
 

 

 : ینکات اساس

 رمان رو نیمثل افسونگر، قرار نبود) ا ییزای(چ نیسرگرم شدن هست یرمان فقط برا هی****** اگه دنبال 

 من و مشکالت دیجد یبا من و دانسته ها نیخوا یاما اگه م ستی... چون براتون مطلوب ن نینخون

 یاساس یرمان فرقا نیا یها تیکنم ... ***** شخص یم هیرو بهتون توص یشکالت گاریبسم اهلل ... خوندن س نیهمگام بش اجتماعمون

 یدختر قبل یها تیمن ... شخص یقبل یدارن با همه رمان ها

 دهیدور و اطرافم د یکه تو یداستان ها از کسان یگرفت، و پسرها یخودم شکل م تیاز شخص شترشیب مین

 بودم ... دهیشن ایو  بودم

 سخته ... دشونیاحساساتشون عقا تاشونیهاش سخت ساخته شدن ... ذهن تیرمان ... شخص نی**** اما ا

 نیکنم ا ی... ازتون عاجزانه تقاضا م میو باهاشون هم گام بش میاونا رو حس کن دی... با میدرکشون کن دیبا

 نی... درک کن نیبخون... همزمان با من  نینیاف شدن رمان نش ید ی... منتظر پ نیمن بخون یرو پا به پا رمان

 پر یمند نقد ها ازیپست به پستش ن ی... برا نیهام ... و نقدش کن تیبا شخص نی... همراه بش نی... حس کن

 ... به نیتک تکشون بذار یرمان من ... جا یها تیشخص یهستم ... خودتون رو لحظه به لحظه جا بارتون

کدوم هم  چینباشن و ه اهیس تامیکدوم از شخص چیکردم ه ی... سع نید یتا چه حد حق رو بهشون م نینیو بب نیریبگ میاونا تصم یجا

 نباشن ... مثل همه آدما ... اون آدم بد دیسف

 ... ادیبه وجد ب بایشاخه گل ز هی دنیبا د دیواسه بچه ش ... شا رهیبم دیعاشق مادرش باشه! شا دیهم شا بده

 !!! پس هم گامدیکنه ... نگاهش بلغزه ... شا نیبشه ... داد بزنه ... توه یعصب یهگا دیاون آدم خوب خوبه شا و

 ... پست به پست ... نیباش

 به یبار شیچیه سمیخوام بنو یکه م یزیکردم، پرس و جو کردم و چ قیرمان تحق نیخط به خط ا ی*** برا

 و نقد نیمطلع باش نیقصد نقد دار ی... پس خواهشمندم ازتون وقت تهی... همه بر اساس واقع ستیجهت ن هر

 ... دید دیکه تو رمان خواه دمیرس یجیکردم و به نتا قی... من تحق نیهاتون اکتفا نکن دهی... به شن نیکن

 یکه اشتباه م نیو بهم با علت و منظق بگ نیکن قیشما هم تحق نیمنو نقد کن قاتیتحق نیاگه قصد کرد پس

 نصورتیا ریهم ممنونم ... اما در غ ایدن کیکنم  یمنت قبول م دهیبه د... من هم  ستین یزیچ نیو چن کنم

 یبرا ی... ول نی... بعضاً جواب من رو هم بخون نیرو بخون گهید یبه صفحه نقد ... نقد بچه ها نی... ** سر بزن نیکن ینقد کردن خوددار از

 ادیز

 ازی... به هم امت نیکه نقد شما هم هست تشکر کن یی... از نقدا نینکن جایخودتون نقد ب یتعداد پستا شدن

 زدن حدس و گمان هاتون ایها  تیکردن با شخص یهمدرد ی... برا نیهم حرمت قائل بش یو برا نیبد

 منت همه رو دهی... من با د نطوریسوال هاتون هم هم ینه صفحه نقد رو ... برا نیمنو انتخاب کن لیپروفا

 یبرا نطوریذارم ... هم یرمان منه و من همه جوره براش وقت م نیتر زیرمان عز نیدم ... چون ا یم جواب

 رو نیکنم تا االن همه ا یشه و فکر م یصفحه نقد اسپم محسوب م یاز نقد تو ریغ زیهاش ... هر چ خواننده

 ... نیشد متوجه



 

 

 شه ... پس ینوشته م جانیه تونم در مورد داستان بگم ... چون همه داستان بر اساس ینم نیاز ا ریغ یزی* چ

 ... نیو ندونستنش غرق باش جانیه یتو دیلحظه خوندنش با نیآخر تا

 فرق داره ... گهید ی... قلمم کامال با رمان ها سمینو یشونزده م یباال یرنج سن ی: داستان رو دارم برا 1 نکته

 شونزده از خوندن رمان ریز نیها پخته تر هستن ... پس خواهشمندم سن تیتر شده ... شخص یاصول فاتیتوص

 کنن ... یخوددار

 رونی... آن را با دو انگشت ب یاز جلد زرورق گارینخ س کی دنیپاکت ... باال پر ریبه ز ی... ضربه ا گاری: پاکت س خالصه

 کشد، یم

 زند یکند، همزمان پک م یاست روشنش م شیکه سرد تر از آتش جهنم زندگ یگذارد کنج لبش و با آتش یم

 و خنک ... طعم گسش اول یشد و قلب او آب یسرخ و داغ م گاریتنش ... سر س ی... با همه رگ و پ قی... عم

 دهنش رو خوش گاریس یشکالت لتریفشارد، ف یدهد و بعد از آن قلبش را در هم م یاش را خراش م حنجره

 شود یکه باعث م یلذت نیا ستیکشد ... اما چ یرا در هم م شیخمهااما همزمان طعم تلخ دود ا کندیم طعم

 کند، همان یشکالت داغ اطرافش را پر م یبنشاند؟ بو شیپلک ها نیب یدوم را محکم تر بزند و خط اخم پک

 یشده ... باز هم پک شیکه سالهاست همراه عطرها ییکرده ... همان بو نیکه سالهاست اتاقش را عطر آگ ییبو

 دهیرا چش دنشیکه لذت کش یکند مگر کس ینم میرا سهم یلذت کس نیشود ... در ا یلذت م ریو باز اس گرید

 یشما! شما که نم یآها»زند :  یم ادی... فر تیواقع یذهنش ... نه تو یزند و باز هم تو یتر م فیرا لط یو درکش کند! پک بعد باشد

 شود؟!! یم تانیگذرد چرا ادعا یدر ذهنم در دلم چه م ستم،یچ ستم،یمن ک دیدان

 من تلخ ی... زندگ دیگذرد؟ سخت در اشتباه یبر من سخت تر م دیرا تلخ تر کن یهر چه زندگ دیکن یم فکر

 و آن یتلخ نیکنم ... ا متانیدر آن سه ستمی... تلخ و پر از لذت که حاضر ن گاریپک س کی یاما به تلخ است

 که هرگز و هرگز با ناجوان یاوست شاه جوانمرد«  میلحظه زندگ نیهمه متعلق به من است ... تا آخر لذت

 نشانده اند و دم به دم یکرس ینشاند ... اما سالهاست خودش را رو یقضاوت نم یکرس یرا رو یکس یمرد

 کشند یم رونیکنند ... جانش را از حنجره اش ب یحلقه م شیدهند ... طناب به دور گلو یاعدامش را م حکم

کبود ...  ی... با پاها زانی.... آو دمتیاز نو ... * د یکنند ... اما باز فردا روز از نو روز یدهند ... عفوش م یم ستیدستور ا لحظه آخر و

 پس ،یاوردیطاقت ن دند،یکش یروحت آزرده بود، روح پاکت را به سالخ

 تو بودن یب یتو وقت یاما پس من چه؟! من چه کنم ب یدی... بر ایدن نیاز ا یتا ببر یآزرده ساخت زیرا ن جسمت

 . از من و از هر چه که تو را نابود کرد ... پس نابودیبر یاما م ستمین چیتو ه یکه ب یدان ینگرفته ام! تو م ادی را

 یخواهم جا ی... پس م یندادم ... شکست ادتیکنم هر آنچه نابودت کرد ... محکم بودن را  یکنم ... نابود م یم

 خواهم زن نباشم ی... م دندیرا که نفست را بر یکنم و ببرم نفس کسان یتو هم زندگ یهم محکم باشم ... جا تو

 که یکه در تنت منجمد شد و جانت را گرفت ... من یخون یتو ... برا یتنه مبارزه کنم ... برا کیخواهم  ی... م

 باشم و ناخالص ریخواهم اس یکه خالص بودم ... حال به خاطر تو و بازگردان آرامشت، م یبودم ... من شاهزاده

... 



 

 

 یبرا ایاز همه و چنگ انداخته به دن دهیمرد خسته و تنها ... بر هیمرده ...  هیداستان  تگرهیروا یشکالت گاری: س مقدمه

 که اون یمبتال بشن به درد دیکه شا یا گهی... نه تنها خودش ... که هر کس د یخودش از هر سقوط نجات

 باشه یسمانیخواد ر ی... با سلول به سلول تنش .... با ذره ذره و قطره قطره خونش ... م دهیو چش دهیکش

 اگه باعث بشه خودش سقوط یره ... حت یو ضاللت فرو م ییکه تو قعر چاه تنها یهر کس دنیباال کش یبرا

 ... کنه

 صدا یب یصدا با

 کوه بلند هی مث

 خواب کوتاه هی مث

 مرد هیمرد بود  هی

 ریفق یدستها با

 محروم یچشمها با

 خسته یپاها با

 مرد هیمرد بود  هی

 که همدمش مونده و یبره از همه ... تنها کس یو اون هم داره م دنیمرد که همه ازش بر هیمرد بود ...  هی

 ها ییتنها نیکه ا یرسه روز یدونه م ی.. اما خوب م. هیاگه مرد بخواد تنهاش بذاره تنهائ یکنه حت ینم ولش

 اهیطلوع کنه ... شب، با تابوت س شیزندگ دیکنار و خورش برن

 چشمهاش یتو نشست

 شد ستاره خاموش

 خاک یرو افتاد

 موندیاش هم نم هیسا

 پشت سرش هرگز

 بود و خسته نیغمگ

 تنها یتنها

 دور و نقدریکه توش غرقه و ا ی... به سکوت طشیساله که خو گرفته به شرا یلیساله که تنهاست ... خ یلیخ

 بشه ... اما گهید یایکه رهسپار دن بهیبراش سخت شده و عنقر دنیغرق سکوت شده که نفس کش برش

 ییبه روش بخنده ... همه کسا ایخنده تا بلکه .... بلکه! دن یخنده ... م یم شهیره ... هم یاز لبش نم لبخند

 بهیکنج لبش ... غر زونیآو شهیخورن ... به شجاعتش و به خنده هم یغبطه م شیبه صبور شناسنشیم هک

 تشنه ی... با لبها بهیتر از صد تا غر بهیبراش آشنان و آشناها غر ها

 چشمه هیعکس  به



 

 

 نهیتا بب دینرس

 قطره قطره،

 آب، قطره آب قطره

 هیتوش فرو رفته  یتشنه قلبش که انگار ریتشنه ... کو ریکو یبرهنه ... تو یگرده ... با پا یگرده و م یم اون

 یهدف بشه ... پوچ م یب یبه هدفش برسه ... وقت یدونه که آخر راهش ... وقت یدونه ... خوب م ی... م دشنه

 هدف ... شدن ... فدا شدن در راه ستیشدن ... ن چیه نیپوچ شدن ... ا نیبه نظرش ا نهیری... و چقدر ش شه

 خواد درک کنه و نذاره یمثل خودش فدا بشه ... م ینذاره کس گهیخواد فدا بشه تا د یفدا شدنه ... م هدفش

 نابود شدن روح یخواد جلو یمثل خودش از درک نشدن زجر بکشه ... روح خودش که نابود شده ... م یکس

 تپش ی... در شب ب رهیرو بگ گهید یها

 طرف، اون طرف نیا

 تا بشنفه افتادیم

 پا ... * یپا، صدا یصدا ... صدا صدا؛

 یشده برا دهیزنه ... زن که نور آسمونه ... زن که نور کهکشونه ... زن که آفر کی یپا یداستان من صدا و

 بمونه ... تا ببخشه و نشون بده بخشش فیشده تا ظر دهیآفر فینوازش ... زن که ظر یکردن ... برا محبت

 هر روز دویخورش یکن ی... تو روشن م یشیآال ی... از جنس محبته ... از جنس خاک و پر از ب ستینس غرور نآسونه ... از ج چقدر

 یریجلد ماه م یهر شب تو تو

 فتمیدستامو محکم تا ن ریبگ

 یریراه م یوقت لرزهیم نیزم

 و شیمارک لوازم آرا نیدتریکه هم سن و سال هاش به فکر جد ییروزا ی... تو یعنفوان جوون یکه تو یزن

 که اونو یزیاز چ رهیگ یم میمرد باشه ... تصم رهیگ یم میهستن تصم گهید زیلباس و هزار هزار هزار چ مدل

 یکه اونو به خواسته اش م یزی... بره به سمت قدرت ... بره به سمت هر چ رهیده فاصله بگ ینشون م فیضع

 نباشه ی... بخواد از جنس مهربون یزن ... لطافت ... پاک یتشه از محبت ... و وق یکه خسته م ی... زن رسونه

 شهیمونه ... دلم با خنده تو گرم م ینم یازش باق یزیچ گهید

 سرد باشه ایکه دن ییروزا تو

 نویا فهممیم کنمیرو حس م تو

 مرد باشه یگاه تونهیزن م هی

 کنه ... که قیبه خودش آرامش رو تزر یداره کس ازیرو پر از آرامش کنه ... حاال ن ایشده تا دن دهیکه آفر یزن

 رو برداره ... فهینح یاون شونه ها یکه رو یفشار بده و هر درد قیپر دردش رو عم یباشه تا شونه ها یکس

 کیشکاف کوچ هی یزن نباشه ... تو رهیبگ میاگه به جبر زمونه تصم یاگه خودش بخواد ... حت یحت زن



 

 

 اگه از یشه و سرشار از محبت ... حت یداره باز زن م ازیبهش ن یکه حس کنه کس نی... هم یزندگ

 زنه ... کی زهیغر نیسال ها و قرن ها فاصله گرفته باشه ... ا احساساتش

 میشیم ریپ نکهیترسم از ا ینم

 رهیمکث م یب یزندگ نکهیا از

 شنیم میساعتا تسل تموم

 رهیتو زمان برعکس م کنار

 فتهیم ایدن هیچشمات عکس  تو

 شهیناز مثل ش یاون چشما تو

 یباش پلکاتو نبند مراقب

 شهیچشمک پرت م هیبا  حواسم

 و شکننده است ... مهربون اما خشن و فیاما ضع یاما سرشاره از احساسه ... قو یداستان من خال زن

 رهیگ یم میزن تصم هیکه  یزمان نهیاز درد و دله ... قلب زن من شکسته و ا زی.. سنگ صبور اما لبر پردرده

 یآرزو نیوجه تشابه داره ... هر دو آماده فدا شدن و منتظر اونن ... ا هیقصه  یتنه بره به جنگ زمونه ... ** با مرد تنها کیباشه و  مرد

 اونهاست یهر دو

... 

 خفن ... یاوففف دستت درد نکنه داداش شهراد ... حال داد -

 و دیکش رونیب فشیک یکه مخصوص پاک کردن دستاش بود رو از تو یدستمال پوزخند زد، از لب تخت بلند شد. شهراد

 بعد کف دستش و بعد هم کل دستش رو با وسواس د،یدستمال کش یرو یکی یکیبسته اش رو  نهیبلند اما پ یانگشتا

 شلوارش رو که کرد. کمربند یبه خونه صبر م دنیتا رس دی... با رهیکرد ... بعد از کارش فقط دوست داشت دوش بگ پاک

 و با صبر فرو کرد ... از گوشه چشم یکی یکیشلوارش  یها نهیبند یبود، برداشت و تو دیکنار تخت ام یصندل یرو

 بدنش نشون یتخت و قرمز یشکم افتاده بود رو ی... ل*خ*ت مادرزاد رو شیمشتر نیتر لکسی... ر دیافتاد به ام نگاش

 یها درد م ینداشت که مشتر یتیکارش بود ... براش اهم نیبدنش هست ... اما ا یداد که هنوز درد ضربه ها تو یم

 خواستن، پس مسلما دوست داشتن ... به ینه! خودشون م اینه، اصال هم مهم نبود درش براشون همراه لذته  ای کشن

 لند شد، نصف صورتشب دیام یو شکمش رو داد تو و سگک کمربند رو بست ... صدا دیچه! ... کمربندش رو کش شهراد

 رفت : یدل بالش فرو م یتو مهیبالش بود و حرفاش نصفه ن یرو

 شد واقعا؟ ! یم ی... شهراد من تو رو نداشتم چ یخدا مردم از خوش یوا -

 اومده بود و رفته بود که خبره شده بود نقدریپوزخند زد ... رفت سمت کنسول بزرگ کنار اتاق ... کارش رو بلد بود ... ا باز

 پوالش هی... بق یشد ... دو تا ده هزار یدست مزد اون م دیام فیک یپول رو برداشت ... طبق معمول پول خوردها فی... ک

 !ارنی یپول ها رو از کجا م نیدرد ا یقشر مرفه ب نیدونست ا یبود ... نم یپونصد یو حت یو صد ییپنجا یپول ها چک



 

 

 پسرش رو پر از پول بیکارخونه دارش بود که شب به شب ج یکه مطمئن بود باد آورده است ... بابا دیدر مورد ام البته

 سه روز یاصال هم مهم نبود هفته ا دیام یرو برداشت ... برا شیکم داشته باشه ... دو تا ده هزار ییکرد که مبادا جا یم

 تنه اش و نییپا شیکه تموم دغدغه زندگ یدی... ام ادیاز خجالت خودش در ب یرو دعوت کنه خونه اش و حساب شهراد

 یو ددر رفتن با دوستاش بود ... واسه اش چه فرق نشیو عوض کردن رنگ به رنگ ماش کلشیرو فرم موندن ه بعدش

 ... شهراد پولشو ومدی یسبز خوشگل از کفش بره ... اصال به چشمش هم نم یایده هزار نیشش تا از ا یهفته ا داشت

 یدوباره چپوند تو فویتولدش ... هه! تولد ... خنده اش گرفت ... ک هیخودش ... هد یپول قهوه ا فیک یچپوند تو برداشت

 دوباره بلند شد، دیام یرو برداشت ... صدا دشیهمون کنسول کاله کاسکت بزرگ سف یو از رو نشیپشت شلوار ج بیج

 بود ... ستادهیهمونطور لخت پشت سرش ا دی... ام دیورد چرخصدا جا خ یکیشده بود ... چون از نزد کشینزد نباریا اما

 فوت کرد و صورتشو برگردوند ... نفسشو

 ... جون مادرت افهیق نیبا ا کلیه نی!! بابا تو با ا؟یتلف کن یمیاون باشگاه قد یخودتو تو یخوا یم یپسر تا ک یه -

 شصت چهل ربدیدونم از ه یتو باشگاه خودم ... کار خودتو بکن ... پورسانتش هم پنجاه پنجاه ... م اینکن شهراد ... ب تیاذ

 باشگام چند تا مدل دادم یکه از تو یدون یهم داره ... م گهید یتایمن پنجاه پنجاه ... تازه مز شیپ ای... بابا ب یریگ یم

 ! تو که دمت گرم ....میکر ایچلغوز  هیها شب افهیبوده ... ق شونکالیهاشون فقط واس خاطر ه یلیتا حاال؟!! تازه خ رونیب

 یپوف کرد ... انتظار دیبغلش و راه افتاد سمت در ... ام ریصدا فقط در حد نشون دادن دندوناش، کالشو زد ز ی، ب دیخند

 دور دیچیتخت برداشت، پ یاز رو یدیخونسرد و کم حرف نداشت ... خم شد حوله سف شهیبرخورد از شهراد هم نیا جز

 شد : شیری... س دیپوش یدر داشت کفششو م یسالن ... شهراد جلو یو رفت تو خودش

 لجباز نقدریتو! پسر هم ا یلجباز نقدری... داداش چرا ا یبترکون یتون یکه داره م یشهراد لج نکن ... بابا تو با هنر پنهان -

 کار کلیرو اون ه نقدری... خوب المصب ا یربدیدو ساله تو ه ؟یاریببه وجود  یتحول هی یخوا یسالته ها! نم ی... س

 خونه مردم واسه خاطر ... یکه فقط بر یکرد

 و یمشک نیماش دنیبزرگشون با د اطیح یپر بود ... تو دیام ی... گوشش از حرفا دیو در رو بهم کوب رونیرفت ب شهراد

 براش مهم رایچ نیبود؟! اما ا یجوون بود پس شهراد چ دیبود پوزخند زد ... اگه ام دهیخر یرال یا برا دیکه جد دیام قرمز

 دیشلوارش کش بیاز ج چشویپارک شده بود ... رفت به طرفش، سوئ دیام نیزرد رنگش کنار ماش 081 ی... آپاچ نبود

 لنگه از هیواست بره سمت در که موتور و خ یکرد، کالهشو گذاشت رو یدر رو باز م دیسوار بشه با نکهیقبل از ا رون،یب

 ستادیا خیکه به شهراد افتاد همونجا کنار در س اینکرد ... نگاه آند یاومد تو ... توجه ایرنگ باز شد و آند اهیدو لنگه س در

 الشیخ ا،یاند دنیاش در رو بست ... شهراد با د گهیکه تو دستش بود محکم کرد و با دست د یدستشو دور کالسور هی... 

 گفت : عیخودش سر د،یکه سکوت شهراد رو د ایبابت در راحت شد، سوار شد و روشنش کرد و گاز داد ... آند از

 !! ن؟یر یم نیسالم آقا شهراد ... دار -

 دندون نما و گفت : یصدا یب ی، از همون خنده ها دیخند

 ... امی ینه دارم م -



 

 

 هول شد و گفت : یول ای... آند میخودش نبود ... تو خونش بود سر به سر دختر جماعت بذاره ... درست مثل شم دست

 منتظرتونه ... دیداخل ... البد ام دییاوا خوب پس بفرما -

 شد و گفت : یجمع کرد، جد پوزخندشو

 ! ؟یشه اون در رو باز کن یم -

 رفت اگه یشده بود ... اگه شهراد اومده بود کجا داشت م جیگ یحساب ای... آند داوریدلش اضافه کرد لطفا اما به زبون ن تو

 جک ثابتش کرد و راه یموتورش رو خاموش کرد، رو دیرو د ایآند یخواست بره پس چرا گفت اومدم؟ شهراد که منگ یم

 قدم رفت عقب ... هیبا ترس  ایانداخت. آند یرفت و به دختر جماعت رو نم یخودش م دیسمت در ... از اول هم با افتاد

 ... تو دلش اضافه کرد : دیترس یازش م یرستانیدب یدختر کوچولو نی... ا دیخند شهراد

 و زهیر یکارم ترسش م یبفهمه من چ گهید یها یلیبهتر بذار بترسه بلکه سرش رو به باد نده ... البته اگه اونم مثل خ -

 .کنه .. یخطر نگاه م یب تیبه عنوان کبر بهم

 جذاب شهراد شده بود افهیکرد ... بازم محو ق یبود و به شهراد نگاه م ستادهیا یگوشه ا یبا اون مانتو شلوار سورمه ا ایآند

 ست؟یمختلط ن رانیکه چرا باشگاه دخترا و پسرا تو ا دیبازم آه کش ست؟یکم بزرگتر ن هی... بازم حسرت خورد که چرا 

 در باز خونه ... هیمونده بود و  یاگزوز باق دیدود سف هیبه خودش اومد از شهراد فقط  یتو فکر فرو رفته بود که وقت نقدریا

 و رفت سمت در که ببندتش ... نیزم یرو دیگند زده بود ... پا کوب بازم

*** 

 پر پشتش یموها یتو یشد ... دست یمجتمع صبا ترمز کرد، کاله رو از سرش برداشت ... داشت از گرما هالک م یجلو

 ساختمون پنج طبقه یبه نما یدر آورد ... نگاه بشیج یرو از تو کیکوچ موتی... ر نییموتور اومد پا یو از رو دیکش

 براق ... رنگ سبز دوست داشت رهیسبز ت ی... مخلوط شده با سنگ ها یکرم یانداخت ... آجرنما بود ... آجرا روبروش

 ذره ذره باز شد ... صبر کرد تا در نصفه باز بشه ... از دیسف ی. در نرده ارو باز کرد .. نگیدر پارک موتی...متاسفانه!!! با ر

 یو چوب قهوه ا بشیج ینداشت ... باز دست کرد تو دنیزود رس یبرا یتونست بره تو، اما عجله ا یگوشه هم م همون

 موتور رو از رمپ ادهیپ ی... در نصفه شده بود ... با پا دشی... گذاشت گوشه لبش و با دندون جو رونیب دیرو کش گارشیس

 به یکه مخصوص موتور و دوچرخه بود پارکش کرد ... از گوشه چشم نگاه یکیکوچ یقسمت نرده ا یبرد و تو نییپا

 تداد پدرش خونه اس ینشون م نیشاهد سر جاش پارک بود ... ا یرنگ آقا دیها انداخت ... پژو پارس سف نیماش گاهیجا

 آسانسور ... دکمه اش رو زد و یبغل زد و رفت سمت در زرشک ریرو گاز گرفت ... کالهشو ز گاریکرد و چوب س ی... پوف

 یتو شهیباشه ... هم نییپا یطبقه ها یخواست سوار آسانسور بشه آسانسور تو یم ی... سابقه نداشت وقت ستادیا منتظر

 چشمش به هی...  هیاومد ... مهم نبود ک نییکه از رمپ پا دیرو از پشت سرش شن ینیماش یبود ... صدا ریپنجم گ طبقه

 چشمش هم به فلش هی...  نهیب ینور اتاقک آسانسور رو م یدر آسانسور بود که ک یقسمت وسط باال یلیمستط شهیش

 یشه؟! باالخره سبز شد ... لبخند زد ... درست همون لحظه دست یسبز م نییبه سمت پا یدکمه کنار در که ک یرو

 دیچرخ عیشونه اش گرفت و سر یحرکت گارد گرفت. دست طرف رو از رو هیاراده با  یسر شونه اش، کام ال ب نشست



 

 

 شونه اش گذاشته بود بلند شد : یکه دست رو یداد مرد یخورد ... صدا چیکه دست طرف پ یطور

 ! یدستمو شکست یشآخ آخ شهراد وح -

 دستش گرفت و با خنده گفت : یدست مرد رو تو عیسر شهراد

 که ... نیدون ی... م دی! ببخشن؟یشما بود ییاِ دا -

 ماساژش داد و گفت : د،یکش رونیدستشو از دست شهراد ب ییدا

 کنم ... یم ییرایبا اسلحه ازت پذ گهیکنم ... دفعه د زیدفعه من تو رو سورپرا هیدونم ... نشد  یبله م -

 و گفت : دیخند شهراد

 طرفا ! نیچه عجب از ا -

 ... نمیعجب به جمالت اومدم باباتو بب -

 داد و گفت : ینظام یسالم ستاد،یروشن شد، شهراد در آسانسور رو باز کرد کنار ا یا شهیش لیمستط باالخره

 کنم ... یخواهش م دیی... اما بفرما ریهرچند با تاخ -

 شونه شهراد گذاشت و هر دو وارد اتاقک شدن ... یت دست روبا محب ییدا

 چه خبر پسر؟ ! -

 برگردوند، دکمه چهار رو فشار داد و بشیج یداد رو تو یدستش گرفته بود و فشار م یکه تو یگاریچوب س شهراد

 : گفت

 جان ... ییدا یسالمت -

 کرد و گفت : یاخم ییدا

 با منم آره ... -

 و شهراد گفت : دنیدو مرد خند هر

 ... دیینفرما -

 ... میفرما یباشه به وقتش م -

 و گفت : ستادیشهراد کنار ا ستادیاتاقک که ا د،یشهراد خند باز

 ... ییدا دییبفرما -

 کدوم شش واحد طبقه چهارم در چیخلوت بود ... صدا از ه یمتر ستیب دوریو به دنبالش شهراد ... کر رونیرفت ب ییدا

 رو در آورد، رفت سمت در و گفت : دشیشهراد کلاومد ...  ینم

 دنده خوبش باشه ... یبابا رو دوارمیفقط ام -

 کفش هاشون رو یهم پشت سرش اومد تو. دو مرد هنوز حت ییدر شد، دا یجلو یکیسرام یرو باز کرد و وارد راهرو در

 شاهد خونه رو برداشت : یداد آقا یبودن که صدا اوردهیدر ن هم

 با کمربند ... نباریبا کفش بره تو اتاقش ... ا فتهی... راه ن ارهیتنه لش بگو، کفشاشو دم در در ب نیزن! به ا -



 

 

 و آروم گفت : دیخند شهراد

 ! ستیدنده خوبش ن یرو ایگو -

 لب گفت : ریو ز دیکش شیجو گندم یها شیبه ر یبا خشم دست ییدا

 ال اله اال اهلل ... -

 و گفت : دیکش ییسه ستاره بزرگ سر شونه دا یرو یبا همون خنده کنج لبش، دست شهراد

 ! هیعیطب زایچ نیکه ا نیدون یتو جناب سرهنگ ... م دییبفرما -

 فرو خورده گفت : یبا خشم و صدا ییدا

 شهراد؟ ! یآخه تا ک -

 و یدر ورود یدرست جلو ییستشوشد ... د ییراست وارد دستشو هینکرد، کفشاشو در آورد و  یتوجه گهید شهراد

 خونه قرار داشت یپنجاه متر ییرایدر بود ... سمت راستش آشپزخونه اپن و بعد از اون پذ یجلو یدو متر یراهرو یانتها

 یکیاون  م،یاتاق شم یکیخورد و دو تا اتاق خواب قرار داشت ...  یراهرو م هی، درست سمت چپش هم  ییرای... وسط پذ

 بود گهید یراهرو هیسمت چپ  ییرایاتاق خونه بود ... آخر پذ نیکتریشاهد و خانومش ... اتاق شهراد هم کوچ یآقا اتاق

 شاهد یرو با آقا ییدا یگپ و گفتگو یشهراد و سمت راستش حموم قرار داشت ... صدا ی... آخر راهرو اتاق ده متر

 مخصوص یبزرگ سورمه ا یها ییباز کرد روش، دمپا، آب رو  ییدستشو ی... جوراباشو در آورد و انداخت تو دیشن

 پاهاشو شست، سفت و محکم ... ییمخصوص بود! با شلنگ دستشو زشیاون خونه همه چ یرو پا کرد. ک ال تو خودش

 شده سیرنگش خوب خ دیسف ی. جوراباییراحت شد که پاهاش خوش بو شده، رفت سر وقت دستشو الشیخ یوقت

 و گوله شون کرد کنار دیآب کش دیاز لک روشون ند یاثر یکم مشتش داد و وقت هی ییدستشو عیبا همون ما بودن،

 دست مشتشون کرد. یدست و صورتش رو هم شست و خشک کرد. بعد از اون، آب جورابا رو گرفت و تو ،ییدستشو

 جا یتو شیرو فرش یها یی. دمپارونیب ییدر آورد که آب توشون بره و رفت از دستشو واریکنار د یبیهاشو ار ییدمپا

 دیپرش پر هیبا  د،یکش رونیب یجاکفش یها رو از تو ییدراز شده دمپا یو با پا ستادیا یپا در یکنار در بود، رو یکفش

 آشپزخونه مشغول فراهم کردن یمامانش تو ،ییرایراحت راه افتاد سمت پذ الی... بعد با خ دشونیو پوش سمتشون

 برداشت، بلند گفت : یبیس وهیاپن و داخل ظرف م یبود ... خم شد از رو ییاز دا ییرایپذ لیوسا

 سالم مامان خانوم ... -

 که گفت : دیشاهد رو شن یآقا ینکرد، در ازاش صدا افتیدر یجواب چیکه انتظارش رو داشت ه همونطور

 ها رو دوباره بشور ... وهیخانوم اون م -

 یشد، اما با نگاه شهراد خودش رو کنترل کرد و باز دست یداشت منفجر م ییمشت شد، فکش هم منقبض ... دا دستش

 شاهد گفت : یزد و رو به آقا بیبه س ی... شهراد گاز دیکش ششیر به

 شاهد ... یسالم آقا -

 دهیچیپ می. شمدیشاهد چرخ ینگاه چپ چپ آقا الیخیب میشم غیکرد ... با ج یوقت بود باباش رو بابا صدا نم یلیخ



 

 

 که به روش باز شده بود ... شییزد سمت آغوش دا رجهیراست ش هیو  دهیپر رونیرنگ نمازش از اتاق ب دیچادر سف یتو

 و گفت : دیرو بوس میشم یشونیبا عشق پ ییدا

 قبول باشه خانوم دکتر ... -

 و گفت : دیغش غش خند میشم

 ورچه شده بود ...... قد سوراخ جوراب م کهیچ هی...  زهیر هیدلم براتون  ییدا یوا -

 نگاشو حس کرد، سرشو باال گرفت و برعکس برخورد سرد بابا و ینیسنگ میکرد، شم ینگاه م میبا لبخند به شم شهراد

 گفت : مامانش

 سالم داداش ... -

 رون؟یاز اتاق ب ادی یبا چادر نماز م یماه نشسته ات ... کس یسالم به رو -

 خاک یعنینگاه غضبناک  نی. ادیفهم یخوب م گهینگاشو د یشاهد رو که حس کرد، نگاش کرد، معن ینگاه آقا ینیسنگ

 ! ریبگ ادی! نصف توئه! مونیو ا نید یب یایح یب یسر تو بر

 نبود که دلش بخواد. پس یزیاصال چ نیشه، و ا یم ریخواهرش تحق یبمونه جلو گهیکم د هیدونست اگه  یم شهراد

 که ی... پس لباس رهیاتاقش شد. قصد داشت اول از همه دوش بگ یراه شییاز دا یبعد از عذر خواه زد و بشیبه س یگاز

 نفره اش و بعد از برداشتن تن پوشش از اتاق هی یتخت خواب فلز یداشت بعد از حموم بپوششه رو ولو کرد رو قصد

 هم نیهم یشد ... برا یم یرخوت خاص و حس سبک هیدچار  شهیدوش هم ریحمام ... ز یراست رفت تو هیشد و  خارج

 مطلق ... یپاک ریآب ... ز ریز قهی! سه دققهیاگه شده فقط سه دق یگرفت ... حت یاز کارش حتما دوش م بعد

 دهیاتاقش ... کاله حوله رو کش یراست رفت تو هیکج کنه  ییرایراهشو به سمت پذ نکهیاومد بدون ا رونیحموم که ب از

 ... رونیب ادیگوشش ب یگوشش و چند بار محکم تکون داد که آبها یحوله کرد تو یش ... انگشتشو از روسر یرو بود

 داد اس ام اس داره ... ینشون م نیزد و ا یهم بود، چشمک م وترشیکامپ زیکه م رشیتحر زیم یرو شیگوش چراغ

 اس ام اس رو باز کرد ... گهیگرفت با دست د یکاله حوله آب موهاشو م یدست از رو هیکه با  نطوریهم

 ... لک پرس ... ی... باتر فال ربدیشکالت تلخ ... ه -

 نشست کنج لبش ، کد رو وارد کرد و جواب داد : لبخند

 ... هیخوب ی... مشتر یشکالت گاریس -

 وقعم هی... تند تند موهاشو خشک کرد و رفت سمت در، اول قفلش کرد که  زیم یرو انداخت رو یکرد و گوش سند

 کنار اتاق کرد ... رفت سمت لباسا یچوب لباس زونیو آو دیکش رونیاتاق، بعد حوله رو از تنش ب یتو ادیهوا ن یب میشم

 زیبلند شد ... خ شیاس ام اس گوش ی... صدا دیبرداشت و پوش یقرمز و سورمه ا یرو با لبه ها دشیسف ی... شورت تام

 ... یسمت گوش گرفت

 ... یشکالت تلخ ... موفق باش -

 که قبل از اومدن نیبراش جور شده بود اونم از نوع فرد اعالش ... ا یرو گذاشت سر جاش ... مشتر یزد و گوش لبخند



 

 

 ی... رفت جلو دیبرداشت و پوش شویذکاوت خودش بود ... شلوار گرمکن سورمه ا ونیمد دیرس یخبرش بهش م یمشتر

 رو دوست داشت ... کلشی... اما ه شهیبود .. به صورتش نگاه نکرد ... طبق معمول هم زاریاش ب افهیاتاق ... از ق یقد نهیآ

 گرفت ... کل عضله هاش برجسته شدن و بهش اعتماد به نفس دادن ... گوریاش انداخت ... ف کهیبه شکم هشت ت ینگاه

 کرده بود ... مشت زد ... به زونیآو که از سقف یبوکس مشک سهیبوکسش رو دستش کرد و رفت سمت ک یها دستکش

 ... مشت ریچشم ام یذهنش پا یبوکس ... اما تو سهیذهنش به دهن سپهر ... مشت زد ... به ک یبوکس ... اما تو سهیک

 پدرش ... مشت زد ... به قهر مادرش ... مشت یقلبش ... مشت زد ... به حرفا یخی... به خاطراتش ... مشت زد به کوه  زد

 که آروم بشه ... بتونه بخنده ... بازم نقدری.. مشت زد به گذشته کورش ... مشت زد ... زد ... زد ... ا اهشیس ندهی... به آ زد

 ستیبخنده ... خسته شد ... دستکش ها رو در آورد و پرت کرد گوشه اتاق ... رفت سمت هالترش ... دو تا وزنه ب بتونه

 یو بر م رونیزدن ب یکردن ... م یبازوش باد م یجلو یشغول شد ... عضله هااونطرفش و م نطرفیانداخت ا ییلویک

 ... و ومدنی یکرد عضله ها کش م یاومد ... دستشو که راست م یکرد داد عضله ها در م ی... دستش رو که خم م گشتن

 ده یشت کنار اتاق ... دمبل هاکرد ... سه تا هشت بار ... هالتر رو هم گذا لیاز نو ... ستش رو تکم یروز از نو روز باز

 هی... کنار بدنش زاو نییآورد سمت پا یبرد باال ... همزمان م یبرداشت ... مشغول شد ... پشت بازو ... دستاشو م شوییلویک

 داد عضله هاش بلند شد و حس کرد عضله یداشت ... وقت یبرد عقب و باز کنار بدنش نگه م یساخت ... م یدرجه م نود

 نقص یب کلیه یاتاقش ... رو یپوستر ها یسوزن دمبل ها رو سر جاشون برگردوند ... چشم گردوند رو یدارن م هاش

 وارینس کار ها ... فقط هجده سالش بود که د تیف نیمردان جهان و برتر نیتر یقو ی... رو یروح اهلل داداش مرحوم

 رو روشن کرد ستمشیاز اونا ... س یکیه خودش هم شد نگذشت ک یزیو چ کلیه یقو یرو پر کرد از پوستر مردا اتاقش

 نتریزد و همه رو با هم انتخاب کرد ... ا یمورد نظرش رو باز کرد ... کنترل ا یقیموس لی... کد عبور داد ... وارد شد ... فا

 .. بازش کرد ... ضربه. دیکش رونیب ییبسته کاپتان بلک از داخل باکس دوازده تا هیرو باز کرد ...  زیم یو کشو دیکوب رو

 رو زبون زد . نشیریش لتری... با دو انگشت گرفتش، گذاشت گوشه دهنش ف دیسرک کش رونینخ به ب هی...  رشیز زد

 برداشت ... دود رو فرستاد شویگاریس ریبرداشت و روشنش کرد ... دهنش طعم گس گرفت ... ز ریرو از لب م فندکش

 شد قرار داد که یم زونیکه دستش از تخت آو ییتخت جا نییرو درست پا یگاریس ریتختش ... ز ی... ولو شد رو رونیب

 زد ... یا گهیشکالت اتاق رو برداشت ... پک د ی... بو یگاریس ریز یتو زهیبر گارشیس خاکستر

 او غلط کردم ، غلط یکردم بر وفا هیتک -

 او غلط کردم، غلط یجان در هوا باختم

 عبث کردم ، عبث یکردم صرف او فعل عمر

 او غلط کردم ، غلط یجان را فدا ساختم

 یساخت ... اون قدر که باز ذهن سرکشش شاعر م یبراش م ییای... چه دن یمحسن چاووش ی... صدا یبافق یوحش شعر

 ادیدل نبود ... به  گهیکه د یدل یدلش ... برا یخودش ... برا ی... و باز هم فقط برا گفتیشد و شعر م ی... شاعر م شد

 حرمت قائل نشد ... زمزمه کرد : دشیعقا یکه برا یپدر ادیکه فروختش ... به  یپدر ادیپدرش نبود ... به  گهیکه د یپدر



 

 

 شم از درد یمن مرد م -

 شم از دود یمرد م من

 دستات یبه جا یوقت

 مرهمم بود گاریس

 حال بود ... یشد ... بدنش کوفته بود ... ب رهیاتاقش خ دیسقف سف... به  رونیکرد ... پک زد ... دود رو فرستاد ب سکوت

 به داغش مبتال کردم خطا کردم ، خطا دل

 او غلط کردم ، غلط یخود را برا سوختم

 دل بستم به مهر عارضش بد بود بد نکهیا

 او غلط کردم ، غلط یکه دادم در هوا جان

 گرفت ... یقلقلکش بده ... خنده اش م رهینفر بگ هیبود که  نیشد درست مثل ا یزد ... ذهنش که سرکش م پوزخند

 شد ... االن هم از یگفت تا آروم م یگفت و م یگفت و م یذهنش م نقدریآورد و ا یوقتا از زور درد به شعر رو م یبعض

 یخودش قبول م حداقل نویا دیپدرش ... اون نجس بود! با یافتاد که ظرف برداشت ... صدا یبیس ادیروزا بود ...  همون

 بار از نیاول یکه برا ی... وقت شیسالگ زدهیافتاد به س ادشی...  گارشیاون خونواده نجسه ... پک زد به س یکه برا کرد

 ... دیرو به جون خر یگاریرو کش رفت و اسم س گارینخ س نیباباش کرد و اول بیج یعذاب آورش دست تو یفکرا فشار

 بتیاز پاکت تو ج -

 شدم یگاریس منم

 ده یعذابم م سرفه

 از خودم ادی یم بدم

 شد یخراب شد؟! چ یهمه چ یهفده سالگ یشد که تو یموقع خونواده اش رو داشت ... محبتشون رو داشت ... چ اون

 از اول هم ینارو زدن؟ هر چند که جوونمرد ریشد که سپهر و ام ی... چ دنیفهم یم دیرو که نبا یزیچ دنیهمه فهم که

 بود ...خونشون ن تو

 یکن یخوارم م اریخاطر اغ یبرا از

 یکن یاعتبارم م یب نینچنیچه کردم که ا من

 تو یآنچه با من کرد استغنا یروزگار

 یکن یها بر روزگارم م هیگر میبگو گر

 پدرش و بغل یدستا یبوسه زدن رو ینگاه پر افتخار پدرش ... برا یمامانش ... برا ینوازش دستا یتنگ بود برا دلش

 گهیداشتن خونواده ... اما همه رو از دست داده بود و د یو چرخوندن مامانش دور خونه ... دلش تنگ بود برا کردن

 حک شده بود ... شیشونیپ یفدا شدن رو یداشتنشون نداشت ... اون خودش رو فدا کرده بود ... از بچگ یبرا یفرصت

 ..دونست . یرو نم نیکرد با دل تنگش؟! ا یکار م یچ حاال



 

 

 بوسه هیحسرت  تو

 لبخند هیحسرت  تو

 روح تو یب یدستا

 از خونه کند روحمو

 دستاش ... موهاش نیخاموشش کرد ... سرشو گرفت ب یگاریس ریز یتموم شده بود ... تو گارشیلب تخت ... س نشست

 زبون زد خاص و عام نبود ... کاش تو دلبرو یاش قشنگ نبود ... کاش از بچگ افهیبودن ... کاش ق ختهیر شیشونیپ یرو

 ... کاش .... نبود

 یکن یخوارم م اریخاطر اغ یبرا از

 یکن یاعتبارم م یب نینچنیچه کردم که ا من

 یم یمحکومه ... حبس ابد ... چ دیدفاع حکم صادر کرد ... شهراد به خودش اومد و د یبود ... ب ینا مرد یقاض پدرش

 شد یانصافانه طرد م یقدر ب نیا دیهم که بود پسر اون مرد بود ... نبا یشت که بگه؟! اون هر چدا یکه بگه؟! چ تونست

 ... دی... نبا

 ایکام دن یتلخ -

 لحظه رو لبامه هر

 سرد کوچه آغوش

 رد پامه زیلبر

 زشت پدرش رو یبشه ... دوست نداشت حرفا ریهم تحق میشم ی... اما دوست نداشت جلو شهیبود ... هم دهیخند شهیهم

 کرد ینشنوه ... اما چه م میکه شم ختیگر ی... م ختیگر یم شهیخراش برداره ... هم فشیبشنوه و روح لط میشم

 کرد ... یآبرو م یهمه ب یخودش اون رو جلو یجمع کردن آبرو یجمع بودن و پدرش برا لیرو که همه فام ییروزا

 کنن شهراد مرده ...نباشه ... همه فکر  یمهمون چیداد تو ه یم حیترج

 یبزمت نگذرم از بس که خوارم کرده ا یسو -

 یاعتبارم کرده ا ینداند کس که چون ب تا

 زیمگذار خون من بر نیاز ا شیب دمیام نا

 یکرده ا دوارمیام شتنیبه لطف خو چون

 شد راه دفاع براش ... نیداد سکوت کنه و بخنده ... ا حی... ترج دی... خند دیکش گاری... س دیخورد ... حرف ها شن یلیس

 ذهنش شکل گرفت ... یها تو تیب نیآخر

 یدیو ند ینخواست -

 دهیمنو کش گاریس

 اخم و شهیهم بابا



 

 

 .... دهیفقط ، کش بابا

 رو میشم یصدا کرده بود .... از جا بلند شد ... یخال یشده بود ... خودش رو حساب ی... خال دیخند شهی... مثل هم دیخند

 .... دیشن یم

 داداش ... ناهار .... -

 نقدریعوض کرد، باز مثل احمق ها اول دوش گرفته و بعد ا دیو سف یشرت مشک یت هیشرتش رو با  یجا بلند شد، ت از

 باباشو یها یور یگرفت و باز در یرفت دوش م یدوباره م دیو چسبنده شده بود ... با سیکرده بود که بدنش خ ورزش

 . باباش دیکرد، سفره رو پهن شده کف خونه د یرو که ط یسه متر یراهرو رون،ی... از اتاق که رفت ب دیخر یجون م به

 داشت و یرو از لب اپن بر م لیهم کمک مامانش تند تند وسا میدست راستش ... شم شییسفره نشسته بود و دا یباال

داد و نشست سر سفره  لشیتحو یداداش ... شهراد لبخند یهمون که دوست دار - و گفت : ستادیشهراد ا دنی... با د دیچ یسفره م یتو

 برنج رو که روش پر شده بود از زعفرون وسط سفره سیهم د می... شم

 وانیموند. ل وانیچند قطره ته ل د،یو الجرعه سر کش ختیخودش ر یبرا یوانیو نشست کنار شهراد ... از پارچ آب ل گذاشت

 دوست نداشت ... شهراد هوس کرد سر یدهن وانیباز تشنه شد از همون آب بخوره ... ل یگذاشت کنار دستش که وقت رو

 شاهد هم چندان براش مهم نبود ... عادت کرده بود، هم اون به باباش و هم باباش به یسرش بذاره ... اخم و تخم آقا به

 آب وانیبود ... ل رستانینبود! سوم دب کیهم کوچ یلیهر چند که خ بود که خواهر کوچولوشو بچزونه! نی... عاشق ا اون

 یبلند شد و شهراد قهقهه زد ... صدا میشم غیصورتش ... ج یرو دیرو برداشت و به سرعت همون چند قطره رو پاش میشم

 ش رو برد سمت صورتششهراد و انگشت یپاها یرو دیپر میهم بلند شد ... شم ییدا یشاهد و خنده ها یاله اال اهلل آقا ال

شهراد فرو  هیچال گود سمت چپ یاز رو نرفت و انگشت اشاره اش رو تو میشم ی! ول مینکن شم -کنار و گفت :  دی... شهراد خودشو کش

 تونست خنده اش یکرد ... شهراد نم

 هیهم  میگرفت ... خود شم یخنده اش م شتریدست برداره ... از حرکتش ب میجمع کنه که چالش هم محو بشه و شم رو

 کوچولو داشت، سمت راست صورتش بود ... اما محو و کم عمق ... برعکس شهراد که هر دو طرف لپش چال داشت چال

وقت بود تو  یلیدمت گرم داداش ... خ -شهراد بلند شد و گفت :  یپا یاز رو میشاهد شم ی!!! باالخره با تشر آقایهم به چه عمق اون

خانوم  -شاهد در اومد ...  یخودش برنج بکشه که داد آقا یو خواست برا دیدستم ... شهراد خند یبهونه داد هینرفته بودم ... چاله ات فرو 

طول  یزیآشپزخونه ... چ یو رفت تو دیاز جا پر میشد ... شم ریانداخت، شهراد سر به ز میبه شم یپسره کو؟ !! مامانش نگاه نیبشقاب ا

 دینکش

 دونست چرا یهمرنگ و قاشق و چنگال مخصوص شهراد برگشت ... م وانیرنگ و ل ینارنج دهیلب پر نیالمبا بشقاب م که

 یکرد هر چ یشد ... نوجوون بود و به خاطر سنش فکر م یکرد ... باورش نم ی... اما باور نم ییمحکومه به جدا داداشش

 یهم مدرک براش رو م یباشه! هر چ یآدم نیشد ممکنه برادر خودش هم همچ یاست! باورش نم هیبده مال بق اتفاق

 خواست باور کنه! قلبش طاقت یکرد. دلش نم یباور نم میگفت شم یم نویهم که بابا ا یشد! هر چ یبازم باورش نم کردن

 صورتش نبود، برعکس یتو یاز ناراحت یبه شهراد انداخت ... خبر یهضم کنه! از گوشه چشم نگاه ویزیچ نیچن نداشت

 بشقاب یلنجان کرده بود و از تو دیتا لب پر از برنج سف شویخورد، بشقاب نارنج یهر چه تموم تر غذا م یبا اشتها داشت

 خورد ... خنده اش گرفت! یم یبود و داشت دو لپ ختهیبرنجش ر یرو هیمخصوص خودش چند قاشق لب پر بام خورش



 

 

 شونه هی دید یصحنه ها رو هم که م نیخونسرد و خندون بود. بدتر شهیبشر هم نیبود؟!! ا دهیشهراد رو ناراحت د یک اصال

 کرد شهراد فاقد احساسه! یخودش فکر م شیوقتا پ ی. بعضدیرس یکارش م هیزد و به بق یلبخند م هیانداخت  یم باال

 کرد بهش و یقش ... مامان پشتش رو ماتا یرفت تو یو م دیخند یو شهراد م دیکش یرو که بابا داد م یبود مواقع دهید

 دونست مامان به یکرد ... م یوقتا شهراد با مامان درد دل م یلیزد ... خ یو حرف خودش رو بهش م دیخند یم شهراد

 دیکه فهم یافتاد که مامان از بعدش با شهراد قهر کرد ... روز یروز ادیداد ...  یکنه، اما جواب نم یحرفاش گوش م همه

 طرف اونطرف صورتش گذاشت ... صورت پسرشو نیشهراد ... دستاشو باال برد ... ا یجلو ستادیکار کرده!... ا یچ شهراد

 آره شهراد؟ -لرزون و بغض آلودش فقط تونست بگه :  یاز اشکش و صدا زیلبر یکرد و با چشما قاب

 ... بعد از اون قهر کرد... دنیهمه فهم نویامامان شکست ... له شد ... نابود شد و  ن،ییشهراد تو سکوت سرشو انداخت پا و

گازو کم کن!  ریبپزم؟! ز یچ -هم شده بود در حد چند کلمه ...  هیحرف زدنش با بق یزد، ول یحرف شد... با شهراد اصال حرف نم کم

 ری... پن می... نون ندار میپاشو نمازتو بخون آفتاب زد ... سالم ... به سالمت ... ماست ندار

 رونیاورد ... شهراد رو انداخت از خونه ب یکرد ... دادشو در م یم یبابا رو جر شتریب نی... هم یدست مکالمات زور نی... از ا شده تموم

کرم  -و گفت :  دیدر هم کش افهی!! ق شم؟یچته تو کرم ابر -:  دیپاش از جا پر یبه رو یبرگشت ... با ضربه ا ییشهراد با وساطت دا ی... ول

با  دیبشقابش و مشغول هم زدن برنج و خورشتش شد. برنج سف یشهراد در هم شد. سرشو فرو کرد تو یبا اون چشات ! اخما ییتو شمیابر

 یآب نارنج

گفتم که ناراحت  یمگه چ -متعجب با خودش فکر کرد :  می... شم گهینبود د ایدن نیا یکرد و شهراد اصال انگار تو یخورش رنگ عوض م

 غذا به دهن برد و باز لبخند گوشه لبش ینگاش کرد تا باالخره قاشق نقدریجمله؟!! ا هی! اونم به خاطر ؟یراحتشد؟ !!! شهراد و نا

 غذاشو هم خورد، دستاشو طبقه معمول هیو اونم مشغول خوردن شد ... شهراد بق دیکش یخوش کرد ... نفس آسوده ا جا

دستتون درد نکنه مامان خانوم ... مثل  -بعدش از سر سفره بلند شد و گفت : بشه، عادتش بود،  زیبه شلوارش که اگه چرب شده تم دیمال

 یروز یسکوت لعنت نیدونست ا یپسرش بندازه ... و شهراد م یکه نگاه به چشما اوردیسرشو باال ن ی! اما مامانش حت یعال شهیهم

 شکسته

 یتو ییچشمات جادو -گفت :  یم شهیبود که مامانش هم ادشیدور بود اما خوب  نکهیبود ... با ا ادشیشه که مامانش نگاش کنه ...  یم

 ... تیتو زندگ انیهستم که قراره ب ییکنن ... نگران دخترا یخودشون دارن که آدمو الل م

 یحال م شتری. من با پسرا بواسه چزوندن .. دهی... دختر رو خدا آفر ادهیدونه م ز هیمامان!  الیخیدخترا؟!!! ب -گفت :  یشهراد با خنده م و

 ی... آه دیفهم یخدا مرگم بده ! اما االن خوب م یوا -آروم به گونه اش زد و گفت :  یچرا مامانش ضربه ا دمیکنم ... و اون روز نفهم

 اردک شده بود هی... شب رهیدوش بگ گهیخواست بار د ید و رفت سمت اتاقش ... میکش

ره  یدوبار م یخانوم ... پسره روز ریبگ لیتحو -:  دیشاهد رو شن یداد آقا یوم رو بست ، صداحموم و در حم یکه رفت تو نی... هم

 کنه! صبح تا ظهر و بعدم یم یتو اون اتاق چه غلط ستیحموم! معلوم ن

 با خودشم رابطه نینشده ... ا رابیخونه انگار هنوز س ادی یهم م یپالسه ... اما وقت شیگرام یتا شب که خونه دوستا عصر

 و نفسشو حبس کرد ... رشیتن ملتهب شهراد دوا بود ... رفت ز یبود ... اما برا خیکه بلند شد دوش آبو باز کرد.  یی... داد دا

 خنده اش گرفت. انگار پسر هجده ساله هویدوش  ریجر و بحث ها عادت داشت ... ز نی... به ا دیشن یصداشون رو نم گهید

 کرد که یدوش چشماشو وسوسه م یروبرو نهی... آ دیباش با خودش رابطه داشته باشه. غش غش خندکه به قول با بود

 رونیصورتش بشه ... اما خودش هم مثل مامانش با چشماش قهر بود. بعد از دوش گرفتن، حوله شو تنش کرد و زد ب رهیخ



 

 

 اتاقش ... تند تند لباساش ی. رفت تو هیوقت خوردن چائ دونستیزدن و شهراد خوب م یو بابا داشتن حرف م یی... دا

 شورش رو در یلیشاهد خ یآقا یاتاقش بود ... وقت یتو می... شم ییو رفت سمت دستشو رونیتنش کرد، زد از اتاق ب رو

 اتاقش ... وگرنه جاش یرفت تو یکرد و م یقهر م میشد شم یهم م ایح یداد و ب یم ریگ یادیآورد و مثل امروز ز یم

 ، لب تابش رو یو یت ینشست جلو یم ومدی یباشه! م ونیزیحواسش به تلو نکهیبود ... البته نه ا ونیزیتلو یجلو شهیهم

 بهش غر نزنه ... شهراد یکه کس رونیب ومدی یشد ... فقط از اتاق م یم ینترنتیا یها تیپاش و غرق سا یذاشت رو یم

 راست رفت هینگاه کنه  یبه کس نکهی... بدون ا رونیاز اتاقش ب ادیخواست ب یازش نم یرو داشت که کس تیمز نیا حداقل

 بفهمه وضو گرفته، بعد دوباره یخشک کرد. دوست نداشت کس یوضو گرفت ، دست و صورتش رو حساب ییدستشو یتو

 اش روبود ... براش مهم نبود ... سجاده  یاقتصاد دیو باباش در مورد معضالت جد ییاتاقش ... بحث دا یرفت تو برگشت

 یکه اونم مهم نبود. گاه ییدا دیاتاقش ... شا یتو ادی ینم یدونست کس یکرد کف اتاق. در اتاقش رو قفل کرد ... م پهن

 خونه ، خونه رو تو ینماز هم م دیفهم یشاهد اگه م ینشه ... آقا ریکه اونم قهر بود. اما قفل کرد که غافلگ میشم هم

 !نهگرون؟یواسه دل د دیپرست ی... حوصله بحث نداشت. مگه اون خدا رو م یکرد که تو خدا رو به سخره گرفت یم حلقش

 داشت همه یلیعبادت! پس چه دل نیداشت به ا ازین نکهیا یکرد برا ی! عبادت مدیپرست یم شییخدا رو به خاطر خدا اون

 داد و از خدا آرامش طلب یهاش رو م یرین غماش و دلگعبادتش باشن؟ همه شاهد داد و ستدش با خدا باشن؟ او شاهد

 نشست سر یکه م ییوقت نداشت. جز همون وقتا چیبود که ه یزیچ قایدق نیدنبال آرامش بود ... و ا شهیکرد. هم یم

که اگه اون لحظه  یاهلل اکبر ... دستاشو انداخت و مشغول شد ... تو دل عبادتش فرو رفت ... طور -کرد ...  تی. قامت بست ... نسجاده

 عالم یباباش پشت در تمام فحش ها

 اگه یاگه لجن بود! حت یخدا رو داشت ... حت شهیداد اصال براش مهم نبود ... اون خدا رو داشت ... هم یهم بهش م رو

 آرامش رو نماز خوندن نیبراش بس بود. باالتر نیهم بود باز خدا رو داشت و هم ایبد دن یزهایاگه همه چ یبود! حت نجس

 واجبش رو خونده بود و حس مستحب خوندن هم نداشت ، یکه نماز ها یداد ... بعد از اون، در مواقع یعبادت بهش م و

 به لب شویشگیهم شیایو شعر ... نمازش که تموم شد دستاش رو گرفت رو به آسمون ن یقیو موس گاریآورد به س یم رو

 بده که از سوختنم ی... به من فهم ایکه منو ساخت! خدا ییکه منو سوخت و چه سوختن ها ییها... چه ساختن  ایخدا -:  آورد

و سجاده اش رو جمع کرد. همه اشو  دیبود رو بوس دیمهر بلندش که از مشهد خر د،یصورتش کش یآباد بجا بمونه . دستشو رو یساختن

 تخت ریز

!  ییه -قرار عصر آماده و قبراق باشه ... *****  یکم بخوابه تا برا هیاست خو یتخت و چشماشو بست ... م یساز کرد، افتاد رو جا

 یشد لرز کنم. از صدا یشده بود و باد کولر باعث م یچشمامو باز کردم و به سرعت نشستم. عرق از سر و صورتم جار

 ... دیلرز ی... بدنم هنوز داشت م ی. چه خواب افتضاحدمیو چه خوب که از خواب پر دمیگفتن خودم از خواب پر یییه

 خط به خط ادیبدن کبودش شده اش.  ادیساسان  ادیخوابم افتادم ...  ادیتخت چمباتمه زدم و زانوهامو بغل کردم. باز  یرو

 ندارم. تیاهم یکس یدونستم تو اون خونه برا یبودم اما م دهیبودم و از خواب پر دهیکش غیاش. باز بغض کردم ... ج نامه

 لرزونم و به اشکام اجازه بارش یزانوها یبکشم! سرمو گذاشتم رو غی! چه برسه جرهیگ یازم نم یسراغ یهم کس رمیبم

 تو که ؟یمگه دوستم نداشت ؟یدیمنو ند ییساسان مگه تنها ؟یچرا تنهام گذاشت ؟یوفا شد یساسان؟!! چرا ب یچرا رفت -.  دادم



 

 

 ریمنه ! تقص ری!!! همه اش تقص؟یاوردی... چرا طاقت ن ی! چرا رفتیدوست دار شتریب ایمنو از همه تو دن یگفت یم شهیهم

 ! دوست داشتمادی یتنم کش م یکردم رگ و پ یکرد، حس م یم دادیوجودم ب یتو نهی... از جا بلند شدم. بغض و حرص و ک یلعنت من

 نقدریداشتم ، ا ظیغ نقدریتونستم ... ا یکه اومد سر راهم رو بکشم. م ینفر نیو اول رونیب کمیلحظه برم از اتاق کوچ همون

 ... دستمو گذاشتم ستادمیزانوهام سست شد. ا دمیتونستم ... رفتم سمت در اما دم در که رس یداشتم که م نهیو ک نفرت

 دی!!! به ساسان فکر کن، به روح پاک ساسان ... تو نباز؟یبه همه چ یزن یدختر؟!!! چرا گند م یکن یکار م یچ -:  دمیو نال وارید یرو

 احمق

 ! بهیتون ی... تو م یتون ی... تو م یو با وقار و خنث یآروم باش شهیهم دی... با یکنترل احساستو از دست بد دی... نبا یبش

شد خودمو  یدستام ... کاش م نی... برگشتم و لب تخت نشستم، صورتمو پنهون کردم ب زتیساسان ... فقط به خاطر ساسان عز خاطر

 شد یبرسونم بهشت زهرا ... کاش م

 کنم ... یدرد دل کنم ... برم خودمو خال برم

 دیچرا با دم؟ید یجون کندنش رو م دیکه از همه عاشق تر بودم با یچرا من دم؟ید یاون صحنه رو م دیچرا من با ایخدا-

بودم من ! باز از جا بلند شدم، کالفه بودم.  یچقدر عوض دم؟یداره؟ چرا به دادش نرس یچه درد دمیشد؟ چرا زودتر نفهم یم ینطوریا

 ماز ریاطراف باغ روشن بود، مس دیبلند با نور سف هیرفتم سمت پنجره، دو سه تا المپ پا

 در چیماز پ هی ماز بود ... نیکه وجود داشت هم یجالب زیتنها چ دی... تو اون باغ بزرگ شا نمیتونستم بب یم یبه خوب رو

 یاون ماز سگ ها رو م یتو نقدریبود ... ا یوحش یسگ ها تیبلند ساخته شده بود و مخصوص ترب یکه با شمشادها چیپ

 سگ نیگرفتن، به خاطر وجود ا یبودن فاصله م یشدن و از وحش یم تیگرفتن . کم کم ترب یم ادیتا راه رو  چرخوندن

 کرد پا به باغ و به خصوص اون قسمت باغ که یجرئت نم یشدن کس یم یکه همه شون پشت باغ نگهدار یوحش یها

 مشخص نبود ... درست رشیشده وسط ماز ... ز هیبون تعب هیبود بذاره ... نگام رو زوم کردم به سا یساختمون اصل پشت

 نه سگ ها هم هموندونستم که خو یبون زده بودن ... و خوب م هیسا هیکه مقصد همه سگ ها بود ... اون وسط ...  ییجا

 کنم ... شمشاد ها بلند یروز پا به اون ماز بذارم راه رو گم م هیو خم ... مطمئن بودم اگه  چی... وسط اون ماز پر پ جاست

 شد، آخر هم خوراک یگم م یشمشاد یبن بست ها یرفت اون تو مدام تو یآدم بلند قد بود و هر کس م هیاز قد  تر

 شیوقت دلم نخواست رفتن به اون ماز رو امتحان کنم ... هوا گرگ و م چیبود که ه یلیدل نیشد ... ا یم یوحش یها سگ

 گذاشتم، ضربانش هنوز هم نامرتب چارهیقلب ب یشد ... دستم رو رو یم دهیاز سگ ها شن یزوزه بعض یبود ... صدا شده

 که از ساسان یبالش و تنها عکس ریتخت، دست بردم ز یساسانم ... عقب گرد کردم و ولو شدم رو ی. دلم تنگ بود برابود

 دش،یدلم. پوست سف یرنگش باز آشوب به راه انداختن تو یخمار آب ی. چشمادمیکش رونیخودم نگه داشته بودم رو ب یبرا

 کردم. آخرم یبه خاطرش مسخره اش م شهیکم لپ داشت که هم هیبورش ...  ی... موها شیجذاب و دوست داشتن لبخند

شکل  نیبه بدتر یشاهزاده خانوم! اله یریبم یاله -کردم :  نینفر ظیو خودم رو با غ دمیکش یقی... نفس عم یآب کردن اون لپ ها یابر

 یساسان و درخواستش باش یجواب گو یاگه نتون یریو با ذاللت بم

 نداشت که یتیبه هدفم برسم. برام اهم نکهینداشتم، اما نه تا قبل از ا یهراس چیدلم پاره پاره بود. از مردن ه دم،یکش ی... آه

 جربزه دیکردم . باالخره با یم یکار هی دیکردم. هر کار که شده! اما با یم یکار هی دی... با ادیسرم ب ییراه چه بال نیا یتو



 

 

 ت روبالش گذاشتم، ساع یتونم! سر رو یدونم که م یتونم! م یکردم. به خودم و مامان! من م یرو به خودم ثابت م ام

 اسم خدا و ساسان نقدریدلم ا یوقت نداشتم. چشمامو بستم و تو ادیساعت پنج بود ... ز م،یهفت و ن یکرده بودم برا کوک

 مامان رو صدا کردم تا خوابم برد . و

 رو یا شهیرفت. در ش نییرنگ باشگاه پا دیسف یمر مر یدوشش جا به جا کرد و از پله ها یبزرگش رو رو یمشک ساک

 دوشش جا به جا کرد و رفت تو ، یشد. ساکش رو رو انیروش نما یجلو ربدیباز کرد سالن بزرگ و مجهز باشگاه ه که

 از هر طرف بلند شد ... کیسالم عل صدا

 سالم شهراد ... -

 سالم استاد ! -

 ... یسالم مرب -

 دو تا پوزخند : یکی و

 هه ... -

 رونیروبروش ب نچیو هفت ا ستیب توریمان ینشسته بود سرش رو از تو زیکه پشت م اوشیلبخند جواب همه رو داد، س با

 به هم ... دنیرفت به سمتش. هر دو دستاشون رو مشت کردن و کوب میو بلند شد. شهراد مستق دیکش

 ... باشگاه دستت سپرده ... یایصبر کردم تا ب ی... کل ییبرم جا دیپسر؟! من با یباالخره اومد -

 ست،ین یهست ک یکرد تا بفهمه ک یم نییباشگاه رو باال و پا یکه با نگاش افراد تو نطوریو همجنبوند  یسر شهراد

 : گفت

 باشه برو به کارات برس من هستم ... -

 که روش نشسته بود برداشت و گفت : یگردان یصندل یگرمکنش رو از پشت یبا خوشحال اوشیس

 دمت گرم ... -

 کر کننده بود. یخارج یقیموس یباشگاه باال رفت. صدا یسر شونه شهراد زد و به سرعت از پله ها یهم ضربه ا بعد

 قرار داشت و کمد شماره دوازده یقد یها شد ... سمت چپ اتاق کمد ها یاتاق رخت کن مرب یکرد و راه یپوف شهراد

 خودشو ول کرد دنشیا نبود ... کاوش با ده یاز مرب گهید یکیجز خودش و کاوش  یاتاق کس یبه شهراد بود. تو متعلق

 بست گفت : یکه بند کفش هاش رو م نطوریکمد ها و هم یجلو یها مکتین یرو

 آقا شهراد؟ ! یبه سالم! چطور -

 رفت سمت کمدش و گفت : شهراد

 نوکر داداش ... -

 همراش بود باز کرد. کاوش از جا شهیکه هم یدیو در کمدش رو با کل نیزم یرو انداخت رو شیساک ورزش همزمان

 شد سر جا مشغول در جا زدن شد و گفت : بلند

 ؟یکاره ا یهاپ ... چ پیدادن واسه کالس ه ریشهراد بچه ها گ -



 

 

 باز کرد ... گرمکنش رو در آورد و انداختش داخل کمد ... شویگرمکن مشک پیز

 چوب یونسیبدن و باشگاهو ببندن حاج  ری... اگه گ ستین ها یباز یقرط نیا ی! جاهیباشگاه ورزش هی نجایبگم؟!! ا یچ -

 کنه . یهمه مون م نیآست تو

 ... چطوره؟ کیباشگاه ... دوزاده تا  میواسه شبا بعد از تا میذار یکالس رو م میخوب تا -

 ساکش درآورد و گفت : یساده از تو دیجذب سف یحلقه ا نیآست هیکمد ...  یشرتش رو هم در آورد و شوت کرد تو یت

 ندارم ... ی... من حرف یصحبت کن یبا خود حاج دیبا -

 گن یهم م نایتونم! ا یتو هفته نم شتری! من دو روز ب؟یدار یکالس رو بر م یمایاز تا یکیکنم  یرو راض یاگه حاج -

 سه روز در هفته باشه ... دیبا

 کرده؟ !! لهیپ نقدریا یک -

 داره دائم تو باشگاه پالسه ... اتفاقا االن هم هیما یلیکه خ ارویمونه!  یکش تمبون م هیاش شب افهی... ق کهیمرت نیا -

 توپه! شیشنهادیشعرا ... اما مبلغ پ زیچ نیخوام کالس بذارم و از ا یم میدار یگه پارت ی... م قشی... خودش و رف هست

 عمه اش گریکردم ج یدوبله پاش حساب م یبردمش خونه ... خصوص یکار م نیاگه خونه مون مکان بود واسه ا من

 شه ! یکه نم فیبشه ... اما ح خنک

 و گفت : دیرو پوش لباسش

 کن ... هستم ... یرو راض یحاج -

 ... یدمت گرم مشت -

 :به ساق و رون پر عضله شهراد انداخت و گفت  ی... کاوش نگاه نییپا دیپوزخند زد و شلوارش رو کش شهراد

 خاک بر سرت ! -

 و گفت : دیساک برداشت پوش یشلوارکش رو از تو شهراد

 خاک بر سر عمه ت ... -

 خنده اش گرفت و گفت : کاوش

 ! وثید آخه د -

 ... شهراد هم ساکش رو پرت کرد رونیکرد و رفت از سالن رخت کن ب یبگه ... پوف یزینتونست چ گهیکه گفت د نویا

 ها چهار نفر لیتردم یشد ... رو نیسالن تمر یله اش رو برداشت، در کمد رو بست و راهکمد ... قمقمه آب و حو یتو

 اون چهار نفر رد یکه داشت از جلو نیگرم کردن خودش رفت سمت دوچرخه ... هم ی... برا دنیدو یداشتن م همزمان

 ... شهراد برگشت سمتشون. از دنیبه باسنش زد و همزمان هر چهار نفر غش غش خند یمحکم ضربه ا شونیکیشد  یم

 رو باخته. پس با همون لبخند کن لبش به مرد هیدونست اگه وا بده قاف یخوب م یافتاد ول یبراش م ادیاتفاقا ز نیا

 موند. رهیرو از سمت شهراد نداشت خشک شده بهش خ یحرکت چیشد و دستش رو جلو برد. مرد که انتظار ه کینزد

 داد مرد بلند شد. شهراد سرش رو جلو برد و یکه صدا چوندیست مرد رو گرفت و چنان پمچ د عیحرکت سر هیبا  شهراد



 

 

 گوشش زمزمه کرد : کنار

 بار آخرت بود . -

 خاموشش کرد و مشغول ماساژ دادن فتهیب لیتردم یبود از رو کیچشمک زد و دست مرد رو ول کرد. مرد که نزد بعد

 گردنش جا به جا کرد و سوار شد. هنوز درست و یراست رفت سمت دوچرخه. حوله اش رو رو هیشد. شهراد  دستش

 لبش : ینشوند رو یاردالن لبخند محو یشروع به پا زدن نکرده بود که صدا یحساب

 ینم جامویسیکاال و م سیشده بود بال گرفته! چرا دو روزه جواب م زهیر هیتو؟!! دلم برات  ی!!! چطورزمیسالم عز یوا -

 نرفته ادمیترسم ... هنوز  یدم خونه تون ... اما از بابات م امینگرانت شده بودم ... کم مونده بود پاشم ب یلی! خ؟یهان ید

 زنه! یسر من داد م الشیبیکشه با اون قدش و اون س یخجالت نم کهیکرد ... مرت زمیج یقبل چه جور یسر

 .... ششششیا

 به سر و گردنش یسمت اردالن. اردالن قر دیابروش رو باال فرستاد و چرخ یتا هیلبخندش رو جمع کرد.  عیسر شهراد

 و بلند گفت : دیصورتش رو برد جلو ... آروم گونه شهراد رو بوس داد

 دورت یی! خودم تنهاستیکارا ن نیبه ا ازی... ن ینفس یجور نیمن! تو هم گریج یزد ییخوش بو ویاومممم چه افتر ش -

 ! یاله بگردم

 کرد و گفت : شیبه دوچرخه کنار یاشاره ا شهراد

 ... میدار نیتمر یلیبپر پا بزن اردالن ... امروز خ -

 یمشغول بود ... اردالن با ناز و عشوه نشست رو ی... طرف حساب یسرش رو چرخوند سمت دستگاه باتر فال همزمان

 و گفت : دوچرخه

 ! دمیصد دفعه گفتم به من نگو اردالن! من آناه -

 دوچرخه جا به جا شد و غر غر کرد : یرو یبه صورت ناراحت کم بعد

 ... رهیگ یدوچرخه هاش سفته! آدم دردش م یها یصندل نیباشگاهشون! چقده ا نیبا ا رنیکوفت بگ -

 ساکت موند و رکاب زد، اما آخر کار از سکوت یحرف مشغول رکاب زدن بود، اردالن هم چند لحظه ا یهنوزم ب شهراد

 د، سرش رو چرخوند سمت شهراد و گفت :ش خسته

 باشگاه ! یومدی ی! دو روز بود نم؟یکن ... کجا بود فینانا ... تو تعر میبگذر -

 نفس گرفت و گفت : شهراد

 ... دمیرس یداشتم ... نم یخصوص یمشتر -

 مضحک شده یکه تنش کرده بود حساب یرنگ یتنه شکالت میشد. با اون ن ادهیرکاب زدن از دوچرخه پ الیخیب اردالن

 نگیپول یصندل یخود شهراد و پر از عضله بود. رفت نشست رو یها هیتو ما یزیچ هی کلشیه نکهی! به خصوص ابود

 ... با دییپا یهم. شهراد سرشو کج کرد و نگاش کرد ... همزمان دور و اطراف رو هم م یشهراد و پاهاشو انداخت رو یجلو

 صوص به خودش گفت :مسخ کننده مخ لحن



 

 

 من چش شد؟ !! زیعز -

 نشست و گفت : نهیبه سر و گردنش داد ... دست به س یقر اردالن

 حقته باهات قهر کنم ! -

 که انداخته بود دور گردنش رو برداشت و باهاش عرق گردنشو خشک کرد ، یاومد ... حوله ا نییاز دوچرخه پا شهراد

 گفت : شهیکم آروم تر از هم هیبم و خاصش  یاردالن و با صدا کینزد رفت

 دلم؟ ! زیکار کردم عز یمگه من چ -

 .ستادیباشگاه صاف ا یاز بچه ها یکی رضایعل دنیاز کنارش بلند شد. سرشو چرخوند و با د یسرفه ا یموقع صدا همون

 به اردالن انداخت ... شهراد اخم کرد و گفت : ینگاه پر از انزجار رضایعل

 ! ه؟ی... چ یبگو عل -

 نفسشو فوت کرد و گفت : رضایعل

 سوزونم؟ ! ینداره؟ عضله نم یرادیکنم ... ا شتریخوام ب یم رو م نهیشهراد من تعداد پرس س -

 کرد گفت : یکه نگاش م نطوریو هم رونیب دیدستش کش یبرنامه اش رو از تو شهراد

 ! ؟یزن یم لویچند ک -

 چهل ... -

 چند تا؟ ! -

 ه تا ...هر ست دوازد -

 ... هیدوازده تا کاف -

 تونم بزنم ! یم شتریکنه ب یخوب خسته م نم -

 و گفت : دیاش کوب نهیس یبه عضله رو یرو بهش پس داد ... ضربه ا برنامه

 باال عضله ت یکن! تعداد رو که ببر شتریوزنه ت رو ب یتر از ستت انجام بد ادیز یتون یحرکت رو م هی یدیهر وقت د -

 نره ... ادتیهم  نیسوزه ... پروتئ یم

 تکون داد و گفت : یسر رضایعل

 ... یباشه ... مرس -

 : دیرو شن رضایدوست عل یگرفتن صدا یکه داشتن ازشون فاصله م نطوریهم

 یچ نیا یدون ی!! تو که مکه؟یمرت نیبا ا یر ی! چرا مستن؟ین اوشی! مگه کاوش و س؟یکن یعوض نم تویتو چرا مرب -

 اس؟ ! کاره

 یم لتیه*م*ج*ن*س*ب*ا*ز ... شش ماهه هفت تحو کهی... کارش حرف نداره مرت ستین یدونم ... اما چاره ا یم -

 ... ده

 با پوزخند گفت : دوستش



 

 

 ! شکشیننه ت نده! هفت پ لیبپا هشت تحو -

 و گفت : دیاردالن کش یبه بازو ی. شهراد دستدیداد که فقط خودش شن یلب فحش ریگفت و ز یشیا اردالن

 ... زمیعز میبزن بر -

 و گفت : دیاش کش رهیت یکوتاه قهوه ا یموها یتو ی... دست دیاز جا پر اردالن

 عسلم؟ ! میکجا بر -

 به اتاق ماساژ کرد و گفت : یاشاره ا شهراد

 اونجا ... -

 و گفت : دیدو کف دستش رو به هم کوب یبا خوشحال اردالن

 وقت بود دستت به تنم نخورده بود ... یلیعاشقتم! خ یوا -

 شونه شهراد و چشمک زد. شهراد لبشو گاز گرفت و آروم گفت : یرو دیاز دستاشو کش یکیکه گفت  نویا

 برو تا کار دستت ندادم تخم سگ ... -

 ه هموناتاق ماساژ شد. شهراد نفسش رو فوت کرد و خواست بره ب یراه شیو با ناز و قر و قم دیغش غش خند اردالن

 زد و خواست از کنارش رد بشه که یکاوش خنده اش گرفت، پوزخند هی... از تشب دیکش تمون رو د کهیکه مرت سمت

 یم شیو با لبخند خاص خودش که هر دو چاله گونه هاش رو به نما ستادیدستش رو گرفت. سر جاش ا عیسر اروی

 به سمتش و گفت : دیچرخ ذاشتن

 ! د؟یردا یجانم آقا ساالر؟! امر -

 باال انداخت و گفت : ییابرو ساالر

 سرت خلوته امروز؟ -

 جواب داد : عیاومد تو دام! سر زیعز یتو دلش گفت باتر فال شهراد

 توئه ... یفقط ارد -

 شناختن ... یم ربدیکل باشگاه ه گهیرو د یارد

 رو حس کنم ... تیجادوئ یخوام امروز دستا یبفرستش رد کارش ... م -

 و گفت : دیکش رونیدست ساالر ب یکرد محوش کنه اما نشد. به زور دستش رو از تو یشد ... سع انیکجش نما لبخند

 تو ... ایفرستمش بره ... شما ب یم گهید قهیپنج دق -

 جنبوند و گفت : یسر ساالر

 ! مایخوا یم یمشت و مال درست و حساب هیهست ...  قممیرف -

 بود و هم لک پرس! درست یدادن سرش رفت سمت اتاق ماساژ. پس هم باتر فال زد و بعد از تکون یپوزخند شهراد

 شهراد رو یپا یتخت مخصوص ... صدا یبود رو دهیخواب یشورت مشک هینقشه ... اردالن لباساشو در آورده بود و با  طبق

 سرش رو چرخوند به سمتش و گفت : دیشن که



 

 

 ! ؟ی!!! باز منو منتظر گذاشتزم؟یعز یاومد -

 و گفت : دیکش رونی... روغن مخصوص ماساژش رو ب یا شهیرفت به سمت کمد ش شهراد

 دارم ... یدم ... االن مشتر یجان ... تو رو آخر شب ماساژ م یپاشو ارد -

 باال آورد و گفت : یسرش رو کم اردالن

 دفعه ... نی! نوبت من بود ا؟یاوا! ک -

 دستاشو چرب کرد و گفت : شهراد

 باالخره ... ادی یم شیپ -

 و گفت : دیکوب نیزم یاومد، پا رو نییناچار از جا بلند شد، از تخت پا اردالن

 ! یاِ ! شهر -

 و گفت : شیقهوه ا یچشما یسمتش، زل زد تو دیکرد و چرخ یپوف شهراد

 !! م؟یکه دنبال چ یدون یم -

 چشماشو گرد کرد و با حرص گفت : اردالن

 دونم ... یم -

 گفت : لبخند زد و شهراد

 ! م؟یدنبال چ -

 هوا تکون داد و گفت : یتو یدست اردالن

 ... میبا هم ازدواج کن میو بتون میممکلت خراب شده بر نیروز جفتمون از ا هی نکهیدنبال ا -

 خوب پس؟ ! -

 رفت سمت لباساش و با غر غر گفت : اردالن

 و غر نزنم ... امیباهات راه ب دیبا -

 گل پسر ! نیآفر -

 هم یچشما یسمت شهراد ... جلو اومد و دستش رو گذاشت سر شونه شهراد ... تو دیچرخ دیشلوارکش رو پوش اردالن

 و دیکش یقیو با اخم ... شهراد آروم سرش رو تکون داد و به در اشاره کرد ... اردالن نفس عم یموندن ... هر دو جد رهیخ

 : گفت

 ... که بعد هم یجفتمون خونه بخر یاروپا برا یتو یبتون یاریپول در ب ینبذارم تو کار ک دیدونم ... با یدونم ... م یم -

 ... یپول داشته باش دیدونم! با ی... م میبزرگ کن میبچه بدن ببر بهمون

 حرفاش تموم نشده بود که در اتاق باز شد و ساالر و سهراب دوستش اومدن تو ... اردالن پشتش رو کرد بهشون و هنوز

 رو به شهراد گفت : عیسر

 دونم ! ی... م میکن یو با هم ازدواج م میر یم رانیدونم که باالخره از ا یم -



 

 

 یچوب لباس یتنه اش رو از رو میسهراب و ساالر ن دهیباال پر یمتعجب و ابروها یتوجه به نگاه ها ی... ب دیهم چرخ بعد

 ... شهراد دستشو آغشته به روغن ماساژ کرد و رو به ساالر گفت : رونیزد و رفت از اتاق ب چنگ

 ... دییبفرما -

 به سهراب کرد و گفت : ینگاه ساالر

 تو برو اول ... -

 و ستادیتخت ... شهراد باال سرش ا یرو دیشورت دمرو خواب هیباال انداخت ... سه سوت لخت شد و با  یشونه ا سهراب

 دونست کجا رو چه وقت و تا چه حد فشار بده ... کجا رو یحساس کرد ... خوب م یه هانرم شروع به ماساژ عضل نرم

 یلیکنه ... همه رو خ یکنه و کدوم عضله بدن رو شاداب م یرو رفع م ی... به کجا ضربه بزنه ... کدوم عضله خستگ بکشه

 یژگیو الیخیب لیدل نیهمه به هم ا قیمحدوده اطراف خودشون معروف بود و دق یکارش تو نیهم یبلد بود و برا خوب

 کار نداره و به قول خودش حال یثابت کرده بود با هر کس گهیسپردن. چون د یشدن و بدنشون رو بهش م یم خاصش

 که ی! اردالندیهمون آناه ایفابش اردالنه ...  قیبه قول خودشون رف ایدونستن که پارتنرش  یکنه! االن همه خوب م ینم

 خوردن بابت حروم کردن خودش ... اما شهراد غد بود و یشهراد افسوس م یکردن و برا یها نگاش م یجزام نیع همه

 که نجوریارزش نداشت . هم یزیبراش پش یکنه و حرف کس یکار م یدونست داره چ یدنده ... خودش خوب م هی

 اتاق نشست و گفت : تنها کاناپه یداد منتظر و گوش به زنگ شد ... ساالر رو یسهراب رو ماساژ م داشت

 کارت حرف نداره؟ ! دمیآقا شهراد؟! شن یکن یچه م -

 و گفت : دیکش یقیباال انداخت و سکوت کرد ... ساالر نفس عم یدر جواب شونه ا شهراد

 ... درسته؟ ! یکن یهم کار م یخصوص دمیشن -

 سرش رو تکون داد ... شهراد

 ا؟یماساژور  ای! ؟یباشگاه یشهراد؟! مرب هیکار تو اصال چ -

 نگاش کرد و گفت : طنتیبا ش یچشم ریز شهراد

 ! ؟یچ ای -

 زد و گفت : یپوزخند ساالر

 ... ستیکدومش دروغ ن چیشه گفت ه یم دمیکه خودم د ییزای... که البت با چ دمیراجع بهت شن ییزایچ هی -

 ناله اش بلند شد و گفت : یبه کمر سهراب زد که صدا یضربه ا شهراد

 ! ؟ی. که چخوب .. -

 باال انداخت و گفت : یشونه ا ساالر

 ... حاال تا بعد ... یچیه -

 تر شده بود ، نیبفهمه ضربه هاش به بدن سهراب سنگ نکهیکار رو خوب بلد بود ... بدون ا هی نیسکوت کرد ... ا شهراد

 دیپر از لذت سهراب رو د افهیکرد ... ساالر که ق ینداشت چون با لذت همه اش رو تحمل م یتیسهراب اهم یانگار برا اما



 

 

 و گفت : دیاز جا پر هوینه چندان محکم به گونه اش زد ... سهراب که چشماشو با لذت بسته بود  یلیاومد و س جلو

 هان چته؟ ! -

 خنده اش گرفت و گفت : ساالر

 گذره؟ ! یخوش م یچیه -

 تخت گذاشت و با لذت گفت : یباز سرشو رو سهراب

 تو فضام ... یبیجور عج هیآره بابا! پنجوالش طالست ... اصن  -

 شونه سهراب بود گرفت و گفت : یمچ دست شهراد رو که رو ساالر

 سهراب ... نمیخب بسه! بپاش بب -

 با اخم نگاش کرد و گفت : سهراب

 بذار حالمو بکنم ! لیبخ -

 گم! اِ ...بَسِته ! یبپاش بهت م -

 تخت ... یرو دی... ساالر تند تند لباس هاشو در اورد و دراز کش دیه و ناله بلند شد و کنار کشبا آخ و اوخ و آ سهراب

 گفت : همزمان

 نه؟ ! ای یکه برات در نظر گرفتم مناسب هست یکار یبرا نمیشهرادا! خودتو نشون بده بب یکن یکار م یچ نمیبب -

 زونیدست ساالر رو که از تخت او یچشم ریابروش رو باال انداخت و با لبخند کجش مشغول ماساژ شد ... ز یتا هی شهراد

 . شهراد بدونرونیو زد از اتاق ب دیکه تکون خورد و به سهراب اشاره کرد ... سهراب تند تند لباس پوش دیبود رو د شده

 شفابخش شهراد سکوت یدستا ریداد. ساالر هم تحت تاث استرس داشته باشه کارشو انجام یذره ا ایهول بشه  نکهیا

 آه و اوهش بلند شد و همزمان به حرف افتاد ... یمحکم شروع شد صدا یضربه ها یبود. وسط کار وقت کرده

 ! عاشق ماساژه اما ... آخ ...؟یر یمن تو خونه اش م یقایاز رف یکیسر وقت ... آه ...  یروز بر هیشهراد اگه ازت بخوام  -

 ماساژورارو براش از نی... وگرنه بهتر ادی یرو هم قبول نداره ... از قضا از کار خانوما هم اصال خوشش نم یهر کس دست

 ده ... یبهش حال نم فیآوردم همه رو پس زد. آآآ... جنس لط لندیتا

 مخمور شهراد و گفت : یچشما یزل زد تو طانیهرزه و ش یو با نگاه دیپهلو چرخ یرو دیکه رس نجایا به

 که ... یفهم یم -

 کاسه سرش چرخوند و گفت : یکرد با دستش اونو خوابوند، چشماشو تو یزد. شهراد پوف یدنبالش چشمک به

 ... نهیرم ... کارم هم یماساژ م ی... برا میآخر حرفات بش الیخیاگه ب -

 رفته از درد گفت : لیتحل یبا صدا ساالر

 سراغش؟ بهش خبر بدم؟ ! یر یآخرش، اولشو بچسب! فردا م الیخیاوهوم! منم موافقم فعال ب -

 یسکوت کرد و وقت ی. ساالر چند لحظه ایتشنه تر کردن مشتر یبود. سکوت برا نیسکوت کرد. ترفندش هم شهراد

 کرد و گفت : یگه پوف ینم یچیشهراد ه دید



 

 

 نه؟یعروس رفته گل بچ ؟یای ینم ؟یای ی!! م؟ید یپس چرا جواب نم -

 زد و گفت : یپوزخند شهراد

 ... زمیآدرس رو بذار رو م نیبر نیخواست یوقت -

 زد و گفت : یلبخند ساالر

 ... یهست یخوبه ... پسر عاقل -

 دفعه از جا بلند شد نشست لب تخت و گفت : هی بعد

 ! یش یعاقل تر هم م -

 و گفت : نییپا دیتخت پر از

 عمرم بر فناست که نذاشتم تا حاال مشت مین دمیشناسمت! االن تازه فهم یباشگاهم ... دو ساله م نیتو اهمه ساله  نیا -

 ! ی. تو راس کار خودشزاستیجور چ نی. خوره اادی یخوشش م قممیدونم رف ی! کارت غوغاست بشر! میمالم بد و

 گفت : دیپوش یکه لباساشو م نطوریبراش تکون داد، هم یسر شهراد

 پولشو کجا حساب کنم ؟ -

 با سر به سمت در اشاره کرد و گفت : شهراد

 ... نیاومده فکر کنم ... با خودش حساب کن یحاج -

 ه؟یکالس رقصه اوک نی... ا گهید زیچ هیباشه ... فقط  -

 کرد گفت : یم زیکه دستاشو تم نطوریباال انداخت، هم شونه

 کنه ... یاوک یحاج دیدونم، اونم با ینم -

 ! ه؟یچرب کنم اوک لشویبی!! سه؟یدغل باز کجاش حاج زیه کهیمرت نی! اهیتو مکه حاج ی! حاجیحاج یبابا! حاج یا -

 زد و گفت : یپوزخند شهراد

 ره ... یمن م بیتو ج میپول هی! منم از خدامه، هیصد در صد اوک یچرب کن لشویبیس -

 لبخند زد و گفت : صانهیحر ساالر

 توپ رو بدم ... ندهیآ هیتونم بهت قول  یاگه رقصتم مث ماساژت خوب باشه م -

 . رونیبراش تکون داد و رفت از اتاق ب یشد. ساالر سر نهیباال انداخت و دست به س ییابرو شهراد

 خال یوقت بود که تو یلینداشت! خ یحس چیبه سقف! اما ه دیکوب یباال مشت م دیپر یم یاز زور خوشحال دیلحظه با اون

 دیوقت نبا چیدونست ه یخورد. چون م یواقعا به دردش م یحس یب نیبراش معنا نداشت. و ا یحس چی. هکردیم یزندگ

 ! پس خونسردانهیچیداد. ه ینشون م دینبا یعکس العمل چی! هیطیشرا چیببره! تحت ه یبه احساسش پ چکسیه بذاره

 رفت ... رونیرو جمع کرد و از اتاق ماساژ ب لشیوسا

 و بند کفشاشو باز نیزم یبود ... آروم نشست رو یکیباز کرد و وارد شد. خونه غرق در تار یفیضع کیخونه رو با ت در

 یرو هم ب میبشه و با داد و هواراش مامانش و شم داریشاهد ب ینکنه که آقا ییصدا نیتر کیکرد کوچ یم یسع کرد،



 

 

 ممکن که اونم از یصدا نیرو هم در آورد گوله کرد داخل کفشاش و با کمتر کنه. کفشاشو که در آورد جوراباش خواب

 یرنگ یاتاقش ... آباژور کنار اتاق رو روشن کرد و در اتاق رو بست. نور ها یشد رفت تو یم دیخش لباساش تول خش

 کردن ... یرو روشن و خاموش م اتاق

 ... قرمز ... ی... سبز ... زرد ... نارنج یبنفش .... آب -

 یتو شیگوش برهیلباسش شد. با حس و ضیمشغول تعو یدوباره از اول ... ساکش رو انداخت گوشه اتاق و با خستگ و

 شلوارش درش آورد و اس ام اس اومده رو باز کرد : بیج

 شکالت تلخ ... اوضاع روبه راهه؟ ! -

 رو وارد کرد ... اس ام اس زد : کد

 راهه ! ... رو به یشکالت گاریس -

 لباساش داشت ضیشد! بعد از تعو یزنگ به اردالن بزنه و باهاش صحبت کنه، اما افسوس که نم هیدوست داشت  چقدر

 یب نمیهم ی... برا دهیبه در اتاقش خورد. اول فکر کرد اشتباه شن یفیکرد که تقه ضع یرو از دور مچش باز م ساعتش

 پشت در اتاقش میشم دنیدرنگ به سمت در رفت و آروم بازش کرد. با د یتقه دوم ب دنیبه در اتاق زل زد. با شن حرکت

 اتاق و آروم پچ پچ کرد : یتو دیپر عیسر میاز تعجب گرد کرد و کنار رفت. شم چشماشو

 سالم ... -

 در رو بست و گفت : شهراد

 مگه؟ ! یتو خونه؟! خواب نبود یر یرژه م یوقت شب چرا دار نیسالم ... ا -

 هوا تکون داد و گفت : یدستش رو تو میشم

 بودم ... نترنتینه بابا ! خوابم کجا بوده؟! تو ا -

 ابروش رو باال داد و گفت : یتا هیتفاوت  یب شهراد

 ! شهیمثل هم -

 کرد و گفت : یپوف میشم

 و الزمه ... یعیتو سن من طب زایچ نیمثل مامان بابا غر نزنا شهراد! ا گهیتو د -

 بهش زد و گفت : یپوزخند

 ... یعی! بابا الزم! بابا طبیجد -

 نسبت ا بلند گفت : یو صدا ظیچشماشو گرد کرد و با غ میشم

 شهراد ! -

 و خوش فرمش گرفت و گفت : یگوشت یلبا یانگشت اشاره اش رو جلو عیسر شهراد

 مامان بابارو؟ چته؟ ! یکن داریب یخوا ی! مشششیه -

 انگشتاشو تو هم قفل کرد ... چند لحظه بعد از هم بازشون کرد و بعد دوباره قفلشون کرد. شهراد خونسرد مشغول میشم



 

 

 کردن ساعتش شد و گفت : باز

 ! ؟یبذار شیمن رقص انگشتات رو به نما یبرا نجایا یوقت شب اومد نیچته؟! ا -

 زد و گفت : ایه درسکوت باالخره دل رو ب هیپوف کرد و بعد از چند ثان میشم باز

 ! ؟یگ یبگم به خاطر من نه نم یزیچ هیشهراد ...  -

 و گفت : دیخند شهراد

 که به خاطرت نه نگم؟ یهست یتو ک زمی! عزیبه چه شخص مهم -

 حرکت مهارش کرد و دستاشو از بازو محکم نگه داشت. هیحمله برد سمت شهراد که شهراد با  دیاز جا پر نباریا میشم

 تونست تکون بخوره! شروع کرد به غر غر کردن : ینم گهید میکه شم یطور

 گم ... ینم گهیننر! غول گنده بک! شرک! ول کن دستمو ... اص ال د یوحش -

 و گفت : دیخند شهراد

 ... ستمیبلد ن دنیکه ناز کش یدون ی! حرفتو بزن ... متیخاص یو ب یلوس -

 فکر گفت : یب میشم

 باباته ! تیخاص یب -

 که شهراد ولش نیهم خودش خنده اش گرفته بود، هم میخنده. شم ریزد ز یاول چشماشو گرد کرد و بعد پق شهراد

 صداش گفت : ی... شهراد وسط خنده ب دیخند زیر زیدهنش گرفت و ر یدستشو جلو کرد

 خوام بخوابم ... یم رونیبرو ب ایچته  نمیبنال بب ایحرف زدنت! حاال  نیخاک بر سرت با ا -

 خنده اش رو جمع کرد نشست لب تخت و گفت : میشم

 فردا شب تولدمه ... -

 خونسرد گفت : شهراد

 اِ؟ مبارک باشه ... -

 هم براشون قائل یتیموند و اهم یشهراد نم ادیمراسما  نجوریوقت ا چیناراحت کننده نبود. ه میشم یبرا شیخونسرد

 یتوجه ی... هر چند که ب کردیم میشاخه گل به مامانش تقد هیشد! جز روز مادر ... اون روز هر طور که شده بود  ینم

 و گفت : دیکش ی... آه دید یم

 !! ؟یکن یقبول م یجشنم باش یشهراد ... ازت بخوام تو -

 به طرفش و گفت : دیچرخ شهراد

 ! ؟یریگ یجشن؟! مگه جشن هم م -

 باز انگشتاش رو تو هم قالب کرد و گفت : میشم

 گهیکه د یو گفت یتو جمع باش یدونم دوست ندار یرو دعوت کرده رستوران ... م کینزد لیا فامخونه ... باب ینه تو -

 بار به خاطر من ... هی نی! اما ایای ینم



 

 

 و گفت : زیپشت م یصندل ینشست رو وترش،یکامپ زیابروش رو باال انداخت ، رفت سمت م یتا هیباز  شهراد

 کنن! تولد تو رستوران !!! یشاهد چه الرژ شدن ! سوپر خرج م یبه! آقا -

 دفعه چشمش رو گرفت و گفت : هی بعد

 اوه اوه کالسش گوله شد خورد پا چشمم ! -

 خنده اش گرفت و گفت : میشم

 اِ داداش ! -

 گفت : که متوقف شد میشم یرو به رو د،یرو تاب داد دو دور دور خودش چرخ یدستش رو برداشت، صندل شهراد

 تولدت کوفتت بشه؟! یخوا ی! م؟یچ یبرا امیمن ب -

 گفت : ظیبا غ میشم

 ینگار ب نیجز تو، مامان، بابا ... شهراد خوب خسته شدم از بس ا ستیکس برام مهم ن چیکنن! ه یکوفت! همه غلط م -

