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 اسارت وغی

 :خالصه

از سمت    ی از کودک   و مرد و زن در نوسانه     ن ی که بدنش ب   ی ماهور پسر خاص 

آزار جنس  اش  با ورود پوالد که مرد   ده ی د   ی پسر عمه  و    ی و حاال  نفوذ  با 

مرد   یم   ریی تغ   شی زندگ   ه،ی تعصب  کش   ی کنه.  زجر  تمام  انتقام    ی ها   دن یکه 

اجازه    ی برسونه و حت   بی بهش آس   ی ده کس   یو اجازه نم   ره یگ   ی ماهور رو م 

 بشه چه پسر و چه دختر...   ک ی به ماهور نزد   ی ده کس   ینم 
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بلند و ظر  سیداغ و خ  ی ها  لب را هدف    فشیمشتاقانه گردن 

  ی پوست به جا م ی را بر رو  یسی قرار داده بود و با زبان نقوش خ

 یتا تمام بدن پخش م  هیگذاشت که حس کثافت را از آن ناح

مانند   ، درست  از    ی مسر  ی ماریب   کیکرد  د  یک یکه   یگریبه 

 زد.  یم هبدن شاخ ی اعضا یشد ، از گردن به تمام یمنتقل م 

اش محکمتر کرد و به سمت جلو هل   قهیرا بر    ش یمشت ها  گره

 :دیداد و با خشم غر 

 . ی فت عوضبسه احسان...  تمومش کن کثا_

 به لحن خشن و پر از عجزش نکرد. ی قبل توجه مثل

به پشت   ی قو  دستان را  او  بر گرفت و  را در  ، شانه ماهور  اش 

 گرداند.



~ 3 ~ 
 

چسباند و مچ    یسرد و سنگ  واریسمت راست صورتش را به د 

با    فی ظر  ی دست ها را  از پشت مهار کرد و   کی پسرک  دست 

 خود کرد ! یوحش ی بوسه ها ریپشت گوش چپش را اس نباریا

 سیگونه اش را خ یاشک آزاد شده از زندان چشم به آرام قطره

 کرد.  یم

آزار جنس  فکر و  ن  یتجاوز  کنار    نیزهرآگ  ی ها  ش یبا  و  گوشه 

 . دیگز  یقلبش را م

  ینم  ریخورم س  ی !هر چقدر میدختر لعنت   ای  ی آهه ... تو پسر _

 شم اوفف... 

 خواست.    ی اریو در دل از خدا  دیار لرزاز انزج تنش

ا   ییاو خود  ا  نی که  را  مخاطب   نگونهیبدن  را  بود  کرده  خلق 

 اش قرار داد.  یلب ری ز ی التماس ها
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 تا  دیبه خدا توکل کن ندیگو ینه م مگر

 ؟! کرد  یاش نم  ی اری  شیاجابت شود ، پس چرا خدا  درخواستتان

 .ی در بر یتون  یکه نم یدون یوول نخور خوشکل من م  نقدریا_

 نتواند ؟!  چرا

 گفت از تو حرکت و از خدا برکت!  یم شهیآمد مادر هم ادشی

چشمانش را بست و از خدا همان برکت معروفش را   هیثان   چند

 طلب کرد. 

قدرتش را در پس سرش متمرکز کرد و با سرعت به صورت    نمام

 . دیاحسان کوب

[۲۳.۰۸.۲۰ ۰۰:۳۷ ] 
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آخ پر دردش آب سرد بود و جگر آتش گرفته اش را خنک   ی صدا

تن پردرد احسان و    انیکرد.از فرصت استفاده نمود و خود را از م

خون  ی.نگاهدی کش  رونیب  وارید پر  دستان  ب  یبه    ب ی آس  ینی که 

 را در بر گرفته بود کرد.  دهید

در گلو   قهیچند دق  نیکه در ا  یادیود و فرخشم قرمز شده ب  از

 خفه شده بود را رها کرد.

 خوره.  یآشغال نجس حالم ازت به هم م _

کارو   نیا  شییخواد آدم حرومزاده باشه که با پسر دا  یم  چقدر

 بکنه! 

شده بود اما جسارت   زیرنگ احسان به خاطر درد ر  یآب  چشمان

 و شهوت هنوز هم در چشمانش خانه افکنده بود . 

 ؟  ییپسر دا یدور برداشت هیچ_
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 ماهور ادامه داد:   یبه چشمان عصب رهیزد و خ  ی پوزخند

   هیخشتکت خال میدون یهر دومون خوب م_

 چرا ؟  یدون یم ی تو حق اعتراض ندار می که بگذر نمیا از

 رفت و ادامه داد : جلوتر

!چرا ؟ یمن ریبه زور ز ای ی من ری ز ای ی تو حق انتخاب ندارچون _

  ی م   ابونیمامانت و اون توله سگاشو آواره خ  یچون اگر گوش نکن

 کنم.  

و گره مشتش را بر    مودیبلند پ   ی را با قدم ها  ماندهیقدم باق   چند

 .د یدار احسان کوب شیصورت ته ر

درد گرفته بود اما متوجه نبود چرا که    شتریدست خودش ب  مچ

 .دیلرز یم  انیاز خشم و عص شیدندان ها

 :  دیاحسان را در مشت جمع کرد و غر شرتیت قهی
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 یکه از ترس آوارگ  شمیمن همون ماهور چند سال پ   ی فکر کرد_

حرومزاده ازش سواستفاده    ی مامان باردارش دهنشو ببنده تا تو

اون به اصطالح عمه و پسر من از    ی خور  ی !دوران تو سر؟یکن

 تموم شد.  شیالش

[۲۳.۰۸.۲۰ ۰۱:۰۶ ] 

 ۳_پارت#

آم  احسان تمسخر  دهد    زشیچشمان  نشان  تا  داد  به سقف  را 

 ی چرت و پرت بوده است اما صدا  شیماهور برا  ی چقدر حرف ها

عربده ماهور بود که باعث شد دوباره چشمانش را به آن جنگل  

 سرسبز چشمان بدوزد 
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 دیچند سال به مامانم داد  نیکه ا   یی!همه عذاب هاننن یمنو بب _

 یقبل  ی ها  ی ریاز اون تو بم  ی ریتو بم  نیا  یول  ادمهیرو خوب  

   ستین

چرا    یبپرس  ی خوا  ی.نم  ی بخور  یتون   ینم  ی گه  چیه  گهید

کم    مونیخودت و اون مامان قالتاقتو از زندگشر    نجام؟اومدمیا

 !  دیو گمش د یکنم.سهم ارثتونو بفروش

 شد.  ی بلند  ی به قهقه  لیاحسان تبد زیتمسخر آم لبخند

از    دستان به عقب هل    قهیسرد ماهور را  او را  اش جدا کرد و 

عقب رفته بود کرد و    ی به جسم سبکش که چند متر یداد.نگاه

 خنده اش گفت:  انیم

 !رهیخ ی دیخواب د زمیعه عز_
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؟!تو پول   ی که سهم ارث بخر  ی پول دار  ی نقدریتا حاال تو ا   یک  از

م قرض  اتو  خانواده  م  ی کن   یلباس  ارث   ی خوا  ی اونوقت  سهم 

ب ؟ی مامان منو بخر ناکار کرد  مین ی!منو نخندون لطفا  درد    ی رو 

هاتو بده بعد برام گوز    یعشقم.تو برو اول قرض و بده  رهیگ   یم

 گوز کن! 

[۲۳.۰۸.۲۰ ۰۱:۰۷ ] 
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 لمس کرد. ی خود را به آرام ی نی ب یاز کم بعد

 خنده را کمرنگ کرد و ادامه داد :  دردش

ا  ای_ از  خ  نینه  م   یلیبدن  استفاده  خط    یکن   یخاص  تو  ؟! 

 ه؟ یخبر  ی دباالشهر ولو بو  دمید   شیدخترا؟چند شب پ   ای  ییپسرا

 . دیرا بر بوم نگاه ماهور پاش دیچشمانش رنگ تهد نباریا
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م_ آو  ییحرفا  ؟ ی پر  یهرز  گفتم  رو    زهیکه  کن   ادتیگوشت 

 ؟!رفته

چند قدم عقب رفت    دهیبود و ماهور ترس  یعصب  نباریا  لبخندش

کم کرد و   دی آرام و پر تهد  ی اما احسان فاصله اش را با قدم ها

ترس چشمان  به  را  معنادارش  پاش   دهینگاه  پسرک    دیماهور  و 

 را با لذت تماشا کرد. دهیترس

  اد یهم که به نظر م  نقدرایآخه ا  یکن   یکارو نم  نینه تو ا  یول_

 شه ؟!  یم  یچ یاگر غلط اضافه کن یدون ی !می ستیاحمق ن

  د یبا  یک  یدون  یم  هیاز نظر من تقاص کم  یول  هیقطع  کشتنت 

 اش رو بپردازه؟ ه یبق

[۲۳.۰۸.۲۰ ۰۱:۰۷ ] 
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 و ادامه داد :  د یماهور کوب  قهیاشاره اش را چند بار به شق  انگشت

باهوش _ پسر  م  یهست  یتو  کام    یدون  یو خوب  تنگ  دلم  اگر 

 ی تونه مثل خودت برام جذاب و خواستن  یم  یگرفتن از تو شد ک

 باشه! 

 سر شد!  تیتنش از عصبان  تمام

کوچک    اریکرد؟! مه  یم  دیرا تهد  زشیگفت ؟! کدام عز  یم  چه

 در راه بلوغش را؟

ضم  انزجار طور  ری غ   تی عصبان  مهی هم  شد  وصفش  که    ی قابل 

کوچکش جمع شد    ی همه قدرت چگونه در مشت ها  نیا  د ینفهم

 شکم احسان را هدف قرار داد. ریو ز

 کثافت   یش کینزد اریبه مه ی حق ندار_

 کشمت .خودممممم...  یم خودم
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وحشتناک  احسان درد  ز  یاز  از  ها  ریکه  کشاله  تا  ران    ی شکم 

پا  دیکش  یم  غیت  شیها ا   نییبه سمت  از  تا  شد  فشار   نیخم 

 یادیضربه زکرد    ی دردناکش را در فضا آزاد م  ی بکاهد.ناله ها

را    تشیکرد بر خود مسلط شود تا بتواند جد  یبود اما سع  ی کار

 دهد!   نشانرد و بدل شد   نشانیکه امروز ب ییدر سخن ها

م _ خوب  چ  یوقت  یدون  یخودت  رو  کنم    ی زیفکرمو  متمرکز 

م موفق  توش  کن   یحتما  جمع  حواستو  بهتره  پس    ی شم 

ذارم به عهده تو انتخاب   یداستان رو م  نیا  هی ماهور!انتخاب بق

 ... اریمه  ایتو  ایکن 

[۲۳.۰۸.۲۰ ۰۱:۰۸ ] 
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 بدنش ندارد! ی بر اعضا  یکرد کنترل  ی حس م ماهور
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نگذاشته بود   ی ریگ  میتصم  ی برا  ییمتشنج شده اش جا  اعصاب

م نشان  واکنش  ناخودآگاه  بدنش  اما    د یداد!نفهم  یو  کرد  چه 

رنگ و رو رفته   ی ها  یکاش  ی احسان رو   ی پخش شده    کلیه

 بود. رانگرشیخشم و یگواه ی انبار

 چنگ انداخت.   بانشیاش نشست و به گر نهیس ی رو

خرخر    ی توجه به صدا  ی جمع کرد. ب  ش یقدرت را در مچ ها  تمام

باد کرده    یشانی پ  ی احسان چشمان قرمز شده اش را به رگ ها

 اش دوخت. یاز خفگ

نزد_ نم  یش  ینم  کیگفتم  ایش  یپس  هرزه  تو   نوی.کثافت 

بگذره از حق خانواده اش   یگوشت فرو کن ماهور از حق هر ک

تا    اریرو به دهن نجست ب  اریاسم مه  گهیبار د  هیگذره پس    ینم

 بفهمونم؟   ای ی د ی خفه ات کنم. فهم ی نجوریهم
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 سرش را به عالمت مثبت تکان داد  احسان

ز   ی صدا  و شن  یلب  ریخوبه  را  او  دیماهور  دست  بعد  که   ییو 

 عقب رفت.   یرا فشرده بود به آرام شیگلو

 یزیم ی اشاره اش را به سمت تلفن همراه احسان که رو انگشت

 بود گرفت و گفت :  ی در گوشه انبار

م_ زنگ  فردا  ضمن  برا  یدر  بهت  سند    ز یوار   ی زنم  و  پول 

 رم.  زدن.همونطور که گفتم آماده ام سهم شما رو از خونه بخ

 تکان داد.  یکرد و زبان خشک شده اش را به سخت  یمکث

 ! ی نیب  یدو و بر ما نپلک وگرنه بد م  گهیپس د_

[۲۳.۰۸.۲۰ ۰۱:۰۹ ] 
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خشکبار   یبلند به سمت خروج  ی توجه به احسان با قدم ها  بدون

 بزرگ قدم برداشت.  یفروش

رنگارنگ پشمک چشمان درشت و براق آسا    ی بسته ها   دنید  با

کودکانه اش طلب    نیریدر نگاهش ظاهر شد که با آن لحن ش

 کرد.  یم ییپشمک کاکائو

برود و آسا  خواست به خوردن  نش یریش  ی به سمت آن ها   یرا 

با   چه    ی که اکنون در مغازه    نی ا   یادآوریمحبوبش برساند اما 

پش  ستادهیا  ی فی کث  واناتیح سر  مانیاست  و  درب    عیشد  از 

 هوشمند مغازه خارج شد.  

 یم  دیاتوبوس با  ستگاهیکه تا ا   یکرد و مسافت  زیرا ر   چشمانش

  بی دستانش را در ج  یق ی. با نفس عمدیرا در ذهن سنج  مودیپ

 شلوارش فرو کرد و به راه افتاد. ی ها
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آسا و طعم گل رز را   ی برا  ییراه باالخره پشمک کاکائو   نیب  در

کرد و سوار اتوبوس   ی داریخر  ار یمه   ی را برا  یلیمادر و وان  ی برا

 شد.   

خشک شده بود اما ذهنش مدام جست    یلیبر پشمک وان  نگاهش

وحشتناکش را در افکارش به صف   ی ها  هیکرد و نظر  یم  زیو خ

 فرستاد.  یبه مبارزه با بدن خسته اش م یکی یکیکرد و  یم

[۲۳.۰۸.۲۰ ۰۱:۱۲ ] 
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  یتواند زندگ   یکرد که م   ی او را مشتاق م  دیکردن به کار جد  فکر

  شیبرا  ی ذره ا  یخانواده اش را سر و سامان دهد و خطرات احتمال

نم  تیاهم هم  را  تصورش  هرگز  اما  ا  ینداشت  که  کار    نیکرد 

 شود! اش یاز زندگ ی د یدروازه ورود به جبهه جد دیجد
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شد.او واقعا برادر کوچکش    دهیدوباره به سمت احسان کش   فکرش

 کرده بود ؟! دیتهد  یرا به آزار جنس

کرد    یبا خودش انجام داده بود و فکر م  شی که چند سال پ  ی کار

بق با  ا  ه یچون جسمش  مستحق  دارد  و    نیفرق  است  مجازات 

 باعث شده بود از وجود خودش چندشش شود ! نیهم

 بود.  ی آدم عاد کیکه  اری مه اما

 رفتار باشد ؟! نیمستحق ا دیاو با چرا

شکل گرفته بود مانند    دشیجد  یکه با تصور زندگ   یمثبت  افکار

سبز پا  ی برگ  زرد   زییدر  به  سقوط  ی رو  با  آخر  در  و    ی رفت 

 ترسناک تمام شد! 

 کرد. دنیبدن شروع به لرز ی تصورش تک تک سلول ها از
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منقبض    .تمام  د یکش  یوحشتناک  قیشه   قلبش درد  از  بدنش 

مه ال   زشیعز  اریشد!نکند  و  ببندد  تخت  به  و    ی ها  ه یرا  غرور 

 ! اندازد؟یروحش را تک تک با چاقو خراش ب

اش چند بار   یسالم بود!در کودک   ارشیمه  یدان  ی خودت م  ایخدا

عز چرا  پس  بود  کرده  چک  را  ا   زشی بدنش  رفتار   نیمستحق 

 داد... یاجازه را نم نیباشد؟!هرگز ا

 کرد! ی م یزندگ ی عاد  دیبا ارشیمه

  ی انجام م  شیکار را برا  نیماند و او ا  ی سالم و شاد م  دیبا  روحش

 کرد.  یم  شیاگر جانش را فدا یداد حت

طناب محکم را   کی  ییحس شده بود گو  ی چپش کامال ب  دست

عبور خون را بسته و    ریبودند که مس  دهیچیبه دور شانه اش پ

 بود. ختهی دن دور رتکه اضافه از ب کیدست را مانند 
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چند ساعت    نیسرتقانه گردن افراشته و انتقام ا  فیضع  اعصاب

گرفت و به آن همه فشار اعتراض    یم  ضشیرا از جسم مر  شیتشو

 کرد.  یم

  ی م  ی جار  نیی به سمت پا  شیها  قهی عرق از شق  زیر  ی ها  قطره

سقف اتوبوس   یافق  ی ها  لهیم  یکه تا کنون به سخت  یشد.دست 

 افتاد . نییرا گرفته بود شل شد و پا

را در بر گرفت    ش یشانه ها  یدردناک بود اما کس  ی سقوط  منتظر

 شده است نشاند.   یخال  یک  دیکه نفهم   ی ا  یصندل  ی و او را بر رو

[۲۳.۰۸.۲۰ ۱۱:5۲ ] 
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  ینگاهش م   یکه با نگران   ی رمردیاش را به پ   دهیدرد کش  چشمان

که در حال    ی فهم جمله ا   ی کرد دوخت و حرکات لبش را برا

 بود  دنبال کرد.  انشیب

 باباجان؟  ی دار یقلب  ی ماریب زم؟یعز یپسرم؟...خوب_

 تکان داد.   دییسرش را به نشانه تا ی سخت به

 که همراهت باشه؟  یکن  ی مصرف م یقرص خاص_

 ان داد! لرزان و کبودش را تک ی لب ها نباریا

 بله... قرص هام..._

مکث کرد و دوباره دهان را   هی درد وحشتناک قلبش چند ثان   با

 ادامه جمله تکان داد.  ی برا

ج_ تو  هام  ب  یول  بمهیقرص  نم  یدستم   ... شده  تونم    یحس 

 بردارم.
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و   یکه در اوج جوان  ی نگاه نگران و مغمومش را از پسر  رمردیپ

ب  ییبایز م  یقلب  ی ماریبا  نرم  پنجه  و  با   یدست  و  کرد گرفت 

 سمت چپ شلوار ماهور اشاره کرد و گفت:   بیانگشت به ج 

 جاست؟   نیهم_

 تکان داد و چشمان شرم زده اش را بست. یرا به آرام  سرش

[۲۳.۰۸.۲۰ ۱۱:5۲ ] 

 ۱۰_پارت#

  کند   دایاو زانو زده بود تا قرصش را پ  ی جلو  ی رمردیکه پ  نیا  از

 . دی کش یخجالت م

کوچک قرص    ی قوط  دنیکش  رونیب  ی برا  رمردیپ   ی به تقال  ی نگاه

باسن خود را   یمانده کم  یانداخت و با تمام قدرت باق  بشیاز ج

صندل قوط  یاز  باالخره  تا  داد  نما  د یسف   یفاصله    ان یرنگ 
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 ک یاز آن را خارج و به دهان ماهور نزد  ی دانه ا  ی با فرز   رمردیشد.پ

 کرد.

مانند تکه    یرنگ و ترک خورده و زبانش از خشک  یب   شیها  لب

 سخت شده بود.   یاستخوان

حسش را گشود و قرص را از   ی ب   ی که بود لب ها  یهر زحمت  به

کرد تمام بزاق نداشته    یبه دهان فرستاد.سع  یناج  رمردیدست پ

  ده یپر دردش کند بلکه قرص چسب  ی گلو  ی دهانش را روانه    ی 

 رود! نییبه سقف دهان پا 

نگاه  ررمردیپ بغض  درد   یبا  از  و جمع شده  مظلوم  به صورت 

و پر    نی سنگ  ن ینچن یپسرک کرد.جوانانمان را چه شده است که ا

خواهند    ی ا  ندهیبر دوششان است؟!چه آ  ی درد شده اند؟! چه بار

وقت سا  ی داشت  کهن  ا  ایرسند؟!آ  یم   ی لبه    ی م   ت یوضع  نیبا 
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سال  کهن  ها  یتوانند  نوه  کنار  در  را  درشتشان   زیر  ی خود  و 

 ! نند؟ی بب

ا  بغض گوشه  در  را  ا  ی اش  مناسب  زمان  در  تا  داشت    ن ینگه 

ا  ی شکستن را بشکند چرا که  لرزان بغض طلب    نیپر درد  نگاه 

 کرد.  ینم

 خواهد....  یخاطر م  نانیآرامش و اطم یاندک

 خواهد ...  یگاه م  هیتک ینگاه درمانده کم نیا

جوان    نیمعصوم ا  ی بود و خواندن چشم ها  دهیو گرم چش  سرد

 آب! دنی آسان تر از نوش

زد و نگاه مسلطش را به چشمان سبز و براق از   یمطمئن  لبخند

 اشک ماهور دوخت.  
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چشمانش را در خود   هیکه از اسارت چشم آزاد نشده و قرن   یاشک

 غرق کرده بود. 

[۲۳.۰۸.۲۰ ۱۳:۳۳ ] 

 ۱۱_پارت#

 باباجان؟  ی بهتر_

 بود.   نیکه در جواب زد خجل و دلنش ی لبخند

خ_ نم  یلیبله  کمک  اگر  ممنونم  اوضاع   دیکرد  یبهترم.ازتون 

 تر کرد.  قیلبخندش را عم رمردیشد.پ یخطرناک م

کنن!   یبهتر شدن پسرفت م  ی به جا  دیجد  ی انگار جنس ها _

شدن. آره   یزپرت  دامونینسل جد  یتر بودن ول  یجوونا قو  مایقد

 بابا جان؟! 

 و پاسخ داد : دیخند یهم به آرام ماهور



~ 25 ~ 
 

  دایتو ما جوونا پ  گهیشما.اون توان و قدرت د  د ی گ  یدرست م_

 شه!    ینم

 روشنش را لمس کرد  ی مرد با محبت موها ریپ دست

  ی قلب  ی ماری. بی مراقب خودت باش  شتریب   د یاپسرم. ب  دیزنده باش _

بود چشمام بهت بود.معلوم    قهیطلبه! چند دق   ینم   یحواس پرت

 نجا ی. جسمت ا ی متوجه نبود  ادیانگار ز  یول  یکش  یبود درد م

 نقدر یا ی خورد  یاگر همون اول قرصتو م  گهید  یبود روحت  جا

نم  ن  شهیشد.هم  یاوضاع خراب  آدم شلوغ  که کمک   ستیدور 

 یی نکرده دستت به جا  ییو خدا  ییتنها  ین یب  ی وقت م  هیکنه.

 ! ست یبند ن

 را با احترام خم کرد و گفت :  سرش

 کنم پدر جان.  یدقت م شتریچشم ب_
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[۲۳.۰۸.۲۰ ۱5:5۶ ] 

 ۱۲_پارت#

مهربان و سرزنده گپ زد.چشمانش   رمردیبه مقصد با پ  دنیرس  تا

 کرد.  یزنده را از پنجره دنبال م  ریگذر موجودات زنده و غ

  رمردیپ  یخال  ی به جا  یمحله آشنا از جا بلند شد.نگاه  دنید  با

  رمرد یجمله پ  نیشده بود انداخت و آخر   ادهیقبل پ  ستگاهیکه ا

 قبل از خروجش را با خود مرور کرد.

   ی خدا گر ز حکمت ببندد در_

   ی گریدر د دیرحمت گشا ز

و   انیم   ینداره باباجان.گاه  یما انسان ها تموم  یزندگ  مشکالت

رو چند    یزندگ  ینیریرن ش  یم   یکنن! گاه  یرو تلخ م  یزندگ

  دا یپ  یمعن  مونیکنن! اگر مشکالت نباشن لحظات خوش  یبرابر م
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باش   یکنن.برا چ  ینم موفق   ی؟چ  میشاد  از  که   ا ی   تشیهست 

سخت شدن  باش   یتموم  حال  خوش  سخ  یم؟خوش یهاش    ی تو 

برا نره مشکالت هر    ادتی  نویا  یهستن.ول  یزندگ  ی مکمل هم 

که ما رو   یچقدر هم بزرگ باشن بازم راه حل دارن چون کس

و نور خالصه پس نگران نباش فقط تالش    ییخلق کرده روشنا

 اش رو توکل کن به خدا. جهیکن. نت 

احسان نجس شده    ی خاطر بوسه هاکرد به    یکه حس م   نیا  با

  ییبایبه آن ز  یی که از حرف ها  ی توانست حال خوب  یاست اما نم

 گرفته بود را انکار کند. 

 پشت و پناه خودش و خانواده اش بود. خدا

اتوبوس از افکارش خارج شد و آن جمالت ارزشمند   ستادنیا  با

  خت یبه درش آو  ییبایذهنش قرار داد.قفل ز  ی را در صندوقچه  
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کمرش از مشکالت    یامن گذاشت تا وقت  ی و آن را در گوشه ا

انرژ  دیخم شدن سر داد در صندوقچه اش را بگشا  ی نجوا   یو 

 مثبت را روانه روح کند.   ی ها

و جسم کوچکش  را به جلو هل    ادستیا  ی با تکان اندک  اتوبوس

ز لبخند  .حت  شی بایداد.  بود  کرا   یناخودآگاه  پرداخت    هیموقع 

 زد بدون آن که خودش متوجه شود!   یهمچنان لبخند م 

پ  عضالت از جسم  گو  ی رویلب  بود  حال    یینکرده  در  روحش 

 اطالع مانده بود!  یلبخند زدن بود که جسم از آن ب

از پسر بچه ها    ی جمع بزرگ  ی ا سمت خانه راه افتاد.سر و صد  به

خود دروازه درست کرده بودند و ژست   ی که با چند تکه آجر برا

برا  ی ها م  ی مغرورانه  م  یهم  هم  کوچه  سر  تا    ی گرفتند 

  ف یپسرک دروازه بان که با تخف  ی ژست ها  دنیآمد.لبخندش با د 
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تا    دیموقع فهم  انآمد پر رنگ تر شد و تازه    یساله به نظر م   ۸

محو لبخند  آن  بر چهره خود حمل    یناش  ی االن  را  آرامش  از 

 کرده است! 

[۲۳.۰۸.۲۰ ۲۰:55 ] 

 ۱۳_پارت#

کند.معموال   دایرا پ  اریرا اطراف کوچه گرداند تا مه  شیها  چشم

  ی م  ی رو  ادهیشدند و به پ   یموقع از روز با دوستانش جمع م  نیا

 بود.  یکردن و عالف طنتیهور شرفتند که البته از نظر ما

با پنج پسر هم سن و سالش گوشه ا  حدسش از   ی درست بود 

.در دل قربان دیخند  یبود و بلند بلند م   ستادهیکوچه بلند و پهن ا

در آن    یبلوغ جوان  ی بم شده اش رفت که ردپا  ی صدقه خنده ها

 شد.  یمشاهده م 
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 ! ار؟یمه_

 به سمتش بازگشت.   جانیماهور با ه  ی صدا  دنیشن با

مادر بود را به قهرمان   یخانوادگ  ی  هیدرشتش که ارث  چشمان

 بلند به سمتش شتافت.   ی اش دوخت و با قدم ها یزندگ

 که !  ی ایم ریمامان گفت د ی عه داداش چه زود اومد_

 را باال انداخت و گفت :   شیابرو  ی تا کی

م  هیچ_ بب  ی خوا   ی؟  بگو  ؟!اصال  برگردم  نبود   نمی تا  قرار  مگه 

 ؟ تو کوچه  ی باز ولو شد  ؟یامتحان فرداتو بخون  رونیب  ی ایامروز ن

.قصور از گوش ها نبود اما مغز دیشن  یرا م  شیحرف ها  اریمه

و برهان   لیقفل کرده و توان پردازش را از دست داده بود.دنبال دل

چشمان قرمز و لب    لیاش را دل  یترس زندگ  نیبود تا بزرگ تر

 نبوده است مگر نه ؟!  ی!حمله قلبند ی ور نبکبود ماه ی ها
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 اواخر ... نیشده بود ا خوب

ها  دکترش بود حمله  با  شیگفته  و  است  تر شده   د یخطرناک 

 مراقبت کنند.مراقب بودند پس چرا؟!

 ...  دیمردانه پرس یبغض  با

اما جواب برادرش    ردیرا که کاش بم  ی سوال  دیلرزان پرس  ییصدا  با

 مثبت نباشد! 

 بود ماهور؟  یحمله قلب_

کلمه   کیکرد تا فقط    یبه برادر التماس م  هیو گر  ادیبا فر  نگاهش

 بشنود. 

 ... اینه دن نیتر نیریش
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ا  ماهور به  حساس  ن یاما  مه  ت یهمه  خصوص  به  و    ار یخانواده 

اش عادت نکرده بود.  مگر نه چند سال بود که    ی مارینسبت به ب 

 کردند ؟!  یکرد؟!پس چرا عادت نم  یم  یزندگ ی ماریب نیبا ا

مرد و با برگشتن    ی بار م  کیحمله ها    نیهر بار با ا  اریمه  چرا

 ؟   افتی ینفس برادرش جان تازه م

پدرش   نیگزیدانست بعد از مرگ پدر ، ماهور را جا  یچه م  او

 کرده است ؟! 

 خواهرش!  یگاه مادرش است و قهرمان زندگ   هیدانست تک   یم  چه

م  دیشا فروتن  ی هم  و  با خجالت  اما  ا  یدانست  ها   نیاز  عنوان 

همه حس خوب  نیکرد تا ا یپنهان م  شیشانه ها ن یسرش را ب

 را از نگاهش نخوانند. 
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  ز ی سه عز  نیاز جانب ا  ی حساس که با کلمه ا روح    نیاز ا  امان

 گشت    ی رفت و باز م یتا عرش م نیتر

 لبخند پاسخ داد: با

  ی بستن  جیآب هو  هیتشنه ام شد    ومدمیتو راه که م  زمینه عز_

 بزنم تو رگ.  ییگرفتم تنها

 !  هیچ  ی کرد جواب تک خور ی ادآور ینامرد  بدن

 شدم.  تیاذ کمی ادیتو گلوم تا حالم جا ب دیپر

 :  دیو با حرص توپ دیکش ینفس راحت  اریمه

ب _ گفتم  چقدر  بوده  بر  ایحقت  هم  دارم.نوش   ی گفت  م یبا  کار 

 جونت! 

 زد و با خنده گفت :   اریپس سر مه  یآرام یلیس

 !دمیمنه براتون پشمک خر رینکبت نامرد تقص_
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 به دوستانش کرد و گفت :  یبا اخم نگاه   اریمه

بعد از اونم... من   رنیگ یفردا برام دست م   نایداداش نزن جلو ا_

 ! ی کن  یکه با پشمک خرم م ستمیآسا ن

 کرد و گفت :  یاخم یبا مسخره گ ماهور

 کنن   تیکنن جوجه خروس من رو اذ یغلط م_

پسر   نیدم به ا  یخب باشه م   ؟ی خوا  ینم  یل یپشمک وان  حاال 

 نشه.  فیبچه ها بخورن ح

 و گفت: دیرا از ماهور قاپ کیبلند پالست زیخ کی با

 آخه؟!  یکن یگفتم چرا تو باور م یچ هیمن _

 خونه مامان کارت داشت. میبر  ایب

[۲4.۰۸.۲۰ ۱۳:۲۲ ] 

 ۱4_پارت#
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دوستانش تکان داد و    ی برا  یدستش را به نشان خداحافظ   اریمه

 شانه به شانه هم به سمت خانه کوچک اما پر از مهرشان رفتند. 

کوچک فشرد و   یزنگ بلبل  ی عشق انگشت اشاره اش را بر رو  با

شد.مه   ی منتظر صدا کوچکش  نگاه   اریفرشته  به    یپرسش  یبا 

 و گفت:   دیسمتش چرخ

 نقدری؟ آدم ا   ی بر  یبا خودت نم  دی وقت کل  چیداداش تو چرا ه _

 حواس پرت آخه؟!  

 رو منبر !  ی خواد برا من بر یدارم جناب حواس جمع!نم دیکل_

 با بهت گفت :   اریمه

بنداز    دی؟! خب کل  یش  یدو ساعت منتظر م  ی ا  وونهیوا... مگه د_

چک کنه بعد درو باز کنه    نهیخودشو تو آ   ادی تو بابا.آسا تا ب  میبر

 که!   میش ی سبز م  نجایما ا
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 بعد با غرغر ادامه داد : و

رو نگاه    یخارج  ی نکبت شبکه ها  نیا  دیگم نذار  یم  یهر چ_

!دختره  ره یگ  یم   ادی  دیجد  زیچ  هی. هر روز  دیکن  یکنه گوش نم

هر روز   نیچک کرد ا  نهیچون نامزدش پشت در بود خودشو تو آ

 شه آخه؟!    یم ی.بزرگ شه چندازهیرو راه م نگی تیم نیا

 نازک و پر ناز آسا قطع شد.  ی صدا دن یبا شن حرفش

زنه؟ داداش    یوقت شب آش منو هم م   نیزنه ا  ی در م   هیک   هیک_

   اه؟یگرگ س ای ی ماهور

شلوارش  بیخانه در ج دیبا ذوق جوابش را داد.هر روز کل ماهور

آسا بشنود    نیر یش  را از زبان  یمیشعر قد  نیخورد تا ا  یخاک م

 خواست طول بکشد مهم نبود! یحاال هر چقدر که م
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داداش_ م  یمنم  ز  دیبا  ای  یشناس  ی... صدامو  از  در    ریدستامو 

 نشونت بدم پرنسس؟

  ی خرگوش ی ها ییلخ لخ دمپا ی ذوق زده و بعد صدا غیج ی صدا

 داد. یبه سمت در م  دنیاش خبر از دو

 زد و با تمسخر گفت :   ی پوزخند اریمه

اندازه دوست دارم!کم مونده خودتو   هیگه جفتتونو    یاونوقت م_

 اصال؟! هیخر ک اریبراش!مه  یبکش

از آغوش برادر را به سمت    ی با خنده به زور سر پسرک فرار  ماهور

 بلندش نشاند.  یشانیپ ی بر رو یطوالن ی و بوسه ا دیخود کش

اون بچه اس و تو    یول  دیزیاندازه عز  هینره خر تو و آسا برام  _

کنم.االن تو با اون    یمن ذوقشو م  نیبرا هم  شی زبون  نیریاوج ش

 آخه؟! ی دار یدو رگه و دماغ گنده ات چه ذوق کردن ی صدا
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بدون حرف   دیزد و شانه راست ماهور را بوس   ی لبخند  نباریا  اریمه

 خاطرش تشکر کرد. نانیبا زبان بوسه از اطم یو سخن

در را به جلو هل    اط یباز شد.ماهور با احت  یموقع در به آرام  همان

با    یی باینخورد. باالخره فرشته  ز  ن یداد تا جسم کوچک آسا زم

و صورت گرد    د یرس  یکمرش م  ی که تا گود  ییلخت طال  ی موها

و کوچکش را قاب گرفته بود ظاهر شد.بند سمت راست تاپش  

بلور  ی بازوها  ی رو م  ی الغر  نشان  و  بود  افتاده  مثل    یاش  داد 

 در حال آتش سوزاندن بوده است.  شهیهم

  ی ا مرا مشتاقانه باز کرده بود و آغوش گرم برادرش ر  دستانش

را سمت راست گونه    ییبای.لبخند ذوق زده اش ، چال زدیطلب

  یو لب ها  دیاو را در آغوش کش  یاش درست کرده بود. به آرام

 فشرد. یمماس کرد و اندک بایز یسرخش را بر آن فرورفتگ
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 یتو شروع شد ؟ خسته نم  ی کار  فتیپرنسس باز صبح شد ش _

   طنت؟یهمه ش نیاز ا یش

 چکش را غنچه کرد و گفت : کو ی با نار لب ها  آسا

 کردم. ی باز  کمیفقط _

  ی آورده باشد با لحن   ادیرا به    یمهم  زیکرد و انگار که چ  یمکث

 طلبکار گفت : 

 . تهی ترب یب یلیخ ی دیجوجه اردکه که برام خر نیا_

 در هوا تکان داد و گله کرد : جانیکوچکش را با ه دستان

گم آخه زبون    یبهش م  یده.هر چ  یاصال به حرفم گوش نم_

 کنه   یگوش نم  یلباساتو عوض کن ی بعد از آب باز  دینفهم با

خواستم فلفل بکنم دهنش مامان نذاشت گفت ببخشش    یم  من

 دفعه رو    نیا
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 کنم.   هشی گرفتم تنب میمگه آدم شد آخه؟ آخرم تصم  یول

 . ردیخنده اش را بگ ی کرد جلو یسع ماهور

به   ی از مورد تمسخر قرار گرفتن متنفر بود و وا   یاز کودک  آسا

، آنقدر لج    دی خند  یاش م  ی جد   ی از حرف ها  یکه کس  ی روز

 بودند!  ی کرد که تا چند ساعت همه از دستش فرار یم

  ه؟یچ متیتصم  زمیخب عز_

 به گردنش داد و گفت:  ی ناز قر با

 سر دو گوش تا بخورتش  هیبندازش جلو ننه _

 مونجاس.ادب ه یب ی بچه ها ی جا

که مادر    یترسناک  ی کرد.قصه ها  ی کنترل شده ا  ی خنده    نباریا

  ی او پاسخ نم  ی کرد ابدا رو  یکنترل آسا استفاده م   ی از آن برا
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ا  از  حاال  اما  برا  نیداد  خاط  هیتنب  ی قصه  اردک  اش   یجوجه 

 کرد.  یاستفاده م 

م_ که  تو  برم  قربونت  باز  د یبا  یدون  ی آخه  آب  از  لباس    ی بعد 

  ی ش  ضیاگر مر  یدون  یآخه؟ م  سه یچرا سر تا پات خ  یعوض کن

 کنم؟ یم  هیمن چقدر گر

 به آن ها انداخت و گفت :   یبا پوزخند نگاه  اریمه

قو_ خودش  خانم  رعا  ی ازین  هیآخه  ا  تیبه  به  بچه    ن ینداره. 

 . دیکن   ی!از بس لوسش ممیبود دهیند ییپررو

  ار یبا اخم به سمتش برگشت.انگشت اشاره اش را به سمت مه   آسا

 نشانه رفت و گفت :  

 جوجه خروس؟! یمگه قرار نشد تو کار بزرگترا دخالت نکن_
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ها  ماهور ا  ش یلب  با خنده  تا  گاز گرفت  را   یادب  ی ب  نیرا  آسا 

با آن اخم   یوقت  ردینکند اما آخر چه طور خنده اش نگ  ق یتشو

ها  ی ها لب  و  مه   زانیآو  ی کوچک  سرتقانه  جوجه   اریشده  را 

 کرد! یخروس صدا م

موقع    ار یخنده اش را گرفت و به لحن دلخور مه  ی جلو  یسخت   به

 جمله اش دقت کرد و عاقبت باز خنده اش گرفت.  انیب

جوجه خروس همه    دیبه من نگ   یوحش  نیگم جلو ا  ی م  یه_

 شیاحترام حال  لونیاپس  هی  یوجب   میبره.ن   یگه آبرومو م  یجا م

 شه!  ینم

زانو نشست تا    ی رو  شیگذاشت و جلو  نیدخترک را زم  ماهور

لپ    ی رو  ی صورتش مقابل آن چشمان درشت و براق باشد.بوسه ا

 سرخ شده اش نشاند   ی ها
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  یو دوست دار  یهست  ارتیدونم چقدر عاشق داداش مه  یمن م_

صم که    ست ین   نیا  شی معن  تیمی صم  یول  ی باش  ی میباهاش 

 دلم! زیعز هیجوجه خروس.کار بد یبهش بگ  یسیجلوش وا

 گفت :  جانیچشمانش را درشت کرد و با ه آسا

 ه؟یبگم کار خوب سمی خب پشت سرش وا_

 ؟ ی د  یستاره م  بهم

[۲4.۰۸.۲۰ ۱۳:۲۲ ] 

 ۱۶_پارت#

 تصورش هم جالب بود.  یبار خنده اش را رها کرد.حت نیا ماهور

برچسب ستاره    کیداد ،    یکه انجام م  یدر جواب هر کار خوب  آسا

  ک یداد    ی که انجام م  ی کرد و در عوض هر کار بد  یم  افتیدر

 داد.  یبرچسب را از دست م
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ماهور بود تا با آن بتواند آسا را کنترل    نینو  یتیقانون متد ترب   نیا

گرفت چند بسته برچسب رنگارنگ    یکند و هر ماه که حقوق م

دفتر    کیبه    لیکرد که باعث شده بود اتاق آسا تبد  یم  ی دار یخر

 ن یستاره پر شده است شود و البته ا  ی که با برچسب ها  ینقاش 

انع  کرد جواب درست و ق  ی!سع  اد د  یمتد در اکثر اوقات جواب م

ا ا  ی کننده  تا  بدهد  او  شود.با  نیبه  تمام  کار    دیمسئله  درباره 

توض  دشیجد مادر  ه  ی داد.کار  یم   حیبه  هم  هم    جانیکه  و 

 ماهور به ارمغان آورده بود. ی استرس را برا

عز_ نبا  زمینه  کال  ب  دیتو  داداشت  منم یکن   یاحترام   یبه  .تازه 

صداش کردم و  ی جور نیکنم که قبال ا یعذرخواه ار یاز مه دیبا

 . یکن نکاروی هم دیتو هم با

مه  سپس سمت  به  دو  با    دندیچرخ  ار یهر  باالخره    ک یو 

 سرو ته مسئله را به هم آوردند. یعذرخواه
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ماهرخ که از داخل خانه بلند شد سر همه آن ها به سمت    ی صدا

 . دیسالن چرخ ی ورود 

  تو جنگن   قهیدو تا رو ولشون کن دو دق   نیداخل ا  ایماهور مادر ب_

...  ی د  یمنو حرص م  نقدریکه ا  ینش  لی. آسا ذلیدو ساعت آشت

  ن یتو بش  ا یتو هم ب  اری. مهی لباساتو عوض کنم تا سرما نخورد  ایب

 . یعالف ی دو کلمه درس بخون به جا

ها  ماهور غرغر  به  خنده  مقر    ی با  سمت  به  و  داد  گوش  مادر 

پچ پچ    ی آشپزخانه خانه به راه افتاد. صدا  یعنیمادر    ی فرمانده

 تر کرد. قیخنده اش را عم اریآسا و مه

  میکه بچه ننه ست.به نظرم با تو ت  یگفت  یداداش واقعا راست م_

 از دست رفته!  نیباشم بهتره ا
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نشن  اریمه  جواب بود.ماهرخ در    دیرا  وارد آشپزخانه شده  چون 

  یمالقه هم م که داشت خورشت خوش و آب رنگش را با    یحال

 زد بدون آن که به عقب برگردد گفت:  

م_ بخور  ییبرات چا  زیماهور رو  تو  تا  من   ی و کلوچه گذاشتم 

 .  می با هم صحبت کن  کمی دیدم بعد با یبرنج رو دم م

  ی شانه مادر نشاند و به سمت صندل  یرو  ی از پشت بوسه ا  ماهور

که از   یبزرگ  یپنجره ها  ی کوچک چهار نفره که جلو  زیم  ی ها

ادامه داشتند قرار داشت رفت و به    نی سقف تا سطح زم  یکینزد

 کوچک اما سرسبز مقابلش نگاه کرد.  اطیح

رنگ  جوجه زرد  آب   یاردک  کوچک  در    یدرون حوض  که  رنگ 

ح م  اطیوسط  شنا  داشت  ح  ی قرار  طرف  کوچک   اطیکرد.دو 

و  مویبود که چند درخت چند ساله و پر ثمر ل ی پهن ی باغچه ها
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  ی درختان پر از بوته ها  ی ر آن قرار داشت.اطراف ساقه هانارنج د

  چیبا پ  نگر  یاس ی  ی بود. بوته رونده گل کاغذ  یگل رز و شمعدان

را پوشانده بود.کنار باغچه ها    اطیسمت چپ ح  واریو تاب کل د

قرار داشت که درون آن ها    یل یبزرگ مستط  اریچند گلدان بس

چند بوته فلفل سبز    ی و تره کاشته شده بود.حت  ی و جعفر  حانیر

 وجود داشت. زین

مادرش به    ی با یو ز  ب یعالقه عج  ونیرا مد  ی سرسبز   نیا  تمام

حد   نیکرد تا آخر   یم  یکه ماهور سع  ی بودند! عالقه ا  اهیگل و گ

آن را ساپورت کند. البته اگر    بای و ز  دیجد  اهانیگ  دیممکن با خر

داد !هر چند قرار   یاجازه را به او م   نینامناسبش ا یمال   تیوضع

 راحت تر شود.  وبهتر  زیهمه چ ندهیبود در آ

زده    ی زیشکستن چ  ی صدا  با بهت  به سمت صورت  با سرعت 

 . دیماهرخ چرخ
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[۲5.۰۸.۲۰ ۱۷:۱4 ] 

 ۱۷_پارت#

کبود ماهور خشک شده   ی چشمان سرخ و لب ها  ی بر رو  نگاهش

 بودند !  یقلب ی حمله ها ی ها ردپا نیبود.ا

به ظرافت    با مهربانش  و  نرم  به سمتش شتافت.دستان  سرعت 

گل دو طرف صورت خوش تراش    ی گلبرگ ها  انیاز م  می عبور نس

 ماهور قرار گرفت.

  ی داشت  یشده؟ دوباره حمله قلب  یفدات بشم من چ  یمادر اله_

 قربونت برم؟  

رولرزا  شیصدا ...انگشتانش  اما مسلط  بود  ها  ی ن  لرزان    ی لب 

 مادر نشست و با اعتراض گفت : 

 عه مامان خدا نکنه! _
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به مه  یتواند دروغ  ی دانست نم  یم را تحو  اری که  بود    ل ی گفته 

بود در عمق چشمان ماهور   یمادر دهد چرا که او مادر بود و کاف

خواهد بدست آورد اما با خود فکر کرد   یسفر کند تا هر آنچه م

  یز یحمله چ  اد یآن را سانسور کرده و از شدت ز  یتواند کم  یم

 . دینگو

 مامان جان! ستین ی دیجد زیکه چ نیا_

که اصال متوجه   ی و کوتاه بود جور  فیخف  یلیدفعه خ   نیا  اتفاقا

 دردش نشدم.

 تصورات او بود  ی از چشمان سبز ماهور فرا شناختش 

کردند چرا که کوله بار    یحرکت م  نیسنگ   شهیکه هم  یچشمان

که    د یپر وزن بود اما متوجه درخشش ام  ی ادیغم بر دوششان ز 

 آرام گرفت.   یرا روشن کرده بود هم شد و دلش کم  شیها  هیقرن



~ 50 ~ 
 

بگو  ینم فرزندش  به  م  یم  دیخواست  پنهان  که    یکن   یدانم 

 !ی ا دهیکش ی و چه درد   ی در اغما بود قهی چگونه چند دق

دانم فرشته مرگ را در کنار خود حس   یم  دیخواست بگو   ینم

 ! ی کرده ا

 جمع. نیچون ماهورش غرور داشت در ا دیخواست بگو  ینم

ا  یکار سر خم م  طیدر مح  گرانید  یچقدر جلو  هر  نجایکرد 

  یخود را به رخ م   یبرابر مشکالت مردانگ  سپر کرده و در  نهیس

 . دیکش

 چند که مرد نبود اما زن هم نبود ! هر

زحمت   زیعز  نیدردانه اش تا غرور  ا  ی زد بر پنهان کار  د ییتا  مهر

 کش نکشند. 

 آن کرد. نیگزیرا جا یرا پس فرستاد و لبخند مهربان بغضش
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مراقب خودت    ی لیخ  یگذشته ول  ریخب پس خدا رو شکر به خ_

 باش عمر من. 

 یمیقد  ی و با خود به سمت مبل ها  دیدستان ماهور را کش  سپس

 .  دیرنگ کش یشکالت

رو  با دق  کی  ی هم  نفره نشستند.چشمان  با    قیمبل دو  ماهرخ 

 ماهور را شکار کرد.  زانینگاه گر تیجد

 دادن است !   حی بود که وقت توض دهیفهم پس

را    هیراست اصل قض  کینبود و    ینیبه مقدمه چ   ی ازیبهتر ن   چه

 . د یشن یاز زبان خود ماهور م

.صبح  ینشست  نجایا  یچ  ی که االن برا  یدون  یخودت خوب م_

.االن ی نش  تیتا اذ  دمیمنم نپرس  ی عجله دار  یگفت   یرفت  یکه م

 رو . یگوشم باهاته تا بشنوم همه چ
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[۲5.۰۸.۲۰ ۱۷:۱4 ] 

 ۱۸_پارت#

  یماهور همچنان از نگاه کردن به چمشمانش خوددار  دید یوقت

 یندارد ، چمشمانش را به نشانه تمرکز کم  حیکرده و قصد توض

 یصورت گردش م  ی بر رو  یکرد که ناخودآگاه اخم کوچک  زیر

 کرد.  یم   شترینشاند و استرس ماهور را ب

چ  دتیکار جد_ نشده    هیمگه  شروع  هنوز  پول    ونیمل  ۸۰که 

 بهت دادن؟!

