشته هاست هیت شب افهیق زم،یعز يماه شد -

 .بـــرو صنم، سربه سرم نذار -

ـ ینه بـه خـدا، شـما خ    -  يآدم از چشـما  ،یسـت یآقـا ن  هیچهـره ت نـازو معصـومه، اصـال شـب      یل
 . ترسه یاون م

ــه ــ ب ــورات ذهن ــ شیتص ــدم، یم ــه ا خن ــایهم ــرم نج ــواهر ک کنن،یفک ــن خ ــم ــ انم،ی  یاون حت
 .برام شناسنامه هم گرفته

ــ ــور م  یحت ــو مجب ــه من ــش بگــم داداش، ا کــردیعم ــرام توضــ ينطــوریبه ــه  حیب ــود ک داده ب
حادثـه   کیـ دچـار   رانیـ کـه بابـا و مامـان تـو ا     نجـا، یدرس خونـدن اومـده بـوده ا    يبرا انیک
ــنیم ــرا  ش ــه ب ــهیا يو عم ــر اذ  نک ــن کمت ــم ــم  تیی ــ بش ــال از اون مح ــهیدورم م طیک ــا  کن و ب

 .نجایا ارهیخودش م

ـ   دمیـ فهم یمـن بـا همـون سـن کـم مـ       یول فکـر   نـان یبـا اطم  هیـ امـا بق  گن،یدارن بهـم دروغ م
 .میخواهرو برادر انیکنن من و ک یم

 گـه ید يزایـ شـده بـود، امـا مـن خـودم چ      فیـ همـه تعر  يبـود کـه بـرا    یداسـتان  نیواقع ا در
وقــت دروغاشــونو بــاور نکــردم، هــر موقــع هــم از عمــه  چیهــ نیبــودم ،واســه همــ دهیشــن يا
 .داد یم لمیباز دروغ تحو اد،ی یوقت سراغش نم چیکه چرا شوهرش ه دمیپرس یم

نــداره، واســه  رانــویکــه گفــت اون اجــازه خــروج از ا دمیحرفاشــون شــن نیبــار بــ کیــ فقــط
 .دمخبر بو یب گهید يزایچ یلیخب از خ یول نجا،یاومده ا ییعمه تنها نیهم
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 !خورم یم یتک سرفه صنم تکون يدونم چقدرتو فکر بودم که باصدا ینم

 ه؟یهان؟ چ -

 . ادیاالن آقا صداش درم گه،یتوفکر؟ بدو برو د یرفت! دختر ییکجا -

 .باشه باشه، رفتم -

چشــمام  کنم،یکــه ســربلندم نیامــا همــ ســت،یپلــه هــا، اول حواســم بهــش ن نیرســم پــائ یمــ
 !ستین یمرس نباریلباسش ا شه،یگردم

ــرتیت ــهی ش ــ  ق ــت طوس ــ یهف ــه عج ده،یپوش ــهیک ــماش نزد  بب ــگ چش ــه،یرن ــ ک ــ کی  نیج
صــدوق  انیــاز دکتــر ک ره،یــگ یکــرده، خنــدم مــ لیــرو تکم پشیــخــوش فــرمم ت يســرمه ا

 ! ادینظر م دبهیبع یپیت نیهمچ

 زنهیصداش تو سرم زنگ م کنه،یخنده م اخم م دنید با

  "زارمیب بازه ششونین شهیسبک مغز که هم ياز دخترا"

 . زارمیفقط جذبه دارن ب یهمه چ يکه به جا ییدرك، منم ازمردا به

 :گمیندازم و م یبهش م یتفاوت یب نگاه

 م؟یمن حاضرم، بر -

 . میاوهوم، بر -

خــودش  يمحــال بــه رو یولــ یراضــ یفهمــم از همــه چــ ینــدازه، مــ یبهــم مــ ییگــذرا نگــاه
 .  ارهیب

مــن بــرعکس اون  یاونــم بــا اخــم، ولــ کنــهیســکوت م دیــبــه مرکــز خر دنیراه تــا رســ يتـو 
 . شارژو سرحالم یحساب

 !انگار؟ یخوشحال یلیخ-

 :گمیم رمویگیم دهیپوزخندشو ناد اد،یبه حرف م باالخره
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 . آدما لک زده بود دنید يدلم برا اد،یز یلیخ-

 ؟يزاریاز مردا ب یتو که گفت-

 !آدما يگفتم از مردا ،نگفتم که ازهمه -

 دن؟ ینم لیمردا تشک تویجمع نیا رشتیبه نظرت نصف ب-

ــه - ــردا وقت ... ن ــر از م ــورم ازتنف ــمنظ ــ هی ــه م ــور د  یک ــون رو ج ــرد بودنش ــوان م ــهیخ  يا گ
ــ   هیشــب نــایکدومشــون نباشــن، االن ا چیخــوام هــ یبهــت نشــون بــدن، اون موقــع ســت کــه م

 .خطرن یب تیکبر

 .ادیحرفم داره، جلو تر م یابروهاش نشون از تلخ نیب گره

 :گهیقفل شدش م يدندونا نیرتم، از بصو يتو قیدق

ــ - ــه گ بهــت نشــون  يا گــهیشــونو طــور د یمگــه تــا حــاال کدومشــون جــرات کــردن مردون
 بدن؟ هان؟

ــ شــهیآخــرش مصــادف م هــان ــا فشــار ب ــه از انگشــتا يحــد یب ــازو يک ــه ب ــه ش ب  يمردون
  شهیوارد م فمیظر

 .دستم شکست ؟یکنیم کاریچ يدار-

 ...به درك، جواب منو بده-

 !یگیم یهمم چف ینم-

 .هیمنظورم چ يدینزن، خوب فهم تیخودتو به خر-

ـ ی کـنم، یلحظه بـا بهـت نگـاهش م    کی ـ منظـورش چ  ؟یچـ  یعن فهمـم از حـرفم چـه     ینمـ  ه؟ی
ـ بـاز بـه چشـماش دق   !کـرده  یبرداشت ـ     يزیـ چ کیشـم، یم قی نکنـه  "زنـه   یتـو ذهـنم جرقـه م

 "فکر کرده منظورم

 :گمیم يو با لحن تند رمیکوره درم از
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ـ  يفکر کـرد  یچبا خودت - در ارتبـاط باشـم کـه     یتـونم بـا کسـ    یمگـه مـن اصـال مـ     ؟یروان
ـ تازه بخـواد ا  کـه ذهـن مسـخره تـو تصـور کـرده تـوش بگنجـه، زده بـه سـرت؟            يزیـ چ نی

 ؟یراجب من بکن يفکر نیهمچ يجرات کرد يچطور

 .نبود نیاز ا ریمنظورت غ-

ـ   ،یلیخ انیک یپست یلیخ- ـ  یاصـال م بـه   هیشـب  یـی بـه مردا بـود؟ منظـورم    یمنظـورم چـ   یدون
ــع  ــه س ــود ک ــو ب ــننیم یت ــر اطراف ک ــا زور و جب ــونیب ــه    انش ــنن، ک ــت ک ــه اطاع ــور ب رو مجب

ـ     يریـ گ میجرات نظر دادنـم نداشـته باشـن کـه قـدرت تصـم       نتـونن   ینداشـته باشـن، کـه حت
 .زاریب زارم،یمثل تو ب ییاز مردا ود؟ب یمنظورم چ يدیدرست نفس بکشن، حاال فهم

 یخـواد پـر رو نشـه، تـو نطفـه خفـه ش مـ        یکـه راه فرارمـ   یجقطـره اشـک سـم    کنمیم یسع
 .زمیاون اشک بر يکنم، محال جلو

ــ نطــوریهم ــو چشــما ینفــس نفــس م ــنم،یســردش نفــوذ م يزنمــو ت ــه نگــاهش ه ک  یچــیت
 .یمونیسر سوزن پش کی یحت ست،ین

ــفا شــترچهیبحــث ب گــردونم،یبرم رومــو ــه،   يا دهی داره، تنهــا حســنش، خــراب شــدن روزم
 .شده  دهیحاال به گند کش هرچند که تا

*** 

ـ م نیپـائ  نیمنتظـرش بشـم از ماشـ    نکـه یبـدون ا  سـته یا یم نیماش یوقت قـدم هـامو تنـد     اموی
 . چهیپ یو درد توش م شهیم دهیرسه که بازوم کش یبه چند لحظه نم کنم،یم

 .میصبرکن باهم بر-

ــ چشــممو ــدمو نفــس م یم ــگیبن ــرام " رمی ــروز ب ــام ــ کی ــه، م ــذت یروز خاص  خــوام ازش ل
 "خان انیجناب ک یببرم، محال بذارم خرابش کن
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ــ گــهید ــ یســماجت نم ــارش راه م ــو کن ــتم، از د یکنم ــاف ــا دنی ــهمــه چ نی ــه  زی ــگ ب رنگارن
 .دارم تیدونه ازته دل حس رضا یوجد اومدم اما فقط خدا م

 . ستهیا یداره م یبرند معروف که همه چ کی يجلو

 نجایهم میریم-

 .اوهوم ، باشه-

 .بردار يالزم دار یهرچ-

 !تونم انتخاب کنم ینم ییتنها-

کــه  یذره حــس انســان دوســت کیــانگــار بــه خــاطر همــون  یولــ ده،یــتکــون م يســر کالفــه
 :گهیوم سوزهیهنوز تو تنش مونده دلش برام م

 .میکن یباشه بپوش صدام کن، باهم انتخاب م-

 .ممنون-

ـ به نشـونه تاک  يسر ـ   شـه یمـنم بـاز مثـل هم    شـه، یده وازم دورم یتکـون مـ   دی مـونم،   یتنهـا م
 . ده یاستقالل م يرو دوست دارم، بو ییتنها نیرنگ ا یول

ــ  يرو از رو لباســا  یپوســتم روشــن هــر رنگــ کــنم،یدارم و نگــاه م یرگــال دونــه دونــه بــر م
 . ادیتندو مات خوشم م ياز رنگا شتریب یول اد،یبهم م

ــا  یعروســک رهنیــپ  ایــکــنم کــه صــداش  کــنمیدارم، دل دل م یســارافون کتــون برمــ کیــب
 !نه

 .خورم یبرم، تو انتخابم به مشکل م ییدونم اگه تنها یم یول

 ؟يایلحظه م کی انیک ان،یک-

 .ندازه یبهم م یو نگاه گردونهیبرم سرشو

 ؟يانتخاب کرد-
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 ؟ينظر بد شهیآره، م-

 ؟یانتخاب کن یتون یواقعا خودت نم-

 .بحث ندارم حوصله

 .ایب شهیتونم،اگه م ینم...نه-

 .باشه-

ــا ســاپورت مشــکســ اول ــ یارافونو ب ــون و ت  یم ــاس از جــنس کت  يهــا يدوز کــهیپوشــم، لب
 یش هــم مردونــه ســت ولــ    قــهی اد،یــازش خوشــم م ســت،یروش داره ، بــد ن یاســپرت

 .بندازه یدم نگاه یو اجازه م کنمینداره، درو باز م نیآست

 چطوره؟-

 . کنهیم اخم

 !يانتخاب کرد هیچ نیجشن تولد دوستات؟ ا يبر يخوا یم-

 ست؟یخوب ن-

 ؟يآبرومو ببر يخوا یتر انتخاب کن، م یمجلس زیچ کی!معلوم که نه-

ــرام ــون  ب ــا حــاال مهم ــ   یرســم یســخته، ت ــه لباســا بهــش م ــاهم ب ــم، طــرز نگ ــرفتم، دو دل  ین
 .میناش یلیخ نکاریفهمونه واقعا تو ا

 ...طرف نیاز ا ایب-

ــ  یسـرش راه مـ   پشـت   ریــذهـنم درگ کــه لبـاس شـب داره،    ییره سـمت رگـال هـا    یافـتم، م
 .سخته یلیبرام خ ییلباسا نیهمچ دنیواقعا پوش شه،یم

لبــاس شــب  کیــخــاص،  زیــچ کیــذاره رو  یارزه، دســت مــ یخــوب بــه امتحــانش مــ یولــ
سـاده   یلباسـم مشـک   نیکارشـده و پـائ   یـی طال زیـ ر يسـنگا  نه،یسـ  يکه از دور کمـر تـا بـاال   

 . ست
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 !قهیداره نه  نیاما نه آست قشنگه،

 .ندارم یخوب حس

 بپوشم؟ نویا يواقعا انتظار دار-

  ه؟یاشکالش چ-

 .شمیم یکنه، عصب یاخم م دوباره

 گم؟یم یچ یفهم یم گه،ید یچیه ای...نیا ای ،یهست نیبب-

 . دمیآرووم فرو م بغضمو

 هم دارم؟ يا گهیمگه چاره د-

 .یراحت رفتن به اون مراسمو فراموش کن یلیخ یتون یم... آره -

 .خوام آرزوشو برآورده کنم یمن نم یشته، ولنقطه ضعفم گذا يرو دست

 .دارم یباشه برش م-

 .رهیگیده و ازم فاصله م یتکون م يکنه، سر یجونم نم یخنده ب کی یحت

ــع ــد موق ــته بن ــ يبس ــم  یم ــفهم ــ کی ــیطال یدور گردن ــه   ی ــه، ک ــنس باالتن ــاز ج ــحر هی  ری
ل تـره،  الاقـل قابـل تحمـ    ينطـور یبلند بهـش وصـل شـده هـم همـراه لبـاس هسـت، ا        یمشک

 .پوشونه یحداقل پشت گردنمو م

ـ    يسـت چـرم دوز   کیخودشم  يبرا چـرم   يهـا  کـه یکـه ت  یداره، کـت شـکالت   یشـده بـر م
بــاز، کــار شــده و کفــش  یســوخته کــه روش چــرم شــکالت يداره بــا شــلوار قهــوه ا يقهــوه ا

 .دو رنگ یچرم

ـ   قهیخـوش سـل   شـه یتونم بگـم تـو انتخـاب لبـاس هم     یم ـ ا یبـوده، ول  گـه ید دیشـا  یمـدل  نی
 !دکتر باشه ياز طرف آقا زیسورپرا کی

 :ارمشیپنهون کنم و به زبون م ادیتو نگاهمو ز نیتونم تحس ینم نیهم واسه
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 ! یلباس بپوش یسبک نیبودم ا دهیتا حاال ند ،يانتخاب کرد یجالب یلیخ زیچ -

ــ ــاش چ نیب ــیابروه ــ ین ــ   یم ــام م ــب نگ ــدازه و متعج ــه ین ــت تغ ! کن ــال عل ــدنب ــت  ریی حال
 . شهیم یگ شهیهم انیزود دوباره همون ک نگاهشم که

 .ممنون -

 !یره، فقط ممنون خشکو خال یازش انتظار نم نمیا شترازیب

ـ م رونیـ فروشگاه لباس کـه ب  از  غـاتش یکـه تبل  يچرخـه سـمت فسـت فـود     ینگـاهم مـ   میای
ـ  ره،یـ گیرد نگـاهمو م  اد،یـ چشم نواز بـه نظـر م   بیعج ـ   یگـرده و بـا اخمـ    یبرم کـه   یبـد فرم

 :گهیو م کنهیکرده نگام مصورتشو پر 

 آشغال هارو به خوردت بدم؟  نیکه ا يانتظار ندار -

 !نگفتم يزیمن که چ -

 . کن رونیزنه، فکرشم از سرت ب یچشات داره داد م -

 چرا؟ -

ــ  - ــم نم ــت به ــوره از ا یحال ــخ ــچ نی ــن  زا؟ی ــیم ــ یک ــر ن  چیه ــت حاض ــتمیوق ــ س  نیهمچ
 .بکنم یحماقت

 !کننیم ریشکمشونو س طور جاها نیاز آدما ا یلیخ یول -

ـ          قیـ چون اونا ال - ـ  یآشـغال خـوردنن، تـو ام اگـه خودتـو هـم سـطح اونـا م  یتـون  یمـ  ،یدون
 .نجایا يایتنها ب گهیبار د کی

ـ     نیا از ـ تـونم هـم قـد ذهن    یکـه نمـ   فیـ خـوره، ح  یهمه غـرورش حـالم بهـم م حـرف   اتشی
ـ         ـ  يزرو کیـ مطمئـنم   یبزنم، هنـوز تـوان مقابلـه بـا فلسـفه افکارشـو نـدارم، ول رسـه کـه    یم

 . بهش ثابت کنم دشویبتونم پوچ بودن عقا

*** 
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ــاالخره ــن م ب ــه،یروز جش ــ  رس ــترس دارم، ول ــبح اس ــاهر  یاز ص ــش ظ ــک يآرام ــک  انی کم
ســکوت حکــم فرماســت، مــن  شــهیکــل راه بــازم مثــل هم يتــا مــنم آرووم بشــم، تــو کنــهیم

 .میکه راض

 .ذهنم تجسم کنم يورو ت فتهیکه ممکن امشب ب یتونم اتفاقات یم شتریب ينطوریا

ــ بعــد ــاالخره م مین ــ م،یرســیســاعت ب ــرا یســالن مجلل ــامز يرو ب ــه  ين انتخــاب کــردن، هم
ـ   سـت، یو شـاهانه سـت، دل تـو دلـم ن     بـا یاز حد ز شیب یچ خـواد زودتـر مهرسـا رو     یدلـم م

 .نمیبب يتو لباس نامزد

لبــاس عــروس بــود،  دنیپوشــ ممیبچــه گــ ياز آرزوهــا یکــیعاشــق عروســا بــودم،  شــهیهم
 !!!حاال یول

ــواده ــمه خون ــیخ اری ــدن،    یل ــون اوم ــه اســتقبال ازم ــه واس ــدرش، هم ــادرش، پ خــونگرمن، م
 .لحظه هم تنهامون نذاشته کی دهید انویمن و ک یاز وقت اریخود مه یحت

 .شهیکنم و استرسم کمتر م یم دایپ یحس خوب یلیشون خ يهمه مهمون نواز نیا از

کــه عــروس قــرار  شــمیم رهیــخ يریمســ خنــدون بــه يو بــا چشــما ســتادمیا يگوشــه ا کیــ
 . ازش وارد بشه

 :گهیو م ارهیم کیسرشو نزد اریمه

 زنه ها؟ یچشمات برق م یلیپرنسس خ -

 .نمیمهرسارو بب ي افهیخواد زودتر ق یآره، دلم م -

 داره؟ دنیدوسر د ویآخه د -

 .خوشگل شده یلیمطمئنم خ ارخان،یتو رو خدا مه نینگ -

 .گهیهر حال تنش به تن من خورده داون که صد البته، به  -
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 میمـردا عصـب   يادیـ اعتمـاد بـه نفـس ز    شـه یگـردونم، هم  یزنـم و رومـو برمـ    یمـ  يپوزخند
 .کنهیم

ــا کــه م يصــدا فهمــم عــروس بــاالخره وارد شــده تمــوم صــورتم   یمــ ادیــدســت زدن مهمون
ــ ــر م ــده ا  یپ ــوج خن ــ  يشــه از م ــم م ــه دل ــه بب یک ــنش،یخــواد هم ــت   ن ــدر عروســا دوس چق
 .نیداشتن

کــه  يزیــخوشــگل تــراز چ یلــیرم جلــوتر، خ یمــ شــه،یم دهیپاهــام ســمتش کشــ ناخودآگــاه
 !دارم یحس خاص کی یدونم چرا ول یلرزه، نم یدلم م کردم،یفکرشو م

اصـال منـو بـه جـا      دیشـا  دم،یـ البتـه بهـش حـق م    سـت، یکنم، اماحواسـش بـه مـن ن    یم یسالم
 !باشه اوردهین

ـ   نکـه یا مهمونـا غـرق شـده و بـا     ییخـوش آمـد گـو    ونیم جـوابم تـو دهـنم خشـک      یسـالم ب
 . کنمینگاهش م اقیشده هنوز با اشت

 . کنه یمتوجه ش م اریمه يصدا شهیکه دورش خلوت م یکمی

 .ستایبدن يهم به ما بنداز ینگاه کیخانوم خانوما،  -

 :گهیدوباره م اریکنه و مه یم یحیخنده مل مهرسا

 ؟یشناخت -

 . کنهیم به من يبا سر اشاره ا ادویترم کینزد

 !شهیم رهیو با تعجب بهم خ کنهیشو تنگ م یعسل يچشما مهرسا

 !بشناسم ؟ دیبا -

 . کنهیم یپشت سرم ذهنمو خش خش انیپرجذبه ک يصدا

 . گم مهرسا یم کیتبر -

 .يچقدرخوشحالم که اومد ان؟یک یخوب يوا -
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ــه ــره ک ب ــچه ــاه انی ــ ینگ ــع یم ــدازم، س ــهیم ین ــیخ کن ــ  یل ــه، ول ــو نباش ــز یاخم ــ ادی ق موف
 !ادیبه حساب م یخواد متفاوت باشه به نظرم نکته مثبت یکه م نیاما هم ست،ین

ــن و ک یکــیو نزد شــهیکــه تمــوم م مهرســاحرفش ــم ــمه انوی ــ اروی ــه،یب یم ــانمک ن ــد ب  یلبخن
 :گهیم یحالت بهت کیخوش فرمش و با  يلبا يرو نهیشیم

 ستاده؟یروم ا ياالن جلو ینگو که هست -

 :گهیده و م یمابروشو باال  يتا کی هاریم

 .گهیشده واسه خودش د یخانومــ -

 . زنه یباز بغلم م يبا رو ادویجلوتر م مهرسا

 ؟یخانوم يمن، چه ناز شد يآهو کوچولو ،یآخ -

 ن؟یقشنگ شد یلیممنونم، شمام خ -

 .کنم تیمعرف نیخوام به رب یکنار ما، م ایب زم،یعز يخوش اومد یلیخ ،یمرس -

 . اوهوم، چشم -

 . سمت نامزد مهرسا میر یم اریو مه نایک همراه

 .رو کرده بودم فشونیمن که برات تعر زیعز يمهمونا نمیا ن،یرب -

  "اندام کیبار یقد بلند، ول "گذرونم یصورت پسرو از نظر م کل

ــره ــتن  چه ــت داش ــذاب یدوس ــور یو ج ــه با يداره، ط ــک ــوب  کی ــس خ ــاه ح ــاز د ینگ  دنشی
 :گه یکنه و م یم انیبه ک يمهرسا اشاره ا ده،یبهت دست م

 .هستن، همون محقق معروف انیدکتر ک شونیا -

 : گهیندازه وم یباال م ییابرو نهیدونم اسمش رب یمهرسا که حاال م نامزد

 .خوشبختم دکتر جان یلیتون خ ییاز آشنا -

 .نیبه همچن -
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هنــوز  دمشیــکــه د يبــار نیخانومــه، مــن آخــر یدلــم هســت زیــهــم عز بــایخــانوم ز نیــا -
 انیـ ک ریهمـه ش تقصـ   م،یـ زد یخونـه آهـو صـداش مـ     يکوچولـو بـود، مـا تـو     وفـ یظر یلیخ

 .کرده بود یهمه مدت اونو از ما مخف نیکه ا

ـ مـن   کنـه یکـه فکـر م   سـت ین " شـه یفشـرده م  قلبم ذاره  ینمـ  نیواسـه همـ   میمتـ یق ءیشـ  هی
ـ بشـه، مـن کـه مطمئـنم فقـط منـو ال       کمینزد یکس و  نیدونـه همـ   ینمـ  هیـ مصـاحبت بـا بق   قی
 "بس

 بــهیاونقــدر بــرام غر هیــبق م،ینیشــ یمــ یخــال زیــم کیــپشــت  نیکنــار مهرســا و ربــ اهمونجـ 
 .بدم حیهستن که کنار اونا بودنو به همه جا ترج

ـ از دوسـتاش کـه تـازه اومـدن خـوش آمـد بگـه، مـن و ا         يسـر  کیتا به  رهیم اریمه بـرج   نی
ـ  م،ییزهرمارم کنار هـم تنهـا   ـ از ا کـم ی کنـه ینم یهـم سـع   نجـا یا یحت کـاتش  خشـونت حر  نی

 . روح، مات زده سر جاش نشسته یو ب یکم کنه، سنگ

 ؟یناراحت ان،یک-

 .کنهیحال نگام م یو ب گردهیبرم

 ؟یزنیحرفو م نیچرا ا ؟ینه واسه چ-

 !یکه تو اتاق کارت یهست یشکل وقت نجامیا یآخه حت-

 .کردن متنفرم ياز نقش باز نم،یمن هم نکهیا يبرا-

اتــاق کــار بــا مراســم  يان داره آدم حــالش تــوچطــور امکــ ســت،یممکــن ن يزیــچ نیهمچــ-
ــ ينــامزد ــوم کــه دار ! جــور باشــه کی ــرعکس حرفــت کــامال معل ــاز يبــه نظــرم ب  ينقــش ب

 .ننیو خشنت رو بب یسنگ يهمه فقط رو يدوست دار ،یکنیم

ــ ــلحظــه خ کی ــه،ینگــام م رهیــخ رهی ــه مــاوراء تــو کن  شــهیهم يعمــق چشــما يمثــل ورود ب
ـ تنم  شم،یساکنش گم م ـ  خی ـ کـه ز  یشـ ی، مثـل آت بنـده  یم ـ  ری کـنن شـعله    یخاکسـتر مـ   کی
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ـ  ـ  نمیــبیم يزیـ کشــم، چ یم  قــایدونــم دق یتـو مــاوراء هــم بـاور نــدارم، نمـ    دنشــوید یکــه حت
 !!!غم نامفهوم  هی دمیشا ف،یتعر یحال ناب ب کی! قیدرد عم کیتونه باشه،  یم یچ

 !فهممش یکه هست من درست نم یهرچ

ســوزه، بــه خــودم  ینم سرشــونم داره مــکــ یاون همــه حــس سرگشــته، حــس مــ ونیــم هــوی
ــ  یاز اون دو دو مــ يچشــمام دنبــال رد ام،یـ م ــ  ســت،ین یزنـه، ول  اریــمه رم،یــگ یســرمو بـاال م

 .کنهیخمار نگاهم م

 وسط؟ يایب یکمی يخوا ینم ؟یچرا نشست-

 کجاست ؟ انینه، ک-

 !فهمم ینگاهشو نم یمعن کنه،ینگام م يدلخور با

 .چشماش سرخ بود رون،یرفت ب-

 "کرده بودن یچند لحظه نافرمان يدرست حدس زدم، چشماش برا پس"

ـ به حـرف م  باز مثـل   گـه یگذاشـته، د  ریحرکـاتش تـاث   يرو یدنیفهمـم حالشـو، نوشـ    یمـ  اد،ی
 .ستیمحتاط ن شهیهم

 .لحظه کنارت بودن کیبلند شو آهو، دلم لک زده واسه -

ــا لمــس کــردن و نزد  کــنم،یم بغــض ــط ب ــمــردا چــرا فق ــ  کی ــه آرامــش م رســن؟  یشــدن ب
 !داد یبود که جوابمو م یکیکاش 

 !بعدش اومدم دیشا رون،یب رمیم-

 .شهیگه و ازم دور م یم یحال یب اوهوم

ــ ــپ انویــخــوام ک یم ــ دای ــازه،  يفضــا کنــهیکــه آروومــش م ییدونــم االن تنهــا جــا یکــنم، م ب
 .گردمیدنبالش م
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بـه   یقـ یمع يداره پکهـا  کـنم، یهـا نشسـته، تـو سـکوت فقـط نگـاهش م       قیـ از آالچ یکـ ی ریز
 .زنه یدستش م يتو گاریس

ـ  ینم شـبح تـو    کیـ جـرات جلـو رفـتن نـدارم، فقـط مثـل       !شـه یقلـبم فشـرده م   یدونم چرا ول
ـ ناد شـه یزنـم بهـش، امـا مثـل هم     یظلمات شـب زل مـ   گـذره،   یزمـان مـ   شـم، یگرفتـه م  دهی

 :گمیو م ستمیا یروش م ياوجلویزنم به در یدلو م ،ییهمه تنها نیاز ا شمیخسته م

 ان؟یک-

 .ده یم رونیبنده ونفسشو محکم ب یم شماشوچ

 ه؟یبق شیپ يچرا نموند-

 .نبود، تنها بودم یکس-

ـ ا يبـرا  دلم ـ   نی  امییـ فـرار از تنها  يمجبـورم بـرا   نکـه یسـوزه، از ا  یخـودم مـ   یکسـ  یهمـه ب
 .دارم یکنم، حس دردناک لیخودمو بهش تحم

ــبش برم ياز رو گارویســ ــل ــه دود داره،ی ــه ازش ب يب ــک ــم رونی ــ ادی ــاه خلح می ــظــه کوت  رهی
 .کنهیپاش لهش م ریز شهیمثل هم ن،یزم يندازتش رو یم شه،یم

کنـارش   کنـه یو بـا سـر اشـاره م    شـه یکشه کـه تـو جـاش جـا بـه جـا م       یطول نم هیچند ثان اما
 !کنم یباال رفته نگاهش م ییبا ابرو نم،یبش

 :گهیگوشه لبش و م نهیشیم يپوزخند! اهاستیانگار شب دل زدن به در امشب

ـ  ؟يایـ درم ییمن کـه باشـم از تنهـا    یعنی- ـ  ینمـ  ادمی  يتـو  ویموقـع نقـش سـرگرم    چیهـ  ادی
 !کرده باشم يباز تیزندگ

اون مثــل  نکــهیواســه ا دیشــا! دونــم یخــودمم نمــ گــم؟ید يحــال هــوا هیــ يامشــب تــو چــرا
 !ستین شهیهم

 . گم بشم یالیخیده تا تو ب یبهم جرات م نیهم
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ــ  نمیشـ یم ـ  بـازوش،  يذارم رو یکنــارش و سـرمو م خــوام  ینمـ  شــه،یهــوا بسـته م  یچشــمام ب
ــ   ــوردم چ ــنم االن در م ــر ک ــر م یفک ــه،یفک ــ کن ــ    ینم ــه چ ــن ب ــنم االن ممک ــر ک ــوام فک  یخ

 ینمـ  یچـ یمونـه، بـه ه   یبـرام نمـ   يغـرور  گـه یخـوام فکـر کـنم بعـدش د     یمحکومم کنه، نم
 یتــن بابــا رو داره؟ نمــ يگرمــا تــنش رم،یــخــوام قــرار بگ یخــوام فکــر کــنم، فقطــو فقــط مــ

 !دونم یکدومو نم چیعمه رو؟ ه تیامش مامانو؟ حماآر!دونم

ـ   نیـ وقـت ا  چیهـ  گـه ید دیشـا  ،یخـال  یبشـم، خـال   یخـواد تهـ   یفقط دلم م االن  شیفرصـت پ
 !ادین

 .خندم یهمون لحظه به افکار خودم م اما

  "رنیگیشدن آرامش م کیچرا مردا با لمس کردن و نزد "

 حس محتاجم نیعالم به ا يهمه  شترازیخودم ب االن

 "شیاز نوع ابد دیآرامش، اونم شا"

*** 

ـ کـه هـر لحظـه بـه صـورتم نزد      ییکـه گرمـا   بمیحس و حال غر کی يتو منـو بـه    شـه یم کی
 : چهیپ یگوشم م يتو ییصدا گردونه،یخودم برم يایدن

ــا چیهــ- ــه گرم ــتــن  يوقــت ب ــ گــهیمــرد عــادت نکــن، اون وقــت کــه د  هی خودتــوهم  یحت
 .یکنیفراموش م

ــ ییزده از صــدا شــوك ــا اکــه ت ــا امشــب ب ــاز م دمش،یلحــن نشــن نی ــ کــنم،یچشــمامو ب  یول
ـ  ـ   یحاال حت ـ  يکـه آغوشـش بـا همـه      رسـم یبـاور م  نیـ هـم کـه زده فقـط بـه ا     یبعـد حرف  یب

 . استینقطه ملموس دن نیمن تنها، امن تر يها برا يها و سرد یرحم

ـ  چیهـ  یب ـ  شـم، یاز جـام بلنـد م   یحرف مـن بـه    ،یتـو چـه حـال    نمیـ گـردنم تـا بب   یبـر نمـ   یحت
 . دمیخواستم رس یکه م یسح
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 .شهیروم ظاهر م يجلو اریگذرم، چهره سرد مه یپله م نیآخر ياز رو یوقت

 !چند ساعتو الاقل تحمل کن نیوقت واسه خلوت کردن هست، ا شهیتو خونه هم-

 زیـ نـدازم و دوبـاره سـر م    یمـ  ریـ کالمشـو بـدم، سـرمو ز    يجـواب طعنـه    ستمیحاضر ن یحت
ــ ــون برم یقبل ــردم،یم ــا  گ ــندل ياز رومهرس ــد م یص ــش بلن ــهیمخصوص ــار م ش ــوکن ــ زی  یم

 :گهیو م ستهیا

 ن؟یرفته باش هوی دمیخانوم؟ ترس ییکجا-

 !داشته باشه اجیاحت يزیبه چ دیگفتم شا ست،ین انیک دمیحاال، د میهست زم،ینه عز-

 :پرسه یباال داده م ییابرو با

 کنه؟یهنوزم قرص مصرف م-

 !؟ یچ-

ـ اونـا از ک  شـه، یم رهیـ م مـن خ با تعجب به چهـره سـردرگ   مهرسا دونـن کـه مـن     یمـ  یچـ  انی
 !دونم ینم

 .ادیبه حرف ب دیزنم شا یم یدست کی

 ؟یدون یتو م ،یگه واسه چ ینم قایدق یول! فکر کنم آره-

ـ   يزیـ کـه چ  کنـه یبـاز م  دهن ـ م یبگـه، ول کـه منـو    گـه یم يو جملـه ا  شـه یم مونیراه پشـ  ونی
 .ذاره یم یباق یباز تو سردرگم

 .بده بهتره حیتوض شتریش ببه نظرم خود-

ـ   يو سـر  گـه یم نویا وازم  کنـه یسـر صـحبتو بـا نـامزدش بـاز م      انهیده و کـامال ناشـ   یتکـون م
 .شهیدور م

ــوزن، ــ  مرم ــون، حت ــه ش ــون مه یهم ــهم ــ  اری ــا هم ــه ت ــ  نیک ــاعت پ ــد س ــافو  ش،یچن آدم ص
 ! اومد یبه نظرم یصادق
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ـ ا يتو همه  من ـ   انیـ کنـار ک  شـه یسـالها، هم  نی ـ   یبـودم، ول اون گذشـته تـو    يد همـه  انگـار ق
 !یچیدونم، ه یاز اون موجود مرموز نم یچیمن ه! زدمیازش دستو پا م يخبر یب

ــش جــذاب ن  گــهید جشــن ــل اول ــرام مث ــت،یب ــ شــتریب س ــم م ــواد ا یدل ــخ ــاعتم  نی ــد س چن
ــاقم، د  ــه ات ــ گــهیبگــذره و برگــردم ب ــل دوســت داشــتن   یحت ــل قب ــه نظــرم مهرســاهم مث  یب

 !باهاش ندارم یهم صحبت يبرا یرقبت گهید! ستین

 . شم یم رهینقطه موهوم خ کیو به  دمیتکون م يسر

ــک ــاالخره م انی ــب ــ اد،ی ــنگ  یول ــل شــده،   نیجســمش انگــار س ــر از قب ــت ــس  ییجــورا کی ح
 !قدماشم کند شدن یحت یکنیم

 :ادیو به حرف م نهیشیم کنارم

 ؟يخسته شد-

ــ يصــدا ــو مــ یســردو ب ــخکــنم، همونطــور  یلرزونــه، بهــش نگــاه نمــ یروحــش وجودم  رهی
 :دم یبه اون نقطه جواب م رهیخ

 .خواد زودتر برگردم خونه یدلم م یول ستم،ینه خسته ن-

 باشه؟ م؛یر یشامو که سرو کردن م-

 ؟ انیک یاوهوم خوبه، راست-

ـ  يچشما با کـه   یاز گفـتن سـوال   شـم یم مونیپشـ  کنـه، یروحـش تـو صـورتم کنـدو کـاو م      یب
ـ  نیکـرده، واسـه همـ    ریـ ذهنمو درگ ـ  یچـ یه هی ـ  یب ـ  یمعن ـ م یدنیو خودمـو بـا نوشـ    گمیم  وهی

 !گهینقطه نامعلوم د کیبه  شهیم رهیبا اخم خ شهیاونم مثل هم کنم،یسرگرم م يا

ــاق تــو ــده مثــل  یچنــد ســاعت ب ــمون ــاز  کی  یو الکــ کــنمیم يمــرده متحــرك فقــط نقــش ب
 . غوطه ور شدم صالیو است شیاز درون تو تشو یول زنم،یلبخند م

*** 
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 :گهیوم نهیشیام گذاشته باالخره کنارم مکه کال تنه یساعت کی بعد

 م؟یبر-

 !برام شهیواژه م نیساده، انگار قشنگتر میبر کی نیهم

 :گمیم دهیکه ازم بع یقیلبخند عم با

 . شمیممنون م م،یآره بر-

ـ نه بـه ا - نـه بـه حـاال کـه از اولـش دنبـال       ! یچنـد روز کـه واسـه اومـدن انقـدر ذوق داشـت       نی
 !یهست يشد تیبه نظرم دچار بحران شخص ،يبود یراه فرار واسه برگشتن م کی

ــت م- ــیراس ــ   ،یگ ــم ب ــردم، از اولش ــتباه ک ــاتو، اش ــق ب ــود یح ــودم،  يخ ــرده ب ــذوق ک  ادمی
 یآدم بــ کیــهاســت، از  یخوشــ يرفتــه بــود کنــار تــو بــودن خــودش حــرووم کــردن همــه 

 !! شه داشت یم يا گهیاحساس، چه انتظار د یروح و ب

زنــه و  یمــ یمعنــ یپوزخنــد بــ نیواســه همــ من،یگــ شــهیمه يحرفــا ســت،یکوبنــده ن جــوابم
 .کنهیعزم رفتن م يا گهیده و بدون حرف د یتکون م يسر

ــ هیــهد ــســرو صــدا م یشــو هــم ب ــا  دهی ــو مــنم ب ــاه از جمعشــون جــدا  یخــداحافظ کی کوت
 . شمیم

وقـت اهـل تظـاهر نبـوده،      چیمهرسـا در نظـر گرفتـه، امـا هـ      يخـوب بـرا   هیـ هد هیدونم  یم
 .زنه ینم یاگه کرد در موردش حرف ایکنه  یمرو ن يکار ای

ـ  نکــهیا شیبـد  امـا   ییکـال آدمــا  شــن،یبهــره منـد م  تشیـ حسـن ن  نیــتعــداد محـدود از ا  کی
 .قبول شون داره انگشت شمارن تیکه به آدم

ــ يروز چنــد  دم،ینشــن انیــهــم راجــع بهــش از زبــون ک یکالمــ یاز اون مراســم گذشــته، حت
ــدام    ــم م ــه روز بعدش ــا دو س ــنم ت ــا ص ــام ــوال م ــ  یس ــش م ــرد و دل ــه  یک ــت از هم  يخواس

 .ماجرا با خبر بشه
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ــم چــرا فکــر م ینمــ ــا کــردمیدون ــجشــن  نی ــپ کی ــرام داره یخاصــ امی ــل هم! ب ــا مث  شــهیام
ـ ا دنیـ شـد، فهم  دمیـ کـه از رفـتن بـه اونجـا عا     يزیـ محض بود، تنها چ یباف الیخ بـود کـه    نی
ــک ــ انی ــکل کی ــرف م  یمش ــرص مص ــه،یداره و ق ــا کن ــف م  نمی ــبعش کش ــه ط ــب ــ یهم  ینم

 !تونست باشه

ـ بفهمـه   یکسـ  نکـه یبدون ا رمیگیم میتصم ـ م ادمیـ بـه اتـاقش بـزنم،     يسـر  کی چندسـاله   ادی
ــ  یمــ یوقتــ شیپــ ــا کاغــذ واســه نقاش  هیــاز اتــاقش بــردارم بــه شــدت تنب یخواســتم چنــد ت

ـ یشـدم، خ   یکیبـه اون کــوچ  يدلـش اومـد بـا بچـه ا     يدونـم چطـور   یوحشـتناك بـود، نمـ    یل
ــار نیهمچــ ــه يرفت ــ! بکن ــا يورط ــراره ه ــ يش ــمو ت ــماش د وخش ــچش ــد   دمی ــث ش ــه باع ک
 .کنم يبعد اون هوس نکنم تو اون اتاق کنجکاو گهیازش متنفر بشم که د يانقدر

 !ادیب رونیب ییاز اون اتاق کذا زایاز چ یلیسرنخ خ دیشا کنمیحاال حس م یول

ــا اتــاقمو تم یمــ صــنمو  تــو کــارام بــراش انقــدر دنیســرك کشــ دونمیــکنــه، م زیــفرســتم ت
ـ داره که دسـت کـم    تیجذاب ـ اون تـو مشـغول باشـه، بق    یسـاعت  کی خونـه   رونیـ هـم کـه ب   هی

 . ندارن يهستن و بهم کار

کـس   چیکـه انگـار هـ    يطـور  رسـه، یمرتـب بـه نظـر م    یهمـه چـ   کنم،یدر اتاقشو باز م آرووم
ــتفاده ا ــا ياس ــه،ینم لیاز اون وس ــ کن ــب نم یول ــهیخ ــبط چ  ش ــک و منض ــاز اون آدم خش  زی

 .ر داشتانتظا يا گهید

کنـه، درکشـو هـا وکمـد هـا       یتوجـه مـو جلـب نمـ     یخاصـ  زیـ گذرونم، چ یاتاقو از نظر م کل
 .اتاق بسته بود یهم نداره، اگه قرار بود باز باشه قطعا در اصل یبسته ست، تعجب

ـ     به  ییآتـو  ایـ نشـون بـده    یخنـدم، محـال اون از خـودش ضـعف     یافکـار سبکسـرانه خـودم م
ـ  دم،یـ جـا ند  چیکـه نمونـه شـو تـا حـاال هـ       یآدمـ ! انیـ ک یبده، اونم ک یدست کس خـوب   یول
 !رهیروتو چنگش بگ یبتونه کل هست دیکه شا یکس م،یمنم هست
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 کنـه یکـه مصـرف م   یقرصـ  يبتـونم الاقـل نمونـه     دینـدازم، شـا   یمـ  گـه ید ینگاه اجمـال  کی
ـ    یآه بلنـد بـاال مـ    سـت، ین يزیـ امـا چ ! کنم دایرو پ ـ  شـه، یم زونیـ هـوا آو  یکشـمو لبـام ب  یول
 !ادیکنار تختش هست به نظرم مشکوك م زیم يکه رو یلحظه چراغ خواب نیآخرتو 

ــو ــم جل ــ رم،ی ــه د شیب ــاز حــد ب ــتک واری چــراغ خــواب  يکــه گوشــه  يداده شــده، جــور هی
 !اومده باشه شیپ یکه اتفاق ستین يزیچ نیو ا ستادهیبدفرم ا

ـ   اطیـ خوابو با احت چراغ ـ م يدکمـه کـه رو   کیـ کشـم،   یکنـار م بـه چشـمم   شـده   يجاسـاز  زی
 ... شهیاز کشو ها باز م یکیدر  دم،یخوره، فشارش م یم

ــ يزده رو ذوق ــ نیزم ــ یم ــه ب  نمیش ــا ت ــو رو ت ــو کش ــ رونی ــ  یم ــم، اول ــچ نیکش ــه  يزی ک
 .اسم ناآشنا نوشته شده کیکه روش  یقرص يجعبه  کنمیکشف م

 !ستیمهم ن ادمیکاغذو اسناد که احتماال ز يسر کیگردم،  یم بازم

ــ بــره،  یخونمــو بــاال مــ نیقرمــز رنــگ، آدرنــال یکــادوئ يبســته  کیــد تــه کشــو، وجــو یول
 !دهیخاص م یلیخ يبو کیدارم،  یبرم و برش م یزده دست م چانیه

 شــهیش کنمیخــاص، درشــو کــه بــازم    یلــیخ یلــیخ يبــو کیــ کشــم،یم قیــعم نفــس
کـارت کوچولـو، شـکل     کیـ زنـه ، بـو از همونـه،     یعطرکوچولو قرمز رنـگ بهـم چشـمک مـ    

 یمــ یاون کــارت چــ يتــو نکــهیبنــدم، حــدس زدن ا یل شــده، چشــمامو مــقلــبم بهــش وصــ
 .کنمیچشمامو باز م يآرووم ال ست،یسخت ن ادمیتونه باشه ز

تــونم بــا حســرت بــه  یکــه فقــط مــ یعکــس کســ گــهیو طــرف د انیــطــرف عکــس ک کیــ
 شـه یگوشـه لـبم کـج م    دم،یـ شـو ند  هیکـه مطمئـنم تـا حـاال شـب      یچشماش نگاه کـنم، صـورت  

ــک" ــق انیـ ــک!یو عاشـ ــدادگ انیـ ــه  ! ؟یو دلـ ــسرســـپردن بـ ــا!زن  کیـ ــاورام  ي؟ کجـ بـ
 "!بگنجونمش

 ! حس مسخره غوطه ور شدم انگار کی يذارم، تو یقلبم م يرو عکسو
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 "!!!تونه عاشق بشه یم انمیپس ک"

 ! دونم یناراحتم؟ نم! فهمم یکنم، خوشحالم؟ نم یهوا بغض م یب

 و بس نیتونه عاشق بشه، هم یدونم که اونم م یم نویا فقط

 !!!هنوز هست دیشا اصال

ــو ــبم  يت ــقل  کشــم،یم یقــینفــس عم! کــنم یاصــال درکــش نمــ خــوره،یتکــون م يزیــچ کی
ــامفهوم  يحــس از تمــوم حســا نیــآره، آره، مــن خوشــحالم ا...افتــه  یمشــاعرم بــه کــار مــ ن

 . پر رنگ تره گهید

ــ  زود ــ یبســته رو ســر جــاش م ــاق ب یذارم، کشــو رو م ــدم و از ات ــبن ــم رونی ــر لح ام،ی ظــه ه
ـ کــه ازد یخــوام خوشـحال  یبشـه ومــن نمـ   داشیــممکـن صـنم پ    بمیممکنـا نصــ  ریــاون غ دنی

 . کنم عیشده ضا
 

ــ  يرو ــت دراز م ــک   یتخ ــره عروس ــه چه ــم وب ــر م  یکش ــر فک ــنم،یاون دخت ــدا ک ــد يص  يب
ـ  يبـد  يدر بـا صـدا   شـه، یبند دلم پـاره م  اد،یم ـ تـا بـه خـودم م    وار،یـ خـوره بـه د   یم ـ  امی  کی

 . افته یه دوران مسوزه و سرم ب یطرف صورتم م

ــرد  - ــر ک ــو، فک ــ  يدزد کوچول ــذارم کس ــه ب ــم ک ــدر احمق ــدون ا یانق ــهیب ــو   نک ــا ت ــم پ بفهم
ــر ــ میح ــرد  میخصوص ــر ک ــذاره؟ آره؟ فک ــا ا يب ــت ــائ  نی ــعورم پ ــد ش ــو  نیح ــده؟ اون ت اوم

 ؟یداشت کاریچ

 !زنهیحرف م یدونم ازچ ینم قیدق شه،یم حبس م نهیتو س نفس

ــ دهیــفهم يجــور کیــانگــار  امــا ــاقش، بــاورم نمرفــتم ت ــی شــه،یو ات بهــش خبــر  یکســ یعن
 :گمیتمام م ییبازم و با پر رو یداده؟ اما خودم رو نم
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ــ - ــت یخــب م ــر چ یخواس ــایاز اون خب ــ ين ــت بپرس ــودم، ده دق  یاحمق ــو ب ــدر اون ت ــهیچق  ق
 .هم نشد

 ...  گهید یلیس کی باز

 دناتمیاز مـدل نفـس کشـ    یبهـم بگـه، مـن حتـ     يزیـ چ یکسـ  سـت ین یاجیـ ببند دهنتـو، احت  -
 . باخبرم بچه جون

ــ گــهید نیــا ــ یخــارج از تحملمــه، ب ــهمــه چ یشــرف ب ــا ا ز،ی ــب ــرام دم از  نی ــازه ب کــاراش ت
 !زنهیهم م یخصوص میحر

 . رهیگیچشمام م يداره جلو یشو که صفحه بزرگ یگوش

ـ ا اون اتـاق کــردم   يکـه تـو   ییلـرزه، صـحنه بـه صــحنه کارهـا     یتــنم مـ  يجـد  يبـار جـد   نی
 .ادیچشمام م يجلو

 !ستیواسه کتمان ن یراه گهید

 .نیساده بود، هم يکنجکاو کیبرنداشتم، فقط  يزیکه چ ینیبیم ؟یخوب که چ -

ــت م يرو ــیتخ ــدگ يرو نه،یش ــت م   یبرآم ــبم دس ــه ل ــهیگوش ــو ز کش ــو فشاردستش  ادتری
ــه،یم ــهیدرد د کن ــ گ ــرام ب ــمعن یب ــ هی ــما یوقت ــ يچش ــ  شیآت ــو م ــه ش داره وجودم  یگرفت

 . سوزونه

 ؟یچرا هست! چرا؟ اد،یکار بدم م نیاز ا یدونست یم -

 .زمیر یاون اشک نم يمرگم باشه جلو يپا دم،یفرو م بغضمو

ـ ا يکه تنهام، بـرا  نیا يبرا - مـو پـر کـنم، حوصـله      ییکـه باهـاش تنهـا    سـت ین یکـه کسـ   نی
 .تنهام یلیخ ؟یفهم یم انیتنهام ک ره،یگینفسم م ره،یزندون سر م نیم تو ا

ـ   دونـم محـ   یمـ  کنـه، یتنـگ م  چشماشو  يا هیـ ثان يباعـث بشـه بـرا    دیشـا  یال درکـم کنـه، ول
 !!!هم که شده به حالو روز من فکر کنه
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 .هاتو پر کنم ییتونم تنها یمن نم -

ازت  یتــوقع نیوقــتم همچــ چیهــ داســت،یکــه از چشـمات پ  يدونــم، انقــدر ازم متنفــر یمـ  -
 .ندارم

ــا اعصــابم بــاز ؟یکنــیم یچــرا سرســخت - تــا حــاال  ،یتــو دســت مــن امــانت ؟یکنــیم يچــرا ب
 يتــو بــدجور بــا روح و روان مــن بــاز یبتونــه خواهرشــو آزار بــده؟ ولــ يبــرادر يدیــکجــا د

 .یکنیم

ـ کاف رم،یــکـوره در م  از چقــدر  کـنم، یفکـر کــردن مـن کــودنم و حرفاشـونو بــاور م    یهرچــ هی
نســبت مســخره خــواهر و  نیــبخــواد ا گــهیبــار د کیــ اد،یــمنتظــر دوبــاره بــودم بــه حــرف ب

 . کنم شیرو حال یتا همه چ. بکشهرو به رخم  يبرادر

 "زیعز انیآره حاالوقت حرف زدن جناب ک"

ــراق ــمیم ب ــماش خ     ش ــه چش ــودش، ب ــل خ ــدر مث ــم و مقت ــورتش، محک ــو ص ــت ــمویم رهی  ش
 : گمیم

ــرا انیــجنــاب ک ان،یــک هیــدروغ کاف گــهید -  رونیــتــو مغــزت ب نــوازیا شــهیهم يصــدوق، ب
ـ  چینسـبت مسـخره رو بـاور کـنم، تـو هـ       نیـ کن که من ا  ،یبـرادر مـن باشـ    یتـون  یت نمـ وق

 .وقت چیه

 :دمیگرد شده و دهنش باز مونده، دوباره معترض ادامه م چشماش

 یچــ کنم؟یبــاورم اتویچرنــد نیــا يکــه همــه  نیــهــان؟ ا نیفکــر کــرد یدر مــورد مــن چــ -
رو خـوب   یهمـه چـ   میمـن بـا همـه بچـه گـ      ن؟یگـولم بـزن   نیتـون  یمـ  نیباعث شد فکـر کنـ  

 . وقت چیه ،ینکردم تو برادرموقت باور چیه دم،یفهم یم

ــنفــس م نفــس ــ  زنم،ی ــو شــوك بزرگ ــم ت ــرا یاون ــه، ب ــ يفــرو رفت ــ نیاول ــه م ــاره ک ــب یب  نمی
 . بند بند وجودشو پر کرده صالیاست
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ــم " ــذار اون ــه اگــه وجــدان   کــمیزجــر بکشــه،  کــمیب ــه، البت هــم  یدچــار عــذاب وجــدان بش
  "داشته باشه

ـ ا...هــه ال،یــچـه خــوش خ  - گـو داداش، بهــش محبــت کــن، اون  بهــش ب ،یبــرادرت هســت نی
ــ  يهمــه  ــرادرت تنهــا دلخوش ــو، ب ــا ،ییتــو شیکــس ت ــ يچــه حرف ــ یب ــ ،یســرو ته  یچــه ب

ــرادر ،یمعنــ ــو گــول بزنــه چــه قصــد  نکــهیفهمــم عمــه ازا ینمــ!!! کــدوم ب  یداشــت نمــ يمن
 !فهمم یفهمم، واقعا نم

ــ - ــا یک ــ  نی ــرو کــرده؟ ک ــو ســرت ف ــارو ت ــا یحرف ــوردت داده؟ بگــو   نی ــه خ ــو ب مزخرافت
 .شونمیم اهیرنه هم تو رو هم اونو به خاك سوگ

ـ نه ا - ـ کـه همـه ا   نیـ نـه ا  ،يکـه نکـرد   نی ـ نبـوده، نـه ا   اهیسـاال روزگـارم سـ    نی  يکـه تـو   نی
ــ ــدن کی ــن چ  ای ــزرگ شــدم، م ــش ب ــق و آرام ــعش ــس   يزی ــدارم ، پ ــت دادن ن واســه از دس

ــرا  ــن، ب ــومش ک ــن ا يتم ــم ــاز نی ــرا  يب ــخره ب ــهیهم يمس ــ   ش ــن حت ــت، م ــوم شدس  یتم
  نو؟یا یفهم یمثل تو داشته باشم، م يخوام برادر یشده نم هم که يظاهر

ــازم ــ ب ــد،  کی ــپوزخن ــد مســخره کــه جــواب همــه   کی و اضــطراب مــن  شیتشــو يپوزخن
 .بوده وهست

ـ   یمـ  بهم ـ  کتریخنـده، منـو کـوچ    یخنـده، آره م ـ  یاز اون  یغلطـ  نیدونـه کـه بتـونم همچـ     یم
  .اون مجبور که منو باور کنه کنم،یکارو م نیا یبکنم، ول

*** 

ــرا  ومــده،یخونــه ن انیــهســت ک يروز چنــد ــورج خبــرداده ب ــ يفقــط بــه ت  يســفر کــار کی
ـ  ادیـ بـه حسـاب م   ینیعقـب نشـ  ! بـد  ایـ خوبـه   نیـ دونـم ا  یفرار کرده؟ نم ،يمالز رهیم ـ  ای  یب

 !نشون دادن ماجرا تیاهم

 . گذرونم یعمرمو م يروزا نیهست من دارم بهتر یهرچ یول
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 .خوشحالم، از ته دل نجا،یا ادیه، امروز قراره بدوباره کالسا رو شروع کرد اریمه

ــپ يرو ــ کشــمیدســت م انوی ــد پهن ــه،یدر م کنــه،یصــورتم جــاخوش م يرو یو لبخن ــ زن  یبرم
 :گمیو م کنمیگردم و به چهره آرومش نگاه م

 !سالم -

 !يزد یالاقل زنگ م ا،یمعرفت باش یانقدر ب کردمیخانوم؟ فکر نم يسالم، چطور -

 ست، مهرسا چطوره؟حق باشما د،یببخش -

 .رو ول کن هی؟بقيمهرسا هم خوبه خانوم، خودت چطور -

 . خوبم یلیروزا خ نیخوبم، ا -

 .کشه یم یقیندازه و نفس عم یم ریز سرشو

 ؟یهست ستین يآدم بد انیک -

گــه، شــماهام کــه  یبهــم نمــ یچــیه دم،یــرفتاراشــو نفهم لیــوقــت دل چیهــ یدونــم، ولــ یمــ -
 .نیزن ینم یحرف

 ماها؟؟ -

ــ یآره، هــم تــو هــم مهرســا، مــ - اگــه  ن؟یکنــیم یچــرا ازم مخفــ ه،یــچ انیــمشــکل ک نیدون
 !مسخره شو تحمل کنم يرفتارا نیبهتر بتونم ا دیبدونم شا

 .جان یهست ستین يزیچ -

ــ  - ــ یخــودت خــوب م ــازه داره   یدون ــه هســت، ت ــک ــیزایچ کی ــهید شــه،یم رمیدســتگ ی  گ
 ! رو بفهمم یتا همه چ کشهیطول نم ادیز

 ؟یزن یحرف م یاز چ -

 . دمیعکس اون دخترو د -

 !؟یچ -
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 .کردم داشیپ یکرده بود، اتفاق مشیاتاقش، قا يکشو يتو دم،ید -

 .ينکرد یکار خوب -

 .مونه یبرام نم يا گهیکنن راه د یهمه فقط سکوت م یوقت یدونم، ول یم -

 .کنه یرو عوض نم يزیدونستنش چ -

ــ! دیشــما هــا شــا يبــرا - ــودن کنــار اونــو دکــه هــ یمنــ يبــرا یول رفتــاراش  دنیــر روز از ب
 .کنهیعوض م زارویچ یلیخ تیدونستن واقع کشمیزجر م

ـ به مردمـک چشـمام خ   مردد ـ    شـه، یم رهی ـ     یبهـش حـق م بـه   یکـ  یدم بهـم اعتمـاد نکنـه، ول
 . رمیگیادمیتنفرو  شتریمطلق دارم هر روز ب يخبر یکه تو ب یبه من ده،یمن حق م

ـ  ینـ ز ینمـ  یدونم که بهـش حرفـ   یم - ـ  دیـ محـض تاک  یول بهـت   يزیـ گـم اگـه بفهمـه چ    یم
 ؟يخوا ینم نویتو که ا کنه،یگفتم رابطه تو با منم قطع م

 . رمیگیدستاشو م رمویجلوترم دمیکه شن يزیزده از چ ذوق

 .کنمیکارتو فراموش نم نیوقت ا چیممنون ه -

 یمــدلــم ن کنــه،یم يخنــده مرمــوز ره،یــگیانگاشــتم ضــرب م ينــدازه و رو یمــ ریــز سرشــو
 .کشم یم رونیرفتارم بکنم، نرم دستمو ب ریخواد فکرشو درگ

 :گمیاندازم و م یبهش م یمظلوم نگاه

ـ ا يکنم، بـاورکن همـه    یخواهش م - ـ  هیـ حرفـا تـا آخـر عمـر مثـل       نی  یمنـو تـو مـ    نیراز ب
 . مونه

 . کنه، از ته دل یم یقشنگ خنده

 ن؟یخندیم یبه چ -

 . نمیکه قراره تا آخر عمر تو رو بب نیبه ا -

 گفتم؟ يزیچ نیمن همچ -
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 چموش؟ يآهو یبدون يخوا یم ویحاال چ...الیخ یب -

 اسم اون دخترو؟ -

 .اسمش بهار بود!چه جالب -

 بوده؟ یرانیپس ا! بهار -

 .آره -

 باهم آشنا شدن؟ رانیتو ا -

 :گمیم یمعترض يبا صدا ره،یگیلجم م کنه،یبه تکون دادن سر اکتفا م فقط

 گه؟یکن د فیخوب درست تعر ؟يدیب مجوا ينطوریچرا ا -

 یرفتـه بـوده اونجـا همـو مـ      انیـ کـه ک  ییاز سـفرا  یکـ یآشـنا شـدن، تـو     رانیآره باهم تو ا -
ـ  نن،یب ـ    یمـدت  کی ـ  یبـاهم بـودن، ول کـه قصـد داره باهـاش ازدواج کنـه و      گـه یم انیـ ک یوقت

ــوادش در م    ــوعو بــا خون ــار موض ــت م  ذاره،یــم ونیــبه خواســتن  ینمــ کــنن،یاونــا مخالف
 نجــا،یا ارهیــدختــره رو بــاخودش م ره،یــر بــار نمیــز انیــترشــون ازشــون دور بشــه، امــا کدخ

ـ   یمـ  ییایـ ورو یبـه نظرشـون عـال    یهمه چـ  ـ  یاومـده، ول بهـارو بـه    يپسـت فطـرت جـا    کی
ــو م ــواده ش ل ــخون ــوده   ده،ی ــک نب ــدش کم ــقص ــهیا ای ــواده ا نک ــواد خون ــ يبخ  یرو از نگران

 .نیهم نیبب انویک يخواسته نابود یفقط م اره،یدرب

 !؟یک -

 .زنه ینم یدر موردش حرف انیدونه، ک ینم چکسیواقعا ه نویا! دونم ینم -

 خب، حاال اون دختر کجاست؟ با خودشون بردنش؟ -

 ...نه -

 !؟یپس چ -

 .کرد یخودکش -
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 .ادیبنده، نفسم بند م یم خیتموم تنم  کشم،یم يبلند نیه

 : گمیزنم و م یمتشنج به صورتش زل م یاعصاب با

 !جوون بود یلیرا؟ اون خچ-

ــ - ــ کی ــک یروز وقت ــرو م  گــردهیبرم انی ــار روب ــا جســد به ــه ب ــو زده  شــه،یخون انگــار رگش
 !بوده

  شه؟یمگه م ؟یراحت نیبه هم -

ــ ــر درد م کی ــه،یآه پ ــ کش ــه ک  یم ــنم اون لحظ ــونم درك ک ــت ــال انی ــه ح ــته وا یچ ــداش  نی
 چــاره،یدختــره ب زه،یــدم بر یخــوب درك کــرده، بــه اشــکام اجــازه مــ ارمیــحــس و حــالو مه

 ؟ !یتو اوج جوون یخودکش

 !اره؟یبال رو سرخودش ب نیتونسته ا چطور

ــرو م  دنیاز شــن ســرخورده ــو خــودم ف ــاون گذشــته موهــوم ت ــد دق رم،ی ــ قــهیچن گــذره،  یم
 : گهیوم شهیم رهیبهم خ شکنه،یباالخره سکوت مطلق اتاقو م

ــ - ــت وقت ــ  یدرس ــالو روز خراب ــو ح ــد  یت ــه ات اوم ــو و عم ــود ت ــا،نیا نیب ــک ج ــدگ انی  یزن
 . شماست ونیدوباره شو مد

 : گمیزنم و م یم يپوزخند صدا دار نباریا

 ؟یهست يحرفامو باور ندار -

 باورکنم؟ يانتظار دار -

ــ - ــی ،یســتین انیــخــواهر ک يدیــســوال؟ حــاال کــه فهم هی ــع هــ یعن  یخــون ینســبت چیدر واق
ـ باشـه، چـه انگ   باعـث شـده اون هنـوز بهـت متعهـد      یبه نظـرت چـه عـامل    ،يباهاش ندار  زهی

ـ   یباشه کـه حتـ   يتونه انقدر قو یم يا  زایـ چ نیـ خـودش نگـه داره؟ تـا حـاال بـه ا      شیتـورو پ
ـ   ایــ يفکـر کــرد  اون االن  یهســت ســت،یبــد ن ی؟ بهــش فکــر کنـ یفقـط خودتــو درنظــر گرفت
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ــ یلــیخ ــ یراحــت م ــه ازت بگــذره، ه ــانعش ن يزیــچ چیتون ــاورات  ســت،یم ــاورکن ب ــس ب پ
 ت؟نسبت به اون غلط بوده و هس

 پس چرا انقدر ازمن متنفرِه؟ -

 :گهیم ادیم رونیکه انگار از ته چاه ب يندازه و با صدا یم ریز سرشو

ــر ن  - ــو متنف ــت،یاون از ت ــدگ  س ــوم زن ــه تم ــات ک یاون حادث ــو احساس ــز انوی ــرد،  روروی ک
 !!!یدرکش کن یبهتر بتون دیشا ياون بذار ياگه خودتو جا

ـ رفتـار ک  حیدر تـوج  یو سـع  شـن یکـه بـازم بـازو بسـته م     ییرمق بـه لبـا   یب  یدارن زل مـ  انی
 .زنم

ـ ازم متنفـر نباشـه؟ مـن با    کـنم یواقعـا اونقـدرا هـم کـه مـن فکـر م      ! دیشـا  د،یشا" از زبـون   دی
  "خوام ینم دنیرو که تارو پودشو با نفرت تن یمدل زندگ نیا گهیخودش بشنوم، د

ـ  هاریم  گـه ید يجاهـا بحثـو بـه    کنـه یم یدرس سـع  نیمونـه و حـ   یهـم مـ   گـه یسـاعت د  کی
 .سابق، مهربون و محتاط هارینکشونه، باز شده همون م

 . دوست صاف و صادق خودم، چه خوب که هست همون

ــ  موقــع ــه قضــاوت نش ــازم اصــرار داره زود ب ــا نمیرفــتن ب کــه امــروز زده  ییو در مــورد حرف
 .دمیشد فکر کنم، بهش قول م

ـ بـه چشـم    انویـ خـوام ک  یخسـته ام، مـن فقـط مـ     ییتنهـا  نیواقعا از ا خودمم دشـمن کـه    کی
 .یکه آرووم و دور از خشم کنارم باشه برام کاف نیهم نم،یازش متنفرم نب

ــم ن  دل ــو دل ــتیت ــه      س ــالش ،هم ــه دنب ــورج رفت ــرده ، ت ــراره برگ ــروز ق ــتخدما  ي، ام مس
وسـط مـن فقـط     نیـ انگـار ا !  ادیـ آرووم م یسرشون به کار خودشـون گـرم ِ،بـه نظـر همـه چـ      

 !استرس دارم 
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ــت ــر ازپش ــه خپنج ــه ح  رهی ــدم ب ــش ــاز م  اطی ــاالخره در ب ــارت ، ب ــهیعم ــ ش ــ نیو ماش  اهیس
ــپ عیســر شــه،یچشــمام ظــاهر م يرنگــش جلــو ــ شــهیم ادهی ــا رو زم ــ نیو محکــم پ ذاره،  یم

 ...رنیناپذ رییژستاشم تغ یست ،حت شهیمثل هم

ـ نگـاهمو حـس کـرده     ینیدونم سنگ ینم ـ  گـه ید زیـ چ ای ـ  ی،ول باهـاش چشـم تـو چشـم      یوقت
ــ شــمیم ــ يباالگرفتــه و بــا چشــما شه،سرشــویاره مبنــد دلــم پ شــده  رهیــروحــش بهــم خ یب

تخــتم  يرو رمــویگیاز پنجــره فاصــله م عیبــدم ســر یدم ســالم یبــه خــودم جــرات نمــ ی،حتــ
 ... شمیولو م

ــ اد،یــم ییخــوش آمــدگو يصــدا ، اخمــام تــو هــم  شــهینم دهیشــن ییاز جانــب اون صــدا یول
 چیهــ زویــچ چیرســه کــه هــ یمــ ياانســان بــه درجــه  هیــتــونم درك کــنم چطــور  یره،نمــیم

 !نداره یتیاهم نیکس براش کوچکتر

ـ  نمشیـ گذشته ، هنـوز نتونسـتم بب   یسه ساعت دو ـ    یدلـم نمـ   یول قـدم باشـم    شیخـواد مـن پ
. 

 ... نمیشی، سست تو جام م خورهیبه در م يا ضربه
 

 ؟ بله

 ... ننتونیخواستن بب انیآقا ک...  خانم
 

بـه فکـر   ! کـه خـودم خبـر نداشـتم      شـده یسـم تنـگ م  تـا حـاال دلـش وا    یاز ک رهیگ یم خندم
 "باش یبازخواست اساس هیکجا بود منتظر  یدلتنگ چارهیب"خندمیخودم م يمسخره 

ــه هــا قــدم مــ يرو نــرم ــ یپل ــثان نیــخــوام ا یذارم ،م  رتــریآخــرو بخــرم، هرچــه د يهــا هی
 . افته  یکنمو باالخره چشمم به صورت خسته ش م ینفسمو آزاد م... بهتر
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 ... شده  رهینا کجا خ هیمخصوص خودش نشسته و به  یدلصن يرو
 

 ... سالم
 

 !ست  شهیتراز هم بی، کاراش عج اوردهیده ، هنوز لباساشم درن ینم یجواب
 

 ؟یداشت يکار

 ؟ ينبود نیپائ چرا
 

 !اومدم یوقت واسه استقبالش نم چی؟ من ه یچه سوال گهید نیا شه،یگرد م چشمام
 

 ... دمیالزم ند چون
 

 .  کشمی، اما پا پس نم شهیراه نفس منم تنگ م کنه،ی، چشماشو تنگ م شهیم دبلن
 

 !؟آره؟يدیالزم ند که
 

 ... باشم  يقو دیپلکم نزم، من با یحت کنمیم یسع ارمویباال تر م سرمو
 

هــر طــور دلــت بخــواد حــرف  نکــهیبچــه جــون ؟ ا يفکــر کــرد یدردمــورد خــودت چــ تــو
 ؟يخوایم نویآره؟تو ا ارمیخودم ن ي، منم اصال به رو یرفتار کن ویبزن

 یکنــی، چــرا انقــدر خودتــو خســته م ســتمین یچــیه یکــه بهــم اثبــات کنــ نجــایا يمنوکشـوند 
ـ ا يمنـو تـو   نکـه یفهمـم ، فقـط علـت ا    یاحساسـات تـو رو مـ    ي؟ من خـودم همـه    خـراب   نی

 !فهمم  یرو نم یشده نگه داشت
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ــ ــ اد،بــازمیجلــو م گــهیقــدم د هی ــ انگــار از ق گــه،یقــدم د هی ــامن  یبــل بــه همــه ســپرده وقت ب

ـ زنه ا یحرف م ـ     نی ـ  ینمـ  دنمینفـس کشـ   يصـدا  یدورو بـر نباشـن چـون حت همـه جـا   ...  ادی
 ...ترسم  یدارم ازش م... تو سکوت مطلق فرو رفته

 "موبه رخم نکش ییترسم، تنها یم تیموجود خاکستر نیآره خدا ، من از ا "

ــا نفــرت خ هنــوز ــب ــده برام،غــده اشــک ینفســ گــهید کنــه،ینگــام م رهیــخ رهی  دیشــد مینمون
 !!!اون  ایمردم  یمن م ایفعال شده، کاش 

ـ   ي،تنهـا کـار   ادیجلو م دستش لحظـه رو   نیـ خـوام ا  یتـونم بکـنم بسـتن چشـمام، نمـ      یکـه م
ــ گــهیتــو ذهــنم ثبــت کــنم، قــرار بــود د  ــ ینفرت خــب اون ...  یچــیشــد ؟ه یچــ ینباشــه ، ول

 ... خواد  ینم

ــ  يدســتا موهــام تــو يعقــب رفتــه و دســته  ســرم ،  شــهیم دهیبــزرگش مــدام بــه عقــب کش
 رمیــدارم از هــوش م کــنم،یموهــامو از کــف ســرم خــوب حــس م شــهیکنــده شــدن ر يصــدا

ــ ــ   ی، درد نم ــنم،من نم ــر ک ــوب فک ــ   یذاره خ ــم ول ــده باش ــوام بازن ــرت   یخ ــت فط اون پس
 ... دهیهنوز داره به کارش ادامه م

 گهیرمق م یب ،ادیم رونیوجودم ب يکجا قاازیدونم دق یکه نم ییصدا هی
 
 ...، نکن  کنمیبهت التماس م انیک
 

ــاورش ــا د  ب ــخت ام ــهیس ــار گ ــام ن يرو يفش ــتیموه ــه م   س ــر اون ک ــاش س ــه ج ــ، ب  ونی
 ... نیزم يشده و تن لرزونش که مچاله شده رو ریدستاش اس
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ــ يرو ــ نم،مدامیشــیپــاش م يجلــو نیزم ــلــب  ریــخــوره و ز یتکــون م ــا  گــه،یم يزیــچ هی ت
ـ      م،دیـ ند ينطـور یحاال اونو ا بـدجور دل   مینـدازه ، غـده اشـک    یحرکـاتش تـرس تـو جـونم م

 ...  کنهیصورتمو تر م شیکیتونم مقاومت کنم باالخره  ینم گهیزنه ،د یدل م

  زنمیچهره در هم صداش م با
 
 ؟ انیک

 ... برو

 ...کجا برم  ست؟یخوب ن حالت

 ... یگم برو، برو هست یم
 

ـ  زنمیـ کـه ازش دم م  يبندم، بـا همـه تنفـر    یم چشمامو ـ ا دنیـ لحظـه هـم تـاب د    هی حـالو   نی
 ... روزشو ندارم 

 .رم دنبال تورج  یم عیتوجه به حرفاش سر یب
 

 ...ستیحالش خوب ن انیک ای؟بیی؟تورج کجا تورج
 

 پرسه  ینگران م ادویسمتم م عیسر
 
 افتاده؟ یشده خانم؟ اتفاق یچ

 ...لرزه  یداره م! دونم ینم
 

ــ ــدووه ســمت ک یم ــنم پشــت ســرش ر انی ــ،م ــتم ، موقــع دو یاه م ــاف ــد صــنمو هــم  دنی بلن
 .  ادیکمک ب يتا برا زنهیصدا م
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 . رفته  يصورتش رو به کبود بایتقر میرسیم انیسر ک يباال یوقت

 . بسته ست و زبونش قفل  انیک يچشما یول دهیتکونش م تورج
 

 شده ؟ باز حمله بهش دست داده ؟ یچ تورج
 

 ..چرخه  یمنو صنم م نینگاهش ب تورج
 
 ...ببر  نجایشو احمق؟ زودتر خانوما از ا فهخ
 

 .زنه  یم چارهیبه صنم ب گهیتشر د هی باز
 

 ...رم  یجا نم چیه من

ـ   خانم همـه مـارو بـه     نیبـود  نجـا یبفهمـن شـماهم ا   انویـ کـنم ، اگـه بـه هـوش ب     یخـواهش م
 ...بندن یگلوله م

 ...باشم  نجایخوام ا یم ستیمهم ن برام
 

ـ     يسـر  هیـ ده و  یتکـون مـ   يبا اخم سر تورج ـ تـا برد  رهیـ کنـه و م  یسفارشـات بـه صـنم م  ای
 ... رو خبر کنه 

*** 

ـ رم ،برد یدر اتـاق رژه مـ   پشت باشـن ، از مـنم خواسـته بـرم تـو       نیگفتـه همـه خدمـه پـائ     ای
 ... کنه  یداره دستو پنجه نرم م یبا چ انیزودتر بفهمم ک دیبا... تونم  یاتاقم ، اما نم

کــنم اون ســمت  یجــرات نمــ ایــبرد يبــه خــاطر چشــم غــره هــا در اتــاق بازمونــده، امــا يال
 ...  شهیگذره باالخره طاقتم تموم م یم گهید یکمیبرم ، 
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ـ م جلوتر ـ   يرو رم،ی ـ نشسـته و برد  زیـ خ میتخـت ن بهـش   يزیـ چ هیـ آرووم  يداره بـا صـدا   ای
ـ ، موهـاش ژول  گهیم بـاز شـده ،    رهنشیـ پ يو تمـام دکمـه هـا    ختـه یصـورتش ر  يش تـو  دهی

 ...  دنیکه انگار با مشت بهش کوب يم سرخ سرخ ، جورش نهیقفسه س

ــ ــ  ی، دســتپاچه از نگــاه شــمیلحظــه شــوکه م هی ــل پوســتمو م ــه هــر لحظــه داغ تــر از قب  یک
 ... رمیگیندازمو باز از در فاصله م یم ریسوزونه سرمو ز

ــا صــدا دهینکشــ هیــثان بــه ــاز شــوك ب کنــهیکــه مــدام اســممو تکــرار م ایــبرد يب  امیــم رونی
  کنمیرو آرووم باز مد يال...
 

 ؟ بله

 !یباش تیخاص یب نیکردم انقدر نگران ا یتو، فکر نم يایب یتون یم
 

ـ تـا حـاال ند   زنـه، یحـرف م  ينطـور یا انیـ کـه بـا ک   ينفـر  نیو فکر کـنم آخـر   نیاول ایبرد  دمی
 ...مودبانه اونو خطاب کنه  ریجرات کنه با الفاظ غ یکس

 
 ...ودمش ب دهیند ينطوری، تا حاال ا دمیترس یلیخ

ـ از ا یچـ یاومـد، ه  یبـاال نمـ   گـه یبـود کـه نفسـش د    نیـ مهـم بـرات؟تهش ا   مگه کـم   ایـ دن نی
 ...، حاضرم قسم بخورم  شدینم
 

 ... کنهیم يرو ادهیداره ز گهید کنم،یم اخم
 

 ؟ یتیخوام بدونم االن تو چه وضع یم ن،یتمومش کن لطفا
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ــبرد ــم خ  ای ــا تعجــب به ــب ــهیم رهی ــوی،برم ش ــا گردم ــه ج ــهیا يب ــگر   نک ــاه پرسش جــواب نگ
اگـه مـن باهـاش دهـن بـه دهـن        دیشـا "کـنم  یمـ  ينگـاه شـرمزده ا   انیـ رو بـدم بـه ک   ایبرد

 "شدینم ينطوریذاشتم اوضاع ا ینم

 ... ستین شهیمثل هم یدونم چقدر خاص ول یکنه ، نم ینگاهم م خاص
 

 ... نیبش
 
ـ ا رهیگوشه تخت دا به ـ   شی  ادیـ بـه حـرف ب   منتظـرم تـا   نمویشـ یم نـه یکنـه، بـا طمان   یاشـاره م
... 
 
 ؟ یجواب سوالتو بدون يخوا یم
 

  گهیملتمس م ایبرد
 
ــ انیــک ــد بشــه از مــن    یخــواهش م ــاره حالــت ب ــه خــدا اگــه دوب ــار گــهید یکــیکــنم، ب  يک

 ... ستایساخته ن

 ...خونه مونده  نیبدونه چرا تو ا دیامروز با نیدختر هم نیشو ، ا ساکت
 

ــ هــاجو ــاخمــو و برد انیــک نیواج نگــاهم ب ــ يای ــپــس برد"چرخــه  یمظطــرب م همــه  اهمی
  "دونه  یرو م یچ

 ... کنهیلب باز م باالخره
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ـ  من  يبرگـرده سـر جـا    ینمـوده تـا همـه چـ     يزیـ چ گـه ی، د یتمـوم دارم هسـت   مـه یکـار ن  هی
ــوا   ــه بخ ــم اگ ــو ه ــودش، ت ــدن ا  يخ ــوم ش ــد از تم ــبع ــ نی ــاجرا م ــون یم ــرا یت ــهیهم يب  ش

 ... رمیگ یممن جلوتو ن ،يکه بهش تعلق دار ییبه جا يبرگرد
 

 رهیگیرو م ونهیبازم م ایبرد
 
 ان؟یک یگیم يدار یچ

ــرا يبمونــه، مــنم اصــرار نجــایخــواد ا ی، اون نمــ ایــدخالــت نکــن برد تــو نگــه داشــتنش  يب
ــط با ــدارم، فق ــن ــ  دی ــه چ ــبلش هم ــرده ، خ  یق ــش برگ ــت اول ــه حال ــیب ــ یل ــان نم ــره  یزم ب

 ...مطمئنم
 

 ... کنهیصورتش جا خوش م يرو یباز اون پوزخند لعنت شهیش که تموم م جلمه
 

ـ  شـه یمانعـت نم  ینباش خـانوم کوچولـو، کسـ    نگران اون  يهمـه   یتـون  ی؛ مـ  يبـر  یتـون  یم
 ... رمیگ یجلوتو نم گهی، د یکن دایپ یرو که دنبالش یچ
 

انگــار راحــت تــراز !شــهیکــرده، بــاورم نم دایــپ انیــخــون تــو رگــام دوبــاره جر کــنمیم حـس 
 ...زندون جدا بشم  نیتونم از ا یتونم نفس بکشم، باالخره م یقبل م

کالمــش دوبــاره  نیرســم کــه بــا آخــر یخــودم غــرق شــدمو دارم بــه عــرش مــ ییایــرو تــو
 . کنهیو حس سقوط وجودمو پر م شهیحالو روزم عوض م

 
 !منتظرت باشه یاگه اصال کس البته
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 "منتظرت باشه یاگه کس " زنهیپر تمسخرش تو سرم زنگ م لحن

 .  شهیصاوت قلبش روحم مچاله مق ویرحم یهمه ب نیا از
 
 ... کنمیخواهش م انیک

کــردم،  رشیاســ نجــایمــن ا کنــهیدختــر فکــر م نیــ، ا یکــاف گــهید ي، پنهــون کــار ایــبرد نــه
مــن در  کنــهیفکــر م گــردن،یخونــوادش دارن دنبــالش م  لویاالن کــل فــام  کنــهیفکــر م

ــ نجــایکــردم، ا رشیحقــش ظلــم کــردم، اســ ــه چ ینگهــش داشــتمو نم ــکــ يزیــذارم ب  یه م
 ...خواد برسه 

 
ـ     شـتر یمن ب گهیم شتریب یهرچ کـس   چیواقعـا هـ   یعنـ ی شـه؟ یرم ، مگـه م  یتـو قهقـرا فـرو م

ـ  سـت؟ یمنتظر من ن  یباشـه اونـا خونـواده م هسـتن ، ازپوسـتو گوشـت مـنن، نمـ         یهرچـ  یول
ــزنن  ــس ب ــو پ ــونن من ــ... ت ــه م ــتن ،    یعم ــتم داش ــه دوس ــان ترم ــو مام ــا محراب ــت باب ــگف  هی

ــود ــواده خــوب ب ــته مــن چ میخون ــدرس ــازشــون  يزی ــ ســتین ادمی ــه دروغ  یول همــه ش ک
 نبوده بوده ؟ 

 ...خدا ...  شمیگلوم نشسته ،دارم خفه م يتو يبد بغض
 

 دایــمــن دشمنشــم، بــذار بــره، بــذار بــره و بگــرده تــا خونــواده شــو پ کنــهیاون فکــر م ایــبرد
ـ کنه، تا از دست مـن د  ـ با زود ایـ ریبهتـره ،د  ينطـور یصـفت خـالص بشـه ، اصـال ا     وی همـه   دی

 ...براش روشن بشه یچ

ــک ــت خــوش ن یگــیم ونیهــذ يدار انی ــبگ ســتی، حال ــاب ا  ری ــا اعص ــدر ب ــواب ، انق ــبخ  نی
ــاز ــه ب ــ  يبچ ــرا م ــن، چ ــوا ینک ــ يخ ــو درگ یالک ــذهنش ــ ری ــه چ ،یکن ــه قرارباش ــاگ رو  يزی

 ...شهیم رشیبه زمان خودش دستگ یبفهمه همه چ
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 شیزنــدون نجــایا کنــهیرِ، فکــر مازم طلبکــا ســتین تیــمگــه حال گــه،یم یچــ ینــیب ینمــ مگــه
ـ       ایـ دن هیمن  ایکردم، برد ـ  یزخـم دارم ، خـودت بهتـر از همـه حـالمو م تـونم بـا    ی، نمـ  یدون
ـ ا اهیافکـار ســ  تــونم بــه  یمــنم مـ  ينطــوریکــنم ، بــذار بفهمـه ، ا  ریـ شــبو روز ذهنمــو درگ نمی

 ... رمیدرد خودم بم

ـ  ایـ تـارك دن کـن کـه دوبـاره اجـازه بـدم خودتـو        رونیـ مغـزت ب  ياز تو نویا بـه   انیـ ، ک یکن
ــاون ک یذارم بشــ ینمــ گــهیزورم کــه شــده د ــا انی ــه حرف ــا يســابق ، ن ــه حماقت ــو ن ــا يت  نی

 ... نیانجام بد خوادیدلتون م يبذارم هرکار شهیدختر، باعث نم
 

ــبرد ــبان ای ــد     تیاز زور عص ــاه تن ــم نگ ــبض ، به ــش منق ــده و فک ــرخ ش ــورتش س ــ يص  یم
  گهیندازه وم

 
ــه خــدا قســم اگــه   یهســت ــاره لجاجــت کردب ــبفهمــم دوب ــا وی ــ نی ــه ســرش  یروان ــاز زد ب ب

ـ یکـه خ  ي، کـار  رمیـ گ یخودمو نمـ  يجلو گهید ـ   یل دادمـو انجـام    یانجـام مـ   دیـ با شیسـال پ
 ... دمیم
 

قـرار تــو   یخـوان، تـا کـ    یمـ  یاز جــون مـن چـ   نـا یفـرو رفتـه م ، ا   يدیشـد  یفشـار عصـب   تـو 
 ...ادیز یلیخستم، خ ایجبرو زور دستو پابزنم ؟ خدا يایدن

 ...ندارم امیجز فرارو پناه بردن به اتاق تنها یچرخه،راه یدورسرم م ایدن

از اتـاق فاصـله نگـرفتم کـه مـچ دسـتم        شـتر یچنـد قـدم ب   ام،یـ م رونیـ حرف ب یب شمویم بلند
 .  شهیم دهیکش

 
 ؟ يخوا یم یچ
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 ... ایمن ب با

 ؟یچ واسه

 ...میباهم حرف بزن دیبا

 ...برس  زتیو به دوست عزبر ا،یباهات ندارم برد یحرف چیه من

بــه حرفــام گــوش  ویایــبــه نفعــت کــه ب ز؟یــچقــدر بــرام عز یدونــ یخــودت خــوب مــ پــس
 ... يبد
 

دنبـالش   کنـه یبکشـم، مجبـورم م   رونیـ ده مـچ دسـتمو از حصـار دسـتاش ب     یاجـازه نمـ   یحت
 ...بنده  یره سمت اتاقمو درو هم پشت سرش م یراست م هیدم نزنم،  فتمویراه ب

 !بودن میتسل يانگار من زاده شدم برا یول ده،یتو حرفاش آزارم محرکا يتو تحکم
 

 ... نیبش

 ...راحتم ، حرفتو بزنو برو  نطوریهم من

 ... یهست نیبش گفتم
 
 شمیم رهیبهش خ نمویش یتختم م يحال رو یممتد ب يحوصله از جرو بحثا یب

 
 ...شنوم  یم

 ؟یفهم یم یکنیم يبا جونش باز يدار

 !؟ یچ

ـ ، بـا ا  ي، البتـه حقـم دار   ینـدون خـودت   دیشا  يزیـ چطـور قراربـود چ   يکـار  یهمـه مخفـ   نی
 ؟ یبفهم
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 ...ندارم  یحالو روز خوب شمینطوریمن هم ؟یدرست حرف بزن يخوا ینم

ــی،  گمیمــ... ، چــرا  چــرا ــدون دیــبا یعن  یهســت نیادامــه داد ، ببــ ينطــوریا شــهینم گــهی، د یب
ــه پ ينطــوریا ــفهم گــهید داســتیک ــک يدی ــ انی ــزرگ داره ،  مشــکل هی ــب ــ هی  یمشــکل روان

 ...ندارم  يکار اتشیکهنه که اونو تا سر حد مرگ رسونده ، به جزئ
 
 امیحرفش م ونیم عیکردناش ادامه بده ، سر يذارم به نقش باز ینم

 ... ، پس برو سر اصل مطلب  اتشیخبر دارم ، از همه جزئ -

 . شهیم رهیگرد شده بهم خ يباال داده و چشما ییابرو با
 
 !؟ یچ یعنی

دختــر بــوده بــه اســم  هیــعاشــق  انیــخبــر دارم قبــل اومــدن مــا ک ،يدیکــه شــن نیهمــ یعنــی
 ... نجایا ارتشیم انی، ک یداشته ، مرموزو دوست داشتن یخاص یلیبهار، چهره خ

 !؟ یدون یرو از کجا م نایا تو

 یجســد بهــار کــه خودکشــ دنیــبعــد د انیــکــه خبــر دارم ک نیــمهــم ا ســت،یمهــم ن اونــش
ـ بـوده بـه ا   کرده ـ   نی ، بهـش حـق    سـت یسـخت ن  ادمیـ ز تشیافتـه ،درك وضـع   یحـالو روز م

 ...حق خودمم بگذرم  يتونم از همه  ینم یدم ول یم
 
 ... دهیتکون م يو سر کشهینفس پر صدا م هی

ــ  چنـد  ــ  رهیــگ یقــدم ازم فاصـله م  یتـو شــوك بزرگــ  کــنمی، حــس م سـته یا یو لـب پنجــره م
 !!!باشه  یخوب يتونه نشونه  یدونم قطعا نم یرو م یمن همه چ نکهیفرو رفته ، ا

 گمیم ستمویا یم کنارش
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 ؟ یخوب ایبرد

 ...، خوبه ، خوبه  یدون یرو م یپس که همه چ... اوف ! دونم ینم

 ... آره

 حیالزم بــه توضــ گــهید داســتیکــه پ نطــوری، ا یراحــت شــد ، از بابــت همــه چــ المیــخ باشــه،
 ...حکم سم رو براش داره  یر عصبکه فشا یدون یخودت بهتر م ست،یاضافه ن

ـ  یم آره ـ  نـو یکـاش اونـم ا   یدونم ، ول ـ ، ا دیـ فهم یم مـنم خـوب    يبـرا  یهمـه فشـار عصـب    نی
 ! ستین

ـ فهمـه، خـودم باهـاش حـرف م     یم  ي، تـو انقـدر بـزرگ شـد     یجنگـو جـدل کـاف    گـه ید زنم،ی
 ... نیفتیالزم نباشه مثل سگو گربه به جون هم ب گهیعاقل ،که د انمیو ک

 
 . کنه  یو عزم رفتن م دهیتکون م يسر شهیه تموم مک حرفش

 
ــن ــهید م ــاره م   گ ــردا دوب ــن، ف ــر ک ــام فک ــه حرف ــرم، ب ــب ــبب امی ــق حاضرن نمش،ی ــتیاحم  س

 ...نداره  یچیهم بشه ، جز دردسر ه يبستر
 

ــ ادامــه ــاخودش م ــه و منــو کــال ناد یحرفاشــو ب ــزن ــ ره،یــگیم دهی ــه حــال خــودش  یم ذارم ب
 ...کنم یوش متختم جا خ يباشه و دوباره رو

*** 

 دیخورشــ ســتوین يســتاره ا گــهیانقــدر کــه د دیدونــم چقــدر ، شــا یهــا گذشــته ، نمــ ســاعت
 !کنه  یداره بودن دوباره شو ثابت م

بـه سرنوشـت نـا معلـوم خـودم       ان،یـ فکـر کـردم، بـه حـالو روز ک     ایـ برد يشبو به حرفـا  تمام
چشـم بـه راهـم بـودن ،      مهـم بـودم اگـه    یکسـ  يواقعـا بـرا   گفت،اگـه ی، حق با اون ، راست م
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 یمنـو بـا خودشـون مـ     کردنـو یم دامیـ گـرفتن، پ  یسـراغمو مـ   یراهـ  هیـ از  يجـور  هیباالخره 
 !بردن 

ــا ــ نیهمــ ت ــیمســائل بــرام خ نیــا شیچنــد وقــت پ ــ  یل  یمهــم نبــود ، اصــال بهــش فکــرم نم
ــ ــتن عمــه د یکــردم ، ول ــدارم ، اگــه   نیــتحمــل ا گــهیبعــد رف ــو ن ــحــس اضــافه بودن روز  هی

خــودش نگــه  شیمنــو پــ اریــاخت یمــدت بــ نیــم نگــاه کنــه و بگــه تمــوم اچشــما يتــو انیــک
 ... مطمئنم  نویا ارمی ی، تاب نم کنمیسقوط م شم،یداشته نابود م

جــواب، ســرم  یبــ الیــهمــه فکــرو خ نیــخســته ام از ا گــهی،د دهیــســردرگمم آزارم م افکــار
خره تــو روز فرامــوش کــنم کــه بــاال ارویــبنــدم بلکــه کــل دن یبــه دوران افتــاده، چشــمامو مــ
 ...  شهیروشن خواب مهمون چشمام م

*** 

ــدا ــا ا  يص ــون ب ــرو بحثش ــهیج ــ نک ــرف م ــن  یدارن آرووم ح ــح ش ــامال واض ــه،یم دهیزن ک  ش
ــاومــده د ایــصــنم گفــت برد ــک دنی ــ، اومــدم بب انی ــور  انیــک تیوضــع نمی چطــوره کــه مجب

ـ بـدم م  سـتادن یگـوش ا  سـتم،از یشدم همونجا پشـت در با  ـ  ادی ـ  یول  يشـنو  یمـ  يزیـ چ یوقت
 گــذرهیم یداره دوروبــرت چــ یمــو بفه یبمــون یشــیکــه خــارج از تصــوراتت باشــه مجبــور م

 . 

نمونـده کـه    زیـ چ گـه ید کـردم ی، فکـر م  شـه ی، درونـم آشـوب م   گـه یمرمـوز د  يمعمـا  هی باز
ــو  يادیــز يتــوش ناگفتــه هــا يعمــارتو آدمــا نیــکــرده باشــن امــا انگــار ا یازم مخفــ رو ت

 !خودشون حبس کردن 

 :جمله رو گفت نیهم قایقد...  دمیشن خوب
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 یرو مــ یگفــت همــه چــ ی؟ وقتــ یفهمــ ی، مــ انیــک کــردمیداشــتم از تــرس ســکته م روزیــد
 شد؟یم یدونست چ یرو م یاگه واقعا همه چ یدونیم د،یدور سرم چرخ ایدونه دن

 ...خواد بشه بذار بشه  یم یهرچ ا،یندارم برد دنی، توان جنگ ستیبرام مهم ن گهید

 ... کشهیانتظار جفتمون رو م یرو بشه چ یاگه همه چ یدون یم هریمنم گ يپا احمق

 ؟یبگو نگران خودت پس

ـ ی، خ انیـ ک یپست یلیخ ـ  یخـودت خـوب مـ   ...  یل ـ  فتـه یهـم ب  یاتفـاق  نیاگـه همچـ   یدون  یاون
ـ بـاالخره   سـتم، یمـن ن  کنـه یکـه ضـرر م    شــهیهم يکـه بـرا   یی، تـو  کـنم یم دایـ پ يراه فـرار  هی

 ... یشینابود م

دارم نگــرانم باشــه،  ایــدن نیــا يتــو ویــ؟کیک يمهــم هــان؟ بــرا یکــ يبــراشــدن مــن  نــابود
 ... ستیکس مهم ن چیه يدارم ؟ بودو نبود من برا ویمنتظرم باشه ، هان ک

 
ـ ی! تـو وجـودم درد داره انگـار    ییجـا  هیـ راه گلومو بسـته ،   يبد بغض  یکـه فکـر مـ    یچـ  یعن

 !ستیکس مهم ن چیه ينبودنش برا ایکنه بودن 
 

ـ  یهـم فکـر کنـ    هیـ خـودت بـه بق   ریـ غ دیـ ، تـو با  یکـاف  گهید گفتن مزخرف ـ  ی، م اگـه   یدون
ـ  ییچـه بالهـا   یتو نباشـ  ـ تونـه سـر ا   یم ـ  اد،یـ دختـر ب  نی کثافـت   الیـ کـه نرفتـه اون دان   ادتی

 ...تونه دوباره  ی،م
 
 ... رمیاز ترس چند قدم عقب م شهیبلند م انیرسه نعره ک یکه م نجایا به
 

لعنــت بــه اون ، لعنــت ...اه ... ، اه  اریــاسمشــو ن ار،یــمــن ن يشــرفو جلــو یاون کثافــت بــ اســم
 ...به تو ، لعنت به همه تون 
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ــداتو ب  آرووم ــاش ، ص ــب ــائ اری ــی، خ نیپ ــه      یل ــتم ک ــه درك ، گف ــال اون ب ــه ، اص ــب ، باش خ
 اشــویدن يهمــه  يفقــط تــورو داره ،تـو هــم حــق نـدار   ایـ دن نیــدختـر تــو ا  نیــباشــه ا ادتیـ 

 ... يریازش بگ
 

ــه ــ  ب ــکام اج ــازه چکاش ــم دنی ــذار بر دم،ی ــب ــیخ زهی ــت اس یل ــونیوق ــه م   رش ــردم، کالف ک
 یدورو بـرم چــ  دم،یــبر گـه یتــونم، د ینمـ  گــهید ایپــر پـر بغــض، خـدا   شـونم، ی،پـردردم ، پر 

 !؟ ایخدا شهیم یچ! حرفا نیا!اسما  نیا کنن؟یم کاریدارن با من چ گذره؟یم
 

ــو ــاز شــدن در و متعــاقبش خــرو  يافکــارم غــرقم کــه صــدا  يایــدن ت ــبرد يج سرســرب از  ای
 ...ندازه  یاتاق استرس به جونم م

کـل عمـارتو پـر     زنـه ینعـره هـاش کـه مـدام صـنمو تورجـو صـدا م        يصدا یدونم چرا ول ینم
 !کرده 

ــ ــ یب ــوا م ــاق ک یه ــو ات ــرم ت ــســرم از د...  انی ــ  دنی ــه دوران م ــل  یحــالو روزش ب ــه ، مث افت
رو  شــتریهرلحظــه بو صــورتش  شــهیطرفــو اون طــرف م نیــجنــون گرفتــه هــا تــو تخــتش ا

 ...  زنهیم يبه کبود

روزو حــال  نیــو مغــرور حــاال بــه ا يقــو انیــتــونم تصــور کــنم اون ک یرم ســمتش ، نمــ یمــ
ــاده ــ! افت ــا ه ــت اراده خــودش ن  چیواقع ــاتش تح ــم م!  ســتیکــدوم از حرک ــگیبغض ــن  رهی م

 !!! نمیحالو روز بب نیوقت آرزو نکردم اونو تو ا چیه

 ...رسه  یسر م ایکه برد رمیبگخوام با دست سرشونه هاشو  یم
 

 ؟یکنیم کاریچ يکناردختر دار برو

 ... کنمی، خواهش م ایبکن برد يکار هیلرزه،  یم داره
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 ...ادامه داد شهینم گهید ينطوریبشه ، ا يبستر دی، برو کنار، با باشه

 !؟ یچ یعنی

ــام ــه     باه ــه؛ االن ک ــاس گرفت ــس تم ــا اورژان ــورج ب ــنم ، ت ــک ص ــرو کم ــن، ب ــث نک ــرو بح  ج
 ؟ ییایبرسن، تو هم م

 ... آره

 ...بهتره  ی، پس آماده شو ، تو که باش باشه

 ؟ گهید ی، پس تو هست اوهوم

 ...برو ، حواسم بهش هست  زمیعز آره
 

*** 
 

ــد ــاعت چن ــدادن بب   یس ــازه ن ــوز اج ــته، هن ــگذش ــت ش  نمش،ی ــط از پش ــهیفق ــار  ش ــد ب  يچن
ـ انـداختم، تنهـا چ   ینگاه ـ ا دیـ فهم شـه یکـه م  يزی دسـتگاهو بـه سـرو     مویم سـ عـال  هیـ کـه   نی

 ...صورتش بستن که نشون از وخامت حالش داره 

ــرا ــر يب ــت ش  نیآخ ــه از پش ــار ک ــهیب ــورت  ش ــص ــ خی ــو م ــب یزده ش ــبرد نمی ــاقش  ای از ات
 . ادیم رونیب

 
 ا؟یبرد چطوره

ــوز ــوم ن هن ــتیمعل ــد روز ! س ــق چن ــر احم ــ   يپس ــورده ، روان ــو نخ ــال داروهاش ــوده اص ...  یب
ـ دونـم با  ینم ـ از دسـت ا  دی ، معلـوم   نجـا یا مشیرسـوند  یاگـه االن نمـ  ! کـارکنم یاحمـق چ  نی

 !افتاد  یبراش م ینبود چه اتفاق

 !؟ امیمنم ب یگفت یچ يبرا
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 ؟يشد تییاذ

 منم باشم ؟ یخواست یچ يخواد بدونم برا یدلم م یکه نه ، ول معلوم

 ... نی، فقط هم نیتو رو کنارش بب ادیبه هوش م یخواستم وقت یم

ــبرد ــو يدار ای ــ  خودت ــول م ــ یگ ــ یزن ــ  ای ــوب م ــودتم خ ــ یمنو؟خ ــم د یدون ــچش رو  دنمی
 ... يجلوه بد يا گهینکن ماجرا رو جور د یسع ینداره، پس الک

 ... یجاست هست نیهم اشتباهت
 
ــویا ــهیم ن ــله م گ ــگیو ازم فاص ــت رهی ــم ی، دس ــا ونی ــ يموه ــه ســر یلخــتش م  يکشــه و کالف

 ... کشمیو مبازوش شمویم کشینزد کنه،یم می، رفتارش عصب دهیتکون م
 

 !ا؟یبرد
 
 .  شهیم رهیخسته بهم خ یتنگ شده و صورت يچشما با
 

ـ  ،یلـ یخ...تنهاسـت   یلیاون خ یهست ـ  یم  نیـ نبـودنش تـو ا   ایـ زنـده بـودن    کنـه یفکـر م  یدون
ـ  یمـ  نـو یهـان ا  سـت؟ یکـس مهـم ن   چیه يبرا ایدن ـ  یهسـت  ؟یدون ـ  یوقت حـد   نیـ آدم بـه ا  هی
ــ ــه د یم ــیه گــهیرس ــداره  یچ ــت دادن ن ــه از دس ــ واس ــیخ ی، حت ــم   یل ــونش رو ه ــت ج راح

کـس   چیهـ  يخـوام فکـر کنـه واقعـا بـرا      ینمـ  ،یخواسـتم کـه باشـ    نیهم يبرا کنه،یمعامله م
 ... ارهیزود آدمو از پا در م یلیدرد خ نینداره ، داشتن ا یارزش

 ...باشه  ينطوریخواسته که ا خودش
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 78

ــو ــ چشماش ــع م  یم ــو جم ــده و لباش ــهیبن ــد  کن ــوم ش ــامال معل ــب دایک ــ یعص ــع یول داره  یس
ــ   ــم م ــه ، دل ــار کن ــوزه  یآرووم رفت ــیخ... س ــت دارم ازا یل ــدوس ــت نی ــنگ یهس ــله  یس فاص

ـ      رمویبگ کـه   ییتنهـا  اهیزنـدون سـ   نیـ کـنم اون از ا  يتـونم کـار   یبگـم مـنم باهـاتم ، مـنم م
 !!! تنها ترم یلیاز اون خ دیشا من...  فیح یول ادیب رونیخودش ساخته ب يبرا

 ... جون  یمضحکو ب!شده  ركیس يدلقکا هینظرم شب زنم ، چهره م به یم يپوزخند

 ...گمیخودم م با

ـ   ،یاون الاقـل تــورو داره کـه نگــرانش باشــ  " دوســت خاموشـم نــدارم ،بــاور   هیــ یمـن کــه حت
  " میاز اون خال شتریکن من ب

 ی،ازش فاصـله مـ   شـه یافتـه و قلـبم مچالـه م    یمـ  ریـ سـوزه، سـرم ز   یبـه حـال خـودم مـ     دلم
ــویگ ــیم رم ــار نم،یش ــکدوب ــده اش ــ  میه غ ــده، م ــال ش ــتش ن  یفع ــاال وق ــم ح ــت،یدون ــل  س مث

ـ  شهیهم ـ   يهـا  یزنـم، تـازگ   یپسش م ـ  رهیـ گیوقـت سـراغمو م   یوقتـو ب مـنم مثـل همـه     یول
 …روزها سر تا پا گوشم نیبگو من ا میبرا تیاز تجربه تنهائ ایخدا... وفام  یب

 
ــ یدســت ــد م  نهیشــ یم ــه چشــما کنمــویسرشــونم ، ســر بلن ــوه ا يب ــت يقه ــ رهی ــر خدخت  رهی

 ... شمیم
 

 ... بله

 باهات کار داره ؟ ایبرد دکتر
 

 !به هوش اومده  انیک دیشا... شمیگمو از جام بلند م یم يا باشه

ــاز م در ــاقو آرووم ب ــ کنمــویات ــدون ا... رم داخــل  یم ــ نکــهیب ــ  یحرف ــا ســر ازش م ــزنم ب  یب
 ...داره  کارمیپرسم چ
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 ... گهیم یآرووم يصدا با
 

ــایدارو تقر اثــر ــه  ب ــه درفت ــب گــهی، االن ک ــا يرو شــهیبشــه، م داری ــار تخــتش  یصــندل نی کن
 ؟ ینیبش
 
 ... نمیشیکه اشاره کرده م یصندل يندازمو رو یباال م يشونه ا یتفاوت یب با
 

 ... نِیبب نجایتورو ا شهیخوشحال م...  کنمیجبران م ،یمرس
 
 ...  زنهیم رونیو ب کنهیازم تشکر م يو با لبخند خسته ا شهیجاش بلند م از

چشماشـو بـاز    گـه یبـه نظـرم االن کـه د    شـه، یتوجـاش جابـه جـا م    یکمـ یگذشـته،   یساعت مین
 ... به صورتش شمیم رهیخ کنمویفاصله مو باهاش کم م نیواسه هم!کنه 

ســت  شــهیزده تـراز هم  خیــ شیطوســ يچشـما  کنــه،یآرووم پلکاشـو بــاز م  قــهیچنــد دق بعـد 
ــک م  ــار پل ــد ب ــهی، چن ــ زن ــواد چ ی، انگــار م ــخ ــ يزی ــوک ــوب   يه جل ــه رو خ صورتشــو گرفت

  گهیم يگرفته ا يو باصدا زنهیگره کرده به چشمام زل م ییپردازش کنه، با ابرو
 

 ؟ییتو یهست

 ؟يبهتر... آره

 ؟یینجایچرا ا...  کنهیسرم درد م یکنم، ول فکر

 ... مونیترسوند یلیخ

 نجا؟یمنو آورد ا ایبرد
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ــا خــودت ا  آره، ــود، چــرا ب ــیم ينطــوریحالــت اصــال خــوب نب ــک یکن ــبرد ان؟ی ــ ای ــت  یم گف
 ... يچند روزه قرصاتو نخورد

 االن کجاست؟... دهن لق  کهیمرت

 صداش کنم؟ يخوا یم رون،یب رفت

 ...ستیالزم ن نه

 ؟ انیک
 

 دوزه  یسمتمو به دهنم چشم م گردونهیسرشو برم آرووم
 
 ؟ یکن یخودکش يخوا یم
 
 . بنده  یاره و چشماشو مذ یم شیشونیپ يخوره، ساعد دستشو رو یسوالم جا م از
 

 !جواب نداشت؟ سوالم

 ؟ کنهیم یتو فرق يبرا مگه

 !؟ ینیب یم یشکل نیچرا منو ا ان؟یک یچطور شناخت منو

 ...خونم  ینکن، حستو از چشمات م ينقش باز برام
 

حســو  نی،مــنم تــو همــ گمیبــاز بــاخودم مــ یولــ کنــهیافــت م جــانمیه ي، همــه  رهیــگیم لجــم
ـ  زارهیـ خـونم ،بـاورم شـده ازم ب    یمـنم نفرتـو ازچشـماش مـ     زنـم  یحال دستو پا مـ  مـن   ی،ول

رو  دنشیتـونم دردکشـ   یوقـت نمـ   چی، مـن هـ   سـتم ین کنـه یکـه اون تصـور م   يواقعا اونطـور 
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ـ  نمــویرو بب دنشیتحمـل کـنم، زجــر کشـ     دیشــا! باشـه   ایــحــق بـا برد  دیباشم،شـا  فــاوتت یب
 ! کنمیمنم دارم اشتباه م

 .  گمیم یسخت هست ولاوضاعو بهتر کنم ،  کنمیم یسع
 

کــنم، چــون بلــد  ینمــ يکــه االن دارم ،نقــش بــاز یهســت یتنهــا کســ ان،یــک یبــرام مهمــ تــو
 ...رو بهت بگم  نایتونم هم یفقط م ستم،ین

 
 گهیم کنهیکه انگار داره با خودش زمزمه م يجور هیو  کشهینفس پر صدا م هی
 

 ... ینک ينقش باز یستیحاضر ن یحت گهید یرو بفهم یهمه چ یوقت
 

ــ ــ یمعن ــم شــمویبلندم یصــندل يفهمــم، از رو یحــرفش رو نم ــر،ینزد رمی صــورتش  يرو کت
 .  شمیخم م

 
 ؟ یگفت یچ تو

 ... یهست رونیب برو

 ...رم  ینم رونیبود ب یمنظورت چ ینگ تا

 ... ستیحالم خوب ن...  برو

 کنه؟یبه حال من فکر م ی، پس ک می، منم داغونم ، منم عاص ستیمنم خوب ن حال

 ...دختر  برو
 

 يدستشــو از رو ام،یــداره امــا کوتــاه نم یافتــه، تــرس بــرم مــ یش بــه خــش خــش مــ نهیســ
ــ شیشــونیپ ــ یبرم ــه ، کــه ا  یدارم ،م ــه حــرف بزن ــخــوام ک ــ نی ــد یســکوتو بشــکنه ول  دنی
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ـ  یبــدنمو مــ  ســشیخ يچشــما  يلبــا نیو از بــ رهیــگیهــوا مــچ دســتمو م   یلرزونــه ،بـ
 گهیم دشدشیکل
 

 ! یذاشت ینم میوقت پا تو زندگ چیه کاش
 

ــر م کالمــش ــر م  شــهیزه ــو پ ــد وجودم ــد بن ــه،یو بن ــ يســر کن ــو ازش فاصــله  یتکــون م دم
 .  شهیم نیدونستم آخرش ا یم... رمیگیم

*** 

رو از حــالو  يزیــچ گــهیعــوض شــده، خــدمتکارا د یبــه خونــه همــه چــ انیــبرگشــتن ک بعــد
 يوقــتم خبــر یو بــوقتــ يدادا یو دادو بــ یالکــ يدادنــا ریــکــنن، از گ ینمــ یمخفــ انیــروز ک

ــت،ین ــ س ــبح م ــب برم یص ــردهیره و ش ــ گ ــرا ی، حت ــر م يب ــامم س ــش ــنم زی ــل از  اد،ی ــا قب ت
ــ نه،یشــ یمــمخصــوص خــودش  یصــندل يدو ســاعت رو یکــیخوابشــم   گــهینم يزیــچ یول

... 

*** 

ـ   رمیـ صـنمو صـدا بـزنم خـودم م     نکـه یکـردم ،بـدون ا   ینیریشـ  هـوس  پـا تــو   یسـراغش ،وقت
 .. کنهیحالمو بد م شنیف نیف يذارم صدا یآشپزخونه م

 
 ؟يریگیآبغوره م يچت شده باز؟ چرا دار صنم؟

 ...خانوم  یچیه

 گفته؟ يزیآقا باز چ ؟یکن یم نیف نیف یچیه يبرا
 
 ...زنه  یبار هق م نیا
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 ...خانوم  نه

 ...بگو  يزیچ هیچت شده دختر،  پس

 ... آقا

ــا ــ آق ــ یچ ــر ی؟ چ ــ  يشــده ؟خب ــا هم ــه ت ــاز؟اون ک ــد دق نیب ــهیچن ــ ق ــندل يرو شیپ  شیص
 نشسته بود، حالش بد شده دوباره؟

 ...آخه ... خانوم  نه
 

 . ندازه  یم ریدرهم سرشو ز افهیو با ق کنهیم ینچ
 
 ؟یحرف بزن يخوا ینم

 ...ترسونه  یآقام به خدا، رفتارشون آدمو م نگران

ـ تـا گ  نا،ینـدار  یشماها کـال تعـادل روحـ   ...  یروان کـه   نیناراحـت بـود   زدیـ دادو غـر م  یمـ  ری
نـداره و سـرش تـو الك خـودش بـازم       یبـه کـار کسـ    ي، حـاالم کـه کـار    دهیـ م ریگ یرا الکچ

 ن؟یناراحت

 ... ستیاصال خوب ن نیجان، به خدا ا یهست گهیناراحتم د نیهم از

 ست؟ینداره خوب ن یتییآرووم و اذ نکهیا

ـ ا...  سـت یخـوب ن  گهید نه ـ ی نی ـ بـاز داره تـو خـودش م    یعنـ یگرفتـه،   یافسـرده گـ   یعن  رهی
 ...آرامش قبل از طوفان  یعنی،
 

ــوف ــویم یپ ــ  کنم ــالنو پ ــه راه س ــگیم شیکالف ــایا... رمی ــن    ن ــکل دارن م ــون مش ــه ش ــال هم ک
 ...مطمئنم 
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 "فصل دوم "

 يتـونم بـرا   یمـ  گـه یتـا شـروع مدرسـه هـا نمونـده امسـال کـه تمـوم بشـه د          شتریروزب چند
ــ نــدمیآ ــم مــ یلــیخ رم،یــبگ یدرســتو حســاب میتصــم هی ــا يتــوخــواد دانشــگاهمو  یدل  رانی

 ! نه ای شهیبرام فراهم م یامکان نیدونم همچ یاصال نم یادامه بدم،ول

ــن دیــشــروع ســال جد يبــرا ــبــه  ازی ــا بــرادرش ب لیوســا يســر هی  ادیــدارم ، قــرار ســوگل ب
خـواد بـاز دوبـاره بسـاط      ینکـردم ، دلـم نمـ    یصـحبت  انیـ هنـوز بـا ک  ...  میدنبالم تا بـاهم بـر  

 ...دم بهش اطالع بدم  یم حیترج نیجرو بحث پهن بشه واسه هم

 ...  شمیمنتظر م رمویگیشو م شماره

 ...چهیپ یتو گوشم م شیشخص یمنش هیذک يصدا انیک يصدا يجا به

 ؟ دیبله بفرمائ -

 ؟ ستنین... خواستم با دکتر صحبت کنم یسالم ، م -

 ؟ییجان شما یهست -

 ...گرفتم  لشویموبا نیبله، باهاشون کار واجب داشتم واسه هم -

 ن؟یدار یغامیاومد ازمن خواستن تماساشونو جواب بدم ، پ شیپ يجلسه فور هی -

 ن؟یصداشون بزن شهیم...به خودشون بگم بهتره  یبله ، ول -

 ...جلسه شون تموم شده باشه  دیلحظه اجازه بده ، شا هی -

 ...ممنون ...باشه  -

 شـه یباعـث م  شیبعصـ  يکـنم کـه صـدا    یدستم عرق کـرده جـا بـه جـا مـ      يرو که تو یگوش
 ...بشم  مونیاز کرده خودم پش

 ؟ يدار کاریچ -

 ... ی، خواستم بدون دیخر رمیدارم با سوگل م... سالم  -
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 !؟ یچ يبرا -

 ... نیهم ي، برا شهیکالسام داره شروع م -

 ؟يگردیبرم یک -

 ... قبل از هشت  -

 ...خبرم کن  نی، برگشت میخوام سوژه خبرنگارا بش یحواست به کارات باشه ،نم -

 ...اوهوم باشه -

 ؟ نیر یکدوم سمت م -

 ...  کایال -

 ... کنم  یقطع م گهیباشه ، د -

کــه  رمیــراحــت قبــول کــرده م نکــهیو مــن خوشــحال ازا کنــهیقطــع م يا گــهیحــرف د بـدون 
ـ  یبپوشـم کـه مشـکل    يسـاده ا  يکـنم لبـاس دخترونـه     یمـ  یآماده بشم، سع ـ  اد،یـ ن شیپ  هی

ــادمجون شــرتیت ــا  نیآســت یب ــاه ب ــکوت ــ یخــی نیجــ هی کــنم ، موهــامو هــم دم  یانتخــاب م
 ... گذرمیم شمیآرا دیبندمو از ق یساده م یاسب

 ادیصنم م يبردارم که صدا فمویخوام ک یم

 ...منتظرتون  نیسوگل پائ... خانوم  -

 اومد ؟ یک -

 ...االن  نیهم -

 ...امی، دارم م یباشه مرس -

  شمیجون مظطرب روبرو م یجفت چشم ب هیبا  کنمیدرو باز م یوقت

 شده ؟ يزیچ -

 خبردارن ؟ انیآقا ک... خانوم  دیببخش -
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اگــه  گــهیبــود االن تــورج ســاکت ننشســته بــود ، حــاال د نیــا ریــکــه اگــه غ یدونیــم... بلــه  -
 تونم برم؟ یم ستین یسوال

 ...  دیببخش...آره  -

 ...آماده نکن  يزیخورم ،برام چ یم يزیچ هی رونیشام ب -

ـ بگـه و منـو از ب   يزیـ چ هیـ سـمتم تـا    ردهگیبرم  یشـام خـوردن منصـرف کنـه کـه وقتـ       رونی
 ...  دهیم حیسکوتو ترج بنهیچشم غره مو م

ـ  بـا یبعد از تقر یوقت ـ   کی افتـه از   یخنـدون سـوگل مـ    شـه یچشـمم بـه صـورت هم    میمـاهو ن
 ...ندازم  یدومو خودمو تو بغلش م یم بایرو تقر موندهیسر ذوق چند قدمو باق

 ؟ یخوب... تو  يچطور -

 گهیم یحق به جانب افهیو با ق کنهیخودش جدا م منواز

 ...شما  یاز احوال پرس -

 ... یشناسیزندانو زندان بانشو م نیتو که بهتر از همه ا گه،ینکن د تییاذ -

 ... میبش یتا زودتر راه رهیگ یو دستمو م کنهیم یحیمل خنده

تــونم باهاشــون ارتبــاط داشــته  یر مــمــنن کــه راحــت تــ ياز معــدود دوســتا میو مــر ســوگل
 ...  انیداشتن خونواده شون با ک یقبل ییبودنو آشنا یرانیباشم، اونم به لطف ا

ــ ــیم یوقت ــ  میرس ــه ماش ــتن    نیب ــو نشس ــوون جل ــا ج ــب م...دو ت ــنمیتعج ــط   ک ــود فق قرارب
 !!!برادرش ، سامان همراهمون باشه 

 ؟ هیک گهیسوگل اون د -

ــ یزنــدگ رانیــدوســت ســامان، ا - ــه ،  یم ــکن ــادرش فام ییجــورا هی ــم ــه حســاب  لی ــام ب باب
 ...  شهیبابام م يعمه  ي، فکر کنم مادرش نوه  ادییم

 ...  یکیچه نسبت نزد... اوه  -
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ــایآره دق - ــ...  "ق ــت یول ــیخ یهس ــوش ن  یل ــه جل ــت باش ــک ، حواس ــتویخش ــ ش ــاز نکن ...  یب
 ...حالمون گرفته بشه  يدوست ندارم اول کار

 ...داره  فیبرج زهرمار تشر رسهیبهم م یارم،هرکشانس من د نمیآخه ا -

 ... ستاین یسخت ادیکار ز ن،یباش ، هم نیتو فقط سنگ -

 ...باشم  نیسنگ يچطور ادگرفتمینگران نباش ،خوب  -

 ...کنم  یم يبه رسم ادب سالم بلند نمیشیم نیماش يتو یوقت

 م؟یسامان خان مزاحم شماهم شد دیببخش... سالم  -

 ... نمتیب یخوشحالم دوباره م! جان  یتهس میداشت -

 ن؟یکن ینم یمعرف...  نیممنون به همچن -

 ... آهان بله  -

 ... گهیم ییرسا يو با صدا گردهیبزنه پسر برم یحرف ادی یسامان م تا

 ... ریعبد هستم، روزتون بخ -

ــه صــورتم خ ارهیــو متعــاقبش دستشــو جلــو م گــهیم نــویا ،همــون موقــع هــم  شــهیم رهیــو ب
 ...بنده هستن  زیدوست عز یهست شونمیا گهیو م شهیسوگل بلند م ياصد

 ...دیصورتش د يتو شهی، آثار تعجبو خوب م شهیترم رهیهرلحظه نگاهش خ پسر

طــرز  زنم،یــزنــه زل م یتــرم مــ رهیــت رهیــنافــذش کــه تــو اون پوســت ت اهویســ يچشــما بــه
ــماش  ــت چش ــحال ــچ هی ــو يزی ــداع يرو ت ــنم ت ــهیم یذه ــ کن ــایدق یول ــ "ق ــ ینم ــم چ  یدون

ـ ادامـه م  رشیـ انقدر به نگاه خ!!! ـ نم رونیـ سردشـو ب  يو دسـتا  دهی کـه سـامان بـه حـرف      ارهی
 ادیم
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ــ یمــا مثــل عروســک مــ یشــد پســر خشــکت زد؟گفــتم هســت یچــ! عبــد  - فکــر  یمونــه ول
 مجابت کنه ؟ ينطوریکردم ا ینم

ـ ا از ـ  کـه یصـراحت کـالم ســامان    نی ــ   یمـ  ریـ خورمــو سـرمو ز  یم  نینــدازم، نـرم دسـتمو از ب
ـ  يدســتا  و بـــه  گــرده یآرووم برم شــم، یم رهیـــبــه روبــرو خ   کشـــمویم رونیــ زدش ب خیـ

 ... گهینم یچیسامان ه کهیو تو جواب ت دهیم هیتک شیصندل

 ؟ شیشناخت یم! یهست -

 بشناسمش ؟ دینه ، زده به سرت ؟از کجا با -

 انقدر زود تو دامت افتاده باشه؟ شهیباورم نم کرد،ینگات م يجور هی -

 ... احمق ... شو ساکت  -

منــو  بیــنگــاه اون عج یدونــم چــرا ولــ ینمــ شــه،یم يســپر يراه تــو ســکوت زجــر آور کــل
 ...تو نگاهش داره که از درکش عاجز موندم  يزیچ هیترسونده ، 

 ...هام بفرستم  هیتازه به ر ينفس هوا هیتونم  یم مویرس یم باالخره

ــامان ــ س ــ یم ــا ماش ــو نویره ت ــگیپارک يت ــوگلم ن ــذاره و س ــو ب ــ يداره ت ــال  فشیک ــدنب  هی
 ... گردهیم يزیچ

 ...دمیتوجه به اون راهمو ادامه م بدون

ــ  اون ــا راه ــوتر از م ــ شــهیم یپســرم جل ــدم ازمــون فاصــله م  ی، وقت ــد ق ــگیچن ــ رهی ــازه م  یت
ـ        ـ انـدامش پرتـر از اون نشـون م    یتونم ظاهرشو خـوب برنـداز کـنم، هـم قـد سـامان ول ،  دهی

 هیاز لحـاظ قـدو قـواره شـب     یبگـ  شـه ی، م شـه یجسـم م تـو ذهـنم م   انیـ ک يناخودآگاه چهـره  
ـ  دیامـا شـا  ...  انیـ سـت ، بـرعکس ک   رهیـ چشـماش ت  یول انیک شـباهت نهفتـه هـم بـا هـم       هی

ـ   يانگـار !داشـته باشـن     نیــاز انـدازه مرمـوزن ، رنـگ نگاهشـون مثـل هـم ، ا       شیجفتشـون ب
 ...بهم داشته باشن یتونن شباهت یباعث شده حس کنم م
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ــ ــ یول کــه پشــت چهــره عبوســو  انیــهــم هســت اون پســر بــرعکس ک یحشــفا يتفاوتــا هی
 ... ، اون نگاهش نافذ و پر قدرت  ستیکرده ن یغم مخف ایدن هیمغرورش 

ـ   کـنم یبه نـوع راه رفتـنش نگـاه م    دارم  شـه یم رهیـ وبـاز بـه صـورتم خ    گـرده یهـوا برم  یکـه ب
 ... 

 ...  شهیو ناخودآگاه چشمام تنگ م دارهیبرم م ترس

دوروبـرش تـو مردمـک چشـمام      يبـدون توجـه بـه آدمـا     رهیـ خ رهیـ خ رنطـو یلحظـه هم  چند
 ...  ادیجلو م نطوریو هم شهیگم م

 بود؟ یاسمت چ یگفت -

 ...  یهست -

 ...؟ اوهوم ! یهست -

ـ به نگاه خ باز افتـه و اگـه سـامانو سـوگل      ینفسـم کـم کـم بـه شـماره مـ       ده،یـ ش ادامـه م  رهی
 ...برم  بودن ممکن بود از هوش دهیرس رتریچند لحظه د

 ؟ یخوب یهست -

 ساعت ؟ هی يکردیم يکاریچ -

 ...افتاده بود، سامان برام آورد نیتو ماش گشتم،یم میداشتم دنبال کارت اعتبار -

 ... اوهوم  -

 داشت باز؟  کارتیچ -

 ...  دیدوباره اسممو پرس -

ـ ا يدوبـار  یکـ یقـبال  ! شـده انگـار   يطور هی - ـ بـودمش ، امـا تـا حـاال ند     دهیـ د رانی بـودم   هدی
 ... رفتار کنه ينطوریا
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ذهنمـــو  بیـــرفتـــار اون پســـر عج کشـــم،یم قیـــنفـــس عم هیـــدمـــو  یتکـــون مـــ يســـر
 ... رکردهیدرگ

ـ  یهسـت  - ـ  ش؟یشناســ یاونــو نمـ  یتــو مطمئن وقـت تــو   یلــیانگـار خ  کنــهیرفتـار م  يجــور هی
 !  نیباش دهیهمو د ییجا هی دیشناسه، شا یرو م

ــ - ــم ، ولــ  ینم ــه همچــ   یدون ــنم، اگ ــر نک ــچ نیفک ــاالخره با  يزی ــود ب ــب ــ دی ــیزایچ هی  ی
 ... شدیم رمیدستگ

ــ يشــونه ا ســوگل ــاال م ــدازه و د یب ــ گــهین ــه نم ــو ادام ــن خوشــحال از ســکوت  یبحث ده و م
 ... شمیم رهیاون باز به پسر خ

 گهیبهمون و م کنهیرو م قهیبعد چند دق سامان

شـاپ منتظـر    یتـو کـاف   نجـا یطبقـه بـاال ،منـو عبـد هم     نیخودتـون بـر   نیخـوا  یبچه هـا مـ   -
 دهیپر اخم جواب م یعبد ول... میمون یم

 ؟ يتنهاشون بذار يخوا یم -

 ... فتمیکه دنبالشون راه ب يانتظار ندار -

 ؟ ارهیدلت طاقت م يچطور ؟يباهاشون اومد یچ يپس برا -

ـ ا نجـا یا يبس کن عبـد فکـر کـرد    - همـه جـا دنبالشـون باشـم      سـت ی؟ مـن کـه قـرار ن    رانی
ـ  دیبا ـ      ازخو رنیـ بگ ادی ـ  یدشـون محافظـت کـنن ، بعـدم خـودت م چقـدر   نجـا یا تیـ امن یدون
 ... ادیز

 ... ستمیراحت ن ينطوریمن ا ،یباهاشون باش دیبا يبه هر حال حاال که اومد -

 ...از دست تو  -
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ــه بحــث ادامــه نمــ گــهید ســامان ــالش  رهیــگیده و ازمــون فاصــله م یب ... و دوستشــم بــه دنب
ـ یلهجه عج ـ داره ،  یب ـ   هی ـ    کنـه یمـاتو ادا م کل ظیجـور غل از همـه جالـب تـر     ی،بـرام جالـب ، ول

 !شدم قیانقدر تو رفتار اون پسر دق یچ يفهمم برا ینم نکهیا

گشــتن  شــتری، اصــال حوصــله ب ســتمیا یمــ يکنــار کنمــویکــه الزم دارمــو انتخــاب م یــیزایچ
ــوز داره م  ــوگل هن ــدارم،اما س ــردهین ــی ي، رو گ ــندل یک ــا یاز ص ــاژور م يه ــیماس ــا  نمیش ت

 ...  رهیووم بگتنم آر

ـ  چشـمامو  ـ     کـنم یم یبنـدمو ســع  یم ـ  یبـه افکـارم مســلط بشـم ول  هیــ،  شـه یمـانع م  يزیــچ هی
 ...نگاه هی ینیمثل سنگ يزیچ

چشــماش اصــال هــرزه ...  شــهینگــاهم تــو نگــاهش قفــل م... کــنمیچشــمامو بــاز م يال آرووم
ــتین ــ س ــاز   ای ــوس ب ــ... ه ــث م نیهم ــهیباع ــ    ش ــش م ــه دل ــنم،دل ب ــرد نک ــب گ ــو  یعق دم

ـ  نیآرووم باشـم واسـه همـ    کـنم یم ی،سـع  ادیـ دزدم، بـاز جلـو م   یامو نمچشم  قیـ نفـس عم  هی
 .  زنمیکشمو افکار بدو پس م یم

 تموم شد ؟ دتونیخر -

 ...بله، تموم شد  -

 !چه زود  -

 ... حوصله نداشتم  ادیز -

 ن؟یحوصله ا یب نطوریهم شهیهم -

 ... مستیاهل جنبو جوش ن ادیکال ز ی، ول شهیگفت هم شهینم -

 ؟ دیخر نیایم ییتنها شهیست؟همیهمراهتون ن یچرا کس -

 .دونستم  یالاقل خودم م لشویکاش دل کنم،ینگاهش م مات

 ...ندازم  یپرسشگرش م يچشم تو چشما شمویبلند م یصندل يرو از
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 ؟ یچ يبرا يهمه کنجکاو نیا -

 ینـدم، حتـ   بـاج  یگـرفتم محکـم باشـمو بـه کسـ      ادیـ مـن   سـت، یخوره ، بـرام مهـم ن   یم کهی
 ...مرد جذابو مغرور باشه  هینفر،  هیاگه اون 

 ... اگه رنجوندمتون  دینداره ، ببخش یخاص لیدل -

ـ ، بـرام غ  يعـاد  ریـ رفتـارتون غ  نمیـ ب یمـ  نکـه ی، ا سـت یحرفـا ن  نیـ نه اصال بحـث ا  - قابـل   ری
 !درك شده 

  گهیم ي، با لحن شرمنده و دلخور ادیم جلو

 ... دیمنو ببخش -

 دهیمرموز تر از قبل ادامه م یول کشهیآه بلند م هیو  گهیم نویا

ـ بشـم،   یوقـت عـادت نـدارم باعـث رنجـش کسـ       چیمن هـ  -  ریـ ز ویکسـ  یخصوصـ  میحـر  ای
ـ ... پا بذارم  ـ  بیـ شـما منـو عج   یول ـ  ادی ـ   هی ـ ا... نینـداز  یگمشـده م ـ    نی پـروا   یباعـث شـده ب

 ...ندارم  يقصد بد چیه نیبشم، اما باور کن

 گمیدرد که ناچار م لحنش شرمزده و پر انقدر

 ... ستین یمتوجه م ، مشکل... اوهوم  -

ــ ــوره عج یول ــیدلش ــ یب ــگ یم ــ رمی ــرف م ی، داره از چ ــه؟یح ــ زن ــده هی ــ! گمش ــونم  ینم ت
ــرم ز نطــوریحرفاشــو درك کنم،هم ــه س ــک ــاز ز کــنمیم یو ســع ری ــنگــاه خ ری ــرار  رهی ش ف

 ...سر شونم  نهیش یم یکنم دست

 "شد  داشیاز کجا پ نیا " ادینفسم بند م گردم،یهوا برم یب

 ؟ یکن ینم یمعرف -

 .  دمیدهنمو به زور قورت م آب

 ...اومدن  رانیدوست سامان هستن ؟تازه از ا -
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ــ نطــوریهم پســرنگاهش ــو ک نیب ــمن ــ انی چرخــه ، کــامال متوجــه اضــطرابو اســترس مــن   یم
 .  دهیدست م انیو با ک ادیگره کرده جلو م ییبا ابرو نیشده ، واسه هم

 ! اوردمیبه جا ن دیببخش... ، من دوست سامان هستم، عبد  خوشبختم -

 ... یهستم، برادر هست انیکرده باشم، ک یمعرف ادینم ادمی -

ــ  نکــهیا از ــواهر خــودش معرف ــو خ ــاره من ــه جــوش م  یدوب ــکــرده ،خــونم ب ــ ادوی خــوام  یم
 گــهی، فقــط د ســتیهـم بفهمــن بــرام مهــم ن  هیــاگــه ســوگلو بق یحتــ گــهیبکــنم ، د یاعتراضـ 

ره  یشـونه م فـرو مـ    يمزخرفـاتش ادامـه بـده ،امـا سرانگشـتاش تـو       نیـ خـواد بـه ا   ینمدلم 
 ... شهیخفه شم ، مثل هم دیفهمم که باز با یم... 