 و ریام نیا یستین ینکبتش! از اونور وقت دیبه داداش نو دیگرفت و چسب افهیمن ق یبرا شیور هیو پوز  افهیق نیبا ا شعور

 زنن که هر بار باهاشون دعوام یزر مفت پشت سرت م نقدریزنن ا یزارتشون که حال آدمو به هم م یپایبا اون ت سپهر

 اما میدم دوستامو دعوت کنم تنها بر یم حیبرن ... به بابا گفته بودم ترج یاز تو حساب م یشه ... خودت که هست یم

 ذره پز بدم به نگار، هم در هیتا هم  یخوام توام باش یرد. به زور گذاشت دو تا از دوستامو دعوت کنم. حاال منک قبول

 و سپهر بسته بشه ! ریام دهن

 به زانوش زد و گفت : یدستشو گذاشت سر زانوش ، با انگشت اشاره اش ضربه آروم شهراد

 م؟یشم ی! آخرش که چ؟یکه چ -

 شد و یشهراد که با نور رقصان آباژور هر لحظه پر رنگ و کمرنگ م یچشما یشد تو رهیخ سرش رو باال آورد. میشم

 : گفت

 !! ؟ی. آخه مگه تو جذام داریجا نذاشت چیشهراد؟ االن حدود دو ساله پا تو ه یخودت که چ -

 حرف بزنه پس از جا بلند شد، لب تخت نشست و گفت : میمسائل با شم نیاصال دوست نداشت در مورد ا شهراد

 خوام استراحت کنم ... یکنم ... حاال برو م ی... فکرامو م میخب شم یلیخ -

 نداره رفت سمت در، لحظه آخر برگشت و گفت : یا دهیفا شتریدونست اصرار ب یکه م میشم

 کنم ... یتولدم نگو نه! خواهش م هیشهراد ... به عنوان هد -

 گرفته بود. آهنگ که یلیبسته شدن در، چشماشو بست. دلش خ ی. شهراد با صدارونیحرف از اتاق رفت ب نیدنبال ا به

 راست رفت هیتونست کار کنه، نمازش رو هم خونده بود. پس از جا بلند شد،  یتونست گوش کنه، بوکس هم نم ینم

 ک روشنش کرد. باز دود همه جا پخش شد و بهگذاشت کنج لبش و با فند رونیب دینخ کش هی. گارشیپاکت س سمت

 شده بود. نشست کنج تختش، پاهاشو دراز نیریگس ش یبو هیبه  لیتبد گاریس یشکالت که همراه با بو یبو دنبالش

 سقف ... یرنگ نور رو رییو زل زد به سقف... زل زد به تغ کرد



 

 

 ... قرمز ... ی... سبز ... زرد ... نارنج یبنفش ... آب -

 تونست بره و یحاضر بشه؟! م لیجمع فام یتونست تو ی. چطور می... محکم و عصب دیکوب یبست ... قلبش م چشماشو

 ادهیبمونه و فک جفتشون رو پ یزر زر کردناشون خونسرد باق ی. جلوفتهیب ری! پوزخند بزنه. چشمش به سپهر و امبخنده

 تونست؟ ی. چطور منکنه

 شدن ... فیت تو ذهنش رداومد تو ذهنش ... باز کلما باز

 ترکه ... یم یبادکنک هویکه  ییمثل وقتا -

 ترکه ... یم یما الک یوقتا دال یبعض

 تا مجبور دیکش یم غیج نقدریو ا دیترک یکه بادکنکش م ی... وقت یسقف رفت تو حس و حال بچگ یرو یرنگا دنید با

 رو ی! خدا روزستین یچیه دنیبادکنک ترک دیفهم یبخرن. اون موقع ها نم گهید هیبادکنک رنگ هیشدن براش  یم

 بغض یبادکنک بود. اما حت دنی. دردش هزار بار بدتر از ترکدیترک یکه دلش بترکه. حاال هر روز و هر شب دلش م ارهین

 بتونه داد بزنه ! نکهیشد. چه برسه به ا یهم باز نم شیلعنت

 ... میخنده هامونو گرفتن و نمرد -

 ترکه ... یم یطفلک یریبگ یاشکو از کس یول

 دید ی... و چه درد داشت که م دیخند یگذشته بود به اون م هی!! کارش از گر؟یاما چه خنده ا دیخند یکه م درسته

 درد داشتن؟! چرا خنده هاشون رو ازشون گرفته بودن؟!! چرا با نقدریشدن. چرا مردم ا نطوریدور و برش هم یآدما اکثر

 یوقتا نه تنها دلش برا یشد؟ چرا؟!! بعض یکم شاد باشن اما بازم نم هیدنبال بهونه بودن که  یاتفاق نیتر کیکوچ

 از ته دل ... اما هیگر هیخواست. نشد هم به جهنم!  یقهقهه از ته دل م هیسوخت. دلش  یهمه مردم م یکه برا خودش

 ! غیدر

 نمکدون رو شکست ... یچرخه واسه هر ک یچرخا م -

 ترکه ... یم یچرخ نمک یچرخا عوضش

 ری... اگه سر به ز یزخم بزنه موفق تره ... هر که درنده باشه و بدره موفق تره. اگه خوب باش یدوره زمونه هر ک نی! تو اهه

 بد باشه تا بقا دیپاره اش نکنن. با کهیهار باشه تا ت دیگرفت! با ادیخوب  یاز زندگ نوی! ادرنتیم یباش عی... اگه مط یباش

 باشه ... داشته

 ده ... یحرفاشون روحمو قلقلک م قهیهر دق -

 ترکه ... یم یقصه آدم قلقلک ته

 تونست بهش ی... کاش م میشد. به خاطر شم یباهاشون روبرو م دیمحترمش؟! باز با لیکرد با فام یکار م یچ دیبا حاال

 رفت ... فقط به خاطر یم دیآورد. با یم مجلوش ک شهیغل و غش بود که هم یپاک و ب نقدریدختر ا نینه، اما ا بگه

 ... میشم

 رو هم که پر از خاکستر شده بود شیگاریس ریسطل اتاق انداخت و ز یرو تو گاریتموم شد از جا بلند شد. س گارشیس



 

 

 : یرنگ فیبار زل زد به ط نیآخر یکرد. رفت سمت آباژور ... برا یخال

 ... قرمز ... ی... سبز ... زرد ... نارنج یبنفش ... آب -

 سرش یرو دیتخت ... پتوشو کش یرو دیشد. رفت سمت تختش. دراز کش یکیو اتاق غرق تار دیدکمه اش رو کوب محکم

 همزمان زمزمه کرد : و

 حال من بده ... یغزل ادامه داره ول نیا -

 سرمو گذاشتم ن،یزم یرو از درد حقارتم کم بشه. نشستم یبه هم تا بلکه ذره ا دمیاتاق شدم و در رو محکم کوب وارد

 یم یدادم. من تا وقت یبهش اجازه م دیخواستم بغضم بشکنه! نبا ی. نمدمیکش قیزانوهام و تند تند نفس عم یرو

 صداش سرمو دنی... با شن دیبشکنم. نبا دیرد خور نداره! نبا میبمونم! اگه بشکنم نابود یزنده و رو پا باشم که قو تونستم

 زانوم برداشتم ... یرو از

 پرنسسم غصه داشته باشه ... نمینب -

 دادم کنار و گفتم : هولش

 از اتاق من ... رونیگمشو ساسان، حوصله تو ندارما! برو ب -

 و دیخنده ام گرفت. اونم خند اریاخت یکنار و ب دمیخودمو کش عیخواد موهامو بکشه، سر یم دمیجلو آورد. فهم دستاشو

 : گفت

 غصه داشته باشه ! دی... شاهزاده خانوم که نبا نی... آره! آفر هان! بخند -

 پاشو برو لوس مسخره! شاهزاده خانوم عمه ته ... -

 فکر کردن در آورد و بعد با خنده گفت : یکم ادا هی

 شاهزاده باشه ... ادی یجاش نم چیکنم به ه یو روش م ریفکر نکنما! از هر لحاظ که دارم ز -

 ام گرفت و گفتم : خنده

 ! اد؟یب شونییبه جا دیوا مگه شاهزاده ها با -

 زانو نشست و گفت : چهار

 و شک و نهیتا پر و پاچه و رک و رون و اهم و اوهون و پک و پهلو و سک و س ری. از ساق و سمبشون بگادیب ادیبله که ب -

 و گِل و گردن و سک و صورت و مک و مو و سر و کله ... شونه

 تو بغلش و گفت : دیو منو کش دیغش غش خند دیگرد شده منو د یگاه متعجب و چشمان یوقت

 من دورت بگردم شاهزاده من! تعجب نکن خوشگلم ! یاله -

 اش فاصله دادم و گفتم : نهیکم از س هی سرمو

 !! ؟یبود االن سخن گفت یچه زبون نیا -

 خنده گفت : با

 که اون گفت از خودم در اوردم ... از ییزایاش رو هم به نسبت چ هیگه ... بق ی... نصفشو اون م هیاز دوستام اصفهان یکی -



 

 

 مثال مک و مو و شک و شونه ! یبرا

 صورتم نگه داشت یمتریچند سانت یساسان صورتش رو جلو آورد، تو هوی. میدیو هر هر خند میبه هم نگاه کرد ییتا دو

 گفت : و

 ت شاهزاده خانوم! مثال چشم و چار ... گِل و گوش ... پک و پوز ... لب و لوچه !هم هس گهید یزایتازه چ -

 خنده هولش دادم و گفتم : با

 اِ ساسان ... -

 و گفت : دیجا بلند شد. دستمو کش از

 خوام ببرمت یکه من توش باشم حروم اندر حروم اندر حرومه! پاشو م ی! غمبرک زدن تو خونه انمیپاشو ... پاشو بب -

 سالتو سوارت کنم . یشهرباز

 : دمیکش غیج

 ... کلتیرو کل ه ارمی ی!!! من سالتو سوار بشم باال مریبم -

 خوام یبرن! م یم ضیکنن ف یکه دارن تماشا م یاز اون باال کل ملت یذره گردنتو کج کن هی! زمیاشکال نداره عز -

 ... یکن یخال جانتویه ببرمت

 ... نیزم یرو دمیکوب پا

 ساسان ! -

 جلو آورد و ز ته دلش گفت : سرشو

 جون ساسان ! -

 ... امی یمن نم -

 و گفت : دیکش رونیب مویمشک یریو شال ش یرنگ همراه با شلوار مشک یریساده ش یمانتو هیسر کمد لباسام ...  رفت

 ! یدر یحاضر و آماده جلو گهید قهیخانوم گل گالب تا ده دق -

 یخوردم. ب ی. هم خنده م گرفته بود هم داشتم حرص مرونیمهلت اعتراض به من بده از اتاق رفت ب نکهیهم بدون ا بعد

 کم باد هی ومدی ی. بدم نمرونیو زدم از در ب دمیکه برام انتخاب کرده بود و رو پوش ییمتضادم لباسا یبه حالت ها توجه

 خواد حرص خوردنام یدونستم م یرفتم ... م یم هسیگفت و من ر یکله م بخوره. تموم طول راه اون چرت و پرت م به

 طرف من و دنبال آرامش من بود. پس شهیشده بودم. ساسان هم که هم یجبران کنه. با مامان بحثم شده بود و عصب رو

 چنگ زدم و گفتم : رهنشویپ ستادیدستگاه سالتو که ا کیزدم. نزد یهم نم یدونستم و غر الک یقدر م دیبا

 شو ! الشیخیاسان! بترسم س یمن م -

 آورد که هم قدم بشه و گفت : نییگرد کرد و سرشو پا یخوش حالت و خوش رنگش رو کم یچشما

 ! ؟یترس یم ی! من باهاتما! از چیروان -

 بود نگاه کردم و گفتم : دیترس به دستگاه که در حال چرخش شد با



 

 

 چرخه ! یبدجور م -

 ! ؟یتا حاال چند بار سوار شد یلیخدا وک -

 ... یچیه -

 ی! پس نمیهست یباز وونهیو د جانیشناسم شاهزاده! تو عاشق ه یبار امتحان کن، من تو رو م هیپس حرف نزن!  -

 ... ول کن لباس منو برو تو نوبتمون شد . یترس

 مخصوص و کمربندم رو بستم. اهرم مخصوصش هم اومد یصندل ی. نشستم رودیلرز یچرا! بدنم داشت از ترس م دروغ

 : دیداد کش فتادهی. ساسان هم کنارم نشست و با خنده هنوز راه ننییپا

 !!! وهوی -

 گوشه چشم نگاش کردم و با ترس گفتم : از

 رو هم خودت بده! هیزهرمار! من افتادم مردم خونم گردن تو! جواب بق -

شدم! اما نشدم  یناراحت م دیتو دهنتا ! بازنم  یدرست بزن! م یزن یزهرمار! حرف م -به سمتم، اخماش در هم شد و گفت :  دیچرخ هوی

 ایانگار . همه آرامش دن ختی. ترسم ر دمیکردم! خند فی... ک دی. تازه دلم قنج رفت. لرز

 میدلم. عاشق ساسان بودم ... با همه وجودم. خدا اگه بابا رو ازم گرفت به جاش ساسان رو داد. همه زندگ یتو ختیر

 نی. همدیکش یم غیج یلبخندش! دستگاه حرکت کرد و اول رفت باال ... ساسان با مسخره باز هی یشد تو یم خالصه

 ... وسط داد و دمیشن یساسان رو هم م ی! صدادمیکش یم غی. فقط ج دمیکش غیبه چرخش افتاد با همه توانم ج که

! نگهش کهیمرت یاو -رفت و افتادم به قهقهه :  ادمیذره که گوش کردم ترسم از  هیزدن برداشتم.  غیزد که دست از ج یم ییحرفا هوارش

 یحاج یامام زمون ! او ایپنج تن آل عبا!!!  ایننه  ی! واسایخوردم ... وا زیدار! من غلط کردم! من چ

هم که کنارمون نشسته بودن افتاده بودن به  گهیالناس ! نه تنها من که دو نفر د های! ایییخوردم ... آ یخدا چه شکر یام افتاد ... ا بچه

 چون دمیشن یخنده هاشون رو م یخنده! صدا

 باالخره دلش سوخت و دستگاه رو متوقف کرد. ارویضجه زد و التماس کرد که  نقدری! ساسان ادنیکش ینم غیج گهید

 بهم خوش گذشته بود و ساسان شجاع یکردم کل یم سیکه داشتم از ترس خودمو خ یبرعکس شده بود! من جامون

که  ی! شاهزاده ایزهرمار! رو آب بخند -از خنده. دادش بلند شد :  دمیترک دمیاش رو د افهیشدم و ق ادهیکه پ نیبه رو نداشت . هم رنگ

 ! آبت نبود نونت نبود سالتوایانداز یم یمنو به چه روز نیباش به جهنم! بب

هم بلند نخندم که  یلیکردم خ یم یکه سع یواسه من اون باال ! در حال یهم ول داده بود یوسط! چه خنده ا نیبود ا یشدنت چ سوار

 کنار یها یاز صندل یکی یباعث جلب توجه بشه، ولو شدم رو

م رنجر ! چشماشو خوام بر ی! تازه االن به دهنم مزه کرده ممیگفتم نر یخنک شد! حقت بود ... پسر بد! ه گرمی! جیها -و گفتم :  پارک

ساسان !!! سکوت  -:  دمیبهش توپ هویمن سوار بشه! من به قبر بابام ...  یخواد برا یپاشو برو جمعش کن! رنجر هم م -گرد کرد و گفت : 

ر رنج -زدم و گفتم :  ی! لبخند دینوکرتم بابا ... ببخش -نگام کرد و بعد سرشو گرفت رو به آسمون و آروم گفت :  حظهکرد. چند ل

 بخر من بخورم ... گشنمه ... یزیچ یپشمک هی مینخواستم پاشو بر

 یبه سمت محل خوراک میرفت ییزدم و دوتا یجفت چشمام !!! لبخند یبه رو یا -داد و گفت :  یدستش ، فشار کم یگرفت تو دستمو

 هاش مجبور کردم هم یباز یها. اون روز ساسان رو با همه کول

 ادمیعمرم شد. اونقدر که به کل  یروزا نیاز بهتر یکیصبا! در به در شده چقدر فحشم داد! اما  یسوار بشه هم کشت رنجر



 

 

 میدیخند یکه هنوز هر دو غش غش م یکار کرده! آخر شب دست تو دست ساسان در حال یگفته و چ یمامان چ رفت

لرزوند ... رفتم سمت  یچونه مو م یرداشتم. بغض لعنتزانوم ب ی! سرمو از رو می... چقدر خوشبخت بود میخونه. چقدر خوش بود میبرگشت

 اریاخت یدفتر چه اشعارم. برش داشتم و ب

 یزخم یشبا نیپشت ا -:  نوشتم

 که بدونه ستینفر ن هی

 ستیتو کنج قفس ن قسمت

 سان که قسمت آسمونسا یذهنم جا خوش کرد و اون گوشه ها لم داد ... برا یاومد و تو یواسه ک نیدونستم ا یتو آسمونه ! نم قسمت

 مرز و نیا یهمه زنا یبرا دمیکار نشستن ! شا ی... از تکرار ... از ب یکنواختیخودم؟ خسته شده بودم از  یبرا ای شد؟

 نیا اقتشونیقفس چپونده شده بودن ل یکه تو یی. زناسهیتابو رو بشکنه و بنو نینوشتمو گذاشتم قلم ا نطوریبود که ا بوم

... به فکر  ستین یباز ستی! االن وقت فمنریخفه شو شاهزاده خانوم اس -:  دمیدفتر و نال یپرواز بود ... قلمم رو گذاشتم ال اقتشونی. لنبود

 راه چاره باش ... االن وقت اجرا و عمله ... نه

 شدم. رهیبه ماز روبروم خ... بعدش رفتم سمت پنجره. بازش کردم و باز  یپا تخت یکشو یو شعار ! دفترچه رو بستم و گذاشتم تو فکر

 ازیدلم مشغول راز و ن یسرمو گرفتم رو به آسمون و تو دم،یکش یماز شده بود پر از راز و رمز. آه نیا نیمنم ع یایدن

 منو هم نکهیا ای...  رمیبهم توانشو بده تا بتونم حق ساسان رو بگ ایخوام ...  یم زیچ هیبزرگ و مهربون ... ازت  یخدا -:  شدم

 ... تو که ایکردن برام از هزار بار مردن و جون دادن سخت تره ... خدا یزندگ نطوریساسان تا آروم بشم ... ا شیپ ببر

 بار هیسوزم.  یسوزم! هر روز و هر شب دارم م یدرد دارم! دارم م یلیدل غرق خونه! درد دارم خدا ... خ نی... ا یدون یم

 کردم؟!! نه یچیبودم برات؟ مگه از دستوراتت سرپ یمگه بنده بد ایم. خداتا آخر عمرم بخور دیکردم و چوبش رو با غفلت

 ای... خدا رونیدن ب یم یمن در آورد یکه به حکم تو از خودشون فتوا ییاز کسا یلیدستورات تو ، نه از دستورات خ از

 ! نگام کن خدامیخدا؟ !!! من همونم. من شاهزاده سد عل یدی... فهم یصبور یعل دی! منم ... دختر س؟یشناس یم منو

 ! ومدیصدامونم در ن شمونیعمر تو سرمون زدن و هزار تا تهمت رو بستن به ر هی. فتمی! نذار ب ری... نگام کن و دستامو بگ

 !!! توکلم به توئه ...خدا پس پشتم باش. تنهام نذار. نجاتم بده خدا ! از من حرکت از تو برکت ادیخوام صدام در ب یم حاال

 مناجاتم تموم شد چشمامو چند لحظه بستم و باز کردم. آروم تر شده بودم ... نکهیدونم ... بعد از ا ی... م یدونم هوامو دار یم

 موهام فرو یتو یدورم رو گرفتن، دست میمشک ی... خرمن موها دمیاز سرم کش مویسمت تخت خوابم ... روسر رفتم

 خسته بودم. اونقدر که بدون فکر به خواب فرو رفتم ... یلیتخت ولو شدم. خ یرو یو با خستگ کردم

 یکفشا دیکه د یزیچ نیخودش انداخت ... اول یبه سر تا پا یبست، نگاه یرو م راهنشیپ یکه دکمه ها نطوریهم

 و سورمه دیو سف یچارخونه آب رهنیبه پ دیکم باال تر رس هیروشنش،  یآب نیبود و بعد از اون شلوار ج دشیسف اسپرت

 کیتا نزد ناشویاش رو مرتب کرد و آست قهیرو باز گذاشت و با دست  یی...بستن دکمه ها تموم شد، دو تا دکمه باال شیا

 وقت چیکه هوا سرد بود اما ه نیتخت خوابش برداشت و دستش گرفت. با ا یاز رو دشویشرت سف یتا زد ... سوئ آرنج

 که میاز درون داغ بود و گر گرفته ... با داد شم شهیبود ... هم ادیشرت هم براش ز یسوئ نی، همکرد یسرما نم احساس

 یکرم یاون پالتو ی... تو دیراهرو د یرو آماده جلو میخواست عجله کنه رفت سمت در اتاق ... بازش کرد و شم یم ازش



 

 

 می... فقط آدرس رستوران رو بهم بده . شم امی ی... من خودم م نیمنتظر من نش -بهش زد و گفت :  یناز شده بود، لبخند یحساب رنگ

 یخوا یاوه چه شود! م -... شهراد با خنده گفت :  میبابا بر نیهمه با هم با ماش میخواست یِا م -قدم جلو اومد و غر زد و گفت :  هی

 ی... من خودم م نیگفتم که بر -و گفت :  دیشهراد باز خنداِ شهراد !  -...  میو بر گرد ایاون دن میسر بر هیهمه مون  رانبه رستو دهینرس

رسم  یمن نم یرس یکه تو به خودت م نقدری! ایمون یخاله زنکا م نی!!! عیاَ -و گفت :  دیچهره در هم کش می. هنوز آماده نشدم . شمامی

 یکه هست ینیهم یچه نرس یکنه! چه به خودت برس یهم نم یآخه در مورد تو فرق -باال انداخت و گفت :  ییابرو طنتیواال ! شهراد با ش

 ... یکن یهم نم ی! چندان فرق

زد  رجهیگرد شده ش یو چشما ظیبا غ می... شم زمیعز ایداد ... باهاش کنار ب رشییشه تغ ینم گهید میشم یبش ینجوریخواسته ا خدا

 رو گرفت رهیسمت شهراد. شهراد هم به سرعت در رو محکم بست و دستگ

 یفقط قهقهه م میشم یها غیج غیکرد در رو باز کنه موفق نشد. شهراد در جواب ج یسع یهر چ میتش. شممش یتو

 شهراد شد، فقط با غر غر هیتنب الیخ یب رونیره ب یشاهد که اعالم کرد داره از خونه م یهم بعد از داد آقا می. شمزد

 یراحت رفت سمت دراور کنار اتاقش. سوئ الیاز جانب رفتن اونا راحت شد، با خ الشیخ یرستوران رو گفت و رفت . شهراد وقت آدرس

 شرت رو دوباره

 دراور برداشت. مچ دستاش رو آغشته به عطر کرد بعد از اون هر دو یعطر رو از رو شهیتخت خواب و ش یرو انداخت

 یاز صورتش. همه چ ری.. همه جا به غبه خودش انداخت . نهیآ یتو یکنار گوشش، نگاه دیو کش دیرو به هم مال دستش

 ریجوشن کب یدعا کیدار چرمش رو برداشت و بست دور مچ دست چپش، داخل دستبند بار پیبود، دستبند ز لیتکم

 درست کرده یکس جز خودش خبر نداشت. دستبندشو سفارش داده بود براش دست چیه هیقض نیگذاشته بود و از ا رو

 خواست بره سر کارش. بعد از دستبند یکه م یمواقع یتش ببندتش. البته به استثنابه دس شهیکرد هم یم ی. سعبودن

 یرو همراه با سوئ میشم هیآماده شده باکس هد نکهیراحت از ا الیگردنش انداخت و با خ یهم تو شویچرم گردنبند

 یکرد از گوشه و از رو یم ی. چون کفش پاش بود سعرونیو کاله کاسکتش برداشت و زد از اتاق ب چیو سوئ شرت

 نبود. یاسترس گشت اما خبر یوجود خودش دنبال ذره ا یتو رونینکنه. از خونه که زد ب فیبره که فرش رو کث کایسرام

 رونیمخصوصش ب نگیپارک ی...! موتورش رو از تو نی. هممیرفت به خاطر شم ی! اما م نیدوست نداشت بره ... هم فقط

 هیکه پدرش در نظر گرفته بود  یرفت. رستوران رونیب نگیگذاشت و از پارک نشست روش، کالهشو سرش د،یکش

 تا باالخره به مقصد مورد نظر دیطول کش یساعت هیغرب تهران بود و خونه اونا شرق تهران ...  یتو یمعمول رستوران

 کرد و بعد از پارک موتورش و برداشتن کالهش رفت سمت در دایپارک پ یجا هیدر رستوران  ی! همونجا جلودیرس

 پاش پنج شش تا یکه وارد شد جلو نیو وارد شد. هم دیموهاش کش یتو یو بزرگ رستوران. لحظه آخر دست یا شهیش

 شدن. یقرمز قرار گرفته بود و خاموش روشن م یداخل سنگ هاش چراغ ها ونیدر م کیکه  دید یمشک یمر یمر پله

 شد . دور تا دور سالن رو که نگاه کرد انیچشمش نما شیشکل رستوران پ یرفت سالن بزرگ و مربع نییها که پا پله از

 خلوت بود و بای! رستوران تقرنهیبب شیو مادر یپدر لیرستوران رو در خدمت خونواده و فک و فام زیم نیبزرگتر تونست

 هاش به یکوتاه و صندل هیرستوران پا یزهایکرد اما لبخند زد و رفت به سمتشون. م ینظر خدا رو شکر کرد. پوف نیا از

بود که تموم  میکه متوجهش شد شم یکس نی. اول ومدی یم یکیو قرمز بودن. به نظر رستوران راحت و ش یمشک یچرم یمبل ها شکل

سمت شهراد و از گوشه و کنار  دیم اومد ... همه نگاه ها چرخداداش شهراد -و گفت :  دیمدت چشم به در رستوران دوخته بود ... از جا پر

 ینگاه یبا دلخور میشد! شم دهیعجب شن چهپوف و اه و  ییچند تا



 

 

جمع و عموش و  ی... به جز اکثر جوونا یسالم بر همگ -جمع انداخت و بعدش از جا بلند شد ، شهراد به سمتشون اومد و بلند گفت :  به

 و شییدر اصل فقط خاله اش و دا یعنیش رو دادن ... جواب هیپدر و مادرش بق

 یانزجار، ب ،یحس ها بود، دلخور نیاز ا یکیو عسل دختر خاله اش و عمه اش . نگاه همه همراه  شییپسر دا محمدرضا

خجالت بکش  -بغلش و در گوشش گفت :  یتو دیرو که دستاشو از هم باز کرده بود کش میحسادت! شهراد شم دیو ... شا نهیک ،یتفاوت

 ینگار کم شه ... شهراد از گوشه چشم نگاه نیا ی! بذار روقه؟یدق هی یریم یم -به پهلوش زد و گفت :  یضربه ا میوسط رستوران ! شم

 نشسته بود انداخت. دیو با فاصله ازشون کنار نو زیبه نگار دختر عمه شون که اون سمت م

 داد. با یرو آزار م میشم ایبود اما گو یعیشهراد طب یبرا زایچ نی. ادیبار یو حسادت م نهیاش کبود از چشم میبا شم حق

پر  یکنار من دادش ... صدا نیبش -و گفت :  دیخنده اش گرفته بود، خودش رو کنار کش میخوب کم شد بکش کنار ! شم -گفت :  لبخند

 میتقد یتفاوت ی! از اون نظر ... شهراد نگاه پر از بیمهم یلیکه تو خ ستیرفته! نآره از اون اول برات جا گ -از تمسخر سپهر بلند شد : 

 نشسته بود نیو عمو حس ریکنار ام زیسپهر کرد که وسط م یا قهوهخمار و  یچشما

 شاهد یوقتا آقا نجوریخواست ا یهم به باباش انداخت. چقدر دلش م ینشست نگاه یکه م یو بعد از اون در حال کرد

 تفاوت، انگار نه یبه حسرت شده بود . پدرش کامال ب لیآرزو براش تبد نیسال بود که ا یلیکنه اما خ یطرفدار ازش

 رو که به میشم هیو با همون لبخند محوش، باکس هد دیکش یزد . شهراد آه یداشت با شوهر عمه اش گپ م انگار،

که با  می... شم یکه به خاطرش تولد گرفت یاون نمیجغجغه! ا ایب -فت : موتور سالم نگه داشته بود گرفت سمتش و گ یرو نجایتا ا یسخت

 گرد شده زل زد به شهراد. یخشک شده و با چشما ره،یاش رو بگ هیدستشو دراز کرده بود تا هد یخوشحال

 می.. شم یخواد زور بزن ی... نم دمیخوب ! فهم یلیخ -و گفت :  دیتشکر بکنه. از حالت چهره اش شهراد خند ای رهیدونست گارد بگ ینم

 یدرست پشت سرش م ایمخصوص هدا کیکوچ زیم یکه رو یاش رو گرفت و در حال هیهم خنده اش گرفت، هد

 ... یاما مرس ییبچه پرو نکهیبا ا -گفت :  گذاشت

 عمه اش بلند شد : یبده صدا یشهراد بتونه جواب نکهیاز ا قبل

 ه؟ !عم یچه عجب شهراد جان! باالخره افتخار داد -

 خود شهراد بود، شهراد فیرد یو سپهر نشسته بود و چون تو ریام یسرش رو باال آورد. عمه جانش!!! درست روبرو شهراد

 باال انداخت و با لبخندش گفت : یی. ابرونهیبه جلو خم بشه تا بتونه چهره شو بب یبود کم مجبور

 ! ادهیهام ز یریسر دارم هزار سودا! درگ هیچه کنم عمه ...  -

 اعصابش رو به شدت مچاله کرد : ریام یصدا

 ره باال شهر ... فکر کنم یهم م یشن ... آمارشون رو دارم. ه یتر م ادیهاش دارن ز یآره عمه جون روز به روز مشتر -

 استه یشمال شهر نیکه همه امکانات مال ا ییدونم واال! آخه از اونجا یآقا مجازه! نم نیفتوا صادر شده که عمل ا اونور

 باشن ! دهیهست که فتوا هم خر احتمالش

 و درشتش زد و یمشک یو چشما ریام یگوشت یبه لبها یها عادت داشت پس فقط لبخند کهیت نیبه ا شهراد

 دونست حرفش ممکنه جنجال به پا کنه گفت : یکه م یبا وجود خونسردانه

 شه ... اما تو یکار منم راحت تر م ینجوریا رن؟یتونن فتوا رو بگ یم نمیهام بکنم بب یبا مشتر یصحبت هی دی... با دیشا -

 ! یکن یشهر کار م نیی! تو که پا؟یچه کن یخوا یم



 

 

 سکوت یجمع تو یبهش زد. چند لحظه ا یتر شد و چشمک قیپر زد! به جاش لبخند شهراد عم ریلب ام یاز رو لبخند

 شاهد بلند شد : یآقا یدفعه صدا هیشده بود که  غرق

 کن ... یعذرخواه ریخزعبالت! زود باش از ام نیاز ا یخفه شو شهراد! هنوز دست بر نداشت -

 بگه که سپهر وارد بحث شد و گفت : یزیشاهد و خواست چ یسمت آقا دیشهراد چرخ نگاه

 د بفهمه ماخوا یدونم چرا نم ینه؟! نم ایکنه  یخودش رو خال یجور هی دیعمو ... باالخره شهراد با ستیاِ نه مهم ن -

 یزیبشه و چ یاگه عصب نمیهم یبرا میخوا یفقط و فقط صالحش رو م میزن ینه دشمناش! ما اگه حرف م میدوستاش

 ... میش یدلخور نم بگه

 برافروخته گفت : یا افهیبا ق نشیحس عمو

 نویا یحرفا رو بزنه تا همه باور کنن؟!! زندگ نیا نقدریا دی! حتما بان؟یش ی! شما آدم نمنیرو نخوا رشیخوام خ یم -

 ! ن؟ینیب ینم

 شهراد اشاره کرد و ادامه داد : به

 کنه! صد دفعه خواستم لوش بدم جامعه از شر امثال اون پاک بشن! اما چه کنم که دلم واسه یم یداره مثل سگ زندگ -

 !نیبا من طرف نیکن یرخواهیخ نیو بخوا نیزنب یحرف گهیبار د هیسوزه! شما دو تا هم اگه  یو زن داداش م داداش

 ! گهید نیرو بکن تونیزندگ

 نگاه ش،ییبرخوردا رو کرده بود و بعد اومده بود. نگاش تاب خورد سمت دا نیباز هم عادت داشت. فکر تک تک ا شهراد

 گرفت و همونطور لبخند به لب به عموش شیی... نگاه از دا زیم یبود، دستشو مشت شده گذاشته بود رو رهیکدر و ت ییدا

 : گفت

 شما من یخوان ... اما به خاطر گل رو یرو نم یکس ریشما خ یپسرا نیاوف عمو جون! چقدر دلتون پره! مطمئن باش -

 گم. خوبه عمو جان؟ !!! ینم یزیچ گهید

 نازک کرد و گفت : یپشت چشم حهیبگه، عمه مل یزیعمو چ نکهیاز ا قبل

 گن ! ینم راهیچرا؟!!! خان دادشم که ب یانداز یم کهیروشن ت نقدریحرمت بزرگترتو اقال حفظ کن! ا هیوا عمه  -

 دنیدهن شهراد زل زده بود با د یعمو که با همه وجودش چشم شده بود و تو ش،ییسمت دا دیباز نگاش چرخ شهراد

 با پوزخند گفت : شییشهراد به دا رهیخ نگاه

 ! همون بهتردنهیآب تو هاون کوب میهم حرف بزن یسرهنگش گرمه ما هر چ ییپشت شهراد به دا یخانوم تا وقت یآبج -

 ... ادیجمع ما ن یوقت تو چیه که

 فقط نفسش رو فوت کرد و ییالتماس کرد و دا ییبا نگاهش به دا عیسمت عمو که شهراد سر دیچرخ ییخشن دا نگاه

 درش که درست روبروش نشسته بود. اشک تو چشماش حلقه زدهسمت ما دی. نگاه شهراد چرخدیبه صورتش کش یدست

 تنها نقطه نیشد ... ا یاش ... شهراد عصب نهیبود به س دهیانداخته بود که چونه اش چسب نییپا ییو سرشو تا جا بود

 دستشو عیسر میاش در هم شد ... از جا بلند شد ... شم افهیلحظه ق هیکرد.  یم شیکه عصب یزیبود! تنها چ ضعفش



 

 

 : دیچسب

 کجا داداش؟ -

 گفت : نیو در همون ح دیرو بوس میخم شد گونه شم شهراد

 ریتولدت به خ هیرم که بق ی... م یشه! اصرار کرد یتولدت خراب م امیکشه! بهت گفتم ن یمامنو نگاه کن! داره عذاب م -

 داداش ! یبگذره ... خوش باش یخوش و

 بکنه سپهر گفت : یبتونه اعتراض میشم نکهیاز ا قبل

 نشه یقاط وانامونیل نکهیا ایحواسمو جمع کنم تنم بهش نخوره  یسخته برام ه یلیاصرار نکن بذار بره! خدا وک میشم -

 ... می... بذار بره راحت باش و

 گفت : ینسبتا بلند یبلند شد و با صدا خودیاز خود ب میشم

 ... وویشماها همتون ح -

 بغلش و چنان فشارش داد که حرف تو گلوش موند ... آروم گفت : یتو دیرو کش میشم عیسر شهراد

 تونم همه شونو با یکه اگه بخوام م یدون ی. میواسش جواب پس بد ینگو که بعدا بخوا یچینگو ... ه یچی! هشیه -

 ... امشب که هفدهدم  یجان ... صبور باش ... بهت قول م میبند خشک بشن! اما زوده .... زوده شم یبشورم بندازم رو هم

 واسه تو پر از برکت باشه خواهر دوارمیسن واسه من شوم بود. ام نیدرست بشه ... ا یدم همه چ یشد بهت قول م سالت

 باشه؟ اریخودت ن یرم! به رو ینگو من م یچی... ه گلم

 بغض آلود کمر شهراد رو چنگ زد و گفت : میشم

 نرو ! -

 با خنده گفت : شهراد

 رم خونه. فقط قول بده که ی... االن هم م نمتیب ی... شب خونه م رمیرم که بم یکوچولو رو ! نم ین یااا نگاش کن ن -

 ... یباش صبور

 ... یول -

 ... قول !!! میشم -

 کلمه بگه : هیرو الل کرد و فقط تونست  میصداش شم یتو تحکم

 قول! -

 گذاشت. رفت به سمت در خونه و لنتیحالت سا یدر آورد و رو بشیاز ج شویبه سر در خونه انداخت ... گوش ینگاه

 یباز شد. در رو هل داد و رفت تو ... جلو یکیت یدر با صدا دهینکش هینداشت، به ثان شتریتک زنگ ب هیرو زد ...  زنگ

 همه با وه،یاش، بدون م وهیم یکرد. درختا هشیشد به باغ هم تشب یم دیکه شا دید یم یبزرگ یلیخ اطیح روش

 و نطرفیبا نگاش ا نکهیداشت درخت خرمالو بود ... بدون ا وهیکه م یکردن . تنها درخت ینگاش م شونیزییزرد پا یبرگا

 وونیا یرفت باال . رو یو مرمر ضیعر یراست از پله ها هیبزنه از کنار استخر بزرگ و بدون آب رد شد و  دیرو د اونطرف



 

 

 به دیدرهم برهم قد علم کرده بودن ... از کنار ستون ها هم گذشت و رس یو رنگ ها اتورینیم یستون بلند با طرح ها دو

 . دوبار ... چند لحظه معطل شد تا باالخره در دیرو گرفت و محکم کوب یریخونه. در بسته بود ... کومه کله ش یچوب در

سالمم  -... آقا منتظرتونن ... شهراد تو دلش گفت :  دییبفرما -در رو به روش باز کرد و گفت :  یو باز شد . خدمتکار دیپاشنه چرخ یرو

روش انداخت. کف اون قسمت  شیشکل پ یبه دور تا دور سالن مربع یتوجه به خدمتکار رفت تو و نگاه یکنن خدا رو شکر ! ب یکه نم

 یا شهیش

... شهراد  نیایو همراه من ب نیکن زونیشرتتون رو آو یسوئ نیلیاگه ما -شده بود. خدمتکار راه افتاد و گفت :  ختهیسنگ ر رشیو ز بود

 یدنبالش راه افتاد. از اون قسمت مربع شکل که خارج شدن وارد سالن بزرگ ارهیشرتش رو در ب یسوئ نکهیبدون ا

 لم انداخته و هی یکاناپه راحت یرو ینبود! مرد یخورد و چندان هم تجمل یکه دو دست مبل توش به چشم م شدن

 و زیم یشهراد روزنامه رو تا کرد گذاشت رو دنیپا سرش رو بلند کرد و با د یصدا دنیندن روزنامه بود. با شنخو مشغول

 -تکون داد و گفت :  یزد با لبخند سر ی! مرد که حدودا چهل ساله م د؟یآقا جمش -جا بلند شد. شهراد هم رفت به سمتش و گفت :  از

هر دو  دیبرد و با هم دست دادن. با فشار دست جمش شیدراز کرد. شهراد هم دستشو پ... و دستشو به سمتش  زیخودمم شهراد عز

 نشستن و

تکون  یآقا ... خدمتکار سر نیبا ا میکار دار یلی... زود ... خ اریبرو دو تا قهوه برامون ب -بود گفت :  ستادهیرو به خدمتکار که منتظر ا مرد

که  یزی... جذاب تر از اون چ یجذاب یلیواو پسر! تو خ -سر شونه شهراد زد و گفت :  یدست دیداد و با سرعت از سالن خارج شد ... جمش

چند سالته؟ ... امممم ... نه نگو ...  -خان ...  دیجمش نیلطف دار -باال انداخت و گفت :  ییگفت ... شهراد ابرو یح.ر.و.م.ز.ا.د.ه م االرس

 یباال انداخت و به پشت ییبچه ها بود ... ابرو نیخنده اش گرفته بود. ع دیجمش تیشخص و چهار؟ ! شهراد از ستیاجازه بده حدس بزنم! ب

 داد و دست هیتکمبل 

باال انداخت و با خنده  ییخودشه ! شهراد بازم ابرو گهیو شش د ستیاممم ... ب -کم فکر کرد و گفت :  هیدوباره  دیشد ... جمش نهیس به

 گفت :

ممنون ... همون لحظه  -تو ! شهراد خنده اش رو جمع کرد و گفت :  یدار یبامزه ا یچه چال ها -:  گفت جانیبا ه دینچ ... جمش -

 قهوه رو جلوشون یبکنه فنجون ها دیجمش ایبه شهراد  ینگاه نکهیسالن. بدون ا یخدمتکار اومد تو

 نه برو ... -آقا؟ !  ستین یا گهیدستور د -و گفت :  گذاشت

 به شهراد کرد و گفت : ینگاه دیرفت ... جمش رونیو از سالن ب دیخدمتکارچرخ

 ... خودت بگو چند سالته؟ میگفت یخوب م -

 ... کیو  یس -

 به!!! اول سن هلو شدن پسرا ... -

 : دیباز پرس دینگفت ... جمش یچیزد و ه یپوزخند شهراد

 کارت ماساژه ؟ ؟یکن یکار م ی! چ؟یخوند یچ ؟یدانشگاه رفت -

 گفت : ییبازجو یبرا ایماساژ  یدونست اومده اونجا برا ینم شهراد

 ... هیباشگاه و ماساژور یگریدارم ... شغلم هم مرب یاضیر پلمینکردم ... د دایدانشگاه نرفتم ... وقتشو پ -

 ! ؟یدیکرد ... کجا دوره د یم فیاز ماساژت تعر یلیساالر خ -

 ... لندیتا -



 

 

 !! ست؟یتو ن فیح ؟یاز خودت بگو ... چرا دانشگاه نرفت گهی... خوب د یهم عال یلیبه به ! خ -

 رو نداشتم ... طشیگفتم که ... شرا -

 به خودش گرفت و گفت : یناراحت افهیق دیجمش

 شده بود مگه؟ ! یچرا؟! چ -

 و گفت : دیبده الجرعه سر کش یجواب نکهیفنجون قهوه اش رو برداشت ... بدون ا شهراد

 برم ... دیهم با گهید یسر کارمون ... من عجله دارم جا میبهتره بر -

 نزد ... بلند شد و گفت : یاخماش در هم شد ... اما حرف دیجمش

 اتاق من ... میبر -

 راهرو بود و چند تا در هیوسط سالن باال رفتن و به طبقه دوم که کلش  چیمارپ یبه دنبالش راه افتاد ... از پله ها شهراد

 اون راهرو بود که همه یزدن اطرافش شد ... شش تا در تو دیجلب توجه بکنه مشغول د نکهی... شهراد بدون ا دنیرس

 راست یاتاق ها نیدر مجزا قرار داشت ... درست ب هیراهرو  یبودن ... سه در سمت راست و سه در سمت چپ انتها بسته

 رفت سمت اون در و گفت : دیچپ ... جمش و

 برج ! هی دی... شا میبساز گهید یکی میخرابش کن دیشده ... با یمیقد یسابخونه هم ح نیا -

 تکون داد و گفت : یسر شهراد

 اما جالب ساخته شده ... -

 اتاقش برگشت سمت شهراد و گفت : یبره تو نکهیقبل از ا دیجمش

 جالب و پر رمز و راز ! -

 شهراد پر از تمسخر شد و گفت : نگاه

 ... نمیب ینم جانیا یراز؟!! من راز -

 و گفت : دیهم خند دیجمش

 ... ینیهم بب دینبا -

 بود و یشد گفت اتاق برهنه ا یم بای... تقر دی... نگاه شهراد دور تا دور اتاق چرخ دیاتاق بزرگ جمش یدو رفتن تو هر

 نیتخت دو نفره بزرگ چسبونده شده بود. هم هیدر  یروبرو واریبزرگ، که به د یلیاتاق مستط هیبود ...  بیعج یکم نیا

 دی!!! جمش چی! هی! نه کمد یزیپنجره بزرگ بدون پرده ... نه م هیبس! کف اتاق موکت کرم رنگ بود و سمت راست  و

 وسط اتاق، کنار تخت خواب و گفت : ستادیا

 تونم ل.خ.ت بشم؟ !! یخوب م -

 تخت گذاشت و گفت : نییصوصش رو پامخ فیکرد و جلو رفت، ک ینگاه متعجبش رو مخ شهراد

 ... نیبش دیآره ... با -

 کرد یکه زل زده بود به شهراد دونه دونه لباساش رو در آورد. انگار داشت شو اجرا م نطوریبدون خجالت، هم دیجمش



 

 

 باز کرد و گفت : نیکامل ب.ر.ه.ن.ه شد دستاشو از طرف یهم رحم نکرد. وقت رشیبه لباس ز ی! حتبراش

 کار کنم؟ ! یخوب چ -

 ساالر خوره ماساژ بود یکه طبق گفته ها یدونست!! در حال ینثارش کرد، انگار که خودش نم یتو دلش فحش شهراد

 ! گفت :کهیمرت

 ... نیشکم بخواب یرو -

 چشم از یعیخواست احساسش رو از نگاهش بخونه و شهراد کامال طب یشهراد انداخت. م یبه چشما ینگاه دیجمش

 برق بزنه، دستاشو آغشته به دیجمش یگرفت و بعد از باز کردن کمربندش که باعث شد چشما دیجمش ختیر یب اندام

 ماساژ کرد ... روغن

 برداشت کرده بود یا گهیطور د دیجمش ایکمربندش رو باز کنه ... اما گو شتریانعطاف داشتن ب یداشت موقع کار برا عادت

... 

 گفت : که

 ؟یل.خ.ت بش یخوا یم -

 گفت : یو با لحن تند رهیخودش رو بگ ینتونست جلو شهراد

 لطفا ! نیخوام راحت باشم ... بخواب ینه! م -

 تخت و گفت : یرو دیحرف خواب یب دیجمش

 ! یدونم از خودمون ی! میمنم بزن نهیشد دست رد به س ی... اما باورم نم ید یپا نم یساالر گفته بود به هر کس -

 ت کنارش و گفت :نشس شهراد

 کنم . یرابطه بر قرار نم یبه ساالر هم گفتم ... من با هر کس -

 گذره ... یبا من بهت بد نم -

 و گفت : دیکمر جمش یرو دیکش دستشو

 خوام باهاش ازدواج کنم ... یپارتنر خوب دارم و م هیشه ...  ی!! من نظرم عوض نمن؟یبحث رو تموم کن نیشه ا یم -

 و گفت : دیخند دیجمش

 !! ران؟یا ی!! تونجا؟یا -

 ... رانیاز ا میر ینه ... م -

 کجا؟ ! -

 و پست ندونن ... فیکه ما رو کث ییدونم ... جا یاونشو نم -

 و گفت : دیکش یآه دیجمش

 کنم . یخودتو به من ثابت کن ... من کمکت م -

 به کمک ندارم ... ازین -



 

 

 ! یبرو برگرد اعدام ی! به؟یدنده لج و لوت بده حکمت چ یرو فتهینفر باهات ب هیاگه  یدون یپسر! م یدار -

 گفت : خونسرد

 دونم ! یم -

 !! ؟یراحت نقدریچرا ا -

 تونه ثابت بکنه ... یکس نم چیچون ه -

 فرض کن که من صداتو ضبط بکنم ! -

 و شما فرض کن که منم صداتو ضبط کرده باشم ... -

 و گفت : دیقاه قاه خند دیجمش

 ! یزرنگ یلی... خ ادی یازت خوشم م -

 دلش گفت : یشهراد تو»: از تو  شترینه ب« و گفت  دیدر جواب خند اما

 فکر نکنم ... ام؟ی یبه نظر م نطوریا -

 باهات راحتم . نقدریدونم چرا ا یقماش باشه زرنگه پسر! شک نکن ... نم نیهر کس از ا -

 دلش گفت : یو شهراد تو» :  بهیعج ینباش« خودش ادامه داد  دیسکوت شهراد رو د یوقت

 ! ه؟ینجوریا التتیتما یبرد یچند وقته پ -

 تر کرد و گفت : یدستش رو قو یضربه ها شهراد

 ... یاز بچگ -

 !! ؟ی!!! از بچگ؟یجد -

 بود ... تشیسکوت نشانه رضا نیکرد و ا سکوت

 ؟یهست یراض -

 چرا نباشم؟ ! -

 ... نینباشن و ناراض ینجوریخوان ا یها م یلیخ -

 ... ستمیمن ن -

 )دمیم حیمورد توض نیاسه؟ (بعد ا در ا یطرفت ت -

 ا ... بیتقر -

 خودت سالم باشه ... نیکه ع یرابطه ندار یخوب چرا با کس -

 اونم سالمه ... من باهاش راحتم ... -

 ... نمشیواجب شد بب -

 نداد ... یشهراد ... جواب یلبا ینشست رو یلبخند

 گفت : دیجمش



 

 

 ... رونیب یدیتو تنم بود کش یخستگ یضرب دستت حرف نداره! هر چ -

 جوابش سکوت بود ... بازم

 ! یتو چه کم حرف -

 ندارم که بزنم ! یحرف -

 فهمه؟ ! یکه دردت رو م یکس شیپ یاومد یستیخوشحال ن -

 ... هیدردم رو خودم بفهمم کاف -

 ! یمغرور یلیخ -

 سکوت ... بازم

 ! ؟یمغرور یدید -

 کنار و گفت : دیکش

 ... نیاز چند روز قبلش به من خبر بد نی... شماره منو ساالر داره. هر موقع خواست نیپاش نیتون یتموم شد م -

 همونطور برهنه نشست لب تخت و گفت : دیجمش

 ! ؟یکن یسه وعده قبول م یروز یهر روز منو ماساژ بد نجایا یایاگه ازت بخوام ب -

 صداش و گفت : یتو دیتعجب پاش یچشماشو گرد کرد. کم شهراد

 !!! ؟یچ -

 ... اریرو هم ب لتیبمون! وسا نجایا ای... ب یدیکه شن نیهم -

 با خنده رفت سمت دستمالش. دستشو پاک کرد و گفت : شهراد

 تونم ! یهم دارم ... نم یا گهینه ممنون ... من کار د -

 مشغول بستنش شد ... دیرو برداشت و پشت به جمشکمربندش  نیهمون ح در

 با حقوق دو برابر ! -

 زد و گفت : یلبخند محو شهراد

 نه ممنون ... کارمو تو باشگاه دوست دارم ! -

 شد ... اما خودشو کنترل کرد و گفت : یم یداشت عصب دیجمش

 حقوق سه برابر ! -

 گفت : یبه سمتش و جد دیچرخ

 نداره! گفتم که کارمو دوست دارم ... یا دهیفا -

 ی!! با شاگردایزنم خصوص یباشم مطمئن باش برات باشگاه م یشهراد لگد به بخت خودت نزن پسر! اگه از کارت راض -

 ... کی درجه

 کرد و گفت : یوجود پوف نیشهراد به حرکت افتادن ... با ا یرادارا



 

 

 .قرار داد دارم .. ربدی! با هتونمینه ... نم -

 فرستم قرار داد رو فسخ کنه ضررش رو هم بده ... یبا من!!! ساالر رو م ربدیه -

 نه ... -

 بابا! شهراد ... پنج برابر !!! یا -

 رو برداشت و گفت : فشیبود ... ک یناز کردن کاف گهید

 ه؟یچ یهمه اصرار برا نیا -

 خودم باشه ... نیکه ع یکیفرزند خونده م!  هیازت خوشم اومده ... فکر کن ... فکر کن دنبال  -

 برم ... رانیخوام از ا یگفتم که م -

 کنم ... قول ! یاون کار هم ساپورتت م یبرا -

 گفت : دیو با ترد دیکش یقیشد ... بعد نفس عم رهیخ دیبراق و زاغ جمش یسکوت به چشما یچند لحظه تو شهراد

 قول؟ !!! -

 ... شک نکن! هم خودت ... هم پارتنرت ! یاگه بهم وفادار باش -

 افتاد سمت در و گفت : راه

 کنم .... یباشه ... روش فکر م -

 : دیداد کش دیجمش

 ! ؟ید یم یخبرش رو ک -

 راست به سمت درب خروج هیو  ریاتاق ها خارج شد ، از پله ها سراز یبلند از راهرو ینداد و با قدمها یجواب گهیشهراد د و

 یوجود سع نیبود. با ا بیبراش عج نیبود! ا دهیرو ند یکم رفت و اومد بود و جز خدمتکار کس یلیخونه خ ... اون رفت

 درندشت خونه خارج شد ... اطیگول ظاهر رو نخوره و از ح کرد

 سمت پرتاب بشن هیافکارم هر کدوم به  یبشه و تکه ها یفکر کرده بودم که ذهنم هر آن احتمالش بود که متالش نقدریا

 : دمیو نال دمیکش یبکنن. آه نیدور و برم رو رنگ یواراید و

 براش بخرم؟ !!! ی... آخه من چ ایآخ خدا -

 زشیو سورپرا میریبگ کیتولد کوچ هیبراش  میوقت داشتم. با مامان قصد داشت گهیروز د هیبود. فقط  کیساسان نزد تولد

 بافته بود اما من درمونده شده وریپل هی. مامان براش میداشته باش یموندن ادیشب به  هیو  می. خودمون سه تا باشمیکن

 آوردم ... یکردم کم م یکه فکر م یبخرم براش! به هر چ یکه چ بودم

 عطر ... -

 ... دهیخر دایکنه اونو هم جد یعطر استفاده م هی، ساسان فقط از  نه

 ساعت ... -

 ؟ساعت نقدریکار ا یخواد چ یتا ساعت داره ... م دو



 

 

 طال بخرم براش؟ !! -

 ... ستینماز نداره! تازه پس اندازمم اونقدار ن ست،یمرد خوب ن یکشتم! طال برا یم مامان

 ر؟یلباس ز -

 جوراب بخرم ! نیج هی!! اصن خوبه براش ه؟یهم شد هد ری! آخه لباس زیییییییا

 ! نیشلوار ج هیآخه؟  دیشه خر یم یچ گهیمرد د هیخوب مرض! واسه  -

 پاره ها براش بخرم ... نیاز ا یکیداره ... کم مونده  یهمه رنگ نیخوام ... شلوار ج ینم

 باکس خوبه؟ ! کسیبابا! ا یا -

 بچه است؟ مگه

 !!! ؟یریبم یبر یخوا یم -

 چه وضع صحبت کردنه! نخواستم بابا ... نی! اایشد یشعوریوجدان ب چه

 شاهزاده خانوم ... دمی!!! فهمدمیفهم -

 براش ست اصالح بخرم ... یدستور بد یخوا یم نباری!!! البد اه؟یچ گهید

 ! ستیالبته اونم بد ن -

 بابا ... برو

 یگفت دوستاش م یم شیکه چند روز پ یخواستم بگم ثبت نامش کن تو باشگاه. همون باشگاه نباریا ریبد اخالق! نخ -

 . رن

 و گفتم : دمیجا پر از

 ... ی! گل کاشتیوج یگل کاشت -

 : دمیو داد کش رونیشالم رو سرم کردم و از اتاق سه در چهارم زدم ب دم،یچطور لباس پوش دمینفهم اصال

 رم ... یمامان من دارم م -

 آورد و گفت : رونیسرش رو از آشپزخونه ب مامان

 کجا؟ !!! -

 ساسان رو بخرم ... یرم کادو یم -

 کارتم پول یتو ی. به اندازه کافرونیکردم و زدم از خونه باز طرف مامان نشدم، تند تند کفشامو پام  یمنتظر حرف گهید

 خونه مون نبود اما چون ساسان انتخاب کیهم نزد یلیبراش. باشگاهه خ رمیخواستم اشتراک سه ماهه بگ ی. مداشتم

 ... دمی. با چند بار عوض کردن خط مترو باالخره رسکردمیهمون جا ثبت نامش م دیداره بره با میبود و گفت تصم کرده

 دید یم یبستم! اگه کس یچشمامو م دیباشگاه مردونه ... فکر کنم با هیاسترس داشتم!  یلیخواستم برم تو خ یم یوقت

 آبم روش هیخورد  یموقع پولو م هیتونستم بگم بره برام ثبت نام کنه.  یهم نم یرفت! به کس یازم م یی!! چه آبرو؟یچ

 به دیرو باز کردم و رفتم تو همه نگاه ها چرخ یا شهی. همون لحظه که در شنییپا ... توکل به خدا کردم و از پله ها رفتم



 

 

 بزرگ بود که مسئول باشگاه نشسته بود پشتش، اما سمت چپ رو زیم هیدر  ی! همون جا جلوی. چه باشگاه کوفتسمتم

 چشم عی!! سرییکالی... و ال اله اال اهلل! چه ه یجور واجور به رنگ سورمه ا یپر بود از دستگاه ها یکرد ینگاه م که

 پسر هینشسته بود  زیکه پشت م یهم و رفتم جلو. مسئول یتو دمیجلد خودم فرو رفتم ... اخمامو کش یو تو دمیدزد

 بکنه گفتم : یبتونه اعتراض نکهیمن مبهوت مونده بود. قبل از ا دنیبود که از د کلیه خوش

 ثبت نام اومدم ! ی... برا دیسالم آقا ... خسته نباش -

 زد و گفت : یلبخند مضحک پسره

 دیی. حاال هم خواهشا هر چه زودتر بفرمانیاریب فیتشر دی... صبح با ستیسالم، شرمنده خانم ... سانس خانوما االن ن -

 شه . یما دردسر م یکه برا رونیب

 بزنم گفتم : یلبخند نیتر کیکوچ نکهیدرهمم بدون ا یهمون اخما با

 محترم. اومدم یخودم رو ثبت نام کنم آقا ومدمیدونم سانس خانوما صبحه؟! من ن یمن خودم نم نیکن یشما فکر م -

 خودتون رو ثبت نام کنم ... یاز هم جنس ها یکی

 خنده و ریزد ز یشده بود پخ کینزد زیاومدم تو و به م یچ یمن کنجکاو شده بود بفهمه برا دنیکه با د ییاز پسرا یکی

 : گفت

 ! ی!! البد دوست دخترش اومده ثبت نامش کنه!!! چشم نخوره گوگولییبه! چه پسر مامان -

 . اعصابم خورد شد! خودم کم استرس داشتم، حاالدنیبود غش غش خند زیکه پشت م یکیکه گفت خودش و اون  نویا

 حرف بابا افتادم : ادیکردن!  یهم داشتن مسخره ام م نایا

 تشی! دختر با جدرونیب ادی یپادگان پر از مرد و پسر، از اون طرفش سالم م هی یدم، بره توکه من بزرگ کر یدختر -

 تونه سالم بمونه! رو به مرد جماعت نده بابا ... یم

 بلند گفتم : یو صدا تیاومد، با جد ادمی نیکه ا نیهم

 چیداشته باشه در درجه اول اخالقه که الحمداهلل ه دیورزشکار با هیکه  یزیگن ورزشکار؟!! چ ی!!! به شما منینخند -

 بمونم. خجالت نجایا گهیلحظه د هیجا ثبت نامش کنم وگرنه محال ممکن بود  نیمجبورم هم فی! حنیندار کدومتون

 ! نیو مثل آدم کار ارباب رجوع رو راه بنداز نیبکش

 بود زودتر خودش رو جمع و جور کرد، زیشت مکه پ یکیبسته شد! چند لحظه مبهوت نگام کردن. اون  ششونیدو ن هر

 دستم داد و گفت : د،یکش رونیب یفرم زیم نییپا یبهش بخورد ... چون خم شد از داخل کشو انگار

 بفرسته ! شویثبت نامش ول یکه برا ستین یکس گهیبود! د بیکم عج هیخوام ... راستش  یخانوم من معذرت م -

 خوام ثبت نامش کنم در یتولدش م یبرا نکهیتونستم با گفتن ا ی!! ماره؟ی یکن هم نبودن! مرد مگه کم هم م ول

 مردم سرک بکشن؟!! تند تند فرم رو پر کردم یداشت؟!! مفتش بودن که تو زندگ یرو ببندم اما به اونا چه ربط دهنشون

 زودتر منو نکهیا یپسره هم برا. زیهمراه با مدارک الزم و مبلغ سه ماه رو که از باجه گرفته بودم قبلش، گذاشتم رو م و

 کرد و همون موقع کارت اشتراک رو صادر کرد و داد دستم. کارت رو گرفتم ستمیبرم تند تند اطالعات رو وارد س بفرسته



 

 

 یمن الل مون یکه هنوزم به خاطر ترکش ها شونیکیغضب آلود به اون  یهمراه با نگاه یتشکر خشک خال هیبعد از  و

 . رونیبود زدم از باشگاه ب گرفته

 نفله ها ! -

 دهنم رو گرفتمو سرم رو به یجلو عیشدن برگشت به سمتم. سر یباشگاه رد م یکه داشتن از جلو یزن و مرد نگاه

 لب زمزمه کردم : ریبه کارت انداختم و ز ینگاه یتکون دادم. خنده شون گرفت و رفتن ... با خوشحال یعذر خواه نشونه

 شد!! یعال یلیخ -

 فهمه ... یاالن م گهیمامان! سر و صدا نکن د شششیه -

 کرد خنده اش گرفت و گفت : یکه تخمه هاش رو مغز م نطوریهم مامان

 شده ... یمیقد گهیکارا د نیفهمه؟!! مادر من ا یچراغ خاموشه نم نهیتو بب ادیخوب االن ب -

 حرص گفتم : با

 مامان!!! حرف نزن جان من ... -

 خنده اش رو قطع کرده. یداد فقط صدا ینشون م بره،یکه رفته بود رو و نیدهنش. هم یتو ختیهاش رو ر تخمه مامان

 و داد غیاومدم ج جانیسرش رو هم به نشونه موافقت تکون داد ... در خونه باز شد و من با ه د،یمنو د ظینگاه پر غ یوقت

 که بهت زده خشکم زد ... کنم

 خوند اومد تو : یداد و م یکه قر م نطوریسرش ، هم یرو یکاله بوق هیاستش، همراه با دست ر یفشفشه تو هیبا  ساسان

 ... نمیها مضحکتونو بب افهیخوام ق ی! روشن کن اون چراغو منمیمن نگ نی... همه تون انگشتر زمیدر جشن تولدم عز -

 ! نمیوقت روز بد نب چیمن بامزه ه یاله ایخدا

 : دمیکش غیاومدم و ج رونیو من از پشت مبل ب نیزم یکنارم از زور خنده ولو شد رو مامان

 کشمت ! یساسان به خدا م -

 زیم یروش بود. فشفشه خاموش شده اش رو انداخت رو کیکه ک یزیچراغ رو روشن کرد و اومد سمت م عیسر ساسان

 بزرگش رو کند و کهیت هیو  کیک یرو فرو کرد توبتونم بپرم سمتش دستش  نکهی... قبل از ا کیحمله برد سمت ک و

 ... ومدی یساسان هم به دنبال من قهقهه زنون م دمیو دو دمیکش غیکار کنه! ج یخواد چ یم دمیبه سمتم ... فهم اومد

 دادم ... مامان یو فحش م دمیکش یم غیصورتم ... من ج یتو دیرو کامل کش شیکیک یهم از پشت گرفتم و دستا آخر

 دیسمت مامان ... با مشت کوب دیکردن من فارغ شد چرخ یمال کیاز ک نکهی... ساسان بعد از ا دیخند یغش غش م هم

 اش و گفت : نهیس تو

 یتو ینخور و بخند! همه تخمه ها زیتو بخوره تو فرق سر من! دور اون خنده هات بگردم ... حداقل چ یدرد و بال یاله -

 خند ... بخند ...پرن تو هوا ... ب یدارن م دهنت

 . مامانمیشکست یبا مامان تخمه گرمک بو داده م میساسان برسه داشت نکهیمامان شدت گرفت ... قبل از ا خنده

 خنده ریمامان زد ز تیوضع دنیبود تو دهنش ... ساسان هم با د ختهیجا ر هیعالمه شو مغز کرده بود و  هیبود!  معتادش



 

 

 کیک هیشدن مبال و فرشا رفتم سمت بق دهیبه گند کش الیخیپر شده بود ب کیمبل ... من که صورتم با ک یولو شد رو و

 مامان در اومد : غیتو صورتش ... ج دمیبتونه در بره همه شو با ظرفش کوب نکهیداشتم و قبل از ا برش

 !!! یصورت بچه م رو له کرد یوا -

 سمت مامان و گفت : دمیچرخ

 منو ترکوند ... نمی! عجبا! امیاهاِ! من سر ر -

 صورتش و یاز رو کیک یزدن دور دهنش و برداشتن تکه ها سیمشغول ل الیخیباال گرفت و ساسان کامال ب بحث

 از خنده و گفتم : دمیحالتش باز ترک دنیبشر! از د نیاحساس بود ا یشد ... اصن خدا خوردنشون

 کنم؟ ! زتیخوام سورپرا یم یدی! از کجا فهمیشعور یب یلیخ -

 گفت : کیبا دهن پر از ک ساسان

 یخورم! از پچ پچ کردناتون تابلو بود ... مامانم که دائم داره م یم واریجرز د یمن اگه شماها رو نشناسم که به درد ال -

 ... برهیره رو و یشه م یم لنتیکال سا گهیکنه د ادهینقشه بخواد پ هیهم  ی! وقتخنده

 قشنگ کادوش یلیکه مامان براش بافته بود و خ یوری... رفتم سمت کادوهامون .. اول پل میدیخندسه غش غش  هر

 بود رو گرفته به سمتش و گفتم : کرده

 !!! ورهی... پل ایب -

 از خنده. کاغذ کادوشو باز کرد و شروع کرد به به به کردن : دیمامان در اومد و ساسان ترک داد

 ... اجازه هست دورتون بتابم؟ !!! ییهنرمندتون برم من خودم تنها یچه قشنگه! قربون دستا یوا -

 دور مبل مامان ... مامان با خنده گفت : دنیشد و بشکن زنون شروع کرد چرخ بلند

 ... یدار یانرژ نقدریره! خدا حفظت کنه مادر که تو ا یم جیمن فدات بشم سرت گ یاله نیبش -

 مامان و گفت : ینو نشست جلوچهار زا ساسان

 ... یدار ییفدا -

 بدجنس به من نگاه کرد و گفت : بعد

 تو کو؟ !! یخوب شاهزاده خانوم خالص ... کادو -

 رو نگاه کردم و مشغول سوت زدن شدم ... حمله کرد سمتم و گفت : باال

 کشمت به جان خودم ! یم -

 : دیکش غیج عیکه خواست قلقلکم بده سر نیهم

 دم ... غلط کردم ! یدم ... م یم -

 که درش رو باز کرد دادش بلند شد : نیگذاشته بودم گرفتم طرفش. هم ینیتزئ کیپاکت کوچ هی یرو که تو کارت

 عاشقتم به ابوالفضل !!! -

 غیدستاش بلند کرد و مشغول چرخوندنم شد ... من ج یشد چون تا به خودم اومدم منو رو یچ دمینفهم گهید بعدش



 

 

 گفت : یو مامان م دیکش یم

 !!! شیانداز یمادر م نیساسان!!! بذارش زم -

 شده بود و گفت : یکیهم ک یکه حساب راهنشیپ بیو گذاشت تو ج دیکارت رو بوس ن،یزم یمنو گذاشت رو ساسان

 ! بچه پرو ...یبه من بخند ینتون گهید یکیبسازم خفن تا تو  کلیه هیآب کنم!  یچه لپ -

 : میگفتمامان همزمان  بابا

 لپات بشم ! یفدا -

 ... دمیبعد هر دو غش غش خند و

شهراد؟ !! در کمد رو قفل کرد و بر گشت. ساک  یرو گرفت متیتصم -:  دیگرفته اردالن رو شن یبست که صدا یدر کمد رو م داشت

جفتمونه ... اردالن لب  یکنم برا یم یباور کن اگه کار -دستاش و گفت :  نی. صورت اردالن رو گرفت بنیزم یرو ول کرد رو لشیوسا

شهراد ... شهراد  رمیم ی!! من بدون تو مزم؟یتو سرم بر یخودش من چه خاک یتو رو بر بزنه برا کهیرتاگه اون م -و گفت :  دیورچ

آب  ! اردالن رهیحرف از مردن نزن ... شهرادت بم -شد ... گفت :  یقلب هر دوشون به وضوح حس م یبغلش ... صدا یتو دشیکش

فقط خونه م عوض  -عقب رفت، ساکش رو برداشت و گفت :  د،یکش یآه! شهراد  ؟یای ینم گهید یبر -دهنش رو قورت داد و گفت : 

 لمیاون خونه برام سخت شده بود، وسا یکردن تو یزندگ گهیکه د یدون ی! منیهم ،یشه ارد یم

 به تو . نطوریزنم و هم یباشگاه سر م یونم به بچه هاخان، اما بازم هر موقع که بت دیرم خونه جمش یجمع کردم. م رو

 ی! ساکش رو انداخت رو ؟ید یجواب تلفنامو م -اونجا ... اردالن با بغض گفت :  یایب یتون یم یخان گفته هر موقع که خواست دیجمش

با  میشم -و گفت :  دیبلوزش رو کش نییدارم؟ ! اردالن پا میجز تو و شم ویک ایدن نی! من تو اوونهیدم د یمعلومه که م -دوشش و گفت : 

 مد؟رفتنت کنار او

 گهی! اونا هم انگار نه انگار ... درنیکنه جلومو بگ یکنه و به مامان و بابا التماس م یم هینه! فقط گر -راه افتاد سمت در و گفت :  شهراد

 دیخودش د یوقت

 یخونه مجرد -!  ؟یر یکجا م یگفت -ول گرفته دائم بهش سر بزنم و تماس داشته باشم . شد که برم اما ق یراض ستیبراشون مهم ن اونا

 جون دلم؟ ! -شهراد ...  -و گفت :  ستادیدر ا ی... اردالن جلو

 رشیخوابه که ز ینم ییشهراد جا -زد و گفت :  ی!! شهراد جونم .. شهراد لبخندارن؟یسرت ن ییکچل خونه اش امنه؟! بال کهیمرت نیا -

به دور و بر  یدونم ! شهراد نگاه یکنن ... م یم تمیاذ یلیلندهورا خ نیا یتو که نباش -برس .  نتیدلم. به تمر زیآب بره ... برو عز

 کرده بود و ی. شهراد با همه خداحافظننیتا وداع اونا رو بب دنیکش یسرک م اه یلیانداخت،خ

من  شیپ یای یزود توام م یلیخ -و گفت :  دیکرد خم شد گونه اردالن رو بوس یخم. ا ننیهمه دوست داشتن وداعشو با اردالن بب حاال

 یبرو عشقم ... به خدا م -جفتمونه . اردالن با بغض سرش رو تکون داد و گفت :  یراحت یکنم برا یم یدم. من هر کار ی... بهت قول م

مواظب  -تو شونه اردالن زد و زمزمه کرد :  یمشت آروم د،یکش ینره ها ! شهراد هم آه ادتی...  یمونم تا زنگ بزن یم داریسپارمت. شب ب

بسته بشه ... کل  شهیهم یقرار بود برا ربدیباشگاه باال رفت. پرونده ه یتکون داد و شهراد به سرعت از پله ها یخودت باش .. اردالن سر

 ینبود از خونه آقا ازیده پس ن یه امکانات رو مخان گفته بود خودش بهش هم دیمشدو تا ساک بود، ج لشیوسا

 سرش گذاشت یرو جا ساز کرد، کالهشو رو لشیموتورش نشست و وسا یدنبال خودش راه بندازه. رو یادیز زیچ شاهد

 !؟یداشت ... اما احساسش چ مانیداشت ... به کارش ا مانیراه افتاد ... ذهنش مغشوش بود و آشفته ... به خودش ا و

 حجم سکوت نیمن و ا -ذهنش شکل گرفتن ...  یود که احساسش به تاراج رفته بود ... کلمات توب سالها

 و خاکستر بارون که نشسته رو تنم من

 شه یم گهیخونه د هیکه از اون خونه خارج شده و داره ساکن  نیدونست ناراحته از ا ی... چقدر خسته بود ... نم دیکش آه



 

 

 نیروز از کل ا هیخواست  ینگاهش هم نکردن ! چقدر دلش م یبدرقه اش حت یکه برا یدلخوره از دست پدر و مادر ای

 برم نجایخوام از ا یبراش نداشت ... م یچیکه جز زجر و عذاب ه یطیببره ... خالص بشه از مح ایدن

 بزنم ادیکه اسممو فر یبه شهر برسم

 نیشد و ا یاز وجودش بود اما ازش خسته م یکه سکوت جزئ نیشد ... با ا یهمه سکوت خسته م نیوقتا از ا یبعض

 بود ادینفر ز هی یهمه فشار برا نیشد ... ا یاز خودش هم خسته م یداد که از خودش خسته شده ... اون گاه یم نشون

 بود که خودش انتخاب کرده یراه نیداد، اما ا یاحساس له شدن بهش دست م شتریفشار ها ب نیا ری... روز به روز ز

 ... اما منتظر شدیهم م نطوریکنه و هم یترم م یکشه قو یزجرها اگه منو نم نیگفت ا یبا خودش م شهی... هم بود

 زنم یرم دلو به جاده م یم نجایروز از ا هیببره و خالص بشه ...  یبود که همه کارهاش تموم شده باشه و بتونه از همه چ یروز

محله خلوت باال شهر بود. رفت جلو تا زنگ  هی ی. خونه توستادیخان ا دیخونه جمش یتن خسته منم ... جلو نیخوام همه بدونن ا یم من

 بزنه درو باز کنن براش،

 دیشهراد ... چرخ -از پشت سر صداش کرد :  یکه زنگ رو زد کس نیخونه باشه. هم نیرو هم ببره تو ... از امروز قرار بود ساکن ا موتورش

و با لبخند  ییبهنام !! رفت سمت دا ییاِ دا -گفت :  یمتعجب چشماشو گرد کرد و همزمان لبخند زد و با خوشحال شییاد دنی... با د

 بشه یبتونه بفهمه قراره چ نکهیباال رفت و قبل از ا ییدست بده که دست دا ییخواست با دا

 صورتش که حس کرد فکش جا به جا شده. چند قدم پرت شد عقب و خورد به موتورش. یشد تو دهیکوب یلیس چنان

 گونه اش گذاشت و با یبه موتور داد، انگار مشاعرش از کار افتاده بود! دستش رو رو هیهمونجا تک ریلحظه سر به ز چند

 شد ... رهیخ شییسرش رو باال آورد و به دا بهت

کلمه از  هیکردم  یفکرشم نم نکهیا ی... تا امروز اگه پشتت بودم برا یلیشهراد!!! خ یهرزه ا یلیخ -قدم جلو اومد و گفت :  هی ییدا

 که پشت ییحرفا

گرد  یخودش رو جمع و جور کرد با چشما عی... شهراد سر میداد یپرورش م نمونیداشته باشه . مار تو آست قتیکنن حق یزر زر م سرت

صورتش به  یتو دیدوم رو محکمتر کوب یلیبه سرعت جلو اومد و س ییکار ... دا یمگه من چ! من ... ؟ییدا یگ یم یچ -شده گفت : 

 ... بدنش درد کوچهکه شهراد افتاد وسط  یطور

 سرش، یبود باال ستادهیا ییدا ،یی، صورتش داغون شده بود، اما براش مهم نبود. صورتش رو چرخوند سمت دا گرفت

تو بودم! من که همه  ییمن دا یخودم بکشمت! حکمت اعدامه ... اعدام! لعنت یاومدم با دستا -گفت :  ییبزنه دا یبتونه حرف نکهیاز ا قبل

 نیجوره هواتو داشتم. ا

 نکرد یشده بود. اما توجه یآورد و راه نفسش رو بسته بود ... خون از کنار لبش جار یمثل بغض به گلوش فشار م یزیمزد من؟ !!! چ بود

کار کردم؟  یمن چ نیشده؟!!! خوب بگ یمگه چ ییدا -بلند شد و گفت :  یاز دستاش کم یکی یافتاده بود رو نیمز ی... همونطور که رو

 چند ییداد و هوار دا ی. صدانیزم یاش از درد در هم شد و کامل افتاد رو افهیشهراد که ق نهیتخت س دیبا لگد کوب یی!!! دا

 بود که هر شب یجهان نجایبود! ا یعیکرد ... طب یدخالت نم یکس یول رونیبود ب دهیخونه هاشون کش یرو از تو نفر

 کرد ... مزاحم زن و دخترا ینم یتوجه یدادن و کس یجون م ابونیگوشه خ یگوشه گوشه اش آدمها از گرسنگ یتو

 یم ینداشت بفهمه چ یلیخودش بود و انگار اصال م یکرد ... هر کس سرش به زندگ ینم یدخالت یشدن و کس یم

 ... همه فراموش کرده بودن ... گرندیکدی یآدم اعضا یرفته بود بن ادشونی! مرد که مرد!!!  شیخونه بغل یتو زندگ هگذر



 

 

 کمک کردن یبرا یکه شهراد کتک بخوره و کس نیشد هم یم یکه راحت باشن و راحت نیا یکرده بودن برا فراموش

 کار اون نبود! بلد نبود ! ستادنیا ییدا یتونست خودش از خودش دفاع بکنه، اما تو رو یپا جلو نذاره ... شهراد م بهش

 آشغال ! دمی!!! چرا؟!!!! پارتنرت رو هم رفتم د قته؟یهمه حرفا حق ی!!! چرا به من نگفتفی!! پسره کث؟یکار کرد یچ -

 نیتا درمونت کنم؟!!! ا یا زودتر دردتو نگفتچر یمشکل داشت ی... تو چه مرگت بود؟!! اگه از لحاظ روح مارهیاون ب حاال

 یکه تو یلعنت زیدونستم ... اون چ یدونستم؟! چه م یکنه از دستت و من بازم پشت تو بودم ... چه م یسال خواهرم داره دق م همه

 کرد قورتش بده، فقط یآورد، اما سع یافتاده بود داشت بدجور به چشماش فشار م ریگلوش گ

که  یشد، در حال وونهیدفعه د هیداشت،  یداغون یروح طیکه خودش هم شرا یی!!! دا ییدا -:  دیاش پنهان کرد و نالدست نیرو ب صورتش

 شهراد و یافتاد رو دیکش یعربده م

 یتو و از طرف ومدین یکس دنید یبود که باز شده بود، وقت قهیخان چند دق دیکرد به مشت زدن. در خونه جمش شروع

 خونه برگشت و یتو عیسر دیرو با شهراد د یمرد یکه کتک کار نیدر اومد و هم یجلو دیجمش دنیداد رو شن یصدا

 تا شهراد رو از اون رونیدرشت بودن رو فرستاد ب کلیه یکردن و حساب یخونه اش کار م یکه تو ییسه تا از مردا دو

 ییدست دا ریشهراد رو از ز نیو مال نیونو جسم خ رونیتو ... مردا به سرعت از خونه زدن ب ارنیجدا کنن و سالم ب مرد

 شهراد افهی... ق دیکوب یزد و مشت م یکرد. زار م یم هیو خون گر دیکش یهنوزم داشت عربده م یی... دا دنیکش رونیب

 و اشک یکه خورده بود طاقت ناراحت یهمه کتک نیزور درد مچاله شده بود ... اما نه از درد جسم .. از درد روح ... با ا از

 خواست باز هجوم ببره یی... دا ستادیا ییدا یجلو شونیکیشهراد رو گرفتن و  یبازو ریرو نداشت. مردها ز ییدا یها

 ییبرو هرزه! برو ... فراموش کن دا -:  دیعربده کش ییشد ... دا رهیاش و با خشم بهش خ نهیتخته س یتو دیشهراد که مرد کوب سمت

 ... یکن یبه بابات رو زدم تا گذاشت تو اون خونه زندگ چارهی... من ب یهم دار یبهنام

!!! شهراد دوست داشت عربده  ریوقت برنگرد ... برو بم چیه گهیکردن مثل سگه ! برو و د یبه قول عموت زندگ اقتتیل یکه نشون داد برو

 گرفت که شهراد نبود یخودش رو گرفت، که اگه نم یسوخت. اما بازم جلو یبکشه! قلبش م

خواست دوباره بپره به سمتش که مرد  یی... باشه! توام برو ... دا ییباشه دا -زد و گفت :  یلبخند ،ییدا نیخون یچشما ی... زل زد تو

 لشیهم شهراد رو همراه با وسا گهیجلوش رو گرفت و اون دو نفر د گهید

 دشیاون مردا کش یدستا نیومد و از بجلو ا عیسر دنشیو منتظرش بود ... با د ستادهیدر ا یجلو دیتو ...جمش بردن

بود  یک ش؟یشناخت یشرف!!! شهراد م یکار کرده ب یچ نیبب -صورتش ... با افسوس سرش رو تکون داد و گفت :  یو زل زد تو رونیب

سوخت ...  یتونست حرف بزنه لبش بدجور م یکارت داشت؟! بگم بچه ها لهش کنن؟ !! شهراد دستش رو باال آورد ... نم یاون مرد؟!! چ

 یتو هنوزگرد و قلمبه هم  زیاون چ

 خان دو تا از مردها دیرفت ... با اشاره جمش یداشت از حال م ستیجا خوش کرده بود. فقط اشاره کرد که مهم ن گلوش

... شهراد رو نشوندن  اریرو بردار ب هیاول یسارا!!! اون جعبه کمک ها -:  دیداد کش عیسر دیتو ... جمش دنشیبازوش رو گرفتن و کش ریز

 ن؟یدکتر خبر کن ستیبهتر ن -خواست بشنوه :  یاما نم دیشن یرو م انشیاطراف یداد و چشماش رو بست. صدا هیمبل. تک یرو

 ! قهیعم یلیزخم لبش به نظر خ -

پسر  نی! صورت ا نیزند حرف ن -بلند شد :  دیزد بهش ... داد جمش یبد مشت م یلیخ اروی -چشمش هم داغونه ...  یو پا یشونیپ -

 یحذف م نیکره زم یرو از رو کهیاون مرت فتهیخط بهش ب هیارزش داره ..  یلیخ



 

 

خواست بشنوه ... چقدر دلش  ی... نم دینشن گهی... شهراد د ادیزنگ بزن دکتر ب عیجعبه رو سر نیبده من ا -بله آقا ...  -!!! سارا ... کنم

 داشت که یپدر چ نیا یخواست ... لعنت یپدرش رو م تیحما

 یاز وجودتم اگه تو خدا کهیت هیاگه من  -کرد؟ !!!  یم یبدون اون احساس نا امن نقدریهمه بچه ها به اون بود؟!! چرا شهراد ا یدلگرم

 یمن یایدن

 دشمنم؟ یخوا یم یبا هر چ چرا

 ؟یخوام دشمن یم یبا هر چ چرا

 شدن. فقط چند تا پماد نوشت یهمه شون خوب م ندهیآ بودن و تا چند روز یاومد و رفت ... زخما همه سطح دکتر

 کرد ... بدجور ... فکر یم تشیکار کنه! بدجور اذ یو چند تا هم قرص مسکن ... شهراد مونده بود با درد قلبش چ براش

 یقو یلیتو خ -اومد و گفت :  ششیخان پ دیحد براش آزاردهنده باشه ... بعد از رفتن دکتر جمش نیتا ا یانیجر نیچن هی یکرد روز ینم

 باال رو برات در نظر یاز اتاقا یکیازت خوشم اومد! فعال برو استراحت کن ...  شتریشهراد! ب یو محکم

تکون داد و از جا بلند شد ... چشمش  ی... شهراد سر میکن ی... بعدش برنامه مون رو با هم مرور م ی. برو استراحت کن تا خوب بشگرفتم

 لب و نطوریکرد. هم یحس م یورم پلکش رو به خوبسوخت و ت یم

 به خاطرش نقدریداد صورتش له بشه اما ا یم حیزد اما بازم مهم نبود. ترج یاش رو ... اما براش مهم نبود ... شل م گونه

اتاق من کدومه؟ !!  -و گفت :  ستادیاز پله ها باال رفت . وسط پله ها ا یرو قبول نکرد و به سخت ینشه. کمک کس تینشنوه و اذ سرکوفت

...  ستیالزم ن -به سمتش شهراد دستش رو باال آورد و گفت :  ادیکه خدمتکار خواست ب نیبه خدمتکار کنارش اشاره کرد و هم دیجمش

رو باال رفت.  پله ها هیبق یتکون داد و به سخت یدر اول ... سمت راست ... سر -زد و گفت :  یلبخند دیکدومه ! جمش ناتاق م نیفقط بگ

 خودش بود و خودش و گهیرو هم از دست داده بود. د شیتنها حام

 خودش ... ی... و خدا

 نیتا هم دیتونست به کاراش برسه. جمش یبهتر شده بودن و حاال م یصورت شهرادحساب یگذشته بود، زخما یروز چند

 داد . یآزارش م نیو ا ستیدستاش باز ن اون خونه یهم تو یلیکرد خ یباهاش مدارا کرده بود. حس م یادیهم ز جا

 دیبا نیدورب یدونست جلو ینبود و خوب م بهیمدار بسته بود! باهاشون غر یها نیکه اونجا بود وجود دورب یزیچ نیبدتر

 از یکیداد.  یخواست انجام م یرو که م یکار عیسر یلیخ دیمگه چقدر فرصت داشت؟ ! با یباشه، ول یجور آدم چه

 دنیکش گارینشست و مشغول س یاتاق م یبود تو کاریکه ب ییکه با خودش از خونه آورده بود لب تابش بود. وقتا ییزایچ

 کارش. یکرد فکرش رو متمرکز کنه رو یم یکردن و سع یمورد عالقه اش رو پخش م یشد، لب تابش هم آهنگا یم

 یب یقیموس هی... لب تاب رو روشن کرد،  شینسردبود! هوش و ذکاوتش و خو زیبود به خاطر دو چ دهیرس نجایبه ا اگه

 نخ گذاشت کنار لبش، با فندک روشن کرد و طعم هیگذاشت، پاکت کاپتان بلک رو از کنار بالشش برداشت و  کالم

 که چسبونده ،ینفره چوب هیتخت خواب  هیبا  ،یمتر ستیاتاق ب هی... نگاهش دور تا دور اتاق چرخ خورد.  دیرو بلع گسش

 اون واریکرد. به د یگرم و نرم م یبغل تختش بود و جاشو حساب قایدر ، شوفاژ هم دق یروبرو واری، د واریبه د بودش

 ! هر جا نهی... آ نهی... آ نهینه چندان بزرگ قرار داشت. آ یلیمستط نهیآ هیدروار چسبونده شده بود که روش  هی شیطرف

 اون از چهره اش متنفره؟ زاره؟یخودش ب دنیاون از د دنیفهم یکرد ... چرا نم یم یبهش دهن کج نهیرفت آ یم که

 ذهن آشفته ... کلمات تو ذهنش هیو  گاریموتزارت ، دود و س یها یسنفون یزد ... صدا گارشیبه س ی؟ پک محکم چرا



 

 

 گاریپشت س گاریکش دار س یها ازهیخم -شدن :  یم فیرد

 گاریپشت س گاریبه ناچار س یگوشه ا شب

 ستیزیروح خسته هر شب جان کندنش غر نیا

 گاریپشت س گاریخود آزار س نیبه ا لعنت

 یکوب کم نور باال واریبود و دود ، تنها نور نور د یکی، عرق کرده بود ، اتاق غرق تار دیکش شیشونیپ یرو رو دستش

 .ومدی یرفت و بعد آروم آروم فرود م یگرفت و باال م یاوج م یقیتخت ، موس یمچاله شد رو نهیبود. دست به س تختش

 خورد . انگار درد داشت ... درد داشت! میبود و چرخ  دهیچیبه بدنش باشه در هم پ دهینرس ونیکه خمار اف یمعتاد نیع

 دندیبر یچپ جهان را با اره ا یدرد روح ... پا اما

 گاریپشت س گاریشلوار س یپاچه ها چپ

 شدالشه منفجر  نیتخت ا کیانجماد  در

 گاریپشت س گاریس واریشد به د دهیپاش

 خشک شده اش! حس یها هیر یهوا بفرسته تو ینبود که بازش کنه و کم یپنجره ا چیه وار،یسمت د دیچرخ نگاش

 !کینور نداشت. پس اتاقش شب بود و هوا تار یبرا یروزنه ا چی. روز بود و هوا روشن، اما هکردیداشت داغونش م یخفگ

 ها انسان یآدما! از مردن وجدان ها! چرا بعض یها! از آدم نبودن بعض یها، از ناجوانمرد یعدالت یپر بود، پر بود از ب دلش

 سرانجام یب دهیرو فراموش کرده و وجدانشون رو کشته بودن؟ چرا؟ !! بر سنگفرش کوچه خواب بودن

 گاریپشت س گاریمرده کفن خوار س نیا

 بن بست یه هادر کوچ ییرها نیاز ا مردم

 گاریپشت س گارینه انگار س انگارها

 امشب قصد یلعنت یواژه ها نیدستاش گرفت و قدم رو رفت. ا یجا بلند شد، قد علم کرد وسط اتاق، بازوهاش رو تو از

 واریرسه به د یدونست چند قدم برداره م یاتاق راه رفته بود که م یتو نقدریرو کرده بودن. چشماش رو بست، ا جونش

 حرف یداشت با کس ازیاردالن ن شیشد بره پ یاز نو ... کاش م یکرد و روز از نو روز یعقب گرد م واریبه د دهی.. نرس.