 یمن حامله بودم که بار خونه رو دوش تو افتاد ول  ی تر بود  بچه

 گفتم ؟  یچ ادتهی
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دانست مادر فعال حرف   ی م  یتکان داد ول   دییبه تا  ی سر  ماهور

گفته شود پس در سکوت به او گوش داد تا    دیدارد که با  ییها

 دهد.  حیرا توض تمام ماجرا شیحرف ها انیدر پا

  ت یشه .گفتم وضع   ی ادآوریگم تا    یبازم م  یول  ادتهیدونم    یم_

پول    یول  ست ین   یحرف  ی کار کن  ی خرابه مجبور  مونیمال فقط 

ا سر  ب  نیحالل  پول    اریسفره  خونه   می تیمبادا  تو  مظلوم  و 

 . می و ندونسته بچه ها رو باهاش بزرگ کن ادیب  مونیزندگ

توانست به   ینم  گریکه د یکرد و در حال یبا اعتراض اخم ماهور

 گفت :  یخاطر گناه نکرده سرزنش شود شاک

تا حاال من مال مردم خور شدم که حاال برام خط و نشون   یاز ک_

سر   ارمیپول حروم ب  امیدارم که ب  ی؟ کم خودم بدبخت   یکش  یم

   ؟یشناخت ی نجوریسفره امون تا برکت از خونه بره؟ تو منو ا
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 ماهرخ شرمنده شد.   نگاه 

باور ماهرخ    دندیبه ماهور رفتند و فهم  ی ها چشم غره ا  ی نگران

ها گفته  د  ی تنها  پس  دارد  قبول  را    ی برا  ییجا  گریماهورش 

 زن نبود !  نیماندنشان در دل ا

شدند که فرصت   یدل کسان  یبارشان را جمع کردند و راه   کوله

دادند و تمام عمر را با   یرا به خود نم  ی گریاعتماد کردن به د

 کردند.  یم  یزندگ یشک و دودل

  ی زندگ  میباور داشت  رانمانیکه اگر با تمام وجود به عز  ی راست  به

 تر نبود ؟!  بایآسان تر و ز

نرم    یمادرانه اش را پنهان نکرد و با لحن  ی حال کنجکاو  نیا  با

 اشتباه بود گفت :  یاش از قضاوت یگکه حاصل شرمند
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پ _ کار  کجا  طور  ی کرد  دایپس  چه  بهت    ونیمل  ۸۰  ی ؟  پول 

 دادن؟  

 مکث پاسخ داد   یرا تر کرد و با اندک شیبا استرس لب ها ماهور

 د ی؟ همون دوستم که گفتم کار جد  یشناس   یشاهرخ رو که م _

 . رونیکرد و از فروشگاه زد ب دایپ

 ی برا  یکه گاه  ییجستجو جوان قد بلند و خوشرو  یبا کم  ماهرخ

 آورد   ادیآمد را به  یشام همراه ماهور به خانه م ایناهار 

تا  ی سر  پس نشان  ها  دییبه  ادامه حرف  منتظر  و  داد    ی تکان 

 ماهور  شد. 

  ی خوب با حقوق عال  یلیکار خ  هی.گفت دمشید  ش یچند روز پ_

مال  یکرده.وقت  دایپ اوضاع  به هم گفت مثل    ختهیر  مونی گفتم 
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گرده که حقوق    یفرد مطمئن م   هیکه صاحب کارش دنبال    نیا

 هم داره. یخوب یلیخ

[۲5.۰۸.۲۰ ۱۷:۱4 ] 

 ۱۹_پارت#

 و گفت :  دیماهور پر ی با عجله وسط حرف ها ماهرخ

نرفته؟  _ بهتره چرا خودش  ا  ایخب اگر  به    ن یاصال مگه حقوق 

 م؟ یهم دار ی ادیز

 و گفت :  دی کش  یپوف رماهو

 خب مامان جان بذار ادامه حرفمو بگم. _

 شد.  رهیزد منتظر به چشمان ماهور خ ی لبخند ی شرمندگ با

بگم چون   دیکار نرفته با  نیا  ی که چرا خودش برا   نیدر جواب ا _

خونده و    پلمیشاهرخ فقط تا د  ی حساب کتاب بلد باشه ول  دیبا
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شه.درضمن مامان    یمربوط م  ی به حسابدار  ییجورا  هیکار    نیا

 ! ستی ن  ونیمل  ۸۰ یحقوق  چیجان ه

پس دلش را به    د یفهم  ی کرد اما آخر چه ؟! باالخره که م  ی مکث

 زد و گفت : ایدر

 من وام گرفتم  _

 با تعجب گفت :  ماهرخ

 ضامنت بشه؟   ست یکس ن چی ه  یمگه نگفت_

  ی کرد کلمات را به درست  یانداخت و سع  ریسرش را به ز  ماهور

 راحت تر حل شود .  هیقض نیکنار هم قرار دهد تا ا

!بب   ی ازین_ که هر چقدر    یدیمامان خودت د  نیبه ضامن نبود 

کار چون   ی جا که رفتم برا  نیرفتم دنبال وام نشد جورش کنم.ا 

ب  یلیخ اطالعاتشون  م  رون یمهمه  وام  کارمندا  هر چقدر    ی نره 
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موقع به    هیباشن و    ریس  یدن تا از لحاظ پول  یخوان بهشون م

 خاطر پول اطالعاتشونو نفروشن . 

در هم    ی و با اخم ها  دیحرف ماهور پر  انیسخت شد و م   نگاهش

 گفت : 

چ_  عوض  در  ابروتون   ی م  یو  و  چشم  عاشق  مسلما  خوان؟ 

بدن    ی ضمانت  چیبدون ه   ی همه پول رو دو دست  نیکه ا  ستنین

 به شما!  

  ن یکرد سخت تر  یو سع  دیرا به درون حفره دهان کش  شیها  بل

 زمزمه کرد : اطیحل کند پس با احت زیقسمت ماجرا را ن

مقدار پول رو سفته گرفتن.قرار    نیخوان فقط هم  ینم  یچیه_

 وام رو هر ماه از حقوقم کم کنن.  ی شد قسط ها

 :  دیغر تی با عصبان  ماهرخ
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ک_ ا  یاز  حاال  شد  نقدریتا  م   ی سرخود  سفته  بدون   ی د  یکه 

  ی حق ندار  یاجازه من ؟! درسته که خرج خونه با تو هست ول

سفته ها   نیپولو نگرفتن و با ا  ی.اگر قسطی ریبگ  میتصم  ییتنها

 ؟! یکردن چ دتیتهد

[۲۶.۰۸.۲۰ ۱۲:۰۳ ] 

 ۲۰_پارت#

 باال گرفت.  میرا به نشانه تسل شی دست ها عیسر

به پا کرده بود سر   یعمه چه قشقرق  یدیمامان خودت که د_

لرزوند.بعد از اونم    یدو دونگ خونه.هر روز تن و بدنمونو م  نیا

پولدار و با نفوذه که لنگ    نقدریگم ا  یکه دارم بهت م   یطرف  نیا

که    نمیبراش بکنم!ا  ی کار  دیمثل من نباشه که بخواد با تهد  یکی

مبه کارمن  ی نجوریا ا  یدا وام  براش مثل پول    نیده چون  پوال 
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موقع   هیکنه که    ونیخواد باهاش کارمنداش رو مد  یخُرده و م

 به دشمناش نفروشنش. 

 هراس داشت.  نده یآرام تر شده بود اما هنوز هم از آ  ی کم  ماهرخ

هست ؟ نکنه    ی.حاال کارت چزمیمراقب باش عز  یلیماهور خ_

 ! ه؟یکار خطرناک

شغل   کی  یبازش را بست.درست است که کار اصل  مهین  ی ها  لب

  ی نگران   یشاهرخ بود که اندک  ی بود اما اخطار ها   ی و عاد   یمعمول

 شد.   یکرده بود و مدام در مغزش تکرار م قی به وجودش تزر 

داداشم  نی بب_ مثل  تو  عز  یلیخ  یماهور  االن   یول  یزیبرام  از 

دلخور  شد خاله ماهرخ    ی زیبهت بگم که بعد دور از جون اگر چ

نگم برات ،    گهیو حقوقشم که د  هیشغل خوب  هیکار عال  نینشه ! ا

ا  ی آقا  ی.ولیدون  یخودت خوب م  الت یتشک  نی پارسا که همه 
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داره و    ادیهم ز  شمنکه د  هیعی کله گنده اس.طب  یلیمال اونه خ

 یم  ی دو سه نفر همراهشن که نزنن بکشنش!تو هم دار  شهیهم

  یوردستش باش   با یو تقر  ش ینی ، هر روز بب  یاون کار کن   ش یپ  ی ر

مراقب   ی لیشغل رو خطرناک کرده پس خ  نیا  کم یمورد    ن ی!هم

 . رمیگ  یخونه اشم.خوبم حقوق م ی از نگهبانا یکیباش.منم 

  ی کنه ول یپر م  مویزندگ ی بده ...همه چاله چوله ها رشیخ خدا

ممکنه   لحظه  هر  و  دستمه  کف  ا  یزیچ  هیجونم   هی  نیبشه. 

خب    یول  ستی مال من ن  یکه البته شغل تو به خطرناک  سکهیر

 مرد تو خطرن  نیاطراف ا ی کال آدما

از گردن من   ری و تقص  ی ریبگ   می رو گفتم تا با چشم باز تصم  نایا

 برداشته شه ! 

 اهور؟!م_
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 رهیمادر خ یآمد و به چشمان رنگ رونیماهرخ از فکر ب ی صدا با

 شد. 

 د؟ی گفت ی زیجانم؟! چ_

[۲۶.۰۸.۲۰ ۱۲:۰۳ ] 
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 به ماهور انداخت و گفت :  ینگاه متعج  ماهرخ

 هست اصال؟  یکارت چ دم یوا...حواست کجاست؟ پرس_

 زمزمه کرد و پاسخ داد : یآهان

پاساژ رو   هیچند تا مغازه    ی حساب کتاب ها  دیگفتن هر روز با_

شده .البته قرار شده    ی دزد  ایدرسته    یهمه چ  نمیچک کنم بب 

 بدن.   حیبرام توض شتریتا روند کار رو ب نمی پارسا رو بب ی فردا آقا

 فکر کرد و گفت :   یکم ماهرخ
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 بان خونشه؟  که شاهرخ نگه هیپارسا همون ی آقا_

تکان داد که ماهرخ سوال دوم را بالفاصله   دییبه تا   ی سر  ماهور

 .  دیپرس

 کرد؟!  یآورد ول م یسر در نم زیتا از همه چ مگر

بهت    ی پول رو ک  نیا  ی دیپارسا رو ند  ی خب پس اگر تا حاال آقا_

 داده؟  

فرد    ش یربط مادر دستانش را درون موها  ی ب  ی از سوال ها   کالفه

 کرد و گفت : 

وام رو بهم بده و    نیبود.گفت اجازه گرفته که ا  الش یاز وک  یکی_

 اونم قبول کرده. 

شد دست از سوال و جواب بردارد پس از   یباالخره راض  ماهرخ

 مبل برخاست و گفت   ی رو
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 کار یدو تا چ  نی ا  نمیمادر توکل بر خدا.من برم بب   رهیانشاا... خ_

 کنن.  یم

زمزمه کرد و دوباره به قرار مالقات فردا    ی باشه ا  یحواس پرت  با

 مالقات استرس گرفته بود! نیفکر کرد.ناخودآگاه از ا

 ؟! کند  مانیدر آورده و مرد را از انتخاب خود پش  ی خنگ باز  نکند

بلند    لشیموبا  امکیپ  ی فکر ها بود که همان موقع صدا  نیا   در

با فاصله گرفتن از آن ،    یشد.کمرش را بر پشت مبل خواباند و 

به عکس آسا    ی.نگاه دیکش  رونیشلوار تنگش ب  بیرا از ج  لیموبا

 را باز کرد.   امیانداخت و با لبخند پ اریو مه

آقا  از آقا  لی، همان وک  ی رمضان  ی طرف  بود که    ی جوان  پارسا 

که به چشم   مشخصه چهره جذابش بود ن یاول نشیزبیچشمان ت

 نوشته ها متمرکز کند   ی کرد چشمانش را رو  یآمد.سع یم
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پارسا   ی دفتر آقا  دیبا  ۸فردا راس ساعت    دیسالم خسته نباش_

بدن.آدرس دفترشون رو   حیبراتون توض  شتریتا درباره کار ب  دی باش

 فرستم.  یبرات م

[۲۶.۰۸.۲۰ ۱۲:۰4 ] 
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که آدرس دفتر در آن نوشته شده بود در    یامی بعد پ  هیثان   چند

 شد.  انینما  لیصفحه موبا

 بود ! یکاف یدودل

اش در حال شروع بود که با توکل بر    یاز زندگ  ی د یجد  ی   دوره

 داشت.  ی راه قدم بر م نیخدا در ا 

راحت  شیآسا مجان   چیه  یو  مفت   یگاه  نم  یو  و    یبدست  آمد 

 . دی طلب یم سکیر یاندک
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 داشته باشد.  یخوب  انیپا سکیر نیبود که ا دواریام

 بود!   دهیکش ش یکه سرنوشت برا ی ا رکانهیز ی از نقشه ها  غافل

را   اریبلند ، آسا و مه   ی از جا برخاست و با صدا  یقی نفس عم  با

 مخاطب قرار داد و گفت : 

ب_ ها  پالست  د یایبچه  هاتونو    کیاز  پشمک  آشپزخونه  تو 

نزندیبردار برم  د ی.سهم مامان رو هم دست  بگ  هی.من    رم یدوش 

 . امیب

 توجه به آن ها به سمت حمام رفت. یبعد ب و

 آب معتدل شود.    یآب سرد را باز کرد تا دما  یگرم و بعد کم   آب

بوسه   ی و چند بار دستانش را جا  ستادیدوش کوچک حمام ا   ریز

حس کرد    ی. وقتد یکش  شیگردن و گوش ها  ی احسان رو   ی ها

  ی که پوستش را م  یال برد جورآب را با  ی است دما  فیهنوز کث
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هم مگرنه  اما  پاک  شهیسوزاند  جوش  برا  زهیآب  و   ی کننده 

 الزم بود؟! یضدعفون 

 هم عفونت بود .  احسان

 یکه با لمس کردنش تمام بدن ماهور را آلوده م  یفیکث  چرک

 شد.  یم لیبا آب جوش استر دیکرد و با

حساس و   هیروح  نیشده بود.لعنت به ا  یدوباره باران  چشمانش

 شکننده. 

 ی فقط در ظاهر قو  شهیتر باشد اما هم  ی توانست قو  یم  کاش

روح واقع  در  که  چرا  تر  یفیضع  هیبود  کوچک  با  و    ن یداشت 

و آنقدر در خود    دیتن  یم  لهیمسائل تا روز ها روحش دور خود پ

کرد و   یم  ریداد که جسم را هم درگ  یو ناله سر م  دیچیپ  یم

 داد.  یو ناتوان تاوان آن را پس م ضیقلب مر
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بودند را    ی سطح بدنش جار  ی آب که رو  زیقطرات ر  چشمانش

 کرد.   یدنبال م

  ش ی برا  ی گاه  نیشده بود و ا  هی متوجه فرق خود با بق  یکودک  از

بزرگ شد اوضاع بدتر بود به خصوص    یشد اما وقت  یآزاردهنده م

 شد.   ی که به سمتش روانه م یینگاه ها

اطراف را   ی مسئله نگاه ها  نیبود و ا  فیپسر ظر  کی  ی برا  ی ادیز

کرد با کوتاه کردن   یم   یکه سع  نیکشاند و با ا  یبه سمتش م 

و مردانه وجه دخترانه خود    نی سنگ  ی لباس ها  دنیموها و پوش 

  ی م   ی بود اما سع  زیهمه چ  ی ایگو  کند باز هم ظاهرش  یرا مخف

ها چشم  رو  شیکرد  به  بب  نیا  ی را  ها  نم  نددنگاه  که    یچرا 

خانواده   یخرج زندگ  دیکند چون با  ی توانست خود را از همه مخف

 کرد .  یم نیاش را تام
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کرد   یگاه گله نم  چیگذراند اما ه  یرا م  یسخت  یکه زندگ  نیا  با

 داد.  یخود را به همه نشان م  ی و بردبار ی و همواره صبور

 . دیبرجسته اش کش ی ها  نهیس  ی را رو دستانش 

پ   نیا  با پشت  از  هم  باز  نداشتند  زنانه  فرم    ی اندک  راهنیکه 

سع ماهور  که  بودند  پوش  یم   ی مشخص  با  ها  دنی کرد   ی تاپ 

  ی کند بلکه نگاه ها  ی آن ها را مخف  شیلباس ها  ریتنگ ز  یلیخ

 نچرخد.  شیها نهیس ی رو ی مردم با کنجکاو 

پا  در تناسل  نییقسمت  آلت  هم   ، اش  که   یتنه  داشت  مردانه 

  ی به واژن زنان که گاه  ه یشب  ی ناقص و کوچک بود  و هم حفره ا

شد نام    یحفره داشت که نم  نیاز ا  یکم  اریبس  ی ز یاوقات خونر

عادت ماهانه بر آن گذاشت چرا که منظم نبود و اصال ممکن بود  

 از آن نباشد.  ی برهم خ شتری و ب سال کی یتا چند ماه و حت 
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 مردان و زنان سرگردان مانده بود !  انی و بدنش هم م صورت

و   ش یزائد مردانه مانند ر  ی موها  فش ی لط  اریو بس  دیسف   صورت

پاها  ی موها  ینداشت و حت  لیسب بور   شیدست و  کم پشت و 

به رنگ سبز که    یبود.چشمان  ف یبودند.  صورتش دخترانه و ظر

 .  د یکش یم ی در اطراف مردمک ها به زرد

پر  یبرجسته صورت ی و کوچک بود و لب ها یاش استخوان ین یب

 کرد! یم لیرا تکم ی اثر هنر  نیرنگ ا

تفاوت آگاه بود اما مردم با توجه به ظاهرش   نی مادرش از ا   تنها

گرفته بود نسبت به    ادیدادند که    یرا به او نسبت م  یت الفاظ زش

ب اما روح  یآن ها  باشد   ی شکننده و حساسش همکار  هیتوجه 

 زد. یبا او ساز مخالف م ی داد و چند روز  یالزم را انجام نم 
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پارک بزرگ و   ی رو به رو  کردیکه قبال در آن کار م  یفروشگاه

بود که فارغ از    یقرار داشت که پاتوق دختر و پسران  ی سرسبز

 یرا در آغوش م  گرید  کی  طنتیبا ش   یزندگ   ی ها  ن ییباال و پا

 . دندیچ  یم ی گرفتند و از لب هم بوسه ا

ب  در م   ی کار   یاوقات  ها  آن  به  را  با حسرت چشمانش    ی اش 

منتظر    شهیبود که هم  یبزرگ  ی ها  ایدوخت و مغزش جوالنگاه رو

 خود بود. یواقع ی ایشان در دناتفاق افتادن

 یم  ی از آن بهتر روز  ایشود    یکه عاشق کس   دیرس  یم  ی روز   ایآ

 وار  عاشقش شود؟!  وانهید  یکه کس دیرس

 دارد؟  یعشق چه حس اصال

گرفته    میو تصم  د یپرس  یبود که هر روز از خودش م  یسوال  نیا

 !  ندیجوشانده بابونه بب  وانیل کیبود عشق را مانند 
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هر جرعه از آن گرما و   دنیقدر داغ و آرامبخش که با نوش همان

 شد!   یدر تمام بدنش پخش م ی فکر شیآسا

تَه مزه    و ها و دعوا    ی داشت که نشان از دلخور  یتلخ  ی البته 

ا  ی ها چقدر  و  بود  م  نیعاشقانه  ها  دلنش  یدعوا    ن ی توانستند 

 کرد!  یخود انتخاب م  یبندگ  ی شما را برا   یباشند اگر عشق واقع

  ر ی را ز  ی ادیزمان ز  د یآمد و فهم  رونیسرد شدن آب از فکر ب  با

از توهم ها به فکر کردن پرداخته و  عاشقانه لذت    ی دوش آب 

 برده است. 

دن  مانند که  عالم  صورت  شانیایتمام دختران  مداد  با  رنگ   یرا 

 نیشود و ا   دایپ  یکس  ی ظرند تا روززنند و منت  یطرح م   الیخ

 طرح ها را با رنگ حضورش کامل کند. 

 است...  درست
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 ی روشن  راهنیبود که پ  ی خواست دختر پر ناز  یاو دلش م  روح

آزادانه   ی و موها  دی پوش   یم  ی بهار  ی با طرح گل ها را  بلندش 

برهنه    ی با پاها  الشیکرد و در دشت خ  یرها م  شیشانه ها  ی رو

را باز کرده و دور   شیسرسبز و خنک ، دست ها  ی چمن ها  ی رو

 ... دیرخچ یو م دیچرخ  یو م دیچرخ یم  ایدن ی اهویاز ه

کالبد بر    نیاسارت ا  وغیشده بود و    ی جسم زندان  نیاو در ا  اما

 کرد!  یم  ینی سنگ فشیگردن ظر

که در برابر   یاز کسان   یتوانست مانند بعض   یاو ماهور بود و نم  اما

باشد    فیضع  کنند یرساندن به خود را انتخاب م  بیمشکالت  آس

 نیداشت و با ا  د یام  ی زندگ  نیرا رها کند چرا که به ا  زیو همه چ

د با  زندگ   گرانیکه  بود  منتظر  اما  بود  ا   یمتفاوت  از   ن یاش 

را به او نشان دهد چرا که    ششخو  ی خارج شود و رو  ییسرباال 

 بود.   یتخوشبخ نیا  قیال  زیاو ن
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[۲۷.۰۸.۲۰ ۱۰:۲5 ] 

 ۲4_پارت#

کرده    می هشدار ساعت را هم تنظ  یو حت   دیرا زود خواب  شبید

تا   از هم  ریموقع د  کیبود  روز اول    نیبه قرار مالقات نرسد و 

بود    دهیرا به جان بخرد چرا که از شاهرخ شن  ر یسرزنش و تحق

است و در برابر هر اشتباه    یپارسا مرد فوق العاده بداخالق  ی آقا

را  ش یها یها و بدخلق هیکناو  شی ترکش ن ستی با  یتا روز ها م

 کردند. ینوش جان م

کند   زیعصر با احسان قرار داشت تا پول را به حسابش وار  ی برا

 سند زدن به محضر بروند.  ی و برا

  ه یشد. چند ثان   ادهیپ  نی از ماش  یو مدرن  کیساختمان ش  ی جلو

ورود  ی جلو کوچک  ی درب  اتاقک  داشت   یکه  قرار  کنارش  در 
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  یرا در در پوستش فرو کرد.دفتر  شیو با استرس ناخن ها  ستادیا

بود    ی که از آن نام برده شده بود در واقع ساختمان چهار طبقه ا

 ! دی درخش یپر تردد مانند الماس م ابانیکه در آن خ

که درون اتاقک ک نشسته بود و با دقت اطراف    ی سمت مرد  به

 رفت  دیکاو یرا م

  ی کلیتر شد تازه متوجه حضور دو مرد قد بلند و ه کینزد یوقت

  ی بود شد.سع  یکه ماهور در برابر شان مانند بچه خرگوش کوچک

نگاهشان هم    یکه حت  یابونیغول ب  ۲آن    ی کرد نگاهش را از رو

 بان را مخاطب قرار دهد.و مرد نگه  ردیخشن و ترسناک بود بگ 

 .ری سالم صبح بخ _

 تکان داد و گفت :  ی سر مرد

 ...امرتون؟! ریصبح شما هم بخ _
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تر کرد.کار   شیها  لب زبان  با  و    شهیکه هم  ی را  استرس  موقع 

 گفت :   یداد و بعد از مکث کوتاه  یانجام م ینگران

 پارسا قرار داشتم. ی با آقا _

بر    یبرق  لیاز وسا  یبا جلد چرم که نام برند معروف  ی دفتر  مرد

 گفت :  نیآن حک شده بود را باز کرد و در همان ح ی رو

 اسمتون؟  _

 .ی هستم ... ماهور افتخار ی افتخار_

به چهره جذاب    یبعد از چک کردن دفتر آن را بست و نگاه  مرد

 ماهور انداخت. 

 داخل. دیی درسته...بفرما_

[۲۷.۰۸.۲۰ ۱۰:۲5 ] 

  ۲5_پارت#



~ 77 ~ 
 

و با قدم    دیاز عرقش را به پارچه شلوارش کش  سیخ  ی ها  دست

که چند زن با لباس   یبزرگ  زیآرام و مضطرب به سمت م  ی ها

 ی با افراد  یبا تلفن و گاه  یفرم مخصوص پشت آن نشسته و گاه

 رفت.  کردندی بودند صحبت م زیم کیکه نزد

نبود وقت اعالم حضور وجه مردانه اش    زی ضعف جا  گرید  اکنون

 بود ! 

تمرکز    ی و تسلط بر صورتش زد و برا  ی از جنس خونسرد  ینقاب 

 . د یدرهم کش یرا کم شی اخم ها شتریب

به سمت    یبا تشکر کوتاه  تی ریآدرس دفتر مد  دنیاز پرس  بعد

  ی قرار گرفته بودند رفت.وقت  گریکدیچند آسانسور که در کنار  

  ابان یدکمه طبقه چهار را فشرد و به خ  افتی  یاز آنها را خال  یکی

 شد.   رهیآسانسور مشخص بود خ  ی ا شهیش ی ها وارهیکه از از د
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نشان   شدی کارمندان مشاهده م  یکه در رفتار تمام  یتیو جد  نظم

 مجموعه بود !  نیا ریرادگیا ریسفت و سخت مد نیاز  قوان

دکور شده بود    ی که به رنگ روشن و دلنواز  یسالن بزرگ  مقابلش

  ی سالن که احتماال برا   ی در انتها  یراحت  ی ها  ی.صندل دید  یرا م

ابتدا  نیمراجع  یراحت داشت.در  قرار  م   ی بودند    ی منش  زیسالن 

پشت آن نشسته بود و با دقت   ی با چهره جد  یقرار داشت و زن

کامپ  یمطلب در  تا  وتریرا  حضور   یم  پیمقابلش  .با حس  کرد 

 چشمانش را از صفحه مقابلش گرفت و به ماهور دوخت.   یشخص

 ؟   ی افتخار ی آقا_

 بله خودم هستم.  _

هستن.بفرما  ی آقا_ منتظرتون  راست    ی راهرو  دییپارسا  سمت 

 تا درو باز کنن.   دی.زنگ کنار در رو برن تیریدفتر مد
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 اد.از زن تشکر کرد و به سمت راهرو راه افت یلبخند آرام با

ا  مقابل قهوه  و  بزرگ  ا  ی در  را   ستادیرنگ  در  کنار  زنگ  و 

 باز شد.  یآرام کی در با ت هیفشرد.پس از چند ثان

که با دقت رفتار ماهور را   ی بدون توجه به حضور مرد  ناخوداگاه

 و دکور خاص اتاق شد.  ییبایمحو ز دیسنج یم

  شهیاتاق از جنس ش   ی انتها  واریاتاق بزرگ و دلباز بود. د  ی فضا

 ی زیشهر در آن مشخص بود و م   ی بایز  ی بود که نما  میضخ  ی ا

اتاق دو در سف رنگ قرار   دیمقابل آن قرار داشت سمت راست 

 داد ...  یداشت که ماهور احتمال م

که در    یتیاز افکار خود به موقع  یا  بم و مردانه  ی صدا  دنیشن   با

 شد.  دهیآن قرار داشت کش
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که من تا    نجایا  اریب  فیبارت تموم شد تشرپر  ی ها  یاگر بررس_

 فردا وقت ندارم صرف تو کنم! 

[۲۷.۰۸.۲۰ ۱۰:۲5 ] 

 ۲۶_پارت#

 نیو ا  د یرس  یمظلوم تر به نظر م   شهیشرمنده اش از هم  چشمان

 برق بزند!  شتری شد ب  یباعث م

جسم جمع   ن یکه در ا  ی ریو نفس گ  ییبایحجم ز  نیاز ا   ی وا

 شده بود! 

که    ییآن قرمز ها  ی اذن رو  یکرد و ب  ی م  ی پوالد نافرمان  چشمان

تاوان استرس ماهور را با غسل داده شدن به دست بزاق دهانش  

 .  دیچرخ یدادند م یم
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ا   ی خدا  ! شما  گرید  نی بزرگ  در    یلیچه  که  لحظه   ک یبود  

بود و م به دور گردن پوالد گره کرده  را  تا    یانگشتانش  فشرد 

 قطع کند ؟!  ییبایهمه ز نیا دنینفسش را از د

  چی بود که ه  ی بود که او مرد مرد بالغ و مسلط  یها در حال  نیا

االن داشت    یول  شدینم  پروایو ب   رهیخ  ن ینچنیا  شیگاه نگاه ها

له    شیدندان ها  ریو ز  دی بلع  یم   شیماهور مضطرب را با نگاه ها

 تا بهتر مزه آنها را بچشد.  کردیم

 شد آن لب ها را...  یم کاش

اش را کنترل کند تا کار    ختهیکرد تا بتواند افکار افسار گس   یاخم

 است. دهینکش کیبار ی را به جاها

مقابلش    فیجسم مضطرب و ظر  ی را از رو  شیا یح  ینگاه ب   پس

ها افسار   یلعنت  نیداد بلکه ا   هیمقابلش هد  ی برداشت و به کاغذها
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کار   نیاز ا  دی و بکشند شا  رندی زبان نفهم ها را در دست بگ  نیا

 و دور از انتظار امروزشان غافل شوند!  دیبع

 . نم ی بب نی بش ایبچه ! ب  یستیسالم هم که بلد ن_

 یخود بلند م  یصندل  ی که از رو   یبه جسم بزرگ  ینگاه  ماهور

 کرد.  ندیبنش زشیمقابل م ی مبل ها ی شد تا رو

کم از   کلشیبود که از نظر ماهور ه  ی د و چهارشانه اقدبلن  مرد

 بود نداشت.  دهید یکه در اتاقک نگهبان  ییها یابان یآن غول ب

شلوار   ی رو  ییبا یرنگش به ز  یمات و کراوات براق مشک  راهنیپ

 خوش دوختش نشسته بودند. 

بنش  ی خواست رو  یم  یوقت تنگ  ی با کالفگ   ندیمبل  که    یکت 

آورد و در همان    رونیفشرد ب  یدرشتش را در خود م  ی بازوها

 زد گفت :  یرا تا آرنج باال م شیها  نیکه آست  نیح
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 ! ؟ی... منتظر کارت دعوت گهید نیدهه بش_

تراش  صورت توسط    یداشت.فک   یخوش  ها  ساعت  انگار  که 

که با    ینی زبیو ساخته شده بود و چشمان ت   دهی مجسمه ساز کوب

  ش یبایمردانه و ز  ی شدند در کنار لب ها  یم  رهیدقت به اطراف خ 

اش   یجذاب کامال مشک  پیت  ی برا  یو مناسب  ری نظ  یب  ی چهره  

 شدند.  یمحسوب م

کرد تسلط خود را بدست آورد و نگاه از آن چهره خشن اما    یسع

سرهم کرد تا نشان   ی جمله ا   یجذاب مقبلش بردارد پس به سخت

 ی کلمات  نیاو بوده است اما مسخره تر  ی ف هادهد حواسش به حر

 توانست به زبان آورد را زمزمه کرد !  یکه در آن لحظه م

 د؟ یسالم ...خوب _

[۲۸.۰۸.۲۰ ۱۰:۱4 ] 
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که    ی کرد لبخند  یبه چشمان ماهور انداخت و سع  ینگاه  پوالد

ا  جواب  م  نیدر  رنگ  صورتش  در  داشت  را    یکلمات  گرفت 

 وجب قد و باال کم نشود.   مین   نیدر مقابل ا  تشیبخشکاند تا از جد 

جلسه دارم    گهیساعت د  مینه؟!من ن   ای  ی نیشیسالم...م   کیعل  _

  نم یب یکه من م  یوضع نیبا ا یسرکارت ول  ی بر دیتو هم امروز با

 . میبا تو برنامه دار گهیتا دو ساعت د

چه ؟! مگر چه گفته بود   یعنیدر هم رفت!  شی ها  اخم  ناخداگاه

 ! کرد؟ی آدم احمق با او رفتار م کیکه مثل 

و    کردی در وجودش بروز م  یکه فقط در مواقع خاص  یتیجد  با

آن ماهور مظلوم و شرمنده را پشت خود پنهان کرده و در برابر 
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چرم   یکه به سمت صندل   یکرد در حال  یسپر  م  نهیس  زیهمه چ

 رفت گفت :  یمقابل پوالد م

 درخدمتم.   دییبله ... بفرما_

 زد و گفت : یلبخند کج یناگهان رییتغ نیاز ا  پوالد

 خدا ؟!  دیبه ام  یزن ینم جیگ گهید  ؟ی ااالن آماده یعنی_

 خشن چشمانش را به پوالد دوخت و پاسخ داد : ینگاه با

تا هر دو    دییام جناب پارسا.بفرماآماده   یعنیهستم    نجایا  یوقت_

 . م یزودتر به کارمون برس

عمیلعنت نفس  بود!  کرده  پا  به  کودتا  چشمانش  هم    ی قی ...باز 

  شان یهر دو  ی که جلو   ی زیم  ی را از رو   یرنگ  ی او پوشه نقره  دیکش

 بود برداشت و به سمت ماهور هل داد. 
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هام تموم    حیتوض   یبچه... از االن تا وقت  گم ی بهت م  یچ  ن یبب   _

 ! شم یم یازت نشنوم چون عصب  ییبشه صدا

 کار دستت بده.   فم یاعصاب ضع ی روز اول خوامینم

 تکان داد و گفت :  ی سر تیبا همان جد ماهور

 گوشم با شماست.  دییچشم بفرما_

زانوها   ی را رو  ش یجا به جا شد.آرنج ها  ی صندل  ی رو  یکم  پوالد

 ستون کرد و انگشتانش را در هم فرو برد.

[۲۹.۰۸.۲۰ ۰۱:5۸ ] 
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  کیکلمات پشت به پشت    دنیشروع به چ  یقیاز نفس عم  بعد

 کرد : گرید
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تونم خودم همه کارام    یآدم پر مشغله ام که نم  هیمن    نیبب  _

پاساژ که آدرسش    هیتو    ی کنم.چند تا مغازه لوازم برق  تیریرو مد

کار    غیتبل  ییجورا  هیکار در واقع    نیتو پوشه  نوشته شده دارم.ا

چند    نیهم  ی کنم برا  تشیریتونم خودم مد  ینم   یمنه ول  یاصل

 ... یول رنیرو دست بگ  جانفر رو استخدام کردم فروش اون

 کرد و چند برگه مقابل ماهور انداخت.  یمکث

 !   کننیم ی دارن ازم دزد ینیب یها م برگه نیکه تو ا نطوریهم_ 

 زد و ادامه داد:  ی پوزخند

که پول منو    ینشده کس  دهییاز مادر زا  یول  ستیپولش مهم ن _

از جلو تا کمر خم بشه !حاال   یبخوره از پشت خنجر بزنه بهم ول 

 ؟! هیوسط چ نیکار تو ا
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مسئله غرق شده بود و دوست داشت    نیناخودآگاه در ا  زین   رماهو

 هفت خط مغرور را دارد ؟!  نی از ا  ی قصد دزد  یبفهمد چه کس

که داشت تصور دور زده شدنش    ی قلدر و مسلط  ت ی وجود شخص  با

 ! دی رس  یو ناممکن به نظر م بیعج

 خم کرد و با تسلط پاسخ داد : یرا کم سرش

 هر دو ؟!  دمیشا ایاز اون  ی ریشگیکردن دزد و پ دایپ_

 بود! یبار لبخندش واقع نیا

 مقابلش خوشش آمده بود.  نیریپسرک ش یباهوش از

 ی ری!اول از همه م  یبکن   دیتو خال!هر دو کار رو با  ی زد  قایدق_

. تمام  یکن   یم   دایکردن رو پ  ی که دزد  ییاون مادر به خطا ها

که به حسابم   یاز انبار رو با پول یلوازم برق یخروج  ی ها ستیل

  ن یکن بب   سهی مونده تو مغازه ها مقا  ی باق  یبرق  لیو وسا  ختنیر
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انبار   ونیمل  5۰۰  ندازهپول کجا رفته!به ا  ونیمل  5۰۰ جنس از 

تو پوشه    لمی.شماره وکست یبرداشته شده که فاکتور فروششون ن

 .  یازش بپرس یتون یم  یداشت یهست سوال

 ا انداخت و ادامه داد.پ ی رو پا

خوام   یچون مدرک م  یبرام نداره ول  ی کردن دزد کار  دایالبته پ_

  گه یحواست باشه د  دیبا  یو در ثان  ی موضوع رو حل کن  نیا  دیتو با

سرشون    یوقت خراب ش  یهر روز وقت و ب  دیغلطا نکنن.با  نیاز ا

  ی ر یچک کردنشون م ی برا ی تا همش تو استرس باشن که ک

مختلف    ی نرو و هر روز ساعت ها  یمشخص  میسر تا  نیهم  ی برا

که به نظرت مشکوک و بو دار به نظر    ی زیرو امتحان کن و هر چ

  ی خودت فکر کن  شی رو بدون کم و کاست بهم بگو.نه که پ  ومد یم

 عینکن و سر  ی فکر  نی! اصال چن  ستیمهم ن  اینشده    ی ز یحاال چ
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ن  پول  فقط  موضوع  چون  بده  خبر  من  داره   ست یبه  طرف  و 

 کنه.  ی هم م یجاسوس

[۳۱.۰۸.۲۰ ۰۹:۲۰ ] 

 ۲۹_پارت#

  ی بندرا در مغزش دسته  یافتیکرد تمام اطالعات در   یسع  ماهور

 کرده و محفوظ نگه دارد.

 متوجه شدم...  _

 کرد و گفت:  یمکث پوالد

 ؟ ی دار نی ماش_

 ندارم نه قربان_

 پوالد در فضا آزاد شد   لیزنگ موبا ی موقع صدا  همان
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خاست تا تلفن را پاسخ دهد خطاب به   یکه از جا بر م  یحال  در

 ماهور گفت   

 و ناهارت تو پوشه نوشته شده  ی کار میتا_

دنبالت و عصر ها ببرتت خونه.تو   ادی فرسم صبح ها ب  ینفر رو م  هی

بعد هم    ی زن  یپاساژ و سر م   ی ر   یراننده م   نیطول روز هم با ا 

 ره.  یم شی تر پ عیکارها سر  ی نجوری!ای د یبه من گزارش م

و دستش را به   دادیهمانطور که تلفن را کنار گوشش قرار م  و

توجه به تشکر    یداد ب  یصورتش تکان م  ی جلو  قهیدق  کیعالمت  

 ور شروع به صحبت کرد: آرام ماه

 نده وقت ندارم.  رییبله مگه نگفتم ساعتشو تغ_

 .ی دیصالح د ی غلط کرد تو

 . امیتونم ب  ی من عصر نم ی ریتنها م خودت
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زنگ زده زر زر   ی عماد  کهیمرت  نینکن امروز ا  یمنو روان  مانیا

 کرده اعصاب ندارم . 

 رو بهم خبر بده .  جهینت   باشه

 ... فعال

 ... دی رس  یبه نظر م یپر مشغله ا مرد

آوردند را   یمکه به دست    یآنها که فرصت خرج کردن پول  از

 نداشتند  

با  قهی پنج دق  یکه حت   یکس برنامه   دیاز وقتش هم    یز یرطبق 

 پول ها لذت ببرد ؟! نیخواست از ا یچگونه م شدی صرف م

  یآن لذت ببر  ج یاز نتا  یکه بتوان   ی کردن خوب است... طور  تالش

 ببرد!  یمرد لذت نیدانست ا یم  دیو بع

[۳۱.۰۸.۲۰ ۰۹:۲۰ ] 
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  ۳۰_پارت#

شرکته برات   ی اتاق گفتم تو طبقه دوم که بخش حسابدار  هی_

 یسر بزن  ی خوایکه م  یاز وقت  ر یغ  یآماده کنن تا اونجا کارتو بکن

 . ارتت یگم ببره و ب یبه پاساژ که به محسن م

به سمتش گرفت و    ی برگه ا  دی ماهور را د  یسکوت طوالن  یوقت

 گفت: 

  ی قرارداد رو بخون و امضا کن.بعدش م  نیا  ی ندار  یاگر سوال_

 کنم بهشون . یپاساژ تا تو رو معرف میر

 تکان داد و با دقت شروع به خواندن کرد. ی سر ماهور

با  ی کلمات به دنبال عدد  انیم  در با آن،   کی  دیبود که  ماه را 

 بود !  یخال شیگذراند؛ اما جا یخانواده اش را م یزندگ
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به خاطر مقدارش شکا  مقدار بود.نه که  نوشته نشده   ت یحقوق 

 کند و قرارداد را امضا نکند. نه... 

  ی ماه زندگ  کی مقدار پول کفاف    نیخواست بداند اگر ا  یم   تنها

در کنارش باشد چرا که   ی دهد به فکر کار شبانه ا  یاشان را نم

همه پول به عنوان وام حرف زدن راجع به حقوق    نیبا گرفتن ا

 ! دیرس  یبه نظر م  ی احرف مسخره

 پوالد متوقفش کرد!   ی را برداشت تا امضا کند اما صدا خودکار

خال_ رو  حقوق  بتون  یقسمت  تا  تع  م یگذاشتم  توافق    نش ییبا 

 . می کن

 کرد و ادامه داد:  یر مکثسکوت ماهو با

شه    یسوال مطرح م   نیحقوق چقدره؟ معمواًل اول ا  یپرسینم_

! 
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 تکان داد و گفت:  نیرا به  طرف سرش

که به عنوان وام گرفتم هر چقدر حقوق   ی ادیراستش با پول ز_

پول    ی که سود هم رو  نیمنصفانه ست!مخصوصا ا  رهیبهم تعلق بگ

 برام ارزشمنده.  یلیخ نیو ا رهیگیقرار نم

با خود    ی زاد یپسر دست مر  نیخورده از مناعت طبع ا  کهیپوالد   

 زمزمه کرد. 

 اد یاز آن  یکه ماهور با قدردان یوام نیمادر حاللش باشد! ا ریش

داد    یم  شیاز کارمند ها  یبه بعض  شتریب  ی هامتیرا با ق  کردی م

پسر    نیدر امانت آنها بود اما ا  انتیو خ   یشاهد جاسوس  یو گاه

ا اش  چهره  که  همانطور  بود  م   نیخاص  نشان  را   داد ی تفاوت 

  یی بایداشت ! لبخند ز  فتنگ  یبرا  ی اد یز  ی هاحرف  زیروحش ن

حت  که  نشده  رام  مردک  از   نیتر  یمیصم  یزد  هم  دوستش 
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مدت    نیدر ا  ی رییتغ  دیتا شا  دینالی اش م  یبرخوردها و بددهن

 ...گرانید  ی ارزن توجه به حرف ها کیز ا غیرخ دهد اما در

پوالد را حس کرد سرش را باال آورد و نگاه    یسکوت طوالن  یوقت

 پوالد را شکار کرد! رهیچشمان خ

ناخودآگاه حس خوب  شیلبها  ی که رو  ی لبخند  از گرفت    یبود 

د  که  شخص  دهیچرا  تحس  نیا  تیبود  با    ادیز   گرانید  نیمرد 

 ندارد. یهمخوان

ا   نی بب_ دادم پس حس شرمندگ  نیبچه من  به همه  وام    ی رو 

مفت چون  باش  م  ی نداشته  پس  پولمو  و  ندادم    ۸.رمیگ  یبهت 

 ۱داره.    ادهیبرات در نظر داشتم چون کارت زحمتش ز  ونیلیم

  ی . راض ونیلیمل  ۷شه    یقسط وام م  ی کنم برا  یکم م   ونمیلیم

 ؟یهست
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 ! ت؟یواقع ایخواب است  ایخدا

تمام روز را تا بوق سگ در فروشگاه ها و ساختمان   نیاز ا  قبل

پول را به   نی چهارم ا  کیکرد تا بلکه بتواند در ماه    یها کار م

 خانه ببرد اما اکنون... 

 !ا؟ی ممنون دن نیجز صادقانه تر دیتوانست بگو یم چه

[۳۱.۰۸.۲۰ ۰۹:۲۰ ] 

  ۳۱_پارت#

معرف  چند در  تماماً  گذشته  آشنا  یساعت  بود.    ییو  گذشته 

قالتاق و   یمهربان و کار درست و گاه  ی فروشندگان پاساژ گاه

مثل دوران    بایو او از همان جا تقر  دندیرس  یزبان باز به نظر م 

فکرش ثبت کرده بود    اهیخوب و بد را بر تخته س   ست یل  یکودک

 تمرکز کند.  شتریبد ها ب ی تا رو
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فاصله نشسته    یرا به سمت چپ چرخاند.در کنارش با کم   نگاهش

تلفن همراهش صحبت م با  و  . شا  یبود  کلمه صحبت    دیکرد 

 مناسب نباشد!  ادیگوش خراش ز ی آن عربده ها ی برا

  ان یحرف ها را با ولوم آرام تر ب  نیشد همه ا  یمگر نم   خداوندا

 کند؟! 

ماهور    ی نوایب  ی گونه حنجره خود و گوش ها   نی الزم است ا  ایآ

 ؟! ازاردیرا ب

تلفن همراه را کنار گذاشت و همانطور   قهیپس از چند دق  باالخره

باد کرده بود   ادیز  تیو عصبان   ادیاش از فر  یشانیپ  ی که رگ ها

را تماشا   رونیشاگرد نشسته و ب  یکه در صندل  ی به سمت مرد

 کرد نگاه کرد و گفت  یم
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 یریم  ی داریبرمبهمن من که رفتم شرکت چند تا از بچه ها رو  _

 .ی گردیبرنم ی .تا چک رو پاس نکردی سراغ شاهرود

 و گفت:  دیبا تعجب به سمت پوالد چرخ بهمن

مگه نگفت امروز صبح حسابش پره ؟بازم چکش برگشت خورد _

  ست یندار ن  کهیحساب هاش رو درآوردم.مرت  ی ؟ آقا خودم ته تو 

!تا  چونه یتونه ما رو بپ  یفک کرده م  یداره ول  هیهم ما  یلیاتفاقا خ

 شب حله آقا. 

تواند دزد مالش    ی واقعا پوالد م  دیتازه آن جا بود که فهم  ماهور

قلچماق ها تنها چند اسم را به عنوان دزد به  نیکند اما ا دایرا پ

 ی دهد برا  یتوانست با آن مانور قانون  یدادند که پوالد نم  یاو م

تمام    نیهم بودن  بهانه حسابدار  با  تا  بود  ماهور استخدام شده 

 کند .  دایحساب کتاب ها دستش باشد و دزد را پ
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 زمزمه کرد: دیرا نگاه و با ترد یاسترس پوالد عصب با

رو هم_ پ  نیمن  تون مرخص شدم   د ی کن  ادهیجاها  اجازه  با  تا 

 . شمی از فردا صبح به موقع سر کار حاضر م گهید

در چشمان   غیوحشتناکش را مانند ت   ی که اخم ها  همانطور  پوالد

 کرد گفت:  یماهور فرو م

 .متی رسونیم  میریم می آدرس بده دار_

 گفت:  یرا به هم دوخت و پس از مکث کوتاه  شیلبها شرمنده

ا  راستش تو  دور مستین  ریمس  نیاصال  راهتون   نجا ی. همشهی. 

 .  رمیخودم م دیام کن  ادهیپ

پوالد کالفه کننده بود ؛ پس پوف    ی برا  شهیمسخره هم  تعارفات

 و گفت:   دیکش ی کالفه ا
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تحو_ پرت  و  با   لیچرت  را  آدرس  بگو.    آدرسو  نده!فقط  من 

او آشنا شده بود   یفیضع  ی صدا با  امروز  به محسن که  خطاب 

چشمانش را بر هم بگذارد    یفرو رفت تا کم  یگفت و در صندل 

 ی ایرا به دنخواب آورش او    ی و تکان ها   نی مطبوع ماش  ی اما هوا

 کشاند.  ی خبر یب

قفل شده بود   یمچاله شده در صندل  فیجسم ظر  ی رو  نگاهش

 پسر متفاوت بود!  نیا

و    یبود. نه تنها از لحاظ جسم  دهیرا در همان نگاه اول فهم  نیا

در درونش وجود داشت که ناخودآگاه   ی زیصورت بلکه چ  ییبایز

 کرد!   یآهن وجودش را به خود جلب م ی مانند آهنربا براده ها
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  یم  ی دیقدرت سخن گفتن داشتند و خبر از روح سف چشمانش

وجودش   بوم  بر  بر  را  رنگشان  عشق  و  شهوت  هنوز  که  دادند 

 بودند.  ده ینپاش 

 بود!  زی باشکوه و البته چالش برانگ  چقدر

  ی نگ انگشت اشاره خود را به سمت پوالد م چشمان سبز ر  آن

کردند ؛ اما اکنون زمان    یگرفتند و او را به تصاحب خود دعوت م

وقت   یمناسب تا  نه  نم  ی نبود! حداقل  ا  یکه  از   نیدانست  حس 

بر    تیعالقه و حاکم  نیاز زم  ایشهوت و تصاحب جسم و    نیزم

 است! دهییروح رو

 بازش بود بلند شد.  مهیماهور که در دست ن   لیموبا   برهیو  ی صدا

  ی به اسم حک شده در صفحه گوش   ی انگشتان ماهور نگاه  انیم  از

 کرد! کیاش را تحر  ی انداخت و نام احسان کنجکاو
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 . دیکش رونیانگشتان ماهور ب  انیاز م یرا به آرام لیموبا پس

[۰۱.۰۹.۲۰ ۱۱:۲4 ] 

  ۳۲_پارت#

باز کرد که   ی.چشمانش را به آرامدیلرزش دستش از خواب پر  با

 !  دیصورتش د ی تنه پوالد را رو به رو مین

 از تعجب گرد شد.  چشمانش

ا  پوالد توج  نی خواست  را  زشتش  دوباره   هیکار  لرزش  اما  کند 

 . دیآن ها را به سمت خود کش  یدر دست پوالد نگاه هر دو  لیموبا

 را به دست ماهور داد و گفت :   لیموبا یآرام به

م _ زنگ  م  یداشت  بود  اعصاب  رو  خواستم    یخورد.صداش 

 خاموشش کنم. 
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مسخره تکان داد اما   حیتوض  نیا  دییبه تا  ی سر  یجیبا گ   ماهور

 پوالد بود ! ی از سو  بیحرکت عج نیا لیدر ذهن به دنبال دل

نگاه ها  ی برا از  برا  ی فرار  پ  ی طلبکار پوالد که  نکردن    دای کش 

تمام به ماهور دوخته بود تا جرئت   ییجرا چشمانش را با پرروما

 دنیانداخت و با د  یبه گوش  ینداشته باشد ، نگاه   دنیسوال پرس 

 .دیدو تماس از دست رفته از احسان به سمت پوالد چرخ

 خوابم برد.  نیهم ی خسته بودم برا کمیقربان  دیببخش_

ماهور    دیفهم  ی باالخره آن ژست طلبکار را کنار گذاشت وقت  پوالد

که او را    ی زی.چستین   شی پ  قهی اهل به رو آوردن اتفاقات چند دق

 شکه کرده بود !  اریبس

 . ست ین یمشکل_

 دارد ؟! ی انداخت.نکند نقشه ا یبه گوش  ینگاه ماهور
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به دو کردن با او را   یکیتوان    گریبود از جدل با احسان.د  خسته

 ت!  نداش

ا  با و  کرد  نگاه  اش  شماره  به  گرفت.با    نباریخشم  تماس  خود 

 بوق جواب داد!  نیدوم

 عشقم؟ ی چه عجب !چند بار زنگ زدم چرا جواب نداد _

پاره    ی را برا  شیشد و دندان ها  یمظلوم هار شد ، وحش  چشمان

خود دار تر بود و با فرمان   شیهم فشرد. صدا  ی کردن احسان رو 

آمد چرا    رونی مغز کنترل شده از حنجره ب   ی از هشدار ها  ی بردار

از مشکالتش با خبر شود ، به خصوص    یخواست کس  ی که نم

 که تازه امروز با او آشنا شده بود.  ی مرد

 . می کن  یمحضرم.اونجا صحبت م گهید  قهیتا چند دق_

 اما به قصد خط و نشان زنگ زده بود! احسان
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 ! ی سهم منو بخر ی تون ی نه بابا...انگار باورت شده م_

 سند بزن بره.  ریپولتو بگ  ای؟ ب ی دار  زایچ نیبه ا کاریتو چ_

  ده یاش فهم  ی را از سکوت چند لحظه ا   نیجا خورده بود ا  احسان

 اما خود را جمع و جور کرد و گفت : 

 فروشم.  یباشه فقط من سهمم رو ارزون نم_

را محکم بر هم نهاد تا آرام تر شود و بتواند    شیپلک ها   ماهور

 حرف بزند.  داد یبدون داد و ب

 .  گهیعرف بازار د ؟ی خوا یچقدر م_

 . ونیمل  ۱۰۰از بنگاه گفتن   دمی من پرس_

دو دونگ از    یهمه پول برا  نی کنترل خود را از دست داد.ا  گرید

 شد؟!  یمتر م ۱۰۰که به زحمت   یفکستن یمیآن خانه قد
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دو دونگ    ی برا  ی ! کدوم خراب شده ای دیپرس  ی تو غلط کرد_

 گذاشته ؟ متیق نقدریاز اون خونه ا

[۰۱.۰۹.۲۰ ۱۱:۲4 ] 

  ۳۳_پارت#

نشسته    یرفته بود کجا و در کنار چه کس  ادشیداد اما    یم  پاسخ

 است ! 