ــه ا - ــوریک ــ !  نط ــامان هم ــرمنده م ، س ــا ش ــن د نیواقع ــراف، م ــاط ــت دمی ــانوم ا یهس ــایخ  ج
 ... ستمیبا شونیدادم کنار ا حیگم نکنم ترج رویمس نکهیا ينشستن برا

 ...نداره  یفکر بوده و هست ، تعجب یب شهیسامان هم -

 .  ادیرسه و پشت بندش سامانم م یسوگل از راه م دهینکش قهیدق به

ـ  نیبــه بــه ، ببــ    - منـــور  نجــارو یا ان،یــ جنــاب دکتــر ک   نیــ افتخــار داد  نجاســت، یا یکـ
 ...نیفرمود

 سامان؟ يبردار يدست از لوده باز يخوا ینم -

 ا باز اخمات توهم رفته ؟، حاال چر میباشه ، تسل -

فهمــم بــه  ینــدارم ، نمــ يکــار یو رفتــ ی، دوســتتم کــه گذاشــت چیهــ يخواهرتــو ول کــرد -
 ! یرو تنها گذاشت یهست یچه جرات

بــرن دانشــگاه،  دیــبا گــهیبــزرگ شــدن، تــا چنــد وقــت د گــهیاونــا د ان،یــتمــومش کــن ک -
 رن؟یبگ ادیکردنو هم  یکم کم وقتش شده مستقل زندگ گهید یکن یفکر نم
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نــه ، پــس اگــه  یخوبــه چــه وقتــ یمســتقل شــدن هســت يبــرا یدونــم چــه وقتــ یخــودم مــ -
ــون ینمــ ــ تیچنــد ســاعت مســئول یت ــره از ا یقبــول کن ــبهت ــه بعــد دور هســت نی رو خــط  یب

 ...گم سوگل  یبه تو هم م نویا...  یبکش
 
 بـزنم  ادیـ همـه فر  يخـواد جلـو   یخـوره،دلم مـ   یهمـه لجـاجتو تکبـرش حـالم بهـم مـ       نیا از

کــه مســتقل  یمنــ ي کــارهی، تــو چ یکنــیم فیــتکل نیــیمــن تع يکــه بــرا یهســت یکــه تــو کــ
ـ      شـه یشـدنو نشـدن مـن بـه تـو مربـوط م       مـن   يکـه بـه جـا    يد ی، چـرا بـه خـودت جـرات م

نتـونم نفــس   شـه یو باعــث م شـه یتــو گلـو خفـه م   ادمیـ فر شـه ی، امـا مثــل هم  يریـ بگ میتصـم 
 . بکشم 

ــ ــا بتــونم  رمیــگیازشــون فاصــله م گمــویآرووم م دیببخشــ هی ــ هیــت ــزنم  یآب ... بــه صــورتم ب
 ... واقعا اونجا موندن از توانم خارج شده 

ــار ســامان کــه داره بــه ک يلحظــه صــدا نیتــو آخــر فقــط رو  کنــهیاعتــراض م انیــشــماتت ب
ـ   یم شـدن   ریـ همـه تحق  نیـ کـه مـن از ا   یواسـه زخمـ   یکـدوم درمـون   چیهـ  نـا یا یشـنوم ، ول
 !! ستیخورم ن یم

ــو ــ خودم ــه  یم ــونم ب ــ رس ــرو هی ــت سیس ــ یبهداش ــ  یو آب ــورتم م ــه ص ــ یب آب  یزنم،خنک
 ادیکه سمتم م نمیب یسوگلو م يقد ي نهی، تو آ کنهیحالمو بهتر م

 ؟ یخوب یهست -

ــار دار - ــور انتظ ــ  يچط ــم ؟نم ــوب باش ــیب یخ ــور تحق ین ــچط ــ رمی ــور یم ــه ، چط ــ يکن  یم
ــن ه   ــده م ــون ب ــه نش ــواد بهم ــیخ ــتمین یچ ــرا س ــه ب ــدگ  ي، اونک ــه زن ــه لحظ ــه ب ــ یلحظ ن م

 ... گرهیم میتصم

 !شد؟ داشیپ ییهویاصال از کجا  نیآخه ا -
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ـ ! دونـم   یچه مـ  - ـ  یول ـ  امیبـا شـماهاب   ییداده تنهـا  تیرضـا  نکـه یدونسـتم از ا  یم منظـور   هی
 ...نه  ایخواسته بفهمه بهش راست گفتم  یداشته، البد م یخاص

 حد شکاك ؟ نیتا ا یعنی -

 ... یکنیکه فکرشو م يزیاز اون چ شتریب -

 گهیندازه وم یبهم م ينگاه چندش آور شهیکه تموم م رفمح

 يخـور یم ي، پـس تـو بـه چـه درد     يمرده شـورتو ببـرن کـه امروزمونـو هـم خـراب کـرد        -
 ؟

ــ  یتیوقــت کــل کــل کــردن بــرام جــذاب چیهـ  بهــش  یجــواب نکــهیبــدون ا نینداشـته واســه هم
 ...  انیرم سمت ک یم امویم رونیب ییبدم از دستشو

، ســامانو عبــدم بـاهم مشــغول حــرف زدنــن، از تــرس شــماتت   ســتادهیا يکــرده و کنــار بـق 
 . راست برم سمت خودش  هیبا اونا چشم تو چشم نشمو  گهید کنمیم یدوباره سع

 !؟ میبر -

 زد؟ بتیکجا غ هوی -

 ؟ میبر يندار ياگه کار... به صورتم بزنم  یآب هیخواستم ... جا بودم  منیه -

ـ ، انگـار منتظـر کـه    نـدازه   یمـ  يصورتم نگاه سرد به ـ  هی  یبزنـه، کـه بـاالخره بعـد کلـ      یحرف
 ... ادیپاو اون پا کردن به حرف م نیا

 ... شام منتظرت نباشه  يبه صنم گفته بود -

 ...هم ندارم يدیخر گهی، من حاضرم د ستیمهم ن گهید -

 ... میهمه باهم بر میتون یم ياگه بخوا -

  گمیم دمویتکون م ير، س شهیبشم، باورم نم ونهید کیتعجب نزد از

 !واقعا ؟ -
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ــه دوســتات قــول داد  - ــدقول يبــه هــر حــال ب فقــط مراقــب رفتــارت  اد،یــبــدم م ی، مــنم از ب
 ...باش 

 ...هستم ... اوهوم باشه  -

ــ ــ  هی ــو م ــدم جل ــ یق ــو ذوق زده نفس ــگیم یرم ــ رمی ــ ی، ول ــاره برم ــو   یدوب ــم ت ــو چش گردم
 گمیچشمش م

 ... يدخوشحالم کر یلیخ...  انیواقعا ممنون ک -

ـ ، انتظـار ز  یبـرام کـاف   نمیـ کنـه ، هم  یهـم نمـ   یزنـه امـا اخمـ    ینم يلبخند ازش نـدارم   يادی
 ... 

 پرسهیم ادویکنارم م سوگل

 ؟ یدفعه؟پس چرا نرفت هیشد  یچ یهست -

 یمـن حتـ   اد،یـ همراهمـون ب  خـواد یخـودش گفـت م   م،امـا یبهـش گفـتم برگرد  !دونـم   ینمـ  -
 ..هم نکردم  ياصرار

 ...نگران نباش  شهیام مباالخره اونم ر -

 !؟ یچ -

ـ        نیـ ولش کـن، مهـم ا   یچیه - ـ ، م گمیکـه شـبمون خـراب نشـد، االن بـه سـامان م واسـه   زوی
 ... پنج نفر رزرو کنه 

 ... یباشه مرس -

 انویـــکنـــار مـــن ، ک گـــردهیو برم کنـــهیو سفارشـــات الزمـــو بـــه ســـامان م رهیـــم ســـوگل
 ... شنیعبدوسامانم باهم هم قدم م

ــهیکــه ازش حــرف م يت اون پســرو گمشــده اذهــنم ســم دوبــاره ــی شــه،یم دهیکشــ زن  یعن
 !واسه نفوذ به ذهن دخترا دیروش جد هی نمیا ای گهیداره راست م
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 زنه به پهلوم یکردن رفتارشم که سوگل م زیخودم مشغول آنال يبرا

 ی؟ البتــه بگمــا داداش جــونم از همــه شــون ســره ، ولــ يدختــر غــرق کدومشــون شــد یهــ -
ـ       خب عبدم چشـما   انیـ ک میخودمـون  یهسـت  یش سـگ داره انگـار، قـدو باالشـو هـم نگـو ، ول

ازش  یتـون  ینمـ  شی، بـا همـه نچسـب    دمیـ اون ند هیشـب  یسـت ، تـا حـاال کسـ     گـه یطـور د  هی
شـه   یمـدل نمـ   چیهـ  کنـه، یانگـار همـه رو وادار بـه احتـرام گذاشـتن م      يجـور  هی، یمتنفرباش

 ...شد  الشیخیب

 .  کنمیبا بهت نگاهش م گردموی، بر م کشهیسرم سوت م فشیتعر از

 ... زمیتو دلت نمونده ، راحت باش عز يزیچ یمطمئن -

 ...جنس متفاوت  هیداداش جونت  ن،یهم گهینه د -

 ...هم داره  ییجمع کن خودتو چه رو -

 ... کشهیآه پرسوز م هی یشیندازه و نما یباال م ییابرو

ـ  بـاالخره  رزرو کــرده  زیــکــه سـامان م  یانبـه رســتور  میرســ یمـ  يرو ادهیــســاعت پ میبعــد ن
  گهیم انویبه ک کنهیرو م... 

 ...، مطمئنم  شهیم یادموندنیشب به  هیامشب  -

 ... دوارمیام -

ـ  یرسـتوران نگـاه   يفضـا  به دنـج   يجـا  هیـ کـم ،   يبـا نـور   اهویـ نـدازم، آروومـو دور از ه   یم
 یمــذهــنم نقــش  يکــه تــو يناخودآگــاه بــافکر... خــاص  يلحظــه هــا هیــواســه گذرونــدن 

ــ   ــل م ــورتم گ ــده ص ــاز م   یبن ــده ب ــه خن ــام ب ــدازه و لب ــهین ــ ش ــرا ی، ول ــهیا يب ــ نک رو  یکس
 ...زنمیمشکوك نکنم افکارمو پس م

تـا   ارمیـ نـدازم ، سـرمو کـه باالم    یبهـش مـ   ینگـاه  هیـ دارمـو   ینفـر مـن منـو رو بـر مـ      نیاول
 شــه،یبــاز نگــاهم تــو نگــاه اون پســر قفــل م یهمــه چــ يسفارشــو بــه گارســون بــدم بــه جــا
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دوبــاره  رشیــداده ، معــذب از نگــاه خ هیــتک شیصـندل  ینشســته و بــه پشــت نهیبــه ســ دسـت 
 لکنم سمت سوگ یندازمو رو م یم ریسرمو ز

 ... کنهیم میخواد دست برداره ؟ داره عصب ینم نیسوگل ا -

 یاز اون وقـت تـا حـاال داره راجـع بـه تـو ازش مـ        زیـ ر هیـ گـه   یسـامانم مـ  ! دونـم   یچه مـ  -
 ...پرسه 

ــی - ــ یعن ــ یچ ــ ی؟نم ــم معن ــو یفهم ــ! کاراش ــش م ــون از ا گمیبه ــمنظورت ــارا چ نی ــرفت ،  هی
ــ  يبــد شم،قصـد یوارد نم یکســ یخصوصــ میمــن تــو حـر  گـه یم  گــهیدونــم د ینــدارم، مـن نم

 ...سوگل  يعاد ریکرد، کاراش غ یحرمت یب دیبا يچطور

 ...بفهمه  انیترسم ک یحق باتو، م يبگم، انگار یچ -

 شـون یبابـت رفتـار مسـخره ا    دیـ حـاال حـاال هـا با    چـاره یمـن ب  ده،یـ مطمئن باش تا حاال فهم -
 ...جواب پس بدم 

 ... ادیکاش سامان بهش نگفته بود باهامون ب -

اومــد ،  یاز آب در مــ یآدمــ نیهمچــ هیــدونســت دوســتش  یمــ دیــاز کجــا با چــارهیاون ب -
 ..رفتار کنه  يطور نیسابقه نداشته قبال ا یگ یبه خصوص که تو هم م

ــن  - ــاور ک ــ  ب ــت م ــنگ  گم،یراس ــرو س ــدر س ــو م نیانق ــگیو خودش ــرا  رهی ــه دخت ــفام يک  لی
 !شده ينجوریدونم چرا ا یرو ندارن ، نم دنشیچشم د

قــرار داده، فقــط  يبــد طیکــارش منــو تــو شــرا نیــبــا ا... دمیــتکــون م يســر کنمــویم یپــوف
 ...رهینگ يمسئله رو جد ادیز انیک دوارمیام

 ...، نگاه کن  شده رتیاس يبه نظرم بد جور یول یهست -

بنـدازم ، فقـط بـه سـوگل چشـم غـره        یکـنم برگردمـو بـه صـورتش نگـاه      یجـرات نمـ   یحت
 ... کنمیم انیرمو رومو سمت ک یم يا
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 ست؟یاعصابت که خرد ن اد؟یخوشت م طشیاز مح -

ــ  سـت، یبــد ن... نـه   - ــ  یســامان منـو م ـ  یشناسـه ، م رو انتخــاب  ییچـه جــور جاهـا   دیــبا یدون
 ...بذارم  ییجاها نیمحال بود پا تو همچ یخواست ینم بازم اگه تو یکنه، ول

 یبـاز سـع   یگشـاد شـده و دهنـ    ییبـا چشـما   کنـه، یم رییـ بـاز رنـگ نگـاهم تغ   ...  شمیم شوکه
 نیمحــال بــود پــا تــو همچــ یخواســت یاگــه تــو نمــ "هــامو کنــار هــم بــذارم دهیکــنم شــن یمــ
 "بذارم ییجا

ـ  کشـه یدسـتم م  يکـه سرانگشتاشـو رو   یتـازه وقتـ   یول  یوقـت نمـ   چیهمـم ، کلمـات هـ   ف یم
 ...و رو کردن احساس باشن  ریز يبرا یتونن واسطه خوب

ـ نـرمش در حـال گـرم شـدن کـه سرشـو جلـو م        يانگشـتا  ریـ ز دستام  کیـ درسـت نزد  اره،ی
 ... کنهیبعد آرووم زمزمه م..گوشم 

 
 ...بمونه  ادتیخونه باهات حرف دارم ، يتو -

ــ شــه،انگاریعضــالتم شــل م تمــوم ــه  هی ــ نهیســ يســط قفســه و خیــگول ذارن، چشــمامو  یم م
ــ ــدمو نفســمو ب یم ــبن ــ رونی ــفرســتم، با یم ــ دی ــزدم تمــام ا یحــدس م ــت  نی حرکــات محب
 ...لعنت به من زود باور ...لعنت به من !ستین شتریب يباز هی زشیآم

ــه عبــد کــه حــاال  رهیــو خ دهیــم هیــتک یصــندل یبــه پشــت نبــاریکشــه و ا یعقــب مــ سرشــو ب
 گهیم نشسته ریآروومو سر به ز

 ؟ يخواهر دار -

 !؟ یچ -

 ...زنیعز یلی؟خواهرا خ يدار يخواهر دمیپرس -

 ...تره  کیدونه دارم، هشت سال ازمن کوچ هیزن،یعز یلیحق باشماست خ... بله  -
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ــ نطــوریکــه ا - ــس م ــ ی، پ ــتعصــب  یدون ــرادر رو هی ــ يب ــه خطــر  یخــواهرش چقــدر م تون
 ...ناك باشه

 
 نیواسـه همـ   دهیـ فهم انویـ منظـور ک  قـا یال تـا حـاال دق  احتمـا  شـه، یجـاش جابـه جـا م    يتو عبد
 ...  کنهیم گهیسمت د هیو روشو  دهیتکون م يسر

 گه  یسمت سامانو م کنهیدست گرفته ، رو م يبد جور مجلسو تو انیک یول
 
 ! يدار ینینازن نیبه ا یدوست هی يسامان جان تا حاال نگفته بود -

ـ  جـان،  انیـ مـون هسـتش ک   لیـ عبد در واقع فام - دوسـت   هیـ واقعـا   یگـ یخـب راسـت م   یول
 ...من  يبرا نینازن

 !بودمشون ؟ دهیچطور تا حاال من ند -

 ...میشیمزاحمشون م رانیا شهیما هم نطرف،یا ادیبار م نیاول -
 

ــد ــون م  عب ــو تک ــدام پاش ــم ــب دهی ــار ک یو عص ــاز رفت ــا انی ــوالن ينفس ــهیم یط ــک... کش  انی
 گهیو م دهیر ماونو مخاطب قرا نباریمتوجه حالتش شده ، ا

 
ــ - ــدگ   دیببخش ــون زن ــردم چ ــر ک ــرانید ی، فک ــب ، از ا  گ ــون جال ــهیبرات ــبق نک ــم در  هی ه

 ... نیشیکنن ناراحت نم يمورد شما کنجکاو

  گهیم يو با لحن سرد کنهیم یاخم عبد

 ... نیاز خودم بپرس نیتون یم نیدار ینداره،هر سوال ينقطه کور چیمن ه یزندگ -
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ـ  کنـه یبحثـو کـات م   گـه یو د هدیـ تکون م يفقط سر انیک ـ ذاره مـا هـم    یو م نفـس راحـت    هی
جـرات   گـه یتـا آخـر شـام اون پسـر د     شـه یباعـث م  ادیـ کـارش خوشـم م   نیـ از ا یم،ولیبکش

 ... زهیش اعصاب منو به هم بر رهیخ ينکنه سرشو هم بلند کنه و با نگاه ها
 

ـ   کــنمیم ی، ســع کــنمیآمـاده م  یجـرو بحــث طــوالن  هیــ يخونـه خودمــو بــرا  میرســ یمــ یوقت
ـ م حیتـرج  نمیـ به خـودم مسـلط باشـم ،تـا ترسـو از چشـمام نخونـه واسـه هم         خـودم بـرم    دمی

 ...سراغش 

 ... شمیوارد اتاقش م زنمویم در

 ... زنهیبا خودش حرف م ي نهیآ يو تو کنهیگره کرواتشو شل م داره

 ؟ یخواست یم يزیچ -

 ! يباهام حرف دار یگفت -

 ... يبه تو، شجاع شد نیآفر -

 ...داشته باشم  ینکردم که بابتش ترس يارک -

ـ         کرواتو ذاره و بـدون توجـه بـه     یکه حاال از گـردنش جـدا شـده رو بـا آرامـش سـر جـاش م
ـ نشـمو بـا    یعصـب  کـنم یم یسـع ...  کنـه یبلوزشـم بـاز م   يمن دکمه هـا  تشـر   قـو ینفـس عم  هی
 ...تفاوت رفتار کنم یمشوش درونم ب یزدن به هست

ــ يرو ــاقش م یکاناپــه چرم ــر نگــاه نمویشــیات ــه دوروب ــ یب ــازگ  یم ــرام ت ــوزم ب ــدازم، هن  ین
ـ   ـ م شیداره، به نـدرت پ ـ ا دنیـ سـعادت د  ادی بـا حسـرت    نیبشـه واسـه همـ    بمیاتـاق نصـ   نی

 ... کنمیپنهونش نگاه م يایزوا يبه همه 

ــ  یمــ چشــمم ــاب عکــس ب ــنم  یکــه ســبک خاصــ واریــد يرو یمعنــ یافتــه بــه ق داره ، مطمئ
 گهیم ياشاش شدم که با لحن تند، غرق تم دمیند نجایا "قبال نویا
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 ؟یکنینگاه م یبه چ يدار -

ـ ند نجـا یقاب عکسـو قـبال ا   نیا - ـ ا ير ینمـ  دیـ وقـت خر  چیآخـه هـ  ...  دمی سـر   يچطـور  نی
 در آورده ؟ نجایاز ا

 !شده انگار یدمیاپ جایب يدارن همه ، کنجکاو يچه عادت بد -

 ...بهش  شمیم رهیبا اخم خ رمویگیاز قاب عکس م نگاهمو

 ... شنومیبگو م -

 خواست ازت؟ یم یاون پسر چ -

 ؟یکه منتظر جواب يبهش داد یتونست بخواد؟اصال توفرصت یم یچ -

 ... دمیخودم د گهیکه د نویا زدیداشت باهات حرف م -

 ... نبود یخاص زیچ ،یحرف معمول -

 ؟ رمیبگ دهیکه نوع نگاه کردنشو هم ناد يانتظار ندار یبر فرض که قبول ، ول -

مـن جوابگـو باشـم؟ مـن      دیـ با... ینی،بـدب  ضیتـو ذهنـت مـر    ،يتو بـه عـالمو آدم شـک دار    -
کـال نگـاهش    چـاره یب دیطـور خـاص بوده،شـا    هیـ کردم کـه بـه نظـر تـو نگـاه اون       یچه گناه

 !انگار تو ي، با همه سرجنگ دار ينطوریا

ــه ب يا فاصــله ــونیک ــ   نم ــد ط ــام بلن ــد گ ــا چن ــتو ب ــهیم یهس ــ کن ــروم م ــتهیا یو روب ــ... س از ب
ــرفتــارش غ ــا صــورت يشــده، نفســا يعــاد ری ــود شــتریکــه هرلحظــه ب یممتــد ب ــه کب  يرو ب

 ...  رهیم

بـذارم بـا    گـه ی،چـون امکـان نـداره د    يدونـم چطـور   ینمـ ...  یمنو احمق فـرض نکـن هسـت    -
ــر فــرض محــال  ،یبکنــ یغلــط اضــاف ویــبر رونیــب یکســ هــر  يهرجــا ،هــر طــور، تــو!امــا ب

ــرا ــرو د  یطیش ــاز اون پس ــه ب ــاگ ــ يدی ــدگ   به ــو زن ــازم ت ــه ب ــرار باش ــه ق ــون اگ  تیش بفهم
 ؟ يدیفهم...  کنمیسرك بکشه نابودش م
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ــ يتــو انگشتاشــو ــ  یبــازوم فــرو م  یکــنم، کــاش مــ یبــره ، دردو تــو عمــق وجــودم حــس م
 !رمیبگ شهینفسشو واسه هم نجایتونستم هم

 یمنظــورم چــ ي، مطمئــنم خــوب درك کــرد یقابــل فهمــم نبــود، تــوهم باهوشــ ریــالبتــه غ -
 ...بود 

 ...زنم یکه هست پس م یچشمام حلقه زده رو به هر زحمت يکه تو یاشک

 ..ولم کن  -

 ..فقط خوب به حرفام فکر کن  اد،یخوابم م... برو  -

ــامو ــ رونیــکــه از اتــاقش ب پ ــه   يکــار شــه،یذارم ، اشــکام روون م یم ــاه بــردن ب هــم جــز پن
 ...ور دور بشم مرگ آ يفضا نیتا زودتر از ا کنمیاتاقم ندارم، قدمامو تند م

*** 

ــه ــبرنگ رو ب ــاعت ش ــد يس ــاه م واری ــنم،ینگ ــ ک ــهین کی ــون م م ــبو نش ــش ــ دهی ــوز  ی،ول هن
 ...  زنهیچشمک م میگوش يصفحه 

 ...از سوگل اومده  امیکنم، سه تا پ یچک م اممویپ ي پوشه

 ؟یهست يدیخواب -

 ...کارت دارم جواب بده  -

 ...کنم  یخواهش م یهست -

 ... سمینو یم عیافته، سر یشور م دلم

 ؟يدیوقت شب هنوز نخواب نیشده ؟ ا یچ -

 .. دهیجواب م دهینکش هیثان به

 ؟  دهیخواب انیک -

 شده؟ یچ... وقت ، من تو اتاقمم  یلیآره، خ -
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 که نکرد؟ تیکار -

 ...حرفتو بزن ... نه  -

 ...، عبد شمارتو از سامان گرفته  یهست -

 !؟ یچ -

ـ       نیـ کنـه، اگـه ا   یمـ  خیـ تـنم   تموم سـرش   ادمویـ زدمـو فر  یوقـت شـب نبـود حتمـا زنـگ م
 ... کردمیم یخال

 ن؟یدون یم نیانداخت يکرده؟ منو تو دردسر بد نکارویمگه زده به سرش؟ چرا ا -

ــ - ــن ب ــ یم ــ   رم،یتقص ــه م ــم ک ــرده، اون ــور ک ــامانو مجب ــد س ــ یعب ــیخ شیشناس ــاس  یل حس
 ...یخواستم خبر داشته باش ست،ین

 ... کشهیم مبفهمه همه مونو باه انیاگه ک -

 ...عبدو دست به سر کن  يجور هینذار بفهمه، خودت  -

 ... نیزم يرو کنمیرو پرت م یگوش دمویجوابشو نم گهیکه د میکالفه و عصب انقدر

ــم ــ دل ــواد فر یم ــخ ــ ادی ــم ، نم ــا ا  یبکش ــاال ب ــم ح ــدون ــکل جد نی ــمش ــور دی ــرو  يچط روب
 یدرصــدم فکــر نمــ هیــچــرا همــه فقــط بــه فکرخودشــونو منافعشــون هســتن،   ایخــدا"بشــم

ــ  اد،یــســر طـرف مقابلشــون ب  یــیکـنن ممکــن چـه بال   ســر  ادمویــتونســتم الاقـل فر  یکـاش م
 !کنم یاون خال

 ... شهیو حس بد ، دوباره خواب مهمون چشمام م الیفکرو خ ایدن هی ونیم

 ...کنهیکه داره اتاقمو مرتب م نمیب ی، صنمو م کنمیچشم باز م یوقت

 ساعت چنده؟... سالم  -

 ؟ يخور یده، صبحونه م کینزد..  سالم -

 رفته؟ انیک ستم،یگرسنه ن... نه  -
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 ... آره ، صبح زود رفت  -

 ... رهیبده تورج بگ سمینو یخوام م یم لهیوس يسر هیصنم  یراست...  یباشه مرس -

 ... چشم خانوم  -

 ...ممنون  -

ــ یخونــه پشــت رهیــو م کنــهیتــورج نباشــه ، صــنمم از فرصــت اســتفاده م یوقتــ  يپســر شیپ
ـ   نـو یاومـده ، ا  یواسـه بـاغبون   ایـ که تازگ ـ  شیچنـد روز پ زدم  یداشـتم تـو بـاغ قـدم مـ      یوقت

ــرم نباشــه راحــت تــر مــ یاگــه عبــد زنــگ بزنــه و کســ دم،یــفهم تــونم بــا موضــوع  یدورو ب
 ...  امیکنار ب

ــا حــال رمــویگیدســتم م يرو تــو یگوشــ اهویفرســتم دنبــال نخــود ســ یتورجــو مــ صــنمو  یب
 ...  نمیش یاز اون پسر م یاسمنتظر تم شونیپر

ــ  يرم تــو ی، مــ شــهیشــکمم بلنــد م يصــدا ســت،یازش ن يگذشــته و هنــوز خبــر یســاعت هی
لـرزه و همزمـان قلـبمم بـه رعشـه       یدسـتم مـ   يتـو  یبـردارم کـه گوشـ    يزیآشپزخونه تا چ

 ...ستین یخودش باشه کار سخت نکهیشماره نا آشناست حدس ا اد،یدرم

 ...دیبله بفرمائ -

 ... منم عبد .. .سالم  -

 ن؟یزنگ زد یچ يبرا -

 ... رمیگ یوقت تونو نم ادیباهاتون حرف بزنم، ز دیکارتون داشتم با -

ـ   نـه یب یانقـدر اوضـاعو سـاده مـ     نکهیا از چـه   يکـارش منـو تـو    نیـ نـداره بـا ا   یو بـراش فرق
 ...ادیانداخته خونم به جوش م یدردسر بزرگ

ــ - ــدار نیفهمــ یشــما م ــ ین؟مــیگیم یچــ نی ــا ا نیدون ــکــارتون ممکــن منــو دچــار  نیــب  هی
 !ه؟یکاراچ نیفهمم منظورتون از ا یواقعا نم...  نیمشکل بزرگ بکن
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ـ  - ،  گمیبــار گفــتم بــازم مــ هیــ،  یکنــیراجــع بــه مــن قضــاوت اشــتباه م يتــو دار یهســت نیبب
ـ   يقصد بد ـ رو روشـن کـنم،    يمسـئله ا  هیـ خـوام   یندارم ، فقـط م  يکـه سـال هـا    یمشـکل  هی

...  یحــل اون مشــکل تــو باشــ دیــکل دیخــودش کــرده، شــا ریاده رو اســســال چنــد تــا خونــو
 ... نمتیبذار بب کنمیازت خواهش م دم،یفهم ییزایچ هیمن 

تـو   ادسـراغ یبعـدش م  کشـه یاگـه بفهمـه باهـات حـرف زدم اول منـو م      انیـ ممکـن ، ک  ریغ -
 ... 

 ...کنم یخواهش م... باهات حرف بزنم  دیمن با یول -

 ...گردم ، منو به حال خودم بذار یاورکن، من دنبال دردسر نم، ب ستین یراه چیه -

 ؟یراجع به گذشته خودت بدون یچیه يخوا یباور کنم نم یعنی -

 ن؟یزن یحرف م یاز چ يدار -

ــ  - ــردم، نم ــواهش ک ــادگ  یازت خ ــه س ــونم ب ــاز ا یت ــن با  نی ــذرم، م ــاجرا بگ ــم ــات  دی باه
همــه جــوره دســتو پــاتو  انیــک ،يدار یســخت طیدونــم شــرا یحــرف بــزنم، باشــه قبــول ، مــ

 میتــون یراحــت تــر مــ يبــده اونطــور امیــفرســتم ، شــب بهــم پ یمــو بــرات مــ يدیــبســته، آ
 ... میصحبت کن

ــ ــنفــس عم هی ــ...  کــنمیتماســو قطــع م کشــمویم قی ــم با یواقعــا نم ــه !کــنم  کــاریچ دیــدون ب
 ... رمیدرست بگ میتصم هیتا بتونم  دمیخودم وقت م

ــ ــال درگ یول ــنم ک ــذه ــر  ری ــده چاون پس ــاش ش ــو حرف ــه د يزی ــهیک ــارش فا گ ــانک  يا دهی
 ... نداره 

ـ بـاز اومـده سـر م    انیـ باالخره بعد چند وقت ک امشب شـام، بـه اصـرار صـنم مـنم اومـدم ،        زی
تـونم آرامـش اطرافمـو بـاور کـنم، مـدام        یهـا نمـ   یدونـم چـرا تـازگ    یدارم ، نمـ  يحس بـد 

 ...نشدم  ینیب شیاتفاق پ هیمنتظر 
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 چطور بود ؟کن امروز  فیخب تعر -

چقــدر آرووم  ینــیب ینکنــه از تمــاس عبــد خبـرداره؟ نــه بابــا مگـه نمــ  "شـه یدلــم پــاره م بنـد 
 ...برد ینشستو از غذاش لذت نم ینم نجایراحت ا ينطوریبود ا دهی،اگه فهم

 گمیکنمو م یمن من م یکمی

ـ   ینقاشـ  لیوسـا  يسـر  هی -  نتـرنتم یبخـوام از ا  دیخـوام چنـد تـا طـرح بـزنم، شـا       یگـرفتم م
 ...سرچ کنم  ییزایچ هی

مدرســه  يچنــد روزو هــم خودتــو ســرگرم کــن، بــر نیــا ســت،ین ي، فکــر بــد نطــوریکــه ا -
 ... يندار گهید یوقت خال

 ست؟ین داشیپ يچند روز اریچرا مه انیک یراست -

ـ رفتـه واسـه    - ، قبـل رفتـنش بهـم گفتـه      گـرده یبرم گـه ی، چنـد روز د  يمـالز  يسـفر کـار   هی
 ...بود 

 ؟ ینگفت يزیچپس چرا به من  -

بــه بعــد تــورج خــودش تــو رو  نیــنرفتــه بگــم کــه از ا ادمیــتــا  یراســت...  يدیچــون نپرســ -
 ... ارهیبره و م یم

بـه تمــام   یعوضـ  هیــهـم ازم گرفـت، اون    مویدلخوشــ گـه،تنها یمزخـرف د  ينقشــه  هیـ بـاز  "
 "معناست

 دنبالم ؟ ادیچرا خود محمد نم ؟یچ یعنی -

ــه اون  - ــب ــســمت جد هی ــو دی ــرکت يت ــ ش ــه د یدادم، نم ــده  گــهیتون ــو باشــه،تازه  يرانن ت
 ...مصرف شده  یب یلیخ ایتورج تازگ

ــه حــال تــورج ب دلــم بعــدبهش  دهیــبهــش نم دنمیاجــازه نفــس کشــ یحتــ ســوزه،یم چــارهیب
 ... مصرف شده  یب گهیم
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ــرا ینقطــه روشــن چیهــ گــهیســمت اتــاقم، د رمیــخــراب م يحــالو روز بــا  ســت،ین زیــگر يب
 ... تا ابد بخوابم  وادخیتنم خسته ست دلم م

 
ــتم دراز م يرو ــمویتخ ــقف خ کش ــه س ــب ــمیم رهی ــی... ش ــه ا یعن ــت ــدگ نی ــ یزن ــه؟یم یچ  ش

 ...کنم دایپ یراه خالص يچطور

ــ ــ  ياز رو مویگوش ــل تخت ــبرم یبغ ــاه  دارموی ــفحه ش نگ ــه ص ــ یب ــدازم، ترد یم ــن دارم  دی
ــ ــه     یول ــتم ک ــردرگم هس ــه و س ــدر کالف ــانق ــترس د هی ــهیاس ــا  گ ــون بخرم،ش ــه ج  دیرو ب

 !اون پسر راست باشه يحرفا

ـ   ...  شـه یم زیـ صـبرم لبر ...  کـنم یکـه بـرام فرسـتاده نگـاه م     يدیـ آ به دارمـو   یلـب تـابمو برم
ــر ــآ عیس ــو ذخ يدی ــش ــنم،یم رهی ــاز ا ک ــ نی ــه م ــب یک ــبم   نمی ــربان قل ــن ض ــراغش روش چ
دســتو ! شــمیم کیــقـرار مالقــات عاشــقانه نزد  هیــ،مســخره ســت،انگار کــه دارم بــه  رهیبـاالم 

 ...ردم پامو گم ک

 فرسته یرو بهم بزنم م یمنصرف بشمو همه چ نکهیاز ا قبل

 ...ممنون  ایدن هی ،يسالم، چقدر خوشحالم کرد -

 ...نفر سر برسه  هیبمونم،هرلحظه ممکن  ادیتونم ز ینم -

 ؟یترس یم یتو از چ -

 ...، بازم بگم  دناشیاز سوالو جواب کردناش ،از شاخو شونه کش...  انیاز ک -

ــا  یخــوام بگــم حتــ یکــه مــ يزیــمــن راجــع بــه چ یهســت نیببــ...  دمیــ، فهم یکــاف.. .نــه  - ب
ـ    ـ   ینزدم،خـودت اگــه خواسـت   یسـامانو سـوگل حرف  یراجـع بهـش بـاهر کســ    یتــون یبعـدا م

 ... یحرف بزن

 ... حاال حرفتو بزن ...باشه  -
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 درسته؟ یستین انیتو خواهرک -

 بود ؟ یکار سخت دنشیفهم -

ــ - ــ عــالمو آدم يهمــه  یوقت ــ یحت ــود  یهســت گنیســامانو ســوگل م ــا ... ، آره ، ســخت ب اون
 ...برادرت  شیپ یپدرو مادرت مردن و با عمه ت برگشت کننیهمه فکر م

ـ ا يهمه تـالش بـرا   نیا -  حیدونمـو دوبـاره بـرام توضـ     یکـه مـ   یـی زایچ يبـود کـه همـه     نی
 ؟يبد

 ازت بپرسم؟ يزیچ هیخوام  یم یهست -

 !؟ یچ -

 و بشنوم ؟تونستم صدات یکاش م -

 ...فکرشم نکن ، سوالتو بپرس  -

 ؟یدونیاسم پدرو مادرت رو م -

 ... مامانم ترمه بودو بابام محراب ... آره  -

ــد ــه چ چن ــلحظ ــ يزی ــه،ینو ینم ــم ن  س ــو دل ــت،یدل ت ــفحه    س ــاده، ص ــماره افت ــه ش ــم ب نفس
 ...جواب بده  کنمیخواهش م کنهیم پیهمزمان تا شه،یخاموشو روشن م میگوش

 ؟یکنیم کاریچ ي؟داريشد ونهید ...الو  -

 ... یشناسم هست یمن اونا رو م -

 ! گهیداره م یچ نیخواد نعره بکشم، ا یدلم م کشه،یتو وجودم شعله م يزیچ هی

 !؟ یگیم يدار یچ -

 ... یکنیکه فکرشو م يزیاز اون چ شتریب یلیخ... شناسم  یمن اونارو خوب م -

 ؟ آره ؟ یکنیم تمییاذ يدار -
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رو  یرو در رو همــه چــ دیــمــن با ی، هســت نمــتیبب دیــگفــتم با نیواســه همــ... خــدا نــه بــه  -
 ...برات بگم 

تــونم تــا اون مــوقعم  یمونــده ،نمــ يتــونم، تــا مدرســه م چنــد روز یشــه،باورکن نمــ ینمــ -
 ...بگو  یدون یم یصبر کنم،تو رو خدا هرچ

تــا حــاال  يرفقــط مونــدم چطــو ،يخبــریهســت کــه تــوازش ب یــیزایچ هیشــه،ینم ينطــوریا -
 !ستیبرادرت ن انیک يدینفهم

... مــن  يکــه اون بــرادر شــوهر عمــه  دمیعمــه م شـن  يحرفــا نیاز بــ ســت،یدونســتم ن یمـ  -
 ...همه ش دروغ بوده دمیبعد فهم یبرادرم، ول کردمیفکر م لیاوا

 برادر شوهر عمه ت ؟ -

 ... دمیشن ينجوریمن ا -

 !!!اشت ند يکه من خبر دارم فربد برادر ییتا اونجا -

 !شک کنم ایدن نیا یبگم، به خدا حق دارم به همه چ یدونم چ ینم گهید -

 نزد؟ یوقت راجع به شوهرش باهات حرف چیه -

ـ  يا گـه ینه خودش نه کـس د ... نه  - ـ  یزد، مـ  ینمـ  یحرف هسـت   یکـه عمـه چنـد سـال     یدون
ــع ز  ــن اون موق ــرده، م ــم ــه ا  ادی ــم ب ــحواس ــچ نی ــوال  زای ــروقتم س ــود، ه ــ ینب ــ یم  دمیپرس

 ...گرفتم  ینم ی،جواب

 ...فهمم  یم -

 ... انهیباورکنم مهتابم عمه م بوده  دیدونم با یحاال اصال نم -

 يتـو هـم اسـم گمشـده      ،یهسـت  یتـو واقعـا کـ    دمیـ همـون فهم  قیـ اونو باورکن، من از طر -
ــابود ــا بچــه گ ،يم ــچهــره ت ب ــیخ تی ــ یل ــتاده   یفرق ــا عمــه ش فرس ــرو ب نکــرده، اون دخت

ـ   بودن خـارج از کشـو   بهـم همـه    دمیازش راجـع بـه تـو پرسـ     یر ، سـامان همـون روز اول وقت
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ــرا رددارم در مــو کنــهیفکــر م چــارهیرو گفــت ،ب یچــ  ینمــ...  کــنمیم قیــخــودم تحق يتــو ب
 ... کردم چقدر خوشحالم  داتیهمه سال پ نیبعد ا نکهیاز ا یدون

الم از قــبلم حرفاشــو بــاورکنم، االن حــ يتــونم همــه  یلــرزه، نمــ یبنــد وجــودم داره مــ بنــد
نــه ، دلــم  ایــبــرام، جــرات نــدارم بپرســم مــادرو پــدرم زنــدن  دهیــنم حیبدتره،درســت توضــ

ـ مـن بـا ا   اینشـه ، خـدا   رونیـ و دیـ روزنـه ام  نیخواد ا یم ـ    نی  يجـواب چطـور   یهمـه سـوال ب
 سرکنم؟

ـ  يدار - دنبــال اون  یحرفــاتو باورکنم،اصــال تــو واســه چــ     يچطــور ،یترســون یمنــو مـ
 ؟ يگمشده ا

ــدا ــربه يصـ ــت رو ضـ ــا انگشـ ــرزه در م يزدن بـ ــه لـ ــداممو بـ ــدر انـ ــدون ا ارهیـ ــهی، بـ  نکـ
فرسـتم،نگاهم سـمت صـفحه     یپتـو مـ   ریـ رو ز یگوشـ  کنمـو یکـنم تماسـو قطـع م    یخداحافظ

صــفحه رو  کــنمیفقـط فرصــت م ... صــفحه چــت مونــده  ي،هنـوز رو  شــهیم دهیلـب تــاب کشــ 
 ...آرووم بگم بله  قینفس عم هیکنمو بعد  کیکوچ

ــه ک  شــهیم صــنم باعــث يصــدا ــم حــبس شــدم آزاد بشــه ،اگ ــنفس ــود با انی ــب ــده  دی ــه زن ب
 ... کردمیموندم شک م

 ...تو  ایب -

 ؟يجان قرصاتو خورد یهست -

 ...آره خوردم  -

 ؟یکنیم کاریچ يدار -

 به توهم جواب پس بدم ؟ دیبا -

 ...یکنیکارمیچ يدار نمیآخه آقا نگرانت بودن ، گفتن بب... نه ... نه  -

 ...  گردمیطرح م يسر هینت دنبال  ياهنگ کردم، دارم توباهاش هم -
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 ...،دختره احمق فوضول  رهیگی، لجم م شهیصفحه ثابت م يرو نگاهش

 ... نیدیخواستم شروع کنم که سرکار خانم سر رس یتازه م -

 ...  ریآها باشه، پس شبت بخ -

 ...  ریشب به خ -

 !البته اگه بتونم  امینار بک شیهمه تشو نیبا ا کنمیم یبندمو سع یم چشمامو

 *** 

 یحوصـله بلنـد شـدن از تختـو هـم نـدارم، اصـال نمـ         یکـرده تـو تخـتم مچالـه شـدم، حتـ       بق
 چیکســو نــدارم تــا باهــاش حــرف بــزنم، هــ چیهــ! افتــاده یچــ يهمــه اتفــاق بــرا نیــفهمــم ا
ــس ن ــتیک ــ    س ــس م ــم آوردم ، ح ــده، ک ــوش ب ــه دردو دالم گ ــه ب ــالء دارم   یک ــو خ ــنم ت ک

 ... خدا يچه حس بد!مزنیدستو پا م

اه لعنــت بــه تــو ! تمــوم مونــد مــهیکــه حرفــامون ن فیــح کــنم،یعبــد فکــر م يبــه حرفــا بــاز
 ... لعنت به همه تون ...  انیک

ـ     ینداشـته، مـ   يگفـت شـوهر عمـه مهتـاب بـرادر      یم  یشـناخته ، مـ   یگفـت پـدرو مـادرمو م
ــ   ــن م ــال م ــوده دنب ــدتها ب ــت م ــا ا  یگف ــاه ب ــته، ناخودآگ ــگش ــده م نی ــر خن ــیفک  يرو نمیش

 !!! گشتنیمدت داشتن دنبال من م نیباورکنم تمام ا یعنی، دمیماس شهیهم يلبها

...  کنــهیم رییــتغ زایــچ یلــیخ زنــهیباشــم کــه عبــد ازش حــرف م یواقعــا مــن اون کســ اگــه
ســاال مثــل خـره بــه جــونم افتــاده   نیـ از همــه ،حــس نفـرت از خونــواده م کــه تمــوم ا  شـتر یب

 ... بود 
 

 یبــه خــودم مــ ینگــاه نــهیآ يتــو شــم،یهســت از جــام بلندم یکنــدنبــه هــر جــون  بــاالخره
ـ ا دیـ مگه من چند سالم کـه با  "ندازم  دلـم   "رو فقـط بـا خـودم قسـمت کـنم      ییهمـه تنهـا   نی
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ــه حــال خــودم م  ــاز ب ــ ســوزه،یب ــه کــردن ب شــهیهم یول ــاز نال ــه خــودم نه زاری ــودم ، ب ــب  بی
 هیــ یتــون یمــ يچطــور نیجــون، فکــر کــن ببــ تــردخ کنــهیرو دوا نم يزار زدن درد "زنمیــم

 " یکن دایپ زیراه گر

ـ بـه مغـزم فشـار م    شـتر یب یهرچ خـودت کمکـم کـن     ایخـدا ... رسـم یم جـه یکمتـر بـه نت   ارمی
... 

 "فصل سوم"

 ایـ شـد ، در  رهیـ بـه افـق خ   دویکشـ  قیـ نفـس عم  هیـ سنگ محبـوبش نشسـت،    کهیاون ت يرو
ـ  يصـخره هـا طنـاز    يپرتالطم بودو موجـا رو   ياز قطـره هـا  رو  ایـ کـردن، طعـم شـور در    یم

ـ نزد يادیـ کـرد ،ز  یخـورد خـوب حـس مـ     یکه بـه سـر و صـورتش مـ     ـ بود،نزد کی ـ  کی  یب
 ... ایدر ییپروا

ــو ــب نفسش ــدادو  رونی ــاال   هی ــمون ب ــه آس ــه ب ــرش خ يلحظ ــس ــد رهی ــ "ش ــازم راض ــه  میب ب
 " تیرضا

داشــت کــم کــم  ســت،ین زیمونــدن جــا شــتریدونســت ب یتختــه ســنگ بلنــد شــد، مــ يرو از
 ...شدیم کیهوا تار

ـ ... دیـ د نشیکنـار ماشـ   شـون یپر امویـ گذاشـت ت  رونیـ پاشـو از سـاحل ب   یوقت تامـل جلـو    یب
 ...رفت

 ! یمون کن ونهید يخوا ی، م رونیب يترمه جان باز بدون خبر اومد -

 ؟یدلم خوب زیسالم عز -

 :کنه گفت شیداشت مخف یکه تو دلش بودو سع یبا حرص امیت

 ... کنهیم یکارات آدمو عصب یول دایسالم ،ببخش -

 ! میندار یتو کل خوانواده آدم عصب!تو  یرفت یبه ک -
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 ... کدوم  چیمعلوم بود به ه د،یکه زده بود تو دلش خند یبه حرف ترمه

 ؟دردو دلت تموم شد؟ میحاال بر -

 گم شم؟ یترس یدنبالم؟ م ياومد یواسه چ -

ـ ترمه اگه  - ـ بشـه مـن طاقـت نم    تیـ زیچ هی ـ ،بـاور کـن ا   ارمی ـ اذ یلـ یخ تیـ خودخواه نی  تمیی
 ...کنهیم

ــا ســتین میزیــمــن چ - ــا... آق ــ  یضــیمر نی ــ یکهنــه شــده، باهــاش مــدارا م  یکــنم ،انقــدر ب
 ...نگران نباش يخود

ـ ت نیـ دروغ محـض ، ا  هیـ خودشـم بـاور داشـت کـه حـرفش       یول مفـرط تـو    يهـا  دنیکشـ  ری
 ...نداشت  یش نشون از خبر خوش نهیقفسه س

 ... شمیم ونهیدارم د یو ،از صبح از نگراننر ییخبر جا یب نباریباشه،اما تو رو خدا ا -

 ...خواهر  زیچشم عز...چشم -

و همـه جـا    شـه یکـه هم  يتنهـا موجـود   د،یبوسـ  امویـ عـرق کـرده ت   یشـون یجلو اومـدو پ  ترمه
 ...از وجودش یبودو شده بود جزئ شیحام

ــا تــو ح یوقتــ ــپ ــه  اطی ــت يخون ــا کیــگذاشــتن هــوا کــامال تار امی ــودو درخت نخــل  يشــده ب
ــ  ــره مخ ــا  یوفمنظ ــه نم ــود   شیرو ب ــته ب ــت...گذاش ــ امی ــه راه    یاخم ــر ترم ــت س ــردو پش ک

 ...افتاد

 ... دیچیتو فضا پ دهیناز سع يبعد صدا قهیدق چند

 ...که  یاز نگران میقربونت برم ؟مرد ياومد -

 یپســر،که کــارو زنــدگ نیــاز ا ن،اونیکــاراتون بــردار نیــدســت از ا نیخــوا یشــما هــا نمــ -
 ... کمی نیمن، اونم از تو،به خودتون مسلط باش شو ول کرد افتاده دنبال

 عوض تشکرت ؟ ،يرو دار یلیترمه به خدا خ -
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ــه ــع  ترم ــورت س ــو ص ــو رفت ــ دهیجل ــو د،یرو بوس ــ يب ــت م ــو... داد یمحب ــ يب ــو ،ینگران  يب
 ...خواهر نداشته ش 

 ...عمه سالم  -

 ؟يشدنگران ن نایتو مثل ا زم؟یعز يچطور...ماهت خانوم خوشگله  يسالم به رو -

ـ    نـا یدمـم ، ا  ریـ خـودتم ،کـال د   نینه عمه، مـن عـ   - شـلوغش کـنن    يخـود  یعـادت کـردن ب
... 

ـ  دویکشـ  نهیسـر مـاهکو تـو سـ     ترمه ـ     هیـ بـه ر  قیـ نفـس عم  هی از  یهـاش فرسـتاد، اونـم جزئ
 ...وجودش بود 

 ده؟یماهان کجاست سع -

 ...بره اردو دیبخره ، فردا با یخوراک رونیبا محمد رفته ب -

 ...چند روزه چقدر ذوق داره بچه ما  نیا دمیش، دعمه به فدا -

ـ     يرو ــ  یضــیاز مر یتخـت بــه پهلـو جابــه جـا شــد، نگران ـ  یبابـا عل ــ  هی  یلحظــه هـم آرووم نم
 یشــده بــودو نمــ یمقــدار دچــار فراموشــ هیــ ســویهــا هــم کــه مــادرش گ یذاشــتش ، تــازگ

 ...باشه  یتونست مثل قبل خوب مراقب عل

کـنن   یتـا همـه بـا هـم زنـدگ      نجـا یا انیـ گفتـه بـود کـه ب    ترشـ یبار ب گه،هزاریدنده بودن د هی
ــ ــاریز یول ــ رب ــ ینم ــتن کــه نم ــ  یرف ــودن ول ــادرخودش ب ــدریا نکــهیازا یرفتن،پــدر م ــ نق  یب

دود زده تهــران کــه بهتــر بــود  يبــود از هــوا یهرچــ نجــایا يشــد،هوایم یفکــر بــودن عصــب
ــا گ ــوی،ام ــ س ــ یو عل ــ  چیه ــر نم ــوره حاض ــن   یج ــون دور بش ــدن از شهرش ــدل... ش  ینگرون
 ... شده بود  شتریروزا ب نیهاش ا

ــتریب ــ 14از  ش ــال از اون روز م ــت ، از اون روز یس ــم  يگذش ــون تص ــه ش ــه هم ــرفتن  میک گ
ــب ــنن، اون روزا هســت یزنــدگ نجــایا انوی ــودو حســاب  زشیــعز یک هــم  یدوســالو رد کــرده ب
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ــاز ــر  گوشیب ــود ،دخت ــده ب ــق در يش ــه عاش ــک ــ  ای ــود و سرکش ــش ب ــب شیو تالطم اون  هیش
ــ ــور    زد، یم ــد، چط ــرده ش ــاز فش ــبش ب ــو ازش     يقل ــم جونش ــدا ه ــدماه خ ــرض چن در ع

بـدون اونـا بتونـه بـازم ادامـه       شـد یکـرد، اون موقـع هـا بـاورش نم     دیـ گرفت هم نفسشو ناپد
ـ ..ادیـ زود از پـا درم  یلـ یخ کـرد یبده،فکر م امـا  ...  یلـ یاز اون سـاال گذشـته بـود ،خ    یلـ یخ یول

تــو دلــش ســو ســو  يدیــام هیــهنــوزم ... دیکشــیاون هنــوز زنــده بــود ،هنــوز داشــت نفــس م
 ... زد  یم
 

ــا ــش رو مال نهیکــف دســت قفســه ســ ب ــ، چقــدر مــدام درد داشــت ا دی ــد ...روزا  نی مگــه چن
کــه  يدرد یجــور دردا داشــت ، ولــ نیــتحمــل ا ویــریفاصــله بــا پ ایــدن هیــســالش بــود هنــوز 

ــ  ــود چ ــود شــب  ؟یروحشــو خــراش داده ب ــه باعــث شــده ب ــ هیاون ک ــپ هی ــاد ســال رزنی ه هفت
 ... ههم نداشته باش زاشویعز يحوصله خنده ها ی،حت

ــع ــردیم یهرچندس ــاد ک ــ   يع ــه، ول ــراه باش ــون هم ــده و باهاش ــه ، بخن ــا یرفتارکن ــش  نی نق
 ...  زدیرو گول نم یکس چیکردنا ه يباز

ــو ناپد بعــد ــه ت یهرچــ یشــدن هســت دیــرفــتن محراب ــب ــا بــذاره تنهــا  امی  ییالتمــاس کــرد ت
اجـازه   گـه یوقـت د  چیبـر علـت بـود ،هـ     دیـ هـم مز  دهیسـع  نذاشـت، البتـه   امیـ کنـه ت  یزندگ

 ... نداد بعد اون شب ترمه تنها بمونه

پــر از عشقشــون  یکــه زنــدگ يهنوزتــو همــون خونــه ا یرفــتن محــراب ،ترمــه و هســت بعــد
اونـا تـا    يخونـه   ادیـ خواسـت کـه ب   یمـدام از ترمـه مـ    امیـ رو شروع کـردن مونـده بـودن ، ت   

زجــه  رفت،مــدامینم ربــاریرقمــه ز چیترمــه هــ یباشــه ،ولــهواشــون رو داشــته  شــتریبتونــه ب
 هیشــب ده،یکشــیباشــه کــه محــرابش نفــس م ییعمرشــو جــا یخــواد بــاق یمــ گفــتیم زدویــم
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مـدت بـه حـال خـودش باشـه ،       هیـ نبـود، همـه گفـتن بـذار      يمجنونا شده بود،رفتـاراش عـاد  
 ...قبول کرد اممیت

ــ  دویخبــر بهشــون رســ یوقتــ یشــدن هســت دهیــدزد ،بعــدیاون شــب ، اون شــب لعنت...  یول
ــ ــر   مهیسراس ــه نف ــه اون خون ــوندن ب ــون رو رس ــه   نیخودش ــده ک ــش ــقو   هی ــر عش روز مظه
 ...جون ترمه روبرو شدن مهیبود ، با تن ن یدلدادگ

 بود، يکه به سرو صورتش زده بود کار ییها ضربه

 . بود صیزخما تو سرو صورتش قابل تشخ يهمه سال جا نیبعد ا هنوز

 ...لحظه هم ترمه تنها بمونه هی ینذاشتن حت دهینه سع امینه ت گهیداون بود که  بعد

هــا اومــد  ونــهیهــم بــود ، همــون روزا بــود کــه فربــد مثــل د گــهیداســتان مرمــوز د هیــ یولــ
دلشــو، ترمــه  زیــخواســت عز یشــده بــود، اون مهتابشــو مــ دیــسراغشــون، مهتــاب بــاز ناپد

 زشیـ مهتـاب دوسـت عز   کـرد یمچـه کـار    دیـ با د،حاالیرسـ  یداشت بـه مـرز جنـون مـ     گهید
 !کسش اونم حاال نبود نیتر زیخواهر عز

ـ مثـل  ... زده ؛فقـط نبـود    بشیـ شـبِ کجـا غ   هیـ دونسـت مهتـاب    یکـس نمـ   چیه شـبح نـا    هی
ــ    یشـده بــود، زنـدگ   دیـ پد امــا ... شـد   دهیازهـم پاشــ  یواقعـ  یشـون، خونــواده شـون ،بـه معن

ـ  نیـ ن، امهتـاب بـاهم   ویممکن بـود بـه فکرشـم برسـه کـه هسـت       یکمتر کس فـرض محـال    هی
 !!!بود

ـ  مارسـتانا، یب يهمـه   يکـردن، بـه همـه جـا خبـر دادن، تـو       جستجو همـه دوسـتا و آشـنا     نیب
 ... کردیم خیکه فکرشم مو به تن آدم س ییها ،آخر سرم سرد خونه ها و جاها

ــ  يجــا خبـر  چیهـ  امـا  کـه همــه   گشــتیازش م يرد هیـ داشـت دنبــال   سیاز مهتــاب نبـود، پل
ــ ــرا یچ ــهیهم يب ــ ا ش ــد و هرچ ــابود ش ــرف اون ن ــوط م یز ط ــه اون مرب ــدیب ــو ش ــن  يت ذه

 ...مدفون شد  انشیاطراف
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ــطــرف  از ــ  هی ــر رس ــد  دیشــخص ناشــناس خب ــا عشــق ق ــاب ب ــاز ا شیمیکــه مهت ــرار  رانی ف
گذاشـتو   شـه یهم يدنبالشـو نگرفـت، بـرا    گـه یکرده، پرونـده همـون جـا بسـته شـد، فربـد د      

مهتــاب  دیوســط شــا نیــا ره،یــبگ دهیــدتونســت اشــتباهات مهتــابو نا یرفــت، مگــه چقــدر مــ
 !همه باخت شترازیب

ــدرو ــه مخفــ    پ ــونو از هم ــادرش خودش ــو د یم ــهیکردن ــراوده ا چیهــ گ ــاه يم ــس  چیب ک
شــون  یتنهـا دلخوشـ   دیهـم قطـع کـردن ،شـا     سـو یو گ یرابطـه شـونو بـا علـ     ینداشـتن ، حتـ  

ـ ا ـ ، با نِیرو ببــ یـی آبرو یو بــ ییرسـوا  نیـ نبـود تــا ا  زشــونیبـود کــه محـراب عز   نی فکــر  دی
 ... ادناز دست د شهیهم يمهتابم مثل محراب برا کردنیم

*** 

 ... رمایمن دارم م رونیب يایب يخوا یعمه نم -

ــ  شــهیماهــان هم يصــدا دنیضــعف رفــت ، شــن دلــش ــده ب ــود، خن ــذت بخــش ب ــراش ل  یب
 :زدو گفت یجون

 ...دلم  زیعز امیعمه به فدات، دارم م -

ــود ، چشــماش دق ســتادهیپشــت در ا ماهــان کــه ترمــه بــراش  يزیــبــود، چ امیــت هیشــب قــایب
 ...داد یجون م

 ؟ییآقا ير یکجا م يدار -

 بهت نگفت؟ دهیمامان سع گه،یاردو د -

 ! يدونستم امروز قرار بر ینم ی، گفته بود، ول زمیچرا عز -

 ؟یکنیقرآن ردم م ریعمه از ز -

 ...تو جون بخواه پسر قشنگم  -
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ــنگ  ماهــان ــده قش ــش    یخن ــه بغض ــرد، ترم ــت شــا ک ــه هســت  دیگرف خودشــم بــود   یاگ
 ...رسوند یخنده هاش قشنگ بودو اونو به عرش م نطوریهم

ــه ــ     ترم ــود ول ــده ب ــالش نش ــوز ده س ــاد، هن ــان راه افت ــر ماه ــت س ــاقل  یپش ــر ع ــود  یپس ب
هــم از  یسـه ســال  نکــهیماهـک بــا ا  کرد،امــایمردونــه و بــا ابهـت رفتــار م  ام،یـ ،درسـت مثــل ت 

 یمــ دهیســع یبچــه گــ ادیــهــاش همــه رو  یدنــدگ هیــو  يماهــان بزرگتــر بود،امــا خودســر
 نداخت

 
  "فصل چهارم"
 

  یهست
 

ـ  جـه یکمتـر بـه نت   ارمیـ فشـار م  شتریبه مغزم ب یهرچ  يممکنـو تـو   يراهـا  يرسـم ،همـه    یم
ـ  یازم بـر نمـ   يکـار  ییکـنم ، خـودم کـه تنهـا     یمـ  نیذهنم سبک سـنگ  کـه   اهمیـ بـه برد  اد،ی

 !رمیکمک بگ اریبتونم از مه دیه،شاکنیم يبه خاطر دوستش هرکار ست،ین ینانیاطم

ـ  يدونـم چطـور   ینم ـ از بق شـتر یب یول ـ  ادیـ ز کسـش یر!بهـش اعتمـاد کـرد     شـه یم هی بـه   یول
 ...ارزه یامتحانش م

 ...نه  ایبرگشته  اریدونه مه ی، اون حتما م انیبرم سراغ ک رمیگیم میتصم

 ... ستین يخبر چیاما ه ستمیا یم قهیدو دق یکی...  ادینم ییزنم، صدا یم در

 رم سروقت صنم یحوصله م یب

 اومده ؟ انیکه ک یگفت... صنم  -

 ...هست برگشتن  یساعت میآره خانم ن -

 !، انگار قفل  کنهیدروباز نم زنمیدر م یپس چرا هرچ -
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 رن؟یگیدارن دوش م دیشا -

 !کردیدر اتاقشو قفل نم گرفتیقبال دوش م -

ـ  دیاز دست تو دختر، خب شـا  - ـ   دا یکـار شخصـ   هی البـد کارشـون تـو    ! دونـم  یشـتن ، چـه م
 ... دهیحموم طول کش

 ..نگاه چندش آور بهش بندازم  هی شهیکه باعث م کنهیخنده مسخره م هی

 گم؟ی؟ مگه دروغ م هیچ -

 ...باهاش دارم  یدوباره در بزنم کار واجب رمیم... خجالت بکش -

ــونه ــ يا ش ــاال م ــده ا  یب ــا خن ــدازه و ب ــه رو ين ــرده   يک ــاخوش ک ــبش ج ــارش ل ــغول ک مش
 ... شهیم
 

 ... شهیبرعکس تصورم درباز م دم،یتکون م رمویگیدرو م رهیدستگ دوباره

 یطیخـواد فکـر کنـه منتظـرم تـا اونـو تـو هرشـرا         ینـدازم ، دلـم نمـ    یمـ  ریسرمو ز بالفاصله
 ... نمیبب

 ... در قفل بود،فکر کردم هنوزم بسته س  دیببخش -

 ؟ يدار کاریچ نمیتو بب ایب ؟یانداخت ریچرا سرتو ز -

ـ یسـرو صـورت خشـکش و لبـاس ب     به  ياثـر  چیهـ  کـنم، یتـنش نگـاه م   يکـه هنـوز تـو    یرون
 ...ستیزد ن یکه صنم ازش حرف م یمزخرف يانجام کارا ایاز دوش گرفتن 

 گهیم دیکه ازش بع یکه با لحن آرووم کنمیقفل بودن در فکر م لیبه دل دارم

 شده ؟ يزیچ -

 هان ؟ -

 ؟ يگردیم يزیدنبال چ -
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 ؟يدرو چرا قفل کرده بود -

 ؟ کردمیقبلش باتو هماهنگ م دیبا -

ـ منظـور م ا !واسـه خـودت    یگیم یچ - وقـت   چیدر اتاقـت هـ   ینبـود، آخـه خونـه کـه باشـ      نی
 !تعجب کردم نیواسه هم ست،یقفل ن

 ...کار داشتم  -

 ...شدم  حیباشه توج -

 "مطمئن  یلیخ يآقا يرو پنهون کرد یاتاق چ نیفهمم تو ا یباالخره که م"

 ؟ یپس اون تابلو کجاست ؟ برش داشت انیک -

ـ بـرم ب  دیـ دختـر جـون؟ حرفتـو بـزن ،با     يدار کـار یکـارا چ  نیتو به ا - ـ  رونی  يقـرار کـار   هی
 ...دارم 

 ... شهیم زونیم آو افهیندارم، ق یحس خوب رونیخواد دوباره بره ب یم نکهیا از

 ؟ يتو که تازه اومد -

ــم ــ يجلــو ادوی ــهیا ي، بــرا ســتهیا یروم م ــخــوب بب نک ــرمو بــاالم  نمشی ــ رمیگیس  ی، ول
 ... لرزونه  یچشماش تنمو م يسرد

 ؟ یشینگرانم م -

 ...داره  یمعلوم که نه ، چه ربط -

 ...شد  يطور هیچشمات  رونیخوام برم ب یگفتم م -

 ...نه  -

 گذره ؟ یم یچ کتیهان؟ تو ذهن کوچ يفکر کرد یجوجه کوچولو با خودت چ -

 ... رهیگیدستش م يموهامو تو نیو پائ ارهیم بهم زدن دستشو باال مچش هی يتو

 ... رهیگیم
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 ... شمیمثل ابر... چقدر نرمن  -

ــاش ، نمــ شــمیم جیگــ ــامن  یاز حرف ــفهمــم ب ــا خــودش حــرف م ای ــهیداره ب ــ زن انگــار  ی، ول
 !!!از لطافت گفتن انویک! ستیحالش خوب ن

 ...مزاحمت شدم  دیببخش... برم  دیبا -

 "چه دستاش سرده"کنم  یم خی،  رهیگیت آزادش بازومو مدس با

 ؟ یفرار کن يخوا یبازم م... کجا عروسک  -

 ؟ یبا من -

ــه،یتنــگ م چشماشــو ــ کن ــار د هی ــه صــورتم نگــاه گــهیب ــ یب ــدازه، چشــماش م یم  گــرده،ین
 ...ستیاون حالش خوب ن... فشار دستاش مورمور شده  ریپوستم ز

 گمیم دوباره

 ؟ یبا من انیک -

ـ  سـت، ین يخنـده هـاش عـاد    شـم، یم يجور هیخنده،  یم حالـت خـاص    هیـ بـه صـورتش    یول
 ... کنهی، فاصله رو باز کم م دمیکه تا امروز ند ی،حالت دهیبخش

خـوام بـازم    یهـم نمـ   یخواد نعـره بـزنم، تـرس وجودمـو پـر کـرده، از طرفـ        یکم دلم م کم
 يبــاز نیــمــن ا...  کنــهیم تمییــداره اذ یبــده، ولــ يخــواد منــو بــاز یمــ دیمســخره م کنه،شــا

 ...مسخره رو دوست ندارم

 !دمیند ينطوریوقت اونو ا چیحاضرم قسم بخورم ه... کنه کاریخواد چ یخدا م...

زنـه   یصـورتم مـ   يقلـبم تـو   کـنم یحـس م  ره،یـ گیجلـو تـر، ضـربان قلـبم اوج م     ارهیم سرشو
 ... ، حالت تهوع دارم 

 ؟ یکنیم کاریچ يدار کنم،یخواهش م انیک -

 !!!نکنه حماقت کنه ... ندارم  دنمیکش غیجرات ج یبه شماره افتاده ، حت نفسم
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ــ ــار م  یهرچ ــه ک ــوان دارم ب ــگیت ــ، نبا رمی ــذارم ب دی ــترازایب ــر نیش ــو   میتحق ــک ت ــه، اش کن
 ...کاسه چشمم پرشده 

 ... کوبمیش م نهیبا مشت به س کشمویم رونیاز حصار دستاش ب خودمو

 ... بـــرو...اربرو کن...  ونهید یکنیم کاریچ يدار -

 ؟ يدیترس -

 دبترسم؟یبا یچ يبرا -

 ... یهست يلرز یم يدار...  دهیرنگت پر -

ــنم ــگیگــر م ت ــه گمــون ا  رهی ــدت ب ــهی، تمــوم م ــا نک ــو ج ــ يمن ــتم  گــهینفرد هی ــه داش گرفت
 ... زدمیخودمو گول م

 !!!رفتاراشو هضم کنم ، آخه چطور ممکن نیا يچطور

 ...بذار برم  ستیحالت خوب ن -

 ؟يکرد خیلم خوبه، چرا حا -

 ... انیک یکنیم تمییاذ يدار -

 ... انیبگو ک گهیبار د هی -

 !امشب چش شده؟ نی، ا کنمیکم کم به سالمت عقلش شک م دارم

 دهیو تکونم م رهیگیمات چشماشم که بازومو م نطوریهم

 ... گهیبار د هیفقط  -

 نکــهیاز تــرس ا دهیــم مبــاز تکــون! خنــده داره  یلــیمــن خ يمونــده خــواهش کنــه، خــدا کــم
 گمیبکنه م گهید تیخر هینکنه 

 ...بذارم برم  ان،یکنم ک یخواهش م -

 ؟یشیم تییاذ يدار -
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 ...آره  -

ــ کــمی،  ســتادمیشــده؟ مــن فقــط کنــارت ا یچــرا ؟ مگــه چــ - چــرا  ن،ینوازشــت کــردم هم
 ... یبش تییاذ دیبا

ــ ...  ــق روان ــ...  یاحم ــوا یم ــ  يخ ــرف بکش ــور  ای؟خدایازم ح ــاال چط ــبا يح ــم   دی ــش بگ به
 ...ترسونه  یچشمات، طرزت نگاهت که منو م

 ؟ کنهیم تتیداره اذ یچ گه،یبگو د -

 ... نیخواد برم اتاقم هم یفقط دلم م ست،ین يزیچ -

بــاز  رم،یــگیمــدام نفــس م نی، هنــوز بــدن لــرزه دارم، واســه همــ کنــهیم یسرمســت ي خنــده
 ...کنهیم رمیغافلگ نباریا یول رم،یخواد بم یجلو، دلم م ادیم

 ... کشهیو آرووم م رهیگیلپمو م کشنیکه لپ بچه هاشونو م ییبابا ها مثل

 !آخه  یشیبزرگ م یپس تو ک -

 برم؟ -

 ؟ یرفتن مشتاق يکه حاال انقدر برا ياومد یچ ياصال برا... برم ...برم .. اه  -

 گمیمنه ؟با من من  ایبرگشته  اریخواستم بدونم مه ی، هان م ارمیمغزم فشار م به

 نه ؟ ایبرگشته  اریاومدم بپرسم که مه -

 ...کنه  یغرش م یببرزخم هی مثل

 ؟  یهمه وقت منو گرفت نیسوال مسخره ا نیا ياحمق ، برا -

ــ تعــادل ــاتم ن یروان ــه اثب ــداره، ب ــن ــرا ...  ســتین يازی ــر کــرده ب ــس فک ــ يپ ــو  یچ ــدم ت اوم
 اتاقش؟

 ...  رونیبرو ب -

 برم؟ -
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ــ بــذا یگفتــیســاعت نم هیــمگــه  -  چیر بــرم، حــاال بــرو، بــذار تنهــا باشــم، بــرو بچــه ، بــرو، ه
 ... ستین يدیوقت به تو ام

 ...من هنوز جوابمو نگرفتم  یول -

  گهیم يخفه ا ییطرفم، چشماش سرخ سرخ شده، با صدا گردهیبرم دوباره

 ...برگشته  -

 ... کنمیباالخره نفس حبس شدمو آزاد م امویم رونیاز اتاق ب گمویم یاوهوم

 ...تونم بشناسمش  یوقت نم چی، ه هیک گهید نیا...

ــر ــتن مه خب ــبرگش ــث م اری ــهیباع ــه  ش ــدو نقــ   يهم ــات ض ــا رو   ضیاحساس ــه ه اون لحظ
 ماجرا کنم؟ نیاونو وارد ا يچطور نکهیا يفراموش کنمو تمرکزمو بذارم رو

 "شکرت ایباالخره صبح شده ، خدا "امیم رونیزنمو از تخت ب یم یغلط توجام

 ...شهیکه تماس برقرارم خورهیسه تا بوق م رم،یگیم ارویمهشماره  عیسر

 ... یسالم منم هست -

 بانو؟ یاز ما گرفت یما ،چطور شده سراغ يکوچولو يسالم بر آهو -

 مسافرت ؟ ير یم يدار يچرا بهم نگفته بود ؟یبرگشت یک -

 کرده ؟ ينامرد شهینکنه مثل هم! گفتم بهت بگه انیاومدم، به ک روزید -

 ...تو خونش  ين که نامرداو -

 ... مایحرفا نداشت نی، از ا يباز که بدشد -

 شه؟یمشکل دار م گمیمن که م ستین یمشکل یگیتو م -

 ؟ يدار کاریچ هیتو خوب باش، به بق -

 از مهرسا چه خبر؟ -

 شده؟ یچ یبگ يخوا ینم...  يخوبه ، مشغول نامزد باز -
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 ؟یکنیکالسارو شروع م یک -

 گ شده؟دلت برام تن -

 ...نکن ، جوابمو بده  تییاذ -

 خوبه؟ گهیاول هفته د -

 ؟يامروز وقت دار يزودتر،برا شهینه ، اگه م -

 ...خوب مچتو گرفتما ... یگفتم دل تنگم يدید -

ـ  هیـ ، تـو دلـم    دهیبلنـد سـرم   يقهقهه  هیو  گهیم نویا  یمـ یبـا لحـن مال   کنمـو ینثـارش م  یروان
 گمیم

 ... کنمیخواهش م،  ایکارت دارم ، امروز ب -

ــ - ــارو اول جــوون يچطــور نیبب ــدرگ یم ــهیاحساســات م ری ــوا  کن ــو نخ ــا ، بعــدا اگــه من  يه
 ...جواب مامانمو بده  دیبا یبشم ،ک یدچار شکست عشق

 ...يبهت ساخته ها، قبال مالحظه کارتر بود یلیسفر خ نیا نکهیمثل ا -

 ...بود  یعال یلیآبو هواش که خ... آره  -

 ؟ يایحاال م -

 ...ساعت شش منتظرم باش  يباشه، برا -

 ... کنمیممنون، جبران م یلیخ -

 ...گفته باشم  شماینم یها راض یراحت نیمن به ا -

ــ کــنم،یتماســو قطــع م گــهید ــاز نطــوریخــواد هم یاگــه دل بــه دلــش بــدم م  يبــه مســخره ب
 ...هاش ادامه بده 

 
 ؟یکنیحاال بهم کمک م -
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ــ  تمــوم ــ حیمــدت کــه داشــتم بــراش توض ــه لبــام خ یم ــدادم ب ــودو چ رهی ــب ...  گفــتینم يزی
ــیخ ــ یل ــ  یم ــا نم ــه ، واقع ــه  یترســم مخالفــت کن ــونم هم ــام يت ــه  يدواری ــرآب رفت ــامو ب ه
 ! نمیبب

 ار؟یمه یگینم یچیچرا ه -

 ... مشکل  کمیباورش  -

 قابل باور برات ؟ ریماجرا غ نیا یچرا ؟ چ -

 ؟یکرده؟ اتفاق داتیپ يچطور -

 ... گفتیم نطوریا -

 !یکردم انقدر زودباور باش یکر نمف -

 ...ندارم  يا گهیمن ، چاره د دیام يمجبورم بهش اعتماد کنم ، اون تنها روزنه  -

 شه؟یم یبفهمه چ انیاگه ک یدون یم -

ـ م -  دایــبـرام پ  یراهـ  هیـ دردسـر بنـدازم، فقـط     يخـوام تـورو هـم تــو    یبـاور کـن نمـ    دونم،ی
 ...کن تا بتونم رو در رو باهاش حرف بزنم 

 ...فکر کنم  دیبا -

 ...برزخ بمونم  يتو نطوریمن هم يبذار يخوا یم یعنی؟  یبه چ -

ـ یتو هنـوز خ  - ـ   یلـ یخ ،یهسـت  یجـوون  یل رو زود بـاور   یهمـه چـ   دیـ نبا ،يتجربـه ا  یخـامو ب
ــ ــ ،یکن ــ یم ــ یدون ــک نیخــود هم ــال ممکــن ا  انی ــچقــدر دشــمن داره، اص ــارو  نی از  یکــیآق
 ... بزنه انیبه ک گهیزخم د هی يرنطویافراد فرستاده باشن تا ا نیهم

ــوعو پ يدار - ــچیموض ــیم دهی ــ  ،یکن ــه چ ــ یاون هم ــادرمو ،    یرو م ــدر و م ــم پ ــت، اس دونس
 ... گهید يزایچ یلیو خ نجایبا عمه م اومدم ا نکهیا
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ـ کـار ز  دنشونیفهم - تـونم   یمـ  ،یکـنم هسـت   دتیـ خـوام نـا ام   ی، مـن نمـ   سـت ین یسـخت  ادی
ــه ا ــدر ب ــنم چق ــ نکــهیدرك ک ــو یبفهم ــخون ــا ک ــاحت نیادت واقع ــ يدار اجی ــو  ی، ول اگــه راه

 یافتنیــدســت ن يآرزو هیــبــه  لیدوبــاره خونــوادت تبــد دنیــد شــهیهم ي،بــرا ياشــتباه بــر
 .. کنهیبرات ممنوع م دنمینفس کش گهیبفهمه د انیاگه ک... شهیم

فکــرکن اگــه اون برگــرده و مــن نتــونم  نمیــبـه ا  یولــ کنــه،یم نکــارویدونــم، مطمئــنم ا یمـ  -
زنــده بودنــو  نطــوری، مــن اصــال ا شــهیتمــوم م شــهیهم يبــرا یحــرف بــزنم همــه چــباهــاش 

 یمــ یبعــدش چــه اتفــاق ســتیمهــم ن گـه یبفهمــه ، د انیــاگــه تالشــمو بکنمــو ک... خــوام ینمـ 
ــع د  ــل اون موق ــه ، الاق ــهیافت ــ گ ــود شیپ ــرمنده ن مخ ــتمیش ــ  س ــرا ه ــه چ ــار چیک ــرا يک  يب

ـ   دنید ـ  یدوباره اونا نکـردم، ول  یراهـ  هیـ بـد واقعـا راسـت بگـه و     درصـد فکـر کـن کـه ع     هی
 ....اون وقت ...  نمیکنه تا من بتونم دوباره مامان ترمه رو بب دایپ

ــاه ــبعــد زدن ا ناخودآگ ــ  نی ــه ، خ یحــرف بغضــم م ــیترک ــع یل ــمو   یس ــوددار باش ــردم خ ک
 ...شکست  یباالخره اون بغض لعنت یمثل بچه ها رفتارنکنم ول

 گهیذاره و آرووم م یدستام م ي، دستاشو رو زنهیپام زانو م يجلو اریمه

ـ  یباشـه قبـول ، اصـال بـه درك مگـه چـ      ... اشـکارو   نیهدر نده ا -  یلـ یمـن دل ! خـواد بشـه   یم
 یمــ نطــوریاگــه خــودت ا یفقــط بــه خــاطر تــو ، ولــ مینــدارم، نگــران انیــاز ک دنیترســ يبــرا
 ...راحت  التی، همه جوره هستم، خ يخوا

 " يه هوامو دارممنون ک ایخدا "خندم یم ه،یهق هق گر ونیم

 ؟ کنهیقبول م یمطمئن اریمه -

ـ   هیـ دونـم تـو وجـود اون دختـر چ     ینمـ  زنـه، یحرف مهرسـا حـرف نم   يرو -  انمیـ ک یکـه حت
 ! زنهیحرفش حرف نم يرو

 ... ترسمیم یلیمن خ یول -
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 ؟یبش الشیخیب يخوا یم -

 ...نه  -

 ينـدار  يرو هـم از خـودت دور کـن ، تـو قصـد بـد       یمنفـ  يهـا  يپس محکـم بـاش، انـرژ    -
 ...افته  ینم یاتفاق چیمطمئن باش که ه

 ...ممنون  یبابت همه چ...  دوارمیام -

 ...نکردم خانوم کوچولو  يکار -

 گه؟ید زنهیپس مهرسا خودش زنگ م -

ــگ مــ  ... آره  - ــب زن ــه ک  یش ــه ب ــزن ــرا انوی ــوت م   يب ــب ازت دع ــردا ش ــهیف ــش  کن ، به
 ... باشه انیدم که درجر یم حیتوض يحدود هیموضوعو تا 

 ...بازم ممنون -

 ...برم ، کالس امروزم که کنسل شد  گهیمن د... نداشت  یبازم قابل -

ــده ــه ا ي خن ــ يمردون ــد م   یم ــاش بلن ــه و از ج ــهیکن ــه ا  ش ــه تق ــه در مــ  يک ــوره و  یب خ
 ...شهیصنم تو چهار چوب در ظاهر م یگوشت کلیبالفاصله ه

 ن؟یریم نیخان دار اریمه -

 بود ؟ يبله، امر -

 شه؟یم یپس کالس چ! يزود نیبه ا -

 ؟یچ یعنی -

 ...ومدین ییصدا چیآخه ه -

 شما تکرار کنم؟ يبارم برا هی نیخوا یبود ، م يجلسه امروزمون تئور -

 گهیو م دهیبه سرو گردنش م يقر صنم

 ...ستین يازینه ، ممنون ، ن -



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 130 

 گهیوم زنهیم یکه صنم متوجه نشه چشمک يو رو به من جور زنهیم يپوزخند اریمه

حتمـا باهـامون    دیـ فرداشـب آمـاده بـاش ،با    يسـفارش نکنمـا بـرا    گـه یجـان د  یخب هست -
 ؟يایب

 دمیمثل خودش ادامه م شمویمنظورش م متوجه

 ..شناسم  یرو نم ی، آخه من که کس شهیباور کن روم نم -

 ... یشیآشنا م ياییخب م ؟یگیم يدار یچ یهست -

 ! دهیکه اجازه نم انیک -

ــرف مه ياون رو - ــ ح ــرف نم ــا ح ــ     یرس ــب م ــس فرداش ــه، پ ــع باش ــاطرت جم ــه ، خ  یزن
 ...دنبالت امیراحت کنم خودم م انمیک الیخ نکهیا ي، برا نمتیب

 ...باشه ممنون  -

 ست؟ین يخب صنم خانم امر -

 ...نه آقا به سالمت  -

 ...ایبه اربابتم سالم برسون،حواستم باشه گزارشتو درست بهش برسون -

 ...بارونش کنه  ریت نیا شترازیب اریتا مه ستهیا ینم گهیو د کنهیم یاخم صنم
 

 نت تا به عبدم خبر بدم، چراغش مثل دفعه قبل روشن يرم تو یم عیسر

 آقا عبد؟ نیخوب -

 ...شدمیم دیداشتم نا ام گهید... منتظرت بودم  یلیممون ، خ -

 !رو در رو باهاتون حرف بزنم  دیمن با -

 ؟یکن دایپ یراه یباالخره تونست -
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ــو - ــ يآره ، ت ــه ک     هی ــتم ، البت ــرار گذاش ــتام ق ــا از دوس ــد ت ــا چن ــتوران ب ــرس ــون  انی روش
 ...نیشیم یمعرف اریشناخت کامل داره، شما هم به عنوان دوست مه

 ه؟یک گهید اریمه -

ــم پ - ــمعل ــســاله ک نیهســتش، و دوســت چنــد انومی ــونم  ... انی ــا بت ــک کــرد ت اون بهــم کم
 ...بدم  بیقرارو ترت نیا

 ...لحظه بودم  نیجان ، چقدر منتظر ا یهست يخوشحالم کرد یلیخخوبه،  -

 ... نمتونیبیبرم ، خواستم زودتربهتون خبر بدم، فردا م دیبا گهیمن د -

 ... خداحافظ  ر،یروزت بخ نمت،یمشتاقم باز بب یلیخ -

ــهید ــچ گ ــوینم يزی ــط  گم ــفق ــداحافظ هی ــکلک خ ــ یش ــاد  یم ــاش از اعتم ــتم، ک ــه  يفرس ک
 !!!نشم  مونیبهش کردم پش

 
 خودش خبر داره ؟ -

 بهم نگفت ؟ يزیپس چرا چ -

 ؟  شهیم یچ نمیباشه ، بب -

ــن ک  زل ــه ده ــزدم ب ــول م   انی ــاالخره قب ــم ب ــا بفهم ــهیت ــ کن ــه ای ــ!ن ــاطبش   یم ــم مخ دون
ـ  رو  یینهـا  جـه یفقـط منتظـرم تـا نت    گـه، یبهـش م  یداره چـ  قـا یدونـم دق  ینمـ  یمهرساست، ول

 ...بفهمم 

 ...ایکنیم م ونهید يباشه ، باشه، مهرسا دار -
 
ــر از همــه م - ــه بهت ــتوک ــاز ا یدونی ــاز نی ــدم م يمســخره ب ــا ب ــه ــزن ،  اد،ی اصــال حرفشــم ن

 ...تونم کنسلش کنم  یعنوانم نم چیمهم دارم، به ه یلیخ يقرار کار هیتازه 
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آب  اریــفرسـتم، فقـط دعـا کـن دسـتم بـه تـو و اون مه        یرو مـ  یخـب، قبـول ، هسـت    یلـ یخ -
 ...کاه نرسه  ریز
 
 ...سالم برسون خداحافظ  -

 ...سمت من  گردهیذاره و برم یم یعسل زیم يرو رو یگوش

 ؟یخبرداشت -

 ... ساده ست  یمهمون هیعصر قبل رفتنش بهم گفت،  اریمه -

 بشنوم ؟ گهید یکیاز  دیمن با ؟يبهم نزد یپس چرا خودت حرف -

 بهت گفته ؟ زوینبود ، تازه صنم که همه چ يازین -

 گهیم یو با لحن محکم کنهیگ متن چشماشو

ــا  - ــه وظ ــل م فشیاون داره ب ــه،یعم ــرا   کن ــو چ ــت ــگینم ادی ــه    يری ــوب ب ــه خ ــوهم اگ ؟ ت
 ...ادینم شیپ نمونیب یمشکل چیه گهید یزنم عمل کن یکه م ییحرفا

ـ ! جدا ؟ - ، اون مسـتخدم خونـه سـتو مـن خـانوم       يرو متوجـه نشـد   يزیـ چ هیـ انگـار تـو    یول
 ... میل هم باشنداره مث یلیخونه ، پس دل

 !؟ یچ -

 رهیـ گشـاد شـده و خ   یچشـمام حسـاب  ! از کجـا اومـد   گـه یمسـخره د  يجملـه   نیـ دونم ا ینم
 گهیوم کنهیم يصدا دار يخنده ... شدم به صورت متعجبش 

، حـق بـاتو ، چـرا تـا حـاال بهـش فکـر نکـرده          یگـ یراسـت م ! چـه جالـب   ! نطـور یپس کـه ا  -
 !بودم؟

ــ ــد د هی ــهیپوزخن ــهیم گ ــله  زن ــونیب يو فاص ــم م نم ــهیرو ک ــره ا کن ــا چه ــخر  يو ب ــه تمس ک
 دهیادامه م بارهیازش م
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 خانوم خونه ؟ هان؟ يتا حاال شد یاز ک ینگفت یراست -

 گهیادمیبا فر شهیکه تموم م زشیتسمخر آم جمله

ـ ا یگستاخ ، ک يدختره  - ـ  یمغـزت فـرو کـرده هـان؟ کـ      يتـو  فـو یاراج نی تـو خـانوم    یگفت
 ؟ يخونه ا نیا

 یچـرا نمـ   زارمیـ همـه ضـعفم ب   نیـ چقـدر از ا  سـتادم، یفقـط جلـوش ا   یه سـنگ مجسـم  هی مثل
 هاش تنها بذارم ؟ یپست يبرمو اونو با همه  شهیهم يتونم برا

 گهیشدش م دیکل يدندونا نیو بعد دوباره زمزمه وار و از ب شهیساکت م کمی

ــر ن - ــه ، تومقص ــکالیستین ــدم،بهت ز  ،اش ــاه اوم ــوت کوت ــودم، جل ــاز خ ــاال  رو دادم، يادی ح
خــانوم داره ،  هیــفقـط   نجــایخــانوم خونـه، ا ... هــه  ؟ياریـ ملکـه هــا رو درم  يمــن ادا يواسـه  
ــم  ــو  ... اه .. اه...اونــم ... اون ــرو گمشــو، از جل ــرو بــه درك، بــرا     يب ــمام دور شــو، ب  يچش

 ... شهیهم... برو  شهیهم

بـاز   شـه، یسـرخ م  شـتر یو صـورتش هرلحظـه ب   دهیـ گفـتن ادامـه م   راهیـ طـور بـه بـدو ب    نیهم
ــهینعــره م گــه،ید یحملــه عصــب هیــترســونتم، مثــل همــون دفعــه شــده،   یداره مــ ــرو ....زن ب

 ...ذارمینم... خونه بشه نیخانوم ا یذارم کس یمن نم... برو ...

 !؟یزندون آزاد بشم ؟ک نیقراره از ا یک ایلرزم، نفسم تنگ شده،خدا یم

و  ایــومــدن دوبــاره بردتــورج، ا يچشــم غــره هــا دنیــصــنم،دوباره د ادیــفر يصــدا دوبــاره
 ... و تکرار مکررات خاتشیتوب

 نیــکشــم، خــودت کمکــم کــن، چــرا مجبــورم ا  ینمــ گــهید ایشــدم، کــم آوردم، خــدا جیگــ
 !تحمل کنم  طویشرا

ـ   یندازمو بـه زبـون   یم ریز سرمو فرسـتم، حـق بـا اون مـن      یموقـع بـاز شـد لعنـت مـ      یکـه ب
 ...خونه باشم  نیتونم خانوم ا یوقت نم چیه
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 ...شهیسرم ظاهرم يباال ایکردن با انگشتامم که برد يازب مشغول

 ؟يبازکار خودتو کرد -

ترسـونه   یحسـاس شـده، منـو باکـاراش مـ      یلـ یخ ایـ نگفـتم بـه خـدا، اون تازگ    یخاصـ  زیچ -
 ...خونه بزنم  نیا يتو يحرف اضافه ا چی،جرات ندارم ه

 ...اون داغون  یو روح یبهت بگم اوضاع جسم دیچقدر با -

 ن؟یکنیم شیسترباز ب -

 ...دهیآرام بخش بهش زدم، فعال خواب هی ست،ینه الزم ن -

 ...دهیبا کاراش آزارم م یلیشد،خیکاش تموم م... خسته شدم گهید -

 ...تنهاست  یلیخ... درکش کن  کمی -

 ...برم نجایخواد از ا یدلم م ستم،یبلد ن ست،یتونم، در توانم ن ینم -

 ؟ینابودش کن يخوا یم -

ــ -  دیــدونــم در مقابــل اونــو خواســته هــاش با یآخــه؛ مــن واقعــا نمــ يازمــن دار یوقعچــه ت
ـ    شـه یرفتـارکنم، بـاورکن هم   يچطور وقتـا کنتـرل اوضـاع از دسـتم      یبعضـ  یتـابع محضـم ول

ــدرم ــاف  ره،ی ــه ک ــن تجرب ــرا یم ــا ا يب ــدن ب ــروبروش ــچ نی ــدارم، برد زای ــرو ن ــن خ ای ــیم  یل
ـ    یهبزرگتـراز سـنم رفتـار کـنم، کـار اشـتبا       کنمیم یسع نـزنم ، امـا    يمـورد  ینکـنم، حـرف ب

 ...ستیازم ساخته ن يکار گهید نیا شترازیب

ــد آه ــهیم يبلن ــ کش ــ یو م ــهیم یفهمم ــع گ ــهیم یو س ــا  کن ــب ــده  هی ــنوع يخن ــو رو  یمص ج
 ...عوض کنه 

 ؟یحاال تو چرا دمغ -

 ...برنامه فردام بهم خورد -

 ؟ يچه برنامه ا -
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ــود بــا مه - ــبعــد چنــدوقت قــرار ب رســتوران ،نامزدشــو  میو خــواهرش بــر انومیــمعلــم پ اری
 ...انیاز دوستاشم قراربود ب گهیچند تا د

 ار؟یبا مه -

 ؟ شیشناسیآره، م -

 ... یپسر خوب م،یکه باهم روبرو بش ادینم شیپ ادیز یسال، ول یلیشناسمش، خ یم -

مهرساخواهرشــم تنـگ شــده بــود،   يدلـم بــرا  یلــیقابــل اعتمــادم هسـت، تــازه خ ...  یلـ یخ -
 !بدشد یلیخ... فیح

 . شهیم رهیصورتم خ يخارونه و تو یگردنشو م پشت

 ...ینش رشی،مراقب باش اس یجوون جذاب -

شــد  کیــدختــر نزد هیــپســر بــه  هیــتــا  نیکنــیاه ، از دســت شــماها، چــرا همــه ش فکــر م -
 ...افکار مسخره رو نیدور ا نیزی، بر فتهیب نشونیب یاتفاق هیقراره 

 ؟ نیاز ا ریغ -

ــ...  معلــوم - ــا م ــون یم ــا آدم عــاد میت ــ  يمثــل دوت ــاهم دوســت باش ــه  م،یفقــط ب ــه کمتــر ن ن
 ...شتریب

 عیذهنشــون ســر کنــه،یصــدق نم ادیــدر مــورد مــردا ز یقشــنگ ولــ یلــیطــرز فکــر خ نیــا -
ــال م   ــالف فع ــنس مخ ــل ج ــه،یدر مقاب ــس مالک ش ــح ــرا تی ــر  يب ــذاب ت ــردا ج ــس  نیم ح

 ...ممکن 

 ...که من واقعا ازش متنفرم یحس... آره  -

 ؟ يپس باورش دار -

 ...ستیکس ن چیه ای زیچ چیکس مالک ه چیه...نه  -
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ــراوو - ــم م... ب ــخوش ــاز عقا ادی ــ دتی ــز ی، ول ــدرگ ادی ــرو ری ــاش دخترکم،رو ای ــنب ــاف ای  یب
 ... کنهیدور م تیواقع دنیآدمو از د

ــوم ــا تم ــن ییواژه ه ــه ش ــ دمویک ــس م ــم یپ ــرکم"زن ــرکم ،  ... دخت ــت دخت ــنگ گف ــه قش چ
ــت م ــهیراس ــ گ ــن هن ــم،   م ــزرگ بش ــه زود ب ــع دارن ک ــرا توق ــوام ، چ ــون دخترکوچول وز هم
 "وقت نکردم چیکه ه يخوام، کار یم مویمن کودک

 ؟یکنیفکر م یبه چ يدار -

 !هان؟ -

مـونم ،   یمـ  نجـا ی،شـبو هم  روقـت ید زنم،یـ حـرف م  انیـ مـن بـا ک   رنکن،یـ فکر تو درگ ادیز -
 ...نباشنگران  کنمیم شیصبح راض ست،یراحت ن انیاز بابت ک المیخ

ـ ممکـن   يچطـور  گـه یکـه اگـه نتـونم بـه اون قـرار برسـم د       کـنم یفکـر م  نیشبو به ا تموم  هی
 ...خوره  یفکر مثل خوره مغزمو م نیکنمو ا دایاز خونوادم پ ياثر

ــبحم ــال ص ــا ح ــد م  یب ــام بلن ــذار از ج ــمویزارو ن ــرج ش ــ حیت ــه آب   یم ــو ب ــته م ــن خس دم ت
ــپرم  ــز... بس ــه م ری ــدوش ک ــر م  رمی ــالم بهت ــهیح ــاالخره  " ش ــب ــور هی ــهیم يط ــدر  ش ، انق

ـ    یخنـده کجـ   "خودتو عـذاب نـده   ـ زنمـو از حمـام ب   یبـه افکارسـاده م م ـ م رونی  دبرمیـ با ام،ی
 ...  انیسروقت ک

  ستهیا یدرهم روبروم م ي افهیپله ها صنم با ق نیرسم پائ یم یوقت
 

 کجا؟

 ...انیک دنیخوام برم د یم

 !حالش بد بشه یکن يکار هیباز  که

 ...نداره، برو کنار یتو ربط به
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 ...رهیژست مسخره کنار م هیو با  کنهیلبشو کج م ي گوشه

 گهیم شمیکه دور م چندقدم
 

 ...خان رفتن تو باغ  ایبا برد ست،یاتاقش ن تو
 

 ... کنمیراهمو سمت باغ کج م گمویم یاوهوم

ــسنگفرشــاراه م يرو آرووم ــاغ رو   رمی ــه ب ــن نشــن، ت ــا متوجــه م ــ يت ــآالچ هی ــتن ،  قی نشس
ـ  رمیـ آرووم م نم،یـ کـه پشـت بـه مـن نشسـته رو بب      انویتـونم سـرک   یفقط م درختچـه هـا    نیب

گــم  یتــو دلــم مــ زنن،یــحــرف م یخــواد بفهمــم دارن راجــع بــه چــ یدلــم مــ نن،یــتــا منــو نب
 !کنه شیبتونه راض ایکاش برد

ــحتر م  کــم ــرام واض ــه هاشــون ب ــه  شــه،یکــم زمزم ــع ب ــدارن راج ــرف   هی ــخص خــاص ح ش
 ...ذارم یتونه ، نم ینم گهیمدام م انیک کنم،یم زیگوشامو ت زنن،یم

 ...حرفاشون بشم  دنیمشتاق شن شتریب شهیزنه باعث م یکه م یو حرف ایبرد يصدا
 
 ...برسونه  بیآس یممکن به هست یول

 ...دم  ینم ياجازه ا نیوقت بهش همچ چیممکن، ه محال

 ...نپس لطفا انقدر قاطع حرف نز ،یشناسیکه اونو بهتر از همه م تو

 ... ارمیبرسونه من طاقت نم بیآس یشرف به هست یاگه اون ب ایبرد
 

ــ نیازشــند ــه ک یحرف ــک ــا اون لحــن م انی ــک شــه،یدود از ســرم بلندم گــهیب ــن  انی نگــران م
 "کنهیم يباز لمیف امیبرد يمحال ممکن، البد داره واسه " گمیم کنمویم یپوف! باشه 
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ـ  نیهمـ  يمنم بـرا  نیآفر  لیاون نـابود کـردن تـو تبـد     يدار،بـرا حسـاب شـده قـدم بر    گمیم
 ...خواد برسه  یدلش م یحسرت، پس نذار به هرچ هیآروز ،  هیشده به 

 ! رمیتونستم نفسشو بگ یم کاش

ـ بـا   یفهمـ  ی، چـرا نمـ   ایـ کنیم ونمیـ د يدار گـه ید...اه از دسـت تـو    کـنم، یخـواهش م  انیک  هی
 ...اولش  يسر جا گردهیبرم یحماقت دوباره همه چ

 
 زنن،یــازش حـرف م  انیــو ک ایـ کــه مـدام برد  هیـ خـواد بـدونم اون شــخص ک   یمــ دلـم  یلـ یخ

ــ ــه ک  یکس ــاك ک ــدر خطرن ــه انق ــک ــم درگ انوی ــه ــرده ری ــودش ک ــا ح... خ ــام ــال  فی ــه فع ک
 !باشم  نندهیمجبورم فقط ب

ـ  سـتم، یا یمـ  گهید یکمی هنـوز بحـث راجـع بـه اون شـخص ثالـث ادامـه داره ، کالفـه از          یول
ـ  شـمو یدور م ستادمیکه ا ییجا  دیـ ، با کـنم یبـه اونـا انتخـاب م    دنیرسـ  يبـرا  گـه ید ریمسـ  هی

 ...کنم  یراض انویهر طور شده ک

 . شنیو ساکت م کننیمن خودشونو جمعو جور م دنید با
 

 ان؟یک يبهتر ا،یبرد سالم
 

ــبــه  جفتشــون ــ هی ــاه بســنده م ــ  یجــواب کوت ــا علــت حضــور ب موقعمــو  یکــنن و منتظــرن ت
 . بشنون 

 انیــرو بــه ک عیچــون ســر شــهیانگــار متوجــه منظــورم م ا،یــه برددوزم بــ یمظلوممــو مــ نگــاه
 گهیم
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ــت ــا  یهس ــب ج ــت امش ــم گف ــ  ییبه ــه نم ــوت داره ، اگ ــون یدع ــر یت ــ شیبب ــن م ــونم  یم ت
 ...برسونمش 

 
 صورتم يتو شهیبراق م انیک بالفاصله

 
ــاز  تــو ــا  ســتیقــرار ن ،یبــزرگ شــ يخــوا ینمــ ؟چــرايرو واســطه قــرار داد گــهید یکــیب ب
 ...یبه همه خواسته هات برس گرانیاسه کردن دو ویو زار هیگر
 

  رهیگیرو م ونهیم ایکنم که برد یندازمو سکوت م یم ریز سرمو
 

ــه چ اون ــود ینگفــت پســر ، مــن مجبــورش کــردم حــرف بزنــه، حــاالم بــ        يزیــک  يخ
 شلوغش نکن، من برسونمش؟

 ...دنبالش  ادیشرفش ب یقراره خود ب ست،یالزم ن نه

 ؟یگیم ارویمه

ــ...  ي کــهیرتم...  آره ــه، فکــر م یحــد خودشــو نمــ یلعنت  دمیــدوبــار بــه روش خند کنــهیدون
 ... رهیبگ میتصم یهست يحاال اجازه داره برا

 
ـ      یمـ  دلم  هیـ خوددارباشـم، فقـط    شـه یدم مثـل هم  یمـ  حیتـرج  یخـواد ذوقمـو نشـون بـدم ول

  گمیم انیرو به ک زنمویم ایبه برد کیلبخند کوچ
 

 ...تونم دعوتشونو رد کنم  یم یشیم تییاذ یکنیاگه حس م واقعا
 

 ... دهیجواب م عیسر
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ــه ــه الزم ن ن ــرو ، مه ســت،ین ــب ــخــودش م اری ــ  ادی ــرت م ــه، فقــط  یدنبالــت خودشــم ب گردون

 ...حواست به کارات باشه 

 ؟ یمطمئن

 ...کار دارم  ایحاال برو ، با برد...  آره
 

ــ رفتــارش  نیــد بــذاره ابــود محــال بــو يعــاد طیاگــه در شــرا زنــه،یاز حــد مشــکوك م شیب
 لشــویدل یبــ يهــا يتــونم بــاز یوقــت نمــ چیدعوتــو قبــول کــنم، مــن از جــنس خودشــم ، هــ

 ...باور کنم 

ـ   يخب برا اما  سـت، یدل تـو دلـم ن   نم،یـ راحـت عبـد و بب   الیـ تـونم بـا خ   یمنم بدنشد، حـاال م
ـ  کنــهیمشــکالتو حـل م  يبـودم زمــان همـه    دهیشــن شـه یهم  يزود نیــنداشـتم بــه ا  دیــام یول

 !!!خوام برسونه یکه م ییزایچمنو هم به 
 

  گهیم ینشستم که با نگاه مشکوک اریکنار مه نیماش تو
 

 ؟یکن نانیبه اون پسرو حرفاش اطم یتونیم واقعا
 

  گمیپرحرص بهش م یبانگاه
 

ــبال ــراجــبش حــرف زد ق ــمه می ــذار بب... اری ــگیم میحرفاشــو بشــنوم بعــد تصــم  نمشــویب  رمی
 باشه؟

 ... اوهوم
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ـ  کشـه یم يالفـه ا و پـوف ک  گـه یم نـو یا  نیـ بفهمـه مـن بـه ا    دیـ امـا با  کـنم یشـو درك م  ینگران
 پرسم یسکوت نکنه م نکهیا يبرا...دارم  ازین دارید
 

 نگفت؟ يزیکه چ مهرسا

ـ اونـم موضـوع ز   يتعجب کرد، برا اولش ـ     يادی ـ   یدوراز ذهـن بـه نظـر م مثـل تـو    یاومـد، ول
ـ معتقد بـود با  راحـت بـه    الـت یامـا خ  گرفـت ،  میبعـد تصـم   دیاون پسـرو هـم شـن    يحرفـا  دی

 ...مونهیراز م هیخودمون مثل  نیب نطوریموضوع هم گه،ینم يزیچ نیرب

 ... شهیمشکوك م نیکه رب ينطوریا خب

بــا تــو اومــده،  ییآشــنا يکجاســت؟ اتفاقــا قــرار مهرســا بهــش بگــه کــه عبــد بــرا  مشــکلش
 ...نباش یچیپس نگران ه

 ... کشمیخجالت م نی،من از رب شهیبدم یلیخ يوا

ـ   يجـور  میخـوا  یهـر دو تـون بهتـره ، مـ     يبرا نیباش ا ئنمطم کـه عبـد قصـد     میوانمـود کن
ــالم ک   ییآشــنا ــب مح ــر حس ــه ب ــاال اگ ــورو داره ، ح ــا ت ــب ــچ انی ــفهم يزی ــوع  دی ــو رج ، رفع

راحـت تـره ، پـس بهـم اعتمـاد       یلـ یکـه واقعـا هسـت خ    يزیـ از چ يمسـئله ا  نیکردن همچـ 
 ...کن 

 
 !جز اعتماد کردن ندارم یراه یفعل طیدر شرا گمینم يزیچ گهید کنمویم یپوف

 
 

 ؟ يواسه ساعت هفت رزرو کردم بهش خبرداد زوی،من م یهست یراست

 رسن؟یم یخبر داره، مهرساو نامزدش ک...  آره

 ...مهرساست  ي، نگران نباش، صاحب باغ از دوستا رسنیقبل ما م اونا
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 ...راحت شد  المیخوبه خ...  نطوریکه ا آهان
 

ـ  میگـذرون  یسـکوت مـ  راهو تو  یباق ـ !ادیـ کالفـه بـه نظـر م    اریـ مه ی،ول  یانگـار مـ   ییجـورا  هی
ـ   يزیخواد چ ـ تـو گفتـنش ترد   یبگـه ول ـ  دی ـ  یسـاعت  میداره ، ن وقفـه و بـدون حـرف بـازم      یب

 گمیکه به ادامه ش اصرار داره م یاز سکوت یرونه ، عصب یم
 
 ؟ یشده دوباره ؟چرا انقدر تو هم یچ
 

 گهیو دلخور م کنهینگاهم م مغموم
 
 حد برات مهمه ؟ نیدوباره خونوادت تا ا دنید
 

 "یسوال یچ گهید نیا"کنمینگاهش م بابهت
 

ـ   مسخره ،  يدادیـ هـات توجـه نشـون م    يهـم بـه دورو بـر    یکمـ یدونـم، امـا کـاش     یسـت م
 ...از خونوادت هستن  یاونام حاال جزئ

 ... ستنین میکه خونواده واقع يریبپذ دیتو با نوهمیا یقبول دارم، ول آره
 

 ...کنهیوبازم سکوت م دهیتکون م يو سر کنهینگام م رهیلحظه خ چند

*** 

ـ تـا حـاال ا   یقشــنگ ي، جـا  میرسـ  یمـ  بـاالخره  دورازشـهر کــه   ییجـا  هیـ ،  ومــدمیاطـراف ن  نی
ــ... داره  یســنت يفضــا ســمت  کنــهیم ییراهنمــا اریــمه...نخــل  يبــاغ بــزرگ پــر از درختــا هی

 ...که مهرسا ونامزدش نشستن  ییجا
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ـ م هیـ پشـت   نمشون،یب یور مد از هـم سـنو سـال     بـا یدختـر تقر  هیـ هشـت نفـره نشسـتن،     زی
 ... ستنیا یم شنویبلند م ننیب یمارو م یمنم همراهشون اومده ، وقت

 گهیم ادویجلوتر م مهرسا
 

 ...دلم برات تنگ شده بود یلیخ یخانوم سالم
 
 گمیتو جواب مهرسا م دمیدست م نیبا مهرسا و رب نکهیا نیح
 

ــه همچنــ نممنــو ــنم ب ــ یلــیخ ن،ی، م ــاره م ــونیب یخوشــحالم دوب ــا  نطــوری، هم نمت شــمارو آق
 ... نیرب
 
 گهیزنه وم یم یچشمک نیرب
 
 ... یکاف یخال نیهمون رب اد،یخوشم نم شوندیمن راحت باش، من از پسوندو پ با
 

ــم ــویم یچش ــده  گم ــودل يخن ــ یت ــنم  یم ــ... ک ــر  یول ــا اون دخت ــوز ب ــ  يهن ــار رب ــه کن  نیک
 نیواسـه همـ   شـه یمنـو اون دختـر بهـم م    جیهمکـالم نشـدم ، مهرسـا متوجـه نگـاه گـ       ستادهیا
  گهیم
 

، مــن ازش دعــوت  نیربــ يجــان دختــر خالــه  نینکــردم، نگــ یمعرفــ دیجــان ببخشــ یهســت
 ...خواستم جمعمون جمع باشه  یم اد،یکردم که باهامون ب

 ... نیخوشحالم ، و ممنون که دعوت مهرسا رو قبول کرد دنتونید از
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ــ، عج ينــدازه، چهــره معصــومو نــاز دار یمــ ریــو سرشــو ز کنــهیم یحــیخنــده مل دختــر  بی
 !کردم دایبهش پ یحس خوب دارید نیاول نیانگار تو هم یول
 

ــ انیــســفارش گــرفتن م يگذشــته کــه بــرا قــهیدق چنــد !  ســتیاز عبــد ن يهنــوز خبــر ی، ول
ــ يســر ــ یم ــصــحبت مه الیــخ یچرخونمــو ب ــا اون پســر م اری ــاالخر شــمیب  يه چهــره کــه ب

 ...شهیم ونیعبوس عبد از دور نما

 ... سمتش  رمیم شمویاز جام بلند م ناخودآگاه

 ...دوزه  یو نگاهشو تو چشمام م ارهیسرشو باال م شهیتا متوجه من م یول ر،یز سرش
 

 ... سالم

 ن؟یکرد ریپس چرا انقدر د...  سالم

 ده؟ی؟ چرا رنگت پر یخوب تو

 ن؟یوقت شناس باش دمکریفکر م...ستین ی، مشکل خوبم

ــرا دیــبا ــب ییتنهــا يب ــاومــدن دل رونی ــ یمــ يقــانع کننــده ا لی خواســت  یآوردم ، ســامان م
 ...سرم مجبور شدم به زور متوسل بشم  اد،آخریهمراهم ب

 
  گمیو م دمیتکون م يسر کنمویدرك م حالشو

 
 ...اون طرف ،دوستام اونجا نشستن  نیایست،بین یمشکل باشه

 
ـ  يبـا چهـره ا   عبد ـ   یوهم پشـت سـرم راه مـ   ت  کنـه یشـروع م  دنشـون یبـه محـض د   یافتـه ول

 ...رفتارکنه  يعاد کنهیم یکردنو سع یبه احوال پرس
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کنــه و عبــدم مجبــور  یاشــغال مــ ارویــکنــار مه یو صــندل شــهیاز کنــار مهرســا بلنــد م نینگــ
 میشـ یمنتظـر م  مویدیـ سـفارش شـامو م   شـه ی،جمـع کـه کامـل م    نهیمـن بشـ   يرو بـه رو  شهیم

 ... 

 کشـم یاون پسـر م  يحرفـا  دنیشـن  يکـه بـرا   يکـه حـاکم و انتظـار زجـرآور     ینیجو سـنگ  از
ـ  ي، کـه تـو   دمیـ مـدام پاهـامو تکـون م    نیهمـ  يکالفه شدم برا انگشـتام گـرم    يلحظـه رو  هی

 . شهیم

ــرم ــد م  ن ــرمو بلن ــویس ــاه   کنم ــا نگ ــاء اون گرم ــه منش ــدازم،مهیم یب ــو نزد ارین ــسرش  کی
 گهیمکه فقط من بشنوم  يو جور ارهیگوشم م

 
 ؟ یانقدر مضطرب چرا

تـونم منتظـر بمـونم     ینمـ  گـه یزودترحرفاشـو بشـنوم، بـاور کـن د     خـواد یباشـم؟ دلـم م   دینبا
... 

 ...رونیزنه ب ینگاش کن داره رگ گردنش م! نداره يمصاعد ادیانگار حال ز اونم
 

  گهیکنه دوباره م یکه م یخنده آرووم نیو ح گهیم نویا اریمه
 
 نارحت شده؟ دمیمن بهت چسب نکهینکنه از ا!داره  فیتشر یرتیغ يادینظرم ز به

ــمه ــواهش م اری ــنم،یخ ــش ا ک ــوریاخالق ــدا   ينط ــ، تــو رو خ ــار هی ــن از اومــدنش   يک نک
 ...بشه  مونیپش
 
 گهیم یتو هم ي افهیق با
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 ؟یشناسیاز کجا انقدر خوب اخالقشو م تو

ا، اون بهــم گفــت ســوگل هــ لیــفام نکــهیمثــل ا ســتا،یامشــب انگــار حالــت اصــال خــوب ن!!! وا
 ... گهید

ـ نرسـه،   دهیـ دسـتم بـه اون ور پر   مگه ـ بـا ا  رمیـ گیروز نفسشـو م  هی کـه تـو دامـن     یشـ یآت نی
 !ما انداخت 

 ...بکن  یخواست يامشبو آرووم باش، بعدا هرکار هی باشه،
 

ــمه ــه م يبعــد چشــم غــره ا  اری ــک ــیصــاف ســر جــاش م  رمی ــام   گــهیو د نهیش ــدن ش ــا اوم ت
 یگــردونم بــا دو جفــت چشــم برزخــ یهــوا ســرمو برمــ یبــکــه  نیهمــ یولــ گــه،ینم يزیــچ

 .  شمیروبرو م

ــرس د از ــت ــ  دنی ــو م ــاه ، خودم ــرز نگ ــ  یاون ط ــاهمو ازش م ــازمو نگ ــ یب ــم  یدزدم، نم دون
 !سر جنگ دارن  چارهیبا من ب ایچرا کل دن

ـ   يهـا  یبا شـوخ  شام ـ  ارویـ گـاه مه  یگـاهو ب ـ  شـه یسـرو م  نیرب عبـد هنـوز تـو سـکوت      ی، ول
 !شده باشه  مونینکنه از گفتن حرفاش پش"دارم یبیسترس عجمطلق فرو رفته، ا

 ...ماجرا بشه  تیواقع دنیتونه مانع فهم ینم یچیزنم، ه یبدو پس م افکار

ـ  يکـه صـدا   کـنم یم يبـا غـذام بـاز    بـا یتقر رمـو یبا خودم کلنجار م دارم  کنـه یشـوکه م م  نیرب
... 
 