 دیترحم در چشم شهر جوش یشد . صد لنز ب یکرد آروم نم یم یشد! هر کار یداشت به منفجر شدن ... آروم نم ازی... ن بزنه

 گاریپشت س گاریس کاریشاعران ب نیو

 صحنه تا ابد هست نیهر متن ا یالبال در

 گاریپشت س گاریبه حال اقرار س یمرد

 از عیو سر دیشرت رو هم پوش یشرت، سوئ یت هیگرمکن پاش بود و  هیشرتش،  یهوم برد سمت سوئ اوردیطاقت ن گهید

 لب تخت نشسته دیرفت تو ، جمش دییبفرما دنیبه در زد و بعد از شن یتقه ا د،یخارج شد. رفت سمت اتاق جمش اتاق

شده  یزیچ -از جا بلند شد، اومد سمت شهراد و گفت :  دی... جمش رونیخوام برم ب یم -و گفت :  دیکش یقی. شهراد رفت تو نفس عمبود

 شهراد؟



 

 

د ، هر دو نفسش رو فوت کر دی... جمش نیسر به خواهرم بزنم ... هم هیبرم  خوامینه م -تکون داد و گفت :  یسرش رو به نشونه نف شهراد

خارج شد ...  یتکون داد و با سرعت نور از اون خونه جهنم یمراقب خودت باش ... شهراد سر -باال برد و گفت :  میابروش رو نشونه تفه

 چطور دیاش. نفهم نهیس یتو دنفسش تنگ بو

 نداشت دی... کلمدرسه بود و پدرش سر کار  میخونه نبود جز مادرش ... شم یرو به ساختمون صبا رسوند. کس خودش

 کرد. در خونه هم باز بود، کفشاشو در یکیباز شد، به سرعت پله ها رو تا باال دو تا  ییصدا چیه یزنگ زد ... در ب پس

 تونست یشهراد از لرزش دستاش خوب م یآشزپخونه سرش رو گرم کرده بود، ول یتوجه تو یو رفت تو، مادرش ب آورد

 یحرکت مونده بود، م یبغلش. مادرش هم ب یتو دشیحرف کش یطاقت سمت مادرش رفت و ب یببره ، ب یحالش پ به

 آغوش بود ! دلتنگ عطر تن پسرش ... اما نیتونست ... دل تنگ ا یتونست ! نم ینم یخودش رو کنار بکشه ول خواست

ترکم ... و بعد از مدت  یترکم مامان ... دارم م یدارم م -:  دیمادرش فرو کرد و نال یموها یشهراد سرش رو تو ش؟یبا دلخور کردیم چه

 ! مادرشدی... لرز دیمادرش دور شونه اش حلقه شد ... کل وجود شهراد لرز یمیگرم و صم یدستا یها

ش ، مامان من به آرام یدارم باهام حرف بزن ازیبگو قربون صدات برم ... ن یزیچ هی -تر پسرش رو بغل کرد و شهراد با بغض گفتم :  محکم

 نکن ازم ! داره غیدارم! در ازیصدات ن

صال توقع نداشت مادرش جوابش رو بده،  یول زدیمامان! چهارده سال !! شهراد حرف م ستی!! کم نیشه که صدام نکرد یسال م چهارده

 مادرش یرو امتحان کرده بود، به دست و پا نکاریبارها ا

 اش وونهیمادرش د ی! بعد از چند لحظه سکوت خواست کنار بکشه که صدایچیبود! ه دهینشن یچیه یبود ول افتاده

 با خودت مادر؟ یشهراد جان! چه کرد -:  کرد

! ی!! نوکرتم مامان ! نوکرتم!!! صدام کردیعل ای -:  دیدستاش بلند کرد و فقط داد کش یکنه! مادرش رو رو یکار م یچ دینفهم گهید

بچه  هی نیگذاشت و ع نیزم ی، چونه شهراد هم به لرزه افتاد بود، مادرش رو رو دیچک یمادرش م ی... اشک از چشما یمامان صدام کرد

 یتو

منو  یکش یم یسخت بود شهراد سخت! هنوزم سخته ... دار -:  دیموهاش گره خورد و نال یگم کرد خودش رو، دست مادرش تو بغلش

مهربونت برم ...  یباهات کار دارم قربون اون چشما ایمامان ... ب ایب -و گفت :  دیدست مادرش رو کش اورد،یطاقت ن گهیمادر ... شهراد د

 یحرف ها داشت برا یلیشد و در اتاق بسته شد ... شهراد خ دهیبزنه به سمت اتاق شهراد کش یمادرش حرف نکهیقبل از ا

 . *** گفتن

 بله؟ -به در از جا بلند شد و گفت :  یتقه ا یصدا با

خورد. دوست نداشت سر  یاتاق خودش م یبود به خواست خودش غذاشو تو یغذا آوردم براتون آقا ... چند روز -بود : خدمتکار  یصدا

 هم دیو جمش نهیزبش یم

 رو از ینینکرده بود. از جا بلند شد، رفت سمت در و بازش کرد ... خدمتکار با لباس فرم پشت در بود. س یمخالفت باهاش

 بیهاش کو پس؟ ! سفارش داده بود براش س ینیزم بیس -گفت :  ینیس یتو یبه غذاها یاجمال یز نگاهو بعد ا دیکش رونیب دستش

 داشت میکار نکرده بود و تصم کلشیه یبود رو یآب پز شده هم بذارن. چند وقت ینیزم

 نیهم براش گرفته بود که بتونه تو خونه تمر لهیوس یسر هی دیبه خصوص که جمش رهیرو دوباره از سر بگ ناتشیتمر

 یرفتنش رو نگاه کرد و تو دهیباال پر ی! شهراد با ابرو ستیهنوز اماده ن -رفت گفت :  یکه م نطوریو هم دیتوجه چرخ ی. خدمتکار بکنه

 بلند شد، با دهن پر گفت :در  یتخته شون کمه ... تازه نصف غذاش رو خورده بود که باز صدا هیخونه  نیهمه تو ا -:  دیدلش غر



 

 

 زیشهرادم ... عز -در شروع کرد :  یدهنش بسته نشده بود که در باز شد و اردالن اومد تو . از همون جلو ی! هنوز درست و حساب ه؟یک -

شد، خنده اش گرفته  تو رو کتک زدن! نفسم، شهراد جونم! درد و بالت به جون اردالن ... شهراد از جا بلند نهینباشه که بب یارد یدلم! اله

 به تو گفت آخه؟ یک -اتاق رو بست و گفت :  ربود، د

 ایخوام دن یلندهورت کتکت زده! به جون ارسالن که م ییدا دنیزود پخش شد تو باشگاه ... همه فهم یلیخبرش خ -

از گوشه چشم  شویالیخ یهم آروم اشکا یلیگفت خ یرو که م نایسرش نذارم ! ا یرو سیبزنم له کنم! گ توییدوست داشتم برم دا نباشه

 کرد ... شهراد با لبخند رفت سمت اردالن، یپاک م

 یتا خبرت کنم؟ !! اردالن مشغول باز ای! مگه نگفتم ننجا؟یا یومدی یم دی! اون وقت باوونهید -اش و گفت :  نهیس یرو چسبوند رو سرش

 یخودم م یبا چشما دیخودمو گرفتم. با یچند روزم به زور جلو نی! اداوریخوب دلم طاقت ن -شرت قرمزش شد و گفت :  یت نییبا پا

 ... اد... شهر یسالم دمید

 به در خورد ... شهراد یبغض تو گلوش گره خورد و ساکت شد. شهراد خواست جواب بده که تقه ا دیکه رس نجایطاقت ندارم ... به ا من

بله؟ ! در اتاق باز شد و  -کرد. رو به در گفت :  افتیهم از جانب اون در یدستش محکم فشار داد و متعاقبا فشار یاردالن رو تو دست

 یبا لبخند خاص مخصوص خودش وارد شد و در اتاق رو بست . اردالن و شهراد هر دو جلو دیجمش

 رهیخ دی... هر دو نشستن و کنجکاو به دهن جمش نیت باشلطفا ... راح نینیبش -کرد و گفت :  یبا دست اشاره ا دیبلند شدن. جمش پاش

راحت شد؟ ! اردالن خجالت  التیخ ش؟یدی! دیخوش اومد یلیخ -منتظرشون نذاشت و با لبخند رو به اردالن گفت :  یلیشدن. اونم خ

 -سر شونه اردالن زد و گفت :  یبه ابا خنده ضر دی. جمش نمشیبب امیب نیکه اجازه داد یبله ... مرس -انداخت و گفت :  ریزده سرش رو ز

با  دیواقعا ؟ ! جمش -. اردالن با شعف گفت :  ینیشهراد رو بب یایب یتون یم یخونه خودته هر وقت که خواست نجایکنم ! ا یخواهش م

 دیشد اما از نگاه جمش یخوشحال م دیشد. با ریسر به ز یواقعا ! اردالن با ناراحت -و گفت :  زد یمرموز چشمک یبرهنه و لبخند ینگاه

 . شهراد دستش رو فشردومدیاصال خوشش ن

 ولو کرد و گفت : یصندل یخودشو رو دیلبخند سر حالش آورد. جمش نیلبخند زد. هم بهش

داد وزنش رو انداخت  هیتخت تک ی... آره؟ ! شهراد نفسش رو فوت کرد، دستاشو از عقب رو یای یخوب م یلیخوب شهراد به نظر خ-

 زدت؟ یبود که به قصد کشت داشت م یک کهیاون مرت یبگ یخوا یهنوزم نم -بهترم ...  -اش و گفت : دست یرو

 حاال باز داشت بحث یبود! ول بیشهراد هم عج یبرا نیبود و ا دهینپرس یمورد سوال نیدر ا گهیبعد از اون روز د دیجمش

چرا شهراد مهمه! من به تو  -مهم نبود ...  -باال انداخت و با لبخند کجش گفت :  یتفاوت شونه ا یکرد. همونطور خونسرد و ب یباز م رو

 بهت یزی! دوست ندارم چیکنم پسر خونده من یحس م قای... دق یزیعز یلیگفتم برام خ

دونم که تو  یهم م نویدونم ... اما ا یم -جامعه کم مشکل ندارن !  نیکه امثال من تو ا یخوب بدون دیبا گهیشما د -برسونه !  بیآس

 دونم! هر کس که بود ی... نم اروی نیا ی! اما از حرفایکاره ا نیوقته ا یلیخ

 -و گفت :  دیشد. لپش رو از داخل جو واریدر و د ی... آره؟ ! شهراد پوزخند زد. اردالن مشغول تماشا یکاره ا نیتو ا دهیتازه فهم انگار

 فهیسرهنگ وظ هی...  سهیپل -... بعد با نفرت اضافه کرد :  مییدا -بود؟ !  یک -ن شد .... دونست اما شک داشت ... حاال مطمئ یدرسته! م

 ارهیخواست دخلمو ب ینه ... اگه م -زد و گفت :  ی!!!! پس دخلت اومده ! شهراد پوزخند؟یگیراست م -بهت زده گفت :  دیشناس ... جمش

 ازم گذشت. به نمیهم یتا االن آورده بود. شانس آوردم به شدت بهم عالقه داره! برا

ممکنه! دوما  ریاوال که غ -! شهراد با خنده گفت :  ؟یچ نجایا زنیاگه با مامور بر -به اسم شهراد نداره !  یپسر خواهر گهیخودش د قول

 وقت از خودم چیکنه؟! من ه تونه ثابت یبشه؟ چطور م دایپ نجایقراره ا ی! چزنیخوب بر

 سر کار خودمون ... میاون ... بر الیخیباشه ... ب -و گفت :  دینشست کنج لب جمش یبه جا نذاشتم ... لبخند یمدرک

...  یخوام ... بعد از اون آزاد یسه وعده ماساژ م یاز تو روز نجایهمونطور که بهت گفتم من ا -موافقم ...  -صاف نشست و گفت :  شهراد

 یخونه زندان نیا یتو تو



 

 

 نجایا دیمن با ی. فقط راس ساعت ماساژ هایبکن یتون یم یهم بخوا ی. هر کاریبر یتون یم ی... هر جا که بخوا یستین

 ادیز ست،یالزم ن -گفت :  عیخونواده ت ... شهراد سر شیپ یبر یتون ی. آخر هفته ها از بعد از ظهر پنج شنبه تا بعد از ظهر جمعه میباش

شهراد؟ !! شهراد دست انداخت دور شونه اردالن  یپس من چ -گفت :  ی... اردالن با ناراحت ستیدر کار ن یخونواده ا گهیرم اونجا. د ینم

 دیتوجه به جمش یمن ... هر وقت که بخوامت ... اردالن اخم کرد و ب شیپ یای یتو م -کنار گوشش زمزمه کرد :  ی.و.س آلودهبا لحن 

داد و گفت :  یرون پاش فشار کم یخونه ما ... شهراد دستش رو گذاشت رو یای یکشم. تو م یتونم ... خجالت م ینم انجیمن ا -گفت : 

!  نیهات یهر دو هم حساب -زد و گفت :  ینظر گرفته بود لبخند ریاونا رو ز یکه حساب دی... جمش یبخوا و... هر جور ت زمیباشه عز -

رقص  یمرب دمیاز ساالر شن -!  ؟یچ گهیخوب د -زد و گفت :  یبرده بود، لبخند ادیرو از  دیحضور جمش ایصاف نشست، گو عیشهراد سر

 هیبرات  -و گفت :  دیدو کف دستش رو به هم کوب دیشه ! جمش یسرم م ییزایچ هی...  یا -و گفت :  دی... شهراد از درون خند یهم هست

 یآره ... دو تا دختر و دو تا پسر ... م -شاگرد؟ !!  -بهشون آموزش بده ... باشه؟ !  نجایا ارمی یهم دارم ! چند تا شاگرد م گهید یکار عال

 یهم سر دی... جمش میدار یقد نهیبه آ ازی... فقط ن ستین یمشکل یاوک -باال انداخت و گفت :  یی... شهراد ابرو یخوام استادشون کن

 هیفقط  نجای. ایخونه هم آشنا بش نی. بهتره با کادر اگهید زیچ هی ی... آهان راست گم بچه ها جورش کنن یباشه م -تکون داد و گفت : 

سارا ... تنها  -کرد و گفت :  یخورده شهراد اشاره ا مهین یغذا ینیبا سر به س دیکه رس نجایکه آشپزمون هم هست . به ا میدار خدمتکار

 و قانونمنده هیخودشه! به شدت کم حرف و منزوداره. البته ... سرش به الک  تیخونه فعال نیکه تو ا هیزن

! شهراد با لبخند سر تکون داد و  یسر به سرش بذار یموقع هوس نکن هی -زد و گفت :  یلبخند دیکه رس نجای! به ا هیهم جد یلی... خ

از  -و گفت :  دیبه پشت گردنش کش یدست دی! جمش اد؟ی یمن از سر به سر گذاشتن دخترا خوشم م نیدون یشما از کجا م -گفت : 

... البته  شونیدیکه د میسه تا نگهبان هم دار -و گفت :  دیدلش خند یشهراد تو»: جون عمه ت « داد  دامها دیخونم ! جمش یچشمات م

 ییها تیفعال یسر هیپشت ساختمون  نجای. من استنیاونا فقط نگهبان ن

 ... یولگرد و وحش یشغل منه! پرورش سگا ییجورا هی...  یدون یونم. مبگذر مویدم که بتونم به کمکش زندگ یم انجام

 یکنم نر یم شنهادیامرار معاشه منه ... بهت پ نمیفروشمشون. ا یباغ ها و خونه ها م ینگهبان یکنم و برا یم تشونیترب

 کنن و من اصال دوست ندارم یارتباط برقرار نم یساختمون! چون اون سگا جز با پرورش دهنده هاشون با کس پشت

نترس  -با خنده گفت :  دیشهراد و جمش یکه ... اردالن با ترس دست انداخت دور بازو یفهم ی... م نمیشده ت رو بب کهیت کهیت جسد

 نینیبرمتون اون طرف رو هم بب ی... به وقتش خودم م نی. شما هم اون طرف نرانی یطرف نم نی... اونا ا زمیعز

 یکنجکاو یچیدر مورد ه یول یینجایهفته است ا هی! یستین دنیدونم اهل سرک کش یقتش! هرچند که م... اما به و

حرف از جا بلند  نی... بعد از ا میخب! بگذر یلی!! خ ادی یخوشم م یلیاخالقت خ نیبدم. از ا حیکه خودم اومدم برات توض نهی! ا ینکرد

از جا بلند  دیبراش تکون داد و جمش ی... به استراحتت برس ... شهراد سر گهیرم د یفعال به فکر کالس رقص باش ... من م -شد و گفت : 

 سر عیدست دادن با اردالن از اتاق خارج شد. اردالن سر زشد و بعد ا

و برم ... شهراد با خنده  کهیمرت نیترسم تو رو بذارم تو خونه ا یجونم من م! شهراد زیه کهی! مرتشیا -شونه شهراد گذاشت و گفت :  یرو

. نه من حاضرم مفعول باشم میخان هر دو فاعل دیکه مشخصه من و جمش نطوری... ا زمینترس عز -و گفت :  دیاردالن کش یبه موها یدست

 و نه اون! پس سر و

 نیهم -خوام باهات باشم ...  ی! من م؟یکن یم رونمیب -... اردالن با اخم گفت :  یبرافته ... حاال هم بهتره  یوقت با هم نم چیه کارمون

حتما  -تکون داد و گفت :  یخونه مون ... شهراد سر یای یپس آخر هفته م -... اردالن با اخم گفت :  یتون ینم نجایا یاالن خودت گفت

 و گفت : دیاز جا بلند شد ، خم شد آروم گونه شهراد رو بوس الن... ارد

 منم ... مواظب خودت باش ... *** -کرد و گفت :  شیدر اتاق همراه کیدوستت دارم ... شهراد هم از جا بلند شد، تا نزد یلیخ -

 شعرام بود. نیمن و ساسان هنوزم جز قشنگ تر یتخت نشسته بودم و مشغول ورق زدن دفتر شعرام بودم. شعر بابا لب

 کیهم بااحساسات من شر هیخواستم بق ینفر تا چاپشون کنه، م هیداشتم قبل از مرگم اشعارم رو بسپارم دست  میتصم



 

 

 ادیفر ی. با صداکردمیعمل م تشیبه وص دیمن چاپ بشه ... با یخواست شعرا یخواست ساسانم بود ... اون م نی... ا بشن

 : دمیجا پر از

 سارا !!! -

 لب گفتم : ریکردم و ز یپوف

 از نو! شروع شد ! یباز روز از نو روز -

 کردم و از اتاق یبالش مخف ریچونه ام گره اش زدم. دفترم رو ز ریرنگم رو برداشتم سر کرد و محکم ز یزرشک یروسر

 حال به هم زن! از پله ها به یخونه برام سخت شده بود به خصوص با وجود اون اجنب نیا یشدم. چقدر موندن تو خارج

 شدم . ششیو منتظر فرما ستادمیکه با همه وجودم ازش نفرت داشتم ا یمرد دنیشدم با د ریسراز نییپا

 سارا ... نیبش -

 کم پشتش فرو کرد و گفت : یموها یتو یفاصله از اون لب مبل نشستم ... دست یکل با

 چه خبر؟ ! -

 ... یچیهنوز ه -

 ! ؟یدیند یمشکوک زیچ -

 ... رینخ -

 حواست بهش هست؟ -

 ... بله -

 ؟یبه اون پسره دوستش چ -

 بله ... -

 ! چند بار تا حاال خودت رو بهم ثابتیدونم کارت رو بلد یدارم. خوب م مانیتو ا یاهلل دختر! من به وفادار کیبار -

 باشه ! ادتی نیفرق داره. ا هیبا بق نیا ی... ول یکرد

 دل گفتم : یتو» :  نطورهیهم قایمنم دق یبرا« گفتم  یول

 بله ... -

 که بهت اعتماد کنه و حرف یکن یکن کار ی، سع یکن کیدوست و همزبون خودت رو بهش نزد هیکن مثل  یسع -

 نسبت بهت داشته باشه یبراش ... نگران هم نباش که نظر سوئ یا نهیگز نیبه من اعتماد نداشته باشه. تو بهتر دی. شابزنه

 توئه ... تیرمامو نینداره. ا یکار چیبا جنس مخالف ه چون

 رو نکرده بودم؟! چرا کرده بودم! فکر بدترش رو هم کرده بودم. پس نفسم رو فوت نجاهایمگه فکر ا یول دم،یدرون لرز از

 و گفتم : کردم

 بله آقا ... -

 پله ها اشاره کرد و گفت : به



 

 

 ... یبر یتون یم -

 شد. من یخوب م یلیرو جلب کنم خ کهیمرت نیو اعتماد ا رمیپسره بگ نیاز ا ییتونستم آتو یجا بلند شدم، اگه م از

 ! کنهیپسر مطمئن بودم کار من رو راحت تر م نی! و ادیشدم. با یتر م کیبه اون نزد دیبا

*** 

 یب یزندگ ،یکنواختیبود. خسته شده بود از اون همه  گاریغرق دود س شهیو طبق معمول هم دهیتخت دراز کش یرو

 غازش ... فعال هیصد من  یخان و گوش دادن به حرفا دی.. همه کارش شده بود ماساژ دادن جمش... بدون کار . جانیه

 کرد ... کارش شده بود دور یم شیعصب نیمطمئن بشه. هم دیکه از اعتماد جمش یبکنه تا وقت یکار چیتونست ه ینم

 .دیهم گپ زدن با خود جمش یزدن، گاه یحرف نم شتریگپ زدن با نگهبانا که جز دو کلمه ب ،ییجلو اطیح یتو زدن

 یبا اردالن حرف م ایکرد و  یگوش م یقیموس ای دیکش یم گاریس ایکرد و  یاتاق حبس م یاوقات خودش رو تو هیبق

 اس ام اس دنیکرد اردالنه ... با د یبالشش درش آورد ... فکر م ریاز ز شیگوش ی. اونم به سبک خودشون! با صدازد

 زد : لبخند

 ت؟یدراز ... موقع یباز -

 به دور و بر اتاقش کرد و اس ام اس داد : ینگاه د،یاز جا پر شهراد

 ... ادی ی... بعد از گذشت سه هفته به نظر امن م یشکالت گاریس -

 جواب اومد : عیسر

 ها کارت رو شروع کن ... نیبا توجه به دورب -

 تخت لپ تاپش رو ریخم شد از ز عیو از جا بلند شد. سر دیتخت، دستش رو به هم کوب یرو انداخت رو یذوق گوش با

 کامال امن بود، یفضا هیاز هک شدن و داشتن  یریجلوگ یکه برا یتیو روشنش کرد. با وارد کردن کد امن دیکش رونیب

 کنه دایپ یتونست دسترس یم یبه راحت لشینداشت. با خط موبا یهم کار نترنتشیاطالعاتش شد. وصل شدن به ا وارد

 دراز براش فرستاده بودن. تند تند یکه شکالت تلخ و باز ییها لیمیها رو چک کرد. ا لیمیتند تند ا الش،یمیصفحه ا به

 یرو رو یزیخواست چ یبکنه! نم سکیتونست ر یها رو پاک کرد. فعال نم لیمیرو به ذهنش سپرد و ا دیجد اطالعات

 ها و نیدورب نیا یمرکز ستمیکردن س دایبود ... پ یبشه. حاال وقت قدم بعد یمونیتاپش نگه داره که بعد باعث پش لپ

 ... از جا بلند شد و بعد از هل ومدنی یبودن و به چشم نم یکه به نظرش مخف ییجاها یبه کل خونه ، حت یدسترس

 نیفرصت بود! دورب نیزد. اون لحظه بهتر رونیپر پشتش از اتاق ب یموها یتو یدست دنیتخت و کش ریلپ تاپش ز دادن

 دیدوست داره بکنه. اول از همه رفت سمت اتاق جمش یتونست هر کار یراهش بودن، نم یسد جلو نیراهرو اول یها

 که غذا یبه ماساژ داره و مواقع ازیکه ن یبود جز مواقع دهیرس جهینت نیبود، به ا دایکم پ یلیکه خ یخان دی... جمش خان

 زد. یاتاقش چرت م یساعت بعد از ناهار خوردنش تو هیدونست که تا  یهم خوب م نویشه. اما ا ینم داشیخواد، پ یم

 : دیرو شن دیجمش ی. بر خالف تصورش صدادیبه در کوب یکرد و ضربه ا یدر اتاق مکث یجلو

 ! ه؟یک -



 

 

 کرد و گفت : یا سرفه

 خان ... شهراد ... دیمنم جمش -

 تو شهراد ... ایب -

 تخت و چشماشو بسته بود. شهراد جلو رفت. یبود رو دهیخان دراز کش دیشد. جمشرو مشت کرد و وارد  دستش

 بدون باز کردن چشماش گفت : دیجمش

 اومده شهراد؟ ! شیپ یمشکل -

 تعجب کرده دیجمش نیهم یبره. برا دیبود و سابقه نداشت قبل از اون شهراد سراغ جمش گهیماساژ دو ساعت د ساعت

 باال انداخت و گفت : ی! شهراد شونه ابود

 خونه بزنم ... یتو یدور هیشه  یخواستم اگه م ینه ... فقط م -

 به باال خم شد و گفت : یچشماشو باز کرد، کم دیجمش

 ! ؟یچ یبرا -

 باال انداخت و گفت : یکام ال خونسرد شونه ا شهراد

 ... اتاقم یرم تو ی.. م ستین یمسئله ا نی... اما اگه دوست ندار ینطوریهم -

 نگهش داشت ... دیجمش یحرف عقب گرد کرد و خواست از اتاق خارج بشه که صدا نیدنبال ا به

 ... ی! به خصوص باغ پشتیقدم نذار ستیکه به تو مربوط ن یی... فقط حواست باشه جاها ستین یمسئله ا -

 زد و گفت : یلبخند محو شهراد

 بله چشم ... -

 دایرو پ یمرکز ستمیزمان بود که س نیاتاقش بود بهتر یتو دیارج شد. االن که جمشبه راهش ادامه داد و از اتاق خ بعد

 نیهم یآورد اونو تو یره. البته اگه شانس م ینم ستمیکنار اون س دیبه جز جمش یمطمئن شده بود که کس بای. تقرکنه

 فضول و خنگ رفتار کنه یآدما نیداشت ع میچکش کنه! تصم یک ایکرد! وگرنه معلوم نبود کجا باشه!! و  یم دایپ خونه

 رو لشیاون شک نکنه. اول از همه وارد اتاق خودش شد، موبا یکنه به کارا یرو چک م ستمیهم س یاگه کس یحت که

 که تماس برقرار شد : دیطول نکش یزیشماره گرفت، چ عیو سر برداشت

 الو ... -

 ! ؟یها بهم بد نیاز کار دورب یزمان بند هی یتون یمن از امروز شروع شده، نم تیشکالت تلخ مامور -

 شد و بعد : دهیشن یپوف یصدا

 تعدادشون کم باشه و دیکنن و تعدادشون چقدره ... شا یها چطور کار م نیدونم اون دورب یمعلومه که نه! من نم -

 نیکه تعداد دورب یبه صورت شبانه روز روشن باشن و کار کنن. فقط در صورت یعنینشده باشه،  نییبراشون تع یزمان

 یشه و جا یقطع م رشونیدوتا از اونا تصو یکی هیشه و هر چند ثان یباشه بهشون زمان داده م ادیمدار بسته ز یها

 شه فقط یقطع نم نیگرفتن دورب لمینداره ... چون ف دهیفا یلیده ... اونم خ یم گهید ینایدورب ریبه تصو خودشو



 

 

 نایهمه دورب لمیاما اگه شک کنن و ف نهیب یکنه تو رو نم یکه داره اونو چک م یره و کس یم توریمان یاز رو رشیتصو

 . ننتیراحت بب یلیخ توننیچک کنن م رو

 سرشو تکون داد و گفت : شهراد

 ... گرفتم ! یاوک -

 کجاست، تا دیشه فهم یراحت م یلینقاط کور دارن که خ یسر هیها  نیباشه که همه دورب ادتیهم خوب  نویاما ا -

 ... یکن از نقاط کور استفاده کن یسع یتون یکه م ییجا

 باشه ... -

 شهراد ... حشره همراهته؟ ! -

 همراهمه ... -

 همون محدوده بنداز، من با یتو ییکن، حشره رو جا ییشد رو شناسا یکه مانع از کارت م ینیبا خودت ببرش هر دورب -

 ... رمیگ یرو م دشید یو جلو نیدورب یکنم تا رو یم تشیاز راه دورش هدا کنترل

 مگه برد اون کنترل از راه دور چقدره؟ ! -

 ! یبرس تیمستقر شدم تا تو به مامور نجایخونه هستم ... فعال ا کینگران نباش! من نزد -

 کنم ! یبزنم ... الزم شد خبرت م دیدارم که خوب همه جا رو د ازیباشه ن -

 شد : دهیشن یآهسته ا یلحظه سکوت خط رو پر کرد و بعد صدا چند

 شهراد ... -

 صداشو آروم کرد و گفت : شهراد

 بله ... -

 ... ادیب قمیرف نیسر بهتر ییبال چیه هیقض نیخوام به خاطر ا یمراقب خودت باش ! نم یلیخ -

 اول سرش رو تکون داد و بعد آروم گفت : شهراد

 مطمئن باش ! -

 شیوارد کارشون شده بود تن کرد و گوش دایرو که جد یینانو یشرت ها یاز ت یکیرو قطع کرد ...  یبعد از اون گوش و

 نیقرار گرفته بود که با کوچکتر یکروسپیم یشرتش شنود ها یت ینانو افیشلوارش گذاشت. داخل ال بیج یهم تو رو

 یشک کس ختنیانداخت که هر جا الزم شدن بدون بر انگ ریشلوارش گ نهیشد. حشره رو هم به بند یروشن م یلمس

 که نطوریشروع به قدم زدن کرد و هم یعاد یلیو خونسرد از اتاق خارج شد. خ دیکش یقی. نفس عمنیزم یرو بندازتش

 و دوباره به دیکش یم یجلب توجه بکنه سرک نکهیکرد. بدون ا یشد در تک تکشون رو باز م یکنار اتاق ها رد م از

 نباشه مجبور بود به همه جا زیحرکتش شک بر انگ نکهیا یاما برا ستین نجایا ستمیدونست س یداد. م یادامه م راهش

 ... ییحمام و دستشو یسه تا اتاق بود، به استثنا نیی... قب ال چک کرده بود. پا نییبکشه. آروم از پله ها رفت پا سرک

 دو اتاق یشد، تو یگشت کمتر موفق م یم شتریگشت. اما هر چه ب یم نیزم ریرفتن به ز یبرا یداشت دنبال راه شتریب



 

 

 به دور و برش انداخت، یپله ها بود. نگاه ریبود. اتاق سوم درست ز یاتاق ها عاد هیمثل بق یهمه چ د،یسرک کش گهید

 نداشت، اص ال رهیجا خورد. در دستگ دیکه د یزیباشه، آروم رفت به سمت در ، از چ یعیکرد طب یکس نبود. سع چیه

 دیشد، رادار هاش به کار افتاد ... با یباز م دیآپارتمان بود و با کل یدر ورود هیاشت. شبدر ها فرق د هیدر با بق نیا مدل

 ره، یشه کجا م یم بیکه غ یوقت دیکرده بود بفهمه جمش یسع یلیبود، خ یکرد. حتما اون تو خبر یاتاق رو باز م در

 نفهمه. البته یزیفرستاد که شهراد چ یم اهینخود س یشهراد رو پ یبشه طور بیغ خواستیکه م یهمون زمان قایدق اما

 کامال نیدورب دنیها چرخوند، با د هیسقف و زاو یمهم تر داشت! سرش رو رو یهم مهم نبود! کارا یلیبراش خ فعال

 بدون نیکه عادت نداشت ازش استفاده کنه ، در همون ح یونیزیاز در فاصله گرفت و رفت سمت مبلمان و تلو خونسرد

 شدن از یبه مخف ازیوارد شدن به اون اتاق ن یانداخت. برا نیزم یباشه حشره رو رو زیشک بر انگ یحرکتش ذره ا نکهیا

 رو در آورد و اس ام اس زد : لشیمبل نشست، موبا یفرش افتاد و شهراد رو یداشت ... حشره رو نیاون دورب دید

 دارم ... ازیشکالت تلخ به کمکت ن -

 کرد. جواب یاستفاده م cb ینداشت از واژه اختصار یادیکه وقت ز یت تلخ در مواقع اضطرارنوشتن واژه شکال یبرا

 : اومد

 ؟ ccشده  یچ -

cc بود ... نوشت : یشکالت گاریس یهم واژه اختصار 

 حشره رو بپرون ... آماده است ... -

 ت؟یموقع -

 ... ییرایپذ -

 شد ... افتیدر -

 دور یکم یعیحشره زنده و طب هیدرست مثل  یعیطب یلی، به پرواز در اومد و خاز گوشه چشم مراقب حشره بود شهراد

 نشست. اس ام اس اومد : نیلنز دورب یچرخ زد و بعد درست جلو خودش

 انجام شد ... به کارت برس ... -

 از جا بلند شد و به سمت در مرموز رفت ... عیبدون جواب دادن سر شهراد

برو  ایب -و گفتم :  دمی! غش غش خند رمیگ یم گوریدارم ف ؟ینیب ینم -!! ساسان با خنده گفت :  ؟یکن یکار م یچ یساسان دار -

خوش اسفند از پشت سرم  یترق و توروق و بو یصدا دنی! با شن نهیجلو آ رهیگ یم یگوریمن چه ف یمسخره! نجغله عضله آورده برا

 لب دعا ریکه ز ی. درحالدمیو مامان رو د دمیچرخ عیسر

 مشت اسفند دور هیموندم که  رهیمنقل تو دستش. با دهن باز مونده به مامان خ یتو ختیر یخوند اسفند ها رو م یم

چته؟!! نگاش  -و گفت :  دیبهت زده من غش غش خند افهیق دنیسرخ شده ... ساسان با د یذغال ها یرو ختیساسان چرخوند و ر سر

 کن!! چشات دراد حسود خانوم !!

گرفتم  ینباشم! اون وقت که من مدال م یسر راه نمیبب زنمیرم چند تا پروزشگاه سر م یمامان!!! من واقعا االن م -و گفتم :  دمیجا پر از

 یم



 

 

 یراه انداخت یچه دود نیدردونه ات بب نیا ی!! حاال براش؟یتو آت یختیمن ر یدونه هل پوک برا هیخونه  نیتو ا آوردم

شد  دهیچیساسان پ یکردم که دستا یخدا جونم . داشتم عز و جز م ریبگ نایهوار ... داد منو از ا ی.. اخدا . یگرفته! ا شیخونه آت انگار

و رو به مامان که با  دمیدل منو چشم بزنه ! لب برچ زیرو که بخواد عز یچشم ارمی یخودم نوکرتم! در م -:  دمیدور کمرم و صداش رو شن

مامان خانوم ! مامان  نیمن اسفند دود نکرده ا یبار برا هیخوام بدونم چرا  ی! من مستیقبول ن رینخ -کرد گفتم :  یم مونخنده نگا

شه االن تو  یبچه روز به روز داره ورزشکار تر م نیا ی... ول یمن زی! توام عزه؟یحرفا چ نیمادر! ا دادیداد ب یا -دست به کمر شد و گفت : 

 چشمه!

خوام ... هنوز حرف کامل از  یگرفتم تو چشم نبودم؟!! اصن من بابامو م یمن مدال م -م : موقع ! غر زد هیبشه  شیخوام بچه م طور ینم

 نجایشدم اما مشکل ا مونیمامان و ساسان در هم شد. از حرفم پش افهیبود که ق ومدهیدهن من در ن

دفعه بغضش  هیکه گفت  نوی... ا یدرونه سد عل -و گفت :  دیقدم اومد به طرفم دست رو کش هیکه خودمم دل تنگ بودم. مامان  بود

 وقت چیزخم بود! ه یسخت! نبود بابا استخون ال یلیهمه مون سخت بود ... خ ی. برادیترک

 یخاطره بد چیگرفت! از بس بابا خوب بود، از بس مهربون بود ... ه یشد! داشت ذره ذره جون همه مون رو م ینم خوب

 بارز بود که همه مون نقدریا یکنار بخار شیخال یحاال نبودش زجر آورد بود. جا یخوب نهمهی... ا یچیبرامون. ه نذاشت

 بابا همون جا یجا نیتا آخر فرورد زییبود! از اول پا ییآخه بابا سرما رمی... بم میبه اون سمت نگاه نکن میکرد یم یسع

 ادشهیخاطره هاتو خونه مون  -د : خون یساسان از جا پروندم با بغض داشت م ی... آخ بابا ... بابا ... صدا بود

 اتهیپر از عکس جوون هنوز

 یرو گوش یچکمه ا یشایر خط

 اتهیسر سوزن از نشون هی

 تی... چقدر با ب میبابا گفته بود یبرا گهیبود که با ساسان با همد یشعر نیگونه هام ... ا یرو ختیو اشک ر دیترک بغضم

 که مال ی... طاقچه ا یبخار یاز اشک بود ... رفت سمت طاقچه باال سی. ساسان هم صورتش خمیختیاشک ر تشیب به

 شاهنامه تو یو گفت : کتاب هفت جلد دیبابا کش لیوسا یرو یبابا رو از اونجا جمع کنه ... دست لیجرئت نکرده بود وسا یبود و کس بابا

 کتابا یذارم باال یم هنوز

 گفتم یبودم بهت آقا م بچه

 فتم باباگ یخواست م یدلم م اما

 یبود به ساسان. بعض دهیجا بخش هی... دستشو حلقه کرد دور کمرم ... بابا همه محبتش رو  ستادمیساسان ا شیپ رفتم

 یها یساسان مهربون و آروم ... بماند که ساسان هم تخس یشد و تو پسر ! تو تخس یدختر م دیگفت ساسان با یم وقتا

 حساس ... یلیآوردم ... ساسان حساس بود ... خ یاحساس من جلوش کم م ختنیرو داشت، اما وقت وسط ر خودش

 داد هیرو من ادامه دادم : مامان کتابشو به تو هد شعر

 یمن گذاشت یکتابو رو اسم

 یدیبرام خر نیکره زم هی

 یمن گذاشت یرو روبرو ایدن

 رو داد به مای... هواپ مایهواپ هیو  نیکره زم هیمن و ساسان اومد خونه ...  یبرا هیکه بابا با دو تا هد میافتاد یشب ادی



 

 

 ... بابا خواست بهمون میبرد یکم کم به قصدش پ یول میدیرو داد به من ... اونروز منظورش رو نفهم نیو کره زم ساسان

 رو یزیچ چی... ه مینگاه کن اینشونه پرواز بود ... بابا خواست از باال به همه دن مایو اون هواپ کهیچقدر کوچ ایبده دن نشون

 بفهمم دنویپر کش یخواست یم -... بزرگ فقط خدا بود و بس! ساسان با هق هق گفت :  مینش کیتا خودمون کوچ مینینب بزرگ

 یدیآسمون کش هیدفترم  تو

 با آرزوهات بزرگ شم یخواست یم

 یدیواسم خر مایتا هواپ چند

 : مثل خودت عاشق جاده بودم میبا هم گفت یی... دوتااش  نهیمنو چسبوند به خودش، سرم رو گذاشتم رو س ساسان

 بستم و مسافر شدم چشمامو

 به هم ختمیکه ر یبه دلم داد دل

 شاعر شدم یدیرو موهام کش دس

 قیمن بودم ... بابا ساسان رو برد ... ساسان ال دیرو د دنشیکه موند و پر کش یکه مسافر شد ساسان بود و کس یکس

 ... دنیموندن و عذاب کش قیبود و من ال رفتن

 به لباسش بود شهیکه هم یبا سنجاق قفل عیسر ن،یهم یرو گرفته و برا نیلنز دورب دید یمطمئن بود حشره جلو گهید

 کارت هیکرد.  یم دایرو پ یا گهیراه د دیشد . با یها باز نم یراحت نیبود و به ا یجون قفل در افتاد ... قفل خارج به

 یبه جلو هل داد و کارت رو ال یمواقع داشت، دعا کرد در قفل نباشه! کارت رو در آورد، در رو کم نجوریا یهم برا تلفن

 کرد کام ال خونسردانه وارد یباز شد. نفسش رو آزاد کرد و سع یکیت یفرو کرد و با چند بار عقب جلو کردن در با صدا در

 نبود! متعجب باز هم چشم یچیگشت، اما ه نیکه کرد با چشم دور تا دور اتاق به دنبال دورب یکار نیبشه. اول اتاق

 یکه رو در انداخت یجون! با اون قفل یمیدمت گرم ج -آزاد کرد و آروم گفت :  نهیوجود نداشت، نفسش رو از س ینیاما واقعا دورب گردوند

روش بود با انواع  شیبزرگ پ یمتر یاتاق س هیبزنه،  دیت گرم ! تازه تونست اتاق رو د... دم یکار بذار نیرو دورب نجایا یدیالزم ند گهید

 یها که به شکل نا مرتب لهیوس امو اقس

 دید یداره! البته شهراد وقت برا دید یبود و مشخص بود به باغ پشت یبزرگ یدر اتاق پنجره قد یشده بودن، روبرو دهیچ

 واریقرار داشت و به د یاونجا هم نبود، سمت راست اتاق تخت خواب دو نفره بزرگ یمرکز ستمینداشت. س یباغ پشت زدن

 ریهم ز شیآرا زیم هیو کنار تخت خواب سه آباژور رنگ و رو رفته.  ریتحر زیم هیکمد بزرگ ، کنار کمد  هی روبروش

 سمت چپ در واریبه د دهیچسبهم  یهم افتاده بود. کتابخونه بزرگ یبود و کف اتاق چند تخته فرش رو ییروبرو پنجره

 هیداد. به نسبت بق یکارش رو انجام م عیسر دیبا ومدی یم دیجمش گهیساعت د مین د،یکش یقی. شهراد نفس عمبود

 بود که نیهم یبرا دینداشت و شا یاسترس چیبود. ه زیخودش شک بر انگ نیبود و ا یشلوغ یلیخونه اتاق خ نیا یاتاقا

 بود. به سمت کتابخونه رفت و تند تند دیجمش یکه داشت بابت حضور ناگهان یکارش موفق بود. تنها نگران یتو شهیهم

 حرکت هیو با  دیپشت در شن ییپا یاون خونه مشکوک بود به نظرش. صدا یتو یزیها رو جا به جا کرد، هر چ کتاب

 داخل نشد، یبود که کس اریانگار شانس باهاش تخت ... اما  ریرسوند، ز دیکه د یامن یجا نیخودش رو به اول عیسر

 و رفت سمت کتابخونه، تند تند و بدون اتالف وقت همه کتابها رو رونیتخت اومد ب ریرو فوت کرد. دوباره از ز نفسش



 

 

 بود، رفت به طرفش یمنظره زمستون هیاز  یبزرگ یتابلو وارید یدور خودش زد، رو ینبود. چرخ یدر مخف چیداد! ه فشار

 و ریتحر زینبود. م یزیترک خورده چ واریرو تکون داد ، پشتش جز د شیآرا زینبود، م یپشتش رو چک کرد. بازم خبر و

 یبدون لحظه ا د،یدر شن یرو تو دیگردوند که چرخش کل یبر م هی! داشت کمد رو به حالت اول نطوریبزرگ هم هم کمد

 تا حد ممکن جمع کرد ... چشماش رو بسته بود و دستش روتخت و دست و پاشو  ریرفت ز رجهیاز همون نقطه ش درنگ

 اما برعکس اون، نهیرو بب دیجمش ینشه. منتظر بود پاها دهینفس نفس زدنش شن یدهنش گرفته بود که صدا جلو

 وارد اتاق شد. جز سارا دیسف یو جوراب ها دیسف یجفت کفش عروسک کیکه با  یزنونه ا یموند به پاها رهیخ چشمش

 سارا یکه از حرکات پا نطوری. اادیتونست باشه ... مشتش رو محکم تر داخل دهنش فرو کرد که صداش در ن ینم یکس

 فحش بلده یبود. دوست داشت هر چ یریها مشغول گرد گ دنیقد کش یاز مکث کردن ها و هر از گاه د،یفهم یم

 یاجازه م دیبرد! نبا یبه نبودنش م ید، اگه پش یوارد اتاق م دیبکنه. دختره احمق االن وقت نظافته؟!! اگه جمش نثارش

 ذهنش چند تا نقشه یتو شهیذهنش مرور کرد، هم ینقشه هاش رو تو عیهمه نقشه هاش نقش بر آب بشه. سر داد

 تا سارا دیطول کش یربع هیذاشت چند سال زحمتش دود بشه و بره هوا.  یبود. نم ریداشت. اون شکست ناپذ هیثانو

 نگاهش کرد تا از اتاق خارج شد و در اتاق رو بست. دستش رو نقدریرفت سمت در اتاق. شهراد ادل کند و  باالخره

 تخت ریاز ز ستین یخبر گهیراحت شد که د الشیخ یهم موند و وقت گهیو نفسش رو فوت کرد . چند لحظه د برداشت

 اون اتاق یتو یمشکوک زیکرده. مطمئن بود که چ یاتاق اشتباه م نیرفت. با خودش فکر کرد به کل در مورد ا رونیب

 اونجا یمرکز ستمیکه س دیرس جهینت نیاتاق ها فرق داشت، اما به ا هیبا بق دمانشیچون هم در اتاق و هم نوع چ هست،

 پاش قرچ قرچ صدا کرد، سر جا ریز یزیکه از وسط اتاق رد شد چ نیهم یگرفت از اتاق خارج بشه ول می. تصمستین

 ریبلند و واضح بود. به ز یشهراد به اندازه کاف زیت یگوشا ینبود که جلب توجه کنه اما برا ادید! صدا اونقدر زز خشکش

 یرو دیپاشو کوب گهیبار د هیکه تو ذهنش شکل گرفته بود  یشد. با تصور رهیهم پهن شده خ یرو یها یو قال پاش

 دیتا اومدن جمش گهید قهیدق ستیبه ساعتش کرد، ب یاون قسمت شل بودن! نگاه یها کی. خودش بود، سرامنیزم

 شصت در شصت کیسرام هیها  ینقطه وسط قال قایلبش، دق یها رو کنار زد، لبخند نشست رو یقال عیداشت، سر وقت

 .رشهیز یزیچ دیشد فهم یبودن. از لق بودنش هم م یدر س یاطرافش که همه س یها کیداشت. برعکس سرام قرار

 حرکت برش داشت، با هیرو عقب جلو کرد و بعدش با  کیسرام ینداشت پس به سرعت با همون کارت تلفنش کم وقت

 . اماهیدر چوب نیهم ریخوان ز یکه م یزیچشماش گرد شدن ... خودش بود! مطمئن بود چ کیسرام ریز یدر چوب دنید

 نیا یاز راه برسه! تو دیجمش نکهیا ایباشه ،  نییاون پا یرو برداره و کس یدر چوب دیترس یکنه! م سکیتونست ر ینم

 رو سر جاش گذاشت و خواست فرش رو کینبود. پس سرام ینقشه عمل نیداشت. دست تنها ا یکمک یرویبه ن ازین مورد

 شد فرش رو به همون حالت ول کنه، پس به سرعت فرشا رو صاف کرد بعد از ینم د،یدر چرخ یتو دیبکنه که کل صاف

 تخت اصابت کرد و نه یها هیاز پا یکیپاش محکم به  یاریبدب هی یتخت که تو ریرفت سمت ز رجهیحرکت ش هیبا  اون

 دی... اگه جمشدیکرد بلکه باعث تکون تکون خوردن تخت هم شد. چشماش رو بست ، بازم نترس دیتول یبد یصدا تنها

 کردن اتاقه اون زیکه سارا مسئول تم ییتونست خودش رو تبرئه کنه ، بگه در اتاق باز بوده! و از اونجا یم یبه راحت بود



 

 

 باشه اما یکرد عاد یتخت و رفته برش داره. پس سع ریاز دستش افتاده ز یزیو بعد از اون هم بگه چ رهیسوال م ریز

لق لق خوردن  دنیآورده بود تا اتاق رو جارو بزنه با د یا که جارو برقتا شنود روشن بشه . سار دیشرتش کش یهم به ت یموقع دست همون

 که قبل از باز شدن در یضربه ا یتخت و صدا

 . با خودش فکر کردخورهیدونست چرا تخت تکون م یشد، چشماش گرد شده و نم رهیبود با تعجب به تخت خ دهیشن

 ینم نیبدتر از ا یتخت دستش رو مشت کرد، لعنت ریخان ... شهراد ز دیجمش -آروم صدا کرد :  نمیهم یاتاق باشه، برا یخان تو دیجمش

 کرد؟!! داشت یدختر رو چطور خفه م نیشد! حاال ا

 تخت و چشماشون ریراه حل، اما درست همون لحظه سارا خم شد ز نیکردن بهتر دایپ یکرد برا یرو منظم م ذهنش

 کرد یم یکه سع ییو با صدا دیپر رونیتخت ب ریبکشه شهراد از ز یغیفرصت کنه ج هنکیهم گره خورد، قبل از ا یتو

تو ... تو  -به شهراد کرد و گفت :  یگرد شده اشاره ا ی! سارا با چشما ششششیه -اش گرفت و گفت :  ینیب ینره انگشتش رو جلو باال

اول تو برو بعد من،  رون،یاز اتاق ب میر ی! مادیصدات در ن -!!! شهراد هر دو دستش رو باال گرفت و گفت :  ؟یکار دار یچ نجای... ا نجایا

از  ییپا ی! سارا چشماشو گرد تر کرد و خواست صداش رو ببره باال، درست همون لحظه صدا ؟یدی... فهم میزن یحرف م رونیب امی یم

 شد و شهراد دهیپشت در شن

 رو از مهلکه دور کنه. پس دست سارا رو یبود که خودش و سارا و جارو برق نیا دین موقع به ذهنش رسکه او یکار تنها

 از یریجلوگ یتخت ... برا ریرو هم با پاش شوت کرد و بعد هم خودش رفت ز یتخت و جارو برق ریهلش داد ز گرفت

 که نیگرد شده بود. هم یرا قد نعلبکسا یدهن سارا گذاشت ... چشما یزدن سارا با همه قدرتش دستش رو رو حرف

... همون لحظه  ید ینگو! جفتمون رو به کشتن م یچیه -خفه گفت :  یآروم و با صدا دیو کنارش دراز کش دیتخت خز ریهم ز خودش

 اونجا چه دیفهم یبود غش کنه! نم کیوارد شد. سارا از بهت نزد یمردونه ا یو پاها دیدر چرخ یتو دیکل

 پسر نیبود به خاطر ا دهیمدت کش نیکه ا ییخواست زحمتا یشناخت. نم یخوب م یلیرو خ دیجمش ی... پاها خبره

 یزیدخلشون اومده پس مجبور شد سکوت کنه. تنها چ نتشونیبب تیاون وضع یتو دیبشه . مطمئن بود اگه جمش خراب

 کنار، شهراد با اخم نگاش کرد و سارا دیکمکش هیدهنش بود! خودش رو  یکرد دست شهراد جلو یم تشیداشت اذ که

 بکنه یدر آوردنشون کار یتونست برا یبدنش مونده بود و نم ریدستاش ز دیکم خودش رو کنار کش هیتوجه بازم  یب

 صدا یکم بدنش از بدن شهراد فاصله گرفت آروم تر شد و ب هیکه  نیشد. هم یتکون خوردنش باعثجلب توجه م چون

 یو باز کردن در چوب کیها، کنارشون زد و بعد از برداشت سرام ینه سالنه رفت سمت قالسال دیبست. جمش چشماشو

 نیدر ح دیزدن، جمش یموندن ... سارا و شهراد هر دو نفس نفس م یو فرش ها همون شکل باق کیرو بست اما سرام یشد و در چوب وارد

 تخت رو ریکرد و ز یم زیذره چشم ت هیاگه فقط  نییرفتن پا

 مطمئن شده بود آروم کنار گوش دیاصال خوب نبود! شهراد که از رفتن جمش نیو ا دید یکرد مسلما هر دو رو م یم نگاه

!! سارا باالخره  ؟یدی... فهم میزن یحرف م رونیب امی ی. مرونیاز اتاق ب یر یحرف م یولت کردم بدون کلمه ا یوقت -گفت :  سارا

 دهنش برداره، اما موفق یکرد با دستش دست شهراد رو از جلو یو سع دیکش رونیبدنش ب ریدستش رو از ز

چته؟!!! صدات در  -کرد داد نزنه ...  یکرد اعتراضش رو نشون داد ... شهراد با همه توانش سع یکه از دهنش خارج م ییو با صداها نشد

 اما اگه حرف نداره یکار چیمن ه ی... کشتن تو برا ارمیسرت ب ییبال هیگفتم ... وادارم نکن  ادین

 یم یشهراد کم کم داشت عصب د،یجنب ی!! مجبور بود سارا رو بترسونه. سارا هنوزم داشت م ؟یدیباهات ندارم ... فهم یکار یکن گوش

 کرد خونسرد باشه یشد، سع



 

 

 تو یکیکنه  یتکون نخور حس م ن،ییرفته پا کهیمرت نیکشمت؟!!! ا یگم م یدارم بهت م یفهم یاالن چته تو؟!!! نم -گفت :  و

کار داره ناچارا  یو چ هیخواست بفهمه شهراد ک یشده بود و با همه وجودش دلش م جیگ ی!!! بفهم ! سارا که حساب رونیب ادی یم اتاقه

 سرش رو

 بشیج یتو لشیموبا برهی! و ادای یدارم ... صدات در نم یدستم رو بر م -تکون داد و دوباره گفت :  یسر تیداد. شهراد با رضا تکون

 سارا سرش رو به راست خم یدختر هم شده بود قوز باال قوز ... وقت نیکرده بود ... ا شیعصب

 و دستش رو برداشت .. ادی یازش در نم ییصدا گهیو مظلومانه نگاش کرد تونست خودشو قانع بکنه که د کرد

 -لب سارا و گفت :  یانگشتش رو چسبوند رو عی!!! شهراد سر ؟یهست یک گهیتو د -بلند گفت :  یو با صدا دیکش یقینفس عم سارا

 یاز اتاق م عیو سر رونیب میر یتخت م ریاز ز گهید هی... ده ثان ادی!! گفتم صدات در ن؟ی! چته! بلندگو قورت دادشیه

دست شهراد  ظی!! سارا با غ ؟یشد رفهمی... ش یزن یاتاق من ... اونجا حرف م یتو ایاتاق خودت  یتو ایباال،  یر یراست م هی. رونیب میزن

دختره  ستیاالن وقتش ن -حرفش و گفت :  نیب دی... شهراد پر یدار یو چه غلط یهست ینفهمم تو ک یتا وقت -رو پس زد و گفت : 

...  ایحرف نزن ب -کرد و گفت :  رونیدرست حرف بزن !!! شهراد اشاره به ب -!! سارا چشماشو گرد کرد و گفت :  ؟یمفه یاحمق! چرا نم

 یبزرگش داشت له م یدستا نی... مچ دست سارا ب دیو به دنبال خودش سارا رو هم کش دیکش رونیخودش رو ب عیسر

 رونیب نی. دوربرونیب دیرفت و بعد هم سارا رو کش رونیاما براش مهم نبود. به سرعت رفت سمت در، اول خودش ب شد

 ایب یبکن یحرکت اضافه ا نکهیبدون ا عیقفل کن و سر نویا -اق کرد و گفت : نداشت، اشاره به در ات یحشره جلوش بود و مشکل هنوزم

 دیاتاقش شد... با یتکون داد و شهراد به سرعت راه یشده بود سر جیگ ی!! سارا که حساب ؟یدی! فهمیحرف اضافه ا چیه یاتاق من ... ب

 رو جواب ازودتر اس ام اس ه

رو  لشیجواب هر دو رو داد و موبا عی! سر ی!! جواب بده لعنت؟یشکالت تلخ ... خوب -!!  ه؟یک یصدا یشکالت گاریدراز ... س یباز -داد .  یم

 سیموهاش. همه تنش خ نیتخت. جفت دستش رو فرو کرد ب یپرت کرد رو

 ربهت دیبگه و چطور قانعش بکنه تا دهنش رو ببنده! شا یبه سارا چ دیکرد که با یشده بود. داشت تو ذهنش مرور م عرق

 تخت، ریو هجوم برد سمت ساکش ز دیکوب شیشونیتو پ یمورد... دختره ... دست نیدراز مشورت کنه در ا یبا باز بود

 نیریقسمت ز یحرکت پاره کرد، دستگاه شوکرش تو هیرو با  فیتخت و درز ته ک یکرد رو یخال عیهاش رو سر لباس

 کرد و به سرعت رفت سمت در ... چطور دختره رو ول کرده بود شیمخف راهنشیپ نیآست یجاساز شده بود ... تو ساک

 هم تیموقع نیا یراهرو ... چقدر سخت بود که تو یتو دیاتاقش؟!!! در رو باز کرد و پر یبا دل خجسته اومده بود تو و

 به در یو ضربه ا ستادیدونست اتاق سارا کدومه پشت در اتاقش ا ی! میلعنت یها نیدورب نیظاهر بکنه ... امان از ا حفظ

 شد سارا یمطمئن م دیبکنه. اصال با یریوسط اتاق تا مبادا سارا کار جبران ناپذ دیپر ی. اگه دست خودش بود مدیکوب

 راحت شد و در رو باز کرد و الشیخ دیسارا رو که شن یکرد. صدا یم تیرعا دیها با نیاتاقشه! اما به خاطر دورب یتو

 دختر دست نیلب خدا رو شکر کرد که ا ریمونده بود. شهراد ز رهیخ رونیو به ب ستادهیتو ! سارا درست پشت پنره ا رفت

 لیدل -روح گفت :  یب یقرمز شده و صدا یو با چشما دیاتاق من؟ ! سارا چرخ ایمگه نگفتم ب -پا خطا نکرده ... رفتبه سمتش و گفت :  از

 خان دی! فقط منتظرم جمشیتو اتاق من باش دیکه االن تو نبا نطوریبشم ... هم مرد ناحرم هیوارد اتاق  دمیند

! دختر ؟یمنو بکن یچغل یبر یخوا یم ؟یکن یکار م یچ -کار کنم ! شهراد لبخند زد و گفت :  یچ دیدونم با ی، اونوقت م برگرده

 دیمنطقه ممنوعه جمش ینش به خودم مربوطه! تو پا تواو -سمت پنجره دوباره و گفت :  دیبشه چرخ یعصب نکهیکوچولو ! سارا بدون ا

و  دیکنم ... شهراد خند یپس منم کار خودم رو م -بدم ...  حیبه تو توض نمیب ینم لیدل -!  نجا؟یا یدارکار  یچ ؟یهست ی! کیگذاشت



 

 

ترسم ... شهراد نشست لب تخت و گفت :  ینم یزی... من از چ ستیکارساز ن -...  دیشا -!  ؟یکن دمیتهد یخوا یم -!  یکن ینم -گفت : 

 ونه؟تا در دهنت بسته بم یریگ یم یفقط بگو چ -

ندارم ... من  ازیبهش ن ؟ید یحق سکوت م شنهادیپ -اخم محو گفت :  هیپشت سرش و با  واریداد به د هیتک نهیدست به س د،یچرخ سارا

حرف سارا رو  یرو در آورد، کنجکاو بود معن لشیتوجه به حرف سارا موبا یداشتم که به دستش آوردم ... شهراد ب ازین یا گهید زیبه چ

 دیوقتش نبود. با ظهاون لح یبدونه ول

 کرد، کد رو وارد کرد و شماره گرفت ... یمشورت م یکس با

 ن؟یدیرو فهم انیجر -!!  ه؟یدختره ک نیشده شهراد؟!!! ا یچ -الو ... قربان ...  -...  دیدراز رو شن یباز یبوق صدا نیاول با

 ... دمیبله ... فهم -

 یلیخ -که ...  نیخودتون شاهد بود -موهاش فرو کرد و گفت :  یتو یدست یپسر ! شهراد با کالفگ یگند زد -!  ه؟یقربان دستور چ -

 یکاره است! برا یو چ هیک نمیبب دیمن ... با ی... اسکن کن برا ریاثر انگشت ازش بگ هیاالن  نیخوب بسه! هم

رو قطع کرد، رفت سمت سارا،  یبله قربان ... االن ... گوش -کرد و گفت :  ی... شهراد پوف یاز نقطه ضعفاش استفاده کن دیکردنش با الل

مثال محترم!!! گفتم ولم کن ... شهراد خنده  یبه من دست نزن ... آقا -دستش رو جلو برد و انگشتش رو گرفت. سارا تقال کرد و گفت : 

 یباشه و وسط کار هم خنده اش م یجد دیرفت با یم ادشیوقتا  یبود بعض دهیخند نقدریاش گرفت. ا

 یلیفشار داد، خ لشیصفحه اسکنر موبا یرغم همه تقالهاش گرفت و انگشت اشاره اش رو رو ی. دست سارا رو علگرفت

!! ؟یفرستاد یک یفهمم؟ اثر انگشت منو برا ینم یکنیفکر م -و گفت :  دیخودش رو کنار کش عیاثر انگشت ثبت شد . سارا هم سر زود

 خان دی!! لو دادن تو به جمش؟یهست یک دمیازت پرس

 -دراز گفت :  یباز یفرستاد برا یکه داشت اثر انگشت رو م نطوری! شهراد هم نهیب ینداره! همن االن هم داره منو و تو رو م یکار چیه

...  نیزم یافته ! سارا همونجا کنار پنجره تا خورد و نشست رو یم ریتوام گ یپا انیجر نیا ی! تواریدر ن یتابلو باز نقدریو ا نیبش ایپس ب

که من  هیزیچ نیا -به سارا نگاه کرد و گفت :  دهیباال پر یتا ابرو هیذارم ! شهراد با  یخراب بشه زنده ت نم زیاگه همه چ -کرد :  هزمزم

دم ... شهراد از  یاخراج بشم تو رو هم لو م -زد و گفت :  ی... سارا پوزخند یش یاخراج م! فوقش  یخدمتکار هی نجایبه تو بگم ... تو ا دیبا

توه به حرف شهراد  ی... تو به کارت برس، منم به کارم ... سارا ب میبه کار هم نداشته باش یکار ایخوبه! ب نیآهان ا -جا بلند شد و گفت : 

خان  دیجمش گهیساعت د مین -دفعه !!! بعد سرش رو باال آورد و گفت :  هیشد  داتیتو از کجا پ -:  دیدستاش و نال نیسرش رو گرفت ب

 فهمه! چون تا اون موقع ادبت کردم ... ینم -... شهراد با خنده گفت :  ستمیفهمه ن یبرم م یخواد ... اگه نذار ی... عصرانه م نهز یصدام م

 نیکرده و بعد از ا ریگ یتیدونست تو چه وضع یموند و سکوت کرد. نم رهیبه شهراد خ نیخشمگ یفقط با چشما سارا

 کنن . یو کمکش م ستیداشت که تنها ن مانیساسان و باباش بود. ا یبه خدا و دعاها دشیهمه ام یبشه ول یچ قراره

 بله قربان؟ -جواب داد و گفت :  عیشهراد زنگ خورد ... شهراد سر یلحظه گوش همون

 سمت سارا و متعجب بهش دیشد. نگاهش چرخ یدادن بود و شهراد هر لحظه بهت زده تر م حیدراز مشغول توض ی!!! باز ؟یچ -

 رسد !!! یم یباغ بر نیهر دم از ا -لب بگه :  ریرو قطع کرد فقط تونست ز یگوش یموند ... وقت رهیخ

 و ستادهیبه در اتاق زد و وارد شد. چهار دختر و پسر وسط اتاق ا یبود سرد و خونسرد. ضربه ا شهیاش مثل هم افهیق

 اتاق اون خونه بود! دور تا نیبزرگتر ییجورا هیشکل،  یمربع یمتر یس بایاتاق تقر هیتو سر و کله هم زدن بودن.  مشغول

 ق روشن بود و اتاقاتا یهم تو یادیز یباشه. المپ ها زیل یگذاشته و کفش رو سنگ کرده بودن که کم نهیرو آ دورش

 که شهراد نیفراهم کرده بود. هم یکالس رقص عال هی یرو برا زیکنار اتاق همه چ یویروشن کرده بود . استر یحساب رو

 تکون و تک تکشون رو از نظر گذروند. همه شون یبه طرفش و سالم کردن، شهراد سر دنیشد هر چهار نفر چرخ وارد



 

 

 خط دار دیو سف یتاپ مشک هیبلند تا سر شونه اش داشت،  یاز دخترا موها یکی. ومدنی ینظر کم سن و سال م به

 یبلوط یموها یکیتا سر زانو ... اون  یجفت کفش اسپرت به اضافه جوراب ها هیو  یدو وجب نیبود با شلوار ج دهیپوش

 شلوار هینداره! و مشخص بود آروم و قرار  ختیر یرنگش شرارت م یقهوه ا طونیش یداشت تا کمرش، از چشما بلند

 رنگ یکه خودش روش رو پر از ستاره ها دیهفت کفش آل استار سف یبود تا سر زانو به اضافه  دهیکوتاه پوش نیج

 شرت و همه شون یبودن با ت دهیو قرمز ... پسر ها هر دو شلوار گرم کن پوش دیسف یشرت مخمل یت هیکرده بود و  یرنگ

 ی... دختر چشم قهوه ا میخب ... بهتره با هم آشنا بش -و گفت :  دیهاپ آماده آماده بودن. شهراد دستش رو به هم کوب پیه نیتمر یبرا

داشت  یفیظر لیاز پسرا که قد بلند و است یکیآقا خوشگله ... و با دستش به  نیکنم ... ا یم یمن بچه ها رو معرف -و گفت :  دیجلو پر

سمت  دی... بعد چرخ ناستیمل نمیا -سمت دختره و گفت :  دیآقا خوشگله هم سامه ... بعد چرخ یکیه! اون حامد -گفت :  واشاره کرد 

 آقا معلم؟ هیاسم شما چ -شهراد و گفت : 

 ؟یکن ینم یگن شهراد ... خودتو معرف یبهم م -شد و گفت :  رهیموشکافانه به دختر خ شهراد

سر خودش بود رو  یکه رو یبا هم کم کم ... بعد جلو اومد و کاله نقاب دار قرمز میش یآشنا محاال  -باال انداخت و گفت :  ییابرو دختره

 سر شهراد. شهراد خنده اش یبرداشت و گذاشت رو

از  یکیخوب دوستان ! با  -ها و گفت :  نهیسمت آ دیچرخ د،یدو کف دستش رو به هم کوب اورد،یخودش ن یاص ال به رو یبود ول گرفته

 ... هر جلسه هشت یآهنگ پر طرفدار و جنجال هی...  میکن یگا گا شروع م یدیل یآهنگا

 رو بهتون آموزش بدم یکنم حرکات اصول یم یبا هم ... سع میر یدم و آروم آروم تا ته آهنگ م یبهتون اموش م حرکت

 یخان اصرار داشته م دیآهنگ تموم شد همونطور که جمش نیا ی... وقت نیاستفاده کن یهر آهنگ یازشون تو نیبتون که

کرد ... همزمان شروع کرد  یاون کار زوده ! همه سرهاشون رو تکون داد و شهراد آهنگ رو پل یدو نفره! االن برا یهاپ ها پیسر ه میر

 شه که کف هر دو دست رو به یم نی! حرکت دستش هم انیکوتاه پاهاتون رو به عرض شونه باز کن یلیپرش خ هیبا  -به آموش دادن : 

دو سه ... خودش حرکت رو  کیکنه رقصصتون رو!  یتر باشه قشنگ تر م یحرکاتتون قدرت ی! هر چنیکن یبه سمت جلو پرت م شدت

 هم دارن پشت سرش همون حرکت رو اجرا کردن یادیانجام داد و بچه ها که مشخص بود استعداد ز

 ...I wanna hold’m Like they do in Texas Plays خوامیکنن م یم یکه در تگزاز باز ییهُلدِم (در پوکر)مثل اونا یباز کی 

Folde’m let’em Hit me,Raise It Baby Stay with me شتریب زمیفُلدِم (در پوکر) کنم..اجازه بدم اونها به من لطمه بزنن..عز 

 بمونه شمیپ

راست رو  یپا -داد :  یرو بهشون آموزش م یکیداشت حرکات تکن یگریاز دپس  یکیکه از اون خوشش آمده ( شهراد  یفیاز حر هی) کنا

 هی، حاال با  نیبکش یفرض رهیدا هیدور تا دورتون باهاش  نیزم یرو نیچپ رد کن یپا یاز رو یضربدر

 love game intuition play... دو ... سه ...  کیعقب ...  میر یم یکلیسه قدم ما نیکه بلند شد ی... وقت نیزم یرو نینیبش حرکت

the cards with spades to start شروع کنم کیرو با پ یباز گهیعشق بهم م یالهام باز 

after he’s been hooked I’d play the & one that’s on his heart که  کنمیرو م یکرد همون باز ریتله گ یتو یو وقت

 خوادیدلش م

oh o o o oh o o o o ooh I’ll get him hot.. show him what I’ve got  من اونو سر شوق آوردم و استعدادهامو به رخش

 کشمیم

oh o o o oh o oo o ooh I’ll get him hot.. show him what I’ve got  من اونو سر شوق آوردم و استعدادهامو به رخش

 کشمیم



 

 

 can’t read my..can’t read my..no he cant readخان هم اومد تو ...  دیمشبود که در اتاق باز شد و ج دهیاونج آهنگ رس به

my..poker face… ی افهیاز ق تونهیبخونه..نه اون نم تونهیبخونه..نم تونهینم 

 بخونه یزیحالت من چ یب

she’s got to love nobody نباشه چکسیاون مجبور شده عاشق ه 

I wanna roll with him a hot pair we will be بود میخواه یو تاب بخورم جفت پر شور چیبا اون پ خوامیم 

a little gambling is fun when you’re with me گذرهیهم بهم خوش م کیکوچ یقمار باز هیبا  یتو با من یوقت 

Russian roulette is not the same without a gun ستیمسلح ن ریمثل اون موقع ها غ گهید یرولت روس 

baby when it’s love if it’s not rough & it isnt fun..fun… دهیعشق هست اگه خشونت نباشه حال نم ی..وقتزمیعز و 

 بارها و یبود تا وقت یریشهراد معلم سختگ ی... هشت حرکت تموم شده بود ول دیچک یهمه شون م یاز سر و رو عرق

 رهیداده و با لذت به اندام تک تک دختر پسرها خ هیتک واریخان به د دیکردن ول کنشون نبود! جمش ینم نیتمر بارها

 که عاشقتم گمیبهت نم I wont tell you that I love youاش بودن !  هی. اونا سرماشد

kiss or hug you  بغلت کنم ایببوسمت 

cause I’m bluffin’ with my muffin ’اومدم یرو خراب کنم قپ یاگه باز ینطوریچون ا 

I’m not lyin’ I’m just stunnin’ with my love glue gunnin ’فقط دارم با اسلحه باز چسبِ عشقم همه را گمیدروغ نم..

 کنمیمبهوت م

just like a chick in a casino  قمار خونه یدخترک تو کیدرست مثل 

check your bank before I pay you off حساب کنم هیباهات تصف نکهیقبل از ا حسابتو چک کن 

I promise this..promise this دمیبهت قول قول م نویمن ا 

take this hand cause I’m marvelous بار سوم تموم شد و  یزده ام ! باالخره آهنگ تموم برا جانیکن که ه یدست رو باز نیا

 عرق سر شونه شهراد که یدست دیطرف ولو شدن. جمش هیهر کدومشون 

 چیه یتکون داد و ب ی... شهراد هم سر ادی یوقت غلط از آب در نم چیمن ه یبود! انتخابا یعال -کرد زد و گفت :  یپاک م شیشونیپ از

 از اتاق رقصشون خارج شد. باز هم ذهنش مشغول بود. اون دختر و یا گهیحرف د

 ذهنش یجواب تو ی! هزار سوال برن؟یبگ ادیاصرار داشت اونا رقص  دیبودن؟ از کجا اومده بودن و چرا جمش یک پسرها

 که مصمم بود حتما به جواب همه شون برسه ... داشت

 و ضربه دمیکش یقیتر بشم کارم راحت تر شده بود. نفس عم یمیخان اجازه داده بود با شهراد صم دیکه جمش یوقت از

 بله؟ -اش اومد : تا صد دیطول کش یبه در اتاقش زدم. چند لحظه ا یا

سارا هستم ... چند لحظه  -گفتم :  امی یم یتوش نباشه که فکر کنه دارم براش عشوه خرک ینرمش چیکردم ه یم یکه سع ییصدا با

 کردم و با یسرفه ا گاریس ظیدود غل دنیدر رو چرخوندم و رفتم تو. با د رهیتو ... دستگ ایب -گرفته اش بلند شد :  یسکوت ... و بعد صدا

 رو پس و رتمصو یجلو یدست هوا

دستش نگاه  یتو گاری... نشستم و با عجز به س نیبش -اتاقش اشاره کرد و گفت :  یتوجه به چهره منقلب من به تک صندل یکردم. ب شیپ

 سرشو به نشونه دیتونستم تحمل کنم دودشو! نگاهمو که د یکردم. اصال نم



 

 

زد و گفت :  گاریبه س ی... با پوزخند پک طوالن ادی یخوشم نم گاری! از دود س؟یشه خاموشش کن یم -!  ه؟یچ -تکون داد و گفت :  سوال

 بهتر دی... شا یبکن دیکه با هیکار نیکمتر دنیکش گاریس نجای! ایکجا اومد یستیدختر خانوم! انگار متوجه ن نیبب -

 !! هان؟!! به توام؟یبرس یکه به چ نجایا یو اومد سالمندان شگاهیآسا ی. تو مادرت رو گذاشتیکم چشماتو باز کن هی باشه

 یخونواده منو؟!! تو ک ؟یتو از کجا منو شناخت نمی... اومدم بب نجایا ومدمیحرفا ن نیا یمن برا -گن آدم ! دستمو مشت کرد و گفتم :  یم

 بهت جواب دم؟ دیو چرا من با -رو روشن کرد و گفت :  گارشی!! با لبخند س ؟یلعنت یهست

 دیاش مشخص بود! شا افهیکنم ! شهراد جا خورد!! کامال از ق یازت خواهش م -که تو گلوم چنگ انداخته بود گفتم :  یبغض محکم با

 پام ریراحت ازش خواهش کنم و غرورم رو ز نقدریانتظار نداشت ا

که اثر انگشتت رو اسکن کردم. از اونجا  یدید -و گفت :  دیکش یقیبا ارزش تر از غرورم بود. نفس عم یلیکه داشتم خ یهدف ی. ولبذارم

 یکی یصبور یحاج عل دیفرزند ارشد شه ،یهست یسارا صبور دمیفهم

خودم کشته بود تا  یاحساس رو تو نکهیاالن وقتش نبود! مگه نه ا یزمان جنگ ... اشک به چشمم نشست، ول رتبهیعال یفرمانده ها از

 بتونم مردونه مقاومت

که تو حواست به کار خودت  ییبکنم. البته تا جا ی... قصد ندارم کار یچیه -!!  ؟یکار کن یچ یخوا یحاال م -و گفتم :  ستادمی!! اکنم؟

که تا االن  نطوری! همیدیند یدیهستم. شتر د یمن ک ینداره تو بدون لیدل چینه ... ه -!!  یهست یبفهمم تو ک دیمن با یول -باشه ... 

 هیبه بق یکرد یکار م نجایا

 پرورش داد مستعد یصبور دیکه شه ی! دختریستین نجایامرار معاش ا یدونم تو برا یبرس ... هر چند که خوب م کارت

 سارا خانوم؟ نهیاز ا ری... غ یسوارکار ،یراندازیبلده! تکواندو ، ت یکه هر کار یاز اونه که بخواد کلفت بشه ... دختر تر

هدف من و تو  -توجه به سوالم گفت :  ی! ب ؟یشناس یکه انگار پدرم رو م یزن یحرف م یچرا طور -از جا بلند شدم و گفتم :  نیخشمگ

هدف مشابه!!  -زدم و گفتم :  یپسر! پوزخند نیکنم و تو نه ! چه سرخوش بود ا یکار م یدونم دارم چ یمن م یا مشابهه ... ول بیتقر

 یینجایساله ا هی نکهیا ی... ول یو رفته بود یتا االن کارت رو کرده بود یبود یانتقام اومد یر کن! تو اگه براچرا ... فک -فکر نکنم ! 

که بهش  یبود؟!! اون تلفن یپسر ک نیشدم! ا رهیحرفاست ! بهت زده بهش خ نی... هدفت باال تر از ا یبر رانیاز ا یخوایده م یم نشون

 یرو م زیبود که حاال اون همه چ یشد چه کوفت

رو هم از اثر انگشتم  نایالبد ا -قدم عقب رفتم و گفتم :  هیکه جرئت تکرارشون رو تو ذهن خودم هم نداشتم!  ییزایچ یحت دونست؟

جلوم بخنده.  یکس میعصب یوقت نکهی... متنفر بودم از ا دیکنه ! شهراد غش غش خند یم ینینفر اون پشت برات کف ب هی! نکنه یدیفهم

 یحسم بهم م ی. ولمینکرد ینینه ... کف ب -تکون داد و گفت :  ینخند ... جواب منو بده ... شهراد دست -و گفتم :  دمصدام رو باال بر یکم

 گهیاون باال باالها! د یبر یخوا یم یگه ... توام مثل من یگه و دروغ هم نم

 ... یستیبرنامه ها ن نیگن تو اهل ا یم گرانی... البته من خبر ندارما! د ستیتو و امثال تو ن یکه اونجا جا یدون ینم

 یصبور بودم ... برا میلیفام نیکه نبود! درست ع یالک یلذت ببره ... ول تمیکنه تا از عصبان میدونستم قصد داره عصب ی... م یهم باش دیشا

 و گفتم : دمیکش یقینفس عم نمیهم

 -دارم!  یخواهش هیحواسم رو جمع کنم ... ازت  شتریب یفقط کم دیخودم مربوطه! من با بشه به یاونور قراره چ نکهیا

 یبود. نم یکاف نیکنم .. هم یم یسع -تکون داد و گفت :  یساله منو به باد نده ... سر کیبه کار من نداشته باش ... زحمات  یکار توام

 مین ریز یپسر اعتماد کن. از همون اول مشخص بود کاسه ا نیگفت به ا یدلم م یدونم چرا ول

ممنون ... بعد از اون از اتاق  -بود تا االن منو کشته بود! از جا بلند شدم، رفتم سمت در و گفتم :  یفیاشه و مطمئن بودم اگه آدم کث کاسه

 خارج شدم

... 



 

 

 ه؟یور چمادرش ... دست دنید شگاهیره آسا یالو قربان ... دختره داره م -

داخل خونه ... وقتشه ... اس ام اس که سند شد به سرعت از پله ها  ایاالن ب نیهم -نوشت :  یاس ام اس یبله چشم ... بعد از قطع گوش -

 از کانال یکی ینشسته و مشغول تماشا ونیتلوز یجلو دیجمش ن،ییرفت پا

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد دیه جمشک نیبود، سارا هم کنارش نشسته و مشغول صحبت بودن. هم یخارج یها

 از جا بلند شد، االن وقتش بود، همون لحظه هم در خونه باز شد و اردالن با ناز و کرشمه اومد داخل ، سالم بلند سارا

 خان دی. شهراد دست انداخت دور کمرش و رو به جمشدیراست اومد سمت شهراد و گونه اش رو بوس هیکرد و  ییباال

 نیخوا یهمه تون با هم م -زد و گفت :  یخان لبخند تلخ دی... جمش میبزن یدور هیبا اردالن  میبر میخوا یم نیگه اجازه بدا -:  گفت

آروم نگاهشو از اونا  دیبره ... جمش ییخواد جا یمگه سارا هم م -شد به سارا و گفت :  رهیزد، خ دنی! شهراد خودش رو به نفهم ن؟یبر

 یمن و اردالن م -گفت :  یعیبه مادرش سر بزنه ... شهراد کام ال طب شگاهیره آسا یم -و گفت :  ونیزیشد به تلو رهیگرفت ... خ

دونه ... سارا خواست اعتراض کنه که  یهر جور خودش م -باال انداخت و گفت :  یشونه ا دیکه ... جمش میندار یکار یی... جا مشیرسون

 ادرالن با عشوه گفت :

تعارف نکرد و همراهشون  گهیکنه د یرو ط ابونیتا سر خ ادهینترس ! سارا که خودش هم راغب نبود پ متیخور ی... نم یعسل میبر ایب -

 اون یاز خونه خار شد. تو

 بسته بود و خی کهیبه ت کهیت نیدر زم یهمه جا رو گرد و غبار غم پوشونده بود انگار ... تا جلو یاز ظهر زمستون بعد

 . هر سهرونیو رفت ب دیچیکرد. سارا پالتوش رو محکم تر به خودش پ یم یاز آب دهن کج یسمت چپشون خال استخر

 کجا برم شهراد ؟ -گفت :  یبیرنگ اردالن شدن و اردالن با لحن عج یو شش مشک ستیسوار دو نفر

 نگاه نیبود؟!! ا یچ یلحن جد نین! اهم اوا خواهر بود و حال به هم ز شهیبود، هم دهید ادیپسر رو ز نیجا خورد! ا سارا

 که؟ یارغوان ... بلد شگاهیبرو آسا -تفاوت گفت :  یب یمونده بود ... شهراد ول رهیاز اخم ... بهت زده بهش خ پر

بود  یقرارمون چ -کرد گفت :  یسرش رو تکون داد و راه افتاد ... شهراد که هنوزم نگاه متعجب سارا رو حس م یحرف چیبدون ه ادرالن

خودم باشم! داره  یگاه دیبا -سارا انداخت و زمزمه کرد :  اهیس یبه چشما ینگاه نهیآ ی! اردالن هم تو یدیند یدیسارا خانوم؟!! شتر د

 یکرد! ول یبودکه اون فکر م یزیطرف شده! نقشه اونا گسترده تر از چ ییبا بد کسا دیفهم یره ... سارا تازه داشت م یم ادمیخودم بودن 

 یم کاش

و  دیکش یصحبتش با شهراد بود ... شهراد آه یبلند بگو منم بشنوم ... رو -اردالن به خودش اومد :  ی! با صداهیچ هیبفهمه قض تونست

دستش رو  د،ی... شهراد خند ستین یخاص زی! چیگ یم نویهم شهیهم -... اردالن دنده عوض کرد و گفت :  ستین یخاص زیچ -گفت : 

 بود. سارا سرش یاز مرحوم نور میآهنگ مال هیو روشنش کرد.  ردبه سمت ضبط صوت دراز ک

 بودن دهیچشماش رو باز کرد، رس نیشد. با توقف ماش یقیموس یداد چشماش رو بست و غرق صدا هیتک یبه صندل رو

اردالن رو  یشهراد صدا یزحمت دادم ... به جا دیببخش -رو باز کرد و گفت :  نینگاه هر دو پسر به روبرو بود، در ماش شگاه،یآسا یجلو

در هم شد و گفت :  شتریاردالن ب یگردم ... اخما ینه ... خودم بر م -گفت :  عی... سارا سر یایو ب یتا بر میزحمت نبود ... هست -:  دیشن

 یرفته بود ناچار ا سر ادشیجذبه اردالن حرف زدن هم  ریکه تحت تاث ... سارا یتا برگرد میکن ی. صبر مینگفتم که تعارف کن نویا -

 شد . ادهیتکون داد و پ

 زشیبعد از مرگ ساسان همه چ قایبود! دق شیمامان ر یخارج شدم. دلم برا شگاهینمناک و قلب گرفته از آسا یچشما با

 مامانمو یزد! اون سکته لعنت یباشم. وگرنه حرف که نم ششیکه دوست داره پ دمیفهم یفقط از نگاهش م خت،یهم ر به

 هر روز و هر ی. ولشگاهیآسا یمجبور شدم مامان رو بذارم تو رمیبتونم تقاص پس بگ نکهیا یکرد. و من برا ریگ نیزم



 

 

 دیشه دایداشتم مامان رو بسپارم به بن می. تصمادیبه روزش ب یکردم . معلوم نبود بعد از من چ یم هیبراش خون گر شب

 که نیشه. به ماش یم دهیمن که معلوم نبود به کجا کش ندهیتونن ازش مراقبت کنن. آ یمطمئن بودم خودشون خوب م ،

 یزیرفته چ دیفکر که شا نیاردالن که تنها پشت فرمون نشسته بود جا خوردم. شهراد کجا رفته بود؟! با ا دنیبا د دمیرس

 کردم یبود که اگه سالم نم فیضع نقدریسالمم ا یعقب ... صدا یصندل یدر عقب رو باز کردم و نشستم رو بخره

نه براش  -!  اد؟ی یشهراد نم -! لبمو با زبونم تر کردم و گفتم :  م؟یسالم ... بر -تر بودم. برعکس من اردالن بلند و واضح گفت :  نیسنگ

 یخوا یباز م -.. نذاشت حرفم تموم بشه. راه افتاد و گفت : که . ینجوریخوب ا -رم ...  یرسونمت و م یاومد رفت ... من م شیپ یکار

دونه  هیبود  شیکنار یصندل یکه رو یکیدادم سکوت کنم. از پالست حیو ترج دیزنونه ! ابروهام باال پر یتعارفا نی!! متنفرم از ا؟ینتعارف ک

 د،یکش رونیب وهیآبم

نوش جون ... گلوم  -... از لحنش خنده م گرفت و گفتم :  میدیمن و شهراد به خودمون رس ینبود رش،یبگ -به سمتم و گفت :  گرفت

فکر  -! اخمام در هم شد و گفتم :  نجا؟یا یت رو گذاشت چارهیمامان ب یچ یبرا -رو گرفتم و با ولع خوردم .  وهیخشک بود، آبم یحساب

به شخص تو ندارم ... مادر تقدس داره! هر  ی!! کار؟یشخص -د و گفت : ز یبدم ! پوزخند حیتوض میشخص یکارا ینکنم الزم باشه برا

 داره ازش فهیچقدر هم که حالش بد باشه بچه اش وظ

جز  یچاره ا یفهمم ول ی! منم منیاری یسر در م زایچ نیفقط خودتون از ا نیخواهشا فکر نکن -برات سخت بود ...  نقدریکنه! ا مراقبت

 یم نی!! به اره؟یگ یزود جونشو م یلیکه خ ییجا یمهم بود که به خاطرش مادرت رو بذار نقدریانتقام گرفتن ا یعنی -نداشتم ...  نیا

 و گفتم : یدو تا صندل نیب دمیخودم رو کش یوجودت باشه ... کم یتو شیعاطفه؟!! شک دارم ذره ا گن

 -زد، دست دراز کرد ضبط رو روشن کرد و گفت :  یپوزخند تلخ دم خودم برم خونه ... یم حیترج یحرفا آزارم بد نیبا ا یاگه قصد دار -

که من خودم  دیفهم یم یچ یخورد! اون لعنت یتا خانوم با وجدان آسوده شون آسوده تر باشن ! خون خونم رو م کنمیمن سکوت م

 یکه کرده بودم؟! ول یرکردم از کا یداشتم دق م

 عمر چشممو ببندم و بگم قسمت هیتونستم  یه ساسانم؟ چطور مشد ختهیتونستم بگذرم از خون به ناحق ر یم چطور

 یآوردم به آرامش نم یخواستم رو به دست نم یکه م یزیاون چ یبود؟!! من طاقت نداشتم ! نداشتم و تا وقت نطوریا

 چشمام رو ییسر و صدا دنیکم کم چشمام گرم شد و آروم آروم به خواب رفتم ... با شن یقیموس تیال ی. با صدادمیرس

 دینبود قربان ... قاعدتا با یادیز زیچ -...  یمگه چقدر دارو به خوردش داد م،یکن دارشیبله قربان ... بهتره ب -هنوز خوابه؟ !  -کردم .  باز

 افبلند اطر یو درخت ها اهیآسمون س دنیشده بود! با د کیهوا تار یبودم! ول نیماش یبشه ... آروم سر جام نشستم ... هنوز تو داریاالن ب

 گهیمرد د یول دمید یدر حال گفتگو بودن ... اردالن رو م نینشستم سر جام ... دو مرد کنار ماش خیبا ترس س نیماش

خودت!  تیبه موقع یکارت خوب بود سرگرد ... حاال بهتره برگرد -سر شونه اردالن گذاشت و گفت :  یبه من بود ... مرد دست پشتش

 کجا بود؟!! نجایخدا ا ایفاصله پارک شده بود!  یکه با کم ییها نیاز ماش گهید یکیو راه افتاد سمت  دیشهراد تنهاست ... اردالن پا کوب

 سکته کردم!!! فقط بایتقر دیافتادم. مرد که چرخ ریبدم کجا گ صیتونستم تشخ یبود که نم کیهمه جا تار نقدریا

 سام ...عمو ح -بنالم :  تونستم

 شهراد با لبخند دنیتا در توسط ارسالن باز شد و با د دیطول کش هیرو فوت کرد و زنگ در رو زد. کمتر از سه ثان نفسش

پسر؟ !! شهراد با لبخند وارد شد، دستش تو دست ارسالن قفل شد و شونه هاشون رو محکم  ی... چطور نجاستیا یک نیبه!!! بب -:  گفت

 به ید نگاهبه هم ... شهرا دنیکوب



 

 

 ینور ... ارد نیآخرش با ا یش یتو کور م -ارسالن فرو رفته بود انداخت و گفت :  ونیهاله از دود قل یکم نور خونه که تو ییرایپذ

... تو اتاقش ... شهراد سرش رو تکون ستمیس یطبق معمول ... پا -به اتاق ته راهرو کرد و گرفت :  یکجاست؟ ! ارسالن با خنده اشاره ا

 دراز بود و انتهاش لیمستط هیخونه شکل  ییرایسمت چپ خونه. پذ یسمت راهرو ادداد و راه افت

 کرد و گفت : یشد به راهرو و دو اتاق خواب ... شهراد سرفه ا یم وصل

شرت و  یدر اتاق رو چرخوند و وارد اتاق شد. اردالن با ت رهیستگتو شهراد ... شهراد د ایب -بم و گرفته اردالن بلند شد :  یاردالن ... صدا -

 هفده ید یال س توریمان یجلو یشلوار مشک

پسر؟ !! اردالن از جا بلند  یچطور -هک شده اش بود. شهراد رفت به سمتش و گفت :  یو رو کردن وب ها رینشسته و مشغول ز نچشیا

 یچطور باشم؟!! فکر کن خوبم ... شهراد با سر اشاره ا یخوا یم -داد گفت :  ینشون م شهیتر از هم یکه صورتش رو جد یشد ... با اخم

دم که خوب باشم  یاون خوبه منم به خودم اجازه م یوقت -زد و گفت :  یارسالن که خوب بود ... اردالن پوزخند -کرد و گفت :  رونیبه ب

 یپولش جور شد؟ ! اردالن ولو شد رو -...  گهیدو ماه د یکی -!!  ه؟یپسر ... عملش ک الیخیب -... شهراد نفسش رو فوت کرد و گفت : 

تو؟!!! زنگ زدم سرهنگ  ینه بابا! خل -اداره؟ !!  یرفت -گرد شده گفت :  ی... شهراد با چشما رمیگ یم وامآره ... از اداره  -تخت و گفت : 

خوبه ...  -اوضاع تو چطوره؟ ! شهراد نشست لب تخت و گفت :  -دا رو شکر ... خوب خ -کنه ...  ی... مشکلو گفتم گفت جورش م یریقد

 باهاش؟ یکار کرد یچشه ...  یبهترم م ستیدختره ن نیحاال که ا

معلومه که نه ... اونم  -دختر هم باز بشه؟ !!  هی یپا یبزرگ نیبه ا اتیعمل یتو یکرد یوقت فکر م چیه -زد و گفت :  یپوزخند اردالن

خنده اش رو قورت  شهیاز کاراش! از صد تا پسر بدتره ! اردالن خنده اش گرفت، اما مثل هم کردیم فی! سرهنگ تعریدختر نیمچه هی

 کم عذاب وجدان دارم. به من و تو اعتماد کرده بود ... هی موردشدر  -داد و گفت : 

 شناختش؟ یسرهنگ از کا م -! دستور سرهنگ بود ... ستیبه من و تو مربوط ن -سر شونه اردالن زد و گفت :  یدست شهراد

 کرد ینقل قول م یلیتو دوران خدمتشون خ ست؟ین ادتیدختر همرزمش بوده ... در اصل دختر فرمانده گردانشون ...  -

آره  -فت : ... اردالن سرش رو تکون داد و گ یصبور دی... به قول شه یصبور دیگفت به قول شه یرفت م یرفت راست م ی، چپ م ازش

 یدونم ... تو اکثر ورزشا یآره م -که مدال تکواندو داره ...  یدون یو مقاوم باشه! م یقو نقدریا ستین بمی... عجب! پس عج ادمهیآره 

 یباشه جا نی! کم از ادهیلرز یاسمش تنشون م دنیگردان از شن هی...  یصبور دیدختر شه -سرهنگ برام گفته ...  ه،سر رشته دار یرزم

 شده؟ یچ شبید یخبر ندار -و گفت :  دیرف داره ... شهراد لپش رو جوح

 یو م ختیر یشده ... فقط اشک م داریب دمیبرگشتم د دم،یو داد شن غی یکه صدا رونیاز باغ ب ومدمی یمن داشتم م -

 یدر یشد! کل ینم یداشت آرومش کنه ول یسع یلی... سرهنگ خ نیعمو پس کار شما بود. شما برام بپا گذاشت گفت

هم داشته  یاطالعات خوب دیشا -سال عمرش تو اون خونه تلف شد ..  هیدلم براش سوخت ... بنده خدا  یهم بار من و تو کرد ... ول یور

شده؟ !  یبرادرش چ یدونیاومدنش به اون خونه مرگ برادرش بوده ... تو م لیسرهنگ گفت دل -قراره سرهنگ ازش بپرسه ...  -باشه ! 

باشه؟ ! داد  یکه سارا خواهر ساسان صبور یدرصد هم تو ذهنت احتمال ناد هی یعنی! ؟یدون یتو نم -زد و گفت :  ین پوزخنداردال

اومده اونجا ...  نیهم یپس برا -خودشه ...  -و گفت :  دیبه سرش کش یدست ینه!!! امکان نداره !!! اردالن با ناراحت -شهراد بلند شد ! 

 من !!! یخدا

 -شده !  یکه سارا چ چهیپ یتو م یاالن به پر و پا دیحواسمون جمع باشه ... جمش دیدر هر صورت با -و گفت :  دیلبش رو جو اردالن

سکوت نشست لب  یتو یشر نشه ! شهراد لحظات دوارمیام -...  میو رفت میاش کرد ادهیپ شگاهی... منم گفتم ما دم آسا دیچیپ شبیهمون د

 یلبا ینشست رو یوارد اون خونه شده؟ !!! لبخند محو یچطور -باشه گفت :  دهیبه ذهنش رس یزیر که چانگا هدفع هیتخت و بعد 

 ... هم خودش و هم مادرش ... شناسنامه هر دوشون رو عوض کرده ... اسمش همون ساراست تی! جهل هوهیدختر زرنگ -اردالن و گفت : 

 پدر مرحومش درست کرده یهم برا یجعل تیهو هی یداده ... حت رییمادرش رو هم تغ لی... فام یشده عسگر لشیفام اما

 فرزند ثبت شده هیمامان باباش هم فقط اسم  دیشناسنامه جد یو گفته باباش فوت شده ... تو هینفهمه فرزند ک یکس که



 

 

 یجمعه ... همون موقع صدا ی! انتقام کورش کرده اما حواسش هم حسابدیشد -دختر !!!!  نیچه جلبه ا -...  ستیاز ساسان ن ی... اثر

 درهم رفت سمت در ... ی. اردالن از جا بلند شد و با اخمادیبه گوش رس رونیکر کننده از ب یقیموس

دستاش ...  نیو سرش رو گرفت ب دیخفه اش کن ارسالن !!! بعد از اون در رو محکم به هم کوب -:  دیعربده کش بایاتاق رو باز کرد و تقر در

نداره  ریروش تاث گهیهم د یمسکن چیترکه ... ه یداره م -اردالن؟ !!! اردالن سرش رو تکون داد و گفت :  یخوب -گفت :  یشهراد با نگران

 یصندل یکوبه ! شهراد نشست رو یبازار مسگر ها م نیکارش کنم؟ ع یچ -معده ات !  یتو یختی! از بس قرص روونهید یلعنت -... 

 نباریمامان بابا ا یباشگاه اومدن سراغم ... داد و هوارا یتو یمیج یآدما -!  ؟یش یبهمون ملحق م یتو ک -اردالن و گفت :  وتریکامپ

... شهراد  میکن یو آزادانه زندگ مینش ریتحق گهیکه د ییجا میهم از خودم هم از ارسالن دعوت کردن بر -!!  ؟یکه چ -کارساز شده ... 

 داشت ... شهراد نفسش رو فوت کرد و گفت : ی... چه فرق نجایا یای یدونستم م یم -!!  ؟یگ یاالن م نویا -بهت زده گفت : 

زد و  یتونه شک کنه؟ ! اردالن پوزخند یم یک میزن یمن و تو الس م نقدرینه بابا ... ا -که شک نکرده بهت؟ !  دیجمش -!  یتو محشر -

 -هست؟!!! من همه جا رو گشتم ...  یزیاونجا چ یکنیگم اردالن ... فکر م یم -ره ...  یم ادمیخودم  یوقتا حرف زدن عاد یبعض -گفت : 

اون خونه جز چند تا اتاق و حمومو  یتو یول -ممکنه ...  ریغ -باشه ...  گهید یمکانشون جا دیشا -هست .... شک ندارم که هست ... 

رم  یم یعقل من و تو و امثال ما نرسه ... من که به زودساختن اونجا رو که به  یمطمئن باش اونا هم طور -...  ستین ییجا ییدستشو

 اونجا ...

 ن؟ینظر دار ری... خوابگاه ها رو هنوز ز دوارمیام -...  میفهم یهمونجا ... م ارنی یندارم تو رو هم م شک

رو دارم که به  یوجدان اون چند وقت خوابم ... هنوز عذاب یخونم و م ینمازم رو م -!  ؟یبخواب یخوای... م یخسته ا -خوبه ...  -آره ...  -

 نظر بودن نتونستم اونطور ریخاطر ز

گم ارسالن برات رخت خواب پهن  یبخون ... بعدش م -دوست دارم نماز بخونم ... اردالن اشاره به سجاده کنار اتاقش کرد و گفت :  که

 الغر کلشیداشت ...ه یا دهیکه شهراد رفت سمت جا نماز ارسالن در اتاق رو باز کرد و اومد تو ... قد بلند و کش نیکنه .. هم

 اون دو دنیوجودش بود ... با د یکه تو ینارسش حرف ها داشتن از درد یها نهیو دخترونه ... س فیاش ظر افهیو ق بود

واژه رو به کار نبر !  نیببند دهنت رو ارسالن ... صد بار بهت گفتم ا -:  دیو غر دیجا پر ... اردالن از زیعز نیسرگرد -با خنده گفت :  نفر

 ومدی ی! بعدش مومد؟ی ینابغه در م دیبه درگاه خدا کرده بود که خواهرم با یمن چه گناه -بعد سرش رو گرفت رو به آسمون و گفت : 

 یتو دیکش یسرک م

 برادر ! -:  گفت یمن و ... ارسالن با ناراحت یزندگ

سمت  دی... شهراد چرخ رونیانداخت و رفت از اتاق ب ریسرشو ز ی... ارسالن با دلخور یهنوز خواهر -نفسش رو فوت کرد و گفت :  اردالن

!! اردالن نشست  ؟یکن یم شینجوریکه توام ا دهی!!! کم از بابا مامانت کش ؟یبچه رفتار کن نیمثل سگ با ا دیبا شهیهم -:  دیاردالن و توپ

 غرق دود شد یحرف آتش زد ... وقت یو ب دیکش رونیب گاریس یپاکت یلب تخت ... خم شد از پا تخت

 جا نماز رو پهن کرد و قامت بست ... الیخیشنوه ... پس ب یاز طرفش نم یکه جواب دیفهم شهراد

 در ... نون تازه یرو انداخت تو دیو کل دیکش یقیدر خونه رو بهش داده بود، نفس عم دیکل دیبود که جمش یوقت چند

 نبود. مشخص بود که اونطرف مشغول یسمت باغ خبر نیکرد. از نگهبانا ا یصبحونه و بوش مستش م یبود برا دهیخر

 بلندشون یباغ با شاخه ها انیعر یهم اون سمت باغ بکشه. درخت ها یسرک هیروز  هیهستن. مصمم بود که حتما  سگا

 در باال رفت ... یجلو وونیا یسنگ یدادن. از پله ها یروح جلوه م یبلند باغ همه ا رو لخت و ب یها واریتا دور د دور

 گرم به صورتش خورد. شب قبل رو به یاز هوا یرو چرخوند و وارد شد. موج رهیدستگ دیپله ... پشت در که رس چهار

 اون خونه نباشه. رفت و اومد با کفش مجاز یکه توداشت  ازیوقتا هم ن یخودش رفته بود خونه اردالن ... بعض درخواست

 راست رفت سمت آشپزخونه تا صبحونه رو حاضر هینبود ...  منیداخل سالن نش یراحت وارد شد، کس الیپس با خ بود



 

 

 یحساب دیاستخدام بشه. فقط با یشد تا نفر بعد یمدت خودش مسئول غذا م هی دیاز سارا نبود با ی. حاال که خبرکنه

 معلوم نبود که یسارا نشه! در مورد سارا شانس باهاش بود ول انیکرد تا باز مثل جر یجمع م یرو به نفر بعد حواسش

 در خشکش زد!! به چشماش اعتماد نکرد و تو دلش یآشپزخونه جلو یبشه ... پا که گذاشت تو نطوریبعد هم هم نفر

 -بود برداشت :  ییچا ختنیمرموز مشغول ر یسارا که با لبخند یرو از رونگاش  دیجمش یحتما توهم زدم! آره حتم ا ... با صدا -:  گفت

 دیکش یقیره ... شهراد نفس عم ینم ییخونه است و جا نیشهراد؟! سارا هم صبح زود اومد ... بهت که گفتم اون کبوتر جلد هم یاومد

به سمتش انداخت و  نیخشمگ ینگاه یچشم ریسارا زدر رفته بود؟ !  -داد و با خنده گفت :  رییتغ شیعیصورتش رو به حالت طب عیسر

کنم تازه امروز  یم یوقت که با سارا دارم زندگ نهمهینه! البته بد هم نشد، من بعد از ا -گفت :  دیکرد نگاهش نکنه ... جمش یشهراد سع

 دخترو ! نچ نیمشکالت ا دمیفهم

 یزیزبون خودش چ ریمطمئن بود از ز یگفته ... ول دیبه جمش یارا چمرد بفهمه س ینچ ... چقدر غفلت کردم ازش ... شهراد داشت م نچ

 رونیتونه ب ینم

 حسابشون با کرام گهیانتقام گرفتن از اونا لوشون بده! اونوقت د یکه سارا برا دیترس یم نیاز ا زی. بدتر از هر چبکشه

 که تازه یو اعتماد فتهیب یاتفاق نیخواست چن یاصال دلش نم یرفع و رجوع کنه ول ویتونست همه چ یبود. م نیالکاتب

 چیکامال مشخص بود که ه یول خوردیو سارا تاب م دیجمش نیسلب بشه ... کنجکاو نگاهش ب دیکرده بود از جمش کسب

 دهنش یاز نون سنگک رو کند تو یتکه ا دیکرد خونسرد باشه. جمش یبروز بدن ... اونم سع یزیقصد ندارن چ کدوم

 یتکون داد و سع یتنگ بشه ! شهراد فقط سر رانیا یشه دلم برا یکه بعدا باعث م هیزیاوممم نون سنگک تنها چ -و گفت :  گذاشت

 که تموم نیبهش شک نکنه. هم یبا ولع صبحونه اش رو بخوره که کس نقدریکرد ا

 یسر دیماساژ ... جمش یبرا امی یهم م گهیساعت د هیرم اتاقم ...  یم نیندار یخان اگه با من کار دیجمش -از جا بلند شد و گفت :  شد

! با ستادیا یبود وگرنه حتما گوش م یوونگیدختر حرف دارم ... استراق سمع تو اون خونه د نیآره برو ... منم با ا -تکون داد و گفت : 

 راه رفتنش هم حساس بود! یها رو نیوجود دورب

دونم شهراد ...  یم -:  دیدراز رو گرفت و شن یشماره باز یتیعد از وارد کردن کد امنرو در اورد، ب شیراست رفت سمت اتاقش و گوش هی

راست باال  واریهم از د شیاز بچگ نیا ریساسان آروم بود و سر به ز یسرتق و چموشه! هر چ یلیدختره خ نیا -قربان ...  یول -!  دونمیم

 رفت! یم

 چطور فرار کرد قربان؟ -!!  ت؟یشد ترب نمی! آخه ادهیسر س ریاش ز همه

 باهاش حرف زدم، قانعش کردم که یاز باغ رفتم. براش دو تا نگهبان گذاشته بودم ... کل شبیمن خبر نداشتم، همون د -

 زیخبرش نذارم و همه چ یرو بسپاره به ما و بکشه کنار! آخر سر قبول کرد، خواهش کرد که فقط ب زینفعشه همه چ به

 از نگهبانا یکی یدیراحت شد، رفتم قرار گاه، صبح سع المیگه! خ یفکر کردم واقع اداره راست م به گوشش برسونم. رو

نگهبانا که خواب بودن ساعت چهار صبح از پشت باغ خارج  م،یمحوطه باغ رو چک کرد یلمایف -چطور؟ !  یول -زد گفت رفته !  زنگ

!  واریاونور د دهیگربه از رو درخت رفته باال و بعدم پر هی نیکه داره! ع واریو ددرخت  یبله نداره! ول -پشت باغ که در نداره !!  -شده . 