پوالد کم مانده بود دو پا در آورند و خود را به شانه    ی ها  گوش

و هم    یاحسان نام پشت گوش  ی ماهور برسانند تا هم حرف ها

 ماهور را بهتر بشنوند !  ی حرف ها

م  پسرک کاله  بود.داشتند سرش  ا  ی خام  نه   ! که    نیگذاشتند 

اما خب م   ینکرده فضول  ییخدا باشد  خواست    یاش گل کرده 



~ 108 ~ 
 

شده نشان از    ید چرا که چشمان وحشنگذارد حقش خورده شو

 پسر آرام بود!  نیو عجز ا  تی شدت عصبان

 بود ! ی بهتر  هیتوج نیا

  ی انداخت.م   رونیبه ب   ی نگاه  تی از قطع کردن تلفن با عصبان  بعد

ق گفتن  با  پش  ادیز  مت یخواست  را  بتواند    مانیماهور  تا  کند 

 !   د یکش یاو را کنترل کند اما ماهور عقب نم نگونهیا

پوالد با احسان    ی همه وقت جلو  نیآمد ا  ادشیپوالد    ی صدا  با

 کرده است !  ی بحث م

 کجاست ؟  ی بخر ی خوا یکه م ی خونه ا_

 گفت :  یکرد و با تخس یاخم

 داره قربان؟ یفرق_
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را   شیبزند و لپ ها  ی لحن کودکانه اش دوست داشت لبخند  از

 پاسخ داد :  خگریتوب یظاهر با اخم بکشد اما در

  مت ینکن بچه.درضمن فرق داره چون ق  ی من زبون دراز   ی برا_

 یمیقد  یلیمختلف شهر متفاوته و اگر خونه خ  ی قسمت ها   ن یزم

زم  پول  م  نشیباشه  فقط حساب  نم  یرو  به    یکنن چون  شه 

برا و  کرد  استفاده  خونه  زم  ی عنوان  ساختن    نیزدن  دوباره  و 

 خوبه! 

 بود؟!  ده یبه فکر خودش نرس چرا

ثروت داشت  مردک هفت    نهمهیسن ا  نینبود که در ا  بیعج

 خط ! 

که چند   هیمیقد  یلیموضوع نبود اصال !خونه خ  نیحواسم به ا_

 هستم اما... شیساله تو فکر بازساز



~ 110 ~ 
 

داد چه رسد   یحقوقش کفاف خودشان را هم نم  دیبگو  نخواست

خبر   نی! در عوض آدرس خانه را به پوالد داد و بهتر ی به بازساز

 :  د یممکن را شن

ست و با توجه به    گهید  ی منطقه خونه ارزون تر از جاها  نیتو ا_

از وامت   یونی لیتونم بگم راحت چند م  یبودنش هم م  یمیقد

 باهات تا...  ام یب ی خوا یمونه. اصال م یم  یباق

با ح  ی شنهادیچه پ  نیا تا ا  رتیبود ؟! خودش    ن یسکوت کرد 

 را پردازش کند !  بیجمله عج

[۰۱.۰۹.۲۰ ۱۱:۲4 ] 
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 تر بود!  بیجواب ماهور عج اما
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ندارم و   یموارد آگاه  نیمن تو ا  یشه ول  یم  ییدونم پررو  یم_

که خونه رو نتونم بخرم پس اگر   ارهی در ب  ی قراره مسخره باز  نمیا

 شه...  یزحمتتون نم

دق  ادامه و چند  کرد  و سکوت  با هم جلو  قهینداد  درب    ی بعد 

 محضر منتظر احسان بودند. 

ماش  یرنگ  دی سف  ی ایزانت ا  ن ی کنار  راننده    ستادهیپوالد  و  بود 

باشد که    یهمان کس  دیگرداند .شا  ی م  ینگاهش را به دنبال کس

 :  دیه ماهور کرد و پرسمنتظرش بودند پس رو ب

 ؟یکه منتظرش  ستین  یهمون نیماش نیا_

 نگاهش را به سمت پنجره پوالد کشاند و گفت :  ماهور

 خودشه آقا!_

 شدند.  ادهیپ  نی هم از ماش با
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ماش  پوالد در  گفت  بهمن  و  محسن  و    نیبه  برگردد  تا  بمانند 

 زد ماهور هم به سمت احسان رفت.   یهمانطور که داشت حرف م 

متر جلوتر برد و ماهور با تعجب به دنبالش    نیرا چند  نی او ماش  اما

 . ستادیا نی که ماش نیشد تا ا  دهیکش

اش را    قهیشد ،    ادهیپ  نی بزند که احسان از ماش  یحرف  خواست

 هل داد. نی و با گرفتن پس گردنش او را به درون ماش دیکش

آمد از خودش دفاع کرده و در را باز کند همانطور که دست    تا

دستمال   ی را باز کرد و رو  یکوچک  شهیماهور را گرفته بود ، در ش

 . ختیر ی دیسف

 خته یها ر  یصندل  ی رو  شهیاز ش  یمیماهور ن  ی خاطر تقال ها  به

رو را  دستمال  عاقبت  اما  محکم    ی شد  و  گذاشت  ماهور  دهن 

 فشرد.
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 و چشمانش کم کم بسته شد و تمام... دیکش  یقیعم  نفس

[۰۲.۰۹.۲۰ ۱۰:5۸ ] 
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م  شهی مثل هم  داشت نشان  و    بیاما حرکت عج  دیکش  یخط 

ماهور  نی ماش کش  ی و  دنبالش  به  خوب  یم  دهیکه    ی شد حس 

 نداشت. 

  ده یشن  گرانیاز د   شهیبه فکر منحرف فرستاد چرا که هم  یلعنت

هم اشتباه بوده است اما    نباریا  دیدارد ، شا  یشکاک  تی بود شخص

که    ی ادیفر  ی خارج شد و پس از آن صدا  دشیاز د  ن یماش  یوقت

  نیاز ا  شی بر آن حس بد بود و تعلل ب  ی دییشد مهر تا  دهیشن

 حرام!
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سرعت به سمت جلو قدم برداشت و جسم کوچک ماهور را   با

 جستجو کرد اما...

 . افتیجلو  یحرکت در صندل یشده بود ! او را ب رید

 از جا کنده شد !  نیاما ماش دیرا سرعت بخش شیها قدم

با نفس نفس    ستادیا  یاگر پوالد نبود م  دیشا و دور شدنش را 

م نگاه  ها  یزدن  همان صحنه  مثل   ،  ی ها  لمیف  جذاب  ی کرد 

 !ی وودیبال

 احسان اشتباه کرده بود چون او مانند اسمش پوالد بود ! اما

  رت یرا سست کرد و با ح  نیعابر  ی عربده اش استخوان ها  ی صدا

 !  دندیبه سمت مرد غران چرخ

 ، زودبااش!  اریب  نویمحسنننن...ماش _
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شود اما چشمانش دور شدن    نی گذشت تا سوار ماش  هیثان   چند

و متوجه متوقف شدنش پشت چراغ قرمز   دییپا   یرا م  لیاتومب

 شد ! 

 مردک!  ی را کند قبرت

 ! دیباشد مسکن جد مبارک

م   هیثان   نشیآتش  چشمان دنبال  را  قرمز  چراغ    ی شمار 

که    ییها  نیماش  ان یدر م  دیکرد.حواسش پرت ماهور بود و نفهم

 ه است. کرد  ریمنتظر سبز شدن چراغ بودند گ

 از جلو و عقب محاصره شده بود !  یچپ ، از راست و حت از

اش از لباس    یاجتماع  ت یماهور را کنار آن مردک که موقع  یوقت

  م یشد و تصم  وانهی، د   دیاش معلوم بود د  یمتیو ق  کیآنت  ی ها

  ی آن حرامزاده دور کند تا بتواند پسرک  دیرا از د  نی گرفت ماش
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دانست    یو لمس کردنش را تنها حق خود م  دنی بوس  یکه از بچگ 

 را کف دستش بگذارد. دنشی هرز پر نیببرد و حساب ا ییرا جا

 شد!   ی تمام م یچراغ قرمز لعنت نیشده بود اگر ا موفق

 !کی...دو...و سه

سوختن آن    ی ها بلند شد و در پس آن بو  کیالست  غیج  ی صدا

 ها مشامش را پر کرد.

[۰۲.۰۹.۲۰ ۱۰:5۸ ] 
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که با    ی نی زود بود ، چون هنوز متوجه ماش  کمیزد اما    ی شخندین

 آمد نشده بود !   یسرعت به سمتش م
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  دیخود د   ی در چند متر  نهیرنگ بزرگ را از آ  اهیس  ن یماش  یوقت

خود را جمع کرد و در عوض دندان ها    ی دست و پا  شخندشی، ن

 و به هم چفت شدند .  دندیرا کش  تشیجور عصبان 

.  دیچ یسمت راستش پ  یکرد و به درون فرع  شتریرا ب  سرعتش

را چک کند که با ضربه    نیماش  تیموقع  نهیخواست از درون آ

کرد    یرا لرزاند به خود آمد و سع  نشی که سمت چپ ماش  ی ا

تر بود و جسم ماهور    ی کار  ی را کنترل کند اما ضربه بعد   نی ماش

 کرد.  نیرا مهمان کف ماش

ا  ییاعتنا که  داد  ادامه  و  س  نبارینکرد    یجلو  یبزرگ  اهیغول 

 کرد !  ستادنشیسبز شد و مجبور به ا  نشی ماش

 گرد شده بود !  رتیو ح تی از عصبان چشمانش

 بود ، بدون شک !  یوانمردک ر نیا
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 یاما آخر چه کس  دیرس   یبه نظر م  ی ظاهر مرد شرور و قلدر  در

 ! د؟یگرخ یآمدند نم یسه قلچماق که به سمتش م دنیبا د

 یفکرش را نم  یول  دیرس   یبه نظر م  ی قفل کردن در ها عاد  پس

  کی و همان    زدیبر  نییاش را پا  شهیکرد قفل فرمان با ضرب ش

 ببرد .  نیهم که دارا بود را از ب یت یذره امن

عاشق ماهور    دیبود ، نه که بگو  شهیتر از هم  یوحش   چشمانش

  ی عصب  ی بوده و حاال ترس از دست دادنش خوره شده و سلول ها

در اطراف پوالد   یجود اما عرض اندام کردن و گستاخ  یاش را م

 ماند !  یجواب نم یب

  ی د محسوب م که در آن زمان همراه پوال   یکس  دنیهم دزد  آن

 شد !  
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  جاب یا تش ی، حس مسئول  گریشخص د  اینبود ماهور است   مهم

 بدهد !  یدرست و حساب یگوشمال کی مردک را  نیکرد ا یم

ب _ بکشش  .    نیا  رونیبهمن  سگو  مشت   هیتخم  مال  و    ی مشت 

 ! قفل در رو هم باز کن. م یکجاس و من ک  نجایبهش بده تا بفهه ا

اعتنا به جسم احسان که به دست بهمن و محسن از    یو ب  گفت 

ماش تا    ی م  دهیکش  رونی ب   ن یپنجره  و   ییرایپذ  کیشد  درست 

شاگرد رفت و   یآن به عمل آورند ، به سمت صندل   ی رو  یحساب

 در را با سرعت باز کرد .

بود.    ریگ  ن یو کفپوش ماش   یصندل   انیکوچکش م  جسم کرده 

بلندش   یماهور فرستاد و به آرام  ی کمر و زانو  ریدستانش را ز

 کرد.

 بود !  دهیرا در آغوش کش فی دختر ظر کیبود.انگار  سبک
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 داشت گفت :  یقدم بر م نی که به سمت ماش همانطور

 خودشو برسونه خونه.  عیبگو سر یمحسن زنگ بزن به عل_

عقب خواباند و خود به بهمن که هنوز با    یصندل  ی را رو  ماهور

داد    یقرار م  تیبزرگ صورت احسان را مورد عنا  ی اآن مشت ه

 شد. کینزد

[۰۲.۰۹.۲۰ ۱۰:5۹ ] 
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هنرمند    ی باشد به امضا  بایز  ی اثر هنر   کیتوانست    یم  صورتش

 بهمن !  یعنیجذابش 

از خون احسان    سیصورت خ  ی زد و کف کفشش را رو   ی پوزخند

 گذاشت و فشرد . 
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دردناکش چشمانش را با لذت بست و فشار    ی ناله ها   دن یشن  با

روز قبل با ماهور و    یریاز درگ  دهید  بی آس  ینیب   ی کفشش را رو

 شود.  شتریناله ها ب ی کرد تا صدا شتریامروز بهمن ب  ی ضربه ها

کرد که    ی را دنبال م  سشیرئ  یشگیحاالت هم  شخند یبا ن  بهمن

 بده احسان زنگ هشدار مغزش را روشن کرد .عر ی صدا

بزند اما قبل از آن پوالد    یشد تا حرف  کیبه پوالد نزد  دیترد  با

 خورده از درد گفت :  چیرا برداشت و خطاب به احسان پ شیپا

رو قول   ی دفعه بعد  یهشدار بود ! ول  هیباشه امروز فقط    ادت ی_

 ؟  ی دی.فهم رمیدم راحت بگ  ینم

ا   یجواب  احسان پوالد  کفش  که  پهلو  نینداد  خشن   شیبار  را 

 نوازش داد ، پس با درد زمزمه کرد :

 دم !  یچشم حواسمه ...قول م_
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 زمزمه کرد. ی را برداشت و خوبه ا شیپا

بود پس با سر    ن یدرون ماش  فیبه پسر ظر  یدگ یوقت رس  حاال 

 ی به کنار  ابانیبه بهمن داد که جسم احسان را از وسط خ  یعالمت

  ن یشود به زم  ی م  اریکه هوش  ی ها تا زمان   ن یمبادا ماش  اندازدیب

 منگنه اش کنند !

 ی برا  ییرا باز کرد و سر پسرک را بلند کرد تا جا  نیماش  درب

 کند. داینشستن پ 

جا    یجسم ماهور و صندل   ی نگاهش را بر رو  دی با ترد  هیثان   چند

را کنار گذاشت و سر ماهور    دیبهمن ترد  ی به جا کرد که با صدا

 را بر رانش خواباند! 

 جلو تا من برم عقب. دیایب  دیش  یم تیقربان اگر اذ_

 رفت و گفت :  ی غره ا چشم



~ 123 ~ 
 

 شد !  ریالزم نکرده. بجنب سوار شو د_

کردند    یدر هوا پرواز م  بایبود اما با دستور پوالد تقر  ی طوالن  ریمس

 تا زودتر به خانه برسند . 

ب  یم ن  یهوشیدانست  ا  ستیماهور خطرناک  در   ی چون ضربه 

شده بود    هوشیشد پس مسلما با دارو ب  یجسمش مشاهده نم

  ت یپسر از طرف پوالد مسئول  ن یاما باز هم نگران بود چرا که ا

 درونش امانت بود !  ریپذ

از   ییزنگ نا آشنا  ی جسم ماهور بود که با صدا  ی بر رو  نگاهش

 .دیت آن چرخماهور ، چشمانش به سم  بیج

نام خونه و قلب قرمز    دنیو با د  دیکش  رونیب   بشیرا از ج  لیموبا

 تماس را برقرار کرد. دیکنارش با ترد

[۰۳.۰۹.۲۰ ۱۱:۳۶ ] 
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 ۳۸_پارت#

 . دیچیپ  یدر گوش یمهربان زن  ی صدا

 ... یتو ؟ از صبح رفت ییماهور مامان کجا_

 قطع شد !  یینا آشنا ی صدا دنیبا شن شیها حرف

 سالم خانم. _

سم  ینگران پ  یمثل  بدنش  در  دوباره  دیچیمهلک  قلبش  .نکند 

 در آورده است ؟  ی باز

  ی کنه ؟! اتفاق   یم   کاریماهور دست شما چ  یسالم پسرم گوش_

 براش افتاده؟

را جان به سر کند پس پاسخ    ینبود زن نگران پشت گوش  قرار

 داد : 
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  یطول م   شتری کارمون ب   کمیروز  من صاحبکار ماهور هستم ، ام_

ب  ریکشه ممکنه د   یرو بررس  ی ز یچ  هی.خودشم فرستادم  ادیتر 

 .   دیرو جا گذاشته نگران نش ش یکنه گوش

نداشت ، با تشکر   لشیکه ماهور عادت به جا گذاشتن وسا نیا با

 کرد.  یخداحافظ  یآرام

را  یپزشک یگوش  دییپا یپوالد را م یرچشمیهمانطور که ز یعل

 قرار دهد. فشیتخت کنار ماهور گذاشت تا درون ک ی رو

 ی نگاه ها  نیبود ، دست از ا  دهی پسرک را همراه پوالد د  یوقت  از

تمام کرده   را  پوالد  و عاقبت صبر  برنداشته  اعصاب خوردکنش 

 بود ! 

س_ پرده  ؟!  مرگته  نم  نماسیچه  دلت  روش    ادیکه  از  چشم 

 ؟ یبردار
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برداش  عیسر از پوالد  را    لشیت و همان طور که وسانگاهش را 

 کرد گفت :  یجمع م

 . ادیبهوش ب دیبا گهید قهینداره تا چند دق یمشکل خاص_

 :  دینشد و پرس  یبحث قبل ریگیپ پوالد

 خواد؟  ینم ی زیچ ییدارو _

 تکان داد و گفت :  ی سر

بگ  _ درد  سرش  ممکنه  فقط  اگر    رهینه  گذاشتم  مسکن  که 

 . دی خواست بهش بد

 بعد ماهور چشمانش را باز کرد . یکم

 نداشت.  لیبه اطراف انداخت اما قدرت تحل ی نگاه

آوردن اتفاقات انتظار داشت دستانش بسته شده باشند    ادیبه    با

 نبود !  نطوریاما ا
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 کرده باشد؟  دای شده ؟! ممکن است نجات پ چه

[۰۳.۰۹.۲۰ ۱۱:۳۶ ] 
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 در پتو را کنار زد و از جا بلند شد .  رهیدستگ ی صدا  دنیشن با

کرد    یکوچک را در دستش حمل م  ینیس  کیکه    یدر حال  پوالد

 گفت :  دیکنار تخت د ستادهیماهور را ا یوارد اتاق شد و وقت

سوپ   نی، ا  هد یرنگت پر  یول  ی نبود  ضیکه مر  نی؟ با ا  ی بهتر_

 تو دست و پات !  ادیجون ب  ی رو آوردم بخور

 بزرگ پوالد را نظاره کرد و گفت :   کلیتشکر ه با

 ازتون ممنونم !  _

 مکث کرد و ادامه داد : یکم

 آره؟! دیشما منو نجات داد _
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  یکوچک  زیم  یرا رو  ینیبدون توجه به ماهور همانطور که س  پوالد

 داد پاسخ داد : یقرار م

 !  دم یبه موقع رس_

 ؟!  نیهم

و    ندیحرف ها بود که بنش  نیمرد با مرام تر از ا  نی! ا  نیهم  ی آر

ها کار  برا  ی از  د  ی خود  حس  مبادا  کند  صحبت  و    نیماهور 

 اما هشدار دوستانه الزم بود !  زدیماهور را برانگ یشرمندگ 

 داد گفت :  یقرار م یکوچک زیم ی را رو ین یکه س  همانطور

آدم    شهیهم_ با  بد  ست ین  اریشانس  اتفاق  بود  برات   ی ممکن 

 دقت کن .  شتر یپس ب  فتهیب

پل  ی تمام حس تشکر  ماهور با  بود  پر کرده  را  از   یکه درونش 

 کرد و گفت :  تیپوالد هدا یجنس نگاه به چشمان وحش
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 !   کنمیوقت لطف امروزتونو فراموش نم چیازتون ممنونم ه_

داد   یتنگش جا م   ی ها  بیرا درون ج  شیکه دستها  همانطور

 پاسخ داد :

با من بود   تتی مسئول  ی بود نه لطف ! چون تو با من بود فهیوظ_

موضوع نداشته باش چون هر    نینسبت به ا  ینیحس د  چیپس ه

 کردم.  یکار رو م نیتو بود هم ی هم جا ی ا گهیکس د

 تکان داد و گفت :  ی سر ماهور

ا_ امر  یهمه کمک بزرگ  نیبا  . اگر  برم خونه که    ستین  ی بود 

 شده.  رید یحساب

قبل  پوالد تا    ی رنگ  ی به سمت مبل مشک  یبا همان ژست  رفت 

 داد : زیجواب او را ن نیح نیو در هم ندی بنش
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بابت خانواده ات نگران نباش.مادرت زنگ زد نگران بود بهش  _

 ه یشب  کشه پس اول اون سوپ رو بخور تا  یگفتم کارت طول م

 !ی رو سکته ند چارهیاون ب یش زادیآدم

 کند؟!   یآدم ها ابراز نگران هیبق  هی توانست شب  ینم

از    نی احساساتش را با موچ  دیبود که که با  ییمرد از آن ها   نیا

 ری را ز  شیچرا که تمام حس ها  دندیکش  یم  رونیزبانش ب  ریز

برق چشمانش آن حس   یآن ظاهر خشن پنهان کرده بود اما گاه

 داد ! یها را لو م

[۰۳.۰۹.۲۰ ۱۱:۳۶ ] 
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بخار   همانطور که  داغ  و  خوشمزه  سوپ  بود  گفته  پوالد  که 

  یرویداد ن  یم  یو جعفر  هیخوب مرغ و ادو  ی برخاسته از آن بو

 شده اش بود . سست   ی دست و پا ی برا ی تازه ا

  ی نشسته بود و بدون توجه به ماهور با ورقه ها  زشیپشت م  پوالد

  یرفت و چقدر از او ممنون بود چرا که ابدا نم  یور م   زشیم  ی رو

معذب   نیپوالد هم ا  دیغذا بخورد و شا  یاو به راحت  ی توانست جلو

  یهم به سمتش نم  ینگاه  می ن  یبود که حت  دهیبودنش را فهم

 انداخت ! 

 .ستادیپوالد ا  زیم ی از خوردن سوپ از جا بلند شد و جلو پس

 بتونم جبران کنم !  دوارمیممنونم آقا ، ام یلیخ_

 برگه ها برداشت و به ماهور نگاه کرد.  ی نگاهش را از رو پوالد
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لطفه    نیخودش بزرگتر  ی کن  دایبرام پ  ادیاگر دزد رو با مدرک ز_

 پسر .

با تمام احترام جمله مورد نظرش را ب  ی لبخند  ماهور  انیزد و 

 کرد :

 کنم .  یچشم آقا تمام تالشم رو م_

از طبقه   ی زمزمه کرد و از جا برخاست تا پوشه ا  ی خوبه ا  پوالد

را پر کرده بودند بردارد اما   واریسمت د  کیبزرگ که    یچوب  ی ها

 لحظه آخر به سمت ماهور بازگشت و گفت : 

قرار شو انجام بده تا    لمیم زنگ زدم وکخونه رو ه  دیخر   ی کارا_

نخوا ش  ی تو  رو  در  رو  پسره  م  یول  یبا  کم  حقوقت  کنم    یاز 

 دستمزدش رو! 

 زد و گفت :  یحرف پوالد لبخند متعجب نیا  دنی از شن ماهور
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 ؟   دیگ یواقعا م_

 تکان داد و گفت :  ی و با اخم سر  ی جد پوالد

 بدم؟خودم پولشو  ی ؟! انتظار دار یمعلومه ...! پس چ_

 تکان داد و گفت :  نی عجله سرش را به طرف با

تا هماهنگ    رمیگ  یتماس م  لتونی.خودم با وکستین  نطورینه ا_

 . می کن

 انداخت. زیم ی کرد و رو دایپوشه را پ پوالد

 خوبه... _

 مرخص شم.   گهیپس من د_

 به چشمان ماهور نگاه کرد و لب زد : باالخره

 نشده  !  رتیمنتظرته برو تا د نییمحسن پا_
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اش    ییبایاز ز  یادیز  زیاز عمارت بزرگ که در شب چ  باالخره

خانه بود    اطیح   ی سرسبز  ی گل ها رد پا  ی شد اما بو  ینم  دهید

اش   ی امن اتوبوس زندگ  ستگاهیخارج شد و با محسن به سمت ا 

 رفتند . 

خاطرات امروز را ورق زد و در حافظه نگه داشت به خصوص    دفتر

  .کرد را  یم  یتالف ی حتما روز   دیکه با  یآن کمک فراموش نشدن

بار د  با با  یمقدار پول  گریچشمان گشاد شده  به    نیا  دی که  ماه 

شده بود را   زیوارکه در اصل    یشد و پول  یم  ختهی حساب پوالد ر

 کرده بود.  دایکرد !باالخره دزد را پ سهیبا هم مقا

 کرد.  ریزد و با لذت شروع به مرور اتفاقات اخ ی لبخند
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ماه    کی  نیگذاشت و در ا  یماه از آمدنش به شرکت پوالد م  کی

پ  رانهیمحکم و رفتار سختگ   تی به شخص  شتریب برده و   یپوالد 

 عادت کرده بود.

 و آرام بود.  یاش آفتاب یروز ها آسمان زندگ نیا

ز  یحقوق وجود  با  ها  ادتریکه  خرج  اضافه    شانیشدن  هم  باز 

  ی بار حقوق گرفته بود اما ماهور باق   ک یبود.هر چند تا حاال تنها  

 ی داشت تا بتواند برا  یجداگانه نگه م   یمانده پول را در حساب

ند ! بچه ها و مادر خوش حال بودند چون  ک   رهیزمان مبادا ذخ

و خفت در    یاز شرمندگ   دهکج ش  یکه سال ها با گردن  ی خانه ا

  مت یزبده و ماهر پوالد با ق  لیکردند به لطف وک   ی م  یآن زندگ

مانده پولش در همان حساب   یشده بود و باق   ی دار یخر  ی مناسب

دار  ادی نگه  همچن  یم  ی شده  و  در   ییزهایچ  نیشد  قبال  که 

روز   نیزدند ا  ی سوختند و باز هم لبخند م  یداشتنشان م  ی آرزو 
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 ی برا  یمناسب  لیشد از جمله موبا  یشان فراهم می برا  یها به راحت

آسا و چند گلدان گل    ی برا  ی ، چند عروسک و اسباب باز   اریمه

 مادر ! ی برا دیجد

است که    دهیرس   یمعروف زندگ  ی بیکرد  همان سراش  یم  حس

بر زجرکش  ی اباورش  روز    دهیماهور  هر  و  نبود  ممکن  درونش 

کند   رانیرا و  یآلونک خوشبخت  نیبود تا ا  ی دیمنتظر طوفان جد

 بود !   نینبودن دلنش نیطوفان نبود و چقدر ا  نیاز ا ی اما خبر

مدت    نیاش در ا  ی قلب  ی حمله ها  یفرق کرده بود ، حت   زیچ  همه

خود حس   ی که رو  یبیعج  ی نشان نداده بودند اما نگاه ها  ی خود

 بود.  ینکرده و همچنان باق  یکرد فرق یم

  ی بدن لخت و بدون پوشش  ی که انگار در حال تماشا   یی ها  نگاه 

 نیکرده بود و با ا  یحس زندگ  نیبا ا  یهستند اما ماهور از بچگ
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داد و در جواب    یبروز نم  ی زی شکاند باز هم چ  یکه دلش را م

به    دینگاه ها از جانب همه بود پس با  نیزد چرا که ا  یخند ملب

 کرد ؟!  یم یابراز ناراحت یچه کس

 بود به جز...  کسانیهمه  نگاه 

تماس را برقرار   عیآمد و سر  رونیزنگ تلفن از فکر ب  ی صدا  با

 کرد.

[۰5.۰۹.۲۰ ۱۲:۲4 ] 
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 بله؟_

 آقا کارت داره. ایماهور بلند شو ب _

 حاال !  ی کرد یسالم م هی_

 ماهور بلند شد.  نی مت ی سارا در پس خنده ها  یعصب ی صدا
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 ی خوا  ی.سالم مره یتا سگ نشده پاچه منو بگ  ایماهور بلند شو ب _

 سر قبرم؟! ی برا

 زد و با محبت زمزمه کرد : ی لبخند

 . امیدور از جون ، نگران نباش االن م_

 از قطع کردن تلفن از جا برخاست تا نزد پوالد برود.  بعد

اش کار خود را   یمهربان و دوست داشتن  تیمدت شخص نیا  در

کرده بود از جمله سارا ،    دایپ  ی اد یکرده و در شرکت دوستان ز

 بود.  ی طانی پوالد که از درون دختر شر و ش ی جد یمنش

کرد    یم   یدگی درهم به کار ها رس  ی با اخم ها  شه یمثل هم  سارا

 ماهور با سر به اتاق پوالد اشاره کرد و گفت :  دنیو با د

شده که دوباره رو   یچ  ستیامروز.معلوم ن  هیشیآت   یلیبرو که خ_

 دادنه !  ریمود گ
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بزند که د  خواست آرام  دیزنگ  به  باز است پس  به   یدر  را  در 

 عقب هل داد و وارد شد.

 چشم به دنبال پوالد گشت اما در اتاق نبود. با

  مه یاما در ن   ستیدر اتاقش ن  دیبرود تا به سارا بگو  رونیب  خواست

بزرگ اتاق پوالد بود توجه   ی که درون فضا ییاز اتاق ها یکیباز 

 اش را جلب کرد !

از م  دیترد  با و  ن   ان یجلو رفت  تا    مهیدر  نگاه کرد  را  باز داخل 

هنگ   شیرو به رو  ریتصو  دنینه که با د   ای  بدای  یپوالد را م  ندی بب

  دن یکرده همانجا ماند و ناخودآگاه دو چشم قرض گرفت تا در د

لحظه هم از   کی  ی کمک حال چشمان خودش باشند ، مبادا حت

 دست برود! 
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 انیبود و داشت از م  ستادهیا  یکمد بزرگ  ی تنه لخت جلو  می ن  با

 کرد .  یرا انتخاب م یکیرنگارنگ درون کمد   ی ها راهنیپ

پ  ی بازوها پ  چیبزرگش  از ماه  چیدر  پر  ! عضله ها  چهیو   یبود 

 کرد.  یجلوه م بایکمرش برجسته و ز

 زدن بدن برهنه پوالد بود !  دیشد در حال د ینم باورش

[۰5.۰۹.۲۰ ۱۲:۲4 ] 
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 .دیپوالد از جا پر ی صدا با

دونم هر دو مرد   یکه م  ییجا  ؟تایسادیتو بچه.چرا دم در وا  ا یب_

 !میاضافه تر از هم ندار  ی زیو چ میهست

کلمات  از اما  بود  م  یخجالت سرخ شده  تکرار  در ذهنش    ی که 

راه را   شانیشدند به جان دروازه دهان افتاده بودند تا با مشت ها
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باز کرده و به گوش پوالد برسند.عاقبت نتوانست خود را نگه دارد  

 و گفت : 

؟ آخه    دی کن  یورزش م   یلیخ  یپرسم آقا ول  یم   نویا  دیببخش_

 رو فرمه. یلیخ کلتونیه

 با تعجب به پسرک پررو شده نگاه کرد.  پوالد

 چرا فرستادم دنبالت؟  یگ ینه؟نمیتو ا یذهن تیاالن مشغول_

اش را    ی قهوه ا  راهنیپ  ی والد را که داشت دکمه هاخجالت پ  با

پا   یم لب  و  کرد  نگاه  کش  نش ییبست  دندان  به  و    دیرا 

 داشت. ی بزرگتر   کلی.دوست داشت هدیجو

  التیاما تما  دید   یاز درون خود را دختر م  یاست که گاه  درست

  دا یدر وجودش پ  زیشد ن  یکه فقط در پسر ها مشاهده م  یبیعج

تو    کلیداشتن ه   ای  ی به موتور سوار  دشیشد. مثال عالقه شد  یم



~ 142 ~ 
 

  شتر یبعد حساس و ناموس پرستش که ب  نطوریو هم   دهیپر و ورز 

 شد.  ی در مرد ها مشاهده م

 یکه کراوات شکالت  یبعد از مرتب کردن لباسش در حال  پوالد

 گفت :  د یچیپ یرا دور گردن کلفت خود م  یرنگ

 االن برو پاساژ...  نیمهم دارم ، هم یلیجلسه خ هیماهور من _

  جانیآورد و با ه  اریآوردن نام پاساژ ، دستاورد بزرگش را به    با

 و گفت :  دیپوالد پر  ی حرف ها انیم

 رفت.  ادمیبگم  نویخواستم ا یکردم ! م  دایآقا دزد رو پ_

 با تعجب به سمتش بازگشت و گفت :  پوالد

 بود ؟  یواقعا؟ک_

 کرد. گریکدیکلمات کنار  دنیبا ذوق شروع به چ ماهور
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  هی  یآورد که حت  یدر م  ی مظلوم باز  نقدریبود آقا ! ا  ی گودرز_

  ی کس نمونده ، از ب  چیه  دمیکه امروز د  نیبارم چکش نکردم تا ا

د  یحوصلگ کردم  غافل...  ی ا  دمیفاکتوراشو چک  مثل    ارویدل 

 کرده من حواسم نبوده.  یم ی بلدوزر دزد 

لب زمزمه کرد و    ری را ز  ی اسم گودرز  ی ترسناک  خند یبا نش   پوالد

 بلند ادامه داد :  ی بعد با صدا

 ؟   گهید ی مدرک هم دار_

 سرش را تکان داد و گفت :  ت یبا قاطع ماهور

 بدم.  لتونیوک لیتونم تحو یمرو با سند  یبله آقا همه چ_

به قد کوتاه و   ینگاه  نیسمت ماهور قدم برداشت و با تحس  به

در نگاهش بامزه    تیاش انداخت.با وجود آن جد  زهیم  زهیر  کلیه

کرد اخم    یم  یکه سع  ی ، درست مانند بچه ا   د یرس  یبه نظر م
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ترساند بلکه دل را سرشار از ذوق    یرا نم  یکند اما نه تنها کس

 رونیذوق به ب   نیا  کآن کود  دن یبوس  ای  دنیکرد و با کش   یم

 کرد. یتراوش م

آن پوست   ی ماهور را ببوسد و زبانش را رو  ی داشت لپ ها  دوست

زبانش    ی پرز ها  ی خوشمزه ها را رو  نیبکشد تا طعم ا  دینرم و سف 

 حس کند. 

ماهور قائل بود وجود   ی که برا  ی حس ها در کنار احترام  نیا  تمام

 کرد . یتر م یخواستن  شیرا برا نی ریپسرک ش نیا

ماه نشان داده بود چقدر درستکار است و پوالد شکاک    کی  نیا  در

 به او اعتماد کرده بود.  ی تا حدود

  ی نسبت به او داشت.حس م  ی ب یها حس عج  نیکنار تمام ا  در

 رسد است !  یکه به نظر م ی ز یاز چکرد ماهور متفاوت تر 
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که در اتاق ماهور نصب شده بود تمام حرکاتش را با   ینیدورب  از

به    شیاز کارها  یکه در بعض  یکرد و ظرافت خاص  یدقت چک م

پسر ها نداشت و استرس   الیخ یبه بعد ب  یداد شباهت  یخرج م

 کرد. یرا با خود حمل م ی دخترانه ا

  ی شد که قبال حت  ی م  جادیدر ذهنش ا  ی تازه ا  ی ها  هینظر  یگاه

 کرد !  یفکرش را هم نم

نسبت    یحس  نیرابطه داشت اما تا حاال چن  ی اد یبا دختران ز  او

 پسر نداشت.  کیبه 

گرا  ایآ برا  ششیعوض شدن  بود    ی تنها  دلش   دایجد  ایماهور 

 خواست؟ یپسر را م کیرابطه با 
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خود   ی شدن حال و هوا   بیو متوجه عج  دهیماهور را د  یوقت  از

شد را    ی که در مقابلش سبز م  ی نقش  زیو ر  بایشده بود هر پسر ز

در درونش    بیگرفت و منتظر دخول همان حس عج  ی نظر م  ریز

 ! غیشد اما در یم

به خود شک داشت اما از اکنون مطمئن    یاندک  نی تا قبل از ا  دیشا

  ه یو روح  ت یشخص  فتهیجسم و شهوت ش  ی اهویبود خارج از ه 

 نیداد اما ا  یماهور شده است ، هر چند در ظاهر نشان نم   د یسف

  ی ها یبود که با تحمل سخت ی پسر همان الماس تراش خورده ا

 ی وجودش برق م  ورو چشمان همه با ن  دیدرخش  یاکنون م  ادیز

ماهور خواهد   ی   ندهیپوالد بر سند آ  تی مالک  ی زد اما از امروز امضا

 بود و ماهور مال خودش خواهد شد...بدون شک! 

  ش یماه ماهور بدون آن که بفهمد تک به تک آزما  کی   نیا  در

که کارت عابر    ی کرد.مثال روز  ی پاس م   یپوالد را به درست  ی ها
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ه اش حقوق کارمند  بانک خود را به ماهور داد تا در نبود چند روز

اگر بخواهد   یبرداشت کند و حت  زیها را بپردازد و حقوق خود را ن

 ی بردارد.منتظر بود مثل حسابدار قبل  ی شاریخودش پول ب  ی برا

 ی کند اما نه ! ماهور قسط وام و حت  افتیدو برابر حقوقش را در

پوالد را از حقوق خود کم کرده و مقدار درست را    لیدستمزد وک

 بود.  ختهیر خود  ی برا

[۰۶.۰۹.۲۰ ۱۱:5۸ ] 
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ماهور    یزندگ  ی بعد ها  نیتر  یاز خصوص  یها حت  شیآزما  نیا

نم متوجه   یهم  خودش  که  آن  بدون  پوالد  که  چرا  گذشتند 

ماهور زنگ   یکه به گوش   یبودن کارش شود ، مخاطبان  بیعج

مخاطب   کیاز نام خانه و    ریکرد و به غ  یزدند را کنترل م  یم
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 ی قلدرباز  ابه نام جوجه خروس ، نام چند دختر را توانسته بود ب

شدن    کیماهور کشف کند که با نزد  یگوش  نی در اسکر  شیها

  یکرد اطالعات  یاش ، به ماهور او را مجبور م  ی جد  یسارا ، منش

که آن    نیبکشد.مثال ا  رونیزبان ماهور ب  ریخواهد را از ز   یکه م

  ی زنگ م  کباریماهور بودند و هر چند روز    ی دختر خاله ها  نام ها 

و   قیخنداندند که پوالد را از اسم شقا  یم  رازدند و آنقدر ماهور  

  ن یسر دم ا  دیبا  ی ماند روز  یم   ادشیکردند و    یمتنفر م   دایش

 دو جانور خوش سر و زبان را کوتاه کند ! 

  ی موها یسرخوش.با ستادیماهور ا کی را کش داد و نزد لبخندش

 و گفت :  ختی ماهور را به هم ر

 بچه ! نیآفر_
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ز  ماهور به  را  و سرش  برا  ریخجل شد  که   ی انداخت.پوالد  آن 

 ببرد گفت :  نیاتاق را از ب ی موجود در فضا  نیحس سنگ 

  هی.بق رهیبگ  لیمدارک رو ازت تحو   ادیزنم ب   یزنگ م  لیبه سه_

 و بچه هاست ، تو دخالت نکن !  لیاش کار سه

 ت در اتاق رفت و ادامه داد : سم به

ا_ بعد    نیاز  به  ا  کمیجا  دشمنم   کهیمرت  نیخطرناکه چون  از 

 ؟ وسط نباش بچه ! مفهومه  نیجوره ا  چیشه پس تو ه  یم  هیتغذ

آقا  ماهور سر  ییبله  و  کرد  به    عیزمزمه  شروع  پوالد  سر  پشت 

ناگهان  بازگشت  اما  کرد  غ  یحرکت  سمتش  به  قابل    ریپوالد 

جذاب عاشقانه با باسن    ی بود و برعکس همان رمان ها  ی نی شبیپ

تخم مرغ شکسته پخش شد   کی خنک مثل  ی ها کیسرام ی رو
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 ی ازب  یدست و پا چلفت  نیا  نهی پوالد پس زم  ی خنده    ی و صدا

 بود !  شیها

[۰۷.۰۹.۲۰ ۱۰:4۰ ] 
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نا به جا حرصش گرفته    ی خنده    نیخجالت زده بود و هم از ا  هم

مقابل ماهور    ی بود.به جا بلند شود  از جا  تا  آن که کمک کند 

 گذاشته بود.  شیخنده بم مردانه را به نما  کیو  ستادهیا

در هم از جا برخاست و همانطور که با کف دست    ی اخم ها  با

 به پوالد رفت.  ی تکاند چشم غره ا  یشلوارش را م  ی رو   ی خاک ها

اما دلش نم  یکه مرد عذرخواه  پوالد ا  ینبود  عروسک    نیآمد 

که در   یدلخور کند ، پس با لبخند مهربان   نیاز ا  شی را ب  ینیچ
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رزشمند بود ناب و ا  نیزم  ریدر ز  یمورد پوالد بد خلق  مثل گنج

 گفت : 

  ه یمن چشم و ابروتو کج و راست نکن.برگشتم    ی بچه پررو برا_

 ! ی خوا یکه نم نیمثل ا  یخوب بهت بدم ول شنهادیپ

  دنیدست از کوب   ی پوالد با کنجکاو  ی صحبت ها  دنیبا شن   ماهور

ب  ی رو رو  ی برا  چارهیباسن  نمانده  خاک  کردن  شلوار   ی پاک 

 گفت :  دیبرداشت و با ترد

 ؟ ی شنهادیچه پ_

اتاق قرار داشت رفت و    ی که در انتها  ییبه سمت مبل ها  پوالد

از    یکی  ی چروک نشود ، رو  شیهمانطور که مراقب بود لباس ها

 آن ها نشست گفت :  

 آره؟ یکار کن کلتیه ی رو  ی حس کردم دوست دار_
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 پاسخ داد : جانیبا ه  ماهور

تا حاال وقتش رو نداشتم.االن هم    یدوست دارم ول  ی لیبله آقا خ_

 رفته بود اصال. ادمیدارم  یکه وقت کاف 

 شد.  رهیزد و به چشمان ماهور خ ی کج خند پوالد

م_ از شرکت  بعد  دار   یمن  دوست  اگر  باشگاه    ی تون  یم  ی رم 

 رسونمت خونه.  ی.بعد از اونور می ایباهام ب 

ر آفتاب از  مثل نو  یدرشتش گرد تر شد و خوش حال  چشمان

راهش را به سمت    طنت یو با ش  د یتاب   رونیدرون چشمانش به ب

 مردمک چشمان پوالد کشاند. 

 شه؟  یواقعا آقا ؟ سختتون نم_
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 را باال برد و گفت :  شیآبرو ی تا کی  پوالد

 دادم؟!   یم شنهادیشدم پ یم تیاگر اذ_

 را به دو طرف تکان داد و خندان پاسخ داد :  سرش

 .ارمیکنم م یآماده م لموینه ! پس من از فردا وسا_

 راه افتاد.  رونیلبخند از جا بلند شد و به سمت ب با

 امروز. مونیانداخت ی .از کار و زندگار یباشه بچه ب_

  ی .پ دیچرخ  یم  یبعد از شرکت خارج شد اما فکرش همان حوال  و

کرد و پوالد    یم  ریکه قلبش را ذره ذره اس  یی بایپسر لوس و ز 

از قلب    تیمالک  دیفهم  یگذاشت اما نم  یبر آن م  تیتنها نام مالک

 !  زدیخ یبر م

کنجکاو بود بداند    شهیاتاق انداخت.هم  ی به فضا  ی دقت نگاه  با

 دیبسته است و حاال فهم  شهیکه درش هم  ستیاتاق چ   نیدرون ا
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برا  تیی سو  کی  بایتقر روز   ی کوچک  طول  در  پوالد  استراحت 

 است.  

کوچک با امکانات   ی شد.آشپزخانه ا  یم  افتیدر آن    زیچ  همه

اتاق   گریدر طرف د  یمبل راحت  ی سر  کیطرف و    کیدر    یکاف

  ی قرار گرفته بود و از همه جالب تر تخت خواب بزرگ دو نفره ا

 رنگ  قرار داشت.  دیبزرگ سف ی بود که در کنار کمد ها

کل خانه شان وسعت داشت !    ی اندازه    مروزهین   استراحتگاه  نیا

 یدرس  نیکار کردن هم لذت بخش خواهد بود! ا  یبا پول ، حت

است که   نیاتاق گرفته بود اما نکته مهم ا  نیبود که امروز در ا

 توان با پول خوشحال بود ؟   یم شهیهم ایآ

 و بدخلق بود ؟! یعصب نهمهیچرا پوالد ا  پس



~ 155 ~ 
 

مال  و با وجود وضع  ماهور  به سامان حت   یچرا  بدتر  ینا   نیدر 

 و شاد بود؟ دیخند یهم م طیشرا

از آن خبر    یستبر پنهان است که کس  نهیس  نی در ا  یراز  دیشا

 ندارد !

 را با هم دارا بود. زیشود همه چ یوقت نم چیه

سالم و    ی گریو سالمتِ روح ندارد ، د  ی پول دارد اما شاد  یکی

  ن یدهد چرا که ا  یآزارش م  یپول   ی کند اما ب  یم   یسالمت زندگ 

 ز یشده است و اگر همه چ  جادیامتحان کردن بندگان ا  ی برا  ایدن

 شود؟!  دهیآن ها سنج مان یا زیبر وفق مراد باشد با چه چ
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 یمرد  دیاتاق پوالد را بست و خواست به سمت سارا برود که د  در

  یی است و با صدا  ستادهیا  یمنش  زیم  ی قد بلند و خوش رو جلو

 خندد ! یسارا م ی بلند به حرف ها 

نم  سارا تصور  اما  دارد  نامزد  بود  مح  یگفته  در  با    طیکرد  کار 

 .اندازندیسر و صدا راه ب نی نچنیمالقات کنند و ا گریکدی

کنترل    ی آرام اش را به سمت آن ها برداشت و با صدا  ی ها  قدم

 سالم کرد. ی شده ا

 یی صدا  نیبه سمت ماهور بازگشت تا صاحب ا  ی با کنجکاو  مرد

ماهور    دنیو با د  ند یزن را بب   ایکه معلوم نبود متعلق به مرد است  

 زمزمه کرد :  یانداخت و به آرام شیبه سر تا پا  یبا تعجب نگاه

 ا!پناه بر خد_
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نگاه ها و حرف ها خسته شده بود.تمام حال خوشش مثل    نیا   از

 ی و چشمان  دیکبوتر که تازه از قفس آزاد شده باشد پر زد و پر  کی

کرد ، کدر و    یم  ی در برابر پوالد دلبر  شیپ  قهی که تا چند دق

 مات شد. 

را    ینگاه ها روح کس نیگرفتند ممکن است ا  ینم   ادیمردم    چرا

 را بشکند؟ یو دل اندازدیخراش ب

.او برعکس اندازدیراه ب  ی باز  یخواست کول  ی م  شهیمثل هم  قلبش

نم ماهور  آرام  و  صبور  و   یروح  کند  کنترل  را  خود  توانست 

  ی که در تمام بدنش پخش م  یدرد  ی ها  غهیرا با ت  تش ی عصبان

 داد. یکرد نشان م
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  ی شتریتر کرد و خون با سرعت ب  دیکوبشش را شد  ضیمر  قلب

بدن پمپ شد و رخ ماهور را هر لحظه سرخ تر   ی ف اعضابه طر

 کرد.

ماهور افتاد تا خواست   ی عاد  ریلحظه نگاهش به حال غ   کی  سارا

 انداز شد.  نی در اتاق طن ی ادیفر ی صدا دیبگو ی زیچ

[۰۷.۰۹.۲۰ ۱۰:4۱ ] 
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 ؟  دیکرد کاریبچه چ نی؟ با ا د یکن یم یچه غلط دیدار _

و بعد به ماهور سرخ شده    یبا وحشت ابتدا به پوالد عصب  مانیا

 نگاه کرد. 

 کار را کرده بود !   نیا او
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 یانسان ب  کی بد تر از آن قلب    ی آن نگاه وحشتناک و جمله    با

خود   یشانیدست راستش را در پ  تیگناه را شکسته بود.با عصبان 

 و گفت :  د یکوب

 خوام باور کن...  یپسر جون من واقعا عذر م_

هل داد و به سمت ماهور    ی را به کنار  مانیا  تی با عصبان  پوالد

 گفت : مانیگرفت خطاب به ا  یرفت.همانطور که دستانش را م

  وون یح  نمینب   ختتو یفقط ر  یخواد زر بزن  ی. نمنمی گمشو کنار بب_

 . نییپا ارم یوگرنه فکتو م

  شتر یب   یوقت  رتشیبه عقب برداشت.ح  یشوکه شد و قدم  مانیا

و به سمت اتاقش   دیشد که جسم کوچک ماهور را در آغوش کش

  قه یپسرک    نی ا  ی برا  نگونهیبه راه افتاد.پوالد را چه شده بود که ا

 کرد؟  ی م  دیتر از برادرش را تهد  زیدوست عز  یداد و حت   یجر م
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 آورد.  رونیرا از فکر ب  مانی پوالد ا صدا

 !  دیاریآب ب وانیل ه ی یخانم عباس_

  ر یشد و حرکات پوالد را ز   تییپشت سرشان وارد سو  یآرام  به

 نظر گرفت . 