 پسر ؟ یخان انقدر از حضور ما ناراحت عبد

 ...هم از مصاحبتتون لذت بردم یلیخ ،یچه حرف نیا مکنیخواهش م نه

 ! دهینشون نم نویسکوتت ا یول
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 ... مینطوریا شهیمن هم نیباورکن

مـاهم آروومــو کـم حــرف ،    يدونــم دختـر کوچولــو  یبــد ،تـا اونجــا کـه مــن مـ    یلـ یخ نکـه یا
 الیــخیرو ب یحــاال همــه چــ نیهمــ...  شــهیکســل کننــده م یلــیخ نیشــما دوتــا کنــار هــم باشــ

 ...بگمونم بهتر باشه  نیبش
 

ـ  ــ  گــهیم نــویا نیرب تــونم تـو صــورت عبــد   ینمــ...  خنـده یسـرو تــه خــودش م  یو بـه حــرف ب
 شـتر یکنـه و گـره ابروهـاش ب    ینگـاهم مـ   جیخبـر نـداره، گـ    یچـ یاز ه چـاره ینگاه کـنم،اون ب 

ــسرشــو  شــه،یم ــلحظــه ز هی ــ ری ــ یم ــدازه ، ول ــه ثان ین ــب ــگ نگــاهش عــوض  دهینکشــ هی رن
 ... کشهیا مپر صد یو نفس شهیم
 
ـ  نیمطمـئن باشـ   سـت، ین نیکنـ یهـم کـه فکـر م    ينطـور یا نه بـوده کـه    نمـون یب يجاذابـه ا  هی

 ... میبشناس شتریب گرویهمد میبخوا طیشرا نیباعث شده با وجود ا
 
 گهیو م دهیتکون م يسر نیرب
 

ببــر  ریــبگ وی، بلندشــو دســت خــانوم یدرســت، پــس چرانشســت نیــا کال،یپســر ، بــار نیآفـر 
 ...، ضمانتش بامن شهیاونجا مزاحمتون نم یاغ، مطمئن باش کساونطرف ب

 
ــ  یزور خجالــت درحــال بــ از  يدونــم چــه رفتــار یهــوش شــدنم، تمــوم تــنم گــر گرفتــه، نم

 یدنبـال عبـد راه مـ    شـمو یربـاط فقـط از جـام بلنـد م     هیـ تونـه درسـت تـر باشـه،مثل      یاالن م
 ...افتم
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م قـدم برداشـتن آدمـا پـر معنـا بـوده،       بـرا  شـه یراه رفتـنش، هم  يبـه نحـوه    شـم یم رهیخ باز
ـ  بــرد،  یشــون پــ یدرونــ تیبــه شخصـ  شــهیاز نـوع راه رفتنشــون م  کــنمیحــس م ییجــورا هی

ـ  ـ  ایـ دلـو بـه در  ... داره  یمحکمو پر جذبه قدم برم شـونه بـه شـونه     رمـو یزنمـو جلـو تـر م    یم
 . دمیش راهو ادامه م

 
 ناراحتتون کرده؟ یچ نیبگ نیخوا ینم
 
 ادیباالخره به حرف م یول...  شهیم رهیام خحرف به مردمک چشم یب

 
 ... ای يبود ينطوریهم شهی، هم يآزاد یلیروابطت خ تو
 

 !به موضوع بحثمون داره یفهمم رفتار و روابط من چه ربط ینم خورهیبرم بهم
 
 شه؟یمربوط م نیبد حیراجع بهش توض نیخوا یکه م يزیموضوع به چ نیا

 ... یبرام سخت هست هضمش

 نجـا یکـه ا  ییتـازه مـن نسـبت بـه تمـام کسـا       ن؟یـ بـزرگ شـدم، چـه توقـع ازم دار     نجایا من
 ...محتاطو آروومم یلیهستن خ

 گم؟یم یچ یفهم یم ستن،ین ينطوریخونواده تو ا یول
 

ـ   یبنـده، مـن چـ    یراه گلمـو مـ   بغض بـدونم، اگـه انقـدر براشـون      نـو یدونـم کـه ا   یازشـون م
 ... ردنکیم دامیپ دیسنگم شده با ریمهم بودم ، از ز

 
 ... ینیبیکه م نیهم م،ینطوریمن ا اما
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 ... یعوض ش دیبا یول

ــرار ن ســت،یدرکــار ن یشــدن عــوض ــه خواســت شــما  ســتیق ــب ــو  يا گــهید اهرکسی خودم
 ! یمشکل شما با من چ قایدونم االن دق یبدم، من نم رییتغ

ا چــر... بـدون حجــاب، لبـاس نامناســب، روابـط آزاد    ؟يبـه خــودت نگـاه کــرد  ! ؟ یدونــ ینمـ 
خونــواده  دوارمیــمــرد، ام هیــبشــه، اون  کیــانقــدر بهــت نزد يبــه اون پســر اجــازه بــد دیــبا
 ...بهت فهمونده باشن  نویدومت الاقل ا ي
 
ــداره ز گــهید ــه،یم يرو ادهی ــ شــهیمــن هم کن ــه ه ــاطم ،ب ــکــس اجــازه نم چیمحت ــو  دمی ــا ت پ

ه، بشــ کیــبهــم نزد گــهیمنظـور د  هیــکـس جــرات نــداره بــه   چیبــذاره، هــ میخصوصــ میحـر 
ـ    یمن خـودم حـدمو مـ    ... کنـه   نیشناسـم، اون حـق نـداره بـه مـن تـوه       یدونـم ،حرمتـا رو م

 گمیتو صورتشو م شمیبراق م
 

ــا چیکــه پوشــش مــن هــ اوال ــنداره، يرادی متوجــه  نیهــاتون بنــداز يبــه دوروبــر ینگــاه هی
مشــکلمو  نکــهیدوســت کــه بــه محــض ا هیــدوســت،  هیــفقــط  اریــدومــا مه ن،یشــیمنظــورم م

ــا حــاال هــ يکــرد، کــارکمکــم  دیــفهم ــ ياز اون خونــواده ا يعضــو چیکــه ت  یکــه ازش دم م
بـود ،مـن    اریـ حـق بـا مه  !درسـت باشـه   مااصـال از کجـا معلـوم حـرف شـ     ...برام نکـردن   نیزن
ــنبا ــاد م  دی ــون اعتم ــدر زود بهت ــردم،یانق ــا ک ــخره   نمی ــاد مس ــواب اعتم ــوم   يج ــن، محک م

 ...ستمیکه اصال ن يزیشدن به چ
 

چشماشـو گشـاد    کـنم، یحـس م  نیشـ یکـه هـر لحظـه سـرخ تـر م      ییشدنشو از چشـما  یعصب
 گهیم يکنه و با لحن تند یم
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ــدر ــ چق ــم م ــت ا یدل ــو اون هســت  نطــوریخواس ــودو ت ــه ا ینب ــه هم ــک ــر   نی ــال منتظ ــه س هم
 !!!ستین يدیترد چیمتاسفانه ه ی، ول يبودن نبود داشدنیپ
 

 ...داره  تی، پس واقع اهشیس يچشما ین یبه ن زنمیم زل
 

 ...خوام بهت بگم یم یخوب گوش چ حاالم

 "فصل پنجم "

ــما يرو یدســت ــســرخ از گر يچش ــد شــد، صــدا  دویش کشــ هی ــ  ياز جــاش بلن ــچ م ــچ پ  یپ
 ...اومد 

 !دونست چرا دلش آروومو قرار نداره ینم یصمعو دوست نداشت، ول استراغ

 ام؟یت یتو مطمئن -

 !وجود داره يادیاما انگار تشابه ز ستم،ین... نه  -

ــربان ــ ض ــع  قل ــود، س ــه ب ــازم باالرفت ــو ت دهیبش ب ــ  امی ــتن از چ ــ  یداش ــرف م ــ! زدن یح  یم
کنــه و موضــوع بحثــو بفهمــه کــه ماهــک پشــت ســرش حاضــر   زیــگــوش ت شــتریخواســت ب

 ...شد 

 .. سادنمیبرابر اصل شماهستما،منم عاشق گوش وا یمن کپ گنیپس راست که م -

 ...واسه خودت دختر، فقط نخواستم مزاحمشون بشم یگیم یچ -

 ...درسته  یگیتو م یباشه عمه جونم باشه ، هرچ -

ــر ــرتق دخت ــمک  یس ــال ،چش ــود ک ــه     یب ــدو ترم ــپزخونه ش ــده وارد آش ــا خن ــه زدو ب ــه ترم ب
 ...شدیبازم منتظر م دینبود با يگذاشت ، چاره ا يرو باز تو خمار چارهیب

 شده؟ يزیچ...ریسالم صبح بخ -
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 ...به ترمه انداختن  ینگاه مضطرب امیو ت دهیسع

 بشه؟ دیبا ینه خواهر من ، چ -

 !نیشونیحس کردم پر -

 ...راحت  التیخ ستین يزیزم،چینه عز -

ـ      زیـ تکون دادو پشت م يسر ترمه ـ فا ینشسـت، بحـث بـا اونـا ب ـ   دهی ازشـون گـرم    یبـود، آب
 !شدینم

 تیبـاز از کـارو زنـدگ    یخـوام بـرم سـر خـاك محـراب ، خواسـتم بـدون        یداداش امـروز مـ   -
 ... یفتین

 گــهید زیــخــانوم، حــرف مــن چ ییمــن تــو ی، تمــوم زنــدگ یچــه حرفــ نیــگــردم ادورت ب -
 ...تمیست من نگران سالمت

ــا   یبــه چــه دردم مــ یســالمت - ــاه نبــود صــدبار تــا حــاال خودمــو بــه اون خــوره آخــه ، اگــه گن
 ...رسونده بودم 

 :براق شد تو صورتشو گفت دهیسع

 ترمه؟ يتوباز شروع کرد -

 ن؟یالزم ندار يزیچ رونیب گم،ینم یچیه گهیمن د...باشه باشه ، قبول  -

 ...هست  یهمه چ... ، ممنون  زمینه عز -

حوصـله   نکـه یا يصـبحانه تـو سـکوت مطلـق فقـط چنـد لقمـه خـورد، اونـم بـرا           زیسر م ترمه
ــنداشــت،از جــاش آرووم بلنــد شــدو بعــد   شــتریبحــث ب ــاه راهــ یخــداحافظ هی  ییجــا یکوت

 ...مشش بود شده بود مامن آرا یشد که چند سال

*** 
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 يهنــوزم بــاور نداشــت، چطــور... مچالـه شــد   د،قلبشیسـنگ قبــر محــراب دســت کشــ  يرو
ــدیم ــ  ش ــالبتو مردونگ ــه ص ــرو ز یاون هم ــض    ری ــوزم بغ ــرد، هن ــدفون ک ــاك م ــا خ خرواره

 ...داشت ،درد داشت

 ...کرد  یم یتاب یبا اون بود ب يوجودش برا هنوزم

 !!!محراب بودن  یسخت بود ب چه

 ...مهربون  شهیاون هم ياون بود ،برا يبرا شهیمد، دردو دالش همبه حرف او باز

ــا - ــالم آق ــاه   ییس ــر م ــنبه آخ ــروز دوش ــ... ، ام ــ ادتی ــت ،   یگفت ــنبه س ــروز دوش ــه ام ترم
ــاه، خ  ــر م ــنبه آخ ــیدوش ــرم  یل ــروز ب ــت دارم ام ــد... دوس ــ يدی ــ، د یرفت ــه   يدی ــه هم  يب

 !!!معرفت  یب یمن چ ی، ول يدیآرزوهات رس
 

ـ ا انقدر ـ  نی آخـر هرمـاه تکـرار کـرده بـود کـه شـده بـود تکـرار           يه هـا رو دوشـنبه هـا   جمل
  کردیم تیشکا گفتویم کرد،بازیبغض م گفتویباز م یمکررات، ول

 !!!محراب بودن یچه زجرآورد بود ب واقعا
 
ــ  - ــه؟ید یمحــرابم، اونجــا خوش ــ یهســت گ ــنم خوشــم، با  یم ــم، م ــدون ــم عز ادتی ــخوش  زی

 ... نیمحراب ، بب ی، تموم تنم زخم دهیم وجودمو خراش ادتیدلم ، هرچند که 

ـ     گـه یکـه د  یپاره ش اشاره کـرد، بـه قلبـ    کهیگفتو به قلب ت نویا بـازم تـا    یکنـد شـده بـود ول
 ...دیتپ یاون م يفقط برا تیابد

 گـه یکـه د  فیـ محـراب، چـه ح   فیـ چـه ح  "بـا خـودش زمزمـه کـرد     د،ینفس پر صدا کشـ  هی
  "نفسم یستین
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ــ  چقــدر ــا ب ــد ت ــو راضــاون ســاال جــون کن رو کــه  یمحــراب سرســخت... کــرد  یاالخره محراب
 ی،ولــ کــردیاحســاس خطــاب م یبــ کــرد،یهــاش اونــو ســنگدل خطــاب م ییتــو تنهــا شــهیهم

ــرا!!! محــراب  چــارهیب زد ،  یروزا بــود کــه اونــو پــس مــ نیهمــ ياز ترمــه عاشــق تــر بــود ،ب
 ...مرگ مجسم یعنی رابمح یب يدونست ترمه  یکه م ییروزا نیا يبرا

ــ ــه ادو یم ــنســتو ب ــاور رســ نی ــا محــراب    دهیب ــود قطع ــه اگــه خــدا پرســت نب ــود کــه ترم ب
از  شـتر یحسـش درك کـرده بـود کـه اگـه ب      يبـا بنـد بنـد وجـودش بـا همـه       ... شدیپرست م

بــاالخره ... کــرد ی، پــس خــود خــواه کشــهیکنــه، ترمــه زودتــر از خــودش پــر م يدور نیــا
ــاالخره رضــا... قولشــو شکســت  ــود،   يالســا ونگذاشــت ا... داد تیب ــه کــم ب آخــر هرچندک

 ...زیلبر زیلبر... ی، از هر باهم بودن ی، از هر عشق یاز هر حس زیباشه، لبر زیلبر یول
 

محـراب   يآخـر خـوش بـود ، بـه همـون جـون دلـم گفتنـا         يترمه دلش بـه همـون روزا   حاال
آخـرم جـذاب بـودو     يکـه تـا لحظـه     يزمزمـه شـده از زبـون مـرد     ي، به همون عاشـقانه هـا  

 ...پرستش باشه قیترمه، ال ياونقدر که برا دی، شامحکم 

 : باز زمزمه وار گفت.روحشو به آسمون دوخت  یب يبلند کردو چشما سرشو

ــ يدار - ــام م ــ ینگ ــ  یکن ــدام نم ــرا ص ــراب ؟ چ ــ یمح ــد  یزن ــاز ش ــرا ب ــس ؟ چ ــون  يپ هم
، چــرا دوبــاره ازم فاصــله    زدیــمحــراب خودخواهــو مغــرور گذشــته کــه دائــم پســم م      

بــا تــو  ریدل ســ هیــباشــم؟ مــن خســتم ، دلــم  شــتیپ يذار ینصــاف؟ چــرا نمــا یبــ يریــگیم
 ...خواد  یبودن م

 
 . شد کشیباز نزد دریهاش به آسمون بلند شد، بابا ح هیهق گر هق

 
 !!!دخترم  يد یخودتو آزار م يبابا ؟تو که باز دار یخوب -
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ـ بابـا ح  یسـر بلنـد کـردو چهـره نـوران      ترمه  ریـ از اون پ...د نگـاه کـر   ریبـا جونـو دل سـ    دروی
 .  گرفتیآرامش م شهیمرد ، هم

 ؟ یبابا خوب... سالم  -

 ...  شمیم شونیپر نمیب یحالو روز م نیتو رو که با ا! بگم یچ -

 ... رهیگیم شیسوزم بابا ، قلبم داره آت ی، دارم م ستیدست خودم ن -

ــ   - ــردم راض ــدا اون م ــه خ ــتین یب ــ س ــاب یب ــ  یت ــورو بب ــن ،   ن،یت ــاطر اون نک ــه خ ــو ب تنش
کــارو  نیــنکــن بابــا ، بــا خودتــو بــا اون ا ی، ولــ یدونــم چقــدر دوســتش داشــت ینلــرزون ، مــ

 ...نکن 

ـ نفـس عم  هیـ باز  ترمه  يتونسـت حـرف بزنـه، بـرا     ینمـ  رمـرد یحـرف اون پ  يرو د،یکشـ  قی
 ...شاد کرد درویباباح یجون بود ول ی، ب دیدل اونم شده خند یخوش

 ... زمیبرات بر يچا هیداخل  میبلند شو دخترم، بلند شو بر -

ــد شــد، ا ترمــه ــبلن ــود، خــوردن چــا  نمی  رمــردیاون پ دهیــچروک ياز دســتا يعــادت شــده ب
 ... زشی،بعد نجوا با عز

 ...دیگرفتو آرووم سرکش ویچا

 ؟يبد تیبه زندگ یسرو سامون هی يخوا یترمه جان نم -

 !سامونم بابا ؟ یمگه حاال ب -

 تیبــه زنــدگ جــهینت یبــ فیــح...بابــا یجــوون یلــیتوهنــوز خ ه،یــکــه منظــورم چ یدونــ یمــ -
 ... يادامه بد
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ــا اون پ يزد ، دوســت نداشــت بــا لحــن تنــد يلبخنــد محــو ترمــه حــرف بزنــه، اون  رمــردیب
ــ ينمونــده ، فقــط جســم خســته ا یدونســت کــه از ترمــه روحــ یچــه مــ  یبــود کــه داشــت ب

 ...شبونه شو بده  يها يو منتظر که خدا جواب دعا دادیادامه م لیدل

ــه  یکــردو راهــ یاون گــوش داد ازش خــداحافظ یشــگیهم يحتایبــه نصــ نکــهیا بعــد  يخون
 ...برادرش شد 

 .برگشتو باز غرق افکار سوخته ش شدو نغب زد به گذشته ش  ادهیراهو پ تموم
 
 ...خانومم  یشیم تییترمه اذ -

 ...لذت داره  یلیزن خ هی يبشم، کار خونه برا تییاذ یچ ينه ، راحتم، برا -

 ...گن  ینم نویزنا ا يهمه  -

 ...ستنیزنا عاشق ن يهمه  نکهیا يبرا -

 ؟ یتو هست -

  ؟يشک دار -

ـ  ســبزش  يکـه دونـه دونـه از چشـما     ییشـدن کاسـه چشـم محـراب افتــاد ، اشـکا      سیخـ  ادی
ــ ــچک یم ــ دوی ــو آت ــم شیاون ــ، تازگ زدی ــ ای ــه م یوقت ــق ترم ــنیاز عش ــراز دیش ــکاش س  ریاش
 ...زدیم رونیکندو ب یاز وجودشو با خودش م کهیت هیکه انگار  یی، اشکا شدیم

ـ       شـه یکـه هم  ییدسـتا  د،یبوسـ  یمـ  گرفتـو یم دستاشو ترمـه   یتـن خسـته شـو مـرهم بـود ، ول
ــه جــاش اشــکا دویکشــیم رونیــدستاشــو ب ــاك   ییب ــودو پ ــر کــرده ب ــو ت کــه صــورت محراب

 کردیم

 پسر ؟ ير یدکتر نم هیشده ها ، چرا  ادیچشمات ز تیحساس -

 ...رم  یم یرم خانوم یم -
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ـ یم هیـ گفـت چـرا گر   ینم خواسـت بـه محـراب     یخواسـت خودشـو گـول بزنـه، مـ      ی، مـ  یکن
ـ ! انگـار   کـرد یم يبـاز  ،يزیـ ر یاشـک مـ   يمـن دار  يبـرا  دمیبگه نفهم ، تـو   شـد یمگـه م  یول

 .. کردیم هیبود ، خون گر دهیکه د ییاون اشکا يخودشم همپا شییتنها

 حمام ؟ ارمیرو ب یترمه هست -

هــا  یچــرا تــازگ دیــفهم یمحــراب مــ د،یکشــ یفتنش چندســاعت طــول مــبــار دوش گــر هـر 
ــشــده ،گر یوسواســ ــ هی ــرد اونجــا  یهاشــو م ــت... ب ــ یهس ــرار یب ــرد،یم يق ــ ک ــت  یم خواس

ــ  ــه، ول ــه باش ــار ترم ــا یکن ــه تنه ــ ییترم ــا یم ــت ، تنه ــرا ییخواس ــک ر يب ــویاش ــد ختن  دهی
 ...نشدن 

 ؟ ایتازگ يمحراب، چرا عجول شد ارشیب -

 ...ان ، مثل باباش تابت ترمه ج یب -

 ...باشه  ایبا ح رهیادبگی دیبا ینداره ، اما هست ایباباش ح -

ـ  یهسـت  د،یـ خند یمحـرابم پـا بـه پـاش مـ      د،یـ خند یم ترمه ـ ا دیـ فهم ینمـ  یول خنـده هـا    نی
 ... تلخن ، از جنس زهر  یلیخ

 خانوم ، حواست کجاست ؟... خانوم  -

ــاز خ ترمــه ــب االتشی ــه مو رونی ــود  اومد،اگــه راننــده ب ــوم نب ــود ،االن معل ــع ترمــز نکــرده ب ق
ـ  دیـ اومـد ، نبا  یچه به روزش مـ  کـرده بـودن    یچـه گنـاه   چـاره یمـردم ب  کـرد، یم یمبـاالت  یب

 . اون بشن  يدردا ریدرگ دیکه با

راهــو بــا حــواس جمــع تــرراه بــره، همــه کــه گنــاه  یکــرد بــاق یزدو ســع بیــخــودش نه بــه
 !نکرده بودن که بخوان جور حال خراب اونو بکشن
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 رهیـ خ کشیبـراش نمـوده بـود ،بـه غـروب آفتـاب شـهر کـوچ         یینـا  گـه یخونه د دیرس یوقت
 ...از پشت سر مجابش کرد از غروب دل بکنه  ییمونده بود که صدا

 ...سالم  -

 . به صاحب اون صدا نگاه کرد رهیخ رهیخ برگشتو

ـ      یگذشـته شـو مـ    يبو اونم و  شـه یسـوخت، سـوزناك تـر از هم    یداد، دلـش بـه حـال اونـم م
 :پر از اشک گفت ییبا چشما

 ؟ییآقا فربد شما -

ــ ــت  چیه ــوق ــ ادشی ــت اون روز ینم ــت اون در ش   يرف ــد پش ــه فرب ــهیرو ک ــار  يا ش انتظ
کــه مهتــاب بـا مــرگ دســتو   يزنـده بمونــه، همـون روز   زشیــزد تــا عز یزجــه مـ  دویکشـ یم

ـ یپنجه نـرم م  تونسـت   یمـ  يمونـه ،چطـور   یداشـت کـه عشـقش زنـده مـ      دیـ اون ام یکرد،ول
بـرش   یوش کنه که اون مرد لحظـه بـه لحظـه کنـار عشـقش مونـد تـا دوبـاره بـه زنـدگ          فرام

کـرد تـا خـدا اونـو ببخشـه ، امـا        هیـ مهتـاب گر  يکـه پـا بـه پـا     ییگردونه ، چه شبا و چه روزا
 .مهتاب نامرد همه شونو گذاشتو رفت!شد آخرش یچ

روزا رو  خــوب شــدکه محــراب نبــود تــا اون زنن،یــم شــتریکــرد بــاز دارن بــه قلــبش ن حــس
 . نشد  ریتحق نیاز ا شتری، خوب شد که رفتو ب نهیبب

 ترمه خانوم ؟ یخوب -

 ...که همه باهم بودن ییاون روزا يبرا یدلتنگ ،یدلتنگ ياز رو...  دیخند ترمه

 ...زنده م شکر ستم،یبدن -

 خوبه، چه خبر؟ -

 کجا؟ نجایا!شما کجا! یچیه -

 ... نمیبب امویتو و ت هواتونو کرده بود، خواستم يدلم بدجور -
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 ...حتما تا حاال برگشته  اممیداخل ، ت میبر ایب ،يخوش اومد -

 ...زنگ خونه شو نو زدم، هنوز برنگشته  -

 ...بشه  داشیپ گهیداخل االن د میکه نداره، بر یباشه ، فرق! جدا ؟ -

ــد ــیخ فرب ــ  یل ــر از اون ــته ت ــود ، خس ــته ب ــه رو ناد  یخس ــرار ترم ــه اص ــک ــبگ دهی ــت ره،ی  پش
 ...خونه شد اطیسرش وارد ح

 ...صدا زد اطیاز همون داخل ح ترمه

 ... میمهمون دار ای؟ب يخوا یصاحب خونه مهمون نم -

شکســته  رویــچشــمش بــه فربــد افتــاد ، چقــدر پ اطویــچــادر بــه ســر اومــد داخــل ح دهیســع
 ...به چشمش اومد  یلیخ دهیسع یکه توجه ترمه رو جلب نکرد ول يزیشده بود، چ

 ؟يستادیا اطیتو ، چرا تو ح ایفربدخان، ب يمدخوش او -

 ن؟یممنون ، شما خوب -

 ... رسهیم امیتو، االنم ت دیبفرمائ م،یماهم خوب -

ــد ــرترمه راهــ   فرب ــت س ــع  یپش ــدو س ــر    دهیش ــو س ــت داخل ــا رف ــر از اون ــمت  عیزودت س
 ...کنه  ییرایآشپزخونه که از مهمونش پذ

، تاچشـمش بـه فربـد افتـاد گـل از گلـش        بـاز وارد خونـه شـد    يبـا رو  اممیـ ساعت بعد ت مین
 ... کیدوستاش بودو بهش نزد نیاز بهتر يروز هیشکفت ،باالخره فربد 

 !طرفا نیپسر؟ چه عجب از ا يچطور-

 !مزاحم شدم -

 ؟ یکن یفربد خان؟ تعارف م میداشت -

 ...دل تنگتون بود  -

 ...يخوشحالمون کرد يخوش اومد -
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 ...نداشت  یحالو روز خوب "ست، اصالگوشه نش هیکردو  یخنده تلخ فربد

ـ  امیـ ت ـ یمهمـونش احسـاس غر   کـرد یم یســع دویـ خند یگفتـو مـ   یمـ  یول ـ   یب  ینمــ ینکنـه ول
ــونش خ  ــه مهم ــت درك کن ــیتونس ــه د  یل ــود ک ــت ب ــهیوق ــچ گ ــو ا يزی ــت ــدن نی ــادش  ای ش

 ...کردینم

ــت ــ نکــهیبعدا امی ــاالخره رضــا  یکل ــه  تیحــرف زدو مجلســو گــرم کــرد ،ب ــد شــد ک دادو بلن
 ...کمک کنه  دهیشب به سع شام يبرا

 ...رو کرد سمت ترمه دوید متیفرصتو غن فربد

 ؟ يندار يخبر یهنوزم از هست -

 !!!خبر یخبر ب یخبر بود، ب یلرزه، هنوزم ب یحس کرد قلبش داره م ترمه

 ؟یپرس یچرا م... نه  -

 ...مسخره بود یلیشدنش خ دیناپد -

ـ ا یمثل همه چـ  - ـ  زیـ چ ا،یـ دن نی ـ هـم ا  یمنطق مگـه داره، سرتاسـرش مسـخره سـت      ایـ ند نی
... 

ــ یلــیخ - ــا گــم شــدن هســت  یدلــم م ــابم بــرا یخــواد بفهمــم چــرا همزمــان ب  شــهیهم يمهت
 ...از حد مرموز بود شیزمان ب هیرفت، به نظرم گم شدن جفتشون تو 

 ...خودش رفت  يمهتاب که گم نشد ، خودش با پا یول -

ــ - ــتم ا  چیه ــت نتونس ــویوق ــا خ  ن ــاورکنم، م ــیب ــا یل ــود ب ــوش ب ــراب   م،یهم خ ــتن مح رف
 ...من زنده ست  دیگفت به عشقو ام یهمش م یداغونش کرده بودول

 ...شرفو خورد یبچه بود،بازم گول اون ب یلیکه خ یگول خورد، درست مثل وقت -

 ! کنم  یباور نم...نه  -

 ...باشه یگیکه شما م ينطوریخواد ا یدلم م یلیخ -
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 ...منم  -

 دیز پرسسکوت کردوبا یکمی فربد

 سرخاك محراب ؟ يریبازم مدام م -

 !تونم نرم  ی، مگه م گشتمیداشتم از اونجا برم ياومد یوقت -

 !میباهم نابود بش هویما  يباعث شد همه  یفهمم چ ینم -

 :کردو گفت یتلخ يخنده  ترمه

 ... دمیفهم یخواست م یدلم م یلیمنم خ -

وتــاه گفتــو پنــاه بــرد بــه اتــاقش ک دیببخشــ هیــکــه تمــوم شــد از جــاش بلنــد شــدو  حــرفش
ــاونــو  بیــفربــد عج... ــو روزا ادی ــ يمحراب ــداخت، نفــس کشــ یپــر التهــابش م بــراش  دنیان

 ...مشکل شده بود 
 

ـ با  چادرشو وقـت   چیشـال روشـن، هـ    هیـ شـو هـم بـا     يعـوض کـردو روسـر    دیچـادر سـف   هی
ــ  ــش نم ــب       یدل ــال قل ــد م ــا اب ــاتم ت ــه ، اون م ــه کن ــل عزاخون ــو مث ــه برادرش ــت خون خواس

کمـد کـه نگـاهش افتـاد بـه دفتـر چـه         يذاشـت تـو   یداشت چادرشـو مـ  ... ودش بودو بسخ
روش  یهــر موقــع دســت ،وقــت بــود ســراغش نرفتــه بــود یلــیکمــد، خ يخــاك گرفتــه بــاال

اون روزا رو کــرده  يدلــش هــوا بیــامشــب عج یولــ زدن،یــانگــار قلبشــو خنجــر م دیکشــیم
 ...بود

مهمـونش   ادیـ دفتـرو ورق بزنـه کـه     برداشـتو خاکشـو بـا دسـت پـاك کـرد، خواسـت        دفترو
ــرا   ــرور خــاطراتو گذاشــت ب ــاد، دفتــرو ســرجاش گذاشــتو م ــراش  شــهیکــه هم یشــب يافت ب

 ... شدیصبح م رید

 ...نبود امیاز فربدو ت يسالن خبر يبرگشت تو یوقت
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 ده؟یکجان سع نایپس ا -

 !داشت ییحرفا هیبزنن، انگار فربد  یقدم هی رونیرفتن ب -

رو کمتــر  ینبــود هســت شــدیاون باعــث م دنیــد...فــت ســراغ ماهــک کــردو ر یاوهــوم ترمــه
 ...حس کنه 

 عمه؟ زیعز يچطور -

 ... قربان شما،خوبم عمه جان  -

 ؟یخونیم یچ يدار -

 ...  یاضیر -

 ؟ یشکل نیا افتیپس چرا ق -

 ...متنفرم  یاضیاز ر -

 ...متنفربود یاضیاز ر ،اونمیبرابر اصل مادرت یمطمئنم تو کپ گهیحاال د -

 ...آره بهم گفته -

 بودم؟ شیبهت گفت که من معلم خصوص نمیا -

 ...با بابا آشنا شده يچطور نکهیا یآره گفته، همه رو مو به مو ، حت -

ـ   دهیترمـه گــرد شـد، ســع   يچشـما   يرو بــرا زایـ اون چ يچطــور! بـودا  يفکــر یعجـب آدم ب
 !کرده بود فیدختر تعر نیا

 .. .باهاش داشته باشم  یصحبت هی دیبا -

شــون بـا بابــا رو بـرام بگــه    ییبــار کامـل از اول آشـنا   هیـ عمـه تـو رو خــدا، تـازه قــول داده     -
... 

 !دخترو ای رمیمادرو بگ يحرفا، واله موندم جلو نیدرستو بخون،دخترو چه به ا -
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 یگــوش مــال هیــ دهیبــه ســع دیــاومــد، با رونیــکــردو از اتــاق ماهــک ب یاخــم مصــلحت ترمــه
 ...م بچه بود ، اون هنوز دادیم یحساب

 :و گفت دهیراست رفت سراغ سع هی

 ؟يکرد فیماهک تعر يرو برا یهمه چ یراست یتو راست -

 ؟یدر مورد چ -

 ...گهید گمیم امویبا ت تییآشنا -

 ...آره گفتم  -

 !شهیباورم نم -

 ...البته سربسته  -

ــ ،همــهیخواســت مالحظــه کن ینمــ ییخــدا - ــ یرو ب کــف دســتش،  یذاشــت یکمــو کاســت م
 داشت؟ یاشکال چه

 ... دیشن یم گهید یکیگفتم از  یمن نم -

 ... يبه خدا،هنوزم همون دختر سرتقو لجباز يتو هنوزم بزرگ نشد دهیسع -

ـ با يبدونـه چطــور  دیــکـه با  شــه،باالخرهیدختـره ، فــردا پـس فــردا عاشـق م    - رفتــار کنــه  دی
... 

 رفت ؟گ ادیالگوش ،رفتار درستو  يوشد یاالن تو از خودت گفت یعنی -

 ...تند بود يادیز ششیآت زتی، خان داداش عز یکنیترمه چرا منو سرزنش م -

ــا ابرو ترمــه  رهیــکــه صورتشــو پــر کــرده بــود خ یو خنــده قشــنگ دهیبــاالداده بــه ســع یــیب
 !!!حاال حتم داشت  گهید نویدختر درست بشو نبود ، ا نیشد،ا

ــط ا - ــ نقــدریفق ــا ا یم ــم ب ــدون ــدو ه نی ــویق ــیچشــمو ابرو کل ــاکــه  ی ــر بهــم زده و  نی دخت
 ... به دادمون برسه  دیکه گرفته خدابا یسرمشق
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ــع ــاریا دهیس ــد نب ــده بلن ــت  يخن ــدش دس ــت بن ــردو پش ــ  یک ــه کش ــر ترم ــون  دویرو کم قرب
 ..دیکشیم رونیمارو از لونه ش ب گهیبود د دهیصدقه ش رفت، زبون سع

 "فصل ششم "

ــرم ــور  س ــال دوران ، چط ــا يدر ح ــیزایچ نی ــو هضــ   ی ــد گفت ــه عب ــوانم  رو ک ــنم، در ت م ک
 !کشه  یبفهمه جفتمون رو م انیاگه ک... تونم ینم ست،ین

ـ  رونیـ پر صـدا ب  نفسمو بشـه   یخـال  شیتشـو  ادیـ م از حجـم ز  نهیفرسـتم بلکـه قفسـه سـ     یم
 ...لرزونه  یعبد تموم تنمو م يفکر کردنم به خواسته  یحت ست،یکار ساز ن ی، ول

ــا شــروع مدرســه هــا و نقشــه عبــد ن  شــتریروز ب دو ــده، دل تــو دلــم نت ــه  گــهید ســت،یمون ن
چنـد روزو بهـم فرصـت بـده      نیـ گذاشـتم، ازش خواسـتم ا   یامیـ گـرفتم نـه پ   یباهاش تماسـ 
 مـت یممکـن بـود بـه ق    زیـ ، پشـت پـا زدن بـه همـه چ     رمیـ جوانبو در نظـر بگ  يتا خوب همه 

 !جونم تموم بشه 

*** 

ـ بـا د  لیـ روز تعط هیـ خونـه مونـده ، بعـد مـدت هـا صـبح        انمیـ و ک لیـ تعط امروز چهـره   دنی
ــ زیــپشــت م...  شــهیاون شــروع م ي  ســتیحواســش بــه دوروبــرش ن یصــبحونه نشســته ،ول
... 

 ...ریصبحت بخ...سالم  -

 ...ممنون ، مال توهم  -

 ییجـدا از وقتـا   کنـه، ینقطـه نـامعلوم نگـاه م    هیـ حائل چونـه ش کـرده و داره بـاز بـه      دستشو
ـ که مثل   یبـه مـاتم زده هـا مـ     شـتر یش ب افـه یقوقتـا   ی، بـاق  شـه یوحشـتناك م  یببـر زخمـ   هی

 ... کنهیکه دل سنگم آب م يمونه، جور

 !نه  گهیم ایآره  گهیم ای ا،یزنم به در یم دلو
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 ... انیحوصله م سر رفته ک -

 ...دوزه یکنه و بهم چشم م یدل از اون نقطه نامعلوم م یسرسخت با

 اد؟یازم برم يبه نظرت کار -

 گمیم دمیکه شن یباال داده از جواب ییابرو با

 ...آره  -

 !؟یمطمئن -

بــه خــودم  کشــمویم قیــنفــس عم هیــنــدازه،  یدوبــاره داره دســتم مــ یعنــیترســم ،  یمــ بــاز
 دمیجرات م

 یلــیدوبــاره بــرم مدرســه ، دلــم خ دیــبــزنم ، از فــردا با یگشــت هیــ رونیــخــوام بــرم ب یمــ -
 ...گرفته 

 ؟ يقرار بر یبا کس -

 ... نه  -

 ره؟گذ یکه خوش نم ییتنها -

 ؟ییایتوهم ب شهینم -

 گهیو باتعجب م شهیم شتریابروهاش ب گره

 ؟ امیمنم ب -

 ؟ یتون ینم -

 ؟ امیهمراهت ب يخوا یکه م یتونم، مطمئن یچرا م -

 ... شهیخوب م یلیخ میباهم بر يایخب آره، اگه ب -

 گهیو م کنهیاز حرفام کج م دیلباشو به نشونه ترد نباریا

 ...ارزه ، برو حاضر شو  یباشه، به امتحانش م -
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ـ  نیبـه همـ   شهینم باورم از جـام   عینشـه سـر   مونیپشـ  نکـه یا يبـرا ! شـده باشـه   یراضـ  یراحت
 گمیم شمویبلند م

 ...من برم حاضر شم  -

 ؟ينخورد يزیتو که هنوز چ -

 ،مگه نه ؟ گهید يخر یم يزیچ هیتو راه برام  -

 !ممکن  ریکه غ یدون یمحال ، خودت خوب م -

 ...حاضرشم  رمیمن م ست،یل نداره،اصال گرسنه م نباشه اشکا -

ـ   دیسـف  نیجـ  هیـ بـا   یـی تـاپ طال  هیـ عجلـه   با  یمـ  یدارمـو موهـامو هـم دم اسـب     یکوتـاه برم
نــه ، فقــط اونقــدر  ادیــره،زیصــورتم رنــگ بگ یکمــیدم  یبنــدم ، فقــط بــه خــودم فرصــت مــ

 ..ادیدرب یحال یو صورتم از ب رهیرنگم جون بگ یب يکه چشما

ـ   ... هنـوز آمـاده نشـده     انیـ ک نیپائ امیم یوقت ـ   یبـا ذوق صـداش م تـو   رمیـ اجـازه م  یزنمـو ب
 ...اتاقش 

پهــنش،  يافتــه بــه شــونه هــا یتــنش، نگــاهم مــ رهیــت نیجــ هیــو فقــط  ســتادهیبهــم ا پشــت
ــدامش ز ــان ــورز يادی ــه  دهی ــســت، اگ ــرار باشــه ز هی ــروز ق ــدش ب ری ــتو لگ ــتمیمش ــا  ف قطع

 ... گرهیو مچمو م گردهیهوا برم یدم ، ب یجون م

 دختر جون؟ يشد رهیخ یبه چ -

 ... یچیه -

 .  ادیکنه و جلوتر م یم یکج خنده

 ؟ يدیاون عطرو بهم م -

 رمیــگیدارمــو م یداره ، بــرش مــ یقشــنگ شــهیش کــنم،یکــه اشــاره کــرده نگــاه م يعطــر بــه
 . سمتش 
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  گهیم ی، با لحن خاص زنهیآن چشماش برق م هی

 ...بزن  -

 کارکنم؟یچ -

 ...ام بزن ، بر یچیه -

 !من؟ -

 ... ستین یسخت ادیباور کن کار ز -

 برمــویصــورتش م کیــعطــرو نزد شــهیش! ضــربان قلــبم باالرفتــه لیــدل یفهمــم چــرا بــ ینمــ
 . کنمیم ياسپر

 ... نجایاونجا که نبض نداره ،بزن ا -

  کنهیاشاره م نمیب یکه نبضشو واضح م ییگلوش جا ریز به

 .  زنمیم اون قسمت م گهید یکی

 ...بزن  نجایا گمید یکیوبه ، خ -

 "کارا آخه نیمنو چه به ا " کنهیبه پشت گوشش اشاره م نباریا

گــرمش مخلــوط  يو بــا نفســا دهیــچیتنــدعطر تــو فضــا پ يفاصــله رو کــم کــنم، بــو مجبــورم
ــرام عج... شــده  ــســکوتش ب ــ!  بی ــاال م یب ــم  یچشماشــو بســته ، نمــ ارم،یــهــوا ســرمو ب دون

 !کشهیرو م يزیچ هیکه داره انتظار  یشده مثل کسخوره ،  یچرا ازجاش تکون نم

 جهیفاصــله م قابــل فهــم، ســرگ نیتــنش از همــ يگرمــا کــنمی، حــس م گــذرهیلحظــه م چنــد
انگــار حــالو  یکنــه ، ولــ ینمــ می، کــار گــهینم يزیــفهمــم، چ یرفتارشــو نمــ یگرفتــه م ، معنــ

ــواش ز ــه ــاعد ن ادی ــتیمس ــار، هم !  س ــدم انگ ــخ ش ــنم مس ــوریم ــوبیم ينط ــدم  خک ــه مون ب
 ...صورت گر گرفته ش 

 ...نکن  -
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 کنمینکردم، جمله مو بلند تکرار م يخورم، من که کار یم کهی

 !نکردم يمن کار -

 ؟  یکنینگاه م ينطوریچرا ا -

ــما ــ يچش ــاز م یطوس ــو ب ــهیش ــرا  کن ــده، ب ــرخ ش ــرخ س ــا ي، س ــودمم ج ــب داره،  يخ تعج
 ... کنم خوام ازش فرار ینم یحت... ازش ندارم  یترس چیبار که ه نیاول

کــرده، نگــاهمو  خیــشــده ، دســتام  نیپشــت ســرم ســنگ کــنمیحــس م ده،یــادامــه م نگاهشــو
 .  شهیم یآخرش چ نمیدزدم ، منتظرم بب ینم

ــ ــ یول مــو هــاش  يال یو دســت کشــهیسرشــو پــس م اد،یــبــه خــاطرش م يزیــآن انگــار چ هی
  گهیم یگذره و با لحن مرتعش یچشمام م يو از جلو دهیتکون م يبره، کالفه سر یم

 .. شمیمنتظر باش االن حاضر م رونیب قهیچند دق -

 ...باشه  -

 ... امیم رونیکه تا امروز تجربه ش نکردم از اتاقش ب یبا حال سردرگم

ــه ــد دق ب ــهیچن ــ ق ــو دهینکش ــاهر م يجل ــه،یروم ظ ــ ش ــرمه ا  هی ــپرت س ــوز اس ــت يبل  نیآس
ــونده ، خوشــت  ــو پوش ــه ش ــر از هم پیکوتاه،حــاال باالتن ــ شــهیت ــده ، لبخن ــورم،  یدمو نمــش خ

 . کنمیابرازش م

 ... يبهت اومده، جوون تر شد یلیخ -

 ...من جوون هستم بچه جون  -

ــ نکــهیا از ــه  نکــهیبــرعکس از ا شــم،ینم یکنــه عصــب یبچــه خطــابم م لحــنش کــامال شــوخ ت
 ... شهیم نیریدلم ش

ــدا ــر   خ ــم خب ــده ه ــکر از رانن ــتین يرو ش ــت رل م  س ــودش پش ــی،خ ــارش   نهیش ــنم کن و م
ــ یصــندل يرو ــو م ــودن  یحــس خــوب... نمیشــ یجل ــا اون ب ــ... داره ب ــامن هیشــب یحســ هی  تی
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حـس بــه حـس پشــتو پنـاه داشــتن     نیــا هیدمــو بـه تشـب   یبـه افکــارم پـرو بــال نمـ   ...داشـتن  
 .خوب که هست هچ گهیته دلم م يزیچ هیاما باز ...  کنمیبسنده م

ــایخ يتــو یدو ســاعت یکــی ــ ابون ــ یهــدف خاصــ یب و  رونیــبرونــه و مــن لبخنــد بــه لــب  یم
 . کنمیآدماشو تماشا م

 ؟يخسته نشد -

 کنمینگاه م زنهیتوش آرامش موج م بیعج نباریکه ا یبه صورت گردمویبرم

 ؟ یخسته از چ... نه  -

نشســتن ،  رمــردیهســتن، کنـار مــن بـه قــول خـودت پ    جــانیتــو دنبـال ه  يهـم ســنو سـاال   -
 کنه ؟ یخسته ت نم

ــ ینمــ ادمیــوقــت  چیخــارج از تصــورمِ ، هــ گــهید نیــا خواســته هــا و  ایــ قــمیبــه منــو عال ادی
حـس   جـانو یامـا مـن واقعـا بـرعکس تصـورش ،پـر از ه      !!! کـرده باشـه    ینخواسته هام تـوجه 

 ! ستیهم درکار ن یحس کسالت چیخوبم ، ه

 ... ارمیبگو تا خودم چشماشو از کاسه درب ؟يرمردیگفته تو پ یک -

 کشــهیصــورتش م يو رو ارهیــمخنــده، کــف دستشــو بــاال  یمــ بــرمیکــه بــه کــار م یلفظــ بــه
 گهیوبعد م

 ! یدونستم انقدر قانع ینم -

ـ یمـن اونقـدراهم کـه تصـور م     ،یمنـو بشناسـ   یدرسـتو حسـاب   یوقـت نخواسـت   چیه - بـد   یکن
 ... ستمین

 گهیم يگرفته ا يو با صدا کشهیآه بلند م هی

 ...ماجرا فقط منم  يدختر ،آدم بده  یستیتو بد ن -
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ــم مــ بــاز ــ یدل ــرزه ، صــداش ب ــاره توخــودش بــره واســه   یشــده، نمــ نیاز غمگــل خــوام دوب
  گمیم نیهم
 
ـ امـروز وقتتـو بـه مـن داد     نکهیا ـ کـار دن  نیزجـرآور تـر   يدار وی تـو   نکـه یا یعنـ ی، یکنیارومی

 ... ییایداداش دن نیبهتر
 

 ... کنهیو با اخم نگام م گردهیبرم
 

 جرآور هان؟،کدوم کار ز نکهیدختر جون، بعدشم ا ستمیمن داداش تو ن نکهیا اول

 ... یزنیپرسه م ابونایتو خ يکنار من دار نکهیا

نکـن از مـن    یپـس سـع  ...  سـت یهـم در کـار ن   ياجبـار  چیهـ  نجـام، یبه خواسـت خـودم ا   من
 ...نبرده ییبو چیه تیکه از انسان يدوسر بساز وید هی
 

ــو ــگیازم م روش ــدگ  رهی ــه رانن ــه م شیو ب ــادام ــو ز دهی ــب  ری ــل ــیزایچ هی ــهیم ی ــرا...  گ  يب
 کـنم یم یجـا بـه بـاد نـره ، سـع      هیـ کـه گـرفتم    یحـس خـوب   يروزم خراب نشه و همه  کهنیا

ــرا نیباشــمو چشــمام غمگــ يعــاد  نــویاون چ يدل خــودمم کــه شــده لبخنــدو جــا ينشــن، ب
 ... شمیم رهیخ رونیباز به ب کنمویصورتم م يچروکا

ـ  یساعت مین ـ   یم  دسـتم  يبگـم کـه دستشـو رو    يزیـ چ هیـ خـوام سـکوتو بشـکنمو     یگـذره، م
 .  کنمیحس م

 
مــن نفــرت  یروز تــو خــراب کنــه، حتــ یچــیه ياجــازه نــد يکــه بــه خــودت قــول داد حــاال

 ؟ میباهم بخور يزیچ هی رونیب میدارم، بر زیسورپرا هی، منم برات  زیانگ
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 ادیــذهــنم نم ياولــش تــو يجلمــه  يبــرا یکــه جــواب شــمیحــرفش ذوق زده م نیــاز ا انقــدر
 ...شمیم ادهیپ نیاشهمراهش از م گمویم ی،با خنده قبول

ــو ــ ت ــیرســتوران ا هی ــا یران ــه فض ــا حــاال  نجــاروهمی، ا شــهیداره وارد م یقشــنگ یســنت يک ت
 !انگشت شمارن دمیشهرهزار رنگ د نیکه تا حاال از ا یی،کال جاها دمیند

ــ يصــدا ــموز هی ــیخ تیــال کی ــمال یل ــر   نیفضــا رو دلنشــ می ــاز تمــوم وجــودم پ ترکــرده، ب
ــاره د ــشــده از حــس دوب ــا دنی  شــم،یاطــرافم م يمحــو تماشــا زنمــویبغضــمو پــس م نم،رای

 .  یقشنگ یلیخ يجا

ــو ــکوت دلنشــ ت ــ ینیس ــرق  مــویخور یغــذامونو م ــون غ ــار خودم ــو افک ــو  میهرکــدوم ت ، اون
مــن  "کــه بــه خــودش نســبت داده  يکلمــه ا ریــمــن تمــوم ذهــنم حــاال درگ یدونــم ولــ ینمــ

  "زینفرت انگ

ــا ــ دیش ــا هی ــ   ییوقت ــته ،ول ــو گذش ــم ت ــوده ، اون ــاال ن  یب ــتم دارم ح ــت،یح ــ  س ــن زود م  یم
 . بمونه  ينگفته ا زیخوامم چ یازش به دل داشته باشم ، نم يا نهیتونم ک یبخشم،نم

 
 ؟ انیک

 ... بله

 ؟یکنیفکر م ينطوریچرا ا...  ستمیازت متنفر ن من
 

ــ نیدستشــو پــائ يچنگــال تــو قاشــقو ــذاره و دستاشــو جلــو م یم دســت  يدســتامو تــو اره،ی
  گهیو م رهیگیم
 

ــاز ســتین الزم ــود کــه نتونســتم   ســتمیازت دلخــور ن ،یکنــ ينقــش ب ، گذشــتم انقــدر تلــخ ب
 ... دمیبهت قول م کنهیم رییتغ یهمه چ یبرات باشم، ول یهمراه خوب
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 !هارو کمرنگ کرد یتلخ نیا شدیکاش م ره،یگیم دلم

 
ــ ــک یول ــن دارم واقع انی ــاور ک ــب ــ تی ــ گم،یرو م ــاق هی ــ  یاتف ــن ازش ب ــه م ــارو  یک ــرم م خب

ـ   ینمـ  لشـو یسرراه هم گذاشـت ، دل  کـه مـال خـودم بـود      یـی زایمنـو از همـه اون چ   یدونـم ول
ـ ا يبـازم بـا همـه     یدور کرد، ول تـونم منکـر همـه     یاتفـاق افتـاد نمـ    نمـون یکـه ب  یـی زایچ نی

زمــان بتونــه حرفمــو بهــت  دیشــا رم،یــبگ دهیــکــه بــا تــو داشــتمو ناد يبشــمو گذشــته ا یچــ
 . یزبون خودم باورش کن خواست از یدلم م یول! ثابت کنه 

 
ــ يبــرا ســت، مثــل  گــهیجــور د هیــامــروز اصــال  خنــده،یچشــماش م نمیــب یبــار کــه مــ نیاول
پـر از حــرف نگفتــه   کــنمیحــس م سـت، ین يخاکســتر گــهیرنــگ نگـاهش د  ســت،ین شـه یهم

 !!!ست 

ــه ــبز ب ــا يس ــو  يه ــده جل ــز ش ــار پ ــروش خ يبخ ــم،یم رهی ــ ش ــه انگ ینم ــم چ ــفهم  يا زهی
 !نداره یجالب ادیبخوره، مطمئنم طعم زکه اونارو  کنهیمجابش م

 یزنـه نگـاه   یکـه بـاز خمـار شـده و غـم تـوش مـوج مـ         ییبه چشـما  کنمویاکراه سر بلند م با
 .ندازم  یم

 سوال بپرسم ؟ هی

 ... يمختار... روز تو  امروز

اون  یتــون یمــ ينــداره، چطــور یجــانیه چیهــ تیهمــه تکــرار ، زنــدگ نیــاز ا ينشــد خســته
 دستت هستش؟ يتو شهیدستبند هم نیچرا ا ای؟ يو بخورمزه ر یب يها يسبز

 ... دمیکشیمزخرفاتم دست م نیمجبور نبودم از خوردن هم اگه
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 گهیو م کنهیم یخنده تلخ شهیش که تموم م جمله
 
ـ روز از د هی یدون یم ـ      نیـ شـکل ا  دنی و ... خـورد، امـا حـاال مجبـورم      یغـذا هـم حـالم بهـم م

 ...دستبندم  نیدر مورد ا
 

 ...شهیقدم م شیخودش که پ شهیو برعکس هم ارهیکامل باال م سرشو

دونــم  یتــونم خــودم باشــم، نمــ یحــس اتصــال دارم، نمــ خــوره،یتــو نگــاهم گــره م نگــاهش
 . ، نفسم تنگ شده  ادیز یلیخ رمیگیکه از چشماش م ییروین یچقدر گذشته ول

 !!!فهمم یمن زبون نگاهو نم زد،یم یحرف هی کاش

ـ   يزیچ هی بـه خـودم    کـنم یم یه جوشـو خـروش افتـاده ،از تـرس ادامـه ش ،سـع      تو وجـودم ب
 . مسلط بشم 

 .  کنمیزورم که شده زبون باز م به

 !دستبند نی؟ ا يدیجوابمو نم-
 
 ... کنهیبسنده م "گفتم  يروز هی دیشا" هیفقط به  شتریب حیتوض يجا به

ــرمو ــز س ــ ری ــ یم ــدازم ، نم ــ  ین ــاز اس ــوام ب ــا ا رنگاهشیخ ــم، اون ب ــبش ــار نی ــمو ک ش نفس
 .  رهیگیم
 
  گهیم میرس یکه م نیافته ، دم ماش ی، جلوتراز من راه م میشیجامون بلند م از
 

 قبول کردم شنهادتویبود خوشحالم که پ یروز خوب امروز
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ـ  با مـن از   یوقـت مهربـون نباشـ    چیکـاش هـ   " شـم یم رهیـ برجسـته ش خ  يبـاز بـه لبـا    یدهن
 "ترسمیخودم م يترسم ، برا ینگاه داغ م نیا

 
 ... يبود، ممنون که بهم اعتماد کرد یمنم عال يبرا
 

 .زنه  ینم یحرف گهیبه عمارت د دنیو تا رس شنهیو پشت رل م رهیگیم ینفس

ـ  حیتوضـ  هیـ بـه جفتمـون انگـار منتظـر      رهیـ نگـاه متعجـب خ   هیـ صـنم بـا    میرسیم یوقت  ی، ول
 ادامه بده شیبه گستاخ ذارهینم انیک
 

 درست نکن يزیشام چ يبرا میخورد يزیچ هی رونیب یهست منو

 ...آقا  چشم

 ... گهید زیچ هی آهان

 آقا؟ بله

 خونه پچ پچ کنه مفهوم بود؟ يتو یراجب به روابط منو هست یخوام کس ینم
 
 "کدوم روابط آخه"شمیم جیصنم من گ شترازیب

 
 ...آقا چشم

 ...سالن  يتو میریقهوه دم کن ، م هیبرو  حاالم

 ...االن  نیهم بله
 

 گهیبهمو م کنهیرو م شهیه با صنم تموم مک حرفش
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 ؟ يا خسته

 ...نه

 ...خوام  یسالن ؟ م يتو يای یم

 ؟ يخوا یم یچ

 ... یتا خودت بفهم ایب
 

 .افتم  یپشت سرش راه م دمویتکون م يسر فقط

در حـال   جـان یاز شـدت ه ! کنـار سـالن    يانویـ سـمت پ  شـه یم دهیقـدماش کشـ   شـه ینم باورم
 "بزنه انویپ وادخیواقعا م"هوش شدنم  یب

بــره  یآرووم دســت مــ کنــهینگــاهش م نیو غمگــ کشــهیروش م یدســت ســتمیا یمــ کنــارش
 شـه یکـه روبـرومِ قلـبم مچالـه م     يزیـ چ دنیـ ، بـا د  کنـه یسمت اون دستبند مرمـوزو بـازش م  

 . 

 .سمت مچ دستش  برمیهوا دست م یب کنمیم کاریبفهمم دارم چ نکهیا بدون
 
 ان؟یک هیچ نیا

 
 ...کنهیم یاخم

 
 ... يادگاری هی
 

  شمیم رهیپر بغض به چشماش خ ارمویسرمو باال م شهیم رورویباز ز دلم
 

 ان؟یک يکرد یخودزن
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کــه صــورتمو  ییاشــکا ادویــ، دســتش باالم کنــهینگــاهم م رهیــخ رهیــ، فقــط خ دهیــنم یجــواب

 .، هرمان دستاش کشنده ست  رمیگیگر م... کنهیتر کرده رو پاك م
 

 ...م بزن ادیخواد فر یم دلم
 

 گهیو زمزمه وارم نهیشیتب زدم م يلبا يرو ادویباالتر م دستش
 
 ...تاب یب ينگو خانوم کوچولو یچیه سیه
 

ــا مــن چ داره ــوازش  کــنمی، حــس م ســتین یتســلط چیهــ گــهید کنــهیکارمیب دســتش داره ن
 .گردونهیهام برم هیصنم نفس رفته رو به ر يکه صدا ادیو صورتش جلوتر م کنهیم
 

ـ  انویـ مشـت شـدن دسـت ک   ...ن آمـاده سـت   قهوه تو آقا ـ   نطـور یهم نمیـ ب یم موقـع   یبسـتن ب
 . شنومیم یفقط چشم آرووم "بذارشو برو" گهیلب م ریچشماشو ،ز

 گهیم یگذشته با لحن خاص هیثان چند
 
 ؟ يآهنگ بزنم حوصله شو دار هیخواستم برات  یم
 

ــا ــر درم واقع ــدارم پ ــا ارمی ــن ن نی ــتیممک ــر س ــار نیاز آخ ــت پ يب ــه پش ــک ــته و  انوی نشس
ــ ــیزده خ یآهنگ ــ یل ــال م ــذره یس ــحال! گ ــدت خوش ــ یاز ش ــم م ــدازم   یدل ــت بن ــواد دس خ

 .ندارم  نکارویا ياصال رو یدورگردنشو تموم حسمو بهش منتقل کنم ول
 
 ... يواقعا شوکه م کرد!بگم یدونم چ ینم
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شـو   دهیکشـ  يو انگشـتا  نهیشـ یم یصـندل  يرو ی، بـا ابهـت خاصـ    زنـه یلبخنـد کـم جـون م    هی

ـ از حجـم ز  نمی، قفسـه سـ   کشـه یدکمه هـا م  يرو حـبس شـده در حـال انفجـاره      ژنیاکسـ  ادی
 .بودم  يروز نیچقدر منتظر همچ دونهی،خدا م

ــه ا  انگشــتاش ــرز هنرمندان ــه ط ــا م يرو يب ــه ه ــوا نهیشــیدکم ــنا يو ن ــایز يآش ــا ییب  يفض
ــهیســالن رو پرم ــ، عم کن ــما  شــمیم قی ــه چش ــتاش ب ــه حرکــت انگش ــش  يبســته  يب آرووم

 "انیتونم بشناسمت ک یچرا نم"که جسمش رو احاطه کرده  یم اندوه،به حج

  ستین ینیهستم که زم ییو من هنوز غرق در صدا گذرهیم زمان

ـ      نیو آخـر  کشـم یم یقـ یعم نفس  نیخـرم و سـر آخـر نگـاه تحسـ      ینـت رو هـم بـه جـون م
 ندازم  یم يخاکستر يکه به اون چشما يزیبرانگ

 
 !هم بهتر بود شیاصلاز نسخه  ی، حت انیک ینکردن باور

 
  شهیم قیمردونه ش عم لبخند

 
 ؟یدونیآهنگو م اسم

 
 ... خندمیم منم

 
 ... یونانی، نوازنده  یانیاثر ...نوامبر  آسمان

 
 گهیوم دهیتکون م يسر
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 ...کنهیکه واقعا آروومم م يزیتنها چ ،يریاساط ينوا هی...رینظیب واقعا
 

ــس ــوده ا نف ــمیم يآس ــه   کش ــاهم ب ــاره نگ ــه دوب ــک ــتبند چرم ــوه ا یاون دس ــت  يقه و پوس
باشـه ، فاصـله رو کـم     دمیـ خـواد تـو معـرض د    یافتـه، دلـم نمـ    یمـ  انیـ دور مـچ ک  دهیچروک

بنــدم ،  یدســتش مــ  يرو دارمویــدســتبندو برم نمیشــیکنــارش م یصــندل ي، رو کــنمیم
 سوزونه  یپوستمو م ساشهرم نف یول زنهیپلکم نم یشوك زده از حرکت من حت

 
 ...نکن

 !دمنکر يکار

 ...نده  عادتم
 
 "عادت ندم مرد مغرور یبه چ" کنمیاستفهام نگاهش م با

  گهیو کنار گوشم م زنهی، موهامو از پشت سرم پس م ادیتر م کیباز نزد سرش
 
 ... یخوبه که هست یول
 

غوطـه ور شـدم انگـار، تنهـا      یادراکـ  یممکـنِ ،تـوب   ریـ لحـن اون و حـس حـال مـن غ     فیتوص
ــچ ــه شــا يزی ــونمیم دیک ــک تــک ســلول هــا حســ ت ــرزش ت ــنم ل ــدنم کــه و يش ک ــب  رونی

ـ  ي، امـا تجربـه    کشـه یهمـه حـس رو بـه رخـم م     نیبار ا ریشدنم ز فراتـر از تمـوم    یحسـ  هی
 . کشونهیگذشته منو به جنون م يحسا

ـ نم سـت یبوسـه ن  هیشب ـ   شـه یم یاسمشـو چـ   دونمی پوسـت گـردنم متـورم شـده      یگذاشـت ول
 ... ستین یتوان گهیشدم، د نی، سنگ کشمیوقت ، سرمو پس م یتماس ب نیاز ا
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ــ نیآخــر تــو ــده ازم فاصــله م ینفســ گــهیکــه د یلحظــه درســت وقت ــ رهیــگینمون ــ یو ب  چیه
ــ ــ شــهیازم دورم یحرف ــوه  ی، حت ــک م  یتلخــ يقه ــوش شــامه رو قلقل ــه ب ــک ــرو ناد دهی  دهی

 . شهیم دیشبح ناپد هیو مثل  رهیگیم

ت  یشــگیازنــده بــودن همکــه ب ییماتــا ویاز اون کشــ...مـــــات وی؟کشــيشد شیحــاال کــ تــا
 ؟ یبهش عادت کن يدوست دار بیکه عج یی، ازاون باخت ها زنهیم ادیرو فر

ــ... االن همــونم  مــن ــده  هی ــاختم...بازن ــ هیــدلــم االن هــم گر... روحمــو حســمو همــه رو ب  یم
ـ اسـم ا  ایخـدا ... هـم شـوك زدم هـم آرووم    ...خواد هـم خنـده    ـ  یحـس تـازه چـ    نی تونـه   یم

 باشه ؟
 

ذارم بــه خصــوص کــه حــاال عشــقوالنه هــاش  یبراتــون پســت نمــ گــهید نینــر اگــه نقــد امــا
 ها سوزهیدلتون م شهیم شتریداره ب

 
 یبــه مــن هســت یچــ شــهیبنــدم تــازه بــاورم م یچشــمامو مــ کشــمویتخــتم دراز م يرو یوقتــ

ـ   شـه یبـه مـن هم   یگذشته ،چـ   دیشـا ... رو شـدم انگـار    رویـ ز... حـس گذشـته    یتنفـر زده وب
 !!!تازه متولد شدم دیشا ایبزرگ شدم ، 

ـ  دویـ دیکـه الاقـل بغضـمو م    ینفر بـود ، کسـ   هی کاش ازتمـوم  ...خواسـت کـه بـراش بگـم      یم
 . کس  چیه ستیکس ن چیه فیح یول...از توهمات  یحت...حسم، از حالم

 
 يعبــد فکــر کــردم هــم بــه رفتــارا يدو روز هــم بــه حرفــا نیــ، تمــوم ا ســتیروزِ بــازم ن دو
ــه مــ ان،یــک فیــتعر یبــ الاقــل نفــس ! کــاش بــود ... دیــترد نیــاز ا رســمیرز جنــون مدارم ب

 .شدیآسون ترم دنیکش
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داره بــه بطالــت  می، تمــوم زنــدگ رهیــنم ي، دســتو دلــم بــه کــار رمیــاتــاقم رژه م يتــو مــدام
ــذرهیم ــو ا گ ــر نی ــده ت ــ نیآزار دهن ــاالت ا فیتوص ــح ــا نی ــدا   يروزه ــر ص ــمو پ ــنِ، نفس م
لمسـش   انیـ روز ک هیـ کـه   ییبـه جـا   دی، شـا  شـم یم رهیـ موهـام خ  نیبه پـائ  فرستمویم رونیب

ــر  ــودو از ن ــرده ب ــود مشیک ــه ب ــ! گفت ــو یب ــده  اه ــ يخن ــون یب ــه  یج ــبم م يگوش ــیل  نه،یش
انتظــار اومــدنش  يســمت پنجــره اتــاقو هنــوز بــه طــرز احمقانــه ا شــهیم دهینگــاهم بــاز کشــ

بــه در  يکــه تقــه ا کشــمیتخــت دراز م يرو گردمــویبرم "ســتین يخبــر چیهــ" کشــمیرو م
ــاز م خــوره،یم ــدام صــنم تــو قــاب در لجمــو ب  شــهیدر ب ــاز قبــل درم شــتریو ان ــا تــرش  ارهی ب
 گمیم ییور
 
 !؟يخوا یم یچ

 ...کارت داره نیجان آقا پائ یهست
 

 پرم  یفنر از جا م مثل
 

 اومده؟ مگه

 ... اوهوم

 دم؟یکه من ند دیرس یک... کنمینگاه م اطویساعت دارم به ح هیمن  یول
 
 گهیحرف من م نیه از اباالداد ییبهتو ابرو با
 

 ن؟یپائ يایحاال م... اومدن  یاز در پشت خب

 ... امیاالن م... اوهوم
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ــوز روم ســنگ    یولــ رهیــگیو از در فاصــله م دهیــتکــون م يســر  ینینگــاه مشــکوکش هن
ــهیم ــ کن ــدم م   ی، ب ــمت کم ــه اون س ــه ب ــتوج ــب  رمی ــاس مناس ــا   یتالب ــنم ، ش ــاب ک  دیانتخ

 !روزا  نیشدم ا یوسواس
 

اون جــز شــب  يتــا حــاال جلــو رهیــروش دســت گذاشــتم ضــربان قلــبم بــاال م کــه يزیــچ بــا
ــاز یعروســ ــ دمینپوشــ يمهســان لبــاس ب ــم مــ یول خــاص انتخــاب  زیــچ هیــخــواد  یاالن دل

ــکــنم و چ ــجــز  يزی ــپ هی ــاه عروســک راهنی ــگ چشــممو نم یســرخاب یکوت ــگیرن ــه ...  رهی ب
 گــهید ينطــوریا پوشــمیهــم م رهیــســاپورت ت هیــ،  دهیســف يادیــز کــنمیم یســاق پــام نگــاه

 خـوام یراجـب بـه مـن بکنـه ، مـن فقـط م       يا گـه یاصـال دوسـت نـدارم فکـر د     سـت ین یمشکل
 .  امیبچه به نظر ن يادیچشماش ز يجلو

ــترس دارم ولــ   نبــاریمســخره ســت ، ا ...  کــنمیفــوت م نفســمو  ياز رو گــهید یبــازم اس
ـ     نیـ خـوام جـنس ا   ی،اما انگـار نمـ   ستیترس ن  ينم بـرا بمـو  یفهمـ  یاسترسـو بشناسـم تـو ب

 .جفتمون بهتره 

ــت ــرو درس ــا رو  يروب ــه ه ــندل يپل ــدم     یص ــرم ق ــته ، ن ــو بس ــته و چشماش ــوبش نشس محب
ــ  کــنمیم دایــحــتم پ رســمیدارم ، روبــروش کــه م یبرمــ ــا  یکــه حضــورمو حــس نکــرده ول ب

 زنهیبهم م اتمویکالمش تمام ذهن
 

 !یهست نینگاهت سنگ چقدر
 

  ندازمیم ریسرمو ز دمویدهنو نرم فرو م آب
 

 ؟ یکارم داشت...  مسال
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کاناپــه محبــوبش  يرو نبــاریو ا شــهیحــرف بلنــد م ی، بــ دهیــجــواب ســالممو نم شــهیهم مثــل

 نهیشیم
 
 ...ایب

 
ــون م يســر ــتک ــارش م دموی ــیکن ــرش ز نم،یش ــعط ــنزد يادی ــاز  کی ــله رو رعا...ب ــفاص  تی

 !شدم انگار ی، قلقلک کنمیم

 .  شهیم یندازه ،نگاهش طوالن یبه سر تا پام م ینگاه
 

 ؟یرفت یم ییجا
 

 گمیکه ممکن داشته باشه م یخورده از برداشت اشتباه هول
 
 ...ندارم برم ییمن جا... نه
 

 ی،بــ کشــمی، خجالـت م  شــمی، تـو خــودم مچالـه م   کنــهیبــه بـاال تــنم م  يچشــماش اشـاره ا  بـا 
 .ستیراهم ن

 
 !؟ پس

 
ــ یادامــه نمــ حرفشــو ــد شــم کــه غــافلگ  یده، م گــردنم دســتش از دور  کنــهیم رمیخــوام بلن

 حق ندارم؟...حق دارم ... لرزم  ی، م شنهیراستم م يشونه  يو رو شهیرد م
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 182 

ـ ... عطـر تنـد   هیـ ،  شـه یم یشـونه هـام خـال    يکـه رو  یبـازدم ... دم هی  ییچشـما ... قیـ آه عم هی
ــ ــته م یکــه ب ــوا بس ــا م  یضــربان... شــهیه ــه انته ــه هرلحظــه ب ــهیک ــه اوج  ییصــدا... رس ــه ب ک

 ... روسنهیم
 

 ... یهست يدیم یخوب يبو چه
 

ـ نـرم باالم  سرم ـ ا... نـه قهقـه بـزنم   ... بلنـد بخنـدم    يحـاال بـا صـدا    دیـ ، با ادی  انیمـرد عصـ   نی
 !باشه انیزده محال ک

 
 ؟ یگینم يزیچ
 

 ...ستمیمقصرم ن... ستمیبلد ن... کنمیم سکوت

 . دهیلبخند جاشو به التهاب لب هاش م...  رهیدستاش کنار م... رهیعقب م سرش
 

ـ ا يبـه همـه   ...  کـنم یفکـر م  روزه دارم چند بـه اون  ... کـه بـد گذشـت    یـی بـه روزا ... سـاال  نی
ــ يلحظــه  ــخ لعنت ــ... یتل ــه چ ــه هم ــو  شــتریب...  یب ــه ت ــ... از همــه ب ــبا یول ــدون دی ــبا... یب  دی

 ... یهست یبدون
 

ــس ــن  نف ــار ش ــده از انتظ ــگ ش ــ دنیتن ــهیراز د هی ــ گ ــما  نمویس ــرده ، باچش ــردرد ک ــر  ییپ پ
 گمیلرزون م ییترسو با صدا

 
 ؟ دبدونمیرو با یچ گهید

 ؟ ياییم ییجا هی همراهم
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ــنبا قائــدتا ــبترســم  دی ــ ای کــه الاقــل اوج  دهیــلحــن صــداش بهــم هشــدار م یمــردد بشــم، ول

 .  ستین يامر عاد هیگرفتن ضربان قلبم 
 

 !کجا؟

 ؟ يخوام برم ساحل ، حوصله شو دار یم
 

 موهام  نیکردن با پائ يکنم به باز یم شروع
 
 ... امیم
 

 گهیم ندازهیگذشته م انیادکیکه منو  يو با لحن جد نهیشیسرشونه م م دستاش
 

 ...عوض کن  لباستو
 
ــون م يجــد ينبارجــدیا ــه جن ــاز ا رســمیب ــتغ نی ــرد ریی ــارش ، م ــ يرفت ــا هم ــه ت ــد  نیک چن

کــه در خــور شــان اون باشــه ، حــاال  دمیپوشــ یمــ یلباســ ســتیبــه اجبــار اون با شیوقــت پــ
 .بود يا گهید زیخواسته ش ازم چ

 کنه حیدرخواستشو توج کنهیم یسع یخونه ، ول ینگاهمو م بهت
 
 هیــمــن فقــط حکــم  يکــه بــرا یهمــون هســت... تــو ... کــردمیوقــت بــاور نم چیهــ یدونــ یمــ

 ... نطوریکوچولو رو داشت بتونه ا يا شهیعروسک ش
 
 کنهیسکوت م رسهیحرفش که م ينجایا به
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ــ یبخــوام بــاق ســتمی، واقعــا مطمــئن ن فرســتهیم رونیــپرصــدا ب نفسشــو  یحرفشــو بشــنم، ول
  ادیاون به حرف م

 
 عروسک کوچولو؟ یکنیکارمیبا من چ يدار

 
  کنمیبهش نگاه م زننیکه برق م ییباچشما شهیتر ازهم مظلوم

 
 ؟ یبپوش گهید زیچ هی يریم

 ...رمیم
 

ـ بـود   گهیهر زمان د اگه باشـه امـا مـنم مسـخ      نیـ محـال بـود جـوابم ا    يا گـه یهرشـخص د  ای
 !نگارشدم ا

لبخنـد کـم    ام،یـ م نیپـائ  عیسـر  کنمـو یخنـک عـوض م   یدسـت بلوزوشـلوار نخـ    هیـ با لباسمو
بـاز خودمـو بـه     شـمو یم نیسسـت سـوار ماشـ    ییافتـه مـنم بـا قـدم هـا      یو راه مـ  زنهیم یجون

 ...سپرم  یم ریدست تقد

ــ ــ هی ــاعت مین ــ یس ــه و نزد یم ــرون ــر کی ــاب م  نیت ــاحلو انتخ ــهیس ــحنه عج کن ــی، ص ...  یب
ــدر ییبــایز ــ ای ــه چشــم م شیب ــاز حــد ب ــاه پــر از حــس خــوب م ... ادی ــا خودآگ ــ شــمین  ی، ب
ـ   کنمـو یقـدمامو تنـد م   انیـ ک الیخ ـ     یخودمـو م فـرو   یمـانع  چیهـ  یرسـونم بـه آب ، دسـتام ب
 .  شمیجدا م ایدن نیتو آبو از ا رهیم

 !؟يرو دوست دار يدونستم انقدر آب باز ینم -

 ... یدون ینم راجب به من زایچ یلیقبال هم بهت گفتم ، تو خ -
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ــد ــو تکــون م چن ــبارسرش ــو دهی ــج يو دستاشــو ت ــلوارش م بی ــرهیش ــه صــندل ب  یخــال یو ب
 .  کنهیچند متر اون طرف تر اشاره م

 ... یاون صندل يرو مینیبش ایب -

 ...باشه  -

ــامال ــب ک ــم م دهیچس ــیبه ــرم مــ    نهیش ــت س ــو پش ــا یو دستش ــنش ز يذاره ، گرم ــت  يادی
فهمـم   ینباشـه، اصـال حـال خـودمم نمـ      ينطـور یاد اخـو  یبـاز، دلـم مـ    شمی، معذب م کینزد
 !باشه يخوام چه طور یدونم م ی، نم

ـ  بازم متنفربـودم امـا اون بـرعکس مـن انگـار       ینـ یازمقدمـه چ  شـه یکنـه ، مـن هم   یسکوت م
 . دل دل کردنا عادت داره  نیبه ا

 ؟ یگینم يزیپس چرا چ -

 بگم؟ يزیمگه قرار بود چ -

ــدار - ــع ن ــ يتوق ــاورکنم فقــط م ــب یخواســت یب ــاهم موجــا نجــایا میای ــا ب ــه ســاحل  يت کــه ب
 !میتماشا کن رسنویم

ــ ــو   یبرم ــده ، ب ــد ش ــش تن ــرفم، نبض ــرده ط ــ  يگ ــو از ب ــرش تمرکزم ــرش  نیعط ــرده ، س ب
 گه  یگوشم م ری، ز ادیتر م کینزد

 ... خسته م  يبه قول تو تکرار یزندگ نیاز ا -

 !  شمیادراك م یابلش بدونم چرا دارم در مق یفرستم، نم یم رونیمنقطع ب نفسمو

 دهیوار باز ادامه م زمزمه

 !!! بود  گهیطور د هی یکاش همه چ -

ــد بــا ا ینمــ حــس کــه نتونســتم در مقــابلش محکــم باشــم خودمــو ســرزنش   نیــخــوام تــا اب
 گمیم نیهم يکنم برا
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 ...رو بدونم یهمه چ دیبا یتو گفت!یراحت بش دیحرف بزن، شا انیک -

 ... گهیم نیپائ يفرسته و با سر یم رونیصدا ببنده و نفسشو پر یم چشماشو

 حرفام کسلت کنه؟ دیشا -

 ... شمیمطمئن باش کسل نم... دوم سراپا گوش باشم  یتو بگو، من قول م -

ــا ــ ب ــر یب ــه حــرف م  نیحــال ت ــن ممکــن ب ــلح ــیزایو چ ادی ــیخ گــهیم ی ــرا زایــچ یل ــو  يب من
 .شهیخودش عوض م

ـ یم خدرست همسـن االن تـو بـود ، مـن     دمشید یوقت - پسـر   هیـ جـوون تـر از حـاال بـودم      یل
ـ پر شـر و شـور ،چشـماش      یتـو ، وقتـ   يچشـما  نیمعصـومو پـرٍ حـرف ، عـ    ... بـود  يجـور  هی

ــ يتــو رانیــرفتــه بــودم ا ــا دمشیــد یمهمــون هی ــ یکــه همــه چــ یی، از اون  یداد مــ یتــوش ب
 چیبــود ، مــن هــ یولــ! چــرا اونجــا بــود دونــم یخــورد، نمــ ینمــ یکنــه ، اصــال بــه اون مهمــون

ــه حــر ییشــدم، کســا یاون نمــ هیشــب یــیدخترا ریت اســوقــ  یخصوصــ میکــه مجــوز ورود ب
ـ منـو داشـتن    ... کدومشـون نبــود  چیهـ  هیآدم خاصـو سرشـناس بـودن ، امـا اون شـب      يسـر  هی

رفتــاراش باعـث شــد نســبت   نیاصــال همـ  دیدونــم شـا  ینمـ ... یافتنیــپـاکو معصــومو دسـت ن  
ـ  هیبشـم ، امـا اون شـب    جکاوبهش کن گوشـه نشسـته بـودو بـا اخـم       هیـ ط فقـ  یخـ یمجسـمه   هی

ــی، خ کــردیبــه دورو بــرش نگــاه م ــ کشیکــردم نــزد یســع یل اونبــار نشــد، بعــدا  یبشــم ول
ـ ب ییجـا  نیدونسـته کـه قـرار همچـ     ینمـ  دمیفهم  یبـه اصـرار دوسـتش اومـده بـود ، حتـ       اد،ی

ــو  ــا اون دوســتش قطــع رابطــه کــرده ب ــاجرا ب ــرام پ د،بعــد اون م ــاز رابطــم خواســتم ب  داشی
ــ ــل  یکنــه، ول ــمث ــ يقطــره  هی ــو زم ــ  نیآب ،ت ــود ، برگشــتم دب ــه ب ــرو رفت ــه  یف ــا هم  ي، ام

ــ   ــط پ ــم فق ــو حواس ــما یهوش ــ ياون چش ــود، د دهیترس ــهیب ــتم    گ ــاز رف ــتم، ب ــز نداش تمرک
 نمش،یــبب گــهیبــار د هیــازقبــل پرســو جــو کــردم تــا بــاالخره تونســتم  شــتریاونبــار ب ران،یــا
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مقــامم، فقــط گفــتم عاشــقم، اولــش نگفــتم، نــه از مــالو ثــروتم نــه از پســتو   ودمبهــش از خــ
 ...شدیمال من م دیباورم نکرد، اما من اراده کرده بودمو اون با

 
ــنم ــر م ذه ــهیپ ــر و دن کش ــمت اون دخت ــس ــاک يای ــاز ک  یپ ــه ب ــته ،ک ــه داش ــک ــن  انی ــا لح ب
 دهیادامه م يکشدار

 
ـ  هی بایتقر - ـ کـه د  یسال از روز اول  یشـد بگـ   یکـم کـم مـ    گـه یگذشـت، د  یبـودمش مـ   دهی

ــم دل ــود، دن اون ــه ب ــو باخت ــش ــهید امونی ــت  گ ــیداش ــدیم یک ــرا ش ــتیغ ي، ب ــا ب ــت  يه پش
ـ کـار تـو    هیـ که داشتم بهونـه   یسرهم تـو شـمال کشـورو آورده بـودم، اون      میپـروژه عظـ   هی

ـ یدونست من خ یهنوز نم ـ بـه ا  گـه یسـال د  یل ـ  نی ـ  نیـ خـاك تعلـق نـدارم ، ا    وآب دروغ  نیاول
ـ بـود، امـا از ا   نمـون یب بـودم، جـوون بودمـو پـر از عطــش      یاصـ ع شـتر یدور بودنـا خـودم ب   نی

 دنیرســ يبــرا شــدیباعــث م نــای،همــه ا زایــچ یلــیبنــد بــود بــه خ ياون پــا یخواســتنش ، ولــ
ــ درســت کردم،پــدرو مــادرم کجــا بــود اون  یشــیخونــواده نما هیــتــاب تــر بشــم،  یبهــش ب

پــدرو  هیــبــودم،  دهیوقــت طعــم داشــتن شــون رو نچشــ چیکــه هــ یمنــ ياونــم بــرا...  طوســ
ــادر فرمال ــهیم ــتگار   ت ــون خواس ــو فرستادمش ــا کردم ــتو پ ــ  يدس ــه چ ــوب   ی، هم ــت خ داش

ــواده ش تقر رفــت،یم شیپــ ــایخون ــودم   ب ــا خــودم قــرار گذاشــته ب ــودن ، ب موافقــت کــرده ب
ــ  یوقتــ ــه م همــه چ ــادرش گرفت ــارهرو د یجــواب آخــرو از پــدرو م ــدگ ي رب ــ میزن ــو دب  یت

کنــه، طعــم  فیــخونــواده ش تعر يخــواد موضــوعو بــرا یبهــش بگــم و اون هــر طــور کــه مــ
ـ  یمتفـاوت زنـدگ   ســر  انیـ شــده بـود ، شـده بــودم ک   رورویـ ز امیــ، دن دمیچشـ  یرو داشــتم م

خواسـت   ینمـ  ایـ دن نیـ از ا يزیـ چ گـه یعشـقش د  يچشـما  دنیـ به راهو آرووم کـه جـز خند  
 ... 
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ــ ــکوت م  هی ــهیلحظــه س ــاهش م کن ــو پوشــونده ، عرقــا    کــنمینگ ــوم صورتش ــم تم  ي، اخ
ــت ــه رو یدرش ــونیپ يک ــو  شیش ــته نش ــ نشس ــرابش داره ، نم ــال خ ــوام اذ ین از ح ــخ  تشیی
 دهیتموم ادامه م یخواد سکوت کنه ، با تلخ ینم گهیخودش انگار د یکنم ول

 
مشـت   هیـ گذشـته مـو بـا     يرو نـابود کـرد ، همـه     یشرف تو لحظـه آخـر همـه چـ     یب هی یول

ــهیدروغ د ــتحو گ ــ   لی ــوردم از کس ــر خ ــت خنج ــازم از پش ــواده ش داد، ب ــا اون  یخون ــه ت ک
ــنزد کــردمیکــر مروز ف ــر کی ــدگ  نیت ــو زن ــ  میکــس ت ــه چ ــاز هم تمــوم  خــت،یبهــم ر ی، ب

ــ يبــود لبــه  دهیآرزوهــام پــر کشــ ــار... پرتگــاه  هی مطلــق  یکیداشــت روزو حــالم بــاز تــو ت
ـ و فهم دهیکـه شـن   یـی زایاون چ يرفـت کـه خـودش نجـاتم داد ، گفـت بـا همـه         یفرو مـ   دهی

گــره خــورده بــه نفســم، بــاهم  گفــت نفســش کنــه،یمونــه ، گفــت تــرکم نم یبــازم باهــام مــ
ــرار کــرد ــش ا م،یف ــا خــودم آوردم ــه  ي، شــد همــه  نجــایب ــدگ يهم ــ یچــ گــهید م،یزن  یم

ـ دن نیـ خواستم تـو ا  ـ  ا،ی  گـه یدارمـو د  یهمـه چـ   کـردم یاون فکـر م  دنیـ کـه تـا قبـل از د    یمن
 ... یچ یعنی یواقع یزندگ دمیفهم یتازه م کنهیخوشحالم نم يزیچ
 

ــ دســتم ــ یب ــه  دنیش ، شــنره ســمت شــونه  یهــوا م ــرام ز يادام ــونش ب ــاجرا از زب ــم  يادی
 يجـون دادن عشقشـو دوبـاره جلــو    يخـوام لحظــه   ینـدارم، نمـ   یاصـال حـس خــوب   ن،یسـنگ 

ــه، د ــ  دنیــچشــماش تجســم کن ــه خــون کس ــه نفســات گــره   یجســد غــرق ب کــه نفســش ب
 . کننده ست  رونیخورده و

 
 ؟ يادامه ند گهید يخوا یم
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ــائ  سرشــو ــا حــاال پ ــ نیکــه ت ــاده ب ــاال مافت ــودو ب ــ ارهی ــاورکردنش ســخت ول ــد ی، ب اون  دنی
 . توهم باشه  ایتونه دروغ  یکه تو کاسه چشماش جمع شده نم ییاشکا

 
 ادامه ندم ، هان؟ گهی؟ چرا د چرا

 ...یکنیم تییخودتو اذ يدار

 یمـن چـ   زیـ سـر عشـق عز   یبـدون  يخـوا  یشـد؟نم  یآخـرش چـ   يبشـنو  يخـوا  ینمـ  یعنی
 ؟یترس یم! ؟ یبدون يخوا یاومد؟چرا نم

 ؟ یاز چ!  بترسم
 

 . کنهیو با تمسخر نگام م دهیباال م ابروشو
 
 باورکنم؟ یعنی

 !رو ؟ یچ

 ...قاتلم  هیمن  یدون یکه نم نیا
 

  امیم رونیاز حصار دستاش ب کشمویم نعره
 

 ...مزخرفاتو  نیکن ا تمومش
 

 ... زنهیم ادیو فر شهی، بلند م کنهیفضا رو پر م کشیستریه يخنده ها يصدا
 
 ... کنهیرو عوض نم يزیقاتلم ، انکار تو چ هیرو تمومش کنم احمق ، من  یچ

 ...خوام بشونم ، خفه شو  ینم... فهمم  ی؟ نم یگیم یچ يدار
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ـ دن " کنـه یجلو ،فاصـله رو کـم م   ادیم مـچ دسـتامو    "خـوام خـدا    ینمـ  نیـ تـر از ا  کیـ تار اروی
 .  شمیازجا کنده م بای، تقر دهیو فشار م رهیگ یم
 
 ... يبه حرفام گوش بد يپس مجبور ،یخودت خواست ،يگوش بد دیبا ،يبشنو دیبا

 ...ولم کن ... خوام  ینم
 

ــدا ــویج يص ــا  غ ــون آدم ــاب  يدادم ــون رو حس ــه   یدور و برم ــرده ،هم ــاس ک ــحس ــور  هی ج
ــاهمون م ــاص نگ ــنن،یخ ــک ک ــه م انی ــه،یمتوج ــتمو م ش ــچ دس ــگیم ــهیو م رهی ــ کش ــم م  ی، دل

ـ بکشـم تــا تنهـ   ادیــخـواد سـرش فر   دخالـت کنــه و   یمباداکســ نکـه یاز تــرس ا یام بــذاره ،ول
 ...افتم  یهم که هست خراب تربشه دنبالش راه م ینیاوضاع از ا

ــاره ــی ایخــدا"!شــده یعوضــ دمیعــوض شــده ،شــا دوب ــوهم  هیــهــاش  یخــوب يهمــه  یعن ت
 "محض بود

ــاره ــ دوبـ ــاره دارم ازش م  ینمـ ــمش دوبـ ــم،پرتمیشناسـ ــهیم ترسـ ــندل يرو کنـ ــا  یصـ و بـ
ــروع م يام آورســرعت سرســ ــهیش ــا خ  کن ــدن ، دو ســه ت ــه رون ــب ــه رد م ابونوی ــهیک ــ کن  یم

 ...  ستهیا یم یمیعمارت به نسبت قد هی يو جلو یفرع هی يتو چهیپ

ـ وارد ح میشـ  ادهیـ پ نیاز ماشـ  نکـه یا بدون ـ    شـه یم اطی تـونم همـه    یلرزه،نمـ  ی، تمـوم تـنم م
ـ ! باشـه   قاتـل  انیـ کـنم ، چطـور ممکنـه ک    یجـ یخـودم ه  ياتفاقاتو بـرا  نیا ي آن از تصـور   هی
اگــه واقعــا قاتــل باشــه و بخــواد همــون " رهیــگ یکــه زده نفســم مــ ییداشــتن حرفــا قــتیحق

کـرده تـا بهـش اعتمـاد کـنم       يمـدت نقـش بـاز    نیـ تمـوم ا  هاگـ  ،یچ ارهیبال رو هم سر من ب
 " یچ
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ــم ــ دل ــ هی ــدر عصــبان  یراه نجــات م ــا انق ــرات  یخــواد ام ــه ج ــک ــاف هی ــم  یحرکــت اض رو ه
ـ لـرزه و ا  یمثل تشنج زده هـا مـدام مـ   ندارم، بدنم  ، دلـم   زهیـ ر یبهـم مـ   شـتر یاعصـابمو ب  نی

 !ستین يزیراه گر چیه یبزنمو ازش دورشم ول ادیخواد فر یم

 زنهیخش دار شده تو سرم زنگ م تیکه حاال از زور عصبان صداش
 
 ...شو  ادهیپ

 ؟يمنو کجا ببر يخوا یم

 ...شو  ادهیپ گفتم
 

ــدونامو ــهــم فشــار م يرو دن ــا ب مدی ــا شــترازیت ــ  نی خــوام  یمتوجــه ضــعفو ترســم نشــه ، نم
سســتمو پشــت  يقــدما شــمویم ادهیــپ نی،آرووم از ماشــ دمیبفهمــه تــا ســر حــد مــرگ ترســ

 . کشم  یسرش م

 زنهیم ادیباز فر شه،یم رهیعقبو به حرکات نا موزون من خ گردهیبرم یعصب

 ... يریتو هم بم ستیقرار ن نترس

 شدم تو صورتشو گفتم براق
 
 ...یرو کشته باش یکه کس یستیحرفا ن نی، تو هم اندازه ا دمینترس نم
 

 ي افــهیبنــدم تـا ق  یچشــمامو مـ  زنـه، یدهـنم حــالمو بهـم م   يخـون تــو  یو داغــ يشـور  طعـم 
 .  کشهیندازه و همراه خودش م یهوا دستاشو دور بازوم م یب ی، ول نمینحسشو نب
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ـ  يرو کنـه یو پـرتم م  کنـه یسـالنو بـا کـف پـاش بـاز م      در رش خـاك گرفتـه کـف سـالن، بـا      ف
ــد ــا دنی ــدود زده و کث يفض ــ   فی ــوع م ــه ته ــرم ب ــه دق  یدورو ب ــتم، ب ــهیاف ــ ق ــاز  دهینکش ب

 ... کشهیو م رهیگیو بازومو م شهیدوالم

ــ ــمت د  یم ــونتم س ــکش ــابلو  يواری ــه ت ــ يک ــف   یبزرگ ــه س ــده ، پارچ ــب ش از  دویروش نص
 ... شهیاهر مروم ظ يبراق جلو يدوتا جوون با چشما ریزنه، تصو یروش کنار م

 زنه  یگوشم نعره م کنار
 

ــ ــخــوب نگــاش کــن، ا...  نیبب ــتم، ا يریاون عشــق اســاط نی ــرات گف ــه ازش ب ــک ــا نی  يهم
 ...سعادت من بود 

 
  گهیگوش خراشش م يو وسط خنده ها زنهیقهقهه م دوباره

 
ــدگ بهــار ــن  یزن ــائ ... م ــرم،اون پ ــار متنف ــود ، زیچــه مســخره ،از به ــب ــرت زده  هی ــزون نف خ

 ... کیتار
 
ــ ونیــم ــم م نیزم ــهیو چنــگ م کنــهیو هــوا ول ــابلو زن ــه ت ــد  يب ــابلو بــا صــدا ب ــروش، ت  يروب

ــ يرو ــ نیزم ــه  یم ــزار ت... افت ــهیه ــهیش م ک ــو  کن ــو ت ــد انگشتاش ــه عم ــما ي، ب ــار  يچش به
 !همه نفرت از کجا سرچشمه گرفته نیدونم ا ی، نم برهیم
 

تـو معصـوم    يکجـا  یتـ آخـه لعن  زد،یـ به چشمات، لعنت بـه چشـمات کـه آدمـو گـول م      لعنت
 ؟؟؟ يکرد يچرا باهام باز ؟يداد بمیتو پاك بود، چرا فر يبود؟ کجا
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کـاش   " سـت یبـراش ن  یجـواب  چیکـه هـ   شـه یپشـت سـر هـم بافتـه م     ییطـور چـرا هـا    نیهم
 "خدا يداد یدرمون نم یدرد ب

ـ ، از ا کنــهیلحظــه سـکوت م  چنـد   رونیــنفــس حـبس شــدمو ب  کنمـو یســکوتش اســتفاده م نی
 سمتم شهیباز حمله ور مفرستم که  یم
 

 رو کشته باشم آره ؟ یتونم کس یهان؟ پس که نم ستمیحرفا ن نیکه قد ا پس

 ...زده به سرت  تو
 

ــفر يجــور ــه حــس م کشــهیم ادی ــا شــهیش کــنمیک ــه در حــال متالشــ يه ــو  یخون شــدنن، ت
 . کشونهی، نعره هاش آدمو به جنون م شمیخودم مچاله م

 
کمــش  دنیــمــرگ کمــش بــود، تــو خــون غلط...  دمین رســبــه جنــو... زده بــه ســرم ....  آره
 ... رهیراحت بم ينطوریذاشتم ا یم دینبا... گرفتم  یذره ذره جونشو م دیبا...بود 

 
ــ کــم ــ  یکــم دارم شــک م ــادا داره در مــورد کس ــغ یکــنم مب ــر حــرف م رازی ــهیاون دخت !  زن

 !باشه  یاون عشق آسمون قیگه محال ال یکه م ییزایچ
 

 ... دادیتقاص پس م دی، اون پست فطرت با مرگ کمش بود آره
 

 زنهیم ادیفر باز
 

 ...مرگم نبود  قیکثافت ال اون
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 کــهیت ادویــدم دســتش م یزنــه ، هرچــ یمــ يصــورتش رو بــه کبــود یشــدت فشــار عصــب از
ــهیت ــهیم ک ــ کن ــا نی، ع ــدا  ییموج ــا ص ــه ب ــیمه يک ــ  یب ــا م ــخره ه ــه ص ــونو ب ــوبن  یخودش ک

 ...زنه  یم واریخودشو به درو د

 يدســتا ریبگــم کــه بــاز اســ يزیــخــوام چ یحــال روزش ،مــ دنیــاز د شــهیپــاره پــاره م دلــم
ــ شــمیمــردونش م ،  رســهیکــه بــه طبقــه دوم م ییبــرتم ســمت پلــه هــا ی، کشــون کشــون م

 !ندارم دنمیتوان ترس گهید یدر انتظارم، حت یدونم چ ینم

 ...بد فرجام  ياون الهه  يافته به چشما یباز چشمم م کنه،یاز اتاقا رو باز م یکی در

ــل ــا  ک ــده از عکس ــر ش ــاق پ ــ يات ــود ا   یاون ،نم ــا وج ــوز ب ــرا هن ــم چ ــفهم ــرت  نی ــه نف هم
 !!! زنهیخاطراتش همه جا موج م

 
ـ  ـ ؟ ا ینــیب یم مــا باشـه، قــرار بــود   نیبــ نیریشـ  ياتــاق قــرار بـود شــاهد تمــوم لحظـه هــا   نی

مـون   یاتـاق ، ثمـره زنـدگ    نیهمـ  يتـو  نجـا یشـدنامون باشـه، قـرار بـود ا     یکی يمحرم همه 
 ... رهیشکل بگ

 
ــا ــ ب ــ  یتن ــو م ــده خودش ــت ش ــ  یسس ــو عکس ــه تخت ــونه ب ــاال یرس ــه ب ــف يرو ک ــت س  دیتخ

ــهیم ییخودنمــا ــ کن ــر م ــ یرو ب ــه د یداره، م ــوبتش ب ــک ــروش، خــرده ش واری ــا شــهیروب  يه
ـ    یقاب تو سـرو صـورتش مـ    ش هـم   هیـ تختـو بق  یمالفـه سـاتن   يشـه رو  یخـوره و پخـش م

 ...  زهیر یم نیزم يرو

ــ ــم ، ق یم ــبم دترس ــهیل ــ گ ــ ياری ــا  ینم ــرفه ه ــه ، س ــد يکن ــ يممت ــه از س ــکم  ي نهیک خش
ـ    ادیـ م رونیـ ب سـوزه کــه   یخـودم دلـم بــه حـال اون مـ     شـتراز یب یحـالمو خـراب ترکــرده ،ول

 ... کنهیم یغرق خون باز داره خودزن
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 ...تونم تحمل کنم  ی، نم شمیجام بلند م از

  زنمیم ادیخودش فر مثل
 
ــک ــورو خــدا ...تمــومش کــن  انی ــک. ..ت ــدارم  گــهید انی ــا خــودت چ يدار... تحمــل ن  کــاریب
 ؟یرو ثابت کن یچ يخوا ی؟م یکنیم

خونـه بـه چشـم     يچـرا عکساشـو نـابود نکـردم؟ چـرا خـاطراتش همـه جـا         یبـدون  يخوا یم
ــی یعاشــق ن،یهمــ یعنــیلحظــه هــم فرامــوش کــنم عشــق   هیــخــوام  یچــون نمــ اد؟یــم  یعن

 ...مرگ مجسم  یعنی،  نیهم
 

ــدارم هــر آن يکــار ــب خــودم از تحمــل ا  ن ــممکــن قل ــار  نی ــه فشــار منفجــر بشــه ، ک  يهم
ــام ت ــدارم کــه پ ــت يهــا کــهین ــهیش زی ــویزم يرو يخــرده هــا ش ــاز ن ــه ب ــار يب ــه ، ک  يگرفت

 شـه یبـه خـون نشسـتش بـرم مـنم سرنوشـت همـون ش        يچشـما  ياگـه جلـو   نکـه یندارم به ا
 ...کنم  دایخرده هارو پ

ــط ــهید فق ــ گ ــون از ال ینم ــوام خ ــتش  يخ ــتو پوس ــبگوش ــ رونی ــه، نم ــو  یبزن ــوام خودش خ
ــه  ــابود کن ـــم...ن ــما  ینـــــ ــا چش ــو ب ــوام مرگش ــودم بب يخ ــخ ــ  نمی ــاس م ــه التم ــتم ،  ی،ب اف

  گمیزنمو م یرسونم کنار پاهاش ، زانو م یخودمو م
 

 ... کنمیبهت التماس م... تو رو خدا ... نکن  ان،یک نکن

؟ مگــه هــر  ینــیدنمــو ببرفتنمــو نبو یخواســت یمگــه نمــ ؟یخواســت ینمــ نــوی؟ مگــه هم چــرا
 ؟یمرگمو نداشت يلحظه آرزو

 
 زنم  یادمیفر
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 ... نمتیبب ينطوریخوام ا یخوام ، نم ی، نم ونهینه د...  نـــــه

ـ  يخوا یم ی؟پس چ یچ پس ـ ؟ پـس   یلعنت بـا تنفـر بـه     شـه یمگـه هم ! بگـو الاقـل   يزیـ چ هی
 ؟يدکر یمنو تجسم نم یب يتو خلوتت روزا شهیهم ؟مگهيشد ینم رهیچشمام خ

 
 زنه  یآخرو م يگه ضربه  یکه م يجمله  با
 

 ؟ يتنهام بذار یخواست ینم مگه
 

و  شـه یلبـام بسـته م   ا؟یخـدا  گـه یم یداره چـ  نیـ ارتفـاع نـا معلومـو دارم، ا    هیـ سـقوط از   حس
 ...انیبار چشمام هستن که به حرف م نیاول يبرا

سـکوت مطلـق   ،اونـم تـو    شـه یتنـدش کـم کـم آرووم م    ينفسـا  شـم، یم رهیـ با اشـک خ  بهش
و ضـربان قلـبم آرووم    کنـه یتـو عمـق وجـودم نفوذم    شـه یفرو رفتـه ، نگـاهش نافـذ تـر از هم    

 ... رهیگیم

ـ ! دونـم چقـدر   یگـذره، نمـ   یم زمان ـ     هی کنـده   نیهـوا از زمـ   یآن وسـط اون همـه آرامـش ب
 ...رمیتو آغوشش فرو م شمویم

ــ چشــمامو ــوان د  یم ــال ت ــدم، اص ــبن ــ دنی ــدارم، ول ــه م عج ین ــس المس ــح ــده ، ف بی ــال ش ع
 یســیو خ شــهیپهــنش قــاب م يســوزونه، صــورتم بــا دســتا یتــنش داره پوســتمو مــ يگرمــا

ــس م ياشکاشــو رو ــورتم ح ــ کــنمیص ــروع م ــک    ی، ش ــامو اش ــردن موه ــوازش ک ــه ن ــه ب کن
ـ باشـه، اصـال چ   ينطـور یحسم ا دینبا ختن،یر ـ ! کـه نبـود    يزی ـ ا يزیـ چ هیـ حـاال   یول وسـط   نی

 ...دینبا... شدیم ينطوریا دینبا! انگار شمیچرا دارم غرق م ست،یدرست ن
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ــو ــ ت ــ یدو راه ــام م ــروم پ ــلغــزه ســمت چ یمطلــق روب ــرام ممکــن   يزی کــه تصــورش هــم ب
حمــاقتو بــه رخــم بکشــه ،عطــش  هیــکــه تــپش قلــبم  ییخواســتم برســم بــه جــا یســت،نمین

ـ ا يکجا ـ مـاجرا بـود؟ چـرا اون با    نی ...  دیامـا رسـ   د؟یرسـ  یبـا حضـور مـن بـه آرامـش مـ       دی
 ... موم اوهاماتمم نبودکه ته ته ت يزیچ

ـ از همـه چ  شـتر یاون کـه ب  ينالـه   يگـمِ خـودم بـاز صـدا     جـو یگ يایدن تو بـرام مهـم ، پـر     زی
 گهیم یبم يبغضو با صدا

 ...خوام دوباره نابود بشم  ینم یهست

پـر از تمنـا و    یلحنـو بـاور نـدارم ، لحنـ     نیـ ، مـن ا  شـه یتو وجـودم جـا بـه جـا م     يزیچ هی باز
ــواهش رو  ــی... خ ــورچ یعن ــ  يط ــاورکنم وقت ــه  یب ــا  يهم ــاخته ه ــده از   يس ــر ش ــنم پ ذه

تــا  یاحتیـ ،  کـرده ینگـاه م  یلـ یطف هیـ بـه مـن فقـط بــه چشـم      شـه یکـه هم  يتگریدسـت حمـا  
ــ نیهمــ ،واقعــا هضــم خواســته ش کــار  دهیــد وبــاز جــزو مــد رفتــارش ر شیچنــد ســاعت پ
 ...کنه  یرو حل نم يزیانکارشم چ یول ستین یراحت

ـ  شـم، یجـا م  مـردونش جـا بـه    يدسـتا  نیب ـ   نیاول  يزیـ ، چ کـنم یرو تجربـه م  یحـال  نیبـار چن
 .زدیچراغ قرمز مدام چشمک م هیمثل  میزندگ يکمبودش تو شهیکه هم

خــواد االن قهقهــه بزنــه و بگــه  یدلــم مــ ییجــورا هیــانقــدر بــرام دور از ذهــن بــود کــه  یولــ
ــل هم ــاز مث ــتیفر شــهیب ــاز ب ــ يدادم ، باهــات ب ــو کــه بخــوام  یهســت یکــردم ، اصــال ک از ت

 !!! رمیآرامش بگ

  گهیملتمس تر از قبل م یول

 ...نی، درد دارم ، بب ستمیخوب ن...  ادیز یلی، خ یتنهام هست یلیخ -
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ـ  يکـوبش تنـد   ذاره،یـ قلـبش م  يو رو رهیگیم دستمو ـ     یداره ، من بـه چشـم    یکـه تـا حـاال حت
ــ ــهیغر هی ــارش باشــم، چطــور  ب ــودم کن ــونم ا يهــم نتونســته ب ــبت ــر نی ــا منظمــو ز تمی ــن  ری

 !!!دستام حس کنمو آرووم بمونم 

ـ  سـت ین يزیـ خـوام خودمـو گـول بزنمـو بگـم چ      ینـدازم، مـ   یمـ  ریـ ز سرمو ذاره ،  ینمـ  یول
 ...فرستم  یهام م هی، عطر تنشو با ترس به ر دهیپهنش فشار م نهیس يرو مویشونیپ

 "خدا هیچ نیریدرد ش نیا یمعن "

 ... ارهیذاره و سرمو باال م یچونه م م ریز دستشو

ـ بـا عجـز بهـم خ    ان،یـ چشـماش هسـتن کـه بـه حـرف م      باز درشـت   يو گولـه هـا   شـه یم رهی
ــاور کــرد اون کســ شــهیم يآخــه چطــور کنــه،یاشــکش صورتشــو پــر م کــه تاحــاال فکــر  یب

 شــهیم يچطــور! جلــوت هــق بزنــه  ينطــوریا یفتگیمظهــر تکبــرو غــرور و خودشــ يکــردیم
ـ   ـ  يدیـ ند يزیـ کـه تـا حـاال ازش جـز نفـرت چ      یباور کـرد آدم گوشـت خواسـتنتو تمنـا     راکن

 !کنه 

ــرو م  آب ــو ف ــدهنم ــع دموی ــنمیم یس ــال     ک ــم، دارم دنب ــلط بش ــودم مس ــه خ ــب  يواژه ا هی
 دهی،اما باز مهلت نم امیم رونیقهقرا ب نیکه بتونم از ا گردمیم

 ؟يازم متنفر یهست -

 ...وقت نبودم  چیه... نه  -

 سوزه؟ ی؟ دلت برام م یکنیبهم ترحم م يدار -

 ؟ يورم ندارتو چرا با -

ــده ــنگ ي خن ــهیم یقش ــده ا کن ــه رو ي، خن ــا يک ــهیهم يلب ــاهش   ش ــته ، نگ ــته ش نشس بس
ــ هیشــب يزیــچ هیــهــزار رنــگ شــده،  لجبــاز  ی، ولــ یپنهــونش کنــ يدار یکــه ســع یذوقــ هی

 ...حرفاست  نیتراز ا
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ــو ــوتر م سرش ــجل ــونیو پ ارهی ــه پ یش ــو ب ــونیش ــ میش ــبونه ، د یم ــهیچس ــ گ ــله ا چیه  يفاص
 کنهیمستاصلم م شتریو ب خورهیم ، لباش تکون ستین

 ...بگو تا باورت کنم  يزیچ هیپس  -

تـونم بگـم تـا بـاورم کنـه       یمـ  یچـ  ره،یـ گیافتـه و ضـربان قلـبم اوج م    یباز به شماره م نفسم
 ... کنم  یرفتارشو درك نم یخودم هنوز معن یوقت! 

 ؟ یپس چرا ساکت -

ـ و دو طـرف صـورتم م   ارهیـ باال م دستاشو ـ وبـاز خ  کشـه یم و سرشـو پـس   ذارهی تـو   شـه یم رهی
 ...چشمام 

 !دختر ؟ يری؟ تو چرا انقدر نفوذ نا پذ یتونم بفهمت هست یچرا نم -

ــه ــا ب ــ   يج ــت م ــوالش دس ــواب س ــ  یج ــمت زخم ــرم س ــه رو یب ــوز داره   يک ــورتش هن ص
ــ يازخــون فــرار شــهی، هم کنــهیم يزیخــونر  يخــودم رو ياالن حاضــرم بــا دســتا یبــودم ول

 ...نکنه  یروحمو زخم نیاز ا شتریاون زخمو بپوشونم تا ب

ــو ــگ م چشماش ــهیاز درد تن ــد آرووم مــ  کن ــس مــ   یو بع ــده ، ح ــش ب  یبن ــنم دل  شــتریک
رو بـه   یبشـه بـا هـاش کسـ     دیدونـم شـا   یزخمـاش ، نمـ   يبـرا  یخـواد تـا مرهمـ    ینوازش م

 !!! باور رسوند 

 ...آروومم نکرده بود ينطوریا یتا حاال کس!چقدر دستات نرمن -

 ...  نجایسرتو بذار ا ایو ، بنگ یچیه...  سیه -

ــامو ــ دمیــم کــهیتخــت ت یبــه پشــت کنمــویدراز م پ ــذاره،  يخــوام سرشــو رو ی، ازش م پــام ب
پــامو چشماشــو  يذاره رو یحرفــام شــده، سرشــو مــ عیــبچــه حــرف گــوش کــن مط هیــمثــل 

 ... بنده  یم
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بــود تــا بهــم نشــون بــده درســت  یکــی،کــاش  زنمیــ، چنــدبار پلــک م شــهیکــم آرووم م کــم
ــر ــدوم  نیت ــواال ! راه ک ــته از س ــ يخس ــواب هم یب ــهیج ــ ش ــنم ، خ یگ ــذه ــمیم رهی ــه  ش ب

 ... صورتش 

ـ  يبرا ـ بـار از   نیاول ـ    ی، بـه چهـره کسـ    کـنم یبهـش نگـاه م   گـه ید دیـ د هی  ویکسـ  یکـه حـاال ب
 ...پس زده و به تمنا افتاده زنه،غرورشویم ادیفر

ــزا ــا  ياج ــه معن ــورتش ب ــ يص ــذابن ،  یواقع ــج ــا  هی ــام معن ــه تم ــرد ب ــ... م ــهیهم يماچش  ش
 ...خودش يبرا ییایدن هیمظطربش  نویغمگ

ــهیهم ــو ش ــ يت ــع   هی ــودمم س ــه خ ــبم ک ــه از قل ــتم نب یگوش ــداش ــ نمشی ــم م ــت  یدل خواس
ــنم، موهــا  ــوه ا يموهاشــو لمــس ک ــوج دار قه ــرا یرنگــ يم ــه ب ــاز يک ــه ب ــه شــدن  يب گرفت

 ...کردن  یم طنتیش

ــ ــو دارم   ینم ــم اجــازه ش ــدون ــ ای ــه ، ول ــ ین ــو م ــه در یدل ــم ب ــایزن ــ گــهید دیا،ش ــت  چیه وق
 !ادین شیپ یفرصت

همـه سـال تظـاهر     نیـ خنـدم ، بـه اون ، بـه ا    یموهـاش ، بـه خـودم مـ     يچرخه ال یم انگشتام
ــرت ــه نف ــ! ب ــ یچراشــو نم ــم ، نم ــ  یدون ــدونم ، حــالو م ــال یخــوامم ب ــال یخــوام ، ح ــه خ  یک
 !!!از جنون  ییکور سو هی دمیاز نفرت، شا یهستش ،حت

 ... برمیم کینزد سرمو

 ؟ يداریب انیک
 
زود  یلــیخــوره خ یکــه مــ یی، بــه خــاطر داروهــا داریــب ایــدونــم خوابــه  ینمــ گــه،ینم يزیــچ
ـ  شـه یخواب م ریاس ـ   نیـ دونـم بـا ا   یمـ  دیـ حـاال بع  ی،ول کـه داره خـواب مهمـون     یحـال خراب

 !چشماش شده باشه
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 گهینه ،م ایدوباره بپرسم خواب  امیبرم ، تا م یتر م کیسرمو نزد دوباره
 

 ..خواد بخوابم  یدختر ، دلم م يورخ یتکون م چقدر

 نجا؟ی؟ ا ينجوریا

خــودش  شــهیهم...نداشــت  یمــن وقتــ ياصــال بــرا دم،یــوقــت تــو آغــوش مــادرم نخواب چیهــ
اون ســرگرم معشـوقه هـاش بـودو مــادر     دمیـ دیوقـت نم  چیبـودو لـذت هـاش بابـامم کــه هـ     

 ...سرگرمِ
 
 يبـرا  یم بـودم کـه وقتـ   انقـدر تـو گذشـته خـودم گـ      دم،ینشـن  يزیـ حـاال از گذشـته اون چ   تا

ـ             ادیـ خـواد فر  یفکر کـردن بـه اونـو گذشـتش نداشـتم ، بغـض بـدجور گلمـو گرفتـه، دلـم م
 ...خدا  رمیگیبزنم، دارم غم باد م

ــاال ــور ح ــن چط ــدار يم ــ شیدل ــدم، من ــ   یب ــتن ه ــم داش ــودمم طع ــه خ ــون رو  چیک کدومش
 !خودش بگه راحت بشه دیشا! دردش باشه يبگم که دوا یچ دم،ینچش

 
 ان؟یک یحرف بزن يخوا یم
 

ــ رهیــگیدســتمو م نــرم ــ ی، م ــنم مــ کیــنزد ارهی ــرزه از ا یصــورتش ، ت مبــادا اوضــاع  نکــهیل
ـ   نیـ تر از ا میوخ ،  گـذره یم هیـ دسـتمو هـم نـدارم ، چنـد ثان     دنیجـرات پـس کشـ    یبشـه، ول

 ...دستام  دنیبه بوکش کنهی، شروع م کنمیکه من فکر م يزیچ يبه جا
 

ــو ــا يب ــم ییتنه ــل دســتا، درســت  یهســت دهی ــ يمث نخواســت از  یوقــت کســ چیمــن کــه ه
 ... یکس ی،فرو رفته تو منجالب ب می، منو تو از جنس هم ارهیدرش ب ییتنها
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 کرد ؟ يبراش کار شهیم
 
 ... نهیشیپره و رو بروم م یهوا از جاش م یب

 
 ؟ يخوا یتوهم م... خوام  یم من

 
 ؟!خواد یم یمگه اون چ شم،یزنه شوکه م یکه م یحرف از

بــه  نطــوری، هم گــردهیم یدونــم دنبــال چــ یچرخــه، نمــ یمردمــک چشــمام مــ نیبــ هشنگــا
ـ  رهیـ تـو هـم م   شـتر یچهـره ش هـر لحظـه ب    یول دهینگاهش ادامه م کـه تـو چشـماش     ی،ذوق

 .  دهیو جاشو به خشم م کنهیهوا کم کم رنگ عوض م یداره، ب

ثبــات  ، رفتــارش اصــال گــهیم يزیــلــب چ ریــو ز دهیــمــدام بــه چپــو راســت تکــون م سرشــو
ـ منتظـر   دیـ نداره ، هـر آن با  دوبـاره بـه اون حـالو روز     نکـه یجـذر و مـد باشـم ، از تـرس ا     هی

 .کنمیواژه رو انتخاب م نیتر یمعن یب فتهین
 
 م؟یشه بر یم

 ؟ ينداد جوابمو

 ... انیبرم ک دیبا من
 

ــ مثــل ــه دهنــ" رهیــاز کــوره در م یببــر زخمــ هی ــ یلعنــت ب ــاز بشــه یکــه ب ــ "موقــع ب  نیاز ب
 غره  یشدش م دیکل يهادندون 

 
ــس ــه چ   پ ــود، هم ــت ب ــم درس ــحدس ــور زی ــو م  يهمونط ــه فکرش ــردم،یک ــت   ک ــاز رودس ب

 ...خوردم، باز حماقت کردم 
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 . صداش به آسمون بلند شده  دوباره

 
 احمقم، چرا ؟چرا ؟چرا؟ نقدریچرا من ا ایخدا

 ...، دوباره شروع نکن  کنمیخواهش م انیک

ــ ــوم   یچ ــه تم ــان؟ مگ ــنم ه ــروع نک ــنم  رو ش ــروعش ک ــه ش ــود ک ــده ب ــل  ! ش ــون مث ــه ت هم
ــگ هــم   ن،یهمــ ــ... از جــنس هــم ، از رن ــا آدم تمــوم م یوقت ــارتون ب ــل  شــهیک ــمث  کــهیت هی

 ...رونیب نیکنیتون پرتمون م یآشغال از زندگ
 

ـ  هی مثل تـاب مقابلـه بـا زبـون      دم،یـ گـوش م  گـه یکـه م  یاتیجـون فقـط بـه چرنـد     یمجسمه ب
 گهیدوباره م و زنهیم يگزنده شو ندارم ، پوزخند

 
... بــره بــه درك  انیــخوره؟ک یبــه چــه دردت مــ انیــک کــار؟یچ يخــوا یمــ انویــک گـه ید آره

 ... یرس یکه م یبه خواسته هات برس دیتو با
 
 مثل خودش یکی شمیو م شهیم زیحرفش صبرم لبر نیا با
 
 

 هیــزاو يکنــار زدم؟ تــو تــو همــه  میتــو رو از زنــدگ ی؟مــن کــ یزنــ یحــرف مــ یاز چــ يدار
 !با خودت  يکرد الیخ ی، چ یو هست يبود میزندگ يها

بهــم  یخواســت یآره ؟ مــ یفــرار کنــ یعوضــ يبــا اون پســر یخواســت یمــ نیهمــ يبــرا پــس
کــنم  رییــخواســتم تغ یکوتــاهو هــم نــدارم ؟ مــن مــ یخــداحافظ هیــارزش  یحتــ یثابــت کنــ

؟  یامــا تــو چــ یکنــیکــه فکرشــو م يزیــخواســتم نشــونت بــدم حســم بهــت فراتــر از چ یمــ
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خــوب نشــون ... ســتین جبــرانشواســه  یراهــ گــهیکــه د یاشــتباه...  ياشــتباه کــرد یتهســ
ــکــه تــو هــم  يداد ــ يهــرزه ا هی ــو هــم م ــون ی، ت ــ یت ــتیبعــد خ یعاشــق کن ــ ان آره ...  یکن

 ...وقت  چیه یبخشمت هست یوقت نم چیه... يخوب نشون داد
 

ـ    حرفاش مـن  ! کنـه یم کـه یت کـه یت دمی،شـا  کنـه یو خـرد م  شـکونه ی، م یرحمـ  یمثـل چکـش ب
... مبـارزه کـردن نـداره     سـتادنو یطاقـت ا  گـه ید دمیـ تـن ضـرب د  !محال از نو بنـا بشـم   گهید

 .ستین یمن گهیاصال د
 

ــد ــم يپوزخن ــ زنمی ــل      ی،حت ــازم مث ــنم، ب ــاع ک ــودم دف ــت از خ ــزنم، نذاش ــرف ب ــت ح نذاش
کـردو خودشـم اجـراش کـرد      نیـی خـودش حکـم صـادر کـرد ، خـودش مجـازاتو تع       شـه یهم

. 

 "فصل هفتم"
 
 ییگفتـو برگشــت بـه اتـاق تنهــا    يریـ رفـتن کــه بخـوابن ترمـه هـم شــب بـه خ      امیـ و ت ربـد ف

ـ            مونیهـر بـار پشـ    یهاش، چنـد بـار دسـت بـرد تـا دفتـر خاطراتشـو بـرداره و ورق بزنـه ول
، چشــم بــه ســقف اتــاق دوختــو شــروع کــرد  دیتخــتش دراز کشــ يشــد،آخر ســرم رفتــو رو

 ...به ذکرگفتن تا باالخره خواب مهمون چشماش شد 

 ... زمیترمه جان ، ترمه بلند شو عز-

 ! ?شده یچ -

 ؟ يکردیم هیگر یچرا داشت ن،یبلند شو نازن ،يدیدیخواب م یگلم ، داشت یچیه-

 ؟ یخواب بد ، ترمه به فدات ،خوب هی...  دمید یداشتم خواب تورو م -

 خانوم ؟ یزنیآره خوبم، چرا همه ش نفوس بد م -
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 ...ترسم  یترسم محراب، م یم ست،یدلم گرفته، حالم خوش ن -

 کرده؟ شونتیپر یخانومم؟ چ یاز چ -

 ... يتنهام گذاشته بود ،يمحراب، رفته بود يتو نبود -

 تنهات بذارم ، کجا رو دارم برم مگه؟ ينفسم ، آخه چطور شهیمگه م -

 ... یترسم باز چشم باز کنمو نباش ی، بخواب کنارم ، م نجایا ایب -

 ... یتوبگ یهرچ "، اصال يتو بخوا یرچچشم ، چشم بانو، ه-

 !؟ يای یپس چرا نم -

 ... زمیتونم عز یاالن که نم -

 !چرا؟-

 ... ستیبذار صبح بشه بعد، االن وقتش ن-

 ... کنمیکنارم، تورو خدا ،خواهش م يایخوام ب یاالن م ا،یاالن ب...نه  -

 ... ینیبخواب ، خواب خوب بب ریبگ زم،یاصرار نکن عز-

 ... بره  ی، بدون تو خوابم نم ای، ب امحرابیب کنم،یخواهش م. ..نه  -

 ...بخواب -

 ... کنمیخواهش م ایب... محـــــــراب...محــــــــراب  -
 

ــا ســرو ــه ه ــ   يصورتشــو دون ــه گلــوش م ــود، ت ــر کــرده ب ــازم  یدرشــت عــرق پ ســوخت، ب
ــابوس هم  ــون ک ــهیهم ــ ش ــراب دق ،یگ ــایمح ــوریهم "ق ــود، روزا  ينط ــته ب ــاش گذاش  يتنه

 ینداشـت کـه کنـار ترمـه بخـوابِ ، بلنـد مـ        نـو یرنجور شـده بـودو تـوان ا    فویآخر از بس نح
شــب از خــواب  يهــا مــهین ترمــه یبــار وقتــ نیآخــر رفــت،یشــدو تــا صــبح از زور درد راه م

 شــد،یمحــراب زده نم يمــاریاز ب یخونــه حرفــ يوقــت تــو چیهــ د،یــشــد ، محرابــو ند داریــب
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ــول مــ   ــون رو گ ــتن خودش ــیزدن،  یداش ــراب ا یعن ــوریمح ــم    نط ــه ه ــود، ترم ــته ب خواس
ـ     ـ ب شـون یاون خـواب بـد پر   دنیـ بـا د  یموافقت کـرده بـود، اون شـب وقت شـدو محرابـو    داری

ــارش ند ــکن ــ دی ــوجمال نیهم ــراب ا   ت ــتن مح ــد رف ــرد، بع ــرار ک ــتک ــابوس   نی ــود ک ــده ب ش
 ... شب هاش  شتریب

 
خــواب زجــه زده بــودو محرابشــو صــدا کــرده بــود حنجـــره ش ذق ذق         يبــس تــو   از
 ...فرستادو اشکاشو با پشت دستش پاك کرد رونینفسشو پر صدا ب کرد،یم
 

خــواب بــا خنــده  يجــذاب محــراب تــو يچهــره  دنیــداد، د یاشــک امــونش نمــ لیســ یولــ
ــنگ ي ــه رو یقش ــ    يک ــراش م ــو خ ــود روحش ــورتش ب ــدو   يداد ، از رو یص ــد ش ــت بلن تخ

برداشــتو الجرعــه  آب وانیــل هیــحالشــو بهتــر کــرد،  کــمیتــازه  يپنجــره رو بــاز کــرد، هــوا
کنــار گذاشــتو رفــت ســمت کمــد،  دویــبازچشــمش افتــاد بــه در کمــد بســته، ترد د،یسرکشــ

 ...دست برد و دفترو برداشت 

 دیدفترو باز کردو بوکش يال آرووم

 هشتم  فصل

 "و پنج سال قبل ستیب"
 

ــ  ییخرمــا يموهـا  شــه  یمــ ریخـوره و دوبــاره ســراز  یفرســتم، ســر مــ یمــو پشــت گوشـم م
ــو ــورتم ، يت ــد م ياز رو ص ــت بلن ــمویتخ ــا  ش ــب ــو هی ــش م ــیطال يک ــ ی ــامو م ــدم،  یموه بن

 ... داره  یدست از سرم بر م یکالفگ

ـ    یمـ  یاتـاقم نگـاه   يقد نهیآ به  نیـ ، بـه ا  يدار یگـن ترمـه چهـره معصـوم     ینـدازم، همـه م
 ... شه معصوم بمونه  یکه م ییکنم فقط قلبم تا اونجا یم یدم، سع ینم تیحرفا اهم
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ــ  یبــاز مــ دفترمــو ــا  ،یکــنم، دوســتش دارم، عاشــق نوشــتم اونــم از بچگ از صــبحت کــردن ب
ـ   یهسـتن لـذت مـ    زیـ که بـرام عز  ییزایچ  دیشـاخه گـل رز سـرخ و شـا     هیـ شـده   یبـرم، حت
 ... همه با خدا  شترازیب

ــ هــر  شــهی، هم میخداروشــکر، راضــ ســتین يدغدغــه ا رم،یــگ یآرووم مــ ســمینو یوقــت م
 ...  شیبه رضا یاونم راض م،یراض

 نیــکــه ا یســر خوشــ يادیــز دیشــا گنیمــ ا،یــدوروبر نیخنــدن، همــ یوقتــا بهــم مــ یبعضــ
ـ  !  يحسو دار ـ   یاما تو جوابشـون م بخنـدم، چـرا    دیـ هسـت چـرا نبا   ییبـا یز نهمـه یا یگـم وقت

 ... باشم یراض دینبا

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

ــازم مثــل هم ایخــدا ــا لبخنــد از خــو شــهیامــروز ب  یــیزایاب بلنــد شــدم،به خاطرهمــه اون چب
خـوام، فقـط داشـته هـامو بـرام حفـظ کـن،         ینمـ  ادتریـ ، ز یبـرام کـاف   نیکه فقط هست ، همـ 

 ... یستیحتم دارم ن یستین ؟؟؟يزنم کالفه ا یباهات حرف م نکهیخدا جون از ا

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

ـ با 8 ساعت  یآمـادس، مامـان صـدام مـ     شـب یاز د شـه یسـرکالس باشـم، لـوازمم مثـل هم     دی
 ...نمیقبل رفتن صورت ماهش رو بب شهیتا مثل هم نیرم پائ یزنه م

رو  یتــونم درکــش کــنم اونــو بابــا علــ یکــه مــ یانــدازه تمــوم حســ دمی، شــا ایــتمــوم دن قــد
 ... دوستامن  نیتر یمیدوست دارم، بعد خدا صم

 
 ... ینماما ریصبحت بخ سالم

 ، سردردت بهتر شده ؟ یمامان ، تو خوب زیعز سالم

 خوبم خداروشکر، بابا کجاست ؟ بله،



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 208 

 ...زمیبر ییبرات چا نی، بش زمیعز ادی یم االن
 

ــ شــبیهــام از درد د قهیشــق هنــوز  یدســت مــ ارم،یــ یخــودم نمــ يبــه رو یســوزش داره ول
چــه ...  کشــمیدارمــو بــو م یرو بــر مــ دهیــخر یرو کــه بابــا علــ یاز نــون داغــ کــهیت هیــبرمـو  

 ... کنه یسال هنوز اشتهام رو تحرك م نهمهیداره ها بعد ا يبو

ــ  کیــنزد يصــدا ــا عل ــا نشــون از اومــدن باب ــ شــمویداره، بلنــد م یشــدن پ ... رم ســمتش  یم
 ... کنم  ینگاه م یحیبهش با لبخند مل

 
 ؟ ي، بابا بهتر ترمه

 ...نینگران نباش خوبم،
 
ـ زنـه ، عاشـق ا   یموهـامو بوسـه مـ    يو رو رهیـ گیم نهیسـ  يجلـو و سـرمو تـو    ادی یم بوسـه   نی

ــ يهــا ــ یب ــل روحــ یهواشــم، حــس م ــنم درد مث ــدن جــدا م یک ــه از ب از کــف ســرم  شــهیک
 ...  رهیم رونیب

 
 ترمه جان ؟ يامتحان دار امروز

 !!! ستمیآماده ن ادیکنم ز یحس م یبابا، ول بله

دختـرم   شـه یدرسـا، مثـل هم  تـو   یآمـادگ  ریـ گـه غ  یبهـت دروغ نمـ   یچـ یراجـع بـه ه   حست
 ...تک ، تک تک 

 ...اعتماد به نفس دادنتونم  نیهم محتاج
 

 ... ازاون دوتا  شتریهم ، منم ب سویخنده مامان گ یم بابا
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ــا ــان از اون عشــقا باب ــیکــه خ ییعاشــق مام ســال  نهمــهیهــا تــو حسرتشــن ، هنــوز بعــد ا  یل
 ...زنه  یداش مجان لحنش با همه کلمه ها فرق داره ، ص سویگه گ یم یوقت

 ...جان  سویگ-

 ... زمیجانم عز-

 رفت ؟  یک امیت-

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

 خانم؟ يچرا صدام نکرد-

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

 !پسر چرا انقدر مالحضه کارشده؟ نیدونم ا ینم-

ـ  به خودت - شـما بـه    يتعارفـا  نیـ هنـوز کـه هنـوز از دسـت ا     نیجـان، مامـان مهـ    یرفتـه عل
 ... عذاب 

 ... کنه من بچم  یمن فرق دارم خانومم ، مادر من هنوز فکر م-

 ؟ یکن یفکر م ينطوریا امیبعد چرا خودت هنوز راجع به ت-

ـ    میبه نشونه تسـل  بابا ازم، نـد  یمـ  یدسـتم نگـاه   يرو یبـره، بـه سـاعت مچـ     یدستشـو بـاال م
جـونش بـر    سـو یو دسـت از سـر بـه سـر گذاشـتن بـا گ       شـه یبابـا متوجـه م   شـه، یم رمیداره د

 ... داره  یم

 بابا؟  میبر-

ــ یواســه بدرقــه مــ مامــان  يبخشــا نیتــر يرونــد جزتکــرار نیــســاال، ا نیــمثــل همــه ا اد،ی
 ... هست  ناشمیتر نیریماست و البته جزء ش یزندگ

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

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

ــابو ــ کت ــدم،  یم ــبن ــ  هی ــو آرووم م ــلوات دلم ــه ، از ش یص ــهیکن ــ ش ــه ب نیماش ــب ــخ رونی  رهی
ـ  روزیـ همـه جـا از بـرف د    شم،یم ـ  یبسـته، از بـرف خوشـم مـ     خی ـ  ادی حـاال بـا    نکـه یبـا ا  یحت
 ... بازم دوستش دارم  یشده ول اهمیس فویوده کثآل يهوا نیا

ــ ــه خــاطر ت دیدارم، شــا بیــدلشــوره عج هی ــب ــرادر!  امی ــه جــونش بســتس،   يب کــه جــونم ب
ــنزد ــ  9 کی ــا بعــد اون بچــه نم خواســتن کــه ناخواســته مــن  یســال ازم بزرگتــره، مامــان باب

ـ به دن ـ  ای ـ  یم ـ  ام،ی ـ   یول ر دارم شـون، بـاو   یخواسـته زنـدگ   نیتـر  نیریگـن شـدم شـ    یحـاال م
 ...خونم  یاز چشماشون م نویچون ا

 
ــ ــه خــاطر ت دیدارم، شــا بیــدلشــوره عج هی ــب ــرادر!  امی ــه جــونش بســتس،   يب کــه جــونم ب

ــنزد ــ  9 کی ــا بعــد اون بچــه نم خواســتن کــه ناخواســته مــن  یســال ازم بزرگتــره، مامــان باب
ـ به دن ـ  ای ـ  یم ـ  ام،ی ـ   یول م شـون، بـاور دار   یخواسـته زنـدگ   نیتـر  نیریگـن شـدم شـ    یحـاال م

 ...خونم  یاز چشماشون م نویچون ا

 یاز وقتــ یبابــا علــ ،يکــار تیــمامور هیــبــا آقــا مهــراب دوســتش رفتــه واســه  شــبید امیــت
ــ ــ یمــ رازیکنــه و از شــ یپــدربزرگم فــوت م ــا نزد انی  نیخونــواده مامــان مهــ کیــتهــران ت

ـ باشن با عمو ام ـ    شـه یآشـنا م  ری زن عمـو   ،یدوسـت جـون جـون    هیـ شـن   یو از همـون سـاال م
 ...ادامه دارشده  نطوریهم یدوست نیاکه  ينطوریکه دختر خاله مامان و ا ممیمر

ـ خالـه   میبهـش بگـ   نکـه یوقتا سر ا یبعض ـ  اویـ کـه ب  شـه یم یزن عمـو بحثـ   ای  ی، امـا فرقـ   نیبب
ـ ینـداره بـه هـر حـال بـرام خ       یمهـراب پسـر بزرگشـونِ کـه دوسـال      زن،آقـا یمحتـرم و عز  یل

 ...  میهست یمن هم سنِ و باهم همکالس مهتاب دخترشون با یبزرگ تره ول امیاز ت
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 یکنـه کـه مراقـب باشـم، آرووم قـدم بـر مـ        ی، بابـا بـازم سـفارش مـ     شـم یم ادهیـ پ نیماش از
 ...  ادی ی، با ذوق جلو م ستادهیدر ا يدارم ، مهتاب جلو

 ؟ یخانم، خوب يچطور-

ــاش ــ  باه ــت م ــر یدس ــا نیدم،بهت ــ دیو ش ــر نیام ــ   نیت ــروع م ــان ش ــتم، امتح ــه،  یدوس ش
ــا مثــل ا گــهید یرســاست ــو  نکــهینــدارم، همــه جواب ــاز باشــه از جل چشــمام  يصــفحه کتــاب ب

ـ دارم و بـازم نزد  یکنـه ، حـال خـوب    یعبور مـ  ـ بـودن حما  کی رو دورو بـر خـودم    یبزرگـ  تی
 ... کنم  یحس م

ـ    مهتـابم  ـ  "قـا یتــاب بـرادرش ، دق  یمثـل مـن ب  یبــدون نکـه یجنـوب باشـن ، و ا   دیــمـاه با  کی
ـ ا ـ  شــونینیب یهمـه وقــت نمـ   نی  يرو نــدار يصداشــون رو بشـنو  نکـه یامکــان ا ادمیـ ز یو حت

 ... کنه  یم شتریب تویدلتنگ

ــگ ــر زن ــون    حیتف ــدم، حرفم ــراه ش ــاب هم ــا مهت ــورده، ب ــیخ ــ یک ــه ...  ی، دلنگرون ــو ب روم
 "خودت هواشونو داشته باش "کنمیآسمون بلند م

ــرا یمــ مهتــاب ارم، کــارو نــد نیــا يامتحــان پــس فــردا بــرم خونــه شــون، رو  يخــواد کــه ب
 !!! اگه اطاق خواب خونوادت باشه ینرو حت ییسر زده جا گهیم شهیمامان هم

ـ  گوش  يبـرا  يپسـند  یخـودت نمـ   يدم بهـش، حرفـاش بـرام طالسـت،هر آنچـه را بـرا       یم
 ...دارم  مانی،بهش ا یجمله قشنگ... هم مپسند گرانید

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

دم باشــه، بــه زن عمــو بگــو مــن فــردا مهمونتــون  یقــول مــ امیــ یفــردا، فــردا مــ يابــر بــذار
 ...هستم 

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

 !قول مردونست هیکه قول ترمه  یدون یدم، م یقول م امی ی، فردا م گهیناز نکن د-
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ــاریا ــ نب ــده ،ازش خــداحافظ یم ــ یخن ــ یم ــنم، فاصــله اون ت ــا مدرســه کمتــر پک ــ ادهی ــر م  یب
 ... مونم  یم یمن منتظر بابا عل یگرده ، ول

شــرکت  هیــو حــاال  یــیشــرکت داره ، اون بازنشســته اداره دارا  هیــاطــراف  نیهمــ بابــا
ــ ــ  یحسابرس ــنل، ول ــد تاپرس ــا چن ــرا هم یداره ب ــهیظه ــبا ش ــت   دی ــار ، دس ــه و نه ــه باش خون

 ... خانم رو بخوره  سویپخت گ

... پرسـه   یامتحـان مـ   جـه یدم، از نت یمـ  یسـالم  شـمو ی، سـوار م  شـه ینم ینانتظـارم طـوال   ادیز
 گمیآرووم م

 ... میخداروشکر راض-

 !ينگران بود يخود یبابا بازم ب يدید-

 سـت یامتحـان ن  گـه ید ينطـور یکـه بـدون دلشـوره سـر امتحـان رفـت، ا       شـه یبابا، نم یعیطب-
 ... 

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

 ... سفارش داده یواسه نهار کل سویزودتر که مامان گ میبر-

ــ ــر یم ــخر می ــه ا د،ی ــم روزا  يهفت ــار اون ــه ب ــزوج ، ا يس ــ نمی ــگیروال هم هی ــدگ ،یش  میزن
ـ بـرعکس بق  نیـ شدسـت و ا  يزیبرنامه ر ـ   هی ـ  یمـ  یکنـواخت یبراشـون   گنیکـه م بـه مـن    ارهی

 ... ده  یآرامش م

ــا  اد،یــمرتبــو خوشــگل جلوم شــهیمامــان مثــل هم ه،دیــچیخونــه پ يگــرم تــو يغــذا يبــو باب
ـ  یچشمک ـ  یسـالم  عیزنـه، مـن سـر    یم  يکنمـو همزمـان صـدا    یدمـو صـحنه رو تـرك مـ     یم

 ... شه یاعتراض مامان بلند م
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ــ  6ســاعت  امیــمامــان گفتـه ت  سـت یتـو دلــم ن  دل اونــم راس  قــهیده دق يزنـه ، روز  یزنـگ م
رو  12بــزرگ  هیــظــر نشســتم تــا عقرتمــاس داشــته باشــن، منت ییتــونن باجــا یمــ 6ســاعت 

 ...کنه  یم نیریکه اون لحظه دلمو ش یینوا رنیرد کنه ، زنگ تلفن قشنگ

 ...الو سالم-

 ؟؟؟ یرفت یخداحافظ یداداش، فدات بشم بازم ب -

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

ــ   - ــدر ش ــرم، چق ــات قه ــه داداش باه ــت ن ــتم خواس ــت گف ــر یب به ــه   يب ــزن ، آخ ــدام ب ص
 ...پسرم انقدر نامرد

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

 ...گهید یکن یم تییداداش اذ -

بــه خـدا، مــنم درك کــن   ســتیدســت خـودم ن  ره،یـ گ یدلــم مــ یموقــع خـداحافظ  یخـانوم  -
 ... که  يو سفارش کرد یسال خداحافظ هیدختر، تازه آخرشبم که قد 

 ...  يبد یلیخ -

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

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

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

 ...ممنون ، لطف دارن  -

 ...جان  مامان ایب -

ـ مامـان بـا ت   يصـبحتا  ـ      امی ـ    یآخـرش بـازم بـه اشـکو آه م خـوام   یکـنم، نمـ   یکشـه ، بغـض م
شــغلو انتخــاب کــردن کــار همــه شــده  نیــدوتــا ا نیــا یمامــان باشــم، ازوقتــ يشــاهد اشــکا

ــک ر ــویاش ــ   ختن ــا عل ــوردن، باب ــه خ ــو ام یغص ــو عم ــان    ری ــو مام ــا زن عم ــودن ام ــق ب مواف
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ــا بــرن دانشــکده اف   ییهــوا يرویــحــاال شــدن جــز ن رفتنــوامــا  ،يســرمخــالف بــودن کــه اون
 !!!گروه ضربت یمامور مخف یارتش اونم چ

ــدام ــامور  م ــال م ــه ا    تنیدر ح ــر از هم ــد ت ــتناکش ، ب ــوع وحش ــهیاون از ن ــ نک ــنبا یحت  دی
ــنشــن، غ ییشناســا ــو ام  ری ــواده عم ــاو خون ــاز م ــ ری ــ یکس ــغل واقع ــداره   یاز ش ــر ن ــا خب اون

ـ   ـ   ییهـوا  يرویـ سـرهنگ ن  سـروان و مهـراب   امیـ دونـن ت  ی،همه فقـط م هربارکـه   یشـده، ول
ـ نـذرو ن  شـه یشـه و کـارمون م   یهمـه حـبس مـ    نهیرن نفس تـو سـ   یم تـا سـالم برگـردن     ازی

 ... 