 شتریب نیشد و هم یمنفجر م تیاش گرفته بود هم مبهوت مونده بود. سرهنگ داشت از زور عصبان دهشهراد هم خن

قربان؟  هیحاال دستور چ -و گفت :  رهیخودش رو بگ یکرد جلو یبودش ... سع دهیند یعصب نقدریانداخت! تا حاال ا یرو به خنده م شهراد

دستورات  نیو دار نیدادم شما هر دو سرگرد هست حیبراش توض شبینه نگران اون نباش ... د -دختر از من زخم خورده! نکنه ...  نیا

 .نیکن یدولت رو اجرا م

 عات داره که بدونه اگه لوتون بده ممکنهبذاره. اونقدر اطال یپرش خودش پا رو جنازه کس یکه برا ستین یهم آدم سارا



 

 

شه  یهم م یا گهیکار د -:  دیبمونه؟ ! سرهنگ غر نجایا نیاجازه بد نیخوا یم یعنی -کنه .  یکار رو نم نی. پس افتهیبه خطر ب جونتون

 زنه تا یکنه و تونل م یرو م نیکرد؟!! اون دختر رو تو زندان هم که بکنم با قاشق کف زم

 حواست دیهم با ادیز یلیسرگرد! خ یحواست رو جمع کن دیتو با یشه گرفت ول یاونو نم ی... جلو دیبه باغ جمش برسه

 دختر خراب هیکرده به خاطر حضور  ریکه دو ساله همه مون رو درگ یتیخواد ان مامور ی. اصال دلم نمیجمع کن رو

سال بود گمش کرده بودم ، پدرش اونو به من  کیدختر امانته دست من!  عالوه بر اون ... اون -و گفت :  دیکش یقی! بعد نفس عم بشه

 سپرده ... ساسان رو که

 . مراقبش باشه شهراد. چشم ازش برندار، فکر کن خواهرته!ادیسرش ب ییهم بال یکی نیخوام ا یحفظ کنم نم نتونستم

 کنه! اون یوونگی! نذار دفتهیونش به خطر ن نکهیا یخراب نشه و هم برا تتیمامور نکهیاردالن هم سپردم ... هم واسه ا به

خورد. اومده  یخوام از بابتش مطمئن باشم ... شهراد خون خونش رو م ینداره ... م ییهم ابا یخطر چیو از ه نهیب یجا رو نم چیه االن

 به یو پ دی! سرهنگ که سکوتش رو د؟یاومده بود بچه دار ای تیبود مامور

سپارم! بذار دلم قرص باشه  یمامورم م نیندارم! دارم سارا رو به بهتر ی... شک یای یطمئنم تو از پسش بر ممن م -برد گفت :  شیدلخور

 کنه! یچیشد سرپ یکرد. نم یم تیرو هدا تینداشت جز اطاعت ، سرهنگ کاوه مافوقش بود و مامور ی... شهراد چاره ا

رو بدرقه راهت  رشیخ یهم دعا یصبور دیمطمئن باش شه -و گفت :  دیکش یقیچشم قربان ... سرهنگ نفس عم -به ناچار گفت :  پس

 به بعد رو کمک سارا هم نیاز ا یتون یکنه ... م یم

 جاها ازش کمک یو بعض یبش کیکن بهش نزد یجلب کرده. سع یشتری... اون تو اون خونه اعتماد ب یکن حساب

دختر!  هیبا وجود  یسر تینوبرش بود! مامور گهید نی... تماس که قطع شد نشست لب تخت ... ا یموفق باش -بله قربان ...  -...  یریبگ

 نفسش رو فوت کرد و ولو

سمت سارا ... چند لحظه نگاش  دیشد و چرخ نهیدست به س د،یکش یبه نرم رهیدستگ یتخت ... *** شهراد دستش رو از رو یرو شد

 کرد و

!! ستم؟ین -! سارا نشست لب تختش و گفت :  ؟یکن نییمن شرط تع یبرا یکه بتون یهست یحد در یکن یو چرا فکر م -گفت :  بعد

کالهش پس معرکه بود.  گهیداد دو روز د یدختر م نی... اگه االن گزک به دست ا دیکه هستم ... شهراد چرخ یدون یخودت هم خوب م

 باز دستش رو دراز کرد

 ! ستین یگم! کار سخت یم یچ نیحداقل بشنو بب -سارا متوقفش کرد :  یو بازم صدا رهیدستگ سمت

گفت  یشد و کام ال جد کیقدم بهش نزد هیحرفتو بزن ... سارا  -صورتش گفت :  یتو یحس نیو بدون انعطاف کوچک تر دیچرخ شهراد

... شهراد دستش رو باال  یحرفت زد ریز یول یباش یبه کارم نداشت ی! من ازت خواهش کردم کاریکه نارو زد یدون یخودت خوب م -: 

با عموم هم در افتادم!  -خواستن ...  نطوریا شونی... ا ستی! به من مربوط نفتیبا عموت در ب یفتیدر ب یخوا یم یبا کس -آورد و گفت : 

 ؟ید یم یهمکار شنهادیبهم پ یدار یچ یپس برا نطورهیاگه ا -اعتماد کرد ...  یشه سر سوزن ینم گهیبه تو و دوستت هم د دمیاما فهم

 اتاقت؟! هان؟ امیب یچرا خواست

نگفت ...  یزیچ یول دیشهراد باال پر یشناسمش ... ابرو یدونم عمو حسام منو به تو سپرده! م یخوب م یلیخ نکهی! اول الیبه دو دل -

من کار  ینباش ای یتو باش -زد و گفت :  یخند... شهراد پوز میرس یبا کمک هم زودتر به هدفمون م نکهیدوم هم ا -سارا ادامه داد : 

. اما سارا ارهیکنه و صداشو در ب شی! دوست داشتم عصبدمیرو نفهم نیشهراد هنوز ا ی... سارا اهل کل کل نبود! ول دمخودم رو خوب بل

 طبق

تا  دمیتوش سرک کش یکه تو رفت یجواب سوال من رو بده ... من بارها و بارها به اون اتاق -و گفت :  اوردیخودش ن یبه رو معمول

 که ییکنم، البته وقتا زشیتم



 

 

 کار یچ یخوا یبدونم م دی!! با؟یکرد دایپ یتو اون اتاقه؟! تو چ ینکردم! چ دایپ یمعمول ریغ زیچ چینبود اما ه دیجمش

 رفت و اونم به نگاهش ادامهشد ... اما از رو ن یم یاش ادامه داد. سارا داشت عصب رهیبه نگاه خ یحرف چی... شهراد بدون ه یکن

 سمت در ... سارا زودتر از اون هجوم برد سمت در دیچرخ یحرف چیسکوت شهراد بدون ه قهیدق کی... بعد از حدود  داد

که واسه من  یستین یبهت گفتم در حد -صدا و گفت :  ی، آروم و ب دی!! حرف زدم باهات ! شهراد خند؟یگ ینم یچیچرا ه -گفت :  و

! من هر یدون یخودت هم خوب م ،یدار ازی! تو به من ننیبب -هوا تکون داد و گفت :  ی... سارا انگشتش رو باال برد، تو یشرط بذار

 گم، در ازاش توام منو در یدونم رو به تو م یکه م یزیچ

خوام که بدونم! توام  یم -فت : گ ی! سارا جد ؟یبه نفعته! اوک یکمتر بدون یهرچ -شد و گفت :  میمال یماجراها بذار . شهراد کم انیجر

 یه نکهیتا ا میبا هم کار کن ستیده . بهتر ن یجواب م یمن روز یباالخره تالشا یکه بهم نگ

 م؟یکن جادیهم مزاحمت و دردسر ا یبرا

... سارا نفسش رو فوت  یشنو ینم یزینپرس چون چ شتریگم که به دردت بخوره! ب یم یدر حد -و گفت :  دیکش یقینفس عم شهراد

 دارم ازیپشت پرده ات ن یتو و دوستا زاتی... من به تجه میخوب! فعال به نفع هر دو نفرمونه که با هم صلح کن یلیخ -کرد و گفت : 

سارا  ... کنمیصلحت رو در حال حاضر قبول م شنهادیندارم. اما پ ازیمن به تو ن -من . شهراد پوزخند زد و گفت :  یبه کمک ها توام

... شهراد برگشت پشت  هیاون اتاق چ یخب! حاال بگو تو یلیخ -کاسه سر چرخوند، برگشت نشست لب تخت و گفت :  یچشمش رو تو

 یسگ ها یمشکوک بود. ول یلیپشت ساختمون به نظرش خ میشد. ماز عظ رهیخ رونیپنجره و به ب

 یرصد م کریغول پ یگهبان رو به همراه سگهاکه رفت و اومد سه ن نطوریکردن! هم یسخت م یلیکارش رو خ یوحش

 شه همه یکه م ییگردم. جا یها م نیدورب نیا یمرکز ستمیهست. من دنبال س یمخف نیرزمیز هیاون اتاق  یتو -گفت :  کرد

ره اونجا و از  یم ادیز دیهمونجا باشه! چون جمش دیکنم با یمنم حس م -تکون داد و گفت :  یها رو مشاهده کرد . سارا سر نیدورب

 نیا یبه همه اتاق ها یکه دسترس ییاونجا

 که اون روز ینیزم ریاونجا باشه ... تو همون ز دیوجود نداره با یستمیس چیکدوم از اتاق ها ه چیآزاده و تو ه خونه

 -درسته ...  -مچ دست راستش شد و گفت :  یمشغول چرخوندن ساعت بزرگش رو یشگیرفت توش ... شهراد طبق عادت هم دیجمش

 یازین -...  ادیقراره اردالن ب -نفر از باال ساپورتت کنه و هوات رو داشته باشه ...  هیکه  یدار ازیاونجا؟! خوب مسلما ن یبر یخوا یحاال م

ر ممکنه باعث شک بشه. بهتر بود دونست حضور سارا کمت یهستم ... شهراد نفسش رو فوت کرد، خودش هم خوب م ن! مستیبه اردالن ن

 یکمتر برا

باشه .. پس بهتره  -هم قرار داد و گفت :  یجلو یپاهاش رو ضربدر وار،یداد به د هیرو قبول کنه. تک شنهادشیدختر ناز کنه و پ اون

 داخل اتاق، من میر یشه روت حساب کرد! با هم م یتا مطمئن بشم م ینشون بد یخودت رو حساب

 کارم که تموم یش یتخت پنهان م ریو ز یگردون یاش بر م هیو فرش رو به حالت اول کیو تو سرام نیزمریز یرم تو یم

 هیکار راحت -گفت :  فتهیبه دلش ب یترس نکهی... باشه؟ ! سارا بدون ا رونیب امیتا من ب یکن یزنم تو دوباره درو باز م یبه در ضربه م شد

 ... امی ی... از پسش بر م

... آماده باش  یدیرو فهم یدیفهم یم دیکه با ییزایخب ! چ یلی.. خ میکن یم فیو تعر مینیب یم -نفسش رو فوت کرد و گفت :  شهراد

 تیمامور یفردا برا

زنگ هم  هی یوقت بود حت یلیخ رون،یب دیبالشش کش ریرو از ز لشیکنم . در ضمن! شماره ت رو به من بگو ... سارا موبا یم خبرت

 داشت یحالت دکور شترید و بنخورده بو



 

 

 یکن یفکر نم -کرد و گفت :  زیرو باال گرفت چشماشو ر لشی... سارا موبا میبا هم در تماس باش دیبا -!  ؟یچ یشماره برا -:  دی... پرس

...  رمیگ یم یتیکد امن هیواسه ات  -تکون داد و گفت :  یممکنه خط ها رو هم کنترل کنه؟! اون شماره هر دومون رو داره ... شهراد سر

 کد رو ت،یگوش یرو زمشیر ی... م هیوتریکامپ یباز هی هیهم هست شب هبرنام هی

 یصدا هیهمزمان  یاگه زنگ بزن -شه؟ !  یم یاون وقت چ -...  ید یاس ام اس م ای یریگ یو بعد با من تماس م یکن یاون وارد م یتو

 یبخواد خط رو کنترل کنه اون صدا یاگه کس یعنیشه ...  یضبط شده پخش م

 ینم میاز تو ندار یضبط شده ا یصدا چیچون ما ه ی! ولهیمکالمه روزمره معمول هیشنوه که اصوال  یشده رو م ضبط

تعجب  یحساب نکهیمونه ... سارا با ا ینم یازش باق یجا رد چیکه اس ام اس ه نهیاس ام اس دادن هم سودش ا ی... برا یزنگ بزن یتون

 نگاهش منعکس بشه و به تکون دادن سرش اکتفا کرد . یکرده بود اما نذاشت تعجبش تو

 از اتاقش خارج یحرف اضافه ا چیوارد کرد و بهش تک زد ... بعد از اون شهراد بدون ه شیگوش یشهراد رو تو شماره

 ... شد

 منتظر عالمت من بودن ... اومدم ابونیونطرف خ. بچه ها ا رونیرو انداخت رو دوشم و از پشت درخت اومدم ب میکول فیک

 بود که از یکس نیاول اریدهنم و با قدرت تموم سوت زدم. کام یو دو تا انگشت شست و سبابه م رو کردم تو ابونیخ کنار

 به سمت ی... اشاره ا امکیس یبود و بعد الیناز ی... نفر بعد رونیو اومد ب دیسرک کش ابونیاونطرف خ یدرختا پشت

 وارد شدن ... نشستم یگریپس از د یکیشاپ ... بچه ها پشت سرم  یگرفتم سمت کاف زیشاپ کردم و خودم خ یکاف

 و شروع کردم به زیم یشاپ بودن ضرب گرفتم رو یکاف یکه تو هیتوجه به بق یمخصوص خودمون و ب زیم پشت

 یهم شروع کرد به قر دادن وسط کاف اریشه بله ! کام یقلم م دستت یکوچه تنگه بله ! ساها قشنگه بله!! دست به زلفاش بزن -:  خوندن

 خوب گهی... د امونیبه مسخره باز دنیخند یشاپ ... همه داشتن هر هر م

بله ! کوله م  گهیبله .. ساها چه خ گهیکوچه ر -و شروع کرد به خوندن :  زیاون سمت م دیهم پر الی... ناز وونهید پیاک کیشناختمون!  یم

 سرش و داد زدم : یشوت کردم تو زیسمت م نیرو برداشتم از هم

بور  -قر مونده بود و گفت :  مهیکه اون وسط تو حالت ن اریزد تو سر کام امکیو هفت جد و آباد مربوط به عمه ت ! س یگیخودت خ -

کنن ... بذار من  یباز شروع م نمیاشم! تا بش هیبق منتظر -تو همون حالت خشک شده گفت :  اری! کام یقر موند میبتمرگ چته؟! ن

 کجاست پس؟ ازیرو ... ن یبساط مطرب نیجمع کن -نشست و گفت :  دیقاه قاه خند امکیحفظ کنم ... س شنمویپوز

قرش  مین الیخیب اری... کام هیلیمونه! گشت مشت نبرده باشتش تا االن خ یعقب م شهیدونم! اون هم یچه م -کردم و گفتم :  نیف نیف

 یباندا در م مزیج نیکه ع میی... ما ستین چوندنیرفته تو استاد! اون که اهل پ خیچار م دمیشا -کنار من و گفت :  یصندل یولو شد رو

 نایکه سپردن به حراست ا میچقدر در رفت نی! ببمیبدم تابلو شد یول -شد و گفت :  زیم یور رفتن به دستمال رو ولمشغ امکی! س میر

 هم ساعت کالساشون رونیخواستن برن ب هر وقت

درسا به درد  نی! دوزار امیدِرِز یتک تک م میگرفت ادیدندشون نرم! ما هم که راهشو  -و گفتم :  دمیهر هر خند ییچک کن .... چهار تا رو

 خوره ... واال!! مثال یما نم ندهیآ

 تونم بکنم؟ یم یغلط یبا دونستن ب م م ک م م چ من

دونه  هی یستیدوربا یشه شست ! ب یمثال ... کهنه اش هم م یبچه بشور زیچ یتون یبا ک م م م -و گفت :  دیغش غش خند امکیس

 اهیکه از خنده س نطوری... دستاشو آورد باال و هم امکیبرداشتم رفتم سمت س فمیک یکتاب از تو

توجه به عز و جز کردنش شروع  یکردم ... ساها جونم ... ب ساها غلط -گفت :  یو پشت سر هم م رهیکرد جلومو بگ یم یبود سع شده

 برعکس الیهم غش کرده بود و ناز اریکام زیکردم با کتاب بکوبم تو سرش ... اونور م



 

 

ننه ت برات  -و گفتم :  دمیموهاش کش یتو یکه زدم تو سرش دلم براش سوخت ... دست ییکرد محکمتر بزنم! ده تا یم قمیتشو داشت

 غینداره که ! ج یکار یش یخب حاال توام ناقص م -و گفت :  رونیب دیحرکت کتابو از دستم کش هیتو  امکی... س ی! ناقص شدرهیبم

شاپ  یاز کاف دمیکنون پر غیج غیبگم و ج یزینتونستم چ گهی... د مارستانتیدستت به من بخوره روانه ب ابامبه جون ب -و گفتم :  دمیکش

 نفر ... سرمو که آوردم باال هیو محکم خوردم به  رونیب

 شدم و گفتم : یپشتش مخف عی... سر ازهین دمید

 و رهیتا منو بگ دیکش یسرک م ازیاونور ن نوریاز ا یکه ه امکیس یبود گرفت جلو دهیکه کالسورش رو محکم چسب ازیبخور ... ن نویا ازین -

و گفت :  ستادیبا خنده سر جاش ا امکی! دو تا خرس گنده ... سهیزی! خجالتم خوب چگهیبه همد نیدیااا! چتونه شما دو تا باز پر -:  گفت

 من بلند یدست رو گهیبه حالت دفعه د یوا یگذرم ... ول یازت م ازین یرو به خاطر گل رو نباریتخسک ... ا رونیب ایب -

تو  نشیبب -گفت :  دیخند یکه م ازیشد و رو به ن نهیس دست به امکی! زبونم رو براش در اوردم و بعدش هم اداش رو در آوردم ... س یکن

 -:  میهمزمان گفت امکی! با س هیلیترم مشروط نشم خ نی... از دست شما من ا نمیبب نیایب -و گفت :  دیدستم رو کش ازیرو خدا ! ن

کالسورش رو شت کرد رو  ازی... ن ازین ادی یمن قرم م -گفت :  اری... کام زمونیپشت م میو تو و نشست میخرخون بدبخت ... همه برگشت

 ن؟یسفارش داد یزیچ -کردم و گفتم :  نیف نیکارت کنم! پاشو قر بده ... ف یخوب چ -و گفت :  زیم

 یگرون نیخودت! تو ا بیج -گفت :  امکی! س ؟یمهمون ک -...  یشکالت کیبرامون با ک ارهیآره ... گفتم پنج تا موکا ب -گفت :  الیناز

...  ازین ادی یمن قرم م -گفت :  اریگدا ... کام -براش نازک کردم و گفتم :  یرو مهمون کنه ! پشت چشم یرسه کس یوسعش م یانگارکس

محکم خورد  یبزنم که دست یکردم و خواستم حرف نیف نیپاشو برو خونه تا صبح برقص خبرت ! ف -دوباره گفت :  دانههم خونسر ازین

 وی وی نیو ع زیپس کله م و من با دماغ رفتم تا وسط م

... دستمو  ینکش باال المصب!!! نکش باال حالمو به هم زد -روبرو شدم :  الیناز یبرزخ افهیگرد شده برگشتم و با ق ی... با چشما برگشتم

باز غش  امکیباال ... س دمی. مال خودمه! مال باباتو که نکشخوام بکشم باال .. ی! چه مرگته؟! ملیکوروکد -گردنم و گفتم :  یگذاشتم تو

نکن  یکار هی امکیس -و گفتم :  دمی... با چشمام براش شاخ و شونه کش نییکشه پا یبهش مال باباتو م یکن لهیپ -و گفت :  دیدغش خن

شد  یبد مزاج بود و زود حالش بد م ی! حسابگندت بزنن  یا -در هم شد و گفت :  امکیس افهیدر گوشت از وضع روده هام بگما ! ق امیب

 هیو تو کمتر از سه ثان مینگاه به هم کرد هی... همه مون با هم  ازین ادی یمن قرم م -گفت :  اری... کام رمیبگ حالشو... منم خوب بلد بودم 

 ازیخونه به خدا ! ن نیتو ا میدیخواد ... پوس یمسافرت م هیخسته شدم .... دلم  -و غر زدم :  دمیکش یا ازهی... خم اریرو سر کام میختیر

بابا !  یا -کم کارامون سبک تر بشه ...  هی ی... بذار میر یم -پاش جا به جا کرد و گفت :  یلب تابش رو هم رو د،تختش جا به جا ش یرو

...  ومدی!! بازم جواب ن ؟یمُرد -دوباره و بلند تر داد زدم :  دم،ینشن ی! جواب اریکام -:  دمیکه دستم بود زدم و داد کش یبیبه س یگاز

 ی! هر وقت نمستین شیخوا یالمصب هر وقت م -سطل آشغال کنار در که افتاد کنارش و گفتم :  تنخوردمپرت کردم سم بمویس

باال  ییده ... ابرو یجا داره قر م هیالبد  -و گفتم :  دیغش غش خند ازیکنه ! ن یره نروتو نابود م یهم م تیپیهست! تازه رو ر شیخوا

 هیهامو هم وصل کردم بهش  کریبلند شدم ... لب تابم رو روشن کردم، اسپ عی... سر دمدلبن یاشاره کرد یبه نکته خوب -انداختم و گفتم : 

 دار گذاشتم و صداشو بلند سیآهنگ ب

 : دیکش ادیدستاشو گذاشت کنار گوشش و فر ازی... ن کردم

 نفره توش بود که باعث شده بود هینداشت. دو تا تخت خواب  ادیز یخال یتوجه رفتم وسط اتاق متوسطمون ... جا ی!! بکر شدم ! -

 شد رهینشست و خ نهیدست به س ازی... ن یدو تا تخت شروع کردم به قر دادن مار نیرقص کم بشه ... همون ب یبرا فضا

 از دیترک ازیقر بده! ن یتو و حاال قر نده ک دیپر اریزدم و به سمت در اشاره کردم ... همون موقع کام یمن ... چشمک به

 ثتی! ذات خبیعوض ری!! ومپایهو -بلند شد !  اریشدم و گردنش رو گاز گرفتم ... داد کام زونیآو اریاز گردن کام دمیپر عیو من سر خنده

 یآ یکشم ! آ ی... من تو رو م میم خونه شده ی! هان؟!! ما رو باش با کیرو رو کرد

دونه چه  یهم خوب م دهیورپر یساها نی! ااریکام یموش تله دار نیع -بود از خنده لب تاب رو خاموش کرد و گفت :  دهیکه ترک ازی... ن

من غلط کردم! آقا من اصال  -داد گفت :  یکه هنوزم گردنش رو ماساژ م نطورینشست لب تخت و هم اریبندازه ! کام ریتو رو گ یجور



 

 

هان؟ صاف  -:  دیببند بذار حرف بزنم ! داد کش یکام -نداشت ! زدم پس کله اش و گفتم :  یچیه یخوام برقصم ... خر ما از بچگ ینم

 چته؟ نمیمنو ... بنال ب یکرد

 نیهم یو برا رهیخودش رو بگ یداشت جلو یسعبه زور  یخانوم متشخص درست صحبت کن ... خنده اش گرفت ول هیحمال! با  یهو -

 شد یفک و دهنش کج و معوج م یهم ه

 -کله اش رو خاروند و گفت :  اریصفا ... حوصله مون سر رفته به جان تو ! کام میجور کن با بر و بچ بر یمهمون هی یکام -گفتم :  عی... سر

 گرفتم که بار دومم یوقته؟! اصال من تا حاال مهمونچه  یچته تو؟!! مهمون ؟یخمار ؟یمست ست؟ین تی! حال؟یفهم ینم

هم  یشه! مهمون یمسافرت که نم -تو سرم و گفتم :  دمیکه راه نداره ... مشت کوب یدون یتونم ... م ینم -!  یتون یخوب تو م -...  باشه

کرد ...  یاز جا بلند شد... رفت سر لب تابم و باز آهنگ رو پل اریتو سرم کنم که حوصله م سر نره ... کام ی! پس من چه خاکیمهمون یکه ب

 و بعد از اون هم دیدستش رو کش ازین مترفت س

 هر دوتامونو؟ -با خنده گفت :  ازی... منم هستم ... دارمتون ... ن نی... برقص یمهمون نمیا -منو ... با لبخند گفت :  دست

هر کدوم  امکیبه به! بزن برقصه ؟ منم هستم ... با اومدن س -اتاق و گفت :  یتو دیک کشهم سر امکیجواب بده س اریکام نکهیاز ا قبل

 بزن نیدلمون به هم ایدن ی... تو میشد دنیو مشغول رقص میکرد دایجفت خودمون رو پ

 و داغونمون رو آروم کنه و یتونست درون طوفان یبود که م نیها ... هم یجوون نیها خوش بود ... هم یوونگیو د برقصا

اماده ام ...  -و نوشتم :  دمیکش یقی! نفس عم ؟یآماده ا -بود ... *** اس ام اس اومد :  نیآرامش بده ... آرامش بعد از طوفان هم بهمون

 مدونست یخوب م نویشانس بود، فقط ا هیشدن با شهراد برام  کیشر دیهم سخت نبود! شا یلیکار کردن با اون برنامه خ

 من رو کنارش یکار رو بکنه. تا وقت نیبازم ا دیبار منو فروخت شا هیبهش اعتماد کرد. اون  هایراحت  نیشه به ا ینم که

 یم یکرد. من مجبور نبودم به اون باج بدم. ول یشد باز دکم م یم نیاز ا ریکرد که باعث دردسر نباشم ... غ یم تحمل

 من شده بود دیقانون جد نمیبهتر بود ... ا ینطوریازش داشتم تا مجبورش کنم بهم باج بده! ا یشتریب یآتوها خواستم

 اتاقش مشغول استراحت بود و من شهراد یتو دیلباسم ... جمش بیگذاشتم داخل ج مویو گوش رونی... رفتم از اتاق ب

 دمیدر اتاق منتظرم بود ... کل ی! جلوالبته اگه جاش رو درست حدس زده باشه یمرکز ستمیسر وقت س میرفت یم دیبا

اشاره کردم ... در اتاق که باز  منینش نیهست ... و با سر از پشت به دورب نیدورب نجایا -گفتم :  یحرف اضافه ا چیدر آوردم و بدون ه رو

دوست داشت با من کل کل پسر کال  نی! نفسم رو فوت کردم ا دمیمطمئن باش منم د ینیب یرو که تو م یزیهر چ -شد رفت تو گفت : 

 عیبهش نداشتم. شهراد سر یعالقه ا نکه م یکنه! کار

 از عیشد؟! سر یم یچ دیرس یسر م دیاگه جمش ی. جد دمیترس یسمت فرش و کنارش زد ... کم کم داشتم م رفت

 رو برداشت و به من اشاره کرد، رفتم جلو، اشاره به در کیفکر نکنم. سرام زایچ نیپسش زدم ... بهتر بود اصال به ا ذهنم

 یکنم توام ب یفکر نم یول نهیکم سنگ هیرو بذار سر جاش،  کیتو اول در رو ببند و بعد سرام ن،ییرم پا یمن م -کرد و گفت :  یچوب

 عرضه

 مردم و اون یاشتم از استرس م!!! من ددیخند یم یجد یداشت جد نیخدا ا ی! وادیبهش رفتم که خند ی... چشم غره ا یباش

 نبود ... شهراد قبل از دایپ یکیجز تار یزیرو برداشت ، چ یسرخوش بود! انگار نه انگار! خوش به حالش ... در چوب چه

 نباشه ... چشمامو گرد کردم و گفتم : یکس نیسرت رو بکن داخل و بب -به من اشاره کرد و گفت :  نییبره پا نکهیا

 تر از منه! نگران نباش! فکر یعیزدن تو طب دیباشه! د نییراه داشته باشه و نگهبان اون پا گهید یجا هیجا به  نیا دیشا -باشه؟ !  یک -



 

 

نفر باشه کله مو بکنه ! خودم از فکر خودم  هی... نکنه  دمیترس ی... م نیزم یکردم و نشستم رو یباشه... نگاه کن ... پوف یکنم خبر ینم

 گرفت،خنده ام 

 کم که چشمام عادت کرد ی! ومدی ینا م یچشمم به نور کم عادت کنه ... بو یو صبر کردم تا کم نییرو بردم پا سرم

 زده سرم رو آوردم باال و جانی... ه یخال یصندل هیبا  دمید کیکوچ یلیاتاقک خ هی یرو تو یوتریکامپ یها ستمیس

بره  نکهیقبل از ا چه،یگرفت سمت در زیدونستم ... بعد خ یم -باال ااندخت و گفت :  یی... شهراد ابرو هیمرکز ستمیخودشه!! س -:  گفتم

! یکن ی! تا زدم به در بازش مینیب یوگرنه بد م میبه بعد ندار نی!! از امیندار یحواست باشه که نامرد -به سمتم و گفتم :  دیچرخ نییپا

و  نییشد و بعد به سرعت رفت پا رهی! برو ... چند لحظه تو چشمام خستمین یمن مثل بعض -نکن ! سرمو تکون دادم و گفتم :  مونمیپش

 رو بستم و یدر چوب عیسر یشد ... نگران بودم ول دیناپد

 تخت پنهان شدم. نفس تو ریبود سر جاش گذاشتم. بعد هم فرش رو صاف کردم و ز نیسنگ شییرو که خدا کیسرام

 دونم چرا دلشوره ینم یشه ول ینم یخبر دیاز جمش ندهیساعت آ هیا مطمئن بودم تا  بیام حبس شده بود. تقر نهیس

 . داشتم

 یال س توریو چهار تا مان وتریکامپ زیروبروش بود با دو تا م کیکوچ یلیاتاقک خ هی نییکه رفت پا نیزم ریز یپله ها از

 یدادن. شهراد با عطش تک صندل یم شیمختلف خونه رو نما یها نی... همه شون هم روشن بودن و دورب سیو ک ید

 از اونا یکیداد ...  یرو پوشش م نیچند دورب توریشد ... هر مان ینشست روش و مشغول وارس دیرو کنار کش اتاق

 و ماز و البته دو ی، باغ پشت یو قسمت کوچه ، از در ساختمان تا در ورود یدر ورود یبود، جلو رونیمحوطه ب مخصوص

 مخصوص داخل خونه، یبعد توریدقت مکانش رو متوجه شد و لبخند زد. مان یاز کوچه بود که شهراد با کم گهید قسمت

 اتاق کیاتاق به  کیشد و از  یها عوض م ریتصو هیو آشپزخونه بود که هر چند ثان نیو نشم ییرای، اتاق ها و پذ راهروها

 و دیکنار کش یرو کم شیبودند ! شهراد صندل بیعج یول یبعد یها توریو ثابت بود. مانراهر ریتصو یرفت ول یم گهید

 صورتش و یخونه باشه! لبخند نشست رو نیا ینبود که تو یزیدادند چ یها نشون م نیکه دورب یزیزد به اونها ... چ زل

 گهیربع د هیوقت نداشت،  یزی... از جا بلند شد، چ یسر نخ عال هی! دنیرس خواستنیکه م یزیرو برداشت ... باالخره به چ شیموبال

 و به ذهنش سپرده بود. دهیرو د زیگشت، همه چ یبر م دیجمش

 زد ... یبه در چوب ینردبان کوتاه باال رفت و ضربه ا یشلوارش جا داد و از پله ها بیج یرو تو شیگوش

 و شکر کارش زود تموم شد انگار! داشتم از زور استرسخدا ر رونیتخت اومدم ب ریبه سرعت از ز دمیتق رو که شن ی*** صدا

 دیپسش زدم، با عی!! رفت سمت فرش و سریکن یبه آدم ترس و دلهره وارد م نقدریکه ا یریبم دیکردم! جمش یم غش

 نداشتم با دست هر یزی!!! شهراد با کارت تلفن برشداشت من که چ؟یچه جور یداشتم ول یبزرگتر رو بر م کیسرام

 دونستم یبلند شد، م میاس ام اس گوش یکردم نشد که نشد! از جا بلند شدم و دور خودم چرخ زدم ... صدا یکار

 خط هیکتابخونه چشمم به  یرو بردارم. تو کیسرام نیا عیکردم تا سر یم دایپ یزیچ هی دی، محل نذاشتم با شهراده

 فرو رفتن یدرست پشت در متوقف شد و بعد صدا ... دمیپا شن یگرفتم سمتش که صدا زیبود! خ یافتاد ... عال کش

 کردم. تنها یم یغلط هی دی!! اما االن وقت ترس و لرز نبود ... بازمیبود همون وسط فرو بر کیقفل در!! نزد یتو دیکل

 تخت... با پام فرش رو شوت ریبرگردونم و باز برم ز یبود که فرش رو به حالت عاد نیشد اون لحظه بکنم ا یکه م یکار

 !!!؟یم گره خورده بود! پس شهراد چ نهیتخت ... نفس تو س ریو غلت زدم ز نیزم یرو دمیسر جاش و خواب کردم



 

 

 یعوض نیشهراد ... شهراد!!! ا ایاتاق ... وسط اتاق بود ... خدا یاومد تو دیبستم و محکم فشار دادم ... جمش چشمامو

 رو باز یبرداشت و در چوب یخور وهیم یچاقو هیرو با  کیتم ... فرش رو کنار زد، سرامکشت! شک نداش یرو م شهراد

مونده و هر آن  رهیامام زمون !! *** منتظر به در خ ایبابا!!! بابا دعا کن واسه شهراد ...  -دلم التماس کردم :  ی... چشمامو بستم و تو کرد

 نشد. از پله ها رفت یصبر کرد خبر یر چه یانتظار داشت باز بشه تا بتونه بره باال . ول

باز کن درو ... و باز به در  -! کجا ول کرده رفته؟ !! اس ام اس داد : تیمسئول یدختره ب -در آورد غر زد :  بشیرو از ج شیگوش ن،ییپا

 تکون یتق تق اومد، و به دنبالش در چوب یکه خواست بهش زنگ بزنه صدا نینبود. هم یشد ... خبر رهیخ

سرفه سر جا خشکش کرد ...  یگرفت سمت نردبون که صدا زیآوردن مادمازل ! خ فیباالخره تشر -و گفت :  دیکش یقینفس عم خورد،

 سرفه مردونه!! اصال وقت فکر کردن نداشت تو کوتاه

 وجود شدن یمخف یاون اتاقک برا یجز اونجا تو یی. جاوترهایکامپ زیاز م یکی ریزمان ممکن خودشو انداخت ز نیتر

 شد و با یبه زور جا م کیکوچ وتریکامپ زیم هی ریشهراد ز کلیجا! ه نیحال بدتر نیجا بود. و در ع نی. فعال بهترنداشت

 یترق توروق پله ها یرفت. نور که از باال اومد به دنبالش صدا یخورد و لو م یتکون م زیتکونش کل م نیتر کیکوچ

 . چشماش باز و با همه واریسمت د دیکش وتریکامپ زیم ریتونست خودش رو ز یکه م ییشد. شهراد تا جا دهیشن نردبون

 زودتر اومده بود!! کهیمرت نیبود آه بکشه! چرا ا کینزد دیجمش یکفشها دنینکنه! با د دیتول ییمراقب بود که صدا وجود

 دی... شهراد شانس آورد که جمش زیم ریو پاشو دراز کرد ز یصندل ینشست رو دیجمش ن؟یاز ا شتریب ی! بدشانسیلعنت

 بودنش رو یدونست چه جور یبود که نم یبار نیاول نیبود. ا یکه اون بود نکرد! وگرنه لو رفتنش حتم یزیم ریز پاهاشو

 تق یخوره ... صدا یتکون م یو داره با صندل یصندل یکنه! از طرز تکون خوردنش مشخص بود لم داده رو هیتوج ییجا

 ره! یبا خودکار ور م نقدریداره که ا ی. معلوم نبود چه مرضدیکش یم یاعصاب شهراد نقاش یکردن خودکارش رو تق

 داد یبه اردالن خبر م دیکرد! با یآخر کار خودش رو کرد و تالف یلعنت یاونجا حبس باشه! سارا یتا ک دیدونست با ینم

 نبود! از اولش هم نیجز ا ی... چاره ا رونیکنه تا بتونه بره ب رفت در رو براش باز دیجمش یخودش رو برسونه و وقت که

 یسر سرهنگ بود! همه شون اشتباه کرده بودن و شهراد اصال دلش نم ریکرد. همه اش ز یدختره اعتماد م نیبه ا دینبا

 عیبلندتر از دفعات قبل اومد .... سر نباریتق ا ی! صدازهیکل برنامه شون رو به هم بر یکیکوچ نیاشتباه به ا هی خواست

 داد عقب و خم شد یرو کم یصندل دیشهراد!! جمش یپا یا جلو قیافتاده بود دق دیرو چرخوند، خودکار جمش چشمش

 تا دی... جمش زیشد ... همه چ یتموم م زیداشت همه چ گهیبرداشتن خودکار ... شهراد آب دهنش رو قورت داد ... د یبرا

 یکه شهراد م یزیناله اش بلند شد و همونطور خم شده سر جاش موند ... تنها چ یدفعه صدا هیود که خم شده ب نصفه

 از جا بلند شد ... نه،یبتونه شهراد رو بب ختشیبد ر یبود، هنوز اونقدر خم نشده بود که با چشما دیجمش یموها دید

 کرد انگار داشت جون یکمرش گذاشت و رفت سمت نردبون .... چنان ناله م یشد. ناله کنون دست رو یصاف نم کمرش

 کل خونه یعربده هاش تو یرفت باال و بعد هم آه و ناله کنون از اتاق خارج شد ... صدا یداد. پله ها رو به سخت یم

 شهراد! سارا !!! -بود :  دهیچیپ

 ره سمت اتاقش و یراست م هی دیدونست جمش ی... م سمت نردبون دیاومد و دو رونیب زیم ریبه سرعت از ز شهراد

 ... با دیگرد شده وسط اتاق د ینظر باشه نداشت. از پله ها که باال رفت سارا و با چشما ریز نکهیاز بابت ا ینگران گهید



 

 

 یک نکن ! بهت توکنم!! ش یم هیحسابم رو بعدا با تو تسو -:  دیرفت به ستش، انگشت اشاره اش رو به سمتش تکون داد و غر خشم

 میبرس اروی نیبه ا می! االن بهتره بریجواب بد یکه چ یخواد فکر کن ینم -چهره سارا دو برابر شد ... شهراد دستش رو باال آورد و گفت : 

... شهراد راه افتاد سمت در و گفت :  یکن یاشتباه م یدار -از دهن خارج کرد و گفت :  قینکرده ... سارا نفسشو عم لقشتا خونه رو تو ح

 یچیمن حکم مافوق تو رو دارم و تو از دستور من سرپ نجایکنم! ا یم ختی... بعدا توب ستی! فعال مهم نیحاال هر چ -

 نیرو بگو که مجهز به دورب ییجا هیو  ایبودم توام بعدش ب ییگم دستشو ی، بهش م دیرم تو اتاق جمش ی... من م یکرد

... شهراد هم به سرعت  رونی... سارا سرش رو تکون داد و زد از اتاق ب مینبود گهید یجا ایاتاقمامون  یکه ما تو دهیون مسلما د. چنباشه

 مانیا نیرفت سمت پله ها! خدا نجاتش داده بود، به ا

شانس! شانس! شانس!  -رو جلب نکنه :  یداشت داد نزنه و توجه کس یکرد، با همه وجود سع یم می! *** صداش داشت عصب داشت

 که نجاتم داده شانس بوده یزیکه من انجام دادم چ ییها اتیعمل نیتموم ا یخانوم محترم! تو

شدم، نشسته بود لب تخت خواب  کیقدم بهش نزد هیتوئه !  ریهمه اش تقص نایاشتباه کنم و ا نقدریبس! سابقه نداشته من تو کارم ا و

 شده بود خواب بود، قیکه بهش تزر یخشبا آرامب دیمن، جمش

 راحت بود المیپزشکش اومد. خ میکردم افاقه نکرد زنگ زد یکه من براش درست م یاهیگ یشهراد و داروها یماساژها

 یتیمامور یتو ینکردم که خلل یکار چیگوش کن جناب سرگرد! من ه -هوا تکون دادم و گفتم :  ی. دستم رو تو میستینظر ن ریفعال ز که

 گم اون یبار صدم م ی، برا ارهیتو به وجود ب

 دیجمش یدیها! چطور ند نیاون دورب یجلو یتوئه! تو نشسته بود ریکرده بود! اصال همه اش تقص ریگ یلعنت کیسرام

خونه نبود! حواسم به  نیا یها نیچون که حواسم به دورب -و گفت :  دیکش شیشونیپ یتو ی!! هان؟ !! شهراد کالفه دست اد؟ی یم داره

اش و گفت :  گهیکف دست د دی! دستشو مشت کرد، چند بار کوب ؟یچ -بود ... متعجب نگاش کردم و گفتم :  گهیخونه د هی یها نیدورب

! درست حرف ؟یچ یعنی -...  هیبیغر بیعج یکه توش خبرا ینظر داره ... خونه ا ریرو هم ز گهیخونه د هی دیش! جم یدیکه شن نیهم -

 شه رفت اونجا ... یبفهمم اون خونه کجاست و از کجا م دیکنه ! االن فقط با یم تیکفا یدیکه فهم یحد نیدر هم -بزن منم بفهمم .. 

 ؟یدیند دیاز جمش یمدت رفت و اومد مشکوک نیا یتو

 یبرا -دونم بهت بگم !  یم یمن هر چ یتوقع دار یچه جور یگ یبه من نم یچیتو که ه -از تخت و گفتم :  گهیگوشه د هی نشستم

! ستیشانس شانس ن یگ یکه تو بهش م یزی! بذار راحتت کنم، اون چایبابا! باز گفت یا -...  یکرد یخراب کار یتو به اندازه کاف نکهیا

کنم کجا  یکه من دارم کار م یچهارده سال نیا یشما ط ی!! بابا؟یجد -و گفت :  دی! شهراد غش غش خند منه یبابا یشک نکن که دعا

 بابات یهم دعا گهید یاتایعمل یبودن؟! تو

دم اگه خواستم با  یم حیبه آب بزنم و ترج گداریتونم ب ینم گهیچرت نگو دختر!! من د -من وسطه !  یپا نجایا رینخ -راهم بود؟ !!  بدرقه

 کنم اردالن رو یهمکار یکس

 رو جا به جا کرد کیکه بشه باهاش سرام یزیچ هی ایکاردک  هیکردن  دایپ ! آخه ی... تو همه مون رو سکته داد ارمیب

بار اولم  -خوره !  ینم یدرد چیبه ه یو حساس یسر یتایمامور نیچن یکه هول بشه تو یآدم -من هول شده بودم !  -داشت؟ !  یکار

 افته!!! باشه؟ ینم یاتفاق نیبه بعد چن نیبود و مطمئنم از ا

 !نیرو زم ارمیکنه ماه رو هم برات ب یگفت وادارم م یکه بابا م یینگاهم نگاش کردم ... از همون نگاها نیمظلومانه تر با

 دیازش فهم یزیشد چ یخونسرد بود که نم نقدریاش ا افهیموند و آخر سر سرش رو تکون داد، ق رهیلحظه بهم خ چند

تو  یول -بازم بهت فرصت بدم ...  نمیب ینم لیدل یگذرم ول یبارت م نیا یاز خطا یعنی -!  ؟یچ یعنی نیا -... پس مجبور شدم بپرسم : 

 ! یکار رو با من بکن نیا یتون ینم



 

 

 ینجوریندارم ... پس با من ا یازی! من به تو نییداره تو ازیبه من ن تیمامور نیکه تو ا یکس -و گفت :  ستادیجلوم ا قایجا بلند شد، دق از

 ازیکنه ن یم یکه از تو پشت بان ییرویدارم ... آره من به ن ازیخب! باشه من به تو ن یلیخ -حرف نزن ... دستامو جلوش گرفتم و گفتم : 

 دارم نه ازیاالن ن ی! ولرمدا

 اسان برامکه س یوجود داره ... مطمئنم! از نامه ا نجایاز ا ریبه غ یینشستم ! منم مطمئنم جا کاری! فکر نکن منم ب بعدا

 اونجا کجاست من یبفهم قاتتیتو با تحق نکهیزودتر از ا یلیبود ... منم اومدم که به اونجا برسم و مطمئن باش خ نوشته

سرم رو کامل باال  دیسر و گردن ازم بلند تر بود و با هی! شهراد از جا بلند شد،  یدنبال من بدو دیکه با ییکردم ... اونوقت تو دایراه پ بهش

 ... اخم نداشت! نمشیگرفتم تا بتونم ببب یم

! اونم به  یش یخونه تو همکار من محسوب م نیا یگم ... تو یم گهیبار د هیخانوم!  نیبب -زد و گفت :  یخونسرد بود ، لبخند بازم

 نیخواسته سرهنگ و رو هم

 ها برام شاخ بشه چه یمروزبه قول ا ایکنه  یچیدست از دستور من سرپ ریز هی یوقت یدون یمن مافوقتم. م حساب

 شکل ممکنه ... حاال نیو بازداشت به بدتر ییکار خلع سالح کردنشه و بعد از اون بازجو نیکنم؟!! اول یم خشیتوب یجور

 ینکنم! پس تو حرف زدن با من حواست رو جمع کن ... حت ختیشه من توب ینم لیدل یستین یو رسم یتو خانوم نکهیا

رو  زایچ نیفرمانده بودم ا هیدونستم، منم دختر  یبفرستمت بازداشت ! همه حرفاش رو م تیمامور یتونم به جرم خلل وارد کردن تو یم

 که جذبه اش ییبودم ، بابا دهیاز زبون بابا شن ادیز

کنم ... من  یچیسرپ ایکنم  جادیل اخوام خل یقبول دارم همه حرفات رو! من نم -زد خاص و عام بود! سرم رو تکون دادم و گفتم :  زبون

 خوام یکنم. م یخوام همکار یفقط م

... از جا بلند شدم و رفتم پشت  ادی یاز دست تو بر م یاالن چه کمک -... شهراد نفسش رو فوت کرد و گفت :  یکنم! اگه تو بذار کمک

 یاون وسط رو م -ومد سمتم ... اشاره کردم به وسط ماز و گفتم : تا بهت بگم ... شهراد با چند قدم نا مطمئن و آروم ا ایب -پنجره ، گفتم : 

 ! سرش رو تکون داد ... ادامه دادم : ؟ینیب

 برن یاستراحت م یصبح تا شب دووندن و روشون کار کردن برا نکهیبون هست ، تموم سگ ها رو بعد از از ا هیسا هی -

 دیبعد از اون از اونجا خارج بشن ... با دمیباشه. چون ند ریاون ز شونیسگ دون دیکنم با یبون که فکر م هیاون سا ریز

 کجاش مشکوکه؟ نیخوب؟ ا -باشه ...  ریاون ز یزیچ یاتاقک

 ره ... هر چند یروز م یهم تو شتری... ب ادی یو ساعت ها نم ریره اون ز یهم م دیوقتا جمش یکه بعض نجاستینکته ا -

 سال هی نیا یتو یعنیوقت!  چینرفته! ه رونیاز خونه ب دیتا حاال جمش نکهیا گهید بیعج زیچ هیره ...  یبار م هی روز

 ریمن مطمئنم اون ز -...  یزیچ هیشد  نیحاال ا -و گفت :  دیبه سرش کش ی... شهراد دست رونیاز خونه بره ب دمیبار هم ند هی یحت

 چیکرد! چرا ه یم بیعج یپسر رو حساب نیا نید خوند و همش ینم یزیشد به وسط ماز ... از نگاهش چ رهیهست ... شهراد خ یزیچ

 کوتاه چند شیر یرو ی! دستالیخیخونسرد بود و ب شهیبرد! چرا انگار هم یپ یزیچهره اش به چ یشد از تو ینم وقت

اشاره  یگرفت ... اما ... ازت ممنونم! به نکته خوب جهینت یزود نیشه به ا یروش کار کنم! نم دیبا -و گفت :  دیصورتش کش یرو روزه

 هی... حاال  یکرد

داد به پنجره  هی! تک ؟یک -و گفتم :  دنیخودم رو زدم به نفهم یمنظورش رو ول دمی! فهم ؟یگفت یچ دی... تو به جمش ادی یم شیپ سوال

...  یبرگشت یسرهنگ ... وقت شیپ متیاون روز که برد -شد و گفت :  رهیشده بودم خ رهیشد و به من که هنوز به ماز خ نهیدست به س

 زودتر از یکه االن هم اعتقاد دار یگفت ی! چ؟یبهش گفت یچ



 

 

 نیگم ... بعد از ا ینپرس! به وقتش بهت م یزیمورد فعال چ نیدر ا -! سرم رو گرفتم رو به سقف و گفتم :  ؟یرس یبه اون خونه م من

 از اتاق خارج شدم و در رو بستم ... نی! مطمئن باش ... بعد از استیتو مرام من ن یتنها خور -حرف راه افتادم سمت در اتاق و گفتم : 

 خواست زار بزنم. حالم اصال خوب یکرد اما اون لحظه فقط دلم م یزده م م جانیه شهیدرشت برف هم یدونه ها دنید

 به قول میکرد یم ییو عقده گشا میدیکوب یچقدر تو و مغز هم م م،یکرد یم یچقدر با ساسان برف باز ریبخ ادشی! نبود

 رو برداشتم و تنم کردم میقهوه ا یپشت در، پالتو یاز پنجره فاصله گرفتم و رفتم سمت چوب لباس اریاخت ی. ب ساسان

 ! ه؟یچ ایزیب زیب نیا -پالتو منو برد به گذشته ها ...  قهیدور  یخزها

دونم!  یمن چه م -! حداقل بگو دم روباه دلم نسوزه ! ه؟یشکل نی! آخه دم آهو اسوادیب -و گفتم :  دمیدم آهوئه !! هر هر خند -هان؟ !!  -

بهم قدم  هی! از جا بلند شد،  یبا من طرف یمنو مسخره کن گهیبار د هی -دختراست ... هولش دادم تو برفا و گفتم :  ایمامان شیقرت نایا

داد. باغ غرق  یبهم دست م یقدمام حس خوب ریخرچ خرچ برفا ز یبهتر از شما شاهزاده خانوم ... از صدا یبه به! ک -ک شد و گفت : ینزد

 یصدا یبرف ها بود و از باغ پشت یدیسف

 باغ و نی... حوصله ا ابونیصدا عادت داشتم ... رفتم سمت در ، م خواستم بزنم به کوچه و خ نی... به ا ومدی یم زوزه

 تکرار یروزا نیتبدار ... خسته شدم از ا یشبا نیخسته شدم از ا -و زمزمه کردم :  دمیکش یرو نداشتم. آه آدماش

 برف رو درخشان تر یکردن دونه ها یکه اطرافشون پراکنده م یکوچه با نور یبرق ها ریشد؟! ت یتموم م یک ایخدا

که  یینبود، وقتا یاتاق خودش که پنجره ا یو رفت پشت پنجره، تو دیکش یتن . *** شهراد آهساخ یم یدادن و صحنه بکر یم نشون

 یرفت تو یگرفت م یدلش م

 رو تو ذهنش مرور کرده بود مغزش رو تیکه لحظه به لحظه مامور نقدریتا بتونه از پنجره اش استفاده کنه . ا شیبغل اتاق

 که یداد اونقدر یو آزارش م دیکش یبود که فکر گذشته باز به ذهنش سرک م یانفجار بود ... عالوه بر اون چند روز به

 یروز انداختنش ... دونه ها نیکه به ا ییمشت زدن به صورت آدما یبرا زشیبوکس عز سیک یشد برا یتنگ م دلش

 یدونه ها رو م نیخوره! چه با حوصه ا یبه آرامش خدا غبطه م نهیب یبرف رو م نیا یآدم وقت -پوزخند زد و گفت :  دیرو که د برف

تونست فقط به آرامش و  یبرف نم دنیمثل بچه ها شدم ! با د -و گفت :  دیگردنش کش یتو ی! خنده اش گرفت دست نییفرسته پا

 که کفش ییرفت سمت بچه ها یم شفکر کنه! فکر یدیو سف ییبایز

 نیافتاد ا یاونا م ادی یکه گاز نداشتن! وقت یینداشتن! اونا که آب گرم ییکه لباس گرم نداشتن! آدما ییبچه ها نداشتن،

 ادشونیوقتا  یلیخودشون نگاه کنن؟ چرا خ دیرو از د ایشد. چرا آدما اکثرشون عادت داشتن دن یها زهرمارش م ییبایز

 ادیوجود نداره براشون!  ییبایز زیچ چیاونا رو با زجر تماشا کنن ... که ه یبایز یایکه دن یا گهید یهستن کسا رفتیم

 ینشست کنار مامان باباش و با حسرت به باز یرفتن پارک ... م یکه با خونواده اش م ییخودش افتاد ... روزا یها یبچگ

 ... فوتبال ... ی... سرسره باز یکرد ... تاب باز یها نگاه م بچه

 نیبهم بگ ادی ینم ادمی یچیه -

 کدوم کوچه گذشت؟ یتو میگ بچه

 شد یحالت! کاش م نیپنجره رو چنگ زد ... باز دلش گرفته بود! متنفر بود از ا ی... دستش لبه ها دیاش لرز چونه

 تفاوته در برابر درد یب یکه در برابر هر اتفاق نجوریتونست هم یرو به طور کامل تو خودش بکشه! کاش م احساسات

 بار که با دوستاش بره هیبه دلش مونده بود! حسرت  یبرف باز هیتفاوت باشه و از روش بگذره! حسرت  یهم ب درونش



 

 

 وقت چیدرست کنه. خوش بگذرونه لذت ببره ... ه یبرفا ... آدم برف یبرفا ! قهقهه بزنه ... از ته دلش! غلت بزنه رو وسط

 . به خوشروز بعدش فکر نکرد .. یلیبه تعط ومدی یکه برف م ییوقتا هیوقت مثل بق چی. هنهیبرف رو بب ییبایز نتونست

 وقت برف رو نتونست از چیکردن ... ه یرفتن و اسک ستی... پ یبرف یکردن دخترا با گلوله ها تیبا رفقا ... اذ یگذرون

 یبود که تو شبم پرسه م ی... اون ک ارهیپر در ب نکهیا یجرقه برا هیبهونه بود،  هیکرد ... انگار دنبال  یم یری... احساس پ نهیجوونا بب دید

 زد

 شهیش یکرده ، دور دستش بخار گرفت رو خی شهیش یداغ و تبدارش رو گذاشت رو یبر نگشت ! کف دستا گهیبود که رفت و د یک اون

 رو ... صورتش هم داغ

 کم از التهاب بدنش کم شد ... چند بار هیدو تا دستاش ...  نی... ب شهیسوخت ، صورتش رو هم چسبوند به ش یو م بود

 کنه ... یخودش زندگ یبار هم شده برا هی ی، بره برا رونیخواست بزنه ب ی... م دیکش قیسر هم نفس عم پشت

 کنن یم یبی: تنها؟ ! همه با دلم غر دینشست کنج لبش و نال یپوزخند

 ها ، پنجره ها ، خاطره ها کوچه

 بمونم نجایا گهیتونم د ینم

شد. بعد از  قیکرد و دق زیچشماش رو ر د،ید اطیح یرو تو یشعر پر از غمش بود که کس ریبرم اما کجا؟ ! ذهنش هنوز درگ دیدونم با یم

 چند لحظه

 یم ی! کجا دارنمیبب سایوا -:  دمیشن ییاز در خونه فاصله نگرفته بودم که صدا ادیشه ! *** ز یدردسر م نیباز ا -کرد و گفت :  یپوف

 نداشتم. سر گهیتشنج د هی یبرا ییشده بود که جا کیاحساساتم تحر درنقیاالن ا دم،یکش یقی! چشمامو بستم و نفس عم ؟یر

 رم؟یمن اس -و گفتم :  دمیچرخ جام

 برف نشسته بود ... یموهاش دونه ها یرو

 هستم چون ینجوریهم قایفرو کرده بود و نوک دماغش سرخ بود مطمئن بودم که خودم هم دق بشیج یرو تو دستاش

! یتیمامور -... صداش رو آهسته کرد و آروم گفت :  یتو ی! ولیستین ریاس -با اخم گفت :  دیکه رس یزد ... جلو یم خیداشت  صورتم

اش  افهی... ق ادیز یلیگرفته ! خ یلیدلم خ -گفتم :  اریاخت یکه تو گلوم بود رو قورت دادم و ب ی... بغض یول کن ینجوریشه که هم ینم

 ییکه منم حوصله ندارم و از اونجا ییاومم! خوب از اونجا -برم که گفت :  رمیم راهمو بگخوان مسخره کنن! اومد یشد که م ییکسا هیشب

 هیروح دیکه من و تو با ییو از اونجا ادی یکه داره برف م

 -و گفت :  رونیب دیکش بشیرو از ج لشی! موبا ؟یچه کار -کرد ! کنجکاو نگاهش کردم و گفتم :  یکار هیشه  ی... م میرو حفظ کن مون

نفر  هیدارمت داداش! امنه ... زنگ بزن  -!  ؟ییکجا یارد -تماسش برقرار شد و گفت :  نکهی... همونطور نگاش کردم تا ا یفهم یاالن م

رگ م -چربه !  یکه زورم بهت م یدون یم یول ستمیبله مافوقتون ن -گم رو بکن !  یکه م یدِ! کار -...  ییجا هی میبر میواخ یجات م ادیب

 سرگرد شده! یچه جور لکشیگشاد و ر شین نیبشر با ا نینخند! منتظرم ... لبخند گوشه لبش لپش رو چال انداخته بود. من موندم ا

 شتریاردالن! از نظر من اردالن واقع ا سرگرد بود ... شهراد ب هیشب یکیهستن.  ییو اخمو یجد یآدما یسرگردها اصوال

 ؟یدیخند یبه چ -و گفت :  ستادیجلوم ا دیچرخ عیصفر بود! از فکر خودم خنده م گرفت و صورتم رو بگردوندم ... سر سرباز

باز با من بد  -! خنده اش عمق گرفت و گفت :  ایتوهم زد یلیخ -دستوره ! چشمامو گرد کردم و گفتم :  هی نیبگو! ا -نبود !  یخوب زیچ -

 ... و جواب داد : میبر ایب -زنگ خورد، راه افتاد سمت سر کوچه و گفت :  شیداده بودم که گوش! هنوز جوابش رو ن ؟یحرف زد

 شد؟ یچ -قطع کرد گفتم :  ی... حواست هم جمع باشه ! وقت ابونیسمت سر خ ایب فتیخوب راه ب -شد؟ !  یچ -



 

 

 شتری! سرعت قدماشو ب م؟یحاال کجا قراره بر -که !  میبر ینجوریشه هم یاومده! نم نشیگزی... مامور جا ادی یاردالن هم داره م یچیه -

شده بود و  زیل یحساب نایبه سمتش، زم میو رفت میدیاردالن رو منتظر د نیماش میدیکه رس ابونی... سر خ یفهم یم ایب -کرد و گفت : 

 میمجبور بود

 گرم توص صورتمون خورد، یموج هوا میرو که باز کرد نی... در ماش مینخور زیموقع ل هیکه  میپنگوئن راه بر مثل

 یبد نگذره برادر! سونا راه انداخت -وقت کنم سالم کنم شهراد زد سر شونه اردالن و گفت :  نکهی... قبل از ا میدر رو بست عیو سر مینشست

باز ... منتظر بودم ساکت شن  یپرو شد -باال انداخت و گفت :  ییببند دهنتو ! شهراد ابرو -زد و گفت :  ی! اردالن لبخند محو ن؟یتو ماش

 یدونم چرا جلوش معذب م یسالم ... نم -صورتم و گفت :  یکرد رو میرو تنظ نهیقبل از من اردالن آ یاعالم وجود کنم، ول بتونمتا 

 کردم و االن اونو کامال متضاد یدر موردش فکر م یا گهیجور د نکهیا یبرا دیشدم، شا

 دیسالم ... اردالن چرخ -قرص و محکم باشم و گفتم :  شهیکردم مثل هم یکردم . سع ی. دست و پام رو گم مدمید یخودم م یلوج

 هیروح میقوا و ترم دیتجد -!  ؟یگذشت زتیعز تیکه از مامور یداشت ی! چه کار واجبم؟یخوب حاال قراره کجا بر -سمت شهراد و گفت : 

!  میکن یبرف باز میجا که بتون هیبرو  -..  میکار کن یچ دیاوهو! حاال با -و گفت :  دیاردالن باال پر یابرو یات هیداغون من و سارا ... 

 هی دینه! فقط با -و گفت :  دیکش یزده به سرت ! شهراد آه ؟یچ -من و اردالن همزمان گرد شد و اردالن قبل از من گفت :  یچشما

 یبا دستا میبش خیتوب -:  دیلب غر ریربات شده ... برو حرف هم نزن ... اردالن راه افتاد و ز هیشب میدگنره آدمم ... زن ادمیبکنم که  یکار

 کشمت . یخودم م

 ادی یم شیسپارم! کم پ یخودمو به خدا م -پارک ، پارک کرد و گفت :  هی کیرو نزد نیاز خونه دور بشه ماش یکرد حساب یسع اردالن

 آروم یلی! اردالن خمی... شهراد جلو جلو راه افتاد و من و اردالن هم پشت سرش بود میشد ادهیپ ییو سه تا دمیبشه ! خند وونهیشهراد د

... لبخند  یبرم برف باز چونمیرو بپ تینکرده بودم! مامور یکار نیتا حاال تو عمرم همچ -محتاط بود ... گفت :  یزد، حساب یم حرف

به  دی! چرخ نی! به احساساتتون هم بها بدنیش یم یسنگ یلیخ ینجوریداره! ا ازیاوقات آدم ن یحق با شهراده! گاه -زدم و گفتم :  یتلخ

راکده!  یجور نیساله که هم کی! وضع اون خونه نینگران نباش -...  طیشرا نیآخه تو ا -داشتن :  یبرق خاص شیا هوهق یسمتم، چشما

 یهم االن پا دیعوض بشه! جمش ستیقرار ن یزیچ

 دهی. مسلما درونیب میشه بدونه من با شهراد اومد یخوابه ... بعدش هم خوشحال م یره م یو بعد هم م ونهیزیتلو

 خوشحال بشه؟ دیچرا با -...  رونیب میاومد

بشم و  یچون از من خواسته با شهراد قاط -بود! گفتم :  یچ لشیدونم دل یراحت تر از شهراد تونستم اعتماد کنم ، نم یلیاردالن خ به

گشت  یمنطقه بکر م هیدونه ! به روبرو و شهراد که دنبال  یرو م نیشهراد ا -و گفت :  ستادیاش اطالعات ببرم ... چشماش گرد شد، ابر

ندارم ... سرش رو تکون داد و  دیجمش یبرا یزیچ ی! من که جز اخبار معمولستیمهم هم ن ینه ول -نگاه کردم و گفتم :  یبرف باز یبرا

من با اون  -! پس شهراد در مورد من باهاش صحبت کرده بود ... شونه باال انداختم و گفتم :  ؟یا شهراد مشکل دارهنوزم ب -گفت : 

با تازه کارا  شهیحالشه! هم -زد و گفت :  یکشه ... لبخند محو یقدرتش رو به رخم م یداره و ه کلندارم! اونه که با من مش یمشکل

 که االن خواسته با ما و نیهم ی! ول ادیکنه که حساب کار دستشون ب یبرخورد م یجور

اردالن خورد، اردالن بدون  نهیقفسه س یتو یمحکم ینگفته بودم که گلوله برف یزیده جلوت کوتاه اومده ... هنوز چ ینشون م یباش نجایا

 با ارهیخم به ابرو ب نکهیا

 یشهراد ! از همون لحظه برف باز یجواز دفن خودت رو صادر کرد -:  دیداد کشاصابت رو مالش داد و بعد با اخم  یجا یکم دستش

 رحمانه یمن ب دنید یبه من حمله نکنن اما کم کم وقت یلیکردن خ یم یشروع شد، اول سع

 رو به رگبار گهیو همد میدرخت سنگر گرفته بود هیو جنگ برابر شد ! هر کدوم پشت  ومدنیکوتاه ن گهیزنمشون د یم

 گلوله هامون به خطا بره ... ومدمی یم شیکم پ میمهارت داشت یراندازیت ی. چون هر سه تامون هم تو میبود بسته

 پرت کرد سمت اردالن ... من از خنده ولو شدم ظیبوتش رو در اورد و با غ میکه شهراد با خنده ن میبود یباز یوسطا

 درخت کاج ... از عمد با فاصله یبرفا یردالن رد شد و افتاد روسر ا یاز رو ادیبوت شهراد هم با فاصله ز میبرفا و ن یرو



 

 

شده  -... شهراد گفت :  یناجوانمردانه نجنگ گهیتا د یش یخونه آدم م یکفش رفت یآخ آخ ... حاال که ب -و گفت :  دیبود! اردالن خند زده

به درخت کردم ... از درخت باال رفتن  یاونا نگاه یو بحثا خوندنا و جر یتوجه به کر یکنم ! ب یکفش برم خونه تو رو نفله م یباشه کال ب

 برام مثل آب خوردن بود. فقط

 کردم. با یم دیکار مف هیوقتا  یبعض دیتوجه به برفا کفشام رو در آوردم، باالخره منم با یآوردم. ب یکفشام رو در م دیبا

 ن،ییپا دمیپر یم عیسر دینبود، اما قطور هم نبود و با یبلند یلیباال ، درخت کاج خ دمیخودم رو از درخت کش یچاالک

 به سمت اردالن و دمیچرخ نیزم یرو دیکه پام رس نی. همنییتنه سر خوردم سمت پا یاز رو عیرو برداشتم و سر کفش

 -قدم جلو اومد و گفت :  هیچتونه؟ !! شهراد  -موندن به من! با انگشت اشاره دماغم رو خاروندم و گفتم :  رهیبا دهن باز خ دمیو د شهراد

... اردالن هم اومد جلو و زد سر شونه شهراد و گفت  ارمشیخوب کفشت افتاد اون باال رفتم ب -!  ؟یچ یباال برا یتو؟!! از درخت رفت یخوب

االن همون حس  قایدق -چشم از من برداره سرش رو تکون داد و گفت :  نکهی! شهراد بدون ا میرو دار جینقش هو نجایمن و تو ا ایگو -: 

 ره نوک درخت کفش یدختر م هی میکن یم یبرف باز میسادیوا نجایرو دارم! من و تو عنر عنر ا

حرف  نی... به دنبال ا ی... بسه برف باز گهید میرو بساز مونیآدم برف نیایبابا! ب الیخیب -باال انداختم و گفتم :  ی... شونه ا نییپا ارهی یم

 بدون پاشنه م رو پا یبوت ها میپالتوم و ن یبایج یم در آوردم و کردم تورو از پا سمیخ یجورابا

 بودن ... خم شدم دو تا گلوله درست کردم ، نشونه رفتم به سادهی... اون دو نفر هنوز همونطور مات سر جاشون وا کردم

 قلب اردالن زدم ... داد هر دوشون بلند شد ... غش غش یرو تو یقلب شهراد و دوم یرو تو ی، گلوله اول سمتشون

 میشد ی! هر دو به سمتم اومدن و به سرعت مشغول درست کردن تنه آدم برف میبرگرد دیشد با رید گهید نیزود باش -و گفتم :  دمیخند

 : دمیاردالن رو کنارم شن یه صدارم کله شو بسازم ... غرق جمع کردن برف بودم ک یمن م -... شهراد از ما فاصله گرفت و گفت : 

خواستم  یراستش م -سرش رو تکوند و گفت :  یرو یداشت با هام ... با دست برفا یبه طرفش ... فاصله کم دمیسارا خانوم ... چرخ -

 یاون روز ... دست من و شهراد نبود! دستور بود از باال ... م انیکنم ازتون بابت جر یعذرخواه

که االن هستم نرسوندم  یینجایعمو منو نشناخته بود که شناخت! من راحت خودمو به ا ن،یفراموش کن -گفتم :  عی... سر نیدلخور دونم

 نیکه به ا

 پس ! نیایب -شهراد بلند شد :  ی... صدا نینداشت نیجز ا یدونم که شما هم چاره ا یهم پا پس بکشم! م یراحت

چته تو ؟  -ا تموم شده بود. شهراد رفت سمت اردالن و گفت :  بیتقر هیدرهمش زدم و رفتم سمت شهراد ، آدم برف افهیبه ق یلبخند

انداخت ، همه حرکاتش، حرف زدناش، خنده سرخوش گوشه لبش ...  یساسان م ادیپسر منو  نی... چقدر ا یشد یشکل چک برگشت

 انداختناش کهیت

اگه  -امشب ... دستاشو رو به آسمون باز کرد و گفت :  یجمع کن خودتو! چه خوشحال -گفت : کرد بهش و  یخصوص! اردالن اخم به

 ! پس لذت امروزیدون یخوب م گهینباشه ... تو که د ییفردا دیدارم! شا یچه حس خوب یدیفهم یم یمثل من بود

 ازش؟ یآره ... خبر دار -فت : کرد و گ ی... شهراد پوف هیارسالن خال یجا -زد و گفت :  ی... اردالن پوزخند ببر

 باز رفته پارک دانشجو؟ -کنن ...  تشیکه اذ نهیبا دوستاشه ... ترسم از ا -

شه و از  یانشاهلل که زود عمل م -کنن ...  یجا اتراق م هیره اونور ... هر بار  ینم گهیقبل که اونجا تا سر حد مرگ زدنش د ینه ... از سر -

بزنن ... شهراد  یکدوم قصد ندارن حرف چیموندم ... اما مشخص بود ه رهی... با بهت بهشون خ دوارمیام -...  نیش یخالص م انیجر نیا

 عوض کردن جو نشست یبرا

 هیخواست  ی... رفتم کنارش، دلم م دیسف دیسف یآدم برف هی! میکن نشیتزئ میهم ندار یکوفت چیه -و گفت :  کمونیکوچ یکنار آدم برف

 و بشه سمشیدفتر اشعارم بنو یکه بعد تو یشعر هی. مونیآدم برفشعر بگم مخصوص 



 

 

تو شب ساکت  -آروم گفتم :  رمیرو بگ رونیب دیکه از ذهنم پر یتیب نیاول یبتونم جلو نکهیو قشنگ. قبل از ا یشب برف نیخاطره از ا هی

از شعر  ارهی ی! پسر جماعت چه سر در مدنیخند یدهنم رو گرفتم! حاال بهم م یبا دست جلو عی، ته کوچه تک و تنهاست ... سر یو برف

 ! همه؟یو شاعر

 شهراد آماده کرده بودم که سرش رو با تعجب باال آورد و یها کهیت یفقط بلدن مسخره کنن آدمو! خودمو برا شون

... ذهنم به  یچیه -: و گفتم  یسر آدم برف یرو دمیو دستم رو نوازش گونه کش دنیخودم رو زدم به نفهم عی! سر ؟یگفت یچ -:  گفت

 رو تو ذهنم یخواستم مصرع بعد یکه زده بودم رو جمع کنم و هم م یخواستم گند یبود، هم م ختهیهم ر

گرد من  یچشما یبا تموم انتظارش چشم به راه صبح فرداست ... وقت -کرد :  جمیشهراد گ یبود که صدا ریذهنم درگ یبدم. حساب شکل

زد و  ی!! پوزخند ؟یاریسر در م زایچ نیمگه توام از ا -! آروم گفتم :  هویکنه  یطبع آدم گل م -و گفت : باال انداخت  یشونه ا دیرو د

 نیحاال دعوا نکن -بود جلو اومد و گفت :  ستادهیا یکنار هیرو دخترا قبضه کردن؟ !! اردالن که تا اون لحظه  ایدن اساتکل احس -گفت : 

نفر  هیبار با  هی! با تعجب نگاش کردم ... دوباره؟!! نه ... نه من طاقت نداشتم! من فقط  نیچند مرده حالج نمیبب نی... شعرتون رو کامل کن

 شعر گفتم و اون هم ساسان گهید

آدم  نیبگو که نشون بده ا یزیچ هی ی! ولیهر چند که فکر نکنم بتون -نه ... شهراد نفسش رو فوت کرد و رو به من گفت :  گهی... د بود

اونه! من به خودم  ادیب شیمن پ یتونه پا به پا یکه نم یدادم کس ینشونش م دیداره ... پسره ... ال اله اال اهلل ! با یقصد خودکش مونیبرف

 داشتم، مانیا

 ونیقلبش داره آش یتو دیعشق خورش -لرزون گفتم :  ی... از اعماق وجودم ... با بغض و صدا دمیبود ... آه کش هیواژه و قاف یکمپان ذهنم

 یم یباز یجلوش باز یو با برفا ریمن و شهراد در نوسان بود ... شهراد سرش رو انداخته بود ز نیسازه ... اردالن نگاهش ما ب یم

 عمرشو ببازه دیعشق با نیا یدونه پا ینم -رو به نفع خودم تموم کنم و شعر رو ببندم که گفت :  ی. حس کردم کم اورده خواستم بازکرد

 دیبدجود تکونم داد ... شا تشیبه پاش عمر رو باخت ... عمر رو ... عمر رو ... ب دیکه با ی... آب دهنم رو قورت دادم ... عشق

 ادیکردم به  یکه من داشتم دق م نطورینبود ... هم ایدن نیآوردم. شهراد انگارر تو ا یم مانیاون هم ا یها ییبه توانا دیبا

 یدست آدم برف یبه جا ی، تکه چوب دی... شهراد آه کش رهیگ یازش م شویدونه چتر آفتاب هست ینم -و گفتم :  دی! چونه ام لرزساسانم

 اومد یتق یدستاش، صدا نیتنش فرو کرد و سرش رو گرفت ب یتو

 رو گاریسرش رو بلند کنه س نکهیدراز شد سمت شهراد، شهراد بدون ا گارینخ س هیبه دنبالش دست اردالن همراه با  و

...  رهیم یم ییتنها یتو دیشه تو دست خورش یآب م -که از دهنش خارج شد گفت :  یظیزد ... همراه با دود غل یو پک محکم گرفت

 گارشیسکوت داشت س یرو شروع کنم اونم قصد نداشتم. تو یدیجد تیب گهیقصد نداشتم د م،یهمه مون سکوت کرد

 همراه میدادم تا بغض لعنت یآب دهنم رو قورت م یانداخت! هر چ یام مدرد ادیمنو  شتریدرهمش ب افهیو ق دیکشیم رو

 یسوزوند ... باد م یداد ... م یخراش م غیخواست که بره ... مثل ت یرفت ... نم ینداشت ... نم دهیفا نییبره پا باهاش

 شاد یدونم چقدر زمان گذشته بود که صدا ی... نم یخورد ... جا خوش کرده بود لعنت یاز جاش تکون نم یول کرد

 یاز دستم بر نم یکه من کار ادیان! دماغت در ن هیکه دم به گر یدختر کوچولوها شد نیا نیچته خانوم شاعر؟! ع -:  دمیرو شن شهراد

 جو رو یشوخ دفعه ... خواست با هیو حاال  دیبار یاالن از چهره اش غم م نینبود! تا هم یعیطب زشیچ چیپسر ه نی! ا ادی

 داداش جوون مرگم افتادم ... داداش ادی... بدتر  شیایساسان انداخت و لوده باز ادیبدتر شد! بدتر منو  یکنه ول عوض

هم  نیساسان ... نگاه اردالن و شهراد ب -:  دمیتازه تر شد ... بغضم شکست و نال ی... مهربونم ... داغم تازه شد ... کهنه که نبود ول زمیعز

 خرچ خرچ برف که یدستام پوشوندم ... صدا نیو صورتم رو ب نیتاب خورد ، نشستم رو زم

 ظیشهراد بغضم رو غل یزدم ، انگشتام سر بود، صدا یم خیاونطرفم نشسته بودن. داشتم  نطرفیدستم رو برداشتم، ا اومد



 

 

 ساسان انداخت ؟ ادیتو رو  یزیچ -کرد :  تر

 ساسان ادیهست که تو رو  یزیساسان انداخت؟! بهتر بود بگه چ ادیمنو  یزیچ ن؟یا گفت یم یم بند اومد، چ هیگر

 ن؟یدون یاز داداش من م یشما چ -زدم و گفتم :  یپوزخند نندازه؟

بود ... با تعجب نگاش کردم  ی... پسر فوق العاده ا یبراش دلتنگ باش یدونم که بگم حق دار یاونقدر م -و شهراد گفت :  دیآه کش اردالن

 ؟یشناخت یتو ... تو ساسان رو م -و گفتم : 

 یم یباهاش احساس راحت شتریو شوخ بود که از همه ب طونیش نقدریاز شاگردام بود ... ا یکیباشگاه ،  یتو -رو تکون داد و گفت :  سرش

 کردم،

 چیو ه یدونست یم -و گفتم :  دمیشه ... از جا پر یزود طعمه م ای رید دونستم یما .. م یچهره اش زنگ خطر بود برا ییبایبر اون ز عالوه

که در  یما در حد م،یاون ماجرا ما مقصر نبود یآروم! گوش کن! تو شششیه -!! اردالن اومد وسط و گفت :  ی!! آره لعنت؟ینکرد یکار

 میتوانمون بود به ساسان هشدار داد

روح داداش  -برفا و گفتم :  یرو دمیکه با ما صحبت کنه اون کار احمقانه رو کرد ... پا کوب یینگرفت! بعد از اون هم به جا یجد خودش

 ها بگه! بهیبه غر ادیکسش نگفت! ب نیزتریگفت؟! به عز یبه شما م ومدی یم یشده بود! چ یمن سالخ

 ! ساسان فقطهیمنه چه داغ نهیس یکه رو یداغ نیفهم ینم چی!! چرا؟!!! ه ن؟ی! چرا مراقبش نبودنیهست یک گهید شما

 یهمونقدر که تو ضربه خورد -بعد از پدرم بود ! شهراد هم از جا بلند شد و گفت :  دمیمن بود! ام ینبود ، همه کسم بود! زندگ برادرم

 که حاضر شدم یدوست منحصر به فرد بود. دوست هیمنم خوردم چون ساسان واقعا برام 

 کردم، اما ساسان عادت داشت یکس نم چیکه در مورد ه یبهش هشدار بدم! کارخاطرش خودم رو تو خطر بندازم و  به

 تر از ما بود، یحرفه ا یلی! باور نکرد!!! من براش مراقب گذاشته بودم، اما کار اونا خهیبخنده! فکر کرد شوخ یزیهر چ به

 یدور و بر خود طعمه استفاده م یاعتماد کنه از آدما یطعمه اصل نکهیا یبرا نکهیا یعنی -!!  ؟یچ یعنی -.  دمیاز مرگ ساسان فهم بعد

 ساده و یاز دوستا یکیکنن، 

 کردن و بردن. وگرنه ساسان هم اونقدر نیاون ساسان رو سوار ماش هیساسان رو قبل از اون گول زده بودن، به وس ابله

 وانیل هیدر اتاق داداشم رو باز کردم تا با  یوقت دمیمن چه کش نیدون یچه م -نبود که خودش رو ببازه ... هق هق کردم و گفتم :  پخمه

 امیآب برم سر وقتش و از خجالتش در ب

 هیرم  یمن م -... اردالن از جا بلند شد و گفت :  ومدی یکردم و نفسم باال نم یشما؟ !!! هق هق م نیدون یروبرو شدم ... چه م یچ با

 -که نذاشتم و گفتم :  رهیبازوم رو بگ ری. شهراد اومد سمتم و خواست ز امیا من بت نی، شهراد ببرش تو ماش رمیآب از اون دکه بگ شهیش

 یم رمیانتقامش رو نگ یتونم! من تا وقت یمسلم ا االن هم م ستادم،یپا ا یبعد از مرگ ساسان رو ی! وقتونمت یخودم م

 ... شک نکن ! ستمیپام با یرو تونم

 یفکر م یهر چ یببره ول نیخواست هر طور شده سکوت رو از ب یغرق سکوت بود، اردالن م نیبرگشت ماش ریمس یتو

 یساده زهرمار هر سه تاشون شده بود ... صدا حیتفر هیاون دو نفر رو آب کنه.  خیتا  دیرس یبه ذهنش نم یزیچ کرد

 یاون جو متشنج خالص شده ولبکشه که باالخره از  یاردالن سکوت رو شکست و اردالن خواست نفس راحت یگوش زنگ

... اردالن معلوم  دیالو ... ارسالن ... نگاه نگران شهراد هم به سمت اردالن چرخ -جواب داد :  عیشماره اخماش در هم شد و سر دنید با

 با درد بست و قهیکه چشماشو چند دق دهیشن ینبود چ

 ؟یدنبالت ... نگران نباش! فقط ... خوب ادیفرستم ب یاز بچه ها رو م یکی -گفت :  بعد



 

 

 ... فع ال نمتیب ی... مامی ی... منم م عیبعدش برو خونه ... سر -و گفت :  دیکش یقیعم نفس

تعداد عالف  هیطبق معمول!  -و گفت :  الیو یداخل فرع دیچیشده؟ ! اردالن پ یزیچ -:  دیپرس یرو که قطع کرد شهراد با نگران یگوش

که توقف کرد دستش رو جلو برد، گذاشت  نیزدنشون ... شهراد چشماشو بست و نفسش رو فوت کرد ... ماش ین ... کلرو سرشو ختنیر

 سر شونه اردالن و

 باهات؟ امیب -:  گفت

خبرم نذار ... جواب اردالن فقط بستن و باز کردن پلکاش بود...  یپس ب -بره دنبالش ...  یکی گمیمهم تره ... م نجاینه ... حضورت ا -

 رو باز کرد و رو به سارا که تا اون لحظه سکوت کرده نیشهراد در ماش

 ینم ریس ایدن نیا ی... کال تو دیسارا بازم نفهم یشو ... ول ادهیپ -شهراد و اردالن نبود گفت :  نیاومده ب شیو اصال حواسش به بحث پ بود

کنه! باهاش تند نباش  یکس کار ما رو درک نم چیحق داره ناراحت باشه ... ه -به شهراد انداخت و آروم گفت :  ی... اردالن نگاه نگرانکرد

رو دور زد، در سمت سارا رو که باز  نیشد و ماش ادهیبله چشم ... بعد پ -کاسه سر چرخوند و گفت :  ی... گناه داره ! شهراد چشماشو تو

 به شهراد نگاه کرد، شهراد با جیتازه تکون خورد و گکرد سارا 

خداحافظ ... جواب  -و آروم گفت :  دیاز اعماق وجودش کش ی... سارا آه میدیشو ... رس ادهیپ -و گفت :  دیکش یهوا خط یتو چشماش

قدمام سرعت دادم ... برف ها تا قسمت  دستامو بغل کردم و به میکه شد اطیحال بود ... *** وارد ح یاردالن هم به همون اندازه آروم و ب

 ساختمون به خاطر رفت و یورود

بودم ... داغون بودم. دوست  یخواستم بشنوم ... عصب یسارا ... نم -:  دمیپله ها بودم که شن یله و صاف شده بودن ... چند قدم بایتقر اومد

 یشد. دلم م یاون خونه نم یتو یبکشم ول غیداشتم ج

 توجه یکرد. ب یاوضاع رو بهتر نم نمیا یخواست خودمو بزنم ول یحرفا نبودم. دلم م نیآدم ا یکتکش بزنم ول خواست

که با همه توان  ییو با صدا دمیپاشنه پا چرخ ی... رو میحرف بزن ایتو به نفعته ... ب ینر ینجوریسارا ... ا -برم که باز صدام کرد :  خواستم

 افهیق نیشه از ا یکه باعث م یزینه ... در مورد هر چ -شماها؟ !  ی! سهل انگار؟یدر مورد چ -:  دمینره غر کردم باال یم ینداشته م سع

 -زد ، سرش رو رو به آسمون گرفت و گفت :  ی... در جا آروم چرخ نیهست تتونیآهان! بله شما فقط به فکر مامور -...  یایدر ب یبرزخ

موفقت کرده؟ تو اصال  نینه؟ هم یبرس نجایباعث شده به ا تیخونسرد نیهم -شدم و گفتم :  کیقدم بهش نزد هی...  یحاال هر چ

 ! تو خودترات! متاسفم ب؟یاحساس دار

شلوارش و  بیج یباال انداخت، دستاشو کرد تو یی! ابرو یزندگ یجا یکن یم یمردگ یاحساس مرده متحرکه ... دار ی... آدم ب یکشت رو

تذکرش  لینبود ادامه بده ... دل یازی! ن شششیه -گفت :  عیبا ساسان ... سر یبذار یچطور تونست -!  ؟یچ گهیه! دبه ب -با لبخند گفت : 

 -شم ... چشماشو گرد کرد و گفت :  یمنتقل م ی... من به زود ستین یازیبه تو ن گهید -و گفتم :  دمیکش ی... آه نستمدو یرو خوب م

 به کجا؟

 -! با تعجب گفتم :  ؟یکن یم یزندگ ینجوریتو کال ا -زد و گفت :  یکه بعد از اونجا برم اونور آب ... پوزخند ییدونم ... به جا ینم -

 ! چشمامو گرد کردم و گفتم : ؟یاحمق ؟ی! ساده ا؟یقدر راحت نیهم -!  ؟یچ یعنی

 کردم یغلط هیراحت بشه  المیخ ارمیرو با ناخنام در ب یکیتو  یرو بزنم چشما یهمه چ دینکن ق یکار هیشازده!  نیبب-

 رونیب یگاری، س بشیج ی... دست کرد تو یبرام ... ول یکردم دوست یشم ... تا االن فکر م یذره آروم م هیها! تو رو هم بکشم  باالخره

 زدم و عقده ها رو با یزدم ... نفس نفس م یو روشن کرد ... نفس نفس م دیکش

 شد ... باعث شکنجه یشد ... باعث درد م یرفتنش باعث زخم م نییباال و پا نیفرستادم ... ا یم نییو بازدمم باال و پا دم

 ادیز یگاریزد ... س گارشیبه س یظی... پک غل میدی! که چه کشدمیبره که چه کش ادمی دیآورد که نبا یم ادمی...  بود

 شد و اخماش ی... با هر پک چشماش بسته م بکشه گاریس یبودم که اون مدل دهیرو ند یتا به حال کس یبودم ول دهید



 

 

...  یاز ساسان نامه دار -تونستم حس کنم ... بعد از دو پک محکم گفت :  یمن هم م یبودن پکاش رو حت طیرفت ... غل یهم م در

 . آبدهیخودم از دهنم پر یافتاده تو حرفا ادمیبعد  دهینامه ساسان رو فهم انیرفت از کجا جر ادمیلحظه  هیدرسته؟ ! جا خوردم. 

 گردونن. اون نامه از یبه من برش نم گهید فتهیب یدونستم نامه ساسان دست کس یم یرو قورت دادم به خوب دهنم

 مونده بود ... رفتم سمت یکه ازش برام باق یزیچ نیدست خط ساسانم بود ... آخر نیبرام با ارزش تر بود. آخر جونم

 وانهیسارا! آخه د یشد چارهیبخونمش ... ب دیبا -! اون از من خونسرد تر گفت :  ؟یکه چ -م ... گفتم : کردم خونسرد باش یو سع استخر

 دهن رو یجلو ینبره ! چطور نتونست ییاز اون نامه بو یوقت کس چیمگه قرار نبود ه

 فاتحه اش خونده یچیشد؟ ه یم یتونستن به عنوان مدرک استفاده کنن ... بعدش چ یاز نامه م سایمسلما پل ؟یریبگ

هم از فاصله  نوی... درست پشت سرم بود ... ا دمیقدماش فهم یشه ... اومد سمتم، از صدا ینم -... آب دهنم رو قورت دادم و گفتم :  بود

کم  ... داشتم نمشیتونستم بب یسمت چپم ... م یتونم بدونم چرا؟ ! از گوشه چشم نگاش کردم، پشت سرم بود ول یم -:  دمیصداش فهم

 یمآوردم. حس  یم

دم ... خطاب به خودم  ینشونش نم یاحد چینامه ساسانه ... به ه تیاون نامه مثل وص -خوان از عشقم جدام کنن، گفتم :  یم کردم

 که اون یعاجزانه ساسان توش بود ... درسته که من کار یتقاضا نینوشته شده ... واقعا هم خطاب به من نوشته شده بود ... آخر

که هست تو رو  یاون نامه هر چ -رسوندم. شهراد گفت :  یداشتم به روش خودم اون رو به خواسته اش م یبود رو نکردم، ول خواسته

 ... نجایکشونده به ا

 ؟یخوب که چ -نبودم ...  ایمنم کوتاه ب یبود ... ول یقو شیسیبود و شم پل شی... اون پل دیفهم یم دیتعجب نداشت! با یجا ادمیز

 یترسوندو مگه چقدر م یمنو م نیصداش نبود. هم یتو یاز لطافت و صبور یخبر گهی... د نمشیبب دیبا -تحکم و عامرانه گفت :  با

 تونستم جلوش مقاومت کنم؟

 دیفهم ینگاش کردم ... انگار نم هیبه سمتش، چند لحظه عاقل اندر سف دمیبرخورد کنم، چرخ یا گهیکردم جور د یسع

 نیکار هم نیاون لحظه بهتر کردم،یفرار م دیشه ... با یگفتم نم -شدم، راه افتادم سمت در خونه و گفتم :  الشیخیگم ! ب یم یچ من

 بود. من تو فکر در رفتن بودم و اصال حواسم به عکس العمل اون نبود

 حساس نیبود حسمو! ا دهیکرد، فهم زیباال ... چشماشو ر دمیمتر پر هیجلوم جا خوردم و  دیچیپ عیسر یوقت نمیهم یبرا

 ینه ! هر چ -! دستوره ... با عجز گفتم : ستیبه حرف تو ن -...  دیکوبیاعصابم سنگ م یکرد ... خاک بر سرت سارا ... صداش رو یم ترش

ر باال و نه ! سرش رو چند با -:  دمیوار نال یامشب ... طوط نی... هم شیاری یم -شد ...  یکردم ، اون خشن تر م یاصرار م شتریمن ب

 یهم لبخند نی... بعد از ا یاری یخانوم! م یاری یم -که انگار به خودش مطمئن بود گفت :  یطور یول میبا لحن مال نباریکرد و ا نییپا

 رهیو بهش خ ستادمیا اریاخت یتو فضا پخش بود .... ب گارشیزد و رفت سمت استخر ... دود س

 اش رو از گهیبود و دست د گارشیدستش به س هیکرد ...  زونیش رو آوتوجه به برف نشست لب استخر و پاها یب شدم،

 خودش شده بود. یایشد ... اونم غرق دن یکه از دهنش خارج م یحائل بدنش کرد ... نگاش به آسمون بود و دود پشت

 ... چشم ازش گرفتم و راه افتادم سمت ساختمون ... گاریکرد ... اون بود و آسمون و س یرو لمس نم ایدن نیا گهید انگار

توجه بهشون به کارم ادامه دادم ... جز غر  یبسه ساها!!! اه ! ب -از پشت سرم بلند شد :  یی... صد و دو ... صد و سه ... صدا کیصد و  -

 نداشتم. انواع و یا گهید حیتفر یبلد نبودن! منم جز طناب باز یزدن کار

 حرکاتم دیشا نکهیتوجه به ا یرفتم و ب یم یکردم! ضربدر یرو بلد بودم و باهاشون عشق م یطناب باز یمدل ها اقسام

صد و چهل ... صد و  -دادم :  یتوجه داشتم به کارم ادامه م یاما ب ختیر ی. عرق از سر و روم مکردمیآزاردهنده باشه بپر بپر م هیبق یبرا

 طناب رو ول کردم و عیگردنم پخش شد. مو به تنم راست شد و سر یو نفس داغش تو دیچیاز پشت دور کمرم پ ی... دست کیچهل و 



 

 

! چندش ! یااا! ول کن منو! مگه خودت خواهر مادر ندار -مشت و لگد پروندم و گفتم :  امکیس دنی. با ددمیفرا بنفش چرخ غیج هی با

شه نگه داشت ... دستمو تو هوا تکون دادم  یم ینجوریفقط ا تو رو -:  دیقدم رفت عقب، خند هیکنار، خودش هم  دیدستاشو کش امکیس

 یخودم بپر بپر م یدارم برا سادمیگوشه وا هیکا ره کار شما دارم آخه؟  ی! چ نینیمنو بب حیتنها تفر نیباش هچشم داشت -و گفتم : 

 پنجره هینخوره. پشت سرم  واریکه نابم هم از پشت به د ییجا هیبودم،  ییراینقطه پذ نیتر یگوشه ا یهم تو قای! دق کنم

 امکی! سیببرم اساس ضیکنم و به قول خودم ف تیطناب زدن آسمون رو هم رو نیتونستم ح یبود که م یسرتاسر

 ن؟ینیرو بب یمنو کام حیتفر نیجونت چشم دار ازیمگه تو و اون ن -به کمر شد و گفت :  دست

 -به سر و گردنش داد و گفت :  یقر ارهیبلند ! خواست ادامو در ب ی، با صدا، نصف شب  نیکن یترسناک نگاه م لمیف نینیش یشما م -

و  دیاز جا پر هویولو بود  ونیزیتلو یکه پا اریبه اون در ... کام نی! ایپر یم نییرو اعصاب من باال و پا یشما هم در طول روز مدام دار

بلندتر از  نباریو ا دی!!! چشمامو گرد کردم که دوباره از جا پر ؟ید یچرا پاس نم یتف تو ذاتت احمق!! خوب تو که عرضه ندار یا -گفت : 

که  نیکن یکارا رو م نی! همسادهیمادمازل وا نجای! ارای! در دهنتو گل بگیهو -:  دمیکش غیعمتو ... !!! هند بود داور ....!!! ج -قبل گفت : 

 هی! میمحترم برن استود بانوانذارن  ینم

و تخمه  ونیزیتلو یرفته بود تو یگم! هشت چشم یم یمن چ دیشن یکه اصال نم اری! کام ستیمحترم ن یوجود شما نر ها شعور تو جو

 یچپ چپ امکیشکست. س یم

 کرد و گفت : نگام

 نیهم نینداره ، اول آخر همه ع یریبگم که رو مردا تاث دیبا ینطوریحرفا نداره! در اصل ا نیبالنسبت و ا -!  ی! دور از جونیبال نسبت هی -

توجه به جفتشون راه افتادم سمت  یکردم و ب ی!! بزن !!! پوفگهیبزن د -و گفت :  دیتوجه به جر و بحث ما باز از جا پر یب اری... کام

 ییبه سمت راست، انتها لیمتما یدرست روبروم بود، کم خونه،آشپز

 هم نبود. آشپزخونه اپن کیکوچ یبزرگ نبود ول یلی، خونه مون خقسمت سالن . سالن خونه حدودا شصت متر بود نیتر

 نبود . مطمئن بودم تو اتاق در حال ازیو ن الیاز ناز یداد. خبر یبه خونه روح م یو نارنج یبا ست چوب قهوه ا مجهزمون

 ایدن نیتو ا یچیکردم ه یوقتا فکر م یها نبود. بعض یواد نیتو ا الیزد، ناز یخر م ازین شتریهستن، البته ب یخرخون

 ینه ناراحت بود نه خوشحال. بعد از رفتن اون م ی، ول گهید یمنتقل بشه جا ینداره ... قرار بود به زود تیاهم براش

 نیدونستم ا ی. البته م میبکن میبه هم نداشت دنیجز پر یدر اصل ما چهار تا سگ و گربه! که کار ایما چهار نفر!  میموند

 ریدونه سطل ماست برداشتم و گرفتم ز هیرسم خونه ما بود.  نیشن، ا یم نداره و بازم بهمون اضافه مچندان دوو تیوضع

به زحمتت  ی! دستت درد نکنه! راض؟یغذا بپز یخوا یم -و گفت :  دیسرک کش امکیآب سرد ... گذاشتم تا سرش پر بشه ... س ریش

 تیترب یب -... چشماشو چرخوند و گفت :  ستمیبرو بگو عمه ت برات غذا بپزه! نوکرت که ن -براش در آوردم و گفتم :  ی... شکلک میستین

 سطل هیدر آوردمش،  ریش ریولو شد ... سطل پر شده بود. از ز اریمن عقب گرد کرد و رفت کنار کام هتوجه ب ی... بعد هم ب

 یورود ی. اتاق ها درست روبرورونیهم از اتاق اومد ب ازین رونیکه از آشپزخونه رفتم ب نیاز خشم اژدها!!! هم پر

 من دنیبا د ازیمتر. ن ستیحدود ب یزیاندازه! هر کدوم چ هیاتاق  هیو اون سمت سالن بودن، سه در کنار هم،  آشپزخونه

 بهش یتکون داد، چشمک نیبه طرفبشم و سرش رو  الیخیخبردار شد کجا چه خبره ! با چشم التماس کرد ب شصتش

 یطرف اون لنگا هی اشونیمشغول تخمه خوردن بودن. همه گند کار لکسیرفتم سمت پسرها ... کامال ر الیخیو ب زدم

 سخوت واسه کاناپه یحرکت چندششون. دلم م نیهر روز با ا دنیکش یرو به گند م زیطرف ... م هیشده شون هم  دراز

 کردم کاناپه رو بشورن ! یخوش کردم که بعدا وادارشون م نینبود! دلم رو به ا یاما چاره ا مون،یکرم قهوه ا خوشگل



 

 

 شدن سطل آب یبرگشتن همان و خال یمتوجه من شد و برگشت ول امکیپشت سرشون اول از همه س دمیکه رس نیهم

 بازم دهنش باز یجا خورده ول کمتر ادیبه روزشون ب یبود قراره چ دهیا فهم بیکه تقر امکیسر جفتشون همان! س یرو

 همون جور سر جاش خشک شده و دستاش از اریمونده بود. برعکس اون کام رهیگرد شده بهم خ یو با چشما مونده

 شه! بچه م توهم زده بود ... یو داره غرق م ایشد انگار افتاده تو در یدهنش باز و بسته م یباز مونده بود. جور نیطرف

 الک زده دستش یو مشغول فوت کردن ناخنا رونیهم از اتاق اومده ب الیهم بلند بود ... ناز ازیو ن الیخنده ناز یصدا

 : دیغر نیکاناپه و خشمگ نوریا دیزودتر به خودش اومد، پر امکی. س بود

 رسم، رفتم جلوتر وبت نکهیباال انداختم و بدون ا یداد، شونه ا یساها ساها کردنش با خشم سرش رو هم تکون م نیساها! ساها ! در ح -

که به  اری... تا چشت دراد ! کام ستیکه ساها ن رهی... ساها انتقام نگ یمنو حرص ند یخواست یکه هست ... م نهیهوم؟! چته؟! هم -:  گفتم

 برام یکنن. ول یدونستم جفتشون االن رم م یخودش اومده بود از جا بلند شد، چشماش پر از غضب بود، م

 شرتش رو یبا حرص و حالت پر از انزجار، با دست ت اریسر به سر گذاشتن با اونا برام عادت بود. کام ییجورا هینبود.  مهم

! گفته باشم دستتون به من بخوره ...  دینیبب -قدم رفتم عقب و گفتم :  هی!  یساها گور خودتو کند -از بدنش فاصله داد و گفت :  یکم

بتونم فرار کنم اول  نکهیکرد و قبل از ا امکیبه س یاشاره ا اریهاتون ... کام قهیتو  زمیر یخالص م خی گهی!! نخورده ... دفعه د؟یچ

 دیهم پر اریسمت من و به دنبالش کام دیپر امکیس

 شد ینم لیدل ینبودن ول کلیهم درشت ه یلیدختر و اونا دو تا پسر! درسته که خ هیگرفتنم! من  ییکاناپه و دوتا نوریا

دستاشو حلقه کرد  امکی! س نمیبب نیولش کن -جلو اومد و گفت :  ازیشد ، ن ینم یکردم هولشون بدم ول ین! سعتر از من نباش یقو که

نقشه بهتر دارم براش ...  هی! نمیبب ارشیب -و گفت :  دیدستم رو کش اریخوام خفه اش کنم !!! کام یولش کنم؟!! م -دور گردنم و گفت : 

داده  هیتک الیخیب الیکردم ... ناز یبدتر م دی! اصال خوب کردم باهاتون! بانیهم ندار یجنبه ها! جنبه شوخ یب نیولم کن -:  دمیکش غیج

 تونست تکون بخوره! کل ینم گهید دنیافتاد به خند یم یکال وقت د،یخند یو م واریبود به د

 امکیو س اریدست کام یز توکرد دست من رو ا یم یو سع دیخندیهم غش غش م ازیشد انگار بچه م! ن یشل م بدنش

 اون راهرو بود و من یو حموم تو ییکنار آشپزخونهف دستشو یسمت راهرو دنیشد .. منو کش یموفق نم یول ارهیب در

!!! اونا هم  نیکنم!!! گفتم دست از سرم بردار یجفتتونو تو خواب خفه م -:  دمیکش غی. جادیقراره چه به روزم ب دونستمیخوب م  یلیخ

 در حموم رو باز کرد و برام ابرو امکی. سدنیکش یو با همه زورشون من رو م دنیخند یداشتن غش غش م

. دنیخند یهم هنوز داشتن هر هر م اریو کام امکیحاللم کن ! س -گفتم :  ازیدار به خودم گرفتم و رو به ن هیگر افهیباال، ق انداخت

داد ...  یهل م نیو ا دیکش ی، اون م رونیب اریتو حموم بود و کام امکیو سفت سر جام موندم ... سدستامو به چارچوب در حموم گرفتم 

 ی! خنده قدرتم رو کم ممشد نخند یکاش م

 نداشت، یا دهیاما فا اریسمت کام یکی امکیسمت س یکیپروندم،  یجفتک هم م هیتقالها  نیا نیب ی... هر از گاه کرد

 سرم ... بگم سکته کردم کم گفتم! بدن خشک من یرو باز کردن رو خیدوش و آب  ریز دنمیتا به خودم اومدم کش چون