که   یمهم  ی متوجه شد پرونده ها  دیبه مکان مورد نظر رس  یوقت

بودند را فراموش کرده است و همه اش   ازیجلسه ، مورد ن  نیدر ا

ماهور انداخت و به بهمن    ی ها و ناز کردن ها  ی لوس باز  ریرا تقص

شرکت  به سمت  داد  بردارند.با    دستور  را  ها  پرونده  تا  بازگردد 

از    مانیا   دنید بعد  کار  کیکه  سفر  از  آلمان    ی ماه  به  خود 

  ش یاتفاقات پ  دنیبازگشته بود خواست به سمتش برود که با د

 شین  ی شده و دندان ها  داریو درنده اش ب  یوحش   ی آمده خو
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ماهور را به خود    تیاهم  گریگذاشته بود تا بار د  شیخود را به نما

 ثابت کند. 

عز  فیح دوست  آس  ی زیکه  وگرنه  ا  بی بود  به   نیرساندن 

 ماند !  یجواب نم یگنجشک کوچک ب

  یتخت ، دستان بزرگش را درون موها   ی از گذاشتن ماهور رو  بعد

 پر پشت و نرمش فرو کرد و گفت :

 ؟ی ماهور بهتر_
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دارد   یاز رفتار پوالد متعجب بود.مگر نگفته بود جلسه مهم  اهورم

شدن و بر سر آن پسر و سارا    یبرزخ  نگونهیاز آن مهم تر ا  ایو  

 داشت ؟!  ییخراب شدن چه معنا
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 ی برا  دیکه نبا  نیبه خاطر بد شدن حال ماهور بود ؟! آخر ا  تنها

 پوالد مهم باشد ! 

ها  بزاق تر کردن لب  از  بعد  و  فرو فرستاد  با درد  را   ی دهانش 

 خشک شده اش زمزمه کرد : 

 خوبم آقا ممنون._

ها   پوالد اخم  نگاه  ی با  هم  درد   ی در  از  مچاله شده  به صورت 

انداخت.ا در    نیماهور  چرا  پس  بود  سالم  که  لحظه   کیپسر 

 رنگ عوض کرده و بدحال شده بود ؟  نگونهیا

   ؟یدار  یخاص ی ماریب_

به او   نگونه یا  دی داشت ؟ پوالد نبا  یی سوال ها چه معنا  نیا  ایخدا

مراقبت    یخانواده از کس  ی از اعضا  ریتوجه کند چرا که ماهور غ

 خطرناک بود ! اریبس نینکرده بود و ا افتیدر  تیو حما
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 دارم. یقلب ی ماریبله آقا ب_

 را رو به در اتاق بلند کرد. شیفرستاد و صدا یلعنت

 باالا !   ارینه که آب از چاه ب  اریگفتم آب ب یخانم عباس_

 و ادامه داد : دیبعد به سمت ماهور چرخ و

 با خودت ؟  ی قرص دار _

 . نه یینه پا_

آوردن قرص دست به کار شود که    ی و شخصا برا  زدیبرخ  خواست

 اتاق بلند شد.  ی از انتها مانیا ی صدا

 .ارمیرم م  یمن م  شش ی، تو بمون پ  ی خواد بر ینم_

بر پوالد غلبه کرد و خواست جواب دندان    ت یخشم و عصبان  دوباره

بدون توجه به    مانیبدهد که ا شرفیب   ی به آن سر به هوا  ی شکن
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را    نیریجواب پوالد فلنگ را بست و از مهلکه خارج شد.جان ش

 سپرد !  یمثل پوالد نم یبه دست گرگ

[۰۸.۰۹.۲۰ ۱۱:۱۳ ] 
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  ی حد آزرده بود عصب  نیرا تا ا  یکه با نگاه و رفتارش کس  نیا  از

 . دی رس یو ناراحت به نظر م

رفتار    نگونهیظرافت و چهره ا  نی ا  دنیخودش نبود که با د  دست

 کرد.  یکرده بود اما حاال خود را مالمت م 

کرد و   دایآدرس اتاقش از سارا پ  دنیماهور را با پرس   ی ها  قرص

م همچنان  بازگشت.انگشتانش  پوالد  اتاق  به   ی موها  انیدوباره 

م کودک  مانیا  ی .برادیچرخ  ی ماهور  از  همپا  یکه  و    ی دوست 
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  ی که در چشمان وحش  ی ادیز  ی نگران  صیپوالد بوده است تشخ

 اش خانه کرده بود سخت نبود ! 

کوچک قرص را به سمت   یشد و قوط کیبه آن ها نزد  یآرام به

 پوالد گرفت : 

 آوردم. ایب_

قوط  با از دستش کش  یاخم  ب  یکیو    د یرا  را  ها   رون یاز قرص 

ل و  دهانش گذاشت  در  با دست خود  را  را   وانیآورد.قرص  آب 

 گرفت.  شیلب ها ی جلو

از اتاق خارج شد هر چند   یاوضاع آن ها به آرام  دنیبا د   مانیا

به وجود او در اتاق    ادشیاز آن دو    کی  چیدانست ه  یم  دیبع

 باشد ! 



~ 166 ~ 
 

شده قرص را خورد اما دهانش    ی زیربات برنامه ر  کیمثل    ماهور

 در حال رخ دادن بود ؟! یباز مانده بود.چه اتفاق

 ؟   دیکش یکرد ؟ نازش را م یداشت چه م پوالد

 آقا؟ _

 مزمه کرد :شد و ز رهی چشمانش خ به

 ه؟یچ_

پوالد را بپرسد   زیشگفت انگ   ی رفتار ها  لیدانست چه طور دل  ینم

 گفت : دیو بعد با ترد د یمک یرا کم ش یپس لب ها

  ی .نم دی کن  یباهام رفتار م  ی نجوریراستش برام سواله که چرا ا_

؟ من   هیچ  دیکه به من دار  یهمه محبت  نیا  لیتونم بفهمم دل

ماه از اومدنم    کیکه فقط    یتونمم درکش کنم اونم وقت  یواقعا نم

 گذره!  یم نجایبه ا
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 ایدن  نیکه در ا   ی هم فشرد و منتظر به پوالد  ی را رو   شیها  لب

 کرد چشم دوخت.  ینم ریس

  ی هم فشرده م  ی که رو یو خوشرنگ  میآن توده حج  یپ  نگاهش

فرو رفت و دل از فرصت   یقیبار عقل در خواب عم  نیشد بود و ا 

 بدن را به دست گرفت.  ی استفاده کرده و افسار اعضا

تر کرد    ک یدر چشمان پرسشگر ماهور صورتش را به او نزد  رهیخ

صورتش   یبرخورد کردند ، کم  گریکدیبه    شانیها  ین یب  یو وقت

غنچه    ی رو  یحرکت  چیبدون هرا    شیکرد و لب ها  لیرا به چپ ما

درد    جادیرنگ لبش گذاشت و محکم فشار داد تا با ا  یصورت  ی 

باز کرده و آن را به    اماهور را مجبور کند دهانش ر  هیدر آن ناح

 کند .  می لب و زبان جستجوگر پوالد تقد
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شوک   ش یها  لب اما  بود  لرزه    یدردناک  به  را  بدنش  تمام  که 

 کرد.  یرا از او سلب م  یانداخته بود اجازه هر عمل

که   یشدن است ! چرا مثل وقت   دهیشد در حال بوس ینم باورش

بوس را  او  اش  اجازه  بدون  و جواب   ینم  یوحش  دیاحسان  شد 

 گذاشت ؟  یپوالد را کف دستش نم

اما حداقل    ی برا  یاست که قدرت  درست با پوالد نداشت  مقابله 

و    افتدیجان گوشه تخت ن   ی تکه گوشت ب  کیتوانست مثل    یم

 از خود دفاع کند ! 

 ی شد با تمام توان سع  دهیکش  شیلب ها  ی زبان پوالد رو  یوقت

مسخره   ی باز  نیخود بلند کرده و ا  ی را از رو  نشی کرد جسم سنگ

نکرده بود و گذشته در حال تکرار شدن   رییتغ  ی زیرا تمام کند.چ

دفعه به    نیکرد اما ا  یتحمل م  دیرا با  یآزار جنس  گریبود.بار د
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داشت اما او ماهور بود و    تمادبه او اع  شیکه کم و ب  ی دست مرد

 داشت !  یدست از تالش بر نم

تقال  پوالد ز  یبا حس کردن  در  ماهور  بدنش    ری جسم کوچک 

  ی عسل  نیتر  نیریتاقش را از شمش   ی لب ها  ی کرد اتصال قو  یسع

  دن ینفس کش  ی برا  یبود قطع کند و فرصت  دهیکه تا کنون چش

 به جوجه گنجشک محبوبش بدهد. 

[۰۹.۰۹.۲۰ ۱۰:۳۱ ] 

 54_پارت#

برداشته شد در   شیلب ها  ی که فشار از رو  نیبه محض ا   ماهور

انزجار لب ها  یحال با  با چشمان غرق    یرا پاک م  ش یکه  کرد 

 با اندوه گفت :  ی اشک و ناباور ی ایشده در در
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 ی تر  ده یکه اتو کش  نی؟ جز ا  ی با احسان دار  یپس تو چه فرق _

 ی بستر  مارستانیهفته تو ب  کی؟ عمم زنگ زد گفت    هیفرقت چ

بوده بس که کتک خورده.اونجا با خودم گفتم چقدر آدم درست 

  یذار  یم  هیحد ما  نیا ا ت  بهیغر  هی  ی که برا  یهست  یرتیو با غ

 ! ی تو هم کار اونو تکرار کرد یول

بودند تا از آن دو چشمه جوشان    ستادهیاشک به صف ا  قطرات

خارج شوند و ماهور که تا کنون در برابر شکستن بغضش مقاومت  

  یاز اشک بر رو  یدرشت  دیشد و مروار  میکرد در آخر تسل  یم

 شد. ی جار  فشی لط ی گونه 

افکار و احساساتش   کری که ماهور بر پ  ی در برابر ضربات تند  پوالد

 انداخت. نییکرد تنها سرش را پا یوارد م
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سم  با عذاب   یکدام حس  ؟  کند  نرم  پنجه  و  دست  وجودش 

از    یرکن مهم  شیکه اکنون برا  یوجدان از شکستن اعتماد کس

در   ی ریو تعصب که مثل ش   رتیحس غ  دنیجوش  ایبود    ی زندگ

آزار   دنیو از شن   دیکوب   ی م  نی بود و پنجه بر زم   هستادیبرابرش ا

خطا  یا  یجنس  ی ها به  مادر  آن  جانب  از  گنجشکش    یکه 

برداشتن    انیو خواستار از م  دیغر  ی متحمل شده بود م   رامزادهح

 اشک ها بود.  نیعامل ا

 یحس  نیرا کرده بود ! لعنت به ا  نکاریچه ؟ او هم هم  خودش

از   دنینوجوان ، مستِ بوسه چ  ی که او را همچون پسر بچه ها

 کرده بود.  اری ی لب ها

اش را حفظ کرد چرا که   یخودش متنفر شد اما ظاهر سنگ  از

با از دست دادن ماهورش مصادف بود   دانیم  نی شدن در ا   میتسل

! 
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جمع و جور کند    ی مسئله را تا حدود  نیو ا  دیبگو  ی زیچ  خواست

 و را متوقف کرد.ماهور ا ی اما صدا

[۰۹.۰۹.۲۰ ۱۰:۳۱ ] 

 55_پارت#

 ایپسر    هی.من  ستین  ی ! بدن من عاد  دیآره درست حدس زد _

ن  هی لعنت  ستم یدختر  ! شما  ندار  ا یاما آدمم    ه یبه خاطر    دیحق 

ب ا  یجسم  ندارد یبا من رفتار کن  ینجوریارزش    هیمث    دی.حق 

کاغذ کن   ی دستمال  استفاده  بنداز  دیازم  دورم  بعدم  .من  دیو 

 آدمم... 

 و ادامه داد : دی از شدت درد و بغض لرز شیصدا

حق   نیبه شما ا  ی شکنه.چ  یمن روح دارم.منم مث شما دلم م _

 ؟! من...  دیکن ریمنو تحق ی نطوریرو داده که ا
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پلک    ی مژه ها  فی و چند قطره اشک که به رد  دیلرز  شیها  لب

  یبود از همانجا رها شد و دست پوالد که رو  ده یچسب  شیباال 

 ران ماهور قرار داشت را تر کرد ! 

  ان یاز م  شیراه تنفس و حنجره را بسته بود و صدا  دیشد  بغض

پ  یآهنگ با  م  ی انویکه  نواخته  درد  و  م  یعجز  به گوش    یشد 

 یگرفت و فشار م  یبغض کلمات را در مشت خود م  ییگو  دیرس

 یزخم شده با خنجر دلشکستگ  شانیداد تا سکوت کنند اما صدا

 شد !   یانگشتانش خارج م انیاز م

با_ چ  دیمن چرا  اومدنش   ی زیبه خاطر  وجود  به  تو  که خودم 

و مطمئنم    دیآفر   ی نجوریشم ؟ خدا منو ا  ریدخالت نداشتم تحق

 ی عروسک جنس  هیشما مث    یهم منو دوست داره ول  ی نجوریهم

م رفتار  لعنت دی کن  ی باهام  ندار  ای.شما  دلمو    ی نجوریا  دیحق 

 !  د یبشکن
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  ی به طرف  شیران ها   ی پوالد خشک شده از بهت را از رو   دست

 لرزانش را باال تر برد. ی انداخت و صدا

نه    دید  یبخشمتون ! تو و احسان جواب پس م  یوقت نم  چیه_

.چوب خدا صدا رهیگ   یبه من بلکه به خدا ، اون حقمو ازتون م

 کنه. یم  اهی روزگارتونو س ینداره ول

کرد   یم  ی کار  دیاز حرکت عجوالنه اش متنفر شد.چرا با  پوالد

با تمام وجود   زش ی و عز  ردیجمله قرار گ  کی در    وانیکه با آن ح

 اش را آرزو کند ؟! ی روز هیس

دانست او همان کوه درد معروف است و حرکت امروز پوالد    ینم

ها  یتداع تمام شکنجه  از کودک  ییگر  به   یکه  را موظف  خود 

 دانسته بوده است.  یتحملشان م

[۰۹.۰۹.۲۰ ۱۰:۳۲ ] 
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 5۶_پارت#

ا_ مجبورم  نم  نجایمن  که  بدهکارم.درسته  چون  تونم    یبمونم 

بکوبم   استعفامو  ابرگه  از  و  صورتت  ول  نجایتو  د  یبرم   گه یتو 

وقت به خودت اجازه نده    چیه  گهی؟د  یفهم  یمن نشو م  کینزد

زنم و جون    یسفته ها رو م   دیوگرنه ق  یکن  یحرمت  یکه به من ب 

تنوع تو    هیبه عنوان    زمذارم ا  ینم  یکنم تا پول تو رو بدم ول  یم

 . دیعشق و حالتون استفاده کن 

 بود ! ی رو  ادهیز گرید نی.ا دیرا در هم کش ش یاخم ها پوالد

گران تمام   شیبرا  نینکرده بود و ا  دیاو را تهد  یبه حال کس  تا

به رفتن و نماندن و در آخر چه ؟    دیشده بود.و از همه بدتر تهد

را  ماهور بود چ  ی بخش حرف ها  نیجمله چرت تر  نیتنوع ؟! ا

چشم به ماهور نگاه نکرده بود اما شکستن خط    نیکه او هرگز با ا
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ها خواست  ییقرمز  پوالد  فقط  چ  ارشکه  همه  هم    زیبود  به  را 

ماهور   یسرطان درون  ی ها  شهیکه ر  ی نگفته ا  ی و حرف ها  ختهیر

که ماهور را در خود    یبودند را آشکار کرده بود مثل آن جسم

خواست   یکه دلش نم  یلعنت  ی آن تجاوز ها  ایکرده بود    ریاس

تا کجا پ وقت  شی تصور کند  اما  از حس لمس    ی رفته است  که 

شکل گرفته    یکامل   ی مهم است که رابطه    رمگ  یمنزجر باش   یکس

شدن و لمس شدن متنفر بود    دهیبوس  نینه ؟ ماهور از ا   ایباشد  

ل و به قت  دید  یم  تیآزار و اذ  یرا تنها کم  نیو اگر چه قانون ا 

اما ا  یروح ماهور را به حساب نم  دنیرس توانست    یم  نی آورد 

حساس    ی برا کار  کیماهور  و  باشد  بزرگ  امرو  ی فاجعه   زکه 

ماهور رقم زده بود چرا   ی بد تر را برا  ی خودش انجام داد فاجعه ا

وسط   نیاعتماد ا  یاو متوجه شده بود اندک   ی حرف ها  انیکه از م 

 پوالد شده است.  ی اراد  ریحرکت عجوالنه و غ یقربان
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ماهور را قبول داشت و خودش هم با او موافق   ی حرف ها  همه

پسر را   نیگذاشت ا  یحس سرکش در وجودش نم  کیبود اما  

 و صادقانه گفت :  دیرا در هم کش شیتنها بگذارد پس اخم ها

شد وگرنه قصدم    یچ  دمیلحظه اتفاق افتاد.من خودمم نفهم  هی_

  یکن   دیمنو تهد  ی همه حق ندار   نیبه تو نبود ! با ا  یحتراما  یب

پس پا    میچه طور آدم  یدون  ی.خودت می نی ب  یبچه وگرنه بد م 

 رو دم من نذار ! 

[۱۰.۰۹.۲۰ ۱۲:۰۲ ] 

 5۷_پارت#

نترس  ی ها  دیتهد  از اگر االن غرورش را چون   دهیپوالد  اما  بود 

خانواده   ی را برا  ی نهاد ؛ خفت و خوار  یگرانقدر بر سرش م  یتاج

 نبود که ماهور انجام دهد. ی زیچ نیکرد و ا یم ی دار یاش خر 
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 ی شکست تا سر خانواده اش جلو   ی سوخت و م  یم   دیهم با  باز

  ی سر پا م   زیآن ها خوب بودند ماهور ن  یخم نشود.تا وقت  یکس

 ماند. 

قلبش خبر  قرص از کوبش محکم  و  بود  نبود.پوالد   ی اثر کرده 

با آن حالت طلبکار رفته بود و ماهور در افکارش    ش یپ  قهیچند دق

 زد. ی دست و پا م

تخت بلند شد و به سمت در اتاق رفت.خواست    ی از رو  یآرام  به

 زودتر از او در را باز کرد و داخل شد. یدر را باز کند که شخص

بود کرد    ستادهیا  شیرو به رو  قایکه دق  مانیبه ا  یتعجب نگاه  با

 و گفت : 

 شده ؟ ی زیچ_

 زد و پاسخ داد : ی لبخند یدستپاچگ با



~ 179 ~ 
 

  ی .راستم یزنبا هم حرف ب  کمیخواستم    یفقط م   ست ین   ی زینه چ_

 ؟ ی بهتر

 دنیبود چرا که هر کس ممکن است با د  دهیرا بخش  مانیا  رفتار

  یاخم و دلخور  ی برا  ییشوکه شود پس جا  یاندک  دیجد  ریچ  کی

بود.لبخند  ها  ی نمانده  و درد  ها    ی دگیرا پشت کش   شی زد  لب 

 پنهان کرد. 

 ممنون خوبم. _

 ؟ می صحبت کن  میتون یپس م_

 اومده؟ شی البته.مشکل پ _

را پشت کمر ماهور گذاشت و همانطور که او را به سمت   دستش

  ی اتاق پوالد قرار داشت  م   ی رو به رو   ی اتاق خود که در راهرو 

 برد گفت : 
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 کنم.  یخواستم ازت عذرخواه یراستش م ینه ول_

 نگاه کرد.  نشی و به صورت شرمگ ستادیا ماهور

[۱۰.۰۹.۲۰ ۱۲:۰۳ ] 

 5۸_رتپا#

 تو نبود در واقع...  ریتقص  ستیالزم ن_

کس  لعنت ا  یبر  و    نیکه  بود  او  از  کند.اشتباه  آزرده  را  فرشته 

 ؟! اندازدیها را گردن خود ب ریداشت تقص  یاکنون سع

خجالت زده شود پس حرف او را قطع   نیاز ا   شی خواست ب  ینم

 کرد و گفت : 

  دم یصدات رو شن  یاعتراف کنم وقت   دیاگر بخوام صادقانه بگم با_

 ن یبود و تا حاال همچ  بیبرام عج  یلیجا خوردم.صورتتم که خ

همه    نیعکس العملم بد بود با ا  نیهم  ی بودم برا  دهیند  ی زیچ
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اش کنم    هیتوج  ی چه طور  ستیمتاسفم ماهور.مهم ن   ی لیمن خ

 !   خشمنو بب ینه ، دل ی کنم زبون ی خواهش م یول

 یروز ها بعد از معذرت خواه  نیبود ! ا  ینیدلنش  ی جمله    چه

 ا یکه آ  ستیمهم ن   مانیاما برا  میهست   دمیتنها دنبال کلمه بخش

  ی تنها زبان وعده بخشش م  ای  م یشده ا  دهیواقعا از ته دل بخش

بخشمش    یکرده و با بغض ، نم   زانیرا آو  شیدهد و دل لب ها 

 کند !   یرا هر روز با خود تکرار م

 ت : زد و گف ییبایز لبخند

 من برم سر کارم.  دیندار ی ا گهیبخشمتون ! اگر کار د یم یدل_

آستانه وارد شدن به اتاق بودند اما ماهور قصد داخل شدن   در

 انجام دادن داشت.  ی برا  ی ادیز ی نداشت چرا که کار ها

 قد قد کنه.  ومدهی ندارم برو سر کارت تا ن ی نه کار_
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 انداخت. مانیا یشاک افهیبه ق  یتعجب نگاه با

 قد قد کنه ؟ یک_

 گه !  ی منو م_

  ی پوالد هر دو به عقب برگشتند و او را با نگاه  ی صدا  دنیشن  با

 . افتندیشده بود  رهیخ مانیخشن که به ا

 ازم ؟   ی دار  ؟طلبیکن یچته ؟ چرا مث گاو رم کرده نگاه م_

و بحث   ستادهیپررو کنار ماهور ا  ی خشم به سمتش رفت.پسره    با

م  به  زبان  و  روز  دی کش  یم  انی دل  هم  گند    ی آن  با  پوالد  که 

نابود   یبزرگش تمام حس خوب که ماهور نسبت به او داشت را 

 کرده بود. 
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از   ریمثل ت مانیاش را بدهد  ا ی زبان دراز نیخواست جواب ا تا

اتاقش عقب نش به  کرد و ماهور هم    ینی چله کمان جدا شد و 

 ر کارش بازگشت. بدون توجه به پوالد به س

[۱۰.۰۹.۲۰ ۱۲:۰۳ ] 

 5۹_پارت#

انداخت.امروز کشش دعوا و مرافه   مانیبه در بسته اتاق ا  ی نگاه

دل ماهور را شکسته بود   یاندک  مانیبا او را نداشت چرا که اگر ا

از آن زخم خورده بود ضربات   ز یکه او قبال ن  ی ، پوالد با خنجر 

 بر قلب و احساسش وارد کرده بود. ی ن یمتعدد و خون

که از دست داده    ی اتاقش بازگشت و بدون توجه به جلسه ا  به

 نشست. یمبل ی بود رو
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به حد فاصل انگشت اشاره و    ی راستش را باال آورد و نگاه  دست

مثل   آنقدر  و  بود  افتاده  آنجا  ماهور  انداخت.اشک  شستش 

 ی جز اندک  ی ز یکرده بود تا عاقبت بخار شده و چ  هیصاحبش مو

 نمانده بود. یو نمک از آن باق ی شور

مسائل    شهیهم تمام  بر  خود  کنترل  قدرت  و  کامل  عقل  به 

م فهم  دی بال   ی اطرافش  هم  د یاما  نمپ  کی  ی رو  شهیدر    ی اشنه 

حت و  ا  یچرخد  و  کند  اشتباه  است  ممکن  هم   یبرا  نیپوالد 

همه باز بود    ی قابل باور بود اما در جبران به رو  ریخودش چقدر غ

کرد   یرا باز م  ن اگر هم بسته بود پوالد با جبر و اجبار آ  یو حت

تا دست دل ماهور را به دست دل خودش بدهد و هر دو را با هم 

احساسشان    ی به کوهنورد   یخوشبخت  ی ه  همراه کند و تا سر قل

تنها ماندن هر دو طرف   یاندک  ازمند یها ن  نیادامه دهند اما تمام ا

را درک کنند و از همه مهم   گرید  کیبود تا بهتر بتوانند رفتار  
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 نیزد تا کوچک تر   یماهور را شخم م  یخاک زندگ  دیاتر پوالد ب

از   یپنهان نباشد و مثل امروز رفتار نادرست  دشیمسائل هم از د

 خود نشان ندهد. 

شده    شهیگذشت و رفتار ماهور و پوالد سرد تر از هم  یها م  روز

بودند به کل    دهیباشگاه رفتن چ  ی که آن روز برا  ی بود.برنامه ا

مالقات   گرید   کیشد با    یفراموش شده بود و هر دو تا الزم نم

  نیا  لیها کسل تر بود و خود هم دل  روز  نیکردند.ماهور اما ا  ینم

 !   دیفهم یرا نم ی حوصلگ یب

 گشت.  یمحسن بود و داشت از شرکت به خانه باز م  نیماش در

 ماهور ؟ _

به چشمان    ینگاه  نهیمحسن از فکر خارج شد و از آ  ی صدا  با

 او انداخت.  اریهوش
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 بله ؟_

و همزمان   دییپا  ی را م  ی زیجلو چ  ی   نهیهمانطور که از آ  محسن

 در حال شماره گرفتن با تلفن همراهش بود پاسخ داد : 

ب   یم   بمونیداره تعق  ی کیفکر کنم  _ تا    ن ییپا  اری کنه ! سرتو  و 

 من نگفتم از جات تکون نخور.

[۱۲.۰۹.۲۰ ۱۱:۳4 ] 

 ۶۰_پارت#

 ی ون مشک  کی  دنیبه عقب انداخت و با د  یبا استرس نگاه  ماهور

 .دییگرا یصورتش از ترس به زرد  بزرگ ،

کرد که به    یاست اما فکرش را هم نم  یبودند کار خطرناک  گفته 

 . ندیایها به سراغش ب ی زود  نیا
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پرونده    کیپوالد ،    لی، دوست و وک   ل یشد که سه  یم  ی روز  چند

، به    ی درست کرده و آن را در مراجع قانون  ی گودرز  ی قطور برا

  یجرم گودرز  ی ممکن بود آشکار ساز  یعنیانداخته بود.  انیجر

دادن ماهور بخواهد    یگران تمام شده باشد و با گوشمال  شیبرا

 ؟!  ستشده ا یخطرناک ی نشان دهد وارد چه باز

پاسخ از بهمن وحشت کرد.حتما   یچند تماس ب  دنیبا د  محسن

سا  یاتفاق واسطه  به  او  و  ب  لنتیافتاده  همراهش  تلفن    ی بودن 

 ع مانده است.اطال

خالص شود ، پوالد   نی ماش  نیاگر از شر ا  ی داند که حت  یم  خوب

  شه یغفلت خونش را در ش  نیبه خاطر ا ایقضا نیا دنی بعد از شن

 کرده و به خورد خودش خواهد داد !



~ 188 ~ 
 

تماس   عیشد.سر  انینما  لیموبا  نیموقع نام بهمن در اسکر  همان

 لیخودشان موبا  نیفاصله ون تا ماش  یرا برقرار کرد و بعد از بررس

 را کنار گوشش قرار داد.

 الو؟ _

پ  بالفاصله گوشش  در  بهمن  بلند  شد    دیچ یعربده  باعث  و 

 را جمع کند.  شیشانه ها  یناخودآگاه کم

 احمق ؟  ید یکه جواب نم  یهست ی معلومه کدوم قبرستون_

 از محسن نماند و ادامه داد :  یپاسخ منتظر

 کنه ؟   یم بتونیتعق یکس_

بود که بهمن خونسرد    یخبر داشتند ! حتما موضوع مهم  پس

 کرد. یآتش جلز و ولز م ی چون اسپند داغ شده رو
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  ست یکه  انگار براش مهم ن   هیون مشک  هیآره پشت سرم هستن._

 . ادیرم بازم باهام م یتند تر م یشناخته بشه چون هر چ

ن_ مهم  براش  ا  ستیمعلومه  قصدشون    چنیبپ   نهیچون 

  د یگم محسن ، خوب حواستو جمع کن با  یم  یچ  نیجلوت.بب

 . میش  ی وگرنه بدبخت م یگمشون کن

[۱۲.۰۹.۲۰ ۱۱:۳4 ] 

 ۶۱_پارت#

 و با حرص گفت :   دیکوب نی فرمان ماش ی رو مشتش

خودتو  _ بهم.هبهمن  ن   یچ یبرسون  خودم  کجا   نای.ااوردمیبا  از 

 شد آخه؟ داشونیپ
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کردم که    ی رو چک م  ن یهستن.داشتم دورب  ی اسکندر  ی آدما_

تو زنگ زدم جواب    یهر چ  ی ول  نی افتادن دنبال ماش  دمید به 

 ! ی نداد

 کرد و ادامه داد :  یمکث

  ی ل یخ  نن یاگر ماهور رو بب   یول  نهی کنن پوالد تو ماش  ی فکر م_

 ابیسمتت.رد  ام یمن دارم م  یه.آقا هنوز خبر نداره ولش  یبد م

 که پشت فرمونه رو روشن کن تا برسم بهت. نی ماش

 و ادامه داد : دیکش یو لرزان قیعم  نفس

 !  هین یمراقب باش.ماهور امانت سنگ  یلیمحسن خ_

ب  نیا  دنیشن   با آ   دی ترس  شتریحرف  از  به صورت    ینگاه   نهیو 

 نگران و مضطرب ماهور انداخت. 
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و مهربان    بیپسر عج  نیکور باشد که متوجه خاص بودن ا  دیبا

 پوالد نشود ! ی دختران را داشت ، برا لیشما شتریکه ب

مراقبت از ماهور    یهر روزه پوالد برا  ی را از سفارش کردن ها  نیا

ماهور همه را   یبایبود و البته حق داشت چرا که روح ز  دهیفهم

نگاه کردن    ی کرد به جا  ی مجذوب خود کرده و آن ها را مجبور م

 !متفاوتش ، به روح و رفتارش دقت کنند   ی به صورت ، بدن و صدا

ه   تلفن بدون  برآمدگ  ی حرف  چیرا  و  که    یکوچک  اری بس  ی قطع 

 شده بود را لمس کرد. ه یتعب نیپشت فرمان ماش 

پول خوب  کارش اما  بود  البته که   یسخت و خطرناک  و  داشت 

بود چرا که با وجود ظاهر خشنش ، مرد   زیپوالد ن  دانیاز مر  یکی

دست کمکش را به   طیشرا  نی بود و در سخت تر   یپاک و درست

 کرد.  یداشت بلند م ازیهر کس که ن ی سو
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مد  به با  ونیپوالد  امروز  و  کوچک  د یبود  دزد  قلب    یمراقب  که 

با ترس در صندل  اکنون  و  را چپاول کرده  عقب    یپوالد خشن 

 گرفته بود باشد.  نییجمع شده و سرش را پا

داد و    یگاز فشار م  ی را رو  شی زد و همانطور که پا  یکج  لبخند

 گفت : 

  ی .حس ممیو بر  میرو جا بذار  نایتا زودتر ا  ریماهور خودتو بگ_

 !   یکن سیکنم قراره از ترس خودتو خ

 با حرص پاسخ داد : ماهور

 آخه.  رنمونی ؟ هر لحظه ممکنه بگ هیمحسن االن وقت شوخ_

از حد   ش یکرد ماهور ب  ی پاسخ داد چون حس م  ی بار جد  نیا

ها در چند سال    زیو گر  بیتعق  نیکه ا  یاست ، در حال  دهیترس



~ 193 ~ 
 

شده بود چرا که کار کردن کنار پوالد   ی محسن تکرار  ی برا  ریاخ

 رقم مشکالت همراه بود.  نیبا ا شهیهم

شه چون من  ینم  ی زیهم چ  رنمونیاگر بگ  ینگران نباش ! حت_

 پس نترس !  ادیمزاقبتم.بهمن هم داره با چند تا از بچه ها م

اما د   گفتنش بود  با سرعت    نیماش  کی  دنی با حرف آسان  که 

شد ناخودآگاه بند دلش را پاره   یم  کیبه آن ها نزد  ی سرسام آور

 کرد !  یم

وارد شد   ن یکه به عقب ماش  ی که با ضربه ا  دیبگو  ی زیچ  خواست

 یشاگرد خورد و مطمئن بود اگر از جنس  یصندل  یسرش به پشت

به   ی زیسخت تر از چرم نرم و منعطف ساخته شده بود اکنون چ

 نمانده بود. یباق  شی نام جمجمه برا
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  ن ی جلو ماش  شهیمحسن که از برخورد با ش  یزخم  ی به ابرو  ینگاه

 شده بود انداخت و گفت :  نیخون

  تیزی.حالت بده ! بزن کنار تا چادیمحسن ابروت داره خون م_

 نشده. 

ر   با قطرات  آرام  زیپشت دست  به  که  به سمت   یخون  ابرو  از 

بغل    نهیکردند را پاک کرد و همانطور که از آ  یپلکش حرکت م 

 را به آن ها دوخته بود پاسخ داد : نش یگنگاه خشم

 ماهور.  ری .فقط خودتو محکم بگستین ی زی نگران نباش چ_

  ی اش وارد شده بود ، سرش کم  یشانیکه به پ  ی خاطر ضربه ا   به

اندک  ی م  جیگ فقط  پس  نداشت  آمدن  کوتاه  قصد  اما    ی رفت 

بتواند ماش تا    ن یرا کنترل کند و هم  ن یسرعتش را کمتر کرد 
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 ی باعث شد ون به صورت مورب وسط جاده خلوت و البته جلو

 . اندازدیب  ریآن ها را گ ِیپارک کند و هر دو نشانی ماش

بلند که    ی چاقو  کیدر داشبورد را باز کرد و با سرعت    محسن

 رونیکوتاه بود را ب  ریشمش  کی هم    دیخنجر و شا  هیشب  ترشیب

 خشن به سمت ماهور برگشت.  ی و با حالت دیکش

  ی ؟ هر اتفاق  یفهم  ی.میش  ینم  ادهیعنوان پ  چیمنو ! به ه   نی بب_

 ماهور !   ی مون  یم نجای هم که افتاد هم

 و پاسخ داد :  دیرا در هم کش شیاخم ها ماهور

 شرفا ؟ یب نیوسط ا ی ؟ بذارم تنها بر هیمنظورت چ_

 :   دیبه ماهور توپ  ی با تند محسن

، تا    ادیاونجا بدتره پس سر جات بمون ماهور.بهمن داره م  ی ایب_

 ست !  نجایتو هم ی اون موقع جا
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شد و قبل از    ادهیپ  ن یبار بدون توجه به پاسخ ماهور از ماش  نیا

 هشدار را هم داد.  نیبستن در ، آخر

بازش نکن    یطیشرا  چیسر من قفل کن و تحت هدر رو پشت  _

 پسر .

 را بست.  نی و در ماش گفت

به محسن که با   یرا زد و نگاه  ی لرزان قفل مرکز  ی دست ها  با

 رفت ، انداخت. یآن چاقو به سمت ون م

ها  با مرد  تعداد  ماش   ییاسترس  از  با خشونت    یم   ادهیپ   نیکه 

 شدند را شمرد ! 

 داشتند !  زیاسلحه ننفر بودند و مسلما  5

 از آن ها توجه ماهور را به خود جلب کرد. یکی ظاهر
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پنهان   ی چشمش را پشت پارچه ا  کی  ییا یمانند دزدان در  درست

.با دقت حرکات ند یآن را بب   یخواست کس   یکرده بود و انگار نم

 خواست !   ی ارینظر گرفت و در دل از خدا  زیآن ها را ز

خطرناک بود اما نشان    ار یوضاع بسکه ا  نیپوزخند جلو رفت.با ا  با

 ! تر بود  نیاز مرگ سنگ   شیقلچماق ها برا  نیا  ی دادن ضعف جلو 

 پوالد ؟  یسگ خونگ ی ! چه طور نجاستیا یک  نیبه به بب _

لب    ی لبخند رو  ه یشب  یکش داد تا طرح  یپوزخندش را کم  تنها

 موفق نبود !  ادیشود.هر چند ز جادیا شیها

؟   یتا حالمو بپرس  ینی فقط منو بب  ی ؟ اومد  شی ؟ بق   ایخب س_

 رو االن بنال !  یبگ  یبعد از احوال پرس ی خوا  یکه م یاون

م_ سوراخ    یآقا  از  بگو  بهش  پس  بزنه  حرف  صاحابت  با  خواد 

 .رونیب  ادیموشش ب



~ 198 ~ 
 

از کلکل کردن   ی زد و جلو رفت.در حالت عاد  ی شخند یخشم ن  با

ب بحث  ن   ی و  اکنون  اما  بود  متنفر  کردن   ازیمورد  تلف  وقت  به 

به آن ها برساند وگرنه دست   را  بتواند خودش  بهمن  تا  داشت 

  ز یشد و ماهور ن  یالشخور تکه تکه م  ی سگ ها  نیا  انیتنها در م

 بد نبود !  اوشیس باکردن  ی باز  یافتاد ،  پس کم یبه خطر م

 شد و نگاهش را به تنها چشم سالمش دوخت.   کینزد  اوشیس  به

م  یلیخ_  ی کیاون    یکن  یم  قمیتشو  ی .دارایس   یزن  یحرف 

 !  ارمیچشمت رو هم واست با چاقو در ب 

  ی م  بیکه محسن را در حال حرف زدن با همان مرد عج  نیا  با

ا   دید به نظرش  تنها ظاهر قض  نیاما  بود و   هیسکون و آرامش 

 برد. یاش پ ه یفرض  یبعد به درست  قهیچند دق
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  ن یکه ماهور ا  دیکش  ی اد یکه محسن به او زد ، مرد فر  یحرف  با

دو مرد   تیاز حد دهانش متوجه شد و در نها  شی را از باز شدن ب

از جلو به او حمله   گریشدند و دو نفر د  کیاز پشت به محسن نزد

 کردند. 

تر بودن    ادیمحسن را محاصره کرده بودند اما با وجود ز  ونداخدا

کرد و ضرباتشان را    یچابک و ماهر عمل م  اریتعداد آن ها ، بس 

 کرد.  یدفع م ی با فرز

اتفاق  نگران نکند  ب  ی برا  یبود  به   افتدیمحسن  را  دستش  پس 

برد تا در را باز کند اما همان موقع تلفن همراهش   رهیسمت دستگ 

 زنگ خورد. 
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نم  پوالد  ! ول  یبود  م  ی دانست چرا  پناه    ی حس  او  به  اگر  کرد 

ها  ز یهمه چ  اوردیب لب  ، پس  را    ی درست خواهد شد  لرزانش 

 کلمه گفت.  کیتکان داد و تنها 

 پوالد ؟ _

روز ها ، متعجب   نیا  ی نامش از دهان گنجشک فرار   دنیشن   با

 لرزانش بود که بند دلش را پاره کرد. ی د اما صداش

 شده ؟  ی؟ چ هیچ_

ب   یقفل محسن  نگاهش شده    ریدو مرد اس  ی بازو ها  نی شد که 

 بود.

پ  کی  مرد به شق  یشانیچشم  را  و در   قهی اش  محسن چسباند 

چاقو  ی زیگوشش چ موقع  همان  و  کرد  زمزمه  را   ی را  بلندش 

 محسن فرو کرد.  دهی درون شکم ورز
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 :  دیبزرگ تر شد و با بهت نال چشمانش

  هیچشام کشتنش.  ی پوالد کمکمون کن ! محسنو کشتن...جلو_

 چاقو کردن تو شکمش پوالد... 

  ن ی چشم که به سمت ماش   کیهمان مرد    دنیموقع با د  همان

شدنش را   کیاز دستش افتاد و با استرس نزد  ی آمد ، گوش  یم

 تماشا کرد.

و   نیب  شهیاش هم  یزندگ بود  نوسان  در  و دختر  پسر  بعد  دو 

اکنون وقت خاموش شدن وجه حساس دخترانه اش بود.نه که  

تواند   ی، اما م  ستینترسد ، نه...چون ترس دست خود انسان ن

درونش پنهان کند و قدرت نداشته    ی آن را در گوشه کناره ها

 بگذارد !  شیاش را به نما
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  چیدر همش ه  ی شد.اخم ها  ادهیرا زد و پ  ی قفل مرکز  خودش

 با آن چهره معصوم و مظلوم نداشت.  ی تناسب

 و گفت :  دیماهور را کاو ی با دقت چهره  اوشیس

!    دایپ   یچ  نی بب_  هی  دمیشا  ای  فیپسر خوشکل و ظر  هیکردم 

 ه ی! رابطت به پوالد چ  ده یسرا لباس پوشدختر کوچولو که مثل پ

 خوشکله ؟ 

تمام بدنش را سست کرده بود.خواست   یپاسخ نداد.نگران  ماهور

راهش را    اوشیبه سمت جسم غرق در خون محسن برود اما س

 سد کرد و با پوزخند گفت : 

که با محسن    ید ی؟ د  ی بر  ی خوا  ی، زودم م  ی اومد  ریاوه اوه...د_

 ؟ یتو هم امتحان کن  ی چکار کردم.دوست دار
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در گوشش زمزمه    ی زیشد و چ  کینزد  اوشیاز مرد ها به س  یکی

 کرد.

و با نگاهش ماهور را وجب به وجب   دیدرخش  اوش یس  چشمان

 کرد.  یبررس

اون جوجه حسابدار _ تو  آمار گودرز  یهست  ی پس  به    ی که  رو 

 ی حمقتون هم اسم اسکندرا  لیو اون وک  ی پوالد داد ! تو لو داد 

 !  ی وسط ! بچه جون قبر خودتو کند دیرو کش

 ! را گفت و پشت به ماهور ، شروع به حرکت به سمت ون کرد  نیا

.مطمئنم آقا خوش حال    میبر  ی هم با خودمون م  نو یبچه ها ا_

 !   نهیموش فضول رو بب  نیشه اگر ا یم

 :  دیبلند پشت سرش راه افتاد و پرس ی از مرد ها با قدم ها یکی

 !  رهیم  یم  نجایا می ولش کن م؟اگری کن کاریتنه لش چ نیبا ا_
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 اش به سمت جسم مچاله شده از درد محسن بود.  اشاره

پ  ی نجوری.همنجایولش کن هم_ رو  پوالد   م ینکرد  دایهم چون 

 کشتمون.  یآقا م  میهم ببر نوی، اگر ا میش  یحتما بازخواست م

زندگنتوانس  ماهور کند.بحث  کنترل  را  انسان   کی  یت خودش 

، پس چرا مثل رها کردن   بود  تکه آشغال در وسط   کیوسط 

 کردند ؟!   یبا او رفتار م ابانیب

م_ هم  شما  برسون  یبه  ؟!  آدم  ممکنه    مارستانیب  دشیگن   !

 کنم.  ی...خواهش م رهیبم

 افت یبود که ماهور در  یبلند و گوش خراششان تنها پاسخ  خنده

 کرد.

  یتوجه به تقال   یرا گرفته بودند و ب  فشیظر  ی دو طرف بازوها  از

 . دندیکش یم  نیاو ، با خود به سمت ماش 
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گذشتند که دست    یمحسن م  نیراه از کنار جسم خون  انیم  در

شلوار ماهور را   ی لرزان و آغشته به خونش را بلند کرد و پارچه  

 محافظت از ماهور بود.  ی تالشش برا نیآخر نی.ادیکش

 ! مشکلتون...  د یولش کن_

 و ادامه داد : دیاز درد کش ی بلند قیشه

 !  دی بچه رو ول کن نیمشکلتون با پوالده.ا_

رحمانه    یب   نی نچنیگذاشت ا  یماهور از اشک برق زد ! نم  چشمان

ممکن بود    نگونهیامحسن را وسط جاده رها کنند ،    یجسم زخم

جانش را   مهیدهند و جسم ن   صیها نتوانند آن را تشخ  نی ماش

 خود له کنند !  ی ها کیالست ریز

 دهیلغز  شیانداخت و تظاهر کرد پا  نیزم  ی را از عمد رو  خودش

 خورده است !  نیو زم
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که کنار    ینیخون   ی ، چاقو  دینال  یم  ی که با درد ظاهر  همانطور

افتاده بود را برداشت و با سرعت ، خراش   نیزم   ی محسن ، رو

 کرد.  جادیاز مردان ا  یکی ی ساق پا ی رو  یقینسبتا عم

هش  اد یفر  ی صدا را  همه  به    اریدردناکش  خواستند  تا  و  کرد 

با سرعت کنار آن ها    اهی بزرگ س  ن یببرند دو ماش  ورشیسمتش  

بلند شد و از هر   شانیها  کیکه دود از الست  ی ترمز کردند ، جور

 شدند.  ادهیمرد پ 4کدام 

 .دیتفنگ به دست به سمتشان دو بهمن

و به    دیپر  نیبهمن و دار و دسته اش داخل ماش  دنیبا د  اوشیس

همه دستور داد ، هر چه زودتر سوار شوند تا بتوانند از مهلکه  

عمرشان را در    هیبق   دیافتادند ، با  یم   ریفرار کنند چرا که اگر گ

 ی را نم  یکردند.پوالد هرگز کس  یزندان آب خنک نوش جان م
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 شانیبرا  ی نان و آب دار   ی ، پرونده ها  لشیکشت اما با کمک وک

طرفه اشان   کی  ی ها  طیشد تا بل   یکرد و مطمئن م  ی درست م

 رزرو شود !  شانیبرا یبه زندان به درست 

 :د یرا در دست گرفت و نال  شیکنار محسن نشست.دست ها  ماهور

 نیتو ا  دمی من بود ! تو رو خدا نخواب باشه ؟ شن  ریهمش تقص_

  ی ، ول  یش  یهوش م  یو ب   یکن  یضعف م  ادیز  ی ز یاوضاع از خونر

 محسن تو رو خدا نخواب ! باشه ؟ 

 زد و زمزمه کرد :  یرمق یلبخند ب  محسن

 نکن !  هیگر نقدریدم نخوابم تو هم مث دخترا ا  ی باشه... قول م_

[۱5.۰۹.۲۰ ۱۲:55 ] 

 ۶۷_پارت#
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محسن   یدست   با صورت  از  چشم   ، داد  تکان  را  اش  شانه  که 

 برداشت و به عقب برگشت. 

از  یکینبود چرا که قبال گفته بود   دیبود ! آنچنان هم بع شاهرخ

 نگهبانان خانه پوالد است.

 رسه.نگران نباش !  یاورژانس داره م میماهور بلند شو.زنگ زد_

خورد ، دستانش را    یماهور از کنار محسن تکان نم  دید  یوقت

 بلندش کرد. نیزم ی از رو ی گرفت و به آرام

  ش ی پ  قه یشد تا چند دق  یشده بود.باورش نم  ن یسنگ   جسمش

 در حال رخ دادن بوده است !  یچه اتفاقات

بازش   مهیبه چشمان ن  یو نگاه  دیبه سمت محسن چرخ  دوباره

 انداخت.
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ها را به دنبال آن ون فرستاده و خود کنار   نیاز ماش  یکی  بهمن

خود قرار داد    ی پاها  ی زانو زده بود.سرش را رو   نیزم  ی محسن رو

 و گفت : 

 باش !  اریرسن باشه ؟ هوش ی م گهید کمیمحسن داداش ، تا _

 :  دیو نال  دیکش یپوف

 خوابم.  ی، نم دی نترس_

که کنارشان ترمز    ین یماش  ی ها  کیالست  غیاورژانس و ج  ی صدا

 . دیرس نیکرده بود با هم به گوش حاضر

آمدند.چشمان پوالد سلول    یبا عجله به سمتشان م  مانیو ا  پوالد

بدن   سلول  م  اریبه  رصد  پ  ییکرد.گو  ی را  دنبال  کردن   دایبه 

کرد.به    ی م  یبا دقت او را بررس   نی نچنیدر بدن او بود که ا  یزخم
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رس  ماهور  اشک  در  غرق  دق  دیچشمان  چند  گذشته    ی   قهی و 

 مرور شد !  شیبرا

  ی تلفن را قطع کرده بود ، حس م  یحرف  چیماهور بدون ه  یوقت

تواند خود را آزاد کرده    یدر قفس که نم  ی کرد همچون پرنده ا

  ریاس  ی خبر  یاز ب   یجفتش بشتابد ، در قفس بزرگ  ی اریو به  

نگهبان نبود    کی او تنها    ی محسن که برا  نیشده است و همچن

کرده بود   یزندگرا در کنارش    ی دوست ، چند سال   کیبلکه مثل  

 بود ! ، در خطر 

  دن یخواستار شن  هیکه قلبش هر لحظه با گر  ی کلمه ا   یآرام  به

 . دی هم نشن مانیا یکه حت ی پاسخش بود را لب زد ، جور

 ؟ یخوب_
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ماهور صدا  و که  بود  بگو  ای  دهیرا شن  شیجالب  است    م ییبهتر 

سوالش را از چشمانش خوانده بود که سرش را به نشانه مثبت  

 یبرانکارد حمل م  ی تکان داد و به سمت محسن که داشت رو

 . دیشد چرخ

 اد یدر آمد و تازه به    ی، از خشک  گریبرگشتن ماهور به سمت د  با

نشان    دیبا  یافتاده است و چه عکس العمل  یآورد که چه اتفاقات

 دهد ! 

[۱5.۰۹.۲۰ ۱۲:55 ] 
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را هم در پرونده    ی اسکندر  ی دستور داده بود پا   لی به سه  یوقت

وسط بکشد ، حدس زدن اتفاقات امروز ، چندان سخت    ییپولشو

 . دی رس یبه نظر نم
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  ی خاصش ، او را مجبور م  تیمطمئن بود که شخص   نیاز ا  تنها

جواب    یرا ب  گرانیبد د  ی خوب و نه کار ها  ی ها  ی کرد نه کار

 نگذارد ! 