خـواهر بـه فـداش، لباساشـو بـو       یتـو اتـاقش سـر جـاش ، الهـ      یرم تـو اتـاقش ، همـه چـ     یم
ـ    يدورت بگـردم چقـدر نـامرد    "کشم  یم ـ  یبعـد مـ   نمـت یبب یذاشـت  یتـو آخـه، م ـ  یرفت  یب

 "معرفت 

 .... ایخدا

 !از جنس خودت خواهدیم یمرهم دلم

 کینزد

 خطر یب

 بخشنده

 ...منت  یب

ـ   سجاده ـ ا يکـنم، رو  یشو پهـن م  یکـنم ، مـ   یحسـاس ، فقـط نگـاهش مـ     دیسـجاده شـد   نی
رفتــه  شیچنــد ســال پــ یوقتــ نیمامــان مهــ هیــباشــه روش نمــاز بخــونم ، هد یترســم ناراضــ
ـ بـود مکـه ، ت   ــ       ییکــادو نیگـه بهتـر   یمــ امی  یکـه تـا حــاال تـو عمـرش گرفتــه، بهـش نگـاه م

 ... ره  یسجاده رکوع م نیا يکنم، چقدر قشنگ رو
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 یکشـم ، نفسـم از عطـر جـا نمـازش مـ       یکـه از خـاك تربـت دسـت مـ      حیدونه ها تسـب  يرو
ـ    رهیگ ـ    یمـ  شیاصـل  يکـنم ، سـجاده رو از تـا    ی، دوبـاره بغـض م ذارمـو   یبنـدم، سـرجاش م

 ...  امی یم رونیاز اتاق ب

رو  یاضــیر م،یــدار یعمــوم یاضــی، فــردا امتحــان ر رمیــدرگ "دایامتحانــات و مــن شــد فصــل
ـ     بـه ذهــن   سـمو ینو یفرمـول هـا رو دونـه دونــه مـ     اد،یــ یدوسـت دارم، از مـنطقش خوشـم م

 ... کنه  یحواسمو پرت م میگوش امکیسپرم ، آالرم پ یم

 ... مشکل دارم ترمه  -

خــونم چــه  یاز چشــماش مــ یرو حتــمنظــورش  گــهیکــرده، د یســیخالصــه نو شــهیهم مثــل
 ... کوتاهش  يبرسه به نوشته ها

 ... رمیگ یشو م شماره

 شده باز ؟  ی؟ چ يسالم ، چطور -

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

 خوب منظور ؟ -

 خونه مون ؟ يایم -

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

 ادیـ کـه، بـه بابـا بگـم ب     ارمیـ تـونم همـه رو بـا خـودم ب     یدارم نمـ  اجیـ من بـه جـزوه هـا احت    -
 دنبالت ؟

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

 ...باشه پولش بامن  -

 ... شده  نیسنگ يادی، حسابت ز یخواد انقدر فضلو بخشش کن ینم -
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ــ ــدقه م یکل ــون ص ــقرب ــم درب رهی ــا ازدل ــت ــتش دارم خ اره،ی ــیدوس ــز یل ــ اد،ی ــه  ینم ــونم ن ت
 ... شمیم یگمو راه یبه مامان م ارم،یب

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

 خاله ؟ یخوب زمیعز يچطور -

 ... خوبم زن عمو  -

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

 داره خوب ؟ یچه فرق -

ـ    هی - هسـتنو   ییاون دوتـا کـه بابـا    گـه یدونـم د  ی، مـ  یفهمـ  یبار بگو خاله خـودت فرقشـو م
 ...وسط قبول نداره  نیمنو ا ی، کس ییکه عمو اممیتو اون ت

ـ  دیپرمو صورتشو که مثل بـرف سـف   یم آغـوش نـرم کـه     هیـ بعـدم   کنمـو یبوسـه بـزرگ م   هی
 ...  رمیگ یم هیمثل آغوش مامان ازش هد

ـ مارو بـا بـودن اونـا پـر کـرده، مامـان تـک فرزنـدو بابـا هـم            ییتنها خدا خـواهر داره کـه    هی
 ... مییتنها شهیهم "اونم بعد از ازدواجش رفته شمال ما عمال

 !زده بشیخودش غ نجایمهتاب کجاست ، منو کشونده ا نیخاله ا -

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

پخـش   شـه یتـو اتـاقش ، جـزوه هـاش مثـل هم      رمیـ گمـو م  یبهـش مـ   زیـ چنـد تـا چ  دلـم   تو
بشـه مقصـر تـو     ادیـ کمـو ز  یزد وگرنـه هرچـ   دیـ شـه گفـت ، دسـتم نبا    یهم نمـ  يزیاتاق، چ

 ...یشیشناخته م

ـ   هیـ بعـد   باالخره ـ  یربـع م ـ  یشـروع مـ   ادوی قبـل از اومـدن بـه بابـا      9 کیـ سـاعت نزد  م،یکن
 ... رهیگیجمع کنم که مهتاب جلو مو م لمویوسا شمیدنبالم، بلند م ادیب 9گفتم ساعت 

 کجا ؟ -
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 ... ادییم 9بابا ساعت  گهیبرم د -

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

 ... داکنهیقراره ادامه پ یها تاک يخاله باز نیا ستی، معلوم ن رهیگ یم خندم

 ...بذاره سربه سرش  یکمیزن عمو ، هوس کردم  شیرم پ یم

 :گمیپشت سرشو م رمیم

 ؟ نیکن یخودتون رو خسته م نیزن عمو باز دار -

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

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

 !!! ينامرد نیپرم، ا یجا مثل فنر م از

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

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

 ...ندازم دور گردنش یشمو دستمو م یم کشیخوابشو خوب بلدم، نزد رگ

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

ــ یچشــم پشــت ــازك م ــوق العــاده ا کــلیکنــه، ه ین ــدام بار يف ــد و ان ــداره، قــد بلن کــه  کی
بهــم قــول داده تــا مــاه  شــه،یاخمــش بــاز م یکمــیده،  یهنــوز انــدامش رو دختــرو نشــون مــ

 کنه، نصفشو انجام داده  يقاب برام ترمه دوز هی دیع

ــرام خ اتمیــکــنم بــه معلــم ادب شیامــا هنــوز نصــفش مونــده، قــراره هــد -  ز،یــعز یلــیکــه ب
 نبــاریکنــه امــا ا یکــه قــابو تمــوم نمــ گــهیخــواد نقــره داغــم کنــه م یمــ یقتــاونــم هــر بــار و

ــتهد ــد دشی ــ   يج ــوس م ــراش ل ــو ب ــغول تعر  ی، خودم ــاره مش ــو دوب ــکنم ــو  فی از اندامش
ــهیا ــدر رو نک ــرم تعر يچق ــف ــ فی ــنم، رو یم ــا يک ــت يلب ــ شیگوش ــده م ــ یخن ــنم  نهیش ، م
 ...  شهیتموم م شیرزما خندمیم
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بـه حالـت مــافوق    یاز حالـت رسـم   یدوبــاره مهمـون  شـه یهم ، مثـل  رسـن یبابـا از راه م  مامـانو 
 ... ده  یموضع م رییتغ یمیصم

 
 ســت،یدل تــو دلــم ن ان،یــکــه قــراره داداشــمو پســر عمــو مهــراب ب يجمعــه ســتو روز فــردا

 يهــا تیــمامور يوقتــا بــرا شــتریب نه،یشــیصــبح پروازشــون م 5 کیــ، نزد نطــورنیهمــه هم
 یلبــاس شخصــ هیــگــردن چــون بــه عنــوان  یبــر مــ یعمــوم يمــایبــا هواپ رنیــکــه م يســر

ـ   اتیـ شنو بعـد داخـل عمل   یوارد اون شهر م ـ ، ا ننکـ  یشـرکت م همـه   ينفـر  یگـروه سـ   نی
 ... کنن  یرفتو آمد م قیطر نیشون به هم

امشــب مهمــون ماهســتن  رمیــخونــواده عمــو ام م،یکــه بــر میــاستقبالشــون اجــازه دار يبــرا
 ... استقبال يبرا میتا فردا همه باهم بر

  "کن  ریشب آخرم به خ نیا ایخدا " نمیشیم جادمسرس

ـ  اشکام ـ   یبازم ب ـ  یامـون م کمکـم کـن    ایخـدا "کـنم یدسـتمو بلنـد م  ... از سـر شـوغ   نبـار یا ادی
  "دست به دامانت بشم رو داشته باشم گهیبار د نکهیا يفقط رو

 شومیم دیناام یام که وقت آموخته

 شودیبا تمام عظمتش ناراحت م خداوند

 . . .شوم  دواریکه به رحمتش ام کشدیتظار معاشقانه ان و

ـ ، مـن از خواب  دهیـ مهتـاب خواب  م،یفرودگـاه  ریصـبح تـو مسـ    3 ساعت حـس   نیتـو ماشـ   دنی
ــپ یخــوب ــ دای ــ  ینم ــر م ــو پ ــنم، تــرس انگــار وجودم  يآســمون مــه گــرفتس، رگــا ! کنــه یک
کــه  یی، مثــل تمــام وقتــا کشــمیم قیــجــو نامناســب متــورم شــده، نفــس عم دنیــاز د میعصــب

 "خودت هواشونو داشته باش جونمخدا "جمله دارم که بگم هیقرارم فقط  یب طورنیا
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نفســش تنــگ، خــر  ریکنــار مهتــاب نشســتم، سـرش کــج شــده و مســ  ریــســر عمــو ام پشـت 
شـم   یمـ  رهیـ مصـممش خ  شـه ی، بـه چهـره هم   نـدازه یم ینگـاه  نـه یکنه، عمـو از تـو آ   یخر م

.. 

 ؟ يترمه عمو ، بازم دلشوره دار -

ــه هــدف خــ رشیــت ــم چــه جــواب ینمــ شــهیورده، عضــالتم منقــبض مب بــدم ، دروغ تــو  یدون
 ...گم یراستشو م...شب برام وحشتناك تره 

 ...آره عمو دلشوره دارم  -

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

کــه تنهــا  یورتمنــو شــناخته، درصــ ينطــوریبــودم کــه ا فیلرزه،چقــدر ضــع یپشــتم مــ رهیــت
 ...گم ی، بازم راستش رو م ییو باورم پشتو پناه بودن همون باال یدلخوش

ـ ا سـت، یدسـت خـودم ن   شـه یچرا عمـو بـاور دارم،امـا مثـل هم     - بـر علـت    دیـ هـوا هـم مز   نی
 !شده 

ـ مهتـابو چـه راحـت خواب    نیبخـواب گلـم، ببـ    ریبگ -  یچـ  يتـوهم بخـواب، دلشـوره بـرا     ده،ی
 ؟!

 ... چشم  -

ـ ا ـ  چشــم از نی ـ  ییجــا هی تــونم ردش  یقلـبم اومــد، نـه بــاورش داشـتم نــه مـ     رعقلویمســ نیب
 ... کنم 

 ممیمامــانو خالــه مــر...بابــا هــم  ســته،یا یضــربان قلــبم اوج گرفتــه، عمــو مــ م،یشــد کیــنزد
 ...زنم ی، مهتابو صدا م شنیم ادهیبابا پ نیاز ماش

 ... پاشو خوابالو -

 ...شهیم نیخوب سنگ طیخوره، خوابش تو همه شرا یم کیتکون کوچ هی
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 ...ها شهیم ریبلند شو د -

 ...کنه  یچشماشو باز م نیترس ب با

 ؟ میدیرس -

 ... بله -

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

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

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

ــه ــ   هم ــدم برم ــم ق ــا ه ــدار یب ــ م،ی ــار      مین ــالن انتظ ــو س ــده، ت ــرود مون ــان ف ــا زم ــاعت ت س
 ... میکش یانتظارشون رو م

انقـدر ذکـر گفـتم کـه     ...  شـه یاعـالم م  مـا یبلنـد گـو شـماره پروازشـون و فـرود سـالم هواپ       از
 ...دم  یم رونینفسمو پر صدا ب...کنم بزاق دهنم خشک شده  یحس م

ــه دســت کــه تقر  نیا مســافرهــ شــهیپشــت ش از ــایســاك ب ــ  "ب ــه راه ــو  یهمــه چشــم ب دارن
 ... کنم تا مسافر منم از راه برسه  یتماشا م

هنــوز متوجــه نشــدن ، چنــد  هیــرم، بق یشدنشــون رو ، جلــو مــ کیــکــنم ، نزد یمــ حسشــون
ــدم د ــه ش گــهیق ــا شــهی، ب ــد يه ــامال يق ــنزد "ک ــم،یم کی ــحاالبق ش ــا رو د هی ــم اون ــه  دن،ی

ـ  مهتاب با ذوق جلـو  ـ  یم ـ     اد،ی ـ   قهیزنـم ، شـق   ینفـس کـم دارم، پلـک م  نباریسـوزه،ا  یهـام م
 ... نشهدادم تا باز  میکه به غده اشک ياز فشار

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

همــه اضــطراب باعــث شــده نتــونم عضــالتم رو  نیــشــه، ا یبــاز مــ یبــه خنــده خشــک دهــنم
 ... کنترل کنم 

 ... کنم  ینگاهم حفظ م يتسلطو رو شه،یسمتشون، سرم مظلوم کج م رمیم
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ـ کاف گـه یتعلـل د  شـم، یم کیـ گرمـو مطمـئن ، بهـش نزد    شـه یکنـه مثـل هم   ینگاهم م امیت  هی
 ... 

 ... داداش  يخوش اومد -

ــار ــ   يک ــاه م ــودنش ، پن ــه از نب ــدفرم گرفت ــام، دل ب ــدارم کج ــرمو   ین ــش، س ــه آغوش ــرم ب ب
ــوم ره،یــگیم نهیســفت تــو ســ غربتــو  ي، بــو یدلتنگــ يده، بــو یمــ یمهربــون يکشــم، بــو یب

 ...  یخستگ

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

 !خوشگل خانم  سنیبلندت خ يباز که مژه ها -

ـ  تیـ رعا گـه یفاصـله رو د  رم،یـ گیخندم ازش آرامـش م  یم بهش  هیـ کـنم تـا نوبـت بـه بق     یم
 ... کنه  یم یتاب و داره تالف یهم برسه، مهتابم مثل من ب

ـ دن هیـ کـنم، بـه مامـان ، جفتشـون قـد       یبابا نگـاه مـ   به  ممیدارن، عمـو و خالـه مـر    یدلتنگـ  ای
 ... با دل پر اومدن  شهیکه مثل هم

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

ــ ــس عم  یم ــرزه ، نف ــدام بل ــم ص ــترس ــ قی ــه ا یم ــم، واس ــکش ــی نی ــس عم یک ــنف ــهید قی  گ
ـ     کیـ کوچ يممتـد واسـه اضـطرابا    ينفـس گرفتنـا   نی، ا ستیکارساز ن ـ  یتـر بـه کـارم م  اد،ی

 !دارم ازین شتریب ژنیحاال انگار به دستگاه اکس

ــ  ســرم فقــط در  " رهیــگ یدم، فرمــون نمــ یقفــل شــده و عضــالت گــردنم گرفتــه، فرمــون م
  " دمیقول م "؟  يد یقول م...  "سالم هیحد 

ــد  ســرمو ــا هــر جــون کن ــ يب ــ ک ــاال م ــر ترســو   یه هســت ب ــرم، دخت ــب ــیکمرو ای ــتم،ین ی  س
ـ    شـه یشجاعت و اعتماد به نفسـم هم  ـ    یچنـد وقتـ   یزبـون زدبـوده، ول ـ  یکـه کـم م  ینمـ  ارم،ی

 !شدم انگار ضیمر یچند وقت ول قایدونم دق
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ـ   هیـ بـه ر  ژنیفرسـتادن اکسـ   فـه یبنـدم، وظ  یمـ  دهنمو  یمـ  یسـع  مـو ینیسـپرم بـه ب   یهـامو م
 ...رو آزار نده  یدم کسبلن يدناینفس کش يکنم صدا

ــ بیــج يآرووم تــو دســتمو ــبرمــو اون چ یم دســت  يکــه شــده مــامن آرامشــم رو تــو يزی
  گمیباالخره م...  دمیفشارش م رم،یگیم

 ...سالم  -

کــنم، مثــل  یســرم خــوب حــس مــ رگیمــو نیخــروج خونــو ازآخــر اره،یــ یبــاال مــ سرشــو
بنــده، بــه خــودم  یمــ خیــتــنم ...  شــمیم ی، مــنم از خــون تهــ شــهیم یکــه از آب خــال یوانیــل
خـواد   یسـت کـه مـ    يمـاجرا  نیـ کجـا ا  یحال مسـخره خـراب ، نفـس تنگـ     نیخندم، به ا یم
 !آبروم کنه؟ یب

پـر   يشـه و مژهـا   یلحظـه پلکـاش بـاز مـ     هیـ صـورت جفتشـون رو جـذاب کـرده،      شیـ ر ته
ــار مــ ــپوســت ت ونیــچشــماش م يره و ســبز یپشــتش کن ــو ر رهی  یبلنــد گمــونم زنگــ شی

 !بخشه باز یم

 ... کنم سالمش ترك خوردست  یانقدر که فکر م... خشک ... ده ، سرد  یم جواب

 ... سالم  -

 . ...کوچولو یداشت یتوقع گرم...

 .  رهیگ یرگ گردنم م دم،یسرمو تکون م محکم

  " زارمیکلمه ب نیاز ا یدون یبهم نگو کوچولو نم"

 ...اومد یخوشت م يروز هی...

 "ارزیب زارِی، ب زارمیحاال ب "

 ...زارمینگفتم نگو ب...

 گم  یم استغفار
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  "نکن، نگو کوچولو  تمییخوب اذ "

 ...یخودتو گول بزن يخوا یم... 

 "شم  یاثابت به خودم بزرگ م يشده برا یدم بزرگ شدم، حت ینشونت م "

ـ پوسـتم ز  ده،یـ دونـم رنگـم پر   یمـ  دارن،یـ کنار تازه واردا قـدم بـر م   همه  کمیبـا  دیسـف  يادی
 . شهیمرده ها م يها هی، رنگم شب حالت رییتغ

ــا ــ باب ــ   ینگــاهم م ــرق م ــو اون ســرما پشــتم ع ــت ت ــه، از خجال ــ یکن ــت م ــه، ازش خجال  یکن
 .رمیگیکشم،روموازش م

ـ  دهیـ نکنـه فهم " ـ    يدوبـاره تـو   بحویتسـ  يدونـه هــا ! شـده   میزیـ چ هی کــنم  یدسـتم مشـت م
 . آروومم کن مامن آرامشم  شم،یآرووم م... 
 

 دانمیرا که من نمآنچه  یدانیتو م ایخدا

 و در ندانستن من تالطم ها ستیدانستن تو آرامش در

 خود با آرامشت تالطمم را آرام ساز تو

ــه م واســه ــبرگشــت هم ــ نیســمت ماشــ رنی ــرار م یخودشــون، ول ــهیق ــرا ش ــار ب يب ــنه  انی
 ...  میخونه ما تا امروزو همه باهم باش

ـ  امویـ برگشـت ت  ریمسـ  يتو ـ   ایـ دن هی ـ  یمـ  چیسـوال پ بـا آرامـش از    شـه یمثـل هم اونـم   میکن
ــ فیــســفرش تعر ــ یم  يریــدرگ يمعلــوم سانســور شدســت، چــون بخشــا  "کــامال یکنــه ول

 گـه یتـوفکر نـرن م   يادیـ مامـانو بابـا ز   نکـه یو واسـه ا  رهیـ گیفـاکتور م  "شونو با اشـرار کـامال  
ــط از دور عمل  ــا فق ــه اون ــک ــ اتوی ــرل م ــ یکنت ــ ردنک ــ  یول ــاهم م ــ یخــوب م ــه داره  میفهم ک

 ...کنه  یمالحضه م

 ! اونم دلتنگ انگار...تو اتاقش رهیراست م هی میشیوارد خونه م یوقت
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 ... سمیاما دوست دارم بنو ادی یتو اتاقم ، خوابم م رمیم منم

ـ ا ياز تمـوم لحظـه لحظـه هـا     ،یهمه چ از ... سـال گذشـت    هیـ چنـد سـاعت کـه بـرام قـد       نی
 ... خودم بخونمش  يندارم که برا نویا يرو یحت ی،ول سمینو یم

 . خونم یجمله رو بلند م هی طفق

ــ... خشــک ... ســرد " ــ... مثــل کــوه ... مغــرور ... روح  یب ــدرو   یول ــه، مقت ــر جذب ــا ابهــت ، پ ب
 "تکرار مکررات تا ابد؟؟؟ یعنی!!!شهیتا هم یعنی!!! چرا ؟؟؟ چرا ... محکم

ــاف ایــرو... ذارم  یکنــار مــ دفتــرو درکــار نباشــه،  ییایــرو يمگــه قــول نــداد ،یکــاف گــهید یب
 ...نیرو بب تیواقع ،پسیبزرگ ش يخوا یگه نمم

ـ مغزم کـه ز  يتو يصدا با  زیـ چ چیکسـو هـ   چیخـوام بـه هـ    ینمـ  رم،یـ کلنجـار م  یِمنطقـ  يادی
ــ...  قیــخــواب عم هیــخــوام بخــوابم،  یفکــر کــنم، مــ نفــر  هیــخــواب  يکــاش الاقــل تــو یول

 !!!بود

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

 جانم مامان؟ -

 ؟یشیبلند نم زم،یعز رسنینامیاالن خاله ا -

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

 ...باشه مادر زودباش -

 یخوابــالو خوشــم نمــ یده ، ازچهــره م وقتــ یمــ يدوش ، آب بهــم انــرژ ریــرم ز یمــ عیســر
 .  ادی

ــ موهــامو ــ عیکنمــو ســر یخشــک م ــا دیســارافون ســف هی ــ ب ــ دیشــلوار ســف هی  يذارم رو یم
ـ  یکـنم، بهـم مـ    یبـا شـال همرنگشـم انتخـاب مـ      یاسـ ی یسارافون ریز هیتخت،   ییرنگـا  اد،ی

 . گهیم شهیهم یبابا عل نویبخشه، ا یروح م دمیبنفش به صورت سف فیاز ط
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ــ اعتمــاد بــه نفســم  تیــتونــه بــه تثب یخــوب، مــ ینــدازم، همــه چــ یبــه خــودم مــ ینگــاه هی
 ...کمکم کنه

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

 شــهیم ییجــون دوبــاره هــوا ســویگ نیــا یگــ یوورجــک ،نمــ يدوبــاره تــو خوشــگل کــرد -
 ...ره توهما یالغر کنه بعد کالهمون م

ـ  ــ  رهیـ گی، بابــا دسـتمو م  باشـون یز یعاشـق  نیــخنـدم بـه ا   یم کنـه اون دوتـا پلــه    یو کمـک م
نـدازم ، چقـدر اگـه     یمـ  ینگـاه  قشیکنـار شـق   دیبـه اون چنـد تـا تـار سـف      ام،یـ ب میپـائ آخرم 

 ... شمیم دیسف يتارا نیدلتنگ ا یروز نباشه حت هی

ــازبو ــر کــرده، شــرمنده م  یخــونگ يغــذا يب نتونســتم کمکــش  نکــهیازا شــمیهمــه جــارو پ
 ... کنم

 ...  يکرد ییشرمنده، همه کارا روتنها ایدن هی یمامان -

 ...  نیجبران کن یبعد نهار با مهتاب حساب نکارایا يبه جا ز،یختر زبون نربرو د -

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

 پس ؟ یکوش یداداش -

  گهیرو بهم م ادوی یم رونیب اتاقش

 ...جونم فنچم  -

 ... مزه  یب -

 زم؟یعز يخوا یم یچ -

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

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

 امتحانا چطور بود؟ نمیکن بب فیخوب تعر -
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 یمــ شیده و نظراتشــم چاشــن یگــوش مــ قیــکــنم ، خــوب و دق یمــ فیــبــراش تعر خالصــه
 ... کنه 

ــ  صــحبتامون ــا م ــاخبراز اومــدن مهمون ــحــس تخل...ده یگــل انداختــه کــه باب ــدنم  هی روح از ب
 ... کنه یمو پر متموم وجود

ـ  یکشمو سـع  ینفس م آرووم ـ کـنم ر  یم ـ       تمی ـ  یضـربان قلـبم مـنظم باشـه ، اول عمـو م  ادوی
 داشیــکــه هنــوز پ گــم،ید یکــیمــن منتظــر  یولــ م،یپشــت ســرش مهتــاب، بعــدم خالــه مــر

 ... ستین

ـ   یاز سـرو روم مـ   یکـنم امـا کالفگـ    یمـ  یسـالمو احـوال پرسـ    باهمه خـوام بپرسـم    یبـاره، م
 ... شهیدامیجاست که سرو کلش پپس مهراب خان ک

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

منشــاء ش  اد،یــ یخــاص بــودن از کجــا مــ ایــتفــاوت  نیــدونــم ا یخــاص ، نمــ شــهیهم مثــل
 !جنس متفاوت  هی "واقعا ایتاب من  یب دید

ـ بـه نظـر ب   يتـره از حالـت عـاد    دهیبراقو باال زدسـتو باعـث شـده چشـماش کشـ      موهاش  اد،ی
ـ ا يادگـار یام کـه   یشیته ر بلـوز وشـلواز    هیـ سـفر هنـوز مهمـون اون چهـره مردونسـت،       نی

ـ   لیــرو تکم پشیـ و خـوش دوخـتم ت   یمشـک  ـ ا نیکـرده ، ب  لــهیفقـط اون ت  یگـ  رهیـ همــه ت نی
 ... درخشه یم نیمثل نگ بیسبز که عج يها

ــ ــون دق هی ــه هم ــایلحظ ــر ثان "ق ــکس ــ  هی ــماش طالق ــا چش ــمم ب ــ یچش ــ یم ــه ول ــر یکن  عیس
؟  شــهیکــنم در برابــرم معــذب م یحــس مــ ایــچراتازگ! چــرا؟ چــرا...رهیــگ یاهشــو ازم مــنگ

 !!!تونه باهام راحت باشه  یکنم مثل قبل نم یچرا فکر م

ــه قاضــ هیــدوبــاره  ال،یــوهمــو خ دوبــاره  ا،ترمــهیرفــتن ، دوبــاره غلــط زدن تــو رو یطرفــه ب
 ... موهوم االتیخ نیدست بردار، دست بردار از ا
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ــ دازم،نــیم ریــز ســرمو کنــه  یکوبــه و وادارم مــ یمــ واریــزنــه ، بــه درو د یقلــبم تنــد مــ یول
 ...  رمیدوباره سرمو باال بگ

کـوبش قلـبم اضـطرابمو     يصـدارو بشـنوم ، صـدا    نیـ خـوام مـدام ا   ینمـ  ه،یـ صدا چ نیا ایخدا
 ... کن  اکمکمیکنه ، خدا یم شتریب

 ...گم  یفقط م دوباره

 ...سالم  -

 ...  شهیتکرار م هیثان هی يتوهمون تکرار نگاه  دوباره

 ... سالم  -

 ؟! نیادامه شم،فقط هم منتظر

 ... سالم ... 

ــ انگــار ــه  یانتظــارمو از چشــمام م ــ... خون ــ یب ــر یمعن ــه روانتخــاب م نیت ــه،یجمل ــودلم  کن ت
 .ارمیاداشو در م

 ترمه جان ؟ یخوب -

ــ ــاوت ســر یب ــ يتف ــو یتکــون م ــواز جل ــارم يدم ــعی! چــه حســاس شــدم...  رمیروش کن  ین
 !دونم یفهمم ، نم ینم! شد؟ مالیاالن غرورم پا

ــابم کــه   يبــه صــحبتا شــهیم دهیدوبــاره کشــ یمهمــون ــا گــل سرســبد منــو مهت ســفر اون دوت
 گوش به فرمان، من آروومم ، مویهست ينخود شهیمثل هم

عـادت   شیشـگ یهم ينـق نقـا   نیـ زنـه همـه بـه ا    یگم اما مهتاب ، بـد قلـق نـق مـ     ینم يزیچ
 ... دارن 

ـ   کـنم، یم يکـارارو سـر   هیـ و خـودم بق  نهیم مامان بشـ خوا یم ـ  نمیـ کـنم ا  یحـس م تجربـه   هی
 ... واسه بزرگ شدن  يا
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ـ   یآماده مـ  قهیرو با سل یچ همه خـوام   یکنمـو مـ   یهـم رد مـ   مـو یکمـک خالـه مر   یکـنم، حت
ــکــه غ ــاب کســ ری ــو مهت ــ زیــتوآشــپزخونه نباشــه، م یمن ــه رو نمیــچ ینهــارو م ســاالد  يهم

کـه   یچـوب  يخایسـ  يکوچولـو تـو   یرنگـ  يهـا  وهیـ گـرفتم م  ادیـ ه فوکوس کردن ، تـاز  وهیم
ـ کـردم، هرکـدوم قبـل غـذا      یخـال آنانـاس کـه توشـو تـا نصـفه       هیـ شده وسط  دهیچ دونـه   هی

ــر م ــب ــچ دارن،ی ــال  دمانی ــذاهام ع ــار      یغ ــا انگ ــرده ام ــون ک ــان درستش ــت مام ــده، درس ش
 ...ادیبه نظر ب شهیباعث شده خوشمزه تر از هم نییتز

ــه ــ هم ــغول م ــ یمش ــداها ش ــک ص ــز ت ــال د   یین، ج ــق و چنگ ــورد قاش ــد برخ ــم بع ــهیاون  گ
نـدازم،   یبـه همـه بشـقابا مـ     ینگـاه اجمـال   هیـ گـذره،   یمـ  قـه یچنـد دق  شـه، ینم دهیشن ییصدا

ــه نظــر راضــ قیــهمــه عم ــم یشــدن و ب ــ ان،ی ــه اون اصــل کــار یخــوام نگــاه یم ــدازم،  يب بن
ـ  بـا خـودم کل   ده،مغـرور، دوبـاره رنـگ گـردنم سـفت شـ       يهمون اصل کار  یرم، مـ  ینجـار م

ــم ت ــدون ــ زی ــه در یهــوش، ول ــو ب ــدل ــ ای ــ یم ــم، م ــ  یزن ــذت م ــدونم داره ل ــره از  یخــوام ب ب
 ...مشغول  هیمثل بق یتفاوت یاحترامو ب ياز رو نکهیا ایخوردن ، 

کــه تــواون لحظــه خــارج از تــابو  يزیــشــوکه از چ شــم،یشــوکه م یولــ ارم،یــ یبــاال مــ ســرمو
 !!!تحملم 

 
!!! نگــاه پرسشــگرش  نیــکــرده بــا ا ریاون منــو غــافلگ ایــم فهمــم مــن مــچ اونــو گــرفت ینمــ

ـ   یدستپاچه م ـ  نیبـرم سـمت پـارچ آب ، سـرم پـائ      یهـوا دسـت مـ    یشـم ، ب بـا سـوزش    یول
 ... واسه دادن هوا بهم نداره  یسخاوت گهید ایکنم دن یدستم حس م

 هیــانگــار منتظــر  یرنگــ يهــا لــهیاون ت نبــاریمونــه ،امــا ا یپــارچ آب ثابــت مــ يرو دســتش
 ! حنیتوض
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ـ   دستمو ـ دارم، سـرمو ز  یبـر م ـ نـدازم ، ا  یمـ  ری ـ  نی تونـه ضـربان    یمـدت مـ   هیـ واسـه   یطالق
 !تونم انگار ینم گهی،د زمیلبر گهیقلبمو تو اوج نگه داره، د

ــوم ــ مظل ــاز، بــ  یم ــم ب ــت رو یش ــندل يحرک ــک م یص ــمویخش ــ  ش ــس م ــ  یح ــنم حت  یک
 ... نفود کنن  تونن به مغزم یصدا ها نم گهید یدچار تزلزل شده، حت ممییشنوا

چــون بــا تکــون دســت ! انگــار دنیگــذره، همــه دســت از غــذا خــوردن کشــ یمــ قــهیدق چنــد
 ...رمیگیپس م مویاریگذاشته هوش برهیو يمهتاب که کنارم نشسته و اعصابمو رو

 دختر؟ ییکجا -

 ... نجایهم -

 ...خنده یمسخره م -

 گم ، روحت کجاست؟ یجسمتو نم -

ــ  بـا  ـ   شــمیمجبـور م  رنبــایکـنم، ا  یاخــم نگـاهش م کــه از  يممتـد  يتشــکرا یحواسـمو بــدم پ
 ...  چهیپ یخاص توگوشم م ییصدا هی...بدم  یمعن یجواب ب هیو  شهیمنو مامان م

 ...خوشمزه بود  یلیممنون خ -

 ؟ نیکن یمسخره م نیدار -

ـ  کنــه  یســرد نگــاهم مــ... ، از ســوالم چهــرهش بـازم درهــم رفتــه   میریــخــوام مچشــو بگ یم
... 

 هیــاز پــس  ينطــوریبــه ســن شــما احســنت داره ا    يدختــر! مســخره کــنم  دیــچرابا -
 ... ادیبرب یعال ییرایپذ

 هـو ی تیمیاون همـه صـم   ونیـ م یشـدم شـما، از کـ    یدونـم از کـ   ینمـ  "به سن شـما  يدختر"
 ! بوده ییمنباب آشنا یمهمون نیکه انگار ا يشدم، طور بهیانقدر غر
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ـ بـه وهمـو خ   گـه ید شـمو یبلنـد م  کـنم، یبسـنده م  یممنـون خشـکو خـال    هی به ذهـنم رو   االتی
 ... ته فعلم  شهیمحض م یتفاوت ی، ب دمینم

ــ يکــنم عــاد یمــ یســع کــه داره خودشــو  یکســ هیدونــم چهــرم االن شــب یمــ یرفتــارکنم ول
داره بـه قلـبم نفـوذ کنـه و منـو از       یشـده ، مهتـاب سـع    کنـه یطرفـه آمـاده م   هینبرد  هی يبرا

 ...  رهیگیتو افکارم مجوز نم یدخول ،اما تا خودم نخوام ارهیحس درب نیا

 ریـ مهـراب خـانم کـه سرشـون ز     امویـ مشـغولن ، ت  ییجـورا  هیـ جمـع ، همـه    شیپ گردمیبرم
 ! کننیروباهم مرور م یاتیسر هیو انگار دارن 

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

 "!!!گفته؟ يزیمحراب چ یعنی ره،یگینفسم م"

ــت ــهیبلندم امی ــوم ش ــمتم، ادی ــ س ــخره م هی ــده مس ــهیخن ــدازم دور م کن ــه،یو بع ــ ش ــس  هی ح
 "کردن؟یداشتن منو مسخره م "تو دلم  نهیشیگس م

ـ دوبـاره  ... گـرده یبعد با چنـد تـا بسـته بـر م     قهیو چند دق رهیم  یمـ  لمیتحـو  ثیـ خنـده خب  هی
 ...گهیده و رو به همه م

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

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

 برامون داداش ؟ يآورد یچ -

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

ــ يصــدا ــده م هی ــخن ــکیاز اون  اد،ی ــه  یواش ــاش ،ک ــویه ــ ه ــ یانگــار م ــ یترک ــردم  ی، برم گ
ــبع لیســمت منبــع صــدا ،از اون ابهتــو از اون شــما  ــ يخنــده ا نیهمچــ دی ــده اون  ی،امــا م خن

 ... گمینم يزیچ گهیکنمو د یانگار، کز م شهیمچاله م رهیگ یدلم م! به من
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ــته ــ  بس ــه م ــه دون ــه ب ــا رو دون ــگ یه ــطــرف صــاحب هد رهی ــرا ه،ی ــ يب ــاچ یهــر کس  زیدوت
 ... آوردن 

بــاالخره  رسـه، یهـم مثـل هـم، نوبـت بــه منـو مهتـاب م       ونیخـانم مثـل همـه و آقــا    يکادوهـا 
 ...  شنیمبل بلند م يدنو از رو یبه خودشون زحمت م

 ... بده به من  نارویا امیت -

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

 ؟یگ یدخترا رو م يکادو -

 ...بله  -

 ... رگو پوستم ریو بازم همون انفجار خون ز یهمون نفس تنگ دوباره

ــه هد" ــن ــ ینمــ يادگــاری گــهیخــوام، د ینمــ هی ســاخت، همــون  کــارمو یخــوادم، همــون اول
ــ ــاب امانتــدار گــهیآرامشــمو ازم گرفــت، د یاول ــ يت ــدارم وقت ــبتــونم  ســتمیمطمــئن ن ین  هی
 !!!اونو به صاحبش برگردونم  يروز

 ...محراب جان  دیبفرمائ -

خـواد اونجـا باشـم ،     یدلـم نمـ  ... کنـه   یخنـده مرمـوز مـ    هیـ ده و  یبسـته رو دسـتش مـ    امیت
 ...مجبورم  شهیاما مثل هم... ارمییدوست ندارم باورم بشه دارم کم م

ــته ــرو از ت بس ــ امی ــگ یم ــرتلخش ز ره،ی ــعط ــنزد يادی ــه د  کی ــدر ک ــهیانق ــرار گ  يراه ف
 ایخــدا "ســمت مهتــاب رهیــگیشــو م یکــی... مجبــورم تمــوم مشــاممو ازش پــر کــنم  ســتین

 ... رهیگیمهتاب با ذوق بسته رو م "شمیدارم خفه م

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

ـ  يتشـکر  مهتاب ـ ی ایخـدا  "کنـه   یم ـ ا یعن  شـدم یم دیـ با "همـه عـذاب واجـب بـود حتمـا      نی
 "ینفر آخر ، اگه نفس کم آوردم چ
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 ..اگه قابل باشه از بندست  شمیکی نی، ا امیت يکادو نیخوب ترمه جان ، ا -

اگــه قابــل باشــه از بنــده  " کــنمیچنــدبار جملــه شــو تــو ذهــنم مــرور م گــه،یم یچــ دمیــنفهم
 "ست 

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

ـ  دمید -  ادیـ ، حـدس زدم بـه احتمـال ز    نیریـ چشـم غـره م   نیـ مـدام دار  میمـا اومـد   یاز وقت
 !هاست  یسوغات دنیرس ریبه خاطر د

ـ    یمـ  اخـم  لبـاش جــداکنم   يخــواد چنـگ بنـدازمو اون خنـده مسـخره رو از رو     یکـنم دلـم م
... 

کــنم، دوســت دارم جفتشــون رو خفــه  یمــ شیهمــراه اممیــت نبــاریزنــه ا یهــه مــقهق دوبــاره
 ...  يتو خونم جار يخوددار"کنم اما داتا

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

 يکــار هیــروز  هیــکلمــه حساســم ،  نیــدونــه مــن بــه ا یهنــوز نمــ "، شــهیتــر م ظیغلــ اخمــم
ـ  "یشـ  مونیپشـ  کـنم کـه از گفتـه هـات     یباهات مـ  ـ    يلحـنش طـور   یول کـنم   یکـه حـس م

 زنه، قشنگ گفت خانم کوچولو مگه نه؟؟؟  یتوسرم زنگ م

 يبــرام جالــب تفــاوت انــدازه کــادو يادیــکــه ز يزیــچ ی، ولــ هیــدونــم تــوش چ ینمــ هنــوز
فــرق  یکــی نیــا!!! برامــون آورده مثــل همــه ، امــا  امیــهــم کــه ت يعطــر یمنــو مهتــابِ ، حتــ

 !داره انگار

ـ    يسرسـر نگـاه   هی ـ ترد ر،ینفـوذ ناپـذ   شـه ینـدازم، مثـل هم   یبـه چشـماش م از  نـو یدارم، ا دی
 ...خونه  ینگاهم م

 ه؟یتوش چ یبدون يخوا ینم -

 ...ندازم  ینگاه ملتمس به مهتاب م هی
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 اول من بازش کنم؟ -

 ...اوهوم  -

 ... باشه -

ـ  اره،یــدر م ینــیتزئ یدســت فیــاز داخــل ک کادوشـو  قلــب  هیخوشــگل شــب یلــیخ یجامشــع هی
ره،  یضــعف مــ یاون جامشــع يدلــم بــرا زونیــازش آو نیآدمــک بــا چهــره غمگــ هیــ، کــه 

 ...زنه  یمهتاب نق م

 ... دلمون رفت  گهیخوب بازش کن د -

ـ     یترسـم ، نمـ   یم ـ تـوش باشـه کـه بعـد از د     يزیـ کـنم قـراره چ   یدونـم چـرا حـس م  دنشی
 !برن  شیتا مرز قهقهه پ هیو بق رهیبگ میمن گر

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

ـ  يزیچ هی ـ    هیشـده شـب   چیکادو پ ـ بع یکتـاب داخلـش ، ول کاغـذو  ! دونـم کتـاب باشـه    یمـ  دی
ـ    هی ـ   یبـاره کنـار م کـردم خـودم    یبـراش سفسـطه بـاف    نهمـه یکـه ا  يزیـ چ دنیـ باد یزنـم ول

 ...کشم تو ابرا یطرفم پر م هیشمو از  یغرق خجالت م

ـ یکـه خ  ی، کتـاب  یاونـم چـ  ... شـه یقلـبم مچالـه م  ...تـاب  ک هی ... وقـت بـودم دنبـالش بـودم      یل
 . کشمیاسم کتاب دستم م يرو

 ...  تییاز عشق تا ابد... 

  ییغمای بیاد دونیاستاد فر نوشته

 ! بود ادشیاز کجا  ره،یگ یم بغضم

ــاه ــانه ا نگ ــ يقدرشناس ــش م ــ  یبه ــد کمرنگ ــدازم، لبخن ــه،یم ین ــمام  زن ــک توچش ــه اش حلق
 ! تونم باور کنم ینم شه،یم
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ـ  میتـو ذهـنم مونـده بـود، اونجـا کـه بـود        یکتـاب  نیـ دنبـال ا  یاونبار که بـه مهتـاب گفتـ    -  هی
 يایــعشــق تــو دن نکــهیجالــب بــود، بــا ا یولــ دمش،یــد یکتــاب زده بــودن ، اتفــاق شــگاهینما

 ...شده بود فیتوص نیریکتاب ش نی، اما تو ا یتلخ زیچ یواقع

ـ  نبـار ینمو اک یتنگ م چشمامو  زیـ چ ،یرنگـ  يهـا  لـه یتـو اون ت  شـم یم قیـ عم یترسـ  چیهـ  یب
ــ ــه، ولــ  یخاص ــورش    ینگفت ــاجز از درك منظ ــدارم ،   یبرداشــت! ذهــنم ع ــش ن  ایــاز کالم

 ...تونم داشته باشم  یالاقل االن نم

 نش؟یشما خوند -

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

ـ  ریز سرمو ـ    نـدازم، دوبـا   یم  يکتـابو واژه هـا   نیـ کـنم، چقـدر عاشـق ا    یره بـه کتـاب نگـاه م
ــاال هد  ــودم، ح ــناملموســش ب ــ  هی ــودمش از کس ــه ب ــ  یگرفت ــس م ــه ح ــنم عز یک ــریک  نیزت

 "کارکنمیحاال من با توچ "شده  میموجود زندگ

 ... پره  یشده من م قیوسط حس عم امیت

ــ يرفــت تــو یکــرد مــارو اونجــا ، شــبا فــرو مــ ونــهید - بــراش دســت  یکتــاب، بچــه هــا کل
 ... گرفته بودن 

 امیــت ام،یــکنــه ســمت ت یو پــرت مــ دارهیــبرم وهیــظــرف م يســرخ بــزرگ از تــو بیســ هیــ
 هیــانگــار آ شــه،یخنــده، از تعجــب چشــمام گــرد م یقاپــه و بلنــد مــ یهــوا مــ بوتوی، ســ زیــت

 ره،یــگ ینگــاه خاصــمو مــ نم،یــبب ادیــمتعــارف ز ریــغ ایــبشــر کارا نیــاومــده امــروز مــن از ا
 ... نهیش یم سرجاشو آقا وار  کنهیو جمعو جور مخودش عیسر

 ... به اتاقم  برمیچند لحظه پناه م يکنمو برا یرو ترك م صحنه
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ــابو ــ کت ــل د ینگــاه م ــهیکنمــو مث ــ ون ــا بغلــش م ــ یه ــم ، اجــازه م ــاقطره  یزن ــد ت دم اون چن
ـ  ان،یـ ب نیاشک سـمج پـائ   ـ  یبـه خـودم مـ    عیسـر  یول  ياز راه برسـه بـرا   یاالن اگـه کسـ   ام،ی

 ... دارم ادیز یمعن یفعل ب يزیر آبرو

ــابو ــ  کت ــندوقچم م ــو ص ــل م  یت ــو قف ــو درش ــنمیذارم ــم چ  "ک ــراز اون ــا ارزش ت ــه ب ــمگ  يزی
ــتم   ــه گذاش ــت ک ــاش همونجاس ــت، ج ــویا "هس ــوامم    ن ــس ل ــخره نف ــده مس ــواب خن ــو ج ت

 ...  میایم رونیاز اتاق ب عیسر گمویم

ــا غــروب طــول م موندنشــون ــن از ا کشــهیت ــم ــد نی ــ رابیســ داری ــال  شــم ، یم چــون احتم
 ...منتطر باشم دیحاال حاالها با ادیز

ـ  ده،یرسـ  یخـداحافظ  وقت خـروج هـوارو از    يتـو گلـوم سـفت شـده انگـار و جلـو       يزیـ چ هی
ــاق یکــنم حواســمو بــدم پــ یمــ ی، ســع کشــمیم قیــچنــد تــا نفــس عم! هــام گرفتــه  هیــر  یب

ـ  ممیکنـه ، خالــه مـر   یتشــکر مـ  یمهمونـا، عمـو حسـاب    مهتــابم  ره،یـ قربــون صـدقم م  ایـ دن هی
کنــه، خداروشــکراونم  یمهمــونم مــ زنــشآبــدار حــال بهــم  يبــا اون ماچــا شــهیکــه مثــل هم

ـ  "، و قطعا يآخر شهیکه هم ـ از ا یکیبـار تـو   هی کشـم   یآخـر شـدنها نفـس آخـرو هـم مـ       نی
... 

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

 ...ممنون خانم  یبابت همه چ -

خـانم کوچولـو خوشـم     گـه ینم گـه ید شـه، یکنـه ، گلـوم دوبـاره سـفت م     یمحکم ادا مـ  خانمو
 ... ارمی یسرمو آرووم باال م اد،ی یم

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

 ... با ارزش  شهیآره کتاب هم -



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 236 

 يادگــاریگــه  یزنــه، نمــ یمــ دمیــام فیــظر يبــا تبــر بــه ســاقه هــا شــهیدونــم چــرا هم ینمــ
ــاره لبــام جمــع م شــهیگــه کتــاب هم یبــاارزش ،مــ تلــخ  یخــداحافظ هیــو  شــهیبــاارزش، دوب

 . جمله م  نیآخر شهیم
 

ـ   يشده ، ال شب  دهیـ پوسـتمو قلقلـک م   یکنـه ، سـوز زمسـتون    یهـوا بـاز مـ    یپنجره اتـاقمو ب
ــ  ــوز داره م ــبم هن ــارون دار یامــا قل ــســوزه، ب ــ! انگــار می ــه شــکرانه قطــره هــا  یم ــدم ب  يخن

 ...ستیخواه ن ادهی، اون مثل ماز یلبخندمم راض نیدونم خدا به هم یارون ، مب

]mounes16  

 ينوروز.ز.لدای][

ــ   شیذارم تــا آتــ یبنــدمو مـ  یرو مــ پنجـره  رم ســمت  یقلـبم ، ذره ذره ســرد بشــه، دوبـاره م
 ...  یلیاز خ شتریب یلی، خ زیدارم، برام عز یصندوقچه، کتابو بر م

ـ   چند افـتم کـه    یمـ  يادشـعر یاسـتادم، بعـدم    يزنـم ، عاشـق نوشـته هـا     یصفحه اولـو ورق م
نوشـته   سـم ی،امـا شـمرده بنو   سـتم یکنمـو ملکـه ذهـنم شـده، خطـاط ن      یزمزمـه مـ   یچند وقت

 ... ادیاز آب در م یخوب

ــ ــو هی ــ  سیخودن ــاب م ــز انتخ ــوهر قرم ــا ج ــ  یب ــروع م ــنم ، آرووم ش ــق ا یک ــنم، عاش ــک  نی
 ...و بخونه  نِیرو اونم ببشع نیکه ا شدیجا ،م هیروز  هیشعرم، کاش 

 
  ام یسر و سامان یب ي همه با

 ... ام یشانیبه دنبال پر باز

  ستین چیه ام یفرسودگ طاقت

 .... ام یآن یشدن رانیو یپ در
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  یبلکه نگاهم کن ام آمده

 ... ام یطوفان ي آن لحظه عاشق

  ستمین یکس يگرما دلخوش

 ... ام یتا تو بسوزان ام آمده

 ها  ش سالبا عط ام آمده

 ... ام یعشق بنوشان یتو کم تا

 شدم  ایبرگشته ز در یماه

 .... ام یرانیو بم يریتو بگ تا

 ... دانمت یحادثه م نیتر خوب

 ام؟؟؟ یدان یحادثه م نیتر خوب

 بزن ابر مرا باز کن  حرف

 ... ام یاست که باران یزمان رید

 هاست  بزن، حرف بزن، سال حرف

 ... ما یصحبت طوالن کی ي تشنه

 خوب من؟؟؟  ام یکشیبه کجا م ها

 !!!ام یمانیبه پش ینکشان ها
 

ـ  يبـار بـا لحـن بغـض گونـه ا      چند ـ      یم گـم، هنـوز    یخـونمش ،دوسـتش دارم نوشـته هـامو م
ــتن کســ     ــت داش ــه دوس ــراف ب ــرات اعت ــدر ج ــدارم ، ولــ  یانق ــا ین ــته رو عج نی ــنوش  بی

 !دوست دارم
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 238 

 ! م اومده رفته ،دل درد دار دمیگذشته، ع یماه چند

دونــه دل درد  ینمــ یخــودم، کســ شیخــودم، فقطــو فقــط پــ یی،امــا تــو تنهــا رمیــگیم بهونــه
ــدا"... دارم  ــ ایخ ــو م ــ یت ــده   ؟یدون ــفت ش ــخت ، س ــس ــچ هی ــا،یا يزی ــت هم نج ــا،یدرس  نج

  "وسط قلبم خوب نگاه کن

ــاریا سفرشــون ــه ماهســت، االن  نب ــس ــ کی ــاهو ن ــردرگمم،   میم ــدارم، س ــله ن گذشــته، حوص
ـ     رم،یمبا خودم کلنجار  دوبـاره حـالم بـد     شـه یکـنم، تمـوم کـه م    یخودمـو بـادرس مشـغول م

ــه،یم ــردم،   ش ــس دردو دل ک ــرخدارو درد آوردم از ب ــس ــا هی ــت زده م ییوقت ــمیخجال ــا  ش ام
ـ   یدوباره به خودش پناه م ـ   نـا یا همـه همـه و   یبـرم ،ول  رونیـ ب یشـه بـه اتـاقم وقتـ     یبسـط م

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

ــاره ــ دوب ــرخوش م ــاعل   یس ــر باب ــربه س ــاره س ــم، دوب ــ یش ــان   یم ــران مام ــاره نگ ذارم، دوب
 ... اتاق  رونیهمون ترمه ب شمیکنم، دوباره م یکمکش م شمویم

ـ  یدووم نمـ  ادیـ حالت ز نیا یول ـ   اره،ی خـواد کـه برگـرده،     یو مـ  شـه یم میتـاب پـاپ   یترمـه ب
ـ   یم یعذر خواه ـ  یکـنم، م  کـنن یمراعـات حـالمو م   ایـ ،  دنیـ فهم يزیـ دونـم چ  ی، نمـ  رنیذپ

 ... شنینم چمیپاپ گهیهست اونا د یاما هرچ! 

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

ـ به د شتریب دوروز آواخـر   ره،یـ داره کـم کـم رو بـه گرمـا م     گـه یدوبـاره نمونـده ، هـوا د    داری
 ... دلم هنوز درد داره  یسرسبز شده ول یو همه جا حساب شتبهیارد

ــم قــراره ا  ینمــ ــخودمــو بگ يجلــو يچطــور نبــاریدون ــه روزه دار نیــا رم،ی بــرام  يهم
خــواد فقــط اجــازه داشــته باشــم ،  یبــوده، تــابو تحمــل اضــافه ترشــو نــدارم، دلــم مــ نیســنگ

ـ    قـه یچنـد دق  يبرا ـ  دلـم مـدام شـور   ... کـنم   شیاسـترس وارسـ   یهـم شـد ب زنـه، همـش    یم
 ونـه، ید شـه ینم شیطـور ...زنـم   یمـ حـس مسـخره رو پـس     نیـ گمـو ا  یتو ذهنم اسـتغفار مـ  
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ـ    ینم یاتفاق منـت مـراقبش، تـو فقـط دعـا کـن ،فقـط و فقـط          یافته ، خدا هواشـو داره، خـدا ب
 ... دعا

 مـو یمـرز مهـران بـودن، مـا مدرسـه ا      کیـ ، نزد نهیشـ  یصـبح پروازشـون مـ    11ساعت  نباریا
ــ میاســتقبال بــر يابــر میتــون ینمــ ــه عمــو ام ی، ول  یانقــدر دلتنگــ ر،یــقــراره همــه بــرن خون

 "قـا یمـن سـه مـاه، دق    ياول کنـار هـم باشـن، خـدا     يسـاعتا  نیـ خـواد ا  یکـه دلشـون مـ    ادیز
 !!!شیاونم از نوع نور!بود انگار ودسالنود روز نبود که ، ن ینود روز، ول

 ...کرده دوبارهاماروحم پرواز  نجساتیفهمم، جسمم ا ینم يزیدرس چ از

ـ    يهسـت، بـه نـق نقـا     سیسرو یتاکس هیدر مدرسه  دم  میبـر  ادهیـ پ ایـ گـه ب  یمهتـاب کـه م
 !هم بکنم يرو ادهیپ طیشرا نیفقط مونده تو ا یعنیدم، االن  یگوش نم

 ...  کشمیمهتابوهم دنبال خودم م شمویم ادهیپ نیاز ماش عیسر

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

ــا ــا...  ام ــدا يوا... ام ــن يخ ــدن... م ــ  ای ــرم م ــره یدور س ــ...خ ــوام بب ینم ــخ ــه ... نمی ــه ...ن ن
ــه پــاش بــره هیــلــرزه، مــن طاقــت نــدارم  یزانوهــام مــ... کــنم یخــواهش مــ  ایخــدا...خــار ب

 ؟؟؟ یعنیمونم  یزنده م

ــ  خیمشــوش مــ یدر بــا دهــن بــاز و ذهنــ يجلـو   ســت،ی، نفــس ن ســتین ، هــوا نیشـدم بــه زم
 ... شمیخدا دارم خفه م

 ...زنه  یپسم م مهتاب

 ؟يستادیا نجایچرا ا ونهیکنار د برو
 

ــداش ــ   ص ــته م ــاز و بس ــمامو ب ــزاحم ،چش ــس م ــل وز وز مگ ــو  یمث ــه تص ــنم بلک ــو ریک  يجل
 ...بشه  دیچشمام ناپد
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 ... واضح یلیخ یلیهست، واضح اونم خ اما

همــه کنــارش   زنــه،یم رونیــداره از حدقــه بچشــمام ...  رمیــلــروزن جلــو م  يپاهــا بــا
 ریــســبز خســتش ، سرشــو ز يکنــه، بــا همــون چشــما یرم، نگــاهم مــ یجلــوتر مــ ســتادن،یا
اون چشــمات بشــه،  يترمــه فــدا رننــدازیننــداز نــامرد، ز ریــ، ز یننــداز لعنتــ ریــز " نــدازهیم
 ... ننداز...ننداز  ریز

ــ ــم چ ینم ــاریفهم ــ ک ــانو   یم ــاو مک ــنم، فض ــک ــم ادمی ــرم  محر ره،ی ــا مح ــو ن ــم ــ ادمی ره،  یم
ـ مهـراب مغـرورو    ـ   نمیـ ب یرو مـ  ونـه یفقـط ترمـه د   ره،یـ م ادمی  یهـوا دستشـو جلـو مـ     یکـه ب

ــره و زخمــا ــ يرو يب ــ یصورتشــو لمــس م ــه و زجــه م ــه  یکن ــ... زن ــه و عاصــ یزجــه م  یزن
 ...  شهیم
 
ـ یلحظـه خ  هیـ لحظـه ،  هی کنـه، بـاور نـدارم امـا      یکوتـاه تـو عمـق چشـمامو مظلـوم نگـاه مـ        یل

 ...  یر چشماش بارونانگا

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

 ؟ یخوب ترمه
 

ــ نگــاهم ــه انگشــتا یم ــا آتــل بســته شــده ، ا  یورم کــردش و مچــ يافتــه ب  گــهید نبــاریکــه ب
 ...  ارمی یتاب نم

ــرد کـــاریچ ــاخودتون، ا نیکـ ــبـ ــ  نیـ ــدر گفتـ ــرار، چقـ ــو قـ ــه قولـ ــود آخـــر اون همـ ،  میبـ
ــدرالتماس کــ  ــوا یمــ م،یردچق ــد  نیخ ــر لحظــه بم   ن،یمــارو دق ب ــویریقــراره ه زنــده  م

 ! م؟یبش

 !!انگار البیس ستیکرده ، اشک ن سیصورتم خ هیگر
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 ...شم  یبراق م امیصورت ت تو
 

 ؟ نیهمه مون رو دق مرگ کن نیخوا ی، م نیخوا یم نویهم آره
 

ـ  بازوهامو ـ   رهیـ گ یم ارزشـو دارن   موجـود بـار   هیـ ده، هـر کدومشـون بـرام حکـم      یتکـونم م
 !شدم انگار ونهید چم،یکه بدون اونا ه

 
ــعز نــه ــه خــواهر مــن، ا زمی ــ، ن ــ نی ــو مــ یچــه حرف ــ یت ــم  زیــدق مــرگ کــدوم، عز ،یزن دل

ــاق يهرکــار ــکــه ،  فتــادهین یمشــکالت خودشــم داره ، بعدشــم اتف ــدرگ هی ــوده  يری ســاده ب
... 
 
 ... ادییدر م غمیج
 
مـنم بـاورکردم،    یانداختـه تـون؟ تـوگفت    روز نیـ سـاده بـه ا   يریـ درگ هیـ سـاده،   يریدرگ هی

روز  نیــســاده بــه ا يریــدرگ هیــتــونن با یعضــو گــروه ضــربت، مگــه مــ نیشــد یمگــه الکــ
 ... امیافتاده ، بهم دروغ نگو ت یچه اتفاق دونهیبندازنتون،خدا م

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

 
ــون ــتیدل کوچ قرب ــاش عز  ک ــم،آرووم ب ــبش ــا ا  اال زم،ی ــو ب ــاراحتن، ت ــه ن ــن هم ــلوغ  نی ش

 ...، آرووم خواهرگلم ، آرووم باش عشقم  یکن یم یعصب شتریهمه رو ب اتیباز
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ــ کــم ــگ یکــم آرووم م ــ رم،ی ــرا  ینم ــم چ ــویدون ــتم، د ينطــوریا ه ــوره در رف ــاز ک اون  دنی
ــا ــه ج ــود يهم ــو کب ــا  يرو يزخم ــو ض ــورتش عقلم ــود عیص ــرد ب ــ ! ک ــت م ــه خجال  یاز هم

 یآروومــو منطقــ شــهینگــاه کنمــو نــدارم، از اون ترمــه هم یکســ يروتــو نکــهیا يکشــم ، رو
ــ  قبــود کـه اتفــا  يزیـ چ د،امایــبع یرفتـار پــر حرفـ   نیهمچـ  بـه بعــد   نیــدونـم از ا  یافتـاد، نم

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

ــز ــاره  یچشــم ری ــدوب ــ ینگــاه هی ــ یبهــش م ــدازم، نگاهشــو ازم م ــ ین ــا یدزده ، نم ز ذاره ب
ــ یمــ ره،یــگ یکــنم ، دلــم مــ شیوارســ ریســ ــزنم، ول  ينــه االن وقــتش و نــه رو یخــوام زار ب

 ... کارو دارم نیا

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

 شده ؟ یبگو چ برام
 
 ...  زنهیچشمام زل م به
 

 ؟ يخودت بود نیا ترمه

 ... يد یم به من گذشت ،اون وقت بهم حق ینود روز چ نیا یبدون اگه
 

ــم ــ  به ــاه م ــما  ینگ ــه باچش ــر يکن ــ  زی ــاهش م ــده، ازنگ ــم، از ا یش ــهیترس ــچ نک رواز  يزی
کبــودو ورم  يدوزمــش بــه انگشــتا یدزدم، مــ ینگــاهمو مــ عینگــاهم بخونــه وهــم دارم، ســر

 ...کشم روش یکردش، نرم دست م
 

 شده ؟ یبگو چ داداش
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ـ  اطیو با احت سربسته شـون ، بـا    ینـ یدن گـروه زم شـ  ریـ کنـه، از درگ  یمـ  فیـ تعر یـی زایچ هی
ـ اونجـاهم نبـودن، تـو     یکـه از انگـار بـوم    سـتان یتـو س  یگروه قاچـاقچ  هی شـبونه   اتیـ عمل هی

تعـداد از سربازاشــون کشــته   هیــو  شـه یم يریــ، درگ ایــقاچاقچ گـاه یزنـن بــه مخف  یپاتـک مــ 
ـ  یآخـر سـر دسـتور مـ     شن،یم ـ ن ادی ـ از طر دیوارد عمـل بشـه، تـا شـا     ییهـوا  يروی حملـه   قی

حملــه  کوپترشــونیبــه هل گــهید گــاهیمخف هیــاز  ایــونن اونــارو هــالك کنــه کــه گوبتــ ییهــوا
 ...بشن ریدرگ ینیزم ننویبش شنیکننو اونام مجبور م یم

 یهـدف مـ   رابـه یاز اون ت یکـ یشـده بـود ، اگـه     خیکرد مـو بـه تـن همـه سـ      یم فیتعر یوقت
زنــه،  یتصورشــم حــالمو بهــم مــ شــدن،یهمــه شــون درجــا تــو هــوا منفجــر م "خــورد، قطعــا

 يعــالم غصــه دارم کــه قلبمــو پــر کنــه ،بــرا هیــ شــمیطنوریخــوام بهــش فکــر کــنم، هم ینمــ
 ...ندارم یخال ياضافه ترش جا

ســمت بابــا و مامان،بابــا آرووم امــا مامــان دســتمال بــه دســت داره  رمیــم نبــاریا شــمویم بلنــد
 ... زهیر یاشک م

 
ـ  ن؟یبگـ  یچـ یه نیخـوا  ینمـ  شماها ـ بـا ا  ينطـور یهـر روز و هـر شـب ا    نیخـوا  یم مـرگ   نی

 ؟ نیکن یزندگ یجیتدر
 

 ... رهیگ یدستمو م یعل بابا
 

 ...دخترم نیبش
 
 ...نمیش یکنمو م یبغض نگاهش م با
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گلـم، اوناراهشـونو انتخـاب     میـ موضـوع حـرف زد   نیـ چنـدم مـا راجـع بـه ا     نبـار یدلم ا زیعز
ــ  ــر داره م ــ یکــردن، خط ــم ، ول ــا یدون ــ  نی ــا ب ــوده، ب ــون ب ــاب یخواســته خودش ــا  یت ــط م فق

اونـا تعهــد دارن بابــا جــان،   ن،یادامــه نــد میبگـ  میتــون یمگــه مــ شـه، یتــر م نیبارشـون ســنگ 
ــ ــاش ،م ــوهم آرووم ب ــدار یت ــاب ن ــم ت ــا يدون ــه پ ــار ب ــ چکدمشــونیه يخ ــره ، م ــم  یب دون

ـ بـرات عز  امیمحرابم مثل ت ـ  زی ـ باباجـان بـا ا   یول ـ  یمـ  تشـون ییکـارات فقـط اذ   نی ، حـاال   یکن
ـ  ینگرونـ کـه بخـوان بـرن دل    يباربعـد  نـا یا سـفرو براشـون سـخت تــر     یتـو سـخت   یتـاب  یو ب
 ...کنه  یم
 

ـ    رم،یـ گیکـنم از حرفـاش آرامـش م    ینگاه م بهش  یوسـط چـ   نیـ حـق مـن ا   یحـق بـا اون ول
 !دارم، ندارم یمنم حق شه،یم

ــ  از ــذر م ــه ع ــوام، رو یهم ــواه يخ ــذر خ ــ   یع ــاهم نم ــش نگ ــدارم، به ــو ن ــنم یاز محراب  "ک
 "ایچشماش چقدر خسته بود خدا

ــاره خــانم مــ يکــنم عــاد یمــ یســع ــ رم،یــگیشــم ،دوبــاره آرووم م یباشــم، دوب  ياز رو یول
 ... روزا نیشدم من ا يظاهر، چه ظاهر ساز

سـربه سـرم    ریـ رو لـبم، عمـو ام   یکـنم، لبخنـد مصـنوع    یحـس نمـ   يمـزه ا  م،یخـور  یم نهار
 ! بازم دل درد دارم یمزه کنم، ول یاصرار داره از همه چ میخاله مر ذاره،یم

مـون بـامن،    یخصوصـ  يهـا  یتـو مهمـون   خـتن یر يبـوده ، چـا   نیهمـ  شـه یهم زم،یـ ریم يچا
ـ  نیمزه دلخواهشون دسـتم اومـده، عمـو سـنگ     خـوره ، خالـه سـبک، بابـا و مامـانم سـرد،        یم

ــا چــا ــا يخــوردن اون اصــل کــار يام ــده داره، حتم ــبا "خن ــســر ل دی ــا  یخــال وانشی باشــه، ب
 !شدم انگار یوسواس زنم،یچشمام سانت م
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ــ ــه ســنگــاه  هی ــ ینیب ــ   یم ــدبود، م ــدن حــرف دل بل ــت  یندازم،همــه خــوب ، اگــه خون تونس
 !وقت بلدنبوده چیرو ه یکه انگار احساس شناس غیدر...  غیبخونه ، اما در نمیهم

ــا ــو يچ ــه م يرو جل ــگیهم ــ  رم،ی ــکر م ــ  یتش ــد م ــنن ، لبخن ــ  یک ــم از اون ش از  ناش،یریزن
 ... خنده یم ایخنده انگار دن یترمه م یگه وقت یکه عمو م ییاونا

ــ ــاال م   یم ــبم ب ــربان قل ــاره ض ــش، دوب ــم به ــرس ــون    رهی ــع خ ــرم از تجم ــت س ــاره پش و دوب
 ... کنم  یم ینیاحساس سنگ

ـ  سـت، یبـه صـورتش ن   مینگاه مـنم مسـتق   نیپائ سرش  رهیـ سرشـو بـاال بگ   شـه یمجبـور م  یول
ـ  ي،برا گونـه برجسـتش    يرو يلـرزه ، کبـود   یکـنم، تـنم مـ    یمـ  یلحظـه صورتشـو وارسـ    هی

ــرك عم ــ، ت ــا  قی ــبش، خراش ــه ل ــد رو  يگوش ــاه و بلن ــونیپ يکوت ــمامو م شیش ــدم،ی،چش  بن
 ... ندارم دنیتحمل د

ــک ــرفه ا ت ــه،یم يس ــه م  زن ــض دارم، دارم خف ــمیبغ ــدا ش ــ ... خ ــاهش م ــوم نگ ــنم،  یمظل ک
 یروبــر مــ ییخــونم، چــا ینگاهشــو نمــ ی، معنــ رمیــگیم شیآتــ ن،یچشــماش خســته و غمگــ

بنــده و محکــم  یکنمــو چشماشــو مــ یحــس مــ آن هیــکنــه،  یمــ ینگــاه وانــویداره ، داخــل ل
ـ    یفشار م ،  رهیـ گینفـس م  هیـ شـده،   شـاد کنـه ، مردمـک چشـمش گ    یده و دوبـاره بـازش م

ــ ینمــ ــ...فهمــم  یفهمــم خــدا نم ــ صــالیانگــار است یول ــاره  یاز نگــاهش م  شــم،یم چــارهیب! ب
 ...کنم یفرار م گهیآره د! کنم یفرار م شم،یازش دور م عیتاب ادامه ندارم، سر

ــاز سرســجاده انقــدر اشــک ر   شــب ــاز حــرف دارم، ب ــاقمم، ب ــاز تــو ات ــا  خــتمیشــده بــاز ، ب ت
 ...شده  کتریحسش بهش نزد

 
 ست؟ يآسمانت چه مزه ا ایخدا

 !!!طعم عسل  هیشب يزیچ هی دیکنم شا یم حس
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 میخورده ا نیکه فقط زم ما

 ...شمیاند یم گاه

 نداشته باشم ایاز دن چیاگر ه ستیهم مهم ن چندان

 باشد و باران يرا بس که کوچه ام نیهم

 ...که زالل تر از باران است ییوخدا

 ها را ـــهیکنم ثان یبه ســر م دست

 ...دلـــم

 ...خواهــــد یاتفاق ناخوانده م کی
 

 ...سخت است يشمار لحظه
 

 بدنت بخواهند حرف بزنند يسخت است تمام اعضا چقدر

 ...ندیخواهند بگو یندانند چه م اما

 ...ن و رفتنمماند انیم

 …ماندن يبرا ياست و نه حوصله ا یرفتن يپا نه

 شوم یمهربان م يمادر یدلم، گاه يبرا

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

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

 …ایبه باغ رو برمش یم رمیگ یشوم مهربان ،دستش را م یم یهم دوست یگاه

 از دست من خسته است  دلم،

 ...خواهد پر از ماندن یم یرفتن دلم



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 247 

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

ـ   يشـو تــو  يادگــاری حیتسـب  ـ  ااهللایــ، دارم ذکـر   رمیــگ یدسـتام محکــم م ــ  یم  یگــم کـه در م
 ...زنن 

 بابا ؟ يداریترمه جان ب -

ــب ــجاده مــ  يرو حویتس ــو بل یس ــد مذارم ــمین ــاز مــ ... ش ــت    یدروب ــره دوس ــه چه ــو ب کنم
 ... شمیم رهیبابا خ یداشتن

 ... دارمیجونم بابا ،آره ب -

 داخل؟ امیب -

 !!!بابا  یکن یم يچوب کار -

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

 !تو اتاقت ادی یم یخوب يچه بو -

 ...  اسیعطر  -

 ...ده  یرامش ماوهوم ، خوش بو ، به آدم آ -

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

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

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

 ...شنوم بابا  یم -

 ...کنه  یو نگام م دهیباال م ابروشو

 ... زمیخواستم باهات صحبت کنم عز یخترم ، مترمه جان ، د -

 ...جونم بابا ، بگو  -
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بــا خالــت  دیــدوتــا رو د نیــتوفرودگــاه ا یوقتــ یدونــ یناراحــت، صــبح نمــ یلــیمــادرت خ -
ــنزد ــ کی ــود ب ــو ام  یب ــدر من ــن، انق ــوش بش ــه ــد  ری ــون خون ــو گوشش ــوج میت ــ حیو ت  یالک

کــه  میتوپــو تشــر رفتــ یکلــ ،نیایــشــماهام ب نکــهیتــا آرووم شــدن، تــازه تاقبــل از ا میکــرد
 يتـو خــوددار  يخـراب بابـا، جلــو   یلــیبـروز نـدن ، مــادرت حـالش خ    يزیــشـماها چ  يجلـو 

ــ ــون م  یم ــا از درون داره داغ ــه ام ــه،یکن ــش ن ش ــو دل ــت،یدل ت ــا،تو   س ــن باب ــم ک ــمیکمک  ک
کـار همـه    گـه یتـا چنـد وقـت د    ینـاآرووم بشـ   ينطـور یاگه قرار باشـه تـو هـم ا    ا،یباهام راه ب

 ...شهیم دهیکش یروان رستانمایمون به ب

ـ   بغض ـ   سـت، یدسـت خـودم ن   ییگـه ،امـا خـدا    یکردم حرفاش درست، حـق م کـنم   یاخـم م
 ... رمیاز دست جفتشون دلگ

 ...خودخواهن  یلیبابا اونا خ -

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

ــت   - ــه برگش ــاره ک ــون دوب ــر ج ــرخونه اول ، عز میدخت ــس ــدار   زی ــق ن ــا ح ــم م ــه  میدل واس
ــخودمــون ا یلنگرونــد ــذار يدوتــا رو ال نی ــدازه کــاف م،یمنگنــه ب ــه ان دردســر  یخودشــون ب

 یبــه خــودت مســلط بــاش، مــ ا،یــبابــا جــان کوتــاه ب م،یبــر علــت بشــ دیــمز دیــدارن ، مــا نبا
، طرحشـون کـه تمـوم بشـه      شـه یزود تمـوم م ..دوره شـون سـه سـالت ، انشـا ا     نیـ کـه ا  یدون

، بابـا جـان    شـه یهمـه مـون راحـت م    الیـ خ يطـور نیثابـت مسـتقر بشـن، ا    يجـا  هیـ تونن  یم
ــن تنهــا  ــ ییبهــم کمــک کــن، م ــذار    ینم ــاش، ن ــو پشــتم ب ــادرتو آرووم نگــه دارم، ت ــونم م ت

 !!!غصه اضافه تر هیتو هم بشه  یناراحت

ــ اشــکام ســالش  هیــصــبور باشــم،  دیــکــنم چــاره نــدارم، با کــاریچ...  زنیــر یگولــه گولــه م
 ...  کنم یرو هم تحمل م گهیگذشته دوسال د

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

ــ دستشــو ــ یشــونیذاره و آرووم پ یپشــت ســرم م ــ  یمــو م ــه  یبوســه، بغضــم فــروکش م کن
 ...  شهیم قیوآرامش به رگام تزر

 
ـ پا يامتحانا ـ  یکـه بـه بابـا قـول دادم سـع      ي، از روز کیـ سـال نزد  انی  يجلـو  گـه یکـنم د  یم

ــان از دلنگرون ــمام ــ امی ــ  یحرف ــه چ ــزنم، هم ــم   ین ــان ، درونم ــت زم ــرو ســپردم دس ــم  هی ک
باشــم تــا  يکــنم عــاد یمــ یذارم، ســع یمحــل نمــ یبــه ترمــه اتــاق ادیــز گــهیآرووم شــده ، د

 ...  نهینب طمهچند وقت هم بگذره و درسم ل نیالاقل ا

ــات ریــرفــتن، منــو مهتــابم درگ بــازم همونطــور کــه  یهمــه چــ م،یخداروشــکر راضــ م،یامتحان
 ... امتحان  نیگذره ، امروز آخر یشده م يزیخواستم برنامه ر

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

 ...موافقم  -

 !!!کنه  یباالداده نگام م يابرو با

 !؟ هیچ -

 !ترمه ؟ یخودت -

 ...صواتت ظاهرشده انکرال يروحم که با اون صدا میزینه عز -

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

 ...حوصله ندارم گهیفرق داره،د نباریا -

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

 !که يتبم ندار -

 ... تیظرف یب ؟يپر روشد دمیدوباره توروت خند -
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 ...توصورتم  ادی یم براق

امتحــان تمــوم شــد ،همــه  نیآخــر یوقتــ شیرفتــه بــود،من بــودم کــه تــرم پــ ادمیدیببخشـ  -
کـه همـش دنبـال     نیمشـت خنـگ بـه درد نخـور     هیـ کـردن ،گفـتم شـما هـا      یبچه ها ذوق م

 ...تون  يباز ونهید یپ نیزودتر امتحانا تموم شه بر نینیا
 
ــ بهــش بگــم مهتــاب جــان اون  یعنــی... کــنم  یکشــمو اخمــام تــوهم مــ یمــ قیــنفــس عم هی

 ...  ستیکه تلخ ترازگر ییخندم، از اون خنده ها یتودلم به خودم م!!! ترمه مرد

ـ   شـه یمثـل هم  دیـ که ،ف همـون با  يندار اقتیل - کـه حـاال واسـم غـار غـار       دمیـ چ ینوکتـو م
 ...  ینکن

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

 ...خودت برگشت به  یگفت یهرچ -

ـ  يخنده ها نباریا ـ بـه ا  شـه، ینمـودار م  میتو دل ـ    نی سـاده   نیـ خنـدم، بـه ا   یافکـار بچگـونش م
ــ ــه ا شیدل ــهی، ب ــدن نک ــه ا   اشی ــه س، ب ــوز بچگون ــدر هن ــهیچق ــدر    نک ــاش چق ــه ه دغدغ

کــنم ، کــاش مــنم افکــارم بچگونــه بــود،  یدوبــاره بغــض مــ دهینکشــ هیــبــه ثان یولــ!!!پــوچن
بــود، کــاش  یدغدغــه هــام انقــدر واهــ اشده بــود، کــســا کــویانقــدر کوچ امیــکــاش مــنم دن

ــ  ــزرگ نم ــدر زود ب ــو از دن     یانق ــدر زود من ــه انق ــو ک ــه ت ــت ب ــو، لعن ــه ت ــت ب ــدم، لعن ــش  امی
ـ   ،یلعنـت بـه همـه چـ     ،يجداکرد ـ انقـدر کوچ  یکـاش وقت ـ  یوقـت نمـ   چیبـودم،ه  کی ،  یگفت

ــ نیــا رو  زتیــچــرا عز! پــس کــو  زم،یــبــرام عز ایــدن هیــکــه قــد  یواســه کســ يادگــاری هی
 !؟ يکرد رونمینبودم؟ چرا و زتیوقت عز چیمن که ه ،يدفراموش کر

ســرخودم  ســوزه،یخــودم دلــم م يفرســتم، بــرا یخنــدم، بــه خــودم لعنــت مــ یخــودم مــ بــه
ـ  زنم،یـ م ادیفر نـدارن، همونجـا تـو اعمـاق وجـودم       ایـ دن نیـ بـه ا  يکـدوم راه نفـوذ   چیهـ  یول
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ماجراسـتو مــن ابلــه   نیــا ریصـ تق یاون بــ نکـه یداره ا تیــکـه واقع  يزیــ، تنهـا چ  شــنیخفـه م 
 !!! ماجرا  نیا

 
 خسته ام خدا یلیخ

 خسته تر از هرشبم امشب

 :نوشت يگوشه ا شدیم کاش

 ایخدا

 ...خسته ام یلیخ

 ...نکن دارمیصبح ب فردا

ـ ا ـ    نی  فتــاده،ین یاتفــاق خاصـ  گـه یخــدارو شـکر بعــد اونبـار د   یرفتنـو برگشــتنا ادامـه داره ول
بـاره،   یامسـال، داره بـرف مـ    میـ دار يزمسـتون سـرد   شـده،  لیتبـد  یبـه روز مرگـ   یهمه چ

ـ  کـنم، یبه آسمون نگاه م و دل مـن   شـه یتمـوم م  یبـره همـه چـ    ادویـ کـه ب  گـه یزمسـتون د  هی
 ... بگذرون  ریروهم به خ تچند وق نیا ایخدا ره،یگیآرووم م

ــر ــرا    عص ــه، عص ــم گرفت ــت، دل ــه س ــه هم يجمع ــهیجمع ــدلگ ش ــ ره،ی ــن  هی ــا ش ــه  دمیج ب
 !!!دارم که انقدر دلم پر درد ینیکنن، چه بار گناه سنگ یم یدگیاعمالمون رس

 شـش یهنـوز گنجا  ایکـن بگـو دسـت بـردارن، خـدا      یونیـ تـو پـا در م   ایکشـم، خـدا   یم نفس
 ...رو ندارم 

 ...ارهییمامان از پشت سرم حواسم رو سر جاش م يصدا

 ترمه مادر؟ -

 ... سویبله مامان گ -

 ...بگم  يزیچ هیخواستم  یم -
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ــا ــب ن ب ــتعج ــاهش م ــاره م  یگ ــم پ ــد دل ــنم، بن ــه،یک ــم م ش ــگینفس ــاز رهی ــر!ب ــ عیس رم  یم
 ... کشهیسمتش، اخماشو تو هم م

 هو؟ی يچته دختر، چرا جن زده شد -

 افتاده ؟ یشده مامان ؟ اتفاق يزیچ -

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

 ؟ یپس چ -

بابــا و عمــوتم قــراره ســه شــنبه ،  میــدار یلــیهفتــه دو روز تعط نیــ، آخــر ا زمیــعز یچــیه -
 ... ارتیز میبر ییماچهارتا رنیبگ یرو هم مرخص

 ...کنم  یبهت نگاهش م با

 ؟ ییهویموقع ؟ چرا انقدر  یچه ب! ارتیز -

شـد، داداشـتو محـرابم کـه      یامـا کـار بابـات جـور نمـ      م،یوقـت قـراره بـر    یلـ یخ زمینه عز -
 ...گردن یدوشنبه شب بر م

 ؟ نیر یم ینیزم -

 ...میگردیجمعه هم برم م،یپرواز دار 10 زم،ساعتیعز نه -

 ... دهی، امام رضا منو نطلب رهیگیم دلم

 ... میای یخوب ماهم م -

ــه مدرســه دار - ــعز يتــو ک ــبعدشــم داداشــت بعــد ا زم،ی ــت برم نی ــام  گــرده،یهمــه وق اون
ـ  یدلـت مـ   ،یباشـ  شـش یپ دیـ شـن، با  یدوبـاره راهـ   شـه یخسته سفرن نم  يتنهـاش بـذار   ادی

 ؟

بــه ســالمت، قســمت نبــوده  نیبــر ســت،ین ی؟ باشــه حرفــ يذار یرو نقطــه ضــعفم مــ تدســ
 ! البد



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 253 

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

 ... چشم  -

 ...شمیگرم م ره،یگ یجلو ، بغلم م ادیم

ــ - ــت دار یم ــم دوس ــب يدون ــعز يای ــا ا زم،ی ــارویام ــه،ینم نب ــول م ش ــق ــاهم   دمی ــد ب ــار بع ب
 ... اون چشمات بشه  ينکن مادر فدا، بغض  میبر ییدوتا

ــا ــوك انگشــتش اون قطــره اشــکو از ز  ب ــن ــ ری ــس م ــ  یچشــمم پ ــه روش م ــه ، ب ــدم  یزن خن
 ...بوسه  یکنه و صورتمو م یبذاره و بره، نگام م نجایدوست ندارم دلشو ا

 م،یاسـتقبال بـر   يبـرا  میبـازم اجـازه نـدار    دیروز طـول کشـ   45 نبـار یدوشـنبه سـت ، ا   امروز
ــتن مخف ــهایگف ــبا ن ــان ا دی ــهیبرگردن،امک ــا نک ــن ز  ییشناس ــده باش ــش ــیو از راه زم ادهی  ین

ــ ــ یم ــ میــدار ان،ی ــا ت رم،یــم یاز دلشــوره م ــا مــدام ب ــباب دوســاعت  کیــتمــاس داره، نزد امی
ــاعت رو رســن،یم گــهید ــد يس ــه ا 12 واری ــشــبو رد کــرده، ب ــا  نی ــبا 2حســاب ت ــه  دی ــه ل ل

 یا اصــراردارن بــرم بخــوابم، قبــول نمــســوزه، مامــانو بابــ یمــ یخــواب ی، چشــمام از بــ میبــزن
 يافتــه، رو یمــدام پلکــم مــ ارمویــ یامــا دارم کــم مــ شــه،یراحــت نم المیــکــنم، تــا نرســن خ

ــام م  ــا پ ــه نشســتمو ب ــکاناپ ــویزم ونی ــنگ  ن ــرفتم ، پلکــام س  گــهیو د شــهیم نیهــوا ضــرب گ
 ...فهمم ینم يزیچ
 

ــ يداریــخــواب و ب ونیــرو م یمطبــوع يگرمــا زنمــو  ید مــکــنم، تــو خــواب لبخنــ یحــس م
ــ  ــون م ــرمو تک ــدا   یس ــه، ص ــر بش ــام بهت ــا ج ــتمیر يدم ت ــ کی ــچ هی ــنزد يزی ــم  کی گوش

... زنـم   یچنـدبار پلـک مـ    شـه، یکـنم، بـاورم نم   یکنـه ، چشـم بـاز مـ     یمـ  شتریمو ب ياریهوش
 ... رتمیگ یخنده و محکم تر م یبهم م

 ... نیداداش بذارم زم -
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 !خانوم خانوما ، جات ناراحت ؟ هیچ -

 ... شهیو گونه هام داغ مکشم یم خجالت

 ... يطور نیسختم ا گه،ید نیبذار زم -

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

ــامو رو آرووم ــ يپ ــ نیزم ــاش م   یم ــو تماش ــو مح ــم،یذارم ــتگ ش ــ  یخس ــرو روش م  یاز س
 ...خنده  یباره، اما صورتش هنوز م

 ؟ نیدیرس یک -

  ... شهیم یساعت مین -

 ... خوابم برد  دیببخش -

ــ یگــرم دعــوت مــ يچــا هیــواســه خــوردن  امویــمامــان کــه ت يصــدا فهمونــه  یکنــه بهــم م
 ...بشه  یصبحتا قراره خصوص

 رنیـ رو بگ یخـوان آمـار همـه چـ     یقـراره صـبح بـرن ، مـ     نـا یبرو بخواب خـانم کوچولـو ، ا   -
 ... م چند روز دربست فقط در خدمت خودت نیراحت شه، توبرو من ا الشونیخ

ـ  انقدر ـ  یخوابم م ـ   ادی ـ تـو کارشـون بشـم ، شـب بـه خ      یفوضـول  الیـ خ یکـه ب ـ  يری گمـو   یم
 ... شه  یم نیدوباره پلکام سنگ دهینکش هیبرم به تخت خوابو به ثان یپناه م

ــه زور آالرم گوشــ صــبح ــ میشــده، ب ــ نی، ب ــاز م ــ یچشــمامو ب ــا کرخت  شــمویبلنــد م یکــنم، ب
ـ      مویرو فرشـ  ییدمپا ـ  پو یهـم تـا بـه تـا م سـمت اتـاق    رمیـ م شـم، یحوصـله آمـاده م   یشـم ، ب

ـ  دهی، خواب امیت نـدازمو   یمـ  ينگـاه سـر سـر    هیـ بـاز مونـده    مـه یدر اتـاقش کـه ن   نی، فقط از ب
 ... نیپائ رمیم
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ـ     شـن، یم یو مامان جفتشـون باهـام راهـ    بابا ـ بابـاهم   مـو یخالـه مر  شیمامـان قـراره بـره پ  هی
ــل از     ــه و قب ــرکت بزن ــه ش ــر ب ــتنیراه ب 9س ــمت فر ف ــو   س ــازم ب ــه، ب ــم گرفت ــاه، دل  يودگ

 !!! دیطلب یسوزونه، چقدر دوست داشتم منم م یحرمش دلمو م

 ... گهیو دوباره م کشهیم نهیفهمه ،سرمو تو س یکشم ، مامان م یآه بلند م هی

 رفت؟ ادتیخانم گل قولو قرارمون  -

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

 ... ارنیب یبرامم حتما سوغات ن،یباش مراقب خودتون یلیخ -

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

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

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

 ...ندازم  یم ریشه و سرمو ز یحالو هوام عوض م ناخودآگاه
 
 ... ستیفکرا ن نیار خانم، دختر من تو اسربه سرش نذ -

 يچســبه دعــا یکــه بهشــون مــ يزیــبشــنو و بــاور نکــن، االن دختــرا تنهــا چ...  زمیــنــه عز -
 ... دیو شاهزاده با اسب سف ندهیواسه آ ریخ

گمـو سـرمو بـه سـمت پنجـره       یمـ  یسـمت مامـانو بلنـدو خشـن مامـان      شـم یبـراق م  معترض
 ... چرخونم  یم

ـ لو هـوام عـوض شـه امـا ازا    خـوان حـا   یدونم م یم ـ  شـه یهـا هم  یمـدل شـوخ   نی از حـد   شیب
 ...نگاه کردن به بابا رو ندارم  يمدت رو هیتا  شمویخجالت زده م
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ـ  یکـه سـع   یکنمـو بـا بغضـ    یبـازم نگاهشـون مـ    سـته، یا یدر مدرسـه مـ   يجلـو  بابا کـنم   یم
ــداحافظ    ــون خ ــه ازش ــر بمون ــربه مه ــنم،یم یس ــکر ت ک ــخداروش ــن    امی ــه م ــته وگرن برگش

 ... کردم  یبدون اونا دق م ییاتنه

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

 رفتن ؟ -

 .. اوهوم  -

ـ برنامـه ر  گـه یجـور د  هیـ شـد   ینامردن ، حـاال نمـ   یلیخ - ـ  يزی ـ    یم ـ  یکـردن مـاهم م  میرفت
 ؟

 ...گم یدلخورم اما م ییجورا هیخودمم بد گرفته، ازشون  دلم

 ...نق نق نکن  گهیتنها برن، توهم د نبارویوست داشتن اد -

ــا ــرنگش بــاز آو   يلب ــتو خوش ــدرش ــو مــ   یمــ زونی ــه ، دستش ــاهم م رمــویگ یش  میریــب
 ... سرکالس 

پشــت رول  امیــت نبــاریامــا ا ســته،یا یپــام مــ يبابــا جلــو نیکــه ماشــ میــدر مدرســه ا يجلــو
ــ  ــش م ــدرم به ــ ینشســته، چق ــ  اد،ی ــد م ــه روم لبخن ــابم  یب ــه، مهت ــالمزن ــ یس ــاهم  یم ده و ب

 ...گهیم مینیش یم یعادت داره سر به سر مهتاب بذاره ، وقت امیت م،یشیسوار م

 جوجه اردك زشت ،توبازم اخمات توهمه؟ -

ــا و  ن،یگــذرون یخــوش مــ نیــدار نیحــرف نــزن ، خودتــون دائــم تــو ســفر - حــاالم کــه باب
 چقندر ؟ وسط، برگ نیا میهست ی، پس ما چ یخوشگذرون یپ نارفتنیمامان ا

ــهیروت م - ــا ش ــ  نی ــا رو بزن ــ  یحرف ــاال اون داداش ب ــ ی؟ ح ــ تتیخاص ــ یرو بگ ــچ هی ! يزی
ــ ــن ب یول ــم با چــارهیم ــه دائ ــک ــرده فرما دی ــاتیخ ــ  ش ــنم چ ــرا ک ــتو اج ــ یخــان داداش  ی؟ ب

 ... ینه خوشگذرون ارت،یهام رفتن ز چارهیشلوغش نکن ، اون ب يخود
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ــا کــه بــق کــرد  نــهیآ يو از تــو گــهیم نــویا  یمــ میــداد لــمیعقــب  یصــندل يه روبــه مــا دوت

 ...گه یم ثیخنده و خب

ـ  اویـ هـم رو دوششـون بـود کـه ب     ینیبار سـنگ  هی تازه ـ مـن خبـر دارم، رفـتن     ن،یبب  ییدعـا  هی
دقـو بــاخودش ورداره ببــره   نــهیشـما دوتــا آ  ادیــب يبخــت برگشـته ا  هیــبکــنن بلکـه   يزیـ چ
... 

پـرت کنـه    نیماشـ  شـه یاز ش امویـ کـم مونـده ت   گـه ی، د شـه یمهتـاب بلنـد م   غیـ ج غیـ ج يصدا
بـاهم راحـت بودنـو     يادیـ بـوده، اون دوتـا ز   نیهمـ  شـه یخنـدم هم  یبـه کاراشـون مـ    رون،یب

ــا هم ــا دوت ــهیم ــاط  ش ــازگ...محت ــه شــد  یت ــام ک ــب میه ــا غر هیش ــهیدوت ــه از د ب ــک ــم  دنی ه
 نیـ مـا بـا ا   يخـواد جـا   یدلـم مـ   بیـ عجهسـت   یامـا هرچـ  ! دونـم چـرا   ینمـ  شـن، یمعذب م

 ...شد  یدوتا عوض م

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

ــ  - ــرو تــو ،آخــه چــرا اصــرار الک ــ یمــ یبــرو تــو ورووجــک ، ب  نیــقــراره مــن و ا یوقتــ یکن
جـرز   يشـما دو واسـه ال   ییخـدا  م،یتـو و خـان داداشـتم بکنـ     ياونجـا تـازه نـوکر    میایخانم ب

 ن؟یستیخوب ن وارید

دارم  شـه یو مـنم مثـل هم   شـه ی، بلنـد م  امیـ خنـده ت  يگفـتن مهتـابو قهقـه     راهیـ ببـدو   دوبـاره 
 ... کنم  یم يدار ونیم

ـ  ینیکـنم ، سـنگ   ینگـاه مـ   میو کالفه بـه سـاعت مچـ    نیپائ سرم سـرمو   شـه ینگـاه باعـث م   هی
 ...  رمیباالبگ

ـ    زیـ چ نیکـنم بهتـر   یم حس شـده بهمـو بـا اخـم      رهیـ فـرورفتن، خ  نیاالن آب شـدنو تـو زم
ـ  هـو یاز کجـا   یهمـه سرسـخت   نیـ دونـم ا  ینمـ  کنـه، ینگام م یهومنامف ! دوونـد   شـه یمـا ر  نیب
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ـ  یخوشـم نمـ   شـن یهـا کـه هـر روز دارن محکـم ترم     شـه یر نیـ اما ازا ،  رهیـ گ یگلـوم مـ   اد،ی
 ...  دوزمیزده بهش چشم م رسره ، است یدوباره ضربان قلبم باال م

ــ - چشــماش، دلــم قلقلــک  رنــگ هیچقــدر شــب ده،یو ســبز پوشــ يســرمه ا یســت ورزشــ هی
 ... ندازمیم ریو با خجالت سرمو ز شهیم

ــت ــه ش م امی ــهیمتوج ــ ش ــم نیاز ماش ــب رهی ــالم رونی ــ یو س ــار پ  یم ــنم بالاجب ــده ، م  ادهی
 ... رمیگ یم یو با سر جواب دمیم یباسر سالم شمویم

 تو ؟ انی یچرا نم -

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

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

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

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

 گمیکنمو م یو محکم مکنم به خودم مسلط باشم ، صدام یم یسع

ـ  مییندارم، عادت کـردم محـراب خـان، بـه هـر حـال مـاهم تنهـا         یمن مشکل -  نیایـ شـما ب  ای
 ... نجایا امییما م ایمنزل ما 

ــ رونیــپرصــدا ب نفســمو ــه ا نیدم، ســخت بــود گفــتن همچــ یم ــا اخــم  گمــوی، امــا م يجمل ب
ــ  يزیــنگـاه ت  ـ  شــمیمـنم م ! ســرجنگ داره باهـام انگــار  "نـدازم   یبهـش م ل خــودت، قلــبم مث

مثـل   دیـ بشـن، اونـا با   رتیدم چشـمام اسـ   یتـو بتپـه امـا اجـازه نمـ      يبرا هیبتونه هر ثان دیشا
ــ  ــ  یخـودت خشــکو ب  شــهیرو واســه هم دنتیــنباشــن مجـوز د  نطــوریا هروح مبــارزه کـنن، اگ

 "سوزونم  یم

 تیقرار باشد چشم ها اگر

 کنند میجادو نگونهیا
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 ات شهیمھمآن ھآالن تا  نیمھ از

 !را باخته ام  هیقاف

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

 گهیلحظه م نیکنه و توآخر ی، متعجب بدرقه م م نیماش يگردم تو یبرم

 داخل ؟ نیایپس کجا ؟ مگه قرار نبود ب -

ــ میبــر دیــاالن کــه نــه ،با - ــ میریــ، م مییشــب مهمــون شــما یخونــه، ول  ک،یرســتوران شــ هی
ــردا ــد ف ــ...بع ــولم نم ــتم  ... دم  یق ــو داش ــه حالش ــاگ ــذا هی ــونگ يغ ــرا یخ ــت  يب ــه درس هم

 ... کنمیم

ــاال م سرشــو  بشیــداخــل ج یو دستاشــو بــا ژســت خاصــ شــهیم لیــو بــه عقــب متما رهیــگیب
 ...بره یم

 ...  نیلیهر طور ما -

 گمیدم م یم نیپائ نویماش شهیکه ش نطوریهم

 ...کنه  یباهاتون هماهنگ م امیساعتشو ت -

ــر ــ  ياز رو يس ــون م ــار تک ــوت  یاجب ــاط ص ــع م یده ، ارتب ــهیقط ــ ش ــو  ی،ول ــاط تص  يریارتب
ــ  ــس م ــرار، ح ــوز برق ــع  یهن ــه س ــدر ک ــنم انق ــن از    یک ــر آن ممک ــم ، ه ــک باش ــردم خش ک

 !!!ستین يقرار یدارم، االن وقت ب یدرون بشکنم،اما خودمو آرووم نگه م

 ...خوشم اومد  ایخوب حالشو گرفت -

 افتاده؟ لیکنه از دماغ ف ینه فکر منک ن،یشده ا ينطوریچرا ا -

ـ   يوا - ـ یخـواد اونجـا بب   یترمه دلـم م ـ     نیهمچـ  شین ـ بـرن کـه    یبچـه هـا ازش حسـاب م  هی
 ...واریچسبن به د یم هیکشه مثل اعالم ینعره که م

 داره مگه ؟ يریخوددرگ -
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ازش حســاب ببــرن وگرنــه ســنگ رو ســنگ بنــد  دیــبــاالخره فرمانــده ســت، ســربازاش با -
ــهینم ــه ا، الب ش ــت ــاف  نمی ــط ک ــا فق ــنوه  یبگم ــبش ــون  هی ــکدومش ــکل هی ــ،چ یمش داره، از  يزی

ــونش مــ  ــذره ولــ  یج ــ یگ ــون ب  ینم ــه ابروش ــم ب ــذاره خ ــهیم اد،ی ــهیهم گ ــواده  نک از خون
ــر ــانب نجــایا گــهیعــذاب د نیهاشــون دورن خــودش بزرگت رو داشــته  يزیــچ يدغدغــه  دی

 تشیمــوقع  از دمیــبــار ند هیــ یخــورن ترمــه، ولــ   یباشــن، همــه رو اســمش قســم مــ    
مثــل  شــهیشــم نم یخســته مــ یکــیانقــدر مــرد مــن  نکــهیوقتــا از ا یلــیسوءاســتفاده کنــه ، خ

 ... بود ریناپذ یحد خستگ نیاون تا ا

 شــم،یدم، مــن درســت بــرعکس اونــم زودخســته م یگــوش مــ امیــت يحســرت بــه حرفــا بــا
 !!!اول از همه از خودم 

 
ــ یبلنــد بلنــد مــ امیــت وقــت چهــرش  چیهــ نکــهیز اشــم، ا یخنــده، از خنــدش غــرق لــذت م

ـ  یخوشـم مـ   سـت ین نیغمگـ  ــ   یبـا غــرور بـه اطـرافش نگـاه نمـ      نکـه یاز ا ادی  یکنـه خوشـم م
ــ ــه چ   اد،ی ــاور دارم ک ــم ب ــه دل ــا ت ــام ــداع  يزی ــردو ت ــرام واژه م ــ یب ــرور ،   یم ــو غ ــه ابهت کن

 یمـ  حیتـرج  یشـگ یهم يبـه خنـده هـا    ظـو یاون اخـم غل  یامـا حتـ  ! دونـم   یحماقت محـضِ مـ  
 ...دم 

 ...  ادیتلفنش تموم بشه و به حرف ب امیتا ت شمیزنمو منتظر م یمپس  افکارمو

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

 چقدر ؟ شیورود یدون یرستوران آفاق ؟ مگه زده به سرش ، م -

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

 ... راه  نیبگم،اما انگار فعال سکوت بهتر ینم چدو ینم -

 ...زود باش ترمه  -
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 ... داداش امی یاالن م -

صـدبار بـه خـودم    ! شـدم انگـار   یوسواسـ  نبـار یامـا ا  شـه ینم یوقـت آمـاده شـدنم طـوالن     چیه
ــه شــکو اســترس داده، قصــد دلبــر  یشــگینگــاه کردم،امــا اون اعتمــاد هم نــهیتوآ  يجاشــو ب

 یخوبـه، دلـم نمــ   يادیـ از ز ادتریـ ز شـه یاون هم ام،یـ خـوب بـه نظـر ب    نـدارم،اما دوسـت دارم  
 !دامن بزنه میبه دستپاچگ نیخواد ا

ــب قــراره ــ انی ــالمون، زنگــو م ــن، ت یدنب ــ امیــزن ــاز صــدام م ــه، جلــو یب  یاهیچشــمام ســ يزن
ــ  رهیـ م ... زنــم  یمـ  بیــنه نـه یآ يبـه ترمـه جلــو  ... دارم  ازیــآزاد ن يکـنم بــه هـوا   ی، حـس م

 !!! فتهیب یاتفاق ستیمسلط باش ترمه ، قرار نآرووم ، ساکت، 

 نـو یزم ونیـ کـنم اگـه قـدمام تنـد باشـه م      یدونـم چـرا حـس مـ     یدارم ، نمـ  یقـدم بـر مـ    نرم
ـ مونم ، امشـب   یهوا معلق م باشـه   یشـب معمـول   هیـ همـه   يبـرا  دیشـب خـاص بـرام، شـا     هی

ــ ــرا یول ــد   يب ــن ق ــم ــاوت داره، ا  هی ــان تف ــکهکش ــ   نی ــوده، ب ــن ب ــت م ــرف  یدرخواس ح
ـ اداده شـده،   بیـ حالـت ترت  نیشـده و بـه بهتـر    رفتهیپذ کـه   یشـب مقدس،شـب   هیـ بـرام   نی

 ! مال خودش کنه  ندمویممکن تا ابد آ
 

زنــم، دلــم  یکنــه، لبخنــد مــ یمــ قیــبهــم تزر یبــیکــه آرامــش عج ي، واژه ا گمیمــ... ا بســم
ـ     الیـ خـواد آرامشـم خ   یم تونـه مثـل    یبهـم ثابـت کنـه مـ     نکـه یا یخامشـو باطـل کنـه ، اون پ
ـ امـا مـن انسـان عاشـقم ، نـه       رهیـ بگ يمنـو بـه بـاز    يشب باز مهیعروسک خ هی عروسـک   هی

 ! عاشق

جلـو   یلـ یخ سخت ،ـ  يبـرا  دمیاون ثابـت بودنـو تـاب آوردن، شـا     يسـخت کـه بنـد بنـد     یمن
 !توان آرووم موندن  شهیمفرط م یخستگ کنهیوجودم اونو طلب م
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ـ  رونیـ آرووم ب مینـ یب ریاز مسـ  کشـمو یهـام م  هیـ به ر هوارو  "کمکـم کـن    ایخـدا "فرسـتم  یم
 ...  دمیتو دستم فشار م حویدرشت تسب يدونه ها بمویج يبرم تو یدست م

 يسـر ...کنـه مـن بـرم     یزنـه ، اشـاره مـ    یحـرف مـ   شیبـا و گوشـ   سـتاده یا اطیـ ح يتـو  امیت
 درخونه پارك ،  يجلو نشیماش... افتم  یدم راه م یتکون م

ـ و بـه کــاپوت تک  سـتاده یا نیماشـ  يجلـو  ـ داده،  هی ـ ت نیجـ  هی ـ بــا  رهی بلـوز مردونـه ســرمه    هی
آرنــج بــاالداده  يتــا بــاال ناشــویخــاص نشـون داده ، آست  شــهیرو مثــل هم دشیــانـدام ورز  يا

ســاعد دستشــم واضــح  يرو زیــعظــالت ر ی، حتــ داکردهیــپ یفــرم جــالب دشیکشــ يو دســتا
 ...  ونینما

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

 ... سالم
 

تـا ناکجاآبـاد، سـرمو     نجاسـت یتفـاوت از ا  سـته، یا یزنـه و روبـروم مـ    یمـ  نهیبـه سـ   دستاشو
ـ  يتـا بـرا   رمیگ یباال م خنـده، نـه متعجـب، نـه      ینـه مـ   نم،یـ لحظـه هـم شـده چشماشـو بب     هی
 ...ناخوانا و مرموز شهیداره،فقط مثل هم یحرف

 
 ...امشب  يترمه بانو، ترمه بارون شد سالم

 
 يطرحــا یبلنــد کــه روش ســنت نیآســت یشــنل بــ هیــ دم،یکــه پوشــ یکالمــش بــه لباســ کـه یت

ــا شــال همــرنگش، ز یقشــنگ ــ شــمیریزده شــده ،ب ــادمجون یماکســ هی ــد تنــگ ب ســاده  یبلن
هـم کـه بـه صـورتم اضـافه       يزیگرفتـه نشـه ، تنهـاچ    یـی ست که باعث شده جلـوه لبـاس رو  

 ... برق لب  هیبا  یمحو بادمجون هیسا هیشده 
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 ...خوشم  یسنت ياز طرحا ممنون،

 
 ...گه یم يو بالحن سرد ندازهیم ریز سرشو

 
 ... ادی یم بهت

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

 ... نیدار لطف
 

ـ   یصـندل  يمــزاحم مهتـاب کــه تـو   شـه یهم يصـدا   ارهیــ یعقــب چمبـره زده از خلســه درم م
 ... 
 
 کو ؟ امیترمه ، پس ت گهیتو د ایب

 ...زنه یحرف م شی، داره با گوش ادی یم ناال
 
 ...  میشیم یراه ادوی یم اممیسمت درعقب ، همون موقع ت رمیگمو م یم ياجازه ا با

کنـه و سـربه ســرش    یمـ  امیــبـار ت  يزیـ چ هیـ هربــارم  زنـه، یذوق زده مـدام حـرف م   مهتـاب 
 ... ذاره  یم
 
 دم در ؟ يبود با تلفن دوساعت مارو کاشته بود یک امیت

 بگم؟ دیبا
 

 گهیو م دهیو ابروشو باال م نهیشیصاف سرجاش م مهتاب
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 264 

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

 ؟ یفرض کن بودن که چ تو

ــ، فقــط خواســتم  یچــیه ــنطوریکــنم شــما هــا ا يادآوری ــت  نیدیــکــه نشــون م امی بچــه مثب
 ... نیستین

 
ــده ت يصــدا ــقهقهــه خن ــد م امی ــان  شــهیبلن ــو همزم ــر م ــامزه ا  یب ــا لحــن ب  يگــرده عقبــو ب

 ...گهیم
 

 دخترجون ؟ میگفته ما بچه مثبت یک! مثبت؟ بچه
 
 ... خنده  یو دوباره بلند بلند م گهیم نویا

 
 ...خان داداشت رودست نداره ، باور کن  نی،اما ا يزیچ هی یمنو بگ حاال

 
اخـم   نیهمچـ  شـه، یکـه بـدن لـرزم شـروع م     یکـ ی، مـن   امیـ کنـه سـمت ت   یاخـم روشـو مـ    با

 ...تره  نیاشهدشو بخونه سنگ امیکرده که اگه ت
 

 ...جنبه  یسره جات ، پسره ب نیبش

 يجوجــه قنــار نیــا نکــهیرو آب شــرف نــداره بــه ا زمیــمــن پتتــو بر یعنــیپســر،  هیــچ مگــه
 بچسبونه بهمون ؟ یانگ بچه مثبت

 ...ساکت شو  امیت
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ـ    گردهیبرم امیت ـ   یوبا کـف دسـت ب ـ  پـاش ،  يکوبـه رو  یهـوا م  یلحظـه شـوك زده تکـون    هی
 ... شهیتر م ظیخوره و اخمش غل یم
 

ــ محــراب ــ  یخــواهش م ــا هرک ــردار، باب ــ یکــنم دســت ب ــه فکــر م ــاجون  یندون ــد آق ــه ق کن
 ! ينداشته من سن دار

 ... تیظرف یب بدبخت
 

 میشـ یو منـو مهتـاب سـاکت مطلـق م     شـه یم دهیممنوعـه کشـ   یدمگوشـ  يبـه حرفـا   بحثشون
 ... 

ــو ــ يجل ــه پ ســتهیا یدر رســتوران م ــ، هم ــ  میشــیم ادهی ــر راه م ــو ت ــ ی، جل ــه وقت دم در  یافت
 یجلــو مــ ییخــوش آمــد گـو  ينفربـرا  هیــ م،یکنـه تــا همــه بـاهم وارد بشــ   یصــبر مــ رسـه یم

ـ  ـ  ادوی ـ  یکنــه ، مهتـابم انگــار جــو اونجـا گــرفتتش ، چـون ســع    یدروبــاز م کنــه خانومانــه  یم
 ...گرفته یکنه و ژست خاص یرفتار م

 یلــیخ میذاتــ تمی، مــنم بــه واســطه شخصــ ییجاهــا نیهمچــ ياکــه ســاخته شــده بــر خــودش
خورنــو انگــار  یمــدام تکــون مــ ن،یســنگ يادیــمهتــاب انگــار ز امویــت يراحــتم ، امــا جــو بــرا

 !آروومو قرار ندارن 

 داداش جا قحط بود؟ -

 !مهتاب؟ -

ــ، آدم ســختش ، با هیــخــوب چ - تکــون نخــوره، بلنــد نخنــده، خفقــان آور  نه،یصــاف بشــ دی
 ...به خدا
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انــدازه و ســکوت  یبــه مهتــاب مــ زیــنگــاه ت هیــده و  یمــ هیــتک یصــندل یبــه پشــت محــراب
ــرار م ــاره برق ــا ا شــهیدوب ــ، ام ــه ز نی ــا انگــار ک ــدام   رشــونیدوت ــونز کارگذاشــته باشــن ،م پ

 ...خورنو چهره هاشون بد خنده دار شده  یتوجاشون وول م

 ...  گرنیرو جلومون م منو

ـ  یو هـم مـن ، مهتـابم جلـو مـ     شـ  یکـ یداره و  یبر م امیشو ت یکی تـا انتخـاب کنـه، نرخـا      ادی
ـ بنـد ا  دویـ وقـت تـو ق   چیباالست ، بابـا هـ   بیغر بویعج  شـه ی، امـا مامـان هم   سـت ین زایـ چ نی

دونـم   یمـ  نکـه یاخالقـو بـه ارث بـردم بـا ا     نیـ خـوره و مالحظـه کـار ، مـنم انگـار ا      یحرص م
ـ        یم ـ دونـم چـرا تـه دلـم      یا نمـ تونه صـدتا بچـه پولـدارو بخـره و در راه خـدا آزاد کنـه ام  هی

 ... معذبم  ينطوریکنم ا یحس م يجور

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

ــود ا  - ــا منظــورم نب ــن واقع ــداز  ينطــوریمحــراب خــان ، م ــو دردســر بن ــو ت مــن  ن،یخودتون
 ...بود  یبرام کاف میکه کنار هم باش نیهم

ــ یشــو بــه صــندل هیــتک دوبــاره  یتــوچهرش مــوج مــ شــهیکــه هم یبــاآرامش خاصــ ده و یم
 ...گه  یزنه م

ــ یمــ يچــوب کــار يدار - انتخــاب  يدوســت دار یراحــت تــرم ، هرچــ ينطــوریمــن ا ،یکن
 ...کن 

ــ ــ  شــترمیترســم اصــرار ب یم ــد برســونه واســه هم ــ نیمنظورمــو ب ــ یســکوت م  نیکنمــو از ب
 کنم  یانتخاب م ادوییکه به نظرم خوشمزه تر م يزیغذاها چ

گــرفتن  ي، گارســون بــرا ادیــ یکــنم خوششــون مــ یکــه انتخــاب مــ يزیــهتــابم از چم امویــت
 ... ادی یسفارش جلو م

  گهیکنه به محراب و م یپسر رو م...کنن  ینظرشون رو اعالم م همه
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 و شما قربان ؟ -

 ...  نیاریب نیهمه از هم يبنده هم تابع جمعم ، برا -

ــ کشیتــار مــهین يو فضــا طیمحــ ــ یآرامــش خاصــ هی  يکنــه ،طــور یمــ یآدم تــداع يرارو ب
ـ  یخوشمزه تر بـه نظـر مـ    شهیکه طعم غذا از هم فـرو   گـه یعـالم د  هیـ کـنم تو  یحـس مـ   اد،ی

ــال ت  ــا چنگ ــتم،آرووم ب ــهیرف ــا ک ــوچ يه ــاه یکیک ــ میاز م ــدا م ــ  یج ــذت خاص ــا ل ــو ب  یکنم
 ...  دمیفروش م

ــ نیزمــ چنگــالو ــا بــرا یم  شــم ، مبهــوت یمــ ریکــه غــافلگ زمیــبر یدنیخــودم نوشــ يذارم ت
 عیرم،ســریگینگــاهمو م شــمویکنــه ، انگــار نگــاهش روم ثابــت مونــده، دســتپاچه م ینگــام مــ
ـ برمـو   یدست م ـ ل هی ـ    يکـنم بـه جـا    یمـ  یدارم ، سـع  یآب برمـ  وانی  یاون ،حواسـمو بـدم پ

بلعــه و مهتــابم بــدتراز  یداره مــ "بــایتقر امیــتمشــغول خــوردنن،  الیــخ یمهتــاب ، بــ امویــت
ــدم م ــگیاون، خن ــ  رهی ــره ش ــو چه ــاب م طونی، مح ــمیمهت ــ ش ــدا یول ــو   يص ــش توجهم بم

 ...کشونه  یدوباره از مهتاب سمت خودش م

 ؟ شهیدختر چرا بزرگ نم نیا -

 گمیم یمنم ، با لحن مظلوم مخاطبش

 شما؟ نیدار یمشکل کترایما کوچ يایبا دن -

 يادیــخــودش ز يایــاون از دن ایــ یفاصــله گرفتــ ادیــز اتیــدونــم تــو از دن ینمــ ینــه ، ولــ -
 ! نده عقب مو

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

 ؟ گمیخودت قضاوت کن مگه دروغ م -

 گهیکنه و رو بهش م یبهم م یچندش وارنگاه یبا حالت مهتاب
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 یتافتــه جدابافتــه هســتن ، باهــاش حــال نمــ لســوفن،یف شــونیا یدونــ یبابــا مگــه شــما نمــ -
 ...کنم  یل نمفهمه حا یم یلیکه خ یباکس "کال... کنم ، نه 

ــراب ــده،یم مح ــما خن ــتش ر يچش ــدرش ــهیم زی ــ  ش ــو نمک ــهیم یو چهرش ــم   " کن ــده ه خن
 !انگار ادایبهش م

ســاعت تــوکالس بــا معلممــون بحــث  هیــ نهیشــیم گم،یخنــده نــداره کــه، خــوب راســت مــ -
 ... "پره کال یکنه، فاز باال م یم یفلسف

ــه هم  - ــا ک ــا شــهیشــما دوت ــل دوقلوه ــب يمث ــم چس ــود دهیبه ــس ن،یب ــل اون   پ ــو مث ــرا ت چ
 ؟ یستین

ــزبونتــو گــاز بگ - ــاون باشــم، ا هیشــدم بخــوام شــب ریمگــه از جــونم ســ ر،ی ــل  نی از حــاال مث
 !بشه  یقراره چ "بعدا ستیکنه ، معلوم ن یرفتار م رزنایپ

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

 !!!باورش سخت  -

ـ  نیجفتتون دار - ـ  یزود قضاوت م ـ  مـن   ن،یکن ـ   گـه یکـه مهتـاب م   مینـه اون کـه شـما    ینـه اون
 ... نیدارم خودم باشم هم ی، منم فقط سع نیکن یتصور م

ــه ــ  جمل ــراش گــرون اومــده انگــار، اون ب ــاوت یم ب ــه  یتف ــتونگــاه جاشــو ب خشــم پنهــون  هی
 ... شهیحرف جمع م نیا یلباش از تلخ یو حت دهیم

 !کنن ؟ یم يظاهر ساز هیبق نکهیمنظورت ا -

کــنم، مــات  یبــاره، مــات نگــاهش مــ یکــه داره مــ یو روم بــه خــاطر برداشــتاز ســر تعجــب
 برداشتو کرد؟ نیچرا ا... مات ! 

 
 !نداشتم  يمنظور نیهمچ "اصال
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 ... دادیرو م یمعن نیحرفت هم یول

ـ تـا اون موقـع سـاکت ،     امیـ ت شناسـتم کـه بفهمـه     ی، انقـدر خـوب مـ    نـدازه یبهـم م  ینگـاه  هی
 ...سوزه  یهام داره م قهی، شق میاالن تو چه حال

ـ کـنم بحثـو تمـوم کـن، ا     یجان خواهش م محراب هـا ، گفتـه    یخـواهر مـن نـازك نـارنج     نی
 ...باشم 

 
کنـه اونـم    یراجـع بهـم مـ    يفکـر  نیهمچـ  نکـه یاز ا رهیـ گیخنـده ، دلـم م   یگـه و مـ   یمـ  نویا

ـ م ییایـ بـه نظــرم نـه رو   يزیـ چ گـه ید رم،یـ گیبـدجور، دوبـاره دل درد م   نـه خوشـمزه نــه    اد،ی
 ... محکم  نویچهرم هنوز سنگ یفاوت، ولمت

ـ  یو حتــ شـه یغـذا تمــوم م  یتــاوقت گـه ید ـ از رســتوران ب یتــا وقت ـ  یمــ رونی  ینمــ یحرفــ میای
 ...شب تموم بشه نیا يخواد با دلخور یدارم دلم نم يحس بد هیزنه ، 

بـه چهـره جـذابش کـه      نـه یاز تـو آ  نم،یشـ یمـن پشـت سـرش م    یموقع برگشـت اتفـاق   نباریا
هربــار  ایــدونــم چــرا تازگ ینــدازم، نمــ یمــ یتلــخ تــرم شــده نگــاه ظین اخــم غلــحــاال بــا او

 ! ده یقلقلکم م یکیافته انگار  ینگاهم بهش م
 

 یفــردا چــ يحــاال بــرا نیخــان بابــت امشــب ممنــون، شــما بــه قولتــون عمــل کــرد  محــراب
 درست کنم ؟ نیدوست دار

 
 ی، توجـاش تکـون   نهیشـ  یمـ  شیگوشـ  يلبـا  يرو انـه یلبخنـد موز  هیـ جوابمـو بـده    نکهیا قبل

 ... کنه یداره فکر م دهیخوره و نشون م یم
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کــنن حــالم  یبعــد رســتورانا خــوب درســت نمــ شــمیم یینــه اصــال ولــش کــن هــوا...  خــوب
 ... شهیگرفته م

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

 ؟ نیکرد یهوس چ دمیمن که نفهم نیشه واضح تربگ یم
 

 ... گه یده و تلخ م یره و پشت سرشو ماساژ مب یم دست
 

 ...خواد  یم یفسنجون جا افتاده خونگ هی، دلم  فسنجون
 

کــرد کــه از همــه وحشــتناك  دایـ رو پ يزیــنـامرده، گشــتو گشــت چ  یلــیخوابــه، خ یمــ بـادم 
ــه،  ــر باش ــت ــ ادمی ــ ینم ــ ادی ــه ه ــت از ا چیخال حضــرت واال فســنجون دوســت دارن  نکــهیوق

ــ ــم یحرف ــه، دل ــ زده باش ــواد  یم ــ ... خ ــم م ــواد  یدل ــ  ... خ ــش م ــتم خف ــو داش ــاش دلش  یک
 !کردم

 
 ...کنم  یدرست م ست،ین یحرف باشه

 
  گهیم زونیآو يو با لبو لوچه ا شهیمعترض بلند م مهتاب

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

 ...ال ساکت شو پزم خوب شد؟ حا یتو مرغشو جدا گونه م يبرا
 

 ...  شهیسازه ودوباره تو خودش مچاله م یم یشکلک
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خــواد کــه  یمــ نبــاریتــو ، امــا دلــم ا انیــاصــرار داره ب امیــداره ، ت یدر خونــه نگــه مــ يجلــو
 ... حوصله خودمم ندارم  "زودتر برن، اصال

 ...کنم یبا اخم نگاهش م ستادمویسالن ا ي، تو رنیکننو م یم مخالفت
 
 ؟ یکن ینگاه م ينطوریفوالدزره، چرا ا شده مادر یچ

 داخل؟ انیب یکن یاصرار م يخود یچرا ب ،ينشد خسته
 
 ...گهیم يزیلب چ ریو ز دهیابروشو باالم يتا هی
 

 بکشم ؟ تویجور اعصاب خورد دیمن با يد یم یخونگ يقول غذا يخود یب تو
 
 ...دم یکنمو جوابشو نم یکج م یلب
 

 بود ؟ یرو کم کن هیمن ترمه،قض جون

 ؟ یواسه چ یروکم کن ؟یکم کن رو

ـ ب ریـ گ یفسـنجون خـونگ   يبعـد مـن چطـور    رهیـ آبرومـون م  ،یتـون  یتو که نم دختر تـو   ارمی
 ر؟یواگ ریهاگ نیا

 
 ...چونمیهستم تا ترمه آروومو بپ یعصب یاندازه کاف به
 
 ...ذارم جلوتون  یفسنجون عمرتونو م نیهم شده ها بهتر یکیلج تو  به
 

 ! یخنده طوالن هیو انگار در حال انفجار واسه  رهیباال م میالمت تسلبه ع دستاشو
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ـ نـداره فـوقش    یاشـکال  زم،یـ دختر جون، حاال حـرص نخـور عز   باشه ـ  یمـ  مـرو ین هی بـه   میزن
 !!! گهیبدن د

 
ــج ــح غی ــ غی ــون م ــ   یکن ــرار م ــه ف ــا ب ــم پ ــاعت د یرم سمتشــو اون ــه س ــذاره ، ب ــو يواری  يت

بــه شــکر خــوردن  "عمــال کــنم،یم یشــب، پــوف مــهین کیــنزد...  نــدازمیم یآشــپزخونه نگــاه
ـ ا ي،مامـان چطـور   دمیـ د يافتادم، چندبار ـ    نی خـودم تـا    "کنـه، امـا اصـال    یغـذا رو درسـت م

بــه  یبــه خــاطر عالقــه وافــر بابــاعل شــهیهم انمامــ زر،یــســر فر رمیــحــاال انجــامش نــدادم، م
ــا ــدتا بســته گــردو  نی ــده داره،  ابیآســ يغــذا چن ــه نظــر وزن ب  یکــیش  يشــتریشــو کــه ب

بــا خــودم بــوده،  شــهیهم تشیکــارو خــوب بلــدم ، چــون مســئول نیــا ارم،یــ یمــ رونیــداره ب
ــو ــ  يت ــش م ــرد حل ــو رو یآب س ــ  يکنم ــم م ــعله ک ــان هم یش ــهیزارم، مام ــهیم ش ــه  گ واس

 ... از شب قبل آمادش کرد دیبا فتهیغذا جا ب نیا نکهیا

ــو ــ  ظرف ــر آب م ــو ز یپ ــعلهیکنم ــاآخر رش ــائ  نیرو ت ــد پ ــ نیح ــ یم ــی ارم،ی ــه   یکم ــم ب ه
ســـاعت  ســـت،یاون موقــع شـــب ازم ســـاخته ن  يا گـــهیکارخـــاص د رســـم،یآشــپزخونه م 

نمــاز صــبح کــه  يبــرا شــهیکــنم، مامــان هم یمــ میتنظــ گــهیچهــار ســاعت د يبــرا مویگوشــ
ــهیدارمیب ــرم  ش ــرف س ــه ظ ــن م  زنهیب ــا م ــمیام ــرج ترس ــ حی، ت ــ یم ــر اندم زم  يرو يکمت

 ...حرارت باشه 

ـ   يسـرو صـدا   از ـ  یکـه م ـ ت ادی ـ    شـه یبلنـد م  صـداش  امی ــ   ی،چراغـو خـاموش م  یکنمـو پنـاه م
 ... برم به تختخوابم 

ــ  یهمــه چــ - ــه نظــر خــوب م ــ یب ــدبار  ادی ــان ازصــبح چن ــا مام ــازم دلشــوره دارم ، ب  يامــا ب
ـ   ایــدن هیــهـام گفــتم ، هــم   یحــرف زدم هــم ســراغ آقـامون رو گــرفتم ، هــم از دلتنگــ  یتلفن

 ...وردمکم آ دیآخر فهم یخواستم نفهمه ول یم دم،یسوال پرس
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ـ  میدلـدار  - از  شیدارم حضـور پــر رنگـش نـه دلــدار    ازیـ ن دیکـه بهـش شــد   يزیــچ یداد، ول
 ... راه دور

ــت - ــدام م امی ــم ــم ادوی ــ   رهی ــرم م ــه س ــر ب ــ    یو س ــدر ب ــدغم چق ــم، دغ ــر استرس  یذاره، پ
 ... استیدن زیچ نیلحظه هام پر معنا تر نیکه دغدغه ساز ا یاما اون... معناست 

 یکمکـم کنـ   دیـ خـوام با  یدارم اونـم از نـوع مثبـتش، هـوا مـ      ازیـ ن يبـه انـرژ   رمیگینفس م -
 ... خدا 

ــ    یهمـه چــ  - ــ   یکــیزنـن،   یآمادسـت ، خــودمم آمـاده تــر، زنـگ م  یانگـار بــه دلـم چنــگ م
ــون مــ    ــد تک ــرمو تن ــدازه، س ــرار       ین ــده تک ــه ش ــردم ک ــرار ک ــدر تک ــو انق دم، آرووم باش

 ... مکررات 

ـ  شـه یمثـل هم  اد،یــدترمرم، ترمـه زو  یمــن مـ  نبـار یاسـتقبال ا  يبـرا  - دغدغـه ، امــا   یشــادو ب
 !قرارم انگار یب ست،ین داشیهنوز پ! اون باشم يخواد جا یدلم نم

ــ - ــ یخــاص مــ يبــو هی ــ ینفساشــم مــ يعطرتنشــم هســت، صــدا ي،بــو ادی ، پــس چــرا  ادی
ــودش ن ــتیخ ــ!!! س ــم م ــواد از ا یدل ــخ ــ نی ــ یب ــبم یدرک ــتس، نفهم رمی ــمام بس ــ، چش  دم،ی

 ... زیتم تمسخر آمحماق اد،ی یسرفه م يصدا

 ...کنه یواژه هاش بشم، اما به جاش مظلوم نگاهم م زیمنتظرم تابازم دستاو -

 خواهم یتو را مظلوم نم نه…

  یکه مظلوم باش یمستدل تر از آن تو…

 !شود؟یآسمان هم مظلوم م مگر

ـ       يزیـ تـونم چ  ینمـ  برمـو جعبــه   یبگـم، حـتم دارم االن صــدام لرزشـش محسـوس ، دسـت م
 ...  رمیگیدستاش هستو م يکه تو ینیریبزرگ ش

 ...آرامش بخش یلی، خ ادی یعطرش خوشم م از
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 !!!واژها کجا  نیا ياما من کجا و جرات ادا... بگم نه به اندازه عطر تنت  خواستم

 !شدم انگار يفرستم، حرفه ا یم رونیدوباره نرم ب نفسمو

 ...داخل  دی، بفرمائ نیستادیچرا سرپا ا -

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

  گهیکنم ، متعجب م ی،بهش نگاه م کشهیم بو

 ؟ يدرست کرد "واقعا -

 !نبود  یکار سخت -

 ...کنه  ینگام م مشکوك

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

 ...کنم  یتا نخورم باور نم -

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

 کجاست؟ امیت -

 ... ادی یاالن م -

کتـون   هیـ کـنم،   شیکـنم وارسـ   یسـمت سـالن ،تـازه فرصـت مـ      رهیـ ده وم یتکـون مـ   يسر
ــا  یخردلــ ــبلــوز ســبز ت هیــب ــ  رهی ــ یاســپرت اندامشــو پوشــونده، چقــدر بــه چشــماش م  اد،ی

 !کاش برگرده دوباره نگاهش کنم 

 ادی یمهتاب م يصدا

 کجاست ؟ اتتیترمه کتاب ادب -

 !تو اتاق من ؟ یرفت اجازه یتوباز ب -

 داره ؟ یبر نم شیمعن یب يکار نیدست از ا نجاهمیا -
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 یلــیآره خ "افتــه  یآن بــه چشــماش مــ کیــ،نگــاهم  گــهیجملــه رو م نیــطرفمــو ا برمگــرده
 "ادی یبه چشماش م

 ...متاسفانه بله  -

 ...کردم  یتو بودم خفه ش م يمن اگه جا -

کنــه، از خشــونت چشــماش  یگــام مــن زیــگــرگ گرســنه ت هیــتنــگ کــرده و مثــل  چشماشــو
 . ندازم  یرمیکنمو سرمو ز یترسم ، اخم م یم

ـ  ـ     یم ـ   یخنـده، دلـم ضـعف مـ     یخنـده ، بلنـد بلنـد م ـ   یره،قلقلکـم م هـوا سـرمو بــاال    یشـه، ب
  گهیو م ارهی یدهنش م يدستشو جلو ارم،ییم

 شد؟ زونیحد وحشتناکم که چشمات آو نیتا ا یعنی -

جــواب دنــدون شــکن  هیــخــوام  ی، مــ شــهیبــازو بســته م مینــیب يشــم ، پــره هــا یمــ یعصــب
 !بهش بدم اما واژه ها رو گم کردم انگار

ــهیهم - ــار ن    ش ــث افتخ ــودن باع ــتناك ب ــم وحش ــت،یه ــ س ــار  یم ــه ک ــد    يتون ــا اب ــه ت کن
 ...  یتنهابمون

 زنه  یصدا م امویو ت رهیگینگاهشو ازم م یعصب

 گهیو م شهیم کینزد امیت

 ...دیخوش آمد،  زیعز يبه به ، به مهمونا -

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

ـ واجـب بـود    گـه یاز مـا، د  دیعالمـه کـار کشـ    هیـ خانم  نیشرمنده ، ا - ـ  هی  میبـه آب بـزن   یتن
... 