 ... با دیتو دهنم ماس غیرفتم! نفسم بند اومد و ج شیقرار گرفت و تا مرز سنکوپ پ خیدفعه مورد خجوم قطرات آب  هی

 من خنده م بند اومده بود، یول ،دیخند یکه روبروم بود، هنوز داشت م امکیمونده بودم به س رهیگرد شده خ یچشما

 محکم گرفته بودم و اریکام یتو تنم نمونده بود ول یجون گهیزد، د یم خیخواستم خودم رو بکشم کنارف بدنم داشت  یم

 بلکه دلم خنک بشه! امکیجفتک بپرونم تو شکم س هیتونستم  یکرده بودم که نم خی نقدریداد تکون بخورم . ا ینم اجازه



 

 

تونم تکون  ینم گهیهم که مطمئن بود از زور سرما د اریچسبه نه؟ !! کام یدوش دو نفره م -شرتش رو در آورد و گفت :  یت امکیس

 و همراه چشمک اونم امکیبخورم، ولم کرد، رفت سمت س

 -تک زدنشون و داد زد : که تو دستش بود شروع کرد ک یتو و با جارو دست دیپر ازیسه نفره ... ن دمیشا -شرتش رو در آورد و گفت :  یت

پشت  واریحال کمرم رو چسبوندم به د یتو نوبت !! من ب نینی... واسه دوش گرفتن بش گهیبسه د نیکرد سشی! خای! رواننمیبب رونیب نیبر

 رون،یکردم، گم شن ب یهم بستم ... فقط داشتم دعا م موسرم .. چشما

 همونجور لخت با هر هر خنده زدن از حموم اریو کام امکیو منگ بودم . س جیبکنم. گ یچه غلط دیدونستم با ینم اصال

 کرد، آب رو اون گرم یبا خنده نگام م ازیدفعه آب گرم شد ، چشمامو باز کردم، ن هی. دمیاز صداشون فهم نویو ا رونیب

 لبخند بزنم ... *** شیبود ... فقط تونستم در جواب خوب کرده

نق نزن تنبل بانو! پاشو  -پر از خنده ساسان اومد :  یشد و صدا دهی... پتو از روم کش ادی یخوابم م -غر زدم :  بالش و ریفرو کردم ز سرمو

که  نی!! صخره؟ !! هم؟یگ یم یچ -از پلکامو باز کردم و گفتم :  یکی!  ؟یبخواب یری!! بگ؟یکه چ یکرد یصخره نورد نهمهی! انمیبب

از رو  دیبا یکن یهم صخره نورد ینه تنبل جونم ... بخوا -حرکت از تخت بلندم کرد و گفت :  هیدستمو گرفت و با  دید موباز یچشما

 ورزش! نی... از اول گفتم مخالفم با ا یرد بش نجانبینعش ا

 یکه م نطوریتو رگ ... خنده م گرفت و هم میتوپ بزن ونیقل هی! اون باال ماالها  میاستفاده کن یصبحگاه یاز هوا میفقط بر میخوا یم

اون  -رفت سمت کمد من و گفت :  شیشگیبه خدا تو دو تا تخته ت کمه ساسان ! ساسان طبق عادت هم -رفتم سمت در اتاق گفتم : 

 در گفتم : یلحظه آخر سرمو دوباره کردم داخل اتاق و از ال رونیفرشه که دو تا تخته اش کمه ! رفتم از اتاق ب

همو  یلباسا میعادت داشت شهی، هم میتر از چشم به هم زدن آماده شد عیخوره ... سر یوه نمساسان ، رنگ روشن برندار به درد ک -

 هم دیخر یتو ی، حت میکرد یانتخاب م

 یو آب یدار چسبون سرمه ا پیبافت ز هیانتخاب کردم با  یشرت سورمه ا یت هیاون  یمن برا م،یهمراه هم بود شهیهم

 انتخاب کرده بود با یسرمه ا یمانتو هیمن  یکردم!! اونم برا ی... بهش افتخار م یسورمه ا نیهمراه با شلوار ج کمرنگ،

 . رونیاز خونه ب میزد ییمخصوص کوهمو هم برداشتم و دو تا یو قرمز، کوله پشت یو شال سورمه ا یشلوار سرمه ا هی

 بخره ، چقدر یک مشکهاچ ب هیکم هم کمک مامان  هیخودش و  یتازه تونسته بود به کمک پس انداز ها ساسان

 یلیخ تونستیکردم. البته ساسان م یم یوقتا به اون پاره آهن هم حسود یدونست! بعض یداشت فقط خدا م دوستش

 مخصوص خودش رو دیرفت ... عقا یبار نم ریعنوان ز چیبه ه یبهتر بخره، ول نیماش هی دیشه ادیبه کمک وام بن راحت

راحت گفتم :  یلیاخمات رفت تو هم ... خ هویچرا  نمیخوب شاهزاده خانوم ، بگو بب -:  دیو ساسان پرس میشد نیسوار ماش یی. دوتاداشت

... خنده اش گرفت، قهقهه زد، از همونا که  رونیزنه ب یاز چشمات قلب قلپ قلپ م یکن یشه ، نگاش که م یم میحسود نتیبه ماش -

 ... نمشونیبب شهیهم یولکه حاضر بودم جونم رو بدم  ناعاشقش بودم. از همو

 رهیکه د فتیاوال راه ب -من ! اخم کردم و گفتم :  یحسود کوچولو -و گفت :  دیدستش رو جلو آورد، گونه مو کش د،یخوب خند یوقت

 نیبدونهمه اش واسه دو سال ناقابل؟!! قابل  -نوبت اون بود که اخم کنه و گفت :  نباری! ا یتر کیزنه ، دوما شما کوچ یاالن آفتاب م

 گهیخواستم دو روز د یکردم چطور م یحسادت م نشیکه به ماش ی... من شیمخمور آب یچشما یبرا دیلرز یشاهزاده خانوم ... دلم م

 شهر نیذاشتم از ا یشم ... اصال م یم یدونستم بد خواهر شوهر یزن رو کنارش تحمل کنم؟!! چطور؟ !! م هی حضور

دهنتو ببند ! الزم  -تو بازوش و گفتم :  دمی! با اخم کوب رم؟یم یدارم م ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا -رفتم ! ساسان راه افتاد و گفت :  یم

خوامت ... دستامو تو هم  یباز م یهم باش یوحش -اش مالش داد و گفت :  گهی... با خنده بازوش رو با دست د یاصال حرف بزن ستین

گفتم  یطرفش و با حواس پرت دمیبگو ... چرخ -گفت :  نکهیسکوت بود تا ا نمونیب یشدم، چند لحظه ا رهیخ رونیبه ب شهیش ازتابوندم و 

 نگفتم ! یزی! من که چو؟یچ -: 



 

 

 حق یچیکن کنمش! ه شهیجا ر نیخوام هم یکنه رو بگو ... م یکه ذهنت رو داره سوراخ م یزیاون چ یدونم! ول یم-

ساسان  -اراده گفتم :  یجز درسش مشغول باشه ... لبخند نشست کنج لبم و ب یچیبا ه دیشاهزاده مارو دلخور کنه ... ذهنش نبا نداره

زد و گفت :  یکنم؟ ! ساسان لبخند محو یدق م یمن از حسود یریکه زن بگ گهیدو روز د یذار یمن م یبه الال یل یل نقدریا یگ ینم

 یمنم! بعض رهیبم رتیو غ یاز حسود دیکه با یخانوم؟!! کس یده آخه آبج یساله زن م کیو  ستیپسر ب هیبه  یک -

 درد من بدتره ... نیشن؟!! بب ینم یرتیداداش غ هی! اوووف! چطور بقیروز تو شوهر کن هیتونم هضم کنم که  ینم وقتا

هم بوده ! چشمامو گرد  یره ساسان یم ادتیاصال  یر ی.. م یسارا خانوم یکن یزودتر از من ازدواج م یلی... خ یبزرگتر هم هست تازه

تونم؟  ی! مگه منطورمیپس شک نکن که منم هم -و گفت :  دیمن محاله تو و مامانو تنها بذارم ... گونه م رو دوباره کش -کردم و گفتم : 

جاش  نیشه ... تا هم یم داشیپ هوی!  گهیشقه دع -و گفتم :  دمی... خند گهید یبانو هیخونه تنها و بچسبم به  هیبذارم تو  ودو تا بانو ر

 نفرو واسه خودت دست و پا هیکه  یعرضه بود یب یلیهم خ

 بایچهره ز نینداره ... از صدقه سر ا یعرضگ یبه ب یربط یعرضه هم شدم! ول یدست شما درد نکنه!ب -... باز لبخند زد و گفت :  ینکرد

 دیتو شونه اش ... اونم خند دمیو کوب دمیاش رو مرتب کرد، خند قهیبه غبغب انداخت و با دست  یباد دیکه رس نجایکه خدا داده ... به ا

برابر اصل مامان  ی... ساسان کپ یگ یدروغ نم یعنیتکون دادم که  نی... سرمو به طرف یگ یگم؟! بگو دروغ م یدروغ م -ادامه داد :  و

 با یفرق هی! اما ییبایبود! به همون ز

 کرد یکه آدمو وادار م یبیجور عج هیبود ...  یساسان وحش ییبایمامان همراه با مالحت بود اما ز ییبایز داشت، مامان

 شتریبره به جنگ با چشماش ... خوش به حالش، چهره من برعکس ساسان ب رهیبگ میبشه و تصم رهیها بهش خ ساعت

 بهره یآنچنان ییبایسوخته ... کال از ز ینه چندان درشت قهوه ا یمعمول ی، چشما یپر و مشک یپدرم بود ... ابروها هیشب

 ! هر وقتستمیداده بود بگم خدا رو شکر که زشت ن ادمی شهیبابا هم ی! ول یشد بهم گفت معمول یم شترینداشتم! ب یا

و ... بابا چپ چپ نگاش  یمور یو ... حور بایشمام بله! زشت و ز یآره حاج -...  یکرد به مسخره باز یگفت ساسان شروع م یم نویا بابا

 هشیفقط با نگاه تنب شهیانداخت و بابا هم یم کهیداد ... ساسان به بابا ت یکرد و سرشو تکون م یم

ها دست از سر مودار  یدخ نی، ا بایز یچهره بس نی! به لطف اگهیآره د -ساسان از فکر بابا خارج شدم :  ی. اخالقش بود ... با صداکردیم

 نیدارن که! اما به نظرت من همچ یمن بر نم

 که بره سر وقت ناموس مردم؟!! آره شاهزاده رتهیغ یب نقدریکرده ا تیترب یکه حاج ی! پسرم؟ی! من اهل دختر بازم؟یآدم

 خانوم؟

واسه  میخانوم دار یآبج هیبه وقت خودش ... االن اونم  -بود ...  یشگیعشق هم هینگفتم، منظورم  نویمن ا -رو گره زدم و گفتم :  ابروهام

 پسر هیخوام . مگه  یهم نم گهید یچیارزه و ه یم ایدن هیمون 

 درد دل کنم ... خوب یبگردم، بخندم، حرف بزنم، گاه رونیخوام خوش باشم برم ب یکه فقط م یکیخواد؟ من  یم یچ

 رو یدو روزه م کس حاتیتفر یکه برا ستمین یهم جنس خودمم هستن! من آدم یرو با تو دارم ... دوستا نایهمه ا من

 همونطور که یداشته باش رتیرو طرفت غ دیبا د،یمونده! گفت ساسان اگه دلت لرز ادمیخوب  یکنم. حرف حاج چهیباز

 شد امانت خداست توهم مال تو  یمال تو نشده امانت باباشه دست تو و وقت یتا وقت یبدون دیروش داره ... با باباش

 ی... ول ستمیرم ... مطمئن باش مرتاض ن یم شیپ ی... من رو اصل حاج یمراقبش باش دیتو ... مثل چشمات با یدستا

برادر من! تو زن  گهیگم د یم نویخوب منم هم -... با اخم گفتم :  یکنم خواهر ی... هر وقت وقتش بشه ازدواج م ستمیو ول هم ن شل

بگم ... مطمئن باش  نویخواستم هم یکه نطق بنده تموم بشه ... م یذار ید نم -من ... ساسان با لبخند دستمو گرفت و گفت :  یریبگ

 بازم تو تاج نممن ازدواج هم که بک



 

 

 یجا شهیتو رو پر کنه ... تو هم یتونه جا یکس نم چیوقت ه چیباور کن! ه نویسارا ... ا ی... تو همه کس من یسرم

شدم، اونم زل زد به من و  رهیوقت! باشه؟ !! بدون حرف بهش خ چیشه ... ه یاز محبتم نسبت به تو کم نم یو من ذره ا یرو دار خودت

سرگرم حرف شده  نقدرینوکرتم ... ا -باورت دارم ... دستمو فشار داد و گفت :  -و گفتم :  دمی... خند میبگو باشه تا تصادف نکرد -گفت : 

 ری. مس میشد ادهیرو پارک کرد و پ نیساسان ماش م،یدیرس یک دمیفهمن صالکه ا میبود

 بود بینسبتا کم ش یخاک ریمس هی یسنگالخ ریقبل از اون مس یو سخت بود ول یسنگالخ یشد گفت کم یم شیانتخاب

 من تشنه مه ساسان ... -و گفتم :  ستادمیکه ا میبود یتا اواسط دامنه کوه امتداد داشت ... وسط جاده خاک که

جلوم و بازش  دمشیکوله رو آزاد کردم، کش یاز بندا یکی..  گهی! بر دار بخور دست؟یخوب مگه تو کوله آب ن -و گفت :  ستادیجا ا سر

 ؟ یتو آب برداشت -کردم، همزمان گفتم : 

قلم رو  هی نیهم -از گشتن کوله دست برداشتم و با اخم گفتم : ...  ینکن! کوله رو تو بست یشوخ -شو در هم کرد و گفت :  افهیق ساسان

 کار کنم یبکنم! حاال چ دی... همه کارارو من با ینجوریهم شهیهم ؟یشد تو چک کن یرفت! نم ادمی

شدم ... ساسان با خنده  یشدم غر غرو هم م یخسته م یبودم وقت نطوریهم شهیباال ... خسته شدم ... هم امی ینم گهی! من د؟یتشنگ از

 یجلو اومد دستشو گذاشت جلو

خرم ... دکه صد  یرم برات آب م یرو موج غر غر اف ام؟! االن م ی! غر غرو! رفتششیه -و گفت :  رهیحرف زدنم رو بگ یکه جلو دهنم

 جا نیتر بود تو هم نییمتر پا

 یم یباشه؟! مگه کس یعنیحرفاش تکون داد  دییرش رو به نشونه تابار س هیو  دی... بعد آروم دستش رو کنار کش امی یمن االن م نیبش

 تونست در

 بود اشاره یکیکه همون نزد یباشه و بعد با دست به سنگ یعنیآرامش ساسان آروم نباشه؟! سرم رو تکون دادم  برابر

 اونجا ... سرش رو تکون داد و به سرعت عقب گرد کرد که بره آب بخره ... منم رفتم سمت اون نمیش یم یعنی کردم

 خودم بودم ... خدا رو شاکر بودم بابت داشتن ساسان، همه دوستام یتو حال و هوا یسنگ و نشستم روش ... حساب کهیت

 میهر وقت گوش نکهیگم ! ا یردن دروغ مک یوقتا فکر م یخوردن ... بعض یمن و ساسان غبطه م نیب یمیرابطه صم به

 گم یحفظ آبرو کنم به دروغ م نکهیا یکردن دوست پسر دارم و برا یگفتم داداشمه! فکر م یخورد با لبخند م یم زنگ

 دم دانشگاه دنبالم! ومدی یبود که ساسان م ییوقتا انی... اوج جر دمیخند ی... چقدر با ساسان بهشون م داداشمه

 دایافکار منحرفانه شون وسعت پ دنید یمن و ساسان نم نیب یشباهت چیه یو وقت ستادیا یراست م همه شون یچشما

واقعا ! سرم رو باال گرفتم و با تعجب به دو پسر روبروم نگاه  یکرده؟! چه پسر بد رید -...  یچیبرام مهم نبود ... ه یچیکرد و من ه یم

 ینبود، دو تا پسر معمول بیغر بیهم عج یلیکردم ... ظاهرشون خ

 رهیکه ساسان رفته بود خ یریتفاوت باشم و به مس یکردم ب یبود. سع بیعج یلیبودن خ ستادهیمن ا یجلو نکهیا یول

تو  دمیاول استراحت من بوده ... امروز د ستگاهیا شهیهم نجای! آخه انم؟یبش نجایشه من ا یم -جلو اومد و گفت :  شونیکی...  موندم

 ... با یجامو گرفت یاومد

آقا؟!!  یگ یم یچ -و گفتم :  دمیکه نشست کنارم از جا پر نیکاشته ! هم نجایکه تو رو ا تتیمسئول یمنتظر دوست پسر ب مینیش یم هم

که ارزش نداره ... پسره که دوستش پدرام صداش زده  نیپدرام! آخه ا میپاشو بر -و گفت :  دی... دوستش خند هیزیخجالت هم خوب چ

مونه! پنجولمون  یبچه گربه م نیکفش کهنه نعمت است؟! چشماشو نگاه! ع ابانیگن در ب یم یدینشن -بود از جا بلند شد و گفت : 

 نکشه ممد؟

 ... فتهین برسه و خون راه ببودم که ساسا نینگران ا یدونستم قدرت دفاع کردن از خودم رو دارم ... ول یم دم،یترس ینم



 

 

 هوا یکیکرد. به خاطر تار یکم استرس بهم وارد م هی نیشناختمش! عالوه بر اون هوا هنوز روشن نشده بود و هم یم

 گرفتم خودم برم سمت ساسان ... کوله م رو انداختم میدادن ... تصم یرو به خودشون م یشتریب یجرئت جسارتا دیشا

 یم نی... بب میزد یگپ م میا کجا؟! داشت -و گفت :  دیکه اسمش پدرام بود دنبالم دو ی، اون نییبه سمت پا دمیدوشم و راه رو کش رو

 یکاشته رو بکشم. م نجایکه تو رو ا یدر حقت بکنم و جور اون یلطف هیخوام 

جلوم و رخ  دیچیپ نباریکردم، ا شتریبچسبه ... آب دهنم رو قورت دادم و سرعت قدمامو  یکوه اومدن اصال نم ییکه؟! باالخره تنها یفهم

بهش بدم که  یجواب هیکرد، خواستم  یم نیداشت توه گهی!! د ؟یمن ناز کن یکه برا یهست یاصال! در حد نمتیبذار بب -به رخم گفت : 

 ساسان شدم یموعظه ها الیخیهم نونش بشه هم آبش . ب

 تونه براش مثل تو یکنه ! فقط سکوت م یاون حالشو م یگفته بود به پسر جماعت اصال جواب نده ! فحشم که بد که

 به دو! هنوز یکیو  یلفظ یبه دعوا دیکش یاوردم و آخر سر کار م یکم م شهیمن هم یو بس! ول نیباشه هم یدهن

 عقب خانوم ... سایشما وا -ساسان از پشت سرم مو به تنم راست کرد :  ینداده بودم که صدا یجواب

 دونستم یشده بود به پدرام ... م رهیو خ دیبار یتماس به ساسان نگاه کردم، از چشماش خون مو با ال دمیچرخ عیسر

 نشده بود، کال تو پر بود و استخون یعضله ا یلی... البته هنوز خ کلیشه ... ساسان قد بلند بود و درشت ه یدعوا م االن

 بار دعوا باهاش نره ... پدرام اول خواست ریز یشد کس یباعث م نیو نود بود و هم کیداشت. قدش هم  یدرشت یبند

 -:  دیو غر ستادی! ساسان رفت جلو ، رخ به رخ پدرام ا ؟یخانوم نیشما با ا -نگاه به ساسان کرد و گفت :  ی... چپ چپ ارهیدر ب یباز قلدر

 یتر زهیپسره ، دوست پدرام که اندام ر قهیکه گفت دستش رفت سمت  نوینگو ! ا یچیجوجه! حرف ندارم باهات بزنم ... پس ه نیبب

که دستم  دیخانوم تنها هستن .... ساسان چنان عربده کش نیا میدیما د نیباور کن د،یآقا شما ببخش -جلو اومد و گفت :  عیداشت سر

! خواهر خودت  رتیغ ی!! ب؟یانگشتش بزن یبه خودت اجازه بد دیتنها بود با یتنهاست که باشه! تو رو سننه؟! هر ک -رفت سمت گوشم : 

 هم

ساسان  یدونستم حساب کار دستش اومده، رفتم جلو ی!! پدرام دم سکته بود، قدش تا چونه ساسان بود، م ؟یخورد یگهو م نیا بود

 بازوش رو

پدرام  دهیترس یبه چشما رهیبه من نگاه کنه خ نکهی... ساسان بدون ا میبر ایداداش ... ب الیخیساسان جان ... ب -و آروم گفتم :  گرفتم

 دونستم آروم تر شده وگرنه یزد ... م ینفس نفس م

 ... زمیساسان ... عز -کرده بود، دوباره بازوش رو فشار دادم و گفتم :  ادهیمشت نصف صورت پدرام رو پ هیاالن با  تا

داداشم رو  رتیت همونجا رگ غخواس ی... گمشو تا لهت نکردم !! دلم م یهر -و گفت :  دیپدرام کش قهیدستش رو محکم از  ساسن

 تو داداشم نمرده رتیببوسم و تو بغلش حل بشم ... چه خوب بود که غ

 که دعوا بشه ... رونیب ایدنبال من ن یجور هیگه  یبهش م شهیکرد داداشش هم یم فیاز دوستام تعر یکی ادمهی...  بود

 تو افکارم غرق شده بودم نقدرینبود ... ا اسی قابل قساسان ... اصال یاصال حال حوصله ش رو ندارما! گفته باشم!! ول من

کردن؟ !  تتی!! اذ؟یسارا جان ... خوب -دستاش و گفت :  نیبه خودم اومدم که ساسان دستامو گرفت ب یپسرا رفتن ... وقت دمینفهم که

 کنه ؟ تیجرئت داره منو اذ یبا وجود تو مگه کس -صورتم و با همه وجودم خودم رو انداختم تو بغل ساسان و گفتم :  یلبخند نشست رو

خانوم خودمم هستم ... ببخش که تنهات گذاشتم  یچاکر آبج -و گفت :  دیبوس مویشونیصورتش بود، آروم پ یعقب، لبخند رو دیکش منو

 کهی!! هوا تاریلیساسان! خ دمیترس یلینشد ... فقط خ یساسان ... طور الیخیب -کردم ...  یرو م نکاریا دیسارا ! اصال حواسم نبود ... نبا

سوزم؟!! از  یم یاز چ یدون یم -قدم رقت عقب و گفت :  هیکرد ،  ی... بغض نذاشت حرفم رو ادامه بدم ساسان کالفه پوف عموق هیگفتم 

 نه لباسات رونه،ی، نه موهات ب یدار شی! نه آراستیتو ظاهرت ن یمشکل چیه نکهیا



 

 

گن  یهمه اش حرفه ساسان ... همه اش حرفه که م نایا -و گفتم :  دمیکش ی!! چشونه آخه؟ !! آه ؟یعوض یپسرا نیداره!! چشونه ا مشکل

 نویهمه جا هست! البته ا ماریاست ... آدم ب تیحجاب مصون

 همه هست ... حجاب همه ی!! براادی یم شیپ یول اد،ی یم شیبا حجاب کمتر پ یآدما یمشکالت برا نیگم، ا یم هم

ارشادشون کنه .... ساسان دستم رو گرفت و با  ستین یهستن که کس ونیآقا هیاست ... اونور قض هیطرف قض هی... حجاب فقط  ستین زیچ

 نقدری... ببخش سارا که ا ستیهم کرم از درخت ن شهیکه هم دمیفهم نویمن با داشتن تو ا -کرد گفت :  یکه غم ازشون چکه م ییچشما

 ننک یم یو بهت بد یخوب

 افهی! ق یده! آبت کو؟!! مردم تشنگ ی... االن مغزم ارور م یشد ساسان یاوف چقدر فلسف -و گفت :  دمی... خواستم جورو عوض کنم خند

کارش کردم! فقط  یچ دمیپسرا دور و برتن اصال نفهم نیا دمیتا د -و گفت :  دیپر پشت بورش کش یتو موها یاش رو مظلوم کرد، دست

 افهیق نیهم یشه، برا یم یو رسم نیبشم ، باز جو سنگ یدونستم اگه باز بخوام احساسات یسمت تو ... م دمیدو و یطرف هیپرتش کردم 

 ام رو در هم کردم و

 گهید یکی میرو موج غر غر اف ام ... بزن بر یبر یش یآماده م یباز دار -و گفت :  دیبگم که ساسان با خنده دستم رو کش یزیچ خواستم

 ... دستش رو فشار دادم و با لبخند گفتم : ییدوتا نباری... ا میبخر

 !! *** ییدوتا شهیهم -

 نینداشت که وارد بشه . ماش نیجز ا یدلتنگ بود، چاره ا ینه ... ول ایبود و دو دل بود بره داخل  ستادهیدر خونه ا پشت

 یبود . شغلش به اندازه کاف یاز جنگ اعصاب فرار یول دیترس ینم یخونه دو دلش کرده بود، از کس نگیپارک یتو پدرش

 د،یچرب یم نایبه همه ا میشم یبرا شینداشت ... اما دلتنگ گهیفشار د هیبه  ازین گهیکرد. د یم جادیا یمشغله فکر براش

 اون دنیکه در باز شد از د نیقفل در چرخوند ... هم یو تو دیکش رونیب بشیج یرو از تو دشیزد کل ایدل رو به در پس

 نه ایبود بره تو خونه  نیکه تو فکر ا نقدریشد ... ا یم دهیهم شن یادیز یکفش پشت در جا خورد، سر و صدا همه

؟ !!  هیدرو باز کرد! ک یکی -:  دیرو شن میشم یفکرا بود که صدا نیاونجا مهمونه! تو هم یدونست ک یسر و صدا نشده بود! نم متوجه

 رفت! به یاونجا نم یا گهیدونست خودشونن، کس د یبود. م زاریب تیخواست در رو به هم بزنه و برگرده، از اون جمع

 دیدوباره بر پا شده. در رو گرفت و کش یدوره ا یها یهم در کار نبود مطمئن بود مهمون یاالن که شهراد خصوص

 و با هم چشم دیرو د میراهرو شم یهنوز بسته نشده بود که انتها یخودش ... اومدنش از اولش هم غلط بود، ول سمت

 شاد نگه داشتنش حاضر بود هر یکه برا یلبهاش ، تنها دختر ینشوند رو یکه لبخند م یچشم شدن ... تنها دختر تو

 یلبا یتلخ نشست رو یداداش !!! لبخند -:  دیکش غیباال و ج دیمتر پر هیشهراد چند لحظه خشک شد و بعد  دنیبا د میبکنه! شم یکار

 دیپر رونیاز خونه ب میباز کرد و شم نیراه فرار نداشت. پس دستاشو از طرف گهیشهراد، د

 یکه بو دیاش فشار داد، عطر موهاش رو بلع نهیس یآغوش باز برادرش ... شهراد سرش رو محکم رو یزد تو رجهیش و

 یمنم م یهر وقت تو شد -زد گفت :  یکه تهش خنده موج م ییبا صدا می! شم ؟یتو هنوز آدم نشد -داشت و گفت :  تیو معصوم یپاک

 !!؟ینیمنو بب یای یم ی! مگه نگفت ؟ییوقت معلومه کجا نهمهی!! ایمعرفت یب یلیشم ... خ

همه درد دل دلتنگ خواهرش رو به جون  کرد،یبخند گوش م... شهراد با ل سیخس یمنو ببر یومدین نمایس هیپس؟!  یمونده بود کجا

 از یاون غر غر ها یداد برا یو جون م دیخر یم

 رو میوقت بود لمسش نکرده بود ... شم یلیبود که خ یزیچ نیکردن و ا یم ریدوست داشتن ... همه حسش رو در گ سر

نه! غلط کردم ... غلط کردم .... بعد  -و گفت :  دیکش غیج جانیبا ه میکنما ! شم ی! آب لمبوت مگهیبسه د -تر فشار داد و گفت :  محکم

 وسطش ! شهراد با اخم به در اشاره کرد و گفت : میبزن میبر ای... ب هیچه بزم نیتو بب میبر ایب -از شهراد جدا شد و گفت :  عیسر



 

 

غافل  یدونست ... از همه چ ینم یچیوقت بود که ه یلی... خ دیخنگول ! شهراد آه کش گهید لداستی!! شب ؟یدون ینم -چه خبره؟ !  -

 داشت یرو که سع میشده بود ... آروم شم

و  نمیشه مثل شب تولدت! بذار من برم ... اومده بود تو رو بب ی، باز م میشم الیخیب -رو بکشه سمت در نگه داشت و گفت :  دستش

 روز هم هی،  دمیمامانو ... تو رو که د

! ؟یفهم ی... م یباش شمیتا آخر شب پ دیبا ی! حاال که اومدیذارم بر ینم -چشماشو گرد کرد و گفت :  می... شم نمیب یمامانو م امی یم

 یجلو ومدیکس ن چیکه ه ینیب یمن نداره! م دنیبه د یعالقه ا یاون تو کس -زد و گفت :  ی... شهراد پوزخند دمتیمن هنوز درست ند

 وکه ت یغی! با اون جهچه خبر نهیدر بب

 م؟یشم امیدونن من دم درم ... پس کجا ب یهمه م یدیکش

 بدن یخواستن تو رو فرار یمسخره شون فقط م ی... اونا با حرفا یو رفت یاز ما گذشت شهیهم یکه فکر نکنن تو برا ایب -

تو  میبود و شم یبازنده است ... شهراد لبخند زد ... به افکار مغز خواهر کوچولوش ... اون تو چه فکر هیدادن! نذار فکر کنن داداش من  که

 نبودن که ی... اونا عدد یچه فکر

 وجود نیبود ... با ا دهیبه وقتش! هنوز وقتش نرس یهمه شون داشت ول یبمونه ... برا ایکنن شهراد بره  نییتع بخوان

 گهید هیاز بابات مامانش نداشت بق ینگران گهیرو زهرمارشون کنه، حاال که د ششونیره عب ومدی یهم بدش نم چندان

 ... میزیذره کرم بر هی میبر -زد و گفت :  میبه شم ینداشتن ... پس چشمک یتیاهم

در در  یداداش منه ! هر دو با خنده وارد شدن، شهراد کفشاشو طبق عادت جلو نی! انهیا -شد و گفت :  زونیشهراد آو یاز بازو میشم

 جا یرو که هنوز رو شیرو فرش یها ییآورد و دمپا

 شدن و شهراد ییرایمتصل به پذ یسمت راست وارد راهرو دنیچیکه راهرو تموم شد و پ نیبود پا کرد ... هم یکفش

سالم ... و باز نصف اون  -و سپهر ... شهراد بلند گفت :  ریش جمع بودن! و در صدرشون اموسعت گرفت ... جمع ارازل و اوبا یکم لبخندش

شاهد از جا  ی... آقا یداداش ... مگه نگفت -بوذ که بلند شد :  یاعتراض نیاعتراض عموش اول یجمع جوابش رو دادن و نصفشون نه ... صدا

 مشخص بود آماده انفجاره ... و شهراد خودش روموند به شهراد ...  رهیگرد شده خ یبلند شد و با چشما

 مادرش هم بلند شد : ی... صدا یپسره  -شاهد دهن باز کرد و گفت :  یآماده کرده بود، اما درست همون لحظه که آقا یهر حرف یبرا

بهش دست داد، اما  یشد که شهراد احساس خفگ نیسنگ نقدریبکنه انگار که به من کرده ! سکوت جمع ا یاحترام یبه شهراد ب یکس -

 نفر ازش دفاع هیبرد ... باالخره  یچه لذت

 بود داشتن نیریبود داشتن محبت مادر! چه ش نیریمادرش رو به دست آورده بود ... چقدر ش تیبود ... باالخره حما کرده

 ! به مادرش هشدار داده بود که بازم مثل رهیهمه شک بر انگ یبرا هیقض نیدونست ا یمادر! لبخند افتخارش ... م تیرضا

 گناهش رو یبه پسر ب یحرمت یب نیاز ا شتریشک نکنه ... اما مادر بود! مگه طاقت داشت ب یرفتار کنه که کس شهیهم

 جماعت با اون نیدونست االن ا یدونه ... که اگه م یرو نم اناتیکنه ... و شهراد خوشحال بود که مادرش همه جر تحمل

که به  نطوریهمسرش بندازه هم یبه چشما ینگاه نکهیخانم ! مادرش بدون ا -شاهد بهت زده گفت :  یمسخره اونجا نبودن! آقا یدالبخن

بسه  یشما عاقش کردم و الم تا کام باهاش حرف نزدم! ول یشهراد پسره منه، چهارده سال به خاطر حرفا -شده بود گفت :  رهیروبروش خ

 ... اون پسرمه

که  ییها ریحرف باالخره زنج نیدم آزارش بده ... بعد از ا یاجازه نم یبشر یخونه به بن نیو تو ا زهیکه باشه پاره تنمه! برام عز یهر چ و

 تا اون لحظه به دست و پاش زده بود تا پر نکشه سمت پسرش رو پاره کرد و از

 و مادرش با چند قدم بلند خودش رو بهبلند شد. نگاهش شفاف بود و زالل . شهراد غرق زالل نگاه مادرش شد  جا



 

 

 آغوشش جا داد و آروم کنار گوشش زمزمه یرسوند. شهراد هم با تموم احساس سرکوب شدش مادرش رو تو پسرش

 هان؟ گه؟یبود قرارمون د نینوکرتم مامان خانوم ... ا -:  کرد

 ینم یچی. باشه چشم! من همیچهارده سال باهات چه کرد ادی یم ادمی یوقت ترکهی! مارهی یمادر دلم طاقت نم -آروم مادرش :  یصدا و

 گم

 شششیه -که تا آخر عمر بار عذابشو به دوش بکشم . شهراد آروم تر گفت :  هیازم نخواه برات مادر نباشم ... همون چهارده سال کاف یول

رو  لیگرد و بهت زده فک و فام یگاه هاکه از هم جدا شدن تازه تونستن ن نی. هم میکن یمامان من! بعدا صحبت م ستیاالن وقتش ن

 یبه نگاه ها وجهت ی. مادرش بننیبب

 کنارش اشاره کرد یلباش به صندل یرو عیبا لبخند وس شییکنه و دا ییرایآشپزخونه شد تا از دردونه اش پذ یراه همه

 پسر ... نیبش -گفت :  و

 نیزد ... هم یاز ته قلبش لبخند م طیشرا نیا یبار بود که تو نیاول یبرا دمیتر بود. شا عیوس شهیشهراد از هم لبخند

 نگرانت بودم ... -...  ییممنون دا -...  یینجایخوبه که ا -آروم کنار گوشش گفت :  شیینشست دا که

 نیبار قبل با ا -گفت :  زد و یلبخند تلخ یی... بار اول که نبود ! دا ییدا میما کتک خوردتون -اون روز ...  تیبا اون وضع -!  ؟یچ یبرا -

بمون تا آخر شب باهات کار  -چشم و گوشه !  ادهیز نجایکه االن ا یزیچ ییدا الشیخیب -و گفت :  دیکش یبار فرق داشت ... شهراد آه

خودش رو کنار شهراد  میخوردن ... شم یشهراد تکون نم یلحظه هم از رو هی ریو کنجکاو سپهر و ام نیزبیر یچشم ... چشما -دارم ... 

 جا

نگاش کرد و گفت :  طونیشد ... شهراد ش یخوب م یلیبا تو بدن خ نقدریچرا ا نهیدو تا بوز نیا دمیفهم یمن اگه م -و آروم گفت :  کرد

ده بود دلم برات تنگ ش یلی! خیخاک بر سرت که نبود -شهراد رو آشفته کرد و گفت :  یدلتنگ و ذوق زده موها می! شم ؟یباز فضول -

 یتون یم یخوا یکه م یهر کس یجلو -باال انداخت و گفت :  ییابرو مینکن ! شم -رو از مچ نگه داشت و گفت :  میشم ی... شهراد دستا

 یمن آزادم! هر کار یول یصورتت و موهات مراقبت کن یرو یاز اون دو تا گودال

بدم زبون دراز  تیمدت نبودم گوشمال هی -! شهراد سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت :  ؟یگشت رفهمیکنم ... ش یبخواد م دلم

خوش  ت؟یخوب عمه ... چه خبر از خونه مجرد -...  شونیآرامش خواهر برادر یرو دیعمه خط کش یکه هست ... صدا هینیهم -!  ایشد

 یهم نبود عمه حرف یازیکالمش رو برسونه . البته ن کهیت یحسابکرد که بتونه درست و  دیتاک یخونه مجرد یرو یگذره؟ ! جور یم

 پا انداخت و ی... شهراد خونسرد پا رو هیچ هیقض دنیفهم یگفت همه م یهم م یانداختن بلد نبود. معمول کهیت جز

... عمه سرخ و  نینیبب کیاز نزد نیایکردم ب یروز دعوتتون م هیهم خونه دارم وگرنه  ییکه چند تا فیخوبه عمه جان ... ح -:  گفت

 شد و گفت : دیسف

!! ن؟یر ی! پس چطور خونه خودتون م؟یجد -ذارم ... شهراد با پوزخند گفت :  یبشه پامو هم نم تیکه معص ییخونم! جا یمن نماز م -

اِ  -بلند شد و گفت : از جا  عیکه بلند شد شهراد سر یبلند و منقطع هاد یسرفه ها ی... صدا هیبا  یکه هاد دمید شیآخه چند وقت پ

جماعت فقط  نیبا التماس نگاش کرد که خنده اش گرفت ... ا یطور ی، هاد یهاد یدسته صندل یپسر عمه؟ !! نشست رو یشد یچ

 یمواقع

عالوه بر اون ...  -شد و ادامه داد :  یمشغول ماساژ دادن کمر هاد الیخیوسط ... شهراد ب ومدی یمنافعشون م یشدن که پا یم مهربون

سر اسمت خدا  ادی یحاج که م هی نکهیمگه ا -به شوهر عمه اش کرد و گفت :  یهم معرف حضور بنده هستن ... اشاره ا یحاج آقا رسول

 اون هیقض ای! نه؟یعمه جان؟ اعتقاد شما ا نهی! همنیببرتت جز معصوم

است ... عمه دم به سکته  انیگفت چه حاحت به ب دیرو با زایچ یسر هیبزنم ...  یاشه بنده حرفب ازیموارد ن نیاست؟ فکر نکنم در ا کبکه

 ریانگ چسبوندن به سپهر و ام ؟یکن یم ادیروتو ز یه میگ یبهت نم یچیه یتو پسره آشغال؟!! هر چ یگ یم یچ -و گفت :  دیاز جا پر

 پسر! داداش دستت درد نکنه با ادی... تف تو روت ب یحاج میسر وقت شوهر و پسر من؟ پاشو بر ینکرد حاال اومد ارضات



 

 

هم از خدا خواسته  یو هاد یکرد و حاج رسول یحرمتم نکرده بود که کرد ... عمه داشت عز و جز م یپسر بزرگ کردنت! تو خونه ت ب نیا

 از جا بلند شدن و هجوم بردن سمت در ... همه

 بودن شهراد اون دهیبرد! کم کم فهم یگرفت آبرو ببره م یم میه تصمشناختن. اگ یخوب شهراد رو م یلیخ گهید شون

 شاهد از جا بلند شد و راه افتاد یشنون ... آقا یشنون بدم م ی. تو بهش بگن تو مستین مایو آروم قد ریسر به ز پسر

 تک تک یلبا یخوب لبخند رو یلیها رو رفع کنه. اما شهراد خ یداشت دلخور یخواهر و شوهر خواهرش ... سع دنبال

 مارش به همه شون زخم زده بودن شیرو حس کرد ... انگار همه لذت برده بودن از حرکت شهراد ... عمه با زبون ن حضار

 رو خنک کرد! لیکه انجام داد دل کل فام یشهراد با حرکت ینشون بده جلوش. ول یکس جرئت نکرده بود خود چیه و

 دل خودش آشوب بود ... قلبش هنوزم یازش تشکر کنن ... شهراد اما تو یبار بود که همه دوست داشتن به نوع نیاول

 که تک یلیداشته باشه نه فام یمیمهربون و صم لیفام هیجنگ نبود ... طالب صلح و آرامش بود ... دوست داشت  طالب

 یکس جواب چیخراب کردم ! ه نکهیاوپس! مثل ا -و گفت :  دیکش یه. آدنیکش یم ریکردن و شمش یم زیهم دندون ت یاعضاش برا تک

 شکالت داغ و وانیل هی یحاو ینینداد ... فقط مادرش بود که باالخره از آشپزخونه خارج شد با س

 شهراد آروم یرو گذاشت جلو ینیکه س نیمورد عالقه شهراد ... هم یدنیو نوش یتلخ ... خوراک یشکالت یها تیسکوئیب

رفتار کرد ... من پشتتم! نگران پدرت هم نباش ... شهراد دست مادرش رو  نطوریقوم هم نیبا ا دیوقتا با یمادر! بعض یخوب کرد -:  گفت

 مامان ... ستمین یچیمن جز خدا و دل شکسته تو نگران ه -گرفت و آروم گفت : 

 ! چهومدی یاز دستش بر نم یفعال کار ی... ول ارهیبود که لج شهراد رو در ب نیسنگ نقدریشاهد ا یآقا نیسنگ یها نگاه

 پدرش به چشم نکهیا یخونواده اش ! ول شیباشه ... اونجا خونه اونم بود ... پ یادیخونه خودش ز یداشت آدم تو یزور

 یزیون که چپدرت حق داره شهراد! ا -اونو از فکر خارج کرد :  ییدا یآورد ... صدا یکرد خونش رو به جوش م یبهش نگاه م یعوض هی

بهتون بگن محمد  انیسوال! اگه ب هی ییدا -زد و گفت :  یکنه ... شهراد پوزخند یدونه ... مطمئن باش اگه بفهمه بهت افتخار هم م ینم

شهراد رو  نهیدونست جوابش تازه بدتر ک یچند لحظه به فکر فرو رفت، خوب م یی! دا ن؟یکن یکار م یشما چ ،رضا همجنس گراست

 کنه. پس سکوت رو یتر م قیعم

 شهراد یدونستن! صدا یرو م نیشاهد بد کرد و همه ا یبود ... آقا زیهمه چ انگریداد. هر چند که سکوتش هم ب حیترج

گم!  یخودم م نیبگ نیتون یشما نم ن،یکرد یکار م یکه چ نیدون ی! خودتون هم خوب م؟ییدا نیکن یسکوت م -خنده بلند شد :  با

 اول

 دییاگه تا ن،یدیپرس یاز خود محمدرضا هم م نیشد یاگه مطمئن م ن،یکرد یم قیدوم تحق ن،یکن محال بود باور که

 شتریروانشناس و درمانش بود. ب شیبردنش پ هیشدن قض دییکار بعد از تا نیاول ن،یکرد یمطمئنم ترکش نم کرد

 یدسته صندل یدست شهراد رو یدستش رو رو یی! دا ؟ییدا نهیاز ا ری... غ نیزد یتو دهن همه حرف مفت زنا م ن،یکرد یم تشیحما

سخت؟! نه  -زد و گفت :  ی!! شهراد پوزخند یریگ یسخت م یشهراد جان دار -به دستش وارد کرد و گفت :  یفیخف یگذاشت، فشار

 یآقا یبزنه که صدا یباز خواست حرف یینگاه کنم . دا یپدر نیهمچ یتو رو گهید دی... وگرنه نبا رمیگ یجان! اتفاقا دارم آسون م ییدا

 پول هیهمه جا منو سکه  دیبا ست؟ین شیحال زادینشه؟! زبون آدم یآفتاب نورایا گهیپسره د نی! مگه قرار نبود انیحس -شاهد بلند شد : 

 رو لیفامروز  هیو دق من بشه؟! نشد  یخواد باعث سرافکندگ یلندهور بکشم؟!! تا کجا م نیاز دست ا دیبا ی!! تا ککنه؟

گفت و صداش لحظه به لحظه باال  یرو م نایتونم سرمو بلند کنم !! ا یم یک یمن تو رو گهیگند بزنه توش! د ادین نیهم جمع کنم ا دور

! اون پسرته یکن یفقط خودتو خراب تر م یزن یکه م ییحرفا نیبس کن مرد! ا -از جا بلند شد، رفت طرفش و گفت :  یی... دا رفتیتر م

طاقت از جا بلند  ی... شهراد ب ستین یساله پسر یلیدختر دارم ... خ هیهه!! پسر! من فقط  -بلند شد و پوزخند زد :  جاشاهد از  ی! آقا



 

 

کار هم  یسر هیخواهر و مادرم بود و  دنیقصدم د نم،یمحترمتون رو بب اریبس لیبودم شما و فام ومدهین -و گفت :  دیکش یقیشد، آه عم

 تو اتاقم داشتم.

 ایبشنوه،  یزیمنتظر نموند تا چ گهیکه گفت د نویرو بچسب ! ا لتیفام یرم سراغ کارام. شما دو دست یحاالم م دم،یو مادرم رو د خواهر

 راست به سمت ته هی نه،یلباشون بب یشاد دشمناشو رو یلبخندا

 یاتاق و در اتاق رو بست تازه حس کرد وارد آرامش شده. پوف یکه رفت تو نیمتصل به اتاقش رفت. هم یو راهرو سالن

 پس گفت : ه،یدونست ک یم دیدر رو که شن یو رفت سمت تخت خوابش و ولو شد، صدا کرد

 با مرام؟ یپس چرا آمپر چسبوند -اومد تو، با لبخند کنج لبش گفت :  شیی... در اتاق باز شد و دا ییتو دا نیایب -

باش  ی! عادستیهم خوب ن دنیخند یادیز -کنم ...  یهم ترک م نویچسبه! کم کم ا یآمپره م نیبار ا هی یسال -: و گفت  دیخند شهراد

افکار  نیکنه! ا یکه دور و برمه لهم م ییزایچ نیوگرنه ا ییبخندم دا دیبودن با یعاد یبرا -نه از اونور ...  فتیبوم ب نوریشهراد ، نه از ا

 که دست از سرم بر دهیپوس

من و تو  یبرا زایچ نیحرف زدن در مورد ا -نشست لب تخت و گفت :  ییده ! دا یبهم آرامش م دنیکنه ... خند یم م چارهیداره ب ینم

 حرف تیدر مورد مامور اینه من، ب یش یآب با هاون کوفتنه! نه تو قانع م

وارد  یخوا یم ییگفت شمویپ یکه اومد ی! اون روزال؟یخیب ویچ -!  الیخیب ییدا -... شهراد چشمشو دور اتاق چرخوند و گفت :  میبزن

 گفتم؟! گفتم همه جوره یبهت چ یبش یانتظام روین

 یخودتون خوب م -!  یکن یکار م یچ یبدونم دار دیکنارت باشم. با یو اجازه بد ینکن یکه بدون نظرم کار یدارم، به شرط هواتو

 ! ییدا نیدون

 -به چشم و ابروش داد و گفت :  یتاب نیریگفتم بهت؟ ! ش یچ یدیخانوم فهم نیری... ش یحاال هر چ -چشماشو تاب داد و گفت :  شهراد

! قبل از  ؟یچ -بهتر دارم ... شهراد اخماش رو در هم کرد و گفت :  شنهادیپ هیمن  ی... ول ستمیاستاد! خنگ که ن دمیمعلومه که فهم

دو  زیتند و ت ی... من عاشق رقصا میبرقص ییدوتا ایب -:  دیشد و شن ریدست دخترک اس یکنار دستاشو تو کشهیرو  شبتونه خود نکهیا

 شهراد تکون یکه خودش از قبل بلد بود رو رو کنه و شروع کنه جلو یحرکات عیکمک کرد که سر نیریآهنگ به ش تمینفره م ! ر

سوسول  نیهاپه! نه ا پیکالس رقص ه نجای! ا؟یچ یعنی -و گفت :  دیخشونت دستش رو کش یو با قدرت و کم عی! شهراد سرخوردن

 ؟یدیرو د 4استپ آپ  لمیهاپ هم دو نفره اش قشنگ تره ... ف پیبد اخالق! قبول کن که رقص ه -و گفت :  دیلب ورچ نیری... ش ایباز

 دختر پسره یدید

 ی... معرکه م دهیو حرکت جد دهیمن تو مغزم پر از ا م؟ینرقص یوررقصن؟! چرا ما اونج یهاپشون رو هم با هم م پیه

گم  یکه م ییزایچ نیشما فعال ا -و گفت :  دیقدم عقب کش هیکرد  ی! شهراد پوف گهید ای... ب یتو مثال معلم رقص اریدر ن ی! امل باز شه

باشه جناب از  -نازک کرد و گفت :  یهم پشت چشم نیریکنم ... ش یخبرت م دیبه اون حد رس تیبدن یکن، هر وقت امادگ نیرو تمر

 -بهش توجه نکنه بلند گفت :  نکهیا یدختر براش جالب بود، برا نیا یزبون نیریش د،یافتاده ... شهراد دستاش رو به هم کوب لیدماغ ف

 که نیها رو بشمار ... همه با هم بلند ضرب میکن یم نیاز اول آهنگ تمر گهیبار د هی ن،یستیخوبه بچه ها کنار هم با

رفت سمت  ینگاهش م نهیآ یتو یکرد و همه با هم از اول شروع کردن، هر از گاه ی... آهنگ رو پل می... بر نیرو از دست ند تمیر

 و در کمال ن،یریش

 از راز اون دینگاهش داغ بود و سوزاننده ... با بیدختر عج نیکرد . ا یخودش حس م یاون رو هم رو رهینگاه خ تعجب

 دی... با رنیبگ ادیخواد رقص  یم دیجمش یچ یهستن و از کجا اومدن و برا یک دیفهم یشد و م یچهار نفر آگاه م اون

ذارم  یاز بچه ها رو م یکی -!  ؟یکن یکار م یبا ارسالن چ -آهنگ رو تا ته بلند کرد و گفت :  ی... *** صدا دیفهم یزودتر م یچ هر

من باز  یراه برا یتو رو به اون خونه راه بده، ول یک ستیاون معلوم ن ست؟یچرا ن -...  ستین یازی! نکار رونکن نیاردالن ا -..  ششیپ

 ینم ییبدون تو جا تمشده، بهش گف



 

 

 یتو بخوا نکهیکنم که قبل از ا یمن همه تالشم رو م -...  ندهیگفته هفته آ -!  ؟یقراره بر یک -سراغت ...  ادی ی... مطمئن باش م رم

راحت  یلیو خ میبش ستمینباشه تا اون حد وارد س یازیاصال ن دیشا -خوره؟ !  یم یبه چه درد -خودم کشفش کنم ...  یوارد اونجا بش

از همون  یکن یهنوزم فکر م -رو ...  یکنم اون خونه لعنت یم دایمن پ یول -کنم ...  ینم یفکر نیمن که همچ -بشه لوشون داد ... 

 خونه راه داره ؟

 نجایتا از ا نجایا یایره ... محال ممکنه خودش بهشون سر نزنه! به توام گفته ب ینم رونیخونه ب نیاز ا دیمطمئنم! جمش -

 ... مگه نه؟ نیهم بر با

 جاست ... نیپس راه هم -آره ...  -

 که نی... هم ستیکارا ن نیبه ا یازیحرف گوش کن پسر ! ن یتر از منه ! ول یموارد قو نیشهراد درسته که ذهن تو تو ا -

شه  یمشخص م یهمه چ ندهیهفته آ -کنم ...  یروش فکر م -و گفت :  دیکش ی... شهراد آه میافت یم شیپ یلیخ میاون خونه بش وارد

ورده بوکسش ... از خونه آ سهیراست رفت سمت ک هیرو قطع کرد و  یفعال ... گوش -...  شتریتو ب -باشه ... مراقب خودت باش ..  -... 

 خودش هیزدن و تخل ربهبا ض دیبودش ... با

 شد ... *** یداشت حساس م اتیکارش ... عمل یکرد رو یرو متمرکز م ذهنش

 شد نشون داد یبود که م یسرهنگ دارم، و اون کار تنها کار ییدا هیبره که من  یم یکنه و پ یم قیدونستم تحق یم -

 رابطه م با شما شکرآبه ! من

 شک نکرد ... -

 . میاون اتفاق شده، اما ما همه رد ها رو گم کرد یچاشن قاتیتحق ینه! البته مطمئنم کل -

 ؟یزیکه چقدر برام عز یدون ی! م؟یشهراد! مراقب که هست -

 بوکسش و گفت : سهیراست رفت سمت ک هیلبخند زد، از جا بلند شد،  شهراد

 ! دمینرس نجایبه ا ی! الکییمراقبم دا -

 گفت :لبخند زد و  ییدا

 دارم! به خودت و کارت ... از اردالن چه خبر؟ مانیبهت ا -

 ارسالنه فعال . ریاونم خوبه ... درگ -

 بنده خدا ! -

 یکه م ییره، نه تنها از خونواده که از جامعه طرد شده، با تنها کسا یم ادمیخودم از  یدردا نمیب یارسالن رو که م -

 درد خودش باشه ... نیدردشون عهستن که  ییرابطه داشته باشه کسا تونه

 و گفت : دیکش یآه ییدا

 کشن . یکه از عمد همه جا رو به گند م ییو اونا مارنیکه ب ییاونا نیب دیکش کیخط تفک هیشد  یکاش م -

 دستکش هاش رو دستش کرد و گفت : شهراد

 ... من مطمئنم ! ییرسه دا یباالخره اون روز م -

 و گفت : ستادیا کشینزد ییجا ییبوکسش، دا سهیبه ک دنیشروع کرد به مشت کوب همزمان

 دختر دوستش هم تو اون خونه است ! دمیکنه، شن یم فیتعر یلیسرهنگ از کارت خ -



 

 

 کرد و گفت : ی، پوف ستادیچند لحظه از مشت زدن ا شهراد

 ! هیکار ما مخف یعنیدست سرهنگ درد نکنه!  -

 و گفت : دیخند ییدا

 ا !مثال من معرفت بودم -

 ! یحاال هر چ -

 ... یتمومش کن زیزود و تم یلیرو هم خ یکی نیا دوارمیتموم شد، ام یعال یلیخ تونیقبل تیمامور -

 شد ... دنیتکون داد و دوباره مشغول مشت کوب یسر شهراد

*** 

 تر یاز من جد دیسر کالس! شماها با نیداشته باش طنتیش نقدریا ادی ی! خوشم نمنیستیبچه ها سر جاهاتون با -

 تو کارتون !! نیباش

 خودش یبه رو یول دشید نهیآ یشهراد رو در اورد، شهراد از تو یادا طونیو دخترک ش ستادنیچهار نفر صاف ا هر

 کرد و گفت : یآهنگ رو پل اورد،ین

 ! ؟یدم ... اوک یرو بهتون آموزش م دیجلو بعد حرکات جد میر یشمارم، تا وسط آهنگ رو م یمن م -

 چهار نفر با هم گفتن : هر

 ! یاوک -

 دو ... کیدو سه چهار پنج شش هفت هشت ...  کی -

 بود هر پنج نفر دارن ازش دایشده بود و پ یقشنگ یلیخ یرفتن، رقص گروه یم شیآهنگ پ تمیشمردن و با ر یم همه

 نشست، پاهاش رو به نیزم یرو یصوت ستمیکنار س ییرو آموزش داد و خودش جا دیبرن. شهراد حرکات جد یم لذت

 آب خورد و گفت : یآبش، کم یقائم جلوش نگه داشت، از بطر صورت

 من حواسم بهتون هست ... ن،یکن نیشما تمر -

 گهید یرفت، شهراد هم همه حواسش به اون بود. سه تا یدر م رشیکرد و از ز ینم نیکالس درست تمر طونیش دختر

 دونست یکرد ... هنوز نم یخواست م یکه دلش م یهر کار یکیاون  یبودن ول نیشدت و با دقت در حال تمر به

 کرد، رفت به سمتش و گفت : یادب م نویا دیکرد که بفهمه ، از جا بلند شد، با یهم صداش نم ی! کسهیچ اسمش

 تو ! یه -

 زد و گفت : یچشمک شیقهوه ا طونیش یبا اون چشما د،یچرخ دختر

 تو کالت ! یهو -

 کرد و گفت : یاخم شهراد

 نقدری... با بزرگترت درست صحبت کن! دو ... سر کالس من ا کیکنم!  تیحال دیکه با یفهم یرو نم زایچ یسر هیتو  -

 گهیبار د هی... سه ...  یانجام بد یستیمجاز ن یا گهیدم، حرکت د یکه بهت اموزش م یوورجه نکن! جز حرکات ورجه



 

 

 ! ه؟یدونم و تو! چهار ... اسمت چ یمن م ستیحواست به کارت ن نمیبب

 شد و گفت : کیقدم بهش نزد هیبه شهراد زل زده بود،  رهیکه تموم مدت با لبخند خ دختر

 صدا کن ... نیری! منو شنیریواسه شما ش -

 . ستمیمطمئن ن یزنم، ول یحدس م -

 -به چشم و ابروش داد و گفت :  یتاب نیریبهت؟ ! ش گفتم یچ یدیخانوم فهم نیری... ش یحاال هر چ -چشماشو تاب داد و گفت :  شهراد

! قبل از  ؟یچ -بهتر دارم ... شهراد اخماش رو در هم کرد و گفت :  شنهادیپ هیمن  ی... ول ستمیاستاد! خنگ که ن دمیمعلومه که فهم

دو  زیتند و ت ی... من عاشق رقصا میبرقص ییدوتا ایب -:  دیشد و شن ریدست دخترک اس یکنار دستاشو تو کشهیرو  شبتونه خود نکهیا

 شهراد تکون یکه خودش از قبل بلد بود رو رو کنه و شروع کنه جلو یحرکات عیکمک کرد که سر نیریآهنگ به ش تمینفره م ! ر

سوسول  نیهاپه! نه ا پیکالس رقص ه نجای! ا؟یچ یعنی -و گفت :  دیخشونت دستش رو کش یو با قدرت و کم عی! شهراد سرخوردن

 و گفت : دیلب ورچ نیری... ش ایزبا

 دختر پسره یدید ؟یدیرو د 4استپ آپ  لمیهاپ هم دو نفره اش قشنگ تره ... ف پیبد اخالق! قبول کن که رقص ه-

 ی... معرکه م دهیو حرکت جد دهیمن تو مغزم پر از ا م؟ینرقص یرقصن؟! چرا ما اونجور یهاپشون رو هم با هم م پیه

گم  یکه م ییزایچ نیشما فعال ا -و گفت :  دیقدم عقب کش هیکرد  ی! شهراد پوف گهید ای... ب یتو مثال معلم رقص اریدر ن ی! امل باز شه

باشه جناب از  -نازک کرد و گفت :  یهم پشت چشم نیریکنم ... ش یخبرت م دیبه اون حد رس تیبدن یکن، هر وقت امادگ نیرو تمر

 -بهش توجه نکنه بلند گفت :  نکهیا یدختر براش جالب بود، برا نیا یزبون نیریش د،یهم کوبافتاده ... شهراد دستاش رو به  لیدماغ ف

 که نی... همه با هم بلند ضرب ها رو بشمار میکن یم نیاز اول آهنگ تمر گهیبار د هی ن،یستیخوبه بچه ها کنار هم با

رفت سمت  ینگاهش م نهیآ یتو یکرد و همه با هم از اول شروع کردن، هر از گاه ی... آهنگ رو پل می... بر نیرو از دست ند تمیر

 و در کمال ن،یریش

 از راز اون دینگاهش داغ بود و سوزاننده ... با بیدختر عج نیکرد . ا یخودش حس م یاون رو هم رو رهینگاه خ تعجب

 دی... با رنیبگ ادیخواد رقص  یم دیجمش یچ یاهستن و از کجا اومدن و بر یک دیفهم یشد و م یچهار نفر آگاه م اون

ذارم  یاز بچه ها رو م یکی -!  ؟یکن یکار م یبا ارسالن چ -آهنگ رو تا ته بلند کرد و گفت :  ی... *** صدا دیفهم یزودتر م یچ هر

من باز  یراه برا یتو رو به اون خونه راه بده، ول یک ستیاون معلوم ن ست؟یچرا ن -...  ستین یازیکار رونکن! ن نیاردالن ا -..  ششیپ

 ینم ییبدون تو جا تمشده، بهش گف

 یتو بخوا نکهیکنم که قبل از ا یمن همه تالشم رو م -...  ندهیگفته هفته آ -!  ؟یقراره بر یک -سراغت ...  ادی ی... مطمئن باش م رم

راحت  یلیو خ میبش ستمینباشه تا اون حد وارد س یازیاصال ن دیشا -؟ ! خوره یم یبه چه درد -خودم کشفش کنم ...  یوارد اونجا بش

از همون  یکن یهنوزم فکر م -رو ...  یکنم اون خونه لعنت یم دایمن پ یول -کنم ...  ینم یفکر نیمن که همچ -بشه لوشون داد ... 

 خونه راه داره ؟

 نجایتا از ا نجایا یایره ... محال ممکنه خودش بهشون سر نزنه! به توام گفته ب ینم رونیخونه ب نیاز ا دیمطمئنم! جمش -

 ... مگه نه؟ نیهم بر با

کارا  نیبه ا یازیحرف گوش کن پسر ! ن یتر از منه ! ول یموارد قو نیشهراد درسته که ذهن تو تو ا -جاست ...  نیپس راه هم -آره ...  -

 که نی... هم ستین

شه  یمشخص م یهمه چ ندهیهفته آ -کنم ...  یروش فکر م -و گفت :  دیکش ی... شهراد آه میافت یم شیپ یلیخ میاون خونه بش وارد

بوکسش ... از خونه آورده  سهیراست رفت سمت ک هیرو قطع کرد و  یفعال ... گوش -...  شتریتو ب -باشه ... مراقب خودت باش ..  -... 

 خودش هیزدن و تخل ربهبا ض دیبودش ... با



 

 

 شد ... *** یداشت حساس م اتیکارش ... عمل یکرد رو یرو متمرکز م ذهنش

 یلیبغلم فرو کردم. هوا سوز خ ریتر کردم و دستامو ز کیرو به هم نزد میخونه رو زدم به هم. دو طرف بافت سورمه ا در

 سرد از راه یبودم که کمتر هواانداخته  نییسوزونه! سرم رو پا یکردم تا وسط مغزم رو م یداشت و حس م یزیو ت تند

 نخورم ... زیاز وسط راه برم که ل شتریکردم ب یم یزده بودن و من سع خیوارد سرم بشه. دور و بر کوچه برف ها  ینیب

 که با همه ختیر یبه همم م نقدریآخر شبش ا یاداوریآورد اما  یلبم م یلبخند رو شیچند شب پ یبرف باز یادآوری

 دیشدم، بعدش هم با یرفتم و از اونجا سوار اتوبوس م یم ادهیتا سر کوچه رو پ دیرو فراموش کنم ... با زیکردم همه چ یتالش م وجودم

 کردم یچند تا خط اتوبوس عوض م

 یبرا ،یهمون سکوت پر معن یهمون زبون بسته شده ، برا یمامان تنگ بود. برا یبرا یلیبرسم، دلم خ شگاهیبه آسا تا

 قدرت تکون خوردن نداشت و همه گهیکه د یاون زبون یکردم، برا یروز خودمو هالک حرفاش م هی که یزبون همون

 مانیبهم ا یکه نگران بود ول ینگاه یاون نگاه. برا یتو نگاهاش و من دوست داشتم جون بدم برا ختیر یرو م حرفش

 خواست بچه هاش یم شیخواست. کل زندگ یم نویآرامشمه و اونم هم یکنم برا یکه م یدونست کار ی... م داشت

 برفا ومدی یکه م یهم ... خدا عالمه! سوز سرد یکیو اون  دیقبرستون به آرامش رس نهیس شونیکیداشته باشن،  آرامش

 دور و برم رو نکهیبود، بدون ا رونیبسته بودم که فقط چشمام ب ی. شالم رو جوردیکوب یصورتم م یکرد و تو یبلند م رو

 خسته کننده! دفعه قبل که یطوالن ریمس نیداشتم که به سر کوچه برسم ... متنفر بودم از ا یتند تند قدم بر م کنم نگاه

به باغ امن عمو حسام ...  دیکه تهش رس یدیشد؟!! د ریختم به خ یلیخ ستیحاال ن -رفتم بد عادت شدم ... تو دلم غر زدم :  نیماش با

خانوم طال ... به  یوزمیاکس ک -شدم .  یم یساعت معطل اتوبوس بعد مین دیرفت با یکردم تا زودتر برسم، اگه اتوبوس م شتریسرعتمو ب

 پسر قد بند دنیپشت سرم و با د دمیتو همون حالت راه رفتن چرخ یبود، ول دهیکه شن یزیچ ازگوشام شک کردم 

 با نگاه رفتم تا ته کوچه و عیجا خوردم، سر داشتین قدم بر مم یکه پشت سرم بود و اونم با سرعت قدما یاندام الغر

 !هیداد قصدش چ یهم که کامال تابلو نشون م اروی نیزد!! حرف زدن ا یرفتم تا سر کوچه! قو پر نم دمیچرخ بعدم

 یخدامحافظ نداشتم، خودم بودم و  گهید نجایکردم، ا شتری! آب دهنم رو قورت دادم و سرعتم رو بدیفهم یم شنقولم

 شو که ریدرگ یبهم گفته بود در صورت شهیبشم. بابا هم ریخواست با پسره درگ یرفتم، اصالٌ دلم نم یدر م دی... با خودم

 شدن، محل نذار و فی! راه حل هام تو ذهنم ردابونیشرفت وسط باشه! وگرنه خودت رو انگشت نما نکن ... اونم تو خ یپا

 عیتا سر ریشماره ازش بگ هیو داد راه بنداز که بترسه در بره،  غیبرو، برگرد بخوابون تو صورتش، فحشش بده، ج تند

 گم کنه ، قبرتو بکن بخواب توش! حاال اون وسط خنده م هم گرفته بود، رفتم سراغ راه حل اول و به سرعت گورشو

 و دمیتند شده اش رو شن یقدمها یز رو برو نبود، چون صداطرف ا ایگو یادامه دادم، ول ریبه مس دنیدو هیشب بایتقر

 مبارکم یاون رو دمیرو دور بازوم د هشیکه دست کر نیشد . هم دهیمستانشو و همزمان بازوم کش یقهقهه  نطوریهم

 کنم، محکم هولش دادم عقب، با همه قدرتم دستش از بازوم ی! االن آدمت مکهیمرت یشوخ یب یشوخ گهیاومد، د باال

 دنی!! با د کهیمرت نیکرد ا یچه غلط نمیولش کن بب نوریا ایسارا ب -:  دمیشن ادیفر ی... همزمان صدا واریشد و کمرش خورد تو د جدا

 یعنیبه سمت اردالن کردم  یکردم . اشاره ا یآرومش م دیخونم به جوش اومده و با یاردالن خوشحال شدم، ول

 نیزم ی. طرف رونیزم یلگد به مچ پاهاش ولوش کردم رو هیکندمش با  واریگرفتم سمت پسره ... از د زیو خ این جلو



 

 

 رفتم سمتش تا ضربات جانانه م رو نثارش یرحم یاز درد، با ب دیچیپ یدور خودش حلقه زده بود و به خودش م گرد

 نبود که هوامو داشته باشه، خودم که چالق یساسان گهی! حاال د دهییکه بخواد مزاحم من بشه رو مادر نزا ی. کسکنم

 مزاحم رو یرو که آماده کرده بودم بکوبم تو پهلو یاراده لگد یو ب دمیبازوم با خشم چرخ یرو ی! با حس دستنبودم

 دهیمچ پاش رو چسب یکه دو دست یموند به اردالن رهیبه خودم اومدم و نگام خ هویآخش  یکردم سمت اون. با صدا پرت

از دستاشو آورد باال  یکی!!  نییشما دمی!! آقا اردالن ... شرمنده! ندیوا -دهنم و گفتم :  یبود عقب. دستامو گرفتم جلو دهیقدم پر هیو  بود

 یداشت عقب عقب در م نیزم یسمت پسر مزاحم که همونجور رو دیچرخ نباری!! نگام ا یمن خوبم! تو اونو نکش -و به زحمت گفت : 

دختر  -زد و اخماش هم در هم بود جلو اومد و گفت :  یکه لنگ م نطوریهم حقشه ! اردالن هم رهیتنه لش بم نیا -گفتم :  ظیرفت. با غ

توجه به حرفاش راه افتادم سمت خونه و  یکارا مردونه اس بهت که گفتم بکش کنار تا خودم آدمش کنم . ب نی! ا؟یهست ینجوریتو چرا ا

تو  گهیشد د یکه گفتم حقش بود، جوش اونو نزن ! روم نم نطورینشده باشه، اون هم هم یکنم طور یمن پات رو بررس ایشما ب -گفتم : 

 ! اگه پاشدمید ینم یچیه گهید تیزده بودم ... تو عصبان یصورت اردالن نگاه کنم! چه گند

... من  ریخدا نکنه! زبونت رو گاز بگنه  -زدم :  یلب با خودم حرف م ریز یرفتم و ه یمحکم زدم. تند تند م یلیخ ؟یشده باشه چ یطور

 ! چه مرگم شدادیسرش ب ییضربه بزنم که بال مال یبه کس یعادت نداشتم طور

 ینشون م نیکم گرفته بود و باال و ا هیپاش رو  ستاد،یو برگشتم، اردالن هم پشت سرم ا ستادمیا دمیخنده که شن ی!! صدا هو؟ی

شد مگه؟! اشکال نداره! من از  یبا خودت تو؟! چ یگ یم یچ -گفت :  دیکه نگاه شرمنده م رو د نیکنه. هم یمچ پاش واقعا درد م داد

نشده! فقط  شیچیه -کرد و گفت :  نییکم باال و پا هیموقع ... پاش رو  هیترسم  یآخه ... م -خوردم تا سفت شدم ...  ادیضربه ها ز نیا

تونم بگذرم ... با تعجب نگاش کردم که لبخندش  یاز اون نم -زد و گفت :  یعد لبخند... ب یکه قولشو داد یواسه اون پانسمان میبزن بر

..  یکه له کرد هییساق پا هید میکن ی! فرض میکن یرو پانسمان نم ییتو که هر پا ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا -عمق گرفت و گفت : 

 ! *** میباشه قبول ... بر -اراده خنده ام گرفت، لبخند زدم و گفت :  یب

 یچ نیخب! چشم ... شما برو بب یلیخ -کرد و گفت :  یفعال بشه ها ! سارا پوف عیسر دیبا نیاون دورب گه،یسارا زود باش د -شهراد !  -

...  ادی یاون به کارمون م یروز هی! یحواست باشه درست بکش -خوب !  رهیگ ی... وقت م امیذره هم سرشو گرم کن تا من ب هیکارت داره! 

 -و گفت :  دیکار کنم ! شهراد خند یدونم چ یزنم ... خودم م یهم منو هول نکن گند م نقدریشما برو! ا -سارا به در اشاره کرد و گفت : 

که تو همه کارا مردا بهترن ... سارا چشماشو گرد کرد و شهراد قهقهه زنون از اتاق  نهیهم یکار کنن! برا یدونن چ یآره همه دخترا م

 تونست حدس یدو سه بار صداش کرده بود و م دی. جمشرونیبرفت 

 راست رفت هیخوشحال بود.  یبابت حساب نیشد و از ا یم کیکار داره. داشت به خواسته اش نزد یکه باهاش چ بزنه

 شهراد؟ -:  دی. شندیبه در کوب یو ضربه ا دیاتاق جمش سمت

 تو ! ایب -خان ... خودمم ...  دیبله جمش -

 تخت ولو بود، بدون لباس ... شهراد تعجب کرد، زمان ماساژ یرو دیجمش شهیرو باز کرد و رفت تو، طبق معمول هم در

! شهراد  ستیبد ن یماساژ هم بد نشیخوام باهات حرف بزنم، در ح یم -!  ن؟یخوا یماساژ م -توجه رفت جلو و گفت :  ی! اما بنبود

 شنهادیالبد در مورد پ -:  دیبه کار شد، از شونه ها شروع کرد به سمت کمر و همزمان شن کمربندش رو باز کرد، نشست لب تخت و دست

هم  نطوریده، هم یبه جواب اون نداره و خودش ادامه م یازین دیدونست جمش ی... شهراد سکوت کرد،م یدیشن شمن به اردالن و خواهر

 یرو که مشکالت مشابه شما دارن دور هم جمع کردم ، نم ییاز جوونا یسر هیازش خواستم به خونه بچه ها برن ، من  -شد : 

 نیروابط ب یها یجوون بودم و از سخت یروز هیدنبال آرامش اونام. منم  زیاز هر چ شتریهستن، اما ب دهیفایبرام ب گم

 که یآزاد نبودن. من بهشون آزاد یندارن ول ییمشکل همجنس گرا کهییاونا هستن کسا نیب یدارم. حت یآگاه جوونا

 اون بدون تو یدون ی... اما ! خودت خوب م وندهیرو دادم ... از اردالن هم خواستم که با خواهرش به جمع اونا بپ خواستن



 

 

 ه؟ی... حاال نظر تو چ یتوام باش نکهیرو قبول کرده منوط به ا شنهادمیره ... پ ینم ییجا چیه

 یو آزاد یبه راحت ازی! من نرانیبرم از ا یخوام با ارد یخان ... گفتم که م دیبود جمش یا گهید زیقرار ما چ -و گفت :  دیکش یپوف شهراد

 رانیتو ا

 میرس ی! به اونجا هم میهول یلیگاماس گاماس جوون! خ -خوام ...  یکشور آزاد م هیخونه راحت داشته باشم؟! نه من  هی! ؟ی! که چندارم

 ، به خصوص در مورد تو ... چهره منحصر به فردت برات

 ... بچه نیگم . با هم باش یکه م یفرستم به خونه ا ی!! من تو و اردالن رو م یتونه بکنه اما اگه عاقل باش یکارا م یلیخ

زود ... زودتر از اون  یلیخ -!!  ؟یک -!  نیفرستمتون بر یبعد از اون م ن،یبرام سود داشته باش دیدن ... با یراه و چاه رو نشونتون م ها

 نیگ یکه م یخونه ا -وارد کرد که آخش رو در آورد و گفت :  دیبه کمر جمش ی... نگران نباش ! شهراد فشار یبکنکه فکرش رو  یزیچ

 ... اما اونجا یش یامروز فردا منتقل م ،یبارت رو ببند دیکجاست! با نیفهم یم نیقرار شد بر یوقت ست،یدور ن ادیز -کجاست؟ ! 

 یره ... آسه م یآسه م -!  ؟یمثال چ -دور نگه داشت و گفت :  دیخاص خودش رو داره ... شهراد لبخند کجش رو از چشم جمش نیقوان

که  نهیخلالصه حرفم ا -هم حرفش رو از سر گرفت :  دیسکوت به کارش ادامه داد و جمش ی!! گرگه شاخت نزنه ! شهراد تو؟ی... تا چ یای

 اقتیل یکنن. اگه نشون بد یوگرنه بچه ها باهاتون برخورد م ن،یوفادار نیثابت کن دیاونجا هم با

 ... شهراد مزموزانه گفت : یریمنو هم بگ یجا یتون یم یحت یدار

 ن؟یبچه ها کمک کن نیکه به ا ادی یشما م ریگ یچ ن؟یکن یرو م نکاریا یچ یبرا -

که از تو  یمنم کم سود نداره! سود یگفتم، برا -شهراد و گفت :  یچشما یزل زد تو د،یدست شهراد رو پس زد، به پهلو چرخ دیجمش

 و از اردالن؟ -...  یبد ادیکه به بچه ها رقص  نهیا ادی یمن م ریگ

اردالن  یبرا -و گفت :  دیتخت برداشت، پوش یرو از پشت رهنشیکرد، پ زونیچونه اش رو خاروند، نشست لب تخت، پاهاشو آو دیجمش

 بهره یخوام از دستش بدم! مطمئن باش تا به اندازه کاف ی. فقط نمیچی... اما فعال هدارم  ییفکرا هیهم 

 یهمه اش رو پشت لبخندش مخف ی. شهراد حس انزجار داشت از اون مرد ولدیگفت و غش غش خند نوی... ا نیذارم بر ینبرم نم ازتون

 م؟ینیب یشما رو نم گهید میبر نجایاز ا -کرد و گفت : 

 خم شد و شورتش رو یبرداشت ، کم شیاز لب تخت بلند شد، شلوارش رو همراه با شورت پاچه دار طوس دیجمش

اونور آب ! شهراد  یذارم ... حت یجا تنها نم چیرو ه زمیزنم ... من پسر خونده عز یچرا که نه! بهتون سر م -همزمان گفت :  د،یپوش

 شه؟ یم یقرار ماساژمون چ -باال انداخت و گفت :  ییابرو

حواله  ی! چشمک یمن ی! نگران اون نباش .. تو طالشتونیپ امی یداشتم م ازیهر وقت احساس ن -و گفت :  دیشلوارش رو پوش دیجمش

... حرفامون تموم شد ... شهراد هم دنبالش  گهید میبر -خورد، راه افتاد سمت در و گفت :  چیهم پ یشهراد کرد که دل و روده شهراد تو

 یکه وارد راهرو شدن سارا سر راهشون سبز شد و ب نیاتاق خارج شدن ... هم ازهر دو  راه افتاد و

 یتکون داد و ب یسر دیاومده ... جمش ادیمصاحبه ب یبرا نیکه گفته بود یخان ... خانوم دیجمش -گفت :  دیبه شهراد رو به جمش توجه

 رفت کنارش عیحرف راه افتاد سمت پله ها، سارا هم خواست پشت سرش بره که شهراد سر

 ؟یمصاحبه چ -:  دیآروم پرس و

عالمت سوال و تعجب شد  هیمن ... همه صورت شهراد شب یخدمتکار قراره بشه ... اومده جا -باال انداخت و گفت :  یبا لبخند شونه ا سارا

 شد ... ریانداخت باال و بدون جواب از پله ها سراز یی!! سارا لبخند زد، ابرو ؟ی!! پس خودت چ؟یچ -و گفت : 

 کرد چشماش یسوخت و حس م یکم از هم باز شد، از زور خواب چشماش م هیپلکاش  یشکمش ال ی*** با حس لرزش رو

 رو از شیاز پف هستن. با شصت و انگشت سبابه دست راستش محکم دو تا چشمش رو فشار داد و با دست چپ گوش پر



 

 

 دسته کاناپه و با یکم باال گرفته بود دوباره ول کرد رو هیشکمش برداشت و گذاشت کنار گوشش ... سرش رو که  یرو

 هوم اردالن؟ -غر جواب داد :  غر

بهت بگم  یهوم و ... چ -کم بچرخونه :  هیتر از اون ور خط باعث شد باز چشماشو باز کنه و سرشو  کینزد یلیخ ییاردالن از جا یصدا

دستش فشار داد، نشست و گفت  یرو تو ی! شهراد گوش گهیشو د داریجون منتظرمونه خوب ... ب دیبود قرارمون؟ جمش نی!! اگرم؟یآخه ج

 رو شکم من ؟ مداو یک یگوش نیا -: 

 هوا یادا تو یکه دستاشو با کل نطوریکاناپه ولو شد و هم یکرد، کنارش رو یتا شهراد رو ط شیفاصله چند قدم اردالن

 ؟یدونست یها! م قهیخوابت عم یلیبود! عسل خ نیکردن تو از خواب هم داریب یبرا لهیوس نیمن گذاشتم! بهتر -داد گفت :  یم تاب

باال  ییچاله هاتم ! شهراد ابرو نیآخ من عاشق ا -باز کرد و گفت :  شیشد اردالن ن انیادونست ... چالش که نم یلبخند زد ، م شهراد

!! اردالن با نگاه دور تا دور سالن  ایکن یکردن من استفاده م داریب یراه ها برا نیلوس نکن خودتو! بار آخرت باشه از ا -انداخت و گفت : 

 گردن و نیب ییجا قیسرش رو جلو برد، دق ستین یمطمئن شد کس یکرد و وقت اهرو نگ

 یدو تا آدم گ نیصحنه نرمال ب هیشدن  دهید نیباشه که اگه از دورب یخواست صحنه طور یشهراد توقف کرد، م گوش

تشک و  ریز یرو بذار یده گوش یم یفیچه ک یتازه خبر ندار -گفت :  یجد یلیکه ساخته بود خ یلحنش برعکس صحنه ا ی... ول باشه

 شه ماساژور ... ی. تشکت مید به خودت زنگ بزنبع

 کردن اردالن آروم یباز لمیخنده اش رو قورت داد، دستش رو باال آورد و در جواب ف عیسر ی!! شهراد خنده اش گرفت ول هیائیدن

 دیکم خودشو کش هی! اردالن  ؟یآماده ا -شد سمت کوله اردالن و گفت :  دهینگاش آروم کش نیاش رو نوازش کرد. در همون ح گونه

 یا ازهی... شهراد خم یآماده نکرد یچی!! نگو که خوابت برد ه؟یآماده آماده! تو چ -کنار، دستاشو مشت کرد تو هوا تکون داد و گفت : 

رو تو رفت، ابروهاش  ادشیکردنش  یباز لمیلحطه ف هیآماده است ... اردالن  یدختره سارا ، همه چ نیصدقه سر ا ازنه  -و گفت :  دیکش

 چطور؟ -هم گره زد و گفت : 

 یمشغول نوازش کردن موها لمیادامه ف یبرا عیاردالن ، و اردالن هم سر یپا یسرش رو گذاشت رو د،یدراز کش شهراد

 -!  ؟یچ یعنی -شهراد رو مشت کرد و گفت :  یمشکوکه ! دست اردالن چند تار از موها -شهراد شد، شهراد آهسته گفت :  ییخرما

 آشپز و هیتا حاال هم  روزیزنن، د یم کیبدجور ت دی. با جمشارمیبلکه سر از کارش در ب دمیکش کیصبح کش تا شبید

 . دیزبونش حرف کش ریشه از ز یدونم ... نم یکنه ... انگار قراره بره! نم یکار نم گهی. سارا دنجایاومده ا گهید خدمتکار

در هم و متفکر شده بود. شهراد ضربه  یخودش بفهمه حساب نکهیاردالن بدون ا افهیکنه . ق ینم میعنوان تسل چیساسان رو هم به ه نامه

شهراد  یبه بازو یکه گفت هر دو خنده شون گرفت و اردالن ضربه ا نوی... حواست باشه! عشوه ت کو؟ ! ا یارد -به پاش زد و گفت :  یا

 با یحالت داد و با ناز و ادا ول رییتغ عی. سردیکوب

نداره! کار دست ما نده !! اردالن  یدست خودش بده به من ربط -!! کار دست خودش نده؟ ! ؟یدینفهم یچیه -وم گفت : آر یلیخ یصدا

داره. رفتن تو اتاقش  نیخراب شده دورب نیا یهمه جا یچطور برم تو اتاقش وقت -.  یذاشت یشنود تو لباساش م هی -کرد و گفت :  یپوف

 تو اتاق دیجمشکه  سرهیم یفقط وقت

 ییوقتا -بزنه؟ !!  کیت دیکنه با جمش یوقت م یپس ک -:  دیها ... اون وقتا هم سارا تو اتاقشه ... اردالن غر نیباشه نه پشت دورب خودش

 که قبال نوکراش ی! در حالامیخواد برم سوپر و ب یازم م ادیز دیجمش دای! جداهینخود س یفرستن پ یکه منو م

آوران و وابران شهراد بهش  یتموم سلول ها دیجمش یصدا دنیمشکوکه؟ !! با شن یچ -وئه ... مشکوکه ! پس حق با ت -رفتن .  یم

 سر جاش ... نهیبش خیدستور دادن س

 نرم نشست. اردالن یلیخودش رو کنترل کرد و خ عیتر بود سر عیاز سلوالش هم سر یاون که عکس العملش حت یول



 

 

خان ...  دیاوا سالم جمش -! تو همون حالتم گفت : ختیر یو عشوه م دیکش یاونور م نوریبا دست موهاشو ا یبدتر از اون داشت ه هم

 ! دم؟یمشکوکه پرس یچ -توجه به اردالن گفت :  یبود ... ب ظیصورتش غل یجلو اومد، اخم رو دیجمش

 -مشکوک نگاشون کرد و گفت :  شون،یمبل کنار یرونشست  دی! جمش میگفت یرو م یخونواده ارد -پا انداخت و گفت :  یپا رو شهراد

 خب؟

 یپس چ -خورد سر جاش و گفت :  یوول م ینگاشو تاب داد سمت اردالن که ه دیما ... جمش شیپ ادی، نذاشتن ارسالن ب گهید یچیه -

 ارسالنو؟ یکارش کرد

 یدهنش نخود ی! اردالن دستشو گرفت جلو ویک یا شیگم کجا گذاشت یم یعنی -زد و گفت :  یلبخند دی... جمش یچیمن؟!! اوا ... ه -

 باز داره با مامان دید یخودش وقت یجونم به جونش بسته است آخه، ول ارمش،یخواستم ب یهان از اون نظر ... من که م -و گفت :  دیخند

از جا بلند  دیوچ! مثل همن ... جمشن -!  اد؟ی ینم شیبراش پ یاونجا مشکل -از دوستاش ...  یکیداد بره خونه  حیشه ترج یجنگ م نایا

 ن؟یخب ... آماده رفتن هست یلیخ -شد و گفت : 

رو بهش نشون بده ...  یراه مخف هی دیصبرانه منتظر بود که جمش ی... شهراد ب میبله ... بر -و اردالن هم از جا بلند شدن و گفتن :  شهراد

از مهلکه در رفتن دنبال هم راه  نکهی... شهراد و اردالن خوشحال از ا امی یممنم االن  رونیب نیبر -به در اشاره کرد و گفت :  دیجمش

 دیکه پاشون رس نی. همرونیو از در رفتن ب دنافتا

 دوست یلیخ نییحبس شده شون رو آزاد کردن. از پله ها که رفتن پا یهر دو به طور نا محسوس نفسا وونیا یرو

 کردن نداشتن ! با سکیجرئت ر گهیدر مورد سارا ، اما د شتریکه افتاده بود و ب یبا هم حرف بزنن در مورد اتفاق داشتن

 و لبخند نییپا ومدی یرو دوشش داشت از پله ها م یپشت سرشون هر دو برگشتن ... سارا با شال ییقدها یصدا دنیشن

 لبش بود. اردالن و شهراد به هم نگاه کردن و شهراد شونه باال انداخت ... سارا جلو اومد، با فاصله دو قدم ازشون یرو

در حال حاضر رو نداشت سکوت کرد  ختنی! اردالن که اصال حال و حوصله عشوه ر ن؟یر یم نیدار -بازوهاشو بغل کرد و گفت :  ستاد،یا

 شهراد و جواب رو به شهراد واگذار کرد.

 با اجازتون ! -با لحن نه چندان مهربونش گفت :  شهیمثل هم هم

 یکه مشکوک م ییبا اونا -کرد و گفت :  زی! شهراد چشماشو ر نیستیهم که الحمداهلل بلد ن یخداحافظ -کم جلوتر اومد و گفت :  هی سارا

ما که  -باال انداخت و گفت :  یفهمه ها ! شهراد شونه ا یم دی! جمششیه -و گفت :  دیخند زیکنن نه ... سارا ر یم یزنن و پنهون کار

 جادیکنه به جزم ا یبازداشتت م عیسرهنگ سر -آورد و گفت :  نیی... صداشو تا حد امکان پا یباشه دست از پا خطا کن ادتی یول م،یرفت

 ؟یدیما ... فهم تیمامور یاختالل تو

خوبه اقال  -زد و گفت :  ی... سارا پوزخند ستین یآدم نیشهراد ... سارا خانوم همچ الیخیب -سر شونه شهراد زد و گفت :  یدست اردالن

کجا چه  دیفهم یسارا از درد شهراد؟ چه م دیفهم ی... دوستت که به خودشم شک داره ! شهراد پوزخند زد ... چه م یشما منو شناخت

 زد. ینطور حرف میهم ا دیخبره؟ با

چشماش گرد شد و  دیکه پشت سر اردالن د ی... هنوز جمله اش تموم نشده بود که با صحنه ا دیکجا با -سمت اردالن و گفت :  دیچرخ

 یتموم تو مهیحرفش ن

 ومدنی یکه به سرعت به سمتشون م نیدو سگ خشمگ دنیو با د دنی. همزمان سارا و اردالن هم چرخدیماس دهنش

 سگ بود. دیترس یکه بعد از خدا م یزیاز تنها چ شیزندگ یخشک شدن. سارا تو حرکت و بهت زده یب یلحظه ا چند

 دهنش رو گرفت ... یجلو یدفعه دست هیبکشه که  غیباز کرد تا با همه وجودش ج دهن

 اردالن تو دنیشد. با د رهیکردن خ یبودن و پارس م ستادهیا شونیبه سگ ها که تو فاصله پنج شش متر دهی... ترس



 

 

 ستادهی!! چرا اهیچ لشیدونست دل ینم یدهنش رو محکم گرفته شهراده، ول یکه جلو یکس دیفهم کینزد فاصله

 نیکرد!! هم یدادن سارا هم فرار کنه؟! تقال کرد و جفتک پروند، داشت سکته م یکردن و اجازه نم ی!! چرا فرار نمبودن؟

 بود ستادهیاستوارش که مثل کوه پشتش ا کلیه نطوریصورتش نباشه و هم یشد اصال حواسش به دست شهراد رو باعث

 خواست یاون لحظه فقط م یکرد ول یبود حتما با شهراد بد برخورد م یا گهیداد تکون بخوره!! اگه وقت د یاجازه نم و

 و غرش کنه ... سارا چشماشو بست ... ادیاز سگ ها جلوتر ب یکیو بس! جفتک پروندن سارا باعث شد  نینباشه هم اونجا

 کرد. آروم کنار گوش یحس م یباهاش داشت به خوب یکم یلیرو شهراد که فاصله خ نیو ا دیلرز یر ترس داشت مزو از

 !میینجایفکر کن که من و اردالن ا نیکنه! خونسرد باش و به ا ینترس سارا ... نترس!! ترس بو داره ... سگ حسش م -گفت :  سارا

 یلی!! شهراد خ نیوحش -:  دیاز زور ترس نال رهیاش بگ هیکه دستش رو برداشت سارا که کم مونده بود گر نیافته ... هم ینم یاتفاق چیه

چشم از سگا  نکهیسارا ... من حواسم هست ! اردالن بدون ا شیبرو پشت من پ -پشت سرش و رو به اردالن گفت :  دیآروم سارا رو کش

حرف فقط با سرش اشاره کرد  ی... شهراد ب یای یاز پسشون بر نم یینن شهراد! تنهاک یبه مرحله غرش! حمله م دنیسر -برداره گفت : 

 بکنه که سگ ها رو حمله ور یحرکت تهاجم نکهیکه اردالن بره عقب. بدون ا

 یقلوه سنگ برداشت. خدا رو شکر رو قسمت سنگ هی نیزم یکم زانوهاشو خم کرد و از رو هیسمت خودش، آروم  کنه

 سگ یبشه به صورت و به خصوص چشما رهیخ دیدونست نبا یو درشت. م زیر یپاش پر بود از سنگا ریبود و ز ستادهیا

 کرد سنگ رو پرت کرد. آه از نهاد سارا بلند شد چون سنگ شهراد به یکه به گوش هاشون نگاه م نطوری.... پس هم ها

پاره شدن آماده کرد ... اردالن که حواسش  کهیت ی!! چشماشو بست و خودش رو برانشونیکدوم از سگ ها نخورد ! درست افتاد ب چیه

چه جور  گهید نیا -:  دینگران نباش! شهراد بلده !! سارا نال -و زمزمه کرد :  دیخورد ترس رو تو صورت سارا د یشهراد و سارا تاب م نیب

بلند شد سارا با ترس نگاشون کرد ... جالب بود!! حمله کرده بودن به  پارس سگا که یرو نتونست بزنه بهشون؟ !! صدا گسن هیکه  هیبلد

 یازش بترس دیو نبا شیبترسون دیکنه!! نبا یتازه بهت حمله م ی!! سنگ رو به سگ بزنلیدل نیبه ا قایدق -تکه سنگ!! اردالن هم گفت : 

 شون فاصله داشت و مشخص بود تازه قلمهباها یکه کم یاستفاده کرد و از درخت نو رس هاسگ  ی... شهراد از حواس پرت

 بود که نیرو کند و به عنوان سالح گرفت دستش ... قصد کتک زدن سگ ها رو نداشت! فقط محض ا یشده شاخه ا زده

 شه که حس کنه یشجاع م یترسه و فقط وقت یدر درجه اول از آدم م یوونیبده سالح داره ... اون آدم بود!! هر ح نشون

 الیخ یکه حس کنه آدم به قلمروش تجاوز کرده. سگها ب هیشه و اون وقت یم وونهیهم د ییوقتا هی،  دهیازش ترس آدم

 یپارس م یسگ وقت -زد :  یکه مسئول آموزششون بود تو گوشش زنگ م یسرهنگ یکم جلوتر اومدن و باز غرش کردن. صدا هی سنگ

حمله  یکرد جلو یم ی. شهراد همه جوره داشت سع یآماده باش دیبا خواد حمله کنه یم یعنیغره  یم یخواد دورت کنه و وقت یکنه م

 بود چشماشو چرخوند و زوم کرد راز سگ ها که جلوت یکی! رهیرو بگ

 شد سارا که تا اون لحظه زبونش از کیکم به سارا نزد هیکه  نیحس کرده بود. هم یترسش رو به خوب یسارا! بو یرو

 یاتفاقات با چنان سرعت نیسمت در خونه ... ا دیو با همه قدرتش دو دیکش یبنفش غیاراده ج یبند اومده بود ب ترس

 شدن سگ ها شد. هر دو سگ با همه یحرکتش باعث وحش نیو ا رنیکه نه اردالن و نه شهراد نتونستن جلوشو بگ افتاد

 یدرناک یسارا برسن گازا دونست اگه به یبه دنبال سارا ! شهراد م دنیشهراد شدن و شروع کردن دو الیخیب قدرتشون

 بود. درست دهیبه دنبال سگ ها. اردالن هم که زودتر از شهراد دو دنیشه ... پس اونم شروع کرد دو یسارا م بینص

 پرتاب شد. خطا یتوسط لگد محکم اردالن به گوشه ا گهیاز سگ ها به سارا حمله ور شد و سگ د یکیدر بود که  یجلو

 کرد خودش رو آزاد کنه ... سگ که یو تقال م دیکش یم غی... سارا ج ختنیراد رو بهم رشه یخطا! همه برنامه ها پشت



 

 

 فرصت نکهیقبل از ا یول دی... اردالن چرخ رهیسارا رو هدف بگ یمچ پا نباریکرد باز حمله کرد تا ا یدهنش چکه م بزاق

 دستش گرفت و یپوزه سگ رو تو عیسر یلیحرکت خ هیو با  دیسگ رو هم پرت کنه عقب شهراد جلو پر یکی نیا کنه

داخل خونه  دنیپر عیندونستن و هر دو سر زیموندن رو جا گهیقبضه روح شده د یتو!! هر دوتون!! حاال ... اردالن و سارا دیبر -:  دیکش داد

 و در رو بستن. شهراد

 یم دیاگه به گوش جمش زیجنگ گر نیقابل کنترل رم کرده !! ذهنش به تقال افتاده بود. ا ریغ یو دو سگ وحش موند

 شده بود ریبا مهرات با سگ ها درگ نقدریبرده بود و شهراد ا ادیرو از  شیعشوه ا تیشد . اردالن کل شخص یبد م دیرس

 نبود. زیمقاومت جا نیاز ا شتریکرد. ب یخودش هم خطا م دینبود با ی. چاره ادهیآموزش د دیفهم یم یهر احمق که

 کرد خودش رو آزاد کنه. شهراد چوب رو انداخته بود ی. سگ به شدت تقال مارهی یبود که اردالن براش کمک م مطمئن

 شهراد یکه پرت شده بود عقب هم به کمک دوستش اومد و به شدت مچ پا ینداشت. سگ یدر حال حاضر سالح خاص و

 یشنل سارا و کوله پشت دنیطرف رو نگاه کرد و با داون نطرفیشهراد از زور درد بسته شد. با چشم ا یگرفت ... چشما رو

 یکه به دستش م یزیحاال هر چ رهیخواست گاز بگ ی. اون سگ فقط مدیبه ذهنش رس یپشت در بسته شده فکر اردالن

 داد که اون کار یکار باز هم نشون م نیا یحل بود ... ول رهیپوزه هاشون بگ یتونست کوله رو جلو یرو! اگه م دیرس

 یکه سگا داشتن بهش دندون نشون م یرفتار کنه. پس از فرصت یعاد یکرد مثل آدما یشد! سع الیخی. پس ب بلده

 داشت یشهراد فرود آورد. سع نهیقفسه س یو دستاش رو رو ستادیپا ا یاز سگا هم رو یکی. ستادیاستفاده کرد و ا دادن

 شهراد رو هدف قرار داده بود. شهراد که یدرت مچ پاهم با همه ق گهیپاره کنه. سگ د کهیبندازه و طعمه شو ت اونو

شد  ادیبه اومدن اردالن بود و بس وگرنه کارش تموم بود. پا درد شهراد اونقدر ز دشی!! ام االیزود باش پسر! د  -:  دیآورد نال یکم م داشت

 که یوزن سگ ریکه قدرتش ز

 بود دایکه پ نطوری! سگ ها هم افتهیب نیزم ید از عقب رودا یرفت!! هر آن احتمال م لیبود تحل ستادهیقد جلوش ا تمام

 نیخودش رو نجات بده!! تو ا یچه جور دیدونست با یفاصله داشت و نم یلیهم خ واریآروم شدن نداشتن. از د قصد

 یداد ول یم یترقه سگ ها رو فرار یمثل ترقه! بو و صدا یزیتونست نجاتش بده ... چ یبلند م یصدا هیفقط  طیشرا

 شد که قصد داشت استخون دست شهراد رو ستادهیدستش متوجه گاز سگ ا دیآورد ... با سوزش شد یاز کجاش م ترقه

 جانیو سگ ها هم ه نیزم یرو فتهیحرکت باعث شد کنترل شهراد از دست بره و از عقب ب نیکنه! هم لینهار م یبرا

 صورتش رو یکرد فقط جلو یچشماش رو بست و سع اش فرود اومدن ... شهراد نهیتخته س یرو یو گرسنه و وحش زده

 یو درنده. م ی... گرسنه بودن سگا رو حس کرده بود! عالوه بر اون اونا سگ نبودن ! اونا گرگاسگ بودن! وحش رهیبگ

 بود دایکه پ نطوریکنه. اردالن هم ا یبا صورتش خداحافظ شهیهم یبرا دینکنه با یهم خداحافظ یاگه با زندگ دونست

 کمک نداشت ! *** قصد

 اگه دیدونه بود شا هیبدنش رو، اگه  یرو شونینیسنگ نطوریکرد، هم یصورتش حس م یگرگاسگ ها رو رو یها پنجه

 نداشت جز تظاهر به بلند نبودن. اونها یچاره ا ی. ولومدی یاز دستش بر م یکار رهیتونست همه فنونش رو به کار بگ یم

 وقتا آدم از پس یلیو درنده بودن که خ یوحش نقدری! ا ومدنی یسگ ماده به وجود مگرگ نر و  وندیبودن که از پ ینژاد

 سگا به یصورتش گذاشته بود ول یوار رو بیکنه! شهراد دستاشو صل یتونست اونا رو اهل یو نم ومدیبر نم تشونیترب



 

 

 پس زدنشون یبرا یحرکت یگرفتن . هر از گاه یقصد داشتن صورتش رو هدف قرار بدن و مرتب دستاش رو گاز م شدت

 ادیفر یشهراد جونم ... و همزمان صدا -:  دیداد اردالن رو شن ینداشت . باالخره در خونه باز شد و صدا یا دهیچندان فا یکرد ول یم

گم  ی... م نی!! بش! اسپاتدلیف -:  دیکش ادیها رو جمع کن ... نظام !!! و باز فر یوحش نیا ای!! ب؟یرفت ینظام!!! نظام کدوم گور -:  دیجمش

بازم دستاشو برنداشت، هم دستاش تا آرنج و هم صورتش و هم پاش به  یشهراد سبک شد ول نهی!! س یی... ه نی!! االن ... بش نینیبش

 یشکل آزاردهنده ا

محکم  ییکرد دستاشو حرکت بده و با صدا یشهراد ... شهراد سع -:  دیاسف بار نال یکنارش زانو زد و با حالت عیسوخت. اردالن سر یم

 نبود مطمئن ا دهیاش اگه ورز نهیکرد، قفسه س یدرد م یخوبم ... تو دلش اضافه کرد البته فکر کنم! خوب نبود، بدنش حساب -گفت : 

 ن امانشکسته بود نکهیشدن! حاال هم با ا یرو نداشت . دنده هاش له و خورد م کریوزن اون دو تا گرگاسگ غول پ تحمل

 یشده! اردالن آروم دست مجروح شهراد رو گرفت و از رو دهیکرد کل تنش کوب یکردن و حس م یدرد م یحساب

سر اونا  یدرست باال بیلبخند عج هیخان که با  دیسمت جمش دیچرخ شونشیاوه اوه ... بعد نگاه نگران و پر -کنار زد و گفت :  صورتش

 بود. اردالن ستادهیا

 اونا یبود که اگه لحظات او.ل کس دهیرس جهینت نیاونم به ا یکنه. ول یباز لمیبازم ف تیوضع نیتو ابود براش که  سخت

 رو با دنیکش یگوشه نشسته و زوزه م هیباشه فاتحه شون خونده است! نظام اومد و سگ ها رو که مظلوم  دهید رو

سارا آروم ...  -صورتش حفظ کرده بود . ***  یبازم اون لبخند مزخرف رو رو یاز خجالتش در اومد ول یهم حساب دیبرد. جمش خودش

 ریصورتش ت ی! اخم کرد، زخما ادی یکنم ... دکتر هم االن م یم شیتکون نخور دارم ضد عفون قهی!! دو دقیلول یاه چقدر م -آخ ! 