برا  پس اسکندر  یحتما  و   ی سروش  به  جبران    اوشیس  ژهیو 

 خواهد کرد !

شد.نگاه معنادارش را به چشمان خسته و درد    ک یمحسن نزد  به

، خم شد و لب    رانهیحرکت غافلگ   کی  یاش دوخت و ط  دهید

 شده از عرق درد و ضعف او فشرد !  سیخ  یشانی پ  ی را رو  شیها

مرد.. _ نمممنونم  تر  ی دون  ی.خودت  خاص   ، امروز  آدم   نیاما 

 . ی منو نجات داد  یزندگ

به او نگاه    ریمتح  زین  هیتنها محسن خشک شده بود بلکه بق   نه

 کردند.  یم
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از  نانیکه اطم ی در هم کرد و با تسلط ، طور یرا کم  شیابروها

کرد ، کنار گوش محسن زمزمه    یتراوش م  شیتک تک کلمه ها

 کرد :

 دم مگه نه؟  یکارشونو م نیکه جواب ا  یدون یم_

ماش  همانطور را درون  با    یم   نیکه جسم دردمندش  گذاشتند 

 صورت جمع شده از درد گفت : 

 مطمئنم آقا ! _

 صورتش نقش بست.  ی رو تیاز رضا ی لبخند

م _ رو  ا  یبهمن  ب   نجایفرسم  باهات  ماشادیتا  با    ن ی.خودمم 

 !  امیتتون م پش

گردو بزرگ   کیبه ماهور که همچنان چشمانش به اندازه    سپس 

 شده بود نگاه کرد و گفت : 
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 تا...  ی خوا یخونه ؟ اگر م ی بر  ای مارستانیب ی ایب ی خوا یم_

 کلمات ، به طور کامل از دهان پوالد خارج شوند.  نگذاشت 

 . مارستانیب  امینه منم م _

که از پشت تلفن ، در حال گزارش دادن    مانیاز صدا زدن ا  بعد

 حرکت کردند.  مارستانیبود ، به سمت ب  لیبه سه  دیاتفاقات جد

راه ، هر سه ساکت بودند و هر کس در باتالق افکار خودش    در

  ن یتر در ا  قیگذشت ، عم   یم  شتریزد اما هر چه ب  یدست و پا م

 رفت !  یباتالق فرو م

[۱5.۰۹.۲۰ ۱۲:5۶ ] 
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اتاق  می ن  بایتقر که محسن در آن جا   یساعت بود که پشت در 

ا  یم  نهیمعا ا  ستادهی شد  نه تنها آرام   نیبودند.در  ، پوالد  زمان 
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با   شهیدانست که مثل هم  ینشده بود ، بلکه خودش را موظف م

 را با دستان خودش مجازات کند !  اوشیقانون جلو نرود و س

ا  ستادهیا  ی کنار با  و  م   مانیبود  نقشه  تند  ا  د یکش  ی تند    ن یو 

تر شود.اگر پوالد هم    یباعث شده بود ، ماهور کم حوصله عصب

 بود ؟! اوشی آن ها و س انیم یکرد چه تفاوت ی عمل م نگونهیا

سه   همان ها   زین  لی موقع  قدم  آمد.مثل    ی با  به سمتشان  بلند 

در    ی خاص  یو جذاب بود اما شتاب زدگ  دهیاتو کش  ار یبس  شهیهم

خود   ی داد ، خبر نقشه ها  ی شد که نشان م  یرفتارش مشاهده م

 است !  دهیاو هم رس ی مختار پوالد به گوش ها

 و گفت :  ستادیماهور ، از حرکت ا دنید با

 ؟  یاتفاق افتاد ! تو خوب  نیمتاسفم که ا_
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اما محسن چه ؟ هنوز خبر  او بود  او در  ی خوب  نکرده   افتیاز 

  ی را از قدم ها  نیشد.ا  ی م  یبودند و پوالد هم کم کم داشت عصب

 . دی رفت ، فهم یم ی پوش دیشتابانش که به سمت پرستار سف 

 را از آن ها گرفت و گفت :  نگاهش

به    قی.زخمش عمستیاز محسن ن  ی هنوز خبر  ی من خوبم ول_

 !   دیرس ینظر م

خاطر   نانیدست راستش را بر شانه ماهور گذاشت و با اطم  لیسه

 یکه درد کوچک  زانیبود و به همان م  ی فشرد.دستانش قو  یکم

در سراسر    زیخاطر را ن  نانیکرد ، اطم  یرا در شانه اش پخش م

 کرد. یم جادیبدن ا

 حرفا ست.  ن یتر از ا ی قو یل یشه پسر...محسن خ یخوب م_
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خط و   ی کس  ی برا  یپوالد که داشت از پشت گوش  ادیفر  ی صدا  با

 . دندیهر دو با عجله به سمتش دو  دیکش  ینشان م

 با اخم زمزمه کرد : لی راه ، سه  نیب در

 ده.مثل روز برام روشنه !  یآخرش منو سکته م  نیا_

بودند    دنشیمنتظر رس  قیدقا  نی که در تمام ا  ی موقع دکتر   همان

 شد.  کی، به آن ها نزد

ب  لشیموبا  پوالد ها  ی را  به حرف  ، خاموش   ی توجه  مخاطبش 

 کرد و با سرعت به سمت دکتر رفت ! 

 شد ؟ بهتره ؟ یچ_

موها  مرد ز  د یسف  ی که  از سن  نشان  اش  شا  ادیشده  هم    دیو 

 بود ، پاسخ داد :  یدر طب و پزشک  ادشیتجربه ز
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بوده اما خدا رو شکر به خاطر انقباض عضالت    یزخم پر قدرت_

نتونسته خ  ، انجام شده  ورود چاقو  موقع  که  به    یلیشکمشون 

از   بیبدن آس  یاصل  ی اعضا بود جونشونو  برسونه وگرنه ممکن 

 دست بدن ! 

 با بهت گفت :  ماهور

 ؟ هی؟ منظورتون از انقباض چ یچ یعنی_

با دقت به صورت خاص ماهور نگاه کرد و بعد از    هیچند ثان  دکتر

 پاسخ داد : ی مکث کوتاه

زنم ورزش   یبا توجه به قدرت عضالت بدنشون ، من حدس م_

بهشون بوده !    یکمک بزرگ  نی دن و ا   یانجام م  ینی سنگ  ی ها

م  غهیت  یوقت بدنشون  وارد  داشته  ا  یچاقو   ، زودتر   شونیشده 

واقع چاقو و در  از حد    ادینتونسته ز  شکمش رو منقبض کرده 
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م خوب  حالشون  استراحت  روز  چند  شه.با  نگ  یداخل    رانشه 

 .   دینباش 

  یسرخ و آماده    یکه تا آن لحظه ، درست مانند پوالد آتش  بهمن

 زد و گفت :  یقیانفجار بود لبخند عم

ا_ اش  نجات   نهیخالصه  خودشو  جون  پدرسوخته  محسن  که 

 داده.درسته دکتر ؟

چشمانش را جا به   ی رو   فیظر  نکی ع  یو با خستگ  دیخند  مرد

 جا کرد.

خودشونو آماده ضربه کرده بودن    ی اری.با هوش نطورهی هم  قایدق_

 !   ننینب  بیآس ادیباعث شده که ز نیو ا
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ها  قیعم  نفس  لبخند  روان   ییو  و  روح  آرامش  از  نشان  که 

ا دق  نیمضطرب  نوش   قه یچند  مصداق   ،  وانیل  کی  دنیداشت 

 نور آفتاب داغ جنوب بود ! ری، ز موی شربت خنک آبل

[۱۶.۰۹.۲۰ ۰۳:۱5 ] 

 ۷۰_پارت#

قوس  کمرش و  کش  خشک  یرا  از  و  ا  یداد  ناله   ی عضالتش 

، به خانواده اش    یکرد.وقت از حال محسن مطمئن شده بودند 

به    زین  هیداده بودند.بق   حیتماس گرفته و اوضاع را به آن ها توض

 کنند.  یدگیرس شانیخانه رفتند تا به کارها

خسته بود اما اتفاقات امروز ،  خواب راحت را از او    اریبس   ماهور

  یکرد با فشردن پلک ها  یم ی به غارت برده بودند و هر چه سع
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  هوده یب  شیاستراحت کند ؛ باز هم تالش ها  یدردناکش ، اندک 

 شد.  یواقع م

 دا از جا برخاست. را کنار زد و بدون سر و ص شیپتو

  ده یآرم  نیزم  یبه مادرش که مثل هر شب در کنارش رو  ابتدا

تخت مناسب    کی ،    دیحقوق جد  افتیبعد از در  دی بود ، نگاه کرد.با

مثل    گریمادر ، د  ی کرد چرا که زانو ها  یم  ی داریمادر خر  ی برا

رو برخاستن  و  نشستن  و  نبودند  توانا   ش یبرا  نیزم  ی گذشته 

 راحت نبود. 

کوچک وجود داشت که توسط    اریخانه تنها دو اتاق بس  نیا  در

 و آسا اشغال شده بودند.  اریمه
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و در   دند یخواب  ی و مادرش هر دو در سالن کوچک خانه م  ماهور

ار تخت شد آن را کن  یتخت مادر نداشتند اما م  ی برا   ییواقع جا

 آسا جا داد. 

پتو  به و  رفت  آسا  اتاق  م  شیسمت  از  و    دی سف  ی پاها  انیرا 

  د یبدخواب بود و در طول شب با  شهی.همدیکش  رونیب  فشیظر

ز  از  را  پتو  مرتبه  پا  ریچند  و  رو  دهیکش  رونیب  شیدست   ی و 

 سرما بخورد.  فشیکردند تا مبادا جسم ضع  یبدنش مرتب م

اطرافش را    ی بلندش تمام فضا   ی بود و موها  دهیشکم خواب  ی رو

اش   یت یبالشت طرح ک  ی پر کرده بود.سمت چپ صورتش را رو 

  ی منظم  ی بازش نفس ها  مهین   ی لب ها  ان یخوابانده بود و از م

بود پس    یکردن دل ماهور کاف  ییهوا  ی منظره برا  نی.ادیکش  یم

گونه   ی شاخه رز ، رو   کی  ی گلبرگ ها  یرا به نرم  شی، لب ها
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  ی ق یگذاشت و با لذت چشمانش را بست.بعد از نفس عم  راستش

 کج کرد.  اری بار راهش را به سمت اتاق مه نیاز جا برخاست ا

لباس    دنیاز پوش  یکرد.از کودک  یآرام  ی خنده    اریمه  دنید  با

را از تن    شیلباس ها   یبه هنگام خواب متنفر بود و اکثرا تمام

 رفت.  یپتو م ریو برهنه به ز د یکش  یم رونیب

همه   نیتر از همه ، رفتار ماهرخ بود که با وجود گذشتن ا جالب

، باز هم هر روز صبح با    ار یاش به عنوان مادر مه  یسال از زندگ

پرت م  یحواس  د  ی داخل  از  بعد  و  و   دنیشد  آنقدر خودش  او 

با    اریمه   ی کرد تا عاقبت ، صدا  یرا لعنت م   اریمه ، باال رود و 

 دهد. انیپا را ی کراربحث ت نی بلند ، ا ی ادیفر

  هینشاند.پس از چند ثان  اریمه  یشانیپ  ی رو  ی شد و بوسه ا   خم

 ی ماندن به صورت غرق در خوابش ، از اتاق خارج شد.فضا رهیخ
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داشت ، پس    ی شتریب  ژنیبه اکس  ازیبود.ن   نیخانه گرفته و سنگ

 حالش را بهتر کند.  یتوانست کم ینشستن کنار حوض آب م

 را درون آب خنک فرو کرد. شیحوض نشست و پاها لب

است اما در آن لحظه    دهیآمد شاهرخ را به همراه بهمن د  ادشی

به وجود شاهرخ   یآنقدر فکرش مشوش و مشغول بود که توجه

 اش ، در مهلکه نداشت.  ی می، دوست صم

را کنار گوشش قرار داد و منتظر    لیرخ را گرفت.موباشاه  شماره

  ی از پشت گوش   شیصدا  هیوصل شدن تماس ماند.بعد از چند ثان 

 شد.  دهیشن

 الو؟ _

 ؟ یسالم چه طور_
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بودن   داری شب گذشته و ب  مهیبه ساعت انداخت.از ن  ینگاه   شاهرخ

 بود.  بی عج  اریماهور بس

 ؟  ی داریخوبم داداش.چه خبر ؟ چرا ب_

د_ اونجا  صحبت    نقدریا  دمت ی امروز  نشد  بود  خراب  اوضاع 

 .شاهرخ ؟می کن

 بله؟_

 کرد سوالش را محتاطانه بپرسد.  یو سع دیکش  یقیعم  نفس

 خواد ؟   یهم م ی ا گهید  زی، چ یاز نگهبان  ریآقا ازتون غ_

 متوجه سوال ماهور نشد و زمزمه کرد :  شاهرخ

 ؟ یزن  یحرف نم می؟ چرا مستق هیمنظورت چ_

 و پاسخ داد : دیسیل یرا به آرام شیها لب
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  ب یآس  یبه کس  ای  دیرو بکش  یپوالد تا حاال ازتون خواسته کس _

 ؟  دیبرسون 

ا  ییابرو  شاهرخ انداخت.تا حاال  نگرفته   ی دستور  نینچنیباال  را 

 بود اما اکنون... 

کمتر از قتل نبود    ی زیبود ، چ  دهیچ  اوشیس  ی که برا   ی ا  برنامه

 مم به انجامش بود. ، پوالد مص نباریاما ا

فرستاده    اوشیساعت گذشته ، تمام افرادش را به دنبال س   چند

کند اما مردک همچون    هیبود تا هر چه زودتر حسابش را با او تصف

باق  ینشان  چی، ه  ایقطره آب گم شده در در نگذاشته    یاز خود 

 ! بود

  ی نه اما م  ایموضوع به ماهور درست است    نیدانست گفتن ا  ینم

جز شر و دردسر نخواهد   ی زیپوالد ، چ  ی نقشه برا  ن یدانست که ا
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، چند بار گوشزد کرده بود اما مرغ    ز ین  لش یرا وک  نیداشت و ا

 شد !   ی نم  ادهی پ  طانیوجه از خر ش  چیپا داشت و به ه   کیپوالد  

در    دیشن   یمسئله را م  نی، اشتباه بودن ا  ی ادیاگر از افراد ز  دیشا

برنامه   فی شروع به تعر دیام نی کرد.با ا یم جادی ا  ی ریینظرش تغ

 پوالد کرد.  ی ها

شد و در آخر تحملش تمام   یدهانش هر لحظه باز تر م   ماهور

 گفت :  ی نسبتا بلند ی شد و با صدا

 خواد کورش کنه ؟  یپوالد م یعنی ؟یییچ_

 و گفت :  دی کش یقی نفس عم شاهرخ

اون   دیگفت با  یکه داشت به بهمن م   دمی من از پشت در شن_

  ی غلطا نکنه.حاال نم   نیاز ا  گهیچشمش رو هم کور کنن تا د  یکی
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رو از  همچ   ایبود    ت یعصبان  ی دونم حرفش  ا  نیواقعا   ی برنامه 

 داره.

 نداشت اما...  ی رابطه ا چیبا پوالد ه او

 چه ؟! اما

که    ی خاطر  نانیامروز پوالد چه بود ؟ احساس اطم  ی ها  ینگران

 خودش نسبت به او داشت چه بود ؟

سرد و خشک شده بود    اری، روابطشان بس  یاز آن بوسه لعنت  بعد

مشکل بروز  محض  به  آباد    ی برا  یاما  کجا  نا  از  پوالد   ، ماهور 

 ؟!   یکرد ! اتفاق یم آن را حل یاتفاق یلیشد و خ  یم شیدایپ

توجه  نیا یداشت اما احمق نه ! معن ی روح پاک و ساده ا ماهور

 توانست باشد.  یم  زیها تنها دو چ
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بود و    دهیکرد  رس  یکه اراده م  زیاش به هر چ  یدر زندگ  پوالد

برا ماهور  جانب  از  شدن  زده  ا  شیپس  و  شده  تمام   ن یگران 

 چالش بزرگ کرده بود.  کیبه  لیپوالد ، تبد ی موضوع را برا

 نیدانست ا  یاما نم   دیرس  یدرست به نظر م  ی اد یز  هیفرض  نیا

رو  ی ها  ونیش عجز  با  که  قلبش  ا  ی دردناک  بودن    نیاشتباه 

 توانست درست باشد ؟!  یکرد ، چقدر م یم ی مسئله پافشار

منتظر ظهور    طنتیو با ش  دیپسند  یم   شتریدوم را ب  ه یفرض  قلبش

 در ذهن ماهور بود. نشی ریشدن افکار ش

 مانند ماهور خاص بود !   زیپوالد ن دیبود که شا نیدوم ا هیفرض

 ی مردم تفاوت بزرگ  هیبلکه از لحاظ روح با بق  یاز لحاظ جسم   نه

 داشت.
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نسبت به ماهور نداشت و با او   یبی گاه رفتار زشت و عج  چیه  او

که با از دست    ی د اما بوسه اکر  یرفتار م  ی انسان عاد  کیمثل  

 یها  ایبود تمام رو  ده یماهور چ  ی دادن کنترل خود ، از لب ها

 برده بود. نیرنگ ماهور را از ب یو صورت یپوست ریز

  ی که م  یعشق  ی برا  ی پرداز   ایاتفاق ماهور شروع به رو  نیاز ا  قبل

نت به  بوسه لعنت  جهیتوانست  اما آن  بود  ، کرده  همان   یبرسد  

شعله کوچک عالقه را هم در دل ماهور خاموش کرده بود.اما اگر  

 نسبت به او داشته باشد چه ؟!  یپوالد واقعا حس خاص

ش   قلبش س  طنتیبا  به  را  خود  تر  کوب   نهیمحکم  و    دیماهور 

عبوس    یرا اعالم کرد اما عقلش چه ؟ عقلش با حالت  تشیرضا

  ی قلبش نگاه م  ی بود و با پوزخند به تقال  ستادهی ا  نهیه س دست ب

رفتار    نیکرد ، ا  ی به ماهور ثابت م  ی منطق  لیکرد و تند تند با دال 

به   نسبت  او  عشق  دهنده  نشان  فکر   ستی ن    ماهورپوالد  بلکه 
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 ریانگ  جانیه  ی باز  کیبه    لیبودن ماهور ، او را تبد  یافتن یدست ن

 کرده است. 

 درست بود ؟ کدام

او    ی شاهرخ به خودش آمد و حواسش را به حرف ها  ی صدا  با

 داد. 

 ؟  کهیمرت یکن  ی م ریس  ایمعلومه تو کدوم دن_

 .شاهرخ ؟نجامیهم_

  یدهان باز شده اش ، آوا   انیو از م   دیکش  ی ا  ازهیخم  ی خستگ  با

 همان بله بود.  ی ناخارج شد که به مع یمبهم

مرده شورتو ببرن.بذار دهنت که بسته شد حرف بزن.حالمو به _

 ! ی هم زد

 کرد. شتر یرا ب تش یشاهرخ عصبان  خنده
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 ؟ی خند یم یزهر مار.االن از چ_

کرد ، خنده اش را جمع و جور کند و بعد از چند    یسع  شاهرخ

 گفت :  یبا مهربان  هیثان

 ؟  ی شد یعصبان ی نجوریفکرتو مشغول کرده که ا یجانم ؟ چ_

پر پشتش مشت کرد و با چشمانش   ی آزادش را درون موها  دست

  ی م  دیستاده پر نور ، وجب کرد.چه با  کی  افتنی  ی آسمان را برا

 گفت ؟! 

شک داشتن به حس پوالد    ایگفت    یقلبش م  یی پروا  یب  نیا   از

 ؟   ریاتفاقات اخ ی اش برا یاز نگران ایو 

 نگران ؟ خب معلوم است.به خاطر محسن ...   چرا

 بود !  یبود.طفره رفتن کاف  اشتباه 



~ 233 ~ 
 

خطرناک پوالد بود که درِ دردسر و    ی اش بابت نقشه ها  ینگران

وسط به    نیکرد.نگران بود که ا  ی پوالد باز م  ی مشکل را به رو

 . افتندیخودشان به دردسر ب شتریکردن ، ب یتالف ی جا

 پوالد بود ! نگران م ییاست بگو بهتر

 و گفت :  دیکش یپوف

 درست کنه ؟ ی خودش دردسر ی ممکنه برا_

 ؟ دیپرس ی با خونسرد شاهرخ

 دردسر درست کنه ؟ یک_

با    نگونه یا  ی، کس  ی که در مواقع استرس و اعصاب خورد  نیا  از

 خورد. یصحبت کند ، حرص م یال یخیآرامش و ب

 . یخواد گوش کن ی. نمست یبرو گمشو ! اصال حواست به من ن_

 با تعجب گفت :  شاهرخ
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  ی کن   یم  ی نطوریکه ا  ی نگران  ی زیچ  هیچته ماهور ؟ معلومه از  _

! 

خودش    ی کارو بکنه و برا  نیگم ممکنه پوالد واقعا ا  یدارم م_

 دردسر درست کنه ؟

چه ؟ اصال به ماهور چه   یعنیاز قبل هم متعجب تر بود.  شاهرخ

 ؟  دیکوب یم واریو دخود را به در  نگونهیداشت که ا یربط

 ؟ یبه تو چه ؟ هان ؟ تو فضول_

 به خودش فرستاد و گفت :   یلعنت

  ی که دارم براش کار م  یخواستم بدونم کس  ی! فقط م   یچیه_

  نطور ینه ؟ اگه ا  ا یرو بکشه    ی؟! ممکنه کس  هیکنم چه طور آدم 

 کنم.  ی خالفکار کار م ه ی شی؟ انگار من دارم پ یباشه چ

 و خالف ؟   پوالد



~ 235 ~ 
 

اش استفاده    یپوشاندن حس نگران   ی موضوع برا  نیبود از ا  مجبور

 ی لی، خ  شرفیکند وگرنه خدا شاهد بود که کشتن آن مردک ب

 هم ثواب داشت !

 پاسخ داد : یمتوجه منظور ماهور شد ، با نفس راحت یوقت

که چند ساله    یینگهبانا  یدون  ی! م   ایهست  ی ا  وونهیچه آدم د _

،   ریکنن ، چقدر دوسش دارن ؟ آقا بهشون بگه بم  یبراش کار م

.قبول  هیچه آدم کار درست  دمی مدت فهم  نیگن.منم تو ا  ینه نم

ازش کمک    یهر ک   یزنه ول  یهم غر م   یلیدارم که بداخالقه و خ

کشتن هم ، راستش من    اظممکنه بهش نه بگه.از لح  ر یبخواد ، غ

کردم و گفتن تا حاال   قیتحق  یل یکار کنم خ  امی که ب  نیقبل از ا

 یو گوشمال  ی نداده.دعوا و کتک کار  ی دستور  نی وقت همچ  چیه

آقا ازشون مدرک   نقدریکشتن نه ! همونا رو هم گفتن ا  یبوده ، ول
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تونن    یهم نم  یمشکل  چیه مجبورن دهنشونو ببندن و هداره ک

 بسازن.

  ی کردن ستاره    دایپوالد زد و با پ   یمردانگ  دنیاز شن   ی لبخند

 با همان لبخند گفت :  یچشمک زن بزرگ

 مگه نه ؟  هیمعلومه مرد خوب_

 حواس پاسخ داد : یهم ب شاهرخ

 ی بار ، مثل دفعه ها  نیدونم چرا ا  ی مرده ! فقط نم  یلیآره خ_

گرده !   یدردسر م  یکنه و سرش پ  ینم  کسرهی قبل ، کار طرفو  

بساز و قال   نی پرونده سنگ  هیبابا با قانون که راحت تر و بهتره. 

م  هیقض حدس  بکن.البته  خ  یرو  براش  محسن  مهم    یلیزنم 

کردم.به دقت  رفتاراشون  به  بار  ب  منباشه.چند  محسن    شتریو 

 ا هستن. دست راست و چپ آق هیشب
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زل    ماهور نارنج  درخت  به  و  برداشت  ستاره  از  را  نگاهش 

کتک   کیخواست آن مردک تک چشم ،    یزد.خودش هم دلش م

مفصل بخورد اما کور کردن نه ! صحنه فرو رفتن چاقو در شکم 

 اعصاب خورد کن بود که لبخندش را جمع کرد.  ی ادیمحسن ز

از همه   ی چه طور  ی دیشاهرخ ؟ حقشه ! ند  هیچ  ی دون  یاصال م_

 طرف گرفتنش و چاقو کردن تو شکمش ! حقشه به خدا.

 !  یالش کهی قبول دارم.مرت_

مف  گپ اما  اطالعات  دشانیمفصل  کردن  بدل  و  رد  درباره    یبا 

اما لبخند ماهور دوباره قصد    دیرس  انیبه پا  ی و اسکندر  ی گودرز

گرفت اما عاقبت با    لب ها را  یدگیکش  ی بازگشتن کرده بود.جلو

،   بایز  ی و طرح لبخند  دندیخود را به سمت گونه ها کش  ی لجباز

 صورتش نشاندند.  ی رو
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وجود داشت که قصد    زیامکان ن  نیبود ، پس ا  یمرد خوب  پوالد

وسط    یحس واقع  کی  ی پا  یدادن ماهور را نداشته و حت   ی باز

 باشد. 

اخراج شده و کارمند    ی گودرز  ی از پاساژ برگشته بود.از وقت  تازه

او شده بود ، حساب    نیگزیهم جوان بود ، جا  اریکه بس  ی دیجد

 تحت کنترل بود.  زینداشت و همه چ یها مشکل چندان 

به سمت    که به در اتاقش خورد از جا برخاست و  ی تقه ا  ی صدا  با

 در رفت.

در برابر مهمان متواضع باشد.هر    دیگرفته بود ، با  ادی  یکودک  از

 مهمان او بود مگر نه ؟!  بایشد ، تقر یاتاق وارد م نیکس به ا

 زد. ی ، با تعجب لبخند مانیو ا لیسه دنیرا باز کرد و با د در

 سالم._
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،    یزدند و بعد از احوال پرس  ی رفتار ماهور لبخند   دنیدو با د  هر

 ماهور قرار داشت ، نشستند.  ز یم ی که جلو ییها یصندل ی رو

 نیو دارچ  ی که مادر هر روز صبح آن را با چا  یفالسک کوچک  از

، به ماهور   یکشمش   ی ظرف ، پر از کلوچه ها  کیپر کرده و با  

 پر کرد. ی را از چا  ی بار مصرف کاغذ کی وانیداد ، سه ل یم

 گذاشت و با لبخند گفت.  ریم ی ا مقابلشان ، روها ر وانیل

 . دیبساز نیامکانات کم بود.فعال با هم دیببخش_

 گفت :  مانیباال انداخت و با خنده به ا ییابرو لیسه

 .هیسراغ مهر می.برمانیا دمیعروس رو پسند _

 و پاسخ داد. دیبلند خند ی با صدا مانیا

  ش ی پ  ای هم زده.اصال ماهور ب  نیهم داره المصب.دارچ  ییچه بو_

 دونه.  یمردک قدرتو نم نیخودم.ا
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را رو  دیخجالت زده خند  ماهور   یو همانطور که ظرف کلوچه 

 گذاشت ، گفت :  ی م زیم

ها  د ینکن  تمیاذ_ صبح  خوراک  ه ی.مامانم  از  پر  ده    یم  یکوله 

 ذاره.  ی و ناهار م هیکه تغذ میبهم.انگار بچه مدرسه ا

کلوچه   کیبه ظرف انداخت و همانطور که    یبا لبخند نگاه  مانیا

 داشت ، گفت :  یبر م

م_ را  همه  نکنه.االن  درد  غذاتو چک  میخور  یدستشون  .ظرف 

  ی که بودم ، بعد از مدرسه مامانم خوراک   ییکنن ؟ آخه ابتدا  ینم

 زد.  یکرد ، اگر نخورده بودم تا دو روز غر م یهامو چک م

 پاسخ داد :  ی و ماهور هم با لبخند شرم زده ا   دی بلند خند  ل یسه

ابتدا  فتونیظر  هیکنا_ بچه  ول  ییبه  گرفتم  رو  نه چک    یبودنم 

 کنه.  ینم
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زد و همزمان   یبه کلوچه درون دستش م   ی طور که گاز  همان

 کرد ، پاسخ داد : یم کیرا به دهانش نزد ی چا وانیل

 .ی هست ی بچه باهوش  ادیخوشم م_

دق   بعد چند  نوش  قهیاز  حال  در  شوخ  ی چا  دنیکه  کردن   یو 

 یقرار داد و با لحن  زیم  ی شده را رو  یخال  وانی ل   لیبودند ، سه

 کرد ، گفت :  یو خنده را در آن اعالم م یشوخ انیکه انگار پا

اومد_ ، راستش ما  بخوا  نجایا  میخب ماهور  تو  از  تو    میتا    هی، 

 . یمورد کمکمون کن

صاف نشست و به صورت   یصندل  ی رو  لیاز سه  تیبه تبع  ماهور

 شده آن دو نگاه کرد. ی جد

 کنم.  ینم غیدر ادیاز دستم برب  ی هر کار_

 را صاف کرد و گفت :  شیگلو  مانیا
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نقشه    ی سر  هیکرده و    ی قاط  کمی، پوالد    روزیبه خاطر اتفاقات د_

  ی م   لیخطرناک داره.در واقع منم باهاش موافقم ، اما سه   ی ها

بر ممکنه  ولگه  بشه  دردسر  م   یهر چ  یاش    ی باهاش صحبت 

 کنه.  ی، بدتر لج م  می کن

بابت    نیبه آن ها انداخت.خودش هم از ا  یبا تعجب نگاه  ماهور

از دستش   یوسط چه بود ؟ چه کمک  نینگران بود اما نقش او ا 

 آمد ؟  یبر م

 تونم بکنم ؟  یم یمتوجه ام اما چه کمک_

 باال رفته پاسخ داد : ی ابرو ی تا کیبا   لیسه

 تو ممکنه انجام بشه.  لهی کار فقط به وس  ن یبهتره بگم ، ا_

آن ها چرخاند و   ی صورت جد  ی با تعجب نگاهش را رو  ماهور

 گفت : 
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 ؟  دیشه واضح بگ ی؟ م قایدق ی چه کار_

ماهور خنده    ی انکار ها  نیزد و همانطور که از ا  ی پوزخند  مانیا

تمسخر   با  و  دهانش چرخاند  درون  را  زبانش   ، بود  گرفته  اش 

 : گفت 

 ماهور ؟ خودتو به اون راه نزن ! _

 کرد و نگاهش را از باال به سمت چشمان ماهور کشاند.   یمکث

 مگه نه ؟  یفهم یپسر.حس پوالد رو م یست یتو احمق ن_

بود اما باورش آسان نبود و انکارش  دهیمنظورشان را فهم مسلما

 داد. یم حیرا ترج

حرف   ی و رمز  دهیچیفهمم.چرا پ یکدوم حس ؟! منظورتونو نم_

 ؟   دیزن  یم

 انداخت و گفت :  مانی به ا ی نگاه معنادار  لیسه
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پوالد  _ استراحت  اتاق  مهم  هیتو  مدارک  و چون   یگاوصندوقه 

؟    یفهم  یهست ! منظورمو م  نیبدور  هی، اونجا    میداخلش دار

قرص رو آورد ، از    مانیکه حالت بد شد و ا  ی بذار خودم بگم.روز

ب دورب  رونیاتاق  کنترل  اتاق  از  اما  رو چک   ن یرفت  اونجا   ، ها 

 !  دهیاون بوسه رو د مانیکرده.راحت تر بخوام بگم ، ا

  غ یاز آن خارج شود اما در  ی باز و بسته شد بلکه جمله ا  دهانش

 آوا... کی یاز حت

مکث    هیسرخ شد و بعد از چند ثان  تیاز خجالت و عصبان   صورتش

 انداخت. مانیا ی به سو ی ن ی، نگاه خشمگ

  ز ی دوخته بود و از نگاه کردن به ماهور پره  نی را به زم  نگاهش

 کرد.  یم

 ... نیاشتباه بوده.ا یلیکارتون خ_
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را خر  ت یعصبان بود.با صداو خجالت حالش  کرده  لرزان   ییاب 

 ادامه داد :

 . دیکارو بکن   نیا  د یبود و شما حق نداشت   ی مسئله خصوص  هی  نیا_

 ، سرش با تاسف به دو طرف تکان داد و گفت :   لیسه

دار_ ول  ی حق  بد  هیهم    مانی ا  یماهور  قصد  و  کرده    ی اشتباه 

و    ه یبی و عج  ین یب   ش یقابل پ   ریغ   یلیپوالد آدم خ  ت ینداشته.واقع

 قابل باوره.   ریغ  ییجورا  هیما    ی که با تو انجام داد ، برا  ی اون کار

 انداخت و گفت :  ل یبه سه  یخشم نگاه با

 نبود. یخوب هیتوج_

 باالخره به ماهور نگاه کرد.  مانیا

 ک یبا نزد  یمغروره و حت  یلیبا پوالد بزرگ شدم.خ  ی من از بچگ_

ا  نیتر هم  دختراش  عج  نیدوست  نداشته.اعتقاد  رو    ی بی رفتار 
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.معتقده که  میکرد  یوقتا مسخره اش م  یلیما خ  یداره که حت

باورت   دینداره ! شا  ی لذت  چیلب اگر از ته دل نباشه ه  ی بوسه  

اصال   ایست    سهیگم قد  ینمبوسه پوالد بوده !    نیاول  نینشه اما ا

 بوسه.  یرو نم ی لب کس یول  سکس نداشته

 گذاشت.  شیلب ها ی ، دست راستش را رو رتیشدت ح از

باشد ؟    دهیرا نبوس  یتا به حال کس  ی مرد  نیشود چن   یم  مگر

 یکرد اما طبق گفته خودش ، از کودک  یاشتباه م مانیمطمئنا ا

 توانست اشتباه باشد !   یبا پوالد دوست بوده است ، پس نم 

  م یکه به حر  ی کرده بود.متجاوز  افتیبوسه خاص در  کی  ماهور

را غارت کرده بود در واقع    شی اش حمله کرده و لب ها  یخصوص

 از خط قرمز خودش هم گذشته بود ! 
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  د یتوانست بگو  یموضوع ، باز هم م   نیوجود دانستن ا  نیبا ا  ایآ

کردنش بوده است ؟!   چهیباز  ی برا  ی ا  لهیکه آن بوسه ، تنها وس

 مطمئنا نه. 

، همان   مانیا بود  ماهور شده  افکار شلوغ و در هم  که متوجه 

تنور داغ است ، نانش    دیرا اجرا کرد و تا د  یمیضرب المثل قد

 را به آن چسباند. 

رو کردم   یادب  یخوام که اون ب  یازت عذر م  یل یماهور من خ_

پوالد    ی در براکه چق   میفهم  یاما ما م   یتو متوجه نش  دیشا  یول

خاص کاف   ی برا  ن ی.همیهست   یآدم  سختهیما  گذشته    ی .پوالد 

  ه ی  ایپسر    هینداره اون از    یتی ما اهم  ی برا  نیهم  ی داشته ، برا

که در    میخوا  ی .فقط حس خوب پوالد رو مادیدختر خوشش م

 . مشین یبا وجود تو ، درون پوالد بب  میتون یحال حاضر م
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 کرد و ادامه داد : یتلخ ی گذشته پوالد خنده  ی ادآوری با

م  هیالبته  _ براش  بتون  میخوا  یقالده هم  اون کنترلش   میتا  با 

 . یکه در حال حاضر فکر کنم تو اون قالده هست می کن

کرد اما ماهور ناخودآگاه ناراحت شد.دلش    یآرام  ی خنده    ل یسه

ر  در کا  گریتا د  ردیخودش بگ  ی قالده را برا  دی خواست بگو  یم

 !  ت یشخص  یب شعوریب  ی دخالت نکند.پسره  گرانید

را گاز گرفت و خطاب    شیماهور لب ها  ی اخم ها  دنیبا د  مانیا

 گفت :  لیبه سه 

  گهید  قهی.دو دقمیبر  م یگم ش  م ی به نظرم زودتر کارتو بگو تا پاش_

 .رونیکشه ب  یم   مینیب ی و کلوچه رو از سوراخا ییبمونم اون چا

 و گفت :  دی، خجالت کش نشی و خشمگ زیت ی از نگاه ها  ماهور

 نداشتم.  یاحترام ی.قصد ب دیببخش_
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 زد و پاسخ داد : ی لبخند مهربان مانیا

 دنیزجر کش  نقدر ی.ماهور جان ، من رو ببخش ! ای نه حق دار _

بچگ تو  رو  و   دمید  شیپوالد  پوالد  خاص  رفتار  متوجه  تا  که 

  ی تو زندگ  دینور ام  هیکردن    دای تو شدم ، به بهونه پ   ی برا  شی نگران

دونه پس    یرو نم  نیشدم.پوالد ا  تون یخصوص   می پوالد ، وارد حر

منو ببخش !    یهم ، دل   فعهد  نیا  یموقع.ول  هی  یازش دلخور نش

 ... یکه اگر تونست نیدم بار آخر باشه و ا یقول م

  ره یبه چشمان ماهور خ  هیشد.چند ثان  نیبراق و اندوهگ  نگاهش

 شد و ادامه داد : 

 شانس به خودت و پوالد بده !  هی یاگر تونست_



~ 250 ~ 
 

که پسر است   نی؟ ا دیسرخ شد و از جواب وا ماند.چه بگو ماهور

با   رابطه  د   ک یو  ن  شی برا  گریمرد  هضم  اصال   ستیقابل  ؟ 

 خواست ؟ یاحساساتش از او چه م

افکار را از خود دور کرده و فعال جواب    نیتکان داد تا ا   را  سرش

داشت    یبدهد.آن ها را در گوشه ذهنش نگه م  مانیبه ا  یمناسب

را از آن   یمطلوب  ج یتا در فرصت مناسب ، نشخوارشان کند و نتا

 ها بدست آورد.

 زد و گفت :  مانیبه ا ی لبخند

 دن یبخش  ی برا  ی زی.چدیکنم که نگران دوستتون بود  یدرک م_

 . ست ین

 را صاف کرد و گفت :  شیگلو  لیسه
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ها   هیبق_ دوست    شنهادیپ  هیفقط    مانی ا  ی حرف  اگر  که  بود 

! حاال هم   یشانس بودن با پوالد رو امتحان کن یتون  یم  یداشت

 . م یکه باهات داشت ی به کار م یبرس

هر دو دستش را ، در هم فرو کرد و با ژست متفکرانه    انگشتان

 ادامه داد : ی ا

مپ_ به جا  یوالد  ،    ی خواد  قانون  با  حل کردن موضوع محسن 

  ی لیخ  ش یزندگ  یو حت  ی سابقه کار  ی برا  نی.ارهی خودش انتقام بگ

کنه و با    یاما قبول نم  میباهاش صحبت کرد  یلیخطرناکه.ما خ

و    ی زیعز  ییجورا  هی، تو براش    م یکه برات گفت  ییزایتوجه به چ

کن با قانون حلش کنه و    شیممکنه به حرفت گوش کنه.تو راض 

 رو به گه خوردن بندازم. اوشیدم س یمن قول م
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آب  ماهور به  معمول  ها  ی اریطبق  تر   شیلب  از  بعد  و  پرداخت 

 کردن آن ها با بزاق دهانش ، زمزمه کرد :

 بگم اصال ؟  ی؟ چ ی فهمم حرفتون رو اما چه طور یم_

 از جا برخاست و گفت :   مانیا

 یرفتیرو پذ  هی موضوعه ؟ اصل قض  نیاالن تنها مشکلت ا  یعنی_

 ؟  یکن یکه پوالد رو راض ی ؟ قبول کرد

که در حال بلند شدن بود ،    لی به سه   یبا خجالت نگاه   ماهور

 انداخت.

 خطرناکه !   دیگ  یخب شما م_

 یکردند و همانطور که به سمت در خروج  یکوتاه  ی دو خنده    هر

 پاسخ داد : لیرفتند ، سه یاتاق م
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از پوالد داشته باشن    یمدرک  هیخطرناکه چون اونا منتظرن    آره

که چه    نیکور خوندن ! ا  یکنن ول  ی تا بتونن براش پرونده ساز

تو    ش یکه پ  م ی دونست  ی هم ، اگر ما م  یکار رو بکن   نیا  ی طور

 بکن !  ی رفک هی.خودت میومدی ینم

، تا ساعت ها با خود و افکارش دست    لیو سه  مانی از رفتن ا  بعد

به گذشتن از نقشه اش    یکرد.چگونه پوالد را راض  یو پنجه نرم م

 کند ؟ اصال چه طور ممکن بود ؟

  ده یکش  زیم  زیت   یلبه    ی از جا بلند شود که دستش رو  خواست

و همانطور که دهانش را   دیجه  رونیاز دهانش ب  یشد.آخ دردناک

نگاه  ، بود  داشته  نگه  باز  درد  شدت  دستش    یاز  مچ  به 

شده و چند قطره    دهیخراش  یانداخت.پوستش در محل ضربه کم

 شده بود.  ی خون از آن جار 
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مح  دنید  با سمت  به  فکرش   ، دردناک  خون  زخم  آن  و  سن 

اندک   ادشیشد.  ده یکش که  رو  یآمد  محسن  خون  لباس   ی از 

که وارد    نیبعد از ا  قه یچند دق  ی مانده بود و حت  ادگاریبه    شیها

از پرستار ها به نگهبان خبر داده   یکیشده بودند ،    مارستانیب

که    یتا زمان  نندک  ی ریجلوگ  مارستانیبود تا از خروج ماهور از ب

خون آلود    ی ، خودش را به آن ها برساند چون لباس ها   سیپل

م  دهنده    یماهور  نشان  غ  ی توانست  در  و  بودن   نیا  ر یمجرم 

 قاتیتحق ی صورت شاهد جرم بودنش باشد و در هر صورت ، برا

پول به عنوان    ی و مقدار  لیناسب بود اما با حضور سهم  سیپل

 بود.  دهرشوه ، دهان همه آن ها بسته ش 

توجه به دست دردناکش ، با    ی ؛ ب  د یکه به ذهنش رس  ی فکر  با

 .د یکوب   زیرو م ی، مشت یخوش حال

 شاهد جرم بود و اکنون...  او
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خودش را به دفتر پوالد    عیسر  ی نبود.با قدم ها   زی کردن جا   درنگ

 رساند بعد از کسب اجازه ، وارد اتاق شد. 

نشسته بود و دو برگه بزرگ را مقابل صورت جذاب    زشیم  پشت

 کرد.  یم سهیاش گرفته و مقا یوحش

رو  ی کس  ی پا  ی صدا  دنی شن  با را  ها  با    زیم   ی کاغذ  و  گذاشت 

  نبود   دنیماهور قابل د  ی که از آن فاصله برا  یکوچک  اریلبخند بس

در دلش نشسته بود    بیپسر عج  نیبه جلو آمدنش چشم دوخت.ا

احساس درونش را از ساحل دلش بر    ی و دانه به دانه صدف ها

پوالد در   تکرد.احساسا  یداشت و در مشت خود پنهان م  یم

  دن یمجال نفس کش  یبود و حت  شیبایو ز   فیظر  ی بند مشت ها

 داد ! یبه آن ها نم
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 ن یشکسته و ا  شیاحساس در مشت ها  یکه پوالد مغرور و ب  ی وا

 آن ها ظهور کرده بود.  انیاز م شهیمردک عاشق پ

 . ریسالم آقا.روزتون بخ_

 را باال انداخت و گفت :  شیابروها

 شده ؟ ی زی.چریسالم.روز تو هم بخ_

 زد و گفت :  ی تسلط ، لبخند  با

ست من  از د  ی نشده.راستش مزاحم شدم که اگر کمک  ی زینه چ_

 نکرده باشم.  غیدر ادیبرم

 ؟ یبا تعجب از جا برخاست.کمک ؟ چه کمک پوالد

 ؟ یزن  یحرف م ی؟ از چ یچه کمک_

کردن   زانیهم به ظاهر خود را متعجب نشان داد و با آو  ماهور

 ، پاسخ داد : نشییلب پا
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د_ معلومه  مگهی خب  برا  ی.من  شهادت   ی تونم  محسن  دادگاه 

 بدم.آخه من شاهد بودم. 

 کرد و گفت :  ی ماهور ، خنده ا ی لب ها دنیبا د پوالد

  ت ی.دوما ، مگه قراره شکایقرت  ی اوال ، لباتو درست کن پسره  _

 ؟ می کن

و    دیرا به درون حفره دهانش کش   شیخجالت زده لب ها  ماهور

 گفت :  ی ا هیسکوت چند ثان کیبعد از 

که با محسن کردن رو سرشون   ی کار  یتالف  ستیقرار ن  یعنی_

 ... اوشیاز همه طرف گرفتنش تا س  ی ؟ با نامرد دیاریدر ب

  ی شد و با خشم ، حرف ها  یحرف ها عصب   نیا  دنیاز شن  پوالد

 ماهور را قطع کرد  :
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نداره.کار ما با    یبه تو هم ربط  ی جواب بمونه ول  یب  ستیقرار ن_

 پس دخالت نکن.  ستیقانون ن 

[۱۹.۰۹.۲۰ ۱۱:۱۷ ] 
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 شود.  می شد تا در برابرش تسل  یم  یآنقدر عصب دیبا پوالد

  ت یاهم  ی نسبت به جون کارمندهاتون ب  نقدریکردم ا  یفکر نم_

 ... ی برا یچه اتفاق  ستی! اصال براتون مهم ن دی باش

شد.به سمت ماهور رفت و کمرش را    ری، صبر پوالد سراز   عاقبت

را دو طرف    ی واریبه د ، چسباند.دستانش  بود  که پشت سرش 

داد و به چشمان مرموز مقابلش    هیتک  وارید   ی صورت ماهور ، رو

 شد.   رهیخ



~ 259 ~ 
 

.بهت  یزن  یحرف م  یلیافتاده به جونت ! خ  ی درد   هیتو امروز  _

 گفتم دخالت نکن ، بگو چشم ! 

جمع کرده و   شیکرد قدرتش را در بازوها  یم  یکه سع   همانطور

 پوالد را کنار بزند ، پاسخ داد : 

رو بدون دردسر حل کرد ، دنبال    زیشه همه چ  یم  یچرا وقت_

 ؟  دیگرد یجنگ و دعوا م

 ، گفت :  شی قدرت فک ها ریتحت فشار ، ز ی دندان ها  انیم از

ماش_ واسش.چون جرئت کرد جلو  اسم من    ین ی چون کمه  که 

منو خفت کنه و   قی.چون به خودش اجازه داد ، رفچهیروشه بپ

مرد تن  به  زد  زخم  روش.چون  بکشه  مسئول    ی چاقو  من  که 

 مراقبت ازش بودم.چون... 
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صورت    ی شد و جمله آخر را جلو  یبلند تر م  شی هر جمله صدا  با

ناخودآگاه بسته شدند    شیکه چشم ها  یماهور عربده زد ، جور

 ، در بدنش به حرکت در آمد.  یفیو امواج خف

 خواست تو رو ببرههه ! یچون م_

درد  پوالد شدن  فاش  از  مبهوت  برا   ی ،  را  او  انتقام    نیا  ی که 

 به عقب برداشت. ی کرد ، قدم یمصمم تر م نیخون

دست دل    نیاز ا  شیتا لرزش چشمانش ب   ستادیبه ماهور ا  پشت

 سر ، رو نکند. رهیپسرک خ  نیا  ی و احساسش را برا

  د یکش  یکه دست چپش را با خشونت پشت گردنش م   انطورهم

کنترل    ، دوباره  بتواند  تا  گرفت  باال   ، سقف  به  رو  را  سرش   ،

اما جمالت ماهور   ردیاش را به دست بگ  ختهیاحساس افسار گس
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دوباره به جانش انداخت.در دل را باز کرد و راه عقل را با    یآتش

 اش بست.  ی د ورو ی جلو "ورود ممنوع  " ی تابلو دنیکوب

ا_ به خاطر من  باور کنم ؟   یشد  یشیآت  ی نجور یچرا ؟ چرا  ؟ 

 ؟  هیپوالد باور کنم حست واقع

به سرم    یچ  نی دروغ بگم ؟ بب  دیخدا لعنتت کنه بچه ! چرا با_

 !  ی آورد 

 را از رو طرف باز کرد و با خشم به خودش اشاره کرد.  دستانش 

کس_ کن.من  نگاه  ا  یخوب  با  که  ن  تی وضع  نیبودم  جلو    م ی، 

و از حسم بگم ؟ کله گنده هاش جلو من تا    سمیمثقال بچه وا

 ... یشن ول یکمر خم م
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زد و بدون توجه به ماهور که با بغض ، حالت   ی ا  یعصب  شخندین

مقابلش ،    فیکرد ، به جسم ظر  ی پوالد را دنبال م  یعصب  ی ها

 اشاره کرد و ادامه داد :

م   ی تو دار  یول_  ی ول  ی دونم چه طور  ی.تو...نمیکن  یمنو خم 

داره    لیچند وقته سه   ی دون  یبچه ! م   ی کن  یمنو خورد م  ی دار

دونم سر    یم  یمن حت   یدون  ی ؟ م   ارهیدر م  تویزندگ  ی ته و تو

کف   تیشه ؟ همه زندگ   یم  لیمدرسه داداشت تعط  ی چه ساعت

؟ من آدم    یپرس  ی بودن حس من م  یدستمه اونوقت تو از واقع

رو رفتم.همه   ای دن  ی نبودم.نصف کشورا  یو چشم چرون  دیبد  دیند

دختر زندگ   ی نوع  جوره...ول  میتو  که    نیاول  یبوده.همه  باره 

 دارم ! یحس نیهمچ

شرکت    نیکه از زمان کار کردن ماهور در ا  ی گفت ! درد  باالخره

که هر دو در   قهی، به جانش افتاده بود را باال آورد.بعد از چند دق
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شن با   ، بودند  شده  غرق  خود  ،   ی صدا  دنیافکار  ماهور  لرزان 

ها برداشت و به چشمان سبز ماهور    کیسرام  ی نگاهش را از رو

 شد.  رهیخ

.روحم حساسه.شکننده ام.منم  ستم ین  ی ! من عاد  بهم حق بده _

 ... یاحساسات رو تجربه کنم ول نیا هیدوست دارم مثل بق 
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که از    ی شد.درد  دهیاز شدت درد و بغض ، در هم کش  صورتش

ب  ی گلو تا   ، بود  شده  شروع  اش  کرده  باد  و  ادامه   ینی متورم 

ا  شی.صداافتی و  بود  کلفت شده  و  دار  م  ن یخش  داد   ی نشان 

 معرفت نمانده است.  یتا شکستن آن بغضِ ب  ی زیچ
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تا اومدم بفهمم دور و برم چه خبره ، به جرم متفاوت بودن   یول_

ز کردن  زدن ، تجاو  هیپاره کردن ، زجرم دادن ، کنا  کهی، روحمو ت

  ی به من گذشته ؟! فکر م  یچ  یفهم  ی، خوردم کردن ، تو چه م

 من راحته ؟ ی قبولش برا یکن

به سمتش رفت و دوباره جسم کوچک ماهور   ت یبا عصبان   پوالد

 کوباند. واریرا به د

  ت ی! تا اآلن هم که اون پسر عمه الش  اریاسم تجاوز رو جلو من ن_

ونشو گرفته بودم ، البته  وگرنه تا االن ج  لهیزنده اس به لطف سه

 دارم براش.صبر کن فقط ! 