 ؟ دمیمن ازت کار کش ينامرد یلیخ امیت -

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



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 276 

 گهیکنه بهشو معترض م ین باز رو مبا ده امیت

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

ــیابرو محــراب ــ ی ــاال م ــ  یب ــل م ــدازه و دستشــو پشــت مب ــ ین ــ يو یذاره و ت  یرو روشــن م
 ...ده یبهش نم میجواب گهیکنه، د

 یاشـون مـ  بعـد صد  کنمـو یخـودم آمـاده م   هیکـه دوسـت دارم بـه سـلق     يرو اونطـور  یچ همه
 ...زنم 

 گمیو طعنه م رهیگیلجم م... زیپره سره م یزودتراز همه م مهتاب

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

 .شنون  یو جمله آخرمو م شهیم داشونیهم پ پسرا

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

 ... دم خوبخون یداداش داشتم درس م -

موقــع کــار درس داره بعــدش کــه همــه      شــهیهم نیــ، ا نیمحــراب خــان ولــش کنــ    -
 ... شهیتموم م شونمیدرس ا شهیکاراتموم م

کنــه ناخونــک زدن بــه ســاالدو  یتمــوم شــروع مــ یکنــه و بــا لــودگ یبــاز مــ ششــوین مهتــاب
 . زیم يمخلفات رو

 ... شهیم رهیخ زیو به م نهیشیم یصندل يده و رو یتکون م يسر محراب

ــ   نمیـ بچ زویــم نکـه یا قبـل  اومــد امـا مهــم   یکـنم، بــه نظـر خــوب مـ    یصــد بـار غــذارو مـزه م
 ...داشته باشه یواسه اون تست خوب نکهیا

از  نیظـرف جداگونـه گذاشـتم واسـه همـ      هیـ مهتـاب   يبـرا  شـم، یم قیـ چهـره هاشـون دق   به
 . شهیم یچ یاصل جهینت نمیراحت، اما منتظرم بب المیطرف اون خ
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بـازم   شـه یامـا مثـل هم   شـه یکنـه و مشـغول م   یندبار از خورشـت خوشـرنگ پـر مـ    چ ظرفشو
 !نه  ایفهمم خوشش اومده  ینم ،یسنگ

 ...کنه  یم یخنده بانمک مهتاب

 داداش ؟ ینترک -

ــنم ــ، اصــال از ا شــهیداغ م ت ــ یکلمــه حــس خــوب نی ــگ ینم ــ رمی ــ ی،اخمــاش نشــون م  یده ب
 . مضطرب شدم  ستیخود ن

 ...عرضه یسوال داره ب يم جاهنوز نمرد یاز گرسنگ -

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

 ...زنه  ینم دیسف اهیهم هالك بشه ها دست به س یاگه خودش تنهاباشه از گشنگ -

 ؟  نیغذا رو خورد نیا نیشما االن گرسنه بود یعنی -

 ... کنه  یکوتاه بهم م رهینگاه خ هی

ـ ا يدیگرنـه بـدم نبـود بـه هـر حـال زحمتـت رو کشـ        بـر علـت شـد، و    دیـ مز نیـ خوب ا -  نی
 ...مهم 

 ...کنه  یکالمش سوزن سوزنم م شین

  گهیکنه وم یپشت چشم نازك م هیندازه و بعدم  یبهش م ثینگاه خب هیمهتاب  -

ــ - ــه جــون داره دروغ م ــه ا  یترم ــود ک ــاور کــن انقــدر خــوب ب ــه ، ب ــ ينطــوریگ  یداشــت م
ـ   یکنـه هـا هـ    یت مـ تو خونه هر موقع مامـان درسـ   د،یبلع ـ زنـه،   یغـر م گـه چـرا    یبـار مـ   هی

دونـم   یچـرا مـرغش نپختـه،چرا نمـ     ن،یکـرد  نشیریگـه چـرا انقـدر شـ     یدفـه مـ   هیـ ترش ، 
 ...راحت التیخ زمیبوده عز یالکنه همه رو، ع یخالصه کالفه م اد،یروغنش ز

 يگاهـا دونـه ازاون ن  هیـ نـدازم ،   یاون نگـاه دلخواهمـو بهـش مـ     میبـار تـو زنـدگ    نیاول يبرا
 !!!  نیپر غرور و برنده رو ، البته با دوز پائ
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  ندازهیوحشتناکو م يدونه از اون نگاها هیزنه و به مهتاب  یبشقابشو پس م کالفه

  گهیذاره وم یدستام م يدستشو رو مهتاب

 ... ستیب ستیب... اوم  شه،یبود، مثل هم یترمه جونم عال -

 ...نوشه جونت -

 گمیبهش بدم م یحال اساس هی نکهیا يبرا رمویگیدستشو با خنده م بعدم

ــ - ــو رو م ــ یبوســه، ظــرف شســتن تــو هــم عــال  یظرفــاهم دســت ت ــ یخوشــم م ــیخ اد،ی  یل
 ... يشور یم زیتم

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

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

 ...کشم سمت خودم  یظرف ساالدو م زنمویم يمحراب لبخند تیز حماا یراض

ـ  ! ، بهتـرم انگـار   شـه یم قیـ آرامش به خـونم تزر  یکمی  یشـه الاقـل مطمـئن باشـم مـ      یحـاال م
 ...کارساز باشم قشیاز عال ينقطه ا هیتونم تو 

 بــاال آورده کنــار مــهیمهتــابم ولــو شــده روش ، بــا دســت پاشــو کــه تــا ن شــنم،یکاناپــه م يرو
ـ  یزنم ، اه یم ـ          یگـه و کنـار مـ    یم کـنن ،   یکشـه، پسـرا سرشـون تـو سـر همـه و پـچ پـچ م

!  یدونــم چــ یهســت امــا نمــ يزیــچ هیــخــواد از رازشــون بــاخبر بشــم، حــتم دارم  یدلــم مــ
حضـور   "بـدم امـا مثـل خـوره افتـاده بـه جـونم        بـال خواد به اون فکـر مسـخره پرو   یدلمم نم

 "محراب ینفر تو زندگ هی

ـ   یمـ  جـه یکمتـر بـه نت   شـم یکنجکـاو م  ترشـ یب یهرچـ  اما شـمو   یمـ  یفوضـول  الیـ خ یرسـم، ب
ــ ــود یب ــ  يخ ــوض م ــال ع ــنم، رو یکان ــ يک ــ   هی ــون م ــا نش ــه داره راز بق ــبکه ک ــ یش  یده م

ـ  یخوشــم مــ سـتم، یا  شــه،یم نیهــوا مطبــوع ، فضـاهم ، پلکــام ســنگ  شـم، ی، محــو تماشــا م ادی
 !!!رم انگار  یتو خلسه م
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ـ  نیـ از ا شـه یشـده ، تـنم مـور مـور م     شیکنم هـوا گـرگ و مـ    یکه باز م چشم بـه   ،يخبـر  یب
ـ      دم،یتخـتم دراز کشـ   ينـدازم، تـو   یمـ  یدوروبرم نگاه چرخـونم   یزمـانو گـم کـردم، سـر م

 ... رم  یم رونیب شمویاز جام بلند م عیکجام، سر ادیم ادمیکم کم 

ــدا - ــ ییص ــ ینم ــ اد،ی ــن ن یچراغ ــم روش ــت،یه ــ س ــع هی ــور ض ــواب   فین ــراغ خ ــط از چ فق
 ...داره یاما وهم برم م ستمیترسو ن شه،یم دهید ییرایذگوشه سالن پ

ـ  نیاز پله ها کـامال پـائ   یوقت ـ  یم ـ  امی ـ  شـتر یترسـمو ب  دهیـ تک هیسـا  هی کنـه ضـربان قلـبم     یم
ــ یبــاال مــ ــدم، قلــبم از زور  صیکــنم تــا راحــت تــر بتــونم تشــخ  یبــره ، چشــمامو گشــاد م ب

امـا   سـت ین ادیـ دادش زخـورم ، تعـ   یسـر مـ   نمـو یب یآخـرو نمـ   يترس مچاله شـده، پلـه هـا   
ــ  نیــا ــا اون اســترس قبل ــادن همــراه ب ــ! انگــار ادیــفشــارش بــرام ز یافت  یچــون اشــکم در م
 .دارم جهیبندم ، سرگ یچشمامو م اد،ی

 شد ؟ یترمه چ -

 یوقــت پســوند دارشــده اســمم امــا حــاال بــ یلــیخ شــه،یاون همــه حــس بــد تــنم داغ م ونیــم
 !!!ادا شده  ایر

ــ  زیـ خ مینم، نــکـ  یچشـمامو بــاز مـ   يزور ال بـه  ـ   یشـده روم ، نم کنــه  کـار یخــواد چ یدونـم م
ـ  یاما مستاصل بـه نظـر مـ    ـ ،  ادی و  چـه یپیدم، درد تـو آرنـج دسـتم م    یبـه خـودم مـ    یتکـون  هی

 ...کنه یتر م ظیبغضمو غل

 ؟ يدیترمه ؟چرا جواب نم یخوب -

  "یفهم یمردم نم"

 ...نشده  يزیخوبم، چ -

 ... مردم ازترس ؟يد یپس چرا جواب نم -

 "،خدا نکنه ونهید ریزبونتو گاز بگ "
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 چرا چراغا خاموش ؟ ! کجان هیبق -

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

ــ    از ــم م ــالم به ــودم ح ــه زده خ ــت چمباتم ــد م  یاون حال ــوره، بلن ــمویخ ــاف م ش ــیص  نمویش
 گمیم

 ...بودم  نیمن که پائ -

ــه و یمــ چراغــو ــ يبــه چهــره م نگــاه ســاده ا زن ــون یم ــ يرو یکنــه و خنــده مهرب  یلبــاش م
 ..  نهیش

ــا - ــزیتلو يپ ــه ت  ونی ــود، ب ــرده ب ــت ب ــخواب ــت، اونطــور  امی ــو اتاق ــت ت ــتم ببرت ــا  يگف اونج
 ...درست نبود  يبود دهیخواب

ــود ؟" ــ ! درســت نب ــود؟ واســه چ ــنبا یاز چــه لحــاظ درســت نب ــور دی ــ ياونط ــخواب یم ؟  دمی
 " صیتو بحران تشخ يدوباره منو نذار شهیم ،يبد حیتوض شتریب شهیم

 ! ینگفت یچشمات عالمت سوال شده ها، نگ -

ـ  خجالت ـ  یمـ  کتـر یخنـده و نزد  یمـ ...  نـدازم یم ریـ کشـمو سـرمو ز   یم  شـنه یروبـروم م  ادوی
 گهیم يو با لخن غلط انداز

ـ     يخـورد  ینبود ، هـم سـرما مـ    يزیروت چ - شـد دختـر جـون، بعـد      ی، هـم تنـت خشـک م
 کنه ؟ ییرایچندروز از ما پذ نیر بود اقرا یک

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

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

ـ   نیـ رو تر و مغـرور تـر از ا   پر و  رهیـ گیم یحـق بـه جـانب    افـه یق یخجـالت  چیهـ  یحرفاسـت ، ب
 گهیم

 ... فراموشت نشه  گهیس مراقب باش تا دپ -
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ـ  نبـار یا...خـواد   یگرفته در حد مـرگ ، دلـم مـ    لجم خـواد خفـه ش    یدلـم مـ   یرحمـ  چیهـ  یب
ــ  ــمام م ــمو از چش ــنم، حرص ــوازن    یک ــه ت ــار، ن ــدن انگ ــب مون ــمام عق ــه، چش ــه  یخون دارن ن

 !!! ینه تابو توان یتسلط

ــو از ــماش دور م يجل ــم،یچش ــ  ش ــت ســرم راه م ــ یپش ــه ، م ــا   رم یافت ــپزخونه، اونج ــو آش ت
 !داد  یبهم م یقدرت هیکاش خدا  شم،یدارم کالفه م گهید اد،ی یهم م

ـ یگردم ، فاصـله م باهـاش خ   یم بر کنـه ، از بـاال ، بـازم از بـاال ،      یکـم ، شـک زده نگـام مـ     یل
 ... باال  ياز اون باال

 !انگار ي، ناراحت شد دیببخش -

 ؟  یناراحت واسه چ! نه -

 ... شمیممنون م ،يمسکن بهم بد هیلطفا  شهیم -

 الیــخ یکنــه و مــن بــ ی، هنــوز ســرش درد مــ چــهیپ یکــنم درد تــو تمــوم تــنم مــ یمــ حــس
 ...  ستادمیا

 ؟ ادیدردتون ز ارم،ی یاالن براتون م -

 ... شهیم شتریآره داره ب -

ــ - ــه خ  يقطــره ا هی ــرام گرفت ــا ب ــیباب ــ یل ــوثر ول ــ  یم ــو م ــرو مغــز آدم ــســوزونه ، با یس  دی
 ن؟یتون یم... تون ینیتو ب نشیزیبر

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

ــا نــایممنوعــه م، ا يســراغ داروهــا رمیــم کــه ســردردام کنتــرلش از دســتم  ییفقــط مــال وقت
ــا شــه،یخــارج م ــ زیتجــو نیقطــره آخــر نی ــار اول اســتفاده ش کــردم حــس   ی، وقت واســه ب

 قــهیبــه دق یگرفــت ، ولــ شیزم آتــکشــم ، قشــنگ مغــ یآخرمــو دارم مــ يکــردم نفســا یمــ
 .  دیدردم پر دهینکش
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امــا  شــم،یکــه ممکــن حســش کنــه خــودم پــر ازدرد م ياز درد رم،یــگ یرو جلــوش مــ قطــره
 !!! ستین يچاره ا

 ...سوزشش وحشتناك  ن،یمراقب باش یلیخ -

ــ - شــوکه  کــنمی، خــدا خــدا م رهیــگ یقاپــه و سرشــو بــاال مــ یهــوا قطــره رو از دســتم مــ یب
ـ   یامو مـ نشه ، چشـم  ـ   يبلنـد  يوا ياز صـدا  یبنـدم ، ول ـ     یکـه م ـ  یگـه نفسـم بنـد م ـ  ادوی  یب

 ...رم سمتش  یهوا م

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

ـ ، چقـدر   يمغرور چقدر  یـی بال هیـ سـوزونه، اگـه    یآخـه، مگـه نگفـتم بـدجور مـ      يدنـده ا  هی
 ؟ یچ ادیسرت ب

ســوم شخصــو از جمالتــم حــذف کــردم، داره  "الزنمــو کــام یوســط بلنــد بلنــد حــرف مــ اون
 ...  يپره و صورتش در معرض کبود یم نیمثل مرغ پر کنده باال و پائ

ــزد ــ کشین ــائ یم ــ نیشــمو پ ــویگ یلباسشــو م ــ رم ــورش م ــنم همــراهم ب یمجب ــک ، دارم  ادی
 ... شم اونم ازمن بدتر  یخفه م

ـ       سرو ـ   یده و نالـه مـ   یصورتشـو مـدام تـو هـوا تکـون م شـم ،   یمـ  یهمـه چـ   الیـ خ یکنـه، ب
 ...دم  یرسه رو انجام م یکه به ذهنم م يزیتنها چ

 ...کنم  یحمومو باز م یسرد دوش دست آب
 
 ...زانو بزن  -
 
ـ  کــنم فقــط  یمــ کــاریدونــم دارم چ ینمــ قیــدق... زنــه  یکــف حمــوم زانــو مــ یحرفــ چیهــ یب

 ... زنه  یسرو صورتشو اون بازم دارم بال بال م يدوش حمومو گرفتم رو
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ـ  نیزنـه و نفـس نفـس زنـون سرشـو پـائ       یپس م شودو ـ  یم و کـف دستاشـو حائـل تـن      ارهی
 !!!گرفته باز  میلرزه ، لرزشش محسوس ، گر یم... کنه  یم سشیخ

 ؟ يبهتر -

ـ  نیپـائ  دیـ چنـد بـار بـه عالمـت تائ     سرشو ـ  یم ـ  ارهی فقـط   نـو یا سـت یدونـم کـه خـوب ن    ی، م
 . ..شم سمتش یگه ، دوباره براق م یمن م يدلدار يبرا

ـ ا! يچقدر گفتم، آخه چـرا انقـدر لجبـاز    - ـ مـاده خطـر نـاك ، اگـه ز     نی بـه مغـز برسـه     يادی
 ... ممکن باعث سکته بشه 

و بهـم   ارهییـ گـم کـه سرشـو بـاال م     یجملـه هـارو مـ    نیـ خـش دار ا  يبا حرصو بـا صـدا   انقدر
 ...دم  یکنترلمو از دست م "عمال نباریا گهید نمیب یکه م يزیبا چ ی، ول شهیم رهیخ

 ...کشم  یم غیکنه ، ج یم يزیداره خون ر شینیب

 ... ادی یداره خون م تینیب -

خــود  يجــا گــهید تیوضــع نیــتــو ا طویشــرا نیــحــاال تــو ا دم،یترســ یاز خــونم مــ شــهیهم
 ... کنه  یتر نابودت م زیکه از نفست عز یخون کس دنیداره، د

 ...زنم  یم ادیهاشدم، فر ونهیشه و دوباره مثل د یم دیشد میگر

 ...  رهیمحراب داره ازت خون م -

ـ یپشتو بـه ب  دستشو ـ    یمـ  شین ـ   یکشـه و نگـاه م ـ    یکنـه ، آب باعـث   زهیـ ر یکـه از صـورتش م
کنــه ،  یصــحنه حــالمو بــد مــ نیــا دنیــتــر بشــه و همــه جــارو پــر کنــه، د قیــشــده خــون رق

 ...ره و هر لحظه ممکن از حال برم  یم یاهیچشمام س يجلو

 ...ده  یو تکونم م رهیگ یستامو محکم مشه، مچ د یحال خرابم م متوجه

 ! قهقرام انگار تو

 دختر چت شده ؟... ترمه ... ترمه  -
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 ثـه یچشـمام مثـل ارواح خب   يزنـه و چهـره خـون آلـودش جلـو      یتـو گوشـم زنـگ مـ     صداش
 !شده زیوهم انگ

 ...بگو  يزیچ هی... ترمه حرف بزن  -

ـ مثـل فـواره ب   شینـ یده، خـون از ب  یتکـونم مـ   دوباره چنـد  ...کـنم   یزنـه، بغـض مـ    یمـ  رونی
 ...گذره  یم هیثان

از تــنم کــه  يا هیــناح هیــ يتــو ادیــدرد ز هیــبــد،  یلــیخ یلــیحــس خ هیــحــس بــد دارم،  هیــ
 !!!فهمم کجاست، فقط درد دارم ، درد  ینم

ـ   یصـورتم مـ   انگـار  ـ بـه خـودم ب   شـه یباعـث م  یسـوزه ، ول ـ  ام،ی  يتـو  یمبهمـ  يهـا  يصـدا  هی
بنــدمو  یخــواب باشــه، چشــمامو مــ دمیــکــه د یینــایا خــواد همــه یدلــم مــ چــهیپ یذهــنم مــ

 ...  امیب رونیب یسردرگم نیکنم از ا یم یسع

ــ امیــت ــا د ادیــهــوا داخــل م یب ــو ب ــامفهوم دنی ــ یاون صــحنه کلمــات ن ــو  یادا م ــکنــه و ت  هی
 ... بره  یچشم بهم زدن محرابو با خودش م

 ... رونی؟ بلند شو بشورمت ببرمت ب يترمه مرد...ترمه  -

 !!!بود  نجایمامان تنگ شده ، کاش ا ي، دلم برا ادی یزنونه م فیظر يداص هی

ـ ب یکه م مهتابو ـ دونـم ا  ینمـ  شـم، یغـرق خجالـت م   نمی ! غصـه بـود   يصـفت تـا حـاال کجـا     نی
 ...کنم  یخودمو جمعو جور م

 ... رونیبرو ب -

 ! یافت یپس م يدختر دار رون؟یبرم ب -

 ... امی یشورم م یخودمو م رون،یبرو ب گمیم -

 گه  یره و پشت سرش م یم رونیگه و ب یم يا باشه

 ... ارمی یحوله و لباستو برات م -
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ـ     یحموم پر از خـون ، همـه جـا رو آب مـ     کف  یشـورم، چـه افتضـاح    یکشـمو بعـد خودمـو م
 ...دیکش یها بکشه ول نجایکردم کار به ا یفکرشم نم "اصال

ــاس ــ لب ــمو ب یم ــپوش ــ رونی ــ یم ــدا امی ــدادو ب ي، ص ــت دادی ــ مای ــ یم ــک  ادی ــامو خش ، موه
 ...ده یآزارم م امیزبون ت شیچکه و همراه با ن یپشت گردنم م کهیچ کهینکردم چ

 ؟  يکرد نکارویچرا ا شهیفهمه تو که ادعات م یاون نم -

 ... ادی یو جلوتر م شهیمتوجه من م امیت گه،ینم یچیده و ه یتکون م يسر

 هان ؟ يد ینظر م ياری یکه ازش سردر نم يزیتو چ يخود یچرا ب -

 ...کنم  یازش استفاده م شهیسر درد داشت ، من خودمم هم -

 ...گه  یم یو با لحن خشک رهیگ یلبشو به دهن م یعصب

ـ یب ادیـ کنـه، از فشـار ز   يممکن بـود سـکته مغـز    -  نـارو یا یفهمـ  یکـرده، مـ   يزیخـونر  شین
ـ   ای،  ـ  یرو مـ  ی، همـه چـ   ينکـرد  يکـار  یبگـ  يخـوا  یبـازم م  یدر مـ  يبـاز  ، چـرا بچـه   یدون
 ترمه ؟  ياری

 ينطـور یا ي، پـس حـق نـدار    رمیـ م ی، مـنم حـالم بـده، مـنم اصـال ، کـه دارم مـ        میمنم عصـب "
 " یشماتتم کن

کـرد، مثـل    ي، امـا لجبـاز   زهیـ بر ادیـ ز دیـ خودشـون بـود، مـن گفـتم ، گفـتم کـه نبا       ریتقص -
ــهیهم ــدباز ش ــن ربطــ   يق ــه م ــه ا  یدرآورد، ب ــداره ک ــونین ــت دارن هم ش ــهیدوس  يااد ش

 ... ارنیدر ب زفهمویچ يآدما

ـ ترمه درست صحبت کـن ، واسـه    -  ریـ گـردن بگ  يرو کـه کـرد   یبـارم کـه شـده اشـتباه     هی
... 
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 گــهیخــوره، آره د یبهتــون بــر مــ شــه؟یم یهــان ؟ چــ شــهیم یدرســت صــحبت نکــنم چــ -
کــه بخــواد  اســتیدن نیــکــار ا يفهمــه، ترمــه کجــا یترمــه بچســت، ترمــه کوچولو،ترمــه نمــ

 ... ه اظهار نظر کن

ـ    یعصـب  امیت ـ  یجلـو تـر م ـ یب يپـره هـا   اد،ی االن ...آرووم امـا   شـه یشه،همیبـازو بسـته م   شین
 !از اون اما هاست، در حال انفجار

 ساکت باش، تو اصال معلوم هست چه مرگته ؟  -

رو از بــاال نگــاه  هیــبق نــوینیب یانقــدر خودتونــو بــزرگ مــ نکــهیامــا از ا ســتیمــرگم ن چیهــ -
ـ رو ز هیو مدام بق نیکن یم ـ     ری ـ  یدسـتو پـاتون لـه م ـ  یبـدم مـ   نیکن ـ  ادی  یبـدم مـ   یفهمـ  ی، م
 ...  ادی

 ... شکنم  یاگه بزنه م... ستیبره، حقم ن ی، اما دستشو تو هوا م شهیم یدونم چ ینم

 ... ؟ ولش کن بچه رو  امیت یکنیم کاریچ -

 ...شکستم  شتریب یکی نیزد، با ا یم کاش
 

 ... ایخدا

 ...ام بچه

 !گرفته ام يرو به باز یهمه چ گنیم

 ... ارویتلخ...رو  یزندگ

 ... رو  ایدن يآدمها... رو  ایدن

 !مگه ؟ یگناه بزرگ هیچ... گهید هیبچگ خوب

 ... زارمیب یِگناهم بچگ نکهیاز ا من

 ... زارمیب ارمیدر م يبچه باز گنیشم چون م یگرفته نم يبه باز نکهیاز ا من
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 ...ایبزرگم کن خدا تو

 ... زارمیب یشدنو ندارم، من از بچگ دهیاز باال د همهنیطاقت ا من

نشـدم تـا بتـونم     يکـنم ،هنـوز انقـدرقو    یصـحنه رو تـرك مـ    رشـدنو یتحق نهمـه یندارم ا باور
 یگذشــتن از اون همــه حــس بــد مــ "اثبــات خــودم بجــنگم، فعــال يبــرا هیــهرثان ارمیــتــاب ب

 ... برام باشه  یتونه کمک خوب

ــم ــ  دل ــا خ ــردن ب ــه درد و دل ک ــ واس ــا کس ــده، اون تنه ــگ ش ــ  یدا تن ــمو م ــه حس ــه،  یک فهم
 ! زارمیب یاز انگ کودک ایخدا

وقـت حـس تلـخ شکسـتو      چیدارم سـبک بشـم، هـ    ازیـ کـنم ن  یکـنم، حـس مـ    یباز م دفترمو
 !تونم برنده باشم  یکه اونا هستن نم ییایکنم ، تو دن یحس م... حاال  یول دمینچش

 
 روزها نیا ایخد

 یاز هر زمان شتریب

 !!ارم خودم باشم د دوست

 بخاطر خودم بخواهد خواهدیدارم هرکس مرا م دوست

 ...خودم را کرده است  يهوا یدلم کم دیشا

 ...نیهم

رو کــه  یزنمــو تــو هرصــفحه متنــ یشــم ، برگــه هــا رو ورق مــ یســبک مــ ســموینو یمــ دارم
 ...ارمی یکاغذ م يدلخواهمه رو رو

 تو ؟ امیترمه ب -

 ... کنم  یم یتم مخفتخ ریشمو دفترو ز یم دستپاچه

 ... ایب -
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 ....شه  یتخت ولو م يسمتم، رو ادی یکنه و م یباز م يادیبا ضرب ز درو

 ؟یتو اتاقت غمبرك بزن يایکه ب يمهمون دعوت کرد -

ــ   بـه  ــ  یچهـره معصــومش نگـاه م اون امـا انقــدر   ایــدونـم چهــره مـن معصــوم تـره     یکـنم، نم
 ...  رهیهاش نگ يفکر یهست که دلم از ب

 ...  دیخسته بودم ببخش یمکی -

 ...بهم نیسگو گربه افتاد نیشده؟ چرا ع یچ دمیما که آخر نفهم نمیبب -

 ...سوال داشت  يجا يدیفهم یم -

 ...شه  یم قیکنه و اخمش عم یحرص نگام م با

 ...بره  یرو آب ببره تورو خواب م ایفکر کنم اگه دن يجد يجد -

 ...ه خداترمه جونم ب ادی یخواب، چقدر خوابم م یآخ گفت -

 ؟ یشب درس بخون ياریجزوه هاتو ب یمگه نرفت -

 ! ینه بابا ولش کن دلت خوشه ها، آخرش که چ -

 ...فهممش  ینم گهیشه د یازم دور م یلیکنم، داره خ یتعجب بهش نگاه م با

بشـه ؟بـاالخره    یهـا مهتـاب، مگـه قراربـود آخـر چـ       يمسـخره ا  یلـ یخ! ؟ یآخرش که چـ  -
 ؟ یعنی یاون کارم نکن يخوا یم گه،ینشگاه ددا يبر دیبا

ــ - ــن   نیبب ــه درد م ــه ، دانشــگاه ب ــ یکــیترم ــ  ینم ــرم دانشــگاه کــه چ ، مــدرکمو  یخــوره، ب
نـداره،خوب   یبـه رشـته م ربطـ   "کـه اصـال   يبـذارمش دم کـوزه، بعدشـم بـرم سـرکار      رمیبگ

ـ   یکارو مـ  نیاز اول هم  یدق نمـ تـر   نینمـره بـاالترو پـائ    هیـ خودمـو واسـه    میخـود  یکـنم، ب
 ...  دمیپر ادایب رمیه خواستگار توپِ پولدار گیفردا  نیدم، به جون تو ترمه اگه هم

 . پرونم یفاز م یکی نیا با
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ــه رو  - ــش چ ــت بک ــه ا يخجال ــم داره ، خال ــه ــ  نی ــدت نم ــنوه زن ــا رو بش ذاره ، اه اه  یحرف
ره بــ ی، بعــدم شــوهر کنــ یبخــواب يفقــط بخــور يااومــدیبــه دن یعنــیدختــره حــال بهــم زن، 

 ؟ یچیه! ي، نه برنامه ا یکارش، نه هدف یپ

رو  یزنــدگ هیــ ســتیتــو لحظــه خوشــم، مــن کــه قــراره ن      زمیــعز نمیــآره، مــن هم -
 ... شنهیلرزشم م يخوره پا یخربزه م یبچرخونم که نگرانش باشم ، هرک

 ؟ یعاشق بش يدوست ندار یحت -

 ...شهیتخت ولو م يزنه، رو یم قهقهه

ــه ! کــدوم دختــر یعاشــق - ــه دوســت دارم   ن ــه، مــن االن عاشــقم فــردا فــارق، ن معلــوم کــه ن
ترمــه جــون ،  ارهیــ یباشــم ، عشــق اســارت مــ یکســ بنــدیباشــه نــه خــودم پا بنــدمیپا یکســ

 ...اینگفت ینگ

 یزنــه ، ولــ ینمــ یخــوب يحرفــا رم،یــگ یخنــدونش مــ يلــرزه ، چشــمامو از چشــما یمــ تــنم
از آب در  یاشــتباه صــمیتشخدوبــاره  ســت،یبچــه هــا ن يحرفــا هیزنــه شــب یکــه مــ ییحرفــا

 ... قیدق قِی، دق شیتونیز يزنم، تو عمق چشما ی، بهش زل م ادی یم

ـ    ییچقـدر دورن کسـا  ... رینفـوذ ناپـذ   یسـنگ  يچشـما !یمـوروث  نیا پس کـردم   یکـه فکـر م
ـ ! ترن مرموز کیاز نفس بهم نزد ـ    ایـ دن هی کـه   يزیـ مهتـاب ذهـن مـن بـا چ     نیفاصـله سـت ب

 ... خنده یمن م يچشمام به همه حماقتا يجلو

 ده  یچشمام تکون م ي، انگشتاشو جلو کشمیم قیعم نفس

 ادگار؟یعمو  داریب ای یخواب -

 ...زنم  یم یلبخند آرووم بهش

 ...  ایر یدختر جون، از دست م رینگ لسوفارویف نیا افهیانقدر ق -

 !وارونه انگار لسوفیف هی یول...  يتر لسوفیاالن که توازمن ف... 
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ــاب محــراب ــمهت ــدا م ــ  یو ص ــش م ــه و به ــا ت  یزن ــه ب ــگــه ک ــب امی ــ رونی ــرن، ت یم ــوز  امی هن
ــش در مــ    ــتش از دل ــه وق ــوره ازم ، ب ــ یدلخ ــتش ن   ارمی ــاال وق ــا ح ــت،یام ــ  س ــون ب  یجفتم

 ...میخواب یبدون شام تو اتاق من م يهمونطور موییاشتها

ـ از خوابـو ب  يتـو حالـه ا   یاذانـم وقتـ   ي، عاشـق صــدا  شـم ینمـاز صـبح بلنـد م    يبـرا   بــه يداری
ــ   شــه،ینم داریــکــنم، حــتم دارم ب یرســه ، بــه جســم مچالــه شــده مهتــاب نگــاه مــ یگوشـت م

 ... شم  یم دارکردنشیب الیخ یب

ـ   یرو که مـ  سجده ـ  یبـ یعج یتـه گلـوم احسـاس خشـک     نمیشـ  یگمـو م اکبـرو  ...کـنم، الــ   یم
 ... رم  یم رونیگمو با همون چادر نماز ب یم

 یروشـن، آرووم قـدم بـر مـ     نیسـالن پـائ   و انگـار بـازم همـون چـراغ گوشـه      کیـ جا تار همه
 ...نسازم  یدارم تا دوباره مشکل

 ... لرزونه  یقلبمو م ییصدا هیتا پله مونده که  چند

 کنه یجمله رو تکرار م هیکه مدام  يآرووم زجه مانند يصدا

 "العفو یاله...العفو یاله... العفو  یاله "

ــائ ــتــر م نیپ ــا اون صــدا امی ــود  ي، فاصــله م ب ــا  دیســجاده ســف يرو شــه،یکــم مبغــض آل باب
ـ      یعل خـواد   یلـرزه، سـکوت مطلـق ، دلـم مـ      ینشسته و دستاش رو بـه آسـمون بلنـد، تـنم م

 ...شمیزارمینفسام ب ياز صدا ینجواگونش با خداشو بشنم، حت يصدا

 ... جونش  یب ينفسا ایدن نیمجسمه که فقط اتصالش به ا هی، مثل  شمیم ثابت

چقــدر حــالتش خــاص، مطمئــنم تاحــاال  شــتر،یدردگلــوم ب شــه،یم ادیــگــه، بغضــم ز یمــ بــازم
 ... رو تجربه نکردم  یبیحس غر نیهمچ
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ــک ــرفه ا ت ــه،یم يس ــاالم  زن ــبم ب ــربان قل ــرس ا رهیض ــهیو ازت ــافلگ نک ــتپاچه  رمیغ ــه دس نکن
ــمیم ــ...  ش ــوابر م یب ــردهیه ــ  گ ــب ته ــرس قال ــ ی، از ت ــنم، م یم ــوبمیک ــمیم خک ــا اون  ش ب

 ... نگاهش 

 ...دم  یتمرکزمو از دست م يستادیا نجایا بخواب، ریبروبگ -

ـ بـا ا  بازم  نـو یا ایکنـه، متوجـه حضـورم شـده ، خـدا      یهـوا معلقـم مـ    نـو یزم ونیـ حـرفش م  نی
 !!! کنم  ریتعب یبه چ

 گهیندازه، و آرووم م یم ریز سرشو

ــ نیــوقــت فرامــوش نکــن، خــدا ا چینمــاز صــبحو هــ-  ینوبــت اجابــت مــ یموقــع دعاهــارو ب
 ...کنه

مثـل   سـتادمو یا نجـا یا نکـه یکنـه، از ا  یمـ  یو دوبـاره تـک صـرفه خشـک     رهیـ گ یازم مـ  روشو
ـ  ادمیـ سـوزه ، تـازه    یگلـوم بـاز مـ    اد،یـ کنم از خـودم بـدم م   یمترسک فقط تماشا م افتـه   یم

ـ اومـدم، م  نیپـائ  یچـ  يبرا  يخـورم، دوبـاره صـدا    یآب مـ  وانیـ ل هیـ سـمت آشـپزخونه،    رمی
 "ب سرماخوردهسرش يالبد از آب باز"ده  یصرفه خشکش آزارم م

 !!! برم یم یمرددم انگار ول کنم،یآبو تا نصفه پر م وانیل

آبــو کنارســجاده  وانیــل شــمویخــم م ســتمویا یشــده، کنــارش مــ لیبــه زمزمــه تبــد صــداش
 ...ذارم  یم

 ... ممنون ترمه خانم  -

 ... شهیم نیریته دلم ش گهیکه م یخانوم نیا از

 ... کنم  یخواهش م -

 !ستیمناسب حال من ن یکینزد نیدورشد، ا دیازم بارفت ، ب دیبا دوباره
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ــ  یمــ عیتواتاقم،سـر  گـردم یبرم کــه از رازو  یخـوام بـا فکــر کـردن بهــش آرامشـ     یخـوابم نم
 ...تونم خوددار باشم  یکنم ، من هنوز نم عیگرفتم ضا ازشین

ـ    یوقـت بخـوابم امـا وقتـ     ریـ ندارم تا د عادت هـم رد شـده ،    9کـنم سـاعت از    یچشـم بـاز م
  "کردم من  ییعجب مهمون نواز "شمیبلند م عیسر

خونــه رو پــر  يقهقهــه شــون فضــا ي، صــدا امیــ یمــ رونیــ، از اتــاق ب دهیــهنــوز خواب مهتــاب
 ... رمیگ یم يکرده،انرژ

 ... رم سمت آشپزخونه  یکنمو م یم يسالم بلند -

 ...ترمه  سایوا -

 ...ندازم  یم ینگاه امیبه چهره آرووم شده ت گردمویبرم

 ... م داداش جون -

 ... گرفته  یجلو صورت نازش رنگ عذرخواه ادی یم

 ...خوام یمعذرت م شبیبابت د -

حــس  ایــدن هیــبوســه،  یمــو مــ یشــونیو پ کشــهیم نهیشــه و ســرمو تــو ســ یمــ کیــنزد بهــم
 ... تو دلم  زهیر یخوب م

 ...شمیم ریکنم تا جواب محبتش رو با چشمام بدم که غافلگ یبلند م سرمو

شــدن  دهیبوســ نیمنــو حــ نکــهیاز ا کشــم،یکــج شــده ، خجالــت م یده مهربــونبــه خنــ لبــاش
 ...و تنم داغ  شهیصورتم سرخ م یفهمم ول یربطش رو نم کشم،یخجالت م دهید

 ...ستیتونم ، دست خودم ن ینم...  شمیچشماشون دور م ياز جلو عیسر

ــد ــهیدق چن ــذرهیم ق ــارا  گ ــا ک ــو ب ــردم، م  يخودم ــغول ک ــه مش ــخون ــمت  رمی ــالیس ــ خچ ا ت
 ... ارمیب رونیخوامو ب ینهار م يکه برا ییزایچ

 ... ستمیا یثابت م نیسرم پائ نطورکهیکنه،همیم يسرفه ا تک
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 ... رونیب میبر میخوا ی، م یدرست کن يزیخواد چ یظهر نم يترمه جان برا -

 ؟ ومدیخوشتون ن روزید ياز غذا -

 . ستهیا یکنه و روبروم م یکم م یکمیشو  فاصله

 ؟يذار ینم یچاپلوس يبودکه تا حاال خوردم پا یخورشت نیخوشمزه تراگه بگم  -

 ...کنم لرزش صدامو کنترل کنم  یم یسع

 زود باورم؟ هیمن  شهیاگه بگم حرفتونو باور کردم باورتون نم -

 ...کنه  یذاره و چشماشو تنگ م یلباش م يرو دستشو

چرخونــه و  یشـو مـ  سر!دیــبـه رنـگ ترد   يزیـ چ هیــ دینم،شـا یب یمـ  يزیــچ هیـ چشـماش   تـه 
 ...کنه یم يدستش باز يرو یبا ساعت مچ

 ...بهمون سور بده زتیدرست نکن، امروز قراره داداش عز يزیهر حال چ به

 گمیشمو م یم کشیذوق زده نزد -

 به چه مناسبت ؟ -

 ...بنده  یدهنشو م مونیراه پش مهیبگه اما ن يزیکنه که چ یباز م دهنشو

 ؟ نیسبتش رو بگمنا نیخوا یشد پس ؟ نم یچ -

 ...بهتره  یاز خودش بپرس -

ــ ــاال مــ يشــونه ا الیــخ یب ــدازمو د یب واســه  رهیــرفتــه دوش بگ امیــت...دم  یادامــه نمــ گــهین
ــ ــ گــهید نیهم ــواســه فهم یراه ــ دنی ــه ،م یســور امــروز نم ــمون ــام ، فعــال از  رمی ســراغ کتاب

 ... بهتره  يکاریب

 میپشــت ســرش قــا شــویمــو گوشبه شــهیم رهیــکــنم، مهتــاب بــا تــرس خ یبــاز مــ دراتــاقمو
 ...کنه  یم

 شده ؟ یشکل نیچته دختر ؟ چرا چشات ا -
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 ... یچیه -

 ؟ دهی؟ پس چرا رنگت پر یچیه -

 ...نشده  يزیچ -

عقـب تـر    ،یهنـوز پشـتش مخفـ    ی، گوشـ  شـم ینم شیپـاپ  زنـه، یتـو ذهـنم جرقـه م    يزیچ هی
ــگ یره و روشــو ازم مــ یمــ ــ يرو نمیشــیم ره،ی ــرگهنــوز ذهــنم د یتخــتم ، ول ــ ری  یاون مخف

ــ ش،یکــار ــ لســوفانشیجمــالت ف ادی ــتم یم ــارق   "اف ــردا ف ــروز عاشــقم ف ــ "مــن ام ــنم م  یت
 !زد؟ یحرف م یداشت باکس یعنی...لرزه

 ... گهیباشه خودش م يزیاگه چ... زارمیکنم ، از آدم شکاك ب یم یخط خط افکارمو

ــ یســع ــ میجــزوه درســ يکــنم تمرکــزم رو یم ــ یباشــه ، م ــارم ، چهــره ش آ ادی ــوکن  زونی
 !شده انگار

 شده مهتاب؟ يزیچ -

 بشه مگه؟ یقراره چ یچینه ، ه -

ــدم ،اگــه  يمــن راز دار - ــبل ــا  يوقــت فکــر کــرد هی ــ یکــیالزم ب  شــهیمــن هم یحــرف بزن
 ... میشنونده خوب

 ... یباشه مرس -

 ... ارهی یم رونیقفسه کتابام ب ياز کتابامو از تو یکیو  شهیم بلند

 ... ازش  ادی یوشم مخ سه،ینو یسهراب قشنگ م -

 !گه انگار یشعر م يجور ماورا هیآره ،  -

 ... يبا همه فرق دار یتو هم مثل اون -

ـ    یمـ  یگه و بهم نگـاه  یم نویا حسـادت نباشـه ، از    ایخـدا ... رمیـ گ یشـو نمـ   ینـدازه کـه معن
 !ترسم یحسادت م
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 ... يفرق دار هیبا بق شتری؟ به نظرم تو ب!دارم  یچه فرق -

 ...  رهیکشه و م یراهشو م الیخ یذاره و ب یخنده، کتابو سرجاش م ریززنه  یم یپق

 !ره؟یگیچرا داره ازم فاصله م... شمیم قیرفتارش دق به

پوشـم امـا    یمـ  یلبـاس سـنت   هیـ چنـد وقـت    نیـ ، بـازم مثـل ا   میشیرفتن آماده م رونیب يبرا
 ... یشعر گونه مشک يبا نوشته ها دیسف دستی نباریا

ــ - ــ ينطــوریا یشــ یترمــه خوشــگل م ــورو خــدا  یول ــت ــب اریــخــورده اون موهــاتو ب هی  رونی
 ... يشد یمادر روحان هیشب يادیز

 ... شیسرت کن ينطوریا ادی یلباس م نیآخه به ا -

 ... دختر يدنده ا هیچقدر  -

ـ مهتاب تو که ا - ـ  يرو ادهیـ ز یفقـط کـاف   ،یشناسـ  یهـارو مـ   ونـه ید نی بـده   ریـ گ یکـ ی میکن
 ...وب خ شهیبعد روزمون خراب م

، مطمــئن بــاش    يفرشــته هــا شــد   هی؟ شــب  یدوراز چشــم  یلــیحــاال خ  يفکــر کــرد  -
 ... میدردسر دار یکل شمینطوریهم

 ...  ینیب یرو هم خوشگل م هیبق یتو خودت خوشگل -

 ... شهیم رهیبهت بهم خ با

 من خوشگلم ؟ -

 خوب آره، تعجب داشت انقدر؟ -

 !ره خوب آره دا دنیاز زبون تو شن یول... نه  -

 ...  ونهید -

ــ ــن داره   ینم ــناختش از م ــم چــرا ش ــدون ــور هی ــ شــه،یم يج ــس م ــنم چ یح ــک ــه در  يزی ک
 ...ستیقبل ن هیشب "کنه اصال یموردم فکر م
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ـ مثـل هـم، صـورتمون هـم ز     قیـ و قوارمـون دق  قـد  ـ  ادی تــرم ،  دیسـف  دینـداره ، مـن شـا    یفرق
س، تنهـا تفـاوتمون   گونـه هـامون هـم برجسـته      ،یفرم لبـامونم مثـل هـم ، کوچولـو و صـورت     

ــا ــا  دیش ــه، موه ــامون باش ــو موه ــا يت ــن خرم ــک   ییم ــال اون مش ــا م ــت ، ام ــن و لخ و  یروش
 ...مجعد

 هیـ روشـن بـا    يمـن قهـوه ا   يبـاهم فـرق داره هـم رنگـش هـم حـالتش ، چشـما        چشمامونم
ــه ا ــوه ا يحال ــت ياز ق ــ رهی ــ یول ــما  یرنگ ــا چش ــت، ام ــمام درش ــاون  يچش ــچ هی ــ يزی  نیب

 !!!  یونتیز دیشا... یسبزو عسل

ــ ــایتقر یول کــنم اون از مــن  یفکــر مــ شــهیهــم رفتــه مــن هم يحالت،امــا رو یبــ کــویکوچ ب
 ...  میسبقتو ازش دزد يکنه من گو یقشنگتره و اون فکر م

ــز ــو ا ادی ــت ــائل ز نی ــایمس ــ ب ــدارم ، هم  یشناس ــته ن ــهیسررش ــا از رو   ش ــه آدم ــرم ب  يمه
ــ  ــا ظاهرشــون ول ــه ت ــ یرفتارشــون شــکل گرفت جفتمــون  يم ، چشــمارو حــتم دار يزیــچ هی

 ... زنه  یم ادیفر تویمعصوم

 یراه مــ گن،ینمــ يزیــنگــاهم وهــم دارم، چ ی، از تالقــ نیســرم پــائ ســتادن،یپلــه هــا ا نیپــائ
داشــته  یدم روز خــوب یمــ يدواریــدمــو بــه خــودم ام یمــ رونیــنفــس حــبس شــدمو ب م،یافتــ

 ... باشم 

 ...شهیم یطوالن ریمس

 مون؟یبر یکجا م يداداش دار -

 ... کنه  یم میصورتم تنظ يرو رو نهیآ

 ؟ يدار یمشکل م،یخوش بگذرون میر یم میدار -

 کجا ؟  یگ ینم یول... نه  -

 ... یفهم یصبرکن خودت م -
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 ...داره  یمناسبت هیمحراب خان گفتن  -

 ...گه  یخارونه و م یسرشو با انگشت م پشت

 ...میخواستم دور هم باش!  ینه بابا مناسبت چ -

 م؟یریکجا م میخودت، الاقل بگو دار لی، باشه م یبگ يخوا یپس نم -

ــعز - ــ،  زمی ــاغ کوچ هی ــب ــب کی ــهر، ز رونی ــش ــلوغ نم ادی ــه،یش ــد ش ــردم ،  روزی رزرو ک
 ... نینگران نباش ادی یخوشتون م

 ... نداره پسر عمو ، من همه جا خوشم  یمن فرق يبرا -

ــآره ر - ــم زهی ــ زهی ــ  یم ــا خوش ــه ج ــم توهم ــانومن  ،یدون ــازده خ ــون  ش ــا بهش ــه ج ــه هم ک
 ... گذره  یخوش نم

 ...گذره ، بسکه نکبت گنده دماغ  یسرم ، به درك که بهش خوش نم يفدا -

دم ســمت  یکنمــو نگــاهمو مــ یمــ يمــدل حــرف زدنــاش عــادت دارم، خنــده محــو نیــا بــه
 ... جاده 

 !ستیانگار نفساشم ن یاون سکوت مطلق داره، مطلق مطلق، حت یول

ـ   یبـه حومـه، دور آخـرو کـه مـ      میرسـ  یمـ  مویشـ یشهر دور م از جـاده   هیـ بـه   میرسـ  یزنـه م
ـ پـر درخـت، عاشـق ا    یول یخاک ـ  دهیمـدل جـاده هـام کـه نـور خوشـ       نی شـاخه هـا رد    نیاز ب

 ... ادی یحاله مانند به نظر م یو همه چ شهیم

ـ پ مـو یکن یپارك م نویماش ـ تـو دل   یرسـتوران سـنت   هیـ ،  یقشـنگ  يفضـا . میشـ یم ادهی بـاغ   هی
 ... ست،یاون اطراف ن يادیز نیپر درخت، ماش

  میافت یرنو ماهم تماشا کنون پشت سرشون راه م یجلوتر م پسرا

ـ   یکه محـراب اشـاره مـ    یتخت يرو تـا چنـد تـا     یدورو برمـون خلـوت ، حتـ    م،ینیشـ  یکنـه م
 ... یتخت اون طرف ترمون هم خال
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 يرجـو ! ادیـ چرخونـه و مضـطرب بـه نظـر م     یمحـراب کـه مـدام سرشـو مـ      یره پ یم هواسم
ــه ز  ــه نش ــه متوج ــک ــ ری ــر م ــگ ینظ ــچ رمش،ی ــتگ يزی ــهینم رمیدس ــار   ش ــرم ناچ ــر س و آخ

 ...رمیگینگاهمو ازش م

 ؟ يجاست مارو آورد نجایآخه ا امیت -

 گهیکنه و م یاخم م امیت اد،یکالفه و معذب به نظر م صداش

 ...خوب که  یلیپسر؟خ هیمگه چ -

 هست؟ تیدوتا دختر همراهمون حال -

 ؟ یعنی میبوغ نجایا منو تو دیببخش -

 ؟ یش قهیبا مردم دست به  نجایا یبشون نارویا يخوا یم -

ــ     -  ی، حـاال کــه خلـوت کســ   یکنــ یشــلوغش مـ  يخـود  یتـو حالـت خــراب هـا چــرا انقـدر ب
 ... به کارمون نداره يهم کار

 ... ارهیجور جاها ب نیداره ا یابله آدم خواهرشو ور نم اد،ی یبدم م نشیاز هم -

، از  يادیـ کنـه، متعصـب ز   ریـ چرخـه ، خـدا آخـرو عاقبـت امـروزو بـه خ       ینـا مـ  او نیب نگاهم
خــوام بــه اون روز  ینمــ دم،یــشدنشــو بــه چشــم د یوحشــتناکش ، تــا حــاال عصــب ياون مــدال

 ... کشم  یم نیزم ي، کالفه پاهامو رو رزهیفکر کنم، اعصابم بهم م

ــ دستشــو ــه و رو یمشــت م ــم يکن ــ زی ســرخ شــده، سرانگشــتاش  يکــه رو يذاره طــور یم
ــاال مــ ــ یسرشــو ب ــه مهتــاب کــه مثــل مــوش گوشــه صــندل  ارهی ــ یکــز کــرده نگــاه یو ب  یم

ـ  ـ ل ی، عصـب  ارهیـ شـو جلـو تـر ب    يکنـه تـا روسـر    یندازه و بهش اشاره م ـ م يآب رو وانی  زوی
ـ      یده و بعد کل یتکون م باشـم   يکـنم عـاد   یمـ  یچرخـه، سـع   یتعلـل نگـاهش سـمت مـن م

... 
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ــ بــره ،  یو ضــربان قلبمــو بــاال مــ شــهیشــماش دود مشــعله ور چ شیهمــه تالشــم بــا آتــ یول
ـ   رمـو یگ یلبمو بـه دهـن مـ    ـ مـونم،   یمنتظـر م نـدازه و اخمشـو    ینگـاه تنـدو گـذرا بهـم مـ      هی

ـ کنـه و   یم شتریب  لیـ متما گـه یطـرف د  هیـ بـه   "بنـده و روشـو کـامال    یلحظـه چشماشـو مـ    هی
 ... کنه  یم

خــواد، بــه  یرامــش مــشــدم، دلــم آ یعاصــ گــهیهمــه کــوبش قلــبم د نیــکــنم از ا یمــ یپــوف
 ؟ يجازد يزود نیبه هم"خندم  یخودم م

 يکنــه، بــو یگارســون غــذارو ســرو مــ رم،یــگ یضــرب مــ نیزمــ ينــوك انگشــت پــام رو بــا
 !اشتهام انگار یب یول رسه،یخوش غذا به مشامم م

ســردرگم  دیخــوام معــذبش کــنم، هنــوز کالفســت، هنــوز شــد یکــنم، نمــ ینگــاهش مــ نــرم
!!! 

 ی، ولــ ســتیش ن یحواســم پــ شــم،ی، تــو ســکوت مشــغول خــوردن مدم یادامــه نمــ نگــاهمو
!!! 

ـ  وانیـ ل با ـ   زیـ م يکـه رو  یآب ـ   يزیـ گر گـه یشـه ، د  یپخـش م دلـم   سـت، ین یتـوجه  یواسـه ب
 شد؟ ينطوریلرزه، چرا ا یم

 شد محراب خان؟  یچ -

ــ دســتمال ــر م ــ عیداره و ســر یب ــ  یشــروع م ــاب م ــه خشــک کــردن، مهت ــه و ب ــده ،  یکن خن
 ... اممیت

 ؟ ير؟ چرا دستو پاتو گم کردچته پس -

 !نگاه کنه يا گهیجور د ستیتند، انگار بلد ن ياز اون نگاه ها بازم

 ... تا خودم نبستمش  ام،یدهنه تو ببند ت -

 ...زنه تو چشماش  یو زل م شهیخشک م امیت يلبا يرو خنده
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 ؟ يدیرو د یشده محراب کس یچ -

 ... گهیم آرووم

 ! ستمیهنوز مطمئن ن -

ــت ــر امی ــهیم س ــو  چرخون ــ  هی ــراف م ــه اط ــر ب ــب  ینظ ــراب عص ــدازه ، مح ــ ین ــراق م ــه  یب ش
 ...طرفش 

 همه بفهمن ؟ يخوا ی؟ م یکن یم کاریچ يدار -

ـ   شـو یگـه و گوش  یم نویا ـ داره و  یبـر م ـ    نـدازه یبهـش م  ینگـاه  هی کنـه بـه    یو بعـد شـروع م
 ...باره  یاز سروروش م یکالفگ بیعج ینوشتن،ول

 ...شمیمخم  زیم يرو اموی یم جلوتر

 شده؟ يزیچ -

ــ ــ یبرم ــه ،  یگــرده و نگــاهم م ــکن ــثان هی ــ  هی ــو نگــاهم گــره م ــاره  ینگــاهش ت خــوره و دوب
 ...دزده  ینگاهشو م

 ... نجایا میمد ویم دینبا -

 ؟ نیگ ینم یچیشده مگه؟ چرا ه یچرا ؟ چ -

ـ  سـتم، یدختـر، آرووم بـاش، هنـوز مطمـئن ن     سیهـ  - ـ  کـنم یحـس م  یول  یلــیکـه خ  ينفـر  هی
 ...پشت سرتو نشسته  زیاالن سر اون م میلشسالِ دنبا

 ...دم یدارم، آب دهنمو آرووم فرو م بیوحشت عج زایچ نیلرزه، از ا یم بدنم

 ...بمونم  نجایخواد ا یترسم ، دلم نم یمن م -

ـ  چشماشو دستاشـم   ره،یـ گ یو لبشـو بـه دهـن مـ     کنـه یبنـده و سرشـو بـه آسـمون بلنـد م      یم
 ... مشت شده و قرمز 

 خطرناکه ؟ یلیکار کرده مگه ؟ خ یداداش چ -
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 ...دم یگوش نم شنهاداتتیبه پ گهیبار د رممیکنه، بم کارتیخدا بگم چ امیت -

 !باشه  نجایاالن ا وونیح نیدونستم، ممکن ا یآخه من چه م -

 ... یبدون نویا يکه بخوا یدون یم یتو چ -

کنـه   یمـاهم اشـاره مـ   و بـه   ارهیـ ، سرشـو جلـو م   رهیـ گ یکنه و روشـو ازش مـ   یم یاخم امیت
 ...میایب کیکه نزد

 ...زنم بهش  یمظلوم زل م شه،دوبارهیم کیتلخش دوباره نزد عطر

 ...گم  یم یچ دینیبب نیخوب گوش بد -

 ... من سرا پاگوشم یدونم ول ینم مهتابو

 ... نیبر دیاالن با نیهم -

 گهیو م کشهیتوهم م یاخم مهتاب

 !هم تموم نشده  ماکه هنوز غذامون! میکجا بر م؟یبر -

 کنم؟ تیحال دیبا گهیزبون د هیبه  ،يبر دیبا یعنی،  يبر دیگم با یبهت م -

 شده؟ یچ نیبگ "قایدق نیخوا ینم -

 ...نــــه  -

ــ خکــوبیاش انقــدر قاطعانــه و محکــم کــه ســرجام م نــه ــ یشــم، پــوف یم  قهیکنــه و شــق یم
 ...ندازه ینگاه گذرا م هیخارونه و  یشو با انگشت اشاره م

ـ  یقاچـاقچ  هیـ بـه نفـع خودتـون ، اون     نیکمتر بـدون  یهرچ - کـه شـما    یینـه اون مـدال   ی، ول
 ! نیکن یفکر م

 ه؟یچ یمگه قاچاقچ! ؟ یچ یعنی -

 ... گهیم یده ، مردد ول یم رونیو نفسشو پرصداب کشهیم شیگوشت يبه لبا یدست

 ...آدم  -
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ــنم ــ  ده ــده و دارم حرف ــاز مون ــ  یب ــنم حالج ــو ذه ــه زده ت ــ یرو ک ــنم  یم ــاقچ"ک ! آدم  یقاچ
 ! ... من  يخدا يوا

 ...بشه  يریممکن درگ م،یوقت دنبالش یلیخ م،یخبر بد دیمابا ن،یحاال بر -

رفــتن  يبــرا میقــانع بشــ نکــهیفقــط واســه ا نقدرشــمیبــده ، هم يشــتریب حیخــواد توضــ ینمــ
ــ ــ حیتوض ــ   یم ــه س ــت ب ــاب دس ــت   نهیده ، مهت ــه پش ــرده ب ــق ک ــندل یو ب ــتک شیص داده،  هی
 ...گهیم زویم يرو شهیمخم  یعصب

 ... امروزمون  حیاز تفر نمیا ایب -

ـ  ـ    یم ـ    ره،یـ گیمـوقس، جوابشــم م  یدونـم اعتراضـش ب  زویــم يکوبـه رو  یمحـراب مشتشـو م
 گهیم

ــاز  - ــه ب ــت بچ ــتین ياالن وق ــ  س ــون م ــا دم در همراهت ــاب ، ت ــ یمهت ــه  ام،ی ــیب ــه  یک از بچ
 ... نیریباهاش م یحرف اضاف چیبدون ه رسه،یم گهیربع د هیدادم، تا  غامیپ

 ... ادامه

 ...گه ینم يزیو چ رهیگ یروشو ازش م مهتاب

 مفهوم بود؟ -

 ...کنه  یسکوت م بازم

 ...کردن قالبم  یبنده در معرض ته شه،یم شتریتحکم صداش ب نباریا

 ...بله داداش بود -

 ...مجسه شدم  هیبه من، شب کنهیم رو

 ؟ یشما چ -

 ...گمیو چهره صدپله مسخره تر م زونیآو ییباگرد شده و با ل يبا چشما همونطور

 ... "بله ، کامال -
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ـ  یب دیکنم، شا یم یحس هی خنـده   هیـ کنـه تـه چشـماش     یامـا حـس مـ    طیتـو اون شـرا   یمعن
ـ نزد امیـ ده و سرشـو بـه گـوش ت    یتکون مـ  يخاموش ، سر ـ  کی فهمـم   ینمـ  گـه یکنـه، د  یم

 ...هواست  یاون خنده ب ری، ذهنم فقط درگ شهیم یچ

 ...مونه یثابت م یگوش يضرب گرفته ، نگاهش رو زیم يشتاش روانگ با

ــ  - ــد ش ــد بلن ــاکمتر نیاوم ــوجه  نیو ب ــب ت ــ  یجل ــون راه ــد  یاز هم ــه اوم ــرد نیک ،  نیبرگ
 ... نیراه نزن نیب یحرف چیه یول م،یای یماهم پشت سرتون م

ـ   شـمو یازجام بلنـد م  آرووم  يخـوام کـه جلـوتر بـره و مـن بـه دنبـالش و طـور         یاز مهتـاب م
 ...میگرفت دهیحضور پسرا رو ناد مویرفتارکنه که انگار مشغول حرف زدن باهم

ــا اخــم پشــت ســرمون راه مــ یشــو مــ یآفتــاب نــکیع  یافتــه، حــتم دارم اون عوضــ یزنــه و ب
راحــت از کنــارش رد  یلــیچــون خ دهیــند یاالق بــا لبــاس شخصــ ایــ دهیــتــا حــاال اونــا رو ند

 ...کنن یشنو ظاهرشون رو هم حفظ م یم

ــ ــ یوقت ــو میرســ یم ــدر  يجل ــز مشــک هی ــا ش یبن ــامال يهــا شــهیب ــو يدود "ک ــاغ  يجل در ب
محــراب  اد،یــ ینمــ رونیــخــودش ب یده ولــ یمــ نیهــا رو پــائ شــهیش کــمیراننــده  ســتاده،یا

 ...میخوام که سوار ش یکنه و از مون م یدر عقبو برامون باز م

ــر ــ  پس ــب م ــو عق ــ یسرش ــت ع ارهی ــکیو از پش ــدود ن ــالم شی ــ یس ــاهم  یم ــر ده و م باس
 ...مید یجواب م

 ... نظر داره  ریو دورو برو ز ستادهیا رونیب امیت ی، ول شهیسوار م محرابم

 فربد جان ؟ یخوب -

 ... ممنون جناب سرهنگ  -
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هــم  "بایگــن، پســرتقر یمــ يزیــدر گــوش هــم چ واشیــدنــو  یمــ يدســت مردونــه ا بــاهم
ـ  یبـه نظـر مـ    امیسنو سال ت ذبسـت، بـازم ماسـتا رو    ، امـا مثـل خـود محـراب اخمـو پـر ج       ادی

 !کرد سهیک دیبا

کنــه  یداره و رو مــ یبــر مــ شــونشیپر يچشــما ياز رو نکــویگــرده پشــت ســرش، ع یبرمــ
 ...به من 

ـ   یفربد شما رو م - ـ  یرسونه خونه، مهتـاب م ـ  ادی تـو ، خونـه شـما امـن تـره، کنـار هـم         شیپ
 هیــچـه بــا  از ب یکــیکنــه،  بتـون یتعق یکــی مویشــده باشـ  یی، احتمــالش هسـت شناســا  نیباشـ 
 ...ده  یم کیدم خونه کش میگرد یتا ما بر م ادوی یپشت سرتون م گهید نیماش

کنــه، اشــک تــو چشــمام جمــع  یمضــطرب نگــاهم مــ... نطــوریلــرزه، لبهــامم هم یمــ چشــمام
 ... شده 

ـ دار اطیـ افتـه، مـا فقـط محـظ احت     ینمـ  یاتفـاق  چیترمه جـان، هـ   یبترس ستیالزم ن - همـه   می
 ... میریگ یاحتماالتو درنظر م

 ..، مهتابم رنگ به رو نداره  رهیگ یمهتابو م دست

ــاش خــانم، نمــ زمیــمهتــاب عز - ــ ی، آرووم ب ــاگــه خ ن،یکــدومتون بترســ چیخــوام ه از  المی
ــ  ــ  يذارم رو یطـرف شــما راحــت باشــه تمرکزمــو م  ینمــ نیکـارم ، امــا اگــه بــدونم نــا آرووم

 ؟ نیفهم یتونم ، م

 نهیزه، تــاب نگاهشــو نــدارم، قلــبم بــاز تــو ســلــر یگــه، دلــم مــ یآخــرو رو بــه مــن مــ کــالم
ـ  ریـ سـرمو ز ! کوبـه ، گلـوم سـفت شـده بـاز      یمحکم م نگـاهمو   يخـوام تمنـا   ینـدازم نمـ   یم

 ... نیبب

ــ  - ــد جــان، جــون شــما و جــون دختــرا، نم ــرو فرب خــوام آب تــو دلشــون تکــون بخــوره،   یب
 ...مراقب باش  یلیخ
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ــو ــ استرس ــ  یحت ــداش م ــونم،فکر ا یاز ص ــهیخ ــ نک ــواد ا یم ــایخ ــا   نج ــه وب ــبمون ــت  هی مش
ــرم کنــه ت وونیــح ــ رهیــدســتو پنجــه ن ــ یپشــتمو م ــه، کــاش م تونســتم بهــش فکــر  یلرزون

 ...نکنم

ــاب ــو مــ  مهت ــگ یدستش ــو مــ  يو رو رهی ــر  یدستش ــو س ــه ، دستش ــس م عیبوس ــهیپ و  کش
 ...ذاره  یسر مهتاب م يدستشو رو

 ... کارو نکن  نیوقت ا چیه گهید -

 ...شه  یجدا مگه و ازش  یم یبا بغض چشم مهتاب

کنمــو  یشــده، نگــاهمو ثابــت مــ ی، بــه هــر جــون کنــدن شــمیتحمــل نــدارم دارم خفــه م تــابو
 گمیم

 ؟ نیبمون دیشمام با "، حاال حتما ییآخه تنها -

 ... شهیم بتیبار نص هی یخنده از اون قشنگاش که سال یم

ــانو تنهــا - ــه ترمــه ب ــا "احتمــاال ان،یــبچــه هــا دارن م شــه،یکــه معلــوم نم یین  قــهیچنــد دق ت
ــ  رسن،بعدشــمیم گــهید ــا واســه هم ــارا نیم ــ یضــربت يک ــد میتعل ــه،ید میدی ــازه اصــال گ  "ت

 ینمــ رونیــب یراحتــ نیــبــه ا "آدم اصــال نیــا انــه،یحــدس مــن درســت باشــه  ســتیمعلــوم ن
ــاد،بعی ــ دی ــه   یم ــم خــودش باشــه ، اون ب ــادون ــ نی ــو یراحت ــونش ب ياز ت ــل ــ رونی ــ ینم  اد،ی

 ...ه منم راحت ش الیزودتر، تا خ نیبر

 یخــودم بــر مــ م،یافتــ یکنــه، و راه مــ یمــ یسفارشــات هیــ عیبــازم ســر ادویــ یجلــو مــ اممیــت
 !!!مونه  یگردم اما قلبم همون پر تبش جا م

ـ " رمیـ گیشو تو دسـت محکـم م   يادگاری حیتسب ـ  ای ـ ... الـ ـ  ای ـ ... الـ ـ  ای ،سـرمو بـه آسـمون    ... الـ
ـ   یکـنم چـرا شـو نمـ     یبلند مـ   "کنـه  یدتـر اجـابتم مـ   زو ينطـور یکـنم ا  یحـس مـ   یدونـم ول
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ــه خــاطر بق  گــهید يخــودت هواشــونو دار ــه ب ــه خــاطر مــن تنهــا ن ــ، ب کــه چشــم  ییکســا هی
 ... داشته باش  وهواشو ن شتریب ایخدا... انتظارشونن

 ... زهیریو افکارمو بهم م شهیپسر بلند م يصدا

 از کدوم طرف خانم ؟ -

 !؟ یچ -

 ...برم  یاز کدوم طرف دیبا دمیپرس -

 ...سمت نواب  دیبر "ه، لطفاآهان بل -

ـ بهـش م  آدرسـو  ـ ا صـت یدونــم خوص ینمـ  شـم، یسـاکت م  دموی رو  ییکســا "کـال  ایـ شـغل   نی
کلمــه  هیــ یحتــ... مغــرور، خشــک و پــر جذبــه ! مثــل خودشــن "قــایکنــه کــه دق یانتخــاب مــ
 ... ستیتو جمالتش ن ریانعطاف پذ

ـ  شـم یم یعصـب  د،یترمـز شـد   هیـ اونـم بـا    سـته، یا یدر خونه م يجلو  یتشـکر خشـکو خـال    هی
ـ  یکنمو م یم ـ با "امـا ظـاهرا   شـه یبـاورم نم  رون،یـ ب امی خونـه   يبـاور کـنم همراهمـون تـو     دی

 ...  ادیخواد ب یهم م

 ...گه یزنه به پهلوم و آرووم م یچشماش، مهتاب م يهنوز رو شیدود نکیع

 ...بده خدمت آقا ، چه رو دارم هست به خدا يزیچ يآفتا هی -

 !اداشت بهش سفارش کردهزشت، البد خان د سیه -

 ...بگه تو خونم باهاشون برو دمیمن نشن -

 ...کنه یم اطیخوب حاال توهم، جرم که نکرده داره احت یلیخ -

 ...سمت اتاق خوابم  رهیو م شهیم الیخ یب گهید مهتاب

 ؟ ارمیبراتون ب نیدار لیم يزیچ -
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ــه فکــر نکــنم ابــدا شــهیم مجبــور ــش بخــواد اون ع "وگرن ــرداره  يواز ر نکــویدل چشــماش ب
 ... 

ــ  یصــورتش ثابــت مــ يرو نگــاهم ــ یمونــه، قــد خــود محــراب جــذاب ول روح،  یچشــماش ب
 ... اما 

ـ بـه نظـرم غ  ! اون زخم کنار چشمش  اما ـ  یمـ  يعـاد  ری ـ  هی، شـب  ادی  ادیـ ز! انگـار  یسـوختگ  هی
ـ   یتو چشـم نمـ   کـنم نگـاهمو از اون نشـونه بـه چشـم       یمـ  یمتفـاوتش کـرده ، سـع    یزنـه ول

 ! کنم تامعذب نباشه لیچپش متما

 ... نیبهم بد يفنجون چا هیشم  یممنون م -

 ... کنم  یاالن آماده م -

 دایــداشــته باشــه، حـاال حــتم پ  یکنــه چهــره مهربـون  ینمـ  یســع یحتــ گـه، ینم يا گــهید زیـ چ
ـ کـنم ا  یم ـ  نمی ـ ت يآموزشـا رو  نیـ از آموزششـون بـوده، فقـط مونـدم چـرا ا      یجزئ  ياثـر  امی

 !!!نذاشته 

 !!!خودم زیفرق داره ، چون داداش عز هیدم، اون با بقخن یدلم م يتو

ــ ــو یم ــا مــ   يرم ت ــپزخونه از اونج ــوزش رو بب    یآش ــات مرم ــوز حرک ــونم هن ــت ، داره  نمی
 ... کنه اما از نوع مردونش  یم يکنجکاو

قــد چشــماش بهــش  "دونــم محــراب قطعــا یمــ نکــهیکــنم، بــا ا یآمــاده مــ يچــا هیــ عیســر
 نجــایخــواد زودتــر از ا یمعــذبم ، دلــم مــ کــمیه امــا اعتمــاد داشــته کــه مــارو دســتش ســپرد

 ...بره

 ... کنم یذارمو منتظر نگاهش م یظرف شکالت جلوش م هیرو با  يچا

 ومد؟یدوستتون ن -

 ... کنه  یشو مزه مزه م ییندازه و چا ینگاه بهم م هیاستفهام  با
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 ...گم  یمراقبمون باشه رو م ادویکه قرار بود پشت سرمون ب یکس -

 یعنـ یبـود،   ازیـ بهشـون ن  شـتر یان، بلـه ، فرامـوش کـردم بگـم، همونجـا مونـدن،اونجا ب      آهـ  -
 اومد ؟ یپشت سرمون نم یکس نیمتوجه نشد

 ...  میمتوجه بش دیکردم نبا یمن فکر م -

 ...ذاره  یم زیم يخنده و فنجون رو رو یچشماش م ته

 .. . نیتون قابل تحس یزهوشیگم ، ت یم کیبهتون تبر ن،یگ یدرست م -

 ...نگفتم  یخاص زیچ -

 ...زنه  یم ادی، چشماتون فر ستیهم الزم ن یخاص زیچ -

ــت ــیخ درس ــب یل ــ  هیش ــراب ، ول ــال یمح ــوم "اص ــع    تیاون معص ــوش خل ــداره ، جل ــاهو ن نگ
 ... اما گستاخ هست ...  ستیصالحم انگار، نگاهش هرزه ن

 !نباش دنبال واژه  فمیتوص يپس برا م،یباش رینفوذ ناپذ میادگرفتیما  -

ـ  کهی ـ    اتمویـ خـورم، داره ذهن  یم ـ      یبـه چـالش م کـنم   یکشـه، در مقـابلش احسـاس ضـعف م
 ...ذارم یرو کنار م یسیکشمو رودربا یاخمامو توهم م!بفهمه  نویخوام ا یاما نم

 ن؟یباش نجایا دیبا یحاال تا ک -

 گهیم یندازه و با لحن تلخ یپاش م يرو پاشو

 ...که الزم باشه  یتا زمان -

 ...  نیصدام بزن دیخواست يزیبه درسم برسم، چ دیبا اجازه من باپس  -

 ...نیبه کارتون برس نیتون یم ن،یمعذب باش ستیالزم ن -

ــر ــمیم يکف ــ  "ش ــره ب ــ یپس ــتور م    یمعن ــودم دس ــه خ ــودم ب ــه خ ــو خون ــت ــو از  "دهی فنجون
کـنم، تـا حـاال     کـار یچ دیـ با "قـا یرم سـمت آشـپز خونـه، مـرددم دق     یدارمـو مـ   یجلوش برمـ 
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ـ   یطیشرا نیهمچتو  ـ     الیـ خ ینبـودم، ب  یلـ یشـم، دغدغـه هـام االن خ    یفکـر کـردن بـه اون م
 ... ذارم  یگردمو جلوش م یآب بر م وانیل هیاز اونن، با  ییرایمهم تر از پذ

ـ  سـت، یرم سـمت اتـاقم ، دل تـو دلـم ن     یگمو م یم ياجازه ا با خـوام بـدونم اونـا تـو چـه       یم
 ... ستین دنیفهم واسه یراه چیه "فعال یهستن ول یتیوضع

  گهیکنه و م ینگاهم م...خونه  یداده و جزوه م لمیتخت  يرو مهتاب

 رفتش؟ -

 ...دارن  فیتشر نیهنوز همون پائ زمینه عز -

 ...  ادی یرو داره ازش خوشم نم یلیخ -

 ... رهیولش کن حرفشو نزن، داره جون از حلقم در م -

 ؟ یگ یبه خاطر اونا م -

 !فتهیب یترسم براشون اتفاق ی، م شهیم ینم چدو ینم گه،یآره د -

 یعنــیآدم  یگفــت قاچــاقچ یگــم ترمــه ، مــ یحــرص نخــور، مــ يخــود یبــ شــهینم يچــز -
 بدنشونو ؟ ياعضا ایبره  یورو اون ور م نیآدم ا

 یبــود وقتــ ومــدهیبخشــش فکــر نکــرده بــودم، بــه نظــرم ن نیــبــه ا کــنمینگــاهش م مبهــوت
کــنم  یبدنشــون هــم جــزء ش باشــه، حــس مــ يممکــن اعضــا یعنــیآدم  یگــن قاچــاقچ یمــ

 ... دهیو تکونم م ارهی ی، مهتاب دستشو جلو م دهیرنگ پر

 ؟ یترمه خوب -

 !!!وحشتناك  یلیوحشتناك مهتاب، فکر شو بکن، خ یلیخ -

 ... دمید لمشویمن ف -

 ... دوزم  یگرد شدمو بهش م يچشما

 !مستند؟ -
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 ؟ ینیبب يخوا یاوهوم، م -

 ...که گفته  یلمیسراغ ف رهیراست م هیو  ارهی یم شویمونه و گوش یجوابم نم منتظر

 ...نگاه ترمه  -

ــمم ــ  چش ــت م ــه رو یثاب ــزرگ گوش  يمون ــفحه ب ــویص ــ  ش ــنم م ــرزه،  یت ــل ــه زور  هی زنِ، ب
ــ یگرفتنش،دســتو پــا مــ ــ ياعتنــان، رو یزنــه ، بهــش ب ــ ییصــحرا یمارســتانیتخــت ب هی  یم

 ... اد،ی یخوابوننش ، نفسم بند م

ـ دارنـو از ز  یچـاقو بلنـدو بـر مـ     هینده زنده طور ز همون ـ نافشـو   ریـ گلـوش تـا ز   ری سـره   هی
ــ درن،یــم ــه کــه فــوواره م ــه، از خــون ب یخون ــزن ــنم  زارم،ی ــت ــا ا خی ــده، ب  نکــهیکرده،حــالم ب

ــبال ــد "خودشــم ق ــ دهی ــازم از چ یول ــب ــو يزی ــه جل ــ يک ــاق م ــش  یروش داره اتف ــه رنگ افت
 ...کنم بهش یرو م یپربده، عصب

 ... مزخرفاتو  نیه سرت، جمعش کن ازده ب ،یروان -

 ... دیترمه، قشنگ شمکشو در يدید يوا -

ــ  گــهیبســه د - ــه خــدا داره حــالم بهــم م ــخــوره،  یمهتــاب ب ــاره د هی ــا گــهیب ــاتو  نی مزخرف
 ... کنم  یخفت م ينشون من داد

 ...ندازه یخنده و دستم م یبهم م یول دهیترس خودشم

 ... بچه ننه ترسو -

 ...امی یم رونیاز اتاق بکنمو  یم یاخم بهش

ـ    مهمونمـون   شیمبـل نشسـته و بـه پشـت     يچـون ثابـت رو  !  دهیـ انگـار خواب  یهنـوز هسـت ول
 ...زنم  یم يداده و چشماشو بسته، تک سرفه ا هیتک

 ... نهیشیکنه و صاف م یباز م چشماشو

 ؟ نیهنوز نرفت -
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 مزاحمتون هستم ؟ -

 ؟ نیالزم ندار يزیچ ،یچه مزاحمت ر،ینخ -

 ...ممنون نه  -

 ... کنم  یخواهش م -

ـ  یمـ  شیآالرم گوشـ  يصدا ـ  ینگـاه  اد،ی  یکـه اومـده رو چـک مـ     یامیـ پ "نـدازه و ظـاهرا   یم
 ...رهیگیکنه ، تماس م

 سالم ، چه خبر؟ -

 ...چهره ش آرووم  یول!گه  یم یو داره چ هیدونم مخاطبش ک ینم

تم از جـامم جـم   دربسـت نشسـ   نجـا ی، بنـده هـم هم   سـت ین يخبـر  چیراحـت، هـ   التینه خ -
 ...نخوردم 

ــم حدســم ــد م  رهی ــه خ شــه،پسیســمت محــراب، ناخودآگــاه ضــربان قلــبم تن ــب گذشــته  ری
 ... ستیاز استرس ن يچون تو مکالمه شون اثر

 ...خداحافظ  "، فعال گمیباشه بهشون م -

 ...گهیکنه و روبهم م یو تماسو قطع م گهیم نویا

 ...نه  ایهست  یست بدونه مشکلخوا یگم، م یمحرابو م...جناب سرهنگ بود  -

 ،طرف خودش بوده؟ دیاوهوم، کارخودشون به کجا رس -

ــ یحیدونــم توضــ ینمــ قیــدق - ــداد ،ول ــ یمشــکل "ظــاهرا ین ــبا گــهیمــن د ومــده،ین شیپ  دی
 ...راهن  يبرم، محراب گفت تو

 ...  نیممنون لطف کرد... باشه  -

ــنکــردم ، وظ يکــار - ــود، محــراب چــ فی ــانو صــداتون کرد،آهــان یب ــه ب ترمــه ! گفــت ترم
 ؟ ستین يبانو امر
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 ...رمیگیخودم رو م ياما جلو رهیگ یم خندم

 ...ممنون  یلیخ ر،ینخ -

 ...بااجازه، روز خوش  -

 گهیم یگرده و با لحن خاص یخوام بدرقش کنم ، بر م یم

 ...، خودم راهو بلدم  ستیالزم ن -

 ...نیهر طور راحت -

 .. نیکن یخوش اخالقم خداحافظاز طرف من از اون خانم  یراست -

ــه ــ بل ــم تلخ ــ یچش ــ  یم ــو جــام م ــو ت ــتم،اونمیا یگم ــهید س ــ گ ــه نم ــکر  یادام ده و خداروش
 !ذاره یتنهامون م

ــ ــ  یم ــاق پ ــردم توات ــوام برگ ــ   شیخ ــگ م ــن زن ــه تلف ــاب ک ــ  یمهت ــه م ــا عجل ــوره، ب رم  یخ
 ...سمتش

 ... دیالو بفرمائ -

 ؟ ییالو ترمه جان تو -

ــبس م نفســم ــ شــهیح ــرمم م ــ ی، ش ــ  ادی ــم م ــه دل ــا ت ــوام  ی،ام ــکیخ ــانم، آره  یواش بگــم ،ج
 گم یبه جاش م یول...خودمم 

 ؟ نیای یم یشد ، ک یشما؟ چ نیبله خودمم، خوب -

ــکل - ــتین یمش ــاش دار   س ــان آرووم ب ــه ج ــترم ــردیبرم می ــرفتم    میگ ــابو گ ــماره مهت ، ش
 ...نیدونستم االن نگران یخاموش بود، مجبور شدم زنگ بزنم خونه م شیگوش

 ...حالمو  یفهم یره نگرانم، چه خوب مآ...

 حاال خودش بود ؟ م،یدلواپس بود ن،یخوب کرد -

 ... دمیم فیبرات تعر اتشیخونه با جزئ میای یعجله نکن، حاال م -
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خونمــو بــه رخــم بکشــه، امــا  يکنجکــاو يخــواد درصــد بــاال یهمــراه ، مــ یبــا شــوخ لحــنش
ـ        ینم  نیهمـ ... نـه   ایـ بـدونم سـالمن    خـوام  یدونـه مـن فقـط کنجکـاو خودشـو چشماشـم ، م

 ...کنه  یمو ارضا م يتا ابد کنجکاو

 ... باشه ، منتظرم  -

 رفت؟ یفربد ک یراست -

 ...االن نیهم -

 ... نیحال بازم مراقب باش نیباشه ، با ا -

مهتــاب ،  شیرم پــ یخنــده لبــاهمم ، مــ یچشــمام مــ کــنم،یگمــو تماســو قطــع م یمــ یچشــم
 ... رو االن دوست ندارم  ییتنها

 باالخره رفت؟ -

ــدون  - ــه ب ــازه اگ ــه پ یآره ، ت ــامیچ ــتاد  یغ ــرات فرس ــم ب ــوش   ... ه ــانم خ ــه اون خ ــت ب گف
 ... اخالقم سالم برسون 

 ...خوام نرسونه مگس مزاحم  یم -

 ...شم  یاتاقم م يکنمو مشغول جمع آور یم يا خنده

ــ ــ  هی ــ یدوش آب ســرد حــالمو جــا م ــه کوچ اره،ی ــا حول ــ کیــموهــامو ب حمــوم  بنــدمو از یم
رمــو حولــه رو از  یمــ نــهیآ يجلــو ســت،ین شــمیخداروشــکر اون مخــل آسا ام،یــ یمــ رونیــب

ـ   ییبـه چشـما   شـم، یم قیـ دارم، بـه چهـره م دق   یسرم بر مـ  يرو شـون داره کـم    یتـاب  یکـه ب
 کـنن، یتـب دار شـدنو دارن تجربـه م    حـس کـه کـم کـم     ییو بـه گونـه هـا    شـه، یکم نمودار م

ـ تازگ شـکم یاز خودم خجالت م ـ تـونم بـه چشـمام دق    ینمـ  ای ـ  دیشـم، شـا   قی جـور شـماتت    هی
ـ  میکـه مبـادا تلـخ ادامـه بـدم، سـع       زنـه یم بیجور نه هی ای  يکـنم کـه روحـم خاکسـتر     یرو م
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ـ دونـم ا  ینم ینشه ول تـونن تـو وجـودم     یکشـدار تاکـه مـ    يتمناهـا  نیـ ممتـدو ا  يکوبشـا  نی
 ... خوام فقط و فقط از خودش  یبمونن ، کمک م اموشخ

ــه ــ م يرو از رو حول ــر م ــام ب ــ  یوه ــده ول ــه ش ــش گرفت ــ  یدارم، آب ــداره، م ــوز نم ــوام  یهن خ
 ... رسه  یسشوارش کنم که مثل عجل معلق سر م

 تو؟  يچطور -

 ... مونم  یخوب م یرفتار کن زادیاگه مثل آدم -

 ...ترمه  ایچندش -

 ؟ یشیم یباشم راض ونهیکنم قابل نداره ، مثل تو د یخواهش م -

 ... ستیبدم ن يع بدموض رییتغ یکمیآره خوب  -

 ... کنمیاوهوم بهش فکر م -

 ... یکن یم یکار خوب نیآفر -

، چشــمام  چــهیپ یکــه صداشــون توخونــه مــ میــد یبــه جــرو بحــث ادامــه مــ میــدار همچنــان
 ...افته  یشه و دوباره استرس به جونم م یگرد م

 ؟يدیجن د هویچت شده  -

، تـو بـرو االن مـنم     يکـرد  یجـ داره هنـوز موهـامو خشـک نکـردم بـس کـه ورا       یچه ربطـ  -
 ... امی یم

ــا ابروهــا یکمــی  یمــ شیمشــک يموهــا يکنــه و شالشــو رو یبــاالداده نگــام مــ ییمشــکوك ب
 ... رهیم رونیندازه و ب

ــ یســع ــ یم ــ یکــنم آرووم باشــم ، ول ــردار خــوب  چیقلــبم ه ــان ب  عیســر ســت،ین یوقــت فرم
 ...رم  یم رونیرسمو ب یبه خودم م یکمیکنم  یموهامو خشک م
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ــ ــا  يداص ــده ه ــش خن ــش غ ــت يغ ــ   اموی ــرده، ول ــر ک ــالنو پ ــاب س ــ ياون رو یمهت ــل  هی مب
 ...کنه  یداره تماشاشون م نهینشسته و دست به س

 ... سالم  -

ـ  نگام ـ کنـه، سـرمو بـه راسـت متما     یم ـ  لی ـ    یم ـ اومـدم ب  یکـنم ، داشـتم م حـس کـردم    رونی
 ...متوجهش کنم  يخواد زود یگونه هام رنگ گرفته دلم نم

ـ   یمشـکل  ،یسالم خـوب  - ـ از ا ومـد، ین شیکـه پ ـ  یورووجـک کـه هرچـ    نی پرسـم مسـخره    یم
 ... دهی، جواب سرباالم ارهیدر م يباز

ــیهمکــارت، خ یخــیخــوب داداش اون مســجمه  - ــا ا  یل ــوهم ب ــود ت ــمســخره ب ــت  نی دوس
 ...داکردناتیپ

ـ  یشنوم مهتاب چ ینم گهید ـ  نکـه یگـه ، فقـط از ا   یم ـ ب یم شـه بـامن    یکنـه مـ   یحـس مـ   نمی
ــد ــحبت  يج ــ  ص ــم ش ــه دل ــه ت ــه،یم نیریکن ــو گ  ش ــاه ج ــا خودآگ ــن ــمویم ری ــروش  ش روب

 ...  گرمیژست خانم مارپل رو م نمویشیم
 
 شد ؟  یچ نیکن فیبرام تعر قیخوب حاال دق -

 ... گهیم يپر خنده ا يبا صدا امیت

 ... چیآخرشم ه میدر آورد يگانگستر باز یبابا کل یچیه -

 ... گهیازه و مند یم امیبه ت یو با اخم نگاه گردهیبرم

 ...کنم  فیتموم شد ساکت شو، بهش قول دادم که براش تعر تیاگه دلقک باز -

ـ   ریـ ز هیـ چ نیدونم ا ینم ـ    یجوشـه، هرچـ   یپوسـتم م خـواد   یده، دلـم مـ   یهسـت قلقلکـم م
ده رو خــوب  یکــه داره روحمــو نــوازش مــ يزیــبســتمو چ ینبــود تــا چشــمامو مــ یاالن کســ

 ! کردم یلمس م
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کنــه نفــوذ  ینگــاه مــ ينطــوریا یچقــدر وقتــ شــه،یه و بــه جلــو خــم مزنــ یمــ يســرفه ا تــک
 ... سوزونه یم مویداره رگو پ اده،ینگاهش ز

 ؟ میخوب از کجا شروع کن -

ــا ــما ب ــم      يچش ــه حرفش ــر ادام ــو منتظ ــاز زل زدم بهش ــن ب ــده و ده ــرد ش ــده  ...گ ــوخ ش ش
 ! رهیخندش روبگ يخواد جلو یذاره ، انگار که م یها، دستشو کناره لبش م یتازگ

ـ پروا شدم تازگ یب یچ ـ     یاز کـ  ا،ی از ... رهیـ گ یحـرف نگـاهم، تـنم گـر مـ      یتـا حـاال همـش پ
ـ       نیا کـنم بـا خـودم     یمـ  کـار یلـرزم، دارم چ  یتوجهات لحظه بـه لحظـه قلـبم بـه چشـماش م

 ... 

 گهیو م گرهیده و روشو ازم م یتکون م زیفهمه، سرشو ر ینگاهمو م یرگیخ

ـ  ... اوهوم  - ـ در واقـع د  نیخـوب بب ـ اون شـخص توسـط مـا     دنی نفـرو کـه    هیـ نقشـه بـود،    هی
 م،یــاون بــود فرســتاده بــودن اونجــا تــا بفهمــن مــا چقــدر رو اون شــخص شــناخت دار  هیشــب

ـ  "ظاهرا ـ  "در واقـع کـال   د،یـ جد اتیـ عمل هی ـ  گـس یکـس د  یاصـل  سیرئ  یکـه مـ   یکسـ  ی، ول
ــ يخــوان جــا ــزنن مرتــب تغ یاصــل سیرئ ــ رییــجــا ب ــا ا  یم ــره، م ــو ن ــا ل ــویکنــه ت ــفهم ن  هدی

ــ مــویبود ــ سیرئ ــ  يرو شناســا یقالب ــا م ــودم ، امــا انگــار اون  ییجــورا هیــخواســتن  یکــرده ب
 !محکمون بزنن 

 اونجا؟  میدونستن ما قراره بر یاز کجا م -

ــار  - ــهل انگ ــاطر س ــه خ ــداداش عز يب ــار   زتی ــارت اعتب ــا ک ــا ب ــون رو زدن، آق ــه  يردم ک
 ...کرده  یم داشویهم خر نجایکرده ا یاونجا ازش استفاده م

 ...سمتش  ادیم یعصب امیت
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فقــط بــا اون کــارت انجــام  دمویــخر هیــنــه و  داشیــپســر، خر یگــ یچــرا چرتــو پــرت مــ -
ــ  ــم نم ــتم س یدادم، بعدش ــتمیدونس ــاظت س ــع  یحف ــدر ض ــا انق ــدرقو  فیم ــا انق ــال اون  ،يو م

 تونن ردمونو بزنن ؟ یم ينطوریتونستم حدس بزنم ا یم يچطور

ـ از ا دیـ ، با يدیـ حاال که فهم - الزم باشـه بعـد برگشـتن     دیشـا  ،یمراقـب باشـ   یلـ یخبعـد   نی
 !شده باشه  ییممکن شناسا ن،یخونه تون رو هم عوض کن نایعمو ا

ـ پ یحـرف حـس خـوب    نیا از خونـه   نیـ خـواد از ا  یدلـم نمـ   "چقـدر بـد اصـال   ... کـنم  ینمـ  دای
 ...برم

ـ  ییهـو یکـه   نیبـر  دیـ االن با نیکـنم، نگفـتم همـ    یترمه خواهش مـ  يوا - تـو هپـروت    یرفت
 ...دلم  زیعز

ــ  شـک  ــ ... کـنم  یزده نگـاهش م ــ   شـه یدزده و بلنـد م  ینگاهشـو م داره  یو قدماشــو تنـد بـر م
 ...سمت آشپزخونه رهیو م

ــا علــت ــارا یناگهــان رییــتغ نی ــ نیرفت ــدتر از همــه ا یروزاشــو نم  هــویچــرا  نکــهیفهمــم و ب
 !!!شهیهوا تلخ م یب متیپس اون صم

تــو موهــاش  ی، کالفــه دســت "بــایقرشــم ت یچهــارمش مــ کیــافــتم ،  یســرش راه مــ پشــت
 ...  کشهیسره سر م هیداره ، و  یازش آب بر م خچالویسمت در  رهیو م کشهیم

ـ   نکیسـ  يتو وانویخواد ل یم ـ  یبـذاره ، ول ازش  وانـو یخـوام ل  یکـنم و تـا مـ    یمـ  یدسـت  شیپ
 ...  یزنم به همه چ ی، گند م رمیبگ وانویل نکهیا ي، به جا رمیبگ

ـ ل ـ     شـه، یم کـه یو هـزار ت  شـه یاز دسـتش ول م  وانی زنـه ، بــاالو   یبهـم زل زده و نفـس نفـس م
 لرزه  یدلم م نم،یب یرو خوب م نشیرفتن قفسه س نیپائ

لرزونــه  یپــرده گوشــمو مــ ادشیـ فر يهــا رو جمـع کــنم کــه صــدا  شــهیخــرده ش شـم یدوالم
... 
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 ...  رونیبرو ب -

ـ  عیسـر  امیـ و ت مهتاب ـ  یم شـکم زده، توقـع   و خ سـتادم یا شـه یعـالم خـرده ش   هیـ وسـط   ان،ی
 ... زنه  یاشک تو چشمام حلقه م! نشده که يزیبزنه ، چ ادینداشتم فر

 ...ره  یتو کف پام فرو م شهیخرده ش هیخوام پا مو بردارم که  یم

 ... زنهیم ادیفر دوباره

 ...  ونهیتکون نخور د -

 ...زنهیعربده هم سراون م هی امویکنه به ت یم رو

ببــرش اون طــرف، کــف پــاش  رشیــبگ ایــمنــو نگــاه کــن، ب نســایمثــل ماســت وا نطــوریهم -
 ...خردست  شهیپر ش

 گهیو م اشیغضب ریکنه از اون م یم نگام

 !!!تو آشپزخونه آخه  يای یم ییچرا بدون دمپا -

 ...  یحاالانقدر دادبزن ستیخوب الزم ن یلیخ -

ـ  نیبـاال و پـائ   مینـ یب يهـا  پره ـ فهمـه ا  یره، چقـدر وحشـتناك کـه آدم نمـ     یم خـوب   یکـ  نی
 ای؟ خـدا  یوحشـ  ینگـران کـ   یخشـن، کـ   یمهربـون کـ   یکـ  ،یعصـب  یآرووم کـ  یبـد، کـ   یک

 ... شمیم ونهیبه دادم برس دارم د

ـ  امیت ـ  یجلو م ـ    یو بغلـم مـ   رهیـ گ یمـ  رپـامو یز ادوی  نشیتوسـ  یخجـالت  چیهـ  یزنـه، سـرمو ب
ـ  یمخف ـ  نینشـه واسـه همـ    ریکـردم اشـکم سـراز    یسـع  یلـ یکـنم، خ  یم ـ دن هی تـازه   يهـوا  ای

 ... امخویم

ـ     یزنـه، نمـ   یگوشـم زنـگ مـ    يتـو  شیعصـب  يصدا  یلـ یواضـح خ  یخـوام مـرورش کـنم ، ول
 ... واضح یلیخ
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ــ صــداش ــا نگران ــ یب ــراه ، ول ــ یهم ــبم    ینم ــره، قل ــگ ت ــر رن ــرا تحکمــو ضــربش پ ــم چ دون
 ! دوباره دل درد دارم انگار کشهیرمیت

 ...کنه  ینگام م امیت

 که نشد؟ تیزیترمه چ -

 ؟تنها باشم شهیداداش م -

 ...مطمئن  شهیکنه مهربون و مثل هم ینگاه م بهم

 ترمه؟ يدرد دار -

 ...خوام برم پامو بشورم  یکه نشده م یخاص زینه چ -

 ارم؟یبرات چسب زخم ب -

 ...اگه الزم بود خودم دارم  اد،ی یخون نم ياونطور ست،ینه به خدا الزم ن -

 ...شهیگه و ازم دور م ینا مطمئن م يا باشه

 ؟ يواهشم کنم درو ببندشه خ یم -

 ...  زمیباشه عز -

ــاق ب از ــات ــم رونی ــ رهی ــراز لیس ــکام س ــه،میم ریاش ــاقم،   یش ــام ات ــمت حم ــرم س ــو  هی دوش
ــو مــ ــام شســته بشــه هــم اشــکام، خــونش از اول ز   رمیــگ یکوچول ــا هــم کــف پ ــت ــود،  ادی نب

 ...ادی یبند م"کامال شیزیخونر رآبیز

ـ    رونیب امی یم یوقت ـ  یبـه چشـمم مـ    مییزنـه، تنهـا   یدلـم زنـگ م  دارمیـ رو بـر م  یگوشـ  اد،ی
 ...رو کرده کشهیرو که نفس م ییمامانو جا يدلم هوا

 ! لرزه، کاش االن منم اونجا بودم یخوره، دلم م یتا بوق م چند

 ...یالو سالم مامان -

 زم؟یعز یسالم قربونت بشم مادر خوب -
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 ! نایرینگ یموقع سراغ هیشما،  يها یاز احوال پرس -

ــه خــدا همــش بــه  گــه،یلــه نکــن دمــادر گ - بــه حــرف زدن  فیــوقــت کمــه ح یادتم،ولیــب
 ...بگذره

 ...ممنون نظرلطفتون مامان خانم  یلیخ -

 ...خنده هاش تنگ شده  يخنده دلم برا یم مامان

 ترمه ؟ شتیمهتاب پ -

 ...نجانیآره مامان همه ا -

 ست؟یکه کمو کسر ن يزیچ -

 خوبن ؟  ناینه خدارو شکر ، خاله ا -

 ...کنن یم فیک یآره اونام دارن حساب -

 ...دست بابا محمد يدیرو م یاوهوم خداروشکر، گوش -

 ...زنم، از من خداحافظ یصبرکن االن صداش م زمیآره عز -

 بابا؟ یالو ترمه خوب -

 ؟یخوش ینیب یقربونت بشم، مارو نم ییسالم بابا -

ـ   کـنم، یبابا دخترونه نـاز م  يبرا مهربـونش تنـگ    شـه یهم يصـدا  يخـره، دلـم بـرا    ینـازمو م
 !!بودن نجایشده، کاش ا

 کنم،  یم دیهامو تاک یزنمو بازم سوغات یحرف م گهید یکمی

 ...حالم بهتره یکمی

 !!!واسه دوباره دردو دل کردن دمیواسه نوشتن شا دیتنگه ، شا دلم

 ....کشمیم نییو آسمان را پا برمیرا باال م دستم

 !.....مان دهمرا نشان آس نیزم یبزرگ خواهمیم
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 ....بداند تا

 ....من ي گمشده

 .......در آغوش او نه

 ......انتهاست یخاك ب نیدر هم که

 .....خواهم گفت شیبرا میها یاز دلتنگ انقدر

 ....سرخ شود تا

 .....دینم نم بگر تا

 .....کنمیم شیرها انوقت

 .....دانمیم و

 .....هرگز نخواهد دانست یکس

 ....یآن غروب باران غم

 .......!!!!!!!من بود يها یاز دلتنگ همه

ــ یســاعت چنــد  یکــنم بــدم مــ میخودمــو قــا نکــهیاز ا ن،یرم پــائ ی، مــ یلــینــه خ یگذشــته ول
 !!! ستین یچرخونم ، کس یسر م اد،ی

 ن؟یستیداداش، ن امیت -

 ...چشماش  يو دستش رو دهیدراز کش... رم سمت اتاقش  یم اد،ی ینم ییصدا

 ؟ يدیخواب -

 گهیم یداره و با کرخت یرمب دستشو

 ؟يخوا یم يزیجانم چ -

 بچه ها کوشن؟ -

 ...لباس عوض کنه  دیدوبار با يروز یشناسیسر رفتن خونه شون، محرابو که م هی -
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 ست من ناراحت شد؟از د -

ــه دختــر ، واســه چــ - ــه دوش بگ دیــ؟گفــت با ین ــره خون کــار داشــت  یکمــیمهتــابم  ره،یــب
 ... نیهم
 
 ...رفتن یم دینبا شد،یم ينطوریا دیزنه، نبا یگ متودلم چن يزیچ هی

 ست؟ی؟ گرسنت ن یباشه ، شام چ -

 ...خوردم  ییسرپا يزیچ هی زمینه عز -

 ...بخوابم پس  رمیمن م... باشه -

 از حاال ؟ -

 !درس خوندم یکمی دمیشا... ندارم آخه  يا گهیکار د -

 ... ریاوهوم باشه، شبت به خ -

ــان ــایا مام ــتن، ب ن ــوغات  برگش ــحالم، س ــون خوش ــته براش ــوش گذش ــون خ ــ یهش ــگ یم  رم،ی
 ! تظاهر هیشب دیشا ياما گذر شمیخوشحال م

 ... چشم به راه باشم دیمدت با هیاونا باز رفتن، بازم من تا  آخه

ـ    ست،یدوباره خوش ن حالم ـ      یخنـدم وقتـ   یبـه خـودم م ـ  هیگـم شـب   یتـو دلـم بـه خـودم م  هی
 !شدم دهیسرخ پالس بیس

 !!!مرده است  ادیز یشوم که کم یم یکس هیمبهم دارم ؛ شب یحس یستین یوقت

 ...  سمشینو یکنم، دوستش دارم، م یجمله رو باخودم مرور م نیا

ــاال خ از ــق   يگذشــته از اون ســاال  یلــیاون س ــاب عاش ــودک یپــر الته ــم  ... یدر ک دلــش غ
ـ  ن،یریشـ  يداشت اما از اون غمـا  ـ    د،ینفـس پـر صـدا کشـ     هی اون  يبـرا  دیکشـ  یدلـش پـر م

 ...بود دهیکه تازه حس عشقو فهم ییاون وقتا يساال ، برا
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پختـه و واضـح شـده بـود      نکـه یبـا ا ! اون وقتـا اون حـس گمـو ناشـناخته بـود امـا حـاال         چقدر
 !کردیم ینیسنگ يادیز کمی یالیخ یتحملو صبرو ب گهیهمراه بود، د یبا سردرگم

ــ حــاال ــه ، از ب ــ  يخبــر یفاصــله گرفت ــزرگ ش ــودن ، ب ــط عاشــق ب ــیده خو فق از  يشــتریب یل
 ...  شدیم دیکه با يزیاون چ

ــرا! ســخت بــود دیکــه شــا یعشقشــو رفــت، راهــ امویــت راه  "اون قطعــا  يامــا ارزشــش رو ب
 ...داشت 

ــاونــم مثــل برادرشــو محــراب درسشــو تکم حــاال گــروه تجســس  هیــکــرده بــودو عضــو  لی
ـ  يشده بود، به لطـف اونـا هـم طرحشـو بـرا      نـه آمـاده تـر    بـه عقـب انـداخت تـا بتو     یسـال  هی

 !!! پسرا  یگذروند ، البته نه به سخت یاون دوره سه سال رو م ستیبشه ، اونم با

 يبـــرا "داد فعــال  حیحـــال تــرج  نیــ الزم نبــود از شــهرش دورباشـــه ، امــا بــا ا     نکــه یا و
 ... مدت صبرکنه  هی شیگذروندن دوره آموزش

ــ کیــنزد ــو حــاال تــو شهرخودشــون  شــدیم یســال هی ــا  کــه پســرا برگشــته بودن ــب ســمت  هی
 ... باشه  یخوب یلیخ تیتونست موقع یترمه م يبرا نیمشغول بودن و ا دیجد

اومـد بـه خصـوص کـه      یبـه تـنش مـ    بیـ لبـاس فـرم عج   شـد، یاز فـردا صـبح مشـغول م    دیبا
 یو رزمــ نیســنگ يمــدام ورزشــا شــتریب یبــدن یمــدت مجبــور بودبــه خــاطر آمــادگ نیــتــو ا

ــ  هیـ هـم بـه خودشــو روح   نیــکنـه، کـه ا   رده بـود هـم باعــث شـده بـود انــدامش     ش کمـک ک
 ... بشه  دهیموزونو ورز

ــدر ــم يروز چق ــه تص ــاب خند    مشیک ــد، مهت ــا ش ــه پ ــوا ب ــرح کــرد بل ــه مط ــو خون ــرو ت ،  دی
نبــودن، محــرابم  یراضــ ادیــز رمیــمخالفــت کــردن، بابــا محمدشــو ام یحســاب میمادرشــو مــر

 ...بود امیکرد ت تشیکه حما یوسط تنها کس نیاز همه مخالف بود، ا شتریکه ب
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کــم ... گفـت کــه راهشـو انتخــاب کـرده    سـتادو یبــود اگـه اون همــه جلـو شــون ا   یراضـ  حـاال 
ـ و محـراب همـه    امیـ کم و به مـرور زمـانو برگشـتن ت    ـ بـا ا  گـه ید ییجـورا  هی مسـئله کنـار    نی

 ... اومدن 

ــ ــ هی ــ يبــه اتــاقش انــداخت دفتــر خــاطراتش رو برداشــت، گــذر  ینگــاه کل شــو  ییجاهــا هی
ــه اون لح ــد، هم ــا  خون ــه ه ــودن لحظ ــاب ب ــو ن ــراش مقدس ــا ب ــه ه ــرد   ییظ ــک ک ــه کم ــک  هی

رو حــس کنــه و تــو وجــودش داشــته باشــه ،هنــوز عشقشــو ســر بــه مهــر گذاشــته    یــیزایچ
 ...بود

ــ هنــوز ــراره ب یخواســت اگــه عشــق یدلــش م ــق ــره، فقــط   ادی ــه جــاش نجــابتو غــرورش ن ب
ــورز یصــبورانه عشــق مــ ــه خواســتش بر  دوی ــا اگــه معبــودش بخــواد ب ــود ت ... ســه منتظــر ب

 :بازم گفت

 " تیبه رضا میبازم راض ایخدا"

ــو دیبوکشــ دفترشــو ــ يب مــتن آخــرو نوشــت، بــاخودش عهــد   ،یزنــدگ يداد، بــو یعشــق م
 !!!عشق  نیخواست ا یشروع دوباره م هی دی، شا سهیننو يزیچ "کرد فعال

 ..گــــــــــذارمیم ــــــــــدیدفتـــــــــــر شعــر م را سف یباق

 . . .ــــو بودن نوشــــــــــــتن نــــــدارد ، درد داردتـــــــ یب
 

ــان ــ  مام ــاه نم ــه روش نگ ــت، ب ــض داش ــ  یبغ ــش م ــرد، دل ــ یک ــوخت از دلنگرون ــان  یس مام
 ... داد  یادامش م دیبود که عاشقش بودو با یاما خوب راه سویگ

ـ  یمامان دلت م - خـدا   بابـا بـه   م،یبـا هـم صـحبت نکـرد     نهمـه ی؟ مگـه ا  یباهـام قهـر کنـ    ادی
 یدلــم، مطمــئن بــاش داداشــم نمــ زیــعز یآقــا محــرابم کــه همــون جــان ، چــرا نگرانــ امویــت

 ...ذاره آب تو دلم تکون بخوره 
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 :پر درد تو صورتش زل زدوگفت یقرمزو دل ییبا چشما سویگ

ـ   امیـ دونم ت یمن م -  نکـه یاز ا میدونـم اون حواسـش بـه تـو هسـت، امـا نگـران        یمراقبـت ، م
 ... ترسم یم یاز همه چ شتریو دنبال خطر، از خود تو ب یستماجراجو ه یجناب عال

 ...رو تو دست گرفت سویگ يبه خودش گرفت دستا یمعصوم افهیق

خـوام راه دور بـرم ، بابـا بـه خـدا       یتـورو خـدا، خوبـه نمـ     گـه یدورت بگردم بغـض نکـن د   -
ــول م ــق ــر ا دمی ــدورو ب ــال  نی ــپلکم، اص ــارا ن ــ "خالفک ــول م ــش با  یق ــو بخ ــرم ت ــانیدم ب  یگ

 ؟يشد یخوبه ، حاال راض يزیچ

ــ  - ســرك  ياالن نــر نیاگــه همــ یسـت یمـنم بــاور کــردم، ترمــه ن  یآره جـون خــودت تــو گفت
 ... پرونده شون  نیتو خطرناکتر یبکش

 ...فدات شم  یاز دست تو ، مامان جونم اله ایخدا -

 ...دیاز راه رس یکرد که عل یم یرو به زبون خودش راض سویگ داشت

ـ بابـا، چقـدر تـو ا    زیـ عزبه بـه ترمـه    - ـ دلـم ، ب  زیـ عز يلبـاس خوشـگل شـد    نی  نمینجـابب یا ای
 ... 

ـ   نهیتـو سـ   دویـ دخترونه و ناز خند ترمه ـ ...  دیـ خز یبابـا عل کردکـه   سـو یبـه گ  ياشـاره ا  یعل
 ...ازشون فاصله گرفت  دویتوهم کش یاخم سویادامه نده، گ گهید

 یال داشــته باشــه، مــا کــخواهــون داشــته کــه حــا یحــرف مــا کــ نیگــیراســت م گــهیآره د -
بــه  میمــر هیــگ یباشــه، راســت مــ شیگفــتن چشــم کــه دومــ هیــبق میگفتــ يزیــچ هیــتاحــاال 

 ... میایبه حساب نم یچیدوتا خونه منو اون ه نیخدا، تو ا

ره  یدختــر داره مــ نیــ؟ا یکنــ یمــ یبــه فــدات آخــه چــرا اوقــات تلخــ یجــان ، علــ ســویگ -
شـما   ،یتـازه مضـطربش کنـ    نکـه ینـه ا  يبـد  يبهـش دلـدار   دیـ سر کار، امروز روز اولـش ، با 

 !! زدلمیخونه عز ینم یگفته حرف شمارو کس یک ییتاج سر ما



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 326 

ـ  - ـ موقـع د  هیـ کردتـو برسـون    زیـ بـرو دختـر عز   زم،یـ جـان بـرو عز   یبرو عل شـه   یمـ  رشی
 ... من ، برو آقا جون برو  ریندازه تقص یم

ــه ــش ن ترم ــدیدل ــ وم ــور از گ نیهم ــویط ــه دل ا س ــدا بش ــج ــچ نی ــت، نزدرو  زای ــنداش  کی
 ...دیاومدو صورتشو بوس سویگ

 ... رهیقربونت بشم ، بخند تا منم دلم آرووم بگ -

ــاره شــد، هرچــ ســویدل گ بنــد ــ  یپ ــودو نم ــادر ب ــه رو  يتونســت خواهشــا یباشــه م دل ترم
 ... رهیبگ دهیناد

عطـر تـن    دویکشـ  قیـ تفـس عم  هیـ ترمـه   د،یکـردو اونـو تـو آغـوش کشـ      يمادرونـه ا  خنده
 ... زد  رونیراحت تر از قبل از خونه ب نباریهاش سپردو ا هیمادرو به ر

ـ  دیـ کـه با  ییهمـراهش بـود، مثـل همـه وقتـا      شـه یمثـل هم  بابا بـودو بـود، محکمـو پشـتو      یم
 ...داشت ازیاز حد ن شیکه ترمه بهش ب يزیپناه و همراه، چ

ــ ــ   ســتاد،یا یعل ــه خــاطر داشــتن همچ ــو ب ــه دوخت ــه ترم ــه  يدختــر نینگــاه پدرونشــو ب از ت
 ...ش خدا رو شکر کرد دل

 ترمه جان ؟ يحاضر -

 :خنده دندون نما کردو گفت هی ترمه

 ؟ ياریهاتو به زبون ب یدلنگرون يخوا یبابا نکنه شما هم م -

خوشــو آروومــم کــه شــما هــا  یوقــت آرووم گــرفتم، مــن وقتــ یلــیدلــم، مــن خ زیــنــه عز -
 !خوام؟ یم یچ نیا ری،مگه غ نیباش

 ...  نیکن یکه بهم القا م یداره و آرامش تیکفا ایدن هیام بر رتونیخ يممنونم، دعا -

 ... برو دخترم خدا به همراهت  -
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ــ نکــهیا بعــد بــه  يدوبــار یکــی "جــدا شــد، اســترس همــه وجــودش رو گرفــت ، قــبال  یاز عل
ـ  ـ پ يشـتر یب ییآشـنا  نکـه یفقـط واسـه ا   یاونجا سر زده بود ، ول کنـه ، امـا حـاال بـه عنـوان       دای

 ... شدیوارد اونجا م دیبا دیجد يروین هی

گذاشـت کـه معلـوم نبـود      یلـب زمزمـه کـردو قـدم تـو راهـ       ریـ خدارو چنـدبارآرووم ز  اسم
 !!!درانتظارش  یچ قایدق

ــ يهــا يرویــجــزء ن اممیــاونجــا محــراب بــودو ت فرمانــده اوصــاف  نیــبــا همــه ا یارشــد، ول
 ...هنوز استرس داشت 

 ... شد  یگفتو راه ي... هم گذاشتو بازم بسم الـ  يرو پلکشو

 د،یکشـ  قیـ ، چنـد تـا نفـس عم    دیـ کوب یقلـبش پـر صـدام    سـتاد، یدر اتـاق محـراب ا   يروبرو
 !شدانگاریداشت خسته م گهیکرددیحاالتو تجربه م نیا دیچقدر بدکه مدام با

ـ تونسـت ز  یمحـراب هماهنـگ شـده بـودو االن منتظـر اون بـود پـس نمـ         با معطـل کنـه،    ادی
ممکـن هـر    نشینفـس حـبس شـده تـو سـ     کـرد   یکف دسـتاش عـرق کـرده بـودو حـس مـ      

 ... آن خفش کنه 

ــ ــهید یول ــ گ ــت ا ینم ــوریتونس ــب  ينط ــده، تس ــه ب ــاری حیادام ــتش   يادگ ــاره تودس رو دوب
 ...فشارداد، در زدو وارد شد

نشســته  زشیــبــودو پشــت م نیمحــراب ســرش پــائ ســتادیروش ا ياتــاق جلــو يتــو یوقتــ
 ...اعترافو نکنه نینتونست ا ینشه ول رهیکرد خ یبود، سع

 "ادی یابهت بهش م نیچقدر ا"

ــک ــرفه ا ت ــاه    يس ــم نگ ــا اخ ــره ش ب ــه چه ــاال آوردو ب ــو ب ــراب سرش ــرد، مح ــداخت  یک ان
ــاره ت يچشــما... ــهیســبزش دوب ــ  يا ل ــرق م ــودن، ب ــویا!زدن انگــار یشــده ب ــت  ن ــم نتونس ه

 ... کتمان کنه 
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ز همـه  ا شـتر یبـود، و ب  ادگرفتـه یخـوب   نـو یداد، ا یسـالم نظـام   هیـ بـاال بـردو    عیسـر  دستشو
بـا اون نـداره    ییآشـنا  چیهـ  "رفتـار کنـه کـه اصـال     يطـور  دیـ با طیمحـ  نیـ و تـو ا  نجایا نکهیا

... 

 ... سالم قربان ، ترمه رادمند هستم  -

ــ ــو آورد و  نیچقــدر منتظــرا خــت،یتــه دل محــراب فــرو ر يزیــچ هی ــود ، دستشــو جل روز ب
 :گفت

 ...خانم رادمند  دینیبش دیبفرمائ -

ــه ــع ترم ــرد آرووم ب یس ــودش نه  ک ــه خ ــدام ب ــه و م ــاش ــ بی ــائ  یم ــرش پ ــودو  نیزد ، س ب
 محراب بلند شد يکرد که صدا ینگاه م نیداشت به زم

 خانم راد مند ؟  نیداد ینیبخش کارگز لیپرونده تونو تحو -

 ...بله ، انجام شد  -

 ن؟یکجا مستقربش دیفعال با نیدون یخوب م -

 ...محول نشده  یهنوز بهم پست -

باشــه کــه  یناقصــ يتونــه، بخــش پرونــده هــا یبخــش براتــون مــ نیتــردر حــال حاضــر به -
 ...ادیازشون بدست ب یبسته شده تا دوباره سرنخ "فعال

ــ  ترمــه ــا تعجــب نگاهشــو بهــش دوخــت، فکرشــو نم ــو  يزود نیــکــرد محــراب بــه ا یب اون
بفرســته  "تــایهــم کــه شــده اونــو نها ياومــد بــه خــاطر لجبــاز یکنــه، بــه نظــرش مــ ریــدرگ

 ... شده بود  شنهادیبهش پ یخوب زیخوب حاال چ یول!  ینیارگزک یگانیبخش با

 یفرصـتو بـدم ، مـ    نیـ خـوام بهتـون ا   یزودباشـه امـام   کـم یالبته موافقم که براتـون ممکـن    -
 ...نیشیم سیپل يبرا یخوب يروی، تا بتونم باور کنم ن نیخودتونو نشون بد نیتون

 ...کنم قربان  یم مویتموم سع -
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 ...خوش فرمش گذاشت  يلبا يتشو جلوکردو دس یپف محراب

ــام - ــ...  دوارمی ــوب م ــون یخ ــر نیت ــ نیب ــ شیپ ــا یســتوان کرم ــده ه ــاق پرون ناقصــو  يو ات
ـ   نیتـون  یمـ  بیبه ترت دینیبب ـ  يبـه مطالعـه، نـت بـردار     نیشـروع کن و آخـر هـر هفتـه     نیکن
موضـوع   هیـ هـم بـه    نشیـ اگـه ب  ن،ویاریـ بـرام ب  دهیکـه بـه ذهنتـون رسـ     يزیگزارش از چ هی

ــ یلــیخ ــ نیدیرســ یمهم ــون یم ــپا جلســهزودتــر از  نیت ــ انی ــو مطــرحش کن ــا  نیهفتــه اون ت
اون بخــش  نیــر ینمــ ییجنــا يســراغ پرونــده هــا "بگــم ، فعــال نمیــبشــه ، البتــه ا یدگیرســ

 ...باشه  یتونه براتون کاف یمربوط به سرقتا م

ــه ــر ترم ــ  يس ــوهم کش ــو ت ــون دادو اخماش ــ د،یتک ــود یب ــز يخ ــش ام يادی ــبه ــده  دواری ش
 !بود

 .. نیمعترض نش يخود یخانم رادمند پس ب نیرس یشم م ییبه بخش جنا -

 ...نگفتم يزیمن که چ -

 :آوردو گفت نیچند قدم جلو اومدو فاصله شو کم کرد، صداشو پائ محراب

ــ نهمــهیبعــد ا - ــم چــ یســال م ــ یدون ــ یخوشــحالت م ــه چ ــتیناراحــت، پــس الزم ن یکن  س
 ...  یبگ يزیچ

ــه ــ ترم ــع یحت ــتق  یس ــرد مس ــو میک ــ   يت ــه م ــاه کن ــماش نگ ــرزش   یچش ــه ل ــت اگ دونس
 ... اومد  رونیگفتو از اتاق ب يبا اجازه ا زنه،یم ادیفر شیفتگیش نباریا نیچشماشو بب

بــا  دویــســاله متاهــل بــود کــل پاســگاهو د یســ "بــایخــانم تقر هیــکــه  یســتوان کرمــ همــراه
اول عاشـق   روز نیمربوطـه بـود آشـنا شـد ،از همـ      يهـم کـه پرونـده هـا     یاتاق خودشو اتـاق 

 ... بود دهیکش یسخت یلیداشتنش خ يکه برا يکارش شد ، عاشق کار

ــی ــا یک ــده ه ــ  ییاز پرون ــه کرم ــه گفت ــه ب ــتریب یرو ک ــ ش ــده رو   یم ــانور ب ــت روش م تونس
 ...انتخاب کرد
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  "منطقه غرب تهران بزرگ  يها یپرونده سرقت از طال فروش"

 !!!دیاز توش فهم ییزایچ هی شدیازش گذشته بود اما انگار م یدوسال کینزد

، همـه هـم    شـه یانجـام م  یسـرقت  یتـا طالفروشـ   7خالصـه مطـرح شـده بـود کـه از حـدود        تو
 ... یهفته متوال هیروشو تو  هیبه 

ــه ــد ب ــب اوم ــهــر روز ... نظــرش جال ــا طالفروشــ هی ــم ســاعت دو ن یســرقت، از هفت ــهیاون  م
 ... شب 

ـ  نکهیترش ا جالب ـ ، امطـرح نشـده بـود    یتیشـکا  چیتـا حـاال هـ    یحت ـ اطالعـاتم توسـط    نی  هی
ـ   روهـا ین شـه، یگـزارش م  سینفر به پل انجـام شـده    یفهمـن کـه سـرقت    یکننـو مـ   یمراجعـه م

 یکــه فقــط کســ نیــبکننــو بــه ا یتیشــکا شــنیکــدوم از مــال باختــه هــا حاضــر نم چیهــ یولــ
ــوارد مغــازه شــده و قصــد ســرقت داشــته کفا  ــ تی ــ یم ــنن ول ــه  یاطالعــات چیهــ یک راجــع ب

 ... دن  یکم شده نمچه مقدار طال  نکهیا

ـ ا يریـ گ جـه ینت تو ـ کـه ا  یکسـ  ادیـ پرونـده نوشـته شـده بـود کـه بـه احتمـال ز        نی جرمـو   نی
 !بروز ندن  يزیمرتکب شده مال باخته ها رو ترسونده و مجبورشون کرده که چ

 چیکـنن، چـرا هـ    یتیفکر رفته بـود کـه چـرا مـال باختـه هـا حاضـر نشـدن شـکا          يتو بیعج
ــ ــدوم حرف ــ یک ــن ، از  ینم ــزن ــواالرو     یچ ــت س ــردن، داش ــکوت ک ــه س ــدن ک ــونده ش ترس

ــرا ــ  يب ــو ذهــنش مــرور م ــا یخــودش ت ــه ه ــ  ییکــردو نکت ــه نظــرش م ــت  یکــه ب اومــدو ن
 ..هوا باز شدو شوکش کرد یکرد که در اتاقش ب یم يبردار

 
 نهم  فصل

 
 " یهست "
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 *** 

 هیــ هیشــب شــتریب! جــا بــا هــم هضــم کــرد هیــمســائل رو  نیــهمــه ا شــهیدونــم چطــور م ینمــ
 !!!کابوس هی دمیشا ای!  استیرو

 !باورش کنم  يکه افتاده و من مجبورم در کمال ناباور یاتفاق

ــ ییهــوا میحــر مــایهواپ ــا ییهــوا میحــر کیــرو تــرك کــرده و نزد یدب ــم ... شــده  رانی دل
ــ ــدارم ، حــس م  یشــور م ــس ن ــه، نف ــه دارم  یانگــار از وطــنم دور شــدم ، در حــال  کــنمیزن ک

 ییکــه متولــد شــدم، جــا ییجــا... مــن  رانیــا... لــق دارم کــه بهــش تع ییبــه جــا گــردمیبرم
ــ کــنم،یدا میــبهــش پ دنینداشــته هــامو بــا رســ يکــه همــه   یدلــم خــال يتــو يزیــچ هیــ یول

 !ستیسرجاش ن يزیچ هی... شده 

ــه ا ینمــ مــن ــ نیــتــونم ب ــتن ک یراحت ــدگ انویــکنــار رف از  یاون بخشــ... هضــم کــنم  میاز زن
 .گذشته و سرنوشتم شده بود 

ــدج بغــض ــور  يورب ــال چط ــته ، اص ــو بس ــذارم  يراه گلم ــاش ب ــد تنه ــم اوم ــن ! دل ــز م اون ج
 !رو نداشت  یکس

ـ  یوقت ـ   خبنـدون ی يآب شـده   ياون لحظـه هـا و قطـره هـا     ادی  یافـتم بـدنم مـ    یچشـماش م
ــرا  ــرزه ، اون ب ــک ر  يل ــن اش ــدن م ــهیمون ــامرد   خت ــال ن ــن درکم ــودو م ــرده   يب ــاش ک ره

راه  گــهید یولــ... بــه دردنخــورم  فویضــع موجــود هیــ کــنمیبـودم، از خــودم متنفــرم ، حــس م 
 ! ستین یبرگشت

ــ اون ــو زد، پرس ــا م دیروز حرفش ــوایواقع ــر يخ ــتم  يب ــت  "آره  "؟گف ــه "گف ــودم هم  يخ
ــارا ــر يک ــتنتو س ــنم،یم يبرگش ــا ک ــتباه م  دیش ــتم اش ــن داش ــردمیم ــا ک ــر دی، ش  نیاالن بهت

 "خوام  ی، منم جسمتو نم ستینجانیروحت ا گهید یهست!!!زمان باشه 
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ـ تو زیـ چ همه ـ    ریـ چشـم بهـم زدن درسـت شـد، بـاورش غ      هی و  ایـ شـد، برد  یممکـن بـود ،ول
کــارو نکــنم ،  نیــاصــرار کــردن ا ان،بهمیــک يروز قبــل برگشــتنم اومــدن خونــه  کیــ اریــمه
 !من از سنگ شده بودم انگار یول

 :کشوندو گفت يمنو گوشه ا ایبرد یحت
 

 ... شهیخراب م یهمه چ ي، بر یهست نکن

 ...برم  دیمن با یول

 اد؟یسر اون م ییبعد رفتنت چه بال نکهیبه ا ؟یکنیفکر نم انیلحظه هم به ک هی یعنی

 یگذشـته ش ،بـه زنـدگ    یبـه زنـدگ   گـرده یافتـه ، مطمـئن بـاش برم    یبـراش نمـ   یاتفـاق  چیه
 ...آرزوشو داشت  شهیکه هم

 ...کارا کرد  یلی، اون به خاطر تو خ یهست یانصاف یب یلیخ

 !؟ یچ مثال

ــه ــ اگ ــدل ــ  یش م ــودش توض ــت خ ــم حیخواس ــ...  دادی ــارا یول ــدون ک ــ  ییب ــه حت ــرده ک  یک
 ! یبکن یتون یفکرش رو هم نم

وقــت  چیاون هــ... حرفــا همــه ش دروغ محــض  نیــا! ســت؟ین يزیــدونــم چ یخــوب مــ یمــ
 ...ترحم و اجبار بوده  يکرده از رو ينکرده، اگرم کار يکار چیخود من ه يبرا

ـ  يحرفت تـه نـامرد   نیا ـ داشـت ا  ي، اون چـه اجبـار   یـی وچشـمو ر  یو ب همـه سـال تـورو     نی
 ؟یهست هیحرفا چ نی؟ ا یکنارخودش نگه داره ، چه ترحم

ــ ــم ینم ــ یاصــال هرچــ! دون ــو م ــ یت ــ یگ ــمــن با یدرســته ، ول ــرم ، د دی ــایتحمــل ا گــهیب  نج
 ...موندنو ندارم 
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ــبرد ــر ای ــ    ياز رو يس ــد، م ــم ازم دورش ــا اخ ــون دادو ب ــف تک ــماش   یتاس ــتم از چش تونس
ــمو غ ــ خش ــونم ،ول ــبو بخ ــارتو دور     یض ــتن از اون عم ــط رف ــودم، فق ــده ب ــور ش ــه ک اون لحظ
 . کردیم میکردم ازشون متنفرم راض یکه تظاهر م ییزایشدن از چ

 
 !!!حاال  اما
 

ـ کـردم بـه ا   یدرصـدم فکـر نمـ    کیـ نشسته م کـه   یکنار کس حاال ـ  نی راهـم   يهـم پـا   یراحت
 ...بشه 

 
 حالت خوبه ؟ یهست

 
 یچــیکــه ه یتونسـتم همــراهش بشــم در صــورت  يکــردم ، چطــورچطــور بهــش اعتمــاد  مـن 

 !دونمیازش نم

ـ  يزیچ تنها ـ دونـم ا  یکه ازش م ـ نفـر از اقـوام نزد   هیـ کـه   نی مـن، اونـو مـامور کـرده تـا       کی
ــو پ ــمن ــه ا  دای ــودش ب ــا خ ــه و ب ــکن ــ  رانی ــده دار ول ــه، خن ــهید یبرگردون ــن  گ ــر م آب از س

 !گذشته 

ـ کنـه نزد  یمنـو همراهـ   خـودش از عبـد خواسـته کـه     انیـ ک دمیفهم یوقت بـود از تعجـب    کی
 !!!کرد رییمقدمه تغ یب نجوریا زیهمه چ يچطور! ارمیشاخ درب

 .کنهیم حمیعبد مجبور به توض يافکارم غرقم که صدا تو
 

 ؟ی؟ خوب يد یجواب نم چرا
 

 !بد باشم؟ دیخوبم، چرا با آره
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 !حالت خوب نباشه دمی، ترس یوقت ساکت یکل دمید آخه

 م؟یرس یم یخوبم، ک ...ممنون  نه

 ... گهیربع د کی کینزد

 ...دارم  استرس

 ... يدونم ، حق دار یم

 االن اونجاست؟ مامانم

 ... نه

 !؟ چرا

ــا ــو اون ــا بنــدر عبــاس پ گــهیشــهر د يت ــا ماشــ میشــیم ادهیــن ، م ــ رمیــم نیاز اونجــا ب  شیپ
 ...شون 

 استقبالم ؟ يبرا ادینم

 ...اون هنوز خبر نداره  یهست

 ؟؟ چرا"واقعا

 ... میخبر برگشتنت رو بهش بد یراحت نیبه هم میتونست ینم

 !؟ یچ يبرا

ـ  اینش نگران ـ    ییهـو ی یکسـالت داره، انقـدر همـه چـ     کـم ی یول آمـاده   مینداشـت  یشـد کـه وقت
 ...بهتره  ينطورینخواست ، گفت ا تمییدا یعنی،  میش کن

 م؟ییدا

 ... دهیم حیرو برات توض یبعدا خودش همه چ...  آره
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آدم  ادیـــز رم،یـــگ یمـــ يدمـــو انگشـــتامو بـــه بـــاز یتکـــون مـــ صـــالیاست يرو از يســـر
ــدترم شــدم ، نمــ گــهینبــودم، حــاال کــه د يکنجکــاو ــم شــا یب واقعــا دچــار افســرده  دمیدون

 !شدم یگ

ــم ن چــون ــرام مه ــا دارم م ســتیاصــال ب ــکج ــچــرا دارم م رم،ی ــ رم؟ی ــردم؟  یک خواســته برگ
ــیدا ــهیکــه عبــد ازش حــرف م ی ــرا زن ــبرگشــتنم خ يچــرا ب ــو آت ــه آب ــزده؟  شیودشــو ب  ای
 تونه باشه ؟ یم یمن چ دنیعکس العمل مامانم موقع د نکهیا یحت
 

ـ   یجـان یه چیمجهـوالت هـ   نیـ فکـر کـردن بـه تمـوم ا     يبرا اگـه واقعـا در تـوانم     ینـدارم، حت
 يکـه بـو   ییبـه اتـاق خـواب خـودم ،جـا      گشـتم یو برم یهمـه چـ   ریـ زدم ز یاالن م نیبود هم
ـ    مـو یبچه گ ـ ...  زدیـ تـوش مـوج م   انیـ کـه عطـر تـن ک    یید ، جـا دا یگذشـته مـو م  فیـ ح یول

 !کردمپشت سرمو خراب  يکه تموم پال فیح... 
 