!  ؟یبلد هیاول یکمک ها ی! مگه نگفت؟یبزن یستیلد نرو خودت ب یآمپول کزاز و هار هی -و گفت :  اوردیخودش ن یبه رو یول دنیکش

 اتاق شهراد نشسته بود یصندل یفاصله ازشون رو یسارا چشماشو تو کاسه سر چرخوند نگاش رفت سمت ارالن که با کم

 یحوصله بود. ول یبشه. به شدت ب بانیداشت سکوت کنه تا مجبور نباشه با اون لحن چندش آورش دست به گر یسع و

 لبخند زد و با اشاره پلک هیداد چقد عصب ینگاه سارا که کالفه لب تخت شهراد نشسته بود و چشماش نشون م دنید با

 یتو آمپولش رو بخر من برات م -نتونست سکوت کنه و گفت :  یمشغول شد ول شینگه. سارا هم به ادامه ضد عفون یزیخواست چ ازش

اوه بله خانوم دکتر !! سارا هم لبخند زد و  -زد و گفت :  ی... شهراد پوزخند میکه ندارمون داروخونه  هیاول یزنم ... تو جعبه کمک ها

وارد  دیو جمش دیاتاق شهراد بودن، در که باز شد پزشک جمش ی... همون لحظه در اتاق باز شد، هر سه اونا تو ولوکوچ نیآفر -گفت : 

 شدن.

 و شیوحش یشت خر خره اش رو بجوه به خاطر ادب نکردن سگامونده بود. دوست دا رهیخ دیموشکافانه به جمش اردالن

 تونست از پس یخواست م یداشت شهراد اگه م نانی!! اطم؟یچ ومدی یسر شهراد م ییاونا ... اگه بال ینگهبانا نطوریهم

 کرده بود. سارا خواست کنار بکشه تیمامور یخودش رو فدا چارهی. شهراد بادیتا سگ مثل اونا به طور همزمان بر ب پنج

...  ایتشکر کن دیمن زخماتو شستم! تو با -گفت :  یتشکرتو ! سارا چشماشو گرد کرد و به همون آروم دمینشن -شهراد آروم گفت :  که

دونست حق با شهراده،  یبنفشت ... سارا م غیبا اون ج یدردسر انداخت نیمنم جونتو نجات دادم! تو منو تو ا -زد و گفت :  یشهراد لبخند

 شهراد بود، زیزد نتونست تشکر کنه. همه اش به خاطر زبون تند و ت رزو یهر چ یول

 یتونست به خودش بقبولونه که ازش تشکر کنه و حت یکم مهربون تر بود سارا راحت تر م هیاگه  دیداد! شا یم آزارش

 بنفش سارا نبود غیدونست اگه ج یم یاد هم به خوبشهر یتونست. از طرف یشد! نم ینم ی! ولونهیکنه بهش مد اعتراف

 سگا رو دفع کنن و بعدش یدو مامور حرفه ا نیکردن هستن و ع یبره مشغول نقش باز ادشونیبود اون و اردالن  ممکن

 مشغول جمع کردن یسارا بود که اون دو نفر رو به خودشون آورد. سارا که با ناراحت نیا قتیبزاد! در حق گاوشون



 

 

 هیوارد اتاق شد بدون  دیکه پشت سر جمش یدکتر روبراهش کن، کار دارم باهاش ... مرد -کنار رفت :  دیجمش یبود با صدا لشیوسا

 کلمه حرف کنار شهراد نشست و مشغول شد، اول واکسن ها رو بهش

 راستش ینج و بازوراستش رو هر دو دستش رو از مچ تا آر یپانسمان کرد. مچ پا یکی یکیکرد و بعد زخماش رو  قیتزر

 هفته هر شب هیکرد تا به مدت  زیاش تجو نهیقفسه س یهم برا یراستش ... کال داغون بود!! پماد ی... گونه چپش و ابرو

 و سارا اردالن از جا بلند شد، کنار دیبده و ببنده تا از درد آزاردهنده اش خالص بشه . بعد از رفتن دکتر و جمش ماساژ

 ق؟یرف یخوب -لب تخت نشست و گفت :  شهراد

...  میبود جاناتیه نیمن و تو خودمون دنبال ا -خوبم .. نگران نباش ! شهراد نفسش رو فوت کرد و گفت :  -پلک زد و آروم گفت :  شهراد

 یبحث. نم نیا گهیم بسه د.. حاال ه یبوده ارد نیهدف من و تو ا -!  ؟یشه ، قبول دار یاوقات واقع ا آزار دهنده م یگاه ی! ولشهیهم

 شد؟ یرفتنمون چ م،یباش زیخوام شک بر انگ

... هنوز حرفش تموم نشده بود که در اتاق باز شد و  یکه تو بهتر باش میر یو فردا م میمون یجا م نیخان گفت امروز رو هم دیجمش -

. مسکن هستن ... اردالن از لب شونیبخور دیدارو برات نوشته ، پاشو با یسر هیدکتر  -دستاش وارد شد و گفت :  یتو یلونیسارا با نا

 آورد، یوسط اتاق. شهراد که هنوزم احساس درد نفسش رو بند م یصندل ینشست رو ازتخت بلند شد و ب

 یقرص ها رو از دست سارا گرفت و با جرعه ا یکی یکیسر جاش نشست و دست دراز کرد  یبه سخت یحرف اضافه ا یب

 امی ی، خودم م یبخور دیباز با گهیهشت ساعت د -کنار تختش گذاشت و گفت :  زیم یرو رو لونیخورد ... سارا نا یگریپس از د یکی آب

... سارا  میکار دار یلیکه خ یدون یآره بخواب ... خودتو خسته نکن! م -. اردالن هم و گفت :  یکنم. حاال بهتره استراحت کن یم یادآوری

سارا خم  دیدر هم شده دراز کش افهیکه شهراد با ق نیصدام بزن ... هم یداشت ی! کار قایدق -به اردالن نگاه کرد و گفت :  ماز گوشه چش

 و صاف و صوفش کرد. شهراد دیشد پتو رو تا گردنش باال کش

 داد و ینم هاش رو هیوقت جواب متلک ها و کنا چیخوب بود؟! چرا ه نقدریدختر ا نیموند. چرا ا رهیچشماش خ یتو

 یحال که م نیزن بود؟! در ع یادیدلسوز بود؟!! چرا اون ز نقدریکرد؟!! چرا ا یرفتار م یباهاش با خوب شهیهم برعکس

 بود؟!! یچ هی! قضخت؟یر یهمه تصورات شهراد رو از زن و زن ها به هم م یدختر به شکل نیمرد باشه!؟ چرا ا خواست

 خوابش برد ... *** یو خودش ک رونیاز اتاق رفت ب یسارا ک دیتو فکر فرو رفته بود که نفهم نقدریا

 اراده ینشسته و سرش رو گذاشته لب تخت و خوابه ... خنده اش گرفت! ب نیزم یکه رو دیکه باز کرد اردالن رو د چشم

خودتو  کهیشو مرتپا -نشست سر جاش گفت :  خیکه اردالن س نیکرد رو تکون داد زد پس کله اردالن و هم یکه کمتر درد م یدست

 -کن ! شهراد با خنده گفت :  یو خوب ایخاک بر سرت! حاال ب -گرد شده گردنش رو ماساژ داد و گفت :  یلوس نکن ! اردالن با چشما

رو تو  -کرد و گفت :  واشیباشه ... بعد صداشو  دهینگران آدم باشه و کنارش خواب ینجوریا یحور و پر هی که چسبهیوقتا به آدم م نجوریا

 کار نره غول !! یخوام چ یم

!! و بعد با  ؟یفهم یمجبورم! م یکنم؟! ول یها رو برات باز یهند لمیف نیمن بخوام ا یآخه تو آدم -اومد و گفت :  یکش و قوس اردالن

 نیدورب نیکشت ما رو ا -اردالن گفت :  یتو چشما رهیو خ دیچپش چرخ یپهلو یرو یاشاره کرد، شهراد به سخت نیخنده به دورب

 دمیده از بس پچ پچ کردم و ترس یوقتا احساس سرطان حنجره بهم دست م ی! بعضیکوفت

و طاق باز شد . *** وقت  دیحرف بزنم . اردالن خنده اش گرفت و باز تو حالت عشوه و اداش فرو رفت. شهراد هم سرخوش خند بلند

 هم بد باشم! من نقدریمن بلد نبودم ا یه ولداشت و دوست داشت منو بچزون یاون زبون تند دیداروهاش بود، شا

 بود که یزیچ نیبارز تر نیو ا دیکش یاون داشت زجر م دم،یفهم یرو م شیکردم، من ناراحت ینگاهش رو درک م غم

 ی. بعضدیفهم یکه نم یکرد و احمق بود کس یم شیدل رو ر ی! خنده هاش از زور تلخدیو فهم دیشد تو شهراد د یم



 

 

 مونده بود تا منو یگم ول ینم یزیچ زشیتند و ت یکنه که چرا در جواب حرفا یتعجب م دمیفهم یاز چشماش م وقتا

 ها. شهراد و اردالن تو یبرم به جنگ بد شهیداده بود هم ادیبجنگم! بابا به من  ینبود که با خوب ی! من کسبشناسه

 به در زدم و منتظر اجازه ورود شدم ... یا باهاشون رو بلد نبودم . ضربه دنیبودن و من جنگ ستادهیها ا یخوب قسمت

اجازه هست؟ ! اردالن  -جونم ... با لبخند در رو باز کردم، سرم رو بردم داخل و گفتم :  -پر از ناز اردالن لبخند روز لبم نشوند :  یصدا

تونست  یمضحک بود!! چطور م تیشخص نیبا ا خدا که چقدر اردالن ی!! اتاق خودته ... واه؟ی... اجازه چ زمیتو عز ایب -اشاره کرد و گفت : 

 کردم خنده م رو کنترل یباشه؟!! سع ینجوریا

دستم بود رو  یکه تو ینی! هشت ساعت !!! سایدیخواب -کرد گفتم :  یرفتم تو و رو به شهراد که تو سکوت همونطور دراز کش نگام م کنم،

توجه به من رو به  یشه ! شهراد ب ینم یسوپ رو بخور و بعدش داروهات رو بخور ... با معده خال نیا -پاهاش گذاشتم و گفتم :  یرو

 ؟یستیجونم گرسنه ن یارد -اردالن گفت : 

شهراد بشم، اشاره به در  یکم محل الیخیکردم ب یواال چرا! شکمم به قار و قور افتاده ! سع -و گفت :  دیبه شکمش کش یدست اردالن

 شد و گفت : نهیتو آشپزخونه شامت رو بخور ... دست به س نییشهناز غذا درست کرده، شما برو پا -: کردم و گفت 

 ی... ب میر یبا هم م -داد و گفت :  هیتک واریخورم ... به د ینه ... بعدا م -به شهراد بودم، گفتم :  رهیکه خ نطوری! هم ؟یخودت خورد -

گرسنه است  یشه ... شهراد که مشخص بود حساب یم ریداروهات د گهیبخور د -و گفت : توجه به اردالن و حرفش رفتم سمت شهراد 

 کل ظرف رو خورد و بعد هم قهیکرد. ظرف دو سه دق وپشروع به خوردن س

 دنیو خواب یضیتر سر پا بشه. اون آدم مر عیسر یخواد هر چ یدونستم م یم د،یبلع یگریپس از د یکیها رو  قرص

 دهنش بود که رفتم سمت یآب هنوز تو د،یقرص الجرعه سر کش نیکه تو دستش بود رو همراه با آخر یآب وانی! لنبود

 کرده بود. زیصورت و دستش تجو یمخصوص زخما نویفکر کنم دکتر ا دم،یکش رونیب لونیپماد رو از داخل نا داروهاش،

دهن شهراد  یزنم ... هنوز حرفم تموم نشده بود که کل آب توبرات ب دیهم با نویا -تونستم با گوش پاک کن براش بزنم. پس گفتم :  یم

 موند بهم. با رهیگرد شده خ یو با چشما رونیشد ب دهیپاش

 گرد شده یو چشما رهیوضع شهرادو؟ نگاه خ دهیاونم د نمیسمت اردالن که بب دمیاراده چرخ ینگاش کردم و ب تعجب

 یدو تا؟! حرف بد نیا هویخورد. چشون شد  یهر دوشون تاب م نینگام ب ریمتح دمیبه خودم د رهیرو هم که خ اردالن

 موضع رییدفعه تغ هیبگه که شهراد  یزیدفعه در هم شد و خواست چ هیاردالن  یمگه؟ البد حرفم بد بود چون اخما زدم

 شتآب رو گذا وانیلبش جا خوش کرد و ل یرو یثیشد. لبخند خب طونیحد ممکن ش نی! نگاه متعجبش تا باالترداد

 نکهیچرا که نه ! قبل از ا -شرتش و گفت :  ی! دست برد سمت تهیچ هیکردم تا بفهمم قض یداشتم نگاش م رهی. هنوزم خیپا تخت یرو

 دیشرت رو از تنش کش یحرکت ت هیبا  رم،یجلوش رو بگ یحت ایبزنم  یو بتونم حرف هیبفهمم ماجرا چ

 باال تنه برهنه اش چشمام گرد شد و دنیحس کردم! با د میو من هجوم خون رو به صورتم از گرم شدن ناگهان رونیب

 گفتم! یم یزیچ هی دی. آب دهنم رو قورت دادم، بانیزم یشدم رو رهیچشممو ازش برداشتمو خ عیگر گرفت! سر پوستم

 شتریزود باش ... فقط قربون دستت سمت چپ رو ب ایب -شهراد گفت : اعتراضم بلند بشه،  یصدا نکهیکردم!! قبل از ا یسکوت م دینبا

 یدستم رو فشار م یپماد تو اریاخت یسرم. ب یتو دمیکوب یباال و دو دست ارمیکنه ... دوست داشتم دستام رو ب یدرد م یلیماساژ بده خ

 دادم! له شده بود

 یکردم پماد برا یکرد؟!! من چرا فکر م ینجوریچرا ا نیا ایکن! خدا یو خوب ایشرم!! حاال ب یانگشتام! پسره ب نیب

 لحظه سرم رو باال آوردم و نگاش کردم، همزمان هیخودشون؟!  شیکردن پ یفکر م یآبروم رفت!! حاال چ ی!! وازخماشه؟



 

 

 چیقهقهه اش فضا رو شکافت!! ه یدفعه صدا هیدست من که کامل چلونده بودمش و  یاونم اومد سمت پماد تو نگاه

 بگم که یزیچ ایتونستم حرف بزنم که بخوام از خودم دفاع کنم  یکردم. اصال نم یفرار م دیبرام نمونده بود با یا هچار

 .دمیپر رونیشدم، پماد رو ول کردم کف اتاق و با سرعت نور از اتاق ب یاش کوفتش بشه. از گرما داشتم خفه م خنده

اش از درد در هم  افهی! *** شهراد ق دیبلع یمنو م نی! آبروم رفته بودم ... کاش زمنمیاش رو بب افهیبه اردالن هم نگاه نکردم که ق گهید

!! ه؟یاداها چ نیشهراد! ا یمسخره ا یلیخ -:  دیغر ی. اردالن عصبرهیخنده اش رو بگ یتونست جلو یعنوان نم چیبه ه یشده بود ول

 یبه من چه!! خودش گفت ... اردالن خم شد پمار له شده رو از رو -: باال انداخت و گفت  یشده بود ... شهراد شونه ا ودختره رنگ لب

 یزخماته ... شهراد باز قهقهه زد و اردالن عصب یاون البد فکر کرده پماد برا -دست اون دستش کرد و گفت :  نیکم ا هیبرداشت،  نیزم

 رو هم داشته باشه پماد رو انداخت به سمتش که شکرد ژست یم یکه سع یدر حال

 راست رفت سمت آشپزخونه. سارا شهناز رو مرخص کرده بود هیرفت و  رونیو بعدش از اتاق ب دشیهوا قاپ یتو هرادش

 رو هم بکوبه تو سر شیکیخواست  ی. دلش مدیکوب یبه اتاقش بره و خودش داشت قابلمه و ظروف رو تو سر هم م که

 !!ادیز یلی! خدهیخجالت کش یلیدونست خ یدونست چه مرگشه! فقط م ی. بغض افتاده بود تو گلوش ... نمخودش

 داد تا یهم فشار م یکه لباش رو رو نطوریو هم ییتو ظرفشو ختیدستش رو ر یخورد شد تموم ظروف تو اعصابش

 ارفت سمت در آشپزخونه تا به اتاقش پناه ببره. اشتهاش کور شده بود! با دست چشماش رو فشار داد ت زهینر اشکش

 و محکم با اردالن برخورد کرد نهیباعث شد جلوش رو نب نیو هم زنیکه نر رهیقطرات جمع شده تو چشمش رو بگ یجلو

 کنه ... یریتا از افتادن هر دوشون جلوگ دیچیدستاش رو دورش پ اریاخت یاردالن ب و

 کرد. یستبرش از دور کمر سارا نم یبازوها دنیکنار کش یبرا یتالش چیبهت زده سر جا مونده بود و اردالن هم ه سارا

 دفعه به خودش اومد هیاردالن گرمه.  یچشما یدلش اعتراف کرد چقدر قهوه ا یشده بودن و سارا تو رهینگاه هم خ یتو

دونست  یدونست. نم یرو با خودش نم فشیبرو کنار لطف ا ... هنوز تکل -کنار و گفت :  دیخودش رو کش دیحرکت شد هیبا اخم و  و

 ایبا اونا مشکل داره  تیمیشما ! صم ایاردالن و شهراد تو هستن 

در هم شد. گند  شتریسارا ب ی! اخما یفتی... گرفتمت که ن دیببخش -گفت :  یآهسته ا یو با صدا دیموهاش کش ی! اردالن دست تونه

 یدو تا دوست اومده بودن تو نیاونو! ا ایبخوره  نویدونست حرص ا یپشت گند! نم

 متوجه بشه نکهیکردن، لحنش بدون ا یم تشیسوال ببرن؟!! چرا اذ ریسارا که دقش بدن؟ که اعتقاداتش رو ز یزندگ

 که تشکر کنم؟ یستادیحاال ا -گفت :  یتند شده بود وقت یلیخ

 بود دهیاتفاق ... اردالن سرد و گرم چش نیاز دست شهراد و حاال ا شی. دلخوردیفهم یکرد، حال سارا م یدرک م اردالن

 مثبت هجده شهراد رو خنده دار! یمرد نامحرم رو اتفاق بدون و شوخ هیکه رفتن تو بغل  ستین یدونست سارا دختر یم

 ناراحت هم نشد، فقط شرمنده شد. شرمنده یداد. پس به دل نگرفت ، حت یزجرش م زهایچ نیبود که ا یدختر سارا

 و گفت : ریانداخت ز شتریکه حواسش رو جمع نکرده، سرش رو ب شد

از حس عذاب  یزیچ نیا ینبود، ول یخوام . سارا کم آورد. درسته عمد ینبود ... مقصر من بودم. معذرت م ینه ... تلخ نباش سارا! عمد -

 نیکرد. با ا یرو گرفته بود کم نم بانشیکه گر یوجدان

 پشت زیدستش رو به م د،یکش یقیلحن بهش بتوپه! نفس عم نینبود که با ا نیهم ا یحق اردالن به اون خوب وجود



 

 

جدا کرد و  زیحرف خودش رو از م نیاتاقم ... بعد از ا یخوام برم تو یکنم! االنم م یخواستم تند یببخش ... نم -گرفت و گفت :  سرش

 یکه سع یبه خودش داد و در حال یتکون عیراه افتاد سمت در. اردالن سر

سارا ... اجازه بده حرف  سایوا -گفت :  یآهسته ا یها هم باشه و اداهاش رو موقع حرف زدن فراموش نکنه با صدا نیکرد مراقب دورب یم

 -قدم جلو اومد ، راه سارا رو سد کرد و گفت :  هیاالن حال حرف زدن ندارم. باشه واسه بعد ... اردالن  -و گفت :  دیکش ی. سارا آه میبزن

صداش رو لرزوند ...  نیشه . سارا باز بغض کرد و هم یزننده م یلیهاش خ یاوقات شوخ یکنم! گاه یم یشهراد عذر خواه طرفز من ا

 یلرزش لعنت نیخواست. ا یلرزش رو نم نیلرزش! سارا ا نیمتنفر بود از ا

 ذاشت. در عجب یپاش م ریتموم ضعف هاش رو ز دیبه هدفش با دنیرس یضعف بود و سارا برا یعجز بود از رو یرو از

 فشرده شدن گلوش و یهنوزم بغض داره برا ختنیر یهنوز اشک داره برا یول دهیزجر کش نقدریاز خودش که ا بود

!! مگه ؟یشوخ -کرد به لرزش صداش غلبه کنه :  یگفت که کفر نگه و سع یلب استغفرالله ریصداش ... در عجب بود از خدا! ز لرزوندن

 دونستم جنبه یکنه؟! من احمق خواستم بهش لطف کنم! چه م یم یه باهام شوخک لشمیمن فک و فام

باور کن منم از دستش دلخور شدم و باهاش  یول یباش یدم عصب یحق با توئه ... من بهت حق م -... اردالن اخم کرد و گفت :  نداره

 برخورد کردم. به دل

زد، نشست  یبه کارش ندارم ... اردالن لبخند محو یکار گهی! دقیهر چه ال قیخال -ها نشست و گفت :  یاز صندل یکی ی! ناتوان رو رینگ

ابروها بهش  نیپسر با اون خط اخم ب نی! سارا سرش رو باال گرفت، موشکافانه به اردالن نگاه کرد. ا ؟یحاال خوب -سارا و گفت :  یرو به رو

 نهمهیا ومدی ینم

وقت بد  چینه! انشاهلل که ه -بد باشم؟ ! اردالن به لبخندش عمق داد و گفت :  دیمگه با -و گفت :  دیکش یکردن رو بلد باشه. آه یمهروبن

 شد و گفت : زیم یبا نوک انگشتش رو دنی. سارا مشغول خط کش یاما نگرانت شدم، بدجور از اتاق فرار کرد ،ینباش

انتظار  نیمثل تو هم ینه! از دختر -گفت :  یکامال جد افهین با قشهراد بخندم؟ ! اردال یبه چرت و پرت ها سمیوا یانتظار که نداشت -

 ینشده بود مطمئن باش م ریاگه جونمو نجات نداده بود و با اون سگا درگ -کرد و گفت :  ی! سارا پوف نیبدتر از ا یرفت ... حت یهم م

 ادیره ... باز سارا با  یانتظار هم م نیهم یصبور دیاز دختر شه -آورد و گفت :  نیی! اردالن تا حد ممکن صداشو پا ورتشتو ص دمیکوب

 دونست اگه راهش رو ادامه نده یم یپدرش! شرمنده و نادم ... ول یپدرش بغض کرد. شرمنده بود از رو

 سر بلند کنه و بگه بابا یروز هیپدرش  یتونست جلو یم دیرس یشه. اقال اگه به هدفش م میهم  شتریب شیشرمندگ

رم اتاقم ! اردالن  یم -زدن؟ از جا بلند شد و گفت :  یموند برا یم یچه حرف گهیزد د یاگه وسط کار جا م یباطل! ول هیعل دمیجنگ

 شویکرد و گوش ینره ! سارا پوف ادتیمن  ینیزم بیس -کرده بود . ***  یرو سپر ی! سارا روز بد رهیجلوش رو نگ گهیداد د حیترج

 نامه به انیپا ی. ترم آخر دانشگاه و کار رودیبخش و به قدماش سرعت فشیانداخت داخل ک

 خوردن ینیزم بیس نیخواست بخوابه! ا یدلش م زیاز هر چ شتریخونه ب دیرس یم یکرد که وقت یخسته اش م یقدر

 . درستدیپرس یرو م ییزد و ساعت رفع اشکال استاد فدا یگروه م ریسر به اتاق مد هی دیشده بود!! با یهم معضل ساسان

 یبه سارا نگاه م رهیخ رهیخ ریپر از تحق یبودن و با نگاه ها ستادهیفشن دانشکده ا یدر آموزش سه تا از دخترها یجلو

 سر کالس دم از خاطرات جبهه زد و وسط یکه استاد جان نثار ینگاه ها! درست از بعد از روز نی. متنفر بود از ا کردن

 یبدتر شد که برا یوضع وقت نیکالس عوض شد! و ا یاز بچه ها یلیخدر مورد پدرش بگه نگاه  یاز سارا خواست کم کار

 کالس اون رو یهمه بچه ها رتیآورد و در کمال ح یمساو یاز دخترها را یکیشد و با  دیدانشگاه کاند یعلم انجمن

 گهیبار د هیرفت اعتراض کرد و خواست  یخوشحال نبود! حت انیجر نیرد شد. خودش هم از ا گهیو دختر د رفتنیپذ

 یها راض یباز یپارت نیصورت گرفته! از ا ییقبول نکردن و گفتن انتخاب نها یاون دو نفر انجام بشه ول نیب یریگ یرا



 

 

 دخترا رد بشه یکه خواست از جلو نیهمه خراب کرده بود. هم نیناخواسته اونو ب یها یباز یپارت نیهم ی!! ولنبود

تا اخر  -خواستن از رو برن رفته بودن .  یم م؟یدونن ... کم بهشون گفت یگفتن نداره! عالم و آدم م گهید -بلند شد :  شونیکی یصدا

 نه؟یاز ا ریباشن. غ نجایا ستیبره! حق اونا ن ادشونی دی! نبا میبهشون بگ دیعمرمون هم با

 شونیکیه و همه شو با اونن ... بشنو واریزنن د یحرفا رو به در م نیگفت ا یبهش م یحس هیقدماشو کند کرده بود.  سارا

 یم انی یم یلعنت هیسهم هیندارن با  ویک یکشن! قد جلبک آ یاونو و امثال اون دانشگاهو به گند م -کرد و گفت :  شتریرو ب جسارتش

 نفر هی یجا ننیش

 !! رهیگ ی. آدم لجش مرنیگ یاستعداد و توانش رو هم داشته رو م که

 شده دیرو به نفع خودش کرد؟ بابات شه زیهمه چ یریگ یرا یچطور تو یدیبود. د نیآره به خدا! تازه کاش فقط هم-

خواست  یشد ... م یخواست نره ... صداش تو ذهن سارا اکو م یدل خودش رفته ... م ی! اونم برا؟یدیشده تو رو سننه؟!! مگه تو جنگ که

 بادونست حرف زدن  ی! مایخواست نره!!! لعنت یخواست نره!! م ینره! م

 ییحرفا دیکشور؟! با نیگفت؟ از عشق پدرش به خاک و مردم ا یم یاز چ دیخوندن تو گوش خره! با نیاسیجماعت  اون

 کرد. یگفت؟! چرا خودش رو خسته م یم یمردم اون زمان رسالت؟! چ یزد که به قول همه شعار بود و برا یم رو

 مردمشون بکنن رو یکرد تا با جون و دل برن و جونشون رو فدا یکه اون زمان قلب رزمنده ها رو پر از عشق م یزیچ

 داد . یهدر م هشونیتوج یاگه روزها و ساعت ها وقت برا یخواستن که بفهمن! حت ی! نمدنیفهم ینم گهیآدما د نیا

 یهم نمفکرش رو  یسوزوند ... حت یگروه عقب گرد کرد و برگشت. بغض گلوش رو م ریپا بذاره تو اتاق مد نکهیا بدون

 گذشت زشیبشه. پدرش جونش رو گذاشت! از همه چ ریاز افراد حق یسر هیتو چشم  نقدریکار پدرش ا یروز هیکه  کرد

 گفت یلبخند م هیدونست اگه پدرش بود با  یسوخت! م یباشن اونوقت اونا ... دلش م یخوش ینمک نشناسا تو نیا تا

 یدونست ... اما بازم دلش م یدونست! خوبم م یبدونه م دیکه با یدونه! آره اون یبدونه م دیکه با یشاهزاده! اون الیخیب

 یکه حقش بود استفاده نکرده بود و با استعداد خودش وارد دانشگاه شده بود. چقدر م یا هیاز سهم یاون حت سوخت

 پدر سالم رو از دست هیحقشه ! اونم حق داشتن  هیگفتن اون سهم ینا به جا ... همه بهش م یقضاوتا نیاز ا سوخت

 مورد تمسخر قرار گرفته بود. یبود. گاه دهیرو د دنشیکه پدرش زنده بود و جانباز بود زجر کش ییبود ... اونم سالها داده

 که آرزو داشت با پدرش ییکارا یلی! خادیتونست ب یکه دوست داشت بره رو نرفته بود چون پدرش نم ییاز جاها یلیخ

 سهمش بهره ببره اما گذشته بود ... چون نیانجام بده و ... اونم حق داشت! حق داشت از کمتر رو نتونسته بود بکنه

 یبه گردن من نداره! طور ینیکس د چیواسه عشقم به وطنم! ه دمینامه اش نوشته بود من جنگ تیوص یتو پدرش

 بغضش رو شیگوش برهیپدرش بود ... با و تیوص نیکشته شدم. ا یتصادف معمول هی یکه انگار من تو نیکن یزندگ

 جونم ساسان؟ -... شماره ساسان بود ... جواب داد :  دیکش رونیب فشیک یرو از تو یداد و گوش قورت

 ؟یشاهزاده خونه ا -

 بیس -خونه ...  رم ینه ... دانشگاهم ... داره م -! خنده اش گرفت و گفت :  ؟یسالم ... خونه ا دیاوا خواهر ببخش -سالم ....  کیعل -

 ؟ید یمنم خستم! چرا ارد م یبه خدا! تو خسته ا یرو دار یلیساسان خ -نره ها !  ادتیمن  ینیزم

 که من بدم؟ ! یشه به مامان دستور بد یتو روت م -به مامان بگو !  -بگم؟ !  یبه تو ارد ندم به ک -



 

 

 به سمت دیو نا خوداگاه چرخ دیاز جا پر یبوق یابار ساسان کنه که با صد یور ینفسش رو فوت کرد و خواست در سارا

 شناخت و بس ! یرو فقط خدا م وونهیگشاد کل صورتش رو گرفت ... ساسان د یهاچ بک ساسان لبخند دنی... با د عقب

مزمن بهش  ی! آدم حس سرماخوردگنا؟یا هیتابستون! چ یها وهیدلم لک زده برا م -برداشتم و غر زدم :  یاریظرف خ یشدم از تو خم

 !ینارنگ مویده! پرتغال ، ل یدست م

به شکمم زد و گفت :  یپام ضربه ا یکه کنارم ولو شده بود و سرش رو گذاشته بود رو امکیکردم زمستونا ... س ینبود من دق م اریخ نیا

منم  -پسنده !  یبپسنده م دیه باک یتو ببند! اون -تو سرش و گفتم :  دمیکوب یذره مراعات کن ... ضربه ا هیشه ها!  یداره بزرگ م -

حاال  -! چپ چپ نگام کرد و گفت :  فتهیتو نگران خودت باش پالونت ن -زدم و گفتم :  ارمیبه خ یتوجه گاز ی!! ب هینگران همونم! چه خر

 نه؟ ایتو رگ  میبزن یجور کن یمهمون هی یو پالونو ول کن! تونست تیخر

 ییهویزدم نشد ... بعد  ینه ! به هر در -ولو شده بودم و گفتم :  یکه رو یکاناپه ا یدادم به پشت هیام ناله شد سرم رو از پشت تک افهیق

راستش رو آورد باال ،  ی! پا کهینزد والمونیشه غصه اونو نخور ... فست یجور م یبه زود یول -زده ادامه دادم :  جانیصاف نشستم و ه

است! لنگ مبارکم بنداز ...  گهیدو هفته د والیچته بابا؟! فست -پاش و گفتم :  یرو دمیوب! خم شدم ک والیکو تا فست -زد و گفت :  یسوت

 یم یمهمون هیدلم  یشب جمعه ا نیمن هم -زد و گفت :  یگاز رونیب دیرو که نصفه شده بود از دستم کش ارمیبلند شد نشست ، خ

 -کرد و گفت :  ی! پوف میبر میتون ینم یکه ما هر مهمون یدون ی! دوما مکهیاوال صاحب داشت مرت -و گفتم :  مباال انداخت ییخواد ! ابرو

 ! یاَ -اوق در اوردم و گفتم :  یدوست دخترم ! ادا یش یشه! تو م یشب هزار شب نم هیبابا به درک! 

! امکیس -کردم و گفتم :  باز شمویچهار زانو و جمع و جور نشستم، ن عی!! سر شعوریزهرمار! ب -تو شکمم و با خنده گفت :  دیکوب مشت

 رتیغ -و گفتم :  دمی!! خم شدم موهاشو کش یپرو نشو! فسقل -نگام کرد، اخم کرد و گفت :  یمن به عنوان دوس دختر خوبم؟ ! جد

مهار کرد که نتونم تکون بخورم.تقال  یدستامو گرفت دو طرف بدنم نگه داشت و منو طور عیه سوال کردم ! سری! ادای یبهت نم رتیم

 کردم خودمو نجات بدم و

 -کردم خودمو نجات بدم گفتم :  یم یکه سع ی! بچه ! در حالنقدرید تکون نخور ا -تو بغلش و گفت :  دی، منو کش غیج غیکردم ج شروع

تونستم  یکنما ! همونجور که منو تو بغلش از پشت نگه داشته بود و نم یم یبه کام تویمنحرف ، چغل نکارایجواب سوالمو بده جا ا

که ... با  فیخوادف ح یم اقتی! داشتنت لیهست یانرژ ایدن هیساها!  ادی یبهت م یتو همه چ -و گفت :  دیکش یآه نم،یصورتش رو بب

زنگ بود؟ ! با تعجب شونه باال  یصدا -وسط حرفامون :  دیآورد و پر رونیسرش رو از اتاق ب ازیتا بناگوش باز غرق حرفاش بود که ن شین

 نقدریبغل من ا -از پام گرفت و گفت :  یکاناپه بلند شد، نشگون یکه از رو نیولم کرد و هم امکی... س دمیمن که نشن -و گفتم :  انداختم

توجه به کل کل  یب ازی... ن یآمازون یاصال! وحش نیبب لمتویتو ف -! محکم از بازوش نشگون گرفتم و گفتم :  ؟یدر بر یبده که منتظر بود

هم مثل من از  امکیبله بله ... س -استرس گفت :  یبا کم نباریدوباره و ا یبله؟ ! وقت -:  دو جواب دا فونیما دو تا رفت سمت آ یشگیهم

 نداشت! یزنگ اصوال مشتر نیگرد نگاش کردم. ا یجا بلند شد و زل زد بهش ، منم با چشما

 ی! بچه هامیبدبخت شد -رو گذاشت و رو به ما گفت :  فونیودم؟!! آبودن که چند روز بود منتظرشون ب ییهمونا یعنیبود؟!  یک یعنی

 و گفتم : دمی! از جا پر نیجمع کن نیاومدن ... پاش دیجد

هم کرده  ریاونا د قتیدونستم، در حق یسواال رو خودم م نیکه نرفته!! چند نفرن؟ ! جواب تموم ا الی! نازده؟یجد میچه وقت اومدن ت -

 زنگ باال یه بود که صدابودن. هنوز جواب نداد

 یشناسن و سراغشو م یم نویکجا؟! حاال انگار همه ا -خوابه !! غر زدم :  نیمن که رفتم! بگ -رفت سمت اتاق و گفت :  امکی. ساومد

 نیای یصدا کن زود م ارویگه بگو خوابه!! برو کام یکه م رنیگ

 یرفت سمت اتاق ادامو در آورد و ب یکه م نطوریهم امکی... س هیزی! خجالتم خوب چمیده؟!! قراره هم خونه باش یم ی... چه معن رونیب

 زدم رفت تو اتاق و در رو یتوجه به من که داشتم زر م

 کردم و یکار کنم؟! پوف یبه من نگاه کرد و اشاره کرد چ ازیهم که رفته بود گردش! ن الی! نازازی. من موندم و نبست



 

 

چه خبره احمد؟ ! احمد اشاره  -شناختمش بدون سالم گفتم :  یکه خوب م یاحمد واسطه ا دنیکردم. با درفتم سمت در و بازش  خودم

ندارم ...  یمن اطالع -باال انداخت و گفت :  ینرفته ! شونه ا یهنوز که ناز یول -...  ارمشونیآقا گفت ب -به پشت سرش کرد و گفت :  یا

درشت، جذاب با  کلیتو ! پسر اول قد بلند، ه نیبر -و اشاره به دو پسر پشت سرش کرد و گفت :  دیرو کنار کش اشگنده  کلیبعد ه

 نیبود!!اما هم کهیروشن بود! به دلم نشست! ت یقهوه ا یپوست برنزه و چشما

همون  یعنیسلم ...  -گفت :  براندازم کرد و یاوا خواهر!! با نگاه موشکافانه ا ییییی. ارونیقدم اول رو برداشتم از دلم شوتش کردم ب که

 یکال اشتباه نیاداها!!! ا نیجذاب و زمخت رو چه به ا افهیو ق کلیآخه اون ه رام،یبود باال ب کیسالم!! نزد

 که روحشون رفته بود تو جسم یی... کسا یاشتباه میگفتیبه بچه ها به ترن ها م میداشت یاصطالح هیبود ...  شده

نکن ! نگاه ازم گرفت و رفت تو! پشت سرش با  یبیبفرما تو غر کیعل -تکون دادم و گفتم :  یبود! سر یهاشتبا یادیز نی... ا یاشتباه

 داغون بود؟!!! صورتش از نقدریچرا ا یلبم، ول یپسر دوم لبخند نشست رو دنید

 بدجور دنشیکه از د ارمیکردم به خودم ن ی. سعدیلنگ یبود و پاش هم م یچیجا خراش داشت و دستش هم باندپ چند

 سالم استاد !! -زده گفتم :  جانیباز کردم و ه شمویخوردم، ن جا

 بده. احمد از کموینتونست جواب سالم عل یبهت زده بود که حت نقدیشده بود! ا یدنیمن د دنیاستاد شهراد با د افهیق

خوشحالم  یلیکه خ ایاستاد ب -فتم : سرشون در رو بست و رفت، با لبخند جلو رفتم، دست گذاشتم سر شونه استاد مبهوت و گ پشت

 میکار دار یلی! خرنیبگ ادیحرکتم نتونستن از من  هیخنگ من تا حاال  ی! شاگردایینجایا

ذره از اون حالت  هیاش  افهیکنم . ق یمن دارم خودمو آماده م ای! در ضمن اون رقص دو نفره رو هم بهم قول دادیاستاد جون باهاشون

 !؟نجایتو ... ا -فاصله گرفت و گفت :  یبهت زدگ

اش که در هم رفت و  افهیاز ق نویکرد. ا تشیصورتش اذ یدر هم که زخما دیپس کجا؟ !! اخماشو کش -و گفتم :  دمیغش خند غش

 که برد سمت زخم یدست

 چیه یبو  امکیکاناپه مخصوص س یمن رفت سمت دوستش که نشسته بود رو جاناتیتوجه به ه ی. بدمیفهم ابروش

 لبخند ... هیذوق در کردم از خودم اصال انگار نه انگار ! بابا  نیمن برا ا نقدریپا انداخت. خرو نگاه کنا! ا یپا رو یحرف

 بهش بگم و برم یدرست و حساب شیا هیناراحت کننده اس! دلتم بخواد ... دوست داشتم  نقدریمن ا دنید یریبگ کوفت

 بشه . خنده م گرفت از چارهیکجا بکپه تا صبح ب دیوسط ندونه با نیشه هم آبش بمونه ااتاقم درو بکوبم تا هم نونش ب تو

 بود که از در که وارد ی. خونه ما طورمیاونا نشست یمبل دو نفره جلو هی یرو ییدوتا دیدستم رو کش ازیخودم، ن دست

 پابه یکه در خونه درست رو یهم سر هم و به شکل ال بود. ال ییرای. هال و پذیبود ییرایوسط هال و پذ یشد یم

 حرف زل زده بود به پسرا! پشت یب از،یسمت ن دمیآشپزخونه اپنمون قرار داشت . چرخ کشیکوچ هیبود. و ته پا بلندش

 استاد!؟ نیکن ینم یمعرف -! با اشاره به دوستش که اوا بود گفتم :  نیبابا شما دو تا چقدر بد اخالق -نازک کردم و گفتم :  یچشم

... و به من اشاره  نیریاردالن، ش -شه کرد ... گفت :  ی! چه مگهی! استاد منه دهیخواستن نقدریرو بخورم که ا تتیکرد، عصبان یپوف شهراد

که  ینازک کرد و کنار گوش شهراد طور ی! اردالن پشت چشمییبود االن؟ نچا یاردالن ... و به اردالن اشاره کرد. معرف ن،یریش -کرد ... 

 منمثال 

بودن ! خوب درستش هم نبود!  ومدهیخونه ن نیا یتا به حال تو یاشتباه یآدما پیت نی! خنده م گرفت! از ا زهیچه ه -گفت :  نشنوم

 اس یت یپایت

 حیتوض هی دیبا -و گفتم :  شونیبل کنارم یبود! ولو شدم رو گهید زیکه کارش چ نجایشدن، نه ا یراست وارد خونه ها م هیدو جنسه  و

 !رهیم نجایداره از ا ی... البته ناز اریو کام امکیو س الیو ناز ازیبهتون بدم. منم و ن نجایکوچولو راجع به ا



 

 

 که اتاقمون اونه ... ازیمن و ن میمون یم

 کردم و لیبه چپ متما یکه باز بود اشاره کردم. بعد نوک انگشت اشاره م رو کم یسمت راست و به در اتاق دمیچرخ

رو  کلمیاتاق ... همراه با نوک انگشت اشاره م کل ه یکی... و اون  ارهیو کام ایاتاق هم که درش بسته است، اتاق س یکیاون  -:  گفتم

 ه کردمکه ته دسته ال بلند بود، اشار یچرخوندم به سمت پشت سرم و به در

 ن،یخوا یکنه، غذا م یهر کس کار خودش رو م نجایا -م و گفتم :  هیبه حالت اول دمیاونم اتاق شماست ... دوباره چرخ -گفتم :  و

 ، نیشور یخودتون م نیدار فی، لباس کث نیپز یخودتون م

 از یکیو فقط  میکن یخونه رو خال دیکه اون روز با میاریکار م زیبار تم هیرو دو هفته  نایهم مثل جارو ا یکل نظافت

بلد نباشه ! از جا بلند  یآشپز یو اگه کس -ابروش رو باال انداخت و گفت :  یتا هی... شهراد  ارویباال سر  میمون یم میازیکه من و ن دخترا

تونم  یبنده م ینفر شما باش هیاگه اون  -دونستم اعجاز لبخندم از کجا تا کجاست گفتم :  یلبم بود و م یکه لبخند رو یشدم و در حال

رستوارن قرارداد ببندم ! آخ اون غرورت  هیدم با  یم حیترج -! شهراد اخماشو در هم کرد و گفت :  میدوبل کنم با هم بخور غذاموسهم 

خونه نشده تا حاال!  نیوارد ا یدار هیآدم ما چی! ه؟یکن یم یشوخ -و گفتم :  دمی. خندیکه استاد شهراد نبود یگفتینم نویمنو برده! ا

 ... یباش تثناتو اس نکهیمگه ا

! زمیبهش فکر نکن عز -پاش و گفت :  یسمت شهراد، دست گذاشت رو دیکش یکم خودشو م هیکه  نطوریوارد بحث شد و هم اردالن

پاش بود محکم  یشو که روبه اردالن بندازه فقط دست ینگاه نکهیکه بلدم ... شهراد بدون ا یدون یپزم! م یخودم برا هر دومون غذا م

 لحظات نیاگرفت و فشار داد و در تموم 

کردم باالخره ! *** در اتاق رو به هم زد و گفت  یمرد من بود! نرمش م یمرد مغرور و جد نیمن بود ... لبخند زدم! ا یاش رو رهیخ نگاه

 -در حد زمزمه گفت :  ییز ناشناخته است ... ادالن با صداهنو نجای! انییپا اریصداتو ب -دختره ! شهراد با حرص گفت :  نیا هیریچه گ -: 

 یسر هیاحمق نشو اردالن!  -و زمزمه وار گفت :  یپچ پچ یبغلش و با همون صدا یتو دینداره ! شهراد اردالن رو کش نی، دورب دمچک کر

 ! در ضمن ممکنه شنود همشونینیبب یتون یشن و تو نم یجاساز م واریها داخل د نیدورب

به  یگفت تا وقت دیبار سارا بهم گفت جمش هی -!  ؟یچ -هم هستا !  گهید زیچ هی یاستفاده کنم ... ول ابمیاز رد دیحق با توئه! با -...  باشه

 تو اتاق یخونه ها. توام که گفت یفرستنش تو یاعتماد نکنن نم یکس

 دهیفهم یدیبود؟ ! شهراد که خودش هم در کمال نا ام نجایداشته ... ا نیدورب گهیخونه د هیفقط  دیها جز خونه جمش ستمیس یمرکز

 که منتظرش ستین یخونه اون خونه ا نیبه سنگ خورده و ا رشیبود ت

 باشه نجایا ینیدورب ایکه اگه شنود  یدون یکنم م یاستفاده م ابیوجود از رد نیپس به احتمال نود درصد امنه! با ا -نه !  -گفت :  بوده

شه، باشه بعد ... اردالن سرش رو تکون داد و از شهراد فاصله  ی! االن نمششیه -شه . شهراد کمر اردالن رو فشار داد و گفت :  یم دایپ

 اتاق متوسط هیبه دور تا دور اتاقشون بندازن،  یگرفت. تازه وقت کردن نگاه

 تخت. از در اتاق یروبرو واریگ درست به دکمد لباس بزر هیتخت خواب دو نفره و  هیوسطش !  یدوازده متر چهیقال هی با

 .ینیتخت خواب رو هم بب یتونست یسمت راست م یدیچرخ ی، و بعدش که م دید یاول کمد رو م یشد یوارد م که

 توالت نبود! شهراد ساکش رو پرت کرد و نشست زیاز م یخبر یشده بود ، ول خیسمت چپ م واریهم به د یقد نهیآ هی

 یخسته م ! اردالن که متوجه حرف رمز یخواد حرف بزنم ... ول یچقدر دلم م -و گفت :  دیصورتش کش یبه زخما یتخت، دست لب

شد و با  کشیو اس ام زد. اردالن نزد دیکش رونیب بشیرو از داخل ج لشیکرد موبا ی! شهراد پوف نطوریمنم هم -شهراد شده بود گفت : 

 همون ژست خاص

به در اتاق خورد و قبل  یکه من حسود ... هنوز حرفش تموم نشده بود که ضربه ا یدون ی! مزمیعز یکن یمکار  یچ -گفت :  تشیمامور

 بگن سر ساها از در اتاق تو یزیفرصت کنن چ نکهیاز ا



 

 

 دیدونم از خونه جمش یکه م ییتقلب بهتون برسونم! از اونجا هیکنم!  یباز یخوام برات پارت یم یاستاد جون -و پچ پچ کنان گفت :  اومد

 یعوض

 کار نیدورب ییو همه جاشو از تو اتاق تا تو دستشو هیچه ولد چموش دیجمش نیدونم ا یکه م یی، و از اونجا نیای یم

 نیبکن نیخوا یم یطونی! پس هر ش ستین نیاز دورب یخبر نجای! انیمطلق خوش اومد یجا داره بگم به آزاد گذاشته

 بود، چند لحظه به در بسته اتاق دهیو کله اش رو از اتاق خارج کرد. شهراد که با باز شدن در از جا پر زد ی. بعد چشمک نیباش راحت

 و به اردالن اشاره کرد دیتخت دراز کش یقدم خودش رو دوباره ولو کرد رو مین هیموند و بعدش همراه با پوزخند با  رهیخ

 و سراپا گوش شد، دینداشتن ! اردالن کنار شهراد دراز کش یچاره ا یادا و اطوار ها ول نیبخوابه. متنفر بود از ا کنارش

رد گم کنن !  خوانیم دیشه اعتماد کرد! شا یکس نم چیبه حرف ه -پچ پچ کرد :  بایگردن اردالن تقر یآهسته تو یلیخ یبا صدا شهراد

 ؟یاس ام اس زد ی... به ک قایدق -

که امکان داره از لفظ سرهنگ  ییتا جا دادیم حیترج ی... منظورش سرهنگ کاوه بود ول میدراز خبر دادم که وارد خونه شد یبه باز -

 یاستفاده نکنه. اردالن سرش رو رو

دونه سارا  یاون م رونیب میاومد یکه گفت نیخب هم -سارا هم گفتم ...  تیو از وضع -خب؟ !  -شهراد گذاشت و زمزمه کرد :  نهیس

 ؟یتیوضع! از چه گهیشه د یاونجا تنها م

زد  یشه به حال خودش رهاش کرد . اردالن غلت یکنترل بشه نم دیکنه! اون دختر چموشه با ینم بیع یکار از محکم کار یدرسته! ول -

 به زور هم که شده از اونجا ببرنش ... دینفر هواشو داشته باشه! با هی دیآره ، با -بالش خودش گذاشت و زمزمه وار گفت :  ی، سرش رو رو

 دهیکه اتاق رو بلع یظیغل یکیتار یشکست. تو یبود که سکوت اتاق رو م ییتنها صدا یواریتاک ساعت د کیت یصدا

 کرد و اردالن ینفساشون هم بلند نشه. شهراد با سر اشاره ا یصدا یدو جفت چشم نگران مراقب بودن که حت بود

 یروم ایخوف و رجا بمونن! به قول اردالن  یتونستن تو یمخصوصش شد. نم ابیو سقف با رد وارهاید یابیرد مشغول

 ستیکه بود و نبودش مشخص ن یزیبه خاطر چ یشد که الک ینبود! نم ایاونجا بود  نیدورب ایزنگ!  یزنگ ای روم

 نییها رو باال به پا واریاز د یکیرو زجر کش کنن. شهراد لب تخت نشسته و زل زده بود به اردالن و حرکاتش.  خودشون

 دوم رفت. شهراد سرش رو واریو سراغ د دینفس آسوده رو کش نینکرد اول دایپ یزیچ یکرد و وقت یابیبه باال رد نییپا

 خواست یدل از خدا کمک م یکرد و تو یداد. با چشم دنبالش م یاردالن تکان م یصدا یب یول عیبا حرکات سر همراه

 اونجا فقط یها نیز نظر حرف زدن راحت بودن چون دوربحداقل ا دیخونه جمش ینباشد. تو نیاز دورب یاونجا خبر که

 جمع یحواسشون رو حساب دیدر انتظارشونه و با یزیدونستن چه چ یاصال نم نجایا یرو داشتن ول ریضبط تصو تیقابل

 واریاردالن و شهراد بلند شد و اردالن رفت سراغ د نهیاز س یا گهید یقیدوم هم که تموم شد نفس عم واریکردن. د یم

 تو هوا بزنه و یوجود نداشت پرش ینیها و سقف دورب واریکدوم از د چیه یزده آماده بود که اگه رو جانی. شهراد هسوم

 قراره یتونست بفهمه کجاست و چه اتفاقات یخونه که هنوزم نم نیا یمحض تو یآزاد یعنی نیکنه. ا هیرو تخل جانشیه

 مطمئن نشده بودن امکان نیکه از لحاظ دورب یتا زمان یزد ول یالن مبه ارد دیدلش بود که با یتو یی! حرفافتهیب توش

 با شیابیچهارم هم رد وارید یچهارم و وقت واریگرفت سمت د زیسوم هم تموم شد، اردالن به سرعت خ واری. دنداشت

 و سقف ستادیا یصندل یبود رو یصورتش، اردالن هم صورتش غرق خوش یتموم شد شهراد لبخند نشست رو تیموفق

 عقب جلو کنه و دوباره کارش رو از سر یرو کم یصندل ادیب نییکرد. هر چند متر مجبور بود پا یتکه به تکه بررس رو



 

 

 کرد یبررس ابیرو هم با رد لیتا کل وسا دیطول کش یساعت کی. دی. باالخره سقف هم تموم شد و نوبت به کف رسرهیبگ

 اونا یهر دو نهیاز س یراحت شد نفس آسوده ا الشونیتموم شد و خ کارش یکار گذاشته نشده باشه. وقت یشنود که

 دستاشو از هم باز کرد و یسمت شهراد ، شهراد با سرخوش دیرو پرت کرد سمت تخت و چرخ ابیشد! اردالن رد بلند

تونم خودم باشم ...  یم گهیاتاق د نی! حداقل تو اشیآخ -و گفت :  دیتو شونه شهراد کوب ی! اردالن با خنده مشت ییبپر بغل عمو -:  گفت

از اتاق اشاره کرد، اردالن  رونیموش داشته باشه . و با سر به ب واریحواسمون باشه، ممکنه د دیبا یول -به در کرد و گفت :  یشهراد اشاره ا

 یخونه اون خونه ا نی... ا یدار -تخت و گفت :  یشرط عقله ... شهراد ولو شد رو شهیکار هم یتو اطیاحت -تکون داد و گفت :  یسر مه

که چشماش  یلحظه ورودشون هم شهراد گفته بود. در حال نویکردم ! اردالن نشست لب تخت و به فکر فرو رفت. ا یکه من فکر م ستین

 زد یدو دو م

اتاق  یفت وقتخبر ندارم! بهت گ -باال انداخت و گفت :  یزد، شونه ا یم جیگ یپس کجاست؟ ! شهراد که خودش هم حساب -:  گفت

 یم یهم بررس گهیخونه د هی یها نیکردم اونجا دورب دایپ دیکنترل رو تو خونه جمش

 داره و تیاهم یلیاونجا براش خ داستیکه پ نجوریکنه اونجا چون ا یما رو منتقل م دیکردم جمش ی. من فکر مشد

اون خونه چند تا دختر پسر بودن، مثل  یدونم! تو ینم -پس اون خراب شده کجاست؟ !!  -نداشت چکش کنه ...  یلی! وگرنه دل هیسر

 و ساده تر کتریکوچ نجاینبودن! خونه هم از ا نایا یول نجا،یا

 یی! سه سوته خونه رو شناساادته؟یرو  یقبل تی! مامورادی یداره کش م تیمامور نیا یادیشهراد، ز میکن داشیپ دیبا -.  بود

 و وارد شدن بهش دیخونه جمش ییافتاده؟! دو سال فقط شناسا شیچرا نحس یکی نی. امیکرد ریو همه رو دستگ میکرد

کرده.  یزیتخم ر رانیکل ا یتو دی. جمشستیفقط مخصوص تهران ن تیمامور نینره که ا ادتی -اش هم خدا عالمه !  هی! بقدیکش طول

 ونهتموم خ دیما با

 بشه . عجله کار یاوک یسه سوته همه چ یقبل تیمثل مامور میداشته باش دیام میتون ی. پس نم میکن دایرو پ هاش

 یم جایاز تعلل ب ییوقتا هیکه شکست  یدون یهم خوب م نویا -شکستمون ردخور نداره !  می! اونم تو کار ما ... اگه عجله کنیارد طونهیش

 میفهم یشه؟ م یم یبعدش چ م؟یرو بازداشت کن دیرسه! جمش ینم ییاالن عجله کردنمون به جا یدونم! ول یآره م -!  ادی

 مافوق میفهم یم ه؟یدختر پسرا چ نیهدفش از جمع کردن ا میفهم یم گش؟ید یخونه ها ایخونه کجاست؟  اون

 یکدوم خراب شده ا یما رو تو میدونینم یحت یلعنت -.  میثابت کن دیرو به جمش مونیوفادار دی. بامیصبر کن دینه! پس با ه؟یک دیجمش

 آورده! با چشم بسته آوردمون .

 دنبال خودم یزیچ یابیرد هیکردمکه با چشم بسته بخواد جا به جامون کنه وگرنه  یکرد و اصال فکرشم نم یپوف شهراد

المصب  نیکرد؟ ا یبررس کلمونویکل ه ابینفر با رد هیقبلش  یدیند -نگاش کرد و گفت :  هانهیانداختم . اردالن عاقل اندر سف یم راه

 میر یم میبفهمم کجا دار نیحرکات ماش یکردم از رو یسع یلیخ -آب بره . شهراد چشماشو بست و گفت :  رشیخوابه که ز ینم ییجا

 و تاب خورد چیپ نقدریا یلرو حفظ کنم. و ریو مس

افتم  یساسان و امثال اون که م ادیشهراد باور کن  یهدف نبوده! وا یخوردناش هم ب چیپ -!  رویآخر حواسم پرت شد و گم کردم مس که

 یچشمم رو م یخون جلو

! هیبد درد نمیب یذارم جاش م یخودمو م یانتقام جو شده باشه! وق نقدریبنده خدا سارا حق داره ا -و گفت :  دیکش ی! شهراد آه رهیگ

 ینم ویزیچ هی یول

 کاره نیدونه ا یکه م هیره سراغ کسائ یم یعنیکنه!  یخودشون وارد باند م لیهمه رو با م که دیجمش نی... ا فهمم

 وسط؟! چه به روزش اومد؟ نیا هویبود  ی! پس ساسان چهستن



 

 

برنامه ها نبود.  نیشناختمش! اصال هم اهل ا یبود، خوب م قمیبابا! ساسان رف ریبم -کاره بود؟ !  نیساسان هم ا یبگ یخوا یم یعنی -

 چرا؟ صرفا یراه، ول نیتو ا دنشیکش

 و رغبت لیمورد ها همه با م هیدر موردش متوسل به زور شدن. بق ایبود که گو یآخه ساسان تنها مورد ؟ییبایخاطر ز به

 بوده؟ یشخص ییانتقام جو یبگ یخوا یم یعنیدونم!  یواال نم -جمع شدن .  دیجمش دور

 هیتخت ،  یبدنش کنه از عقب خودش رو ول کرد رو لیدستش رو حا نکهیبدون ا د،یسبسرش رو چ یدو دست شهراد

پازل دو هزار تکه رو به  نیا یشد تکه و خورده ها یکاش م -:  دیبالش، با همون ژست پکر نال یآزاد رفت و سرش فرود اومد رو سقوط

 جیهم بچسبونم بلکه بفهمم کجا چه خبره! اما واقعا گ

که  هیزیتر از چ دهیچیپ یلی! خنطوریمنم هم -شرتش رو در آورد، لحاف رو کنار زد، ولو شد کنار شهراد و گفت :  ی!! واقعا ... اردالن تشدم

 که خونه نطوریحرفام. هم نیتر از ا شیریمن س یکردم. ول یفکرشو م

که هر  قهیانداخت، بعد از چند دق هیسا نشونیب کنم . سکوت یم رونیخان رو هم و دیجمش نیا یکردم، خونه ها کونیرو کنف یقبل

 افکار خودشون غوطه خوردن، اردالن سکوت رو یکدوم تو

 و گفت : شکست

 ه؟ینداره ... ک نیدورب نجایدختره! همون که گفت ا نیگم شهراد، ا یم -

هوم !  -!!  ؟یجد -از شاگردام بود ..  یکی نمیکالس رقص گذاشته بود؟ ا دیجمش ادتهی -به اردالن بندازه گفت :  ینگاه نکهیبدون ا شهراد

 یرقص چه ربط یبفهم یواال اگه تو تونست -رسه !  یبه ذهنت م یبپرسم. چ یزیشد چ ینم یبهت گفت استاد، شک کردم ، ول دمید -

 همه شون همون شاگرداتن؟ -تر شدم .  جیگ نیهم یفهمم. برا ینا داره منم میا یایبه گند کار

زد و گفت  یخند زی.. اردالن ر رونیدختره بکشم ب نیزبون هم ریاز ز دیبا دیدونم! شا ینم -!  ؟یچ هیپس بق -دختره ...  نینه فقط هم -

رفته  ادتیکم دارم! بعدش هم انگار  نویهم یریو یریه نیزهرمار! تو ا -ده .. شهراد خنده اش گرفت و گفت :  یتو نخته ها! آمار م -: 

 همه شون همجنس گران نایها! ا ستکجا نجایا

 ! ؟ یینجایکه ا ییتو همجنس گرا -!  اری... حرف در ن

 شه همه هدف مند باشن؟ یم لیدل می! ما با هدف اومدقهیداره به شق یگ... چه ربط -

اشتباه ممکنه! بعدش هم من  یکشه ها !! خواستم بدون ینم م شتریب تتیروز به روز ترب -ول کرد سمت شهراد و گفت :  یلگد اردالن

 کنم! چشش تو رو گرفته ینم

پسر  هیدختر  هیخونه مشکوکه! چشم  نیتو ا نمیببند اردالن! هم -گفت :  رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یم یکه سع ی... شهراد در حال

! طرف چه هواتو هم داره! آمار ستین یگوشام مخمل یبندم! ول یباشه من م -تا دم گوشش باز کرد و گفت :  ششوی... اردالن ن رهیرو بگ

 نی! ااریمثل آدم در ب یاریآخه حرف در م -شونه اش و گفت :  یزد تو یبه سمتش مشت دیچرخ نباریهم درست داد ! شهراد ا نویدورب

ت بود رو تخ یکه رو یاردالن بالشت اضافه ا یتوجه به حرفا یو جواب نداد . شهراد ب دیاصن در حد منه! تخس بچه ! اردالن فقط خند

 نیبرداشت، ب

شه! انگشتت به من بخوره کشتمت !  یسمت من قلم م ادیدستت تو خواب ب هی! حواست باشه ها، یهو -و اون گذاشت و گفت :  خودش

 زد گفت : یکه خنده توش موج م یسرش تو هم گره زد و با لحن یاردالن طاق باز شد، دستاشو باال

 هی ی! گفتم که بدونیمُرد -گفت :  یشاخ و دم ! شهراد کامال جد یتر از تو نبود؟ غول ب فیجنس لطکار دارم!  یبابا! من با تو چ ریبم -

هر هر و مرض  -گفت :  ی... شهراد داشت م دیو هرهر خند برهیو یامر بهت مشتبه نشه ! اردالن فقط رفت رو تایمامور نیموقع به خاطر ا

 نشست و اس ام خیس عیشماره سرهنگ سر دنیبالش درش آورد. با د ریاز ز عیسر د،یرو شن لشیموبا برهیو یا... که صد



 

 

...  نیده. ردشو بزن یمادرش هم نرفته! جواب زنگ و اس ام اس هم نم شی! پستی... سارا تو خونه ن یشکالت گاریس -رو باز کرد :  اس

 شد ... رهیکنجکاو اردالن خ یبه چشما ریشهراد سرش رو آورد باال و متح

 نی. استادنیا اریاخت یزنگ چنان از جا پروندشون که هر دو ب یبمونن، چون صدا رتیتن تو حالت بهت و حنتونس ادیز

 و به دنبالش ساها که بلند امکیغر غر س یشد خوندش. صدا یبود که از تو نگاه هر دوشون م یسوال نیشب؟! ا وقت

 . گوشاشون بهدنیتخت دراز کش یحرف و سر و صدا رو یبه اردالن کرد و به تخت اشاره کرد. هر دو ب یشهراد نگاه شد،

 وقت شب؟! چه خبره امروز؟ نیا هیک -کرد :  ی. ساها غر غر مدنیشن یپشه رو هم ته خونه م دنیپر یبود که صدا زیت یقدر

 ی! ساها با صدا میوارد فردا شد گهیامروز نه! االن د -:  امکهیدونستن اسمش س یشده بودن و م یکه سر شب بهم معرف یپسر یصدا و

باز شدن در خونه  ی. صدا میهست امکی! من و سازی... بخواب ن یریبگ یازم سوت یمونده تو ه نمیوسط هم نیحاال ا -گفت :  یپر از حرص

که منتقلشون کرده بود :  یهمون مرد یغر غرو ی!! و صدا مایقرارا نداشت نی! از اه؟یک نیا ینصفه شب -:  امکیس لندب یاومد و بعد صدا

آهسته و  یتقه در و صدا ی... برو تو ! به دنبالش صدا نیبخواب نیو بر نیداره؟ اتاقش رو نشونش بد یشما چه فرق یدستور آقا بود. برا -

غر کنون گفت : همونطور غر  امکیممنون ! س -...  یساها هستم! خوش اومد ،یسالم خانوم -ساها :  یسالم ... و صدا -:  یناواضح دختر

... همه صداها قطع شد و تازه نگاه پر از ترس و مبهوت اردالن و  ازیببرش تو اتاق خودت و ن ادا،یرم بخوابم، صداتون ن یسالم، من م -

 سمت هم. اردالن آروم گفت : دیشهراد چرخ

. اردالن نفس  میکن یاشتباه م دید اردالن، شاواضح نبو -به خودش گرفت و گفت :  یمتفکر افهیسارا بود! شک ندارم ... شهراد ق یصدا -

! شهراد  نجا؟یاومده ا ینه شک ندارم!! خودش بود ... خودش بود شهراد! اون به چه بهونه ا -فرستاد و گفت :  رونیحبس شده اش رو ب

بود که اردالن با  ومدهیاونم همجنس گراست ! هنوز حرف از دهنش در ن دیخوب شا -و گفت :  دیرو چسب رشنشست لب تخت س

 نقدریکار ا نیا یمن و تو تو -زد و گفت :  یتو؟ !! شهراد پوزخند یگ یم یچ -تخت و گفت :  یگرد شده چهارزانو نشست رو یچشما

از پشت خودشو ول کرد  د،ی! اردالن موهاشو کش میتعجب کن دیگرا باشه نبا سکه اگه االن سارا هم همنج میدید بیغر بیعج یزایچ

اون  یچه جور ارمی یدونم هم تو! فقط سر در نم یهم من م نویانتقام! ا یبرا نجاستیحرف مفت نزن! اون ا -و گفت :  تخت یرو

 دیجمش

خنک کف پاش کش کش  یبا لمس پارکت ها ییدمپا دنی. شهراد از جا بلند شد، بدون پوش نجایکرده بفرستش ا یروم/زاده رو راض/ح

 کنون رفت سمت در اتاق و

بگه رفت  یزیشد چ یغضب م ریم هیاش کم کم داشت شب افهیصبر کنه تا اردالن که ق نکهی... بعد بدون ا میاری یم رشیصبح گ -:  گفت

 .رونیاز اتاق ب

 ذهنش رو مرتب و منظم نگه داره و اجازه نده نکهیمشغول بود . اما عادت داشت به ا یتشنه و ذهنش هم حساب یحساب

 رو نیدوش اردالن و شهراد ، ا یشد رو یم یسرهنگ! بار یبود، امانت نجایبرهم شدن افکارش آزارش بدن. سارا ا درهم

 که حکم خدمتکار رو داشت یدور کرد! تا وقت یباز نیشه اونو از ا یدونست چطور م یاصال نم یدونست ول یم خوب

 پچ پچ هاشو با لیدل دیفهم ی. حاال مدیجمش یره هااز مه یکیحاال شده بود  یهم دردسر ساز نبود ول یلیخ رفتنش

 دونست سارا قابل یداد!! شهراد م یرو درس م طونیدختر ش نیرو. حقا که ا دیاومدن خدمتکار جمش لیو دل دیجمش

 خودش هم اعتماد نکنه . یداده بود که به چشما ادیبهش  یوجود زندگ نیبا ا یول نانهیاطم

 از دخترا نبود. ی. خبردیکه پر شد تا تهش رو سر کش وانیگرفت، ل خچالیقسمت آب سرد کن  ریبرداشت و ز یوانیل

 ریرو دوباره ز وانیکه ل یگفته بود اتاق خودشونه. گرمش بود به قدر نیریکه ش یهمون اتاق یزد همه رفتن تو حدس

 ه که همه اعضا و جوارحش رو داغشد دایاز کجا پ یدفعه ا هیحرارت  نیدونست ا یسرد کن گرفت و پرش کرد. نم آب

 دچارش شیکه چند سال پ یی. از همون تب هادیفهم یرو نم لشیدل یسوزونه! انگار که تب داشت! ول یو داره م کرده



 

 

 ی!! کاش م؟یحاال چ یباالخره بر همه امراضش فائق اومد ول دنیکش اضتیو ر یبا هزار بدبخت شیشد. چند سال پ یم

 اقال چه مرگشه ! دیفهم

 ش؟یخور یو نم وانیبه اون ل یکه دو ساعته زل زد یهست یتو چه فکر -

 هیتا  یجفت جوراب پشم هیبلوز مردونه گل و گشاد تنش بود تا سر زانو با  هی د،یو ساها رو لب اپن د دیچرخ عیسر

 اومده یداد. ک یو بس! موهاشو آزاد و رها دورش ول کرده بود و داشت پاهاشو لب اپن تاب م نیمچش. هم یباال وجب

 رو تا وانیشد! ل یتب داشت براش خطرناک م نیحواس پرت شده بود؟ ا نقدریتا حاال ا یبود؟!! از ک دهیاونجا که نفهم بود

 گرفت جوابش رو نده ، اما درست میوسط آشپزخونه و راه افتاد که بره سمت اتاقش. تصم زیلب م دشیکوب دیسرکش ته

 ریگشادش به پاش گ رهنیکه پ نیزم یو بپره رو رهیبگ زیساها خواست خ شدیلحظه که داشت از کنارش رد م همون

 دستاش، تمام وزنش که نیدستش رو جلو برد و ساها پرت شد ب عیحرکت سر هی. شهراد با نیو پرت شد سمت زم کرد

 وقت رو یا هیثان نکهیعد از اون شهراد بدون اساعد دست شهراد فرود اومد و ب یبود رو لویحدود پنجاه و پنج ک یزیچ

 اش نشون دهیفرود اومد. رنگ پر نیزم یرو فتهیبراش ب یاتفاق نکهیخم کرد و ساها بدون ا یبکنه دستش رو کم تلف

 صداش رو باال ببره با لبخند نکهیدر کار نبوده و واقع ا تعادلش رو از دست داده. شهراد بدون ا یکلک چیداد که ه یم

 ساها شد. دهیکش یو انگشتا فیظر یدستها ریباال انداخت و خواست بره که مچ دستش اس یخودش شونه ا خاص

 بود رو از دست دیسف یخودش که روز یرنگ واقع ادیکه به خاطر آفتاب ز یموند. مچ دست رهیو به دستش خ ستادیا

ازت ممنونم! اگه  -کرد. ساها آب دهنش رو قورت داد و گفت :  یم ییروش خودنما رشیبرنز شده بود و دستبند جوشن کب یو حساب داده

 یدر اون صورت هم اتفاق -رو دوباره نشون داد و گفت :  ارشی! شهراد لبخند حرص در ب نیبا مخ اومده بودم کف زم یبود یمنو نگرفت

که من دارم اصال و ابدا  یطیبا شرا -ت گفت : باال انداخ یناراحت بشه شونه ا نکهیشکست . ساها بدون ا یسرت م شافتاد، فوق یبرات نم

زد  یحرف چشمک نیاز شمام ! به دنبال ا یکیمنم  -و زمزمه کرد :  دییدور و برش رو پا اطی! بعد با احت ادیسرم ب ییکه بال ستیدرست ن

 اتاق خوابش شد . شهراد بهت زده سر جا مونده بود! یو دست شهراد رو رها کرد و راه

 بود که سیمشکوک بود. ساها اگه پل یحرف حساب نیاز شمام؟!! ا یکیبود که گفت منم  یگفت؟!! منظورش چ یچ نیا

 که نیاونا خطر داشت. ا یبود بازم برا یا گهیبود، و هر کوفت د نیاز ا ریشد. اگه هم غ یمطلع م دیصد در صد با شهراد

 کرد و نگاهش رفت سمت ساعت ی! پوفستنیالن جزو اونا ندونه شهراد و ارد یداد م یاز شماهام نشون م یکیمنم  گفت

 افتاد. اومدن سارا ، یم یدیشد بخوابه؟ هر بار اتفاق جد یم ومد،ی یشب بود. خوابش نم مهی... ساعت سه ن وارید یرو

 شد به یرو که م یعوامل یکی یکیکرد  یبود؟ !! راه افتاد سمت اتاقش و سع یساها! واقعا منظورش چ یو پرت ها زرت

دل خطر  یچشم باز کردم. اومده بودم تو عیشد سر یم دهیموهام کش یکه رو یکنه . *** با دست نوازش یساها ربط داد رو بررس حرف

 آماده بودم! یو حساب

 نه چندان ! -بودم؟!! در دل اعتراف کردم :  آماده

 دیکه د نینشستم. هم خیخودآگاه س به من زل زده بودن نا بیعج یصورتم که با حس کیخمار نزد یچشما دنید با

کردم و  ی! صدامو صاف کردم، من که اهل کم آوردن نبودم. بودم؟! نه! پس پوف ؟یدیچته بابا جن د -و گفت :  دیکنار کش یکم نشستم

و پنج  ستیب ازم،ین -شکمش و گفت :  یتخت خودش نشست، پاهاشو جمع کرد تو ی. دختره رو مینشد یبه هم معرف شبید -گفتم : 



 

 

و دلباز که توش چهار تا  ریاتاق بزرگ و نورگ هیبه اون اتاق بندازم.  ی! تازه وقت کردم نگاه ؟ی... تو چ یرزترم آخر کشاو یساله ، دانشجو

 نفره قرار داشت. مثل هیتخت 

و  ستیسارا هستم، ب -گفتم :  شکم جمع کردم و یپاهامو تو ازیاز ته اتاق تا وسط اتاق. منم مثل ن فیرد کی یهمه تو یخونه ها سرباز

رو  تمیمن همه هو اره؟یسر در ب میواقع تیاز من و هو یداشت کس لی. دو تا تخت با من فاصله داشت. چه دل یتجرب پلمیچهار سالمه، د

 محو و گم

 تاهشکو یبه موها یتاب ازی. ندیچسب یم بیوقتها دروغ گفتن عج ینداشت راست بگم . بعض یلیدل گهیبودم. پس د کرده

 ... نه؟ التتیبابت تما یدیزجر کش یلیخ -و گفت :  داد

لو رفتم  یوقت یاز هجده سالگ ،یلیخ دم،یخان! زجر کش دیجمش -:  دیچیخودم تو گوشم پ یصدا الت؟یکم فکر کردم، تما هیشدم،  جیگ

 دوستم شدم نه تنها از طرف نیتر یمیکه عاشق صم

 نبودم! من فقط دوستش داشتم! یکه از طرف همه طرد شدم. به خونواده م گفت! گفت من همجنس بازم، ول دوستام

برعکسش تمسخر نشده باشه؟  التیکه بابت تما یشناس یرو م یکس -زدم و گفت :  یچه، پوزخند یعنی التیتما دمی... فقط ... فهم فقط

 طرد نشده باشه ! -دش جمع تر شد و با بغض گفت : خو یتو ازینشده باشه؟ کتک نخورده باشه؟ ! ن تیاذ

 یلیکنم، خدا خ یبودم، دوست نداشتم زندگ دهیبر گهی! ددنیکه مثل ما هستن درد کش ییهمه کسا -رو تکون دادم و گفتم :  سرم

 دوستم داشت که

خونه سر دسته ها  نیا یجا! تو نیبهتر یغصه تموم شد. تو اومد گهید نیبب -کرد بخنده :  یاز جا بلند شد و سع ازیکردم . ن دایرو پ نجایا

 هی سیرئ یش یشن، بعدش م یم تیترب

 ؟یچ یبرا ت؟یترب -! همه غمات دود شده رفته هوا ... واقعا تعجب کردم و گفتم : ایغصه بخور نمی. پس نبید ی. فقط دستور مگهید خونه

! 

 هی! همون  یدار یقشنگ یچه موها -دستش و گفت :  یبلندم رو گرفت تو یموها از کهیت هیلب تخت من، دستشو آورد جلو،  نشست

 یزل زد تو ازیبودم. ن دهیاراده همونطور با شالم خواب یشب قبل کامال ب رون،یمو فقط از شال افتاده ب کهیت

 نیتر یمیقد یش یو خودت م میر یکردنشونه! حاال صبر کن، ما کم کم م هیتوج نیما با تازه واردا هم یبدبخت -ادامه داد :  چشمامو

 عضو

 هی یبند میتا یکم کم و رو نجایما ا نی. ببیکن هیتوج دیشه رو تو با یکه وارد خونه م یخونه اون وقت هر تازه وارد نیا

 خونه جداگونه با هی رهیچند ماه تا چند سال متغ نیمدت که ب هیبعد از گذشت  نکهیا ی. برامیریگ یم ادیکار رو  یسر

 حواسمون دی. بامیریرو بر عهده بگ شونیدستمون تا سرپرست ریاندازن ز یتازه وارد گروه شده رو م ینفر آدم مبتد چند

 یبود، حاضر بودم برا هدیرو به تنم مال زیهمه چ ی... من پ میو چطور قانون رو دور بزن ادین شیبرامون پ یتا مشکل میبر شیچطور پ باشه

 هم نیهم یبگذرم! برا میزیباند از هر چ نیبه سر دسته ا دنیرس

دارم که  ازینفر رو ن هی!! من خودم نمیب یخودم نم یتو یقدرت نیمن چن یول -نشون دادم و گفتم :  دهیخودم رو ترس یول دم،ینترس اصال

 بودمش دهیکالس رقص شهراد د یو تو دیخونه جمش یکه قبال هم تو یشر و شور یکمکم کنه ... همون لحظه در اتاق باز شد، دختر

 زد با دهن یبزرگش گاز م ریکه به لقمه نون پن یکرد! دختره در حال یتو. فکر کنم شب قبل خودش رو ساها معرف دیپر

 ی. االن که نممیانداز یراهت م می! ما هم هستنجایکه فرستادتت ا دهید یزیچ هیتو  یتو یجون دینترس! البد جمش -گفت :  پر

لچک رو از سرت  نیکه ا نهیکار ا نیاول -... بعد از جا بلند شد، اومد سمت من و ادامه داد :  یکار دار ی! کلسیبگن بفرما بشو رئ فرستنت

 نیهمون خدا از تو د یعنیبرعکسه  التتیتما یدخمل من! وقت نی. ببیبردار



 

 

 هیبه  یوقت یکار حرومه، گناهه، ول نیگه ا یبذاره تو بدنت؟ هان؟! خودش م یازین نیشد همچ یوگرنه مگه م نخواسته،

 نمیسارا ا ایب د،یچیقربون قدت برم . بغض تو گلوم پ نویپس بردار ا دهیاون بنده رو از هفت دولت آزاد آفر یعنی ؟یچ یعنیده  یم بنده

 رو به تنت ینید یب یپ ؟یلعنت یدی. مالدمیبه تنم مال زیهمه چ یپ یقدم! گفت نیاول

 لباساسس که تنشونه رو؟!! تو ینیب یم ؟یدیچشم چند تا نامحرم رو به تن مال یحجاب گشتن جلو یب ی! پ؟یدیمال

به خاطر  -که مخاطبش فقط و فقط وجدانم بود :  یناله ... ناله ا هیاز ته حنجره م در اومد ...  یی... صدا یدنیلباس پوش نطوریا اهل

 از یبه خاطر انتقام خونش بگذر یخوا یساسان اگه جون داد به خاطر اعتقاداتش داد تو م ی! آخه لعنتساسان ... ساسان؟!

 دلم زجه یتو دمی!!! نالکردم؟یچه م دینگاهشون منتظر به من و دستم دوخته شده بود که شالم رو بردارم. با اعتقاداتت؟

 دیسن با چنگ و دندون نگهش داشته بودم. دستم لرز نیا ارو که ت یباال رفت تا برداره حجاب یوقت دیلرز یدستم م زدم

 زمان براش ارزش بودن . نیکه تا ا ییزایپا نذاره رو چ یخواد قطع شه ول یزنه و از خدا م یکه اونم زجه م دمیشن یم و

تازه اولش بود سارا!  نیا -:  دیافتاد ... ناله م خفه شد و وجدانم داد کش ریشد. شالم افتاد کنارم و سرم ... سرم به ز دهیاز سرم کش شالم

 انیسر وقتت. ن انی یکه دور و برت نشستن همه همجنس گرا هستن . امروز فردا م ییدخترا

 ... نگو که تو دمیرو مال یسارا؟!!! نگو پ ی... چه کرد یبش یکنن که به مرگت راض یم ییچشم تو کارا یوقتت جلو سر

فکرا  نیهم ی!!! تو یتون ی... نگو چون نم یریکه انتقام ساسان رو بگ یفقط در صورت یجهنم شی! نگو آماده آتیستیبرنامه ها ن نیا اهل

 هی میچهار تا خانوم دار نجایمث ال؟!! ما ا یچ یعنی! ن؟یچه نشست -تو و گفت :  دیپر یدر اتاق باز شد، پسر الغر اندام و بلند هویبودم که 

حجاب نشسته بودم. خاکستر  یاتاق بود و من ب یمرد نامحرم تو هی! مردم! مردم و زنده شدم،  ن؟یبه ما چهار تا مرد بد دینبا ونهصبح

 شدم و سوختنم رو فقط

فت هم غول تشنن! حرف م یحساب دایبه خصوص که اون دو تا جد -کرد و آروم گفت :  واشیو دم نزنم !!! پسره صداش رو  دمیفهم خودم

 میغرق قا نقدریاستادم بشم، صبحونه استادم با منه ! ا یفدا یاله -اش و گفت :  نهیتو س دیبا مشت کوب عیخورنتون ! ساها سر یم نیبزن

 لحظه متوجه حرفاشون هیخودم بود که  یشید اون پسر بودم و حواسم به افکار فرسایکردن خودم از د

 ! دو تا غول تشن، استاد؟دمیشن یچ دمیفهم رونیو پسره هم رفت از اتاق ب نرویبه تکاپو افتادن برن ب ی. تازه وقتنشدم

 اونا هم قرار بود برن یعنی یجا، ول هیهمه رو منتقل کنه  دیزدم که جمش یبودن!!! حدس م نجایو اردالن هم ا شهراد

 من ی!! برا؟یمن چ یرفت. ول یفساد لو م یخونه ها نیبشن؟ بد هم نبود ! حداقل دو تا از ا گهیخونه د هی یکی سردسته

 یبه اون باال باالها و خودم با دستا دمیرس یم دیفسادشون؟ نه بس نبود! من با یاز خونه ها یکیبود لو دادن  یکاف

 ییآوردم نداشته ها یبه دست م دیگذشتم با یکه داشتم از همه داشته هام م یکردم! من یرو خفه م یاصل سیرئ خودم

 جا و کنار من هستن دلم نیشهراد و اردالن هم هم نکهیا یادآوریاهانشون بودم. نا خودآگاه با که با همه وجود خو رو

 یاونا ب یلبم که جلوش رو گرفتم. ذهنم، وجدانم جلوش رو گرفتو من جلو یرو ادیخواست لبخند ب یشد، م قرص

 . من که همیرو جهنم کرد اتیبا گناه اون دن یکه بهشت کن اتویگفت دن ی! بابا مهیچه عذاب نیخدا ا یبرم؟!! وا حجاب

 !!! داشتم تو دلمتیوضع نینجاتم بده از ا یگم ول یکو عدالتت؟!! کفر نم ای. خداامیجهنم شده و هم اون دن امیدن نیا

 بگم؟ یزیچ هیآقا من  -من و گفت :  یرو تخت کنار دیپر ازیزدم که ن یم ضجه

بود.  کیش یلیها ! خ یبود که شالت رو بسته بود یاون مدل -که کنارم افتاده بود و گفت : نگاش کردم ... دستش رفت سمت شالم  جیگ

 !! المصب مد شده! منم دوست؟یبد ادیشه به منم  یم



 

 

 رونیب میبهونه جفتمون با شال بر نیشد راحت و به هم یقربونا! حاال م یبخرم . با ذوق نگاش کردم، ا شوید یوقت ندارم برم س یول دارم

پارمون  کهیتا ساها ت میبزن بر -به عجله رفت سمت در و گفت :  ازیوقت برد، ن یربع هینوکرتم ! بستن شال اون و خودم  یلیخ ای... خدا

در مورد  یجور خاص هی. باز حرف ساها اومد تو ذهنم، رونیگفت و زد از اتاق ب نوی... ا نیکرد یاحترام یگه به استادم ب یم االنکرده! ح

 دختر نینظر داد! مگه اشهراد 

 اریکام یییآ -حواسم جمع شد :  غشیج یداد؟! با صدا یعاشقانه در مورد شهراد نظر م نقدریا ینبود؟! پس چه جور هوموسکشوال

 ول کن گردنو ! یعوض

 یهم پشت سرشون بدو بدو اومد تو و سع ازیبود شوت شد تو اتاق. ن ریاس اریدست کام یکه گردنش تو یدر حال ساها

 موندم. چشون بود رهیعقب و بهشون خ دمیچنادن موفق نبود. با ترس خودم رو کش یول رهیرو بگ اریکام یجلو داشت

 ظیدر حال چلوندنشه ، در همون حالت با غ یمهره گردن ساها رو از پشت گرفته بود و مشخص بود حساب اری! کام نا؟یا

ساها جمع شد و  ی! اشک تو چشما ایبرامون دردسر درست کن یدور و برش بپر نمی! نب؟یفهم ی! مهیاون گ یستیتو اگه لز ن -:  گفت

بدونن تو براشون  دیتازه واردا با -و گفت :  دییمنو پا یچشم ریگردن ساها رو ول کرد، ز اریخودمون بمونه ! کام نیقرار بود ب -:  دیغر

 یجلو دیچیکرد؟! ساها پ یم یچه غلط نجایپس ا یکردم. پس ساها همجنس گرا نبود! ول ینگاشون م جیگ جی... گ یش ینم یپارتنر خوب

 اریکام

 برسونن! پدرم سیو رئ دیکنن. عالوه بر اون ممکنه به گوش جمش یبهم توجه نم گهیبفهمن اونوقت د ناینذار شهراد ا -گفت :  و

من جاش امنه! نترس ... فقط توام حواست رو جمع کن!  شیساله رازت پ هی -کرد و گفت :  یپوف اری... کام ی. تو رو خدا کامادی یم در

 دیق یدردسر ساز بش یخوا یم نمیبب

به سمتش،  دیپر ازی. ندیاز اتاق و ساها نشست لب تخت و بغضش ترک رونیحرف زد ب نیدم . بعد از ا یزنم و خودم لوت م یم مونویدوست

 بغل یتو دشیکش

بود  دهینفهم الیشانس! اگه ناز نیتف به ا -! ساها سرش رو باال آورد و گفت :  گهیگه د ی! گفت نمیساها جون الیخیب -و گفت :  خودش

محلش  گهید امکیس نکهیهم از ترس ا اریکه عاشق توئه! کام یدون یکه خطر نداره، م امکیس -دونستن !  یهم نم یحاال اون دو تا عوض

 یمنذاره صداش در ن

 نیب یدیو شن یدید یهر چ ید یقول م -با پشت دست اشکاشو پاک کرد، نگاشو سر داد سمت من و گفت : شک نکن . ساها  ادی

که  ییو با صدا دیپس؟ ! باز چونه اش لرز یکار دار یچ نجایخوب تو ... تو ا -کردم و گفتم :  زونیخودمون بمونه؟ ! از لب تخت پاهامو آو

داشتم همه  ازی! سرمو تکون دادم، فعال ن یقول بده منو بدبخت نکن یگم، ول یبرات م یروز هی -گفت :  دیزلر یاز چونه اش م شتریب

 از بابات الشیخواست خ ی. ساها انگار که فقط مارنیب مانیاون خونه بهم ا یاهال

 و گفت : دیراحت بشه از جا پر من

کرد.  یخودش حل م یرو برا یدختر راحت همه چ نیتو حلق پسرا ... چقدر ا میصبحونه مفصل بکن هیامروز  رونیب میبر نیپس پاش -

بابت موهام هم  گهی!! از جا بلند شدم، د یش یعاشقشون م یپاشو سارا، با پسرا آشنا بش -به سمت در و گفت :  دیدست منو گرفت کش

 بهش یکس میشال هامون رو قشنگ بسته بود ازیو ن منکه  نقدریمعذب نبودم و ا

 یپسرها از تو ی، صدا رونیو ساها از اتاق رفتم ب ازی. پشت سر نمینبود که حجاب دار بیگرفت و براشون عج ینم خرده

 یعنی! نمیبده من بب -! اه!! بو گند گرفت خونه رو ... یدست نزن!! کل گاز رو پر از تخم مرغ کرد یستیخوب بلد ن -:  ومدی یم آشپزخونه

 امکیباز س یوا -کرد گفت :  یم شتریکه سرعت قدماشو به سمت آشپزخونه ب نطوریتو سرش و هم دی! ساها کوب ؟یریگ یم وهیآبم یدار

 یروبرو شدنم با شهراد و اردالن بود! اعصابم حساب یحواسم پ شترینبود، ب زایچ نیبه آشپزخونه ! اصال حواسم به ا دنگند ز اریو کام

 شده بود ریپذ کیتحر

 دونستم وقت یبزنم که باعث دردسر بشه. م ینکرده حرف ییترسوند که کنترلم رو از دست بدم و خدا یمنو م نیهم و



 

 

 و خونسرد وارد آشپزخونه شدم. واقعا گند زده بودن به آشپزخونه!! دمیکش یقیشدن با شهراد و اردالنه، نفس عم روبرو

 از شهراد و اردالن نبود . یاهمو چرخوندم. خبراز آشپزخونه، نگ رونیرو بندازه ب امکیو س اریداشت کام یسع ساها

 انیکنم استادو دوستشو صدا کن ب یسارا جون، تا من صبحونه رو حاضر م -گفت :  دیآشپزخونه د یورود یکه منو محو و مات جلو ساها

 . فکر کنم خوابشون برده. اتاقشون اونرونیب

خواست منو بفرسته  یبدتر که م نی!!! اه! بتمرگ تا من درست کنم . از اگهیددست نزن  امکیس -:  دیته سالنه .. و همزمان داد کش اتاق

 کنن. خواستم غر بزنم که یم م کهیت کهیت یسر وقت اونا؟! مطمئن بودم دو نفر

رفتم. آب دهنم رو قورت  یم دینبود با یچرا ماتت برده ... چاره ا گهیکمک د ایب ازیببر!!! اه ! ن نمیا رونیبرو ب اریکام -:  دیداد کش ساها

 دادم و راهمو به سمت تک اتاق ته سالن کج کردم. اتفاقا بهتر که

 .تومیانجام بدن که لو بر یاونا ممکن بود برخورد میشد یجمع با هم روبرو م یخلوت روبرو بشم. اگه تو یتو باهاشون

 چیبدن!! تو حواست به خودت باشه که بدون ه خرن که بندو آب نقدری. ابله! دو تا مامور کاکرشته ادمیبه خودم خند دلم

 ! خودم رو به خدا سپردم و تقهیفتیدستورشون کم مونده بود پس ب نیاول نیگله گرگ و با هم هیوسط  یاومد یآموزش

االن! وقت  میای یهان؟!! م -:  دمیتوجه باز ضربه زدم، و شن ی! ب ه؟یک -دادم :  صیپر عشوه اردالن رو تشخ یبه در اتاقشون زدم، صدا یا

 بده تمبونمو بکشم باال ...

 . پسستین دنیاز تمبون باال کش یکنن، و خبر یدونستم رد گم م یلبم. م یشهراد بود، لبخند نشست رو یکی نیا

 بلوزش رو یکرد که داشت دکمه ها یدر اتاق رو باز کردم و رفتم تو. اردالن لب تخت نشسته و به شهراد نگاه م لکسیر

 خشک شد و اردالن از جا رهنشیدکمه پ نیسوم ی! دست شهراد رودمیتمبون رو هم فهم یبست. معن یم نهیآ یجلو

 کتریاز اتاق ما کوچ یلیکردم حواسم رو پرت کنم. اتاقشون خ یکردم. سع یحفظ م مویخونسرد دی. لبخند زدم، بادیپر

 و سکوتشون رهینگاه خ یشده است! وقت فیهمه تعر یبود که روابطشون برا نیا انگری. تخت دو نفرشون هم که ببود

شده که  یزیچ -مو دادم به در که پشت سرم بسته شده بود و گفتم :  هیبگم. تک یزیچ هیباالخره  دیخودم با دمیشد فهم یطوالن

 ن؟یکن یبه من نگاه م ینطوریا

 تعجبشون از شتریتعجب نکردن! انگار ب دیو شا دیچون اونقدر که با دنیاومدن من رو فهم شبیمشخص بود که د کامال

 یم یکه به شدت سع ییقدم اومد به سمتم و با صدا هیمن به اتاقشون بود. قبل از اردالن شهراد به خودش اومد،  رفتن

 دست بردار یخودت و ما رو با هم تو هچل ننداز ی! تا وقت؟یآدم بش یخوا ی!! نم ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا -:  دیباال نره غر کرد

 یبازو یبود دستشو گذاشت رو ستادهی!!! اردالن که از جا بلند شده و اومده بود کنار شهراد ا ؟یکن یچرا گورتو گم نم ی!! لعنت؟یستین

 رونیره ب یصدامون م نیریبچه ها از در فاصله بگ -گفت :  یآهسته ا یو با صدا دیآروم باش ... بعد شهراد رو عقب کش -شهراد و گفت : 

 داده شده بود هیتک واریکه به د یو کنار کمد لباس میاتاق رفت ییحرف هر سه نفرمون به قسمت انتها هی. به دنبال ا

 نجای!! اومدنت ا؟یریگ یم یبه باز ویگه شهراد، سارا! چرا همه چ یراست م -. اردالن زودتر به حرف اومد و رو به من گفت : میستادیا

 یم نمنبود. ما خودمون ه حیاصال صح

 م؟یکار کن یچ دی.با تو بامیکرد ریگ یتو کدوم قبرستون میدون

دختر  ی؟ ول یخون یرو م یستیآگاتا کر یکتابا ادیحس مارپل بودن بهت دست داده هان؟ ز -اردالن رو پس زد، با خنده گفت :  شهراد

 !هیواقع یزندگ نیخانوم ا



 

 

شهراد  ییپروا ی. از اون همه ب یبر متیبفرست میبکن یغلط هیتا  یرو به باد ند تتیثیحواست رو جمع خودت کن ح نایا نیدو روز ب هی

 بگم که اردالن اجازه نداد و یزیجا خوردم! رنگ باز رنگ لبو شد و به زحمت خواستم چ

 باشهکه شده  یتک بزن! به هر بهونه ا هیشهراد  ایبه من  یچند وقته احساس خطر کرد نیهمراهته؟! اگه ا تیگوش -:  گفت

ال اله اال  -:  دیو غر دیکش شیشونیپ یرو یدست دیکه رس نجایمشت .... به ا هی نای! ا؟یکجا اومد یدی. دختر تو واقع ا نفهممید یم نجاتت

همه اش بهونه  نایانتقام و ا دیاست ... شا نکارهیخودش ا دی! اصال شا الشیخیب -زد سر شونه اردالن و گفت :  یاهلل ... شهراد با خنده دست

... 