  فش ی و لط  بایاشک به سرعت صورت ز  ی و قطره ها  دیترک  بغضش 

پوالد ارزشمند   ی حد برا  نی، تا ا  دید  یکه م  نیکردند.از ا  سیرا خ

و حس خوب شده    ی است ، قلبش پر از شاد  یو دوست داشتن 
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شاخه گل نرگس در کنار   ک ی  دنییبو  ییبایبه ز  ییبود.حس ها

 انیاز م  یآرام  هکه آب روان را ب  ی رودخانه مهربان و قدرتمند

داد   یمهمانش رد کرده و  انگشتانش را قلقلک م  ِیپا  ی پنجه ها

  ن یو دلنش  بایز  ی گل ، خنده ا  ی حاصل از بو  یتا عالوه بر مست 

 را هم مهمان لب ها کند. 

ا  نئشه از  اطم  نی،  در  نانیهمه حس  که  قدرت  پهن    نهیس  و 

پوالد گذاشت و با    نهیس  ی مقابلش جمع شده بود ، سرش را رو

،    ریانعطاف پذ  ی ریسوزناک که قلب سنگ را چون خم  ی ا  هیگر

 کرد ، گفت :   ینرم م

! همه بهم  ستمین  ی .من عادمیمن چه طور  یدون  یتو اصال نم_

  ی رم ه   یراه م  ابونیتو خ  ی،وقتیگن کون   یگن دو جنسه ، م  یم

کشن    یخندن. منو م   یکنن و م  یبا انگشت به سمتم اشاره م
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  ی کشه ول  ی م  ری ت   یخندن ، قلب من از ناراحت  یخودشون م   یول

 خندن !  یم نایا

 و با خشم گفت :  دیکش یق ینفس عم پوالد

خاص_ فقط  هم  یتو  برا  نی،  جسمت  ماهور  مهم   ی !  من 

د  نی.اولست ین که  دنبال    خکوبیم  دمتیبار  و  شدم  صورتت 

مهم تر   زیچ  هی   ریبودم اما بعدش در واقع ، درگ  تیظاهر  ییبایز

 شدم. 

اش را از   یشانی، پ دیکش یاش را باال م ینیهمانطور که ب ماهور

 پوالد برداشت و گفت :  نهیس ی رو

 ؟  ی شد  یچ ریدرگ_

 زد و گفت :  ی لبخند
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روح و رفتارت   ری! درگ  رهیگ   یمفو...همش داره آبغوره م  ی پسره  _

که   نیخوشم اومد.جذب رفتارت شدم.جذب ا  تت ی شدم.از انسان

  ی.اون بوسه ا ی کرد  یدر امانت نم  انتیرفت و خ  یدستت کج نم

 که... 

 ی را رو  شیبایسرش را باال گرفت و چشمان درشت و ز  ماهور

 صورت پوالد گرداند. 

پوالد   یمن اشتباه کردم ول  دی وده و شابارت ب  ن یدونم اول  یم_

من نشو ! من    یدو روزه است ، وارد زندگ  یسرگرم  هیاگر قصدت  

دونم   یم  یدارم که قابل کنترله ول  کیحس کوچ  هیاالن فقط  

 تر شم...   کیاگر بهت نزد

بازگشت و انگشتانش را دور گردن   شهی، لجباز تر از هم  بغضش

 زدن را ببندد. ماهور فشار داد تا راه تنفس و حرف 
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  ی م  ریپذ  بیتر شم ، چقدر از جانب تو آس  کیدونم اگر نزد  یم_

  نی، چقدر ممکنه سرخورده بشم.با ا  کت یاشتباه کوچ  هیشم و با  

اصال    ای؟    یتون  ی؟ م  میشانس داشته باش   هی  ی خوا  یحال ، بازم م

سخته    یلیمرحله خ  نیمن وارد شدن به ا  ی تونم ؟ برا  یمن م

 و... 

ز  پوالد بر    نیتر  یواقع  دیزد.شا  ییبا یلبخند  را  عمرش  لبخند 

مهر    ، لبخند  همان  با  و  کرد  قطع  را  ماهور  نشاند.حرف  چهره 

 . د یرا بر تار و پود وجود ماهور کوب تشیمالک

م_ با  یمن  هم  ن  یبتون   دیتونم.تو  قرار  خاص  ستی!   ی اتفاق 

نه کمتر    شتری ، نه ب  می گذرون  یبا هم وقت م   شتری ب  کمی.فقط  فتهیب

 ها.  ازیحسامون ما رو جلو ببره نه ن میذار ی! م

 کرد و گفت :  ک یرا به گوش ماهور نزد سرش
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 ! ی گنجشک فرار یبه بعد مال من  نیاز ا_
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 و گفت :  دیسرخ شده اش را از پوالد دزد  چشمان

 کنار تا رد شم ؟ ی شه بر یم_

برداشت و کنار لبش را لمس    وارید  ی را از رو  شی از دست ها  یکی

 کند.  ی ریجلوگ شیکرد تا از کش آمدن لب ها

 ؟ ی ش  یشه.االن اگر لپتو ببوسم ، ناراحت م ینه نم_

آغوش   انیگرفت و در م  نییاز شدت خجالت ، سرش را پا  ماهور

چرخ از    دیپوالد  شده  داغ  صورت  تا  کرد  او  به  را  پشتش  و 

 او قابل مشاهده نباشد.  ی خجالتش برا

 و گفت :  دیبلند خند ی با صدا پوالد
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؟! برگرد سمتم ،    یقرت  ی پسره    ی کرد  یشکل  ن یچرا خودتو ا_

 ندارم.  تیکار

سرد قرار    وارید  ی زد و دستانش که رو  ی از همان جا لبخند  ماهور

  ن یبرد ! چقدر دلش از ا  یگرفته بود را مشت کرد.داشت لذت م

 خواست.  یبودن ها م زیعز

بوسه    یحرف  خواست اما  پوالد رو   ینرم و مرطوب  ی بزند    یکه 

 خشک کرد. شیگونه سمت چپش نشاند او را بر سر جا

درباره انواع بوسه    یمقاله ، مطلب جالب   کیگونه...قبال در    ی   بوسه

  ی باش  یکس  ی گونه    دنیها خوانده بود.اگر از ته دل مشتاق بوس

برا   یعنی  ی او برا  یعنیاست.  یو دوست داشتن  زیعز  تیآن فرد 

 بود ! لبخندش بزرگ تر شد.  زیپوالد عز
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کوچک  پوالد جسم  نگاه    یبه  بود  شده  جمع  آغوشش  در  که 

توانست   یبود.البته اگر م  فیو لط  نیچقدر دلنش  اری  دنی کرد.بوس

  ی گرفت اما برا  یسرخ شده اش م  ی از آن لپ ها  ی، گاز کوچک

 بود.  یجا کاف  نیماهور شکننده و حساسش ، تا هم

د_ کار  یفسقل  رونیب   ا یب  گهیخب  سر    میبرگرد  دیندارم.با  تی! 

 کارمون بچه. 

آمد و با همان صورت گل انداخته    رونیاز آغوش پوالد ب  یآرام  به

 گفت : 

 کنم ؟  یخواهش هیشه  یم_

دوبارع قصد داشت    یرا باال انداخت.پسرک موذ  شیابرو  ی تا   کی

 را وسط بکشد ؟!  اوشیحث س ب

 شه.برو سر کارت ماهور !  ینه نم_
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چقدر نگران   مانیو ا  لیآقا سه   ی دون  ی ؟ م  ی کن  یچرا گوش نم_

 بودن ؟

حرف    نیکه از ب  ی به جمله ا  ادش ی،    مانیبا آمدن اسم ا  پوالد

 بود افتاد.  دهیماهور شن  ی ها

 از تعجب به سمت ماهور بازگشت و گفت :  ی ناش  ی اخم ها با

 اومد. ادمی ی زیچ هی یراست_
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 .ستیبهت به پوالد نگر با

 ؟ یچ_

 به ماهور انداخت و گفت :  ی نگاه   مشکوکانه
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! از کجا    یدون  ی م  ی خواستم درباره بوسه حرف بزنم گفت  یوقت_

 ؟ ی دون یرو م ی؟ اصال چ یدون یم

  ی درست است ، از کار  ای.آدیرس  یآشفته به نظر م  یکم  تیوضع

برا  مانیکه ا  ،   ی نیکند ؟ خبرچ  فیپوالد تعر   ی انجام داده بود 

 مانینبود ؟! با توجه به اخالق منحصر به فرد پوالد ، مطمئن بود ا

موضوع را نزد    نیداد ا  حیکتک مفصل خواهد خورد پس ترج  کی

باهوش تر از تصورات خام او    ددانست پوال  یه دارد اما نمخود نگ

 است. 

چ_ به    ی زیمن  ات  بوسه  شدم  متوجه  گفتم  اصال.فقط  نگفتم 

 نبوده و ...  ی منظور بد

 حرفش تمام شود. نگذاشت 
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  ل یبا سه   دمید   نیمن دروغ سر هم نکن ! خودم از دورب  ی برا_

که بلند    دمیدونستن من تو رو بوس  یاومدن تو اتاقت.از کجا م

 ؟  یمنو ؟ تو بهشون گفت ی شدن اومدن رفع ابهام کردن بوسه 

نماند علت چک شدن اتاقش    ادشیبا سرعت جواب داد که    آنقدر

دل چه  بپرسد.البته  را  پوالد  دلتنگ  یلیتوسط  رفع  عاشق    ی جز 

 چون پوالد داشت ؟!  ی مجنون شده ا

ن بگم پوالد منو بوس کرده هستم که برم بهشو  وونهیمگه من د_

 جناب. گهید دنید نی؟! از تو دورب

 در اتاق استراحتش اشاره کرد و گفت :  ی با تعجب به باال  پوالد

 ؟  نیدورب_

لب   ریلحظه مات و مبهوت به آن جا نگاه کرد و عاقبت ز  چند

 گفت : 
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 ! مانیکشمت ا یم_

با جد  نیا  ماهور به    تیبار  با سرعت  را  و کلمات  نگاه  پوالد  به 

 سمتش پرتاب کرد.

لطف   یعوض  اوشیبه اون س   ی نطور یدور نشو ! ا  هیاز اصل قض _

  ل یکشه.سه  یتو زندان زجر م  ی شه ول  یراحت م  رهینکن.اگر بم

 کنه که...  یم  ی کار هیگفت 

 گفت :  ی متعجب ی به سمتش بازگشت و با خنده  پوالد

  یی تو بچه ؟ برو به همونا  یزن  ی نق م  نقدریباشه آقا باشه.چرا ا_

ماجرا    نیتا ا  ان یبگو ب   یکن  میکه تو رو انداختن رو سر من تا راض

 . میرو حل کن

 زد و گفت :  ی لبخند ماهور

 باشه. _
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پوالد متوقف    یبرود اما با صدا  یتا به سمت در خروج  برگشت

 شد. 

 ماهور ؟_

  ب یداده و دستانش رو در ج  هی کارش تک  ز یبه م  یی بایژست ز  با

 فرو کرده بود. شیها

 بله؟_

 زد و گفت :  ییبایز چشمک

ب  لتویباشگاه.وسا  م یر  یاز فردا م_ شه از   یم  نمی.بب اریبا خودت 

 نه !  ا یجوجه گنجشک ، عقاب ساخت 

  ی نی و نگ  دیسف  ی دندان ها  ریرا ز  نشیی، لب پا  یخوش حال  با

 اش فشرد و زمزمه کرد :

 ممنون. باشه _
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 ؟  ی د یرو هم م السیماهور اون کمپوت گ_

 یبه جسم بزرگ بهمن که رو  ی و با سرزنش ، نگاه  دیکش   یپوف

کمپوت   یخال  ی کنار محسن پخش شده بود و قوط  یتخت خال

 داد ، انداخت. یکنارش قرار م زیم ی آناناس را رو

سر کارتون ؟ آخه اآلن آقا کارشون   دیبر   دیخوا  ینمآقا بهمن ؟  _

 شن !   یم یعصبان  دیشه ، اونجا نباش  یتموم م

 ی که از لرزش بدنش ، جا  دیبلند خند  ی با صدا  ی جور  محسن

وحشتناک  ی شده    هیبخ درد   ، ها  ی چاقو  سلول  تمام  به   ی را 

 شکمش منتقل کرد.

 آخ... _
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 را رها کرد و به سمت محسن شتافت.  خچالیبا عجله در  ماهور

شما دو تا ؟ محسن تو مثال   دی کن  یم  ی نجوریشد ؟ چرا ا   یچ_

 آخه ؟! دنهیچه وضع خند  نی، ا یهست یزخم

بدهد ،    یحرکت  نیبدون آن که به خود زحمت کوچک تر  بهمن

 گفت : 

  کهیتخم سگ ؟! مرت  ی خند  یم   یبگه به چ  ستین  یکیآخه  _

، حوصلت    نجای ا  ی ، لش کرد  ی اربازه.البته حقم د  ششیهمش ن

 .ی خند یزرت و زرت م  یره ، ه یسر م

شانه    ی بهتر شد دستش را رو  یبعد از آن که حالش کم  محسن

 ماهور گذاشت. ی 

 ، بهترم.  زمیعز یمرس_
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که باز هم خنده اش   یو در حال  دیبعد به سمت بهمن چرخ  و

 گرفته بود ، گفت : 

بچه که    نی.ایکن   یکمپوت کوفت م  ی دار   ی اومد  یآخه از وقت_

  یتو بدتر م   یکنه ، ه   یبا حرص نگات م  یشناسه تو رو ، ه  ینم

میکن دلش  بر  ی.فقط  بفرستت  قی خواد  من  اشو    افهی.جون 

 به خدا. یباحال ی لی.ماهور خنی بب

به صورت سرخ شده از حرص ماهور انداخت و با    ینگاه  بهمن

 محسن ، خودش هم به خنده افتاد.  ی صحت حرف ها دنید

آمده بود    مارستانیمراقبت از محسن به ب  ی که برا  نیدل ، از ا  در

شده بود ، از    یاتاق کوفت   نیوارد ا  ی، خود را لعنت کرد.از وقت

شده بود    ی محسن توسط بهمن ، عصب  ی خورده شدن کمپوت ها

، خط عم  ی و حاال خنده ها    ف یاعصاب ضع  ی رو  یق یبلندشان 
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قوت گرفتن    ی برا  ها  یخوراک  نی انداخت.اصال مگر ا  ی م  شده اش

بهمن   ی موضوع برا  نیمحسن نبود ؟ چرا ا   ی شده    فیجسم ضع

 بود ؟  تیاهم یب

[۲۱.۰۹.۲۰ ۰5:4۱ ] 
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اتاق   ی در ، سر هر سه آن ها به سمت ورود  ی بلند شدن صدا  با

  ی خانواده محسن که به تازگ  ی از اعضا  یکی.انتظار داشت  دیچرخ

  ندی استراحت کنند را بب  یبا اصرار ماهور به خانه رفته بودند تا کم

زد و با    یشدن صورت شاهرخ ، لبخند خوش حال  انیاما با نما

 بلند به سمتش رفت.  ی قدم ها

 ؟ ی کن  یم کاریچ  نجایسالم.تو ا_

 گفت : را باال انداخت و  شیماهور ، ابروها دنیبا د شاهرخ
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ز_ ، چون  معلومه  که  م  ری عجبا...من  کار  کنم    ی دست محسن 

 ؟ ی.خودت چ نجامیا

 من اومدم ازش مراقبت کنم. _

  ی  سهیبا محسن و بهمن ، ک  یبعد از سالم و احوال پرس  شاهرخ

پر شده بود    یپاکت   وهیکه از چند کمپوت و آبم  ی زرد رنگ شفاف

 ی صندل  ی بگذارد و بعد رو  خچالیرا به دست ماهور داد تا در  

 کنار تخت محسن نشست. 

را پشت سرش پنهان کرد تا آن را دور از    سهیک   یبه آرام  ماهور

بم و مردانه اش   ی صدا  دنیبگذارد اما شن  خچالی چشم بهمن در  

 اتاق بکوبد.   دیسف  ی ها  کیسرام  یرا رو  شیباعث شد با حرص پا

؟ هوس   یگرفت  ی.شاهرخ کمپوت چنمیبب   نجایا  ارشیاهور بم_

 هلو کردم.
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ا_ ؟ د  ی مگه حامله  آخ که من    ی هوس کرد  یچ  گهیبهمن  ؟ 

 عاشق بچه هام. 

، نشان   دیرس  ی که از پشت به گوش م  یخندان  ی بار صدا  نیا

سر زدن    ی در اتاق بود و مطمئنا پوالد هم برا  مانیدهنده حضور ا

 به محسن با او همراه شده بود ! 

پوالد در    ی بایقامت بلند و ز   دنیو با د  دیعجله به پشت چرخ  با

زد و به سمتشان    یرنگ ، لبخند جذاب  ی آن کت و شلوار سورمه ا

 رفت. 

، مرد   زین   ل یسه بود و در چشمان ماهور  با آن ها همراه شده 

، به خصوص که از نفوذ    دیرس  یبه نظر م  یت خطجذاب و هف

 بود.  دهیشن ی اریبس فی، تعار ییقضا ی در دستگاه ها شیباال 
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پوالد  دنیکرد چرا که با د  یچه طور سالم و احوال پرس د ینفهم

که اکنون عشق او را باور    ی به مغز  نیریو ش  ی، هزاران فکر صورت

 کرده بود ، هجوم آورد. 

 ی خود م  خکوبی، چشمان زن و مرد را م  بتشی مرد که ه  نیا

نکرده    ییکه خدا  نیکرد ، دل در گرو ماهور گذاشته بود ؟ نه ا 

  یزیپوالد اعتماد نداشته باشد اما اتفاق افتادن چ  ی به حرف ها

قابل    ریرا غ  زی همه چ  ی به دنبال آن بود ، کم  شیاهایکه در رو

در   اکنون  بود.ماهور  کرده  ابود    یاحساس  ابطهر  کیباور    نیو 

 . دیرس ی و محال به نظر م  نیریش شیبرا

[۲۱.۰۹.۲۰ ۰5:4۱ ] 
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، سنگ  ی ابتدا  از اتاق  به  ، رو   ین یورودش  را   ینگاه سبز ماهور 

 کرد. یخودش حس م

بود    دهیماهور را بوس  ی که لب ها  ی شد.تا روز  رهیچشمانش خ  به

تواند لذت بخش و دوست   یلب ها چقدر م  دنیدانست بوس   ی، نم

دندانش رفته بود ،    ریباشد اما اکنون که طعم آن ها ز  یداشتن

بار د  یدلش م اما ر  گریخواست  را بچشد  ناراحت   سکیآن ها 

 بود.  نیبزرگ و سنگ  ی ادیکردن ماهور ، ز

، نگاهش را از چشمان ماهور به سمت محسن    ه یاز چند ثان   بعد

 بود ، کشاند.  لیا سه که در حال حرف زدن ب

 ؟ ی پهلوون ؟ بهتر ی چه طور_

 بله آقا. _

 خب خوبه خدا رو شکر._
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را از بهمن که در حال    ی زیرا دور اتاق چرخاند تا چ  چشمانش

ماهور و شاهرخ که    دنیبود بپرسد اما با د  مانیکردن با ا   یشوخ

کردند ،    یبا هم صحبت م  یبودند و به آرام  ستادهیدر کنار هم ا

 را تجربه کرد. ی دیحس جد

از آن ها را در وجود خود    ی که تا به حال اثر  ییآن حس ها  از

 بود.  دهیند

ها  یحس لبخند  گره    ی که  و  کرده  دور  ها  لب  از  را  مهربانش 

 باز نشود. زیچ چی کرد تا با ه  یرا آنقدر محکم م شیابروها

به پوالد  کار کردن    ی شاهرخ بود که ماهور را برا  نیآمد ، ا  ادشی

ا  یمعرف به  توجه  بود.با  صم  ن یکرده  و  دوست   ،   ی میموضوع 

بود اما آن رگ لجباز و بدخلق درونش  ینی ب شی بودنشان قابل پ

 باال آمده بود. 
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 دنیگشت که با د  ی دادن به آن ها م  ریگ  ی برا  ی بهانه ا  دنبال 

که    یشرکت  ییاجرا  رانیاز مد  ی کیکه با    ی به قرار  ادشیساعت ،  

 ی م  رانیرا وارد ا   متیلوکس و گران ق  یپوالد از آن ، لوازم برق

که آن مرد ، در آن بود    ییمایهواپ  گریساعت د  ک یکرد ، افتاد.تا  

و پوالد در نظر   دیرس  ید به تهران میقرارداد جد   ی امضا  ی ، برا

شاهرخ کار    یعنی  نیداشت ، او را به خانه خود دعوت کند و ا

کنار ماهور و    ستادنیخواهد داشت پس ا  انجام دادن  ی برا  یمهم

 مورد ، وقت تلف کردن بود. یب ی پچ پچ کردن ها 

وحشتناک ، به سمت گنجشک پررو شده و    ی همان اخم ها   با

 . دیدوست اعصاب خورد کنش چرخ

 شاهرخ ؟_
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 ی اریو با هوش  ستادیا   شیپوالد ، صاف سر جا  ی صدا  دنیشن   با

 به او چشم دوخت. 

 جانم آقا ؟_

  گه یساعت د  کیرسه.تا    یمهمون مهم داره از آلمان برام م  هی_

م  بهمن  به  دنبالش.عکسشو  اونجا  برو  واست    یتهرانه.زودتر  گم 

 مناسب برو.  نی ماش هیبرگرد خونه با   یبفرسه ول

 و گفت :  دیبه سمت پوالد چرخ بهمن

  یم   گهیساعت د  کی  ارویمن برم ؟ از اون گذشته ،    د یمگه نگفت_

 کار؟یفرودگاه چ رسه.از االن بره

تو ربط_ بره ماش   یبه  تا  بره فرودگاه همون    نویداره ؟  برداره و 

؟  ی، رفت یسر به انبار بزن هی یشه.تو قرار بود بر  یساعت م کی

 کمپوت بندازه تو خندق بال ؟!   نجایا نهی بش یپس ک ی نه اگه بر
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 با غر غر پاسخ داد : بهمن

.باشه بابا ،  نایا  ی ، شده معضل فکر  میدو تا دونه کمپوت خورد_

 رم.  یم

کرد از   یم  ینامفهوم   ی لب ، زمزمه ها  ریو همانطور که ز  گفت

 اتاق خارج شد. 

هنوز هم کنار ماهور    دید  یو وقت  دیبه سمت شاهرخ چرخ  پوالد

 رفت و گفت :  ی است ، چشم غره ا ستادهیا

 !  گهیبرو د ای؟ ب ی ساد ی پس چرا وا_

 چشم آقا رفتم. _

با جمع خشک شده   یو بعد از خداحافظ  دیسمت محسن چرخ  به

 از تعجب ، از اتاق خارج شد. 

[۲۲.۰۹.۲۰ ۱4:۱۱ ] 
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نگاه  پوالد  ، ها  اخم  اطرافش   ی به چهره ها  یبا همان  مبهوت 

 انداخت.

 ؟ دیکن  ینگاه م  ی نجوری؟ چرا ا  هیچ_

 متوقف شد و گفت :   لیسه  ی رو چشمانش

 ؟  یمحسن گفت ی در مورد روند پرونده برا لیسه_

 ی را از آب پر م  ی بار مصرف کاغذ  کی  وانیهمانطور که ل  لیسه

 کرد ، پاسخ داد : 

 نه هنوز. _

، رو به محسن ادامه    یقیو بعد از نفس عم  دیآب را سر کش  وانیل

 داد : 
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کردم    ادیداغشو ز  ازیپ   کمیگرفتم.البته    یپرونده پزشک  نجایاز ا_

گند باال    نقدری ا  اوشی! از لحاظ سوء سابقه هم که نگران نباش.س 

تو زندان براش رزرو کنم ،    یپ   ی آ   ی اتاق و   هیآورده که بتونم  

 فقط...  

  ی چرمش ، چند برگه را خارج کرد و با خودکار آب  یدست  فیک  از

 تخت ، مقابل محسن گذاشت و ادامه داد : ی ، رو یرنگ

و امضا کن تا بتونم بدون تو کارا رو راه چند تا برگه ر  نیفقط ا_

 بندازم. 

، خودکار را برداشت و همانطور که برگه ها را    شخندیبا ن   محسن

 کرد ، گفت :   یامضا م

ارزش نداره.تو    یخواست خودم جوابشو بدم ول  یهر چند دلم م_

 . یزندان حال کن عوض
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 شد و با لبخند گفت :  کیبه محسن نزد ماهور

 کشه. یزجر م شتریب  ی نجوری.ایگرفت  یدرست میتصم_

  ی که در حال بحث و گفت و گو بودند ، پرستار  قه یاز چند دق  بعد

 وارد اتاق شد و به سمت تخت محسن آمد.

  مار یتا ب  رونیب   دیبر  دی وقت مالقات تموم شده.لطف کن  ونیآقا_

 استراحت کنه ! 

به   مانیخارج شدند.ا  مارستانیاز ب   با محسن ،  یاز خداحافظ   بعد

خود از آن   نی با ماش   زین   ل یعنوان همراه کنار محسن مانده و سه

با خجالت نگاه  به پوالد که در حال سوار   یجا رفته بود.ماهور 

 بود ، انداخت. نی شدن به ماش
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  ی مشاهده م   ن یبار بود که پوالد را پشت فرمان ماش   نیاول  نیا

کردن را بر عهده    یبهمن و محسن رانندگ   شهی کرد چرا که هم

 گرفتند.  یم

[۲۲.۰۹.۲۰ ۱4:۱۱ ] 
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 به صورت معذب ماهور انداخت و گفت :  ینگاه پوالد

 !   گهیسوار شو د ایب_

داد تا با    هیتک  ی در جلو را باز کرد.دستش را به صندل  یآرام  به

بلند و بزرگ    ن ی ماش  یآن بتواند خودش را به صندل به    رویاعمال ن

 پوالد برساند. 

  فش ی و لط  یماهور انداخت و با خنده لپ صورت   ی به تقال  ی نگاه

 . دیرا کش
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  امیم   گهید  نی ماش   هیبا    ی زنه ! از دفعه بعد  یم  ی چه زور  نی بب_

 .ینش تیاذ

 و گفت :  دیبودنش خجالت کش یدست و پا چلفت از

 سخته.   کمیبراشون    ه یبلنده.به خودت نگاه نکن ، بق  یلیخب خ_

را از   ن یاطراف ، ماش   ی جلو انداخت و با بررس  ی   نهیبه آ  ی نگاه

 پارک خارج کرد.

 شن.   یم تی آره گنجشکا اذ_

گذاشته    شیرو  یقلب  لیکه پوالد با عالقه و م  یزد.از نام   ی لبخند

اما با زنگ خوردن    دیبگو  ی زیآمد ! خواست چ  یبود خوشش م

 تلفن همراهش ساکت شد. 

کرد و با همان حس خوب    شتریجوجه خروس ، لبخندش را ب  نام

 ، تماس را وصل کرد.
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 جانم ؟_

 ؟  یسالم داداش ، خوب_

  ی به صورت روشن ماهور انداخت.تا اکنون به خوب  ی نگاه  پوالد

حال   نیماهور به خانواده اش شده بود و ا  دیمتوجه عالقه شد

 از آن ها پشت خط است.  یکیداد  یشان مخوب ن

 شده ؟ ی زی.آره خوبم.چزمیسالم عز_

پا  اریمه بزرگ  ی همانطور که دست و  با طناب  پا  یآسا را   هیبه 

 بست ، گفت :  یمبل م  ی ها

نکبت زلزله رو گذاشته    نیا  نی کنه واسه هم  دیمامان رفته خر_

 گهید  قهیتا چند دق  اریواسه من.اعصابم رو خورد کرده.جون مه

 . نییکنم پا یاز پشت بوم پرتش م ینرس
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از    اریآسا و مه  ی ها  ی .کل کل ها و لجبازدیبا متانت خند  ماهور

که   ی ا   هیو گر  غیج  ی تر بود اما صدا  نیریش  شیقند و عسل برا

، حال خوبش را از   دیرس   به گوشش  اریمه  ی صدا  نهی در پس زم

اشک    یبرد چرا که آسا از آن کودکان سرتق بود که به سادگ  ن یب

نم آشکار  را  بغضش  بزرگ    یو  واقعا  مگر آن که مشکلش  کرد 

 باشد. 

ا_ به مبل م  نی داداش ماهور  بنده.تو رو خدا نجاتم   یداره منو 

 بده. 

لحظه    کی، لرزان و کلفت شده بود.در    هیبه خاطر گر  شیصدا

پوالد است و او با تمام   نی در ماش  د یشد که نفهم  ی آنقدر عصبان

 دهد.  یحواسش به مکالمه آن ها گوش م

[۲۲.۰۹.۲۰ ۱4:۱۱ ] 
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 ۸۹_پارت#

اتاقک جسمش ، دستانش را   ی در گوشه    فیمظلوم و لط  ماهور

ها  ی رو بود  شیگوش  داده  عص   قرار  به  ترس  با   ی رو  انیو 

 کرد.  یماهور نگاه م نیخشمگ

  یزبون رو بست  یب  ؟ دست بچه  اریمه   یکن   یم  ی چه غلط  ی دار _

؟ آخه کثافت دلت اومد ؟ زود بازش    یزن   یحرفم م   ییو با پررو

 ینفهمت رو آورد  ی بندم دوستا یسراغت.شرط م  ومدم یکن تا ن 

  یذاره راحت گه خور  یتو خونه و چون آسا دور و برتونه و نم

 !  دیکن  یم  تشی، اذ د یکن

سع  ده یترس   اریمه اما  بدست    یبود  را  خود  تسلط  داشت 

م  تیآورد.واقع حدس  ماهور  که  بود  از    یهمان  نفر  زد.چند 

دوستانش را به خانه دعوت کرده بود تا با هم فوتبال تماشا کنند  
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  ی اشتباه  اریبرش را تمام کرده و کار بسآسا ص  ی ها  طنتیاما ش 

ماهور چند بار    هبا دردانه ماهور انجام داده بود ، به خصوص ک

تذکر داده بود دوستانش را به خانه دعوت نکند چون به هر حال  

 یجنس  ی به خاطر آزار ها  یآسا کودک بود و ذهن ماهور از کودک

 احسان ، مسموم شده بود. 

ذهن   نیکرد و ا  یدور م  بهیغر  یرد ها را از م  اریآسا و مه   شهیهم

 بود.  یدردناک کودک  ی ، سوغات زجر و بغض ها  ضیشکاک و مر

برخاست.مشت    شیطناب ها را رها کرد و آسا با بغض از جا  عیسر

 و گفت :  د یکوب اریبلند مه   یشانیپ  ی کوچکش را رو

 خونه. ی گم همه دوستاتو آورد  ی.به داداش متی ترب  یب شوریب_

ماهور نرسد و   ی آسا به گوش ها  ی از جا برخاست تا صدا  اریمه

 تر نکند.  یماهور آتش گرفته را عصبان 
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باز  یگه.نبستمش که.بعدم گاه   یداداش دروغ م_ هامون   ی تو 

  ی باز  ی کول  ینداشتم.داره الک   شیاالن اصال کار  یبندمش ول  یم

 . ارهیدر م

در نظر   تشیصبور و خوددار بود اما عصبان  ی از آن آدم ها  ماهور

 . دی رس یاطرافش ، ترسناک به نظر م  زانیعز

دوستانش را به خانه دعوت کرده بود ؟! مگر چند بار    یچه حق  به

به او گوشزد نکرده بود که دوستان پسر و نوجوانش را در حضور  

شد    یآسا به خانه دعوت نکند ؟ اگر حواسش به اطراف جمع م

دادند چه ؟    یار م و مراقب آسا نبود چه ؟ اگر دردانه اش را آز

 اصال دستش را چرا بسته بودند ؟ 

  ی عاد   ی ها  ی ، باز  ییو جنا  یسیپل  ی ها  لمیف  ریتحت تاث  یگاه

کرد که دستانش را با    یرا مجبور م  اریآسا جالب نبود و مه  ی برا
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کوچک   ی داستان با چاقو    ی ببندد تا مثل قهرمان ها  ی گره گشاد

طناب ها را ببرد   کرد ،  یکه در دستانش پنهان م  ی ا  یکیپالست

شد و    ینم  ی ها جد   ی باز  نیگاه ا  چی اما ه  دیو خود را آزاد نما

اشتباه بزرگ    نیا  اریکرد که مه  یتصورش را هم نم  یماهور حت

  ی موضوع تا ابد در ذهن آسا ماندگار م  نیرا انجام دهد چرا که ا

ا و  ها  نیشد  چ  ی خاطره   ، برا  ی زیمسموم  ماهور  که    ی نبود 

 بپسندد. زانشیعز

 : دیرا بلند تر کرد و غر شیحرص و خشم صدا با

خونه   کیمن نزد  اری؟ مه  ی دوستاتو دعوت کرد یتو با اجازه ک_

کشمت.تا    یوگرنه م  نمی ام ، خدا کمکت کنه دوستاتو اونجا نب

تو    ی تو از آدما  ی هفته ماهور برا  کیجا هم دارم برات ! تا    نیهم

 !  رتیغ  یتره ب بهیهم غر ابونیخ
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[۲۳.۰۹.۲۰ ۱۰:۱۲ ] 

 ۹۰_پارت#

نگاه  پوالد تعجب  ماهور   یبا  خشم  از  برافروخته  صورت  به 

 ها ؟! ادیخشم و فر نیپسر آرام و مظلوم را چه به ا نیانداخت.ا

 نی.با ادیرس  ی، از تلفن ماهور به گوش م  یبم شده و جوان  ی صدا

را   شیاسترس و تشو  توانست  ی که ماهور از پوالد دور بود اما م 

  ی دهد.گنجشک کوچکش به وقت خود ، م   صی در آن صدا تشخ

ا  ریو سختگ  ی سرپرست جد  کیتوانست   و  باشد   ی برا   نیهم 

 جالب و جذاب بود. اریپوالد بس

 گه.  ی.آسا دروغ م ستنی ن نجایداداش باور کن دوستام ا_

رفته خر_ بعد.مامان چرا  واسه  باشه  تو  ؟ خبر مرگم    دیحساب 

 ؟ یرفتم.اون بچه رو با تو تنها گذاشته که چ  یخودم م
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 پاسخ داد : نی و اندوهگ مانیپش  اریمه

ا_ نکنه.خاله  ب  یم  نایخدا  براانیخواستن  رفت  شام   ی .مامان 

انگار من آسا رو دوست ندارم ! اشتباه    ی گ  یم  ی جور  هیکنه.  دیخر

 منم هست.  زیآسا عز یکردم ، قبول دارم ول

به سمت پنجره    ی، تلفن را قطع کرد و وقت  تی ا عصبانب  ماهور

به حضور او در   ادشیتازه    دیپوالد را در آن د  ی و چهره    دیچرخ

 افتاد.  نی ماش

کس  ینم  دلش مقابل  در  را  برادر  اما    ریتحق  یخواست  کند 

 کار اشتباه را انجام داده بود. نیناخواسته ا

 داد زدم.در واقع...  دیببخش_

ادامه داد    یو بعد از مکث کوتاه دیکش  شیلب ها  ی را رو  زبانش

: 
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مه_ و  دادم.آسا  دست  از  رو  کنترلم  واقع   ی ها  یشوخ  اریدر 

شد که    ی نجوریو ا  ادی  ی کنن  و خب خوشم نم  ی م  یخطرناک

 نتونستم درست رفتار کنم. 

 زد.  یجذاب شخند یبه سمتش انداخت و ن  ینگاه مین پوالد

 هفته قهر !   کی.ی هم قراره انجام بد یسخت  هیه تنبچ_

ها  ماهور نهفته در حرف  ناراحت  ی متوجه طعنه  نشد.با    ی پوالد 

 سرش را تکان داد و گفت : 

!    یلیآره خ_ از    کیسخته  و  نزنم  باهاش حرف  مجبورم  هفته 

و   یآشت  ی برا  ادیم   یتونم هر روزمون رو تصور کنم.ه  یاالن م

 من ... 

  ی اش نمانده بود و انگار بغض م   یشگیهم  اریتا جوالن    ی زیچ

دائم حضور  ماهور    یخواست  اما  دهد  نشان  ماهور  به  را  اش 
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جلو بود.ا  ی سرسختانه  گرفته  را  و   ی   ه یروح  نیخود  حساس 

هم بزرگ  شه یشکننده  غول  رو  یهمچون  در  رو  م  ی ،    یماهور 

ود  ب  نیا  قتیکرد.حق  یو او را به مبارزه با خود دعوت م  ستادیا

، قهر بودن و حرف نزدن   یخاطرات کودک  ی ادآوریکه عالوه بر  

که عاشق خانواده اش    ی ماهور  ی تر از جانش ، برا  زیبا برادر عز

جام زهر هم سخت تر و   دنی، از نوش دیپرست  یبود و آن ها را م

 دردناک تر بود.

[۲۳.۰۹.۲۰ ۱۰:۱۲ ] 

 ۹۱_پارت#

ساله    ۱۷نوجوان    کی  ی برا  هیتنب  نیتنها طعنه زده بود که ا  پوالد

 ش یماهور حرف ها  د یرس  ی، کوچک و مسخره است اما به نظر م
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  مانیهم پش  یبه نظرش ماهور کم   یگرفته است و حت   ی را جد

 بود.

ماهور نگاه    یتعجب به صورت ملتهب شده از خشم و ناراحت   با

 کرد.

 گنجشک ؟  یه_

رخ   میبه سمت پوالد بازگشت و به ن نیغمگ ی همان چشم ها با

 شد.   رهیمتفکرش خ

بود و بعد    شی کردم دو ماه پ  هی نفر رو تنب  کیکه    ی بار  نیآخر _

 از اون تازه چند هفته است که برگشته سر کار. 

 را فراموش کرد و با تعجب گفت : تش یعصبان  ماهور

  یداد   یو اجازه نم  ی همه وقت باهاش قهر بود  نیا   یعنیچرا ؟  _

 برگرده سر کار ؟ 



~ 305 ~ 
 

داد و همانطور که انگشت    هیدست چپش را به پنجره تک  پوالد

 ، زمزمه کرد : دیکش یم  شیلب ها ریاشاره اش را ز

 نه...من قهر نکردم._

 متعجب تر شد و گفت :  ماهور

 سر کار ؟ دلخور شده بود ؟  ومدی یپس چرا نم_

شمار    ه یبه ثان  یچراغ قرمز ترمز کرد و بعد از نگاه کوچک  پشت

اش را به    ی، چشمان مرموز و وحش  یو رانندگ   ییچراغ راهنما

 ماهور دوخت.

خورد زده    یکه م  ییچون استراحت مطلق بود.تا جا  ومدی  ینم_

 بودمش ! 

اما کلمه    دیبگو  ی زیدهانش را چند بار باز و بسته کرد تا چ  ماهور

نشد.ا  ی ا تنب   گرید  نیخارج  ب   ی هیچه  ؟!  ماه    کیاز    شتریبود 
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ا و  داشته  مطلق  بس  یعنی   نیاستراحت  ها  و   ی کار  اریکتک 

 و خود سر بود ؟!  یوحش  نقدری مرد چرا ا  نیخطرناک بوده است.ا

.در اوردی، عاقبت توانست چند کلمه را به زبان ب  قهیدق  ک یاز    پس

شده    رهیمعروف ، به رو به رو خ  یمدت پوالد با همان اخم ها  نیا

 کرده بود.  یو بعد از سبز شدن چراغ ، شروع به رانندگ

کرده    یاستراحت م  دیهمه مدت با  نیکه ا  شیزد   ی جور  یعنی_

 کرده بود ؟ کاری؟ چرا آخه ؟ مگه چ

هست.من دارم   ی ا   گهید  زی! حرف من چ  گهیحتما الزم بوده د_

  یها  ی، به عذرخواه  یکن  یکه خودتو مجبور م  نیگم از ا  یم

  تیهم آروم و ال   یلیناراحت نباش.تازه خ  یتوجه باش  یداداشت ب

که ممکنه    یهی تنب  نیتر  کی.مثال من کوچیکن  یرفتار م  ی دار

 نجور یو تبلت و ا  یوشمثل گ  یرفاه  لیکه همه وسا  نهیانجام بدم ا
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بگ  زایچ برارمیرو  ، خودتو شکنجه   هی  ی .پس  کردن  قهر  هفته 

 نده گنجشک خنگ ! یروان یروح

[۲۳.۰۹.۲۰ ۱۰:۱۲ ] 

 ۹۲_پارت#

قلب مهربان و    کیزد.پوالد در اعماق وجودش ،    یی بایز  لبخند

 تپنده را پشت ظاهر سرد و خشنش پنهان کرده بود.

برادرش عذاب وجدان داشته باشد    ه یکه ماهور درباره تنب   نیا  از

کند که    یداشت ماهور را راض  یسع  فی تعار  نی، نگران بوده و با ا

 رفتار کرده است.  میمال  یلیخ یاشتباه نکرده و حت

خانواده ماهور    ی اعضا  ی قلب ها  نیکه ب   یقیعم  وندیاما از پ  پوالد

 نیخورد.در ا   یحسرت م  یگاه  یبرقرار بود ، متعجب بود و حت

از    یکینظر داشت ، دلش    ریمدت که ماهور و خانواده اش را ز 
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گفتند    ی مردند و آخ نم  ی م  گری د  کی  ی که برا  یی خانواده ها  نیا

 خواست.  ی، م

از خواسته ها ،    ی بود اما بعض  ی که مرد قدرتمند و با نفوذ  نیا  با

،    یهم باش   نیزم  ی فرد رو  نیو قدرتمند تر  نیاگر پولدارتر  یحت

خواسته ها خانواده بود که    نیاز ا  ی کیشوند.  یباز هم اجابت نم 

در حسرت    شهیهم  مانیپوالد از آن محروم مانده بود.خودش و ا 

،    شیبایخوب بود که معشوق ز  چهخواسته مانده بودند و    نیا

نمانده بود و احتماال   ب ینص   یب  ینعمت عوض نشدن   نیحداقل از ا

پوالد را بر شانه    ی نداشته    ی ماهور ، بار کل خانواده    ی چقدر برا

خواهد بود اما او حضور پوالد    نی حمل کردن ، سنگ  فشینح  ی ها

راه   گریبود پس د  رفتهیپوالد را پذ  تیرا قبول کرده و مهر مالک 

شد ، باز    یاز پوالد خسته م  ی اگر روز   ینداشت ، حت  ی بازگشت

 پوالد بدون بازگشت بود !    یهم اجازه رفتن نداشت.ورود به زندگ
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 و بازگشت...  یمان یپش ی طرفه و بدون فرصت برا کی طیبل کی

در پارک   ی رنگ جلو  دی سف  ۲۰۶پژو    کی.دند یبه خانه رس   یوقت

 شدن بودند.  ادهیزن و دو دختر در حال پ کیشده بود و 

که پوالد با تعجب به    دیآنچنان با ذوق خند  دنشانیبا د  ماهور

 سمتش بازگشت. 

  ی آسمان در فصل بهار ، گاه  ی پسر درست مانند حال و هوا   نیا

 بود !  یصاف و آفتاب  یو گاه یو باران ی ابر

 ؟ هوی ی شاد شد نقدریچته ؟ چرا ا _

باران سبز رنگش به پوالد خ  ماهور شد و    رهیبا چشمان ستاره 

 گفت : 

 . زهیواسم عز یلیآخه خاله مهربونم اومده.خ _
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نداشت.در   یح یتوض چیماهور ه ی زد که برا یبی لبخند عج پوالد

را به   نیذوق خواهد کرد.ا  نینچنیپوالد ا  دنید  ی فقط برا  ندهیآ

 داد !  یوجود خودخواه و حسود درونش قول م

پر   ماهور از جا  از خداحافظ   دیمثل فشنگ  بعد  از    یو  و تشکر 

پوالد ، با دو خودش را به آغوش آن زن قد بلند و خوش پوش  

 رساند. 

  یدر آغوش آن زن انداخت و اخم  فشیبه اندام ظر  ینگاه  پوالد

د با  اخمش  اما  دو    دهیکش  دنیکرد  آن  آغوش  به  ماهور  شدن 

به    نگونهیچه ؟! چرا ا  یعنیشد.  شتریدختر جلف و سبک سر ب 

راحت از آن لپ   الیشده بودند و با خ  زانیگنجشک کوچکش آو

تماس    کی  ی ا که پوالد بر  یدر حال  دند ی چ  یآبدارش بوسه م  ی ها

 گرفت ؟!  یاجازه م  دیکوچک لب با آن ها با
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 زمزمه کرد : یزد و به آرام ی پوزخند

، چون    یخوب خوش_ من  گنجشک  بکن جوجه  که    کمیهاتو 

 رت یو تو قفس عشقم اس  نمیچ  یدلبسته ات کردم ، بال و پرتو م

کس  یم اون  از  بعد  و  ا  یکنم  نداره  رو   ی نجور یاجازه  من  حق 

 !  بخوره

[۲4.۰۹.۲۰ ۰4:4۲ ] 

 ۹۳_پارت#

تر از جانش   ز یچشمانش را به صورت مهربان ، خواهر عز   ماهرخ

 ، دوخت.

زندگ _ حقوقشم    ریز  مونیمهربان  و  خوبه  ماهور  شده.کار  رو  و 

 کرده !   رییتغ یلیخوش خ یول هیعال

 کرد.   ریانگشتانش اس انیدستان ماهرخ را در م  یبا نگران  مهربان

 نکرده بود.  یفرق  دمشیشده ؟ من که د یمگه چ_

 در چشمان مسلط و مهربان ماهرخ حلقه زد.  اشک
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خوره.آخ که    یبه جونمه و داره از داخل منو م   ی درد  هیمهربان  _

 واسه بچم !  رمیمن بم

چشم ماهرخ    ی آب زالل چشمه ها از گوشه    یبه پاک  ی اشک  قطره

 بر گونه اش روان شد. 

  یراز رو به دوش بکشم.تو چشما  نیبار ا  ییتونم تنها  ینم  گهید_

 !  نم یب  یم دیجد  ی زایماهور چ

  ی سیو نگران تر از قبل ، با نوک انگشتانش ، خ  دهی ترس  مهربان

 ماهرخ زدود. ی گل انداخته  ی اشک را از گونه 

 آخه !  ی.تو که منو کشتنم ی ماهرخ حرف بزن بب_

مهربان که مقابلش چهار زانو نشسته بود    ی شانه    ی را رو  سرش

 ، گذاشت و با بغض گفت : 

م  ی تو چشما _ و عالقه  منم یب   یماهور حس  پا  تو   ی.داره  ذاره 

 . دمیترس یسال ها ازش م نیکه تو تموم ا ی ریمس

عشق و عالقه وسط باشد    ی شده بود ! خب اگر پا  ج یگ  مهربان

 ن یآورد ، پس ا  ی را با خود به ارمغان م  یکه خنده و خوش حال

 داشت ؟!  ییماهرخ چه معنا انی حال خراب و گر 
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ا_ ماهرخ ؟ ماهور رو    ی ؟ بد عادت شد  ه یکه خبر خوب  نیخب 

 نداره ؟ ی بچه حق زندگ ن ی؟ مگه ا ی خوا یخودت م ی برا

لرز  ی ها  شانه به  ا  دنیماهرخ شروع    ی نشان دهنده    نیکرد و 

 مادر نگران بود !  ک یعاجزانه و از ته دل  ی ها هیگر

 را دور شانه ماهرخ حلقه کرد و گفت :  دستانش 

  ینجور یکنه که ا  یم  ینیرو دلت سنگ   ی؟ چ  ی آخه چته آبج_

 ؟ ی پر شد

 آمد و با بغض گفت :  رونیاز آغوش مهربان ب  یآرام به

نفر حق   هینداره ؟! اگر فقط    یگه ماهور من حق زندگ   یم  یک_

 خوشبخت شدن داشته باشه ، اون ماهوره. 

 ماهرخ بغض کرده بود.  ی ها هیگر ریهم تحت تاث مهربان

تو سرته    ی؟ چرا عاشق شدن ماهور برات ترسناکه ؟ چ  یپس چ_

 ماهرخ ؟  

داشتند.نگاهش را   ی، لرزش وحشتناک  هیاز شدت گر  شیها  لب

به سقف اتاق دوخت و بعد از چند لحظه ، چشمانش را به سمت  

 صورت نگران مهربان چرخاند. 
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دن  یوقت_ به  تحو  ا یماهور  بهمون  ساعت  چند  تا   لشیاومد 

 ؟  ارنی یپس چرا بچه اتو نم یگفت یم یه ادتهیندادن.

 سرش را تکان داد و پاسخ داد : مهربان

 ؟  ی.خب که چادمهیآره _

ادامه داد.انگار   ه یله کرد و بعد از چند ثان  شیدندان ها  ریرا ز  لبش

  ن ی کند و ب  انیرا پشت سر هم ب   شیتوانست تمام حرف ها  ینم

و رو کردن خاطرات گذشته  ریبه استراحت و ز  ازین شیجمله ها

 کرد ! یدرک م ، زشیداشت و چه خوب که مهربان عز 

دارن.خ_ کار  باهامون  گفتن   ، کردن  رو صدا    ده یترس  یلیبهزاد 

 براش افتاده باشه اما...  یبودم.همش نگران بودم که نکنه اتفاق

 :  دینال  شی انگشت ها انیدهانش فشرد و از م ی را رو دستش

.گفت درواقع بچتون ست یبچه مشخص ن  تیاما دکتر گفت جنس_

دو جنس مختلف مونده...نه پسره و نه دختر ! بعد از چند    نیب

کردم ، بهزاد ناراحت شد.گفت   یم هیروز که تو شوک بودم و گر

.بعد از حرف بهزاد ه یواسم کاف  ن یخدا رو شکر بچه ام کنارمه ، هم

  ی داده بود و من ناشکر  لماسا  کهیت  هیبه خودم اومدم.خدا به من  

گذاشت   یم رو  براش ماهو  می کردم.اسمش  دکتر  نظر  با  و  ر 
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که خواست    یمیتا بزرگ که شد هر تصم  م یشناسنامه پسر گرفت

هم بهش گفتم که من پشتشم و  شهیو هم رهیبگ  شیزندگ ی برا

برا  نیاول اسم    نیا  ی قدمم  هم  بود.ماهور  اسمش  همون  قول 

  ندهیتونه با آ  یبخواد م  ی هر کار  ی نطوریدختره و هم اسم پسر...ا

 اش انجام بده ! 