 ؟يایشد بامن ب یراض انیشد که ک یواقعا چ یهست

 !دونم ینم خودمم

 !؟یدون ینم

 !باشه  نیا لشیدل ستمیمطمئن ن یعنی

 ؟ينداز یدستم م يدار

ـ    من  نیاونـم قبـول کـرد، بـه همـ     ... بمـونم   جـا نیخـوام ا  یخـوام برگـردم، نمـ    یفقـط گفـتم م
ـ اون موقع چ ،یراحت ذهـنم نبـود ،    ياز اون جـا دور بشـم تـو    نکـه یجـز فکـر کـردن بـه ا     يزی
کــه بهـم کـرده بـود پشـت کردمـو بـا قهــر از        یراحـت بـه اون همـه سـال محبتـ      یلـ یخ یحتـ 

 ...اومدم  رونیخونه ش ب
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 ؟یمونیپش
 

 نیــنداشــت ا لیــدل اد،امــایهــم ز یلــی، مــن بــد کــردم خ شــهیچشــمم پــراز اشــک م ي کاســه
 ...اقرارو عبد هم بدونه 

 
 !!!دونم  ینم

 !یمحبتاشو جبران کن یتونست يروز هی دیشا

 ... دوارمیام
 

پشــت بلنــدگو  يکــردم کــه صــدا کــاریچ قــایفهمــم دق یخودممــو نمــ يتــو حــالو هــوا هنــوز
 ... کنهیالم مرو اع مینیشیم گهید قهیتا چند دق نکهیو ا رانیا ییهوا میورود به حر

ــرم ــن چ   س ــرخ، م ــرخ س ــمام س ــده و چش ــگ ش ــاریمن ــودم ک ــرده ب ــی! ک ــتم  یعن ــا داش واقع
 !همه سال آرزوشو داشتم ؟ نیکه ا يزیبه چ دمیرسیم
 
ـ  يذارم بـرا  یفکـر کـردن بـه گذشـته رو مـ      امویـ م نیپـائ  مـا یهواپ يپله ها از  گـه یوقـت د  هی

ــ  يم تـو غــ نیهمـ  يکمتــر مثـل بچــه هـا رفتــار کـنم ، بــرا    کـنم یم یو سـع   یچشــمامو پـس م
 . به عبد کنمیزنمو رو م

 
 م؟یکجا بر دیبا حاال

 م؟یگردی، با اون برم ستادهیمنتظرمون ا نجاینفر ا هی

 شناسمش ؟ یم



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 337 

خبــر داره کــه از اونــم خواســتم بمونــه  تییــاز برگشــت تــو فقــط دا ســت،یاز اقــوام تــو ن نــه
 ...اونجا و اوضاعو آماده کنه 

 
 .دمیهنمو فرو مآب د کشموینفس پر صدا م هی

 ... گهیخوش آمد م ادویجلو م زنهیهفت ساله م ایشش  ستویجوون ب هیکه  راننده
 

 ... میمنتظرت بود یلیخ ،يخوش اومد سالم
 

 ... کنمیبا تعجب به عبد نگاه م گردمویبرم! خبر داره  یاون که از همه چ پس
 

ــه  نیــنبــاش ا نگــران کــرد، بنــدر  یخفــرو ازش م يزیــچ شــهیمــن، منصــور ، نم يپســر خال
ـ   یوقت کنه،یکار م  دینکشـ  رونیـ خـوام بـا تـو برگـردم تـا کـل مـاجرا رو از زبـونم ب         یگفـتم م

 ...نشد  يبه همکار یراض

 ... میزحمت بنداز يتو شونوینداشت ا یلزوم

 ...کنم  نانیاطم يتونستم به هر راننده ا یالزم بود، نم ینتیلحاظ ام از
 

ـ ا یمعن ـ فهمـم ، بـه جـاش     یرو نمـ  يمحافظـه کـار   اطویـ همـه احت  نی بـه   يسـالم سـر سـر    هی
 ... دمیاون منصور خان خوش مشرب م

 
 ...ببخش که عبد مزاحم توشد...  سالم

 
 گهیزنه وم یبه عبد م يپوزخند منصور
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 ... يبرام گفته بود گهید زیچ هیبراش،  يشد یکه زود عبد خال نمیب یم

 ...هم ممنوع  یشو، مزه پرون سوار
 

 ... و منو عبدهم به دنبالش  شهیان سوار مخنده کن منصورم

ــرخالف ــارم رو  ب ــدم کن ــورم عب ــندل يتص ــب م یص ــیعق ــ  نهیش ــنم ب ــاوت م ی، م ــیتف  نمویش
راحــت تــر  گــهید يایــدن هیــورودم بــه  ينطــوریا کــنمیحــس م ییجــورا هیــبندم،یچشــمامو م

 ... شهیم

ــا ــدام روزا  ام ــو تمــوم طــول راه م ــازم ت ــیب ــو ی ــه ت ــو يک ــارت داشــتم جل مام چشــ ياون عم
کـه تـوش    یبـه حـال فکـر کـنم، بـه حـال       کـنم یم ی، هرچنـد سـع   شـه یم قتـر یبغضـم عم  ادویم
 ستمیموفق ن ادیباورکنم اما ز دویخوانواده جد هیداشتن  دیبا
 
و بــه صــورت عبــد    گــردونمیرومــو برم... گذشــته ، بــدن درد گــرفتم    یدوســاعت یکــی

 ...ندازم  یم ینگاه

 " دهیخواب"

ـ ن دیشـد  یول ـ   يبرمـو رو  یبشـم ، دسـتمو جلـو مـ     ادهیـ پ نیشـ دارم از ما ازی ذارم  یبـازوش م
ــ هــوی،  و بعــد  شــهیم رهیــو بــه دســتم خ کنــهیهــوا مثــل بــرق گرفتــه هــا چشماشــو بــاز م  یب

 ... کشهیخودشو عقب م

 شده ؟ يزیچ -

 ...آره  -

 ...  کنهیبه سروصورتم نگاه م باتعجب

 ؟یکنینگام م ينطوریشم خب ، چرا ا ادهیپ دی؟ با هیچ -
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 ...نگه داره گمیدخترجون؛ باشه االن م میترسوند -

 گمیم ادیخواد به حرف ب یعبد م تا

 ... ییبرم دستشو دیبا ؟ينگه دار نجایا شهیم -

 ... به چشم خانوم کوچولو  يا -

 گمیصورتش م يبراق تو ت،یمیهمه ابراز صم نیاز ا یعصب

ــه کــه د - ــن نگــ گــهیحواســت باش ــه م ــنم   یب ــه م ــو ، خوب ــو بگــم غــول  خــانوم کوچول ــه ت ب
 ؟ یابونیب

 ... یکاف یهمون منصور صدام کن ست،یخوب ن زمینه عز -

 ؟ یدونست یم... يمزه ا یب یلیخ -

مــا  نیبحــث بــ یدونــم از چــ یکنــه، نمــ یهــاجو واج بــه منــو منصــور نگــاه مــ نطــوریهم عبــد
 !مونده  نطوربازیدهنش هم یتعجب کرده ول

 
ـ از ا شـتر یرم تـا ب  یمـ  عی، سـر  میشـ یم دهایـ پ ییو سـه تـا   زنـه یم يکنـار  نویماش منصور بـه   نی

ــ، همــه جــا ز دمیــچیخــودم نپ ــ فیــکث يادی ــزار م یمجبــورم ، باحــالت گــهید یول  رمــویزارو ن
ــ گــردم،یبرم ــو نکــهیتحمــل ا یحت ــکث ییدستشــو يت ــت   فی ــا حال ــدارم، ب دســتامو بشــورم ن

 ...سمت عبد  رمیاعتراض م

 ...د ؟ حالم بهم خور يکجا بود منو فرستاد نجایآخه ا -

 ... یدخترجون ، تو هم که عجله داشت شدینم دایپ نجایبهتر از ا يجا -

  گمیسمت منصورو م کنمیشدت خشم رو م از

 ...دستامو بشورم  اری، آب ب یکنیمنو نگاه م يسادیچرا وا -
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ـ  نویسـمت ماشـ   رهیـ م یبدون معطل منصور  ي، بـا چنـدش بـه ظـرف تـو      ارهیـ آب م شـه یش هی
 ... کنمیدستش نگاه م

 ؟ زهیتم -

 ... گهی، زودباش د زهیانقدر وسواس نداشته باش ، آره تم -

ــه ــو  ب ــابون ت ــاه م  يص ــتش نگ ــنمیدس ــون تم   ک ــاهر جفتش ــتش ، ظ ــو هس ــل ن ــاون الاق و  زی
دورو بــرم حــالمو بهــم  يزایــچ یولــ ز،یــدونمـم تم  یمنصــورم کــه اسمشــو نمــ نیمـوقر، ماشــ 

 ... شمیم نیشورمو سوار ماش ی، با هزار زور و زحمت دستامو م زنهیم

 نیــا نــارویا ا،یرو داشــته باشــ یکــه اونطــرف داشــت یزنــدگ یتــون ینمــ نجــایدختــر خالــه ا -
 عبد زبون نفهم بهت گفته ؟

 فرق داشته باشه؟ دیچرا با یدونم، ول ینم یچیمن هنوز ه... نه  -
 
ــاونجــا  - ــشــهر کوچ هی ــل جــا کی ــود یی، مث ــ ســت،ین يکــه ب ــه اون فراوون ــو  یآب ب ــه ت ک

 يهـا  يغـذا  یکسـ  نجـا یا سـت، یخـواد ن  یکـه دلـت مـ    يزیـ جا بـه اون تم  چیه ست،ین یداشت
ــان ــان يو رســتورانا یآنچن ــاصــال ند یآنچن ــس با دهی ــ، پ ــرا دی ــو ب ــل خودت ــا يالاق ــوارد  نی م

 ... يخبریهنوز ازش ب کهم هست  گهید يزایچ یلیتازه خ ،یآماده کن

 ... شمیم رهیبه صورت پراز اخم عبد خ مبهوت

 ؟عبد گهیم یچ نیا -

ــا - ــرف ز نی ــح ــهیم ادی ــه حق  زن ــد ک ــتی، هرچن ــ ق ــط با  ی، ول ــو االن فق ــت ــادرت   دی ــه م ب
ــ ــ ،یفکرکن ــه چ ــرا یاون از هم ــره، ب ــبق يمهمت ــچ هی ــهیم زای ــ ش ــر هی ــرد  يفک ــ...ک ــ یول  هی

ــوع ــ یموض ــذ دیــاالن با نیرو از هم ــ، ا يریبپ ــاده    یدســتمال نی کــه االن دور گردنــت افت
 ... الجراستا الزم گهید نیسرت باشه، ا يرو شهیهم دیبا
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 ...تحمل کردم  يادیز نجاشمیعادت ندارم، تا هم! تونم ی،من نم یچ یعنی -

 ... یانقدر آزاد باش یتون یاونجا نم ،یعادت کن یکی نیبه ا دیبا یول -

ــدم،ییانقــدر خودمــو تغ ییهــویتــونم  یمــن نمــ ره،یــگیگلومــو م بغــض  ســت،یدر تــوانم ن رب
ـ تنهـا چ  دیبـزنم ، شـا   ادیـ اد فرخـو  یرسما به غلـط کـردم افتـادمو دلـم مـ      کـه االن دلمـو    يزی

ـ  دنیبه آغوش کشـ  کنهیآرووم م  میزنـدگ  يتونـه تمـوم خـالء هـا     یمـ  کـنم یکـه حـس م   یزن
 !رو پرکنه

ـ کـه قـراره از ا   ییشـدن بـه جـا    کیـ نزد با اونجـا و درکنـار خوانـواده م     مویبـه بعـد زنـدگ    نی
 ... رهیگیبگذرونم ضربان قلبم اوج م

ــاد نفســم ــه شــماره افت ــب ــ یه و از اســترس ب ــاه م ــه دســتا یهــوا پن ــرم ب ــ يب ــد،  یمردونه عب
ــ  ــگ م ــ   یچن ــمامو م ــو چش ــم بهش ــدم  یزن ــد ثان... بن ــچن ــ هی ــا  یم ــذره و گرم ــتش  يگ دس

 گهیو م کشهیم رونیدستام ب نیدستشو از ب دهیبه لحظه نکش کنه،یم میعصب

 ... نکاروینکن ا -

 ...استرس دارم  -

 ...صلوات بفرست  -

 ؟ کارکنمیچ -

 ... ولش کن  یچیه -

 صلوات بفرستم ؟ -

 ؟ یستیحواسم نبود بلد ن... آره  -

 ...داده  ادیعمه مهتاب نمازخوندنو هم بهم ... بلدم  -

 گهیوم کنهیبهم با آرامش نگاه م یقشنگ يخنده  با

 ... یصلوات بفرست تا آرووم بش نطورهیبرات خوشحالم، پس حاال که ا -
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 ...باشه  -

کـه عبـد ازم خواسـته و ناخودآگـاه بـه       يزیـ بـه گفـتن چ   کـنم یوع مبنـدمو شـر   یمـ  چشمامو
 گهیده وم یبه خودش م یرسم ، عبد تکون یآرامش م

 ... زنگ بزنم  امینگه دار تا به ت نجایمنصور هم -

 !تاخونه که هنوز مونده  -

 ... میتا باهم بر نجایا ادیخوام ب یدونم، م یم -

 ...باشه  -

ـ بـا   یتلفن کنهیشروع م عبد ـ اطـالع م  دنموینفـر حـرف زدنـو رسـ     هی  یحاتیتوضـ  نیـ و بـا ا  دهی
ــا دهیــکــه م ــ يو حرف ــحــدس م شیقبل ــا دا زنمی ــیداره ب ــهیحــرف م می ــبم  زن ــاز ضــربان قل ب
ـ  شـه یو ناخودآگـاه چشـمام بسـته م    رهیبـاالم  عبـد خبــر از   يبعـد کـه صـدا    قـه یچنــد دق ی، ول

 ...کنم  بازبالجبار چشمامو  دهیم مییدا دنیرس
 

ــ کنـــهیمجبـــورم م عبـــد  يبـــرا نهمـــهیکـــه ا یشـــمو بـــرم ســـمت کســـ ادهیـــپ نیاز ماشـ
 ...برگردوندنم تالش کرده 

ـ      يتـو  يزیـ چ هی  ادویـ زده سـمتم م  جـان یه یباصـورت ... افتـه   یوجـودم بـه جوشـو خـروش م
 ... شمیو من تو آغوشش گم م زنهیهوا بغلم م یب

ـ از محبـت د  ایـ دن يکـس تـو   چیدارم ، هـ  یچـه حسـ   قایفهمم دق ینم مـنم   اد،یـ بـدش نم  دنی
 چ...هنوز برام ناشناخته ست  دنیمحبت د نطوریا یدارم ول یحس خوب

 ندازه  یم نیگوشم طن يتو راشیگ يصدا
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ـ ، چقــدر خوشــحالم از د يعروسـک قشــنگ مــن ، خـوش اومــد   - ، چقــدر دلــم تنگــت  دنتی
ــ ینمــ زم؟یــعز یخــوب... مــن  یبــود هســت ــاره دارم م ــاور کــنم دوب  ایخــدا!  نمــتیب یتــونم ب

 ... من  يهزار بار شکرت، باورش سخت خدا يخدا ...شکرت 

و  زهیــریاشــک م دم،یــدل م دهیــصــداقت م يکــه بــو ییبهــت زده بــه اونــو حرفــا یصــورت بــا
 یبـزنم ، امـا انگـار توشـوك بزرگـ      یخـوام حرفـ   یسـت،م ی، دل تـو دلـم ن   کنـه یخداروشکر م

 !فرو رفتم

 ... می، بر زمیعز میبر... به فدات  ییدا -

  گهیم ادویحرف م باالخره به عبدم

 اوضاع چطوره ؟ امیت -

ــه  - ــه خد  يهمــه خون ــا جمــع شــدن، مــادرتم هســت ، خال ــه   جــهیم هــم اومــده ،اولــش ترم
ــ  ــود، ول ــرده ب ــب ک ــع یتعج ــوج دهیس ــ  حشیت ــثال م ــه م ــرد ک ــوا یک ــم  میخ ــب دور ه امش

 ...نگرانم  یلیکنه حالش بد نشه ، خ م،خدایباش

 ... دهیهاشو م يداره ، جواب صبور، خدا خودش هواشو  شهینم يزیمطمئن باش چ -

 ... دوارمیام -

وهمــراهش از منصــورم  کشــهیوبــاز بــه آغوشــم م نهیشــیو کنــارمن م شــهیهــم ســوار م یــیدا
 ... کنهیآوردن ماتشکر م يبرا

ـ     یدلـم مـ   یلیخ - ـ  یخـواد باهـات حـرف بزنم،ول ـ  ،يدونـم خسـته ا   یم  دیـ بـه وقـتش با   یول
 ... یکن فیرو برامون تعر یهمه چ

 ...  کنهیسرمو بازم سر و صورتمو غرق بوسه م يرو کشهیو دست م گهیم نویا

  گهیعقب و بهم م گردهیبرم عبد

 ؟ ي، آماده ا میرس یم میدار یهست -
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 !دونم  ینم -

 ...نترس  یچیمن همراهتم از ه -

-  

آشــنا  هیــباشــه اون نســبت بــه بق ی، هرچــ کنــهیعبــد ذهــن آشــفته مــو آرووم تــر م يدلــدار
 ...تره 

ــم از ــپ نیاش ــم،یم ادهی ــیدا ش ــتامو  ی ــدس ــم ول نم  هی ــه ه ــهیلحظ ــدم    کن ــارم ق ــدم کن ، عب
ــبرم ــو  دارهی ــیزایچ هی ــز ی ــب م ری ــکــاش ا گــه،یل ــر   نی آتشفشــان استرســو اظطــراب زودت

 !کردیفروکش م

... شــده جــانیه ریــاونــم مثــل مــن درگ رهیــگیونفــس م ســتهیا یچنــد لحظــه دم در مــ یــیدا
ــم ال ــو وارد ح گــهیم...بس ــ اطی ــوا تقر... شــهیم یبزرگ ــایه ــتار ب ــا  کی ــط س ــن فق از  يا هیوم

ـ تـونم بب  ینخلـو مـ   دهیسـربه فلـک کشـ    يدرختا ـ نم ییصـدا  چیهـ  نم،ی  گـه، یچنـد قـدم د   اد،ی
 ... ستین ییصدا چیبازم ه

 ...شهیبلندم ییدا يصدا

 ... میمهمون دار ایجان ، ب دهیسع...  دهیسع -

ــ  پـام  ـ  رفتـه ، دلــم  لیـ تحل رومیــشــده، تمـام ن  خکـوب یم نیبـه زم خــواد چشـمامو ببنــدمو   یم
 ! محض بوده الیخواب و خ هی یفکر کنم همه چ

ـ ، باالخره  گذرهیلحظه م چند ـ  ییصـدا هـا   هی ـ  یم پسـر از در   هیـ دختـرو   هیـ چنـد تـا زنـو     اد،ی
بـا شـک بهـم نگـاه      یچشـم دوخـتم بـه همـه شـون، همـه بـا بهتـو بعضـ          ان،یـ م رونیـ ب یاصـل 

  گهیم یلرزون يزن با صدا هی...  کننیم

 !!!چه خبره جانیا -

 ...شهیمحسوس بلندم یبا لرزش ییدا يصدا
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 ...گمشده تو آوردم ترمه  -

ـ      يزیتنها چ...  ترمه اسـم بـوده و چنـد تـا عکـس ، کـه        نیدونـم همـ   یکـه راجـع بـه مـادرم م
 .... شیپ يمال سالها

ــخ ــهیا صیتش ــن ز  نک ــادر م ــون م ــکدومش ــت ن ادی ــت،یراح ــ س ــ یول ــوتر م هی ــر جل ــنف  ادوی
 ...ندازه  یبه شک مصورتش منو  شیتشو

ــد ــو هرچن ــا تص ــو  يریب ــه ازش ت ــن دارم  يک ــذه ــدن هی ــ ای ــله داره ول ــس م یفاص ــنمیح  ک
 !منم اون باشه يگمشده 

 ...حرکاتشم  يمجسمه فقط محو تماشا هیجلوتر، من هنوز مثل  ادیم

 ام؟یت یگ یم یچ -

 !همه سال  نیترمه ؟ اونم بعد ا شهیباورت م -

ــارهیب زن ــ  چ ــورتش نمون ــه ص ــگ ب ــماش هرلحظــه گشادترمرن ــهیده ،چش ــه  ش ــاش رو ب و لب
 ...  رهیم يدیسف

 ...نکن  يباهام باز دمیقسمت م زاتیتورو جون عز... تورو خدا  امیت -

کــه  یره ســمت زنــ یوخــودش مــ شــهیم کمیو بــه جــاش عبــد نــزد کنــهیدســتمو ول م یــیدا
 ...خودم  يباورکنم همون مامان ترمه  دیانگار با

ـ ا يخـودت تـو همـه    ترمـه؟ مگـه    یگیم یچ - حـاال بـرش    ش؟یخواسـت  یسـاال ازخـدا نمـ    نی
 ده،یکشــ يچــه قــد نی، ببــ يا شــهیعروســک ش هیــمثــل ... گــل شــکفته  هیــ نیگردونــده، عــ

 ...داره، درست مثل همون روزا  يچه صورت ناز نیبب

 گهیدوباره م یی، دا ادیم قینفس عم هی يصدا

 ...تو ترمه، باورکن  یهست چشماشو نگاه کن ، اون ی، عسل نیاصال چشماشو بب -
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ــوتر م زن ــلیجل ــم م یاد،توعس ــمام گ ــه،یچش ــ  ش ــماش م ــک چش ــه   یمردم ــک ک ــرزه و اش ل
ــ نیزمــ يو رو شــهیصــورتم جــدا م يدســتاش از رو شــه،یم ریســراز ــو م ــه و صــدا یزان  يزن

 .  شهیبه آسمون بلند م ادشیفر

ـــدا  - ـــدا ... خــــ ــد  يپســش داد... خـــــــ ــرش گردون ــ...  ي؟ بهــم ب ــه   یب ــن ک انصــاف م
 ؟؟؟ يپسش داد...  يبرش گردوند اینابودشدم ، جون دادم ، خدا

ــهیو زار م کنــهیخــدا م خــدا ــهــق هــق گر يصــدا...  زن ــ ي هی ــوز  یهمــه بلندشــده ول مــن هن
 ... گهیافته وبازم یم ریو سرش ز رهیگیماتو مبهوتم، دستامو همونطور نشسته م

ــ يمــادر ؟اومــد ياومــد - ــاره يمرگــت بشــم؟اومد شیپ ــنم  ي پ ــد... ت ــون  ياوم ترمــه قرب
 چقدر؟؟؟ نمینازن يدیکش ییچقدرتنها... برات  رمیبم... قدمات 

 
ــ چشــمامو ــ یم ــه حــال خــودش باشــه، انقــدر گر  یبنــدمو م ــذارم ب  گــهیکــرده کــه مــن د هی
ــتحمــل د ــگر دنی ــ  هی ــه دورم م ــل پروان ــدارم، همــه مث ــچــرخن،  یهاشــو ن ــوا هی  ییحــالو ه

ــ ــتن  یخاص ــت داش ــادرم زن دوس ــده ، م ــوب یش ــس خ ــگیم ی، ازش ح ــوریهم رم،ی ــارم  نط کن
همــه  نیــکــه ا ســتین يزیــدونــم چــرا احساســم اون چ ینمــ یولــ کنــه،ینشســته و نوازشــم م
 !!!سال منتظرش بودم

ــراش مــ دلــم ــســوزه، معلــوم نبــودن مــن تــو ا  یب ــ نی ــه روزش آورده، ول ــد ب حــال  یســاال ب
 !ستیسر جاش ن يزیچ هیفهمم ، انگار  یخودمم نم

ــا دنیــرو بــا د ییهمــه ســال تنهــا نیــتــونم ا ینمــ ســتیخــودم ن دســت آدمــا فرامــوش  نی
 !!!تموم شده  یکنمو حس کنم باالخره همه چ

ــ ترمــه !!!  شــدی،مگــه ممکــن بــود، مگــه م خــتیر یصــدا اشــک مــ یکنــارش نسشــته بــودو ب
 !فاصله ازش نفس بکشه یهمه سال برگشته باشه و االن ب نی، بعد ا شینفسش، هست
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 !!!هاشو داده بود ياب صبورباالخره خدا جو یعنی

... دینـوازش کـردو آه کشـ    ختـو یاشـک ر  خـت، ینـوازش کـردو اشـک ر    دویدسـت کشـ   بازم
 ...شوك بزرگ بود  هی هیشب شد،یهنوزم باورش نم

کـرد تـو همـون لحظـه      یکـه اصـال فکـرش روهـم نمـ      ییتونست توباورش بگنجونـه جـا   ینم
 ... بهش برگردونده بشه  زشیکسالت آور ،عز يها

امتحــان  نیــخواسـته بــود کـه ا   ییاز اون بــاال ادیـ ز یلــیدعــا کـرده بــود، خ  یلـ یخ ییخــدا امـا 
ـ     گـه ید دیکـه شـا   ییتمـوم شـد، جـا    ییبـازم خـدارو شـکر خـوب جـا      یسختو تمـوم کنـه ، ول

 ... براش نمونده بود  يدیام چیه

قربـون   يدیمـادر، چقـدر قـد کشـ     يچقـدر نازشـد   "نگـاه کـردو بـا خـودش گفـت      یهست به
ـ   اون قدو بـاال  ـ تونسـتم ا  يمرگـت بشـه، چطـور    شیت بشـم، ترمـه پ و  ییهمـه سـال جـدا    نی

 "تو تحمل کنم  يدور

 ... کردیشکر م ختویر یگفتو اشک م یم نطوریهم

ــه ــ ي لحظ ــد یاول وقت ــ دشی ــش م ــ یدل ــت هرچ ــاز دهــنش درم یخواس ــه ت ادی ــب ــه،  امی بگ
ــت اذ ــرا داش ــچ ــرد،یم تشیی ــ  ک ــت م ــرا داش ــت یچ ــت هس ــخره   یگف ــده، مس ــو برگردون ش

 بود مگه؟ يباز

ـ ممکـن بـود بعـد ا    يبخوره؟آخـه اصـال چطـور    يتوانشو داشـت بـازم بـاز    مگه همـه سـال    نی
 ...مسخره بود يادیبرگشته باشه؟ مسخره بود ز یهوا هست یب نجوریهم

دختـرو   نیـ خواسـت بگـه ا   یبکشـه، مـ   ادیـ خواسـت سـر جفتشـون فر    ی، مـ  کـرد ینم باورش
 نیــاز ا شــتریبــرو و منــو ب ،ياالن بــود کــه تــا ییکنــو خــودتم بــرو جــا رونیــخونــه ب نیــاز ا
 ...شدنو ندارم  رونینکن، من طاقت دوباره و لیذل
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ــاز ــ اماب ــچ هی ــودش لرز  يزی ــو وج ــت ــا د،ی ــودش   دیش ــه خ ــت ب ــخواس ــاره   هی ــت دوب فرص
قسـم خـورده بـود،     امیـ گفتـه بـود ، ت   امیـ دلش خواست بـازم گـول بخـوره ، آخـه ت     دیشا!بده

حرفـا رو   نیـ بـده، پـس چـرا داشـت ا     شیسـت بـاز  تون یاون کـه نمـ   گفـت، یاون که دروغ نم
  زد؟یم

 !!!شو برگدونده ؟ مگه ممکن بود  یگفت هست یم چرا

ــ... جلــو  رفــت  یعســل... بــه همــون چشــما  دیرســ د،یبــاالخره رســ یقــدماش لــرزون بــود ول
ـ ا... وقـت نتونسـت فراموشـش کنـه      چیکه ه یلرزون جـا بـود    نیـ جـا بـود کـه بـاورکرد، ا     نی

ــود کــه تونســت بــاز بــه   نیــشــده ش رو آزاد کنــه ، ترمــه ا کــه تونســت نفــس حــبس جــا ب
 ...برگرده  یزندگ

*** 

 ، يرو گفت ، بعد اون همه وقت پنهون کار یجمع نشستو همه چ ونیم امیت

 يدختــر گشــت،یترمــه م يســاال دنبــال گمشــده  نیــا يبــه حــرف اومــد، تــو همــه  بــاالخره
 ... رو برده بود  یکه بارفتنش همه چ

ــه ــ مگ ــ یم ــتونس ــه رو ب   یت ب ــه ، اون ترم ــاوت باش ــتریتف ــت،    ش ــت داش ــونش دوس از ج
 ...از ترمه بود  یهم که جزئ یهست

ـ     یگفـت از تمـوم مـدت    براشون  يبـود چطـور   دهیـ فهم نکـه یگشـت، ا  یکـه داشـت دنبـالش م
ــا درآورده ، ا  ــر از اونج ــهیس ــه  نک ــا يهم ــت  نی ــاال هس ــ   یس ــوده ول ــاب ب ــار مهت ــ یکن  ینم

 !ن شهر و اون عمارت در آورده ؟سر از او يچطور قایدونسته دق

ــک از ــ انی ــت ، از کس ــت یگف ــه هس ــوم ا یک ــتم ــت حما نی ــاال تح ــس ــ تی ــوده ، و حت  یاون ب
ـ داده کـه بـا کمـک     حیتوضـ  انیـ خـود ک  نکهیا اون دختـر   تیـ پزشـک تمـام گذشـته و ذهن    هی
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ــوگ يبــرا ــوع اتفــاق احتمــال يریجل  یــیزایپــاك شــده و فقــط دونســته هــاش از چ  یاز هــر ن
 ... کم جون از پدرو مادرش  مرنگوک ریتصو هیکرده و  فیب براش تعربوده که مهتا

 شــدیرو ، بــاورش نم یاز همــه هســت شــتریبــرد ، ب یهمــه رو تــو بهــت فــرو مــ گفتــویم امیــت
بچـه پـنج شـش سـاله رو پـاك کـرده        هیـ کـارم فکـر کـرده باشـنو ذهـن       ينجایبه ا یاونا حت

 ؟!باورکنه گنویبهش م یاز گذشته خودش ندونه و هرچ یچیباشن که ه

تونســته بــود  يچطــور شــد،یکــم کــم داشــت از مهتــاب متنفــر م گــهیحرفــا د نیــا دنیباشــن
 ...و دم از دوست داشتن اون بزنه  ارهیهمه بال رو سرش ب نیا

ـ ت يجـون شـده بـود بعـد حرفـا      یب ترمه بعـد،   يحرفـارو بـذاره بـرا    یازش خواسـت بـاق   ام،ی
 شــو یتشو ره،یــ هــم آرووم بگ  یازش خواســت آرامشــو بــه خونــه برگردونــه تــا هســت      

 ...خوند  چارهیراحت از صورت اون دختر ب یلیخ شدیاسترسو غمو م
 

ـ   موقع  يتخـت آرووم گرفـت اونـم رفتـو کنـارش نشسـت، موهـا        ينفسـش رو  یخـواب وقت
کـه بـاز مجـوز نـوازش      نیمهـم نبـود همـ    یچـ یه گـه یرو بـا دسـت پـس زد ،د    یروشن هسـت 

 ... دیارز یم ایدن هیکردنش رو داشت خودش 

ــار ــازن کن ــ نشین ــت      دویدراز کش ــاالخره تونس ــال ب ــه س ــد اون هم ــتو بع ــو بس ــچشماش  هی
 کنه  فیمحرابش تعر يماجرا رو برا يخواب همه  يبره و تو قیخواب عم

 
 خانومم؟ یکنیم کاریچ ترمه جان داري �

 ... کنمیغذا درست م یهست دارم براي �

 ؟ يق زده اانقدر ذو یحاال واسه چ... زمدستت درد نکنه عزی �

 !نفسم برگشته  یدون وا مگه نمی �
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 ...که همه ش ور دل تو نشسته  نی؟ ا مگه کجا رفته بود خانومی! برگشته ؟ �

ــدر اذییــ   � ــراب انق ــدارما، مــ    تممح ــله ن ــن، حوص ــ ینک ــودم     یدون ــر ب ــال منتظ ــد س چن
 تابرگرده؟

 ؟ يبود یبچه تازه سه ساله ش شده، چندسال منتظر چ نترمه حالت خوبه؟ای �

ــو باالم يدار گــهمحــراب دی � ــاریاون روم ــی! ای ــند یعن ــدر ا يدی ــچق ــه   نی ــت زج ــه وق هم
ـ  یلـ یزدم تا خدا دوباره اونـو بهـم برگردونـه ؟ خ    ـ  یب ـ یمحـراب   یمعرفت ـ ا یعن همـه سـال    نی

 بود ؟ یهمه ش الک کردمیاومدم کنارت برات درد و دل م یم

 خانوم؟ یگ یم ونیهز يترمه ؟ دار یگیم چی �

ـ   �  امیـ دختـرم برگشـته نم   گـه حـال خوشـمو خـراب نکـن ، حـاال کـه دی      ... روبرو محـراب ب
 ... یتنها بمون نطوریسراغت ، بذار هم

 آب قند برات درست کنم؟ هی يخوا یم م؟ینیبش مترمه جان بری �

 ...الزم نکرده  رنخی �

 ؟یزن یم هیحرفا چ نیا! یترسون یمنو م آخه داري �

 !!!محراب �

ــروشــدو رو  ریچشــماش ســراز اشــک ــ يخنــده  ســتادویمحــراب ا يب کــرد، پــس  یمحزون
بــه صــورت محــراب ، ســرد  دیفاصــله شــو کــم کــردو دســت کشــ! بــود نجــایچــرا محــراب ا

ــون روز   ــل هم ــت مث ــود ، درس ــرد ب ــ ... س ــون روز لعنت ــت فر...  یهم ــخواس ــا   يادی ــه ام بزن
 !!!انگار دهنشو قفل زده بودن 

ــازم ــ  ب ــرد ، ول ــال ک ــرما یتق ــه س ــراب ب يهرلحظ ــورت مح ــیص ــه زمهر ترش ــب ــزد ری  کشین
 ... دیگلو خفه شد از خواب پر يکه تو يادیبا فر هوی... شدیم
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داشــت،  يبــد جهیســرگ اره،یــداره باالم کــردیبــاال بــود کــه حــس م يقلــبش بــه حــد ضــربان
ــرس ا ــهیاز ت ــ نک ــت یحت ــت هس ــ   یبرگش ــت حت ــرات نداش ــه ج ــواب باش ــم خ ــه دور و  یه ب

خـواب کنـار خـودش     يرو تـو  یو هسـت لـرزون چشـم بـازکرد    یبنـدازه، بـا تنـ    یبرش نگـاه 
 ...  دید

 !!!برگشته  یهست شدیهنوزم باورش نم...اومد  نیتخت پائ دوازیکش یراحت نفس
 

ــا  يکنــار درختــا يتــاب فلــز يرو اطیــح يتــو رفتــو نخــل نشســتو پاشــو تکــون داد ، تــاب ب
 ...حرکت موزون و آرووم شروع به عقب و جلو رفتن کرد هی

 ... دادیم یحس خوب چه

ـ  يپـا  يکـه حـس کـرد صـدا     کـرد یچنـد سـالو مـرور م    نیـ با خودش اتفاقات ا شتدا نفـر   هی
 ... دید امویت يچشماشو باز کردو قدوباال نینرم ب اد،یم

 ... نهیتاب بش يرو اممیتا ت دیکنارکش خودشو

 ترمه ؟ يدیهنوز نخواب -

ـ دلـت اومـد ا   يچطـور ... شـم یم ونـه یدارم د! امیـ بخـوابم ت  يچطور - وت همـه مـدت سـک    نی
 ؟یکن

ــ - ــ یم ــهیترمه،ازا دمیترس ــط از آب درب  نک ــوراتم غل ــتص ــ  ادی ــودم، نم ــران ب ــتم  ینگ خواس
 ...کنم  دوارتیام یالک

 سر مهتاب بوده؟  ریز نایا يباور کنم همه  يچطور -

بــود،  تشیتحــت حمــا یکــه هســت یخــود اون پســر همــون یولــ شــد،یمــنم اولــش بــاورم نم -
 ...کرده بود  فیعبد تعر يبرا

 تاب رابطه داشته؟با مه -
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 ...کم تره یلیسنو سالش از مهتاب خ! فکر نکنم یعنی...نه  -

 کارو کرده ؟ نینگفته مهتاب چرا ا -

کـارا کـار نداشـتم، اون از مـن کمـک خواسـت مـنم         نیـ بـه عبـد گفتـه مـن بـه ا      انیـ ک...نه  -
 ...نه نگفتم

 يمـه مهتـاب بـرا   سـاال نخواسـته بفه   نیـ تـو تمـام ا   یعنـ یمسـخره سـت ،    یلی؟ خ!یچ یعنی -
ـ   نیدختـر بچـه رو بـاخودش آورده اونجـا ؟ همـ      هی یچ ـ دل یطـور ب بهـش کمـک کـرده و     لی

 ...ادیبا عقل جور در نم! کرده  تشیحما

ــ... آره  - ــ يجــا هی ــار م ــ یک ــه، ول ــهید یلنگ ــم ن گ ــت،یمه ــم ا س ــهیمه ــت نک ــار  یهس االن کن
 ...به خدا  رهیترمه، دلم براش ضعف م یدوست داشتن یلیماست، خ

ــهتر ــا  م ــب ــما ادآوردنی ــت يچش ــاز هس ــ  ین ــه چ ــا هم ــار واقع ــو   یانگ ــردو ت ــوش ک رو فرام
 ...ستاره چشمک زد  ایدن هیذهنش 

ــ لــویاالن نفســش کنــارش بــود بــا دل نکــهیداشــت ، ا یتــیمگــه اهم واقعــا  نی، بهتــر لیــدل یب
 ... خدا بود  هیهد

 ...دن ش رهیبهم خ دنیکه تا حاال آدم ند ییمثل کسا کنم،یهمه شون نگاه م به

 ... دونم  یفقط اسماشون رو م حاال

 !!!کنجکاون انگار يادیفقط ز ست،یکدمشون بد ن چیه نگاه

ـ ، ز اطیــرم ســمت ح یمــ شــمویجـام بلنــد م  از ســخت  يادیــفشــار اون همــه نگــاه بــودن ز ری
 ...برام 

 زنهینفر صدام م هیقدم از در سالن فاصله نگرفتم که  چند

 ؟یهست -

 ... دمیتکون م يسر...ندازم،  یم یبهش نگاه گردمویبرم
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 ...بله  -

 ؟يریکجا م يدار -

 ...دارم  اجیتازه احت ي، به هوا اطیح يتو -

 ؟يالزم ندار يزیچ -

 ؟ یمثال چ! نه  -

 ... یروت نشه بگ دیگفتم شا! دونم  ینم...  یهرچ -

 !خجالت بکشم دیبا یندارم، از چ ینه ، من مشکل -

بهـش   ینـدازه، حـس خاصـ    یبـاال مـ   يو شـونه ا  کنـه یم مبـا بهـت نگـا    شـه یکه تمـوم م  حرفم
 ...تو دستو پام نباشه ، اصال حوصله ندارم ادیندارم ، فقط کاش ز

هنـوز نتونسـتم مامـان صـداش کـنم،       سـت، یزنم تـا حـالم بهتـره بشـه، ترمـه ن      یقدم م یکمی
 ...شهیکه باز اون دختر تو چهارچوب در ظاهرم رمیبگ یکه سراغ رمیم

 ؟يخوایم يزیچ -

 ؟ یتو چرا همه جا هست -

 ...آخه بابا گفته حواسم بهت باشه -

 ...ترمه  شیخوام برم پ یحاال برو کنار م... یمرس -

 ؟ یگیعمه روم -

 ...اوهوم  -

 ...چند تا شمع برد که نذرشو ادا کنه ...  رونیرفته ب -

 ...باشه  -

 ...افته  یو دنبالم راه م کنهیبا بهت بهم نگاه م بازم

 ؟ یهست -
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 ...بله  -

 چند سالته ؟ -

 ...رفتم تو هفده  شیهفته پ هی -

 ... سالمه  زدهیمن س -

 ...خوبه  -

 ؟ ياونجا تنها بود -

 ...بودم  انیبا ک شهیفوت شد، بعدش هم شیعمه مهتابم بود ، سه سال پ... نه  -

 ه؟یک گهید انیک -

ــ - ــو نم ــ یت ــی،  یدون ــ  یعن ــت نم ــودمم درس ــم یخ ــ ! دون ــدون تنه ــط ب ــدگفق ــودم ، زن  یا نب
 ...سرجاش بود  ینبود، همه چ نجایا هیداشتم،اصال شب یخوب

 ؟یبرگشت یناراحت -

 !!!دونم  ینم يراستشو بخوا... نه  یعنی...آره  -

ــه   - ــه هم ــا يعم ــرت بود،هم  نی ــاال منتظ ــهیس ــتیم ش ــت گف ــ یهس ــرده،یروز برم هی اون  گ
 ...دوستت داره  یلیخ

سـت، انگـار    گـه ید يجـا  هیـ خـودم   یت کـنم، زنـدگ  برام سـخت بهـش عـاد    یدونم، ول یم -
ـ       ـ   یکه اومـده باشـم مسـافرت، مسـافرتو دوسـت دارم ول خـواد زودتـر برگـردم بـه      یدلـم م

 ...اتاق خودم 

 ...رمیم ینباشم م دهیمامان سع شیروز پ هیمن اگه ! یگیم یفهمم چ ینم -

ـ  ینگـاه  اهشیدرشـتو سـ   يچشـما  به ـ با ینـدازم، چـ   یم اگـه   دیابگـم خـب شـ    دیـ با! بگـم  دی
ـ ا يمنم تـو همـه    امـا  !!!  ياحسـاس رو داشـتم کـه تـو دار     نیسـاال کنـار مـادرم بـودم همـ      نی

 ...تونه باشه  یراه م نیفعال سکوت بهتر
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 ادیکه باز به حرف م رمیگ یازش م نگاهمو

 ؟يبخور ارمیب يزیچ هی يخوا یم -

ــه  - ــدارم وســط روز چ ،یمرســ... ن ــفقــط  شــهیم... بخــورم  يزیــمــن عــادت ن ــل هی آب  وانی
 ؟ يبهم بد

 ... ارمیاالن برات م...آره  -

ــ ــو یبرم ــو ت ــســالن  يگردم ــل   نم،یشــیم يگوشــه ا هی ــر بچــه مث ــاون پس ــه  یشــکارچ هی ک
 ... کنهیمنتظر طعمه ش نشسته باشه نگام م

 ؟ یکنینگاه م ينطوریتو چرا ا -

 ... یفقط خوشحالم که برگشت... نه ! ؟ یچ -

 ؟يریمدرسه نم... یمرس -

 ... لمیامروز پنچشنبه ست ، تعط.. .چرا  -

 ...آهان -

 ... ادیم رونیاز آشپزخونه ب دهیهمراه سع ماهک

 ...گفتم نره ها ،اما گوش نداد  ا،ینکن یبیغر گرده،یدخترم ، ترمه االن برم -

 ...من راحتم ...  ستین ینه مشکل ؟یواسه چ یبیغر -

ـ از ا دایـ خوشـم نم ... بهـم   شـه یم رهیـ روبرومـو خ  نهیشیم دهیسع  یرفتـارش، تـا حـاال کسـ     نی
 ...نگام نکرده  يجور نیا

 شده؟ يزیچ -

 ! زمینه عز -

 ... نیکنیبه آدم نگاه م يجور هیآخه شماها همه تون  -
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 یفرقــ چی، نــازو تــو دل بــرو ، هــ يهــات افتــادم، مثــل االنــت خوشــگل بــود یبچــه گــ ادیــ -
 مگه نه ؟ يشد تییاذ یلیخ یاله رمیبم ،ينکرد

ــچ - ــون روزا از ا يزی ــت،ین ادمی ــاب هم س ــه مهت ــهیعم ــود ، ک  ش ــون ب ــود، مهرب ــب ــه  انمی ک
ـ    ینداشـتم، امـا بـازم بعضـ     يوقت کمبـود  چیبود، من ه خواسـت مامـانو بابـاهم     یوقتـا دلـم م

 ...کنارم بودن 

ــم دهیســع ــه آغــوش م  ادی ــرمو ب ــوترو س ــه،یجل ــانعت کش ــق م کــنمینم یمم ــ، بهشــون ح  دمی
ـ انگـار با  ییاجـور  هیـ دلتنگشـون کـرده باشـه ،     میـ دور عــادت  اتشـون یاخالق نیـ بـه همـه ا   دی

 ! شمیم تییاذ شتریکنم وگرنه خودم ب
 

 گـه یشـده ، د  رهیـ چند ساعت کـه مامـان ترمـه برگشـته و مـدام فقـط بـه صـورت مـن خ          االن
 !!!کنه  یکس منو درك نم چی، ه شمیم یدارم عصب

 ؟ زمیعز يالزم ندار يزیچ یهست -

 ...الزم ندارم يزیدوباره ؟ نه چ نیچرا بغض کرد -

 ...شهیم لیو بغضش به هق هق تبد زنهیرسه دوباره بغلم م یجلوتر ،بهم که م ادیم

 ... نینکن هیخواهش کنم انقدر گر شهیم -

ــبخش نفســم راســت م - ــنبا یگــیب ــ تــتییاذ دی ــه خــدا دســت خــودم ن  یکــنم، ول ...  ســتیب
 رســهیبــه آرزوش م یوقتــ يدیــرو د یآرزو شــده بــود بــرام ، آدمــ هیــتــو  يدوبــاره  دنیــد

 آروومو قرار داشته باشه ؟

 ! نیکنیم تییخودتونو اذ نیدار ينطوریا یول -

ــاره ــزد دوب ــهیم کمین ــ  ش ــه س ــرمو ب ــهیم نهیو س ــو م کش ــهیو ب ــاره  کن ــو دوب ــدن هی ــاظ  ای الف
 ...شهیم فیکه پشت سرهم رد زیمحبت آم
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 گفت ؟ یاز ما برات نم يزیوقت چ چیمادر، مهتات ه یهست -

گفــت  یمــ شــهیهم یصــحبت کنــه، ولــ ادیــاومــد ز یمــ شیحــرف نبــود ، کــم پــپــر  "کــال -
 ...خواست براتون دعا کنم  ی، مدام ازم م نیمهربون بود یلیخ

 بود؟ يمرگش چطور -

ـ بــود ، ا نیغمگـ  یلــیخـاص گرفتــه، تمــوم مـدت خ   يمــاریب هیـ گفــتن  یمـ  - هــام  يآخــر نی
ــود ، اصــال هیکــه شــب ــ يزد، بــرا یحــرف نمــ "افســرده هــا شــده ب شــش  یدرمــان يدوره  هی

بعــد از ... کــردمیم شــویتاب یبــ یلــیرو بهــم گفــت، اون روزا خ نــایا انیــمــاه رفــت فرانســه، ک
اجــازه  "اصــال ی، ولــ یو جنــازه شــو فرســتادن دبــ ارهیــمــدتم کــه گفــتن نتونســته دووم ب هیــ

 ... شهر رونیب يالیکدوم از مراسمش باشم، منو با صنم فرستادن و چیندادن تو ه

ـ   کـنم یگـاه م صورتش ن به ـ ... اشـکاش شـده    زبـان یصـدا بـاز دوبـاره م    یکـه ب مـن انگـار    یول
 !!!ندارم یاشک گهید

 بود؟  يچطور مرد یگ یکه م انیک نیا -

ــردمیبرم ــ  گ ــود؟ نم ــد ب ــه اون روزا ، ب ــر  یب ــن تع ــم، م ــد فمیدون ــ ياز ب ــت  چیه ــانیوق  کس
ــ   نیبــدتر گرفــت بــه نظــرم ینمــ لمیتحــو ادیــکــه ســاکت بــودو ز نینبـود، اون موقــع هــا هم

ـ   یم ایآدم دن ـ بـد بـودن    يبـرا  کـنم یحـاال حـس م   یاومـد، ول م الزم داشـت   گـه ید يزایـ چ هی
... 

رو حــس  يزیــوقــت نذاشــت کمبــود چ چیهــ یمهربــون نبــود ،ولــ یلــیخ یعنــیبــد نبــود، ،  -
 ...بود  شیکس یهم ب نشیشتریکم بود داشت ،ب یلیکنم ، به جاش خودش خ

 رو نداشت ؟ یکس چیه "واقعا یعنیمگه مجرد بود؟  -

 ... میکردیم یاون عمارت زندگ يبا چند تا خدمه تو ییما سه تا...نه ، نداشت  -
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ــ ی، نمــ کنــهیم رییــحــرفم رنــگ نگــاهش تغ بعــد ــه حــرف م یوقتــ یفهمــم چــرا ، ول ــب ،  ادی

 ... رمیگیاز حرفش نم یحس خوب

 کرد؟یکه نم تتییاذ یهست -

 !ه؟یمنظورتون چ -

 ...یبگ يزیخواد چ یموم شد، نمبود ت یولش کن ، هرچ "اصال -

 ...نشد کیبهم نزد نیکنیکه شما فکر م يوقت اونجور چیمحتاط بود ، ه یلیاون خ -

کـه   نی، همـ  میخـدا بهـش اجـر بـده، مـن کـه ازش راضـ       ... نفسـم   کـنم ینم يفکـر  چیمن ه -
مهتـاب   يممنونشـم ، چـون مطمئـنم دسـت پـرورده       ایـ دن هیـ تـو بـار آورده    یدختر به خـوب 

 ... یستین

 ... رمیگینگاهمو ازش م کشمویم ییپرصدا نفس

 اد؟یطرفا نم نیا ست،یاز عبد ن يخبر گهید -

 مادر؟ يکارش دار -

 ...باهاش حرف بزنم  دیبا ن؟یخبرش کن شهیم -

 ...عصربهش خبر بده  گمیم تییدا زم،بهیباشه عز -

 ...ممنون  -

 ... رهیگیندازه وازم فاصله م یبهم م يزیمحبت آم نگاه
 

*** 

ـ بـه مامـان گفتـه عبـد نزد     یـی دا سـت، یتو دلـم ن  دل خـوام بـدونم    ی، مـ  نجاسـت یشـش ا  کی
 ... ومدهیهنوز ن یول! انهیداره  انیاز ک يخبر
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 ...زنهیبلند صدام م امیت ییرم که ، ماهان ، پسر دا یوسط سالن راه م نطوریهم

 ؟ییکجا یهست...  یهست -

 شده؟ یچ نجامیهم -

 ...بزنم  عبد اومده ، گفت صدات -

 ... امیاالن م ،یباشه مرس -

ـ ... اتــاقش  يتــو رهیــده و م یتکــون مــ يسـر   کنمــویدارم ، قــدمامو تنــد م یخاصــ جــانیه هی
 ... رونیرم ب یم

 ...شمیم کشیاومده ، بدون توجه به سرو وضعم نزد تنها

 ؟ی؟ خوب يچطور -

 ؟ گذرهیخاله بهت خوش م يچه خبر؟خونه  ؟یتو خوب... سالم  -

 ...خوبه  يادیز ییجورا هی یعنیخوبه،  یهمه چآره  -

 ...برهیو سرشو باالم خندهیبلند م يباصدا

 دختر؟ یگیم یچ -

ــ  - ــت م ــه،ید گمیراس ــز گ ــت دارن ،  يادی ــمحب ــورا هی ــذبم م ییج ــننیمع ــه ش  ک ــ، هم  هی
 ...چشم دنبال من 

 ...حق دارن، بدجور چشم ترس شدن  -

 ... ستمیراحت ن ادیمن ز ينطوریا یدونم ، ول یم -

 ... یکنیعادت م -
 
 افتم  یخوام بهش بزنم م یکه م ییحرفا ادیجمله ش  نیا با

 ؟يخبرندار انیعبد تو از ک -
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 ؟یپرس یچرا م -

 ...کردم  تشییاذ یلی؟ خ يباهاش حرف نزد گهیخوام بدونم بعد اومدنم د یم -

 ...چند روز مدام تماس گرفته تا حالتو بپرسه  نیچرا ، ا -

 باخودم حرف نزد؟خب چرا  -

 !باهات قهر کرده دیدونم، شا ینم -

 !، مگه بچه ست کنهیوقت قهر نم چیاون ه -

 ؟ یهست -

 ...شمیم رهیمنتظرش خ يبه چشما رمویگ یباال م سرمو

 ... مینیب ی؟ بازم آرامشو تو نگاهت نم یکنیفرار م يزیاز چ يتو دار -

 ؟!تونم محکم باشم یا نم، چر شمیم یعصب صیحالم انقدر قابل تشخ نکهیا از

ــ - ــا همــه چــ یهنــوز نم ــار ب یتــونم ب ــوز  ریــاومــدنم غ یلــیخ ام،یــکن منتظــره بــود، عبــد هن
 یو مـ  رهیـ گیموهـامو م  نیو پـائ  ارهیـ سـرجاش ،دستشـو جلـو م    نمیـ رو بچ ینتونستم همـه چـ  

 ...خنده

 ...دیفهم شهیکنه م یم رهیرو خ یکه مدام چشم هرکسو ناکس شمایابر نیاز ا -

کــرد،  انشیــهــم ب یراحتــ نیــجملــه از ذهــنش گذشــتو بــه ا نیــهــوا ا یچــرا بــ دیــمنفه عبـد 
ـ ند یتـو رفتـار هسـت    یعکـس العملـ   چیه خـب  ": بـاال انـداختو گفـت    يشـونه ا  نکـه یجـز ا  د،ی

ــ "تــونم ینمــ ــ  يزیــاون چ يبــرا یول  يوقــت تــو چینبــود کــه راحــت بشــه ازش گذشــت، ه
ـ  بـود، راحـت صـحبت نکـرده     ينطـور یا يدختـر  چیبـاه  شیزندگ خـائن تـو    هیـ آن حـس   هی

تامــل داشــت  یرو دســت اون ســپرده بــودو اون بــ یهســت انیــشــد، ک يرگــو پوســتش جــار
 ... نبود  انتیاهلش نبود، اهل خ کرد،یم انتیخ

 ...عوض شده  تیزندگ يتو ییزایچ هی یقبول کن دیبا ،یشه هست ینم -
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 ...سخت  یلیتحملش برام خ یدونم ول یم -

ــ - ــل ا یول ــهیقب ــب نک ــون میای ــار هم ــه د يدوب ــک ــیخ دمتی ــتاق د یل ــمش ــواده ت  دنی خون
ــود ــیخ یدونســت یمگــه نمــ ،يب ــتغ زایــچ یل  جــانیه یپــس چــرا مــن اون هســت  کنــه،یم ریی

ــه هم ــهیزده ک ــک   ش ــماش اش ــادرش چش ــود م ــودو نمــ  یاز نب ــب یب ــت ...  نمی ــو اون هس  یک
 عاشق ؟

 ...تنهاست  یلیخ انیک... عبد -

ــد ــن عب ــا دنیاز ش ــو ز نی ــرف سرش ــح ــ ری ــداخت، ح ــود ان ــرده ب ــس ک ــچ هی ــونیب يزی  نش
ـ     يتونن دور یهست که نم  یواقعـا بـه هسـت    انیـ اگـه ک  دیـ فهم ینمـ  یهمـو تحمـل کـنن ، ول

ـ تونسـته بـه ا   يعالقه داره چطـور  ـ  نی ازش دسـت بکشـه، مطمـئن بـود اگـه جـاش بـا         یراحت
ــک ــوض م انی ــدیع ــا ش ــ  يپ ــود نم ــه ب ــم ک ــت یجونش ــت هس ــ یذاش ــم ازش دور ی ــه ه ه لحظ

 !!!ازش گذشت  یراحت نیبه هم شدیکه نم يزیبود چ ناب زیچ هی یباشه، هست

 اریــبــه اخت ینبــود، همــه چــ ياجبــار چیکــه هــ يدیــ، د یخواســت هســت ينطــوریخــودش ا -
 ... خودش بود 

ـ  - ـ   يدیـ ام چیکـرد ، درسـت تـو همــون روزا کـه هـ      رییـ تغ يزیـ چ هی حـاال کــه   ینداشـتم ، ول
 !کنم دایخونواده مو پ کاش اصال آرزو نکرده بودم که گمیاومدم همه ش با خودم م

 یهمــه چــ ســتیمــدت کــم قــرار ن نیــ؟معلــوم تــو ا ی، مگــه چنــد روزه برگشــت يحـق دار  -
 گـرده یبرم یمطمـئن بـاش همـه چـ     ،يبـه خـودت زمـان بـد     دیـ درست بشـه، بـه هـر حـال با    

ـ    انمیـ ، نگـران ک  دمیـ خـودش ، بهـت قـول م    يسر جا باهـاش حـرف    يخـوا  ینبـاش، اصـال م
 ! یشآرووم ب ينطوریا دیبزن، شا

حــرف بــزنم،  رمـو یباهـاش تمــاس بگ  دیــبا کــردم،یفکـر م  نیآره ، خـودمم داشــتم بـه همــ   -
 ...امیتونم باخودم کنار ب یزودتر م ينطوریا



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 362 

تونــه بهــت  یکــن، مــادرت هنــوز نمــ تیــرعا شــتریب یکمــیدختــر خــوب، حــاالم  نیآفــر -
ـ   یحرف ـ   یبزنـه ، ول ـ م نجـا یدارن کـه تـو ا   نـو یدونـم چقـدر اسـترس ا    یمـن م ـ ا ونی مـردم   نی

ـ  نجـا یا ،یدچار مشکل نش خـودت   یاونـا نباشـ   هیشـب  ياگـه بخـوا   ،یهسـت  کیـ کوچ طیمحـ  هی
ــاذ شــتریب ــیم تیی ــ ،یش ــ   يخــوا ینم ــه نش ــرت خون ــر عم ــا آخ ــه ت ــ، با یباشــ نیک درس  دی

بـه   یباشـ  گـران یمنـت د  ربـار یز یتـون  یدونـم نمـ   ی، مـ  يتـو خـودت بسـاز    یو زندگ یبخون
 ... یباش دیکه با يزیاون چ هیشب یکن زود تر بش یسع گمیبهت م نیخاطر هم

 انداخت ریکردو سرشو ز یاوهوم یهست

ــ - ــوا یم ــردا ب يخ ــف ــر امی ــت ب ــدر میدنبال ــماره   ا؟ی ــم ش ــا ه ــک ياز اونج ــگیم انوی ــا  رمی ت
  یباهاش حرف بزن

 ...ممنون  شهیخوب م یلیخ... آره  -

قتـا رو  تـا دوبـاره حسـو حـال اون و     ایـ خواسـت زود تـر برسـه لـب در     یتو دلش نبـود مـ   دل
ــ ییکنــه، وقتــا دایــپ ــودو گــاه انیــک شیکــه پ  کیــرو از نزد ایــاوقــات اجــازه داشــت در یب

 ...بود  زیوغم انگ رهیت نجای، مثل هم نیبب

منتظــر عبــد باشــه قدماشــو تنــد کــرد، عبــد شــب قــبلش بــا  نکــهیو بــدون ا ایــلــب در دیرســ
ــ امیــاولــش ت ،یآوردن هســت يهماهنــگ کــرده بــود بــرا امیــت ــا  یوقتــ یمخالفــت کــرد، ول ب

بــه عبــد  شــهیداد مثــل هم حیتــرج دیرو هــم پرســ یترمــه مشــورت کــردو نظــر خــود هســت
 ...اعتماد کنه 

ـ   يطـول راه نگـا هـا    تموم  اره،بـا یخـودش ن  يکـرد بـه رو   یسـع  دویـ گـاه مردمـو د   یگـاهو ب
ـ  یکه کرده بـود بـازم هسـت    یتموم سفارشات ـ متفـاوت بـود،    ایـ دن هی ـ دن هی متفـاوت از زنـا و    ای

ظــاهرش بــد  ینبــود، ولــ يعــاد ریــرفتــاراش غ ایــ، اصــال حرکــاتش جلــف شــهرش يدختــرا
 !دادیجدابافته نشون م يجور اونو تافته 
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 شــرتیت هیــبــود بــا  دهیپوشــ دیســف نیجــ هیــتنهــا  یکــه کــرده بــود هســت یتمــوم تالشــ بــا
ـ یبلنـد کـه تـازه خ    نیآست وقـت   چیهـ  بـا یکـه تقر  ینخـ  دیشـال سـف   هیـ هـم بلنـد نبـود، و     یل

 ...سرش نبود  يرو

ـ نزد یمبـادا کسـ   نکهیترس که ا از شـد   ادهیـ پـارك کـردو پ   نویماشـ  عیبشـه سـر   یهسـت  کی
ــ یکــه پــاتوقش بــود معمــوال کســ یی، هرچنــدجا  يکــار از محکــم کــار یحضــور نداشــت ول

 ...کردینم بیع

 :شدو گفت یهست کینزد

 رفت ؟ ادتیقوالت  يباز همه  -

 ...نگو  يزیچ قهیخوام نفس بکشم چند دق یولم کن ، م -

 ...که  ستین یخوشگل يسرت،برا يرو يتو بذار يروسر دیبا یهست شه،ینم -

 ...خوام  ینم -

ــت ــویا یهس ــد    ن ــت، عب ــله گرف ــدم ازش فاص ــد ق ــو چن ــگفت ــاد، رواز ادی ــخ  ياون روزا افت تل
 ... دنده  هیبود، سرتقو لجبازو  نطوریهم شهیگذشته ، اون هم

ـ  چیهـ  اصال ـ  هینکـرده بـود درسـت شـب     یفرق بـازم  ... گـرد بـود    ایـ چقـدر دن ...وداون روزاش ب
ــ یهمــون دلواپســ متوجــه  يذره ا یخــود هســت نکــهیهــا بــدون ا یهــا و مراقبــت هــا و نگران

ـ باشه ، فقط قرار بود دن آخـه   اره،یـ چنـد سـال دلهـره و عـذاب وجـدان بـراش بـه ارمغـان ب         ای
 ! کرده بود زمان بود رییکه تغ يزیتنها چ ،شده بود مثل اون روزا  یهمه چ

ــد ــ عب ــ  ینم ــت ب ــ   یتونس ــش نم ــال دل ــه، اص ــاوت باش ــ  یتف ــت کس ــمایاون ابر یخواس رو  ش
 ...گذاشت  یهست يموها يرفت جلو و خودش شالو رو نه،یبب

 ؟ یکنیم ينطوریچرا ا ست؟ین یکه کس نجایا -

 :که پشت بهش بود گفت نطوریکردو روشو ازش گرفتو هم یاخم عبد



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 364 

 ...نه  ایباشه  نجایهم ا يا گهیدنداره که کس  ی، پس فرق ستمیمنم بهت محرم ن -

ــت ــله ب  یهس ــه فاص ــونیکالف ــرد رو     نش ــرت ک ــتو پ ــرش برداش ــالو از س ــردو ش ــم ک  يرو ک
 ... ماسه ها 

فکـر   ینـدارم تـو چـ    يکـار  سـت، یمهـم ن  زایـ چ نیـ خـواد ، دوسـت نـدارم، بـرام ا     یدلم نمـ  -
 ...يبد ریینکن منو تغ یخوام عوض شم ، تو هم سع ینم م،ینطوریمن ا ،یکنیم

 يصــورت گــر گرفتــه  يهــاش جلــو اومــدو کــف دستشــو رو یبــدخلق يهمــه  ونیــم عــدمب
 :عبد گذاشتو گفت

ــا ب   - ــس آدم ــن از لم ــد ، م ــن عب ــگــوش ک ــودم ، از ا زاری ــهیب ــ نک ــم نزد یکس ــبه ــه  کی بش
 يکـابوس بـودم بـرام، از مـردا وحشـت داشـتم، بـه         هیـ ، مثـل   شـدم یدچار ترسـو اسـترس م  

ــ گــهیچشــم د ــ دمشــون،ید یم ــا نم ــون یام ــو ا ت ــه ت ــتمیباشــم، ن ينطــوریم نســبت ب ، ازم  س
کنـارت باشـم    نکـه یترسـم عبـد، از ا   ینمـ باهـات رفتـار کـنم، مـن ازت      گـه یجور د هینخوام 

ـ بهـت دسـت بـزنم     نکـه یوحشت ندارم، از ا ـ    ای کـنم   ینمـ  دایـ پ يحـس بـد   یبهـم دسـت بزن
... 

ــد ــا شــن عب ــا دنیب ــه ب یهســت يحرف ــ  شــتریهــر لحظ ــرو م ــرا ف ــو قهق ــر یت ــت، اون دخت  رف
ــ  ــت چ ــت،یم یداش ــهیاون د گف ــود  ون ــب ــود   ای ــده ب ــوءتفاهم ش ــار س ــودش دچ ــ ?خ  یهرچ

 یرو هضــم کنــه، نمــ یرفتــار هســت نیــتونســت ا یرفــت نمــ یبــا خــودش کلنجــار مــ شــتریب
ــازه شــ يایــداشــت اعتمــاد کنــه و کنــار اون دن یســع یهســت دیــفهم  یمــ ایــتجربــه کنــه  وت

 !کنه رو بهش بفهمونه که اصال قصد نداشت باورش يزیخواست چ

ــ ــه خــودش گفــت  یول ــ  دیشــا"بعــد ب ــا خــود واقع ــان الزم داره ت ــده االن  شیزم رو نشــون ب
 "از رفتارش داشت یبرداشت درست شهینم
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ـ ا با افکـار   دویـ عقا یکـه از تمـام   یکـرد الاقـل تـا زمـان     یسـع  دویکشـ  یقـ یفکـر نفـس عم   نی
 .پرو بال نده  اتشیبه ذهن اوردهیسردر ن یهست

 :گفت ستادویا یهست کنار

 ؟ یهست گمیم -

 ...هوم -

 دختر؟ هیهوم چ -

 !حاال حرفت رو بزن...بر فرض که بله  -

 ؟يریگیجبهه م يدار -

 ؟ یدر مورد چ -

 ... یکنیبرعکسشو عمل م گمیمن م یهرچ...  یهمه چ -

 :گفت یعصب یعبد زل زدو با لحن اهیس يدادو به چشما شیشونیبه پ ینیچ یهست

 شـه ی، کـل عمـرم هم   دمینشـن  يا گـه ید زهیـ سـتور چ من تو کـل عمـرم جـز جبـرو زور و د     -
ـ پ يبـرا  ادممیـ ز اقی، اشـت  یبفهمـ  نـو یا یتـون  یبله قربان گو بـودم ، مـ   کـردن خونـواده م    دای

 دایـ پ گـه یمشـت آدم د  هیـ شـد   ی، امـا حـاال چـ    امیـ ب رونیـ بودکـه بتـونم از اون زنـدون ب    نیا
 شـتر یاز اونـم ب  یشـما هـا حتـ    ان،یـ همـون زنـدان ک   ربـون بگـم ق  دیـ با کـنم یشدن که حس م

 ... نیبریآدمو سر م يحوصله 

 .گفت  ییانداختو مغموم هست یباال داده بهش نگاه ییبا ابرو عبد

 به اشک نشسته به حرفش ادامه داد ییبا چشما یهست اما

 انیـ ک ؟يبـد  حیبـرام توضـ   شـه یبـا قبـل کـرده هـان ؟م     یاوضاع چـه فرقـ   گم،یمگه دروغ م -
ـ نم ریـ پوششـم بـه نـوع حـرف زدنـو راه رفتـنم گ      هرچه قـدرم کـه بـد بـود الاقـل بـه        ...  دادی

 ...فرشته بوده و من خبر نداشتم انیک نمیبیم کنمیحاال که فکر م
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 :و گفت یهست يشد به چشما قیرو کم کرد ، دق نشونیبه عمد فاصله ب عبد

 شه؟یختم م انیهشت تاش به اسم ک یگیکه م ياز هر ده کلمه ا یمتوجه هست -

ــت ــهی یهس ــورد يا ک ــم نگاهشــو بــه       ی، عصــب خ ــون دادو باخش ــرف تک ــو بــه دوط سرش
 عبد دوخت يچشما

ــ ؟ياومــد ؟چــرايپــس چــرا ولــش کرد - ــاز یخواســت یم ــ يلجب عشــق کــه لجاجــت  ؟یکن
 ... شهیسرش نم

 "گهیخودش م يداره برا یچ نیا"رفت یهست نفس

 !وسط نیا يا غهیچه ص گهیعشق د ؟یزنیحرف م یتو از چ -

ــا االن د - ــ هگــیشــک داشــتم ام ــه،یم ادیــفر نــویا تیــقرار یمطمئــنم، ب هرچنــد از طــرف  زن
 ...مطمئنم  يادیز انیک

 مشوش به حرف اومد یهست

 ...به من نداره یحس چیاون ه ،یکنیاشتباه م يعبد تو دار -

 نیــا ریــزوده کــه درگ يادیــتــو ز يخــانم کوچولــو، هرچنــد بــرا ســتیدر کــار ن یاشــتباه -
 ..گرفت دهیناد شهیمن انویاما خب واقعا ک ،یاحساسات بش

ــب هســت ضــربان ــاورش نم یقل ــت ب ــک شــدیاوج گرف ــه اون داشــته باشــه  یواقعــا حســ انی ب
حادثــه  نیتونســت قشــنگ تــر یمــ انیــبــه خودشــم مطمــئن نبــود هرچنــد داشــتن ک یحتــ!

 .باشه  شیزندگ

ــو ــتا يرو دستش ــده   يدس ــالب ش ــا با    يق ــت، ام ــر گرف ــد گ ــت، عب ــد گذاش ــعب ــادت  دی ع
ـ بـود ا مطمـئن   گهیحاال د کردیم  سـت ین کنـه یکـه اون تصـور م   ياصـال جـور   یرفتـار هسـت   نی

 :زدو گفت یپلک نیهم ي، برا

 ...حرفتو بگو -
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داره،  یبــه مــن حســ انیـ وقــت حــس نکــردم ک چیعبــد ؟مــن هـ  یزنــ یحرفــو مـ  نیــچـرا ا  -
 ...ازمن متنفربود شهیاون هم

ـ  یدونـم تـو گذشـته چــ    ینمـ  - وســتت داره امـا االن مطمئـنم انقـدر د   ! شـما اتفـاق افتــاده   نیب
 یبتــون یعنــیعشــق ... تونســت مــانع اومــدنت بشــه  یراحــت مــ یلــیکــه ازت گذشــته، اون خ

 ... يمعشوقت بگذر یدل خوش ياز خواسته خودت برا

 نخواست که بشنوه و با لجاجت باز ادامه داد  یعنی د،یجمله آخرو نشن یهست

ــون ا  - ــد چ ــدنم نش ــانع اوم ــوریم ــد   ينط ــالص ش ــرم خ ــود ، از ش ــر ب ــراش بهت ــوری، اب  ينط
 ..که براش دردسر درست کنه ستین یکس گهید

 ...گفت  یم يا گهید زیچشماش که چ یول -

 "واقعا امکان داره  یعنی"داد  رونیو بغضشو ب دیکش یقینفس عم یهست

ــائ يهــا دونــه ــوز  کــردیافتــاد ، عبــد حسشــو درك م نیدرشــت اشــک از چشــماش پ امــا هن
ــ  ینمــ ــودو داشــت   یکســ یتونســت انقــدر روشــن فکــر باشــه کــه وقت کــه مثــل ناموســش ب

ــرا ــت   یکنــه ، ســرفه مصــلحت یهمراهــ ختــویریعشــقش اشــک م يب ــه خــودش لعن کــردو ب
بخــواد تــازه بــه  نکــهیذاشــت تــا ا یمــ يخبــر یبهتــر بــود اون دختــرو تــو بــ دیفرســتاد ، شــا

دونسـت درسـت    یکـه زده بـودو نمـ    ییاز حرفـا  یعشق سـر بـه مهـر دامـن بزنـه، عصـب       نیا
 :گفت دویکش ییس پرصداغلط ، نف ایبوده 

 ...ترسم خاله باز نگران بشه  ی، م میبر گهیبهتره د -

 تا باهاش صحبت کنم ؟ يریبگ انویک يقرار بود شماره  یول -

حـرف بزنـه    انیـ بـا ک  یحرصـش گرفتـه بـود محـال بـود الاقـل امـروز اجـازه بـده هسـت           عبد
 !!! یباالخره که چ... بچه گانه بود  يادیهرچند کارش ز

 ... میزن یبهش زنگ م گهیروز د هی.. خاموش بود شیوز گوشامر -
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 !بود  ریدرگ بیگفتو هم راهش شد، اما ذهنش عج یحال یب يباشه  یهست

برگشــته بــود ، امــا اون  يبــه حــال عــاد یگذشــته بــودو زنــدگ یاز اومــدن هســت یمــاه چنــد
ـ    رفتـار   رییـ تغ نیـ کـه ترمـه متوجـه ا    ي، طـور  شـد یحوصـله تـر م   یروز به روز مغمـوم تـرو ب

 .خواست  یزدو ازش کمک م یموضوع حرف م نیراجب به ا امیشده بودو مدام با ت

ــت ــار امی ــا هســت يچنــد ب ــود، امــا جــواب  یب  یهســت يمــات زده  يجــز چشــما یحــرف زده ب
ــ  ــود، نگران ــه ب ــت ینگرفت ــه بق امی ــه ب ــو ترم ــرا هی ــم س ــ  تیه ــود، حت ــرده ب ــ یک ــدهم م  یعب

ــت  ــت هس ــایداره ا یدونس ــون م نج ــذره ذره ج ــار  ... دهی ــب ک ــا خ ــود،   يام ــاخته نب ازش س
کــه بــا هــاش  یتماســ نیآخــر ورو تــ نیــا ن،یرو ببــ یخواســت هســت ینمــ گــهید یحتــ انیـ ک

 .بود دهیگرفت شن

از  شــتریب چـاره یخواسـت دختــر ب  ینمــ دینگفــت ، شـا  یحرفـو بــه هسـت   نیــوقـت ا  چیهــ امـا 
 .است خو یرو نم نیو عبد ا شدیشمع ذوب م هیداشت مثل  یهست! افسرده بشه  نیا

مدرسـه هـم ثبـت نـام کنـه و       يحاضـر نشـد بـرا    یخـراب بـود کـه حتـ     شیاوضاع روح انقدر
 ...صدا  یشکست ب هی یعنی نیدرسش رو ادامه بده و ا گهیقرار شده سال د

 !بده رییتونست اوضاع رو تغ ینم يزیکار از کار گذشته بود فعال چ اما

ـ    صبح ـ   یحـال تـو جـاش غلطـ     یشـده بـود، ب زنـگ   شیگوشـ  يچنـد بـار   شیزد، از سـاعت پ
رو نداشـت کـه    یکسـ  ه،یـ خواسـت بـدون اون طـرف خـط ک     یدلـش نمـ   یخورده بود اما حتـ 

 . صداش باشه دنیمشتاق شن

 خورد  یشدو مکرر زنگ م یتماس قطع نم کرد،یفرق م نباریانگار ا اما

ــو ــه  ت ــفحه   يلحظ ــه ص ــاالخره ب ــر ب ــ يآخ ــاه یگوش ــرف   ینگ ــماره از اون ط ــداخت ، ش ان
ـ بود،  وقـت صـنم باهـاش     چیس کـرد قلـبش از جـا کنـده شـده ، سـابقه نداشـت هـ        آن حـ  هی
 !اجازه رو ازش صلب کرده، اما حاال نی، ومطمئن بود آقا ا رهیبگ یتماس
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 :گفت یپر اضطراب يتامل دکمه اتصال رو زد و الو یب داد،یبد م یگواه دلش

 ...الو  -

 ...سالم خانم  -

 افتاده؟ یاتفاق... شده  یصنم؟چ ییتو... سالم  -

 ؟ زمیعز یخانم ، سالمت یخوب -

 :صنم دوباره مشوش گفت ینیکالفه از مقدمه چ یهست

 نه؟ ای یحرف بزن يخوا یهمه خوبن ، حاال تو م ییمامان ، دا... من خوبم  -

 .باالخره به حرف اومد یکردول یباز من من صنم

 ؟ نجایا يگردیبرنم گهیخانم د -

 شده دلت تنگ شده برام ؟ یچ -

قابـل تحمـل تـر بـود ، امـا مـن        یهمـه چـ   يبـود  نجـا یا... دلتنگـتم  یخب آره من که حسـاب  -
 ..نگران آقام  شتریب

 !!!نگران آقا -

 افتاد یبزرگ ینیابروهاش چ نیگرفتو ب نفسش

 شده؟ یچ نمی، درست حرف بزن بب یگ یم یچ -

ــاون اوا - ــ  لی ــه نم ــال خون ــه ک ــود  یک ــران ب ــه نگ ــد ، هم ــ میاوم ــا ازوقت ــت یام ــالو برگش ه ح
 !یگشتیکاش برم ست،یروزش وحشناك خانم ، اصال خوب ن

 ؟ یکنیم تییاذ يصنم دار -

ــه بــه خــدا -  دهیــکســم گــوش نم چیبــه حــرف هــ... ترســم یمــ شــه،یداره ذره ذره آب م...ن
ــاز بــس ا ــه و نت  نی ــر اومــده رفت ــد روز دکت ــا ام جــهیچن ــه همــه ن ــنگرفت دو ســه ... میشــد دی

 ...هزد بشیهم هست که دوباره غ يروز
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ـ ؟بايدونـم چطور  یکـنم امـا نمـ    یخـوام کمکـ   یدونم صنم، مـ  ینم - منـو  ... بـه عبـد بگـم     دی
 ...ستیدختر دل تو دلم ن يترسوند

 ... نمیپر پر شدنشو بب يسوزه ،من چطور یجان آخه به خدا دلم م یهست -

رو قطـع   یکوتـاه گوشـ   یخـداحافظ  هیـ بـا صـنم حـرف زدو بعـد      گـه ید يچنـد کلمـه    یهست
ـ انگـار اتصـال خودشـم بـا ا     کرد، امـا   یبـود کـه حتـ    يا قـه یچنـد دق ! قطـع شـده بـود    ایـ دن نی
ـ  زدویپلکم نم ـ       یانقدر تو ب متوجـه حضـور مـادرش هـم نشـد       یخبـر غـرق شـده بـود کـه حت

. 

ــه ــال ا  ترم ــت، اص ــو رف ــجل ــت  نی ــال هس ــو ح ــو  یحس ــت ، ب ــت نداش ــوب يرو دوس ــ یخ  ینم
 !شدیداد،انگار اوضاع واقعا داشت از کنترلش خارج م

 افتاده؟ یشده مادر؟ اتفاق یچ -

ترمـه مستاصـل   . بـده  یبـود کـه بخـواد جـواب     دهیـ نـداد ، اصـال ترمـه رو ند    یجواب چیه یهست
 زدو دوباره صداش زد یهست يسر شونه  یدست

 ؟یگ ینم یچی، چرا ه یجان خوب یهست -

ترمـه عقـب رفتـو بـه صـورتش       د،یکشـ  يبلنـد  نیبلنـد کـردو هـ    يترس خورده سـر  یهست
 "شده  یشکل نیشده سوگل مادر چرا چشمات ا یچ "شد  قیدق

 ...اصال حواسم نبود  دیببخش -

تکــون داد و نــرم  يزد ، هنــوز حاضــر نبــود مــادر صــداش کنــه ، ســر یلبخنــد محزونــ ترمــه
 .دستشو نوازش کرد

 ؟یبزن یحرف يخوا یم -

 ...نه  -

 !چرا؟ -
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 !بگم  یدونم چ ینم -

 ...نکن نفسم  یگ بهیبا من غر -

 ؟ هیچ یدون یم.. .نه  -

 شد یحرف هست يتو سکوت منتظر ادامه  ترمه

 !افتاده  ياتفاق بد انیک يانگار برا... آخه ستم،یمطمئن ن قیخودمم دق -

 ؟ يدی؟تو از کجا فهم یچ یعنی -

 ...صنم گفت -

 ؟ هیک گهیصنم د -

اره نـد  یاصـال حـال خـوب    انیـ گـه ک  ی، مـ  کنـه یسـال اونجـا کـار م    یلـ یخدمتکار عمـارت ، خ  -
... 

ـ  نیـ دونسـت ا  یدل ترمـه پـاره شـد، نمـ     بند  يدسـتا  يرو یداره ،دسـت  یاز چـ  شـه یر ینگران
 :گذاشتو گفت یسرد هست

ـ ا يشـب از عبـد خواسـتم تـا شـماره       هیـ ،  یهمون موقـع کـه برگشـت    - ـ آقـا رو بگ  نی تـا   رهی
ــت ا  ــو باب ــونم باهــاش حــرف بزنم ــن بت ــم ــه ازت حما نی ــهمــه ســال ک  يکــرده تشــکر تی

صــبر کــنم تــا  دیــبزنــه، گفــت با یحرفــ یخــواد بــا کســ یگفــت اون فعــال نمــ کــنم، امــا عبــد
ــ  ــه، شخص ــتش برس ــ تیوق ــداره ا یخاص ــرام ع نی ــرد ،ب ــجم ــ بی ــه چ ــاش ب یهم ــتری، ک  ش

 ! یگینم يزیدونم تو هم که چ یازش نم یچیمن ه!یگفتیراجب به اون م

ــر ک - ــه ا... صــدوق انیــدکت ــ نیــهمــه ب ــو دب ــ یاســم ت ــوقع یم  شتیشناســنش، از کارشــو م
 بـردن، یازش حسـاب م  ییجـورا  هیـ پـر نفـوذ بـود، همـه      يدونم کـه جـزو آدمـا    یم نقدریهم

ــمــن ز.... تشیامــا در مــورد شخصــ ــاط نبــودم ،  ادی ــیباهــاش در ارتب ــل   یعن ــاه قب ــد م ــا چن ت
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ـ ب نکهیا ـ  نجـا یا امی  یهـم مـ   یخونـه نبـود، وقتـ    ياکثـرا تـو   شـد، ینمباهـام هـم کـالم هـم      یحت
 .کرده بود رییتغ کمیچند وقت آخر  نیا ارفت تو اتاقش، ام یم عیاومد سر

چشـمش   يشـده بـودو انگـار داشـت گذشـته رو جلـو       رهیـ نـامعلوم خ  ينقطـه   هیـ بـه   یهست
 !کردیمرور م

ــود یلــیخ - ــ... تنهــا ب  شــهی، هم شیبشناســ یتونســت یمغــرور کــه اصــال نمــ ییمــرد تنهــا هی
ـ و بد خلـق بـود، جوابمـو درسـت نم     یعصب ـ      دادی ـ  ، فقـط در حـد چنـد کلمـه اون  یم بـه زور، ول

 ... یازش متنفر باش یتونست یبود که نم يجور هیچشماش 

 کردو ادامه داد ینیگفتو با دست قطره اشک سمج رو پس زد،ف نویا

 یداشــتم از تعجــب شــاخ در مــ هیــچ بشیــهمــه حســو حــال عج نیــعلــت ا دمیــفهم یوقتــ -
 ...آوردم 

 :ترمه زل زدو دوباره گفت يبرگشتو به چشما نباریا

ــ یکســ - ــردمیه فکــر مک ــ ک ــ يزیــچ چیاز ســنگ و ه ــه رحــم ب  ینم ــه دلشــو ب ــتون ــه  اره،ی ب
 ...خاطر عشق به اون روزو حال افتاده بود 

ـ        لیصدا تبـد  یب ياشکا سـوزوندن ، چقـدر منتظـر     یبـه هـق هـق شـده بودنـو دل ترمـه رو م
کــه داره بگــه ،چقــدر  ییکنارشــو از حســا نهیکــه دختــرکش بشــ يلحظــه بــود، لحظــه ا نیــا

 .خوب نبود ادیز یحرف دلش رو به اون بزنه، حال هست یاست هستخو یدلش م

 ... یکن تا سبک ش هیکنم دخترم ، گر هیگر -

فقـط  ! دونسـت  یشـو هنـوز خودشـم نمـ     یاصـل  لیـ امـا دل  خـت، یپـر صـدا تـر اشـک ر     یهست
 .خوادیم هیدونست که دلش گر یم

 ؟یهست یکارکنیچ يخوا یحاال م -

 ...تونه بهم کمک کنه  ی، اون مبا عبد حرف بزنم دیدونم با ینم -
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 ... یتا باهاش حرف بزن نجایا ادیب گمیبهش م -

 ...  یمرس -

ــود چــ یهســت ــه   یبگــه، دلــش مــ یمونــده ب ــه و دوبــاره ب خواســت ترمــه رو مامــان صــدا کن
ـ ! امـا انگـار هنـوز معـذب بـود     ... آغوشش پناه ببره منتظـر   يبـه چشـما   دیـ لحظـه پـر ترد   هی

 ممنوعه رو گفت يزدو باالخره اون کلمه  ایدر شدو آخر دلو به رهیترمه خ

 ...واقعا ممنون مامان  -

رو بــه آغــوش  یبــود دستاشــو بــاز کــردو هســت دهیکــه انگــار از فــرش بــه عــرش رســ ترمــه
 دیکش

 ...نمیجون دلم، نازن...مامان به قربونت ، دورت بگردم نفسم، جون مادر -

 "ات شکربه داده ه ایخدا"گفتو بلند خدا رو صدا کرد  نویا

،  دیکشـ یرفتـو انتظـار عبـد رو م    یراه مـ  اطیـ ح يمـدام تـو   یگذشـته بـودو هسـت    یسـاعت  چند
بـه خصـوص کـه دختـر      کـرد، یش م ونـه یخونـه منتظـر عبـد باشـه د     يتـو  نکهیحوصله ا یحت

ــا  دهیخــواهر ســع ــود، اصــال از نگــاه ه ــ يهــم مهمونشــون ب ــر خوشــش نم ــد،  یاون دخت اوم
ــ ــیزن دا یوقت ــومهمــون د اومــدو بهــش گفــت دهیســع ی ــ ارن کــرد  یســوده رو بهــش معرف
 ! دینگاه اون دختر پشتش لرز ریچرا از ت دینفهم

ــوم ــورت ز تم ــایص ــه عج يب ــر ک ــاون دخت ــرق بی ــ یش ــازم    یم ــا ب ــرد ام ــاو ک ــدو ک زدو کن
 !غضبو نفرت از کجاست  نیعلت ا دینفهم

ــارا داشــت ــه رفت ــوده فکــر م يب ــه   کــردیس ــاالخره ســرو کل ــد پ يکــه ب ــعب ــشــد، دو دای  دی
 .شد زونشیشو ازگردن آوسمت

 !يکرد ریچقدر د يوا... سالم  -

 "کنهیکارمیچ نجایاون ا!!!سوده "نگاه آزارش داد  هی ینیبلند کرد سنگ يسر عبد
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 رواز دور گردنش باز کرد یهست يکردو دستا یپوف

 دختر ؟  یکنیکارمیچ -

 ...منتظرت بودم  یلیخ... نکردم  يکار -

دلــش  کــردیزده ش م جــانیه بیــکــه عج یهســتاز لحــن مظلــوم و بچــه گانــه     عبــد
 .سوخت

 ؟ یداشت کارمینکن ، چ زونیباشه حاال لباتو آو -

 عبدو مخاطب قرارداد  دویاز راه رس دهیموقع سع همون

 ... زمیعز اتویسالم پسرم ب -

زد تــا داخــل  يبــود تشـر  سـتاده یدر منتظــر ا يگفتـو بــه سـوده کــه تــو پاشـنه     نــویا دهیسـع 
 .خواهرش خبر داشت  يو حال نازپروده بره، اون خوب ازحس

 :به سرو گردنش دادو گفت يقر سوده

 ست؟ هیبودنش فقط واسه بق غمبریپسر پ -

 ..قضاوت نکن يخود یپس ب یدون ینم یچیتو ه... آرووم دختر...سیه -

ــیابرو ســوده ــ  ی ــه س ــاال دادو دستشــو ب ــد و هســت  نهیب ــت ، عب  دن،یهــم رســ یزدو داخــل رف
ــه ا ــتو زل ز يگوش ــتنشس ــه هس ــب ید ب ــه چس ــود   دهیک ــته ب ــد نشس ــه عب ــت. ب ــو  یهس سرش

 :بردو گفت کینزد

 ...باهات حرف بزنم  دیعبد با -

 ...خب بزن  -

 تو اتاق من ؟ میبر!شهینم نجایا -

 !  یهست -

 :گوش عبد آرووم گفت ریتر بردو درست ز کینزد سرشو
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 !نیجور هیبزنم، چشماش  یاون دختر حرف يخوام جلو  یخب نم -

ــد ــتا  عب ــود ، دس ــذب ب ــوز مع ــت يهن ــدام رو یهس ــتش م يم ــدویدس ــت،یم وم ــوریهم رف  نط
 ...سوده  اهیس يچشما

 ...، پاشو  گهید میبر -

تــو اتــاقو درو  دیحرفــا بـود، عبــدو کشـ   نیــبــه ناچـار بلنــد شــد،اون دختـر مصــر تـراز ا    عبـد 
 :گفت دویکش یپوف یعبد کالفه از حرکت هست. بست 

 ... شنومیخب بگو م -

 ...م برگردم خوا یم -

 !؟یچ -

 ..ستیخوب ن انیخوام برگردم ، حال ک یم گمیم -

 خوام برگردم ؟ یکه م یچ یعنی! یهست یگیم یچ يدار -

 ...داره اجیاون بهم احت نمیبب انویک دیبا -

 !يدختر جون،توکه به خون اون تشنه بود یاجیچه احت -

ـ تـونم   ینم - تـونم؟ اون االن بـه    یم ، مـ بشـ  دهیکـه بـرام کشـ    یبـاره منکـر تمـوم زحمـات     هی
 ...مطمئنم  نویداره ا اجیمن احت

ــاهش کــرد، ا عبــد ــمشــکوك نگ ــ نی ــدردان ینگران ــراز حــس ق ــ  یفرات ــا لحــن تلخ ــود، ب  یب
 :گفت

 کارکنم؟یچ دیحاال من با -

 ... نمشیزودتر بب دیبا... منو ببر اونجا  -

 تو ام آخه؟ ي کارهیمن ببرمت؟ من چ -

 شد رهیعبد خ اهیس يبه چشما یهست
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 ...همه کاره -

 !گفتیداشت م یعبد رفت، اون چ نفس

 ...همه به تو اعتماد دارم عبد شترازیمن ب -

 !؟یچ امی، ت یپس خاله چ -

 ... ایتو باهام ب...  کننینم يندارم، به اونا بگم برام کار يمن به اونا کار -

 بگم آخه؟ یچ هیتونم، به بق یمن نم -

ــبا یادمو جلــب کنــاعتمــ يکــرد یاون موقــع کــه ســع - ــبــه فکــر ا دی ــ نی ــاد یروزا م ،  يافت
 ...اومدم  یلعنت يگذاشتمو باتو زمویکه همه چ ییاون روزا

 ...من ...  یهست -

ــت ــوم       یهس ــه ، تم ــه بگ ــش ن ــت به ــق نداش ــت، اون ح ــد گرف ــراز عب ــت قه ــه عالم ــو ب روش
 .به اون بود دشیام

 ...شهیکه نم ينطوریحرف بزنم ا امیبا مادرتو ت دیبا -

 ... نمیبب انویخوام زودتر ک یفقط م دونم،ین نمم -

ـ یم نهیخواست بگـه چـه خبـره چـرا حـاال مـدام سـنگ اون مـردو بـه سـ           یم عبد ـ  یزن از  ی، ول
ـ  یکه هسـت  دیترس نیا ـ پـروا تـو چشـمش زل بزنـه و از چ     یب  یبگـه کـه اصـال دلـش نمـ      يزی

 .خواست بشنوه 

هــم بــه ســوده  ینگــاه یحتــکــرد،  يســر ســر یخــداحافظ دهیاومــدو از ســع رونیــاتــاق ب از
 .ننداخت، سوده هم با نگاه سردش بدرقه ش کرد

 
 کرد؟ ينطوریخاله عبد چرا ا -

 ...بهش گفته  يزیچ هیدختر  نیحتما ا -
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 ...ادیشده خوشم نم داشیپ ییهویدختره که  نیازا چیباهم دارن؟ه يچه سرو سر -

 ... شنوهیم سیه -

 ...لوس  يدختر... خب بشنوه  -

ـ      يبـه صـورتش زدو چشـم غـره ا     یچنگ دهیسع  يبـود اخمـا   دهیـ فا یبـه سـوده رفـت ، امـا ب
 .ستادیا یهست يجلو دهیسع. دختر هنوزم تو هم بود

 رفت؟ ينطوریشد دخترم، چرا عبد ا یچ -

 ...رهیهمه ش طفره م یول ،یازش خواستم منو ببره دب -

 افتاده ؟ یاتفاق ؟یواسه چ...  یدب يبر -

 ... ستمیهنوز مطمئن ن!دونمینم یعنی... اهوم -

 کـم یخـدا تـازه    ياون بنـده   ،يبـاز اون زنـو سـکته بـد     يخـوا  یمـ  یگـ یم يدار یچ یهست -
 ...حالش بهتر شده 

 ...گردمیبرم رمویکنم ، م کاریخوام چ یمگه م -

 !!!ییتنها ؟يبا عبد بر -

 : متعجب سوده انداختو تو جواب سوالش گفت يبه چهره  ینگاه یهست

 ... نجایتنها اومدم ا یکه باهاش از دب يطورهمون... آره  -

 گه؟یخاله راست م -

ــود، ســع دهیمخاطــب ســوده ســع نبــاریا شــدن  دایــپ اتیــهنــوز حاضــر نشــده بــود جزئ دهیب
ــت ــرا یهس ــه ، ولــ   يرو ب ــواده ش بگ ــت بــ    یخون ــوده داش ــاال س ــاو  شیح ــد کنجک  ياز ح

 .کردیم

 یکســ ین ، اونجــا هســتبــاهمم برگشــت...کــرد  داشیــآخــه عبــد پ گــه،یآره گلــم راســت م -
 ...شناخت  یاز عبد نم ریرو غ
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 ...گردمیاالنم بخوام برم بازم باعبد برم... یینداره زن دا یفرق -

ـ از ا دهیسـع  بــده  یچشــماش گـرد شـدو مونــده بـود چــه جـواب     یهسـت  يســر رهیـ همــه خ نی
 :که داد گفت یسالم نیشد، رو کرد بهشو ح دایترمه پ يکه خدا رو شکر سرو کله 

 زد خانوم ؟ بتیجان دوباره کجا غ ترمه -

 زمیعز يخاله ؟خوش اومد یسوده تو خوب ،یجان خوب دهیسالم سع -

 :و گفت یدورو بر، رو کرد سمت هست نیهم گفتیم دهیبه سع نکهیا نیح ترمه

 مادر عبد اومد؟ -

 ...االن رفت  نیهم... اوهوم  -

 ؟یموضوعو بهش گفت -

 ...برم  دیمن واقعا با یول...  نیاجازه بد دیبا ییگفت شما و دا -

 ... میریباشه مادر خودتو ناراحت نکن، اصال باهم م -

 ...خوام با عبد برم  یمن م یول -

ــ ســوده ــوف یاخم ــره " دیکشــ یکــردو پ ــ يدخت ــ ایــح یب ــ گــهیم ســتادهیا يچطــور نیبب  یم
 "کندنیکه پوستمونو م میبرم اون ور آب، حاال اگه ما بود بهیغر يپسر  هیخوام با

ــرد ــارهیب خت ــت ا چ ــر نداش ــخب ــ نی ــط ه ــ یحســ چیوس ــد ن یهســت نیب ــ ســتیو عب ــل  ای الاق
 .داشت یبه عبد نداره ، اما حسادت دخترونه ش دست از سرش بر نم یحس یهست

 خوبه؟ میریم ییاصال سه تا اد،یباشه مادر عبدم م -

 ... میزود تر بر دی، فقط با دونمینم -

ـ  ریـ د یدونسـت هسـت   یمـ  ترمه پـس   کنـه یکـه تـوش بـزرگ شـده رو م     ییجـا  يزود هـوا  ای
 .آماده کرده بود شیوقت پ یلیخودشو از خ... داد که بره  یم داجازهیبا
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ـ از عبـد خواسـته بـود بـه ک     یهسـت ... سـفر   يآمـاده   یگذشته بـود و همـه چـ    يروز چند  انی
 انیـ کنـه، هرچنـد خبـر نداشـت ک     ریغـافلگ  انویـ خبر نـده ؛ دوسـت داشـت سـر زده بـره و ک     

 !دونست  یفقط عبد م نویو ا ستین دارشیمشتاق د چیه

تـازه   دوینفـس راحـت کشـ    هیـ نشسـتنو کمربنـد هـا بسـته شـد بـاالخره        مـا یهواپ يتـو  یوقت
 ... نهیرو بب شیمیقد يبعد مدتها همخونه  تونهیمطمئن شد که م

ـ  بــودن و  ریحــس متفــاوت اســ هیــعبــد و ترمــه خــوب نبــود جفتشـون تــو   ياوضــاع بــرا یول
 !کرد یدلنگرونشون م نیشه و ا یبه کجا ختم م یهست يسته خوا نیدونستن ا ینم

 .داشتن  ازیبهش ن دیکه همه شون شد يزیراه سکوت بودو سکوت ، چ يتو

 نشستو اجازه خروج بهشون داده شد، مایهواپ یساعت بعد وقت کی

ـ تـر پ  عیقـرار گرفتـو ازش خواسـت سـر     یپشت سـر هسـت   عبد بشـه ، ترمـه اصـال حـال      ادهی
 : ترس خورده رو کرد به ترمه و گفت یهست. نداشت یخوب

 شده مامان؟ یچ -

 ...حالت تهوع دارم  کمی،  زمیعز یچیه -

 ...تون کنه  نهیمعا میاز دکتر فرودگاه بخوا میتونیم میشد ادهیاالن که پ -

 ... شمیاالن بهتر م ست،ینه مادر الزم ن -

 فشیاشــت، قلــب ضــعترمــه نشــون از حــال خــرابش د ينگــران بــود ،رنگــو رو یهســت یولــ
 .دادیداشت کار دستش م گهید
 
هنــوزم  یقــرار گــرفتن هســت ژهیــو يهــا یتاکســ يفرودگــاه کــه رد شــدنو جلــو يراهـرو  از

 ترمه همچنان مخالف بود ی،ول نهیدکتر ترمه رو بب هیکه  کردیداشت اصرار م

 !از دست تو مامان -
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 ...جان ، انقدر حرص نخور یخوبم هست -

 :وگفترو کرد به ترمه  عبد

 ...گرمه  یلیهوا خ نجایهتل، ا میپس بهتره زودتر بر -

 ؟ نیای؟ مگه بامن نم یهتل واسه چ -

ـ منـو عبــد م  زمیــنـه عز  - بهتــون  يسـر  هیــبعـدش مــا هـم    ن،یببــ انویـ هتــل، تـو بــرو ک  میری
 .ازش تشکر کنم نمویبب کیمردو از نزد نیا دیباالخره من با م،یزنیم

ـ       هیـ ه بـود تـا   از قبل بـا عبـد هماهنـگ کـرد     ترمه  یهتـل رزرو کنـه ، اصـال دوسـت نداشـت ب
 میبره ، اونقـدر غـرور هنـوز تـو وجـودش مونـده بـود کـه ندونسـته پـا تـو حـر             ییدعوت جا

ـ   انینذاره ، ک یکس ـ  کـرد، یخواسـت خـودش از اونـا دعـوت م     یاگـه م قـرار   ییحتمـا جـا   یول
 ... نهو ازش تشکر ک نیذاشت تا اونو بب یم
 

*** 

ــ  یشــدنو هســت یســه ســوار تاکســ هــر ــا رس ــا ت ــده داد، ام ــه رانن ــه مقصــد  دنیآدرس رو ب ب
از  داد،یــپاهاشــو تکــون م یکــردو عصــب یترمــه نگــاه مــ ي دهیــرنــگ پر يمــدام بــه چهــره 

 .دست دادن ترمه واقعا دوراز تصورش بود

 ام؟یباهات ب يخوا ینم یمامان مطمئن -

 .نفسش کردینرمو محزون،چقدر قشنگ صداش م... دیخند ترمه

 ؟ یهست یمن خوبم ، عبدم هست ، نگران چ زم،یعزنه  -

 ... ترسمیم دونم،ینم -

ــدا - ــم،ه يف ــو بش ــتین یچیت ــرا س ــال ب ــهیا ياص ــتیخ نک ــه  ال ــت بش ــراح ــر م هی ــدکت  رمی
 خوبه؟
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 !دادیم یخوب يچه بو د،یترمه رو بوس يگونه  یهست

ــ ــنزد یوقت ــ  کی ــارت رس ــت دنیعم ــداحافظ  یهس ــد خ ــه و عب ــردو پ یاز ترم ــک ــد و  ادهی ش
تمــام مســائلو مشــکالتش رو  گرفــتیم ادیــ دیــکــرد بــه خــودش مســلط باشــه ، اون با یســع

 .بود که مصر به انجامش بود یتنها فعل نیدر حال حاضر ا. حل کنه  ییخودش تنها

ــداخت، اونــو بــه ک یدســتش نگــاه يتــو دیــکل بــه ــان ــداده بــود اصــال ک انی خبــر  انیــپــس ن
ــت کل ــنداش ــد  يدی ــار، لبخن ــا يرو يدر ک ــته ش يلب ــت، ا برجس ــورینشس ــ ينط ــ یحت  یم

 !کنه ریتونست صنم رو هم غافلگ

 یانقــدرم هســت زدیــدرو بــاز کــرد، ســگ رو بســته بــودن اونــم توجــاش چــرت م  يال آرووم
عمـارت   اطیـ قـدم برداشـت ح   نیپـاورچ  نیپـاورچ  یشـناخت کـه پـارس نکنـه ، هسـت      یرو م

راوت قبلـو  طـ  گـه یهـم د  يگـال و درختـا   یاومـد، حتـ   یبـه نظـر مـ    شـه یرنگو رفتـه تـر از هم  
 !نداشتن 

 
صـنم   یو انـدام گوشـت   شـه ی، در کـه بـاز م   نمیـ خـوام زودتـر صـنمو بب    یمـ  سـت، یتو دلم ن دل

کــه تــو  یو بشــقاب کنــهیم يبلنــد نیهــ چــارهیدختــر ب کشــم،یم يبلنــد غیــج ادیــم دمیــتــو د
 .کشنهیم يبد يافته و با صدا یم نیزم يدستشِ رو

 .بوسم یشو م رموگونهیجلو م ، رهیگیخندم م کنه،یهاجو واج نگام م منطوریه

 صنم؟ يچطور -

 ؟یخانوم خودت -

 ... گهیخب خودمم د!زنهیروحم االن داره باشما حرف م... زمینه عز -

 !يکردم حرفمو گوش بد یفکر نم... فدات شم  یاله يوا!!! آخه -
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ـ  دلـم بـراش تنـگ شــده،     یمـنم حسـاب   گمینمـ  يزیــچ ده،یـ فشـارم م  یپـره بغلمـو حسـاب    یم
 گهیم یلرزون يو با صدا کشهیمخودشو عقب 

 ؟ییتنها ياومد یبا ک...  شدمیم ونهیداشتم د گهید ،یچه خوب که برگشت -

 ..با مادرمو دوستم اومدم ... نه  -

 پس کوشن کجان؟! وا  -

 ...رفتن هتل  -

 هتل ؟ یواسه چ -

 ...شون ینیب ی، حتما م انیم یراحت نبودن، ول نجایدونم، انگار ا ینم -

 نمتیب یچقدر خوشحالم که دوباره م يوا... شون به چشم قدمون  -

 ... نطوریمنم هم -

کــه ذهنمــو  یســوال دیــحالشــو درك کــنم ، امــا بــاالخره با تــونمیزنــم ، م یمــ يلبخنــد بهــش
 پرسم  یمشغول کرده رو م

 برگشته ؟ انیصنم ک -

 گهیم زونیآو ییکنه و با لبا یم اخم

 !!!کجاست  دونمیاصال نم... نه  -

 ازش خبر نداره؟ ایبرد... من  يخدا ياو -

 !گهینم يزیاونکه چ ستم،یمطئن ن -

 گهیو دوباره م شهیآه از نهادش بلند م ،یصندل يشونمش رو یم رمویگیم دستاشو

نــداره، اخالقــش صــد درجــه بــدتراز قبــل شــده، حــاال   یجــان آقــا اصــالحال درســت یهســت -
 زهیــر یرو مــ یو اون کــوفت کشــهیم ارگیخــوره مــدام ســ ینمــ يزیــچ نکــهیا... بــه کنــار  نــایا

 ... کنهیم ونهیتو اون معده بدبختش داره همه مون رو د
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ــ - ــ یم ــم چ ــیم یفهم ــ  ،یگ ــنم دلنگرونشــم، ول ــه م یم ــو ک ــت ــوش   یدونی ــنم گ ــه حــرف م ب
 ..دهینم

 ...ییآقا مهم باشه فقط شما يبرا ایدن نینفر تو ا هیخانم، اگه  یگیم یچ -

 ؟!دونهیم يزیصنم چ یعنی ندازم،یم ریز سرمو

 .پرو بال بدم  اتمیخوام به ذهن ی، نم کنمیعوض م بخثو

 گه؟یبهم م يزیحرف بزنم چ ایبه نظرت با برد -

ــس م - ــن ح ــنمیم ــودش     ک ــه خ ــت ، وگرن ــا کجاس ــه آق ــر داره ک ــر خب ــدکت ــم  هی ــه ه لحظ
 ...گرفتیآرووم نم

ــوم ــویم یاوه ــد م  گم ــنم بلن ــار ص ــمیاز کن ــوامی، ازش م ش ــو خ ــدونمو ت ــ يچم ــاقم بب ره، و ات
 .  رمیرو بگ ایبرد يرم تا شماره  یخودم م

 .شهیتا باالخره تماس برقرار م خورهیتا بوق م سه

 ...ازش خبرندارم گمیم ؟يداد يریصنم تو باز گ -

 .گرفته یمنو با صنم اشتباه کنمیم سکوت

 قطع کنم؟ يندار یازش،اگه حرف خبرمیب گمیم ؟یصنم چرا ساکت...صنم -

 ...سالم  -

  گهیم یسالم،  مبهوت

 !شما ؟... سالم  -

 ؟یمنو نشناخت يصدا یبگ يخوا یم یعنی -

 ! ممکن ریغ نیا -

 چرا؟ -

 !شهیباورم نم -
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 ، زود بگو اون کجاست؟ انمیتو عمارت ک نجایمن االن ا ،یباور کن دیبا یول -

... داغــون تــراز قبــل بشــه، بــذار بــه حــال خــودش بمونــه يخــوا ی، مــ یبرگشــت یچــ يبــرا -
 ...کنم کارشیچ دونمیتم به اون صنم دهن لق نرسه ، ممگه دس

 ... نمشیخوام بب یم -

 ...چشمو رو  یسره ب رهیخ ي، دختره  شینیخوام نب یم -

 ...باهاش حرف بزنم  دیبا ا،یبرد نمشیخوام بب یم -

 بشه؟ یکه چ -

 ...دلم تنگ شده براش  -

 شه؟یسرت م تمیمگه تو عاطفه و انسان -

 ؟ ایبرد یگیم يدار یچ -

 ...شهینابود م يچقدر بهت گفتم بر ؟یهست نیاز ا ریغ گم،یمگه دروغ م -

 ...رفتمیم دیمن اون موقع با یول -

ـ ...خب  -  رونیـ تـا و  یشده؟برگشـت  دایـ دوبـاره سـرو کلـت پ    یچـ  يباشـه ، حـاال بـرا   ... یرفت
 ؟ ینیخودت بب يشدنش رو با چشما

 ...نمشیبب دیگفتم که دلم براش تنگ شده، با -

 ...نهیخواد تورو بب ی، اون نم ستیبه خواست تو ن... یلی، خ یاحمق -

 ...به نفع همه ست  ينطوریا یدونیخودتم خوب م کنم،یخواهش م ایبرد -

 یکــه مــ فیــح...  فیــح ،یاون گذاشــت یکــه پــا تــو زنــدگ يلعنــت بــه روز... لعنــت بــه تــو -
ــت    ــه راه ــم ب ــوزم چش ــق هن ــم اون احم ــم... دون ــ امی ــت، ول ــاب یدنبال ــرا دی ــو ب ــر  يخودت ه

ــورد ــ  يبرخ ــاده کن ــالو روز ...  یآم ــا ح ــنم ب ــار  يمطمئ ــر ک ــه اون داره ه ــاخته  يک ازش س
 ...ست 
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 ... دمیقول م... باشه قبول  -

 ...دنبالت  امیم گهیساعت د کی -

ــ  نیــبهـم گفــت ا  یلــیخ ،یاز دسـتم عصــبان  کنــهیو تماسـو قطــع م  گــهیم نـو یا  یکـارو نکــن ول
 .بودم من اون موقع واقعا کر شده 

 
رو ســر جــاش  یهمــه چــ کنمــویدرو بــاز م یبــه اتــاقم بــزنم، وقتــ يســر هیــخــواد  یمــ دلــم

 جوشه یو چشمه اشکم م شهیم قیبغضم عم نمیبیم

ـ  شـم، یتخـت ولـو م   يرو ـ  یحت عـوض نشــده ، از   یچـ یکـه قـبال بـود ، ه    یهـم همـون   یرو تخت
ـ  گـذره ینم یلـ یبـودم خ  نجـا یکـه ا  يروز نیآخر عمـر بـوده ،    مـن قـد تمـوم    يانگـار بـرا   یول

 وانیـ ل هیـ دسـتش   ي، تـو  شـه یو وارد م زنـه یکـه صـنم در م   شـم یم رهیـ چرخمـو بـه در خ   یم
 ادیو جلوتر م زنهیم يست ، لبخند وهیآب م

 .. یتنها باش کمی يبخوا دیگفتم شا ی، ول امیزودترب خواستمیم -

 ... ممنون -

 زنهیم یو لبخند قشنگ شهیمتوجه نگاهم م ندازم،یبه اتاق م ینگاه

ــ  - ــا بعــد رفتنــت دســتور داد ه ــو اتاقــت ب  چیآق ــداره ت ــکــس حــق ن ــ ادی رو  يزیــچ يجــا ای
 ...يگردیروز برم هیتو  کردیانگار حس م یعوض کنه، هست

 .کنمیمنتظر نگاهش م دمویفرو م بغضمو

 بگم؟ يزیچ هی یول کردم،یزمیاومدمو اتاقو تم یبار م هیفقط من هرچند وقت  -

 !هوم؟ -

ـ   وقتـا کـه خ   یآقا گاه - ـ  هـو ی! اومـد تـو اتاقـت    یونـه بـود ، م  یدونیـ م زد،یـ م بشیـ هـوا غ  یب
 ... نجایاومده ا یمعلوم بود م یدنبالش، ول میبگرد میتونست یکه نم
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 ؟ يدیاز کجا فهم -

ــار جــا م یــیزایاز چ - ــ گارشیتــه ســ ذاشــت،یکــه هــر ب ــود ،  ی، روتخت کــه تکــون خــورده ب
 ...کردیجابه جا م لتمیوسا یحت

 ... یکنیاشتباه م -

 گهیم یمصنوع يو با خنده  کنهیکج م یمظلومانه ست ، لب لحنم

 داشته باشه؟ يزیچ یخونه جن نیکه ا یکنیفکر نم -

 گهیدوباره م دیبا ترد کنم،یم یآرووم ي خنده

 گفت؟ يزی؟ چ يبا دکتر حرف زد -

 دیــگفــت با یولــ نم،یــبب انویــک خــوامیدنبــالم، بهــش گفــتم م ادیــم گــهیســاعت د هیــ... آره -
 ...از طرف اون باشم  يظر هر نوع برخوردمنت

ـ        المیـ خ... خب خداروشـکر  - کمکـت کـنم    يخـوا  یراحـت شـد، پـس خبـر داشـت نـامرد، م
 ؟یحاضر ش

 ...تونم  یخودم م ینه مرس -

 ... يقد چند سال بزرگ شد یچند وقت که رفت نیا کنمیجان حس م یهست -

هرچنــد خونــواده  ســت،یمثــل قبــل ن طمیشــرا گــهیعــوض شــده صــنم، مــن د زایــچ یلــیخ -
ـ   یلـ یخ دمیـ جد کـنم خــودم   یسـع  دیـ مـن با  سـت، ین نجـا یا هیشــب یچـ یخـب ه  یمهربـونن ول

 ... امیاز پس کارام برب

ــم ــه خ دونمی ــیک ــش م یل ــوادیدل ــراش ب خ ــتریب ــ ش ــ  حیتوض ــم ، ول ــواده م بگ ــدمو از خون  یب
 گمیم نیهم يبرا ستیاالن وقتش ن

 ! باشه...کنم فیررو برات تع یفرصت مناسب همه چ هیتو  دمیقول م -

 ...خوام راجب به مادرتو خونواده ت بشنوم  یدلم م یلیحتما بگو خ... آره  -
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ـ  يتـا خودمـو بـرا    شـم یو بلنـد م  رهیـ گیخنـده م م  شیکنجکاو از نبـرد جانانـه آمـاده کـنم      هی
. 

 
ــا ــاز ب ــتام ب ــویم يانگش ــ  کنم ــر رس ــرص منتظ ــر ح ــبرد دنیپ ــ  ای ــد ن ــاالخره بع ــتم، ب  میهس

ـ از بـاغ ب  کنمـو یم یبـا صـنم خـداحافظ    شـه، یم دایـ ش پ سـرو کلـه   ریساعت تـاخ  ـ م رونی  زنمی
... بکنــه  یســالم دهیــبــه خــودش زحمــت نم یداده ، حتــ هیــتک نشیو بــه ماشــ ســتادهیدم در ا

 .رهیم نیشده به چشمام تا باالخره فاصله مون از ب رهیخ نطوریهم

 ...سالم -

 ... دنتیاز د ستمیخوشحال ن... سالم  -

 ... دونمیم -

 ؟يدار کارشیالچحا -

رو بــراش  زایــچ یلـ یخ دیــبا نمشیـ بب دیــتلفــن کـه گفــتم ، دلـم بــراش تنــگ شـده با    يپـا  -
 ...بهم بدهکاره  حاتیتوض یلیبدم، اونم خ حیتوض

ــبرد ــهیم یپــوف ای ــ شــهیو پشــت رل م کن ــاز یفهمــم داره نقــش آدم عصــب ی، م ــهیم يروب  کن
 . شمیم یهست منم از رفتارش عصب یهرچ یول

 آره؟... یمیقدرفته خونه  -

 . کنهیبهت نگام م با

  ؟يدیمگه تو اونجا رو د -

 ...اوهوم  -

 ! یگیدروغ م -

 ...داره بهت دروغ بگم، خودش منو برد اونجا  یلیچه دل -
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ــا ــا محکــم رو ب ــز م يپ ــهیترم ــان برم کوب ــردهیو همزم ــ  گ ــمتم ، هــاجو واج از حرکــت ب  یس
 .دمیم رونیهواش نفسمو ب

 ونه؟ید یکنیم کاریچ -

 تو اون خونه؟ یتو واقعا رفت یهست -

 ؟یکنیچرا حرفمو باور نم... آره...آره ...آره  -

 بهت گفت؟ یاصال چ! آخه  -

 ...رو  یهمه چ -

 ! رممکنِیغ گهید نیا -

 ؟یدونستیتو م -

 ...یمن دکترش بودم هست -

 ؟ینگفت یچرا به کس -

 ...دکترش دوستشو محرمشم بودم رازیغ -

 ... يسوال برد ریرو ز تیت کارنداره تو شراف یربط -

 ...کردمیم یاون بودم اون دخترو سالخ يمنم اگه جا -

ــاون ... از جفتتــون متنفــرم... ایــبرد شــهیبــاورم نم - آدم  هیــهمــه  شــترازیزن تنهــا بــود، ب هی
 ...بود

ــت - ــود هس ــ ،یاون آدم نب ــرذل کث هی ــود  فی ــه ... ب ــاگ ــبب يروز هی ــ نمشی ــا هم ــتام  نیب دس
  زمیریخونشو م

 "گهیداره م یاون چ"بسته بشه  مینوبت من که ازبهت راه تنفس نباریا

 مگه اون دختر نمرده ؟ ؟یگیم یمعلوم هست چ ایبرد -

 ...نه  -
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همـه سـال داره خودشـو     نیـ مـن قـاتلم ، ا   گـه یاونـو کشـته ، م   گـه یم انیـ نه ؟ زنـده سـتو ک   -
 ؟ آره ؟ دهیزجر م

ــو تخــ... آره ،یآره هســت - ــافت التشیاون ت ــو کشــته، ماون کث ــنزد یدونی ــ کی ــو  کی ســال ت
ــ مارســتانیب ــود ؟ ک يبســتر یروان ــب ــرده  انی ــا م ــ يب ــو  یمتحــرك فرق ــن مردم ــت، م نداش

 ...رو به راهش کنم  کمیزنده شدم تا تونستم دوباره 

 اونو کشته؟ کنهیپس چرا فکر م -

 ختــهیر فــویکــه خــون اون خــوك کث رفتــهیپذ نــویا رفتــه،یپذ نــویچــون ذهنشــو ادراکــش ا -
 ... باور کرده  نویو ا

 حس بود ؟ نیکرده بود که مستحق ا کاریچ -

ـ  تونـه یم یبه نظرت چـ  - از  ریـ غ یبنـدازه، هـان؟ چـ    يحـالو روز  نیمـرد عاشـقو بـه همچـ     هی
ــم از طــرف کســ...  فیــکث انــتیخ هیــ کــه  یکســ... يباهــاش قســمت کــرد اتویــکــه دن یاون

 طیشــرا نیتــر فیــنـم تــو کث او... انــتی؟خ ینــیبیم یبعـد چــ  ،یدارو نـدارتو بــه پــاش گذاشــت 
 ...ممکن 

 کـنم ی، حـس م  کشـه یم ییو آه پرصـدا  نـدازه یم ریـ سرشـو ز  رسـه یحـرفش کـه م   ينجـا یا به
 پرسمی، دوباره با خواهش م لرزهیگلوش م بیس

ــبرد کــنمیخــواهش م - ــ  یبهــم بگــو چــ ای ــدونم ممکــنِ  یبهــش گذشــته ، اگــه همــه چ رو ن
 ...دوباره خطا کنم 

 توصورتم شهیم براق

 نکـارو یذره محبـت تـو وجـودت بـود ا     هیـ ، اگـه   ی، اگـه عاطفـه داشـت    یه شرف داشـت تو اگ -
ــاش نم ــردیباه ــ  ،يک ــنگ وقت ــو قش ــ  یت ــه چ ــت هم ــه داش ــت م یک ــردیرو درس ــدتر ک  نیب
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 يتــو یولــ شـد، ی، داشـت عــوض م  یهســت شــدیداشــت خـوب م  انیـ ک ،يضـربه رو بهــش زد 
 ... یلعنت

ــش ــه گر بغض ــب ــه  ي هی ــ يمردون ــد ییصــدا یب ــو بو م شــهیم لیتب ــترازین ــودم  ش ــل از خ قب
ــهیمتنفرم ــو م يرو. کن ــت ول ــم،یتخ ــ ش ــ یحت ــون یرو تخت ــم هم ــود ، ه  یه ــبال ب ــه ق ــیک  یچ

مــن قــد  يانگــار بــرا یولــ گــذرهینم یلــیبــودم خ نجــایکــه ا يروز نیعــوض نشــده ، از آخــر
ـ     ي، تـو  شـه یو وارد م زنـه یکـه صـنم در م   شـم یم رهیـ چرخمـو بـه در خ   یتموم عمـر بـوده ، م

 ادیو جلوتر م زنهیم يست ، لبخند وهیب مآ وانیل هیدستش 

 .. یتنها باش کمی يبخوا دیگفتم شا ی، ول امیزودترب خواستمیم -

 ... ممنون -

 زنهیم یو لبخند قشنگ شهیمتوجه نگاهم م ندازم،یبه اتاق م ینگاه

ــ  - ــا بعــد رفتنــت دســتور داد ه ــو اتاقــت ب  چیآق ــداره ت ــکــس حــق ن ــ ادی رو  يزیــچ يجــا ای
 ...يگردیروز برم هیتو  کردینگار حس ما یعوض کنه، هست

 .کنمیمنتظر نگاهش م دمویفرو م بغضمو

 بگم؟ يزیچ هی یول کردم،یزمیاومدمو اتاقو تم یبار م هیفقط من هرچند وقت  -

 !هوم؟ -

ـ      یآقا گاه - ـ  هـو ی! اومـد تـو اتاقـت    یوقتـا کـه خونـه بـود ، م  یدونیـ م زد،یـ م بشیـ هـوا غ  یب
 ... نجایاومده ا یمعلوم بود م یول دنبالش، میبگرد میتونست یکه نم

 ؟ يدیاز کجا فهم -

ــار جــا م یــیزایاز چ - ــ گارشیتــه ســ ذاشــت،یکــه هــر ب ــود ،  ی، روتخت کــه تکــون خــورده ب
 ...کردیجابه جا م لتمیوسا یحت

 ... یکنیاشتباه م -
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 گهیم یمصنوع يو با خنده  کنهیکج م یمظلومانه ست ، لب لحنم

 داشته باشه؟ يزیچ یخونه جن نیکه ا یکنیفکر نم -

 گهیدوباره م دیبا ترد کنم،یم یآرووم ي خنده

 گفت؟ يزی؟ چ يبا دکتر حرف زد -

 دیــگفــت با یولــ نم،یــبب انویــک خــوامیدنبــالم، بهــش گفــتم م ادیــم گــهیســاعت د هیــ... آره -
 ...از طرف اون باشم  يمنتظر هر نوع برخورد

کمکـت کـنم    يخـوا  ید، مـ راحـت شـد، پـس خبـر داشـت نـامر       المیـ خ... خب خداروشـکر  -
 ؟یحاضر ش

 ...تونم  یخودم م ینه مرس -

 ... يقد چند سال بزرگ شد یچند وقت که رفت نیا کنمیجان حس م یهست -

هرچنــد خونــواده  ســت،یمثــل قبــل ن طمیشــرا گــهیعــوض شــده صــنم، مــن د زایــچ یلــیخ -
ـ   یلـ یخ دمیـ جد  کـنم خــودم  یسـع  دیـ مـن با  سـت، ین نجـا یا هیشــب یچـ یخـب ه  یمهربـونن ول

 ... امیاز پس کارام برب

ــم ــه خ دونمی ــیک ــش م یل ــوادیدل ــراش ب خ ــتریب ــ ش ــ  حیتوض ــم ، ول ــواده م بگ ــدمو از خون  یب
 گمیم نیهم يبرا ستیاالن وقتش ن

 ! باشه...کنم فیرو برات تعر یفرصت مناسب همه چ هیتو  دمیقول م -

 ...خوام راجب به مادرتو خونواده ت بشنوم  یدلم م یلیحتما بگو خ... آره  -

ـ  يتـا خودمـو بـرا    شـم یو بلنـد م  رهیـ گیخنـده م م  شیکنجکاو از نبـرد جانانـه آمـاده کـنم      هی
. 