 رسه رو یبه زبونشون م یخوان بکنن و هر چ یم یدادم هر غلط یبودم و اجازه م ستادهیبود جلوشون ا یا قهیدق چند

 گهیکرد؟!! د یم نیا بهم توه میکرده بود که مستق یخودش چه فکر شیپسره پ نیخونم به جوش اومد، ا گهید ی! ولبگن

 راحت یلیمتر بود، خ میرفت. فاصله م باهاش به اندازه ن یاعصاب من راه م یاشت روپسره ابله بدجور د اوردم،ین طاقت

 یدونستم اگه محکم تر بکوبم جاش رو ی. مدمیصورتش کوب یقدرتم تو میراحت تر از اون با ن یلیرو بردم باال و خ دستم

 نفر سر جاش هینشوندن  یمحتاط شده بودم که برا نقدریشده! ا یطور هیفهمن  یم رونیمونه و همه اون ب یم صورتش

 کف دستم ظیصورت من. با غ یصورتش نشست و نگاش رو یکردم. دست شهراد رو یهمه حواسم رو جمع م دیبا هم

 رونیب نیایرو به زور بست! فقط اومدم بگم ب یکیدر دهن تو  دیبا ییوقتا هی -صدام رو باال ببرم گفتم :  نکهیماساژ دادم و بدون ا رو

 هیو بس! بق نی، هم نیصبحونه بخور

بودم. زود  نی، از اول هم ستین یدیجد زیچ -زدم و گفتم :  یسارا چت شده تو؟ ! پوزخند -:  دیبه خودم مربوطه ... اردالن نال میزندگ

نگاهم زدم از در اتاق  یتوجه به شهراد که هنوزم نگاه مبهوتش قفل شده بود تو یو ب دمی... بعد هم چرخ نیتا تابلو نشد رونیب نیایب

 مروین ی. بورونیب

 کرد .... *** یم کیهم اشتهام رو تحر طیاون شرا یتو یحت

 کرد همه حواسش یم یحال سع نیدر ع ش،یزد به صفحه بزرگ ساعت بند چرم یانگشت اشاره دست چپ تلنگر م با

چشم از ساعتش برداره گفت :  نکهیبدون ا د،یکوب یشده ... ضربه محکم دایهم پ گهیدو سه تا خونه د -اردالن :  یفامعطوف کنه به حر رو

 شک کردن بهشون؟ ایشده  دایپ -

 پارکت یتخت، قهوه ا رونیتخت و نصفش ب ریبود که نصفش ز یبلند فرش ینشست لب تخت، چشمش به پرزها اردالن

بگم  دینه که با ایشده  دایپ دیمثل خونه جمش یکه خونه مشکوک نهیاگه منظورت ا -و گفت :  دیکش یقیکرده بود. نفس عم یرو مخف ها

 گم با یکه م ییخونه ها نینه. ا

 که کار پنیاک یسر هیرن.  یم مونیکه عوامل نفوذ ییها یمهمون یاز افراد مشکوک کشف شده . از تو یسر هی بیتعق

هر دو  یساعت، انگشتا الیخیب د،یکش ریکه ناخن انگشت سبابه اش ت دیساعتش کوب یرو ین . ضربه محکم ترندار یخاص مشکوک

 دستش رو

 ما؟ تیو ربطش به مامور -اردالن گفت :  یقهوه ا یبه چشما رهیهم قفل کرد ، صاف نشست و خ یتو

 یزد و با سر اشاره ا یداشته باشه ! بعد چشمک دیشا یبعد تیبه مامور ینداره ول یربط تیمامور نیبه ا م،یگرد یدنبال ارتباط م میدار -

 و دستاشو مشت کرد. اردالن با پوزخند دیخوب فهم یلیکرد که شهراد منظورش رو خ

 !دیبعد از جمش ینگهشون داشتم برا یکردنشون، ول ریشه! کار دو روزه دستگ یو احمقن که باورت نم یمبتد یبه قدر -:  گفت



 

 

کنار تخت نگه  یها یعسل شهیکنار تخت، هم ی!! شهراد خم شد سمت عسل میریم یم تیمامور یجان، منو تو ب گاریکه س یدون یم

 بودن . پاکت شیزندگ یش نیدارنده تلخ تر

 گذاشت کنج د،یکش رونینخ ب هیزد  یپاکت ضربه ا ریکاپتان بلکش رو در آورد، با لبخند مخصوص کنج لبش ز گاریس

افتاد ...  ادمیشکالت جان!  گار،یس یگفت -بستش و در همون حالت گفت :  ،یعسل یکشو یرو دوباره انداخت تو گاریپاکت س لبش،

به  ی! شهراد پک محکم میدختره بکن نیواسه ا یفکر هی دیشهراد با -به بدنش داد، از جا بلند شد و گفت :  یاردالن کش و قوس

 جا نماز و عطر یاب اتاقش! چقدر دلتنگ بود براچراغ خو یبرازد، چقدر دلش تنگ بود  گارشیس

 که خسته و کوفته از ییروزا یبرا ،یسرخ شده قرمه سبز یها یسبز یبو یمامانش، برا یدستا یسجاده اش! برا خوش

تو که  -گفت :  ی! و مامانش با چشم غره م م؟یدار یمامان گشنمه ناهار چ -:  دیکش یخونه و از همون دم در داد م ومدی یم مدرسه

رو محکم تر  ی!! با تواما ! شهراد پک بعد؟ییکجا یمشت یهو -:  دی... با ضربه دست اردالن از جا پر یمادر! سالمت رو خورد یریس گهید

 نطوریتخت تکوند و هم هیپا یشده تو هیتعب ستالیکر یگاریجاس یرو تو گاریزد و آروم س

موهاش زد و  یتو ی! اردالن کالفه چنگ م؟یدار یرش کنم؟ خودمون کم درد و بدبختکا یچ -شد گفت :  یدود از دهنش خارج م که

کنه شهراد ... شهراد شونه  ی!! خرابش ممیدیکه براش چند سال زحمت کش تیمامور نیگم به خاطر خود دختره! به خاطر ا ینم -گفت : 

 یساله من م نیتجربه چند -سوخت انداخت و گفت :  یانگشتاش م نیکه با سر سرخ ب گاریبه س یباال انداخت، از جا بلند شد، نگاه یا

 یفهم یم -شهراد و گفت :  یجلو ستادیا د،ی! پس بذار بشه ! اردالن از کوره در رفت، از جا پرادی ینشه کوتاه نم یدختر تا قربون نیگه ا

سر به سر گذاشتن  یداداش گفتن هاش، برا یبرا م،یشم ی!! چقدر دلش تنگ بود برا بود؟ نیهم بود نظرت هم می! اگه شم؟یگ یم یچ

 چادر نماز از دنیکش یهاش ! برا

 یم غیج غیو ج دیدو یدور خونه دنبالش م یوقت د،یکش یم غیج یزد به گوشش، وقت یکش چادر ضربه م یوقت سرش،

 ی! تو باغ؟! نه نبود، تو یستیتو امروز کال تو باغ ن ریخ -کرد عاشق حرص خوردناشه !  یدلش اعتراف م یکرد و تو یم تشیاذ ی! وقتکرد

 گفت اردالن؟! چرا یم یدور و برا نبود، دور و بر خونه شون بود. چ نیخورد، ا یغوطه م یدلتنگ

 بره ... نجایکنم از ا یزنم، قانعش م یمن خودم باهاش حرف م -داشت، اردالن رفت سمت در و گفت :  یاز سرش بر نم دست

ربط  یو ب یمعن ی! اردالن متعجب از سوال ب ؟یدیاردالن تو کجا آموزش د -گرفت و گفت :  گارشیاز س یلب تخت، کام نشست شهراد

 -جوابم داره ... اردالن با دست به در اشاره کرد و گفت :  هی! گهیسوال بود د هی -هان؟ !  -در خشک شد و گفت :  یشهراد سر جاش جلو

 کارمون میگ یم میدار یبفهمه چ نایاز ا یکی! م؟ییدوما، حواست هست کجا ،یدون یم ودتاوال که جوابش رو خ

 میینجایخونه در برابر من و تو جوجه ان! ما ا نیکل ا -و گفت :  یگاریجا س یرو انداخت تو گارشی... شهراد از جا بلند شد، س تمومه

 واسه گنده هاشون، پس نگران نباش، اونقدر حواسم هست که

 هیحضور  ینیمشخصه! عالوه بر اون من سنگ یدر به راحت ریاش از ز هیسا سهیگوش وا یکس -!  ؟یکه چ -نرفته باشه !  ادمیهام  آموزش

 ینفر رو پشت در حس م

 ها دم به یراحت نی! مطمئن باش به ادمیلباس تو سرما و گرما آموزش د یب دم،یکش یو تشنگ ی! چهار سال گشنگکنم

 ! اردالن جان اگه یرو پشت سر گذاشت ییچه روزا ادیب ادتیکه  یدیکجا آموزش د دمیازت پرس نیهم یدم . برا ینم تله

 یمن و تو غبطه م یهست همه به چ ادتی! دهیرس تیوقت بازنشستگ یو نگران بش یخودت رو بباز یراحت نیا به

 خوردن؟

 خنک بود، با وجود نیست، زمقسمت پارکت بدون فرش سر خورد و نش یپوزخند زد، همونجا کنار در رو اردالن



 

 

! راز نیآفر -!  مونیبه خونسرد -و گفت :  نیزم یخنک بود. کف دست داغ و ملتهبش رو گذاشت رو نیبازم زم یروشن ول یشوفاژها

 یعنیپارکت ها مشت کرده بود،  یشناسم ! اردالن دستاشو رو یکه جلومه رو نم یاردالن نیا ی! ولشهیبوده، هم نیمن و تو هم تیموفق

 زد دو تا یبود باهاش حرف نم دهیفهم گهبود؟! نه ا دهیشهراد فهم

 اون یارسالن افتاد. ارسالن همه زندگ ادیصورتش! اونا قسم خورده بودن، اونا زخم خورده بودن،  یتو دیکوب یم مشت

 ی. مطمئن بود توزد یرو م یا گهید یفرع زیهر چ دیو ق دیچسب یهمون رو م یدو دست دیکه داشت! با یزیهمه چ بود،

 قلب خطر یتو یمعمول یها سیاز پل شتریب یلینبود اونا خ یمعمول سیشه، چون پل یها کشته م اتیعمل نیاز ا یکی

 خوش کیکوچ یها تیموفق نیکردن. دلش به ا یم یخداحافظ یبا زندگ دیبا یاشتباه نیرفتن و با کوچکتر یم فرو

 فکر زایچ نیبه ا دیرسن. با یفرستادن. مطمئن بود به اون باالها هم م یم دیجمش یکه از خونه ها یاخبار نی. به ابود

 یفکر م دیجز خودش نبا ینداشت! به کس یا ندهیکرد چون اون آ یفکر م دینبا ندهیبه آ گه،ید یزایکرد نه به چ یم

 یحال خالصه م یاون تو یتونست کارش رو درست انجام بده. زندگ یموندن اگه اون م یآرامش م یچون همه تو کرد

 آماده باش شهیهم نیکه به در خورد هر دو رو از جا پروند. ا یتقه محکم یفردا نبودن! صدا دی. به امروز بودن و شاشد

 میکار دار رون،یب نیایلحظه ب هیبچز  -لب شهراد نشوند ...  یلب اردالن و پوزخند رو یساها لبخند رو فیظر یآزاردهنده بود ، صدا بودن

! اردالن  رمیم یدختره م نیا ینشه از دست ناز و اداها میزیچ اتیعمل نیمن تو ا -سقف تاب داد و زمزمه کرد :  یگاشو رو! شهراد ن

 و اریهال خونه، کام ی. تورونیهم با لبخند که لپشو سوراخ کرده بود در رو باز کرد و رفت ب شهرادقهقهه زد و 

 ؟ هیچه خبره؟ دور هم -لبش گفت :  ید با همون لبخند رونشسته بودن. شهراد خونسر ازیو سارا و ن امکیس

 ییبا خودتون کار دارم . شهراد ابرو مایمستق ن،ینیبش نجایا نیاریب فیاستاد شما تشر -کنار خودش زد و گفت :  یبه صندل یضربه ا ساها

 رهیدا میخونه رو به صورت ن یحرف جلو رفت ، مبلمان راحت نیبا من؟ !! به دنبال ا -کم عمق داد و گفت :  هیباال انداخت، لبخندشو 

 دهیخونه چ نچیچهل و دو ا ید یال س یجلو

 یکرده بود و ساها هم رو ارینفره رو اخت هیمبل  هینشسته بودن. سارا  ازیو ن اریو کام امکیکاناپه سه نفره س یرو بودن،

 پا انداخت و یسارا نشست و پا رو ینفره روبرو هیمبل  هی یرفت رو هیتوجه به بق یدو نفره نشسته بود. اردالن ب مبل

 با ساها تماس نداشته باشه. لباس یلیکرد خ یمبل و سع یولو شد رو الیخیبه سر و گردنش داد. شهراد هم ب یا عشوه

 .دیاسپرت سف یبود با شلوار برمودا دهیپوش یتاپ سورمه ا هیغرب بود! ساها  طیتحت مح یادیخونه ز نیا یتو دنیپوش

 دخترا دست از نیاز خونه سرد بود ا رونیهوا ب نکهی. با ایشرت قهوه ا یتنش بود با ت نیشلوارک کوتاه ج هیهم  ازین

 یکرد! م یدختر چکه م نیاز ا ینگاهش رفت سمت سارا، هنوزم سادگ اریاخت یبرنداشته بودن! ب دنشونیپوش تاپ

 تنش بود با شلوار گرمکن یسبز رنگ یبلند پشم نیو بلد نبود. بلوز آستراه و رسوم بد بودن ر یبد باشه ول خواست

 کرد در دهن همه رو یم یداد سع یکه بهش م یعجق وجق یمدال نیداشت و با ا یشالش رو هم برنم ی. حتیمشک

شهراد  یپا یپا انداخت دستشو گذاشت رو یخب ! ساها پا رو -موفق هم بود. چشم از دخترا گرفت و گفت :  ینگه داره و تا حدود بسته

 ماست! همه بچه ها از کل یمهمون نیبزرگتر نیا م،یتا آماده بش می! کال پنج روز وقت دارمیدار والیفست هیآخر هفته  -گفت :  جانیو با ه

 خب؟ -: توجه به دست ساها گفت  یبود ب یبرنامه ا نیکه منتظر چن نقدری... شهراد ا میش یدور هم جمع م رانیا

بزن  میش ی. همه دور هم جمع م میبرنامه رو دار نیبار ا هی یسال -و گفت :  دیخودش دستشو برداشت، هر دو دستش رو به هم کوب ساها

 هیوسط اصل قض نیو برقص و عشق و حال ... اما ا



 

 

به شهراد و  دیبچه ها تاب داد تا دوباره رس نیحرف نگاشو ب نیاستاد ... بعد از ا میدار ازیبهت ن زهیاون سورپرا یبرنامه است. برا زیسورپرا

 کم گرد کرد و هیرو  طونشیش یقهوه ا یچشما

 شه یم ی... عال میرقص یو م میش یگروه رقص هماهنگ، دوازده جفت م هی! میگروه رقص داشته باش هیقراره امسال  -:  گفت

 همه جمع رانی! کل ایمهمون هیمونده بود به شهراد ...  رهی. اردالن خداشت که گونه هاش گل انداخته بود جانیه نقدری!! ا نه؟

 یاز خونه ها یلیکردن خ دایپ یجمع کردن اطالعات برا یحمله بلکه برا ینه برا ی!! ولیبود ، عال یشدن. عال یم

 فکرا بود و اصال متوجه منظور ساها نبود ... نیهم ی! شهراد هم توشترینفوذ ب یبرا فساد

رو  گهید یقرار بود شما من و اون سه تا گه،یبود د نیواسه هم میومدی یرقص که م یاون کالسا -زده ادامه داد :  جانیهمونطور ه ساها

 یخونه ها یکه تو

 که خوب فرصت نشد. حاال میو گروهمون رو بساز میتا ما هر کدوم به چند نفر آموزش بد نیهستن رو آموزش بد گهید

 شه استاد، یخوب م یلی. همه زوج ! خمیش یو چهار نفر م ستیجا. ب نیکنم هم یهمه رو جمع م،  میروز وقت دار پنج

 . انتخابنیبه تمر میشروع کن دیامروز ... با نیهم انی یبچه ها هم م هیهم با هم. بق ازیباهمن، سارا و ن امکیو س اریکام

بگه که سارا  یزیگوشه مات مونده بود، خواست چ هیشد به شهراد، نگاه شهراد به  رهیهم با شما ... خوبه؟ !! حرفاش که تموم شد خ آهنگ

 یبا کالفگ

 ما داره؟ یبرا یهست؟!! چه سود یچ یبرا والیفست -کردنش داشت گفت :  یدر مخف یبا همه وجود سع که

روز  هی دی، با میکش یزحمت م میل دارسا هیدونم.  ینم گهیشو من د هیبودنشه. بق یحیسودش تفر -و گفت :  دیکش یقینفس عم ساها

 میکن حیهم تفر

 گروهمونه، خارج یاز کله گنده ها یکیباغ  یبزرگه. تو یلیخ والیفست نیا یول میهم دار گهید یها ی. البته مهمونگهید

بود طعم خون  دهیکه لپش رو از درون جو نقدری! سارا ا نجایدوباره ا یخواد برگرد یگذره سارا که اصال دلت نم یخوش م نقدریشهر! ا از

 و اوردیاصال کم ن یکرد، ول یدهنش حس م یتو یرو به راحت

من  -سرش رو تکون داد و گفت :  ازین نباریباشه !! ا یعال یلیخ دیبا -زده باشه. چشماشو گرد کرد و گفت :  جانیکرد مثل ساها ه یسع

چند  یدون یم -و گفت :  دیدردسر نشه؟ !! ساها غش غش خند -بگه :  یکرد با نگران یخوشه ! سارا سع والیفست نیکه دلم هر سال به ا

 کنن ... یباز سیشه! اونا خوب بلدن با پل ینم یچیزنن؟ ه یرو دور م سیدارن پل ماساله بچز گروه 

 تونست یه مخودشون رو کنترل کردن ، هر نگا یخواست به سمت هم بچرخه ول یاردالن و شهراد با همه وجود م نگاه

رفتار کنه!  یدختر عاد هی نیخوب بلد بود ع یلی! اردالن خنده اش گرفته بود! سارا خ میبپوش یچ یوا -بشه. سارا باز گفت :  زیبرانگ شک

 با همه دغدغه یدختر معمول هی

 -و گفت :  دیتو سرش کوب یهم دو دست اری! کام نیجون تو جونتون کنن به فکر لباس تنتون -گفت :  امکیدخترونه اش ... س یها

امروزه ها!  نیاستاد کالسمون از هم -توجه به کل کل بچه ها گفت :  ی. ساها ب نیبرمتون لباس بخر یمسئول لباس شماها منم ، خودم م

د تکون داد صورت شهرا یکالفه دستش رو جلو برد، جلو د،یاز شهراد که به جلو مات مونده بود ند یعکس العمل یت... وق یجواب منو نداد

 و

هنوز  یخواست بگه خفه شو بذار به کارم برسم ! ول یفکراش غرق بود م یکه تو نطوریاستاد شهراد! با شما بودما !! شهراد هم -:  گفت

 نگرفته بود در میتصم

 با امکیس د،یپاش، شهراد از جا پر یرو دیبگه که ساها کالفه از عدم تحرک شهراد دستش رو محکم کوب یساها چ جواب

 ، نه؟ یزن یم ادی! کال زایستیشهراد جون ن -گفت :  خنده



 

 

 انداخت که یم کهیسوزوند. طرف ت یطرف مقابل رو م یهزار جا یکه خنده بود ول ییاز همون خنده ها دیخند شهراد

که  اری... کام هینجوریا کلمیزنم که ه یم ادیز گه،یآره د -گفت :  امکیسوخت. در جواب س یلبخند شهراد خودش م دنیبا د یول بسوزونه

ساها نبود  ی!! شهراد حواسش به حرفا م؟یشروع کن یخدا داند! حاال از ک -باال انداخت و گفت :  ییابرو ارهیکم ب قشیدوست نداشت رف

ط آموزش گروه باشم. فق یخوام تو یخودم نم یآماده م! ول -باال انداخت و گفت :  یهم شونه ا نیهم یگفته. برا یچ دبو دهیفهم یول

باال  ییگفت و ابرو نوی!! تنها جفت نا همجنس گروه ... امییدر اصل من و شما ،ییشما هی!! اصال اصل قض؟یچ -:  دیکش غیدم . ساها ج یم

دونه من همجنس باز  یدختر م نیکه اون شب زد ، ا یها، اون حرف کهیت نیدونه! ا یدختر م نیا -دلش گفت :  یانداخت. شهراد تو

 آخه چه ی! ولستمین

 !! ؟یجور

 کنم؟ ! یپل یاستاد چه آهنگ -*** 

 یسبز خاص که گاه هیتونستم بگذرم! رنگ چشماش معرکه بود!!  یسبزش، از حق نم یدوختم به چشما رهیخ نگامو

 پوزخند نشست کنج لبش و لپ هاش چال افتاد. آب دهنم هیسبز بود.  شتریب ی. ولیطوس یشد و گاه یم یعسل اوقات

باال انداختم و رفتم کنار بچه ها، اکثرا  یتو صف ... شونه ا سایذارم ، برو وا یفلش خودم رو م -و گفت :  ویادم . اومد سمت استرقورت د رو

 یهاشون دوست بودم و از بعض یبا بعض یلیشناختم . خ یهمه شون رو م

 وار گرم کن بودن و دخترا با شلوارکبودن، پسرا اکثرا با شل دهیراحت پوش ی. همه لباس هاومدی یاصال خوشم نم هاشون

 زانو ریوجب ز میکوتاه بپوشم، شلوارم برمودا بود تا ن یلیکوتاه و تاپ. مثل خودم، البته من عادت نداشتم شلوارک خ ها

 . شهرادنمیبهتر بب میامروز تو سالن نصب کرده بود نیکه هم یقد نهیآ یبودم که حرکات دستم رو تو دهیتاپ پوش یول

 کنه یپل یآهنگ نکهیو بدون ا ستمیو فلشش رو زد به س ویهمون ژست خاص و دختر کش خودش رفت سمت استر با

 ن؟یخوب! در چه حد -سمتمون و گفت :  دیچرخ

هم صفر  یلی، خ میداد یآموز پیاک نیرو ما به ا نیداد ادیکه به من و بچه ها  یتموم اون حرکات -گفتم :  عیاز همه خودم سر قبل

 کردن. به ینگاش م یکه پسرا چه جور دمید یبود سمت پسرا، م رهیبازم نگام نکرد، نگاش خ ی! سرشو تکون داد، ول میستین

 . لجم گرفت ودنشیبلع یداشتن با نگاه م هیقو یلیفاعل خ هیتصور که شهراد  نیبا ا فمونیمر فیظر یپسرا خصوص

آدم  نهیس ینگاهش واقعا رو ینیو سرد، پوف کردم چون سنگ قیچشمام، عم ینگاشو دوخت تو نباریاستاد ! ا گهید میشروع کن -:  گفتم

 کرد. یفشار وارد م

خواست حرف حرف خودش  یحرف زد وگرنه م یچه جور دیبشر با نیدونستم با ا ی! م ؟یکرد دایشما پارتنر خودتو پ -گفت :  برنده

 هم شونه باال نیهم یباشه. برا

 یبرا دیکه شما با نطورهیدستور ا -زد و گفت :  ی! پوزخند میبا هم برقص دیامات باالست که من و شما بادستور از مق -و گفتم :  انداختم

بچه پرو رو ادب کنم  نیبگم و ا یزیمن بتونم چ نکهی! قبل از ا ستمی. من گفتم که من نیپارتنر از جنس مخالف داشته باش هیخودت 

. یکن تشیو اذ یبه ساها زور بگ یتون یدستور دستوره! اسم تو رو آوردن، به خاطرش نم -قدم جلو رفت و گفت :  هیجمع  نیاز ب امکیس

 رو از خودش یحرف چیاون ه

 شد رهیزنه . شهراد سرش رو باال گرفت، چشماشو بست و بعد از چند لحظه چشماشو باز کرد و همونطور که سرش باال بود خ ینم

 و شمرده گفت : دهیمن سوخت ... کش نهیو باز سشد  رهیچشمام. خ یتو

 نبودم. به ایمنم کوتاه ب یکنه. ول یکار رو م نی! مطمئن بودم ارمیگ ی! بدم حالتو مرمیگ یحالتو م یعنیخوب  یلیخ نیخوب ! ا یلیخ-

 یبه حالت عاد عیآوردم باخته بودم. فعال که بازنده خود شهراد بود!! شهراد سر یگفتن ساها! اگه ازش کم م یم من



 

 

 میرقص یم والیفست یبا همون آهنگ هم تو میکن نیکه االن تمر یما با هر آهنگ -و گفت :  دیکف دو دستش رو به هم کوب برگشت،

 کار یآهنگ جا یچون ضربه ها

 شه و هر کس با هر ضرب از آهنگ که دلش بخواد یخراب م یکار گروه ینجوری. امیشه آهنگ رو عوض کن یو نم دارن

باشه از خودمون . شهراد فقط به دختر نگاه  یکیپس خواهش ا خواننده  -جمع گفت :  نیاز دخترا از ب یکیکنه .  یرو عوض م کتشحر

 باال انداخت یکوتاه شونه ا یاش کامال پسرونه بود به خصوص با اون موها افهیکرد و دختر که ق

 یباشه، من با هر خواننده ا دهیکه درد ما رو کش یکی! کلیجوج ما ن،یمارت یکیگاگا، ر یدیبشه مثل ل دیبا یکی!! ه؟یچ -گفت :  و

 کنم . ینم حال

 دن،یکه جمله شهراد تموم شد همه دختر پسرا خند نیکنه ! هم یهم با تو حال نم یبله! هر خواننده ا -زد و گفت :  یلبخند شهراد

 . اسمش نگاردیکه نظر داده بود هم خند یخود دختر یحت

 نبود. نگار هم نطوریا یدو جنسه اس! ول ایاس  یت کردیفکر م دشید یدر نظر اول هر کس م دیشناختمش. شا یم بود

 یپسرا بود خواه ناخواه دخترا جذبش م هیکه همه حرکاتش پسرونه و شب نقدریا یدخترا ، ول هیدختر بود مثل بق هی

 دسته از نیدور و برش بشه. از پر قنداق همجنس گرا نبود. به ا یباعث شده بود کم کم جذب دخترا نیو هم شدن

 شدن. هر کدوم یکردن و بعد معتادش م یشروع م یرو مثل باز یهمجنس باز! چون همه چ میگفت یگراها م همجنس

 یکیر زیآهنگ پر ضرب و تند و ت دنیاز لطف نبود . با شن یخال دنشیکه شن ییماجرا ایداشتن،  ییماجرا هیبچه ها  نیا

صدا  هی... همه هستن؟ !! همه  میکن یآهنگ کار م نیبا ا -و گفت :  دیهمه بلند شد، شهراد دو دستش رو به هم کوب غیج یصدا نیمارت

!  ادیتونه ب یدختره، سارا ... نم نیساها! ا -با صورت عرق کرده اومد کنارم و گفت :  ازیبله ! خواستم منم جواب بدم که ن -:  دنیکش غیج

 ... نیخودت بب ایب -!!! چرا؟ !! ؟یچ -به سمتش و گفتم :  دمیچرخبا تعجب 

 ضربه اون نیدوم نمیناخن هام کبود بود. ا یدستم رو مشت کرده و فشار داده بودم که همه کف دستم از جا نقدری*** ا

 خواست از زور فشار و یلم متونستم!! درد داشت ... درد داشت و د یاون همه چشم؟ !!! نم ی! رقص!! من؟!! جلوگروه

 یداده بود م ادیکه بابا بهم  یزیدرد بود. گذشتن از هر چ یادیدرد بود! ز یلیبکشم! دردش خ غیدرد داد بزنم. ج یادیز

 درد یکرد. درد داشت لعنت یپر از سرزنش ساسان نابودم م یبابا و نگاه ها ظیپر از غ یمنو. حس کردن نگاه ها سوزوند

 شدن و ذهنم ، ذهنم یم نییباال و پا یجمع پر از آدم برقصم!!! چطور؟!! نفسام به سخت هی یتونستم تو ی! چطور مداشت

 ... اردالن کنار گذاشته شده بود چون دی!! بادیدر برم . با رشیتا از ز کردمیم دایپ یراه دیکرد از فشار فکر. با یدرد م هم

 کردم که حداقل تا یم یکار دیشدم. با یکنار گذاشته م دیخورد، منم با یخاص به دردشون نم یاون اداها و حالتا با

 بود یزیچ یتنها یگوش نیبرداشتم، ا مویتونستم!! گوش یتونستم! نم یدرست مثل اردالن به درد نخورم. من نم یمدت

 منو یو همه جا دیمشاومد خونه ج یخونه خانوم نیمنتقل بشم به ا نکهی. قبل از اارمیاجازه داده بودن با خودم ب که

 نکهیترسن از ا یترسن. م یدستگاه گشت. مشخص بود م هیبدنم رو با  یکرد. نه تنها لباسام و ساکامو که اعضا یبررس

 که یفلش شد بهم برگردوندن . اون روز نیرو بعد از ا می. گوشیزیچ یشنود ،یابیرد ،ینیبا خودم ببرم، دورب یزیچ

 نامه ساسان یفکر کرده بودم. تو زایچ نیانتقام از ساسان خودم وارد عمل بشم ، اون روز به همه ا یگرفتم برا میتصم

 دونستم ، یدونست. اون نوشته بود! و من م ی، اون م هیخونه ها مصادف با چه اعمال نیا یشده بود که اومدن تو نوشته

 نجابت و شرفم ! همه و همه یعفتم، هم رو ی، هم روحجابم ی، هم رو یهمه چ یپا بذارم رو دیبا امیدونستم اگه ب یم



 

 

 درد نقدریچرا حاال که وقت عمل بود ا یکه داشتم اومدم. ول یعلم نیدونستم و با ا یدونستم! م یببازم. م دیبا رو

 بشم ییها ییدارا الیخیشد ب یانتقامم بشم و نه م الیخیشد ب یبشم؟ نه م الیخیشد ب یشد ؟ چرا نم ی!! چرا نمداشت؟

 تا ستادمیا یشد جلوشون م یتا م دیاتفاقاتو با نیکردم از ا یم یریتونستم جلوگ یکه م ییتا جا دیبرام مونده بود. با که

 دارم لو دمیاگه د یبمونم. که همرنگشون نشم ول یکردن که انسان باق یرو م میسع دیکردن با یکه بهم شک نم ییجا

 نبود. از جا بلند شدم، همزمان در باز شد و یدادم . چاره ا یه متحرک ادامه ممرد هیرم ، اونوقت، اونوقت با فرض  یم

 یو کام امکیهم آشنا شو. س هیبا بق ایب ان،ی یکه! کم کم بچه ها دارن م یاِ نشست -من گفت :  دنیاتاق و با د یاومد تو جانیپر ه ازین

 رو جمع نایو ا یو یکل مبال و ت

 نی. خودش در ح رونیب ایلباس راحت بپوش ب هی! پاشو یده واسه قر دادن به قول کام یبزرگ شده. جون م نقدریا رونیاون ب کردن

گرم کنم.  یدم اول حساب یم حیترج -تخت و گفتم :  یرو ستادمیحرف زدن رفت سمت کمد لباسش و مشغول گشت و گذار شد. رفتم ا

واسه  -و گفت :  دیکش رونیب یکمون نیرنگ نیشلوارک ج هی یکنه از چوب لباس نگام نکهی! بدون ا ه؟یتختا تشکشون فنر نی... ا نمیبب

کنم .  یاستفاده م یگرم کردن خودم از تشک فنر یبرا شهی! من همفیچه ح -! خودمو افسرده نشون دادم و گفتم : ی! نه ! اه لعنت؟یچ

 !! ؟یگ یراست م -به سمتم و گفت :  دیمتعجب چرخ یو با چشما دیخند

شم . شلوار  یپرم که گرم گرم م یم نییباال پا نقدریآره! ا -گفتم :  نیدر همون ح ن،ییتخت اومدم پا یباال انداختم و از رو یا شونه

 نیشلوارک ج دنیمشغول پوش ،یطرف هیراستش شوت کرد  یحرکت در آورد و با پا هیکه تنش بود رو با  ینیج

نثار شهراد کردم  یکنه . تو دلم فحش ی. شهراد اول گرمت میش یگرم م یبپر نییباال پا ذره که هیبابا!  الیخیب -رنگ شد و گفت :  هفت

پشتش رو کرد به  دی. چرخ رهیگ یمن اگه گرم نکنم وسط رقص عضله پام م -با شغلش نداشت و گفتم :  یتیسنخ چیبا اون هنراش که ه

 دشیشرتش گذاشت و گرفت از سرش کش یت نییپا یضربدر صورتمن ، دستاش رو به 

و شهراد و  یو کام ایاتاق پسرا، تشک س یبر دیبا یخوا یم یخونه دخترا خاک بر سرن! تشک فنر نیتو ا -گفت :  نیدر همون ح رون،یب

 .هیفنر یارد

 . ایبپر بپرت رو بکن و ب برو

 ذاره و کمکم یدونستم تنهام نم یبا من بود م حقا که خدا هنوزم هوام رو داشت. خدا دم،یزده دستام رو بهم کوب جانیه

 تا نیزم یشرتش دستش بود و خم شده بود رو یکه ت یدر حال ازی. با عجله رفتم سمت در، نرهیکنه نقشم بگ یم

. البته اردالن تو نایرو تختشون حساسن! برو اتاق شهراد ا یلیرفتم، خ ینم نایا یتو بودم اتاق کام یجا -رو هم برداره گفت :  شلوارش

 اتاقه فکر کنم.

که چشمم به شهراد و  ییخواست برم جا یته دلم م شتریب ینداشت کجا برم ول یداد کارتو بکن . نفسمو پوف کردم، برام فرق تیرضا اگه

 اردالن

 دمید یم یوقت دم،ید ینگاهشون رو به خودم م یدادن هم حس عذاب. وقت یم تی. اون دو نفر به من هم حس امنفتهین

 یته نگاه اردالن دلخور یزنه، وقت یم یصبور دیشه تیپوزخند رو به ترب نیکردم ا ینگاه شهراد پوزخنده و حس م ته

 کرد، احتماال به خاطر یکه در برابر من م یتیدادم به احساس مسئول یرو نسبت م یدلخور نیکردم و ا یحس م رو

 ، چند رونیو زدم از اتاق ب دمیکش یقیشد! نفس عم یشدم دوبل م یریت ی. عذاب ام پدمیکش یعذاب م شتری، ب ساسان

 شده بود عالف و دهیتوش چ لهیکه وس هیچقدر بزرگتر از وقت دیشد د یخونه که اون لحظه م انیعر ییرایپذ یتو ینفر

 مطمئن یدستم به سمت سرم رفت و وقت اریاخت یکدومشون بکنم ب چیبه ه یتوجه نکهیبودن . بدون ا ستادهیا کاریب



 

 

 ریرفتم و سرم ز یم واریسالن بود. از گوشه د یشالم سرجاشه معذب رفتم سمت چپ. اتاق اردالن و شهراد انتها شدم

 هیاتاق. تک یتو دمیدر رو باز کردم و پر عیسر دمیکه به اتاق رس نی. همنهیکس منو نب چیکردم ه یدلم آرزو م ی. توبود

 یچه مرگمه! با صدا دمیفهم یروزا نم نیعده فرار کرده بودم، خودمم ا هیبه در و چشمام رو بستم. انگار از دست  دادم

گفت اردالن تو اتاقه!  ازی!! نیاتاق بودم و اون! لعنت یفقط من تو دیاست؟ !! نگام دور اتاق چرخ لهیطو -باز کردم :  عیچشمام رو سر شهراد

 بودم تا باراحت تر  یلیبا اردالن خ

 اش رهیت یقهوه ا یمشغول ژل زدن به موها نهیآ ی! جلوارشیمزخرف حرص درب یو اون نگاه ها و پوزخند ها شهراد

 !یگن خامه ا یبودم به مدل موهاش م دهی. از دخترا فهمرنیکه با ژل حالت نگ ینه اونقدر یموهاش کوتاه بودن، ول بود،

 نهیآ ی. از توادی یبهش م یلیکردم خ یاعتراف م دیخواستم منصف باشم با یکوتاه تر از وسطش بود و اگه م اطرافش

خواست بگم چون تو  یاست؟ ! چقدر دلم م لهیخانوم با شما بودم! گفتم طو یه -بود نگام کرد و گفت :  واریبه د دهیچسب قایکه دق یا

 یو بد دهن یتیترب یبابا پا گذاشته بودم، ب تیترب یرو یبه اندازه کاف یآره! ول یتوش

 زیتم یکه دستاش رو با دستمال نطوری! هم رون؟یاز اتاق ب یر یم یک -. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم : کردمیبهش اضافه م دینبا رو

 یشه بر یشه. م یبا حضور تو نم نجا،یکار دارم ا -قدم رفتم به سمتش و گفتم :  هیبله؟ !!  -و گفت :  دیکرد متعجب به سمتم چرخ یم

رنگ  ینقره ا یدستش رو شوت کرد سمت سطل آشغال فلز یمنتظر استاد گرانقدرشونن ! دستمال تو رونیاون ب عتاون جما رون؟یب

سکوت  دیکه رس نجایانتقام برادرش تن به ... به ا یبرا ی! به به چه شود! دخترایباش رونیاون ب دیشمام با -کنار تخت و با خنده گفت : 

 فشار نقدریروزا ا نیشد، ا یم نیینه ام از خشم باال و پایتکون داد. سکرد و با افسوس سرش رو 

 نیبه ا ست،یدر انتظارم ن یا ندهیآ چیکردم که ه یفکر م نیبه ا یقبل شده بود. وقت یبود که تحملم نصف روزا ادیز روم

 یوونگیمنو تا مرز د نایباشن و هر روز از روز قبل بدتر بشه وضعم ... ا میآروم زندگ یروزا روزا نیا دیکردم که شا یم فکر

 پشت سرش واریشد و به د نهیاونم کامال خونسرد دست به س ستادم،یرفتم رخ به رخ شهراد ا نمیهم ی. برادنیکش یم

 یلیخ گریشهراد باز یکردم ول خوب حس یلی! جا خوردنش رو خ ؟یتو خواهر دار -زدم گفتم :  یکه نفس نفس م نطوریداد. هم هیتک

کرد دوست  یبا خنده نگام م ینجوریا ی! وقت ؟یش یاز ثبت احوال مزاحم م -برگشت و گفت :  یبه حالت عاد عیبود چون سر یخوب

داده بود به  هیکه تک نطوری!! دستاشو از هم باز کرد، هم ؟یجواب منو بده! خواهر دار -بردم و گفتم :  ترکم باال هیداشتم بکشمش! صدامو 

 داد و هیتک واری، پاهاشو ضربدر کرد و دستاش رو کنارش به د وارید

 شه؟ !! یکه بله! مشکل تو حل م میریگ -:  گفت

 یخواهرت رو به راه ینیبب یایروز به خودت ب هینامردا بشه، اگه  نیاگه خواهرت طعمه ا -دست به پشت سرم اشاره کردم و گفتم :  با

 که خودشون دلشون دنیکش

 و تیاگه کل خواهرت خالصه بشه تو چند خط نامه حالل ،یو با جنازه خواهرت روبرو بش یخواسته، اگه چشم باز کن یم

 !! ؟یکن ینگاه م ینیش یخروار خاک، م هیبشه  تیاگه کل عشق زندگ ،یخداحافظ

 نیاون خط افتاده بود ب یشده بود، به جا کنترلم دست خودم نبود، نگاه اونم مثل اول نبود، چال لپش هم محو گهید

!! تو ؟یکن ینگاه م ینیش ی! میبگو لعنت -:  دمیمشتم گرفتم و نال یکه تنش بود رو تو یاسپرت سبز رنگ رهنیپ قهینا خودآگاه  ابروهاش،

 من ندارم، من یول یریراحت تر از من انتقام بگ یلیکه خ یدار طشویشرا

 ! منایپدرم از اون دن یمن! من منم و دعا یکه پشت توئه رو ندارم! من منم و من! من منم و خدا ییروهایتو و ن امکانات

 به من دمی! بامیخال یساسانم! من منم ! فقط منم و دستا تیشده داداشم! من منم و مظلوم ختهیو خون ناحق ر منم



 

 

 ،یها رو پشت خودت دار یلیتنهام و تو خ چون من ،یو تو قو فمیچون من ضع ،یریبگ افهیبرام ق دمیبا ،یبفروش فخر

 که سر ساسان من آوردن ییجا حاضرم به ارواح خاک ساسان و بابام قسم بخورم اگه بال نیهم ی. ولیهم پوزخند بزن دیبا

 مرد ی. هرچند که برایداد یهم م یگر ی. تن به روسپیداد یم یبدتر یلیخ یآوردن تن به کارا یسر خواهر تو م رو

 رو که خراب یشناسن مرد یواژه ها هم نم یواژه ها هم پشت مردان! حت ی. حتستین یگر یمعادل روسپ یواژه ا چیه

که تا مردمک چشمم باال  دمیکه باال اومد ، نگاش رو د دمی!!! دستش رو د یکرد یم یعل یبه وال یکنه، ول یرو که تن فروش ی! مردباشه

 اومد، دستش اومد سمت دستم و نگاش آروم

 که نفس نفس نطوریقدم رفتم عقب. هم هیو  دمیکه دستم رو کنار کش نهیدستم بش یشد. دستش خواست رو شرمنده

 جاها از جونم یلیمنم خطا بود! من خ یبابا دیخطا بود که از د نید دیبابام خطا بود! از د دینامحرم از د یرقص جلو -زدم گفتم :  یم

که با همه توان بغض تو گلوم رو قورت  یسرم گذاشتم و در حال یکه بابام دوست نداشت ! دستم رو رو یزیذارم که تن ندم به چ یم هیما

 و موهام رو چوب حراج رنشیگ ی! امروز و فردا ازم مستیخونه راحت ن نی! نگه داشتنش تد ا؟ینیب یحجاب رو م نیا -:  دمیدادم نال یم

 نگاه نکن که انگار یموندن مجبورم! به من طور نجایا یبرا یول ست،ینامحرما! حراج کردنشون راحت ن دید یزنن برا یم

 از ارزش هاش یاز بعض نکهیا یسارا برا یفهم یبرسم! حاال کم کم م یآزاد نیخواستم به ا یبودم و از خدا م محدود

 نیکه ا سمیمیجون وا ی! تا پایسارا صبور -! من هنوزم سارام ... صدام رو آهسته کردم و گفتم : ادی یچه کار ها که ازش بر نم نگذره

 از سارا نمونده. حاال یزیاسم لکه دار نشه، اگه شد ، اگه شد مطمئن باش چ

 بذار به درد رونیتوام حرومه!! برو ب یمن حرومه برا یفکر نکن که اگه برا نی... برو به شاگردات برس و اصال به ا برو

 . برو ...یمردامون هنوز هست ! برو که دل خوشم رو خون کرد یبعض یتو رتی... برو که دلم خوش بود غ رمیبم خودم

موهاش، قدم  یهوا خورد و چنگ شد تو یتو یکالفه چرخ ف،یکه بالتکل دمیکنده شد، دستش رو د واری!!! شهراد از د رونیبرو ب فقط

 هاش

 که رونیبرام مهم نبود. اون لحظه فقط درد خودم مهم بود. مهم بود و پرنگ. ب یول دمیر نبودن. داستوا گهیکه د دمید رو

 کنار تخت ، یکردم . چشمم خورد به عسل یم ینقص عمل یو ب عیسر یلینقشه رو خ دیوقت نداشتم. با ستادم،یا رفت

 . رفتم رو تخت،ومدی یبه کارم م یکی نیبود. ا یاونطرف تخت که کامل چوب یقرار داشت ، برعکس عسل شهیش هی روش

 یم نییتخت بابا مامان باال و پا یرو یهام افتادم، وقت یبچگ ادی. دمیپر یم نییبستم و شروع کردم. باال و پا چشمامو

 گفت : یو بابا با خنده م رهیکردم جلومو بگ یم یمامان سع دم،یکش یم غیبا شوق ج ی، وقت دمیپر

رفتم باال تر ... چرا  یم یو ه دمیپر یلبم، م یکنه . لبخند تلخ نشست رو یشاهزاده بابا رو؟ دو روز بچه اس! بذار بچگ یکار دار یچ -

 نبود؟ چرا نیریها رو نداشت؟ چرا ش یحس بچگ

 غیاز شوق ج خواستیبپرم که خسته بشم؟ چون دلم نم نییباال و پا نقدرینده تا ا ریبهم گ یخواست کس ینم دلم

 نقدری! چرا ایحس یب یحس خنث هیبود و همه آرزوم االن شده بود  حمیهمه تفر یروز هیکه  یبپر بپر نیچرا ا بکشم؟

 یکه تو بچگ یحس هیکندم؟! چرا؟ چرا  یهام؟ چرا از بزرگ بودن دل نم یشد برگردم به بچگ یشده بودم. چرا نم عوض

 وقتش بود. چشمام رو باز گهی... د دمی... پر دمی... پر دمیپر ؟یتفاوت یشد ته ب یم یبچه تو بزرگ هی یشد ته آرزو یم

منو  ،یجراحت عمد نیا یتو! منو ببخش برا دیبه ام یاله -گرفتم سمتش. چشمام رو بستم و گفتم :  زیخ ینگاه افتاد به عسل کردم،

 به درد نخور بشم. دیندارم. با نیجز ا یببخش خدا! چاره ا



 

 

شد،  دهیدر باز شد ، نگام به اون سمت کش دمیتخت پر یکه از رو نیبود ... هم یدش وسط عسلمقص ی. پرش بعد نهیراهش هم تنها

 فرود

 چشمام یول دم،یرو شن ادیفر یهم درد روح بود و هم درد جسم . صدا نباری. پام سوخت، همه وجودم درد شد و ااومدم

 زور درد بسته شده بود، از

 سارا؟ !!! یکار کرد یچ -

 رو به نیبه ساها خبر داد ساها به سرعت از جمع فاصله گرفت و راه افتاد سمت اتاق اردالن، در همون ح ازیکه ن نیهم

گرفته بودن. ساها در  ادیشدن که قبال توسط شهراد  یحرکات نی... همه بچه ها غرق آهنگ و تمر ادیهم بگو ب امکیبه س -گفت :  ازین

 اتاق اردالن رو باز کرد

 نداشت و فقط یبر افروخته مشغول پوشاندن لباس به سارا بود. هر چند که شلوارش مسئله ا یصورت شد، اردالن با وارد

شده؟ !! اردالن سرش رو باال گرفت، اصال حوصله اوا بودن  یچ -تو و گفت :  دیبلندش بپوشه. ساها پر نیبلوز آست یمانتو رو هیبود  یکاف

 یادامه داد. چقدر بعضباال انداخت و به کارش  یرو نداشت، پس شونه ا

 کدوم چینه سرگرد، نه برادر ارسالن، نه شکالت تلخ! ه ،یخواست اردالن باشه، فقط اردالن!! نه اردالن فان یدلش م وقتا

 یدوست نداشت، فقط اردالن بودن رو دوست داشت. و چقدر فاصله گرفته بود از اردالن بودن ... اون لحظه دلش م رو

 بود و زل زده بود به حرکات دست ستادهیا ازیکه پشت سر ساها و ن یامکیس از،یساها، ن سر همه داد بکشه، خواست

 دختر نسبت به نیمحبت ا یای! درزهیقطره اشک بر هی دیکش یکه م یکه حاضر نبود به خاطر درد ییسارا یو حت اردالن

!! سارا سرش رو باال  ؟یسارا خوب -قدم جلو اومد و گفت :  هیتونست درکش کنه؟! ساها  یتا کجا بود؟!! تا کجا بود که اردالن نم برادرش

 گرفت، لبخند زد، دردش رو پشت لبخندش پنهان کرد، هم درد روحش و هم درد جسمش رو.

 شلوغش کردن .. نایآره بابا خوبم! ا -رو کش داد و گفت :  لبخندش

 دهیبر دیضح هم خوب نبود! پاش از چند نقطه شدسارا ، خوب نبود! کامال وا یشد به پا رهیدو زانو نشست و خ یرو ساها

 داره. در عجب بود با اون دو سه تا زخم بزرگ و دهن باز کرده چطور هیبه بخ ازیو زخم باز شده بود. مشخص بود ن بود

و اونور خوردن و  نوریاز ا نقدریامثال ماها ا -دلش جواب خودش رو داد :  یزنه!!! تو یو لبخند م رهیگ یرو از درد گاز نم نیدختر زم نیا

دلم از حال رفت !! واقعا هم حس کرد فشارش افتاده،  یوا -صورتش رو برگردوند و گفت :  یشدن . با حالت بد دهیکه فوالد آبد دنیکش

 سارا بتونه کوچک نکهیسارا رو چنگ زد و قبل از ا یبود، اردالن بازو بدجورزخم سارا 

 بغلش و بلند شد. صورت سارا از درد جمع شد، طاقت تکون خوردن یتو دیحرکت سارا رو کش هیبکنه با  یمخالفت نیتر

 یزمان یتونست بکنه. مخالفت برا یتونه برداره پس مخالفت هم نم یقدم هم نم هی یدونست حت یرو نداشت، م پاش

 امکیس ش،یتو ببر ستین ازین یدرد نکنه اردالن ولدستت  -اون لحظه ... ساها جلو رفت و گفت :  یتونست خودش راه بره ، ول یکه م بود

کنم، بذار اردالن  یبه من چه!! من کالسو ول نم -سکوت کامل نظاره گر بود اعتراض کرد :  یکه تا اون لحظه تو امکیبرتش . س یم

واردها تا چند ماه حق خروج  گه تازه یخونه م نیکه قانون ا یدون یم -به سمتش و گفت :  دی. ساها چرخ ستین روهببرتش اون که تو گ

آورد خم  نییکرد. بعدش هم به نظرت ... صداش رو پا شیشه کار ینم یدر مواقع اضطرار -باال انداخت و گفت :  یشونه ا امکیندارن . س

شه  ینم -. ساها چشماشو چرخوند و گفت :  گهی! ولش کن بذاره ببرتش داد؟ی یبر م ین پسره کاریاز ا -شد و کنار گوش ساها گفت : 

 . ارشیخودت ببرش و ب ایها ... ب یی!! منو درننداز با باالامکیس



 

 

حاالش  نیرو من حساب نکن، هم -شد گفت :  یکه از اتاق خارج م یبازم شونه باال انداخت، دستش رو تو هوا تاب داد و در حال امکیس

خورد،  ی. خون خون اردالن رو مرونیبگه از اتاق زد ب یزیساها بتونه چ نکهیه !! و قبل از اش یم یعصب یهم از کالسم عقب افتادم کام

 امکیتونست اجازه بده س ینم

 نامحرم بود ، سارا امکیبغلش کنه! س امکیتونه اجازه بده س یدونست نم یدونست سارا حساسه، م یرو ببره، م سارا

خواست بره  ظیبه جواب نبود. ساها با غ دنیرس یبرا ی!! اون لحظه لحظه مناسب که؟یمرت یستیتو ن -:  دیشد. به خودش توپ یم تیاذ

 اومد جلوش و ازیکه ن امکیدنبال س

 برمش . یرسه با اردالن م یتونم بغلش کنم و زورم نم یکه نم ییاز اونجا یبرمش، ول یولش کن، من م الیخیب -:  گفت

 ؟یکالس رو بمون یخوا ی!! نم؟یمطمئن -کرد و آروم گفت :  یحواسم هم بهش هست ! ساها پوف -آروم و با حرکت سر گفت :  بعد

هست به من؟! من که پارتنرم آش و الش شد،  یازیآره مطمئنم، چه ن -رفت سمت در اتاق تا بره آماده بشه گفت :  یکه م نطوریهم ازین

 کنم. دایرتنر پواسه خودم پا دیبا یجلسه بعد

خواست داد  یرفت اردالن هم رفت سمت در ، چقدر دلش م ازیکه ن نیتو کالس شرکت کنه . هم گهیپاش عمرا بتونه د نیکه با ا سارا

 دختر نیکه ا نیبزنه شما درک و شعور ندار

 کرد یرو گرفت و دم گوشش پچ پچ ازین یکنه ! ساها لحظه آخر بازو یداره نجابت م ادی یداره؟!! اگه صداش در نم درد

باشه حواسم هست ... بعد از اون بدون فوت وقت از  -مهمه ها ...  یلی!! خرهینم ادتی -گفت :  تیسرش رو تکون داد. ساها با جد ازین که

 جلوشون رو نگرفت و اردالن هم رفت سمت در، از اتاق که خارج گهیاتاق خارج شد. ساها د

 و در صدرشون شهراد بود. شهراد که چندان هم دنیرقص یوند سمت گروه که داشتن ملحظه نگاش رو چرخ هی شد

 شیزیبه سمتش، سارا که چ دیچرخ عیو سر دشید نهیآ یلحظه تو هیداد  یدستور م شتریکرد و ب ینم نیتمر خودش

 به سمتشون اردالن سرش رو دایبتونه ب نکهیاردالن بود؟!! اردالن چرا اخم کرده بود، قبل از ا یدستا ی!! پس چرا رونبود

 تکون داد و تیجمع یبرا یتکون داد و رفت سمت در خونه و خارج شد. شهراد دست هیاوک یهمه چ نکهینشونه ا به

که زد.  ییشد، حرفا یسارا تو ذهنش اکو م ی، صدا خچالیراست رفت سمت آشپزخونه و سر  هی... بعد  نیرو تکرار کن نیهم -:  گفت

 یسارا اومده بود تو

 ذهنش یتو یزیچ یسرش آورده بودن؟ ول ییسرش اومده بود؟ نکنه بال ییکار کنه؟!! چه بال یچ نکهیا یبرا اتاق

 همه آدم برقصه ! دستاش رو گذاشت لب نیا یسر خودش آورده که مجبور نشه جلو ییبود که سارا از عمد بال مطمئن

 حرارت از نیکرد ، چون داغ بود و ا یآب قطرات آب سرد رو حس نم ریش ریزو سرش رو خم کرد  ییظرفشو نکیس

 دونست سرچشمه اش کجاست!! با احساس درد یکرد و نم یم دادیوجودش ب یباز همون حس تب تو ینبود! لعنت رقص

 فشار نقدریرو ا نکیبود چه وقت لب س دهیشد، اصال نفهم رهیو به دستش خ دیآب کنار کش ریش ریسرش رو از ز دستش

 ازیکه ن یطور یدستش درد گرفته ! *** اردالن همه حواسش رو داد به دور و برش، ول نقدریشده و ا دیکه بند بند انگشتاش سف داده

 نظر گرفته ریکه با همه وجودش چشم شده بود و اون رو ز

 راه پله یکه تو یقه، از خاکساختمون چهار طب هیساختمون بودن، طبقه سوم  هی ینشه، اونا تو شیمتوجه کنجکاو بود

 یبرد. چشم دوخت به سارا، عرق رو یساختمون نوسازه، سوار آسانسور که شدن به تعداد طبقات پ دیشد فهم یبود م ها

 انداخته هیصورتش سا یرو ششیآرا ینچندان بلند ب یخورد و چشماش رو بسته بود. مژه ها یبلندش سر م یشونیپ



 

 

 نبود!! نه یچیه یکنه، ول دایپ یمنحصر به فرد زیصورتش چ یخواست تو یکرد، م . اردالن با دقت تر نگاشبودن

 و یقلم ینیو شفاف، نه ب دیدست و سف هیو خوش حالت داشت، نه پوست صاف و  دهیدرشت و خمار و کش یچشما

 یخارق العاده ا زیچ چی، ه یدختر ساده و معمول هیو خوش رنگ! سارا سارا بود!  یقلوه ا یسر باال و نه لبها یعروسک

 درونش خارق زیهمه چ یظاهرش نداشت، ول یتو یخارق العاده ا زی. اردالن به خودش پوزخند زد، آره سارا چنداشت

 !! رون؟یب یر ینم -بود .  بایز یسادگ نیاردالن سارا در ع دیاز د یخاص بود و حت زشیبود! همه چ العاده

 یبه دور و برش کرد. تو ینگاه یو با کنجکاو رونیچشم از سارا گرفت، آسانسور توقف کرده بود. رفت ب عیسر اردالن

 و نیرفت به سمت ماش ازی. نییو شش آلبالو ستیدو هیخورد. جز  یاونجا به چشم نم ینیماش چیه یبودن ول نگیپارک

رفت،  نیبه سمت ماش ازیرفتم . اردالن معطل نکرد و دنبال ن یحال ماون بودم از  یفکر کنم از حال رفته. منم جا ارش،یب عیسر -:  گفت

 عقب یصندل یرو باز کرد اردالن رو نیدر ماش ازیکه ن نیهم

 نیعقب بذاره ممکنه با هر ترمز ماش یصندل یدونست اگه سارا رو تنها رو یآغوشش نگه داشت. م یو سارا رو تو نشست

 هم داشتن و یا گهید لینکرد و در رو بست. البته اردالن دل یتیهم درک کرد که شکا ازی. نفتهیب یصندل یاز رو سارا

 رو ترک کنن به دیخواستن خونه جمش یکه م یبود. زمان یکردن آدرس و اطالع رسان دایپ یزدن اطراف برا دید اون

 کم کارشون رو سخت کرده هی نیکه زودتر به آدرس برسن و هم ارنیبا خودشون ب یچینتونستن ه یبدن یبازرس لیدل

 دایتونستن با مافوقشون در ارتباط باشن و اس ام اس هم به شدت کاهش پ یلپتاپ هم نم قیاز طر ی. چون اونجا حتبود

 به یزیاطالعات محدود نتونسته بودن چ یسر هیبودن و اردالن و شهراد جز  دیبود. همه منتظر اطالعات جد کرده

 بودنش، یو خال نگیساز بودن پارک مهیو ن یکارساز باشه . از خراب یلیتونست خ یم آدرس نیبرسونن. حاال ا گروهشون

 باشن. نیاون ساختمون تنها ساکن یزد تو یاردالن حدس م یتحرک چیبودن راه پله ها و نبودن ه فیکث نطوریهم و

 خوب از یلیالحق خ مارستانیبه ب دنیخارج شد اردالن شروع به ضبط آدرس کرد و تا رس نگیاز پارک ازیکه ن نیهم

 بود و به اندازه ساها هم از دهیاز اردالن ند ییخطا چیکه ه ازیشدن ن مارستانیب نگیکه وارد پارک نیبر اومد. هم پسش

 نیشد و از عمد از عقب ماش ادهیرو پارک کنم . اردالن از سمت چپ پ نیتو برو ببرش داخل تا من ماش -گفت :  دیترس یهاش نم مافوق

 . بعد از اون با سرعت واردنهیزد که شماره پالک رو بب دور

 هیبه بخ ازیچپش ن یپا یجا هیراستش و  یپا یدادن دو جا صیشد. سارا رو به قسمت اورژانس بردن و تشخ مارستانیب

 از حال یو همزمان که همه حواسش به سارا ستادیسر سارا ا یبودن قسمت اورژانس اردالن باال ی، به خاطر عموم داره

 یهمون سرهنگ کاوه اس ام اس کرد. م ایدراز  یباز یرو برا نیتند تند آدرس و شماره پالک ماش لشیبود با موبا رفته

 یکشن و اطالعات الزم رو به اردالن و شهراد م یم رونیزود کنه و بنه اون خونه رو ب یلیگروه تجسس خ دونست

 تخت یحال رو یگذاشت و حواسش رو داد به سارا که ب بشیج یتو رو یاس ام اس رو داد گوش نکهی. بعد از ارسونن

 زد رونیزخم ها رو برداشت خون ب یرو یکه دلمه ها نیکردن اطراف زخم پاش بود. هم زیمشغول تم یبود. دکتر افتاده

 یکرد به پرستار کنار دستش دستور م یم زیاردالن با درد چشماش رو بست. دکتر همزمان که تند تند خون ها رو تم و

 چه به روز پاش اومده؟ -رو آماده کنه. رو کرد به اردالن و گفت :  هیبخ لیوسا عتریکه سر داد



 

 

 یتخت بپر بپر راه انداخت با پا پرت شد رو ی! روطونهیکم ش هیبچمون  -از پشت سر گفت :  ازیبگه ن یزیاردالن بتونه چ نکهیاز ا قبل

کرد و به کارش ادامه داد. دست سارا دراز شده  یهم ازش گذشته بود پوف ی. دکتر که سن و سال دیپاش رو بر شهیو ش کنار تخت یعسل

 شتخت کنار بدن یرو

 نداره و یروزا اعصاب درست نیداد صاحبش ا یکه نشون م ییو ناخن ها دهینه چندان کش یداشت، انگشت ها قرار

 و فشار بده، که بهش رهیدستش بگ یخواست با همه وجود دست سارا رو تو یشده بودن. اردالن دلش م دهیجو یحساب

 یسارا متوجه کارش بشه هرگز اونو نم یدونست اگه درصد یم یکنه. ول یو درد اون رو درک م ششهیبده پ نشون

 یبود که خودش قدرت راه رفتن نداشت، ول نی. سارا اگه اجازه داده بود اردالن بغلش کنه فقط و فقط به خاطر ابخشه

 تک کنار تخت قرار یصندل هیو عقب عقب رفت.  دیموهاش کش یتو یبخشه. دست یکار رو مطمئن بود که نم هی نیا

... چقدر  ادی یاردالن! بهت نم یساکت یادیز -:  دیاز جا پر ازین یدستاش. با صدا نیو سرش رو گرفت ب یصندل ینشست رو داشت،

 که رشته بودن. پس یهر چ یزد تو یگند م دیکرد! نبا یخراب م دیخودش رو گرفت که پوزخند نزنه، نبا یجلو

 نداشت. نیجز ا یچاره ا چیدرد اجبار ه یکرد به نقشش بگرده، هر چند سخت بود، هر چند حوصله نداشت، ول یسع

در  ازیکنه. ن یحالم رو بد م یعنیکم ... دست راستش رو باال آورد و کنار سرش تکون داد  هیخون ...  -رو تو هم تاب داد و گفت :  دستاش

از حال  نهیب یخون م نکهیبه محض ا یداره ول تیهم به خون حساس اری! کامیچه خوبه که تا االن هم دووم آورد -جا قانع شد و گفت : 

 یم

 ! بازم به تو ...ره

 انداخت. کار سارا ریجمعش کرد و باز مشغول تاب دادن انگشتاش تو هم شد و سرش رو ز عیزد و سر یلبخند اردالن

 ستادنیکه از سر پا ا ازیکردن تا فشار افتاده اش برگرده سر جاش. ن قیو بعد از اون بهش سرم تزر دیطول کش یقیدقا

. کارش تموم شد بهم نمیکنم بش دایجا هم پ هیو کنم بخورم  دایپ یزیچ هیرم  یمن خستم، م -شده بود رو به اردالن گفت :  خسته

 زنگ بزن، شمارمو

. اردالن دستش رو  تیبده تا بزنم تو گوش تویگوش -دستش رو دراز کرد و گفت :  ازی! اردالن سرشو به چپ و راست تکون داد، ن ؟یدار

 کرد، االن سرهنگ جواب اس ام اسش رو یفکر م زیچ هیو همزمان داشت به  شیسر داد سمت گوش

 یکه گوش نیبود. اگه هم زیشک بر انگ یکد خودش کل نیباز کردن اس ام اس و ا یخواست برا یکد م یداد. گوش یم

 و دیکش رونیب بشیرو از ج یکرد؟! گوش یکار م یچ دی!! با؟یچ ومدی یگرفت همزمان هم اس ام اس م یم ازین رو

گرفت سمتش، حس کرد اردالن دوست نداره  زیخ ازیزنم ... ن یبگو خودم م -گفت :  ادیحوصله به نظر ب یکرد ب یم یکه سع یطور

 عیحرکت سر هیکرد، پس با  یکنجکاوش م نیرو بده و ا شیگوش

عادت  دیپسرا همش دست من و ساهاست، با یخونه هم گوش ی! لوس نشو، تونمیبده بب -و گفت :  رونیدستاش ب نیاز ب دیرو کش یگوش

 ایلوس باز نیما از ا یکن

 رفت یبا خونسرد ازیشد، ن یکرد درستش نبود، ممانعتش دردسر م یو اگه وقت هم م رهیرو بگ ی. اردالن وقت نکرد گوش میندار

 کرد و همه حواسش به اردالن بود که سرش رو به یم ویکانتکت و شماره خودش رو وارد کرد داشت س ستیل داخل

 کرد یاردالن بسته بود اما با همه وجودش داشت دعا م یده و چشماش رو بسته بود. چشمادا هیتک یصندل پشت

مونده  رهیخ یبه گوش یبا کنجکاو ازیچشماش باز شد، ن عی! سر نگید -بشه ...  ریختم به خ هی!! قضادیجواب نده! اس ام اس ن سرهنگ

 بود. اومد! اس ام اس دهیاردالن پر یبود و رنگ از رو



 

 

 هیرو  ازیبه خونه ن دنیکرد که در اسرع وقت از مرکز بخواد قبل از رس یفکر م نیاومد. اون لحظه فقط داشت به ا یلعنت

 کد یداد گوش ینشون م یگوش یرو ازی... اون نگاه کنجکاو ن یتموم بود! همه چ یاز سر راه بردارن. وگرنه همه چ یجور

 دونست که نرم یو سازمان اطالعات واردن. م یمخصوص جاسوس یکدا نیخوب به ا یلیو مطمئن بود اونا خ خواسته

 یبه ذهنش نم یزیچ یگفت ول یم یزیچ دیکنه، با یرو برانداز م یگوش یداره اونجور نیهم یرو شناخته و برا افزار

اردالن بلند شد  نهیکه از اعماق س ی! نفسlionآر اِس اِس  -رو باال آورد ...  مارستانیکف ب یبه سنگ ها رهینگاه خ ازین یبا صدا د،یرس

 یبود و چون برا رهیبود که ارسالن رو ذخ یاسم نیکامال ناخوداگاه بود، ا

 گرفته و چپ و راست برده بود صورتش رو تا بتونه افهیق نقدریا ازیاستفاده کرده بود ن بیغر بیاز حروف عج نوشتنش

 و دیکش رونیب ازیرو از دست ن یکنه، گوش ینقشش رو بازتونست  یراحت تر م یلی. از جا بلند شد، حاال خبخونتش

 ز؟یشمارتو عز ی! زدنمیداداشمه، بدش بب -:  گفت

از جانب اردالن بمونه از قسمت اورژانس خارج  یمنتظر حرف نکهیآره پس من رفتم ... بعد هم بدون ا -باال انداخت و گفت :  یشونه ا ازین

 رونیشد، اردالن باز نفسش رو پوف داد ب

 د،یکوب شیشونیپ یتو ی!! اردالن ضربه محکم ؟یکن یاز داداشت نم یادیپس؟  ییسرگرد جون کجا -اس ام اس ارسالن رو باز کرد :  و

 اس ام اس رو نیمونده بود که ا نیشد !! هم یوقت آدم نم چیارسالن ه نیا

 ... دیلرز یکه اس ام رو بست گوش نیخوند! هم یم ازین

 صفحه و اردالن لبخند زد ... *** یخواست کد اومد رو! برنامه در نگید -

 یکاناپه نشسته و پاهاشو دراز به دراز رو یرو هیولو و سرش به کار خودش گرم بود. شهراد هم مثل بق یگوشه ا هرکس

 میداشت حواسش رو بده به گ یفرو کرده بود. سع شیگوش یشکل جلوش گذاشته بود و سرش رو تو یلیمستط زیم

 کرد حواسش یم یتونست خودشو باهاش سرگرم کنه. هر کار یبود که م یکار نیاون لحظه مسخره تر میگ یول یگوش

 کرد از جا بلند یکه با همه وجود هوس م دیچیپ یگوشش م یپر بغض سارا چنان تو ینداشت ، صدا یا دهیبشه فا پرت

 چرا ایبراش گرون تموم شده و  نقدریسارا ا یدونست چرا حرفا یکنه، نم یروبروش متالش واریو مغز خودش رو با د بشه

 رن و خودشون رو به رخ یرن و دوباره و سه باره و هزار باره اکو وار عقب جلو م یکلمه از اون حرفا از ذهنش نم هی یحت

 که یقیدرد عم هیبدنش ،  یکدوم از اعضا چیه یسرش ، نه تو یکشن. احساس درد داشت، نه تو یرخ شهراد م یب

 رو احساس یدرد چیبود و ه دهیکه مدت ها بود به آستانه مطلق درد رس یکرد به قلبش! قلب یم تیاونو هدا میمستق

 درد وارده زانیم دیمحض شده بود. با یریخوگ هیعادت و نسبت بهش دچار  هیقلبش شده بود  یکرد! درد برا ینم

 خودش برسه و شهراد اونو حس کنه! حاال سارا و صداش براش شده بودن یشد تا به آستانه اختالف یاضافه تر م یاونقدر

اتاق  یزنگ که بلند شد ساها از تو ی... صدا یآستانه اختالف -اسم برازنده اون دختر بود ...  نی... پوزخند زد! حقا که ا یآستانه اختالف هی

 شد، با دهیکنم. نگاه شهراد دنبالش کش یو گفت من باز م دیپر رونیدخترا ب

 یبود که شهراد مدت ها یزیزن تنها چ کی ییبایز یشده بود ، ول بایواقعا ز یو تاپ سبز لجن یشلوار کوتاه ارتش اون

بچه هان ! شهراد دستش رو مشت کرد که مبادا از جا بلند  -گفت :  امکیرو زد و به نگاه کنجکاو س فونی! ساها آدید یبود نم یدیمد

 دفاع از یکه برا وونهیدر تا مطمئن بشه اون دختر د یبشه و بره جلو

 یخوب م یلیسر سارا اومده و حاال خ ییبود چه بال دهینه؟! از بچه ها شن ایزد خودش رو لت و پار کرد سالمه  دشیعقا



 

 

 یبدونست که سارا چرا اون بال رو سر خودش آورد ، دستش  یبهتر از اردالن م ی، اون حت هیبال چ نیا لیدل دونست

 یدرد لعنت نیدور گردون! اول تب و حاال هم ا نیگرده ا یباز برم -:  دیدلش نال یلبش و تو یرفت سمت قلبش. لبخند نشست رو اریاخت

 نیکردن، چه کرده بود ا یم یکرده بود دوباره داشتن بهش دهن کج یباهاشون خداحافظ یروز هیکه  یی... تموم دردها

 یدستاش حمل م یخواب رو رو یکه سارا یاش؟ در خونه باز شد و اردالن در حالتخس و سرتق باه یاختالف آستانه

به  ازیشد؟ ! ن یچ -کرد آروم بپرسه :  یوارد شد و در رو بست. ساها رفت سمت اردالن و سع ازیاول از همه اومد تو و به دنبالش ن کرد

 تکون بخوره ! دینبا یدو هفته ا یکیکردن، فعال  هیپاهاش رو بخ -اردالن جواب داد :  یجا

پارتنر واسه تو بود ! اردالن که همه حواسش به سارا بود عضالتش رو منقبض  نی! سارا بهترفیح -اش در هم شد و گفت :  افهیق ساها

 همه فکر و ذکرش به شعوریکرد که نپره به ساها ! دختره ب

تونه چشماشو باز کنه و به  یدست من افتاده و از زور درد نم چشماتو باز کن! هم جنست رو -خواست بتوپه بهش :  یبود! م والشونیفست

 !دهیزور مسکن خواب

 یدشمنا برا نیبدتر فیاکثر مواقع همجنس ها به خصوص از نوع جنس لط -دلش اعتراف کرد :  ی!! تو ؟یتو به فکر عشق و حال اونوقت

دلش بهش غبطه خورد!  یبود، تو لشیموبا یسرش تو توجه به اونا یکه ب دیشن ! سرش رو چرخوند و شهراد رو د یهم محسوب م

 خوش به

 نیا یدونست تو یخودش هم خوب م ،یپنهان تیمامور نیاز آخر و عاقبت ا دیترس یچقدر خونسرد بود! م حالش

 به یاریو بدب یهمه بد اقبال یکار دست خودش و گروه بده و برا دیترس ی. مستین یقبل یها تیاردالن مامور تیمامور

 تختش بذاره. ساها هم پشت سرش یهم فشارد داد و به سمت اتاق دخترا رفت تا سارا رو رو ی. دندوناش رو روارهیب بار

 یکار والیمدت. شما دوتا واسه فست نیسارا با خودت باشه ا تیجون ، مسئول یارد نیبب -افتاد و مثل وروره جادو به حرف افتاد :  راه

 ما همه یول نیبکن نیندار

خوب پس خودت  -زد گفت :  یسارا رو کنار م یکه پتو نطوریدکتر دوا موا داده واسش؟ ! اردالن فقط سر تکون داد ، ساها هم م،یگرفتار

 . یکن زود خوبش کن یشه، سع یبفهمه ناراحت م سیمراقب حال و احوالش باش ، رئ

 یاواخر پس بدون حرف نشست لب تخت سارا ، ساها که جواب نیا یکردن نداشت، مثل تمام روزا یحال نقش باز ارالن

 که همه وجودش گوش بود بازم خودش رو مشغول نطوری. شهراد هم رونیکرد و زد از اتاق ب ینکرده بود پوف افتیدر

 ادی یصداش در نم گهی... اصال د شششیحساس؟ ا نقدریپسره از دخترا هم بدتره! پسر هم ا نیا -نشون داد، ساها غر زد :  لشیموبا یگوش

 حرف بزنه! ولش کنم

خون  ینگو ساها گناه داره! طفل -گفت :  داشتیآب بر م یوانیل یخچالیکه از  نطوریهم ازیکنه . ن یم هیگر هیدخ نیباال سر ا نهیش یم

 ینبود من چه جور نی. اومدیدر ن کشیوجود ج نیبا ا یشه ول یحالش بد م نهیب یم

 مارستان؟یبردم ب یرو م سارا

 مشغول پچ پچ کردن شدند. شهراد حدس یآشپزخونه ، به دنبالش ساها هم رفت همون جا و سه نفر یرفت تو امکیس

 راحت بود ، اون لحظه الشینه. از اردالن خ ایهستن که اردالن دست از پا خطا کرده  نیمشغول پرس و جو در مورد ا زد

 بودن؟!! یچ یمعده برا یرفلکس ها نیشه. ا یدونست چه مرگشه که معدش مدام منقبض و منبسط م یهم نم خودش

 یدونست چقدر گذشته که دست یداد و چشماشو بست. نم هیرو پرت کرد کنارش و سرش رو به پشت کاناپه تک یگوش

 گردنش یساها رو تو فیرظ یشونه اش نشست، چشماشو باز نکرد ، دست مشغول ماساژ دادن گردنش شد و صدا یرو



 

 

چشماشو باز کرد و صاف  عیلطف رو در حق خودت بکنم . شهراد سر نیحاضرم ا یگاه یشما بودا استاد ، ول فیماساژ از وظا -:  دیشن

 زد و خواست دوباره شونه شهراد رو ماساژ بده که شهراد با ینشست ، ساها لبخند

شهراد  یبهم ... ساها با همه قدرتش شونه ها یچسبون یخودت رو م یه ادی ینکن بچه! خوشم نم -دستش رو پس زد و گفت :  خشونت

! نهیخوام باهات حرف بزنم ،تنها بهونش هم یتلخ نباش! م نقدریاستاد ا -رو گرفت و بهش فشار آورد تا مانع از بلند شدنش بشه و گفت : 

حرف رو زد شهراد  نیکه ساها ا یروز یاز شمام! فردا یکیحرف ساها افتاد ... منم  ادی... شهراد صاف شد، باز  نکنهشک  یکس نکهیا یبرا

 افتاد دنبال

 ساعت بعد کیرو داد و  شیتونست اثر انگشت ازش بفرسته واسه مرکز پس فقط مشخصات ظاهر ی... نم تشیهو کشف

 یدختر یروین چیبودن ه یهمجنس باز یگروهک ها نیب تیکه در حال فعال یمخف یروهاین یرو گرفت. تو جوابش

 دونن یشه که نم یم لیبه صورت محرمانه براشون م یهست اطالعات ینداشت ، اما سرهنگ خبر داد که چند وقت وجود

 با یکنن . کس ییفرسته رو شناسا یکه اون اطالعات رو براشون م یباز هم نتونستن کس ادیز یریگیو با پ هیطرف ک از

 یانتظام یروین یاز بچه ها گهید یکه شهراد و اردالن و عده ا ییراجع به همون گروه ها یاطالعات یمستعار ناج نام

 نیهمچ یدونستن چه کس ینم یخورد. ول یهم به درد م یفرستاد که حساب یمرکز م یکردن رو برا یم تیفعال توشون

 اون نکهیبود که شهراد شکش رفت سمت ساها و ا . همون موقعستیخودش هم ن یکنه و حاضر به معرف یم یکار

 خودشون رو فاش کنه، تیتونست هو یعنوان نم چیوجود به ه نیکنه. با ا یبه طور داوطلبانه داره خدمت م خودش

 دیسکوت شهراد رو د یبکنه. ساها وقت یسکیر نیتونست چن یگفت که همون فرده باز هم نم یاگه ساها م یحت

من همجنس گرا  -کرد گفت :  یگرفته بود و عضالتش رو لمس م یازیبه  فشیظر یکه نرم نرم شونه هاش رو با پنجه ها نطوریهم

کار  یچ جایدونم ا ی، نم یستیدونم که توام همجنس گرا ن یخوب م -کرد فقط شنونده باشه ...  ی! شهراد چشماش رو بست و سع ستمین

 یخاصهدف  منمطمئنم توام مثل  یول یکن یم

 جانیحرفاش با ه دییتا یخونم . شهراد باز هم چشماش رو باز نکرد ، ساها که سکوت شهراد رو گذاشته بود پا یم نوی. از چشمات ایدار

 دونم ی. مامی یدست تنها واقع ا از پسش بر نم یکنم ول کونیرو کن ف نایخوام ا یشهراد! من م زارمیگروه ب نیمن از ا -گفت : 

 توام مثل دمیفهم دمتید دیکه تو خونه اون حرومزاده جمش یمن از همون روز اول یول گمیتو م یکه دارم برا هیوونگید

 شناسم. تو یخوب م یلیکه مثل خودم باشن رو خ یی. من کسایکن یم ینقش باز ی، فقط دار یستیکاره ن نیا من

 غرور و سکوتت بردار و بگو که توام با نیاز ادست  یپرست یکه م یدارم تو رو به کس ازی! من به کمکت نیخودم نیع

 میتون یراحت تر م یلیمطمئن باش خ م،یدو نفره وارد بش ای. بدنیتنه جنگ هیو  ییهمه تنها نی... خسته شدم از ا یمن

 بزن نیرو به زم همشون

 دینگاهش طول کش یا هیو گرد ساها ، چند ثان یقهوه ا یچشما یباالخره چشماش رو باز کرد ، زل زد تو شهراد

 وزنه هیاش  نهیس یکرد رو ی. حس مدیکش قیشد و چند بار پشت سر هم نفس عم نیکه نفس ساها سنگ یاونقدر

 نوبت نباری. اومدی ینگاه شهراد م یاز رنگ دانه ها میکه رنگش سبز بود و مستق ی، سرب یوزنه سرب هیگذاشتن ،  نیسنگ

خنده ، نه فقط به حرف آخر ساها ،  ریزد ز ییهویتوئه !! شهراد  فیح -زمزمه کرد :  اریاخت یبلب کام ال  ریبود که چشم ببنده و ز ساها

 یم یکه به کل حرفاش ، شروع کرد به قهقهه زدن ، طور

 رونیاتاق ها بودن از شدت خنده شهراد از اتاق ب یو اردالن که تو اریشده بود. کام ریکه اشک از چشماش سراز دیخند



 

 

 دیلب نال ریکرد. ساها ز یهر دو کنجکاو به ساها و شهراد نگاه م ازیبود همراه ن ازیکه مشغول پچ پچ با ن امکی، س اومدن

بود از اشتباه کردن در مورد شهراد ،  دهیبود از بر مال شدن رازش ، ترس دهیبود که ترس نیا یالتماس برا نیکنم !! ا یشهراد خواهش م -: 

 شهراد از جا

 دختر نیو قصد ا تیتونست کامل از ن یکه نم یتا وقت یکلمه دودمان ساها رو به باد بده ول هیبا  تونست یشد ، م بلند

راه  انیاطراف رهیخ یتوجه به نگاه ها یتو دختر ! بعد هم ب یبامزه ا یلیخ -کار رو بکنه. پس فقط گفت :  نیبشه وقتش نبود که ا مطلع

گفت و رفت  نویمزاحم من نشه ! ا یخوام دو ساعته خبرم بخوابم، کس یمن خستم! م -گفت :  دیدر که رس یافتاد سمت اتاقش و جلو

 ییتونست جا ی. در که بسته شد نفس حبس شدش رو آزاد کرد ، حاال راحت مستاتاق و در رو ب یتو

 یستانه اختالفآ یساها غرق بشه. البته اگه اکو یحرفا ییرمز گشا یرو دود کنه و تو گارشی، س نهیآرامش بش یتو

کرد کمتر  یتالش م شتریهرچه ب ینفس نفس تالش کرد چشماش رو باز کنه ول یصدا دنیداشت ... *** با شن یاز سرش بر م دست

 شد ، پلک یموفق م

 باال و چشماش رو باز ارهیکرد دستش رو ب یبودن که حس کرد به هم دوخته شدن ، سع دهیبه هم چسب یطور هاش

 دیرس تیبه حد نها شیتالش کرد کمتر موفق شد چون دست هاش هم بسته شده بودن، کالفگ شتریهر چه ب ی، ول کنه

 کرد و باالخره یمصممش کرد هر طور شده چشماش رو باز کنه ، با همه توانش سع نیو هم دیشن یم غیج یصدا ،

 شدن خرمن مژه دهیچسبناک باعث چسب یزینفر با چ هیتونست بفهمه که  یشد ، از چسبناک بودن پلکهاش م موفق

 که با طناب کامل بسته یتخت یو رو دید کیاتاق تار هی یکه چشماش رو باز کرد خودش رو تو نیدر هم شده هم هاش

 باز کردن یزد باز برا یزجر! هر بار پلک م یو غلظت کم نور یکیبود. پلک زدن براش عذاب شده بود و اون همه تار شده

!!! ست؟ین نجایا یکس -:  دیشده بود ... باالخره کم آورد ... داد کش یشد، دوست داشت داد بزنه !! واقعا عصب یم دچار مشکل چشماش

 یکیاونهمه تار یول ستیهم بزرگ ن یلیتونست بفهمه اونجا خ یم ی، از انعکاس صداش به خوب دیچیپ ی! صداش اونجا م یییییه

 خیتنش س یتموم موها دیاش شن یکه در فاصله چند قدم ییذاشت درست تمرکز کنه و بفهمه کجاست !! با صدا ینم

 بسته یبا اون دست ها یصدا رو متوقف کنه ول دنیگوش هاش بذاره و شن ی، با همه وجود تالش کرد دستش رو رو شد

 ، شهراد با زجر چشماش رو محکم دیکش یصاف م یسطح یداشت ناخن رو ی. کسومدی یاز دستش بر نم یکار چیه

 یگوش خراش و لحظات یچسبناک اون صدا یپلک هاش رو هم شد ، اون پلکا دنیهم فشار داد و باز دچار چسب یرو

 و جون دنیگوشه و کنار همون اتاق در حال زجر کش ییکرد و معلوم بود در جا یکه به شدت ناله م یگربه ا یصدا بعد

دفعه اتاق غرق نور شد ، تونست  کیبسه!!! بسه !!!!!  -!!  دیکرد که کم آورد و با همه وجودش داد کش یبا روانش باز یبه قدر دادنه

 خرابه بود که کفش پر از مهیاتاقک مخروبه و ن هی یخودش رو بفهمه ، تو تیموقع

 تختش بود نشون یباال واریبه دکه  یاهی... تخته س یو آجر یمانیهاش س واریچوب بود و د یها کهیو ت مانیو س خاک

 به سقف دنیداشت و تا رس یبلند یلی، ساختمان خرابه سقف خ دهیکش یاون م یناخن رو یاون داشت که کس از

 یا یکرد که گون یم زیخودش رو آنال تیکرد، شهراد با زجر داشت موقع تیرو هم رو گهیشد چند طبقه د یم یا شهیش

 یاون بود پرتاب شد، شهراد با همه وجودش چشم شد ، بو یکه شهراد تو یبه سمت طبقه ا ییگرفته از طبقه باال شیآت

 یراحت م یلیداد ، خ یم دنیکه دم از زجر کش ییها غیگوش خراش ج ی!! صداغیج یاومد و صدا یسوخته م یمو

 . دنیکش شیبه آت یزبون بسته رو داخل اون گون یوونیکه ح دیفهم شد



 

 

 ظرف و اون نیشعله ور بود که تا چند لحظه ا یگشاد شده بود و چشمش به اون گون یه نعلبکشهراد به انداز یچشما

 بود. دهیسوخت تا خاموش شد. شهراد خونسرد، به مرز مرگ رس نقدریصدا شد و ا یشد و آخر سر هم ب یم دهیکش طرف

 کرد. با همه وجود تقال کرد خودش رو آزاد یو پارش م کهیت یبه راحت دید یچشمش م یرو جلو یکه اگه کس اونقدر

 چیشد ، ه یکرد کمتر موفق م یتالش م شتریهر چه ب یکرد طناب ها رو باز کنه ول یو تالش م دیکش ی، داد م کنه

 تخت پاره یتونست طناب ها رو به کمک لبه ها یاومد، اون فقط م یبه کارش نم طیشرا نیا یاز آموزه هاش تو کدوم

 قصد یسخت بود ، کس یتوجه به زمان بر بود اون کار مشغول شد ، اون مرد روزا یبرد. ب یزمان م یلیکه خ ی، کار کنه

 و خراش دار یبه سرعت مشغول پاره کردن طناب با لب چوب اره،یتاب ب نویتونست ا یاش رو داشت و شهراد نم شکنجه

 ی. مادیشدن پلک هاش دادش در ن دهیاز از چسبکرد چشماش رو نبنده که ب یم یتخت شد. با همه وجودش هم سع لبه

 خودش یرویعنوان قصد کمک کردن به اونو نداره. پس به ن چیاون فرد به ه دونستیجز اون اونجاست و م یکس دونست

 یصدا د،یشن غیج یکرد تا زودتر از شر طناب ها خالص بشه ، باز صدا شتریبسته اش رو ب یشد و سرعت دستا یمتک

 یکس دیشد فهم یم یکرد ... به راحت یخواست ، از چند طبقه باالتر بود . دختر التماس م یدختر که کمک م هی غیج

 کرد ... شهراد کم مونده بود یم نیزد ، نفر ی، زجه م دینال یتجاوز به اونو داره ، کل بدن شهراد سر شد ، دختر م قصد

 هیاز طناب ها بعد از گذشت  یکیتا خودش رو آزاد کنه.  دیکش یزد و دستش رو به لبه تخت م ی، داد م فتهیب هیگر به

 مطلق غرق یکیتار یتموم شد ... باز تو غیج یشهراد آزاد شد ، نور رفت ، صدا یاز دستا یکیباالخره پاره شد و  ساعت

 ، شهراد دیتخته کش یناخن رو یدستش رو هم آزاد کنه باز کس یکیکرد با دست آزادش اون  ینکرد سع ی. توجهشد

 کرد ، یخودش رو رها م دیمروت ، با یخواست داد بزنه بسه! تمومش کن ب یدر راهه دلش م یا گهیدونست عذاب د یم

 متعفن که معده اش رو دچار رفلکس یبو هی،  دیبه مشامش رس ییتخته بو یشدن ناخن رو دهیهمزمان با کش نباریا

شو  داریشهراد ، شهراد ... ب -تخت ولو شد و چشماش بسته شد ...  یرو حالیب ارهیو باال بهر چه خورده و نخورده بود ر نکهیو قبل از ا کرد

اردالن که کنارش به خواب  دنیتخت نشست ، با د یدفعه رو کیچشماتو باز کن ... شهراد با همه قدرتش  ؟ینیب ی! شهراد !!! خواب م

 بود و ساها که رفتهفرو  یقیعم

 اتاق خودش بود ، با همه یاز اون خرابه نبود!! تو یبود با چشم دور اتاق رو گشت ، خبر ستادهیتختش نگران ا نییپا

 خودش رو گرفت ... یساها طبق معمول جلو یو خواست بگه خدا رو شکر که نگفت ... جلو دیکش یقینفس عم وجودش

ناله هات رو  یشدم برم آب بخورم صدا داریب -که دستش بود رو به سمت شهراد گرفت و گفت :  یآب وانیپچ پچ وارش ل یبا صدا ساها

 دستت رو یدار دمیاتاق د ی، اومدم تو ینیب یخواب م دمی، فهم دمیشن

دستش  عی... شهراد سر یکردم ، دستت رو داغون کرد دارتیب ینیب یخواب م دمی. فهم یزن یلب تخت و بدنت رو چنگ م یکش یم یه

شکرت  ایخدا رو شکر که خواب بود! خدا -:  دیدلش نال یملتهبش نفسش رو حبس کرد ... تو مچ دست دنینور آباژور گرفت و با د ریرو ز

، بدنش درد  دیآب رو از دست ساها گرفت و الجرعه نوش وانی! شهراد ل ؟یخوب یآب رو بخور ... مطمئن -گفت :  وجلو اومد  ی... ساها قدم

 زده، یکرد ، ساها گفت خودش رو چنگ م یم

که همه  یلعنت به تو آستانه اختالف -:  دیلب نال ری... ز نهیبب یآزاردهنده ا یکابوس ها نیرو کم داشت فقط! سابقه نداشت چن نیهم

رو به  وانیاش ل گهیپرپشتش فرو کرد ، با دست د یموها یتو یهان؟ !! شهراد دست -! ساها متعجب گفت :  یختیبدنمو به هم ر ستمیس

! بعد لبخند  یخوبه که خوب -رو گرفت و گفت :  وانی... ساها ل یبر یتون ی، خوبم م یکرد دارمیممنون که ب -:  تدست ساها داد و گف

 خواب یتخت ولو شد و از گوشه چشم به اردالن نگاه کرد ، طور ی. شهراد رورونیزد و رفت از اتاق ب یکج



 

 

رس تو رو  روزید یآستانه اختالف -بم و آهسته اش گفت :  یگوشه لبش نشست و با صدا ی... لبخند محو دهیکه انگار صد ساله نخواب بود

کرد ، آباژور رو  یبود . پوف دهیکه بهش آورده بود بر ینور دستش رو نگاه کرد، کامال از فشار ری!! باز ز یچقدر خسته ا نی! ببدیهم کش

 یتو ،خاموش کرد 

 کابوس ... یخواب ب هی دیبست به امشروع به ذکر گفتن کرد و باز چشماشو  دلش

 بلند برام عادت شده بود ، چند روز بود که یقیموس نیا یصدا دنیچشمامو باز کردم، شن یقیبلند موس یصدا دنی*** با شن

 که به پام فشار یشدن. سر جام به طور یم نیو مشغول تمر ومدنی یخونه م نیگروه رقص به ا یطور مداوم بچه ها به

 . ناچار پتو رو کنار زدم و نشستم دیکش یممتد و شکسته م یداد و هوار بچه ها رو اعصابم خط ها یم، صداغلت زد ادین

 کنار شیآرا زیبود. از جا بلند شدم و راه افتادم سمت م ختهیر رونیسرم کج و معوج شده و نصف موهام ب یشال رو ،

 سرم درست کردم یتونستم راه برم. شالم رو رو یبهتر شده بود و م یلی. خدا رو شکر بعد از گذشت چهار روز پام خ اتاق

 به یدونستم از اردالنه، چون کس ینداشتم ... م شتریاس ام اس ب هیکه کنار بالش گذاشته بودم.  میرفتم سمت گوش و

 شت؟یپ امی! ب؟یداریب -داد. نوشته بود :  یاون به من اس ام اس نم جز

 که دوباره یآورد داخل اتاق و تا زمان یعصرونه م رو م ایشد اون برام صبحونه  یکه م داریچند روز بود ، ب نیبرنامه ا نیا

 ازین یهم به جز اردالن و گاه ینرفته بودم و کس رونیروزا اصال از اتاق ب نیموند. ا یم شمیگرفتم بخوابم پ یم میتصم

 چه خوب بود که اردالن رو کنار خودم داشتم. یشد لمس کرد ... ول یوقتا م نجوریرو ا ییرو نگرفته بود. تنها سراغم

 باز شد و اردالن اومد داخل هر دو یکیبعد در اتاق بعد از تقه کوچ قهینوشتم و نشستم لب تخت ، کمتر از ده دق جوابشو

بود ، در اتاق رو با آرنجش بست و دستش  یبزرگ ینی... س ریسالم ... صبحت بخ -قدم شد :  شیسالم پ یو اون تو میهم لبخند زد به

 چهارزانو دم،یتخت عقب کش یکم خودم رو رو هیاومد جلو ... 