مرد   یسالگ  ۱۷که از    ی شد.ماهور  رهیبا بهت به ماهرخ خ  مهربان

که نه   یجسم  نیهمه سال با ا  نیخانه خواهرش بود ، در واقع ا 

 کرد ؟!  یم ینام دختر و نام پسر را به طور کامل دارا بود ، زندگ

  ی شده بود و کلمات به سخت  ن یزبانش سنگ   ادی شدت شوک ز  از

 شدند.  یدهان باز مانده اش خارج م  انیو با زور از م

 ماهور دو جنسه ست ؟ _

 ت یو بغض را فراموش کرد و با جد  هیکلمه ، گر  نیا  دنیشن  با

 گفت : 

 ؟!   ی دیخودمون بمونه ، فهم ن یب  دیموضوع با ن یکه ا نیاول ا_

 تکان داد.  دییسرش را به نشانه تا مهربان
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از بابت فاش نشدن راز بزرگ فرزندش مطمئن شد با اخم    یوقت

 ادامه داد : ی شتریب

م _  ، ا  یدوما  م   ییبچه ها  ی نطوریدونم همه    ی مث ماهور منو 

  نه یتوه  هیکلمه    نیگم که ا  یاالن من دارم بهت م   یشناسن ول

  یگ  یم   یاش چبه بعد مراقب ب  نیبه بچه من و امثال من.از ا

به  یبش لیماهور از خاله مهربونش تبد یخوام برا یمهربان ! نم

 .بهیهفت پشت غر

 به صورتش چنگ انداخت و گفت :  هیگر با

از شقا_ اگر مثل قبل    رمیم   ی تره.م  زیبرام عز  دایو ش   قیماهور 

ا تو  باشه.اصال  نداشته  م  زایچ  نیدوستم  کجا  از  ؟    یدون  یرو 

 برات ماهورم...   رمیبرات خواهرم...بم  رمی؟ بم  یآبج  ی کرد  قیتحق

گر  ماهرخ و  پوشاند  را  خود  صورت   ، دستش  دو  هر  کف   ه یبا 

 را سر داد. یسوزناک

  چیهستم ، نه...چون ه  یبچه ام شاک  تیاز جنس  ینه که فکر کن_

  ی صالح و سر به راه باشه ول  نقدرینداره که ا  ی بچه ا  نی کس همچ

زنن به قلب بچه من.ماهور تو    یم   شیدارم که آت  تیاز مردم شکا

  م ی ش  ینم  هیمتوجه فرقش با بق  نیهم  ی بغل ما بزرگ شده برا
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بب   یول بزرگ تر    یست.هر چین  ی فهمه عاد  ی م  نتش ی هر کس 

بچه ها    ی شد.مدرسه که رفت بد تر شد.ه  شتری شد ، تفاوتش ب 

خونه اشک    ومدی  یگوشه ام م  گری ج  یکردن ، ه  یمسخره اش م

بد م   هیحرفا تو روح  ی بعض  دمید  ی.وقت ختیر  یم   ی اش اثرات 

رو درباره بچم   زیهمه چ  دیدکتر روانشناس.با  هی  شیذاره رفتم پ

به ماهور بچسبونه    ی وصله ا  خواست  یگرفتم تا اگر کس  یم  ادی

بتونم با پشت دست بکوبم تو دهنش.البته خود ماهور خبر نداره ،  

دونم لفظ دوجنسه ، چقدر   یاالن م   ی رم ول  یم   یواشکیو من  

 ده.  یروح حساس و شکننده ماهور رو عذاب م

 را پاک کرد و گفت :  شی اشک ها مهربان

 ؟  ینکنه آبج تیاذ نیاز ا شتریبگم که ماهورم رو ب یپس چ_

 مقابلش دوخت و پاسخ داد  : واریرا به د نگاهش

 !  ناجنسهیب  هیماهور من _

را تکرار کرد تا زبان و ذهنش با    ناجنس یلب، کلمه ب  ریبار ز  چند

آن استفاده    ی را به جا  یهم همانگ شوند و ناخودآگاه نام اشتباه 

 نکنند. 
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غرق شده بودند، به    ن،یسنگ  ی که در سکوت  قهی از چند دق  بعد

 . ستیشده بود، نگر  رهیخ  شیرو به رو  واریماهرخ که همچنان به د

 ؟یترس یمشکالت، از عاشق شدن ماهور م  نیبا وجود ا_

 و به چشمان مهربان زل زد.  دیکش  یقیعم  نفس

ماهور با خودش صحبت نکردم؛ چون    ت یوقت درباره جنس  چیه_

 . دمیترس   یاشق شدنش ماز ع  شهیهم  یفهمم براش سخته ول  یم

 زد.  یلبخند مطمئن مهربان

م_ عاشق شدنش  از  نگران   ی ترس  ی چرا  به جا  ی؟  دختر،   ی که 

 پسر شده باشه؟ هیعاشق 

را اطراف   یتلخ  ی خنده    ماهرخ کرد و همانطور که چشمانش 

 چرخاند، پاسخ داد: یاتاق م

 ایدن  نیتو ا  یخاص  زیدل خواهر! ماهور خاصه و هر چ  زینه عز_

به خاطر جذاب بودنش بهش نزد  یجذابه. م بشن و   ک یترسم 

 مدت...  هیبعد از 

  ی بر لب داشت، اشک ها  یو مجنون  بی که لبخند عج  همانطور

ها  یدرشت گونه  سمت  به  چشمانش  گوشه  روان   شیاز 
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مادر، نشان از اوج درد و    کیتلخ    ی و خنده    هیگر  ب یشدند.ترک

 ادامه داد:  ی نیشکسته و غمگ ی اش داشت.با صدا ینگران

قلب شکسته شده رو هم    هیمدت بچه امو ول کنن و    هیبعد از  _

  ی کنه، اضافه کنن.اگر کس  یکه رو شونه اش حمل م  ییبه بار ها

شه. حاال   یراحت م  المیباشه که از ته دلش بچه منو بخواد، خ

 یتی. اصال برام اهمستیپسر! برام مهم ن   ایخواد دختر باشه    یم

دو   نیا  ن یب   یحت   ایپسر    ای  هخواد دختر باش  ینداره که ماهور م 

دکتر پ  ی تا.  ا  ی م  ششی که  واسم    نیرفتم همه  رو  ها  احتمال 

 خوام. یبچمو م  یداده. من فقط خوشبخت حیتوض

  ی آشفتگکرد تمام    ی شد و سع  رهیبه ماهرخ خ  ی با نگران  مهربان

که ناگهان در قلبش رسوب کرده بود را به چشمانش برساند    ییها

 و از آن جا به نگاه ماهرخ منتقل کند. 

  ل یبه فام ی خوا  یاون موقع م ؟ی پسر شده بود چ هیاگر عاشق _

 کنن.  یهزار تا حرف واسش درست م  ؟یبگ یچ

[۲۶.۰۹.۲۰ ۰4:۱5 ] 
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در  ی ها   هیقرن  ماهرخ در  شده  چشمان   ی ا یغرق  به  را  اشکش 

 مهربان دوخت. 

ن _ مهم  خوشبخت  ی ! چشماستیبرام  فقط  هاشو    یماهرخ  بچه 

مونم تا ماهور خودش برام همه    یچشم به راه م  نقدری. انهیب   یم

 رو بگه.  زیچ

 گفت:  یرا پاک کرد و با لبخند مهربان  شی اشک ها سپس

و تا قطره اشک و چند کالم د  نیدلم پر بود که با هم  نقدریا_

  ی به خداش اعتماد داره. من ک  یلیدرد دل آروم شدم. ماهور خ

اعتماد و توکل    نیدونم خدا جواب تمام ا  ی باشم که گله کنم؟! م

دم و    یخودمو انجام م  ی مادر  فهی ده؛ پس فقط وظ  یهاش رو م

 کنم.  ینم یپشتشو خال

را با خشم بست    شیمهربان چشم ها  دا،یش   غیج  ی صدا  دنیشن  با

 و زمزمه کرد:

نکبتش من رو سکته    ی صدا  نی مادر! آخر با ا  یالل بش   یاله  ی ا_

 ده.  یم

  ی کرد. مهربان و خانواده اش تنها کسان  ی نیریش ی خنده    ماهرخ

  د یکرد. البته نبا  ی بودنشان ذوق م  ی بودند که ماهور از ته دل برا
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دا  پناه  ییخانواده  و  پشت  که  هم   مهراب  را  بودند  پسرکش 

 زشیعز  ییکه از بابت خاله و دا  یکرد. تنها مشکل  یفراموش م

شد نتوانند زود به   یم  اعثبود و ب  رازیداشت، حضور آن ها در ش

 زود با آن ها مالقات کنند. 

سرزنده و شاده!    نقدریفداش بشم که ا  یدختر؟! اله  ادیدلت م_

  ی م  رییماهور صد و هشتاد درجه تغ  نجا،یا  دیا ی  یشما م  یوقت

ا نم  یم  طونیش   نقدریکنه.  باور  اصال  که  ا  ی شه  بچه،    نیکنم 

و آسا هم    اریگوشه نشسته بود. مه  هیآروم    شهی که هم  هیهمون

  ف یراحتن.فقط ح  دایو ش  قیچقدر با شقا  یدون  یکه خودت م

 .  م یستین  رازیکه ما هم ش

 شیبایآوردن گذشته، چشمان ز  ادیزد و با به    ی درخشان  لبخند

 ستاره باران شد. 

خواد ازدواج   یگفتم دلم نم   یم  شهیجوون تر که بودم هم  ادمهی_

برم شهر غر برام مهم    یوقت   یول  ب؛یکنم و  بهزاد شدم،  عاشق 

  ی ول  می نداشت  ی ادیکه پول ز  نیتهران. با ا  امینبود که مجبورم ب

بود م  یلی. خمیخوشبخت  ب  هیخواد    ی دلم   ی ول  راز؛یش  امیسر 

هم که مدرسه داره.   اریشده و مه  نیکاراش سنگ  یلیماهور خ
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مهراب و بچه   ی دلم برا  یلیخ  ینه ول  ای  میایب  م یدونم بتون   ینم

 هاش تنگ شده. 

[۲۶.۰۹.۲۰ ۰4:۱۶ ] 
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 نازک کرد و گفت:  یبا خنده پشت چشم  مهربان

و   هیحافظ  ی بهونه بود. تو دلت برا  ،یکه گفت  ییها  زیچ  ی همه  _

که    ی باغ ارم تنگ شده نه داداش مهراب! من مطمئنم، لحظه ا

 یکه بخوا  یتا وقت  یکن  یاتراق م  هیحافظ  ی ر  ی م  راز،یش   یبرس

 .ی برگرد

  دند یماهرخ خند  ی بایخاص و ز  قیعال  نیبلند به ا  ی دو با صدا  هر

 و مهربان بعد از چند لحظه ادامه داد: 

! نه فقط تو، بلکه بچه هات  رازیش   ی ایباهامون ب   د یهمه، با  نیبا ا_

 . میدار  ازیچون به کمک ن انیب  دیهم با

 با تعجب گفت:  ماهرخ

 ی خوا  ی! دوباره می کرد  یپارسال اسباب کش  ادمهیکه    ییتا جا_

 ؟ یخونه ات رو عوض کن
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  می خواست جا به جا بشه؛ ما هم تصم  یآره! داداش مهراب م_

شرکت  ی که آرش و مهراب تو  یدون ی. ممیهمراهش بر م یگرفت

گرفتن محل شرکت و خونه هامون    میهستن. تصم  کیبا هم شر

 رو عوض کنن. 

چرا خونه   د؟ی کن   یم   یزندگ  رازیچرا آخه؟ شما که همتون ش_

 د؟ی کن  یهاتونو با شرکت جا به جا م

 د و گفت: ز ینیپوزخند نمک مهربان

خونه   شهیبه بعد هم  نیتهران. از ا  میایم  میچون با اجازه ات دار_

 ات پر از مهمونه.

چند لحظه با تعجب به خواهرش نگاه کرد. حضور مهربان    ماهرخ

بزرگ نعمت  تهران  در  مهراب  از    ی و  ها  بچه  بود  مطمئن  بود. 

عربده    دنیخوش حال خواهند شد و با شن  اریخبر بس  نیا  دنیشن

  ن یدرستش آفر  ه یبلند آسا، به فرض غی و ج  اریمه  ی ذوق زده    ی 

 گفت. 

م_ راحت  هممون  شکر!  رو  سامم یش  یخدا  و  سامان  هم    اری. 

 شن؟  ینم  تیاذ ؟یتو چ ی بچه ها ان؟یم

 و گفت: دیبا خنده ماهرخ را در آغوش کش  مهربان
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و    اریدرواقع بچه ها، مهراب و آرش رو مجبور کردن. اول سام _

کردن.   یمن، آرش رو راض  ی ، داداش رو و بعد هم بچه هاسامان

و با   میشما رو هم بردار  میکار ها انجام شده. فقط اومد  ی همه  

ببر کن  میخودمون  کمک  هم  هم    دی تا  ش  کم یو  خوش   رازیتو 

از  می بگذرون بعد  م  هی.  هم  با  همه  خونه   میای هفته،  تهران. 

  میای که ب  میکردن. آماده ا  زیو تم  دنیرو هم قبال خر  دمونیجد

 تهران.

[۲۷.۰۹.۲۰ ۰4:5۱ ] 
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سه جفت    دنی جمع پنج نفره اشان گرداند و با د  انیرا م  نگاهش

کرد    یشده بودند، اخم  رهیخ  اریبه او و مه  طنت ی که با ش   یچشم

 گرفت.  اریو نگاهش را از چشمان ملتمس و شرمنده مه 

  ی کنم. هر کس که اشتباه م  یرو قبول نم ی زیچ نیاصال همچ_

 منتظر عواقبش هم باشه. دیکنه، با

و    اریشد که با آسا و مه  یم  ی زد. چند ساعت  ی پوزخند  قیشقا

رو اکنون  و  آمده  گردش  به  ها  ی ماهور  و خنک   یچمن  سبز 

کردند.    یم  ی باز   قتینشسته بودند و جرئت و حق  یپارک بزرگ



~ 325 ~ 
 

شده بودند و   ار یدر طول گردش متوجه رفتار سرد ماهور با مه 

ماهور جرئت را انتخاب کرد، از او خواستند    ،ی در ادامه باز  یوقت

مظلوم    اری است را فراموش کند و مه  نشانی که ب  ییکه کدورت ها

ببخشد، چرا که حال غمگ را  او   ن ی شده و شرمنده  و مضطرب 

 داد. ین را به آن ها نمکرد ی اجازه تمام و کمال شاد

 اورد یطاقت ن   ن یجمله سنگ   نیبار ا  ریکه کمرم ز  دیزارت...ببخش_

که دست    یدون  یکمتر کرد. م  دنیو فشار وارد شده رو با گوز

 !زم یخودم نبود عز

 زد و گفت:  قیشقا ی دراز شده  ی به پا ی به حرص لگد ماهور

دفعه    ه ی  میآخه؟! بچه هم که بود  ی خودتو کنترل کرد  یتو ک_

شد. حاال خوبه حداقل با دهنش صدا   ی بد همه جا پخش م ِیبو

 ! میشد یدر آورد وگرنه هممون خفه م

  ی همانطور که انگشت اشاره اش را درون ظرف آلوچه جنگل  دایش

ترش و خوش طعم    ع یمانده از آن ما یچرخاند تا قطرات باق  یم

 ند، گفت: دهان آب افتاده اش ک یرا، راه

 ادی خودشو چُس کنه بدم م  ی وسط باز  یکیکه    نیاز ا  نقدریا_

 بچه رو. ی کرد یکه حد و حساب نداره. شل کن بابا! روان
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 نگاه کرد.   اریصورت خندان مه به

  ی نگاه ماهور را حس کرد، دوباره حالت شرمنده    ی نیسنگ   یوقت

 شد.  رهیصورتش بازگشت و با التماس به چشمان ماهور خ 

تر از جانش سرد و   زیتوانست نسبت به برادر عز  یچقدر م  مگر

ا  یب بهانه  دنبال  به  ابتدا  همان  از  که  او  باشد؟   یبرا  ی تفاوت 

ا کردن  ا  ه یتنب  نیکنسل  بود!  برا  ی دور  نیدو طرفه  تنها   ی نه 

 طاقت فرسا بود. سخت و   اریماهور هم بس ی بلکه برا  ار،یمه

[۲۷.۰۹.۲۰ ۰4:5۱ ] 

 ۱۰۰_پارت#

 ی حرف ها  اریشدند. مه   ره یخ  گر ید  کیلحظه به چشمان    چند

  د یفهم  یبراق و سبز خواند و وقت  ی آن دو گو  ی برادرش را از رو 

دلخور  ی خبر  گرید و  قهر  رو  ست؛ین   ی از   قیشقا  ی پاها  ی از 

 گذشت و خودش را به ماهور که مقابلش نشسته بود، رساند. 

که به باسن   ی فرو رفتند اما با ضربه ا گرید  کیدو در آغوش   هر

هم به    اریچمن ها افتاد و مه   ی خورد، ماهور به پشت رو  ار یمه

  ده یاز پشت شن  دایش  ی جسم ماهور پهن شد. صدا  ی دنبالش، رو
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ستاخانه از سمت چه  گ  اریکار بس  نیداد، ا  یشد و نشان م  یم

 است.  ده یبه انجام رس یکس

ا_ وقت  م  نیهر  رو  تا  م  نم ی ب  یدو  هاضمه  سوء  روز    ی تا چند 

 زنن.  ی. حال آدم رو به هم م رمیگ

زد؛ به   یسر و کله م یکوچک ی که تا آن لحظه با بچه گربه   آسا

 نگاه کرد و گفت:  دایش

رو   گه یهم د  ی نجوریدو تا مرد گنده ا  نمیب   یمنم هر وقت م _

 .ییرم دستشو یکنن بعدش م  یبغل م

مهبوت ماهور،    افه یتوجه به ق  ی کرد و ب  ی بلند  ی خنده    قیشقا

 از جا برخاست. 

ها هوس چ_ فلفل  پسیبچه  که   یو سس  وقتا  اون  مثل  کردم. 

 . میبچه بود

تصور    ی. حتندیبنش  نیزم  ی تا دوباره رو  دیشلوارش را کش  ماهور

  ی انجام آن کار چندش و مسخره، آن هم وسط پارک، تمام موها

 کرد.  یبدنش را راست م 
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که وسط پارک اون   ی خوا  ی. نمن یبش  ریتو رو خدا بگ   قیشقا_

 خونه حداقل.  میمگه نه؟ بذار بر  م یحرکت رو بزن

 ی شکنمش! من االن دلم م  یدست خر کوتاه شه لطفا، وگرنه م _

 خواد.  یم نمدل گهیخواد بخورم، خونه د

قرار نگرفت و   یچقدر غر زد و مخالفت کرد، مورد توجه کس  هر

  ی سس فلفل  شهیش   کی  ،ینمک  پس یبسته چ  5با    قیشقا  تیدر نها

 شد. کینوشابه به آن ها نزد ی بطر کیتند و 

چ  از سهم  باال،  رو   پسیهمان  را  نفر  و   شی پاها  ی هر  انداخت 

 شد.   ریجاگ دایکنار ش زیخودش ن

[۲۷.۰۹.۲۰ ۰4:5۱ ] 

 ۱۰۱_پارت#

 به همه نگاه کرد و گفت:  ی زیآم طنت یلبخند ش  با

 !  دیها رو باز کن  پسیخب بچه ها پاکت چ_

نشسته بودند    رشیکه ز  ییبایبه درخت بزرگ و ز  ینگاه  ماهور

  طنت یکه از ش  ی ادیبود که با وجود شرم ز  نیا  قت ی انداخت. حق



~ 329 ~ 
 

باز شلوغ  و  نم  ی کردن  جوان  یداشت؛  منکر حس  و   یتوانست 

 شد، شود.   یبدنش منتقل م  ی که به تمام سلول ها   ی ا  یسرزندگ

و بعد به جمع منتظر انداخت   پسی به بسته چ  یخنده ابتدا نگاه   با

 و گفت: 

 تو کارش. میبر  دی! باز کن ت یآبرو و ترب ی گور بابا_

در باز کردن پاکت    یسع  دش،یکوچک و سف  ی با مشت ها   آسا

نشاند و خودش   شیباینرم و ز  یموها  ی رو   ی داشت. ماهور بوسه ا

 بسته را باز کرد و به دستش داد.

ترت  همه ز  بیبه  فلفل  ی ادیمقدار  رو   یسس  ها    پسیچ  ی را 

کردند.    بیو بعد با تکان دادن پاکت، آن ها را با سس ترک  ختندیر

برا که    کی آسا    ی البته  بودند؛ چرا  گرفته  بسته کوچک کچاپ 

 سس از توان آسا به دور بود.  نیا  ی تحمل تند

 بودند.  دهیماجرا رس یبه قسمت اصل حاال 

 کرد و گفت: ی بلند  ی خنده  ماهور
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  دم یباسنمو کوب  نقدریکار رو انجام دادم، ا  نیکه ا  ی بار  نیآخر _

فردا .خدا  نم یبش  ی صندل  ی تونستم رو  یکه فرداش نم  ن یبه زم 

 کنه!   ریرو به خ

 زد و گفت:  ی شخند ین قیشقا

 گذاشته توش واست. یک یکنن،  یحاال فردا همه فکر م_

اما سوال    دندیخند  قیبه حرف شقا  ی بلند  ی با صدا  دایو ش  اریمه

ولو شود و توجه   نیزم  ی از شدت خنده رو  اریآسا باعث شد مه 

 را به سمت خودشان جلب کند.  انیاطراف

 گذاشتن تو داداش ماهور؟  یچ_

  ی بلند اطرافش، با بغض مشت  ی قهقه ها  دنیبا د  چاره یب  کودک

 زد.  اریمه ی بازو ی رو

   ؟یکن یگفتم که مسخره ام م  یمگه چ_

 : دیتوپ قیکرد و رو به شقا یاخم ماهور

تو   اریآخه؟ مه  ی خر نفهم بچه همراهمونه. مگه تو شعور ندار_

 ببند!  شتویم ن ه
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خودشان را جمع و جور کردند و مشغول    یاخطار ماهور کم  با

 درون پاکت شدند.  ی ها پس یچ یخورد کردن نسب

ا  بعد ها  نیاز  تکه  به  تقس  ی که  را    میکوچک  ها  پاکت  شد، 

که با هم رد و بدل کردند، بسته    یو بعد از نگاه کوتاه  چاندندیپ

کار، مسابقه مورد عالقه   نیقرار دادند. ا  شانیباسن ها  ریها را ز

 ی بود. هر کس بتواند محکم تر باسنش را رو  یاشان در کودک

دست   کیدرون پاکت جا به جا کند و مخلوط  پس یچ ی تکه ها

 کند؛ برنده خواهد بود.   هیو سس ته پسیاز چ یتر و کوچک تر 

خاست و از باال    یجالب تر حرکات آسا بود که از جا بر م  همه از

از شدت خنده   یکرد. همگ یپرتاب م پسیبسته چ ی خود را رو

م را  شکمش  پوست  ماهور  بودند.  شده  ملتهب  و    ان یسرخ 

کم    ی اندک  اد،یز  ی فشرد تا درد حاصل از خنده    یانگشتانش م

با د اما  بسته   ی ق رو یوار شقا  وانهیحرکات د  دنیرنگ تر شود 

از خنده درون بدنش به حرکت در آمد و    ی دیموج جد  پس،یچ

اشک  نیزم  ی بار رو  نیا راه   یافتاد. قطره  به  از گوشه چشمش 

  ده یجه  رونیب  ش یبار که از شدت خنده اشک ها  نیافتاد. آخر

 بود؟  شی بود، مربوط به چند ماه پ
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 باین زکرد؛ چو  یرا درون صندوق خاطرات مغزش ثبت م   امروز

 خوانده شود.   ی تر از آن بود که عاد

  ی نی توجه بود و سنگ  یب   انش یچند ساعت به نگاه تمام اطراف  نیا

رساند؛ چرا که رفتار   ینم  یب یبه روح و روانش آس  ،ینگاه کس

در حال انجام شدن بود،    رامونش یکه پ  ی شلوغ و خنده دار  ی ها

 مردم نگذاشته بود.  ی ماندن به جسم ماهور، برا  رهیخ  ی برا  ییجا

[۲۸.۰۹.۲۰ ۰5:۳5 ] 

 ۱۰۲_پارت#

هم نتوانسته بود، بخوابد؛ چرا که    قهیدق  کی  یطول شب حت   در

درست شده بود، حالش را به هم    شانیکه با باسن ها  یآن معجون

تا خود صبح معده اش، مواد درونش را باال    ن ییو پازده بود و 

 کرده بود. 

ترش  عیما و  نزد  ،یتلخ  از    یکیتا  را  آمد. چشمانش  باال  دهانش 

بد بو، بست و از جا برخاست. هر    ع یشدت سوختن راه عبور ما

نم  د؛ یکش  یم  یچ بار  هر  بود چرا که  به    یحقش  که  آموخت 

 لب زمزمه کرد: ریتوجه نکند. با حرص ز قیشقا ی حرف ها
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جون  _ صبح  تا  من  خرس!  گرفته  نکبت  خانم  اونوقت  کندم؛ 

 . خدا لعنتت کنه! دهیخواب

کوچک بود. در   ی ادینفر در خود، ز  ۸جا دادن    ی اشان برا  خانه

بودند و اتاق آسا هم جوالنگاه    ده یخاله و مادرش خواب  ار یاتاق مه

هم به همراه آرش، شوهر خاله اش،   اریدختران بود. خودش و مه

 بودند.  دهیکوچکشان خواب ییرا یدر پذ

پا  رهی دستگ   یآرام  هب ب   دی کش  نییرا  بدون    ، یکردن کس  داریتا 

  قه یرا بردارد و به سر کار برود. احتماال بهمن تا ده دق  شیلباس ها

 بود! نجایا گرید

و    ی نگاه انداخت  اش  خاله  و  مادر  خواب  در  غرق  صورت  به 

وقت  ی لبخند از  آشپزخانه   دهیرس  گرید  کیبه    یزد.  بودند، در 

  ی به قول خودشان خصوص  ی خلوت کرده و در حال صحبت ها

 بودند. 

 نا؟یرو مامان ا یچرا چِت کرد_

شقا  ی صدا  دنیشن  انتظار آلود  پس    قیخواب  نداشت،   کهیرا 

و صورت باد    ده یژول  ی موها  دنیخورده به عقب بازگشت و با د

از پاچه   یکی.  ردیخنده اش را بگ  ی نتوانست جلو  ق،یکرده شقا
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ا  ی ها تکه  و  بود  رفته  باال  پ  ی شلوارش  کش    ریز  راهنشیاز 

 شلوارش پنهان شده بود. 

شب به خواب هر    ؟ی واسه خودت درست کرد  هیختیچه ر  نیا_

 کنه که!  یسکته م  ؛ی بر یک

خم  همانطور م  دیکش  ی م  ی بلند  ازهیکه  اتاق  در  کنار  از   یو 

 گذشت، گفت: 

 . دمی نظرت رو نپرس_

به آشپزخانه رفت. تنها    لش،یکرد و بعد از برداشتن وسا  ی ا  خنده

 بود. جان یرا عوض کند، هم شیتوانست لباس ها یکه م ییجا

[۲۸.۰۹.۲۰ ۰5:۳۶ ] 

 ۱۰۳_پارت#

شلوار   یراحت  گرمکن با  را  آن  خواست  تا  و  درآورد  در  را  اش 

  قیاز شقا  به مراتب بد تر  یبا وضع  دایکند، ش   ن یگزیجا  نشیج

 وارد آشپزخانه شد. 
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شد و ماهور   ینم  افتیدو دختر    نیدر ا  تیجو شعور و ترب  کی

  نیا  ی ادامه زندگ  ی بود که برا  یاالن نگران آن دو احمق  نیاز هم

 کردند.   یدو فاجعه را انتخاب م

 کنم؟ گمشو...   یدارم شلوار عوض م ینی ب ینم_

ناقص رها کرد و   با را  تلفن همراهش، جمله اش  زنگ خوردن 

بدون نگاه کردن به شماره،   ه،ی شدن بق  داریاز ب  یریجلوگ  ی برا

 پاسخ داد.

 بله؟ _

 .ری سالم صبح بخ_

 زد. ی بم و محکم پوالد، ناخودآگاه لبخند ی صدا  دنیشن با

 . ریسالم صبح تو هم بخ_

 ؟ ی ا آماده_

 و گفت:   دیبا تعجب خند ماهور

  ؟یینجایمگه ا_

که بتواند، خودش   ییبه بعد تا جا  نیکه از ا  دیخواست بگو  پوالد

 ، ی خواب آلود دختر  ی صدا  دنی به دنبال او خواهد آمد اما با شن 
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شن کلمات  کرد.  تا   دهیسکوت  کرد  مرتب  مغزش  در  را  شده 

به حال ماهور اگر   ی مطمئن شود درست متوجه شده است و وا 

 درست باشند! 

تنت؟ از اون    ی کرد   یسنت شورت گل گل  نیک تو سرت! با اخا_

 وسط پات خجالت بکش!  زیچ

  د ی و سپس به شورت سف  دایبا چشمان گرد شده، ابتدا به ش  ماهور

  ی دهانه گوش  ی رنگش نگاه کرد و در آخر با بهت دستش را رو

 به گوش پوالد نرسد.  ،ی گذاشت تا حداقل کلمات بعد

 بود.   ده یرا شن زی اما همه چ پوالد

 ستاده ی دختر ا  کیمقابل    ر،یبا لباس ز  ادیکه به احتمال ز  ی ماهور

خواب آلود،    ی که با صدا   ی کرد و دختر  یبود و با تلفن صحبت م 

مورد خصوص م  نیتر  یدر  ماهورش صحبت  بدن  کرد،   یعضو 

 بود.  یکردن پوالد کاف یروان ی برا

 باش! رونیب گهید قهیدق 5در خونه هستم. تا  ی جلو_

[۲۸.۰۹.۲۰ ۱۱:۳۰ ] 

 ۱۰4_پارت#
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را از گوشش فاصله داد. چه قدر در مقابل پوالد  لیموبا  ی جیگ با

گل گل  شورت  آخر  بود.  شده  چ  یکوچک  که    ی زیاش،  نبود 

 بخواهد در مقابل پوالد فاش شود. 

بود که تنها مشکلش، رنگ و مدل    الیقدر ساده و خوش خ  چه

در   ستادنیلخت ا  ،یدانست مشکل اصل  یبود و نم  رشیلباس ز

 دختر است.  کیمقابل 

 دیبود، چرخ  ریش  وان یل  کی  دنیکه در حال نوش  دای سمت ش  به

و دهانش    ینی از ب  ریرا به سمت باال هل داد. ش  وانیو با خشم، ل

چکه کرد و از شدت شوک، دستانش از دو طرف، در هوا ماند.  

تحل فرصت  اتفاق  لیمغزش  و    یکردن  نداشت  را  بود  افتاده  که 

 ی که از رو   ی ریهمانطور خشک شده، چشمانش را به قطرات ش

دوخته بود. ماهور از حالت لوچ شده    د؛یچک  یاش به زمن م  ین یب

ا  دیخند  دایچشمان ش  ی  از  اش   ی ه به حالت عادک  نیو قبل 

اش را به    یینها  ریکند، ت  داریهمه را ب  ی باز  یبازگردد و با کول

 شده اش زد و با دو از کنارش گذشت.  فیاعصاب ضع

 دونم!   ی م یش  یکار موفق م نیمثل پورن استار ها. تو ا ی شد_
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که    دیشن  یرا م  دایش  غیج  ی بست، صدا   یدر خانه را م  یوقت

 کرد.  یاسمش را صدا م

که الزم نبود مثل روز قبل، با    ی دیجد  نی در ماش  یشرمندگ  با

لبخند و سر خوش  یسخت باز کرد.  را  بکشد،  باال  را  اش   یخود 

برد؛    ی نشسته است و از فضا لذت م  ی بود که در دشت  یمانند کس

کرده است را حس    نی که پشتش کم  ینیاما حضور گرگ خشمگ

 !الیقدر احمقانه و خوش خ نیهم  قای کند. دق ینم

  ؟یشد. چرا تو اومد رید دیببخش_

 پاسخ داد: اندازد،ی به سمت ماهور ب ی نگاه  می آن که ن بدون

باهات    دیمورد هست که با  هی. فعال  ست یاصال مهم ن  هیاون قض_

 درباره اش صحبت کنم. 

که    یو لطافت  یهربان م  شیتعجب به سمت پوالد برگشت. صدا  با

بخ آن، صبح  با  نداشت.    ریصبح  را  بود  نگران   یعن یگفته  خبر 

 محسن افتاده است!   ی برا یبود؟ نکند اتفاق دهی را شن ی کننده ا

 شده؟ محسن خوبه؟ ی زیچ_
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شد. کلماتش    ره یزد و به چشمان ماهور خ  یبی لبخند عج  پوالد

شدند.    ینم  دهیشن  شیداشتند و در گوش ها  یخاص  ی رویانگار ن

شد و با هر کلمه،    یم  کیدر مغز ماهور شل  ،یانگار کلمات با تفنگ

 کرد.  یم ی فیبدن ماهور لرزش خف

  د یخوب کردن حال اون، با  ی نفر. برا  هیحال همه خوبه به جز  _

و بعدش   میانجام بد  دیکه با  می دار  ی کار  هیخونه ام!    ی ایبا من ب

 شرکت.   میبر می تون یم

[۲۹.۰۹.۲۰ ۰۰:۰۱ ] 
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شد،    یکه به ماهور القا م  یترسناک نبود اما حس  شیها  حرف

 وحشتناک بود.

 فراموش شده و جا افتاده بود!   انیم نی در ا ی زیچ انگار

 بده؟!   یشده؟ حال ک ی زیچ_

 جواب گذاشت.  یبار، سوال ماهور را ب نیا پوالد

 د؟یمهمون داشت_

 و گفت:  د یخجالت خند با
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  م یکنن اما تصم  یم  یزندگ  رازیخانواده خالم اومدن خونمون. ش_

 تهران. انیگرفتن ب

ماش  پوالد که  م  نی همانطور  در  به حرکت  ماهور    یرا  به  آورد، 

 شد.  رهیخ

 شه برات!   یسخت م ی نجوریا_

. آمدن خانواده خاله مهربان به  دیذوق دستانش را به هم کوب   با

 ی هم محسوب م  یتهران، نه تنها سخت نبود؛ بلکه نعمت بزرگ

 شد. 

وقت_ از  عاشقشونم.  که  من  اصال!  آخرش    انیم   ینه  تا  تهران، 

 گذره.  یخوش م

 زد و گفت:  ی پوزخند

 آره مشخصه._

 از کجا؟ _

  ی بهشون و ولشون هم نم   ی بود  دهیچسب  روزیکه د  ییاز اونجا_

ا  ی کرد بچه هاش صم  نقدریو  با  با شورت   ی هست  یمیهم  که 

 .یجلوشون بچرخ
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وسط اشتباه بود و ماهور    نیا  ی ز یجمع شد. چ  یبه آرام   لبخندش

 کرد. ی م دایاکنون داشت آن اشتباه را پ

 اومد تو...  یاتفاق_

 ماهور؟_

را   شیماهور تمام شود. همانطور که پا  ی اجازه نداد جمله    یحت

 زد و گفت:  ی شخند یداد، ن یگاز فشار م ی رو

 مگه نه؟ می رو بشناس گهیمدت هم د ن یاقرار بوده تو _

ها فقط   نیکرد. تمام ا  یپوالد را نظاره م  یبهت حاالت عصب  با

 بود؟ دایش  یلعنت ی جمله  کیبه خاطر 

 .م یآشنا بش می خواست ی درسته! م_

اش گرفت، باعث    ی کنار  نیکه از ماش  یعیوحشتناک و سر  سبقت

 را ببندد.  ش یشد؛ چشم ها

[۲۹.۰۹.۲۰ ۰۰:۱۸ ] 
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  ت یبهت بگم. موقع عصبان   مویاخالق  ت یخصوص  نیخب پس اول_

 شه.  یبد تر م  یلیماله رو کار اشتباهت نکش! خ گهیمن، د
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 و گفت:  دیبا بهت خند ماهور

کار اشتباه انجام    هیو من    یهست  یکه عصبان  نهی اآلن منظورت ا_

 دادم؟ 

 ی شدند که در دو طرفش خانه ها  ی د و پهنبلن  ی کوچه    وارد

بزرگ  ییال یو بود. مقابل    ی و  با    د یدر سف  کیساخته شده  رنگ 

بار دستش را رو  نیماش  ،یینقوش طال  ی را نگه داشت و چند 

 بوق فشرد.

به جانب  ماهور اندکش، حالت حق  به صورتش    یبا وجود ترس 

 کرد.  یم دیپوالد را تشد ت یعصبان نیداده بود که ا

توسط دو مرد کت و شلوار   ن،ی از چند لحظه در بزرگ و سنگ  بعد

 باز شد.   یپوش، به آرام

بهمن،    ی به صدا زدن ها  یکرد و توجه  تیرا به داخل هدا  نی ماش

 نشان نداد. 

 به صورتش انداخت و گفت:   یبا حرص نگاه ماهور

   ؟ی جواب بد ی خوا یکرد. نم  یبهمن داشت صدات م_

 شو!  ادهیپ_
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 خارج شد.  نیرا محکم بست و از ماش نیماش در

هفته هم    کیداشت؟ عمر رابطه اشان به    یبه او چه ربط  اصال

کرد؟ اگر چند   یم  یگردن کلفت  شیبرا  نگونهیبود و او ا  دهینرس

 یخواست چه کند؟ اصال دلش م  یماه را در کنار هم بودند م

دختران برقصد. پوالد چه کاره بود که    انیخواست لخت شود و م

 لت کند؟! دخا

و    ییدر طال  کی باال رفتند و مقابل    ی دیسف   نیمرمر  ی پله ها  از

 . ستادندیبلند که انگار تا سقف خانه ادامه داشت، ا

 گفت:  ادیچند ضربه به در زد و از همان جا با فر پوالد

 بهمننن؟_

شن  بهمن از   ادیفر  دن یبا  رساند.  او  به  را  خودش  دو  با  پوالد، 

 ن یبودنش را حس کند و در ا  یعصب   زانیتوانست م  یم  شیصدا

 بوکس پوالد شود.   سهیبه ک لی اصال دوست نداشت تبد ت، یموقع

 بله آقا؟_

من رو کنسل کنه. کار    ی قرار ها  ی بگو همه    مان یزنگ بزن ا_

 رم.  یدارم امروز. شرکت نم
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گذشت، اوضاع    یرد. چرا هر چه مبه بهمن نگاه ک  یبا نگران  ماهور

 شد؟ یخطرناک تر م

م_ باهامون  هم  تو  پاساژ    ؟ی ایبهمن  درباره  من   یسوال  هیآخه 

 داشتم.  

 به بهمن کرد.  ی زد و با سر اشاره ا ی شخندین پوالد

 ایدن  ی ماهور انجام دهد اما در کجا  ی برا  ی توانست کار  یم  کاش

برا  یکس را  م  گرانید   ی جانش  ا  یفدا  خب    ثارگران؟یکرد جز 

گرفت؛    یمرد خودخواه بود و در زمره آن ها قرار نم  کیبهمن که  

پا اصال  برا  ش یپس  گل  ی را  از  ماهور،  نم  مشینجات  تر    یفرا 

 شد. وراز ماهور د ی گذاشت. با لبخند شرمنده ا

توسط پوالد  شیکرد؛ که بازو یحرص، رفتن بهمن را تماشا م  با

 شد.   دهیکش

 کردم؟ کاری مگه چ  ؟یکن یم  ی نجوریچرا ا _

 ! یخواد مهمون دعوت کن  یبرو تو، نم  ایب_
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روشن و   اریداخل خانه، بس  ی به در باز شده انداخت. فضا  ی نگاه

و    ییطال  یاشراف  ی و مبلمان ها  ی سراسر  ی بود. پنجره ها  بایز

ا بودند. فرصت تجز  یو مجلل  با یتم ز  ،ی قهوه  و    هیبه خانه داد 

  چی پ  ی را به سمت پله ها  شینداشت؛ چرا که پوالد بازو  لیتحل

 کشاند.  اشت؛سالن قرار د ی که در گوشه  یچیدر پ

گرگ،    کی  ی تکه گوشت است که از دندان ها  کیکرد    یم  حس

 شده است. زانیآو

 ی توسط پوالد گشوده شد، با دقت به فضا  ،یرنگ  یدر مشک  یوقت

 بود.  ریاش نفس گ  ییبای اتاق نگاه کرد. ز

برا  چشمانش اصابت    فیتوص  ی را  با  اما  اتاق چرخاند  فضا، دور 

 شد.   رهیپوالد خ  نیبا تعجب به چشمان خشمگ وار،یکمرش به د

 منو؟   ی کن یم  ی نجوریچرا ا _

 .ردیسواالتش را بگ   ی دهان ماهور قرار داد تا جلو  ی را رو  دستش

 ! سیه_

 را به گوش راست ماهور چسباند و گفت:  دهانش
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بچه ها، به جز    ی   هینداشتم. برعکس بق   یچیبچه که بودم، ه_

بافتن  هی باز  چیه  ک،یکوچ  ی خرس  ول  یا  ی اسباب    ی نداشتم؛ 

 . ن یاونجا رو بب

اتاق قرار   ی که گوشه    ینیانگشت شست به سمت کمد بلور  با

 داشت، اشاره کرد و ادامه داد: 

که مال من    ی زیچ  ر،یهنوز دارمش! چه پولدار باشم و چه فق_

 هی  ست یمونه. مهم ن  یتا ابد مال من م  ه،یهست، دور از چشم بق 

باشه   پوره  پاره  تو    چشییکه سو   قه یعت  نی ماش  هی  ایخرس  رو 

که    هنیمثل تو، مهم ا  ییبچه پررو  هی  یحت  ایهمون کمد گذاشتم  

 !رشهیاسم پوالد ز

درون کمد چشم   لیرد انگشت پوالد را دنبال کرد و به وسا  ماهور

 دوخت.

ز  ییقفل طال  کی آو  بایو  آن  در  اهم  ختهی به  که  بود    تیشده 

داد. همان طور که پوالد گفته    یدرون آن را نشان م   اء یاش  یتمام

در گوشه کمد نشسته و   ،ی بود؛ خرس کهنه و رنگ و رو رفته ا

  یگرید   ادیز  لی خرس، وسا  نیاز ا  ریزل زده بود. غ  شیبه رو به رو

خاص بودن   ز،یماهور ن یتشد که ح یم ی هم در آن جا نگه دار 
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ا  یآن ها را حس م از    کیکه،    نیکرد. درست مانند  تکه طال 

ب  ی فیک و کث خا  انیم   ننده یبدرخشد و ارزشش را در چشمان 

اش  شیها آن  کند،  م   اءیفرو  نشان  ماهور  به  را  ارزششان    ی هم 

 . دندی رس  یارزش به نظر م یاگر کهنه و ب یدادند؛ حت

[۳۰.۰۹.۲۰ ۰۳:۰۱ ] 
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 رهیدرون کمد برداشت و به چشمان پوالد خ  لیرا از وسا  نگاهش

برده    یپ  شیبه منظور پنهان شده در حرف ها   ی شد. تا حدود

  ی اسارت را قبول کند. اگر اکنون برا  نیخواست ا  یبود؛ اما نم

گذاشت، در   یماهور را تحت فشار م  نگونهیاشتباه ناخواسته ا  کی

 قرار بود چگونه رفتار کند؟  ندهیآ

بود؟ کمد رو بعد    نیا  م، یانجام بد  د یبا  ی تگف   یکه م   ی کار مهم_

 شد...  ی از شرکت هم م

ربوده شد. کلمات در دهان پوالد رها شده و سرگردان   شیها  لب

 به هم چفت شده، جا به جا شدند.  ی لب ها انیم

  ی مجبور م  رد،یبگ  ی را جد  شیخواست حرف ها  یماهور نم  اگر

 رفتار کند!  ی گریشد طور د
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 نیمدت نسبتا کوتاه، به ماهور فرصت دهد تا ا  کیداشت تا    قصد

قسمت    ی را رو  شیو به آن اعتماد کند؛ اما او پا  ردیرابطه را بپذ

 گذاشته و خط قرمز پوالد را رد کرده بود. ی اشتباه

گنجشک سرکشش را گاز گرفت تا راه ورود    نییتامل لب پا  بدون

  ن یمه  دیکشمکش مسخره با  نیزبانش را به دهان او باز کند. ا

 شد.  یاآلن تمام م

شدن لب ها، به درون حفره    دهی شده بود. باز هم حس کش  خشک

پوالد، از لب    ی تکرار شده بود! دندان ها  شیمرد، برا  کیدهان  

ا  نییپا باال   نیدل کندند و  ماهور را مورد حمله قرار    ی بار لب 

درونش،    یبد و منف  ی دادند. درد داشت اما خارج از تمام حس ها

 شد.  یجمله در سرش تکرار م  کیتنها 

 پوالد بود. ی لب، برا دنیبوس ی تجربه  نیدوم نیا_

بود که آرام و آسوده،   ب یوجود نداشت. عج  ی آزار دهنده ا  حس

لذت    ش یشده بود و از ربوده شدن لب ها  ریاس  وارید  ی گوشه  

 برد!  یم
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ها  آن زشت  یمنف   ی حس  هم  یو  ا  شهیکه  ها   نیدر  لحظه 

 یسوء استفاده را در مغزش تکرار مشد و کلمه    یم  شانیدایپ

 کردند، اکنون کجا بودند؟  

آن ها با حضور پوالد، رخت بسته و از روح و جسم ماهور   نکند

 جدا شده بودند؟! 

احساسات پوالد، به خودش   دنیبود که ماهور با فهم  نیا  تیواقع

و محتاج محبتش را به دستان    ماریاجازه لذت بردن داده و روح ب

اس البته  و  اسارت    ی کننده    رینوازشگر  اگر  بود.  سپرده  پوالد 

از خدا م  ی و دوست داشتن   نیریش   نگونهیا   یاست، پس ماهور 

 . اشد ب ا یدن نیانسان ا نیتر ریخواست، اس

[۳۰.۰۹.۲۰ ۰۳:۰۱ ] 
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دردناک شده بود اما    یپوالد کم  ی فشار دندان ها  ریز  شیها  لب

از   یشدن محکم آن ها توسط دهان پوالد، آخ دردناک  دهیبا مک

 . دیپر رونیحنجره خشک شده اش ب
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  نیریبوسه خشن و ش  نیخواست، او هم پوالد را در ا  یم  دلش

اما اکنون که وسط    یهمراه کوچک    ی بحث و دلخور  کیکند 

 کند. ین یعقب نش  گاهشیبودند، قصد نداشت از جا

رو به اتمام بود و    ش،یشده در شش ها  رهیذخ  ژنیکم، اکس   کم

ذوق کرده بود و    ن،یدلنش  جانی همه ه  نیاز ا  ز،ین  مارشیقلب ب 

 . دیتپ  یم شهیتند تر از هم

که    ی و نامنظم  میدن مالرا از نبض ز  نیقلب گرفته بود و ا  تپش

 بود.  ده یکرد، فهم یم افتیشکمش در قیاز طر

بدن ماهور خم   یپوالد کامال رو  ادشان،یخاطر اختالف قد ز  به

به شکم   کینزد  ییماهور، در جا  ی   نهیوجود س  ن یشده بود اما با ا

 و سفت پوالد قرار داشت. ی عضله ا

ا  شی ب  ماهورش، ز  نیاز  بود  مجبور  و  نداشت    نیباتریتحمل 

برقرار کرده بود را قطع    ییتا کنون با جا  شیکه لب ها  یتماس

 کند. 

م  انش، یبه خاطر خشم و عص  ا  ی تصور    چیبوسه ه   نیکرد که 

خود در    گاهیمشخص کردن جا   ی نخواهد داشت و صرفا برا  یلذت
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 بود که تا کنون  یحس  نیباتریماهور انجام شده است؛ اما ز   یزندگ

 تجربه کرده بود. 

 ،یمیتوانست آن را هم مانند همان خرس کهنه و قد  یم  کاش

ذوق   دنشیخاطراتش، بگذارد و هر روز با د  ی در کمد نگه دارنده  

گاه    چی شد؛ ه  یحس تنها در قلب و ذهنش حک م   نیکند؛ اما ا

ب  یارضا نم معشوق    ی تصرف کردن لب ها  شتریشد و خواهان 

 بود.

  د یماهور کش  یسرخ و خوردن   ی غنچه ها   ی زبانش را رو  ، یسخت  به

 و از او فاصله گرفت. 