ــا ــاز ب ــتام ب ــویم يانگش ــ  کنم ــر رس ــرص منتظ ــر ح ــبرد دنیپ ــ  ای ــد ن ــاالخره بع ــتم، ب  میهس
ـ از بـاغ ب  کنمـو یم یبـا صـنم خـداحافظ    شـه، یم دایـ سـرو کلـه ش پ   ریساعت تـاخ  ـ م رونی  زنمی
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... بکنــه  یســالم دهیــبــه خــودش زحمــت نم یداده ، حتــ هیــتک نشیو بــه ماشــ ســتادهیدم در ا
 .رهیم نیشده به چشمام تا باالخره فاصله مون از ب رهیخ نطوریهم

 ...سالم -

 ... دنتیاز د ستمیخوشحال ن... سالم  -

 ... دونمیم -

 ؟يدار کارشیحاالچ -

 رو بــراش زایــچ یلـ یخ دیــبا نمشیـ بب دیــتلفــن کـه گفــتم ، دلـم بــراش تنــگ شـده با    يپـا  -
 ...بهم بدهکاره  حاتیتوض یلیبدم، اونم خ حیتوض

ــبرد ــهیم یپــوف ای ــ شــهیو پشــت رل م کن ــاز یفهمــم داره نقــش آدم عصــب ی، م ــهیم يروب  کن
 . شمیم یهست منم از رفتارش عصب یهرچ یول

 آره؟... یمیرفته خونه قد -

 . کنهیبهت نگام م با

  ؟يدیمگه تو اونجا رو د -

 ...اوهوم  -

 ! یگیدروغ م -

 ...داره بهت دروغ بگم، خودش منو برد اونجا  یلیچه دل -

ــا ــا محکــم رو ب ــز م يپ ــهیترم ــان برم کوب ــردهیو همزم ــ  گ ــمتم ، هــاجو واج از حرکــت ب  یس
 .دمیم رونیهواش نفسمو ب

 ونه؟ید یکنیم کاریچ -

 تو اون خونه؟ یتو واقعا رفت یهست -

 ؟یکنیچرا حرفمو باور نم... آره...آره ...آره  -
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 بهت گفت؟ یصال چا! آخه  -

 ...رو  یهمه چ -

 ! رممکنِیغ گهید نیا -

 ؟یدونستیتو م -

 ...یمن دکترش بودم هست -

 ؟ینگفت یچرا به کس -

 ...دکترش دوستشو محرمشم بودم رازیغ -

 ... يسوال برد ریرو ز تینداره تو شرافت کار یربط -

 ...کردمیم یاون بودم اون دخترو سالخ يمنم اگه جا -

ــاون ... از جفتتــون متنفــرم... ایــبرد شــهیمبــاورم ن - آدم  هیــهمــه  شــترازیزن تنهــا بــود، ب هی
 ...بود

ــت - ــود هس ــ ،یاون آدم نب ــرذل کث هی ــود  فی ــه ... ب ــاگ ــبب يروز هی ــ نمشی ــا هم ــتام  نیب دس
  زمیریخونشو م

 "گهیداره م یاون چ"بسته بشه  مینوبت من که ازبهت راه تنفس نباریا

 مگه اون دختر نمرده ؟ ؟یگیم یمعلوم هست چ ایبرد -

 ...نه  -

همـه سـال داره خودشـو     نیـ مـن قـاتلم ، ا   گـه یاونـو کشـته ، م   گـه یم انیـ نه ؟ زنـده سـتو ک   -
 ؟ آره ؟ دهیزجر م

ــو تخــ... آره ،یآره هســت - ــافتو کشــته، م التشیاون ت ــاون کث ــنزد یدونی ــ کی ــو  کی ســال ت
ــ مارســتانیب ــود ؟ ک يبســتر یروان ــب ــرده  انی ــا م ــ يب ــو ند یمتحــرك فرق ــن مردم ــت، م اش

 ...رو به راهش کنم  کمیزنده شدم تا تونستم دوباره 
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 اونو کشته؟ کنهیپس چرا فکر م -

 ختــهیر فــویکــه خــون اون خــوك کث رفتــهیپذ نــویا رفتــه،یپذ نــویچــون ذهنشــو ادراکــش ا -
 ... باور کرده  نویو ا

 حس بود ؟ نیکرده بود که مستحق ا کاریچ -

ـ  تونـه یم یبه نظرت چـ  - از  ریـ غ یبنـدازه، هـان؟ چـ    يحـالو روز  نیشـقو بـه همچـ   مـرد عا  هی
ــم از طــرف کســ...  فیــکث انــتیخ هیــ کــه  یکســ... يباهــاش قســمت کــرد اتویــکــه دن یاون

 طیشــرا نیتــر فیــاونـم تــو کث ... انــتی؟خ ینــیبیم یبعـد چــ  ،یدارو نـدارتو بــه پــاش گذاشــت 
 ...ممکن 

 کـنم ی، حـس م  کشـه یم ییو آه پرصـدا  نـدازه یم ریـ سرشـو ز  رسـه یحـرفش کـه م   ينجـا یا به
 پرسمی، دوباره با خواهش م لرزهیگلوش م بیس

ــبرد کــنمیخــواهش م - ــ  یبهــم بگــو چــ ای ــدونم ممکــنِ  یبهــش گذشــته ، اگــه همــه چ رو ن
 ...دوباره خطا کنم 

 توصورتم شهیم براق

 نکـارو یذره محبـت تـو وجـودت بـود ا     هیـ ، اگـه   ی، اگـه عاطفـه داشـت    یتو اگه شرف داشـت  -
ــاش نم ــردیباه ــو  ،يک ــت ــنگ وقت ــ  یقش ــه چ ــت هم ــه داش ــت م یک ــردیرو درس ــدتر ک  نیب

 يتــو یولــ شـد، ی، داشـت عــوض م  یهســت شــدیداشــت خـوب م  انیـ ک ،يضـربه رو بهــش زد 
 ... یلعنت

ــش ــه گر بغض ــب ــه  ي هی ــ يمردون ــد ییصــدا یب ــو ب شــهیم لیتب ــترازیو من ــودم  ش ــل از خ قب
 . کنهیمتنفرم

 ... بخشمت  ی، نم یهست يرو خراب کرد یتو همه چ -
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ــافت ییدروغــا ا،یــبرد ســتمیمقصــر ن مــن - ــرام رج بــه رج ب ــه ا نیکــه ب ــمنــو ب روزو حــال  نی
ــداخت، مــن چ ــان ــبا وی ــاور م دی ــد یچــ کــردم،یب ــ  دهی ــودم ازش کــه حــس کــنم نقش ــو  یب ت

 !دارم  شیزندگ

 گهیوم بندهیدرسته چون چشماشو م يحد هیحرفام تا  فهمهیم انگار

بچــه " گفــتیم کــرد،یامــا مقاومــت مرو بهــت بگــه ،  یبــه اون احمــق گفتــه بــودم همــه چــ -
ـ ،گفـتم ا  يا ـ یکــه ازش دم م يبچـه ا  نی روزو حـال انــداختت ، تـو کـه بچــه     نیـ چـرا بــه ا  یزن
ـ ، پـس چـرا درگ   یدونیـ خطـارو م  نیـ تو کـه خـوب خمـو چـم ا     یستین  یدونیـ م "يشـد  رشی

 بود؟ یجوابش چ

  شمیم قیچشماش دق ین ین به

احمــق  هیــ، اون  دمیــدیم شیترخاکســ يبــود کـه هــر بــار پــس چشـما   یجـوابش نــم اشــک  -
ـ  یبود هسـت  ـ ... احمـق بـه تمـام معنـا     هی  يآدمـا  يکـه فقـط بلـد بـود ادا     یاحمـق احساسـات   هی

 ... سوزهیم نی، دلم از هم یلعنت...باخته بود شیاز پ هی، اون  ارهیمحکمو مغرورو درب

ـ  سـت یاونـم انگـار بلـد ن    فهممیحرفاشـو خـوب نمـ    یمعن ـ   یحرف خـوام بشـنومو بگـه،     یکـه م
 !زارمیاز سفسطه ب من

 يزیــبــا خــودش حــرف بــزنم ، بحــث کــردن بــا تــو چ  دیــمــن با ا،یــبرد شــشیمنــو ببــر پ -
 ... کنهیروعوض نم

ــ يخشــم خــورده ا نگــاه ــم م ــ  یبه ــاره راه م ــدازه و دوب ــا ا ین ــه، ام ــاریافت ــو  ریکــل مســ نب ت
 . گذرهیسکوت م
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ـ بـه اون عمـارت منحـوس نزد    یهرچـ  تکـو تـوك   بـه   ره،یـ گیضـربان قلـبم اوج م   میشـ یم کی
اونــام قــد مــن  "کــنم یمــ ینگــاه زننیــشــهر قــدم م يدم گرفتــه  يکــه تــو هــوا ییرهگــذرا

 "دلهره دارن 

  ایسمت برد کنمیو رو م دمی، آب دهنمو فرو م میرس یم باالخره

 ... ایخوام تنهابرم برد یم -

 ... کنهیباز نم یکس يدرو رو -

 ... بده  دویکل... دونمیم -

 ...ستیدرکار ن يدیکل -

 باورکنم ؟ يانتظار دار -

 ... امیازش سربزنه، بذار منم باهات ب يممکن هرکار يبر ییتنها یهست -

 ...بزنه بیتونه بهم آس یخوام تنها برم، اون نم یم -

 ...ترسمیم -

 ...گردمیبده ، من خودم برم دوینگران نباش ، کل -

ــ   - ــرو ، ول ــو ب ــه ت ــن هم یباش ــایم ــرت م نج ــونم،یمنتظ ــع م ــن ز یس ــک ــوالن ادی ــه،  یط نش
 ...حواستم خوب جمع کن 

 ... دمیبهت قول نم -

 ...دختر جون  يسر رهیخ یلیخ -

 ... دهینم ادیبه آدم  گهید يزیشماها بزرگ شدن چ ونیم -

 ...برو تا اون زبونتو کوتاه نکردم  -
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ــد ــش م يلبخن ــویبه ــع زنم ــنمیم یس ــدظاهر ک ــ يهرچن ــ  ی،ول ــدم ه ــون ب ــ چینش  یاسترس
 دونــهیفقــط خــدا م یولــ دم،یــبــراش تکــون م یدســت شــمویم ادهیــپ نینــدارم، آرووم از ماشــ
 .دارم  ياز دورن چه حالو روز

 
ـ کل ـ  يتــو دوی زنــگ زده بهــم دهــن  يلـوال  شــه،یبــاز م يبـد  يچرخــونم در بــا صــدا یقفــل م

 رم،یـ رو کـه اونبـار بـا هـزار ترسـو اسـترس رفتمـو بـاز بـا همـون حـس م            یکنـه،راه یم یکج
ــ ــه رو رد م نیاول ــنم،یپل ــ ک ــم یدوم ــ... رو ه ــبم توس ــ نهیقل ــال متالش ــمامو  یدر ح شدنِ،چش

 ي کنم،قفســهیم یشــده پلــه ســومو چهــارم رو هــم طــ يبــه هرجــون کنــد بنــدمیم يلحظــه ا
ـ م ازحجـم ز  نهیس ـ  ادی ـ ا ينداشـته بـاد کـرده ، رو    یکـه بـازدم   یدم ، چشـمام   سـتم یا یمـ  ونی

 ...من هستن  يکه هر لحضه منتظر اشاره  ياز اشکا زنهیذوق م
 

ــتگ ــویگیرو م هریدس ــاالخره وارد م رم ــمیب ــار   ش ــرگ ب ــکوت م ــو س ــالن ت ــه،  ي، س ــرو رفت ف
ــ ــم م ــونم ، ا یچش ــایچرخ ــت،ین نج ــدس ا س ــهیح ــو نک ــی يت ــا یک ــار   ياز اتاق ــه ک ــاال باش ب

ـ  ي، بـازم چنـد تـا پلـه      کشـونم یسسـتمو سـمت پلـه هـا م     يقدما ست،ین یسخت  گـه، ید یلعنت
 !ادینم ییصدا چیه

 "ستین نجایه اصال انکن"کنمیم یبه اطراف نگاه مشکوك
 

 یســه اتــاق بــاق ســت،ین انیــاز ک ياثــر چیتخــت هــ ي، رو کــنمیدر اتــاق خوابــو بــاز م آرووم
ـ  شـه، ینم بمینصـ  يزیـ بـازم چ  کـنم یمونده رو هـم رصـد م    شـم، یمونـده ، واردم  گـه یاتـاق د  هی

 ...کتابخونه ست  هی
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ــ  یچــیه "زنمیــترســمو پــس م کنــه،یقفســه توجهمــو جلــب م نیبــاز کنــار آخــر مــهیدرن هی
ـ   دهیـ چیکـه پ  يدود يبـو  "نتـرس  یهست ستین ـ فهمونـه بـاالخره بـه چ    یبهـم م  یکـه مـ   يزی

ـ ،  میکشـ یم یسـرک  دارمویـ ، نرمتـر قـدم بـر م    دمیخواستم رسـ  جسـم مچالـه شـده گوشـه      هی
تــراز  دهیـ تـو تــنم رخنـه کـرده ، ژول    یاتـاق افتـاده و دود همـه جـارو پــر کـرده ، حـس تلخـ       

 !تونه باشه  یاز اونم نم ریغ یکس یش کنم ،ول هیتشب انیکه به ک یاون
 
ــ ــدم  هی ــدم ... ق ــاال رســمیم... دو ق ــتنــدش م ينفســا يصــدا... ســرش  يب ــ ادی خــواب  ی، ول

 !!!دیخواب مرگ شا!انگار

ــو ــو م  يرو جل ــم زان ــه از غ ــرد مچال ــاون م ــتم م زنمی ــی، دس ــونش   نهیش ــونه ش ، تک ــر ش س
 ...ستین ینفس یحت...  ستین ی، حس ستین ییصدا دم،یم

 ان؟یک ن؟ایک -

 "انیک "گمیدوباره م... ، نفسم رفته  کنمیبغض م... سکوت مطلق بازم

 . زنمیوجودش ، زار م يبنده از سرد یم خی، تنم  دارمیبرم وارید ياز رو سرشو

 ...کنمیخواهش م انیک -

ــما يال ــتر يچشـ ــاز م  شیخاکسـ ــه زور بـ ــه،یرو بـ ــف کنـ ــهید يدیسـ ــتین گـ ــرخو  سـ سـ
 . نیفقط هم... يخاکستر

 ؟ یهست یتوک -

 !!!انیک -

  ؟یهست یتو ک گمیم -

ــک ــهیم پل ــض م...  زن ــنمیبغ ــوت م...  ک ــهیمبه ــ ... ش ــم م ــوزه  یپلک ــدهیم... س ــک ... خن اش
 ... زنمیزار م... زنهیم ادیفر...زنمیهق م...  زنهیپس م... زمیریم
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 ؟یلعنت یهست یتو ک -

 . کنهیم یجیباور مرگو برام ه ادشیفر يصدا

 !شناسمت  ینم -

 .کنهیو نابودم م شهیر مزه کالمش

 ... کنمیخواهش م انیک -

 .. یبه من دست نزن عوض -

 !!!انیک -

 ... یآشغال عوض هی...یفیتو کث... دست نجستو بهم نزن -

 ؟یگیم يدار یچ -

ــد - ــودم د... دمتی ــخ ــویخــودم خــود کث... دمتی ــد فت ــ ...  دمی ــم م ــالم ازت به ــوره یح ... خ
 ... ازت متنفرم 

ــاز ــره م ب ــهینع ــات رکو ک کش ــیلم ــنش ب  یک ــه از ده ــک ــم رونی ــتریب ادی ــرا   ش ــه قهق ــو ب من
ــونهیم ــ کش ــنبا ی، ول ــازم دی ــاختن ن ... بب ــت ب ــاال وق ــتیح ــش نزد  س ــاز به ــ، ب ــمیم کی ،  ش

 . دمیتکونش م رمویگیسرشونه شو م

 ...  انیک ایبه خودت ب -

و ســمتم  شـه یچشـم بهـم زدن بلنــد م   هیــ، تـو   نیرو زمـ  شــمی، پـرت م  دهیـ شـتاب هلــم م  بـا 
،  کنــهیبلنــدم م نیاز زمــ یو مثــل پرکــاه رهیــگیمــو م قــهیاز تــرس بــه رعشــه افتــادم،  ،ادیــم

 ...به چشمام  زنهیزل م

 ؟ یرفت یچ ي؟ اصال برا یباالخره برگشت -

 ... دمیدیخونواده مو م دیبا...رفتمیم دیبا -

 نبود؟...بود  نجایتو ا يخونواده  -
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نگــاهش مثــل ... شناســم ینمــ انویــک نیــمــن ا...  کنــهیم یاخمــ... شــمیم رهیــچشــماش خ بــه
ــهیهم ــ...ســتین ش ــا یحت ــل اون وقت ــر م ییمث ــه فک ــره کــردمیک ــو  ... ازم متنف انگــار اصــال من
 یخـواد کـه هسـت    ینـداره اون نمـ   يریبـه چشـماش نفـوذکنم ، امـا تـاث      کـنم یم یسـع ! نهیبینم

 !نِیرو بب

دن ، بـاز پـرت شـ    يتکـرار  يبـاز صـحنه هـا   ... بـرتم سـمت اتـاق خـواب     یکشـون مـ   کشون
 ...مرگ يآرزو ،بازیتخت خواب لعنت يرو

 . شمیحس م ی، از ترس ب زنهیم مهیخ روم

ــن   - ــاه ک ــوب نگ ــو... خ ــ يت ــ  نیهم ــاق وقت ــت یات ــ  یداش ــت عوض ــا اون کثاف ق *ش*ع یب
ــردیم ي*ز*ا*ب * ــ  يک ــا هم ــمام د نیب ــچش ــما... دمتی ــ  ییچش ــم م ــه دل ــت از  یک خواس

ــه درش ب ــکاس ــن  ...  ارمی ــرا م ــا چ ــن با! ام ــرا م ــچ ــاو دی ــو ت ــدم؟ ت ــس ب ــ يان پ ــرف  یب ش
ــتحق ا ــمس ــذاب نی ــو... یع ــرزه  يت ــکث يه ــبا فی ــا  دی ــوم اون س ــد تم ــر   ییالق ــن زج ــه م ک

  یزجربکش دمیکش

 ...زمیخونتو بر دیبا... آره ... زمیبر فتویذره ذره خون کث دیبا... يتقاص پس بد دی،با

م لـب  يگوشـه  ...افتـه   یکـه سـرم بـه دوران مـ     ادهیـ ز يصـورتم بـه حـد    يدسـتش رو  ضرب
اون ... متنفــرم ازاون بهــار هــرزه متنفــرم ایــدن نیــاز ا... رهیــم یاهیو چشــمام ســ شــهیپــاره م

ــراه گر گــهیبهــار تصــور کــرده و د يمنــو جــا ــ... ســتین يزی ــه ... بنــدم یچشــمامو م ــم ب دل
 دیرسـ یکـاش مـرگ م  ... شـه یمـن داره نـابود م   يپـا کـه هم  يبـه حـال مـرد   ... سـوزه یحالش م

 !ام خو ینفس هم نم یحت گهی، من د

اشـک چشـمامو نشـونش بـدم      کـنم یفقـط فرصـت م  ...  ادیـ هـا پشـت سـر هـم فـرود م      ضربه
ــهیبینم...  ــ... ن ــه بب ینم ــواد ک ــهیخ ــه ... ن ــو لحظ ــرا يت ــر ب ــدن ا يآخ ــاموش ش ــخ ــب  نی قل
  کنمیگرفته م زمزمه م شیآت
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 ...  انیدوستت دارم ک یلیخ -

ـ  انیـ که جر یکس هیشب قایدق و بـه عقـب پرتـاب    بـه انـدامش وصـل شـده باشـه خودشـ       یبرق
 شـه یبـاز بـه جلـو خـم م    ... خـوره   یمـ  ي، سـکندر  سـته یا یشتاب زده کنـار تخـت مـ   ... کنهیم

ــ زنــهیم مــهیدوبــاره روم خ... تــنم تکــون ...  شــهیچشــمام بســته م... ســتین یجــون گــهید یول
 رسـه یکـه تـا خـود آسـمون خـدا م      يو آخـر نعـره ا   شـه یتـر م  دیتکـون هـا شـد   ... خـوره  یم

... 

 !!!یــهسـتـــــــ -

ــاق ر پشــت ــتیرژه م يکــاوریدر ات ــ، برد رف ــتریب ای ــه از   ش ــود ک ــذکر داده ب ــار ت ــزار ب از ه
ــله بگ  ــا فاص ــاونج ــنوا   ره،ی ــوش ش ــو گ ــا ک ــب رو   ...ام ــود و مرت ــده ب ــت ش ــتاش مش  يدس
 .اومد  یزانوهاش فرود م

ــاش ــ ک ــرد  یم ــ... م ــاش م ــردو ا یک ــم ــم نم  نی ــا چش ــا رو ب ــه ه ــدیلحظ ــم  د،ی ــال خودش ح
ــه  یشــباهت چیهــ گــهید د،یکشــیداشــت نفــس منداشــت فقــط  یفــیتعر ــب ... آدم نداشــت  هی

 .بود یخوب لیمرگ مجسم تمث

ـ  ریـ ز شینـزدك شـد هسـت    شـه یبه ش دوباره ـ   دهیـ دسـتگاه تک  مویعـالم سـ   هی جـون   یتـرو ب
 .کردیم یداشت بهش دهن کج شهیتر از هم

 .کردینم شیهمراه شیغده اشک گهیبود که د ختهیاشک ر انقدر
 

ــمغــرور و  انیــک آره ــرا ختــهیاحســاس اشــک ر یب ــم ب ــرا! یکــ يبــود اون ــرا ،یهســت يب  يب
 !شهیبدون اون واقعا نم شدیکه تازه داشت باورش م یکس

ــ يســر ــون داد حت ــهید یتک ــه   گ ــود ،مگ ــرم نب ــودش متنف ــاز خ ــ هی ــرخورده  یآدم ب روحِ س
 !نفرت داشت ؟ اقتیل
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 !نبود نمینفرتو نفر قیال یحت اون

 .کردینم ياری گهیاهاش دنشست ، پ نیزم يسر خوردو رو دستاش

سـرش بــه وز وز دراومـد، ســربلند    يبــاال ییآشـنا  يکـه صــدا  دیــگزیپوســت لبشـو م  داشـت 
 .جون اماسربلند کرد یکرد، ب

ــهیق ــر لحظــه   اف ــد حــاال از ه ــ  يا گــهید يعب ــو نم ــت اون ــو گرف ــود، روش ــت،  یمنفورب خواس
ــو  ــو ... وجودش ــ... بودنش ــوا یحت ــس م  ییه ــوش نف ــه اون ت ــدویک ــ کش ــت ینم ــه  خواس ، اگ

ــه اون لعنتــ   ــود، اگ ــو اون روزا پ یاون نب ــت ــد،ینم داشی ــ ش ــا نمــ   چیه ــدوم از اون اتفاق  یک
 !افتاد

 روش خم شدو دستشو گرفت ، براق شد توصورتش و دستشو پس زد  عبد

 ؟ يخوا یم یچ نجایا -

ـ    نیهمـ  یهسـت ... انیـ افتـاده ک  یچه اتفاق -  یـی از مـا جداشـد، بگـو چـه بال     شیچنـد سـاعت پ
 سرش اوده ؟

ــود ، امــا مقصــر نبــود ، مقصــر اصــل  انیــک...ســرش اومــده بــود  بــال ــ یکــرده ب  شیخــود لعنت
 .بود

 !دونم  ینم -

 ... نهیاون اومده بود تو رو بب شه؟یمگه م -

ــدا ــوا يص ــد بگ   ينج ــاه از عب ــد نگ ــث ش ــزن باع ــه اون خ رهی ــو ب ــه، زن تک رهی ــبش و  دهی
ــ د،یــشــده بــود، نگاهشــو ندزد رهیــبهــش خ نیغمگــ ــزن جلــوتر اوم  ید، انقــدر غــم زده و ب

 !به رحم اومد انمیدل ک یجون بود که حت

ـ  هیـ دختـرم چـش شـده ؟ تـو رو خـدا      ... ترمـه   م،یمـن مـادر هسـت   ...  انیسالم آقا ک -  یحرف
 ؟ نیبزن
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ــ ــبا ینداشــت، چــ یحرف ــو  یعمــر داشــت هیــکــه  یدخترتــو کســ گفــتیم دیــبا! گفــتیم دی ت
 حال انداختم؟ روزو نیمن زدم، من به ا ویزدیداشتنش له م يتمنا

ــچ ــرا يزی ــرش ز   يب ــاز س ــکوت کرد،ب ــود، س ــتن نب ــگف ــاد  ری ــد دق... افت ــهیچن ــت،  ق گذش
امــا اون داشــت ! شــده بــودن  دهیــجــواب نــا ام دنیانگــار اونــام از شــن ومــدین ییصــدا گــهید

زد ، واقعــا تــوان تفکــر  رونیــبــود از ســالن ب ي، بلنــد شــدو بــه هــر جــون کنــد شــدیخفــه م
ــو ــ  ایــشــماره بردنشســتو  نشیماشــ ينداشــت، ت ــا بــوق نرس ــه دو ت تمــاس  دهیرو گرفــت، ب

 .برقرارشد

 زد؟ بتیکجا غ هوی!  انیالوک -

 ...شدمیداشتم خفه م نم،یتو ماش رون،یاومدم ب -

 ...کردیخدا داشت دق م يبنده  ؟يدیمادرشو د -

 ؟یبهشون گفت یچ -

ـ بـه عبـد دروغ گفـتم، گفـتم داشـته تـو خ      !دارم بگـم   یچ -  گشـته یت ماطـراف خونـه ا   ابونی
ـ  نیـ و بـه ا  کنـه یبـدزده، اونـم مقاومـت م    فشـو یتـا ک  شـه ینفر مـزاحمش م  هیکه  افتـه   یروز م
 هیـ دروغ بگـم متنفـرم، مـادرش     دیـ مـدام بـه خـاطر تـو با     نکـه یاز ا انیـ از خودم متنفـرم ک ... 

 ...همه دروغ  نیا رباریز زنمیدارم عق م... چشمش خون هیچشمش اشک بود 

 ... ادیب یذاشت یم دینبا... یتو لعنت ریهمه ش تقص -

 ...اون مصمم بود  ان،یک رمینتونستم جلوشو بگ -

 نیـ مـن تـاب ا   ایـ برد ؟یبشـه چـ   شیکـنم؟ اگـه طـور    کـار یحـاال چ ... دیـ نبا ،یذاشتیم دینبا -
 ...رو ندارم  یکی

 ...يکردیعواقبشم فکر م دبهیاون موقع که زده بود به سرت با -



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 404 

ــ - ــ حتینص ــن لعنت ــ...  ینک ــن،  حتینص ــ نک ــر از هرکس ــو بهت ــم یت ــودم   یدونی ــال خ ــو ح ت
ــود ــه     ... نب ــو لحظ ــو ت ــرق چشماش ــه اون ب ــود ، اگ ــه ب ــه نگفت ــ  ياگ ــر نم ــد یآخ ــرا دمی  يب

 !!! ایبرد دادمیاز دستش م شهیهم

رو بــراش  یاگــه همــون موقــع همــه چــ ســت،ین تیــتــو کــه حــرف حال... بهــت بگــم  یچــ -
ــ ــود حیتوض ــر ب يداده ب ــارهیدخت ــو ب چ ــریت ــت اون ت يخب ــماز حس ــوینم مویص ــ گرفت  ینم

 ...دیدیرو م شیاصل يخونواده  دی، اون باالخره با یرفت ، هرچند آخرش که چ
 

 انیــتماســو قطــع کــرد، ک يا گــهیحــرف د یآخــرو بــا خــودش زمزمــه وار گفتــو بــ ي جملــه
 .اون رو هم به چه کنم چه کنم انداخته بود 

ــم يرو رو یگوشــ ــت  زی ــاق هس ــه ات ــاره ب ــ یگذاشــتو دوب ــت، زن ــه  یرف ــاال فهمک ــح ــود  دهی ب
 کــرد،یم یمچالــه شــده بــودو عبــد هــم داشــت طولــو عــرض ســالن رو طــ يمــادرشِ گوشــه ا

 .توجه بهشون درو باز کرد یانداختو ب ریز يتا چشمش به اون افتاد سر

بپرســه کــه  یدســت پاچــه رو بــه عبــد ازش خواســت تــا از دکتــر در مــورد حــال هســت ترمــه
 :ترمه کردو گفت دهیت رنگ پربه صور یقدم شد ، نگاه شیخودش پ ایبرد

ـ  يجــا ن،یناراحـت نباشـ   - ـ فقـط  ...  ســتین ینگران  يزیــبــوده، زودتـراز چ  یضــربه ناگهـان  هی
 ... شهیخوب م نیکنیکه فکرشو م

 :شدو گفت کیهول خورده نزد ترمه

اومــده؟  میســر هســت یچــ نیبگــ نیخــوا ینمــ ن،یراستشــو بگــ نیخــوا یدکترشــما هــم نمــ -
 ... کنمی، دارم دق م نیبزن یحرف هیتورو به خدا 
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ــه چ - ــتم ک ــه جــا ســت،ین يزیــخــانم گف ــ ییســرش ب ــا فقــط   یخــورده و ب هــوش شــده ، م
ــه هــوش م گــهیوگرنــه تاچنــد ســاعت د رمیــگیاحتمــاالتو در نظــر م میــدار ــب اون وقــت  اد،ی

 ...نیباهاش حرف بزن نیتونیم

 :گفت يبا لحن مظلومانه ا ستادویا يغم زده و مغموم گوشه ا ترمه

 ؟ نمشیلحظه بب هیالاقل  شهینم -

ـ کـه دوسـتش کـرده بـود ، با     يالاقـل بـه خـاطر کثافـت کـار     ... دادیاجازه م دیبا ـ ا دی حقـو   نی
 ینمـ  ایـ بـود و برد  یصـورت هسـت   يامـا اثـر ضـربو شـتم هنـوز رو      داد،یـ به اون زن رنجـور م 

 اونا رو ناراحت کنه نیشترازایخواست ب

 باشه ؟ ...  نهیبیرو م یکه هست نیباش یکس نیدم فردا شما اول یقول م یول...فعال نه -

نشسـت، فعـال    مارسـتان یب یصـندل  يبـه عالمـت توافـق تکـون دادو بـاز رو      يفقـط سـر   ترمه
 !ازش ساخته نبود يا گهیجز دعا کار د

 کنارش نشستو خواست ازحالش بپرسه که ترمه به حرف اومد عبد

 افتاده؟  یچه اتفاق قایدق یدونیعبد جان توهم نم -

ـ نبـود،   یافتـاده کـار سـخت    یچـه اتفـاق   قـا یدق نکـه یشو تنگ کرد ، تصـور ا چشما عبد دعـوا   هی
 ... انیو ک یهست ونیم

ــا ــنبا ام ــویا دی ــ  ن ــون م ــه زب ــآورد، چ یب ــه از برد يزی ــک ــودول دهیشــن ای ــتو  یب ــاورش نداش ب
 ترمه گفت يبرا

ـ  دهیشـن  انیـ از ک ایبرد - ـ  ابونیـ خ ياون اطـراف بزنـه ، تـو    يدور هیـ داشـته   یهسـت  یوقت  هی
ـ     فشیتـا کـ   شـه ینفر مـزاحمش م  خواسـته مقاومـت کنـه کـه      یرو بـدزده ، اون احمقـم مـثال م
 ... ادیاون بال سرش م

 اون موقع خونه نبوده؟ انیک! رونیرفته بوده ب یچ يبرا -
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 ...شهیجا بند نم هیخاله  یشناس یدخترتو هم که م... نه ظاهرا -

 کردن؟ ادیپ شرفویحاال اون ب....دختر نیاز دست ا يوا يا -

 ...همون موقع فرار کرده .. نه بابا  -

ـ      يحوالـه   ینـ ینفر ترمـه   نیــدونسـت ا  ینمـ  یاون شـخص ضـارب کــردو چشماشـو بسـت ول
 ! ستیماجرا ن تیواقع

 
 

 یهسـت  یاومـد حـال جسـم    یمضـطرب بـه نظـر مـ     شـه یبـرعکس هم  ایـ شـده بـود ، برد   صبح
ــال تعر ــیاص ــ  یف ــت، هم ــ  نینداش ــاعت پ ــ  شیدوس ــود ول ــر زده ب ــش س ــچ یبه ــتغ يزی  ریی

حــال حــتم  نیــصــورتش کمتــر شــده بــود امــا بــا ا ينکـرده بــود ، هرچنــد اثــر ضــربه هــا رو 
تــا  دادیــشــده اجــازه م رهرطــو دیــباشــه ، تــازه با یهمــه چــ يجــواب گــو دیــداد کــه با یمــ

 ...تونست تعلل کنه  ینم نیشترازایب گهی، د نیرو بب یترمه هست

 . ستادی، قدم تند کردو روبروش ا دیپا تو سالن انتظار گذاشتو ترمه رو د یوقت

 ن؟یرو ببن یهست نیخوا یم...  ریسالم صبح بخ -

بــرام  ایــدن نیــکــه تــو ا يزیــدختــرم تنهــا چ...  شــمیواقعــا ممنونتــون م...دکتــر  يســالمآقا -
 ...مونده 

ــبفرمائ - ــ  دی ــط ب ــاب یداخــل، فق ــ یت ــد دق نویآرووم باشــ ن،ینکن ــهیچن ــم ب ق ــولش  شــتریه ط
 ...دیند

 ؟ نیشما بگ یهرچ..چشم چشم  -

 ! نمشیبیعبد کجاست ؟نم یراست -

 ...داشت  يبخوره سر درد بد ییچا هی نی، رفت پائ ادیاالن م -
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 ...کارش دارم  نیبگ نشیدید... اوهوم  -

 ...بله چشم  -

ــه ــویا ترم ــازن   ن ــد، ن ــو وارد ش ــس م  نشیگفت ــت آرووم نف ــیداش ــک بــ  دیکش ــون  ی، اش ام
ــوخت    ــش س ــرد، دل ــر ک ــورتش رو پ ــهیز اا... ص ــانت  نک ــود ازاون ام ــته ب ــاز نتونس ــوب  یب خ

بـه حـالو    یدونسـت چـ   ینمـ ! افتـاده   یدونسـت چـه اتفـاق    ینمـ ... مراقبت کنه دلش سـوخت 
ــو  یســرو صــورت هســت دونســتیم نــویروز دختــرش اومــده ، فقــط ا ــاره اون و زخمــاش دوب

 !به جنون کشونده 

و حـس   رهیـ گب یجگـرش خـون شـد، بـاز تـا اومـد نفسـ        دویکشـ  یصـورت هسـت   يرو یدست
 !براش رو کرده بود  گهینحس د زیچ هی یلعنت يایدن خندهیداره به روش م ایکنه دن

ـ   رونیـ رو پـر صـدا ب   نفسش خواسـت   یبـازم غصـه خـورد ، نجـوا گونـه از هسـت       یدادو تـو دل
 ! بود دهیفا یب یتا چشماشو باز کنه، ول

 رونیــافتــاده ب ریــز يپرســتار گوشــزد کنــان وارد اتــاق شــد بــا ســر یبعــد وقتــ قــهیدق چنــد
ــد رو ــت ، عب ــنزد يرف ــر کی ــندل نیت ــا د  یص ــود، ب ــته ب ــنشس ــهیزن  دنی ــورد ، ق ک ــهیخ  اف

 .داشت  دنیترمه واقعا د

 هوش نشه زود سمتش اومد یب چارهیزن ب نکهیا ازترس

 ؟ يدرد دار! خاله ترمه  -

 ؟ سر دردت کمترشد؟ يتو بهتر... زمینه پسرم، خوبم عز -

 . لب هاش کنه یچاشن یخنده هرچند مصنوع کرد یخسته سع يبا چشما عبد

 !چطور بود؟ یهست... خوبم خاله -

 ...نکرده  رییهنوز تغ -
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ـ     دیاشـکش جوشـ   يکاسـه   باز صـدا زجـه زد ، چـرا خـدا اونـو بـه        یبـاز از اعمـاق وجـودش ب
 !کردیمهمون نم يآرامش ابد هی

 ...دکتر باهات کار داشت عبد جان  -

 !بامن ؟ -

 ...اتاقش  يسر بر هیگفت ...آره پسرم -

 ...تا من برگردم  نینیجا بش نیپس شما هم...باشه چشم -

 ... یخدا که خوش خبر باش دیبه ام... باشه برو  -

ـ تکـون دادو سـمت اتـاق برد    يسر عبد تلـخ   يهـا  يازاون شـور  زدیـ رفـت ، دلـش شـور م    ای
. 

 .بود ستادهیپشت پنجره ا ایزدو وارد شد ، برد در

 ...سالم  -

 .شد رهیچهره جذاب عبد خ به برگشتو

 ؟يکارو کرد نیچرا ا -

 !کرد یمتعجب اخم عبد

 کدوم کار؟ -

 ...دینبا... عبد  شیبرد یم دینبا -

ــار     - ــود ، بعــدم فکــر کــنم انقــدرحق داشــته باشــه کــه بخوادکن اوال کــه خواســت خــودش ب
 ...باشه  شیخونواده اصل

 ...تنها شد  یلیخ انیک... مرد  يبد کرد -

ـ   نیکنیم فکر یعنی - ـ االنـش کـه چ   تیبـه نفعـش بـود؟ وضـع     انیـ ک شیبـودنش پ  ریـ غ يزی
 ... گهیم نویاز ا
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ســر  یــیدونــه چــه بال یحــس کــرده بــود کــه عبــد حرفاشــو بــاور نکــرده و حــدودا مــ ایــبرد
 انکار نکردو حرفشو زد گهید نیهم ياومده برا یهست

ـ   يحـال مسـاعد   انیـ بهـش گفـتم ک  ...اشتباه خـودش بـود   - لجاجـت کـرد ،   بـازم   ینـداره، ول
 !ازش دل بکنه چرا ولش کردو رفت  تونهینم یدونم وقت ینم

ـ ا دنیشـن  بعد  يعبـد تکـون خـورد بـا لحـن تنـد       ي نهیقفسـه سـ   ونیـ م يزیـ چ هیـ حـرف   نی
 :گفت

 دکتر؟ یزنیحرف م یاز چ -

 !یکودن باش ادیجفتشون نفسشون به نفس هم وصلِ، به نظر نم یدون ینم یعنی -

رو  انیــعــادت ، چنـد وقــت کــه ک  يباشــه از رو يزیـ اگــرم چبچـه ســت،   هیــهنــوز  یهسـت  -
ــازا شــهیم مونیخــودش پشــ نِینبــ ــدتر   نی ــه ، بهــش گفــتم اومــدنت کــارو ب افکــار بچــه گان

ــا گــهیدم د یکــرد امــا اجــازه نمــ یقبــول کــرد، بچــه گــ کنــهیم حمــاقتو تکــرار کنــه، بــه  نی
ـ  برشـم، یبـا خـودم م   ادیـ هوش کـه ب  شـونم،   یمـ  نـامردو سـرجاش   انیـ اون ک مبـه وقتشـ   یول
 !روز انداخته نیرو به ا یدونم اون هست ینم کنهیاحمق فکر م

 .پر اخم ادامه داد ایبرد

 یپــس کســ ده،یعشــقو بــاور کــرده وحــاال ترســ نیــچشــمات ا ،یزنــیخودتــو گــول م يدار -
 ...پسر، نه اونا  ییرو فراموش کنه تو يزیچ دیکه با

 ... رهیبگ میخودش تصم یهست میبذار دیاصال با -

 ... کنهیحال االنش خواسته شو اثبات م -

ـ برد ي رهیـ سـوخت خ  یکـه بـه وضــوح مـ    ییچشـما  بـا   قــتیرحـم شـد، حرفـاش حق    یبــ يای
ــود، ا  ــض ب ــمح ــار اون چ     نی ــود، انک ــرده ب ــاور ک ــودش ب ــه خ ــدو اول هم ــق تن ــعش رو  يزی

 !کردیالاقل آتشفشان وجودش رو که آرووم م یول کرد،یعوض نم
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 .قو کردحوصله قصد ترك اتا یب دویکش یپوف

 هنوز حرفم تموم نشده؟ ير یکجا م -

 !دونم یهرچند مقصودتو هنوز نم دم،یمنم شن ینمونده؛ شما گفت یحرف گهید -

 ...چرا مونده  -

 .انداخت ایبه صورت رنگ گرفته برد یبا استفهام نگاه عبد

 ...بمونه انیک شیپ دیبا یهست -

 "دنیخند"بود نیتنها فعل ممکن هم د،یخند عبد

 ...چشم  میماهم گفت یه دکترجان، شما گفتباش -

ــد ــ عب ــتادینا یحت ــا برد س ــت ــ   ای ــاز پ ــم زدو ب ــم به ــده درومحک ــو ب ــواب حرفش ــه  شیج ترم
 ...برگشت 

 
 

ـ ترمـه شـد، تـن ترمـه لرز     کیـ نزد یوقت ـ   د،ی ترمـه مشـوش   ! زدیـ م یاز حـد عصـب   شیعبـد ب
 :دیپرس

 کارت داشت؟ یشد عبد جان، دکتر چ یچ -

 ...نبود  یخاص زیگفت، چ یم یتهس تیداشت در مورد وضع -

 !تونست به خود منم بگه یکه م نارویخب ا -

ــ   دهیــآره، امـا گفــت بهتــر د  -  يفهمــه حــال مصــاعد یبـامن صــحبت کنــه، بــاالخره دکتـره م
 ... نیندار

 م؟یکن کاریچ دیعبد؟ با شهیم یحاال چ -



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 411 

 دیــبا یا کــتــ نکــهیا یخطــر رفــع شــده، ولــ! ادیــمــنم مونــدم، احتمــاال تــا فــردا بــه هــوش م -
 !دونهیباشه رو فقط خدا م نجایا

 :گفت دویکش یینفس پرصدا یهست

ــو با - ــد جــان ت ــعب ــا هم يبرگــرد دی ــدگ یحســاب نجاشــمیپســرم، ت ــاد تیاز کــارو زن  ،يافت
 ... مونمیم یهست شیبرو پسرم، من پ

 !تنها بذارم نجایرو ا یکه شما و هست تونمیخاله، کجابرم؟ نم یگیم یچ -

 ... یمن باش ریکه اس شهینم ،يبر دیبا یول ونتم،یه خدا که مدممنونم پسرم، ب -

 ...باهم  یول میریرو نخور، م یکیباشه خاله، حاال تو حرص من  -

 ...بچه م باشم  شیپ دیاما من با -

 خاله ترمه؟  -

 !جانم -

 .زدیحرفش رو م دیترمه نگاه کرد، ظالمانه بود اما با دهیرنگ پر يبه چهره  عبد

مــدتم  نیــکــه ا یدونیــخــودتم م کشــه،یداره زجــر م یاز نبــود هســت انیــک گفــتیم ایــبرد -
 ...تابش بود  یب یهست

 عبدجان؟ یبگ يخوا یم یچ -

 !گفتیم دیبا يچطور د،یصورتش کش يکف دستاشو رو عبد

 ن؟یبه حرفام اعتماد دار -

 ..آره مادر بگو  -

ــه ــا ترم ــن  يحرف ــد رو ش ــ  دیعب ــخ، ول ــد تل ــتیحق یهرچن ــه   ق ــت، ترم ــوب  داش ــودش خ خ
ـ         نیـ تـو ا  یبود هسـت  دهیفهم روحـش   یچنـد وقـت فقـط جسـمش رو مهمـون اونـا کـرده، ول
 .زدیپرسه م گهید يجا هی شهیهم
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ـ ا رفتنیبود، پذ سخت کـه   ییسـخت تـر از تمـوم اون سـال هـا      دیحـرف سـخت بـود، شـا     نی
ــ  ـ  یمگـــه عاشـــق یبـــود، ولـــ دهیانتظــار کشـ کـــه  یاز کســـ دنیدســـت کشـــ! نبـــود نیهمـ

ــا  یعاشــق بــود، کســ هیــ شــتریســت، اون مــادر بــود از همــه ب گــهید يجــا شیدلخوشــ کــه ب
ــ   شیاز هســت روحــق  نیــتونســت ا یگوشــتو پوســتش عشــق رو لمــس کــرده بــود چطــور م

تونسـت انقـدر سـنگدل     یرفتـه بـود نمـ    یکـه خـودش تـا مـرز مرگـو دلـداگ       يترمه ا ره،یبگ
 .باشه

 
 .بود  دهیرو د یبار هست نیاول يافتاد که برا يروز ادی

شـهر دور افتـاده تـو جنـوب، آخـه ترمـه هـم         هیـ شـدن بـه    یاعـزام مـ   اتیـ عمل هی يبرا دیبا
ـ . شـده بـود، بـه عشـق محـراب همکـارش شـده بـود         سیپل خواسـت   ینمـ  نـو یمحـراب ا  یول
ـ   یرونمـ  نیکرده شو تـو بطـن خطـر ببـ     زیکه عز نیا کـه ترمـه لجـوج     بیـ عج یخواسـت، ول

 !حرفا بود نیتر از ا

 .شد مجاب خواسته اش ومدویبرن پسش

مونـــده بـــود کـــه ســـرگرد ازشـــون خواســـت بـــرن بـــه   یروز بـــه سفرشـــون بـــاق کیـــ
 . مقرِشون بود تیکه تحت حما یرخوارگاهیش

ـ  یعصـب  محراب ـ ترمـه آرووم بـود، اون روز با   یول ـ  دی بچـه   هیـ کـردن،   یبچـه انتخـاب مـ    هی
 .گهیهزار تا بچه د یپناه یو ب تیحفظ معصوم يبرا گناهیمعصوم و ب

 !هم نبود يانگار چاره ا یسخت بود ول هضمش

 یمــ يدوســال نگهــدار ریــز يکــه بچــه هــا یراســت رفــتن ســمت ســالن کیــ دنیرســ یوقتــ
ــا  ــد، اخم ــ يش ــ  ظیغل ــازه نم ــراب اج ــش نزد  یمح ــا به ــه ه ــداد بچ ــون دور   کی ــن، هم بش

 . عالم حس تلخ نگاهشون کرد هیبا  ستادویا



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 413 

 
رابم بـا سـالم   داد، محـ  یمحـراب شـدو سـالم    کیـ بـود، نزد  دهیزود تـر رسـ   یهـارون  سرگرد

 :گفت یجوابشودادو بعد با لحن محکم ینظام
 
 .نباشه، آرووممو مظلومم نباشه  نیریخوشگل نباشه، ش م،یخوا یپسر م هی
 

 :ترمه گفت یول دیخند یهارون
 

 فروهان حالتون خوبه؟ يهم هست، آقا يبچه ا نیهمچ مگه
 

 . انداخت يزیبه چهره متعجب ترمه نگاه ت محراب
 

هـم نـاآرووم،    یوقتـا آرووم گـاه   یهـم بعضـ   ننیریون هـم خوشـگلن هـم شـ    ها همه شـ  بچه
 !اصال؟ نیگ یم یمعلوم هست چ

 نیریدوسـتم نـدارم شـ    ره،یـ جـوب نم  يکـه گفـتم، بـا دختـرا آبـم تـو       نیدونـم، همـ   ینم من
 ...کنه وخوشگل باشه  یزبون

 
ـ ترمه هـم خند  نباریا ـ     د،ی ـ  یمحـراب داشـت بهانـه م ـ   یآورد، معن لـش  د د،یـ فهم یحرفشـو م

ــ ــه حســ   ینم ــه اون بچ ــت ب ــپ یخواس ــه مــ   دای ــه، ترم ــه هم  یکن ــت ک ــهیدونس ــق  ش عاش
بـود در   دهیـ بارهـا د  ن،یکـه تپلـو مـو فرفـر     ییدختربچه هـابوده و هسـت، بـه خصـوص اونـا     

 . شهیخلع صالح م يچطور ییبچه ها نیمقابل همچ

 :رو کرد به سرگردو گفت نیهم واسه
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 ...ه سالن نشسته و کز کرده که گوش یخوام، همون یمن اون دخترو م قربان
 

ــوفرفر  محــراب ــو م ــر تپل ــه اون دخت ــتو ب ــه چطــور  ینگــاه يبرگش ــداخت ک ــا  يان ــوم ب مظل
ــ زونیــآو ییلبــا  د،یرکشــیبشــه، قلــبش ت ریگوشــه نشســته و اشــکش هــر آن کــه ســراز  هی

ــ  ــتونســت تــاب ب ینفســش تنــگ شــد، نم ــده، روشــو از اون فرشــته   ارهی و نگاهشــو ادامــه ب
 . کوچولو گرفت

 
 پسر بچه باشه هی دینه، با یکی نیشه ا ینم
 

ــه ــ  ترم ــو کش ــت، نزد دویراهش ــرف ــ    کی ــو کش ــش زدو ب ــد، بغل ــه ش ــر  دشیاون بچ ، دخت
 . صدادار شد شیکوچولو دستشو دور گردن ترمه حلقه کردو گر

 
 ...خودمونه ياز همکارا یکیجان، اون بچه دختر  محراب

 
 . انداخت یبه صورت هارون یآشفته نگاه محراب

 
خونـه شـون    يبـودن تـو   ختـه یکـنن، اشـرار ر   یمـ  دایـ شـش مـاهش بـود پ    یپارسال وقت اونو

ــرا  ــودن، ب ــته ب ــدرو مادرشــو کش ــدر ا نکــهیا يو پ ــپ ــود سردســته شــونو   نی بچــه تونســته ب
کسـو نـداره، مـادرش اهـل گرجسـتان بـوده و پـدر شـم          چیو هـالك کنـه، اون بچـه هـ     رهیبگ

ــوام ــته،  یاق ــنداش ــا کی ــنزد ییج ــر، تقر کی ــایاه ــب مــ  ب ــدگل ــردن،یم یرز زن ــ ک  یوقت
 .سوزهیدلم به حالش م یلیقرار، خ یبودو ب کیکوچ یلیخ نجایآوردنش ا
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کـرد بـه خـودش مسـلط باشـه و دوبـاره        یتکـون دادو سـع   يحـرفش سـر   نیـ بعد ا سرگرد
 . شد قیبه چهره محراب دق

 
رو نــداره اگــه  یکســ نکــهیبــه واســطه ا یخــواد فکــر کنــ یمــراقبش بــاش، دلــم نمــ محــراب

مــن هســتن،  يهمــه مثــل بچــه هــا نــایا ،یجوابگــو باشــ یبــه کســ دیــنبا فتــهیبــراش ب یاتفــاق
وقـت اجـازه    چیجونم بـه جـون شـون بسـته سـت، اگـه قـد چشـمام بهـت اعتمـاد نداشـتم هـ            

 سرکن پ دمیدادم، رو سف یرو بهت نم يکار نیهمچ
 

 ینمـ از زور اون همـه فشـار،    دیـ ترک یتو عمل انجـام شـده قـرار گرفتـه بـود، داشـت مـ        بازم
ــو        ــه چشماش ــک کاس ــه، اش ــه و آرووم بمون ــاه کن ــه نگ ــوم اون بچ ــره معص ــه چه ــت ب تونس

 . پرکرد

اومـد،   یاون دختـرو بـه آغـوش گرفتـه بـود و بـه طـرفش مـ         د،یـ سـمت ترمـه چرخ   نگاهش
 . اون دخترم محکم ترمه رو بغل کرده بود 

ـ مامور نیـ داشـت بـه ا   يا گـه ید زیـ چ يگرفت تا قلـبش نلـرزه، بـرا    نگاهشو فـت ،  ر یمـ  تی
 . داد احساساتش به عقلو فکرو هدفش غلبه کنه یاجازه م دینبا

 :گفت یلرزون ییافکارش غرق بود که ترمه با صدا تو
 

 زنن؟ یصدا م یفرشته کوچولو رو چ نیا قربان

ـ  یهـارون  يجا به  سـتاد یترمـه ا  يپـا  نیپسـر بچـه کـه از همـه بزرگتربود،جلـو اومـدو پـائ        هی
ـ انـداختو بـه چهـره نـاز پسـر خ      ریـ ترمـه سرشـو ز   د،یوچادرشو کشـ  پسـر بـا لحـن    . شـد  رهی

 :گفت یخاص
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 ... یهست
 

 .تکون داد يسر دویخند ترمه
 
 دلم ؟ زیعز یگفت یچ
 

 :دوباره گفت نشیریکوچولو با اون زبون نازو ش پسر
 

 خاله یاسش هست ،یهست
 

ــه ــما  ترم ــر چش ــت، پس ــش گرف ــذ يبغض ــتو ناف ــت يدرش ــت، هس ــائ یداش ــتو  نیرو پ گذاش
 . ردپسرو بغل ک

 
 آقا کوچولو؟ یقشنگ تو چ اسم

 ... نایش
 

ســرو صــورت پســرو کــه خودشــو بــه اون چســبونده بــود غــرق بوســه کــردو باهــاش   ترمــه
ــ ــ یکل ــرف زد، وقت ــ یح ــرو زم ــر    نیاون پس ــومو منتظ ــم معص ــد جفــت چش ــا چن ــت ب گذاش

 ریدل ســ هیــتونســت  یپــس مــ د،یرســ یروبــرو شــد، تعدادشــون بــه زور بــه ده تــا مــ گــهید
 .  رهیغل بگاوناروهم ب

ـ  یوقت سرگرد کـه لرزشـش محسـوس شـده بـود رو بـه        يبـا صـدا   دیـ بچـه هـا رو د   یتـاب  یب
 :محراب گفت
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ـ     نیـ خودمـونن، ا  يروهـا ین يتاشون از بچـه هـا   سه شـون   هیـ بق یدختـرو اون دو تـا پسـر، ول
کنــارهم  نجــایپــدرو مادرشــون کشــته شــدن، امــا ا يریــدرگ نیکــه حــ نیاشــرار يبچــه هــا
ــدون ا ــهیب ــ نک ــدگ  از گذش ــن دارن زن ــته باش ــر داش ــم خب ــنن،یم یته ه ــ ک ــاش ه ــت  چیک وق

 !بزرگ نشن محراب
 
 
 

رو بانفســاش گــره بزنــه وچقــدر دلــش  یهمــون روزبــود کــه عهــد بســت هســت قــایدق ترمــه
نتونســته بودبــه قــولش عمــل ! گــهیخواســت، امــا خــب نتونســته بــود د یمادرانــه رو مــ نیــا

 .کنه

 .گره رو باز نگه داره نیا ادیسمتش ب یکه خود هست يباز مجبور بود تا روز حاال
 
ـ رفـت، اگـه قـرار بـود برگـرده با      یسـر هسـت   يبـاال  گـه یبـار د  هی  نکـه یحـاال قبـل ا   نیهمـ  دی

ــما  ــره، تحمــل د  نجــایازا نــهیمعصــوم نفســش رو بب  يدوبــاره چش ــب اون  يدوبــاره  دنی
 !دوباره ش رو اصال نداشت دنیلرزون ،و بعد ند يها یعسل

ـ    یشـد، اشـکال   یمنتظر مـ  بازم خـودش   یکـه هسـت   يشـد درسـت تـاروز    ینداشـت، منتظـر م
 .شده بود نیانتظارها با گوشتو پوستش عج نیاون رو بخواد، ا

 !زمانه بود وبیع ترمه
 
 

ــو ــاور ک ت ــب ــ انی ــگنج ینم ــل  د،ی ــمث ــواب  کی ــخ ــ ای ــرو کی ــن   يای ــود، مگــه ممک محــال ب
ــود ــت!!!ب ــاال   شیهس ــدر ب ــود، انق ــده ب ــال اون ش ــاره م ــرف زد  يدوب ــتو ح ــرش نشس و درد س
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رمقــش رو بــازکردو  یبــ يچشــما يال یدل کــرد تــا بــاالخره بعــد از چهــار روزکشــنده هســت
 .کرد ایحس دن نیاونو مهمون قشنگ تر

 .، از ته دل دیرو گرفته بود خند بونشیکه اون لحظه گر یحس نیتر گانهیبا ب انیک

ــبرد ــ  ای ــل ت ــدازد، ک ــک میرو ص ــدن،یسراز یپزش ــم ح رش ــعالئ ــه   یاتی ــردن، هم ــک ک رو چ
ـ ی نیـ و ا! نرمـال برگشـته بـود    طیظاهرا به شـرا  یچ تونسـت   یکـه خداونـد مـ    یتـه لطفـ   یعن

 .به بنده ش داشته باشه
 
 
 
 ؟يبهم بد یقول هی دیبا انیک
 
 .بود یکم زیحاضر بود شاهرگش رو هم بده، قول که چ انیک
 

 مرد؟ یقول چه
 
 .شد نیریش ایته دل برد! بود دیبع انیلحن محکم از ک نیا

 
 !باشه یتونه دوست داشتن یگذشته نم انیلد شو، کمتو تازه

 !که حاضرم قسم بخورم تو رو هم به شک بندازه یانیک شمیم شم،یم عوض

بــذار، هنــوزم دوســتت  یینگــاه دوبــاره اون بــاال يفرصــتو پــا نیــا شــه،یم نطــوریهم مطمئــنم
 .باور کن نویا ان،یداره ک

 
 .مطمئن بود نویا گهیسرشو باالگرفت، حاال د انیک
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ــ   صــنم ــاك کــرد ، ه ــت پ ــا دس ــمش رو ب ــه چش ــر نم چیگوش ــت فک ــردیوق ــه ا ک ــه  يلحظ ک
رفــت بشـــه کــابوس شـــبانه ش، اون    انیـــک دنیــ کــردو بـــه د  یازش خـــداحافظ یهســت 

ــو ا  ــخــودش رو هــم ت ــاجرا مقصــر م نی ــدیم ــال هســت  د،ی ــه هــر ح ــدگ یب ــه زن ــاد یب  شیع
ــه د  ــود ب ــودو اون ازش خواســته ب ــبرگشــته ب ــب انیــک دنی ــ تونســتیپــس نم اد،ی ــاوت  یب تف

ــت  ــه، دس ــورت ب يرو یباش ــگیص ــت رن ــ یهس ــش رو ب دویکش ــنفس ــد   رونی ــتاد، هرچن فرس
 .رو به اون برگردونده بود یشکر داشت که خدا دوباره هست يبازم جا

 
ــه ــا ب ــارون يج ــ یه ــائ    کی ــدو پ ــو اوم ــه بزرگتربود،جل ــه از هم ــه ک ــر بچ ــا نیپس ــه  يپ ترم

ـ نـاز پسـر خ   انـداختو بـه چهـره    ریـ ترمـه سرشـو ز   د،یوچادرشو کش ستادیا پسـر بـا   . شـد  رهی
 :گفت یلحن خاص

 ... یهست -

 .تکون داد يسر دویخند ترمه

 دلم ؟ زیعز یگفت یچ -

 :دوباره گفت نشیریکوچولو با اون زبون نازو ش پسر

 ... خاله یاسش هست ،یهست -

ــه ــما  ترم ــر چش ــت، پس ــش گرف ــذ يبغض ــتو ناف ــت يدرش ــت، هس ــائ یداش ــتو  نیرو پ گذاش
 . پسرو بغل کرد

 آقا کوچولو؟ یقشنگ تو چاسم  -

 ... نایش -

ســرو صــورت پســرو کــه خودشــو بــه اون چســبونده بــود غــرق بوســه کــردو باهــاش   ترمــه
ــ ــ یکل ــرف زد، وقت ــ یح ــرو زم ــر    نیاون پس ــومو منتظ ــم معص ــد جفــت چش ــا چن ــت ب گذاش
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 ریدل ســ هیــتونســت  یپــس مــ د،یرســ یروبــرو شــد، تعدادشــون بــه زور بــه ده تــا مــ گــهید
 .  رهیاوناروهم بغل بگ

ـ بچـه هـا رو د   یتـاب  یب یوقت سرگرد کـه لرزشـش محسـوس شـده بـود رو بـه        ییبـا صـدا   دی
 :محراب گفت

ــاین يســه تاشــون از بچــه هــا  - ــخودمــونن، ا يروه ــ  نی ــر، ول ــا پس ــرو اون دو ت ــبق یدخت  هی
ــا  ــه ه ــون بچ ــرار يش ــ نیاش ــه ح ــدرگ نیک ــا ا  يری ــدن، ام ــته ش ــون کش ــدرو مادرش ــایپ  نج
 چیکــاش هــ کــنن،یم یبــر داشــته باشــن دارن زنــدگاز گذشــته هــم خ نکــهیکنــارهم بــدون ا

 !وقت بزرگ نشن محراب
 
 

رو بانفســاش گــره بزنــه وچقــدر دلــش  یهمــون روزبــود کــه عهــد بســت هســت قــایدق ترمــه
نتونســته بودبــه قــولش عمــل ! گــهیخواســت، امــا خــب نتونســته بــود د یمادرانــه رو مــ نیــا

 .کنه

 .گره رو باز نگه داره نیا دایسمتش ب یکه خود هست يباز مجبور بود تا روز حاال
 
ـ رفـت، اگـه قـرار بـود برگـرده با      یسـر هسـت   يبـاال  گـه یبـار د  هی  نکـه یحـاال قبـل ا   نیهمـ  دی

ــما ــاره چش ــش رو بب يدوب ــوم نفس ــهیمعص ــایازا ن ــل د نج ــره، تحم ــب ــل دنی ــا یاون عس  يه
 !دوباره ش رو اصال نداشت دنیلرزون ،و بعد ند

خــودش اون رو بخــواد،  یکــه هســت يشــد درســت تــاروز یشــد، منتظــر مــ یمنتظــر مــ بــازم
 .شده بود نیانتظارها با گوشتو پوستش عج نیا

 !زمانه بود وبیع ترمه
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ــو ــاور ک ت ــب ــ انی ــگنج ینم ــل  د،ی ــمث ــواب  کی ــخ ــ ای ــرو کی ــن   يای ــود، مگــه ممک محــال ب

ــود ــت!!!ب ــاال   شیهس ــدر ب ــود، انق ــده ب ــال اون ش ــاره م ــرف زدو درد   يدوب ــتو ح ــرش نشس س
رمقــش رو بــازکردو  یبــ يچشــما يال یچهــار روزکشــنده هســتدل کــرد تــا بــاالخره بعــد از 

 .کرد ایحس دن نیاونو مهمون قشنگ تر

ــک ــا ب انی ــهیب ــر گان ــ نیت ــه گر  یحس ــه اون لحظ ــونشیک ــود خند  ب ــه ب ــرو گرفت ــه  دی ، از ت
 .دیدیخن ایدور خودش رو کنار زد و به دن دهیتن لهیباالخره بعد هرگز پ انیک.دل

رو چــک کــردن،  یاتیــتــو اتــاق، عالئــم ح رشــدنیسراز یپزشــک میرو صــدازد، کــل تــ ایــبرد
 یکــه خداونــد مــ یتــه لطفــ یعنــی نیــو ا! برگشــته بــود يعــاد طیظــاهرا بــه شــرا یهمــه چــ

 .تونست به بنده ش داشته باشه
 
 
 ؟يبهم بد یقول هی دیبا انیک -

 .بود یکم زیحاضر بود شاهرگش رو هم بده، قول که چ انیک

 مرد؟ یچه قول -

 .شد نیریش ایته دل برد! بود دیبع انیکلحن محکم از  نیا

 !باشه یتونه دوست داشتن یگذشته نم انیتازه متولد شو، ک -

 !که حاضرم قسم بخورم تو رو هم به شک بندازه یانیک شمیم شم،یعوض م -

ــا  نیــا شــه،یم نطــوریمطمئــنم هم - بــذار، هنــوزم   یینگــاه دوبــاره اون بــاال   يفرصــتو پ
 .کنباور  نویا ان،یدوستت داره ک

 .مطمئن بود نویا گهیسرشو باالگرفت، حاال د انیک
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ــ   صــنم ــاك کــرد ، ه ــت پ ــا دس ــمش رو ب ــه چش ــر نم چیگوش ــت فک ــردیوق ــه ا ک ــه  يلحظ ک
 !رفت، بشه کابوس لحظه هاش انیک دنیکردو به د یازش خداحافظ یهست

 شیعـاد  یبـه زنـدگ   یهسـت  د،یـ دیمـاجرا مقصـر م   نیـ هـر حـال اون خـودش رو هـم تـو ا      به
ــود  ــه دبرگشــته ب ــب انیــک دنیــو اون ازش خواســته بــود دوبــاره ب ــ تونســتیپــس نم اد،ی  یب

ــت  ــه، دس ــاوت باش ــورت ب يرو یتف ــگیص ــت رن ــ یهس ــش رو ب دویکش ــنفس ــتاد،  رونی فرس
 .برگردونده بود ونشکر داشت که خدا دوباره اون رو بهش يهرچند بازم جا

ــو ــود انگــار کــال دن یهســت انیــچنــد ســاعت کــه ک نیهمــ ت  روروشــدهیهــم ز ایــرو آورده ب
محاکمــه ش بــره و  زیــم يتــا پــا دیــبا یبعــد برگشــتن هســت کــردیکــه حــس م يمــرد! بــود

ــت      ــود از هس ــته ب ــا خواس ــواهش و تمن ــا خ ــدازه ب ــردنش بن ــودش دور گ ــاب دارو خ  شیطن
 .ممکن کردنا بود ریمرد غ انمیاما ک! محال ممکنات بود نیمراقبت کنه، ا

عمــارت  نیــکــه تــا حــاال تــو ا ییــزایتــه دلــش، واقعاچــه چ نیریبــا همــون حــس شــ دیــخند
 !بود دهیهزار رنگ ند

 
ــا هــرم ــنفــس گ يگرم ــاره رو  ری ــده و دوب تخــتش دراز بکشــه،  يباعــث شــد پنجــره رو ببن
خدمــه ســپرده بــود مثــل جونشــون مــراقبش  يرو برگردونــده بــود خونــه، بــه همــه  یهســت

 آوردنـش  تیمسـئول  ایـ برد یباشن، خـودش هنـوز تـوان روبـرو شـدن باهاشـو نداشـت، حتـ        
ــود، م     ــردرگم ب ــود، س ــه ب ــده گرفت ــه عه ــه رو ب ــه خون ــتیب ــت دونس ــالفت یهس ــرا یمخ  يب

ــ  ــه نداشــته امــا نم ــه خون از طــرف اون  يمنتظــر چطــور برخــورد دیــدونســت با یبرگشــت ب
 !کردیکالفه ش م نیباشه و هم

 .با گوشتو پوستش حس کرده بود شیچند روز پ یکه هست یحس درست
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ــد ــر   هرچن ــود تحــت ه ــول داده ب ــه خــودش ق ــ  یطیشــرا ب ــه ول ــه اعصــابش مســلط بمون  یب
ــخت  ــار س ــوز ک ــاب هــم   یهن ــود، تشــنج اعص ــب ــوع اعت کی ــن ــا ادی ــود وش ــراز  دیب ــرب ت مخ

 !ونیاف

جــا خــوش کــرده  شیــتــه ر د،یکشـ  شــونشیپر يموهــا يال یرو فــوت کــردو دســت نفسـش 
ــته تــراز هم   يرو ــورتش خس ــنشــونش م شــهیص ــبا داد،ی ــورتش    یدســت دی ــه ســرو ص ب

 .متنفربود دهیلاز مرد ژو یهست د،یکشیم

حمــام رو کــه بازکردبــاالخره نفــس حــبس شــده ش آزاد شــد، چشماشــو بســت          دوش
ـ    یخـوش آهنگـ   یوان حمـام سـمفون   يچـک چـک آب رو   ي،صدا هـوا لبخنـد    یشـده بـود، ب

 شـد یم یمثـل عسـل، وگرنـه عاشـق     نیریشـ  شـد، یم نیریشـ  دیـ تلـخ حـاال با   يزد، مرد روزها
 !خام الیخ

ــ یشــدول یطــوالن اصــالحش ــ! کــرده بــود ویانگــار تمــوم وجــودش رو شــ ،دیــارز یم  یاون م
 .سخت بود يمرد روزها انیکنه، ک رییتونست تغ

 
 ا؟یبرد -

 جانم پسر؟ -

 خواب بود هنوز؟ -

 ...اثر داروهاست، نگران نباش ... آره  -

 ؟ نمشیبرم بب -

  کن؟یفکر م یخودت چ -

 !دونم ینم -

 ؟يدیبه اون گفتم نرو، گوش نداد، تو گوش م -
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 ...لم تنگ شده براشد -

 ...گفت  نویاونم هم -

 !دل تنگ من بود؟ -

 ؟يبه خدا، هنوزم شک دار يا ونهید -

 !براش نداشتم یجز دردو بدبخت يزیباورش سخت، من چ -

 !گهیهاست د يباز ونهید نیبه هم شیقشنگ. شهیدردسر که عشق نم یعشق ب -

 نرم؟ یگیپس م -

 ...فعال نرو گمیم -

 ...باشه  -

 .اشاره کرد ایکردو به برد یبازدمش رو تو مشتش خال هرم

 ...نیبش -

 .تکون دادو نشست يسر ایبرد

 ا؟یشدن برن برد یچطور راض -

 ...داد صیتشخ نطورینزدم، مادرش ا یمن حرف -

 !بره و دخترش رو دوباره تنها بذاره؟ نکهیا -

 ...سهکه دنبالش بوده بر یبره و بذاره دخترش به آرامش نکهیا... نه  -

 !بود یآدم جالب -

 ...زدیم يفرشته ها هیشب! اصال آدم نبود دیشا -

ـ  دمیگفتو نفسشـو فـوت کـرد شـا     نویا ایبرد  نطـور یمـاردش افتـاده بـود، مـادرش هـم هم      ادی
 !معصومو پاك بود

 ان؟یک -
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 ...بله -

 دیــنبا نیــبعــد از ا یرو دگرگــون کــرد، ولــ یاتفاقــات افتــادو همــه چــ نیــا يهمــه  ن،یببــ -
ـ با ،یل قضا و قدر باشـ دنبا ـ   دی و اشـاره و تـب    مـا یبـا ا  نبـار یا یهسـت  ،یقـدم شـ   شیخـودت پ

 گم؟یم یچ یفهم یم شه،ینم ینگاه راض
 
 
ـ  یدونیـ خـودت خـوب م   ا،یـ برد یگـ  یمـ  یفهمـم چـ   یم - بـود،   الیـ مـن از سـمت دان   ینگران

 ...بگم یبه هست زویهمه چ شیوقت پ یلیتونستم از خ یوگرنه م

ـ ونـم حـل شـده، اون کثافـت بـه چ     خب حاال که موضوع ا - پـس   د،یکـه حقـش بـود رسـ     يزی
 ...بشه رید یلیخ نکهیبجنب قبل از ا

ــتکــون داد، برد يگفتــو ســر يباشــه ا انیــک ــت    ای ــد وق ــاالخره بعــد چن ــا ب ــد شــد ت هــم بلن
 .شدیداشت عذاب آور م گهید ییتنها يها یبزنه، تازگ روحشیب يبه خونه  يسر

 
ــلوارك ــ ش ــاه ینخ ــ یکوت ــحوارد  دویپوش ــ   اطی ــودو س ــب ب ــد، ش ــارت ش ــتاره  یاهیعم و س

 یشــونیپ ونیــم قیــعم یســپر کــرد، اخمــ نهیســرش بــه عقــب رفتــو ســ ک،یــدورو نزد يهــا
! وقــت یبــ يصــدا کیــ هیشــب يزیــچ هیــ دادیــداشــت آزارش م يزیــچ هیــبلنــدش نشســت، 

 .قلب نا آروومش بود يخوب فکر کرد، صدا

ــود فعــال ســراغ هســت  قــول ــود، قــول داده ب ــره، و یداده ب ــن ــک یل  یســرکش هنــوز گــاه انی
 .تونستینم گهیپا تند کرد، د د،یکشیم یسرک

ــالن ــل س ــردو  یاص ــرو رد ک ــ  کی ــت مس ــا  ریراس ــه ه ــه  يپل ــ  يطبق ــاالرو پ ــت،  شیب گرف
 یــیپروا یبــ نیــشــب گذشــته بــودو خدمــه حتمــا خــواب بــودن، پــس ا مــهین کیــســاعت از 

 .نداشت يا نندهیمطمئنا ب
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 نشستو بازش کرد رهیدستگ يش رو دهیکش يدر اتاق باز بود، انگشتا يال

زانـو   کـرد، یبغـض بـاز داشـت گلوشـو متـورم م      سـتاد، یا یسرهسـت  يقـدم برداشـتو بـاال    نرم
ــاش کــرد اون تمث    ــت، تماش ــا نشس ــته ه ــت برگش ــل بخ ــت مث ــار تخ ــزدو کن ــایز لی رو،  ییب

 .ختیتماشا کردو اشک ر

 .عروسکش، نرمو خوشرنگ بود يشد سمت موها دهیهوا کش یب دستش

 !از دستت دادم شهیهم يبرا کردمیفکر م ،یهست شهینم باورم -

 .شو اقرار کرده بود یفتگیبلند ش يابروش باالرفت، با صدا يتا کیکه زد  یحرف از

 د،یــتــنش لرز ،یهسـت  ياومـد درســت ممــاس شـد بــا پوسـت متــورم شــده     کیــنزد سـرش 
 !سرجاش نبود يزیچ کی

 "دارهیب یعنی"ذهنشو قلقلک داد يا انهیحس موز د،یپس کش سرشو

 "چه بهتر"لبش کج شد ي گوشه

ـ بازنزد سـرش  ـ  ینـ یاومــد، نـوك ب  کی  ينفـس هــا  يتـاب داد، صــدا  یهسـت  يموهــا نیشــو ب
 .آورد یبه روش م شویتاب یبود که ب يزیخودش چ يکر کنده 

 نــویصــورتش بهــش فهمونــد احساســاتش هنــوزم پــاك تر      يرو دهیــاشــک چک قطــره
 !کجا یکجا و تب تند عاشق انیک ي،وا ننینابتر

 !از سنگ نبود، بود؟ یول یرو نوازش کرد، هست یهست يانگشتاش چونه  سر

 ...خوام  ینشونه م، چشماتو م هیدنبال  -

 .مونده بود يادیهنوز راه ز دنیفشرده شد، تابخش شتریب یهست يچشما

 ...نکن عروسکم  غیچشماتو ازم در -

ــ کــه  گفــتیفتــه باشــه، مکــه گ گفــتیدنبالشــم نبــود، فقــط م ره،یــگینم یدونســت جــواب یم
 !نگفته هاش ادیغمباد نشه حجم ز
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 ...اون روز روز آخر بود ،يدیرس یهم نبود، خوب وقت یانیک ينبود یوقت یهست -
 

ــه کــاف نیهمــ دنیشــن ــا تمــوم عقــده هــا  یجمل ــود ت ــا يب  يچنــد ســال مشــت بشــه و رو نی
 يژه کــه لبهــاش وا یبــه صــورت دهیــزده بــود، مشــت کوب یهســت. ادیــفــرود ب انیــصــورت ک

 .مرگو اصوات کرده بودن 

 ...بشنوم  يزیچ خوامیخفه شو نم -

 ...رمیخوام بم ینم گهیمن د ،یعوض شده هست یهمه چ یول -

 "یهست"

هنــوز  لــرزهیعکــس العمــل وحشــتانک هســتم، بنــد بنــد وجــودم داره م کیــمنتظر هرلحظــه
 .بشنومازمرگ  يزیچ خوامیبفهمه نم دیبا یبشه، ول مینتونسته ترم دمید بیتن آس

ــد ــهیدق چن ــما     يا ق ــوزم چش ــورم هن ــالف تص ــر خ ــته و اون ب ــ يگذش ــد   یب ــو رص روح من
ـ     کنه،یم نگـاهش حـرف    يو اون تـو سـکوت داره بـا بـاز     دهیگلـوم رسـ   خیضـربان قلـبم بـه ب
 .زنهیم

ــون ــ یتک ــمامو م  یم ــو چش ــدم،یخورم ــاب نم   بن ــومش رو ت ــاه معص ــنگ ــله   ارم،ی ــا بالفاص ام
 .لرزم یکه به خودم م هگیم يزیگوشم چ ریز ادویم کیسرش نزد

 ... يا شهیمنم دوستت دارم عروسک ش -

ــا ا یبــه صــورت شــمیم رهیــگشــاد شــده خ ییچشــما بــا ــا حــاال ب  دمش،یــصــفات ند نیــکــه ت
 .ادعا یآروومو مهربونو ب

 :گمیبغض م پر

 ... انیبرو ک -

 ... ومدمیرفتن ن يبرا -
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 ...تنهام بذار م،یعاص ان،یخسته م ک -

 ؟ییهمه تنها نیاز ا يه نشدخست تونم،ینم گهید -

 ؟يرینفسمو بگ یخواستیم شیچند روز پ نیکه نرفته هم ادتیعوض شده؟ يزیچ -

االن  تیــمظلوم اد،یــبــه خــودش ب دیــســوزه از حرفــام امــا با یدلــم مــ شــه،یم قیــعم اخمــش
 .کنهیرو دوا نم يدرد

ه، بـه  دار ازیـ بـه تـو ن   انیـ ک یفهمـ  یدارم، مـ  ازیـ مـن بهـت ن   ،یعـوض شـده هسـت    زیهمه چ -
 ...بودنت به حضورت، به نگاهت

 :گهیخوره و م ینجواگونه تکون م رگوشمیز لباش

 ...به عشقت -

 .خشم ينه از رو نباریبندم ا یم چشمامو

 یواشـک ی يتـونم انکـارش کـنم، لـبم بـه خنـده        یکـه نمـ   دهیرسـ  یوجـودم بـه آرامشـ    تمـوم 
 .رمیشه و تو خودم فرو م یکج م

ــا کالمــش رو تــو ذهــنم حــک کــنم، چ  هدیــو اجــازه م شــهیبلندم ازکنــارم  ســتین یکمــ زیــت
 !مغرور انیلحن از ک نیا دنیشن
 
ـ م رونیـ اتاق کـه ب  از ـ م رونیـ نفسـمو ب  رهی  قهیشـق  يکـه تـو   يامـا درد  شـم، یبـه پهلـو م   دموی

 !بازم جزو مدکنه تونهیم انیفهمونه ک یبهم م چهیپ یهام م
 

 يفــردا روز بهتــر دیم، شــابخــواب کــنمیم یســع نبــاریا دمویــتکــون م صــالیاست ياز رو يســر
 !افکار دخترانه ام باشه يبرا
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 يال کنــه،یم ارمیخــوره و هوشــ یبــه در مــ يغــرق شــدم کــه تقــه ا نیریشــ يایــرو کیــ تــو
ــاز م ــو ب ــنم،یپلکم ــر شــده و د  قهیدرد شــق ک ــام کمت ــه ــر کــرده دموی ــ. بهت ــا تن ــته و  یب خس

 :گمیترسونه م یکه لرزشش خودمو هم م ییصدا

 ه؟یک -

 تو؟ امیب تونمیم ایمنم برد -

ـ ، ا شـم یم زیخ میجام ن تو ـ   نی ـ    ییو داروهـا  یهوشـ  یچنـد روز ب جـون تـر از    یکـه خـوردم ب
ـ    و  کنـه یدرو بـاز م  يداخـل، ال  ادیـ ب دمیـ لحـن ممکـن اجـازه م    نیحـال تـر   یقبلم کـرده، بـا ب

 بیــعج یبــار آرامشــ نیــکــه طلبکــاره ا شــهیچهــره ش بــرعکس هم شــه،یوارد م اطیــبــا احت
 !زنهیتوش موج م

 خانم کوچولو؟ يهترب -

 !حسم انگار یاما ب ستین ادیدردم ز! دونمینم یعنی... خوبم  -

ــدم اصــال چطــور  يحــق دار - ــ! ياریــدووم ب یتونســت يدختــر جــون، مــن مون  هیــقطعــا  یول
 ...نداره شتریعلت ب

 .شمیحرفش م يافته و منتظر ادامه  یابروهام م نیب ینیچ

 ...تو صد بار جون بده  يبه جانفر چشم انتظارت که حاضر  کی یدونستیم -

ــم ــنگ هض ــرفش س ــرمو ز ن،یح ــس ــدازمویم ری ــر م ن ــمیمنتظ ــرف ب  ش ــه ح ــاره ب ــا دوب ــت  اد،ی
 .کشهیم میشونیپ يرو یو دست شهیم کمینزد

 ...يدار یبدن مقاوم... يبدنت عاد يخدا رو شکر دما -

 .شمیبا انگشتام م يمشغول باز دمویتکون م يسر

 ؟ياز مادرت خبر دار یهست -

 . ندازم یخسته ش م يلرزون نگاهمو به چشما ییچشما با
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 !بازم تنهام گذاشتو رفت شه،یخبر ندارم، باورم نم -

 نکــهیبــه خــاطر تــو رفــت، بــه خــاطر ا ؟اونیکنــیم تیــقصــاص قبــل از جنا يبــازم کــه دار -
ــفهم ــ دهی ــود دل خوش ــ تیب ــا هی ــ ییج ــو هم ــازم    نیت ــاطرتو ب ــه خ ــت، ب ــب زده س ــاك ت خ

 . شهینم دایپ گهیمادرا د نینمونه ا یحالت هستازخودش گذشت، خوش به 

 !رفتیمهربون بود، اما کاش نم یلیخ... دونم  یم -

 ...دختر خانم  یدرك کن انتویاطراف شتریب يریبگ ادی دیبا گمیبازم م -

 ...نبودم نجایوگرنه االن ا کنمیم یدارم سع -

خــواد  یمــ مون،یپشــحــرف زدم، بــه کــل از گذشــته ش  یلــیخ انیــبــا ک...زمیــعز دونمیــم -
 ... یبهش کمک کن دیکنه و تو با رییتغ

 .خونهیمو ازچشمام م یادراک یب کنم،یم نگاهش

 فــهیتــو وظ گمیمــ گــهیجــور د هیــاصــال  کــنم،ینگــاه نکــن کــه بــه عقلــت شــک م ينطــوریا -
ـ یبـه خـاطر اون همـه سـال د     یکمکش کن يدار  یکمکـش کنـ   دیـ کـه بـه گردنـت داره، با    ین

 ...ردهبرگ يعاد یتا به زندگ

 !رمیجبرو بپذ نیا دیمنم با دیشا رکنه،ییتغ اتیوقتا جبر الزم تا دن یانگاربعض

ــت ا - ــانیبه ــت م ــق ز ،یدارم هس ــه عش ــاتیب ــانیا ب ــ م ــن   یدارم، م ــو م ــت ت ــپرمش دس س
 ...خوادیشما رو م يحالو هوا نیذره از ا هیخسته م، دلم  گهید

ــده  گــهیم نــویا ــه  يو خن ــرا دیشــا کنــه،یم یقشــنگ يمردون ــ يب  يبارکــه دارم اون رو نیاول
ـ مـنم با  دیشـا  نم،یبیرو م ایبرد ـ  دی  انمیـ از اطراف اتمیـ دسـتمو تمـام ذهن   رمیـ پـاك کـن بگ   کی

 !رو پاك کنم

ــد م ازجــاش ــهیبلن ــو ش ــر کی ــات د يس ــم م گــهیسفارش ــهیه ــ کن ــهیا نیو ح ــ نک ــواد  یم خ
 :گهیداروهامو حتما سروقت بخورم م
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 ...هم کم باستیم زه یفرصت بده، فرصت عاشق انیبه خودتوک کمی -

ــا ــما ب ــ يچش ــه ش م  یب ــونم بدرق ــنم،یج ــ  ک ــتن همچ ــا نیداش ــ  ییکس ــش م  یدور آدم به
 !ستیمصمرثمر ن کنهیکه فکرم يفهمونه اونقدر

ـ ا کشـم یتخت دراز م يرو ـ بـار بـه ذهـنم اجـازه پـرواز م      نی ـ ا دم،ی  یهمـه چـ   بیـ روزا عج نی
 !زنم یدرجا م دنیو من هنوز در ف فهم دهیرو نشون م شیداره خود واقع

 
ــد م  از ــام بلن ــمیج ــار روز ش ــهیم ياالن چه ــه رو ش ــتراحتم، ک   يک ــغول اس ــت مش ــتخ  انی
ـ بـذاره تـا بـا خـودم کنارب     خـواد یحضـورش نـا محسـوس، انگـار م     یول رهیم ادویم سـخت  ! امی

 .یهست اما شدن

ــد ــاز م  درکم ــامو ب ــویلباس ــاز ب کنم ــ نشی ــپ هی ــ رهنی ــ ینخ ــ   یگلبه ــاال نپوش ــا ح ــه ت  دمیک
ـ برم ـ  رهیــگیمادربزرگاســت، خنـده م م  رهنیـ پ هیشــب کوتــاه امـا  دارم،ی تــا  دارمیـ بــرش م یول

 .بعد از حمام بپوشمش

ـ  یخودمــو بــه خنکــ   کنمــو یآب رو بــاز م دوش وجودمــو   یســپرم، حــس خــوب   یآب مـ
 رونیــاز حمــام ب شــهیکــارم کــه تمــوم م ،يا نــهیاز هــر ک یخــال یحتــ شــمیم یخــال کنــه،یپرم

ــم ــ اموی ــه تن ــو برم یحول ــم ــو دارم،ی ــهیآ يجل ــ ن ــتم،یا یم ــا    س ــدم ام ــر ش ــر ت ــل از الغ از قب
 !!!چرا دونمینم

ـ   يپوشـمو همـراه بـا خنـده      یحولـه رو مـ   عیخجالت سـر  از مشـغول خشـک کـردن     یتـو دل
 .شمیموهام م

ــ  یموهـامو دوگوشــ  کــنمیهـوس م  نهیشــیکـه تــو تـنم م   یگلگلــ لبـاس  دونـم چــرا   یببـافم نم
 !کودك درونم فعال شده کنمیحس م
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ــرم ــاز م يال ن ــویدرو ب ــرک کنم ــمیم یس ــ کش ــت،ین یکس ــاال ک س ــاحتم ــتین انمی ــ! س  یآه
ــمویم ــائ کش ــم نیپ ــکوت مشــکوک  رم،ی ــو س ــه ت ــر  یخون ــورجم خب ــه، از صــنمو ت ــرو رفت  يف
 !ستین

ـ تهو سـتم یس يجلو ـ بادخنـک پوسـتمو قلقـک م    سـتم، یا یمـ  هی ـ  ده،ی  طنتاشیو شـ  يجـود  ادی
 ... شهیاون م هیافتم، قدمام شب یم

 يبــو! مرتــب و مرمــوز... ســت  شــهیثــل همبــزنم، م انیــبــه اتــاق ک يســر هیــ کــنمیم هــوس
 یدسـت  نمویشـ یتخـت م  يرو زه،یـ ریتـو تـنم م   یبـ یرخـوت عج  ده،یـ چیکـه تـو اتـاق پ    یخاص

 "یو بخواب يچشماتو ببند دهیچقدر نرم، جون م" کشمیروش م

ــ  کـنم، یتختـو دسـتامو بــازم م   ينــدازم رو یپشـت خودمـو مـ    از  شــهیهـوا بسـته م   یچشـمام ب
 .انیدرم يبه باز اهامیو رو

 
 نکــهینگــاه راه گلومــو بســته، جــرات ا کیــ ینیســنگ کــنمیگذشــته کــه حــس م قــهیدق چنــد

ــ    ــه نفهم ــو ب ــدارم، خودم ــازکنم ن ــمامو ب ــم یچش ــوهم زد"زنمی ــت يت ــ یهس ــاق   یکس ــو ات ت
 "ستین

کــه  يا شــهیش يچشــما کــنم،یبــه ســوختن، چشــمامو بـاز م  کنـه یم شــروع م نهیقفســه ســ امـا 
ـ     ـ  اد،ییـ وجلـو م  دارهیـ قـدم برم  نـدازه، نـرم   یروم زوم شده قلبمـو بـه تـپش م مـن مسـخ    یول

 ! شدم انگار

ــما ــارش رو رو يچش ــاب مــ   يخم ــنم ت ــارم رو یت ــت م يده و کن ــیتخ ــالت   نه،یش ــه عض ب
ـ  کــنم،یمنقـبض شــده فکـش نگــاه م    خــوامیم د،یــد شـه یهــاش رو م قهینــبض تپنـده شــق  یحت

 .کنهیمجبور به سکونم م ادویدستم م يبخورم که دستاش رو یتکون
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ــهیخــم م روم ــا و ش ــگ م  يموه ــو چن ــه م ــه،یبافت ــس بر زن ــنف ــزل م دهی ــماش،  زنمی ــه چش ب
ــصــورتش نزد ــم کی ــا از  یتکــون ســت،یســخت ن ادیــز مشیو حــدس تصــم ادی ــه خــودم ت ب

ــتاش ب ــار دس ــحص ــب رونی ــازه نم ام،ی ــاج ــا   ده،ی ــورش رو ب ــاه مخم ــنگ ــدن کی ــم  ای ــا به تمن
ــم ــا  دوزهی ــودم رو گرم ــوم وج ــ ییو تم ــال پرم یب ــه،یمث ــره  کن ــک يقط ــ یاش ــه و جو یم ش

 .کنهیم ییخودنما

 :گهیخاکستر شده م ییو با چشما کشهیعقب م سرشو

 ... کنمیخواهش م یهست -

ـ    یعطـر تـنش رو مـ    کشـه، یم نهیو سـرمو بـه سـ    کشـه یدراز م کنارم ـ نم یبلعـم امـا حرف . زنمی
 .ادیکه دوباره به حرف م هیخواسته ش چ دونمیهنوز نم

 ...اون کارو نکن  گهید کنمیخواهش م -

 .شمیم زیخ مین کنمویدستامو حائل تنم م دمیکه شن يزیاز چزده  شوك

 !یزنیحرف م یکدوم کار ؟ از چ -

 ... دمیترس یمجبور بودم، م -

 ان؟یک یگیم یچ يدار -

خواســتم حواســم  یفقــط مــ د،یبــه ذهــنم رســ نیفقــط همــ ،یمــن چشــم تــرس شــدم هســت -
 .گذرهیم یتو اتاقت چ میدیم دیبهت باشه، با

و نفسـام   بنـده یم خیـ تـنم   ره،یـ چشـمم رژه م  ياتـاق بـودم جلـو    يتـو  کـه  یسـاعت  کی تموم
 .افته یبه شماره م

 :گهیم یلرزون يبا صدا دهیکه د ییزایاون برعکس من مجذوب شده از چ اما

 !شهیانقدر چشمات قشنگ م یکشیخجالت م یوقت دونستمینم -
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ــواد ــذاب م ــزم م  یم ــو مغ ــه ت ــهیک ــ جوش ــتمو م ــا ز یو پوس ــوزنه ت ــس ــا ری ــاخن ه ــتم  ين دس
 .پرمیهوا از جا م یب رسه،یم
 
 ... انیک یپست یلیخ -

 ...من مقصر نبودم عروسک  -

 ...یستیوقت مقصر ن چیتو ه شه،یمثل هم -

 .دوزه بهم یو پر اشک چشم م بندهیم يا هیثان يخمار شده شو برا يچشما

ــتــا حــاال  -  ؟يدیــدید! آرووم نباشــه  گــهیمــرد مجنــون کــه د هی؟یهســت يدیــمجنــون د هی
 ...کنمیبهت التماس م ،یهست ستین یتموم شه؟ مانع یهمه چ شهینم
 

 :گمیم شمویصورتش براق م تو

 ان؟یک يخوا یم یتو از من چ -

هرلحظـه بـه اوج انفجـار برسـم امـا بـه خـودش         تـونم یکـوه آتشفشـان م   کیـ دونـه مثـل    یم
ـ    چـه یپیدستاشـو دور شـونه هـام م    ادویـ جلـو م  اد،یـ وجلو م دهیجرات م  نهیه سـ و بـاز سـرمو ب

 .کشهیم

 ...من  ي خوام،ملکهیازت م ویمنم همن ،یخونه باش نیخانم ا یخواستیمگه نم -
 

هــم بــدم هــم خــوب، دستشــو پــس  ،یمــرداب، حســو حــالم نگفتنــ يرو یمثــل حبــاب جم،یگــ
ــم ــار م زنم،ی ــا اخــم کن ــب ــاریو ا رهی ــه،یســکوت م گــهید نب ــا ســر کن ــز يب ــاق  ری ــاده از ات افت
 !ستین یینگار هواا خوام،ینفس م زنم،یم رونیب
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ــیخ ــ    یل ــام هم ــته ه ــه خواس ــود ت ــت ب ــاره     نیوق ــرور و دوب ــوه غ ــردن اون ک ــرد ک ــود، خ ب
باشــه،  یراحتــ نیتونــه بــه همــ یســاختنش، امــا فرامــوش کــردن تمــوم اتفاقــات گذشــته نمــ

 .با اون بودن به باور برسم يبده تا من بتونم برا حیرو برام توض یهمه چ دیبا انیک
 

ـ       هایبادکنـک سـ   کیـ قد  سرم  ازیـ بـرم بـه اتـاقم، ن    یبـادکرده و بـه دوران افتـاده، بـاز پنـاه م
محاکمــه بکشــونم، بــودنم  زیــم يدارم بــا خــودم خلــوت کنمــو تمــوم گذشــته و حــالم رو پــا 

ــا ک ــب ــ انی ــاط  یم ــه اس ــدر ک ــه همونق ــهیو رو يریتون ــیســت، ت اگون ــاهرگم رو  یغ ــه و ش بش
 !هاست دهیشن نیمن مرموزترازا انیبزنه،ک

 
ــم ــدا دل ــ يص ــده آرام ــ يش دهن ــ یزن ــادر     یرو م ــودم م ــرده ب ــادت ک ــازه ع ــه ت ــواد ک خ

 تونــهیم يدونــم برخــوردش چظــور ینمــ رم،یــگ یفاصــله شــماره شــو مــ یخطــابش کــنم، بــ
ـ   یول! باشه  ينـازش تـو   يصـدا  دهیمادرانـه هاشـم، بـه دوتـا بـوق نرسـ       دنیتـاب شـن   یمـن ب
 .کنهیو بغضو به گلوم مهمون م هیچیپ یم یگوش

 
 !مامان ترمه سالم

 
 .زنهیم شمیآت قیآه عم کی يداص
 

 مادر؟ دردت کمتر شده؟ یخوب نم،ینازن سالم

جســمم خــوب شــده باشــه، روحــم نــاآرووم، بــازم کــه تنهــام  ســتم،یمعلــوم کــه خــوب ن نــه،
 ؟یگذاشت

 .بودم مجبور
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 ؟ياجبار چه

 مادر؟ یپرس یچرا م یدونیخودت علتش رو م یوقت

 !برات تنگ شده دلم

ــم ــ دونم،ی ــا یدلتنگ ــنم د يه ــهیم ــته، م  گ ــاب گذش ــابو کت ــاز حس ــه در ا یدونی ــک ــه  نی خون
ــهیهم ــاز عز ش ــه روت ب ــب ــم زم،ی ــه  یدونی ــک ــر ا کی ــاینف ــه    نج ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ــت ک هس

 نفسم؟ یدون یم نارویا يرو داره، همه  دنتیدوباره د يآروز

 .مامان ترمه دونمیم

 چطوره، بهتر شده؟ انینازت، احوال آقا ک يبه قربون اون صدا ترمه

 .بهت بگم يزیچ کیخواستم  یمان، مما خوبه

 .زمیعز بگو
 

ــرددم ــنم م ــور دونمی ــم يچط ــت ن! بگ ــنش راح ــت،یگفت ــرا س ــا ب ــ يام ــه  نیهم ــگ زدم ب زن
 .مبرم دارم ازین دشیتائ
 

 .از من خواسته باهاش ازدواج کنم انیک مامان
 

ــه ــ ترم ــآه عم کی ــ  قی ــه دل کش ــرده   د،یاز ت ــاد ک ــده ب ــرطان   يغ ــت س ــوش داش ــو گل  یت
ــا یوقتــ دیــچــرا با شــد،یم بشــه؟  بشیتنهــا حســرت نصــ شــهیمثــل هم دیشــنیکــالم رو م نی

ــترازیاالن ب ــان ش ــر زم ــس م یه ــردیح ــن ک ــ  ازی ــه، ول ــه ش باش ــار جگرگوش ــر یداره کن  عیس
 .ست شهیهم زترمه دل خون تر ا دیفهم یم دینبا یبغضشو پس زد، هست

 
 !کردیخواسته شو مطرح م نیزود ا ای ریباالخره د ؟یدونست یمگه نم مادر
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 !نیخبر یهست که شما ازش ب ییزایچ کی ترسم،یاما م دونم،یم

 يبــرا یتــونیم ،یبــا قلبــت بهــش اعتمــاد کنــ یتــون یمــ نیببــ زم،یــدلــت رجــوع کــن عز بــه
 ؟یبکش شیرو به آت ایداشتن اون دن

 
 :گفت دویکش قینفس عم کی ترمه

 
 ؟ياز خودتم بگذر یبا اون بودن حت يبرا یتون یم یهست

ـ از غ یرو بـا کسـ   تـا حـاال حـس عشـق     من بـدون   کـنم یتجربـه نکـردم، امـا حـس م     انیـ ک ری
 .دوستش دارم یلیمامان خ! ستیممکن ن یاون زندگ

 یفرامـوش کنـ   دیـ امـا نبا  کنـه، یم تیـ حـس کفا  نیعشـق همـ   يجـان، بـرا   یهست یکاف نیهم
 ؟یهست يدیقول م ،یکن دیترد يحق ندار گهید يمال اون شد یوقت

 .دمیقول م ستم،یکردن بلد ن انتیخ من

ـ منتظـرم تـا    نمـت، یخواد زودتر بب یم دلم ـ کـه ز  يروز کی ـ بـا ک  سـت ین ریـ د ادمی  نجـا یا انی
 .نمتیبب

 .منتظرم باش مامان باشه،
 

تکـه   کیـ بـازم قـول داد، انقـدر حـس خـوب از ترمـه گرفتـه بودکـه          یبازم گفتو هسـت  ترمه
ــ ي ــا ر  یبزرگ ــودو ب ــاال آرووم ب ــبش ح ــاز قل ــنظم م تمی ــم ــداحافظ زد،ی ــه خ ــردو  یاز ترم ک

 .لباش نشست يرو يلبخند

ــت ــا   رف ــت عکس ــر وق ــراب عج    ییس ــس مح ــود، عک ــش داده ب ــه به ــه ترم ــک ــا اون  بی ب
ــ یتــو کــل اون چنــد وقتــ کــرد،یم ییهــر عکــس خودنمــا ونیــگســتاخ م يچشــما  شیکــه پ

افتـاد کـه ترمـه داشـت از      ياون روز ادیـ بـود،   دهیاز محـراب شـن   يادیـ ز یـی زایترمه بـود چ 
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ـ ا گفـت، یمحراب م یدل سنگ  یعشـق محـراب مـ    تـو  دویکشـ  یکـه چقدرترمـه عـذاب مـ     نی
 کیــکــه  يسـوخت، امــا محــراب مغـرور حاضــر نبــود بـه عشــقش اعتــراف کنـه، از اون روز    

 .راه افتاده بود نشونیب یحساب يدعوا

ــرا نیــا! وقــت کــه اصــل مــاجرا رو نگفــت  چیهــ البتــه دعواشــون  یچــ يکــه اون روز اصــال ب
 .شد داشیهوا پ یراب برفت که مح یم یداشت قربون صدقه هست.شد

 
ــت  - ــه، هس ــدات بش ــان ف ــانوم یمام ــما  ،یخ ــون اون چش ــل يقرب ــمزه   تیعس ــم خوش  يبش

 .مامان

ــ ــو تماشــا   نیهم ــور مح ــت يط ــعفه م   یهس ــودو داشــت دل ض ــتیب از اون عروســک  گرف
 .یراست رفت سراغ هست کیشدو  دایمحراب پ يسرو کله  هویکوچولو که 

 .تیخاص یب یبهتر، از خودراض:دلش گفت تو

 "من با اون بودم "ابروش باال رفت  يتا کیگفته بود  یکه تو دل يزیچ از

ـ    "بـا حـرص تکـون داد     سرشو  "سـربه تـنش نباشـه    خـواد یبـود، دلـم م   شیآره بـا خـود لعنت
 !شد یخودش متعجب ترم يگفته ها يگفتو برا یم یه

 ! سابقه بود یها ب یرحم یب نیا آخه

ــال ــود محــراب خ  اص ــم متوجــه نب ــه ــید ي رهی ــاز هون ــ  يب ــده، اخم ــو  یهــاش ش ــردو روش ک
 :به حرف اومد یبرگردوند، اما محراب با لحن شوخ

 .خداشفات بده -

 ؟یچ-

 !کنهیکه فکر م ییبنده خدا کیفقط دعا کردم در حق  ،یچیه-

 ؟یکنه چ یفکر م-
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 .یچیه-

 !!!گهیبگو د ياگه مرد -

ـ     یکنـه وقتـ   یفکر مـ  - دونـه   ینمـ  رهچـا یب شـه، یم لسـوفا یف هیزنـه شـب   یبـا خـودش حـرف م
 . شهیها م یفسقل نیا هیکه چقدر شب

ـ   ییصورت محراب نگـاه گـذرا   به ـ . یتوجـه بهـش دوبـاره رو کـرد بـه هسـت       یانـداختو ب  یول
 !محراب دست بردار نبود

 ؟يکرد تییخانم، امروز چه خبر؟ خاله ترمه رو خوب اذ یخب هست -

 !يا غهیچه ص گهیخاله ترمه د ؟یچ -

 !با بهت نگاهش کرد محراب

 بگم ؟ بگم ترمه خانوم خوبه؟ یپس چ-

 ؟يرو درآورد یترمه خانوم غیج ،يکرد تییهان عمو جون؟ ترمه خانمو خوب اذ -

ـ     چـاره یگفتـو بـا انگشـت بـه ترمـه اشـاره کـرد، بچـه ب         نویا  رهیـ خ زونیـ آو یهـم بـا لبـو دهن
 !دیدور سر ترمه چرخ ایگفت که دن يزیشده بود به جفتشون ،آخر سرم چ

 ... ماما... ماما-

ــ تمــام ــه ب ــوا منقــبض شــد، هســت  یعضــالت ترم ــ یه ــخند یم ــ د،ی  يآتشفشــان چشــما یول
 !بود یدنیمحراب د

 ترمه؟ گهیداره م یچ نیا-

 !دونم ینم -

 ؟یکن یکارمیبچه چ نیبا خودتو ا يترمه تو دار ؟یدون ینم-

ــ   از ــه رو کش ــت ترم ــدو دس ــاش بلندش ــر ب  د،یج ــس دخت ــارهینف ــه   چ ــو قفس ــ يت ش  نهیس
 .و صدا زدحبس شدو خدار
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 !محراب

 
 !شدیجون م یبه ترمه دوخت، ترمه عمال داشت ب زشویبرگشتو نگاه ت محراب

 !شده مگه یمحراب؟ چ یکن یم ينطوریچرا ا-

 .نگو یچیه س،یه-

 :دیبا غضب غر! وسط اتاقش، نگاهش هنوز شماتت باربود دیرس
 

ـ    کیـ اون فقـط   یکن یفکر م تو اون  ي، جلـو فهمـه  یرو مـ  یبـه خـدا همـه چـ     یبچـه سـت، ول
ــ ینمــ ــدارم چ یخواســتم حرف ــزنم، دوســت ن ــب ــه، دار يزی ــش بمون ــو دل ــیم کــاریچ يت  یکن

 ترمه؟
 

ــر ترمــه ــتناك تــر   کــردیفکــر م شــهیتاســف تکــون داد، هم  ياز رو يس ــا وحش  نیناظم
ــودات رو ــزم يموج ــ نن،ی ــاال فهم یول ــح ــ  دهی ــا هم ــود ت ــد دق نیب ــهیچن ــ  ق ــال معن ــل اص  یقب

 !دونسته یترسو وحشتو نم

 : گفت يشت اشاره شو سمت ترمه گرفتو با لحن تندانگ محراب

 ؟يتو اون بچه رو دوست دار -

 !نفس بشه یاگه قرار بود از ترس ب یحت داد،یجواب م دیبا ترمه

 .آره، دوستش دارم -
 

 !!! جلوتر اومد، تلخ شده بود باز محراب
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ــ ایخــدا"زمزمــه کــرد  ترمــه ــو دلــش رعفت ــون یت ــ ،یهــم گذاشــت يزیــچ یمهرب همــه ش  ای
 "؟؟؟ يخشونتو تحکم بهش داد

 
ـ    نیبب-  يصـحبت کـنم، جـد    يباهـات جـد   شـه یبـار واسـه هم   کیـ خـوام   یمنو ترمـه، مـن م

ـ ،نـاز کردنـو واسـه چنـد سـاعت تعط      دنویـ و لـب ورچ  يپس بچـه بـاز  . يجد کـن، مفهـوم    لی
 بود؟

ـ      یمـ  دلش تکـون داد، محـراب    يسـکوت کـرد و فقـط سـر     یخواسـت محرابـو خفـه کنـه، ول
 .دیمچ دستشو کشاز کوره در رفتو 

 مفهوم بود؟ دمیپرس -

 . آره، مفهوم بود-

 .نثارش کردو مچ دستشو مالش داد یلب روان ریز

 :رفتو با تشر گفت يدوباره چشم غره ا محراب

 .نیبش -

 .تخت نشست يتختش اشاره کرده بود ،ترمه آرووم رو به

ــر ــ  عط ــراب ب ــن مح ــامش پ  یت ــو مش ــوا ت ــچیه ــا  د،ی ــوم وقت ــل تم ــ يمث ــته یلعنت ــاز  گذش ب
 .باز تشر زد د،یمحراب فهم گه،ید يحواسش رفت جا

 ؟يبچه رو دوست دار نیترمه حواست به من باشه، گفتم تو ا-

 !دنبالشم نبود گهید دیتوش نبود، شا یغم به چشماش نگاه کرد، محبت با

ـ     دیام نا هـم تـو اون چشـما     یآرامشـ  گـه ید یگرفتـه، حتـ   شیچشـم گرفـت از اون جنگـل آت
 !نبود

 :اومدگفت یم رونیب قیچاه عم کیکه انگار از ته  ییصدابا  آرووم
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 .ادیز میلیآره خ-

شـد راحـت    یداشـتو مـ   یکـه بـه هسـت    یبـه محـراب انـداخت، عمـق عشـق      ینگاه صالیاست با
 .از چشماش خوند

ــودمِ، اگــه از همــون اول محکــم جلــو     ریخــدا، همــه ش تقصــ   يا -  یحــس مــ  نیــا يخ
 !نبود نطوریاالن اوضاع ا ستادمیا

ــ - ــو یول ــا يت ــم  نی ــا تص ــو تنه ــاجرا ت ــدهیگ میم ــود رن ــتن   ،ينب ــن خواس ــر نک ــس فک ــپ  ای
 !ذاشت یم يریماجرا تاث نینخواستنت تو قبول ا

 ! يدیپس م يهات تاوان بد يسر رهیها و خ يلجباز نیروز بابت همه ا کیترمه  -

ــا  کــردمیرفتــار م نطــوریا دیــمحــراب خــان، مــن با ســتین يســر رهیــخ نــایا- کــه کــردم، ت
 .ذارم یبه بعدم کم نم نیکم نذاشتم، از ا نجایا

ســرش  یــیبــدون تــو قــراره چــه بال يفکــر کــرد ،يفکــر کــرد چــارهیاصــال بــه اون بچــه ب -
 شیعــاد یقــراره بــه زنــدگ يمــاجرا هــا تمــوم بشــه، چطــور نیــا یوقتــ يفکــر کــرد اد؟یــب

 یسـت یاصـال متوجـه ن   سـتن، یبـرات مهـم ن   هیـ اصـال بق  ،یفکـر کنـ   یسـت یاصال بلـد ن  ایبرگرده، 
ـ   گـذره، یم یدورو برت داره چـ  ـ  یانقـدر پ ـ یم یقربـان  گرانـو یکـه د  یخـودت  اتاثب ترمـه   ،یکن

ـ  ینمـ ! یکنـ یم یخطـر نـاک   يچـه بـاز   يدار یفهم ینم ـ مامور نیـ بعـد تمـوم شـدن ا    یدون  تی
 !يگرد یبرنم يباز نیفقط تو تنها از ا

 .محراب نگاه کرد يبا بهت، به صورت کبود شده  ترمه

مسـخره اونـو بـا خـودم      يبـاز  نیـ بمونـه، مـن بعـد از تمـوم شـدن ا     ذارم اون تنهـا   یمن نمـ -
 !مونه یمال من و مال منم م یکش مکشو تموم کن، هست نیبرم، پس لطف کنو ا یم

 .ادی یزنه و جلو م یبکشه نعره م شیخواد به آت یرو م ییایکه دن ییاژدها کی مثل

 ! مال تو بشه ستیترمه بفهم اون قرار ن ست،یدست تو ن ياون بچه اسباب باز-
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 !!!دیکرد شا یم هیزد، خون گر یزجه م ترمه

 !رمیم یتونم،م یمن بدون اون نم یول-

ـ ا يگـم، بـرا   یمـ  نیهم يبرا ید لعنت- ـ   نی دونـم   یدر انتظـار جفتتـونِ، مـ    یدونـم چـ   یکـه م
 . ادیسره همه مون ب ییقراره چه بال

 :ش گذاشتو گفت نهیبه س نهیمثل آتش فشان فوران کرد، س ترمه

ازم جــداش کنــه،  یذارم کســ یاون دختـر مــن، مــال مــن، نمـ   شــــــــه،یمــال مــن م یهسـت  -
 . دم ی؟نمــــــ یفهم یدم، م ینم یرو بشه اونو به کس رویهم ز ایاگه دن

ـ    رفـت، یم نیبــاال و پـائ  دیش شـد  نهیسـ  قفسـه  خواسـت بجنــگ،   ینفـس کــم آورده بودامـا م
ــخ ــما  رهی ــه اون چش ــود ب ــده ب ــ يش ــ شیآت ــه و م ــ  یگرفت ــه؛ ول ــابش کن ــه مج ــت ک  یخواس

 .محرابم اهل کم آورن نبود

ــ يفکــر کــرد- ــه هم ــ نیب ــ ،یراحت ــه هم ــون نیب ــه دن ؟یآس ــترم ــا اون چ ای ــب ــو يزی  يکــه ت
ــاخت ــت س ــن دن   یذهن ــاور ک ــه ب ــزرگ شــو، ترم ــه ب ــرق داره، ترم ــف ــ ياونطــور اروی ــه م  یک

 . يبساز یتون ینم يخوا

دم اگــه  ی، بــه همــه نشــون مــســازم یخــوام مــ یکــه مــ يهمــون طــور امویــســازم، دن یمــ -
 . که دوست دارم بسازم يهمونطور امویتونم دن یبخوام م

حــرف همــو  د،یجــون دســت بــه صــورتش کشــ یبــا درد تکــون داد، ترمــه بــ يســر محــراب
 ! بود نیدردشون از هم دنیفهم ینم

ـ   محراب ترمـه مغمـوم تـر از    ! موهـاش فـرو بـرد، دل ترمـه رو چنـگ زد انگـار       نیدستاشـو ب
 گــهیبــا تــو بســازم، پــس د امویــتــونم دن ینمــ یآره لعنتــ": بــا خــودش گفــت يهــر لحظــه ا

 "خوام بسازم یکه خودم م يشو اونطور هیاگه نتونم بق ينامرد

 !موند بود، دل درد داشت باز  رهیچشماش ترشده بود، محراب بهش خ کاسه
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 !یتون یشه، نم ینم -

 .هق زد ترمه

ــ" ــ یکــه خــدا، تــاب نمــ رمیــم یم ــدون ا ارمی  شــه؟یمگــه م ایخــدا! یون، بــدون هســتکــه، ب
 یخـاطراتش هسـت، هـواش هسـت، اونـم نباشـه کـه مـ        ! کـه باشـه انگـار اونـم هسـت      یهست

 "!رمیم

 !شهیاون دختر من م ،يچه نخوا يبرم محراب، چه تو بخوا یرو با خودم م یهست-

 !دیفهم یمحراب براق شد، ترمه رو نم دوباره

ــا- ــو  نی ــط ت ــط فق ــ ییوس ــه مهم ــو یک ــط ت ــاس دار ییآره؟ فق ــه احس ــو ،يک ــه با ییت ــک  دی
ــور ــت دار  ياونط ــه دوس ــدن يک ــه آره؟ بق  اتی ــتنیمهــم ن هیــســاخته ش ــ هیــبق! س  یحس

ـ  يالهـه   ،یعشـق  يالهـه   یکنـ یندارن؟ چرا فکـر م  کـه   ییفقـط تـو   یکنـ یچـرا فکـر م   ،یمحبت
 ؟هـــــان؟ یآرووم بمون يخوا یم

ـ     "رفت جیگ سرش  نقـدر یش؟ چـرا ا فهممـ  یدرکـم خـدا؟ چـرا نمـ     یمـن احمقـم خـدا؟ مـن ب
 "خواد بگه یم یکنم چ یحرفاش پر حرف؟ چرا درك نم

داشــت ! تــنش مثــل مــواد مــذاب قــل قــل زد د،یــصــورت محــراب چرخ يتــو اجــزا نگــاهش
 ! سوخت انگار یم

 !ادیمحرابم به حرف ب نکهیا الیبه خ دیبه حرف اومد، شا ترمه

ــون مهــر - ــازت ند يچ ــون ند دم،ی ــاهش کنــ   چیهــ دمیــچ ــت نگ  ،یکنــنوازشــش  ،یوق
 . یاجازه شو داشت ینامرد حت ،یفرصتشو داشت ،یمحراب وقتشو داشت

ـ  رهیـ گیحرفمـو م  یدونـم معنـ   ینم" ـ ! نـه  ای ـ  ياونـم تـو قهقـرا    ای ـ ! رشـده یاس یادراکـ  یب  یول
 "واضح تر؟ نیاز ا ـــایبگم، خدا يچطور گهید

 . یانصاف یب یلیخ ،یمعرفت یترمه، ب ينامرد یلیخ -
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حــدو واحــد درد داشــت کالمــش، پــس چــرا بــازم ســکوت، ا يداشــت کالمــش، بــه خــدا درد
 !بازم غرور، بازم کتمان؟

 کرد، چرا؟؟؟ یمحراب به عشقش اعتراف نم چرا

 رونیــاز خونــه هــم ب یحتــ یزد، مثــل هــزار بــار قبلــ رونیــترمــه فاصــله گرفــت، ازاتــاق ب از
 . زد

ــا چــارهیب یهســت ــده ه ــا از بــس ج ياز تــرس عرب ــاون دوت ــ دهیکشــ غی ــود در معــرض ب  یب
ــ ــود یهوش ــه . ب ــ  يبچ ــت از زور ب ــده داش ــ یدرمون ــون م یکس ــج ــدا داد،ی ــاه ایخ  یاون گن

 نداشت، داشت؟

 خودش رو آرووم کنه؟  يبود که تن گر گرفته  یآروومش کرد، اما ک ترمه
 

جــون تــازه بــه  هیــتونســت  یرفــت حمــام، آب حــال جفتشــونو بهترکــرد، آب مــ یهســت بــا
ــه،  ــکالبدشــون بدم ــســاعت بعــد خســته از ا کی ــدون غــذا خواب یون روز لعنت ــب  دیشــا دن،ی

 !ننیخواب رنگ آرامش رو بب يتو نکهیا الیبه خ
 

جونشــو گرفتــه بــود، از شــدت ضــعف  يکشــمکش بــدجور نیــگذشــته بــود، ا یســاعت چنــد
 !بود ومدهیچراغ خواب اتاق محراب خاموش بود، هنوز ن د،یاز خواب پر

ــســمت آشــپزخونه، همــه جــا تار  رفــت ــود،  کی ــب ــنفــس عم کی ــو د،یکشــ قی محــراب  يب
 "که ازش متنفر بشم یکن ینم يچرا کار ایخدا "بود باز کینزد

 يبــود، رو دهیــانــداخت، ســه صــبح بــود، خــواب از ســرش پر ینگــاه واریــد يســاعت رو بــه
 .مبل دونفره نشست



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 446 

کــه  یــیزایکــه گفتــه بــود، بــه چ یــیزایمحــراب، بــه همــه چ يحرفــا يکــرد، بــه همــه  فکــر
ـ  ندهیش ـ    "بـاز بـود   جـه ینت یبود، ب وقـت   چیاونـم هـ   دیرسـم، شـا   یحرفـاش نمـ   یمـن بـه معن

 "نرسه 

 .شدیم کیصبح داشت نزد 5انداخت،  یبه ساعت نگاه باز

ــبا ــرا دی ــد م  يب ــاز بلن ــد،ینم ــرو خ ش ــفک ــهید الی ــر گ ــوا  ياث ــش ه ــت، دل ــاز  ينداش جانم
ــت رو   ــاقش، نشس ــمت ات ــت س ــود، رف ــرده ب ــجاده ا يمحــراب رو ک ــه هم يس ــهیک ــن  ش په

 .گفت...رو برداشت چندتا سبحان ال حیبتس دش،یبود، بو کش

ــ ــود    ادی ــه ب ــراب گفت ــاد، مح ــب افت ــو دار "اون ش ــب  "يوض ــراب سرتس ــاس  حشیمح حس
 .گرفتیوضو م دیبود، پس با

 "بــود  دهیگرفتــو دوبــاره سرســجاده نشسـت، درد دلــش بــا خــدا بـازم بــه عــرش رســ   وضـو 
کــه قــرار  يزیــچ خــوام، دوســت نــدارم ینمــ نــویا!!!  ســتمین قــشیمــن واقعــا ال دیشــا ایخــدا

ــد ســتین ــا زور ازت بگ يبهــم ب ــرو ب ــن عشــق تحم ایخــدا رم،ی ــیم ــ یل خــوام، اون االن  ینم
ـ   سـت، ین یمـانع  چیشوهرم، بهم محرم، ه  یکـه هسـت دسـت تـو مـ      یصـالحم هرچـ   ازمامـا ب

  "سپرم

ــودو ترمــه هــم آرووم  هــوا ــود پــس   یهمــه چــ. روشــن شــده ب رو دســت خــودش ســپرده ب
 .ودنب يقرار یب يبرا یلیدل گهید

ــا خــودش گقــت  ومــدهیهنــوز ن محــراب ــود، دلشــوره شــو پــس زد، ب  گــهیامــروز د دیشــا:ب
 !اومد ینم شیپ یفرصت گهید دیشا د،یتخت محراب دراز کش يرو! برنگرده

 
ـ  محراب ـ تونسـت، بـا ا   یگـرده خونـه، امـا نمـ     یخواسـت برمـ   یدلش م حـال روز داشـت    نی

 کــرد،یقــرارش م یبــ گــهید طــور هیــبــودن از خونــه هــم  رونیــب یولــ د،یرســ یبــه جنــون مــ
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رو گرفتـو   مشیبـود بـاالخره تصـم    يهـر طـور  ! نبـود  یکمـ  زیـ چ زانشیـ عز يبـرا  یدلنگرون
ــه، روز تعط ــود، دغدغــه ا لیــبرگشــت خون کــل شــبو راه رفتــه بــود، تمــوم  ت،هــم نداشــ يب

 .سوزه یکوره داغ م کی يکرد تنش داره تو یحس م کردویعضالتش درد م

ــئن   درو ــاز کــردو وارد شــد، مطم ــه و هســتب ــود ترم ــوز ب یب ــهن ــتعط ينشــدن، روزا داری  لی
 .ممکن وارد خونه شد يصدا نیبا کمتر نیهم يبرا دن،یخواب یم شتریب

ــا ــدن   ين ــون کن ــر ج ــا ه ــت، ب ــتن نداش ــ   یراه رف ــاق ،ول ــه در ات ــوند ب ــو رس ــود خودش از  یب
 . اندامش سست شد دیکه د يزیچ

ـ مثــل  ترمــه ـ . بــود دهیــتخــتش خواب  يفرشــته معصــوم رو  کیـ امــل راه رفتــه رو  ت یبـ
 .برگشت

 
ــ ترمــه ــ  ینم ــدر گذشــته ول ــاز ســرش پر گــهیخــواب د یدونســت چق ــد شــدو  دهی ــود، بلن ب
ــائ   ینگــاه ــت پ ــرون از تخ ــه و دلنگ ــداخت، مچال ــاق ان ــه ات ــد ، با نیب ــاوم ــتیم دی ــراغ  رف س

 . شد خکوبیم نیاومد پاش به زم رونیکه از اتاق ب نیهم یول ،یهست

ــراب ــره زده  يرو مح ــره چمب ــل دونف ــنش لرز   مب ــود، ت ــرخ ب ــرخ س ــورتش س ــود و ص ــب  دی
ــدا" ــته؟ وا ایخ ــن يبرگش ــا د! م ــس حتم ــپ ــا رو دهی ــل احمق ــتش خواب يمث ــتخ آرووم  "دمی

 .دلش مالش هم زد. دیچیمحراب تو فضا پ يناله  يجلو رفت، صدا

 يدیکــرد معلــوم بــود تــب شــد یکــه مــ يممتــد ينشســت، از نالــه هــا نیزمــ يرو کنــارش
اشــک تــو چشــماش حلقــه زد، . مثــل کــوره داغِ داغ بــود شینشــویداره، دستشـو جلــو بــرد، پ 
 .، دستو پاشو گم کرده بود نیحالو روز بب نیطاقت نداشت محرابو تو ا

ــو ــونه   دستش ــره ش ــت س ــواب  يگذاش ــداش زد، ج ــراب، ص ــدا زد،   یمح ــدتر ص ــت، بلن نگرف
 .خرد یفیکردو تکون خف يمحراب ناله ا
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 .ها رهیگیبدنت درد م نجایاتو اتاقت  میمحراب؟ محراب جان، بلندشو بر -

 :تب زده شو باز کرد، ترمه دوباره گفت يچشما يال

 .تختت يتو يبر کنمیکمکت م گه،یبلند شو د-

 .لبش به خنده کج شد گوشه

 .صداش کنم ومدیبود، دلم ن دهیفرشته روش خواب هی -

ــه ــخند ترم ــداره هز" دی ــه االن با گــهیم ونی ــوگرن ــا دی ــه ج ــا يب ــا  نی ــحرف ــوار کی  دادو ه
 "نداخت یراه م یحساب

 . بلند شو تا کمکت کنم -

ــ  ترمـه  ـ  یمظلــوم نگــاهش کــردو دستشـو گرفــت، ب بــود کــه مقاومــت کنــه،  یحــال تــر از اون
امـا   د،یـ دوبـاره نگاهشـو دزد   دویبـود، خودشـو بـه زور بـاال کشـ      نیتـنش سـنگ   یبلند شد، ول

 !تاب کرده بود یتنش ترمه رو ب یداغ

 .تخت آرووم نشست يرو

 . دراز بکش-

 شــدیتخــت، ترمــه بــاورش نم يرو دیبچــه کوچولــو حــرف گــوش کــن، دراز کشــ کیــ مثــل
 !باشه يروزیآدم همون محراب د نیا

 یلبــ ریــز کــنمِیگفتـو خــواهش م  رلــبیز یســرش مرتــب کـرد، محــراب ممنــون  ریــز بالشـو 
 .دیشن

از تخــت کــه فاصــله گرفــت برگشــتو بــاز نگــاهش کــرد، چشــماش ســرخ ســرخ بــود،  ترمــه
 :هوا به حرف اومد یدلش سوخت، ب

 !دونم ینم نویتب چه وقت ا یول ،يتب کرد ارم،یرم برات قرص ب یم -
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ــد دق  يســر ــت، چن ــو ازش گرف ــون دادو روش ــهیتک ــت    ق ــرص برگش ــا ق ــا دوت ــه ب ــد ترم بع
ــا تکــون  يتخــت نشســت، چشــما يکنــارش رو شــش،یپ ــود، ب کــه تخــت  یمحــراب بســته ب

 .خورد بازش کرد

ــل ــا  وانی ــت ســمت لب ــو گرف ــ ییآب ــه از ت ــفک ــاال آورد،   دیب س ــودن، سرشــو آرووم ب ــده ب ش
ــار  ــت انگ ــون نداش ــو ز ! ج ــد، دستش ــه ش ــورتش از درد مچال ــص ــت،   ری ــراب گذاش ــر مح س

 . زد ياز آبو با قرصا فرو دادو تک سرفه ا یکمی

 رونیــانگــارمجبور بــوده تمــوم شــبو ب"تــو دســت جابــه جــا کــرد  وانــویکــردو ل یاخمــ ترمــه
 "باشه

کــرده بــود،  شیچشماشــو بســت، حــرارت تــنش عاصــبــالش گذاشــتو  يسرشــو رو محــراب
 .ترمه خواست بلند بشه که اجازه نداد

 ترمه ؟ ينر شهیم -

 یرو راحـت مـ   نیـ بـود، حـالش خـوب نبـود، ا     يجـور  کیـ گـر گرفـت، نگـاه محـراب      تنش
 .تن ترمه نوسان گرفته بود يسلول ها. دیشد فهم

ـ    کـه ق  یمـچ دستشـو گرفتـو بـا لحنـ      نبـار یاومد بلند شه کـه ا  باز  یمـ  شیلـب ترمـه رو بـه آت
 :دگفتیکش

 .نرو کنمیترمه خواهش م-

ـ  نهیانـداخت، قلـب ترمــه توسـ    ینگـاه  بهـش  مــچ  د،یـ کوب یوارمیـ تـاب خودشــو بـه درو د   یب
 . پر نبضش ي نهیس يدرست رو. شد لیتنش متما يرو د،یکش رونیدستشو ب

ــ شــتریترمــه ب گفــتیکــه م يواژه ا هــر ــ یبــه مــرز ب ــنزد یادراک اال محــراب حــ شــد،یم کی
 :مبرم داره، دوباره گفت ازیمطمئن بود به ترمه ن

 . قرارم، تو رو خدا آروومم کن یترمه بمون، ترمه ب-
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 !شدیمگه م یرفتار کنه ول يکرد عاد یسع د،یکش قینفس عم کی ترمه

ــ دوبـــاره ــام کـــه مشـــکل "گرفتـــه رو نشـــون کـــرد  شیاون جنگـــل آتـ ــدارن یگوشـ ؟ !نـ
 "بمونم؟ ششیباورکنم ازمن خواسته پ ینعیچشماشم که هنوز روم ثابت مونده 

ـ     نکـه یا بـا  ـ  یداشـت نفـس کـم م شـد، هـر چنــد    رهیـ محـراب خ  يبــه عمـق چشـما   یآورد ول
 یهنــوزم خجــالت چــارهیانــداخت، دختــر ب ریــنشــد، نگاهشــو گرفتــو سرشــو ز یطــوالن ادیــز

 .بود

 انگـار تـابو تـوان ترمـه هـم سـر اومـده        داد،یـ جـواب م  ییجـا  کیـ تحملو پس زدن هم تا  اما
پـر تـپش    هیسـن  يآوردو رو نینبـود، نـرم سرشـو پـائ     یمـانع  چیمحـرمش بـود پـس هـ    ! بود

ـ   یمحراب گذاشت، اولـش خـودش هـم بـاور نمـ      ـ   یکـرد ول  نیـ گرفتـه محـراب ا   شیتـن آت
 !چشماشو بستو در دل دعا کرد که کاش زمان ثابت بشه. باورو براش به حتم رسوند

ــراب ــ مح ــرفه ا  یب ــک س ــوا ت ــش لرز  يه ــرد، دل ــک ــو د،ی ــما  سرش ــت، چش  يآرووم برداش
 .سوخت یتب م يمحراب بسته بودو داشت تو

 .گفت، تختو دور زد و کنارش نشت يکنارش بلند شدوهرچه باداباد از

ــو محــراب ــ يت ــه م ــ  یخــواب نال ــو راســت م ــه چپ ــدام ب  گــهید. چرخونــد یکــردو سرشــو م
 .اشکاش شد يطاقت نداشت بغضشو روون کردو صورتش مهمون دونه دونه ها

ترمــه ثابــت شــد،  يچشــما يچشماشــو بــازکرد، نگــاهش دوبــاره تــو يخواســته النا محــراب
 . بود شهیلحنش داغ تر از هم

 ترمه؟ يزیر یاشک م يدار-

 !بده یلیحالت خ-

 .درد دارم-
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اخــم هنــوز مهمــون صــورت  یگفتــو دوبــاره چشماشــو بســتو طــاق بازشــد، ولــ نــویا محــراب
 :جذابش بود، به حرف اومد

 .نجایدرست ا ن،یبب -

 !ش اشاره کرده بود، قلبش بودانگار نهیقفسه س يرو ییجا کی هب

 . محراب بسته بود يش، چشما نهیس يدست برد سمت قفسه  ترمه

 یداره جـون مـ   نیکـه مبـادا محـراب چشـم بـاز کنـه و ببـ        نیـ ازا دیـ لرز یتن ترمه م اماتموم
گوشــه  کیــخواســت  یوقــت بــود دلــش مــ یلــیکــه خ یقلبــ يده واســه دســت گذاشــتن رو

 ! مال اون باشه شیا

دســتش ثابــت شــد . غــرورو یفرامــوش کــرد، حتــ ابودویــدن نیــتــو ا یآخرســر هرحســ امــا
 . ابودیدن يجا نیکه براش امن تر يا نهیقفسه س يرو

 !ناسور یخوش نیا يشده بود برا يامون انگار سد یب يسرفه ها اما

 .دش رهیکرد خ یکه مدام ناله م ییمچاله شده بودو با عجز به لبا صورتش

ــ ــافلگ  یول ــازم غ ــراب ب ــوخت از ا  رشیمح ــنش س ــرد، ت ــک ــیآت نی ــه  یش ــک ــه   کی ــاره ب ب
 . کردیبود، محراب داشت با چشماش التماس م ختهیجونش ر

هــاش پــر شــد از عطــر تــن مــرد  هیــسرشــو تــو گــردنش فــرو بــرد، ر دویدراز کشــ کنــارش
 . دیچیش پ نهیتو س يمحبوبش، انقدر نفسشو حبسش کرد که درد

ـ      ییجـا  کیـ زده بـود ، اون   یر کالخودشـو بـه نفهمـ   محراب انگـا  اما  یتـو خـالء وسـط مـرز ب
ــر ــ يخب ــو اس ــ    ریخودش ــوم بت ــود تم ــال ب ــه مح ــود، وگرن ــرده ب ــاش   یک ــته ه ــه از نخواس ک

 ! کنه رونیساخته بودو و
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 دمیشــا د،یــد یمونــد، محرابــو نمــ یبالشــو گــردنش ثابــت مــ ونیــپهلــو شــد، ســرترمه م بــه
 .در حال ذوب شدن نبود یاز خجالت زدگ! نیخواست که بب ینم

ــ  دشیدستشــو جلــو آوردوکشــ محــراب  دیــکوب یســمت خــودش، انقــدر قلــب ترمــه تنــد م
 ! ماراتون رو نداره نیا شیش گنجا نهیکرد قفسه س یکه حس م

 .تن محراب یشیپناه گوله شده بود تو گلوله آت یگنجشک پ کی مثل
 

ــزش ــاز ا مغ ــو نی ــه تش ــود، د  شیهم ــهیدر حــال انفجــار ب ــت ند گ ــطاق ــت  یاشــت، م خواس
ــآرووم بگ ــو   ره،ی ــو ت ــت محراب ــت ز   يدس ــو گذاش ــتاش گرفت ــدس ــرش  ری ــس ــا ای  دمیش
 ! صورتش

 یخـون  ایـ هـاش وصـل شـده     هیـ بـه ر  ژنیکـه اکسـ   یکسـ  هیشـب  دیشـا ! بود انگـار  يطور کی
 . به رگاش، نفس حبس شده ش آزادشد

ــه ــاب دادو        ترم ــاش ت ــونه ه ــو دور ش ــراب دستش ــه مح ــود ک ــده ب ــرق ش ــارش غ ــو افک ت
 !مثل قبل نبود گهیاون وسط د يزیچ کیترمه فرو برد،  يموها نیو بصورتش

 : دوباره به حرف اومد محراب

 . درد دارم ترمه  -

 .حرفا بود نیتموم وجود ترمه رو پر کرده بود، حال محراب خراب تراز ا استرس
 

ــ يعکســارو تــو جعبــه  یهســت ــرو با ایــکــردو از جــاش بلنــد شــد، دن یمحبــوبش مخف از  دی
 .ذاشت یهمون گذشته م يساخت و گذشته رو برا یم ياز نوامروز 

 
ـ ا يبـه جـا   نبـار یبرداشـتو ا  یاسـ یدسـت بلـوز شـلوار     کی اتـاق لباسشـو عـوض     يکـه تـو   نی

 !دنبودیبع یچیه ونهید انیراحت مشغول شد، از ک الیکنه رفت داخل حمام و با خ
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ـ آرا کیـ سـرش بسـت و    ياومـدو موهـاش رو هـم بـاال     رونیـ حمام ب از  يهـم رو  میـ مال شی
 .کردیبا وقار رفتار م يواقعا مثل خانم ها دینشوند، با شیصورت عروسک

 .خودش رو رسوند عیاومدو صنم رو صدا زد، صنم سر نیپله ها پائ از

 بله خانم ؟ -

 رفته؟ انیصنم ک -

 !شهیم یساعت کیبله،  -

 ؟یکنیدرست کنم کمکم م کیخوام ک یم -

ـ   رهیـ بـاال داده خ  یـی بـا ابرو  صنم ـ ا ،یه هسـت شـد ب  ویهسـت ! از محـاالت ممکـن بـود    گـه ید نی
 درست کردن؟ کیک

 .کنمیبله، کمک م -

 .ایپس ب ،یمرس -

 .چشم -

ــت ــودش راهــ    یهس ــتص خ ــالبت مخ ــا ص ــابهت    یب ــم ب ــنم ه ــدو ص ــپزخونه ش ــون  یآش پنه
خواسـتن آمـاده    یکـه مـ   يزیـ مشـغول بـودن تـا بـاالخره چ     یدوسـاعت  یکـ یکرد،  شیهمراه

 .شد

 ه؟صنم به نظرت خوب شد -

 .زمیجان، حتما خوب شده عز یرآرآره هست -

 !زکنمیسورپرا انویخواد ک یدلم م! دونم ینم -

 :زدوگفت يجا رو نداشت، لبخند مسخره ا کی جانیهمه ه نیتحمل ا چارهیب صنم

ـ   یهسـت  ییجـا  نیـ چقـدر خـوب کـه ا    - ــ  کـردم، یداشـتم دق م  ينبـود  یجـان، وقت  یشـب وقت
 خب؟ براش ببر، کمیک نیا ششیبرگشت برو پ
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 .اوهوم؛ باشه -

 .گل دختر نیآفر -

کـه   کـرد یاضـافه م  یکـه خلـق کـرده بـود چنـد تـا دونـه تـوت فرنگـ          يداشت بـه اثـر   یهست
 !دیتورج نا غافل سررس

 .ایلحظه ب کیصنم  -

 شده؟  یچ -

 .کمک ایب دهیسفارشات آقا رس یچیه -

ــو باهــاش رفــت، هســت  يباشــه ا صــنم ــرا یگفت ــد يهــم کــه ب اق سفارشــات کــم مشــت دنی
 .نبود دنبالشون راه افتاد

ــاز  کــارگرا ــ یشــرکت خــدمات کی  رهیــمتعجــب خ یآورده بــودن، هســت لیوســا يســر کی
! آوردن یمــ رونیــب ونیرو از کــام لیکــه بــا ســرعت داشــتن وســا يشــده بــود بــه ســه مــرد

 :انداختو گفت یبه هست یتورج نگاه

 م؟یرو به کجا ببر نایخانم نظرتون ا دیببخش -

 بهت نگفته؟ انیه کمگ! دونمیمن نم -

 !گفتن از شما بپرسم شونیا -

 هست؟ یچ يبرا ناینزده، حاال ا یمورد حرف نیاز من؟ اصال به من در ا -

ــورج ــه وســا ینگــاه ت ــه هســت لیب ــداختو ب  دویشــد، تخــت دو نفــره و کاناپــه ســف  رهیــخ یان
ــو   ــواب همرنگش ــچــراغ خ ــا يســر کی ــا لیوس ــکل نی ــنشــون م ،یش ــبا دادی ــ دی ــاق  کی ات

 !نفره رو پوشش بدنخواب دو 

 :ربطش گفت یمتوجه از سوال ب یاجازه اظهار نظر نداشت، هست چارهیتورج ب یول

 !بهتره میبزنم، خودش بگه کجا بذار انیبه ک یزنگ کیبذار  -
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 .کنن یرو خال لیبچه ها فعال فقط وسا گمیباشه خانم، پس م -

ــت ــر یهس ــاجرا رو درب    يس ــه م ــا ت ــت ت ــون دادو رف ــتک ــماره  اره،ی ــک يش ــو  انی رو گرفت
 .منتظرشد

 .تماسو برقرار کردو مشتاق به حرف اومد یهست يشماره  دنیبه محض د انیک

 !جان یسالم هست -

 !رو هم به تعجب انداخت یمتعجب بود که هست يبه حد صداش

 افتاده؟ یاتفاق -

 ن؟یسوال داشتم هم کیفقط  ؟ینه، چه اتفاق -

 .زمیبگو عز -

ــو زمشیــعز ــ يب ــود، شــنداد، قشــن یعشــق م ــا دنیگ ب ــون اون کــوه غــرور  نی الفــاظ از زب
ـ  یهسـت  يقشنگ بود، لبا یلیخ کـه   فیـ کـردن نبـود امـا ح    تییـ هـوا غنچـه شـد، وقـت اذ     یب