ارسالن  -و گفت :  نمونیرو گذاشت ب ینیمن ، س یتخت روبرو یپرستار مهربون ... نشست رو ریسالم ، صبح توام بخ -و گفتم :  نشستم

، ظرف شکر رو برداشتم و چند  ینیارسالن؟ برادرت؟ ! دستش رو برد سمت س -:  ... ابرومو دادم باال و گفتم دیخند یبود بهت م نجایا

 ییو با قاشق کوچک دسته طال ختیر مییقاشق داخل چا

 سرد مییهم بزنه که چا ادیز دیدونست نبا یخورم، خوب م یدونست چقدر شکر م یهم زدنش شد ... خوب م مشغول

 د؟یخند یچرا م -آره ... زانوهامو بغل کردم و گفتم :  -گفت :  نیچند روز ... در همون ح نیا یبود تو دهیمنو فهم ی، همه عادت ها نشه

 0زدم؟  یمگه حرف خنده دار

 یم یروز هی -گفت :  یبود و با لبخند تلخ ینیکه داخل س یکی، گذاشتش داخل بشقاب کوچ ییرو دوبار آروم زد لب استکان چا ییچا

پسر ترنس  هیدونم ، اون اردالن  یکه خودمم م نویخوب ا -و گفتم :  دمیشناسن ... خند یم هیکه بق تسین یاردالن اون اردالن نیا یفهم

 ... یکینه ، اون  -وسط حرفم و گفت :  دی... پر

 رو از نیشد باور کرد، ا یگفت. حرفش رو م یرو م یسرگرد اردالن فان دم،یمنظورش رو فهم ینگاش کردم ول متعجب

 نون گذاشت یا کهیرو اخم کرده! ت شیزندگ شتریپسر ب نیبودم که ا دهیوقت بود فهم یلیاخم وسط ابروهاش خ خط

 خودم گرفتم و گفتم:ک یبرا رینون پن یلقمه ا دم،یکش یقیمشغول شو تا سرد نشده ... نفس عم -و گفت :  جلوم

 وم نشده هنوز؟کنن چرا؟ تم یرو زودتر شروع م نشونیروز به روز دارن تمر نایا -

! ستیکه ن یاز حرکتا مونده بود امروز شروع کردن، شوخ یلیآخراشه ، چون خ ینه هنوز ! ول -خودش گرفت و گفت :  یبرا یبزرگ لقمه

 تم؟یوضع نیبا ا امیب دیمنم با -کردم و گفتم :  یفرداست ... پوف والشونیفست



 

 

 مگه؟ یستیبهتر ن -رو سر داد سمت پام و گفت :  نگاهش

مجبورم برم ،  یعنی نی... لقمه اش رو داخل دهنش جا داد و در جواب من فقط شونه باال انداخت. ا امیکاش بشه ن یبهتر که هستم ، ول -

 ییلقمه م رو به زور چا

برداشتن لقمه  ی... دستش رفت برا رونیب میبزن یبهونه ا هیشد به  یاتاق ... کاش م نیا یواقعا حوصلم سر رفته تو -دادم و گفتم :  قورت

لباس قرار امروز همه  دیخر یآره برا -!!  ؟یجد -... با تعجب گفتم :  رونیب میر ی، امروز همه م ستیبه بهونه ن ازین -و گفت :  شیبعد

 یم یای یچون به نظر خوب م یبرنامه نبود ، ول یالبته اومدن تو تو رون،یب میبزن

 یچند روز مدام م نیا یک تو یو سوال ایتا بچه ها برن . دلو زدم به در مینیشیجا م هیمن و تو  یراه بر ی، فوقش اگه نتونست میر

! همش  ؟یکن یمحروم م زیخودت رو از همه چ یتو چرا به خاطر من دار -:  دمیگرفتم رو پرس یخودم رو م یجلو یخواستم بگرسم ول

 راحت یباش رونیکه اون ب یدر حال یینجایا

و هوا موند و متعجب بهم نگاه  نیزم ونیرفت باال تا لقمه رو ببره سمت دهنش م یکه داشت م ی... دست یرسب قاتتیبه تحق یتون یم تر

 اصال دیکرد، شا

 ییهویچه  -و گفت :  ینیس یواقعا برام سوال شده بود! لقمه رو گذاشت تو یازش بپرسم ، ول یسوال نیکرد که چن یرو هم نم فکرش

 یاطالعات چیه رونیاون ب -و گفت :  دیقبلش بعد حمله کن ... خنده م گرفت ، اونم خند زیبر یزیچ یمقدمه ا هی! یکن یآدمو شوکه م

 ... ستین نجایا میدار ازیکه ما ن یاطالعاتواسه من نداره، حداقل 

اش  شهیتره و ر خراب مینیب یم میکه ما دار یزیدنبال گنده ها ، دنبال اهدافشون ، مسلما کار از چ -!  ن؟یهست یشماها دنبال چ -

 نیتره ، ا قیعم

 هیهم  دیاست ، جمش گهید ینوچ! مسلما از جا -گفت :  عی... سر دیخوب مگه جمش -شن ...  یجا ساپورت م هیها دارن از  گروهک

خودم گرفتم  یرو برا ی... لقمه بعد میبخور که صد تا کار دار -کرد و گفت :  ینیاشاره به س عیکه گفت سر نویدست نشونده است ... ا

 امکانش بود که همه یعنیبشه؟!  یماجرا چ نیکه قراره ته ا بود نیهمه حواسم به ا یول

 یخدافظ یبا زندگ دیو با میرفت یوسط راه همه مون لو م ای؟  میبه هدفمون هم برس میو بتون میجون سالم به در ببر ما

 کنم ... البته فع ال ! ****فکر ن زایچ نیدادم به ا حیو ترج دمیکش یقی! نفس عمم؟یکرد یم

 گهید نیماش هی، قرار بود من و اردالن و شهراد رو با  انیبودم و منتظر بودم بچه ها ب ستادهیدر ا یلباس مناسب جلو با

 یم یگرفت ، چطور وقت یکاراشون خندم م نینداشت. از ا یدید رونیهاش به ب شهیکه عقبش ون مانند بود و ش ببرن

مواظب پات باش فقط ... سرم رو  -آوردم ، ساها از کنارم رد شد و گفت :  یخبرا نبود! سر از کاراشون در نم نیا مارستانیب میبر میخواست

 که گذاشته یکردم که ساها با اون کاله نارنج یفکر م نیزد و رفت. داشتم به ا یبراش تکون دادم و اونم چشمک

 و بامزه و تو دلبرو شده یخواستن یلیبپوشونه خ یکرده بود گردنش رو تا حدود یسرش و با شال همرنگ سع یرو بود

 فرصت مناسب سر حرف هیسر  دینشست . با یبه دل م یمثل خودم ، ول بایبود ، تقر زهیم زهینداشت ، ر ی. قد بلند بود

 همراه مناسب هیتونست  یاونم م دیکنه. شا یکار م یچ نجایو بفهمم ا ارمیکردم تا از سر کارش در ب یباهاش باز م رو

نگاش کنم  نکهی! بدون ا ؟یایب یتون یم یتو مطمئن -اعصابم بود ...  یبدجور رو یلعنت یصدا نیباال ... ا دمیشهراد پر یباشه . با صدا برام

 که کنار و ییها هیپام کنم چون کفش به بخ یینگاهمو دوختم به پاهام ، مجبور شده بودم دمپا

 ، چند تا نفس دمینفسش رو شن یکرد . بدون جواب فقط سرم رو تکون دادم ... صدا یشده بود فشار وارد مپام زده  یرو

 تونست ، یکرد حرفش رو بزنه ، نم یبگه ... هر بار دهن باز م یزیچ هیخواد  یم دمیفهم ی... پشت سر هم ... م قیعم

 یگاه ی... و باز به همون صورت و تکرار و تکرار و تکرار ... حت قینفس عم هیبست و  یشد ، دهنش رو م یم مونیپش



 

 

 خواست یشدم ... البد م ینم شونیمعن ریگینداشت و منم پ یمعن یشد ول یم دهیاز زبونش شن ییواژه ها تک

دست دست کردنش  نیتون ... سرم رو آوردم باال و نگاش کردم، ا یم -خورد !  یدرد من نم چیاون به ه یکنه. عذرخواه یعذرخواه

 خواست بگه؟؟! نگامو یم یکرد، مگه چ یداشت کنجکاوم م

 چند یو تو دیمحکم کش قینفس عم هیزد.  یدودو م شیعسل-سبز ی، چشکا دیشد بهم ، نگاشو ندزد رهیخ دید که

سرش و زد از  یرو دیرو کش شیشرت خاکستر یکاله سوئ یا گهیحرف د چی! و بعدش بدون ه یکن منو ببخش یسع -کوتاه گفت :  هیثان

 به ری. متحرونیدر ب

 یکم یداد. جمله اش از لحاظ دستور یبخشش هم دستور م یبرا یبود؟! حت یک گهید نیموندم. ا رهیخ رفتنش

 کاسه سرم چرخوندم و به یکامال عامرانه و خودخواهانه ادا شد. چشمامو تو انیو مودبانه بود اما از لحاظ لحن ب خواهشانه

 بیغر نقدریخونه که ا نیا یتونستم بگم تو یافتاده ... دروغ نم ری. اردالن معلوم نبود کجا گرونیونه بزدم از خ سرعت

 چیکرد و ه یم تیبود که از من به خاطر خودم حما یبدجور به اردالن و حضورش وابسته شده بودم. اون تنها کس بودم

 انداخت. باز چشمم خواست پر شه که باز یهاش م یساسان و مهربون ادیازم نداشت. اون برادرانه هاش منو بدجور  یتوقع

 آسانسور یکه سر ساسانم اومد. جلو ییکه هنوز انتقام نگرفته بودم. انتقام بال یزدم! حق نداشت بباره نه تا وقت بشینه

 م رد شد و در آسانسورشونه ا یاز رو یقبل از دست میکه ما بود یطبقه ا یتو دیکه رس نیو دکمه رو زدم ، هم ستادمیا

 ی... لجم گرفت از دستش ، ول رهیکه د می!! بزن برsorryترسوندمت ؟  -با صورت خندون گفت :  اری، کام دمیباز کرد، با وحشت چرخ رو

 نگیداخل آسانسور و دکمه پارک دیپرش پر هینگفتم و رفتم داخل آسانسور ، اونم با  یزیچ

 داخل ، آسانسور هنوز درش کامل ادیهم ب گهینفر د هیکردم  ین باهاش ... دعا ماز تنها بود ومدی یزد ، خوشم نم رو

 همزمان با هم اریبسته شدن در رو گرفت. من و کام یجلو یو دست دیشن شهینشده بود که خدا صدامو مثل هم بسته

 یلبخند من تا منحن یمنحن نی. البته تفاوت بود بمیاردالن هر دو لبخند زد دنیشد سمت در ، با د دهیکش نگاهمون

 که تو لبخندش بود یاحساس یها شهیبلند شد رگ و ر ی! من با محبت ، اون با تمسخر ... صداش هم وقت اریکام لبخند

خونه لحن حرف زدنشون با اردالن اصوال تلخ بود ... تلخ و پر از زهر! کام ال  نیا ی... پسرا یموند یجا م یخوشگله داشت -بروز داد ...  رو

 ندارن از یص بود دل خوشمشخ

 اگه بود هم یحت یترنس هم باشه در حد اونا ... اردالن که ترنس نبود ول هی!  سیرئ هیپسر ترنس هم بشه  هیکه  نیا

 دایاردالن خونسرد بود ، پ افهیکردن ... ق یطرد م یروح یماریانسان رو به صرف ب هیداشتم از طرز تفکرشون که  نفرت

 ی... شهراد جا گذاشت منو ب دمیترسیم ییاوا نگو! من تنها -آسانسور و با همون لحن مخصوص خودش گفت :  یعادت داره ... اومد تو بود

 سرم رو یکردم!! طور یانجام داد که اصال فکرش رو نم یبدون توجه به من خودشو چشبوند به اردالن و حرکت اریوفا ! کام

 رفت! نفسام از زور حرص و خجالت بلند شده بودن. جرئت نداشتم به شیه رگ شدن پکه گردنم تا مرز رگ ب چرخوندم

 نیشعور!! چطور تونست همچ یب فیهرزه! کث یرو بکشم ... لعنت اریخواست کام ینگاه کنم. با همه وجود دلم م اردالن

 یشه به اردالن نگاه کنم. م یروم نم گهیمن د ای!! خدا رمیمیمن م ایمن طاقت ندارم! خدا ایرو بکنه ... خدا یکار

 رو یکیرک یلیکه داشت جمالت خ اریکام یرو له نکنه. صدا اریخودش رو گرفته که کام یجلو یلیاونم االن خ دونستم

 که رونیچنان خودم رو انداخت ب ستادیکه آسانسور ا نی! همرمیو دوست داشتم بم دمیشن یگفت م یاردالن م به

 قدم جلو اومد هیمن  تیوضع دنیبود. با د ستادهی. شهراد درست پشت در آسانسور افتمیبود ب کیخوردم و نزد یسکندر



 

 

چشماش و فقط تونستم  یشدم تو رهی، بغض آلود خ ستادمی! صاف ا یفتین -گفت :  رهیشد که اگه افتادم منو بگ یکه خم م نطوریهم و

 هر هر کنون از کنارمون رد شد و شهراد معلوم اریر رو نگاه کرد ... کامباال اومد و داخل اتاقک آسانسو عیاردالن ! سر شهراد سر -بنالم : 

 تونستم یتونستم برم جلو ... کاش منم م یسمت آسانسور ... کاش منم م دیدو عیکه سر دیاردالن رو چطور د ستین

 از چند یکیکنار  نگیشدم!! گلوم باد کرده بود ... ساها آخر پارک یبگم. فقط داشتم از بغض و نفرت خفه م یزیچ

گفت و با  نوی... ا نیای یم نیماش نیبدو ! شما سه تا با ا -بود. برام دست تکون داد و گفت :  ستادهیا یمانیس یقطور استوانه ا ستون

 کردم بغضم رو یپالتوم فرو کردم و بازم سع بیج یکنارش اشاره کرد ... دستامو تو یدست به پاترول مشک

 فقط صبر ... ایصبر ... خدا ای.... خدا نیماشبدم ... رفتم سمت  فرو

 کدوم تا االن نتونسته بودن نظر منو جلب چیزدم، ه یم دیو لباس ها رو د ستادمیا یمغازه ها م نیتریو یهدف جلو ی*** ب

 امکان نداشت. من که قصد نداشتم یبپوشم. ول یزیچ یکت دامن ی. اگه به خودم بود که دوست داشتم کت شلوارکنن

 وسط اون جماعت. حواسم از گوشه چشم به اردالن و شهراد هم بود، شهراد درست مثل دیسف یشونیرو بکنم گاو پ خودم

 چسبه، حق هم یجا خِرش رو م هیکنه و مطمئن بودم باالخره  ینگاه م اریچطور به کام دمید یزخم خورده بود. م مار

 کنه. حال اردالن هم که اصال یحق نداشت به اون دست دراز اریخونه پارتنر اردالن شهراد بود و کام نیا ی، تو داشت

 تونستم درکش کنم. اون با همه وجود دوست داشت یکرد و چقدر خوب م یعنوان به من نگاه نم چینداشت. به ه گفتن

 کار نیا یول بشه. یرو له کنه و اجازه نده بهش دست دراز اریضربه کام هیتونه با  یدونستم که م یرو له کنه و م اریکام

 و ساها و اون ازیکه نسب بهش داشتم چند برابر شده بود. ن یکه داشت ... احترام یتینکرد فقط و فقط به خاطر مامور رو

 از فروشگاه ها شدن و پسرا هم مشغول یکیبود وارد  الیشد و اسمش ناز یم یخونه آفتاب یکم تو یلیدختره که خ یکی

 که با هم پچ پچ دمید یرفتم. م یها شدن. منم داشتم آروم پشت سر شهراد و اردالن راه م نیتریاز و گهید یکی یتماشا

 و شهراد هم با رهیشهراد رو بگ یخواد جلو یکردم اردالن م یگن. فقط حس م یم یچ دمیشن ینم یکردن ول یم

 و هجوم برد سمت دیپر رونیباز داخل آسانسور  دیرو فهم انیکه شهراد جر یداد. همون موقع یجواب اردالن رو م خشم

 یکه قرار بود ما رو برسونه مثل مار زخم ینیچون اونا راه افتادن. بعدش هم داخل ماش یرس رید یول نایا اریکام نیماش

 اریخواست هجوم ببره سمت کام میشد ادهیکه پ نینشسته بود. هم ریحرف سر به ز یو اردالن هم ب دیچیخودش پ به

 . کارش هم شک برستیرو آش و الش کنه ول کن ن اریمن مطمئن بودم تا نزنه کام یاردالن جلوش رو گرفت ول که

 نایا اری... کام اریحق داشت. باالخره هم دست اردالن رو پس زد و حمله کرد سمت کام یطیشد، تحت هر شرا ینم ریانگ

 و چنان اریکام قهیمقدمه چنگ انداخت به  یهراد کامال بها بودن ، ش نیتریو زیچند قدم فاصله از ما مشغول آنال با

 بزن!! من یاش و حاال نزن ک نهیس یشد و شهراد بدون مکث نشست رو نیپخش زم اریبه سمت عقب که کام دشیکش

 کرد یم یبا همه قدرتش سع امکی. سومدی یاز دستم بر نم یکار چیبهت زده سر جام خشک شده بودم که ه چنان

 یم اریبار کام ومدیاز دهنش در م یمشت زدناش هر چ نیشد، شهراد ب یموفق نم یبلند کنه ول اریکام یرو از رو شهراد

 شرف! از داد و هوار اونا مردم یحقش بود! پسره ب اریبردم، کام ی. از بهت خارج شده و حاال داشتم از اون دعوا لذت مکرد

 کیهم که جسارت کرده بود بنده خدا  امکیهراد رو نگه داره ، سجرئت نداشت جلو بره و ش یکس یشده بودن ول جمع

 داشتن به سمتمون الیو ناز ازیچند دختر سرم رو برگردوندم سمت چپ . ساها و ن غیج یخورد. با صا یمشت م ونیم در



 

 

 نه درکرد بلندش ک یبه پسرا جلو رفت و دستاشو دور شونه شهراد حلقه کرد و سع دیکه رس نیساها هم دن،یدو یم

ساها وارد عمل شد باالخره دو سه نفر  ی!! وقت شیچه مرگتونه شما دو تا؟!! شهراد تو رو خدا ولش کن کشت -زد :  یم غیج نیح همون

 هم جرئت کردن جلو برن و همه با هم شهراد رو عقب بکشن. همونجور گهید

بکن تو  نویکه مال منه!! ا یطرف کس یرفت یتو گوه خورد -زد خودش رو رها کنه و دوباره حمله ور بشه با داد گفت :  یدست و پا م که

 کشتمت!! نمتیدور و برش بب گهیبار د هی،  کهیگوشت مرت

 یروز وارد زندگ هیکه  ی... با خودم فکر کردم چقدر خوشبخته دختر دیلحظه دلم لرز هیدادش  یکه مال منه، مال منه !!! از صدا یکس

 شه، یشهراد م

 افتاد اونم ادمیارالن  ی!! با صدایریو یریه نیداره . از فکر خودم خنده م گرفت. تو ا یا یقو تیچه حس مالک نگاه

... باالخره باهام حرف زد، منم باالخره تونستم نگاش کنم ، نگاش پر از شرم بود،  گردنی، بچه ها دارن برم میبر ایسارا ... ب -:  نجاستیا

 داد. خدا یآدمو دق م شتریغم نگاش ب یول

 واقعا مظلوم تیمامور نی. ساسان مظلوم من ، اردالن هم تو افتمیساسان ب ادیرو گذاشته بود سر راه من تا همش  اردالن

 امکیکه اصال قدرت راه رفتن نداشت و به کمک س اریاز کنارمون رد شدن. کام اریامو ک امکیو س الیشده بود. ناز واقع

خان تو  دی. من موندم جمشنید ی! شما دوتا آخرم کل گروهو به باد منیصد بار گفتم آدم باش -زد :  یهم غر م الیرفت. ناز یم داشت

 که دید یشما چ

گوشش  ریشهراد رو گرفته بود و داشت ز یبازو ری. ساها زدمیشن ینم یزیچ گهیدفاصله گرفته بودن که  نقدری... ا نیباش سیرئ خواست

 پچ پچ

همه شبامون خرابه ، اتفاقا دلم بدجور  گهی! ما دیچه شب -شرمنده شبت خراب شد ... لبخند زدم و گفتم :  -کرد. اردالن زمزمه کرد :  یم

 زد و گفت : یخنک شد ... اونم لبخند محو

 شه ؟ ! یم یفقط موندم حاال لباس چ -نکته مثبت توش بوده ...  هیخدا رو شکر اقال  -

ما  دنیاز لباس خر نمی... ا میرفت نی... با خنده به سمت ماش والشونیخودشون و فست یگور بابا -باال انداخت و گفت :  یهم شونه ا اردالن

 ؟یخوب یارد -!! *** 

 سارا خوب بود؟ -تخت و گفت :  یحال و خسته ولو شد رو یکه پسر ... شهراد ب یالشش کردآش و  یواال از تو بهترم ! زد -

 گذاشت دیکش رونینخ ازش ب هیشهراد رو برداشت ،  گارینشست خم شد پاکت س یکه لب تخت م نطوریهم اردالن

 میزد ... شهراد ن یند لحظه پلک هم نمشوک شد از حرکت تو که تا چ نینه بابا ! بنده خدا همچ -گفت :  نیلبش و در همون ح گوشه

 که یفندک کیگرفت نزد د،یکش رونیدونه اش رو ب هیرو از دست اردالن گرفت،  گاریشد ، پاکت س زیخ

 سارا رو ؟ و؟یک -زد و گفت :  گارشیبه س یراه داشت که کشته بودمش ... ارالن پک -خودش روشن کرده بود و گفت :  گاریس یبرا اردالن

رو ... مالحظه سارا رو هم نکرده ، دختره از  کهینه بابا اون مرت -تخت و گفت :  یپک زد، ولو شد رو گارشیهم همزمان به س شهراد

 بود که گفتم دهیرنگش پر یجور رونیآسانسور که اومد ب

 یم یعنیره ؟  ید کجا داره مخونه فک کر نیا یاومد تو یوقت -سارا ...  یبد شد جلو یلیخ -و گفت :  دیکش یشده !!! اردالن آه یچ

 دونسته یبدون فکر اومده؟! اون صد ر صد م یبگ یخوا

بود،  دهیسارا کش یرو که اون جلو یخجالت زانیکرد م ینداشت که بده، شهراد درک نم یشه ... اردالن جواب یصحنه ها مواجه م نیا با

 درک یشهراد حت

 نیکه تونست بکنه ا یآورد. تنها کار یقلب اردالن به وجود م یتو یقیعم یها شهیداشت ر دایکه جد یکرد حس ینم



 

 

 نیا یسارا رو تو تیامن یزیچه چ -بزنه ... شهراد هم پشت به اردالن کرد و با خودش فکر کرد :  گارشیبه س یتر قیعم یکه پک ها بود

 حالش خراب شده نطوریصحنه ساده ا هی دنیکنه؟ اون که با د یم نیخونه تضم

ذهنش ، چشماش باز و به سقف  یلحظه اون حالت رو تصور کرد تو هیکنه؟ !  یکار م یچ فتهیخودش ب یبرا یاتفاق نیچاگه هم بود

 یسقف خاکستر هیاتاق  یکیتار یبود ، تو رهیخ

 داد یزدن ... صدا یکردن و طرح م یم یزیشکل ممکن رنگ آم نیروش بود، اما تصورات ذهنش اون رو به بدتر شیپ

دستش صاف نشست ... اردالن هم نشست  یسوزش رو قی... شهراد با حس عم ی!! سوخت؟ییشهراد! کجا -اونو از فکر خارج کرد :  اردالن

 ! کجا دمیدستت من فهم یسوختن موها یاون دستت؟ از بو یرو یزیر یم یرو دار گاریخاکستر س یدیخوت نفهم -و گفت : 

 ینشد ، م چشیتراس ... اردالن پا پ یرم رو یمن م -خاموش کرد و گفت :  یگاریجا س یرو تو گارشیحرف س یباز؟ !! شهراد ب یبود

 که اون سوزش دستش رو یدر حال آزار دادن دوستشه، به حد یدونست فکر آزار دهنده ا

که  یقرار داشت. تراس ییرایپذ یشد که تو یاز اتاق خارج شد و وارد تراس یلباس گرم چینکرده بود . شهراد بدون برداشتن ه احساس

 وارید

 زد و هیتراس تک واریآزاد بود. به د یهوا افتیدر یبرا یخوب یفضا ینداشت ، ول دید ییاونقدر بلند بود که به جا جلوش

 آزاردهنده بود که با همه نقدریآوردن ا یبود از گذشته به ذهنش هجوم م یکه چند وقت یرو بست ... افکار چشماش

 به یا گهیچندان هم موفق نبود. حاال امشب با اضافه شدن تصورات زجر دهنده د یسشون بزنه. ولکرد پ یم یسع توانش

قهوه؟ ! ساها بود که طبق  -:  دیچشماش رو باز کرد و به سمت در تراس چرخ ییصدا دنیآورد ... با شن یواقعا داشت کم م ذهنش

 کرد ... یو مظلومانه نگاش م ستادهیدر ا یمردونه تا سر زانو جلو رهنیپ هیمعمول با 

 لحظه لرز کیبرهنه اش وارد تراس شد و  یبار تکون داد. ساها با پاها هیداشت، پس سرش رو به نشونه مثبت  ازین بهش

به ساها  یکند، قدم واریاش رو از د هی! چه سرده ... شهراد تکیوووو -خودش رو لرزوند و گفت :  یکم ستاد،یاندامش نشست، سر جا ا به

 یکه دندون هاش از سرما به هم م ی... ساها با وجود یخور یبرو تو ، سرما م -قهوه رو از دستش گرفت و گفت :  وانیل میشد، ن کینزد

 یچیخودتم ه -برهنه شهراد کرد و گفت :  یبه بازوها ینه خوبم ! بعد اشاره ا -خوردن، سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت : 

 ، تو برو تو ... رنیگ یسرما رو م یجلو یمن عضله هام تا حدود -پهنش انداخت و گفت :  یبه بازوها ینگاه ... شهراد ستیتنت ن

هم  یحرف دندوناش رو رو نیخوره ... بعد از ا یدندونامم به هم نم گهید نیرم! مگه زوره؟ بب ینم -و گفت :  دیکوب نیزم یپا رو ساها

صالح مملکت  -از قهوه داغ و خوشمزه اش رو مزه مزه کرد و گفت :  ی! شهراد خنده اش گرفت ، جرعه ا ییییییه -فشار داد و گفت : 

که به  ییاز سرما یچپش گذاشت تا کم یپا یراستش را رو یداد، کف پا هیتک واری... ساها در تراس رو بست، به د دخسروان دانن شیخو

 قیاز طر

 ؟ییدور از جونت هاپو نقدریشده امروز ا یاستاد چ -: شد بکاهد و گفت  یبه بدنش منتقل م نیزم

 وارید یرو یی، به جا ندازدیب یتا زانو برهنه ساها نگاه یبه پاها نکهیداد و بدون ا هیساها تک یروبرو واریبه د شهراد

رو دوستت  نقدریا -گفت : باال انداخت و  یخورم ... ساها شونه ا یاز حد توانم حرص م شتریوقتا ب یبعض -شد و گفت :  رهیخ مقابل

 یخواست ،یداشت نهیازش ک یو به قول یبد یرو گوشمال اریکم کام هی یفقط خواست ای ؟یدار رتیغ

 -به ساها نگاه کرد و گفت :  رهیشد، خ نهیدر دست دست به س وانی، با همان ل دی! شهراد قهوه اش را الجرعه نوش یکن هیتخل خودتو

 ه؟یمنظورت چ

خو آخه  ؟یکن ینگاه به آدم م نیوا استاد! چرا همچ -و گفت :  دیکه از برودت نگاه شهراد بدجور حساب کار دستش اومده بود، خند ساها

 ؟یکن یم یباز لمی... چرا برام ف یدونم توام مثل من یمن که م

 اش یقدم هی یرفت ، توجدا کرد ، به سمت ساها  واریندونست، خودش رو از د زیاز اون رو جا شتریموندن ب شهراد



 

 

که  ییحرفا نی! ازهیخاله ر نیبب -بود رو صاف و صوف کرد و گفت :  دهیکه سارا پوش یمردونه ا رهنیپ قهی، دستش رو جلو برد و  ستادیا

 یکس یچرا؟ چون عادت ندارم برا یدون یمونه ... م یخودمون م نیهمش ب یزن یم

 چیهستم که همه ازش خبر دارن. ه نجایا یزیهمون چ یبرا قایمن دق ،یبهتره تمومش کن یدرست کنم. ول دردسر

 اعتماد نکن! چون به فرض اگه یراحت به کس نقدری، ا زهیجونت برات عز یلیهم وجود نداره .. توام اگه خ یپنهان هدف

 ؟یدیازت دارم ... فهم یخوب یلیخ یبدم االن آتو تیهوس کنم گوشمال من

 رو باال آورد و وانیصورت شهراد ... شهراد ل یتو یمونده بود به اون دو تا چمنزار وحش رهیو مظلومانه خ دهیترس ساها

لباس رو تو تنمم  نیمن که ا -رو گرفت و شهراد رفت داخل و در رو بست ... ***  وانی... شب خوش ! ساها ل دیممنون ! چسب -:  گفت

 رو حرف من حرف نزنه .. میکه گفتم ... کس نیکنم! هم ینم

رو  نایفرصت کم فقط تونستم هم نیشه ! خبرم تو ا یشروع م یمهمون گهیدو ساعت د ؟یناز یچ یعنی -کنون گفت :  غیج غیج ساها

 ... ارمیب ریگ

 قشمیداره!!!  نیشد لباس؟!!! آست نمیا -بهش نگاه کرد و گفت :  یلباس رو باال آورد ، با حالت چندش الیمناسب توئه ! ناز نیکردم ا حس

لباس رو به عهده اون گذاشته بودن چون  دیخر تیمسئول ،ییرایکرد و نشست وسط پذ یشم ! ساها پوف یکه بسته است ... من خفه م

 موو  ادیز شیاهل آرا

 کل گروه هم دختر و هم پسر یبرا ییهم از صبح مشغول خودشون شده بودن. ساها به تنها هیکردن نبود. بق درست

 کرد یونیپا درم امکیشده بود قوز باال قوز! س الیداده بود. حاال ناز لیباس هر کدوم رو بهشون تحوبود ... و ل دهیکر دیخر

 االن نیلباسا ... قدشم که تا سر زانوئه ... باور کن ا نیغر نزن! االن مده ا یبپوش ناز یقشنگ نیلباس به ا نیبابا ا -گفت :  و

 یلیخ امکیداد که س یتو حرف نزن رو م ینگاه فقط معن نیموند، و ا رهیخ امکیحرف فقط به س یب الی... ناز وودهیهال یگرایباز لباس

 راحت

 یمن که رفتم حاضر شم، شمام هر غلط -خودش رفت و گفت :  یکرد ، به سمت کاور لباس ها ینیرو درک کرد ، عقب نش مفهومش

 یول دیشن یرو م رونیجر و بحث ب یمونده بود. صدا رهیروبروش خ نی... سارا مغموم لب تخت خوابش نشسته و به زم نیبکن نیخوایم

 ینم

 فرار تیمسئول نیبار ا ریتونه از ز یچطور م نباریکرد که ا یفکر م نیکجا چه خبره! فقط به ا نهیتمرکز کنه بب تونست

 یکه خودش خواسته بود واردش بشه روبرو م یزیبا چ دینداشت و با ییراه در رو چیه گهید نباری. امکان نداشت! ا کنه

 چیدست ه ریکه تا اون روز ز شیداشت. ابروها یمحو شیشده و صورتش آرا دهیچیپ الیدست ناز ری. موهاش زشد

 بکنه چون همه متفق القول یاعتراض چیشکل عوض کرده بودن. نتونست ه یحساب الیدست ناز رینرفته بود ز یشگریآرا

 با پارتنر دیکس حق داشتن حجاب نداشت و همه با چیبشه . ه تیرعا نشیقوان یو با هیخاص یونمهم والیکه فست بودن

 عوضش کرده بودن و یگردنش، حساب کینزد ییبودن جا دهیچیاز همجنس خودشون ... موهاش رو پ یرفتن. پارتنر یم

 شه و یفرستاده م سیرئ یمراسم هر ساله برا نیا لمیبود ف دهیبشه. از بچه ها شن یتونه وارد مهمون یبودن حاال م گفته

 سیدونست رئ یکس نم چیه یخودش کار کنن. ول یخودش و برا شیکنه که رسما برن پ یعده رو انتخاب م هی سیرئ

 دیکنه که بره ... شا یبود که تونست دل سارا رو راض نی... و هم نی! هم ستین رانیدونستن ا یو کجاست. فقط م هیک

 ! ساها با غر غر وارد اتاق شد ودیکرد ... با یرو مالقات م یلعنت سیرئ نیا دی! با دیگرفت ... شا یقرار م سیقبول رئ مورد



 

 

از  دیترس یچطور؟ م یکرد ول یرفتار م یعاد دی! سارا نگاهش کرد، با ؟یریبگ یای یلباست رو چرا نم ؟یسارا پس چرا نشست -:  گفت

 یترس ی. مرهیبگ لیتحو یوجب میلباس ن هی نکهیا

 ساسان هم حاضر یجلو یبود که حت ی. سارا دختررهیکردنش بشه و در جا بم یباعث قالب ته یترس لعنت نیا نکهیا از

 اون همه نا محرم بپوشه و خودش رم به یوجب لباس رو جلو میتونست ن یشلوارک بپوشه! حاال چطور م ایبود تا  نشده

از همه ارزش هام  دیبا من که به خاطرت با یآخ ساسان چه کرد -:  دینداشت ... در دل نال دنیاز ترس و جرئت د دیلرز یبذاره؟!! م حراج

 بگذرم؟

! کار دست فوالد زره اس؟ !! سارا یهم شد ی... چه عروسک نمیپاشو تنت کن بب -سارا و گفت :  یپاها یکاور لباس رو شوت کرد رو سارا

 نیو آست قهی یدکلته ب هیشد! الزم به در آوردنش نبود ...  رهید خبو دایکه از داخل کاور هم پ یبهت زده به لباس

 راه رونشیبود که ضعف درونش هرگز به ب نیداشت و اونم ا یخوب هیزرد رنگ!!! مرگ براش دلچسب تر بود. اما  کوتاه

 ضعف نیبه ا ینداشت تا افراد خارج از خودش هم پ یلیدل یول رفتیپذ یاز درون م دیکرد ... ضعف رو شا ینم دایپ

 به حق خون برادرش ... دنیخواست جهنم رو هم به جون بخره ، فقط در صورت رس ی. پس از جا بلند شد ... اون مببرند

 شد ... به یشهراد و اردالن نسبت بهش خراب م دیکرد نگاش نکنه. به درک که د یو سع رونیب دیرو از کاور کش لباس

 بود که خودش انتخاب کرده بود و خدا هم اونو به اون سمت یراه نیشد ... به درک ! ا یو آخرتش تباه م ایکه دن درک

 فکر کامل از ذهنش عبور نیگرفت ... هنوز ا یجلوش رو م یطور هیخواست خودش  یکرده بود ... خدا اگه نم تیهدا

 دهی... لباس رو پوش دیم ! نگاه همه به سمتش چرخعن شد هیشب -نق نق کنون وارد شد و گفت :  الیبود که در اتاق باز شد ، ناز نکرده

 قهیبلند و  یها نیشده قرمز رنگ ، با آست یبود. لباس کامل پولک دوز

 دلش غبطه خورد ... کاش اقال اون لباس ی... سارا تو ومدیهم بدجور م الیکننده بود. به ناز رهیو خ بای... واقعا ز یسانت سه

هم ... هنوز حرفش  یلیخ -و گفت :  دیصورتش رو در هم کش الیمعرکه اس !! ناز یناز یوا -:  دیکش یغیبهش داده بودن ... ساها ج رو

 خودش رو هیشد و برق زد ... در عرض سه ثان خکوبیدست سارا م یلباس تو یتموم نشده بود که نگاش رو

 همه! تو قرمز شو من زرد ... خوب؟ نیع زامونی... ما سا یلباس عوض ایسارا جونم ... قربونت برم! ب -به سارا و گفت :  چسبوند

بود ...  ادشیهم خدا به  دیمن که خوشگلت کردم !! سارا بهت زده نگاش کرد. از خداش بود ... شا -خودش رو لوس کرد و گفت :  بعد

 ذوق و مبهتش عیلبخند نشست کنج لبش ... سر

لباس رو تو هوا  الینداره ... بعد دستش رو دراز کرد و لباس رو گرفت به سمتش ... ناز یمن فرق یبرا ،یباشه ناز -کرد و گفت :  یمخف رو

 که لباس بنفش نطوری... ساها هم دیقاپ

 باشه ها ! زیسا دیکفشاتون هم با -کرد گفت :  یخودش رو از داخل کاور خارج م رنگ

 سارا پات چنده؟ -گفت :  عیسر الیناز

 یمنم س -و گفت :  دیکف دستاش رو به هم کوب الیو هشت ... ناز یس -باشه و گفت :  یکیپاشون هم  زیلش التماس کرد سا یسارا تو و

 ضیهم مشغول تعو یجلو الیکف دست سارا و ساها و ناز دی! سارا دستش رو کوب ویفا یجوره! بزن قدش ... ها یو هشت ... اصال همه چ

 از یکیدر  ینهانلباس شدن ... سارا پ

 تن یتو یدخترها پنهان کنه. دکلته زرد رنگ حساب دیخودش رو از د یلباس کم ضیها رو باز کرد که موقع تعو کمد

 سرش هیاز ثان یو لباس قرمز رو به سمت سارا گرفت و در کسر دیبا ذوق و شوق کفشاشو هم پوش الینشست و ناز الیناز

 یکم عیوقت بود داشت سر یلیحرکت رو خ نیه سارا که انتظار اهمون لحظ قایسارا رو ببوسه ... دق یجلو آورد تا لبها رو



 

 

 مهم باشد از اتاق خارج شد. ساها هم مشغول شیبرا نکهیگونه اش نشست و بدون ا یرو الیناز یداد و لبها هیزاو رییتغ

 لباس شد ... ضیدستش انداخت و مشغول تعو یپاشنه بلند بنفش رنگش بود. سارا لباس رو رو یکفش ها دنیپوش

 سمت دی... چرخ دیبه ذهنش رس یفکر عیسر یکمرش نشست. ول یبرهنه اش عرق رو یپاها دنیبا د یرو پوش لباس

 هوم؟ -همون حالت گفت :  یساها ... ساها تو -زد و گفت :  یرژ لب م نهیآ یکه داشت جلو ساها

 من بپوشم؟ ی، تو ساپورت ندار هختیر یب یلیپانسمانه خ نیپام به خاطر ا ی... من رو زهیگم چ یم -

 ی! سارا سر ؟یکفش بپوش یتون یتو نبود ، اصال م یبه پا ادمیآخ  -سمت سارا و گفت :  دیچرخ ش،یآرا زیم یرژ لب رو انداخت رو ساها

رو  یعسل یدو زانو ، کشو یکنار تخت خوابش و نشست رو یتونم ... ساها رفت سمت عسل یراه نرم آره م یلیاگه خ -تکون داد و گفت : 

 یها ریکه لباس ز نطوریباز کرد و هم

نباشه ... کوش؟!!  دایکه پانسمانتم پ یدم بپوش یهم م یساپورت مشت هی، االن  هیخوب پس اوک -کرد گفت :  یو رو م ریرو ز داخلش

بودمش ...  دهینوئه ها! تازه خر -ا و گفت : حرکت انداخت سمت سار هی، با  دیکش رونیرو ب یرنگ ی... ساپورت کلفت مشک ناهاشیآهان ا

تا  دیساها خانوم ماه ... و دوباره خودش رو پشت در کمد کش یمرس -و گفت :  دیباشه واسه تو ... حالشو ببر ... ساها کال ماهه ! سارا خند

 لب ریراحت بود. ز یاز بابت لباس حساب الشیساپورت رو بپوشه ... حاال خ

 ! ی... مرس یهوامو دار نقدریکه ا ی... مرس تیوقتا از بزرگ یبعض ادی یزبونم بند م، من  ایخدا -:  گفت

 شهراد و اردالن به خاطر یکل بدنشون حس کردن ، نگران یتکون نا محسوس تو هیکه متوقف شد هر سه نفر  نیماش

 ته هیسارا در مورد خوب جلوه دادن خودش بود و  یدر مورد سارا و نگران یفیخف یته نگران هیبود همراه با  تیمامور

 رونیب اهیس یها شهیکه باز شد هر سه از عقب اون پاترول با ش نیشهراد و اردالن. در ماش تیبابت مامور فیخف ینگران

 کرد درخت داشت یکه کار م ییبزرگ که تا جا یلیخ یالیو هیداخل  دنید عیمحوطه وس هی یو خودشون رو تو رفتن

 نجایچقدر ا یوو -فاصله گرفت و گفت :  یزد و با قر و ادا چند قدم یلب سوت ریپنهان شده بودن. اردالن ز دیاز د یحت وارهاشید و

 جونم؟ یباحاله! نه شهر

. سارا پشت  نجایا یخور یداخل سرما م میبر ای... ب زمیآره عز -سمت خودش و گفت :  دشیدست انداخت دور شونه اردالن کش شهراد

 و یسرتاسر یپله ها یکه حکم راننده شون رو داشت جلو یاونا راه افتاد ، مرد ینازک کرد و جلو یچشم

 بود و منتظرشون بود ، سارا که راه افتاد به سمتش شهراد و اردالن هم حرکت کردن. استرس اونقدر ستادهیا الیو یمرمر

 استرس نیرفت. امان از ا یرفتن استوار بود و صاف راه مراه  یباز هم تو یبود به زانوهاش ول دهیکه رس نییبود پا اومده

 یو درشتش گرفته تا ضربه به ضربه طپش ها زیر یکرد، از عضله ها یم ریکه همه اعضا و جوارحش رو درگ یلعنت

 دو یها شهیرو که ش یا شهیش ییمرد راننده در بزرگ کشو دنیپله ها که رس یو سلول به سلول تنش رو! به باال قلبش

 رو باز کرد و اشاره کرد که داخل بشن. شهراد و اردالن دست هم رو ادین رونیشد صدا از اون ب یاش باعث م جداره

 بزرگ یلیسالن برهنه خ هیروشون  شیبودن و سارا تنها بود، اول سارا داخل شد و بعد از اون شهراد و اردالن. پ گرفته

 یجلو یبود چشماش رو ببنده! ول کیاون همه تن برهنه نزد دنیزد. سارا با د یداخلش موج م تیداشت که جمع قرار

 هنوز هم شروع یداد مهمون ینشون م نیهم بلند نبود و ا یلیخ یقیموس یقدم جلوتر رفت، صدا هیرو گرفت و  خودش

 بودند ، دهیکه دوتا دوتا و سه تا سه تا بهم چسب ییو حضار در حال گرم کردن خودشون هستن. دختر و پسرها نشده

 ستادهیاز افراد رو ساخته بودن که کنار هم ا یعیوس رهیدو سه نفره در هم ادغام شده و دا کیکوچ یها پیاک نیا یگاه



 

 

 بودن که صحنه کوآال و دهیشده و به هم چسب زونیکه پارتنر هم بودن چنان از هم آو یمشغول حرف زدن بودن. افراد و

 یوسط سالن. چند نفر یتر بود تا قسمت ها تیپر جمع واریکنار د یکردن. قسمت ها یسارا مجسم م یرو برا درخت

دخترا با دخترا پسرا با پسرا  -افتاد ...  یهاش م یبچگ یجمله تو نیا ادیبودن. سارا خنده اش گرفته بود ،  دنیاون وسط مشغول رقص هم

 به کینزد ییشهراد رو جا یهمجنس! صدا ریا از غکرد ت یوحشت م شتریاز همجنس خودش ب دیبود که با ییجا نی! اول

و نامحسوس چپ چپ نگاش کرد.  واشیتونم هم حواسم به تو باشه هم به کار خودم ... سارا  یدور نشو! نم یلیاز ما خ -:  دیشن گردنش

 که اومد توجه هر سه نفر رو به روبرو جلب کرد، ساها با لباس یغیج یصدا

 جلوشون و گفت : دیرنگش پر خوش

،  دیحرف دست شهراد رو گرفت و کش نی... به دنبال ا عیسر عیسر عی، سر نیایباالخره! چشام به در خشک شد ، دنبال من ب نیدیرس-

 ریمچ دست ساها اس نیسارا نگاهش به مچ دست شهراد بود که ب

 رنگ پوست نیکرده بود ب جادیاد اکه تض یتونست نگاهش رو از اون قسمت برداره درست همون قسمت یبود. نم شده

 یساخته بودن دور مچ شهراد که سارا نم ییبایز یریالک خورده ساها چنان تصو یساها و برنزه شهراد! ناخن ها روشن

 بود به دست اون و دست رهیکه مسخ شده خ یسارا ، نگاه رهیسمت نگاه خ دیچشم برداره ، شهراد نگاهش چرخ خواست

 بم یاز حد عاد شتریب یآزاد بود دست ساها رو از مچ گرفت و از دستش جدا کرد ، صداش کم ، با دست چپش که ساها

شروع  یبار برا هیشه ،  یپس ، االن برنامه ما شروع م نیبدو -باال انداخت و گفت :  ی! ساها شونه ا امی یخودم م -گفت :  یبود وقت شده

. انگار نه انگار که تا چند دیسرش بود رو جلوتر کش یکه رو یشال اریاخت یو ب دیکش یقیاتمام ... سارا نفس عم یبار برا هی،  میبرقص دیبا

 دیبا گهید قهیدق

 شکل و آخر سالن از یلیسالن بزرگ و مستط یانتها دیشد. سارا رس یجمع ظاهر م نیا یبار بدون شال تو نیاول یبرا

 سالن گرد و کوچک که راه کیشد به  یم یراهرو منته یراهرو و رفت تا آخر راهرو ، انتها هیداخل  دیچیچپ پ سمت

 شدند که البته گهیسالن بزرگ د کیکرد . از پله ها هم باال رفتند تا وارد  یاون رو به سالن باال متصل م یضیعر یها پله

 زد. اونجا متعدد دورش حدس یشد از درها یرو م نیدور تا دورش اتاق قرار داشت و ا ینبود ، ول نییسالن پا یبزرگ به

 یدست الیناز دنیلباس اونجا هستن. ساها با د ضیتعو یخورد که مشخص بود همه برا یبه چشم م یادیز تیجمع هم

ام  وونهید -کرد و گفت :  یکیسالم و عل یتکون داد و اومد طرفشون ، سر سر یدست دنشونیهم با د الی... ناز یناز -داد و گفت :  تکون

 لباس نه کار ضیتعو یاومدن برا نجایا ستین شونی! حالرونیب شونیبکش دیاتاقا به زور با یرن تو یکردن! م

 ن،یاونجا لباس عوض کن نیبچه ها بر -کرد و گفت :  یبه اتاق یاشاره ا الیشد ، ناز واریدر و د یو مشغول تماشا دی! اه ! سارا لب گزگهید

 الیاتاق رؤساست ! ناز -گرفت و گفت :  افهیبامزه ق ییت سرش اشاره کرد. ساها با اداگروه ماست . به اتاق بزرگ پش یاون اتاق واسه اعضا

که همش هم  ادی یم رتونیگ کایاز همون اتاق کوچ یکی گهی، وگرنه شما هم از سال د نیاستفاده کن نیآره ، بر -و گفت :  دیخندهم 

 دیبا

 یره تنهامون م یاز فردا م الیبچه ها ناز -شد و گفت :  زونیآو الی! ساها از گردن ناز نیگروهتون و حرص بخور یسر اعضا یباال نیسیوا

 ذاره ... همممم .

! لوس ننر ! یبرو اونور حالمو بد کرد -شونه اش و گفت :  یبا خنده زد تو الیکرد. ناز زونیدر آورد و لباش رو آو هیگر یگفت و ادا نویا

تو بچز ... سارا و شهراد و اردالن که تا اون لحظه سکوت کرده بودن دنبال هم وارد اتاق  میبر -گفت :  جدا شد و الیساها با خنده از ناز

 یا یمتر یس بایشدن. اتاق بزرگ تقر

 شده بود یکار نهیآ وارهاشیاز د گهید یکیسر تا سر کمد نصب شده بود و  وارهاشیاز د یکیبود که به  شونیرو شیپ



 

 

 مراسم ها یکه برا ییها یاز همون صندل یخورد، فقط دو تا صندل یاونجا به چشم نم یخاص لهیوس چیپرو لباس. ه یبرا

 یکاپشن باد پیبده من کاپشنتو استاد ! شهراد بدون مخالفت ز -و گفت :  ستادیکردن گوشه اتاق بود. ساها پشت سر شهراد ا یم هیکرا

 رنگش اونقدرشرت تنگ بنفش  یرو باز کرد و کاپشنش رو در آورد . ت شیمشک

 یتوجه به ساها جلو یشهراد چه خوشگله! چه بهت اومده !! شهراد ب یوا -زد و گفت :  یغیکه ساها ج ومدی یرنگش م یپوست شکالت به

کاپشنش  پیبرداشت و شهراد مشغول باز کردن ز پشیز یبذارم کمکت کنم ... اردالن دستش رو از رو زمیعز -و گفت :  ستادیاردالن ا

 یت هیرت اردالن هم شبش یشد ، ت

 کنه. ساها به زونشونیدست ساها گذاشت تا آو یشهراد فقط به رنگ سبز بود. شهراد کاپشن اردالن را هم رو شرت

...  گهی، سارا زود باش لباستو عوض کن د نینماداتون رو بردار نیایبچه ها ب -نازک کرد و گفت :  یپشت چشم الیکمدها رفت و ناز سمت

 الیبود و ناز ستادهیشهراد و اردالن و ساها که اومده بود کنار شهراد ا نینگاه سنگ ریسارا آب دهنش رو قورت داد و ز

 که ییحرفا ادین ادشیچشماش رو بست اصال دست خودش نبود. چشماش رو بست تا  یشالش رو برداشت. وقت باالخره

 وقت اجبارش چیکرد. پدرش ه یبه حجاب عالقمند م شتریبه روز بزد و اون رو روز  یدر مورد حجاب م شهیهم باباش

 به کجا؟ یرسه و خوب یبه کجا م یو نشونش داد بد دیحجابش، فقط خوب و بد رو جلوش پله پله چ تیرعا یبرا نکرد

 با احتساب یرسونه و حجاب نداشتن، بهش گفت که دخترم اگه حجاب نداشته باش یداشتن اونو به کجا م حجاب

 بتیکه از حجابت نص ییزایو چ یکه حجاب دار یاش کن با زمان سهی، مقا فتهیهم برات ن یاتفاق چیحالت که ه نیربهت

 تونست نگهش داره و براش یشه. اون جاها بود که سارا خودش حجابش رو انتخاب کرد، چادر رو نخواست چون نم یم

 بود که دهیرس ییوقت کم از چادر نبود. حاال کارش به جا چیرو انتخاب کرد که ه یحجاب سفت و سخت یبود، ول سخت

 شده رهیبهش خ یجد یو چشماش رو باز کرد ، اردالن طور دیکش یقیزد. نفس عم یهمه داشته هاش رو م دیق دیبا

 رو نداشت. دکمه یکیبشه. تاب مالمت اون  رهیجرئت نداشت به نگاه شهراد خ یاز قبل گرفت ول شتریکه سارا دلش ب بود

 رو تموم کنه . پالتوش رو در آورد و بدون نگاه یلعنت یشو نیتر ا عیپالتوش رو به سرعت باز کرد تا هر چه سر یها

 رو انداخت فشیظر کلیگردن سارا شد و ه زونیآو نباری، ساها ا الیناز یدستا یکدومشون گذاشت رو چیبه ه کردن

 یشده ! بعدش هم تند تند دو سه تا بوس پر سر و صدا و محکم رو یخوردن یلیگفتم خ ؟یناز یدید -وزن سارا و گفت :  یرو کامل

 و مدام ریگونه سارا گذاشت . سارا سرش رو انداخته بود ز

 و دیکش ی، دست م دیکش یلباس قرمز رنگش باز هم خودش را به رخ م یسه سانت قهیبا وجود  یگردنش که حت یرو

 خواستن نگاه از یکه مدام م یسارا و اردالن و شهراد یتوجه به حال و هوا یب الیکرد حواسش رو پرت کنه. ناز یم یسع

 واریکنار د یاز اون دوتا صندل یکی یاز رو یرنگ یصورت سهیشد ک یم یبازم نگاهشون به اون منته یبدزدند ول سارا

و شهراد و اردالن با  ی! سارا با کنجکاو نیاز خودتون جدا کن دیدم رو نبا یکه بهتون م یینمادها نیبچه ها ا -و گفت :  برداشت

 دو تا از یسه تا انگشتر در آورد که رو سهیاز داخل ک الینگاش کردن. ناز یخونسرد

 رو گرفت سمت سارا و اون دو تا رو داد به اردالن و اهیبود. مثلث س اهیمثلث س شونیکی یو رو یدو تا مثلث صورت اونا

 نه؟ ای نیدون یدر مورد نمادها م -گفت :  الیشد، ناز یم میتنظ شونزیبودن که سا ی. انگشترها طورشهراد

که  نیبدون نویفقط ا هیبه چ یبراتون بگم چ یلیحال ندارم خ -داد :  حیدونن توض ینم یزیچ دیفهم دیرو د جشونینگاه گنگ و گ یوقت

 دوم یتو جنگ جهان هیمال زمان یصورت یمثلث ها نیا



 

 

 نماد نیاز ا شونییشناسا یکردن. اونوقت اونا هم به مرور زمان همجنس باز شدن و زندانبان ها برا یم یرو زندان مردا

. هر سه نفر بدون حرف انگشترها رو  اههیمثلث س نیساختن که شد ا ینماد هیخودشون  یکردن. بعدا زن ها هم اومدن برا یم استفاده

 یوا هی زشیآورد که آو رونیبسه تا گردنبند  سهیاز داخل ک الیدستشون کردن، ناز

همجنس گرا  اینشون بده ک نکهیا ینماد برا هی نمیگن الندا ، ا یم نیبه ا -دونه به هرکدوم داد و گفت :  هی یکیبرعکس بود.  یسیانگل

 نیمهمتر نمیا -رو خارج کرد و گفت :  یرنگ یرنگ یکرد ، دستبندها سهیهستن. زنونه مردونه هم نداره ... بعد دستشو دوباره داخل ک

 نمیا -رو باال گرفت و گفت :  الیماست ! ساها دست ناز یآزاد انگریب نیدور مچ دستتون ... ا نی! ببند یکمون نیرنگ چمنمادمونه ، پر

شده بود. سارا  یلکوبخا غهیتبر دو ت هیشب یزیچ ی، قسمت داخل الیمچ دست ناز ی. رو میبش سیکه ما هم رئ هیواسه وقت یهست ! ول

 ساست؟یواسه رئ نیا -:  دیپرس

. البته فقط واسه خانوماست ، میکن یعنوان ازش استفاده م نیبه ا نجایما ا ینه ، ول -و گفت :  دیکش رونیدستش رو از دست ساها ب الیناز

 دلم؟ زیبرام عز یبند یم -نماد معافن ... اردالن گردنبندش رو گرفت سمت شهراد ، پشتشو کرد بهش و گفت :  نیاز ا ونیآقا

 که تازه از بستن قفل گردنبند خودش فارغ شده بود گردنبند رو گرفت و سرش رو به نشونه مثبت تکون داد . شهراد

استرس  یرم ، وو یمنم م -شه . ساها هم راه افتاد دنبالش و گفت :  یاالن مراسم شروع م نیایزود ب -رفت سمت در و گفت :  الیناز

نازک کرد و ساها با خنده رفت  ی! اردالن براش پشت چشم ایبچه ها ، شهراد کم بچسب به اردالن ، امشب پارتنر من نیایدارم! زود ب

 به پشت یگردنبند رو بست ضربه ا ل. شهراد که قفرونیب

نمادهاش رو گرفته بود  ریمزخرف ! شهراد رفت سمت سارا که سر به ز -:  دیو غر نهیآ یحله ! اردالن رفت جلو -اردالن زد و گفت :  شونه

آدم بتونه  نیشد از ا یگذره ، بده برات ببندم ! سارا باورش نم ی، م ریسخت نگ -کرد ، دستش رو جلو برد و گفت :  یدستش و نگاشون م

 یهم چند لحظه ا نیهم یبشنوه! برا هیاو کن کهیو ت یبه جز مسخره باز یحرف

بده ! اردالن که از بستن دستبندش فارغ شده بود جلو اومد و  -موند ، شهراد هم چشم ازش برنداشت و فقط دوباره گفت :  رهیخ بهش

حاال که اومده بذار باشه  -کرد و گفت :  یونیمزخرفاتو ! اضال بگو حالم بده تا بفرستنت خونه ... شهراد پا در م نیسارا بنداز دور ا -گفت : 

مهم  -خودش مشغول بستن گردنبند شد و گفت :  نهیسمت آ دی، خودم حواسم بهش هست ... سارا بغض کشنده اش رو قورت داد ، چرخ

بگو مراقب  -.. . روننیشهراد بچه ها ب -کرد و گفت :  ی... اردالن پوف سمیمیهم وا شیهمه چ ی، حالم خوبه! خودم خواستم پا ستین

تونم باهاشون در  ینم گهیدراز مراقبه! من که د یباز -کنن .  بشونیمهمونا کنن و تعق یرو قاط شونتموم شد خود یمهمون یباشن ، وقت

د. شهراد شهراد و ... رو گرفته بو یو دستبند چرم لیمثل موبا لشونیهمه وسا الیناز فتنیراه ب نکهی. قبل از ا میندار لیارتباط باشم. موبا

 یقینفس عم

کرد  یتکون داد و رفت سمت در ، فقط سارا بود که حس م ی. اردالن هم سر ستین حیموندن صح نجایبچه ها ا میبر -و گفت :  دیکش

 کالفه اش کرده یتب داره ، احساس منگ

 ؟یستیخوب ن -شد و گفت :  کیبهش نزد یحالش رو که قدم دیفهم ی. شهراد انگار مبود

 رفت. به زحمت ینم نییخورد و پا یو تاب م چیگلوش پ یتو یقورت داد، لعنت یو به تلخ یآب دهنش رو به سخت سارا

سارا نگاه کنه و گفت :  یچشما یتو میقدش رو کوتاه کرد تا بتونه مستق یتر شد، کم کیبهش نزد ی! شهراد قدم ستمیخوب ن -:  گفت

و  نیزم یشد رو رهی! سارا پوزخند زد، نگاش رو از شهراد گرفت، خ یریم یم یدار ؟یموندن آخه لعنت یبرا یدار یپس چه اصرار -

سارا لج نکن  -بود گفت :  ستادهیبعدش مردن آرزومه ! اردالن که کنارشون ا ی، ول رمیم ینم رمیانتقاممو نگ یت، تا وق رمیم ینم -گفت : 

 ینه نه ! باهاش کنار م -رو بسپار به ما خودت رو آزار نده ! سارا سرش رو چند بار به چپ و راست تکون داد و گفت :  یانتقام کوفت نی، ا

سارا  یبهتر از هر کس دیکنم تب دارم . شهراد پوزخند زد ، اون شا یبخورم ، فکر م یزیچ یه قرص مسکنیتونستم  ی... فقط کاش م امی

 یهم فکر نکن ، فقط سع یچی. به همی... بزن بر یش یکم کم سفت م یاولش سخته ، ول -کرد و گفت :  کرد ، اشاره به در یرو درک م

 !یکن به دور و برت نگاه نکن



 

 

مونده بود ، واقعا اون طور حرف زدن رو از شهراد باور نداشت. اردالن به شهراد گفت :  رهیرو آلوده نکن ... سارا بهت زده به شهراد خ روحت

سارا  -انداخت و گفت :  نهیآ ی. اردالن نگاه به خودش تورونیتکون داد و رفت از در اتاق ب ی... شهراد سر ارمی ین سارا رو متو برو م -

 دختره از دور و برم یو باعث بشم هر چ ارمیترنسکشوال ها رو در ب یکه مجبورم ادا ستیمن ن فیح شییداخ

لبش، واقعا نصف استرسش تموم شده بود،  ینشست رو یرفت و لبخند پهن ادشیهاش  یشم ! سارا همه ناراحت یواقعا دارم حروم م برن؟

 شهراد و

 دختر نقدریهم مطمئن بود ا رونیخوب بود. اون ب یلیخودش خ نینگاه نکرده بودن و ا یا گهیبهش به چشم د اردالن

گم؟ االن  ینه مرگ من! دروغ م -عقب جلو شد و گفت :  ندهیآ یکم جلو هی. اردالن ادیو دلباز تر از اون بود که اون اصال به چشم ن دست

 یپسرا برات تلپ تلپ م یمهمون نیالبته ناگفته نماند که تو ا -و گفت :  دی... سارا خند رنیکه دخترا برام تلپ تلپ بم نمیمن مستحق ا

رو خودم دارم . سارا باز هم  طیشرا نین بهترکه اال میاوپس! خطرناک شد ، حواسم نبود! بر -... اردالن چشماشو گرد کرد و گفت :  رنیم

 وهیبا همون ش قایدلش اعتراف کرد که اردالن خود ساسانه که اومده تا اونو آروم کنه. دق یو باز هم تو دیخند

 یم نییکه داشتن از پله ها پا یشد تا اون رو بخندونه. وقت یم ایدلقک دن نیکه سارا ناراحت بود ساسان بهتر ییوقتا ،

 اردالن گفت : رفتن

کردم ، مگه قانونشون  یفکر م نیمنم به هم -باال انداخت و گفت :  ی! سارا هم شونه ا مینخورنمون سارا ؟ من و تو که پارتنر ندار -

 ؟ ستیداشتن پارتنر ن

که شهراد گفته بود به دور  یر... سارا همونطو نوریاز ا نیایبچه ها ب -اومد به سمتشون و گفت :  اریبودن که کام دهیبه پله آخر نرس هنوز

 ستین ییزهایاون چ نهیب یکه م ییزهایدونست چ یکرد. م یو برش نگاه نم

 شه ینم ؟یباش فیکه همه فن حر نهیا شیجمع بودن معن نیا یدلش گفت : مگه تو یباشه، سارا تو لشیباب م که

 شه یهم داشته باشن؟ نم ایذره شرم و ح هیخجالت هم بکشن؟  یرو که همجنس گرا باشن ول ییکسا میباش داشته

به  اریکام ییشد وصله ناجور ! با راهنما یم تیمثل سارا وسط اون جمع یکیهمه آزاد و رها بودن. و  نقدریا نجایشد که ا ی! البد نمواقعا؟

بودن اشاره  ستادهیکه ا ییبه همونجا اریشه ! کام یبچه ها االن برنامه شروع م -ملحق شدن و ساها با ذوق گفت :  امکیو س الیساها و ناز

 نیخودتون پارتنر جفت و جور کن یکه برا نی، اگه عرضه اش رو دار نیستیگوشه با نیسارا و اردالن ، شما دو نفر هم -کرد و گفت : 

ازش نبود جلو  یکه تا اون لحظه خبر ازی. ن نیکه تابلو نش نیریفاصله نگ پمونیاز اک یلیخ نیکن یوگرنه سع نیکار رو بکن نیا عیسر که

رو که پارتنر خودش بود رو گرفت و  الیوسط ... دست ناز میشه بر یم یبه سالم بچز خودمون! بچه ها االن آهنگ پل -اومد و گفت : 

 هم با هم امکیو س اریو کام دیوسط ، ساها هم شهراد رو کش دیکش

شهراد و ساها  دیچرا با -شد و گفت :  رهیبودن خ ستادهیون وسط در حالت آماده باش اکه ا یتیو به جمع واریداد به د هی. سارا تکرفتن

 ست؟یهمجنس بازها ن یشو برا نیباهم برقصن؟ مگه ا

 هیبا  والیفست نیداخل ا دینفر با هیهر سال  دمیرو د شونیقبل یواالیفست لمیبار ف هیمن  یچرا هست. ول -زد و گفت :  یپوزخند اردالن

 همجنس ریغ

 از جنس ییها فقط مخصوص کسا یخوش نیگن ا یشن و م یاز مراسم اخراج م هیو لحظه آخر توسط بق برقصه

 استفاده دیجذب افراد جد یداره که بعدا ازش برا یقو یکارگردان هیشه  یکه داره گرفته م یلمیف نی. در اصل اخودمونه

به سارا  دهیاومد به سمتشون و چسب ینداده بود که دختر ینوز اردالن جواب!! ه ؟یجد -سمت اردالن و گفت :  دیشه . متعجب چرخ یم

 که سارا خودش رو کی، اونقدر نزد ستادیا

 کرده بود . شینیداخل ب یبلوند داشت و حلقه هفت رنگ غیت غیکوتاه و ت یفرو کرد ، دختر موها وارید یتو بایتقر

 ؟ییعسل چرا تنها -، دست سارا رو گرفت و گفت :  دیجو یم یرا به شکل بد آدامسش



 

 

 یتو بودم بهش دست نم یناناز صاحب داره ، جا نیا -بگه که اردالن جلو اومد و گفت :  یزیآب دهنش رو قورت داد و خواست چ سارا

 جون تو؟ پ کو؟ -زد و گفت :  یزدم ! دختره پوزخند

شه ! باور کن !  یمو به تن آدم راست م هیرتیهم غ ی، بدجور ادشیم یرقص، ول رفته واسه -به وسط کرد و گفت :  یاشاره ا اردالن

 یگفت و از اونا فاصله گرفت ، سارا با وجود نوی! ا ادی... زت ز میزن یباش! ما دست به مال مردم نم -باال انداخت و گفت :  ییدختره ابرو

 و قهقهه زد. رهیخودش رو بگ یبود نتونست جلو دهیستر یکه حساب

 دختر؟ یخند یچرا م -شد و آروم گفت :  رهیبا لذت به خنده سارا خ اردالن

 چشمش حلقه زده بود از فشار یکرد خنده اش رو کنترل کنه، اشک تو یدهنش گرفت و سع یدستش رو جلو سارا

زد و  یدختر مزاحمم بشه . اردالن لبخند جذاب هیکردم  یوقت فکر نم چیه -باالخره تونست خودش و کنترل کنه گفت :  ی. وقتخنده

که نسبت به اردالن داشت  یا یافکارخنث لیبشم . سارا که به دل یرتیغ یطیشرا نیهمچ یکردم تو یوقت فکر نم چیمنم ه -گفت : 

 چیه نکهیبدون ا ره،یبگ یتونست اونو جد یوقت نم چیه

داد به  هیتک نیبگم . اردالن غمگ یدونستم چ یباحال بود ، کپ کرده بودم نم یلیخ -و گفت :  دیدر موردش بکنه باز هم خند یفکر

 سارا خوب تر از اون یبشه ، ول فشیظر یها کهیخواست سارا متوجه ت ی، چقدر دلش م وارید

 شد ولوله یکه پل نیمارت یکیده. آهنگ ر یبهش نخ م یحساس بشه و بفهمه به قول معروف کس زایچ نیا یکه رو بود

 کردن. سارا با چشم یم قیرقصنده ها رو تشو غیشروع شد و همه با دست و سوت و ج یجمع ، رقص گروه نیب افتاد

 همه سال بود در انتظار نیکه ا یخواست مطمئن بشه کس ی، م رهیخودش رو بگ یتونست جلو یزد ، نم دیرو د اطراف

 یتونستن مورد ها یتونست بشناستش. اما باز هم م ینم . هر چند که اگه هم بود ساراستیبرد اونجا ن یبه سر م دنشید

 بود . اون کلیه ینشسته و مشغول صحبت با سه مرد مسن و قو یکه گوشه ا دیرو د دیکنه . جمش یابیرو ارز مشکوک

 کرد و باز هم دیحواله جمش یمرگ یدلش آرزو ی. توستنین سیبود و مطمئن بود رئ دهید دیخونه جمش یرو تو مردها

 یم فیهم عشوه رد یکه برا ییو پسر ها دنیرقص یکه با هم م ییجز دخترها دید ینم یمشکوک زیچ چیزد. ه دور

 عق بزنه تا بلکه یپناه ببرد و چند بار یبهداشت سیبه سرو خواستیزدن. چقدر دلش م یو حال سارا رو به هم م کردن

 ادیتند مشروب اونقدر ز یبود . بو نیسنگ یادیزمعده اش  ی. اونهمه حالت تهوع نگه داشتنش توادیسر جاش ب حالش

 بود باز شد و زونیسقف آو یکه رو یچوب چهیکه سر درد هم به دردش اضافه شده بود. رقص که تموم شد در بود

 که شهراد از دید یوسط رقصنده ها. م ختیکه به مچ دستش بسته بود ر یهفت رنگ درست رنگ نماد یها بادکنک

 از اون فاصله هم یلبش عجز چشماش حت یکه با وجود لبخند رو دید یسر و گردن بهتره و م هیحاضر  یپسرها همه

 به اردالن یشباهت چیکه ه یاردالن یتونست سارا باشه ، برا ینم یکه اونجابود ول ییسارا ی. دلش سوخت براداستیپ

 قائله نیبش بود. از ته دل آرزو کرد اپوزخند کنج ل هی یکه تنها شباهتش به شهراد واقع یشهراد ینداشت و برا یواقع

دستش رو  عیاردالن امشب که گروه ها ... اردالن سر -و گفت :  واریداده بود به د هیسمت اردالن که تک دیتر ختم بشه. چرخ عیچه سر هر

 ینبود ول حیمورد اصال صح نی! بعد با چشم به دور و بر اشاره کرد ، حق با اردالن بود االن حرف زدن در ا سسسیه -باال آورد و گفت : 

 دل هسارا از ت

 بتونن انتقام خودشون رو یاز کل کشور جمع بشن تا اقال به طور دیجمش یکرد بعد از امشب همه گروهک ها یم آرزو

 دختر و دیکم دل هر سه نفرشون خنک بشه . باالخره آهنگ به اتمام رس هیباشه. حداقل  دهیرس ییجا هیوکار به  رنیبگ



 

 

 . بچهنیرو دوبل کردن و سارا نگاهش رو از هر طرف که پخش و پال کرده بود جمع کرد و زل زد به زم قشونیتشو پسرها

 بودن ، ساها دست شهراد رو دهیبه هم چسب امکیو س اریو نفس نفس زدن برگشتن. کام جانیو داد و ه غیبا ج ها

بود!!! بهتر از  یعال -زد :  غیکردن. ساها ج یدر مورد حرکاتشون صحبت م جانیو با ه ستادهیهم کنار هم ا ازیو ن الیبود و ناز دهیچسب

 تو بود که از هر سال بهتر یبه خاطر طراح نباریتجربه! هورا !! ا نیتجربه م شد بهتر نی، اول شهیهم

 نیکرد نگاه نکنه. همچنان مصرانه به زم یم یو سارا باز هم با همه وجودش سع دنیخند یساها م جانی! بچه ها به ه غییی... ج شد

 کند و سرش نیباالخره دل از زم یا بهیغر یداشت. با صدا یسوخته کف بر نم یقهوه ا یبود و نگاه از پارکت ها رهیخ

 ما؟ پیاک یتو یایلحظه ب هیشه  یتو بشر !! م یترکوند نهی! قلبم رو تو سیآقا معرکه بود -باال گرفت :  را

با شهراد جون هم کالم  نیتون یم یراحت نیگفته به ا یآقا کجا؟! ک یه -وسط و گفت :  دیبزنه ساها پر یهراد بتونه حرفش نکهیاز ا قبل

 ! شهراد مالنمیکارت بب یشما؟ برو پ نیبش

خوام در مورد  یدارم م ویکیخورمش، من خودم  یبابا نم -که اومده بود سمت شهراد گفت :  ی! همه خنده شون گرفت و پسر خودمونه

 ی... چنان بچه گونه از شهراد حفاظت کرد که حت نمیدارم رو پارتنرم ، برو اونور بب رتی! من غیخوام حرف نزن یم -رقص باهاش ... 

 دستاش رو عانهیهم نشست ، پسره هم مط ادلبخند کنج لب خود شهر

 بازش رو زد پشت گوشش یود. ساها موهاکه ازش اومده ب ییو عقب عقب برگشت همونجا میگرفت به نشونه تسل باال

 دارم ! رتی! خو من غ نیبه من نگاه نکن یاونجور -چشماش و رو به جمع گفت :  یاز دستاش رو گرفت جلو یکی ریرو انداخت ز سرش

ده آخر ! ساها با ذوق به  یکار دستت م طنتتیش نهمهیا -و گفت :  دیساها رو کش یهمه شدت گرفت و شهراد با خنده موها خنده

 زیمحبت آم مهیجمله ن هیشد که باالخره شهراد اونو خطاب قرار داده و با  یشد، باورش نم رهیشهراد خ

 دختر بدجور نیصحبت کرده. اردالن که متوجه نگاه خاص ساها به شهراد شده بود با افسوس سر تکون داد. ا باهاش

آه قلبم ! شهراد  -باغ نبود. ساها خودش رو زد به غش و ولو شد سمت شهراد و گفت :  یشد و شهراد هم که اصال تو یم ییهوا داشت

 نقدریکرد! قلبش ا یو قهقهه زد ، سارا ضربان قلبش رو نوک زبونش حس م رهیخودش رو بگ ینتونست جلو گهید

 م؟یکم هوا بخور هی میشه بر ینم نجایا -به اردالن گفت :  و رو دینزنه! آه کش گهیداد هر آن د یزد که احتمال م یم تند

 یدخترا با دخترا و پسرا با پسرها هستن. تابلو م نجایکه ا یدون ی، م ستیدرست ن رونیب میبر -توجه به حال سارا گفت :  یب اردالن

 یاطر شاهکار امشب هممون پاداش مخان گفت به خ دیبچه ها جمش -از جا پروندشون :  امکیزده س جانیه یخودمونو . صدا میکن

ترکم  ی! من االن مازین میقر بد میبر -رو گرفت و گفت :  ازیدوبله شده بود دست ن شیو ساها که خوشحال ن! همه با هم دست زد میریگ

 و امکی. سستادیمختلف جلوشون ا یمشروب ها یحاو ینیبا س ییرایپذ یبرا یو ساها رفتن و همون موقع مرد ازی... ن جانیاز ه

 نفس رفت باال ، شهراد و اردالن هم به هیهم برداشت و همون موقع  الیبرداشتن و رفتن وسط . ناز کیدو پ ینفر اریکام

 هی عیسر نیهم یمفهوم نگاهشون رو برا دینخور! سارا فهم یبردار ول یعنینگاه  نیبرداشتن و به سارا نگاه کردن. ا ناچار

و  نیزم نیتک . سارا مونده بود ب میوسط ... من و تو موند میسارا بخور بر -اومد جلو و گفت :  الی. نازسرخ رنگ برداشت  کیبار السیگ

 دیدونست با ینم یزنه ، ول یلب نم یبه اون کوفت یطیشرا چیدونست که تحت ه یهوا! م

که امشب نتونستم به  میعشقم ، بر میبر -و گفت :  دی!! درست همون لحظه شهراد رفت سمت اردالن و دستشو کشچونتشیبپ یجور چه

 بهش زد و باعث یخوان برن که درست همون لحظه شهراد تنه محکم یمونده بود که چرا کمکش نکردن و م جیخدمتت برسم ! سارا گ

سرخ  عیاون ما یکه پاش رو هم رو دیاوپس! افتاد ... سارا هم خودش رو کنار کش -گفت :  عی. سرنیزم یرو فتهیاز دستش ب السیگ شد

 یدونست با ناز یلعنت شده بود که نم عی... اونقدر حواسش غرق اون ما یناز میخورم، بر یاشکال نداره ، بعدا م -رنگ نذاره و گفت : 

 !تیوسط اون جمع دنیشه با رقص یرفتن معادل م



 

 

 بود که کرده یکار کرده !! غلط یچ دیو تاب دادن به اندامش شد تازه فهم چیو مشغول پ ستادیجلوش ا یکه ناز نیهم

 ستمیمن اصال بلد ن یناز -با خنده گفت :  نیهم یدروغ بگه. برا ستیو قرار هم ن ستیبلد ن دنی، خدا رو شکر کرد که کال رقص بود

 نیکن!! همباور  -زد و گفت :  ی!!! سارا قهقهه ا ؟یییجد -مبهوت نگاش کرد و گفت :  الیکنم . ناز یبرقصم ، تو برقص من نگات م

 دنی... هر دو خند ایب زیو ر واشیکنم ، تو  یباشه من تو رو کاور م -با خنده گفت :  الیتونم بزنم ، تو برو تابلو نکن . ناز یبشکنم به زور م

 یبرا زیبشکن ر هی ایزد ،  یدست م یکرد ، هر از گاه ینفره ادامه دادن. سارا نگاه م هیو به همون رقص 

 اومد گهیدختر د هیو تاب داد. آخر هم  چیدور و بر سارا خودش رو پ یکم نذاشت و حساب الیناز ی، ول ضهینبودن عر یخال

 دیکه رس نیفاصله گرفت. هم تیزد و از جمع الیبه ناز یبهش و از سارا جداش کرد. سارا از خدا خواسته چشمک دیچسب

 یل نشون بده که متوجه شهراد شد، نمشد ، خواست عکس العم ریاس یمرد یقو یدستا یگوشه مچ دستش تو هی

 خواسته اعتراض کنه؟ ته دلش پر یرفت که م ادشیشهراده  دیکه فهم نیکرد؟ چرا هم یم یتند دیبگه با یچ دونست

 از عیسمت در سالن و سر دشیدل سارا کش یتوجه به آشوب افتاده تو ی. شهراد بستین بهیآرامش شد که طرف غر از

 منو؟ یبر یکجا م -که از همهمه سالن دور شدن سارا باالخره دهن باز کرد :  نیخارج شد. هم سالن

رفت  یکرد به شهراد و باهاش م یاعتماد م دیحرف نزن !! با ای! بشششیه -سمت پشت ساختمون و گفت :  دیدست سارا رو کش شهراد

 دیکرد و شا یشهراد بود عمرا اعتماد نم یجا یپشت ساختمون؟ هر کس

 . خواست دستشفتهیبراش ب ستیقرار ن یاتفاق بد چیدونست که ه یته دلش م نباریا یشد. ول یم ریدرگباهاش  یحت

 دنیبکشه که شهراد اجازه نداد و دستش رو محکم تر نگه داشت. ساختمون رو که دور زدن رس رونیاز دست شهراد ب رو

 ها که حوصله یساخته شده بود. بعض قیآالچقشنگ، استخر وسط قرار داشت و دور تا دورش  یلیمحوطه باز و خ هی به

 بود که نیکه جالب بود ا یزیها نشسته بودن و مشغول گپ و گفتگو بودن. چ قیبودن رو نداشتن داخل اون آالچ داخل

 دنیاز دو جنس مخالف هم بودن که کام ال دوستانه کنار هم نشسته بودن و مشغول نوش یهم همجنس نبودن، حت فقط

که وارد شدن، دست سارا  نی... هم نجایا ایب -و گفت :  یخال یها قیاز آالچ یکیسمت  دیصحبت کردن بودن. شهراد دست سارا رو کش و

 و کنجکاو به شهراد نگاه قیداخل آالچ یها مکتیاز ن یکیرو رها کرد، سارا نشست لب 

 شلوارش کرد، پاکت بیج یت کنارش، دست توفاصله نشس یبوده؟ شهراد هم با کم یکارش چ نیا لیتا بفهمه دل کرد

 شد . سارا رهیحرف به دودش خ یزد و ب یقیگوشه لبش گذاشت ، روشن کرد ، پک عم یگاریرو در آورد ، س گارشیس

 گفت : کالفه

 نجا؟یا یچرا منو آورد یبگ یخوا ینم -

اون تو داشت  یلیخ -زد و گفت :  گارشیبه س یا گهی، پک د قیبلندش رو دراز کرد کف آالچ یبه سارا نگاه کنه ، پاها نکهیبدون ا شهراد

 گذشت؟ یبهت خوش م

من و اردالن ، بعدش هم داشت خطرناک  میخسته شد گهید -...  ییهویآخه  ی... ول یخوب نه! ول -سر جاش جا به جا شد و گفت :  سارا

 یکار یکه کس میمراقب باش میتونست یشد. چقدر م یم

کار رو در  نیدونست که بهتر یخوب م یلیخودش هم خ د،یکش یقی... سارا نفس عم رونیب میایب میداد حیشه؟ ترجکار تو نداشته با به

 بد نشه؟ -:  دیحقش کرده شهراد. فقط پرس

 یشناخت که امشب چند بار یم یبهتر از اون شهراد یلیشهراد رو خ نیداد! ا ینم حیتوض شترینوچ ! لجش گرفت ، چرا ب -



 

 

 گارینگاه از دود س ومدی یم قیکه به سمت آالچ ییقدم ها ی. با صداستیکه شهراد ن ارهیبود. شهراد اگه لج در ن دهید

 سارا یاردالن که پالتو دنیخورد ، با د یسرد بود و فکش داشت به هم م یلیشد ، هوا خ رهیخ رونیگرفت و به ب شهراد

زدم ... اردالن لبخند  یم خیدمت گرم اردالن! داشتم  -جا بلند شد و گفت :  دستش بود خوشحال از یخودش و شهراد رو یکاپشن ها و

 بهش زد و پالتوش رو گرفت به سمتش ، بعد کاپشن به دست رفت سمت شهراد که همونطور یمهربون

و گفت  دیاردالن کش بد نگذره ! شهراد دستش رو باال آورد کاپشنش رو از دست -زد و گفت :  یم گارشیرو دراز کرده و پک به س پاهاش

 نیترکه بذار یگفتم سرمون داره م دیهم بگذره ، من بدبخت رفتم به جمش دینبا -باال انداخت و گفت :  ییگذره ! اردالن ابرو ینم -: 

 شیهم ناز و غم یل، ک رونیب میبر

گاه  هیراستش رو تک یباال انداخت ، صاف نشست و پا ییکردم! تو که خوش خوشانت بود از اول تا حاال ... شهراد مغرورانه ابرو فیرد براش

به سارا که متعجب به  ی! اردالن خونسرد نگاه گهیخورم! چه کنم د یم مویو خوشگل یپیمن نون خوش ت -چپش کرد و گفت :  یپا

کوزتو ! سارا خنده اش گرفت ! پاشو جمع کن کاسه میوزغ هیحاال انگار ما شب -شده بود انداخت و گفت :  رهیخ قفششهراد و اعتماد به س

 به سارا انداخت و گفت : یواال !! شهراد از گوشه چشم نگاه -گفت :  عیو سر

 با پاشنه قیرو انداخت کف آالچ گاری! سارا لبخندش رو محو تر کرد و فقط سرش رو به نشونه مثبت تکون داد. شهراد س ؟یجد -

 یفکر کرد ینفر ، چ هیتو  میما دو نفر -و گفت :  دیاردالن کاپشنش رو پوش شه ! یباشه! نوبت منم م -خاموشش کرد و گفت :  کفش

 ؟یآخه مشت

 چه خبر اردالن؟ -و گفت :  دیکش یقیتوجه به حرف اردالن نفس عم یب شهراد

 یمنم مثل تو خبر ندارم . شهراد پوزخند م،یاریب یکه نذاشتن گوش یدید -کرد و گفت :  یخودش رو انداخت کنار شهراد ، پوف اردالن

 یم ییکنن و همه خونه ها رو شناسا یم بیکه تموم بشه گروهک ها رو تعق یدراز راحته، مهمون یاز جانب باز المیخ -زد و گفت : 

اد تو امشب راه شهر -شد و گفت :  نهیدست به س ق،یشون رو سوزوند . اردالن هم پاهاشو دراز کرد کف آالچ شهیر یمهمون نی. اکنن

رو  لمیف نینه، به کجا! ا یبه چ -!  ؟یبه چ -ابروش رو باال داد و گفت :  یتا هیزد،  ی. شک ندارم ! شهراد پوزخندیخودت رو باز کرد

به خودش داد و رو  یمنم موافقم ! شهراد تکون -و گفت :  دیکش یاونور ... سارا آه یر یکنه و تو م یتو رو انتخاب م نه،یب یم سشونیرئ

 و تهیمامور نیاز ما راهش به اونور باز بشه. چه من برم چه تو اصل تموم شدن ا یکیبود که  نینداره، مهم ا یتیاهم -به اردالن گفت : 

هم شروع به خودم باز کنم ... شهراد و اردالن همزمان با  یبرا یراه هیترفند  هیباز با  دیمنم با -! سارا اومد وسط حرفش و گفت :  بس

 ؟یسارا؟ باز شروع کرد یچ یعنی! خودیب –صحبت کردن : اردالن 

خواد ! سارا بهت زده به دو  یمن برو اگه دلت م یجا ایخواد خودش بره! ب ی! همه جا رو میاری یشورشو در م یدار گهید – شهراد

 میتون یخانوم سارا ، ما که نم گهیومش کن دتم -و گفت :  دیصورتش کش یرو یشد و سکوت کرد. اردالن کالفه دست رهینفرشون خ

 . مینگران تو باش شهیهم

گرد شده  ی، سارا با چشما دی. شهراد غش غش خند امی یمن خودم از پس خودم بر م ن؟یگفته نگران من باش یک ن،ینباش -:  دیغر سارا

و هم با صد نفر  یبنوش یم یهم مجبور بود میچشمشو! ما نبود هی دمید -کرد خنده اش رو جمع کنه و گفت :  ینگاش کرد، شهراد سع

 از یکیو آخر سر هم از  یبا ناز و عشوه برقص

 یو از ال ستادیسارا ا یبس کن ! شهراد از جا بلند شد ، جلو -:  دی... سارا خجالت زده غر زمیعز یآورد یطبقه باال سر در م یاتاقا

 ؟یکن یم یچه غلط یدار یفهم ینم ادیسرت ن ییبالکنم ، تو تا  یبس نم -:  دیدندوناش غر

 رونیدست اردالن ب یآروم باش تو ! شهراد با خشونت بازوش رو از تو -بازوش رو گرفت و گفت :  ستاد،یهم بلند شد، کنار شهراد ا اردالن

 ی! اردالن خنده اش گرفت، ول ؟یبود دهی، د یتا حاال؟ جون من ارد یبود دهیبذاره ، تو اصال خشم منو د نیآرومم! اگه ا -و گفت :  دیکش

 -!  یکه خونسرد و خندون بود تو بود یبود من بودم و کس یعصب شهیکه هم یمن و تو کس نیواال ب -رو گرفت و گفت :  دشخو یجلو

، من خودم  ونیآقا -... سارا از جا بلند شد و گفت :  ستیاعصاب من! ول کن هم ن یکشه رو یناخن م یدختر ه نی! انهید حرف منم هم

 ، رمیم ینم ادیهم سرم ب ییبال ی! ولستیگم برام راحته، چون ن ینمآماده کردم،  ییهر بال یرو برا



 

 

 جا به نیدنبال کار خودتون. از ا نیبر نیتخت ، پس ولم کن التونیخ رم،یم ینم رمیتنده! تا انتقامم رو نگ شمیآت چون

 قیکه رفت سمت در آالچ نی. هم نیکه بعد منتش رو سرم بذار نیبرام بکن یکار گهیخوام د یره سمت کار خودش ، نم یم یهر ک بعد

 دستاش نیالغرش رو گرفت ب یشهراد با دو قدم بلند خودش رو رسوند جلوش ، بازوها

 هر وقت ما و یایب شیما پ یپا به پا ی! االن هم مجبوریوارد گروه ما شد یچه نخوا یدختر خانوم، چه بخوا نیبب -گفت :  و

 ینتون گهیوقت د چیوقت ه چیکنم که ه یگروه دورت م نیاز ا یکنار! شک نکن اگه الزم بشه طور یبکش میخواست ازت

 دیکش یقیبود که سارا رو الل کنه. اردالن نفس عم ادیز یصداش اونقدر تی!! خشونت و جد ؟یشد رفهمی. شینیجماعت رو بب نیا رنگ

 م؟یکنه. بر یرو باز لمیرقص و ف ییقسمت انتها دیداخل ... بعدش هم شهراد با میبچه ها وقت شامه ، بر -و گفت : 

 مکتیکه لب ن گارشیرم تو ... شهراد رفت سمت پاکت س یمن م -گرفته گفت :  یو با صدا رونیب دیبازوش رو از دست شهراد کش سارا

 گذاشته بود و گفت :

که دود کل صورت شهراد رو پر کرد ...  یصبر کرد ... اونقدر ی... تو برو ... اردالن چند لحظه ا امی یکشم و م یم گهید گاریس هیمن  -

 شد و دیکه غرق دود سف یاونقدر

 کرد ... یپورخندهاش مخف نیرو باز هم ب خشونتش

تونست ، انگار که کل بدنش فلج  ینم یکنم به من دست نزن !! شهراد وحشت زده خواست از جا بلند بشه ، ول ینه ... نه! خواهش م -

 شده باشه. قدرت تکون خوردن

 رفته لیبیمرد س هیبرهنه و  مهیپسر ن هیپسر بود ،  هیروش  یتونست. جلو ینم ی! دهن باز کرد که داد بزنه ولنداشت

 نداشت ... اون دو یا دهیفا چیتالش ه یکرده بود ول خیو  دیلرز یلند بشه ، همه بدنش مکرد از جا ب ی. بازم سع یوحش

 ، شهراد وحشت زد چشم بست که ننیب یکردند که انگار شهراد رو نم یرفتار م یطور یروبروش بودن ول نکهیبا ا نفر

 ییییتو رو خدا!!! نکنننن!!! آ -:  دیشن یدرد آلود پسر رو م ی، ناله ها نهینب

 اش رو چنگ بزنه قهی، نفسش گره خورده بود و دوست داشت  ارهیخواد باال ب یبدنش رو م یحس کرد همه اعضا شهراد

 کردن که دستور مغزش رو به دستش برسونن و بتونه تکون بخوره. فقط پلکاش رو یکدوم از اعصابش کار نم چیه یول

 رحمانه ینداشت مرد ب یا دهیفا یکرد. ول یکرد ، هق هق م یداد ... صدا عاجزانه التماس م یهم فشار م یتر رو محکم

 رنگ بشه. شهراد با همون کیاون پسر بدبخت  یپر لذتش با ناله ها یداد صدا یداد و اجازه م یکارش ادامه م به

 که به حنجره اش نیهم ی، ول دیرس یبه گوش نم ییچون صدا د،یکش ی، داد نم دیداد کش ومدی یکه در نم ییصدا

 بود ، اندام یبود که داد بزنه ... چشماش رو باز کرد ، تن و بدن پسر خون نیا نیکرد تا داد بزنه ع یوارد م ارفش

 یخورد ، خون از دهنش م یشاخ و دم مقاومت کنه ، کتک م یاون غول ب یتونه جلو یبود که نم نیا انگریب فشیظر

 و به خواسته اش برسه ... شهراد عاجزانه چشم بست ... صورتش رهیتا داد نزنه ، تا اون آشغال بتونه ازش کام بگ ختیر

 دیفهم یو منگ بود ... نم جیصورتش رو حس نکنه ، گ یرو دیچک یکه م ییکه اشک ها ینه اونقدر یبود ول لمس

 .به دور و برش نگاه کنه و مکانش رو بفهمه .. قیتونست دق ی، اونقدر شوکه بود که نم دید یدرست نم ی! حت کجاست

 یحرکت افتاده بود رو یکه حاال ب یداده شده بود ، دوباره چشم باز کرد ، زل زد به پسر هیتک ییاز پشت به جا سرش

 سر پسر و با قاه قاه یبود باال ستادهیکه ا یو اونطرف افتاده بودن و به مرد نطرفیپاره اش که ا ی، به لباس ها نیزم

 غده گرد هیحلقش  ینبود! شهراد آب دهنش رو قورت داد و حس کرد تو کیزد که کم از کارش رک یم ییحرفا خنده



 

 

 آب یول رهیکه دوست داره بم ادیکنه! اونقدر ز یکنه ... درد م یبه وجود اومده که راه بزاقش رو بسته و درد م بزرگ

 ، خم شد دیوشبود که دوست داشت نفس هم نکشه ... مرد لباس هاش رو پ نیسنگ نقدریرو قورت نده ، نفسش ا دهنش

 از زهیذره خورده ر هیمونده بود؟  یاز اون پسر باق یزیجمع کرد ... مگه چ نیزم یله شده ، پسر نابود شده رو از رو پسر

 دور شد ، دور شد ... شهراد دیخند یکه سرخوش م نطوریسر شونه اش و هم ختی... همونا رو بلند کرد و ر جسمش

 نفس گهیشد اونجا ، دوست داشت د یاستشمام م یبد یلیخ یورتش ... بوص یرو دیرو بست و باز اشک چک چشماش

تخت  یعرق افتاده بود رو سیهم ... چشم که باز کرد خ یشدن و افتادن رو نینفسش رو حبس کرد ... پلکاش سنگ یا هی، چند ثان نکشه

 ، اردالن کنارش دیچرخ عیشده ... سر نیاون اتاق نفر یخوابش تو

 ، هنوز هم گلوش خراش داشت ، دیکش قیخر و پفش بلند بود ... نشست سر جاش و چند نفس عم یبود و صدا افتاده

 نیا لیدل دیفهم یآشفته ! نم یخواب ها نی... لعنت به ا دیکش یم ریداد گلوش ت یهم آب دهنش رو که قورت م هنوز

 باز شروع شده بودن و حاضر بود حاال یکابوس بود خالص شده بود ول یسال بود از شر هر چ یلی! خهیهاش چ خواب

 ی... خانه تو رونیهستن. از جا بلند شد و زد از اتاق ب شیقبل یبدتر از کابوس ها یلیکابوس ها خ نیبخوره که ا قسم

 راست رفت سمت هیآشپزخونه و  یبودن . رفت تو هوشیاومده بودن و همه ب یو آرامش غرق بود. از مهمون خواب

 زجر آور یهر طور که شده بود ذهنش رو از اون کابوس لعنت دیخواست ، با یآب م وانیل هی... اون لحظه فقط  خچالی

 نگهش نییرو آورد پا ی، بطر دینفس تا تهش رو سر کش هیرو برداشت و  یشد. بطر یکرد و دوباره خودش م یم خالص

 نداشت. یا دهیفا یزد ول ی، نفس نفس م خچالیدر بسته  یبه موازات بدنش ، کف اون دستش رو چسبوند رو داشت

 لرزوند قصد نداشت دست از سرش برداره. یکه همه بدنش رو پر کرده بود و ذره ذره وجودش رو م یدرونش ترس حرارت

 لوکس شد ، در رو یرفت سمت حمام . وارد حموم دو در دو نکیس یرو گذاشت رو یجدا شد ، بطر خچالیاز  یعصب

 یصبر کنه تا آب کم نکهیقفل کردن در حموم دوش آب رو باز کرد و بدون ا یحت ایکردن چراغ و  و بدون روشن بست

 ری. چشماش رو بست و ز دهیدونست که براش مف یم یآب ... نفسش پس رفت ول ریجذب خودش بکنه رفت ز حرارت

 ترسم ... من شهرادم! ینم یچیبترسم ، من از ه دیشه ، تموم شده ، منم شهراد! نبا یتموم م یشم ، همه چ یخوب م -زمزمه کرد :  لب

پر پشت و به  یمژه ها یو از اونجا رو یشونیپ یرو ختیر یخورد م یخوش حالتش سر م یموها یباش پسر ... آدم باش ... آب از رو آدم

 هم

 به تنش دهیچسب یلباس ها یبدنش ، رو یکرد رو یم دایگونه اش و راه پ یخورد رو یخورد و بعد سر م یم دشیچسب

 شه یمصادف م هیکردن بق داریدونست ب یشد ، خوب م ینم یبار که چند بار ... ول کی... دوست داشت عربده بزنه ... نه 

 خواست ینم گهینده ... د حیتوض یبه کس گهید یخواست ... حاضر بود له بشه ول ینم نویدادن حاالتش و اون ا حیتوض با

 پشت واریداد به د هیدوش تک ریخودش ، نشست ز یشد مچاله شد تو یدوش که رفته رفته داشت ولرم م ری... همونجا ز

خدا ... نذار تکرار شه ... بغض چنگ انداخت به گلوش و اون هم چنگ  -:  دی... نال دیکش قیبغلش و نفس عم یتو دیپاهاش رو کش سرش

 یلیکرد! خ یم هیرگ دیداد ... نبا یقورتش م دیگلوش ... با بیزد به س

 رهیکه بتونه انتقام بگ یکرد ... اقال تا زمان یمقاومت م دیبشه ... بازم با یبود که نذاشته بود اشک از چشماش جار سال



 

 

از جا بلند  نکهیدونست چقدر گذشته که حس کرد آروم تر شده ، بدون ا یتونست ... نم یتونست ... م یکه لهش کردن! اون م ییکسا از

 آب رو ریبشه دستش رو بلند کرد و ش

 ساعت ، اونقدر میربع ، ن کی،  قهی، دو دق قهیدق هیو چشماش رو بست.  واریداد به د هی. سرش رو از پشت تکبست

 بهتر شده از جا بلند شد، یفقط کم ،یحس کردم کم یمحض! وقت یفکر یب هیکه ذهنش رو به خال برسونه. به  نشست

 بود نیزم یکرد. نگاش رو یآب ازش چکه نم گهید یو نم دار بودن . ول سیبود و لباس هاش هنوز هم خ سیخ موهاش

 یسوختگ یدور و بر بو نیکرد از هم یکه حس م دیو شد قیسوخت ... اونقدر عم ینا استوارش ... دلش م یقدم ها و

 به گوش فیضع ینیه یبلند شد و به دنبالش صدا یتقه ا یگرفت که صدا شیرسه ... راه اتاقش رو در پ یمشامش م به

 ینکرده بود ... صدا یکار چینکرده بود که بترسه ... نه نه ! اون ه ی، سرش رو هم باال نگرفت ... کار دی... نترس دیرس

باال زده اش،  یها نیخارج شده بود ، آست ییاز دستشو نیشهراد !! باالخره سرش رو باال گرفت ، سارا بود که پاورچ -گفت :  یا آهسته

 یدست ها

 وقت بود شهراد یلیکه خ یزیداشت فقط. چ زیچ هیحجاب و فرق باز شده اش نشون از  یتا آرنجش، سر ب سیخ

 تونسته بود از اون بگذره ، حاال یحقش بود وقت ومدی یسرش م یینرفته بود . آهش بلند شد ... حقش بود! هر بال سمتش

 شهراد قیتوجه به نگاه عم ی... سارا ب ستین یچیکنه که بدون اون ه یادآوریداد تا بهش  یم شیگوشمال ینجوریا اونم

 دستش و یشرت شهراد رو گرفت تو یت نییجلو اومد دست دراز کرد ، پا ستیسرش ن یزینبود چ ادشیکه  یدر حال ،

! سارا تازه متوجه خودش شد ،  ؟یخون یکجا م -سارا گفت :  یتوجه به حرفا یو ب دیکش یقی!! شهراد نفس عم یسی!! خ؟یخوب -:  گفت

کجا؟ ! سارا با نگاهش اشاره به  -نگو تو رو خدا ... شهراد دوباره گفت :  یچی! هشیه -و گفت :  دیکش نییلباسش رو پا یها نیآست عیسر

 دهیخوند و اون نفهم یاونجا نماز م شهیسارا هم یعنیاونجا ... شهراد متعجب به اتاقشون نگاه کرد،  -کرد و گفت :  ردالناتاق شهراد و ا

 بود ... چقدر احمق بود! چقدر

 اومدن هم نداشت ، سارا شالش رو که لب کاناپه انداخته رونیفرو رفته بود و قصد ب تیاز خر یپوسته ا یبود که تو وقت

شرت  ی، در رو بست ، ت یینه سمت اتاقش، سمت دستشو ی... شهراد راه افتاد ، ول نسایوا نجایاتاقتون ، ا یبرو تو -برداشت و گفت :  بود

 نبود ، نیبه باال زدن آست ازیتنش بود و ن

قربه اال اهلل ! مسح پا رو که  -کرد :  تیدلش ن یصورتش و تو یتو دیآب خنک فرو برد ، مشتش رو پر از آب کرد ، پاش ریرو ز دستهاش

 هیقبل نبودن ، حاال  قهیچند دق یبه سست گهی. قدم هاش درونیز کرد و رفت برو با ییدر دستشو دیکش

 اتاق یتونه خرابش کنه. رفت تو ینم زیچ چیکس و ه چیدونست ه یکه م یگاه هیتک هیکرده بود.  دایگاه محکم پ هیتک

 و نگاهش ستادیشهراد صاف ا دنیو مشغول بستن شالش دور سرش بود. با د ستادهیا نهیآ یدر اتاق رو بست. سارا جلو و

 یبه خودش انداخت ، لباس هاش نم داشتن ول یدر، شهراد نگاه کینزد ستادیو سارا رفت ا نهیآ ی. شهراد رفت جلوکرد

 دیمرتبشون کرد و چرخ د،یکش شونشیپر یبه موها یدختر لباس عوض کنه! دست نیا یکه حاضر بشه جلو یاونقدر نه

موها و گردن و سر شونه اش  یشالش حساب لهی! سارا که به وس ؟یمهر دار -بود کرد و گفت :  دایکه پ یسارا. نگاه به قرص صورت سمت

 رو پوشونده بود و آماده نماز خوندن بود سرش رو به نشونه

 زد. دستش رو جلو برد و مهر رو یکف دستش به شهراد چشمک م یکیتکون داد و دستش رو جلو آورد . مهر کوچ مثبت

لعنت به من ...  -:  دینال اریاخت ی، چشماش رو با لذت بست و ب دینفس کش قی، عم دیبو کش قی... عم شینیب یرفت جلوو گ برداشت

 سنگ بذاره یرو یشونیتونست پ یاز وسط خورده بود . کف اتاقشون پارکت بود نم یکیچشم باز کرد ، مهر ترک کوچ



 

 

 یچشما یشده بود تو رهیکه خ نطوریکرد ، سارا مهر رو گرفت و متعجب نگاش کرد. هم میحرکت مهر رو دو ن هیبا  پس

 کرد ، ینگاهش م رهیقفل در چرخوند. سارا هنوز هم خ یرو تو دیقاب سارا دستش رو از کنار کمر سارا رد کرد و کل یب

 وقت چیآشفته ه نقدریو ا نیغمگ درنقیفرق داشت ، ا شهیکه حاال با هم یمرد نیمرد نماز بخونه! ا نیکرد ا ینم باور

 قبله از کدوم طرفه؟ -:  دیبودش. از بسته شدن در که مطمئن شد پرس دهیند

 یتوجه به سارا جلو رفت و مهر رو رو ی... شهراد سر تکون داد و ب ینوریکم ا هی -و با دست به راست اشاره کرد و گفت :  دیکش یآه سارا

 اهلل و اکبر سوزناک یگذاشت و قامت بست. صدا نیزم

 یگفتن. سارا نگاهش رو یکرد . هر دو سر جا نشسته بودن و ذکر م تیو ن ستادیپشت سرش ا عیشده سارا سر دهیکه شن فشیضع یول

 .دیکش یو خرناس م دهیاردالن بود که طاق باز خواب

 شده؟ نیخوابش سنگ نقدریچرا اردالن ا -:  دیسبحان اهلل رو که گفت آروم پرس نیآخر

 شهی... اون هم ستینه ن -انداخت و گفت :  ری... سارا سرش رو ز نطورهیهم شهیهم -از گوشه چشم نگاه به اردالن کرد و گفت :  شهراد

 یاوهوم ... شهراد پوف -...  نجایدونست تو ا یاون م -شد . شهراد چشماش رو گرد کرد و گفت :  یم داریاتاق ب یتو ومدی یمن م یوقت

 خونه ، البته خودش اهل نماز نبود یدونست شهراد نماز م یگفته؟ اردالن که م یبهش نم نکرد ، چرا اردال

 رهیبا خودش درگ یشهراد به خاطر چ دیمدته غافل شده. انگار سارا فهم هی ارهیب ادشیچرا به شهراد نگفته بود که  یول

 گفت : که

 نقدریا دیکنه؟ خودش با یادآوریبه آدم  یبود که کس یزیخودش پوزخند زد. نماز چ من ازش خواستم بهت نگه ... شهراد به افکار -

 یم یرو قو مانشیا

 ادشی گرانیتوقع داشته باشه د نکهیگم کرده. نه ا یزیو حس کنه چ رهیخونه عذاب وجدان بگ یروز نم هی یکه وقت کرد

 رفته بود؟ ادشیشد چرا  یکه م نجایا یتونست نماز بخونه ول ینم نکهیشد از ا یم تیاذ دیخونه جمش یتو لی. اواارنیب

 ؟یکن یکار م یظهر و شبت رو چ -کرد :  زمزمه

 یهم که بود یی... اون روزا یستیجا ، اکثر مواقع تو ن نیهم امی یم یواشکی ستیحواسش ن یکه کس یوقت -و گفت :  دیکش یآه سارا

 یصبر م

، تو مسخرم  دمیترس یم -و گفت :  چوندیهم پ یچرا؟ ! سارا دستاش رو تو -...  یبودم نذاره تو بفهم . به اردالن گفتهرونیب یایتا ب کردم

بود که  نیگفتم واسه ا یزیمن اگه چ -نگاهش کرد و گفت :  زی، ت دیچرخ عی... شهراد سر یکرد یرو مسخره م مانمیتو ا ،یکرد یم

 کنم ، فقط یوقت مسخرت نکردم و نم چی! هیو بر یبردار یازدست از سرتق ب

 بهش هست خودت رو خراب دنیرس یبرا یادیز یکه راه ها یهدف هیبه خاطر  یقو مانیا نیتوئه که با ا فیگم ح یم

کنم . شهراد لبخند  یبه بعد راحتم ، اقال از تو پنهان نم نیفهمم. حاال از ا یم -آورد و گفت :  نیی! سارا صداش رو پا ؟یفهم ی... م یکن

آورد و  نییتوجه به حرف شهراد صداش رو تا حد ممکن پا یرسم . سارا ب یحساب اون خرس خوش خواب رو هم بعدا م -زد و گفت : 

 نا؟یکردن ا یچرا اونجور شبید یدینفهم -گفت : 

... سارا با  ایتا چند ماه و  میتردد کن یدود شهیش نیبا ماش دیبا ایگفت قانونه ،  یم امکیس -و گفت :  دیهم کش یاخماش رو تو شهراد

 یبرامون گرون تموم م میکرد یم یهر اعتراض -باال انداخت و گفت :  ی!! شهراد شونه ا ؟یهوشیب -چشماش رو گرد کرد و گفت :  ظیغ

 ؟یاومدبه هوش  یشد. ک

 ! شیساعت پ هی نیهم -به ساعتش کرد و گفت :  ینگاه سارا

 و نشست لب تخت و شروع به تکان دادن دیسمت اردالن و شهراد قبل از سارا از جا پر دینگاه هر دو نفرشون چرخ ییهوی



 

 

 مونده بود . رهیاردالن غرق خواب خ یکرد ... نگاه سارا ترسون رو اردالن