 .نبود یوقت شناس خوب یهست

 .مراقب حرف زدنت باش -

 !یهست -

 :دوباره گفت دویکش ینفس يجد

 ؟يتو سفارش داد! آوردن لهیوس يسر کیزنگ زدم بگم  -

 :که خورده بود گفت یاز زد حال یالح یب انیک

 .آره -

 ؟یواسه چ -

 .شهیالزم م -

 !یچ يبرا شه؟یالزم م -
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 شه؟ یالزم م یچ يبرا یدون ینم -

 !کنمیخواهش م انیک -

 .یتحمل ندارم هست گهیکنم خواهش نکن، من د یخواهش م -

 .شده بود ینیب شیقابل پ ریواقعا غ انیبلند شد، ک یاز سر هست دود

 م؟یتخته ها رو کجا بذار رویت نیحاال ا! یگیم یفهمم چ یه نممن ک -

 .تو بحث عوض کردن داشت یتبحر خاص یکرد، هست يبلند يقهقه  انیک

 .ببرش تو اون اتاق ته سالن -

 ان؟یک یمطمئن -

 .انقدر مطمئن نبودم میتا حاال تو زندگ -

 !یول -

ــال گذشــته هاســت هســت  - ــوع م ــوام، کل یه رو نمــگذشــت گــهیمــن د ،یاون ورود ممن ــخ  دی
 يجعبــه فلــز کیــ ياون اتــاق تــو دیــگـاو صــندوق دســت تــورج بهــش بگــو بــازش کنــه، کل 

 .پوشه ست يسر کی ریز

ـ  يباشــه  یهسـت  ــ   یحــال یب اجــازه داده اون  انیــشـد ک  یگفتــو تمـاس قطــع کـرد، بــاورش نم
 !نیرو بب یاتاق مخف

ـ بازد چیاتاق تا حـاال هـ   اون ـ یرو خ نیـ نداشـت، ا  يکننـده ا  دی ـ  و یل  ییهمـون سـاال   شیقـت پ
مهتــاب بهــش گفتــه بــود، گفتــه بــود  کــردیم يبــودو داشــت کنجکــاو دهیکــه تــازه قــد کشــ

وقـت اون   چیخـودش هـم هـ    یتـورجم اجـازه نـدارن وارد اون اتـاق بشـن، حتـ       ایـ صنم  یحت
 !بود دهیاتاق رو ند

 . تورج رو صدا زد عیسر

 م؟ینیرو کجا بچ لیبله خانم؟ آقا گفتن وسا -
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 .آره -

 ؟کجا -

 .اتاق ته سالن -

 !مات زده شد یهم مثل هست تورج

 ن؟یمطمئن -

 !داخل گاو صندوق گذاشته دویاوهوم، گفت کل -

 .کنم یباشه، االن بازش م -

بــود  دهیتکــون دادو همــراهش رفــت ، صــنمم کــه آخــر صــحبت هاشــون رســ يســر یهســت
 .تفاوت باشه یاجازه نداد ب شیکنجکاو شهیمثل هم

 
 .انداخت یبه هست یو باز کردو نگاهدر گاو صندوق ر تورج

 .خانم دیبفرمائ -

ـ  ینشسـت و پوشـه هـا رو جابـه جـا کـرد، ترسـ        یهست ـ دل یب اعصـابش رو متشـنج کـرده     لی
 !دیلرز یرو کشف کنه مدام دستاش م یوحشتناک زیبود، انگار که قرار بود چ

 دویــمرمــوزو بــرداره، کل  دیــکنــه و اون کل دایــرو پ يتونســت اون جعبــه فلــز   بــاالخره
 :برداشتو رو به صنمو تورج گفت

 د؟یایشه دنبالم ب یم -

ــ   یگفـتم اون دوتــا دنبـالش مـ    یاگـه نمـ   البتـه  خودشـو راحــت   الیـ خواسـت خ  یرفـتن، امـا م
 .کنه

 .داد رونینفسشو پر صدا ب دویاشاره کرده بود رس انیکه ک یاتاق به

 .بسته وارد شد يدر چرخوندو با چشما يتو دویکل
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 يا نـه یاومـد انگـار کـه بعـد هـزار سـال تونسـته بـودن گنج         یدر نمـ کدومشـون   چیهـ  يصدا
 !ننیرو با مجوز بب

ـ نفـس گ  يبعد چنـد لحظـه    یهست  ياتـاق پـر بـود از عکـس هـا     . چشماشـو بـاز کـرد    يال ری
مــرد جلــو رفــت و  يمحــو تماشــا یهســت د،یــبار یکــه غــرور از چهــره شــون مــ يزنــو مــرد
 !چشماش جون گرفت يجلو ینا معلوم ریانگار تصو

 بیرعجیمــرد داخــل تصــو د،یبــزرگ خــاك گرفتــه کشـ  يتـابلو  يرو یرفــت و دســت جلـوتر 
ــداخت، ز یزن نگــاه ریبــه تصــو ینگــاه! بــراش آشــنا بــود ــرا يشــتریب زیــبــود، چ بــایان  يب

ـ نداشــت، دوبـاره ســر چرخونـدو بــه مــرد خ   فشیتوصـ  شــد، حتمـا داشــت اون چشــما رو   رهی
 !بود دهید ییجا کیقبال 

 !دمید ییجا کیمردو قبال  نیمن ا -

 .ستادیا یهست يجلو رفتو روبرو تورج

ــا ک شــونیا - ــدر آق ــپ ــ  انی ــود وقت ــدرم مشــاورش ب ــ یهســتن، پ ــد ا یم ــاوم ــه  نی  يجــا هم
 .کردیم يکاراشو براش سر

 !به صورت تورج انداخت یبرگشتو با استفهام نگاه یهست

ــونیا - ــا ش ــدگ رانی ــردن،یم یزن ــز ک ــا ادی ــ نی ــا نم ــدن،  یج ــیاوم ــ یعن ــا ک یوقت ــآق و  نای
 نیــرفــتن، ا یاومــدنو زود مــ یبــار مــ کیــ یفقــط ســال بــایاز آبــو گــل در اومــدن تقر الیــدان

 !داشته یدوم یخودش زندگ يبرا رانیگفتن تو ا یطور که م

 !دهیشن ییجا کیاسمو هم قبال  نیمطمئن بود ا! الیدان

 ه؟یک گهید الیدان -

ــال    - ــا، ده، دوازده س ــزرگ آق ــرادر ب ــار از آقــا بزرگتــر بــ    یب ــیود، خانگ ــال ا یل  رانیــس
 !اخالقش اصال خوب نبود کنه،یم یزندگ
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ــود ا  یهســت ــئن ب ــرد مطم ــر ک ــازم فک ــب ــبال  نی ــمو ق ــاس ــا هی ــو دهیشــن ییج ــرد ت  يو اون م
 !شدیم دهیچیاوضاع داشت واقعا پ ده،یعکس رو هم قبال د

 ؟يدیرو ند شونیا گهیتورج د-

 !ومدنین یدب گهیسال د یلینه خانم، خ-

 .اتاق نیتو ا نیاریب لویباشه، وسا-

 شه؟یم یالچیوسا نیا فیپس خانم تکل-

ــدون ا- ــب ــ نی ــبب بیآس ــونیببر ننی ــت نش ــارت پش ــط  ،یعم ــفق ــارو   کی ــه از اون عکس دون
 .تو اتاق من نیاریب

 .چشم خانم-

ــت ــئن از ا   یهس ــمابود و طم ــاحب اون چش ــر ص ــو فک ــوز ت ــهن ــبال اون آدم رو  نی ــه ق ــک  کی
 .فکر فرو رفتپناه برد به اتاقشو بازم به  ده،ید ییجا

ــد ــهیدق چن ــدیم يا ق ــت از زوا ش ــه داش ــک ــاه م  يای ــو نگ ــف اون عکس ــرد،یمختل ــ ک ــوا  یب ه
 !تو ذهنش جرقه زد يزیچ

ـ ! محـراب داشـتن   يبـه چشـما   یچشما شباهت خاصـ  اون هـوا عـروقش بـه جـوش اومـد،       یب
ــبا ــ دی ــفهم یم ــرده  دی ــت پ ــا يپش ــس چــه چ نی ــعک ــده، شــا  يزی ــ دیپنهــون ش ــه م  یترم

 !تونست بهش کمک کنه

 یگوشــ يتــو دهیســع يترمــه رو گرفــت و منتظرشــد، چندلحظــه بعــد صــدا     ي شــماره
 .دیچیپ

 د؟یالو بفرمائ -

مهمــون بــود ســالم  امیــو ت دهیســع يکــه تمــوم اون مــدت خونــه  نیــزده از بابــت ا خجالــت
 .کرد یآرووم
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 .جون دهیسالم سع -

 .دیکش یفیخف غیج یهست يصدا دنیاز شن دهیسع

  زم؟یعز یدات بشم خوبجان، قربون ص یسالم هست -

 چطورن؟ ییبچه ها و دا ن؟یشما خوب. ممنون، خوبم یمرس -

ــعز میهمــه خــوب - ــه خــدا خ زم،ی ــیب ــگ بزن میخواســت یل ــه  م،یحــالتو بپرســ مــویزن ــا ترم ام
 .متیتحت فشار بذار دینبا گفتیجان مخالف بود، م

تــو  ن،یمهربــون یلــیخ امیــت یــیدونــم کــه شــما و دا یجــون ممنــون، مــن مــ دهیســع یمرســ -
 .ندارم یشک نیا

 .زمیعز یکنیفکر م ينطوریخوش حالم که ا -

 ست؟یجون مامان ن دهیسع یرو گفتم، راست میحس قلب نیباورکن -

ــرا عز - ــچ ــل ح زمی ــداخ ــ  اطی ــده، االن گوش ــواب ب ــت ج ــود نتونس ــ یب ــش،  یرو م ــم به ده
 دخترم؟ يندار يبامن کار

 .دمینه ممنون، خوش حال شدم صداتون رو شن -

ــع ــون دهیس ــ یممن ــت و گوش ــده، دم در ت   یگف ــه ب ــده ترم ــا ب ــرد ت ــرو ب ــش  امی ــب به متعج
 !شد رهیخ

 با ترمه کاردارن؟ ده؟یشده سع یچ -

 .تماس گرفته با ترمه صحبت کنه ،یِهست -

 .نمیرو بده به من بب یگوش ؟يجد -

 .گفت یپرتبو تاب يرو گرفت و الو یگوش امیت

 ؟ییدا یجان خوب یهست -

 .داد یالمبازم شرمنده س یهست
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کـه نشـد زودتـر تمـاس      دیدل براتـون تنـگ شـده ببخشـ     ن؟یخـوبم، شـما خـوب    ییسالم دا -
 .رمیبگ

 ست؟ین یمشکل یحاال خوب زم،یسرت عز يفدا -

 .شمام يخوبم، فقط شرمنده  یینه دا -

 .واضح بود یکالم هست یلب نشوند، پختگ يرو یهست رییهمه تغ نیاز ا يلبخند امیت

 .نمتیزودتر بب خواد یدلم م یلیخ -

 .جون ییدا نطوریمنم هم -

 .کم کم شهیتاب م یبه مادرت، داره ب دمیرو م یگوش -

 .جون ییدا یمرس -

 .برگشت دهیسع شیرو به ترمه دادو دوباره پ یگوش امیت

 .دیچیپ یآرووم ترمه تو گوش يصدا

 زم؟یسالم نفس مامان، جونم عز -

 مامان؟  یخوب -

 افتاده؟ یاقخوبم دخترم، چه خبر؟ اتف -

ــت ــدودل از چ یهس ــ  يزی ــه م ــه   یک ــه گوش ــت بگ ــبش رو گز يخواس ــل ــه   د،ی ــه متوج ترم
 .شد دشیترد

 ؟یهست یبگو مادر، نگران چ -

 ازتون بپرسم؟ يزیچ هیخواستم  یم -

 زم؟یجانم عز -

عمــارت کــه تــا حــاال اجــازه نداشــتم داخلــش رو        ياز اتاقــا یکــی يمــن امــروز تــو   -
 !ذهنمو مشغول کرده یلیکه خ دمید يزیچ کینم،یبب
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 جان؟ یهست یچ -

ترمــه گفــت، ترمــه هــم ســرا پــا گــوش  يکــه افتــاده بــودو بــرا یاز اتفــاق يخالصــه ا یهســت
 .شده بود

 تونم بکنم؟ یم یمن چه کمک ه؟یخب حاال منظورت چ -

 !به بابا محراب شباهت داشت یلیاون مرد خ کنمیمامان حس م -

 !به اون یچ يبه محراب؟ برا -

ــبرداشــت مــن ا! مدونــ ینمــ - ــا بــود ،اصــال حــس م هیبــود، نگــاهش شــب يطــور نی  کــنمیباب
 !دمیآلبوم تون د يعکس اون آقا رو قبال تو

 تو آلبوم من؟ -

آقـا هــم   نیـ انگـار ا  ن،یـ عکسـارو نشـونم داد   يکـه هسـت؟ اونبـار کـه همـه       ادتونیـ بلـه ،  -
 .تو اون عکسا بود

 !یهست ينگرانم کرد -

 ،خب مامان؟ نیبعدنظرتونو بهم بگ دش،ینیفرستم ببخوام اون عکسو براتون ب یم -

 نه؟ ای شناسمشیم نمیبفرست بب زم،یباشه عز -

 .فرستم یبراتون م رمیگیتابلو عکس م يممنون مامان، من االن از رو-

 .منتظرم زمیباشه عز-

صــورت مــرد زوم کــردو واضــح  يســراغ عکــس رفــت، رو عیکــردو ســر یخــداحافظ یهســت
 .فرستادترمه  يعکسو برا نیتر

ـ  ضربان ـ تونـه آرووم بگ  یدونسـت چـرا نمـ    یهـوا اوج گرفتـه بـودو نمـ     یقلبش ب  یکمـ ی! رهی
 .شد رهیخ رونیبه ب ستادویبعد رو به پنجره ا دویدور خودش چرخ
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ذهــنش  يجـا اونــو تـو   کیـ تونســت  ینمـ  یبـود کــه هسـت   یـی پــراز رازو رمزا انیـ ک یزنـدگ 
 !و بازم ازش گرفته بودترس آرامش نیرو بشناسه و ا یواقع انیبگنجونه و ک

ـ  افکــار مسـموم دســت از   نیـ دراز بکشـه و بــه خـودش فرصــت بـده تــا ا    یکمــیخواسـت   یم
 .در مانع شد يسرش بردارن، که صدا

 تو؟ امیب شهیم -

ــک يصــدا ــش رو ز انی ــآشــوب درون ــ ادتری ــخواســت فعــال چ یکــرد، نم ــورد اون  يزی در م
 .زدیم یحرف دیبه هر حال تا مطمئن نشده نبا! بپرسه انیعکس از ک

 .انیتو ک ایب -

 .تو قاب در جا گرفت دیسف یست ورزش کیبا  انیک

کـه   یتونسـت عشـق   یدوخـت، نمـ   انیـ ک يخاکسـتر  يمسخ شـده نگاهشـو بـه چشـما     یهست
ــتش ر  ــو پوس ــوم رگ ــو تم ــهیت ــود ک   ش ــخت ب ــه، س ــس بزن ــودو پ ــده ب ــدوون ــرو ناد انی  دهی

 !گرفتن

 :دیصورتش کنار زدو پرس رو از یهست يتخت نشست، موها يجلوتر رفتو رو انیک

 ؟یخوب -

ــت ــائ   یهس ــو پ ــرو دادو سرش ــو آرووم ف ــل ک  نیآب دهنش ــداخت، در مقاب ــان ــم مــ  انی  یک
 .کردیتابش بد فرم رسواش م یروزها قلب ب نیآورد، ا

 ؟یداشت يخوبم، کار -

 ؟يدیرو د لیوسا -

 !هنوز نه -

 چرا؟ -

 .نمیخواستم آماده بشه بعد برم بب -
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 ؟يدیحتما د اتاقو که یخوبه، ول -

 !همه سال اون اتاق ورود ممنوع بود نیچرا ا دمیاوهوم، فقط نفهم -

ــابود  يزیــتونســتم هــر چ ینــه مــ طیتــو اون شــرا زم،یــالزم بــود عز - تــو اون اتــاق هســتو ن
ـ تونسـتم هـر روز بـا د    یکنم،نه م شـه   یحـاال هـم اگـه مـ    . زجـر بکشـم   شـتر یاون اتـاق ب  دنی

 !خوام راجب بهش صحبت کنم ینم

ــ یهســت ــ یم ــاز ز  یفهمم ــو سرشــو ب ــگفت ــداخت، ک ری ــان ــوز انی ــد مرم ــو  يلبخن زدو دستش
 .برد یهست يچونه  ریز

 عروسک؟ يدزد یچشماتو ازم م -

بشـه، نگـاهش    قیـ رو بـا دسـت قـاب گرفتـو مجبـورش کـرد تـو چشـماش دق         یهست صورت
 يالاقــل بــرا ایــبــود،  یخواســتن زشیــصــورتش، همــه چ يتــو تــک تــک اجــزا ق،یــکــرد، دق
 !وداون که ب

 ؟یهست -

صـاحبش   ينفـوذ کـرد، مثـل رنـگ چشـما      انیـ ک ينرم بـاالتر اومـدو اونـم بـه چشـما      سرش
 .کرد اون نگاه یخاکستر م

 ؟يهنوزم دوستم دار -

چــون خــودش هــم  دیتونســت آزارش بــده شــا ینمــ گــهیفعــال شــده بــود، د شیاشــک غــده
ــهید ــ گ ــه ا  ینم ــت ب ــخواس ــاز نی ــده  يب ــه ب ــردو رو ! ادام ــو ب ــو جل ــونه  يسرش ــک يش  انی

 .گذاشت و به حرف اومد

 ...تونم یانقدر که نم یحت شه،یاز هم شتریب -

 .کرد یهمراه انیهوا بسته شدو با ک یتموم موندو چشماش ب مهین حرفش
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چشماشـو لبخنـد خـاص رو لبـاش نشـون       يکـه عقـب رفـت، اشـک جمـع شـده تـو        انیک سر
 .قصه هاست نیاون ناب تر يبرا یهست دادیم

 .ادیکه مطمئنم خوشت م ییجا کی میخوام بر یم ؟یپوش یلباس شب م هی -

 .گفت ینفس حبس شده شو آزاد کردو چشم یهست

 .منتظرم نیپس من پائ -

 .باشه -

ــاره اخمــو چاشــن  شــهیپــر ابهــت تــر از هم انیــک صــورتش کــرد،  یاز جــاش بلنــد شــدو دوب
 .بود یتموم اون عاشقانه ها و لطافت ها فقط مختص اتاق هست

ـ   یهست ـ      يا جهیتکـون دادو بـا سـرگ    حسـش رو  یتـن ب هوشـش   یکـه هـر آن ممکـن بـود ب
 .زدیبه سرو صورتش م یآب دیکنه از جا بلندشد، با

 
 یطالئــ یآمــاده شــد، لباســش همــون لبــاس مشــک عیگرفتــو ســر يا قــهیدوش پــنج دق کیــ

تـن   یکـت کوتـاه نـازك مشـک     کیـ بـار   نیـ خودش انتخاب کـرده بـود، منتهـا ا    انیبود که ک
 .برهنه شو پوشوند

هـم کـرد، بـد نشـده بـود، الاقـل        یمـ یمال شیـ خوش حالتش رو هـم بـاز گذاشـتو آرا    يوهام
 .آماده شدن خوب بود ییتنها يبرا
 
 .پله ها صنم رو صدا زد يرفتو از باال رونیاتاق ب از

شـده بـود    نـتش یز یقشـنگ  يکـه خنـده    یگـل انداختـه و صـورت    يصنم با اون لـپ هـا   یوقت
 .باشه دواریبه خودش ام نایاز ا شتریتونه ب یم دیفهم ستاد،یروبروش ا

 جان؟ یهست يخوشگل شد یلیخ -
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 !واقعا؟ -

 !ادیلباس بهت م نیباور کن، چقدر ا -

 بد نشده به نظرت؟ دم،یکتو روش پوش نیباز بود، ا يادیز -

 :به سرو گردنش دادو گفت يقر صنم

 !حساب کرد شهینم گهیآقا د يها، رو ياریوقت درش ن کیفدات بشم  -

 .شده بود یانقدر که چشماش اشک د،یصدا خند یگفتو بازم ب نویا صنم

 .نکن صنم تییاذ -

تونــه بــاور کنــه بــه  یخــب، آقــا کــال اخالقــش عــوض شــده، آدم نمــ ســتیدســت خــودم ن -
 !خدا

 گــهید قــهیصــنم دور شــد، اگــه چنــد دق دیــاز محــدوده د دویکشــ یینفــس پــر صــدا یهســت
 .دیشن یمرو هم  گهید يزایچ یلیخ دیبا ستادیا یم

 :گفت يبلند يشده بود که صنم با صدا انیاتاق ک کینزد

 گه؟یفردا د يبذارم برا شه؟یم یچ کیپس ک رفت،یم ادمیداشت  يوا -

 !میخور یم میگرد یشب برم ؟یفردا واسه چ -

 .شد حشیکردو منتظر توض یاخم یزد، هست يباز تک خنده ا صنم

کـه اون گرفتـه بـود     یبـا اون ژسـت  ! نـه امشـب بـردت گردو   انیـ دونـم آقـا ک   یمـ  دیـ من بع -
 !برات بسازه ییایاحتماال قراره شب رو

 .از کوره در رفت نباریا یهست

 صنم؟ یگیم يدار یچ! من يخدا يوا -

 .به سالمت نینگفتم، اصال بر يزیمن که چ -

 .نازك کرد یتکون دادو پشت چشم يکالفه سر یهست
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ـ   يا تقه کنـه و بـا اخـم     یدر اتـاقو بـاز مـ    دهینکشـ  هیـ شـم، بـه ثان   یزنمـو منتظـر مـ    یبـه در م
 !شه بهم یم رهیخ

 ؟یزن یچرا در م -

 !حق داره ها زده به سرش انگار صنم

 ؟!دربزنم دینبا -

 .تو ایب ست،یالزم ن گهید! نه -
 

ـ نفسـمو منقطـع ب   دن،یـ قلـبم از زور اسـترس شـروع کـرده بـه لرز      يهـا  چهیماه  دم،یـ م رونی
 !مطمئن باشم انیتونم به ک ینم هگیمن د ست،یمثل سابق ن گهید یچیه

ــاهش ــه روم دق نگ ــک ــهیم قی ــه   ش ــو ب ــم جاش ــاخ ــ کی ــاه تحس ــبرانگ نینگ ــم زی ــرق  ده،ی ب
ــم م   ــله رو ک ــرده، فاص ــارون ک ــتاره ب ــو س ــاهش چشماش ــهینگ ــت کن ــ يرو یو دس ــام م  یموه

 .کشه
 
 شه؟یبلند ترم م نیاز ا -

 ؟!بلند متنفر بود ياز مو شهیکشه، هم یسوت م سرم

 !کنمیکوتاهش م رسهیقدر که م نیهم شهیمدونم، ه ینم -

 .دهیچهره تو معصوم تر نشون م زهیر ینکن، بذار بلند بشه، تو صورتت که م گهید -

 !ترسم یمرد نا بسامان م نیزنم، من هنوز از ا یم يمحو ي خنده

 .ذارم بلند شه یباشه، م -

 .شه یباال تنه م ثابت م يچرخه، رو ینگاهش م باز
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 یخودمـو عقـب مـ    ارهیـ کـه مبـادا بخـواد درش ب    نیـ از تـرس کـه ا   اد،یـ یسمت کتم م دستش
 .کشم

 .شه یلرزون م نگاهش

 ؟یهست یترس یازم م -

 .راحت ترم يطور نیا ینه، ول -

 ؟يچطور -

 .ارمیخوام درش ب یخب نم -

 .ندارم يبا اون کار -

 .بنده یاول کت رو م يدکمه  ادویو دستش جلو تر م گهیم نویا

 .حساسن بینقطه عج نیا يجا رو نیا يمردا ،یهست دهیسف يادیبدنت ز -

ـ   یگرفتـه شـده، نمـ    يدخترونم بـه بـاز   احساسات تفـاوت باشـم، مظلـوم تـر از هـر       یتـونم ب
 گمیم يلحظه ا

 !وقت تنهام نذار چیبمون، ه شمیپس پ -

ــ ــا  يهواصــدا یب ــه دارن ز ییخــرد شــدن اســتخون ه ــک ــه م  ری ــار اون همــه حــس ل ــن،یب  ش
 :کنهیگوشم زمزمه م ریام، زبر شهیعشق م یسمفون

 .تو تنهام نذار ،یهست رمیم یمن بدون تو م -

هــاش فرســتاد، خــدا اونــو واســه رنــگ   هیــرو بــه ر یرو گفــت و عطــر تــن هســت نیــا انیــک
ــدگ ــ یزدن زن ــود، با  یب ــتاده ب ــش فرس ــروح ــر   دی ــه رو س ــت رفت ــان از دس ــران  عایزم جب

 .کردیم
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ــده ــانیاطم ي خن ــ ن ــتو باه  يرو یبخش ــش بس ــورتش نق ــتص ــ یس ــد یراه ــ . ش ــب م  یامش
 !جفتشون به اثبات برسونه يرو برا يباشه تا عشق ابد یتونست شب

 
ـ   یشـد، چقـدر آرامشـ    رهیـ خ انیـ مطمـئن ک  يبـه چهـره    یهست گرفتـو دوسـت    یکـه ازش م

 .دیشد فهم یراحت تر م انویک نیداشت، حاال ا

ـ ثان يبــرا چشماشـو  ســتاره  اونــم حـاال  يچشـما  د،یکشــ یاز ســر آسـودگ  یبســت و آهـ  يا هی
 .بارون شده بود

 
 يهـا  یکـه شـب هـا کشـت     ییاز راننده خواسـته بـود تـا اونـا رو بـه لنگـر گـاه ببـره، جـا          انیک

ــ یحــیتفر ــع م ــایشــدنو جشــن ز یجم ــا م ییب ــر پ ــر کــردن،یب ــدرن ت ــرو یکشــت نیم  يروب
 . بود ستادهیاسکله ا يورود

 .کنه یامشبش رو همراه يافتخار يمنتظر بود تا مهمون ها و

رو بـه زبـون    دهیکـه بـه ذهـنش رسـ     يزیـ داد چ حیانـداختو تـرج   شیشـون یبـه پ  ینیچ یهست
 .ارهیب

 ان؟یک -

 .شد رهیخ یمعصوم هست يبرگشتو به چهره  انیک

 جانم؟ -

 بگم؟ يزیچ کیشه  یم -

 .ادیبه حرف ب یزد و منتظر شد تا هست یلبخند آرووم انیک

 م؟یبش یکیسوار اون  یکشت نیا يشه به جا یم -
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ش رنــگ  دهیپوســ يبــود کــه از چــوب هــا یچــوب يکوچولــو یکشــت کیــبــه  یهســت اشــاره
 .دیبار یم یزندگ

 !یمیقد یلیاون خ یهست ؟یسوار اون بش يخوا یواقعا م -

 داره؟ یخواد اونو سوار شم، از نظر تو اشکال یدونم اما خب دلم م یم -

 !!!اشکال که -

ــک ــترد انی ــت  دی ــت، اون کش ــ  یداش ــاعت پ ــد س ــدرنو از چن ــ شیم ــ رزرو ک ــود و حت  یرده ب
ــده ا ــود  يخوانن ــت داده ب ــم درخواس ــت ! ه ــاال هس ــا ح ــ یام ــه   یازش م ــوم برنام ــت تم خواس

 !داد ینم انیبه ک یحس خوب نیکنه و ا یهاشو بهم برنه و بدتراز همه بدقول

 ؟یتو اون کشت میریخب اگه واقعا برات مهم باشه م -

ــه صــورت ک یهســت ــب ــاره ســنگ انی ــود خ یکــه دوب ــرخالف شــد، هنــوز رهیــشــده ب م اگــه ب
ــ لشیمــ عکــس . نقطــه مثبــت داشــت کیــتــو رفتــارش مهشــود بــود، امــا  دیشــن یمــ یحرف

 .مثل قبل نبود گهیالعمل هاش د

 .زنانه اش رو به کار انداخت استیتکون دادو س يسر یهست

 .یرو رزرو کن یبارم اون کشت کیقول بده  یول ست،یهم مهم ن یلینه خ -

ــک ــد عر انی ــیلبخن ــ  يرو یض ــورت مردون ــت ص ــت هس ــتو دس ــاال   یه ش نشس ــت، ح رو گرف
 .شده بود یراض یحساب

 
مثــل قبــل نبــود، جذرومــد  گــهیگذاشــتن، حــس جفتشــون د یکشــت يعرشــه  يپــا رو یوقتــ

خـوب بلـد    بیـ عج دیاون مـاه سـف  ! احساسـات اون هـاهم اثـر گذاشـته بـود      يانگـار رو  ایـ در
 !رهیبگ يتنشون رو هم به باز يبود سلول ها
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. بــود ریــدرگ بیــاســکن کــرد، فکــرش عج انویــبــاز صــورت ک دوینگاهشــو بــاال کشــ یهســت
 .رو انیگرفته بود، خوندن رنگ نگاه ک ادیرو خوب  نیا یهست

 
 ان؟یک یکنیفکر م یبه چ يدار -

ــ - ــو ا  ینم ــدر ت ــم چق ــدون ــدگ نی ــرا یزن ــه ب ــرم  يک ــاختم مقص ــودم س ــو ا! خ ــدتر نی  نیب
 . ضربه رو به روح و روانم زده

ـ یا ،یخـودت سـاخت   يکـه بـرا   یزندگ - داشـتنش   يچقـدر بـرا   سـتاده، یکـه االن کنـارت ا   ین
 ؟یدون یخودتو مقصر م

 .شو جمع کردو چشماشم همزمان تنگ شد یگوشت يلبها انیک

گرفتــه بودنــو  يکــه بــاد داغ شــبونه بــه بــاز یینشســتو موهــا یهســت يگونــه  يرو دســتش
 .پس زد

ــر - ــو بزرگت ــهد نیت ــت  هی ــدا هس ــویا ،یخ ــهید ن ــ  گ ــنم، ول ــرس از د یمطمئ ــت  ت ــت دادن س
 !دستو دلم بلرزه شهیباعث م

 درسته؟ یهست که بهم نگفت ییهنوزم رازها -

ــک ــو ب انی ــنفسش ــت   رونی ــش نشس ــتاد، نفس ــفرس ــا کی ــت رو ییج ــناح يدرس ــ هی  یتنفس
 .و راهش رو سد کرد یهست

 ؟یدرکم کن یتون یتونم بگم، م یحاال نم -

 !دونم ینم گهیجا م نیا -

 :پشت بندش گفت یره کرد، ولسرش اشا يگفتو به باال نویا یهست

 .گه مطمئنم یم نجایا ن،یاما بب -
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ــت ــک دس ــت و رو انی ــت، قلبــ   يرو گرف ــبش گذاش ــاور   یکــه مردونگــ  یقل ــردش رو ب م
 .کرده بود

 نیــفــرو رفــت، ا شــونشیپر يموهــا ونیــم يدور شــونه هــاش حلقــه شــد وبــاز ســر یدســت
 .کرد یم يرو خوب باز یمرد عاشق

 .گرفت نانیبرداشتو باز نگاهش رنگ اطمسرش رو  انیبعد ک يلحظه  چند

 آره؟ ،یافتاد فقط کنارم باش یهر اتفاق يدیپس قول م -

 .باالرفت یواشکی يبه خند یلب هست ي گوشه

 .تونم نباشم ینم گهیبخوامم د -

 .کنار گذاشته بود یغرورش رو خوب وقت یهست د،یبلند خند انیک

 .کردتر کیرو گرفت و باز بهم نزد یکت هست قهی انیک
 

 شه؟یبرنامه داره شروع م م،یبر

 .میبر باشه
 

بلنــدگو بــه دســت جلــو اومــد و      يمخصــوص خودشــون نشســتن و مجــر    یصــندل يرو
ــت   ــدا زد، کش ــون رو ص ــده محبوبش ــدود   یخوانن ــداد مح ــا تع ــت تنه ــه اون عظم ــان  يب مهم

 .شد بتونن با آرامش برنامه رو تماشا کنن یباعث م نیداشت و ا

ــده ــ خوانن ــوون  کی ــر ج ــ  یلهســتاندخت ــم جس ــه اس ــود ب ــت کایب ــه هس ــز یک ــمش رو  ادی اس
ــن ــود، وقتــ  دهیش ــا اون ه یب ــلیب ــتثنائ ک ــا یاس ــدش رو يو موه ــد ه  يبلن ــن اوم ــانیس  ج

 .تو فضا پخش شد يادیز
 

 کنه؟یبرنامه اجرا م نجایاومده ا يچطور نیا! انیشه ک ینم باورم
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 ؟یدست کم گرفت انویک تو

 .ممنوناما خب جالب بود برام، به هر حال ! نه
 
 .شد رهیکردو به روبرو خ یآرووم يخنده  نهیدست به س انیک

ــ ــود و جســ یســاعت کی ــا آهنــگ درخواســت کایگذشــته ب ــود، کــه  یچنــد ت رو اجــرا کــرده ب
ــر  ــاره مج ــ   يرو يدوب ــو بش ــدو خوش ــن اوم ــرا    یس ــردو ب ــا ک ــون ه ــا مهم ــام   يب ــرو ش س
 .دعوتشون کرد

انـداخت و صـورتش جمـع     یهپـراز مـا   يبـه ظرفـا   ینگـاه  یشـام رفـتن هسـت    زیـ سر م یوقت
 شد

 
 اد؟یبدت م یاز ماه هنوزم

 
 !گشاد شده نگاهش کرد يبا چشما یهست

 
 !یبزن یلب به ماه دمیوقت ند چیه
 
 .سرشونه ش زد یگفتو بالفاصله دست نویا انیک
 

بـود خـانم کوچولـو، منتهـا تـو       یکن، انقدر تعجب داشـت؟ مـن حواسـم بـه همـه چـ       نگاهش
 .یگرفتیمنو دست کم م شهیهم
 

 .کرد گهید يبه ظرفا ییباال انداختو دوباره نگاه گذرا يشونه ا یهست
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خـودش   يهـم سـوپ بـرا    یکمـ ی ختـو یر یانیـ بـرنج بر  يقابل تحمل تـر بـود ، مقـدار    شیباق
 .برگشت زیظرف گذاشتو سر م يبخار پز تو يسبز کهیهم چند تا ت انیک د،یکش

 
 ؟یرو برام بگ یکی نیراز ا يخوا ینم الاقل

 
 .پرپشتش برد يموها ونیم یستد انیک
 
 !تونم تحملش کنم یاندازه که نم یم ییزایچ ادیگوشت و مشتقاتش متنفرم، منو  از
 

 !نگاهش پر استفهام بود یهست
 

ـ ا یتـون ینـدازه، م  یخون مـ  ادی منو ـ  نمی ـ مـن   ؟یدرك کن حـالمو بـد    زم،یـ مـرد از خـون گر   هی
 .هم ندارم يشتریب حیکنه،توضیم

 .یکاف نیم، همخوا ینم يشتریب حیتوض
 

شـون   نـده یفقـط بـه آ   انیـ تـو گذشـته ک   يادیـ بـود کـه کنکـاش ز    دهیباور رسـ  نیبه ا یهست
 .راه بود نیسکوت فعال بهتر زنه،پسیضربه م

 
آهنــگ  يســر کیــانجــام شــدو خواننــده    یمفصــل ییرایکــه پــذ  یســاعت میاز نــ بعــد

ــ  گــهید یدرخواســت ــا لهجــه ش ــد، ب  یفــظ نمــرو خــوب تل یســیکــه کلمــات انگل ینیریم خون
 !گفت که شوکه شون کرد يزیکرد، چ

 .نداشت انیک يبرا يزیچون سورپرا! بود یهست يحس فقط در ظاهر برا نیا البته
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ـ    سـتاد، یا کایاز جـاش بلنـد شـدو کنـار جسـ      نـه یبـا طمان  انیـ ک شـروع کــرد   یدختـر چشـم آب
 .اون يدوباره  داریچقدرخوش حال از د نکهیو ا ياز مهمون افتخار فیبه تعر

ـ    یِجمله هست نیا دنیباشن ـ  يتفـاوت هـم حـس هـا     یبـه ظـاهر ب اونـا  "کـرد   انیـ قل شیدرون
 "شناختن یقبال همو م

ــرو داد، نبا  خودشــو ــو آرووم ف ــو جــور کــردو آب دهنش ــجمع ــه ا دی ــب ــنش رو  يزود نی ذه
 !یبود، مرموزو کشف نشدن نیهم انیک کرد،یم ریدرگ

ــه آرامــش کنــه، چشــم  یســع دویلباســش کشــ يرو یدســت  کیــدوخــت بــه  کــرد تظــاهر ب
 .کردیم يطناز انیک يکه هنوزم داشت برا یجفت چشم آب

 
 یهسـت  کیـ چنـد لحظـه قبـل فاصـله گرفتـه بـود نزد       ندیکـه حـاال از اون حـس ناخوشـا     انیک

 :شد و کنار گوشش گفت
 

 .میبر گهید بهتره
 

 هیــنگــاه پرســش گــر بق ونیــاز خــدا خواســته بلنــد شــدو باهــاش هــم قــدم شــد و م  یهســت
 !ردرو ترك ک یکشت

 
ــده ــار ماشــ  رانن ــتادهیا نیکن ــض د   س ــه مح ــودو ب ــب ــن    دنی ــر ش ــدو منتظ ــا سوارش  دنیاون

 .مقصدشون موند
 

 .خونه برو
 

 .تکون دادو استارت زد يسر عیسر
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 دنیمشــوش منتظــر شــن انیــکــرده بــودو ک اریــســکوت اخت یبــود کــه هســت يا قــهیدق چنــد
 .کردیاون دل دل م يصدا

 
 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم یهست

 بگم؟ یچ

 !؟یاحتنار

 ؟یازچ

 .رفتار اون زن از

 .تونم محدودش کنم یمن نم انیبزرگ ک یلیتو خ يایدن نه،
 
ـ  يداره خـودش رو عـاد   یسـع  یهسـت  دیـ فهم یمـ  انیک تفـاوت نشـون بـده و بـه ظـاهر       یو ب
ــ کیــ  کیــهنــوز  یدونســت کــه هســت یروهــم خــوب مــ نیــا یروشــنفکر عاشــق باشــه، ول

 .به تمام معناست یناش

 .رفتن معلوم بود یکه ممتد تو کف دستش م ییز ناخن هاا یذهنش حت یآشفتگ
 
 شناسمش؟ یاز کجا م یبپرس يخوا ینم

 !يبد حیتوض يخوا ینم یگینداره، احتماال دوباره م يا دهیفا دنیپرس
 
 .اشیاز اون قشنگاش و اختصاص دیخند انیک
 
 .دختر شمیت م ونهید یکنیم يحسود یوقت يوا
 

 :و گفتبرگشت، براق شد تو صورتش یهست
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 .نکردم يحسود من

 
کـه   يفـرو بـرد، جـور    یهسـت  يتنـه شـو سـمتش کـج کـردو انگشتاشـو تـو شـونه          مین انیک

 .شده بود کینزد چارهیدختر ب يبه خرخره  يادیانگشت شصتش ز
 
 .خوام یمن معشوقه ثامت نم ،یکن يحسود دیبا ،یبکن دیبا
 

 يبــاز ونـه ید ي ونـه یدبـود؟   نیفعـال شـد، درد داشـتو نداشـت، عشـق همـ       شیاشـک  ي غـده 
 ؟!بودن

 .بودن يباز ونهید ي ونهیبود، د نیبست، آره هم چشماشو

بــه کــروات قفــل شــده دور  یگذاشــت، چنگــ انیــک يشــونه  يتــر بــردو رو کیــنزد سرشــو
ـ انگـار کـه بـا ا    دش،یکشـ  نیگـردنش انـداختو پـائ    ـ   نی خــودش  یخواسـت راه تنفسـ   یکـار م

 :گفت دزیم ادیکه خشمش رو فر یبا لحن! را باز کنه

ـ   چیهـ ... جـا  چیخـوام هـ   ینمـ  ان،یـ باره آخرت باشـه ک - ـ  یوقـت، حت مـاده بهـت    يپرنـده   هی
ــ يبشــه، بــرات طنــاز کیــنزد  ؟یفهمــ یخــوام مــ یتــاب صــدا بزنــه، نمــ یکنــه، اســمت رو ب

 .تنش مرگشونو بخوان يسلول ها یکه حت کنمیم ياون موقع مطمئن باش کار

 یرو مــ نیهمــ د،یب کشــنشســتو ســرش رو عقــ   یهســت فیــظر يدســتا يرو دســتش
ــ  ــت، هم ــ  نیخواس ــد رو، حت ــب تن ــد   یت ــب تن ــود ت ــرار ب ــه ق ــاقتش رو   ياگ ــه حم ــه ک باش

 .خواست یرو م نیکنه، فقطو فقط هم يادآوری
 

 :برگشت ستادویدر عمارت ا يجلو راننده
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 !ا؟یخونه  دیایم م،یدیدکتر رس-

 :گفت دویمشوش از جا پر انیک

 !وقت شب نیداخل، کجا برم ا میریم-

ــ محمــد ــ  يســر یعل ــا اخــم وارد شــد، ه ــه ظــاهر  نیــوقــت حــال ا چیتکــون دادو ب ــاب ب ارب
 !بود دهیمتشخص رو نفهم

 :گوشش گفت ریرو دوباره تو دست گرفتو ز یدست هست انیک

 کمکت؟ ادیبگم صنم ب ياگه خسته ا -

 .تونم یخودم م! یچ ينه خسته  -

ـ ا یهسـت  دم  يدوبـاره هــوا  شـد و  ادهیــپ نیرو گفــت و بـا آرامـش خــاص خـودش از ماشـ     نی
 .هاش فرستاد هیکرده رو به ر

محمـد  ! نشـه  ریغـافلگ  یکـه مـدام هسـت    یتونست خنـک تـر باشـه بـه شـرط      یهوا هم م یحت
ـ   نیـ بـود، ا  دهیاون سـوال رو نپرسـ   انیـ خود از ک یب یعل  کیـ تونسـت تـو جـواب     یسـوال م

 !اطالع بود یبازم ازش ب یعادت شبانه باشه که هست

ــ دلــش ــذاره و فر قهیشــق يخواســت دستشــو رو یم ــا  يادیــهــاش ب ــه دل بکشــه، اگــه ب از ت
 !تعجب داشت يجا دیرسیبه جنون نم ایپنهون کار نیا يهمه 

 
ــه مــرد پــر صــالبت  يســر ــ  یبلنــد کــردو ب اون . شــد رهیــداشــت خ یکــه کنــارش قــدم بــر م

 !بشن؟ کیتونستن بهم نزد یآسمون، م انیبودو ک نیزم

 . کردیعادت م دیاومد، با یاز دستش بر نم يتلخو پس زد، کار افکار
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ــه محــض د صــنم ــا رنــگ نگــاهش صــورت  يجلــو اومــدو خــوش آمــد دنشــونیب  یگفــت، ام
 .بفهمه یکه فقط هست يطور یول! دیبود، خند یصورت

 
 ارم؟یآقا، براتون قهوه ب دیخوش اومد-

 !بپرس یدونم از هست یقهوه؟ نم-

 !نبود يبد زیقهوه چ شنهادینشد اما پ انیباال انداخت، متوجه قصد ک ییابرو یهست

 .صنم ممنون اریب-

بـه حـرف    انیـ کـه ک  کـرد یداشـت راهشـو سـمت پلـه هـا کـج م      .تکون دادو رفـت  يسر صنم
 :اومد

 !کجا؟-

 !گهیبرم لباسمو عوض کنم د-

 اتاقم؟ يایم-

 ؟یواسه چ-

 قهوه بخورم؟ ییتنها يانتظار دار-

 :بردو آرووم گفت کیصورتشو نزد دویهوا خند یب یهست

 .یخوددار باش کمیانتظار دارم  نه، فقط -

  ؟یفهم یدختر جون، کم آوردم م ییجایانتظار ب -

 داشت؟ دنمیمگه جرات نفهم د،یفهم یم

 .ییزور گو یلیبدون که خ نویفقط ا گردم،یاالن برم -
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ــک ــما انی ــت   يچش ــه هس ــو ب ــو م یمخمورش ــدوخت ــل  ونی ــک عس ــه دل   یمردم ــماش ت چش
 یهسـت  يز کـم کـرد، انگشـت اشـاره شـو جلـو      فاصـله رو بـا   دویـ مچ دستشـو قاپ . شد نیریش

 :گفت يگرفتوبا لحن قلدرمابانه ا

 .يخودت قبولم کرد نم،یمن هم ا،یبرو و زود ب-

 .حماقت دخترونه لعنت فرستاد نیتو دل به ا دویگز یلب یهست
 

ــ  یصــندل يرو ــودو خودشــو تــاب م قــدم بــر داشــتو  نــهیبــا طمان یداد، هســت یننــو نشســته ب
 دیکــه ســف يا شــهیش يقــرار بــودو بــا اون عروســک کوچولــو يرشــد، حــاال چطــو کشینــزد

 پوشم شده بود مدارا کنه؟

 !به دور از انصاف بود نیا

ــ انیــک نیــدونســت از ا یداد، نمــ رونیــتــو جــاش جابــه جاشــدو نفسشــو منقطــع ب  یکمــ  یب
ــرا یحتــ صــشیتشخ!!! دونســت یخوشــحال؟ نمــ ایــمتنفــر باشــه  یتــاب بــه ظــاهر مــدع  يب

 !شده هم سخت بود یعاف يمار خورده  انیک
 

کـه پـا تـو اتـاق گذاشـت بـه شـکر         نیتـرك وارد شـد، امـا همـ     يبا دوتا فنجـون قهـوه    صنم
 .کردیرو نوازش م یداشت با نگاهش هست انیخوردن افتاد، ک

 يرو يمحــو يخنــده  یواشــکیزد، بــاز  رونیــگذاشــتو از اتــاق ب زیــم يرو رو ینیســ عیســر
 .اومدن یا بهم مصورتش نشست، اون دوتا از نظر اون واقع

 :کردو گفت يتک سرفه ا انیمحض رفتن صنم ک به

 .سرد دوست ندارم يقهوه  ،یهست ایب -

 .روش گرفتو تکون داد يقهوه رو جلو یهست
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 .رمیخوام برات فال بگ یبخور، م -

 .صورتش نشست يرو قیعم یهوا اخم یب انیک

 ؟ياز خرافات متنفرم، حاال تو از کجا فال قهوه بلد -

ـ فقـط   یعنی ودبلدنب تونسـت   یهـم نداشـت امـا مـ     یبـود، مهـارت خاصـ    دهیشـن  یـی زایچ کی
 .کنه يوارد باز انیک يرو يجلو ينطوریخوادو ا یرو که م ییزایچ

 .زانو زد انیک يپا يموهاشو تو دست گرفتو آرووم جلو نیپائ

ــه ــما  ب ــق چش ــتر يعم ــخ شیخاکس ــ  رهی ــه م ــد،انقدر ک ــما   یش ــه چش ــس کن ــت ح  يتونس
 .اون شده یزنانگ مردش حاال محسور

 ؟یکارو بکن نیا يخوا یواقعا م -

 ؟یترس یم -

 !؟یچ يترس برا -

 .انیک یسرگرم هیفقط ! دونم ینم -

 .شد رهیخ یهست يکردو باز به چشما کیتلخو به لباهاش نزد ظویغل يقهوه  انیک

 .گرفت یهست يشد قهوه رو جلو نیکه سنگ نگاهش

ــن ــا دنیش ــه آ  ییحرف ــب ب ــدهیراج ــانیه ن ــ ج ــته مــ    یخاص ــته ؟ گذش ــا گذش ــت ام  یداش
 !کنه کشیتونست باز به جنون نزد

دو خـط   یـی فنجـون طال  يشـد، رو لبـه    رهیـ درشـت تـه فنجـون خ    زویـ ر يبه دونه هـا  یهست
ــودو  ییبــده، بــاال صیرو تشــخ ییشــکال کیــتونســت  یحــاال مــ د،یکشــ یفرضــ هــا خــوب ب

 .زیانگ اسیکشدار و ق یها بد، لب زد با لحن ینیپائ

ـ ب یسـتاره مـ  عـالم   کی -  ،یخـوش شانسـ   یعنـ یدرشـت، سـتاره هـا     زویـ ر يسـتاره هـا   نم،ی
 .انیکه محقق شده، منظورش به من ک یمداوم،انتظار طوالن یخوشبخت
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 .ساعت چرخوند يفنجون رو در جهت عقربه ها د،یگفتو خند نویا

بحــث  یموضــوع کیــو ســر  شــنیدور هــم جمــع م یمیقــد يدوســتا نم،یــب یجــام مــ کیــ-
بطــور عادالنــه تــو  يو مســئله ا يدار شیدادگــاه درپــ کیــو هــم هســت، تــراز کیــ کــنن،یم

 .شهیاون دادگاه حل م

! دونسـت  ینمـ  یلحـن هسـت   ایـ تلـخ شـبانه بـود     يقهـوه   ریتنـد شـد، تـاث    انیـ قلب ک ضربان
 :باز اومد یهست يصدا شد،یم کیذهنش داشت به اوج نزد شیاما تشو

ـ تاج بـزرگ، نشـون از   - ـ   راثیـ م کی وقـت بهـش فکـر     چیکـه هـ   یراثـ یمداره،  یبـاور نکردن
ـ    کیـ گـل،   يحلقـه  ! يکرد ینم ـ ب یحلقـه گـل م کـه هنـوز برطـرف نشـده، از      يغصـه ا  نم،ی

 .که از گوشتو پوست خودت یطرف کس

داشـت کنتـرلش کنـه     یکـه بـه زحمـت سـع     ییفنجـون زدو بـا صـدا    ریـ ز یدسـت  یعصب انیک
 .دیغر

 .مزخرفاتو نیتمومش کن ا -

 گم؟یدرست م شهیط به پدرو مادرت ممربو ان،یک ستیمزخرف ن نایا -

 :شدش گفت دیکل يدندونا ونیبا دست سرش رو گرفتو ازم انیک

 !افته یب يترسم دوباره اتفاق بد یم ،یبرو هست-

 !!انیک یول -

 .بــــرو ،یبرو هست -

ــاق ب دویکشــ یینفــس پــر صــدا یهســت ــ انیــرفــت، حــال ک رونیــاز ات  دیــفهم یرو خــوب م
 .ادیبه خودش بتا  کردیم يکار دیبا یول
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 گـه یاون مـردو تـو ذهـن مجسـم کـرد، حـاال د       يحـال نشسـتو دوبـاره چهـره      یتخت ب يرو
 .بود دهیترمه د شیحتم داشت عکس اون مردو قبال پ

رو ازش  یبــه ترمــه و همــه چــ زدیــوگرنــه همــون موقــع زنــگ م! وقــت بــود ریــکــه د فیــح
ـ  د،یپرسـ  یمـ  ـ  چـاره یزن ب ومـد یدلـش ن  یول شـد تـا صـبح هــم     یمـ  دیشـا ! خـواب کنـه   یرو ب

 !صبر کرد
 

ــا کنــار گذاشــتن تمــوم قطعــات ا   کیــذهــنش  امــا ــلحظــه هــم آروومــو قــرار نداشــت، ب  نی
 !که تصورش هم ممکن نبود گرفتیشکل م يزیپازل چ

ـ  دیـ تکون دادو چشماشـو بسـت، با   يسر وگرنـه افکـار موهـومش تـا خـود صـبح        دیـ خواب یم
 !داشتن یدست از سرش بر نم

 
 

طـاق بـاز شـدو چشماشـو     ! آشـفته، دل درد داشـت انگـار    يواب هـا بـود، پـر از خـ    يبـد  شب
ـ     ـ     دهیرسـ  یتنگ کـرد، بـاالخره صـبح لعنت شـدو بـه سـاعت روبـرو      زیـ خ میبـود، تـو جـاش ن

 .بود 7 کیانداخت، نزد ینگاه

ـ نبـود،   یانـداخت، مشـکل   یشـدو بـه دوروبـر نگـاه     بلند ـ راسـت ز  هی دوش آب رفتـو تـن    ری
 مشیزودتـر تصـم   دیـ با! ترمـه رو کـرده بـود    يخسته شـو بـه آب سـپرد، چقـدر دلـش هـوا      

 .اومد رونیدادو ب تیدوش بودو باالخره رضا ریز یساعت مین کرد،یم یرو عمل

 .ستادیا نهیآ يجلو دویپوش يا رهیخنک ت لباس

 "حاال وقتش بود؟ یلعنت"خم شدو شکمشو چنگ زد  د،یرکشیدلش ت ریهوا باز ز یب

ــنمو ــکن ص ــدا زدو مس ــاعت   یص ــه س ــاز ب ــورد، ب ــاهخ ــداخت، از  ینگ ــود، 8:30ان ــده ب رد ش
 .ترمه رو گرفت يرو برداشتو شمار یگوش
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 .دلش آرووم گرفت دیچیپ یگوش يترمه که تو يصدا

 ؟یخوب یسالم مامان-

 سالم قربونت برم، خوبم؟ صدات چرا گرفته؟ -

 ؟يدیشد عکسو د یخوبم، چ ستین یخاص زیچ-

ــه ــود د ترم ــاز خ ــ روزی ــا هم ــرز ج  نیت ــه م ــت ب ــاالن داش ــون م ــ ین ــدا د،یرس ــا ص ــه  ییب ک
 :لرزشش محسوس بود گفت

 !ممکن ریغ نیتونم باورکنم ا یمادر، اما خب نم دمیآره د -

 .زودتربگو کنمیشده مامان؟ خواهش م یچ -

ـ   یباشـه هسـت   يتشـابه ظـاهر   کیـ تونـه فقـط    یمـ  گم،یالبته بازم مـ  - کـه   یهرچـ  یجـان، ول
 .محرابو مهتاب يبود، بابا بزرگت، بابا کینزد رخانیهست به ام

ــدن ــت  ای ــر هس ــچرخ یدور س ــا د،ی ــود  نی ــن نب ــا! ممک ــاب نمــ  نی ــآورد ا یرو ت ــال  نی مح
 !ممکنات بود

ــ  یگوشــ ــرفــت، ا یاهیاز دســتش ســر خــوردو چشــماش س ــه   نی ــود بعــد اون هم حقــش نب
 !عشق، حقش نبود نیاز ا ییحاال جدا ییتنها

گذشــت تــا  يا هیــچنــد ثان د،یشــن ینمــ یجــواب چیهــ یولــ زدیــرو صــدا م یمــدام هســت ترمــه
 .به خودش مسلط بشه کمیتونست  یهست

 .خوبم مامان، نگران نباش -

ــ یجــان؟ فکــر مــ یچطــور نگــران نباشــم هســت - تــونم حــالو روزتــو درك کــنم؟  ینمــ یکن
! نبــود یآدمــ نیخــان همچــ ریــام کــنم،یم يتــا حــاال دارم خودخــور روزیــاز د شــهیبـاورت نم 

 ! دوستشون داشت یلیبودن، خ تیزنو بچه هاش تو اولو شهیهم
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 :دوباره ادامه داد دویکش قیعم یآه ترمه

کــه هــر بــار بــا  يهــا تیــاحتمــاال اون مامور نمیــب یمــ کــنمیخــوب فکــر م یامــا خــب وقتــ -
 !ستیماجرا ن نیربط به ا یب رفتهیبهونه م یبهونه و ب

 ! دونم مامان جان ینم گه،یبوده د ينطوریحتما هم -

 ؟یکن کاریچ يخوا یحاال م -

 !شمیم ونهیدارم د رسه،یبه ذهنم نم يزیچ -

 !دادن نداشت يدلدار يبرا يزیواقعا چ د،یکش یکرد و در دل آه ینچ ترمه

 .کرد یکوتاه یحوصله خداحافظ یب یهست

 يرو یاز جــا بلنــد شــدو دســت! بــود ختــهیبهــم ر یدل ترمــه خــراب بــود، بــاز همــه چــ حــال
تــر  میوخــ کــردیورش رو مکــه تصــ يزیــاتفــاق از چ نیــاوضــاع بــا ا د،یقلــب پرتپشــش کشــ

 !شده بود

 .ستادیترمه ا يبه دست جلو اومدو روبرو ینیس دهیسع

 ترمه؟ دهیشده؟ چرا رنگت پر یباز چ -

 .ختهیبهم ر یدوباره همه چ! عدهیبگم س یچ -

 .دیترمه رو چسب يگذاشتو بازو نیبرنجو زم ینیس دهیسع

 !دختر ایریگیحرف بزن ترمه، غمباد م -

 ؟يبود دهید رویام فرستاد، تو که عمو امعکس بر هی یهست -

 بودم، چطور مگه؟ دهیخب، آره د -

و  نـه یبیبـوده م  انیـ کـه مـال پـدرو مادرآقـا ک     یمیعکس عمـو رو تـو اتـاق قـد     یانگار هست -
ــ دهیــتــو آلبــوم مــن د نجــایقــبال عکســو هم! ادیــبــه نظــرش آشــنا م ــود، م خواســت مــنم  یب

 .خودش بود دهیکنم، سع دشیتائ
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 :باال دادوگفت ییابرو دهیسع

 !نبود یآدم نیهمچ رخانیممکن ترمه، ام ریغ نیا -

 !ستیدور از ذهنم ن يذار یاما اتفاقاتو که کنار هم م! شدیمنم اول باورم نم -

 :به ابروش داد و گفت ینیچ دهیسع

 دونسته؟ یمهتاب م یگ یم یعنی -

 يالبــد بــرا ب،یــکشــور غر هیــبــره تــو  شــهیکــه بلنــد نم یبــه هــر حــال الکــ! ســتین دیــبع -
 !گهیداشته د یلیدل هیخودش 

 اون دوتا عاشق همن؟  یگفتیمن، توکه م يخدا يوا -

ـ  یخـراب، اگـه اصـل مـاجرا رو بگـم هسـت       نیحال منم از همـ  - ـ  شـه، یطـور نـابود م   هی  یحرف
 !پاشه یاز هم م گهیجور د هیهم نزنم بچه م 

بــده کــه  يدلــدار ترمــه رو کــردیم یحلقــه زده بــودو ســع دهیســع اهیســ يتــو چشــما اشــک
 .دیاز راه رس امیت

 :مضطرب جلو اومد گفت امیت

 ؟یکنیم هیگر يخواهر دوباره دار -

 .ستین يزینه قربونت برم، چ ؟یخوب زمیسالم عز -

ـ  دهیسع ـ از ت "فتـاده ین یاتفـاق "کـردو بـا گفـتن     يمحـو  يخنـده   هی خواسـت تـا ترمـه رو     امی
 .ه اتاق خوابشون رفتو دروهم بستب امیبلند شد و همراه ت عیتنها بذاره، خودشم سر

 جان؟ امیت یخوب -

 !شهیمشکوك م شتریکه ب ينطوریا ده؟یشده سع یدوباره چ -

 ســتیکــه قــرار ن دونــهیروش حــرف بــزنم، وگرنــه م يخواســتم جلــو یفقــط نمــ دونم،یــم -
 .ازتو پنهون بمونه يزیچ
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 .دوخت دهیتکون دادو نگاهشو به سع يسر امیت

 شده؟ یچ نمیخب حاال بگو بب -

 ...فرسته و  یترمه م يبرا یعکس هی روزید یجان، هست امیت -

قبـل تـو هـم     شـتراز یهـر لحظـه ب   امیـ ت يمـاجرا و اخمـا   یبـاق  فیـ شروع کرد بـه تعر  دهیسع
 !روزگار بود يو نامرد یانصاف یته ب نیا رفت،یم
 

 دویبـده لبـاس پوشـ    رییـ شـو تغ  نـده یآ تونـه یچقـدر م  مشیکـه تصـم   نیـ توجه بـه ا  یب یهست
 .زم رفتن کردع

 .خبر داشت یاون قطعا از همه چ د،یدیرو م ایبرد عیسر دیبا

ــا  یحیتوضــ يصــنم سرســر بــه ــ ایــبرد يخونــه  ریمســ یســاعت یتاکســ کیــدادو ب  شیرو پ
 .گرفت

 .در زد شیخدمتکار شخص الیکه ل شدیآماده م مارستانیرفتن به ب يداشت برا ایبرد

 بله؟ -

 !دیمهمان دار د،یخان ببخش ایبرد -

 ! مهمون -

بپرســه در بــاز  يزیــاز حضــور مهمــون ناخونــده، بلوزشــو چنــگ زدو تــا خواســت چ متعجــب
 !دیرو تو قاب در د یشدو هست

 ؟!یهست یکنیم کاریچ نجایا -

 .باهات حرف بزنم دیبا ا،یکارت دارم برد -

 روزگار یخواست تا تنهاشون بذاره، دوباره نحس الیکردو از ل یپوف ایبرد
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نداشــتن، امــا  يزیــهــاش جــز دردســر بــراش چ يدوروبــر انویــرفتــه بــود، کاونــو نشــونه گ ،
 !دردسرا بود نیوابسطه ا بیعج

 زده؟ يچه گند قهیشده، باز اون عت یچ نمیبگو بب -

 ؟یدونست یتو م -

ــبرد ــا ای ــت يبازوه ــرد رو  یهس ــورش ک ــت و مجب ــ  يرو گرف ــل راحت ــ یمب ــم  ن،یبش خودش
 :دیاشه پرسآرووم ب کردیم یکه سع یکنارش نشستو با لحن

ــای؟ مــن تقر!جــان یخبــر دارم هســت یازچــ - ــه چــ ب ــه ک یهم ــا  دونم،یــم انیــرو راجــب ب ام
 !رو ینه همه چ گهید

 .یدونستیمطمئنم تو م یول -

 !حرف بزن خب دونستم؟یرو م یچ -

 .پرصدا کویستریه د،یخند یهست

ــک نکــهیا - ــو انی ــم د  يعم ــن احمق ــا م ــده ســتو از قض ــهیبن ــرد ون ــق م ــه  يوار عاش ــدم ک ش
 !محرمم

 !ممکن بود ریغ گهید نیباال رفتو نفسش گرفت، ا ایبرد يابروها

 !عاشق برادر زاده ش بشه تونهینم انیک ،یمحال هست -

 .باز قهقهه زد ستادویبلند شدو ا یهست

ــنارو - ــب س ــالب ییاوف عج ــور! یج ــت يچط ــبرد نشینوش ــ  ا؟ی ــزن؟ م ــرف ب ــت یح  نیخواس
 ن؟یبرس یبه چ

 يمســخره ا ي جــهینت نیچطــور بــه همچــ! ســتیممکــن ن نیــا گمیدختــر؟ مــ يشــد ونــهید -
 !يدیرس
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 نطــوریبــوده و هم انیــکــه پــدر ک یعکــس کســ ا،یــبرد دمیــمــن عکــس اون زنــو مــردو د -
ــوداحمقش، مــ     ــونم داد، خ ــودش نش ــدرم، خ ــدر پ ــت چــ  یپ ــه؟ مــ   یخواس ــت کن  یرو ثاب

 سوال ببره؟ ریرو ز تشیتونه کل انسان یکه م فیخواست ثابت کنه انقدر کث

 یشــدن يزیــچ نیمطمــئن بــود کــه همچــ! شــدیتکــون داد، بــاورش نم يشــوش ســرم ایــبرد
 !بود ختهیبه هم نر نطوریا يخود یهم ب یهست یول ست،ین

 ؟يدید یچ قایدق نمیکن بب فیدرست تعر -

ـ   یبا ذهن یهست ـ       یآشـفته و لحن ـ برد يبـرا  شـد یثابـت تـر م   یکـه هـر لحظـه لـرزون تـرو ب  ای
 !نبود يتو حالت عاد گهیداد، اما د یحاتیتوض

 !يریاز هوش م يدار ده،یپر یلیرنگت خ یخب باشه،کاف یلیخ -

 ...دارم، دارم شم،یم ونهیمن دارم د ا،یمزخرف نگو برد -

ــت ــونیپ يرو یدس ــق  شیش ــت، ش ــاش از زور سوزشــ  قهیگذاش ــعم یه ــار   قی ــال انفج در ح
 !آدم چقدر تحمل داشت کیبود، مگه 

ـ  عیکاناپـه دراز بکشـه و سـر    يکمـک کـرد تـا رو    ایبرد سـرم بـراش    کیـ خواسـت تـا    الیاز ل
رو بــه مــرگ شــده  یحــال یاز زور ضــعفو بــ یبــار بــود کــه هســت نیچنــدم يبــرا نیــا! ارهیــب

 ياتفـاق آخـر   نیـ مجبور بـود بـازم بـه خـودش لعنـت بفرسـته، هرچنـد کـه تـو ا          ایبود و برد
 !نبود میرقمه سه چیواقعا ه

باعــث شــده بــود جســمش رو گرفتــه بــود  بــونشیکــه از صــبح گر یبــا مشــکل یعصــب فشــار
 .باشه، هرچند که روحش هنوزم قصد نبرد داشت شهیشکننده تر از هم

 خواد آزارم بده؟ یچرا م ایبرد -

ــ - ــ...سیه ــاش، م ــوا یآروم ب ــد  يخ ــتن ب ــه کش ــو ب ــارت خ ؟يخودت ــیفش ــائ یل ــر  نیپ دخت
 !جون
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 !ایبرد ستیبرام مهم ن یچیه گهید -

 ؟يبشنو انویک يحرفا يخوا ینم یعنی -

 .نداشت تو صورتش زل زد یکه حس یاق بلند شدو با تنبر یهست

 ببخشمو سکوت کنم؟ يواقعا بازم انتظار دار -

 .اونو حرفش رو بزنه يبذار دیبا گمینه، اما م -

 .ایخدا شمیم ونهیدارم د -

کـرده بـود سـرمو وصـل کـردو از اتـاق        تیکـه بـه عضـالتش هـم سـرا      یبا تنش عصـب  ایبرد
 .اومد رونیب

 
 .انفجار بود يگرفتو هر آن آماده  انویک يشماره  عیسر

 ا؟یبرد ییالو، تو -

 .نجایا ایدرمون، زود بلند شو ب یو دردب ایو مرض، برد ایبرد -

 ام؟یکجا ب! یگیم یچ -

 .من، زود باش يخونه  ایب -

 !اونجا؟ امیب دیبا یچ يبرا -

 .دهیسرم داره جون م ریمن ز يتو خونه  نجایکرده ت االن ا زیچون عز -

 هوا رفته بود؟ یب یشده بود که هست یاز جا کنده شد، دوباره چ انیک قلب

 کنه؟یم کاریتو چ شیپ یهست! یزنیحرف م یاز چ -

ـ  ،يجـواب بـد   دیـ تو با نویا - ـ کـه ا  يکـرد  یدوبـاره چـه حمـاقت    نیبب روزو  نیـ دختـر بـه ا   نی
 !حال افتاده

 .رفتیم شیداشت خوب پ یباور کن همه چ! یگیم یفهمم چ یمن که نم -
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 . گهید ختهیرو بهم ر یکه همه چ يزد يگند کیدوباره ! انیکنم ک یباور نم -

 .بگو يزیچ هی کنمیخواهش م ه؟یحرفش چ -

 ؟يعکس پدرو مادرتو نشونش داد یچ يبرا -

 خته؟یبهم ر ينطوریاون عکس ا يبرا -

 !کنهیش م ونهیکه اون داره د دهیفهم ییزایاز قضا چ ر،ینخ -

ــه برد فیــرو تعر یهمــه چــ یز پشــت گوشــتونســت ا ینمــ انیــک  کیــگفــت تــا  ایــکنــه، ب
 .کنهیم فیرو براش تعر یو همه چ رسونهیخودشو م گهیساعت د

 :باشه گفت ایبرد نکهیا الیزنگ خوردو به خ شیمحض قطع تماس دوباره گوش به

 .کمیصبر کن  ایبرد امیدارم م -

 .الو سالم -

 د؟یبفرمائ! سالم -

 درسته؟ دیشبا انیآقا ک دیشما با -

 د؟یبله خودم هستم، بفرمائ -

 .امیت م،یهست ییمن دا -

 بود؟ يبله، خوشبختم، امر... آهان -

 گم؟یدرست م! ختهیبهم ر یانگار دوباره همه چ -

 !شمیمتوجه منظورتون نم -

 افته؟ یم یاونجا داره چه اتفاق ان،یرو به مادرش گفته آقا ک یهمه چ یهست -

 .تو هم رفت انیک ياخما

 مادرش گفته؟ يرو برا یچ یهست -
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ــادرتون، هســت  - ــدرو م ــورد عکــس پ ــ یدرم ــدرتونو م ــ ! شــناخته یپ ــدر ب ــور انق ــر  یچط فک
 ن؟یعمل کرد

ـ تـن ک  يسـلول هــا  تمـوم  ـ نــبض م انی ـ ا یپـس هســت  زد،ی ـ بــودو برد دهیـ رو فهم نی داشــت  ای
 !کردیبازخواستش م نیهم يبرا

 !چطور ممکن شهیباورم نم -

 .پدرتون رو شناخته یشده و هستممکن  دینیب یحاال که م -

 اون از کجا پدر منو شناخته؟ -

 .نیکنیشترمیفقط مشکالتو ب ينطوریا ان،یکنار آقا ک نیرو بذار يپنهون کار -

 نیــزد یحــدس نمــ یعنــیمعلــوم ترمــه عکــس پدربزرگشــو بهــش نشــون داد بــوده،   خــب
 افته؟ یب یاتفاق نیممکن همچ

روازش  يزیــچ گــهیدوســت نداشــتم د زود بهــش بگــم،   یلــیخواســتم خ یخــودم مــ  -
 !رو بفهمه یهمه چ ينجوریا کردمیواقعا فکر نم! کنم یمخف

ــاون  - ــاد هی ــر ع ــت،ین يدخت ــویا س ــاال با گــهید ن ــا ح ــت ــفهم دی ــدگ د،یباشــ دهی ــا اون  یزن ب
 .اعتماد نکنه یچیکرده که به ه يکار

 رمــویم تــاده،فین ینبـود، بعــدم حــاال کـه اتفــاق   يواقعـا قصــدم پنهــون کــار  یدونــم، ولــ یمـ  -
 .دمیم حیرو براش توض یهمه چ

 ازدواج کنه؟ شیناتن يقراره با عمو نیبهش بگ نیبر نیخوا ینکنه م -

ــوم کــه - ــ ! معل ــه چ ــاب هم ــت  یمهت ــود، هس ــه ب ــرام گفت ــوده  یروب ــد خون محــراب و  يفرزن
 !مونه ینم یترمه ست، پس مشکل

ــ  یگرفتــ میتصـم  - کنــار  دشیــجد ينـواده  اون تـازه تونســته بــا خو  ؟یاون دختـرو نــابود کن
 پناه تر بشه؟ یکه هست ب ینیکنه از ا يکار يخوا یم داکنه،یگذشته شو پ ادویب
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 ؟يسراغ دار يراه بهتر -

ــا     - ــو عشــق قطع ــردار، شکســت ت ــو دســت از ســرش ب ــواده ش برگردون ــه خون ــو ب آره، اون
 .شهیتر فراموش م عیسر

 !تونم یعشقمو فراموش کنم؟ من نم نیخوا یازم م -

 .یتون یم یباش یعاشق واقعاگه  -

 .هستم -

 .پس فراموشش کن -

کــه خنجــر شــدو قلبشــو خــراش داد، تماســو قطــع  یکالمــ رهیــبگ دهیکــرد نشــن یســع انیــک
 .راه افتاد ایبرد يسمت خونه  عیکردو سر

ــبرد ــار ای ــاال يچنــد ب ــود،    یســر هســت يب ــق برگشــته ب ــو ســکوت مطل ــار ت ــودو هرب ــه ب رفت
 .سمتش حمله ور شد دیسبرافروخته از راه ر انیک یوقت

 هان؟ یرو جمع کن يکه زد يگند نیقراره ا ياحمق، حاال چطور ي کهیمرت -

 !بارونم کن ریبذار از راه برسم بعد ت -

 !يدار يمنو هم باز یتو حت شه،یباورم نم! انیک شهیباورم نم -

ــه ا ا،یــدر کــار نبــود برد يبــاز -  تونســتم کــه یخواســتمو نمــ یواقعــا نمــ یکــی نیــراجــب ب
ــ ــدگ  یحرف ــداب زن ــوم گن ــزنم، تم ــه االن دار یب ــن ک ــیبیم يم ــهینت ین ــته  ي ج ــون گذش هم

 !منحوس

 ؟!خبرم یهست که من ازش ب یچ گهید ؟یزنیحرف م یاز چ يدار -

 کشـــن،یم دكیـــکـــه اســـم پـــدرو مـــادرمو  ییاز اون زنـــو مـــرد، از اون آدمـــا یـــیخبرا -
نفــرت  نیــا ا؟یــبرد يبشــنو يخــوا یمــ گــهید یچــ! منــو نــابود کــردن یکــه زنــدگ ییهمونـا 
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ــو رگــو پوســت مــن ر  ــع نداشــت  شــهیت  یکــرده، منزجــرم از حــرف زدن در موردشــون، توق
 به دردام اضافه کنم؟ گهیدرد د هیکه با اون حالو روز اسف بارم، تازه 

ــ - ــاال چ ــ   یح ــته؟ چ ــرت برگش ــه نظ ــده ک ــت   یش ــه هس ــارو ب ــه اون عکس ــده ک ــون  یش نش
 ؟يداد

رو  یکـه داره خودمـو هسـت    یـی گذشـته و رازا  تمـوم  دیـ نشـده، فقـط حـس کـردم با     يزیچ -
 !ایخسته م برد ياز پنهون کار گهید زم،یبر رونیدونه دونه ب کشه،یبه جنون م

ـ   میاوضاع وخ - ـ   يکـه بخـوا   یتـر ازاون ـ   گـه ید یهسـت  نبـار یا ،یدرسـتش کن  ینـ یب شیقابـل پ
 !ستین

ــم - ــرکم  کــنم،یرو درســت م یخــودم همــه چــ دونم،ی ــنم انقــدر عاشــقم هســت کــه ت  مطمئ
 .نکنه

 .دهیبر ییهمه دروغو درو نیاز ا... دهیبر ان،یک دهیاون بر! انقدراهم مطمئن نباش -

 :تکون دادو گفت يمستاصل سر انیک

 !بمونم دواریام کمینابودم نکن، بذار الاقل  گهیتو د ایخسته م برد -

 !ستیکارساز ن گهیخشونت د ،یفقط قول بده آرووم باش ده،یخواب -

 .خواد یسر سوزن آرامش م هیندارم، دلم  توانشو هم گهید -

ـ برد  ي هیکــه شــب يزیـ خــودش چ انیــکنــار رفـت، کنــار رفــت تـا ک   دویکشــ یقـ ینفــس عم ای
 .زدو از نو بسازه یم رونهیو
 

ـ    نیـ تـو ا  کـرد یشـد، حـس م   رهیـ خ یتخت نشستو به هسـت  يرو الغـر تـر    یچنـد سـاعت حت
 .دا بود لعنت فرستاددر نیا يهمه  یکه مسبب و باعثو بان يزیبه چ! از قبل شده

  "هوس"
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ـ    سرشو دوبـاره   یبـاز نفـس کـم داشـت، زنـدگ      د،ینفـس کشـ   یهسـت  يموهـا  نیجلـو بـردو ب
 !خواست انگار یم

ـ  هینبـود، مـات مـات، شـب     نیریشـ  گـه ید شیجـون برگشـت، نگـاه عسـل     یب یهست گـرد   کی
 !مسموم

 خوره؟ یمن محرمتم حالت بهم نم ؟یکن يبا بردار زاده ت عشق باز ياومد -

ــضب ــد غ ــو يب ــو گل ــک يت ــائ انی ــاال و پ ــت،یم نیب ــرا   رف ــت ب ــوز نداش ــوز مج ــا هن آزاد  يام
 .شدن

 .یدوستت دارم هست -

 .من ازت متنفرم یول -

 .یستین -

ــت ــه رو از رو یهس ــدو مالف ــب  يبلندش ــس زد، ش ــودش پ ــرده  هیخ ــ يم ــود   یمتحرک ــده ب ش
 !که از گور بلند شده

 .دیکوب انیک ي نهیورم کرده تو س یسرو صورت با

ـ بشـم، با  دیـ اگـرم نباشـم با   ان،یـ خفه شو، خفه شـو ک  - ـ  ياز تـو  دی متنفـر بشـم، حـالم     یلعنت
 گم؟یم یچ یفهم یم ،یپست یلیخ ،یفیکث یلیخ خوره،یازت بهم م

 .دست گرفتو تکونش داد يرو تو یهست فیمچ نح انیک

 !یشیم مونینکن دختر، بدجور پش تیقصاص قبل از جنا -

 .یلعنت مشینم مونیپش شم،ینم مونیپش -

 .کرد یصورت هست کیتب زده شو جلو بردو نزد يلبها انیک

ــ ــبــه ثان یول ــو تمــوم غــرورش پ يدرد بــد دهینکشــ هی ــچیت  يرو یچشماشــو بســتو دســت د،ی
 .دیکش سشیصورت خ
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ـ انـداخت، با  یتنـگ شـده بـه هســت    يبـا چشـمها   ینگـاه  ضـعفو سـکوت بــه    شـد، یم يجـد  دی
 .خورد یدردش نم

ـ     يرو انـداختو از  یتـن هسـت   ریز یدست کـر کننـده    یهسـت  يغـا یج یتخـت بلنـدش کـرد، ول
 :جلو اومد یهست يصدا نیبه محض شند ایبود، برد

 ان؟یک یکنیم یچه غلط يدار -

 ينطــوریا گــهیرو تمــوم کــنم، د یهمــه چــ شــهیهم يبــار بــرا کیــ دیــبا ا،یــبــرو کنــار برد -
 .شه ادامه داد ینم

ــت ــرا     یهس ــتن ب ــه داش ــرد ک ــا م ــه اون دوت ــه ب ــدون توج ــد يب ــ مون ــه م ــنش چرتک  ینو رفت
 !ثمر بود یما تالشش ب کرد،ایتقال م کشدویم غیانداختن، مدام ج

 .زد رونیشدو از خونه ب روزیپ انیسرم ک آخر

ــت ــتاب رو یهس ــا ش ــندل يرو ب ــ یص ــ   نیماش ــودو روح زخم ــن دردآل ــرد، ت ــا ک ــت یره  یهس
 .اون مرد بود يدستا ریحاال اس

 !بود دهیند یرفتن که تا حاال هست یم ییبود، بازم جا يا گهید ریمس ر،یمس نبارمیا

ــ بــود کــه  یکــاهگل يخونــه  کیــاون نخلســتون بلنــد،  ونیــشــهر م يتــو حومــه  ییجــا کی
 !داشت ادیروزا مهمون ناخونده ز نیا

 
 ينـا  چـاره یدختـر ب  د،یرو کشـ  یخونـه پـارك کـردو دسـت هسـت      اطیـ رو تـو ح  نیماشـ  انیک

 .هم نداشت یتاب یب ينا گهید یراه رفتن نداشت، حت

ــاره بغلــش کــردو ســمت در ورود انیــک ــاد، نع يدوب ــا اون  مــهیراه افت ــه ب زن خــدمتکار خون
ــ ــورت س ــه    اهیص ــا لهج ــدو ب ــو اوم ــطرب جل ــوخته ش مض ــ يس ــک ظشیغل ــب  انی رو مخاط

 :قرار داد
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 .نیسالم آقا، خوش اومد -

 :دیپرس يتوجه به زن با لحن سرد یب انیک

 پوران کجاست؟ -

 .آقا دهیخواب -

 .دیرو با خودش کش یکون دادو هستت يفقط سر انیک

 شیبــ یهســت يچشــما. دیــبــه در کوب يبــا پــا ضــربه ا ســتادویهمــون اتــاق منفــور ا يروبــرو
ــود تصــوراتش  يکــه منتهــا دیــدیرو م يزیــچ ریحــاال روبــروش تصــو! از حــد گشــاد شــده ب

 .بود

 فـو یلـرزون سـمت جسـم نح    ییفاصـله گرفـت، بـا قـدما     انیـ جمـع کـردو از ک   روشـو ین تموم
 !قاب بزرگ نداشت يتو ریبه تصو یشباهت چیرفت، زن ه رزنیپرنجور 

 .انداخت ینگاه انیمغمومو پر درد به صورت کبود شده ک برگشت،

 !زن مادرت تو؟ نیا -

ـ  مرد ـ ! بـود انگـار   دهیشـده بـود، فروپاشـ    لیاز گـردو غبـار تبـد    یمغرور حاال به تل فاصـله   یب
 .هق هقش گوش آسمون رو کرکرد يزانو زدو صدا

 .از جا پا شدو نعره زد ختهیپردردش افسارگس يها هیگر ونیهوا م یب یول

ـ  یعنـ یمـادر   سـه، یقد یعنـ یمـن مـادر نــــدارم، مـادر      سـت، یاون مـــادرم ن  -  یمظهـر پاکــــ
غرورمــو ازم گرفــت،    يآرامشــمو ازم گرفــت، همــه     يو آرامـــــش، امــا اون زن همــه    

 .افت کشوندرو به کث میهست يهمه  د،یآرزوهامو ازم دزد يهمه 

چــروك  يگلــو يرو یجــون زن، دســت  مــهیحملــه ور شــد ســمت جســم ن    د،یــغر بــاز
 .خوردش گذاشت

 !يریرو بگ يکه ازش زاده شد ینفس کس يبود، بخوا نیهم دنیجنون رس به
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آخــر  يروبـرو شــوك زده بــه نفـس نفــس افتــاد، اگـه تــو لحظــه     يصــحنه  دنیــاز د یهسـت 
ـ  يدستاش دسـتا  قتـل هـم بـه بخـت      اهیسـ  هیکـرد، حـاال سـا    یرو لمـس نمـ   انیـ ک يزده  خی

 .خورد یم وندیپ انیک اهیس

 !شیکش یم يدار ان،یولش کن ک -

 .رو نجس نکنه ییجا گهید فشیبذار نفس کث ره،یبه درك، بذار بم -

 !خوام یمن مرد قاتل نم کنم،یالتماست م ان،یک کنمیخواهش م -

 رزنیــپ يزده  رونیــحدقــه ب از ينرمــو نــا مطمــئن کنــار رفتــو چشــما انیــلــرزون ک يدســتا
 .بسته شد

ــت ــر یهس ــ  عیس ــتگاه اکس ــو رو  ژنیدس ــار تخت ــا يکن ــف يلب ــده  دیس ــتو   يش ــوران گذاش پ
 .گرفت انویک يدستا

 .کشهیآخرو م يبذار تنها باشه، داره نفسا ان،یبلند شو ک -

ــ انیــک ــار د کی ــ   گــهیب ــد شــد، ول ــه اون دوختــو از جــا بلن پاهــاش  ینگــاه نفــرت زده شــو ب
 !ل محکمو استوار نبودمثل قب گهید
 

ــوش ب  خــدمتکار ــت برگشــته مش ــبخ ــتادهیدر ا رونی ــود، م س ــتیب ــ دونس ــت  یوقت ــا هس آق
 !بود نیخواد، شرط حضورش هم ینفساشم نم يصدا

ــه ــض د ب ــونیمح ــوده ا دنش ــس آس ــ ينف ــمت پ دویکش ــس ــور رزنی ــ  يرنج ــه ه ــت ک  چیرف
 !کنهیهمه زجرو عذابو تحمل م نیداره ا یچ يدونست چرا و برا یوقت نم

 
 .نشست یچوب ياز اتاقا و خودش رفتو لب طاقچه  یکیرو برد سمت  یهست
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کشــنده  یخشــم ادویــصــداش از زور فر د،یپــر نبضــش کشــ   يهــا قهیشــق يرو یدســت
 . زدیحرف م دیوقتش بود، با گهید یخشدار شده بود، ول

ــو ه - ــ یچــیت ــ ینم ــاوان کثافتکــار ! یهســت یدون ــن دارم ت ــ يهــا يم ــده ا کی ــس  يع رو پ
ـ        یخواستم تو زنـدگ  یمکه ن دمیم منـو   يتـو حـق نـدار    یشـون باشـم؛ امـا بـه اجبـار بـودم، ول

ـ اجـازه نم  گـه ید ،یناخواسـته هـا ازخـودت محـروم کنـ      نیبه جرم ا بـه مقصـودش    یکسـ  دمی
 .برسه و من بشم پل عبورش

ـ      یهست  يمـرد  يرمـق چشـم دوخـت بـه لبهـا      یاشک چشماشو باپشـت دسـت پـاك کـردو ب
 !ر حال انفعالواقعا از درون د کردیکه حس م

ــدان - ــراد  الی ــود، ب ــرادرم ب ــ  يب ــراش جــون م ــه ب ــود، نزد  یک ــودم ب ــل معب ــدادم، مث ده  کی
امـا   ،یو همـه جـا دنبـالش بـودم، هـر جـا کـه تصـورش رو بکنـ          شـه یسال ازم بزرگتر بود، هم

 !دونستم چرا فقط ممنوعه بود یجا ممنوعه بود، نم کی

 .دیلرزیم انیک يچشما د،ینگاهشو باال کش یهست

ــ ــ هی ــو   د،یآن ترس ــدو جل ــد ش ــتاد،یروش ا يبلن ــت س ــا يرو یدس ــ  يلبه ــورمش کش  دویمت
 :گفت

 !يلرز یم يدار ان،یولش کن ک -

 کشــم،ینفــس م کیــروزنــه کوچ کیــســال فقــط دارم از  25 شــم،یبگــم، دارم خفــه م دیــبا -
 !تونم ینم گهید دم،یبر گهیانتقام، اما د يروزنه 

 گــهیذاشــت حــرف بزنــه، اون غــده د یمــ دیــپــاش زانــو زد، با يتــرس خــورده جلــو یهســت
 .بزرگ شده بود يادیز

 کردم؟  کاریچ دمیبار اون صحنه رو د نیاول يبرا یوقت یدونیم -

 .زد یم يدادو قهقهه  یپاره کردن، سرش رو تکون م ریکه زنج ییها ونهید مثل
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 ؟يدید کیکرده رو از نزد یکه خودکش يساله ا ازدهی يتا حاال پسر بچه  -

 !تنش رو چنگ زده بود يتموم سلول ها یمنقبض شد، دست یتسرهس پشت

ـ  يپسـر بچـه    هی - ـ قـرص خـورده،    مارسـتان، یبـرن ب  یسـاله رو مـ   ازدهی تعـداد نـامعلوم،    هی
ـ  دن،یـ نجاتش م ـ   سـت، ین گـه ید یاتیـ ح گـرده، یبرنم گـه یاون مـرده، د  یول جـونش   یجسـم ب

ــرو م ــر د ارنی ــه، پس ــه،یحــرف نم گــهیخون ــق،  زن ــکوت مطل ــس ــاد یردگجــور افســ کی ! ح
ـ  شـه، یهـا شـروع م   تیـ ممنوع ده،یـ شـده م  دهیـ اتفـاق شـوم د   هیروانپزشک خبراز  پسـر   یول

ــ  ــت برنم ــداره، د یدس ــادرش    دنی ــرادرو م ــا از ب ــحنه ه ــاره اون ص ــدوب ــور اعت کی ــج  ادی
ـ بـراش، کـم کـم دا    شهیشبونه م هـم   گـه ید يآشـنا  يرابطـه هـا بـه آدمـا     شـه، یبـاز تـر م   رهی

ــ  رســهیم ــه روز عص ــ انیو پســر روز ب ــر و ب ــط ک  یزده ت ــل فق ــر از قب ــات ت ــهیثب ــا رو رج  ن ه
 "حس انتقام"وجودش را ببافه  يحس مرموز تو ات زنهیم

ــود، اماک  یهســت ان،تنیــک کیســتریه يهــا لــرزش ــرزه درآورده ب ــه ل ــرو هــم ب اصــرار  انی
 :به ادامه داشت

 یفقــط قربــان ره،یــتونــه انتقــام بگ ینمــ فیآدم ضـع  کیــبــود،  يقــو دیــانتقــام با يامـا بــرا  -
 یرو کـه مـ   یو هرچـ  شـه یبشـه، منسـجمو مطمـئن، بـزرگ م     يقـو  کنـه یم یپسـر سـع   شه،یم

ــه دســت م ــخــواد ذره ذره ب ــرا ارهی ــا از هــر دو  يروز يب ــه توانشــو داشــته باشــه ت ــا  يک اون
ــ يجلــو ییهــوی نویریحــس شــ کیــتــو همــون روزا، روزگــار  ره،یــانتقــام بگ ذاره،  یروش م

ضـربه بزرگتـر درسـت از همـون نقطـه،       کیـ امـا   کنـه، یکـه فعـل انتقـام رو کمرنـگ م     یحس
 رســه،یرو نــداره، روز موعــود م دنیارزش بخشــ ایــدن نیــتــو ا يزیــچ چیهــ کنــهیمطمئــنش م

رو جــز بــه جــز بــه تنــو روحــو اون دوتــا  دهیکــه کشــ یــیکــه قــراره دونــه دونــه زجرا يروز
 کنـه، یآخـر نقشـه هاشـو نقـش بـرآب م      يلحظـه   يزیـ چ کیـ صفت وصـل کنـه، امـا     وونیح
ــ ــچ کی ــاورا يزی ــا يم ــوم حس ــو ما  يتم ــته، ت ــده گذش ــه ش ــتجرب ــپ هی ــو دای ــردن ه  یتیک
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هـاش حاضـر بـه خـاطر      يداره کـه بـا وجـود تمـوم بـد      یمـ  شینفر پا بـه زنـدگ   کی! گمشده
 .برگرده شیزندگ میتصم نیاز بزرگتر یاون حت

 
 . دل کند یکاهگل يدادو از طاقچه  رونیپر صدا ب نفسشو

ـ م ـ اون همــه حــس بــد، م    ونیـ عطــش داشـــتن اون   ،یو دلخــون  يدلخــور اون همــه   ونیـ
 :زدو گفت مهیخ یهست يعروسک، حاضر به اعترافش کرد، رو

ــ  - گذشــت، نبودنــت،  یاون بچــه، اون پســر، اون مــرد، فقــط و فقــط بــه خــاطر تــو از همــه چ
عطاشـو بـه    ن،یـ باشـه، اگـه تهـش بشـه ا     نیـ تونـه تـه مـاجرا ا    ینمـ  سـت، ینداشتنت، حقش ن

ــه و م یلقــاش مــ ــبخش ــم ره،ی ــه چــ و رهی ــ یهم ــا یرو م ــه خ ییذاره واســه اون ــیک ــیخ ،یل  یل
 !کردن يدرحقش نامرد یلیاز خ شتریب

ـ  گـه ینبـود، د  يمبـارزه ا  ينـا  گـه یکه تموم شد، بـاز فاصـله روکـم کـرد، د     حرفش  ينـا  یحت
 !تفکرم نبود

ــک ــ انی ــت   یم ــس هس ــت، لم ــقش رو، د   یخواس ــب عش ــو، ت ــرم نفسهاش ــهیرو، ه ــا گ  دیش
 !هم نبود یتسلط

 :لب زد یگوش هست ریشده بود، ز کیرا به انتها نزدماج گهید حاال

 .با تو ندارم ینسبت خون چینفسم باور کن من ه -

 .انیک يچشم دوخت تو چشما زد،یم يکه رو به کبود یبا صورت یهست

 .فقط مجبورم! ستمیمن نامرد ن یهست -

ــ يرو تــو قهقــرا یگفتــو هســت نــویا هــا ر یکیتــو تــار رویــت نیفــرو بــرد و آخــر یادراکــ یب
 .کرد

 .تونم محرموو معشوقه م بدونم یوقت نم چیمن ه ،یستیتو دختر محرابو ترمه ن -
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ــدام ــت ان ــمفون  یهس ــار س ــود  یانگ ــه ب ــرگ راه انداخت ــوج ! م ــنش م ــوردو رو یت ــ يخ  نیزم
 !بود یفرود اومد، شوك بزرگ

ــاورکردن ــا ب ــا   نی ــوم باوره ــرف از تم ــره مــ     يح ــش نع ــود، دل ــاملموس ترب  یگذشــته ن
 !خواست یمرگ م دمیخواست، شا یخواست، هق هق م

 
حرفاشــو  دن،یــدیشــده بــود، چشــماش تــار تــار م کیــعــروقش بــه صــفر درجــه نزد انجمـاد 

ــنگ  ــوزم س ــا هن ــود ام ــوچ   نیزده ب ــخ پ ــس تل ــو از ح ــود، ممل ــا یب ــ ،ییو تنه ــبا یول ــد  دی بلن
 !دادیادامه م يچطور دیهمه درد با نیدلش مالش رفت، حاال با ا. شدیم

ــهــا ا بــار ــود، هســت دیــصــحنه رو د نی ــبعــد از  یب ــایتقر یتــنش عصــب کی ــ ب  یبــه حالــت ب
 .دیرسیم یهوش

ــن ــهین ت ــ يجــونش رو از رو م ــد کــردو رو نیزم ــ يبلن ــو ب ــه ا یگلوش ــوا بوس ــاش  يه زد،ک
 .بود دهیتحملش به انتها رس گهیواقعا د! شدیتموم م یهمه چ

داده کــه ممکــن بــود رخ  يزیــتوجــه بــه چ ینبــود، بــ ییصــدا چیاومــد هــ رونیــاتــاق کــه ب از
 .قطعا نگران کننده تر بود یهست تیزد، وضع رونیباشه از خونه ب

ــو ــندل يرو اون ــ یص ــورت   نیماش ــرو ص ــا س ــوند و ب ــا رو   ینش ــرده پ ــرق ک ــاز   يع ــدال گ پ
 .گذاشتو راه افتاد

 
بـه جـون    راهویحرفـو بـدوب   یبشـه و کلـ   ایـ خواسـت دوبـاره دسـت بـه دامـن برد      ینمـ  دلش

 انیــرســوندو وارد اورژانــس شــد، بــه لطــف ک مارســتانیب نیتــر کیــبخــره، خودشــو بــه نزد
 .سرم رفت ریدوباره ز یشدنو هست جیبس مارستانیکل ب عیصدوق بودن سر

 :گفت يجلو اومدو با لحن تند فتیبود که دکتر ش ستادهیدر اتاق ا يجلو
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ـ   یـی حتمـا بال  دیبا نش؟یرآوردیانقدر د چرا  یبـه حـالش مـ    يفکـر  کیـ اومـد تـا    یسـرش م
 ؟يکرد

 م؟یوخ یلیخ تشیوضع

 .بشه cbcعیسر دیبا! میهست یتوپنینداره، مشکوك به ترومبوس یخوب اوضاع
 

 !ذاشت یدلش م يکجا دیبا گهید نویا خت،یفرو ر انیجون ک يمونده  ته
 

 !افت پالکت داشته؟ یچ يبرا آخه

 ن؟یشما خبر نداشت یعنی

 رو؟ یچ

 !نیدینفهم يزیچطور تا حاال چ. ستین روزیمال امروزو د! کهنه ست يماریب نیا

 !نداره يماریب چیه يسابقه  یممکن، هست ریغ

ــاال ــواهد با  احتم ــه ش ــا توجــه ب ــب ــوروث دی ــ یم ــه، ه ــت رو چیباش ــ يوق ــنش ب ــدل یت ــار  لی آث
 رو تجربه نکرده؟ یهوش یو ب یحس یموقع ماهانه ش ب ای ن؟یدیند يکبود

 
 

 !درونش نبود شیرو آت یحلقه شد، اما آب انیک يخاکستر يتو چشما اشک

ــت  از ــرش گذش ــ  "فک ــر ه ــ  چیاون دخت ــت کس ــوم نوجوون  یوق ــت، تم ــویرو نداش  يدردا ش
 یشــکل گرفــت ، اصــال کســ يو پشــتوانه ا یحــام چیهــ یبــ اشییــدخترونــه ش تــو اتــاق تنها

ــنبــود کــه ا ــ نی ــراش باشــه یو مرحمــ نیدردا رو بب ــاب هم نیتــو بهتــر! ب  شــهیشــکلش مهت
 !"باشه یخوب ينه یتونست گز یافسرده همدم درداش بوده که به اونم نم

 .حرفا بود نیتنها تراز ا چارهیب دختر
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 .کردن سیملتهبش رو خ يفرو نداد، اشکاش باالخره گونه  نباریرو ا بغضش
 
 !!!دمینفهم دم،یند نه
 
ـ گفتـو نفسشـو از    نویا  رونیـ بـود ب  نیسـنگ  شـه یش کـه هم  نهیسـ  يقفسـه   ونیـ م ییجـا  کی

 .شد رهینامعلوم خ ينقطه  کیدادو باز به 

 !کس بودن جفتشون یب چقدر

ـ رو خـراب د  انیـ کـه حـال ک   دکتر  کـرد یم یکـه سـع   یسـر شـونه ش زدو بـا لحنـ     یدسـت  د،ی
 :آرووم تر باشه گفت یکم
 

ــاالهم ــیخ ح ــد یل ــم خ    ری ــا عالئ ــاش، حتم ــران نب ــده، نگ ــینش ــه چ  یل ــوده ک ــاد نب ــح  يزی
 ...فقط! ينفهمد

 !دکتر؟ یچ فقط

 ست؟یکه ن باردار
 
ــم ــد،   ونی ــس ب ــه ح ــاون هم ــکوفه  هی ــو يش ــورت يکوچول ــب ک یص ــو قل ــت ــه زد،  انی جوون

 :گفت يبا لحن پر درد دویکش یآه
 
 !کاش بود يا یول ست،ین نه

 !باردار بشه طیشرا نیبا ا دیراحت شد، اون نبا المیخ خوبه،
 
 د،یبــه خــون نشســته ش کشــ    يچشــما ریــســر انگشتاشــو بــاال آوردو محکــم ز    انیــک

 .نداشت یاون تموم يبرا ایدن ينخواستن ها
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ــ مریــم  شیمــاریراجــب بــه ب یحیتوضــ دیبنــدازم، شــا شیپزشــک يبــه پرونــده  ینگــاه کی

 .کنمیکه اومد خبرتون م شیز آزآاآزما ي جهینت! باشه
 
 .نشست یصندل يرمق رو یتکون دادو ب يسر انیک
 
 .متوجه ش کرد ییپا يضرب گرفته بود که صدا نیزم ينوك پا رو با
 

 حالش بد شده؟ دوباره
 
 .شده بود داشیهوا پ یتوقعش ب یب قی، بازم رفحس سربلند کرد یب

 
 .بهش سرم زدن آره،

 !گفت؟ یچ دکتر
 
 :تنگ کردو انگار که تازه مشاعرش به کار افتاده باشه گفت یچشم انیک
 

مشــکل داره  یهســت يدیــتــا حــاال نفهم يدکتــر؟ چطــور یاســم خودتوگذاشــت شــعوریب يتــو
 هان؟

 
ـ  ریـ ع دموضـو  نیـ موجـود ا  طیدونسـت بـا شـرا    یمـ  ایبرد ـ  نیهمـ  يبـرا  ره،یـ زود لـو م  ای  یب

 :پرده به حرف اومد
 

 .بدم حیتا برات توض رونیب میبر
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 !يبد لمیمشت دروغ تحو کی يخوایالبد دوباره م ام،یجا نم چیه من

 !مایهست مارستانیتو ب ینا سالمت ن،یپائ اریصداتو ب انیک

 یپــاپت يبــه تــودســتام خفــه ت کــنم، مـن چقــدر احمــق بــودم کـه    نیخــواد بــا همـ  یمــ دلـم 
 .اعتماد کردم

 .يدیاز چشم خودت د يدید یبدم، وگرنه هرچ حیتا برات توض ایبلند شو ب انیک
 
ـ برد د،یموهـاش کشـ   يال یکـردو دسـت   یاخمـ  انیک شـد در   ینمـ  گـه یشـده بـودو د   يجـد  ای

 .کرد يمقابلش خودسر

رش شـدو کنـا   نشیماشـ  کیـ رفـت، نزد  رونیـ ب مارسـتان یبلنـد شـدو از ب   ایـ توجه بـه برد  یب
 .ستادیا

 
 .بگو حاال

 !چقدر هوا دم داره ینیب ینم ان،یک نیتو ماش نیبش

 .حقتو بذارم کف دستت، زود باش حرفتو بزن تونمیراحتتر م ينطوریا
 

ــبرد ــاز  ای ــه ب ــه از بچ ــا يک ــک يه ــ انی ــ    یحرص ــمت ماش ــو س ــو گرفت ــود بازوش ــده ب  نیش
ــا ــارمیکــرد، ا لشیمتم ــک نب ــرص مغلــوب شــدو بــاالخره رو     انی آرووم  یصــندل يپــر ح

 .گرفت

ــبرد ــ   ای ــولر ماش ــتو ک ــون نشس ــت فرم ــورتش    نیپش ــمت ص ــه رو س ــردو درچ ــن ک رو روش
 .خوردیدرشت م زویر يتکون ها یعصب انیک ياما پا. برگردوند

 :باالخره به حرف اومد دویدور فرمون کش یدست ایبرد
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ــ یعنــی ان،یــدونســتم ک یرو مــ یهمــه چــ مــن بــار اول  يبــرا یوقتــ دم،یــفهم شیچندســال پ
ــ ــتان،یاب آوردش بمهت ــتیم مارس ــرا  گف ــده ب ــرش اوم ــه نظ ــ يب ــر طب کی ــیام ــهیماه یع  ان

ــ یحــالو روز هســت ــد غ شیب ــاز ح ــاد ری ــ! يع ــا يســر کی ــد روز  شیآزم ازش گــرفتم، چن
 یرو داشــت دنشیشـن  طیبعـد متوجـه مشــکلش شـدم، بــه مهتـاب خبــر دادم، امـا تــو نـه شــرا      

 يرو ادهیــخواســتم ز ینمــ ســالها تحــت درمــان بــوده، امــا خــب نیــرو، تمــوم ا لشینــه تمــا
شــدن داشــته باشــه،  يبــه بســتر اجیــنکــرده بــود کــه احت شــرفتیاونقــدر پ شیمــاریکــنم، ب

ـ   نکـه یا ياصـرارم بــرا  یکنـ یپـس فکـر م   خواســتم  یمـ ! بـود  یچـ  يخـودم بــرا  شیببـرمش پ
 يپـس حـق نـدار    ،یاون وقـت نداشـت   يموقـع بـرا   چیتـو کـه هـ    باشـم، مـراقبش   شتریالاقل ب

 .یو حکمم صادر کن یقضاوت کن ینیحاال بش
 

کــرد، اعصــاب  یرو حــل نمــ يزیــکــرده بــودو کتمــانش چ یحــق داشــت، اون کوتــاه ایــبرد
ـ  یپــ يمتشـنجش و شـوك هـا    ـ ا یدر پ شـد کــه بخـواد بـازم هــوار     نیـ چنــد روز مـانع از ا  نی

ــویبکشــه و زم ــ  ن ــدوزه، ب ــم ب ــانو به ــر بغــض   يرمــق مشــتش رو رو یزم ــتو پ دهــنش گذاش
 :گفت

 
 !بشه باردار دینبا گهیم دکتر

 
ـ برد  يتونســت جلــو یطــالبش نبــود، امــا نمــ یکــه کســ ییجــایب يخنــده  د،یــهــوا خند یبــ ای

 .ابروش انداخت نیب ینیچ انیک ره،یخودش رو بگ
 

 حرفم خنده داشت مردك؟ يکجا

 !شهیباورم نم ؟یشرفتیتا کجاها پ انیک
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 .باشه یکه مادرش هست يبچه  هیخوام،  یکامل م یزندگ کیبشه، من  باورت

ــرس ــتم ب    نت ــه گف ــت ک ــاش، به ــران نب ــر، نگ ــاریپس ــه دارم    شیم ــت، بچ ــده س ــرل ش کنت
 .رو نخور یچیه يغصه  ،یشیبابا هم م تیخاص یب يتو ن،یشیم
 

ـ  نویا ایبرد هـم نـوش جـان کـرد، امـا بـاالخره تونسـت         یمرضـ  دویـ هـوا خند  یگفتو دوباره ب
 .بشونه انیصورت ک يرو يبند میلبخند ن ایلوده باز نیبا ا
 

هــم  ایــشــد، برد ادهیــپ نیاز ماشــ دویاز تــه دل کشــ یراحــت ترشــده بــود، آهــ الشیــخ حـاال 
 .تنهاش نذاشتو همراهش شد شهیمثل هم

 
ـ از اتـاق ب  يخـانم دکتـر خـوش چهـره ا     دنیکـه رسـ   یاتاق هسـت  کینزد اومـدو سـالم    رونی
 .اکردیبه برد يدار یمعن

ـ  تیمشــکوك از وضــع  انیــک  يتــو  يزد، علــت اون ســتاره هــا   یاومــده چشــمک  شیپـ
 !دونست یچشماشو نم

 .رفت یسمت تخت هست انیک يتوجه به کنجکاو یب ایبرد اما

ـ فـرو رفتـه بـودو برد    یقـ یتو خواب عم یهست اما  انویـ ک ي رانـه یمچگ ينگـاه هـا   دیـ فعـال با  ای
 .آورد یتاب م

 
 !منو؟ يپسر، خورد چته

 برم سراغ دختره؟ ای یزنیحرف م خودت
 

 .تگف يبلند سیشدو ه کشیدستپاچه نزد ایبرد
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 !شنوهیببر، حاالم صدات

 !مگه يبشنوه، جوون چهارده ساله ا خب

 .زشت من با پدرش نشستو برخواست دارم کنم،یخواهش م انیک
 
 .زد يتک خنده ا انیک
 

 ؟يعاشق شد هه،

 کردم؟ جرم

 !دونم ینم

ــ ــو  یول  يدختــر بچــه  هیــرو؟ عاشــق  تییوضــع ینــیب یکمتــره، مــ یکــیمطمئنــا جــرمم از ت
ــاله  ــده س ــا يهف ــارجن ــ یزك ن ــد  یب ــا ش ــم    يدســتو پ ــو راستشــو ازه ــت چپ ــوز دس ــه هن ک

تنــدتو خــاموش کنــه، آره  شیبتونــه آتــ یتــا هســت ییبــدو دیــحــاال حــاال با ده،یــنم صیتشــخ
 ...شازده

 
ــبرد ــ ای ــت موقع یم ــدونس ــرا یخــوب تی ــردن پ یشــوخ يب ــک ــا ک دای ــرده، ام ــنک ــدر  انوی انق

تـر کنـه، الحـق     نیریبـراش شـ   الاقـل زمـانو   کـرد یم یبـود کـه سـع    دهیو عاجز د يدرمونده 
 .تر باشه یمنطق کردیم یداشت سع انمیکه ک

 
ــنگاهشــو بــه برد دویســر رســ یکــه دکتــر هســت کــردیشــون داشــت دوبــاره گــل م بحــث  ای

 :دوخت
 

 !دکتر؟ یینجایا شمام
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 .بنده هستن یمیصم ياز دوستا شونیا بله،

 گم؟یدرست م یدختر خبر داشته باش نیا يماریقاعدتا از ب دیپس با نطور،یا که

 .هست که تحت درمان یخبر دارم، چند سال بله

 گه؟ید يمراقبت ازشون چطور طیکه شرا نیدون یم پس
 

ـ بـه ک  يگفتو اشاره ا نویا دکتر ـ   کیـ خواسـت   یکـرد، مـ   انی اونـو بـه روش    یمبـاالت  یجـور ب
 .کرد یدست شیپ ایکه برد ارهیب

 
ــه ــر م بل ــدکت ــ دونم،ی ــا ب ــر یمنته ــت د شــونیا يخب ــهیعل ــت گ ــه نداش ــه ک ــ يازی ــه توض  حیب

 .تحت کنترل یهمه چ نیاما خب من خبرداشتم، نگران نباش ست،ین

 .کنمیم دیمن فقط داروهاشو تجد ينطوریپس اگه ا باشه،
 

ــبرد ــو ک ای ــر انی ــد    يس ــر بع ــو دکت ــون دادن ــتک ــهیمعا کی ــد دق ي ن ــهیچن ــاالخره  يا ق ب
 .ترکشون کرد

 
چشــم  یســر هســت يهنــوزم بــاال انیــهــم رفتــه بــود، امــا ک ایــگذشــته بــودو برد یســاعت دو

ــ یانتظــار نشســته بــود کــه بــاالخره هســت ذوق زده روش  انیــپلکاشــو بــازکرد، ک نیآرووم ب
 .خم شد

 
 عروسک؟ يشد داریب

 
 .انداخت یزدو به دوروبر نگاه یپلک یهست
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 م؟یمارستانیب بازم

ــچ ــتین يزی ــعز س ــت  زم،ی ــار داش ــت فش ــ  ،یاف ــا ن ــرمت ت ــاعت د میس ــهیس ــوم م گ ــه،یتم  ش
 .میبر میتون یمبعدش 

 
 .ادیتر ب کینزد انیکرد تا ک يبا سر اشاره ا یهست

 
 زم؟یعز جونم

 
 :تکون داد انیکنار گوش ک لبهاشو

 
 .دوست ندارم نجارویخونه؟ ا میبر شهیم
 
 .گذاشت یلب هست يانگشت شصتشو رو دویسرشو عقب کش انیک
 

 ؟يرو دوست دار خونه
 

 .تکون خورد انیدست ک ریز یهست يلبا
 

 .دوست دارم آره

 !؟یچ منو
 

ــت ــما  یهس ــو چش ــو ت ــک ينگاهش ــارون انی ــد، ب ــما  یچرخون ــود چش ــده ب ــتر يش  ش،یخاکس
 .دوباره لباش تکون خورد
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 !دوست ندارم گهیخوام تنها باشم، اتاقمو د ینم گهید
 
 .زد يعقب رفتو قهقهه ا انیک
 
 ؟يشد یحاال راض یذارم تنها باش ینم گهید میبرگرد یجون دلم، وقت يا

 
 !دونستن ته ماجرا مهم نبود گهیتکون دادو چشماشو بست، د يفقط سر یتهس

ـ   یم انویک اون ـ از ا ياگـه قـرار بـود سـر سـوز      یخواسـت، حت ـ دن نی از اون نداشـته   ریـ رو غ ای
 . باشه

 !یبفهم ينطوریرو ا تیوقت دوست نداشتم واقع چیه ،یواقعا متاسفم هست -

خـوام فکـر کـنم     یراجـبش بشـنوم، مـ    يزیـ چ گـه یخـواد د  ینگـو، دلـم نمـ    یچـ یه...سیهـ  -
 !نبوده شتریخواب موهوم ب کیتمومش 

ــک ــردو پ  انی ــو ب ــو جل ــونیسرش ــت یش ــرد، با  یهس ــاش ک ــرو مهمــون لبه ــته ش  دی ــه خواس ب
خــواب  نیــبــود، بــا ا نیخــودش هــم همــ یقلبــ يذاشــت، هرچنــد کــه خواســته  یاحتــرام مــ

 . موند یمحال حال همه بهتر م

شــد  یبــردش خونــه و مــ یرو نــوازش کــرد، مــ یهســت يدســتا يزدو رو يمردونــه ا لبخنــد
ــ    ــو م ــته ش ــاهش و گذش ــتو پن ــرا  یپش ــت ب ــته، ا  يذاش ــون گذش ــهم ــم نی ــر میتص  نیبهت

 .بود میتصم
 

ــ ــو اومــدو دســتا  دنیرســ یوقت ــه صــنم متعجــب جل ــ یهســت يخون دونســت  یرو گرفــت، م
 یــیبــا رنگــو رو انمیــکــرد، ک شیفقــط همــراه نیهمــ يفعــال حــق ســوال کــردن نــداره، بــرا

 .هم پاشون شد دهیپر
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 :گفت ستادویا دنیکه رس یاتاق هست کینزد

 .نیرو جمع کن ببر اتاق پائ لشیرو ببر حمام، بعدم وسا یهست -

 .چشم آقا، حتما -

 :و گفت یرو کرد سمت هست بعدم

 .کارت دارم ایزودتر آماده شو ب یخانوم -

جــه حـــال  کـــه متو انیــ صــنمو فشـــار داد، ک  يکــردو از زور درد دســـتا  یاوهـــوم یهســت 
 .تکون دادو رفت يسر عیخرابش بود سر

 .اعتراض صنم بلند شد يگذاشتن، صدا یکه پا تو اتاق هست نیهم

 !آخه مینگرانت باش دیچرا مدام با ؟يسالم برگرد رونیب يبار بر کیشد تو  -

 گــهید شــمیکــه م ينجــوریا ،یدونیــنشــده، خــودت کــه بهتــر م يخــوبم صــنم جــان، طــور -
 .ستیحالم دست خودم ن

 د؟یآقاهم فهم -

 .کرد خی یتن هست تموم

 !احمق باشه که نفهمه دیبا -

 .تا بناگوشش رفت شیطونیق يلبا دیکه شن نویا صنم

 .بدونه یبه بعد در مورد همه چ نیاز ا دیبا گهیآره د -

 .استرس دارم یکاف يصنم تورو خدا دوباره شروع نکن، به اندازه  -

 !قربونت بشم گمیمگه دروغ م -

ـ   یگـ یتـو م  یه حـاال، اصـال هرچـ   باش -  یسـوت  انیـ ک يموقـع جلـو   کیـ خواهشـا   یدرسـته، ول
 !ایند

 !شدم ریدلم حواسم هست، مگه از جونم س زینه عز -
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 .خوبه، خدارو شکر -

ــت ــ یهس ــاز چنگ ــه ز یب ــب ــ    ری ــش نم ــد دل ــد، هرچن ــام ش ــنم وارد حم ــا ص ــکمش زدو ب  یش
ـ  صـنم همـراهش باشـه، امـا تـرس از دوبـاره       تیوضـع  نیخواست تو ا هـوش شـدن مـانع     یب

 .از مخالفتش شد

ــ ــز یوقت ــ  ری ــنش داغ ــو ت ــده ش آرووم     یدوش رفت ــبض ش ــالت منق ــرد، عض ــس ک ــو ح آب
 .دیچیتو تنش پ يگرفت و حس و حال بهتر

ــاره  نیهمــ امــا ــ انیــک يحرفــا ادیــکــه دوب  ییاز اشــکا شــدیافتــاد کاســه چشــمش پــر م یم
 !ناخواسته

ســهم اون  کـرد یبـاور م  دیـ با دیاشــ سـت، یدونسـت ترمــه هـم مـادرش ن    یمـ  گـه یحـاال د  اون
 !ستین شتریاتاق و اون مرد عاشق ب نیهم ا،یدن نیاز ا

ــو ــرا چشماش ــو ب  يب ــت و نفسش ــه بس ــلحظ ــال د  رونی ــر ح ــه ه ــهیداد، ب ــا گ ــجنگ ين  دنی
بـه وقـتش    یبدونـه، اگـه تـو سرنوشـتش بـود همـه چـ        يشـتر یب زیـ خواسـت چ  ینداشت، نمـ 

 !شد یمعلوم م
 

 :انداختو گفت یبه هست ینگاه صنم

 گلم؟ يبهتر -

 .شیاریباشه سر وقت برام ب ادتیکرد،  دیآره خوبم، قرصامو دکتر تجد -

 !نگران نباش ،یمونه خانوم یم ادمی -

ــه مهتــاب و برد صــنم ــب ــا مراقــب هســت  ای ــود ت ــول داده ب ــیباشــه، خ یق ــرا یل ــود ب  يســال ب
هـم   ییبـاال  مـت ینشـه بـه دوتـا قـرص مخصـوص کـه ق       شیمتوجـه مشـکل اصـل    یهست نکهیا

ــا مد ــردن،یاشــت اکتف ــ  ک ــنم م ــا ص ــا   یام ــوردن اون قرص ــیدونســت نخ ــد یعن ــدن  دیتش ش
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ـ  شــهیهرچنـد هم  ،یمشـکل هســت   یکـه قرصاشــو سـر وقــت بخـوره و هســت    کــردیم يادآوری
ــم د ــهیه ــ     گ ــه پ ــدت ک ــوم اون م ــا تم ــود، ام ــرده ب ــادت ک ــود،   شیع ــه ب ــواده ش رفت خون

 .شده بود شتریموضوع ب نیا يبرا شینگران

 !بگه انیبه ک يزیچ ایبزنه  یبه خودش حرف مایست مستقتون یخصوص که نم به

ــر ب کــردیحــاال حــس م امــا ــورد ب چــارهیاگــه دخت ــ شیمــاریدر م ــر  دیدونســت، شــا یم کمت
 !تونست مراقب خودش باشه یم شتریشدو ب یدچار مشکل م

 !تونه باشه یم یچ میتصم نیدونست درست تر یهنوزم نم هرچند

ـ  یهست  دیـ مغمـوم رو تـوش د   يدختـر  يچهـره   سـتادو یا نـه یآ يحاضـرو آمـاده جلـو    یوقت
ــدازه  یگرفــت، زنــدگ یمیبــا خــودش تصــم ــه ان ــاز یکــاف يب ــا اون ب ــودو غــم و  يب کــرده ب

 .کردیم رییتغ دیبا یهمه چ گهیبود، اما حاال د ختهیغصه هاشو به جونش ر

 .خواستیبرد مطلق م کیخواست مغموم و بازنده باشه، دلش  ینم گهید اون

 "رو انیمال کداشتن تمام و ک"

گذشــته رو کنــار بــذاره و  شــهیهم يبــار بـرا  کیــتکــون دادو بــا خــودش عهـد بســت   يسـر 
 !براش داشته باشه يتازه ا يتونست حرفا یکه م يزیباشه، چ ندهیبه فکر آ

 :کردو رو به صنم گفت یآرووم ي خنده

 .يبر یتون یم گهیممنونم، د -

 ؟يالزم ندار يزیچ گهید ؟یمطمئن -

 .برو به کارت برس ،يلطف کرد ،یرسم زمینه عز -

ـ یرو خ یگـل از گلـش شـکفت، هسـت     صنم دوسـت داشـت، امـا حـاال کـه رفتـارش عـوض         یل
 .دیدیتر م قیاحساس رو عم نیشده بود ا



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 516 

 رونیـ بعـدم از اتـاق ب   ره،یـ خونـه نگ  نیـ آرامشـو از ا  گـه یدعـا کـرد کـه خـدا د     دویکشـ  یآه
 .گفته بودو سرجاش بذاره انیکه ک یلیرفت تا وسا

 
ــهیش ــت و رو   ي ش ــو برداش ــرخ رنگ ــر س ــپر  يعط ــوش اس ــو  يگل ــرد، ب ــوب يک ــم یخ  داد،ی

 گـه یخـوب بـود، حـاال د    یصـورتش پـس زد، همـه چـ     يموهاشـو از تـو   دویکشـ  یقینفس عم
 .وقتش بود

کـه اون تـوش نفـس     ییشـد، دلـش هـوا    انیـ اتـاق ک  کیـ برداشـت و نزد  یمحکمـ  يهـا  قدم
 .خواست یم دویکشیم

 .الزم نبود يخودش گفته بود، پس مجوز انی، کدر بزنه وارد شد نکهیا بدون

ــک ــرو   انی ــت روب ــه دس ــام ب ــره  يج ــاقش ا يپنج ــتادهیات ــت و    س ــدم برداش ــرم ق ــود، ن ب
 .تر رفت کینزد

ــت ــ  پش ــه رس ــرش ک ــت ک   دیس ــمت دس ــرد س ــت ب ــدس ــت، ک  انی ــامو ازش گرف ــو ج  انی
 .دوخت یهست يبرگشت و نگاهشو به چشما

ــت ــاهش عم یهس ــنگ ــد قی ــتر م  "ش ــمات خاکس ــرا چش ــه؟یچ ــ  کن ــرا نم ــونم بب یچ ــت و  نمی
 "ستیممکن ن گهید دنمیآرووم بمونم؟ چرا بدون حس داشتنت نفس کش

 .گرفت و نفسشو فوت کرد یهست يمتعجب، نگاه از چشما انیک

 ؟یلب تر کن يخوا یدختر؟ نکنه م یکنیم کاریچ -

 :کرد و گفت یاخم یهست

 ؟يخور یم یواسه چ گهید! رو نداره يزهر مار نیمعده ت تحمل ا -

 .لبش باال رفت يزدو گوشه  يتک خنده ا انیک

 ؟یپرس یخورم، چرا م یم یچ يبرا یدونیم یوقت -
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 :گفت یلرزون يگرفتن ضربان قلبش رو حس کرد، با صدا اوج

 که نکردم؟ کارکنمیچ دیبا گهیمن د -

! شــده بــود داریــشــد، انگــار کــه کــودك درونــش از خــواب صــد ســاله ب طونیشــ انیــک نگــاه
 :به حرف اومد یآوردو کنار گوش هست سرشو جلو

 ؟!مشکل از کجاست یدون یخودت نم یعنی -

ــد کــردو چشــما یهســت ــپــر آبشــو بــه ک يســر بلن جلــو اومــد و  انیــک يدســتا. دوخــت انی
 .رو گرفت یهست يسرانگشتا

 .نجایا نیبش ایب -

 .تخت نشست يلبه  عیمط یهست

رو نسـبت بـه خـودم     اتـت یهنمـن تـو گذشـته انقـدر بـد بـودم کـه ذ        ؟یهسـت  هیـ چ یدونیم -
 ،يدار دیــبــودم کــه بفهمــم تــو گفــتن خواســته ت ترد يدونــم، انقــدر مغــرورو خــود را یمــ

 ...دونم یمن م یهست

 :اما گفت! شرم داشت دمیداشت، شا دیگفتن ته حرفش ترد يبرا

 یمـ  یخـودمم چـ   رسـه یپسـت بـودم کـه بـه فکـرتم نم      زویـ دونم انقـدر خـدا گر   یم یهست -
ـ انگـار   نه،یادامـه بـدم، تـه دلـم سـنگ      ينطـور یمـن دوسـت نـدارم ا    یخوام، اما هسـت  وزنـه   هی

ــویصــد ک ي ــ  ییل ــبم، نم ــه قل ــتن ب ــازم   یبس ــع داشــتنت ب ــخــوام موق ــنم  کی ــگوشــه ذه  هی
 .برام یتموم باش یوول بخوره و نذاره همه چ يزیچ

داشــت حــرف دل اونــو  انیــرو تــر کــرده بــود، ک یدرشــت اشــک صــورت هســت يهــا دونــه
 .زدیم

 ؟یشیحرمم مم یهست -
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ــویا یوقتــ ــون ک ن ــکــه  ينفــس حــبس شــده ش آزاد شــد، مــرد  د،یشــن انیــاز زب  يروز کی
ــ  ــر ب ــراش مظه ــاد یب ــ ياعتق ــات یو ب ــت از محرم  یثب ــاال داش ــود، ح ــب ــت،یم تی ــ گف  یاز ب

 ممکن بود؟ نمیا شترازیب يزیمال هم شدن، چ دیترد

 ؟یتا اون روز صبر کن یتون یخوام مامان ترمه هم باشه، م یم -

 !میدیانجامش م یتو ذهمه که اگه موافق باش گهید زیچ هی -
 
 "سال بعد 5"

 .نکن سامان جان -

 کنه؟ يپسرمو، بذار باز يکارش دار یچ -

 یمـ  انویـ شـما کـه ک   ره،یـ ترسـم پـا درد بگ   یمـ  کنـه، یم سیمامان جـان دوبـاره خودشـو خـ     -
 !یشناس

 .کنه ير بازمادر، هوا گرمه، بذا ینگران يخود یجان، ب یهست شهینم يزیچ -

ــاز بــه ســامانش تشــر زد، ک  ینچــ یهســت ــود،  يادیــشــناخت، ز یمــ انویــکــرد و ب حســاس ب
ــراش  ــســامان ب ــود، نفســم  يزیــچ کی ــد ب و همــراهش نفــس  گفــتیکــه م یفراتــر از فرزن

 .اومد یم رونیاز ته ته وجودش ب د،یکشیم یقیعم

 اد؟یم یک امیت ییمامان دا -

 .گردهیگفت تا پنج برم -

ــه  ینگــاه یهســت ــ شیســاعت مچــب ــود، نفــس عم گــهیســاعت د میانــداخت، ن  یقــیمونــده ب
 .عرق کرده شو با نوك انگشت خاروند ي قهیو شق دیکش

 .ادیب ییتا دا مینیلب اون تخته سنگ بش میپس بر -
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شــهر گذاشــته بــود،  نیــپــا تــو ا یبــه تختــه ســنگ محبــوبش انــداخت، از وقتــ ینگــاه ترمــه
ــود    ــده ب ــراش ش ــنگ، ب ــه س ــاون تخت ــامن آ کی ــ م ــد ب ــش، لبخن ــوا یرام ــت  ییه زد و دس

 .سامان رو تو دست گرفت
 

 دهیــرو فهم یکــه همــه چــ نیــروبــراش گفــت، ا یزنــگ زد و همــه چــ یهســت یروز وقتــ اون
ــ ســت،یدونــه مــادرش ن یکــه مــ نیــا ســت،ین ییراز مگــو چیهــ گــهیو د هنــوز عاشــقانه  یول

ــد روز  ــتش داره، ش ــ    يدوس ــد ب ــه کالب ــاره روح ب ــه دوب ــش دم یک ــروح ــد دهی ــت د. ش رس
 !يدیو نا ام صالیاوج است ،ماجرا يانتها دنیکه مجاب شده بود به، رس يهمون وقتا

ــا  شــهیهم يو بــرا رانیــخــوان برگــردن ا یکــه مــ نیــگفــت، ا انیــک ياز خواســته  یهســت ب
 !کرد یکنن، ترمه اولش باور نم یاون ها زندگ

 !مزه راه انداخته یب یشوخ کی یکرد هست یم فکر

رفتنشــون رو  خیتــار یوقتــ یامــا هســت! دیــدیهــا م یخوشــ نیــراز اتــ کیــتار گــهیرو د ایــدن
 .شد یگفت و مطمئنش کرد، باور ماجرا براش حتم

ــرش ــت برم دخت ــت،یداش ــ  گش ــا کس ــا ب ــه،   یت ــور اون ازدواج کن ــتش داره در حض ــه دوس ک
 !آروزها وخواسته ها ش بود يکه منتها يزیچ

ــک ــت انی ــتگار  یهس ــه خواس ــقانه از ترم ــه خو يرو عاش ــرد، ترم ــود، دک ــحال ب ــهیش ــ گ  چیه
 .هم نبود یترس گهید ینبود، حت یمانع

ــ  ياز همــه  گــهیحــاال د یهسـت   یو ترمــه چــه نقشــ هیــدونسـت ک  یگذشـته ش بــاخبر بــود، م
ــدگ ــو زن ــرج شیت ــه دونســتن کــل حق حیداره، اون ترمــه رو ت ــرا قــت،یداد ب تمــام  يترمــه ب

 .کردیم تیکفا ایدن کیکمبودهاش 
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ـ  یهست کـه   یهاشـو جبـران کنـه، بهشـون گفـت تـا زمـان        يکسـر ترمـه مونـد تـا تمـوم      شیپ
 .زده نشه یخودش نخواسته از گذشته حرف

ـ برعکس بار قبـل کـه بـه د    یحت خواسـت قبـر محـراب رو هـم      نبـار یترمـه اومـده بـود، ا    دنی
بــه اوج  گــهیدخترانــه بــه خــاکش زد، آرامششــون د يســر خــاکش رفــت و بوســه هــا نــه،یبب

 .بود دهیرس
 

ــن ــر جش ــ  يمختص ــرفتن، زن ــردن، ک  یدگگ ــروع ک ــون رو ش ــش ــه چ انمی ــب ــ  يزی ــه م  یک
 .دیخواست تمام و کمال رس

 یمــ د،یبــه خــاطر رفــتن پــوران تــه دلــش گــس بــود، امــا اونــو هــم بخشــ  یتــا مــدت هرچنــد
 .کنه نییذاشت تاخدا خودش مجازاتش رو تع

ــا داشــتن هســت حــاال ــباهاشــون داشــت، چ يادیــز یکــیکــه حــس نزد يو خــانواده ا یب  يزی
ــد  ــز اون لبخن ــ ياج ــا  یمعن ــس ه ــد عم يدار و نف ــممت ــ ق،ی ــوبش رو   ینم ــال خ ــت ح تونس

 .کنه فیتوص

ــنفســش،  دیکــه شــن يروز ــه  کی ــر  ينطف ــو بطــنش داره، شــد قشــنگ ت ــو ت روز  نیکوچول
 .که حس کرد دوباره متولد شده يخدا، شد روز

اســمش رو هــم همــون لحظــه  یلباهاشــو بوســه بــارونش کــرد، حتــ يرو گرفــت جلــو برگــه
 .انتخاب کرد

 .خواست اسم پسرمو بذارم سامان یدلم م شهیسامان، هم میذار یاسمش رو م -

 حاال از کجا معلوم که پسر باشه؟ -

 .دونم یهست م -
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ــخند یهســت ــه هــا د،ی ــه باوران ــک يب ــه مــرد انش،ی ــه  يب ــک ــدن کی ــود از  ای ــه ب فاصــله گرفت
 .شناختن یکه همه م یانیک

ــاال ــچ ح ــز زی ــ  يادی ــارت و ماش ــتن، از عم ــا نینداش ــ يه ــم   رن ــدم و حش ــگ و خ ــه رن گ ب
ــر ــود يخب ــ. نب ــا هم ــادگ نیام ــ یس ــا یوخوش ــر زرق و   يه ــته پ ــوم اون گذش ــه تم ارزون، ب
 .دیارز یبرق م

بـه آسـمون بلنـد کـرد، خـدا بـاالخره        يمچ دسـت سـامان رو محکـم تـر گرفـت و سـر       ترمه
 .هاشو داده بود يجواب تموم صبور

 "انیپا"
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