قبل،    ی اش، خمار شده و برخالف بوسه    یو جنگل  بایز  چشمان

 از لذت و حس خوب را در خود پنهان کرده بودند.  ینشان

[۳۰.۰۹.۲۰ ۰۳:۰۱ ] 
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هور نگه داشت. حرف صورت ما  ی متر  یرا در چند سانت  صورتش

 ق یبه ذهن ماهور تزر  زیرا نه تنها با زبان، بلکه با چشم ن   شیها

 کرد.
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 دهیو حرف من رو ناد  یزن  یدونم خودت رو به اون راه م  ینم_

اون اتاق قبول    ی که تو  ی اما روز  ؛ یفهم  ی واقعا نم  ای  ی ریگ  یم

  ت یکه تو زندگ  ی اجازه رو به من داد  نیا  ،یکنار من باش  ی کرد

  ی م  یرابطه رو تو چ  ه؟یحضور داشته باشم. به نظرت رابطه چ

  هیها، فقط    معاشقه  یو حت  یجنس  ی و رابطه    دنیبوس   ؟ین یب

رو قبول   یکیحضور    یگوشه از با هم بودن ما آدم ها ست. وقت

با  م، یکن   یم د  ییجاها  هی  دیناخودآگاه  هم  برابر  کوتاه    گهیدر 

با  م؛یایب و حساس  دیپس  ها  د  ی ها  تینقطه ضعف  رو    گهیهم 

مث دو تا    قای . دقم یوقتا در مقابل هم خم بش  ی تا بعض   می بفهم

  دیخم نشه، تا ابد با  یکیبه سمت اون    شیکیکه اگر    ی خط مواز

تنها و  باشن  جدا  هم  ول  ییاز  خود    شیکی  یوقت  یبکشن  از 

  ی چشن. م   یرو م   دنیکنه، اون موقع طعم به هم رس   یگذشتگ

 رفمو؟ ح یفهم

بود و    ی تازه متوجه منظور پوالد شده بود. او در فکر لجباز  ماهور

کردن! از خودش خجالت   دایپوالد در فکر کوتاه آمدن و شناخت پ

شانه و گردن پوالد پنهان کرد.    انیو با شرم، سرش را م  دیکش

و    دهیمرد فهم  نیا  ی دادن اتفاقات صبح، برا  حیاکنون زمان توض 

 تر شده، بود. زیعز
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رفتم شلوارمو عوض کنم که ش   ی همه  _ بودن.  پر  ها    دا، یاتاق 

دختر خالم، بدون اجازه اومد داخل و همون موقع هم تو زنگ  

 . من... ی زد

  رون یبازدمش را در گردن پوالد به ب  ی و هوا  دیکش   ی قیعم  نفس 

 ن یبه صورت ماهور، ا  دنیرس  ی فرستاد. اصال مهم نبود که او برا

با حس کردن بازدم گرم و مرطوب   زیو اکنون ن  همه خم شده

مهم بود،    شیکه برا   ی زیماهور، چشمانش خمار شده بود. تنها چ

جمالت    یبود. با سست  الدشده با ادکلن پو  بیعطر تن ترک  دنییبو

ها را از گردنش باز کند و    ریکرد تا تمام تقص  انیاش را ب  ی بعد

 .  ند یپوالد را بب ی بایلبخند ز

باشم.    یکس   ی کشم که جلو  یهم خجالت ممن خودم  _ لخت 

 بود!  یباور کن اتفاق

اگر    با راست کرد.  را  را هم    نیسنگ   یگون  کی زحمت، کمرش 

م   ی رو نم   یپشتش  ها  یگذاشتند،  نفس  مانند   ی توانست 

را از    شیکمرش را خم کند و زانوها  نینچنیبخش ماهور، اآرام

 د. شکننده تر و سست تر کن ،یگل علف کینازک  ی ساقه 
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م  ی   چانه را  کش  انیماهور  گرفت.    دهیانگشتان  اش  مردانه  و 

 ی اصل  ی از جا  یاندک  ن،ییتا لب پا  د یکش  نییپا  یپوستش را کم

پا ب  نییخودش،  ها  دیایتر  دندان  سف  ی صدف  ی و    دا یپ  دش، یو 

 شود.  

. همه  نهی حق نداره بدن تو رو بدون لباس بب  یبه بعد کس  نیاز ا_

 دم. یتو مال منه و من خودت رو به خودت امانت م  یچ

به ز  دی لب ماهور کش   ی را رو  انگشتش  ن یتر  بایو همانطور که 

 چشم دوخته بود، ادامه داد:  ایقرمز دن

وحشتناکم رو بهت نشون ندم و تو هم    ی کنم اون رو  یم  یسع  _

 . ی در امانت نکن انت ی کن خ یسع

 زمزمه کرد:  یشده، به سخت  دهی با لب کش ماهور

 رسه؟   یبه من م  یدر عوض چ_

شد،    ی زد و همانطور که دوباره به سمت ماهور خم م  ی شخندین

 گفت: 

 زنم به نام تو!  یدر عوض تمام وجود پوالد رو م_
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 نبار،یماهور نجوا شد و ا  ی لب ها  نیآخر جمله اش، در ب  کلمات

که   ییبایو ز   نیدلنش  ی کردند و لبخند ها  ی هر دو با هم همکار

بر لب ها قرارداد منصفانه،  را   شانیاز آن مکالمه و  بود  نشسته 

 . دندیبوس قایعم

[۰۱.۱۰.۲۰ ۰۲:۱۱ ] 

 ۱۱۱_پارت#

 بایشد که اتاق را ترک کرده بودند و در باغ ز  یم  ی ا  قهیدق  چند

 زدند.  یکه پشت ساختمان قرار داشت، قدم م  یو کوچک

 پوالد؟ _

و در حال خوش و    ستادهیباغ، ا  ی که در انتها  یینگهبان ها  به

 حواس پاسخ داد:   یانداخت و ب یبش بودند، نگاه 

 بله؟_

اتفاقات   با به  امکان    شیپ  شانیکه از صبح برا  یتوجه  بود،  آمده 

بود   ادیوزه زچند ر  ی مرخص  نیا  ی قبول نکردن و اجازه ندادن برا

نم ناد   یاما  را  مادرش  و  خاله  درخواست  با  ردیبگ  دهیتوانست   .
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او هم تحت   د یکرد تا شا  انیرا ب  شیو آرامش حرف ها  اطیاحت

 پاسخ دهد.  امشماهور قرار گرفته و با آر ریتاث

 داشتم.  یدرخواست هیراستش من _

 شده؟ ی زیجانم؟ چ_

آنقدر آن   ،یباد کرده و کبودش را زبان زد. مردک وحش  ی ها  لب

جدا   شیاز لب ها  ی کرد، تکه ا یها را گاز گرفته بود که حس م

 شده و در دهان پوالد جا مانده است.  

چون خالم   راز؛یخوام برم ش  یخواستم. م   یم  یچند روز مرخص_

 کمکشون کنم.  دیکنن و با یدارن به تهران مهاجرت م مییو دا

 ستادهیپوالد، ساکت و راست ا  دنیکه با د  ی را از دو مرد  نگاهش

 شد.  رهیبودند،گرفت و به ماهور خ

 واسه چند روز؟ از همه مهم تر...  ؟یمرخص_

. کمرش را خم کرد تا سرش  ستادیا  شیزد و رو به رو  ی پوزخند

 و ادامه داد: رد یدر مقابل صورت ماهور قرار بگ

 ادب و پررو؟ چه غلطا! یب ی مسافرت با اون دو تا دختره _

[۰۱.۱۰.۲۰ ۰۲:۱۲ ] 
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. باز هم آن رگ ستیپوالد نگر  یتعجب به صورت خشن و جد  با

ا  وانهیلجباز و د دانست خود را به    یبار م  نیاش، باال زده بود. 

  د یکند و شا  یتنها اوضاع را بدتر م  ،ی زدن و زبان دراز   ینفهم

همان لفظ   دیتمام نشود؛ پس با   شیلب ها  ی بار، تنها با کبود  نیا

 کرد.  یم ادهیپوالد پ ی خر کردن معروف را، رو

را م  ی جلو آمده    صورت   ی دستانش گرفت و غنچه    انیپوالد 

دار پوالد قرار داد و    شیته ر  ی گونه    ی قرمز لبش را با لطافت رو

دندان   ان یم  ی گوشت آن را به آهستگ  ش، یبا فاصله دادن لب ها

را مک  یگرفت و کم  شیها و گاز    دن یبوس  هیشب  ی زی. چدی آن 

 قلب خودش را هم به تکاپو انداخت. یگرفتن بود و حت

که   یو با لبخند به قسمت  دیسرش را عقب کش  ه،یاز چند ثان  بعد

ناح  دهیمک آن  م  یکم  هیبود، چشم دوخت.  نظر  به  تر    ی سرخ 

 . دیرس

  ا یدن  ی وگرنه کجا  ست؛یرار نواسه ف  یو راه  دهیدستور از باال رس_

مسافرت با دختر خاله هاش رو به وقت گذروندن با دوست    یکس

 ده؟ یم  حیپسرش ترج
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ماهور، چشمانش را   ی که تا کنون به خاطر هجوم لب ها  پوالد

را  شیو مملو از آرامش، پلک ها ن یلبخند دلنش  کیبسته بود با 

 فاصله داد و لب زد:  گرید  کیاز 

 اگر قصدت خر کردن من بود... _

 را صاف کرد و ادامه داد:  کمرش

موذ  ی موفق شد_   د یبا  شهیاما هم  ؛ی بر  یتون  ی! می گنجشک 

من    یکه مراقب امانت  ی در دسترس باشه و بهم قول بد  تی گوش

 !  یهست

 . د یکرد و دستانش را به هم کوب  ی بلند ی  خنده

م_ هم    یقول  تو  بلد  ریبگ  ادی  ندی بوس  کمیدم.  نا  جفتمون   !

لب کبود    نی. حاال من با امیرو ناکار کرد  گهیهم د  میو زد  م یهست

 کنم آخه؟!   کاریچ

 ی ماهور قرار داد و او را با خود، برا  ی شانه    ی راستش را رو  دست

 قدم زدن، همراه کرد.  ی ادامه 

بلدم؛    ی نجوری . من همادی  یاز دستم بر نم  یمورد کمک  نیتو ا_

 ماهر باشم.  گهید  ی زایدم تو چ ی قول م یول
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  ی نی . سنگدیکش  رونیدستان پوالد ب  ریخجالت، شانه اش را از ز   با

از   نگهبانان  سو  کینگاه  از  پوالد  معنادار  و حرف   گر،ید  ی سو 

  ی باعث شده بود صورتش از خجالت سرخ شود. چگونه نگاه ها

 شیرا به نما  ییتماشا  ی اطرافش را فراموش کرده و آن بوسه  

 گذاشته بود؟! 

بش_ ماهر  نکرده  فقط  یالزم  ب  ی شوخ  هی.  سوء    ی جنبه    ی بود 

 استفاده گر! 

[۰۱.۱۰.۲۰ ۰۲:۱۲ ] 
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و   ریو صحبت کردن، ماهور به درخت پ  ی رو  ادهیپ  یاز کم  بعد

 جادیا  ی پهن و گسترده ا  ی   هیسا  مش،یعظ  ی که شاخه ها  ی بلند

 زد و گفت:  هیکرده بود، تک

 . میینجایهم گذشته و ما هنوز ا  ۱شرکت؟ ساعت از  میر ینم_

را    شیپا  کینشست و همانطور که    ییبایو ز  یچوب  مکتین  ی رو

 انداخت، پاسخ داد: یم گرشید  ی پا ی رو
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و بعدش    میخور  یجا ناهارمون رو م  نیشرکت. هم  میر  ینه نم_

 گردش.  میر یهم م

 درخت برداشت و کنار پوالد نشست.  ی اش را از تنه  هیتک

  ستم، یعالمه کار دارم و چون از فردا ن  هیمن    ؟یگردش واسه چ _

 ... دیبا

و در همان    دیایب  ک یاز مردان مقابلش اشاره کرد که نزد  یکی  به

 حال، حرف ماهور را قطع کرد. 

دم امروز رو با کار کردن حروم   یم  حیو ترج  یست یچند روز ن_

غمی نکن هم  اون خراب شده  و   ر ی.  داره  تا حسابدار  چند  تو،  از 

 مونه.  یمطمئن باش که لنگ نم

 شد و گفت:  کیبلند به پوالد نزد  ی با قدم ها مرد

   د؟یداشت ی بله آقا؟ امر_

تا کم  گردنش تکان داد  و راست  به چپ  استراحت   یرا  به آن 

 دهد.

م _ بگو  به خاله سودابه  بچ  زیبرو  برانه یرو  امروز  ناهار خونه    ی . 

 مونم.  یم
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  ی اما انگار نم  د؛یبگو  ی زیتکان داد تا چ  یرا کم  شیلب ها  مرد

  دن یکند. پوالد با د  انیکه آن را ب  دیترس  یم  دی شا  ایتوانست و  

 گفت:  یجا به جا شد و با اخم متعجب یمرد، کم بیحاالت عج

 ! گهیحرفتو بزن د ؟یزن یلب م ی مثل ماه یچرا ه اسر؟یچته _

 داد و گفت:  نیعاقبت با استرس نگاهش را به زم مرد

و امروز هم خاله    دیموند  یوقت ظهر خونه نم  چی راستش شما ه_

  ی عنیگفت ناهار با ما باشه.    نیهم  ی نداشت، برا  ی حوصله آشپز

 .  میهمه جوجه کباب درست کن  ی برا اطیو حت

انداخت. هر دو منتظر    اسریبه ماهور و سپس به    ی ابتدا نگاه  پوالد

از حد   ش یپوالد ب  ی بودند؛ اما امروز برا  شیها  ادیداد و فر  دن یشن

ساختن خانواده    ی برا  ی بود و در واقع گام بزرگ  بایارزشمند و ز

هم  ی ا برا  شهیکه  داشت  نظر  کند،    ی در  پا  و  دست  خودش 

 برداشته بود.  

  ی شده بود، پس با صدا  یدنیجذاب و د   شیبرا  زیهمه چ  امروز

 و از جا برخاست.  دیبلند خند

به خودمون   یحال  هیو    می جوجه درست کن  یهمگ   می! برهیعال_

 . میبد
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رها کنند،    یو سرگرم  حیتفر  ی که کارشان را برا   نیاز ا   شهیهم

 ن یکرد، اما ا  یم  ی دیبا متخلفان برخورد شد  یمتنفر بود و گاه 

ابتدا به رفتار    اسرینبود که انتظار داشتند. ماهور و    یخنده، واکنش

به    بیعج بعد  و  تنها    گرید  کیپوالد  نه  دوختند.  چشم 

  ز، ین  یها را همراه  آن  ستخوا  یسرزنششان نکرده بود؛ بلکه م

ا شانه  ماهور  نشانه    ی کند.  ا   یبه  باال   نیندانستن علت  رفتار، 

 یهم در جواب، به آرام  اسری  ی زد. لب ها  ییبایانداخت و لبخند ز

به    یمحکم  یل یگشوده شد و خواست از آن ها دور شود که س

 پس گردنش خورد. با تعجب به پوالد نگاه کرد و گفت: 

 کردم؟   ی ندونسته کار د؟یزن یآقا چرا م_

را باال   شیها  نیکرد و آست   یکه کتش را از تنش جدا م  همانطور

 زد، پاسخ داد: یم

بهش    ی نجوریصاحابه که ا  ی چشماتو کنترل کن کره خر! مگه ب_

چوب خشک جمع   کم ی  دی! بر؟ی کن  ی باز م  شتوی و ن   ی کن  ینگاه م 

 .  میراه بنداز ی درست و حساب شیآت هیتا  د یکن
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ا  مرد بود. پوالد  به    نیهمچنان متعجب  رو  آرامش،  با    اسر یبار 

 گفت: 

االن دوست دارم مثل   یول رمیسختگ  زایچ نیدرسته که واسه ا_

مث قورباغه چشماتو   نقدریپس ا  م، یچند تا دوست کنار هم باش 

 که گفتم رو انجام بده!   ی واسه من درشت نکن و برو کار

 انداخت و گفت:  نییپا یبا خنده سرش را کم اسری

 واستون.  ارمیچشم آقا، اآلن م_

بود و   وسته یشاهرخ هم به جمعشان پ  یدر تکاپو بودند. حت همه

پوالد، از ترسش کاسته شده    ی اخالق خوب و با حوصله    دنیبا د

کرد، باعث    یکه با او م  یو کوچک  ی پوست  ریز  ی ها   ی د و شوخبو

 شد.   یم نیحاضر ی خنده 

 ی که از همراه  یبه جمع مردان کت و شلوار پوش  ینگاه  ماهور

گشتند    یذوق کرده بودند و همچون پروانه به دور او م  سشانیرئ

درون دستش    اریتا اوامرش را اجرا کنند، انداخت. همانطور که خ

 ی داد، خطاب به خاله سودابه    یساالد، با چاقو برش م  ی را برا

بود، ماهور را کنار خودش   هآمد  یمهربان و خوش رو که از وقت
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ساالد را مقابل او گذاشته   ی از مواد الزم برا  ینشانده و ظرف بزرگ

 بود، گفت: 

حس    ره، یسختگ  یلیکردم چون خ  یدوسش دارن! فکر مچقدر  _

 نسبت بهش داشته باشن، اما...  ی بد

 بهمن و پوالد زد و ادامه داد:  یبه شوخ  ی لبخند

 بشن!   یمیمنتظر فرصت بودن تا بتونن باهاش صم  نمیب   یاما م_

[۰۲.۱۰.۲۰ ۰۷:۳۶ ] 
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  ان یکاهو را کنار هم قرار داد و م  ی از برگ ها  ی دسته ا   سودابه،

 اش گرفت تا همه را با هم خورد کند.  یمشت تپل و گندم

آدم    یامان از دلش! قلبش از هر چ  یو بدخلقه ول  ی جد  یلیخ_

 یاز پوالد م  ی نجوریکه ا  نی ها رو نب  نیپاک تره. ا  دم،یتا حاال د

که ناراحت شه ازشون   نیترسن! درواقع از بس دوستش دارن، از ا 

 شه، نگران هستن.  یعصب ای

رنگش را به جنگل سرسبز نگاه ماهور دوخت و   یشیم  چشمان

 زمزمه کرد: 
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تو    سادهیکه وا  ی هست  یواسش چ  د؟یدار  ی زیچ  ی با هم رابطه ا_

 کنه؟ یو برات به قول خودش جوجه درست م اطیح

برشته    ی از بال ها  خی س  کیبه پوالد که با    ی نگاهبا خجالت    ماهور

 آمد، انداخت و پاسخ داد:  یو کباب شده، به سمتشان م

  ی که حت  م یرابطه هست  هیوسط    دمیشده، د  یتا اومدم بفهمم چ_

  از ین  ی و چقدر پا ونه یاحساس و عشق در م ی دونم چقدر پا ینم

 به همراه و هم دل! 

  ار یرا درون ظرف گذاشت و دستان آغشته به خ  شیچاقو  سودابه

 انگشتانش گرفت.  انیو گوجه ماهور را م

  یبهت نم  یزنه پسر جان؛ ول   یمن حرف م  ی چشمات داره برا_

 .  یگه تا خودت بفهم ی م یگم چ

پوالد به آن ها، هر دو ساکت شدند. از عمق وجودش    دنیرس   با

وانست، آن  ت  یکه نم  دیشن  یم   ی د یناشناخته و جد  یها  ادیفر

ها و سوال   یها را ترجمه کند. انگار قلبش جواب تمام سردرگم 

ها، ماهور را به    ادیفر  نیرا در خود پنهان کرده بود و با ا  شیها

 کرد.  یآن ها دعوت م افتیدر

 را مقابل خاله سودابه گرفت و گفت:  خیس
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 به اندازه ست؟  شیهمه چ  نیخاله امتحان کن بب _

خواست، تظاهر    یچپ چپ به پوالد نگاه کرد. چرا دلش م  ماهور

 ش یبه سنگ و مغرور بودن کند؟ کامال مشخص بود که سودابه برا

کباب را به او    ی آماده شده    خیس  نیاول  امدهیاست و دلش ن  زیعز

 و ماهور ندهد.  

 کرد و گفت:  ی زیر  ی خنده  سودابه

 پسرم...    نمیبده بب _

 .دیدهانش گذاشت و جواز گوشت مرغ را درون  ی مقدار

 به اندازه ست.   یهمه چ_

 را به دست ماهور داد و گفت: خیس

 . د یشه، ضعف نکن یاش آماده م هیکه تا بق   دیرو بخور نیا_

 مرد ها رفت.  ی  هیو به سمت بهمن و بق گفت

به سمتشان آمد.    عیبلند و سر  ی با قدم ها  ی موقع دختر  همان

باشد.    با یخانه بزرگ و ز  نیاز کارکنان ا  یکی  د،یرس  ی به نظر م

 بعد از سالم کردن به ماهور، به سمت سودابه بازگشت و گفت: 
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خواد با آقا    یگه، م  یکنه و م  یتلفن م   یه  یکی خاله سودابه؟  _

 ده.  یجواب نم ،یهست یگم ک   یم یحرف بزنه. هر چ 

[۰۲.۱۰.۲۰ ۰۸:۳۸ ] 

   ۱۱۶_پارت#

 از پشت سر دخترک، پاسخ داد:  پوالد

 .اسمنی هیک  نمیبب  اری رو ب  یبرو گوش_

زمزمه کرد و با دو خودش را به درون خانه،   ییچشم آقا  دختر

 : دیکش ادیپرتاب کرد. پوالد با حرص از پشت سرش فر

  ی کله پا م  ؟ییدو  یم  ی نجوری که ا  یگ یم  گیدختر مگه تو م _

 نفهم، آروم برو! یش

را به    ی. گوشدی طول کش  قهیدق  کیتر، تنها  و بازگشت دخ  رفت

دست پوالد داد و همان موقع، شروع به زنگ خوردن کرد. با اخم 

رنگ چشم دوخت. شماره اش پنهان    د یدرهم به تلفن سف  ی ها

ا قصد و قرض    رد،یگ   یکه تماس م  ی کس  یعنی   نیشده بود و 

ماهر    وتریمهندس کامپ  کیکه    نی دارد؛ پس با سر به ام  یخاص

که گوشه    یبود، اشاره کرد تا آماده باشد. پسر با سرعت وارد اتاقک
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باغ قرار داشت رفت و پوالد هم با او همراه شد. ماهور با تعجب   ی 

فضا دوخت.    ی به  اتاق چشم  چهار    ستمیس  4درون  در  مجهز، 

  وتریمقابل کامپ   گر،یو سه پسر د  نی طرف اتاق قرار گرفته بود. ام

رو بلند  یراحت  ی ها  ی صندل   ی ها،  ام  ی و  از   ن ینشستند.  بعد 

 که با همکارانش، رد و بدل کرد، گفت:  ی نگاه

 ! دیمرتبه. جواب بد یآقا همه چ_

 کرد و تلفن را پاسخ داد. یاخم پوالد

 بله؟_

کردم زنده    ی! سگت چه طوره؟ فکر نمی چه عجب جواب داد _

کرد، چاقو رو تا ته چپونده    یم  ف یتعر  اوشیکه س  ی بمونه. اونجور

 زنده ست پس؟ ی تو شکمش. چه طور

کارش، به پر   ی که از همان ابتدا  ی ا  نهیریبود. دشمن د  سروش

هر دو نفرشان سخت    ی را برا  یو زندگ  دیچیپ  یپوالد م  ی و پا

 کرد.  یم

ثان  در چند  همان    ه،یعرض  و  مُرد  اخالق  خوش  و  آرام  پوالد 

 .آمد رونیب  یشگیهم نیخشمگ ی وال یه
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م   نقدریا_ که   سیبنو  نویا  ؟یترس  یازشون  افتخاراتت  دفتر  تو 

رو بدون که پوالد، دهن تو و اون    نیا   یمحسن رو با چاقو زدم ول

م ببگادیتخم سگ رو  ا  اوشیمنوو... س  نی!  کارش    نیبه خاطر 

 دم.  یتک تک آدمام بخوابه! بهت قول م ریشه ز  یمجبور م

 کرد و گفت:  ی بلند ی خنده  سروش

دونم    یچون م یواسه من نداره ول  ی اون جوجه رو کشتن، کار_

 گذرم!   ی از جونش م ،ی دوستش دار

در حال کار کردن با آن بود، خم    نیکه ام  ی وتری کامپ  ی رو   پوالد

 شد تا از روند کار مطلع شود و پاسخ داد:

 خودت رو نشون بده.  ،ی نکن! اگر مَرد ی گنده گوز_

 انگار قصدش تنها، آزار دادن پوالد بود. .دیباز هم خند سروش

دور و برت    ی . به اون چهار پاهایکن  دایزور نزن که جام رو پ_

ب ن  ی خودیبگو،  فشار  خودشون  اصطالح  ارن یبه  به  االن  حتما   .

 تا جام مشخص بشه آره؟  د یکن  ی سر من رو گرم م  دیخودتون دار
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آرام، مشت  یعصب  پوالد نا  اگر پدیکوب  واریبه د  یو    ی م   شیدای. 

که   فیرا بدهد. ح  شیکارها  نی دانست چگونه جواب ا  یکرد، م

 پنهان شده بود!  یموش ترسو، در سوراخ کی همچون 

 را موقع حرف زدن، کنترل کند.  تشی کرد عصبان یسع

 کنم!   یم داتی . باالخره که پ یدست باال گرفت  یلیخودت رو خ_

بزرگ_ ن  یهدف  م  ی ا  یافتن یو دست  احترام  بهش  اما   یهست 

دلم برات    یلی برات فرستادم جلو خونت. چون خ  هیذارم. به هد

رو واست گرفتم. فقط خودت بازش کن و نده    نیتنگ شده بود، ا

 ... ی ترس یبه آدمات. البته اگر م

از تو؟ گفته بودم که خ_ اونم  خودت رو مهم فرض    یلیترس؟ 

 . یکن یم

 پس برو برش دار. مبارکت باشه! _

 و تلفن را قطع کرد.  تگف

ه  یعصب   آنقدر که  بود؛  ترسناک شده  کس جرئت سخن    چیو 

 ماهور!  یگفتن نداشت، حت

[۰۳.۱۰.۲۰ ۰4:۱۷ ] 
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که  درون اتاق جمع شده بودند    یجمع مضطرب  انیرا م  نگاهش

چرخاند. از همه بامزه تر، صورت نگران ماهور بود که ناخودآگاه،  

 بایگنجشک ز  نیشده بود. تا چند روز از ا  زانیآو  ش یلب ها  یکم

سخت و طاقت فرسا بود.    اریبس  شیبرا  نیشد و ا  یو لوس دور م

دست سروش خراب شده   بهتوانست اجازه دهد، امروزشان    ینم

 شود!  یبه اخم و ناراحت لیتبد انش،یاطراف ی و تمام خنده ها

 طرفشان بازگشت و گفت:  به

جوجه ها رو از سوختن نجات    دیبر  ام،یرم جلو در و م  یتا من م_

 د؟ی. چرا انگار لشکر شکست خورده شددیبد

پاسخ   تیو با جد دیلبش کش ی انگشت شستش را گوشه   بهمن

 داد: 

رو بکنن ناراحتن! آخه تا   اوشیکه قراره س  نیکنم از ا  یفکر م_

 ... دیدختر ترگل ورگل هست چرا با

  ی درست و حساب  یگوشمال  کی با حرص به سمتش رفت تا    پوالد

از اتاق پرتاب   رونیخودش را به ب  ،ی به او بدهد؛ اما بهمن با فرز

 دوباره به سمت آتش و کباب ها رفتند.  ه،یکرد و با بق 
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 ماهور نگاه کرد و گفت:  به

 اآلن. امیتو هم برو. منم م_

 زمزمه کرد: دیترد با

  ام؟ی شه منم ب یم_

 ؟ی ایکجا ب_

 به سمت پوالد برداشت و گفت:   یقدم

 ! ی ر یم ی که دار ییهمون جا_

 زد:لبخند به ماهور نگاه کرد و لب   با

 . ایب ی اگر دوست دار یرم ول ینم یخاص ی جا_

هم با آن ها همراه   اسریرفتند. بهمن و    ی هم به سمت در ورود   با

قرار گرفته بود.    نیزم  ی پوشه قرمز رنگ، رو  کیشدند. پشت در  

برداشت.    نیزم  ی درهم، پوشه را از رو   یپوالد خم شد و با اخم ها

به قصد    یتا اگر کس  دند یی پا  یدو طرف کوچه را م  اسر،یمحسن و  

 شود، بتوانند از او مراقبت کنند.  کیرساندن، به پوالد نزد بیآس

[۰۳.۱۰.۲۰ ۰4:۱۷ ] 
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گرد ساخته شده    زیم  کیکه پشت    ی ا  یچوب  ی ها   یصندل  ی رو

تنه   م  یاز  را  پوشه  پوالد  نشستند.  داشت،  قرار   انیدرخت، 

  جاد یآن ا  ی که از باز شدن دکمه    یقت  ی دستانش گرفت. صدا

. آنقدر نگران بود که ختیشد، اعصاب و روان ماهور را به هم ر

 بود.  دادهرا از شدت شوک تکان  ش یاندک، شانه ها ی صدا نیا

که درون پوشه   یبه چند برگه و چند قطعه عکس  تیبا جد  پوالد

 به عکس ها انداخت.    یبود، چشم دوخت. بدون فوت وقت، نگاه

با بهت به عکس ها چشم    دنید  با و  آن ها دستانش شل شد 

 شه،یکه هم  ینقطه ضعف   نیشد که بزرگ تر  یدوخت. باورش نم 

پشت ظاهر سرد و خشنش، آن را پنهان کرده بود، هم اکنون 

 ار گرفته است.  سروش قر اریفاش شده و مدارکش در اخت

آدرس    ی نگاه انداخت.  ها  کاغذ  ها  کیبه  برگه  و   ی پرورشگاه 

 ی عموم  ییدستشو  کیکه در    ینوزاد دو روزه ا   رشیمربوط به پذ

 شده بود.  دایبانوان پ

حال دگرگون پوالد، عکس ها را برداشت. دو پسر   دنیبا د  ماهور

را گرفته بودند.    گرید  کیرنگ و رو رفته، دست    ی بچه با لباس ها
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بزرگ  یکی لبخند  با  ها  و   نیبه دورب  ،یاز آن  بود  چشم دوخته 

ها  ی گرید کش  شی اخم  هم  در  داشت،    دهیرا  قصد  انگار  و  بود 

بر سر کس  نیدورب که در حال عکس گرفتن است، خورد   یرا 

 کند.  

  ی به اندک  ازیاما حس کرد که او ن  دیفهم  یحال پوالد را نم  علت

دارد  ییتنها سکوت  چ  و  بتواند  د  ییها  زیتا  را   دهیکه  است 

 پردازش کند. 

دست مشت شده اش را لمس کرد.   یبه آرام  قه،یاز چند دق  بعد

بود که   ی زیچ نیسخت بود و ا  اریبس  شیپوالد برا   دنید  نگونهیا

  یدانست که روز  ی. هرگز نمافتدیکرد اتفاق ب  یگاه تصور نم   چیه

ا  دنیبا د بد  و دل   نیحال  ناراحت  آنقدر  مغرور،  و  مرد خشن 

حالش، دست به هر    شدنبهتر    ی شکسته شود که حاضر باشد برا

 بزند!  ی کار

[۰۳.۱۰.۲۰ ۰4:۱۷ ] 
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به مشت دستش وارد کرد تا توجه اش را به خود    یاندک  فشار

 جلب کند. 
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 پوالد؟  _

آسمانِ    مغزش در  کردن  پرواز  حال  آن    ِیباال   یآبدر  سقفِ 

تولدش طرد    ی ابتدا  ی که از همان روز ها  یپرورشگاه بود. کودک

 برابر شده بود.   ی توالت عموم  کیبا جا ماندن در    اقتش، یشده و ل

 ایکه او را به دن  یکوچک، از زن  ی ادگار ی  کی  ی که حت  یکودک

آورده بود، نداشت و به خاطر اخالق تند و پرخاشگرش، از محبت  

  ی   هیبق  یماند و حت  یم   بی نص  یپرستاران آن پرورشگاه، ب  ی ها

باز از  پره   یکودکان،  او  با  هم  یم  زیکردن  البته    شه یکردند. 

ها پسر    ییاستثناء  آن  مثل  داشت،  با وجود    یا  بچه وجود  که 

شد و آنقدر  کی او نزد کودک، باز هم به ی  انهیوحش  ی اخالق ها 

بهتر است    ایدوست و    نیتر  یمیبه صم  لیدر کنارش ماند تا تبد

که    ی آن زن مسن و الغر  یحت  ایبرادر آن کودک شد و    مییبگو

سر کودک گذاشت    ی رو  ،یمحبت و دلگرم  ی دستش را به نشانه  

 کرد. ی او، باز  ی  دهیدل غربت کش ی مادر را برا کیو نقش 

برگرداند و   نیزم  ی و رو  نییماهور، او را از آسمان، به پا  ی صدا

 او دوخت.  ی بایرا ناخودآگاه، به صورت ز شیچشم ها

 جانم؟_
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گرفته اش، بغض    ی صدا  دنیحال دگرگون و شن  دنیبا د  ماهور

قو و  محکم  پوالدش  داد،   یبود! چه کس  ی کرد.  اجازه  به خود 

کنسل   ی د را براکه پوال   نیکند؟ از ا  یروح مردش را زخم  نگونهیا

راض اش،  نقشه  پش  یکردن  بود،  م   مانیکرده  دلش    ی شد. 

خواست، خودش هم با او همراه شود و آنقدر با چوب به سر و 

د تا  بکوبد  ها  آن  غمگ  گریصورت  و    نیجرئت  کردن، چشمان 

 چهره پوالدش را نداشته باشند. 

زانو زد. خودش را در آغوش    ن،یزم  ی جا برخاست و مقابلش، رو  از

را دور کمر او، حلقه کرد. با تمام    شیالد انداخت و دست هاپو

بتواند از مرز لباس و جسم   دیفشرد تا شا  یقدرت، او را به خود م

 نه یریکه انگار زخم د  ی. روحردیاو بگذرد و روحش را در آغوش بگ

گشته   ی و از آن چرک و خون جار  هاش، سر باز کرد  یمیو قد

 بود.

[۰۳.۱۰.۲۰ ۱۰:۳5 ] 
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پر   ی بر بازو ها  هیپوالد دور کمرش حلقه شد و او را با تک  دستان

 توانش، از جا بلند کرد.
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انگشتانش فشرد و بعد از جمع کردن پوشه،    انی ماهور را م  دست

  چیبه اتاق پوالد، ه  دنیبا خود به سمت خانه کشاند. در راه رس

با فشردن، دست  نگف   یسخت  کی تنها  را   کیتند و حضورشان 

 نشان دادند.  گر،ید

بلند، به سمت تخت رفت و    ی گشود. با قدم ها   یرا به آرام  در

را از پا خارج کرده    شانیماهور را هم با خود همراه کرد. کفش ها

و به تاج تخت    دی تخت نشستند. پوالد خودش را عقب کش  ی و رو

  د یداد. جسم کوچک گنجشکش را از پشت در آغوش کش  هیتک

تر   فیضع  شهیاز هم  هک  یقیدقا  نیخود، چسباند. در ا  نهی و به س

  ی حضور ماهور نعمت بزرگ  د،ی رس  یتر به نظر م   ریپذ  بیو آس

گذشته،    ی بود و با در آغوش گرفتنش، مغزش از پرواز در سال ها

  ی زوانش فکر مبا   انیدر م  اریداشت و تنها به حضور    یدست بر م

 کرد.

 جا بمون.  نیهم کمی_

لب   یکیشکمش، حلقه شده بود را، تا نزد  ی که از جلو رو  یدست

گلبرگ گل،    کیو لطافت    یبه سبک  ی باال آورد و بوسه ا  ش،یها

 آن کاشت. ی رو
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آن نقطه کاشته بود که    ی از درخت آرامش را رو  ی دانه ا  انگار

لوب و همچون درخت  آم  ی ایجوانه زد  به سرعت رشد    ز،یسحر 

  ش یرا در تمام بدن پوالد گستراند. چشم ها  شی کرد و شاخه ها

ا بوسه  حالت،  همان  در  و  بست  رو   ی را  و   ی موها  ی به  روشن 

 ماهور نشاند.   ی خوشبو

  ؟یدید یچ_

و بلندش،   فیظر  ی دست پوالد، با انگشت ها  ی طور که رو   همان

 پاسخ داد:   د،یکش یم  یخطوط  فرض

اخمو و اون    شونیکیکه    دمیعکس از دو تا پسر بچه د  هیفقط  _

 خنده رو بود. یکی

رو  ی شانیپ را  با    ی موها  ی اش  که  و همان طور  داد  قرار  ماهور 

  د، یکش   یرا به مشام م  شیشامپو و موها  ی بو  ق،یعم  ی نفس ها

 زمزمه کرد: 

 !میبود مانیاون عکس، من و ا_

[۰4.۱۰.۲۰ ۱۰:۰۷ ] 
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را باال گرفت تا بتواند چهره پوالد که پشت سرش نشسته    سرش

 . ندی بود، را بب

  ی دن ی بامزه و بوس  اریبس  ه،یدرشت و سبز رنگش، از آن زاو  چشمان

 یرا رو   شیخواسته دل را اجابت کرد. لب ها  نی شده بود؛ پس ا

در آن جا    یگرم و مرطوب  ی ر گذاشت و بوسه  چشم راست ماهو

 کاشت.  

 شم؟  یچشمات م ی  وونهید ، یکن ینگاه م ی نجوریا یگ ینم_

لبخند   ماهور چرخ  گوش،یباز  ی با  پوالد  آغوش  در    دیدر  رو  تا 

 .ردیقرار گ شیرو

 تنها بمونه؟  ؟یچ یکیاون _

رو   فیکه جسم ظر  همانطور را  با    یم  شیپاها  ی ماهور  نشاند، 

 پاسخ داد: یجیگ

 ؟یکیتنها بمونه؟ کدوم  یچ_

 کرد.  زانی را آو شیلب ها ،یشیحالت نما با

نبود و وظ  حال از جهنم   ی   فهیپوالدش خوب  را  او  بود که  او 

 یشانیها و پر  یبکشد و ذهنش را از تمام ناراحت  رونیدرونش ب
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 ی حرکات جلف؛ که اگر کم  نی انجام ا  متیبه ق  یها دور کند؛ حت

 ی حرکات و لوس باز  نیتمام ا  دیفهم  یبا خود صادق تر بود، م

ها خواسته  قلب  یدرون  ی ها،  هستن  ی و  فرصت    داش  دنبال  که 

 بودند.  وستن، یپ تیبه واقع ی برا  یمناسب

 ؟ی چ یکی. اون ی د یاز چشمام رو بوس یکیفقط _

ها  پوالد به لب  تمام مدت،  آو  یزخم  ی در  ماهور چشم    زان ی و 

تکه گوشت    نی خواست خوددار باشد و به ا  یدوخته بود. دلش م

  یبرا  ی ادیپسر ز  نیصدمه نزند؛ اما ا  ن یاز ا  شیکبود و له شده، ب 

  زانیبود. لب آو  نیریعاشقانه، ش  ی پوالد کم تجربه در بوسه ها

 . دیو با ولع مک دیشده را، به دهان کش

به سمت همان راهشان را    ،یخون   ی کرد تمام رگ ها  ی م  حس

 انیتکه گوشت جا مانده در دهان پوالد، کج کرده اند؛ چرا که جر 

خود را از   یکرد. به سخت  ی در لبش حس م  ،یخون را به راحت

لب متورم    ی و با حرص، دستش را رو  د یکش  رونیآغوش پوالد ب

 . دیو پف کرده اش کش

[۰4.۱۰.۲۰ ۱۰:۰۷ ] 
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پوالد، آنقدر خنده    ی برا  نیو طلبکار شده بود و ا   یشاک  چشمانش

نوزاد رها    ییکه درد ها  دیرس   یبه نظر م  نیریدار و ش که آن 

ابر    ریبود، در ز   دهیبانوان، تا کنون کش  یبهداشت   سیشده در سرو

دلبر  یپفک  ی ها تنها  و  بود  شده  پنهان  عشق،  قطور    یها  ی و 

 . بست  یچشمانش، نقش م ی  ه یمعشوق در قرن

پوالد،   ی شده    یرا از چشمان مقتدر و وحش  نیشده بود، ا  موفق

 . دیفهم

لب پاره پوره    ن یبا ا  ی لبم رو. آخه من چه طور  ی داغون کرد_

  د یکه نبا  یستی کنن. اگر بلد ن  ی سکته م  نایبرم خونه؟ مامانم ا

 ! یوحش  یبه من حمله کن ی نجوریا

خ  پوالد سمتش  به  خنده  ا  زیبا  لحظه    ی باز   نیبرداشت.  هر 

 شد.   یتر م یخواستن

بب_ رو  پررو  خودت خنیبچه  ا  ی بلد  یلی...  من  به   یم  رادیکه 

  ؟ی ریگ

که از درد    ی شتریبه سمت پوالد پراند و با حرص ب  ی لگد  ماهور

 کرد.  ینیتخت عقب نش گریشده بود، به سمت د جادیلبش، ا
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ا_ لبتو  سالم  ی نجوریحداقل  تو  و الش    یول  ینکردم!  من آش 

 شدم. 

  ش، یتوجه به تقال ها  یلگد ماهور را مهار کرد و ب  ، یبه سخت  پوالد

 . دیاو را به سمت خود کش

چ  ایب_ بدم  نشون  بهت  نمی کرد  کارمیتا  بهت    نقدر یا  ومدی  ی. 

 گنجشک! یباش یوحش

  ی گرگ وحش  نیداد تا دوباره در دام ا   یرو محکم تکان م  شیپاها

 . افتدین

 .  ی تو خطرناک شد امی یولم کن عه! من نم_

 باهات ندارم.  ی سرتق؛ کار ایب_

 شد و گفت:  ره یبه چشمانش خ دیترد با

 ؟ی د یقول م_

 زد و پاسخ داد: ی زی محبت آم لبخند

 دم.  یآره قول م_

به    ش، یشدن پاها  ده یاز تقال برداشت و اجازه داد، با کش   دست

نزد وقت  کی پوالد  ها  یشود.  قرار   گرید  کی مقابل    شانیصورت 
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به سمت    نشییلب پا  دنیگرفت، پوالد دهانش را باز کرد و با کش

 لبش را به ماهور نشان داد.  یبافت داخل رون،یب

  یکه باال آورده بود، چشمان متعجبش را به جا  ی گند  دنید  با

 زخم دوخت و گفت: 

 من کردم؟_

 .گهید  ی من کرده، خب خودت کرد  ی نه پس عمه _

 کرد و پاسخ داد: یچشمانش را شاک دوباره

 دستم درد نکنه. اصال دلم خواست!  _

 یکه در درونش م  ی ا   یو با ذوق وحش  دیرا جلو کش  صورتش

تا به قول خودش تنها    دیچشم چپ ماهور را هم بوس  د،یجوش

 نباشد.  

بر_ شو  بخور  میبلند  همه    میناهار  دراز.  رو   ی زبون  افتاد  کارا 

 دوش بچه ها. در ضمن... 

 به خود گرفت و زمزمه کرد:   ی ا ی خندانش، حالت جد ورتص

کنجکاو  یم_ پوشه  اون  درباره  از   ینم   یول  ی دونم  قبل  خوام 

اعصاب جفتمون رو خورد کنم و زمان با هم   راز،یمسافرتت به ش 
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درباره اش   ،یبرگشت   ی موضوع تلف کنم. وقت  نیبودنمون رو سر ا

 . می زن یحرف م

و   نیا  قت یحق ماهور، مسخره  با وجود  نقطه ضعف  آن  که  بود 

گنجشک کوچک در    نی. با نگه داشتن ادیرس  یکوچک به نظر م

 یعنی  نیشد و ا   یدستانش، کمبود خانواده هم فراموش م  انیم

 نقطه ضعف پوالد، او بود! نیدر حال حاضر بزرگ تر

برا  بعد شد؛    یمحسوب م  یماهور هم زمان مهم  ی از مسافرت 

با که  ماه   دیچرا  ب  ت یدرباره  بدنش،  پوالد   ی برا  شتریمجهول 

که   ییروز ها  نیبودن ا  نیریداد. با وجود شاد و ش  یم   حیتوض

او حق دارد درباره بدن    یگذراند، م   یکنار پوالد م  دانست که 

اگر نتوانست    یرا بداند و حت  اتیماهور، تمام جزئ  بیخاص و عج

تصورش هم سخت   یرابطه را تمام کند. حت  نیا  د،یایبا آن کنار ب

که   نیداد. با ا  یبست اما به پوالد حق م  یبود و راه نفسش را م

بدن خاص،    نیدانست که ا  ینداشت؛ اما م  ی از بدن خودش گِله ا

  یرابطه طوالن  کی   ی که مورد عالقه تمام مردان، برا  ستین  ی زیچ

از تکرار، مورد  فرار    ی برا  دنیبار چش  کی  ی به اندازه    دیباشد و شا

کرد و خودش    یتصور م  شهیکه هم  ی زیگرفت، چ  یتوجه قرار م
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نسبت    یقیو عم  ب یحال اعتماد عج  نیداد. با ا  ی را با آن آزار م

گذاشت، نسبت به ادامه   یکرد که نم  ی به پوالد در قلبش حس م

که   دید  یتر از آن م  صشود؛ چرا که او را خا  دیرابطه نا ام  نیا

نداشته   یکه خود در به وجود آمادنش نقش  یتنها به جرم جسم

 است، او را ترک کند. 
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رفتند، همه منتظر آن ها بودند تا غذا بخورند.    اطیبه ح  یوقت

م  داشت  قصد  بچ  ی برا  ییجدا  زیسودابه  ماهور  و  و    ندیپوالد 

سرو کند اما پوالد که از وجود ارزشمند ماهور،   را آنجا،  شانیغذا

پر شده بود، دوباره خوش اخالق شد و با خنده دستور داد، کف 

در آن جا   ی بلند  ی و سفره    نندپتو، فرش ک  ای   لویرا با ز  اطیح

. چشمان همه به جز ماهور، درشت شده بود و با دهان  اندازندیب

کردند، اما خودش   یپوالد نگاه م  بیو غر  بیعج  ی باز به رفتار ها

کس    چی نگاه ه  ینی آنقدر در حس خوب دفن شده بود که سنگ

نکرد. همه چ با    یدسته جمع  کین  کیپ  کیمانند    زیرا حس 

و خنده    یشوخ  ی رفت. صدا  یم   شی حضور کارکنان و نگهبانان پ
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سودابه و دختران گم    ی خشن و کلفت مردان در پچ پچ ها  ی 

  یبه جمع خوش حال اطرافش انداخت. جا  یشده بود. پوالد نگاه

. آنقدر امروز، خارج از  دید  یم  ی را خال  لیو سه  مانیمحسن و ا 

  نظر به    یو دوست داشتن   بایآمده بود، ز  شیکه پ  یاتفاقات تلخ

بساط را پهن کرده    نیکه به خودش قول داد، باز هم ا  دی رس  یم

 اش را با کارکنانش بهتر کند. رابطه  یو حت

از خوردن ناهار، هر کس به سر کار خودش بازگشت و ماهور   بعد

ا  تماس  با  هم،  پوالد  به    ی برا   مان،یو  محسن  کردن  مرخص 

 رفتند.   مارستانیب

کرد و  یم  یراه بازگشت به خانه بود. پوالد در سکوت رانندگ  در

دست و پنجه   رد، یرا بگ  بانشیکه قرار بود از فردا گر  ی ا  یبا دلتنگ 

کرد. ماهور در حال مرور تمام لحظات امروز بود و اگر   ینرم م

کار    نیکلمه ا  ک یتوانست با    یکند، م   فیخواست آن را توص  یم

آبدار و خوش    نیریش  مویل  کی ش مثل  یرا انجام دهد. امروز برا

برد اما    یآن لذت م  طعم بود. گر چه با خوردنش، از مزه و طعم 

تلخ اتفاقات امروز و نگاه شکسته پوالد، همچنان به جا    ی ته مزه  

  ی حال آنقدر از گذراندن امروز، خوشنود و راض  نیمانده بود، با ا
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که    یکسان  مامدرست مانند ت  رد،یبگ  دهیته مزه را ناد  نیبود که ا

دهند و به نوبت و با    یرا به چهار تکه برش م  نشانیریش  مویل

دهند تا    یفشار م  شانیدندان ها  انیولع، آن ها را در دهان و م 

 و خوش طعمش، جان تازه به بدنشان ببخشد. نیریآب ش

پوالد،    یبه مقصد، نگاه ماهور به صورت اخمو و جد  دنیرس  با

برا دلش  بس  نیا  ی دوخته شد.  م   اریمرد  از    یتنگ  آنقدر  شد. 

اش، قدم علم کرد و به   یشگیهم  اریه  حاال ناراحت بود ک  نیهم

 چنگ انداخت.  شیگلو

 ماهور؟ _

 کرد. ی قلبش را به زبان جار ی نجوا ،ی گرفته ا  ی صدا با

 جان ماهور؟ _

که قصد گفتنش را داشت، فراموش کرد و با بهت و  یحرف پوالد

 تعجب به ماهور چشم دوخت.

 ؟ ی کرد یو رو نم ی حرف ها هم بلد بود نیاز ا_

 کرد و آتش به جان خود و پوالد افکند.   ی همان بغض، زبان دراز  با

 ! ریبه خودت نگ هیاثرات دلتنگ_
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 زد و گفت:  ی پوزخند

به    ی پس کدوم پدرسگ  رمیاز االن؟ اگر من به خودم نگ   ی دلتنگ_

 معرفت!  یب ی رفت یشد نم یدلت تنگ م  یلیخ ره؟یخودش بگ

  ی لم تنگ محس کردم د  هویپوالد!    میقبال درباره اش حرف زد_

 حسود. یِوحش  هیشه واسه 

 .  دیتنه اش را به آغوش کش م یسمتش خم شد و ن به

 ن یا  ی . به جایبچه قرت   رهیگ  ی! بغض نکن دلم م یخنگ خودم_

  ی کن   ی. لباس که عوض میمن باش  یکارا قول بده مواظب امانت

  یزیچ  ی لبت هم بگو تو پشه ا  ی داخل. برا  ادی ن  یمراقب باش، کس 

نشدم و با   مونیشو تا پش  ادهیپ   عیزده که باد کرده. اآلن هم سر

 خودم نبردمت! 

  ی آمد و با چشمان به اشک نشسته، بوسه    رونیآغوش پوالد ب  از

 لبش نشاند.   ی رو یکوتاه

 دم.   یقول م_

 را بست و زمزمه کرد.  چشمانش
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باش بچه! زود تر برو چون کنترلم داره از دستم خارج    عیسر_

 رو هم روشن بذار.  تیش شه. گو یم

 خارج شد.  نیگفت و از ماش یآرام و مغموم چشم

[۰5.۱۰.۲۰ ۱۲:۰۸ ] 
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را    شیوارد خانه شد، چند جفت چشم، طلبکارانه، سر تا پا  یوقت

مهم در ظاهرش   ی نکته ا  ایبه دنبال نشانه    ییکردند؛ گو  ی نگاه م

 بودند. با تعجب سالم کرد و گفت:

 د؟یکن یبه من نگاه م  ی نجور یشده؟ چرا ا ی زیچ_

  فشیکوچک و ظر  ی از جا برخاست. دست ها  ه،ی زود تر از بق   آسا

 : دیپرس ،ی ا یدرهم و خوردن ی را به کمر زد و با اخم ها

خوره که به ما    یم   ی گوه  هیگن، ماهور داره    یم   دایو ش  قیشقا_

خورن؟ تازه    یگن داداش؟ آخه مگه گوه رو م  یه، راست م گ  ینم

 م؟یخبر هم بد دیمگه قبل از خوردنش با

اکنون،    ی که حت  ث،یبه آن دو مارمولک خب  یبا خشم نگاه  ماهور

 انداخت و گفت:  دند،یرس ی به نظر م  یهمچنان شاک
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چ  نیا_ م  هیحرفا  بچه  مثل    د؟یزن  یجلو  آسا  نگفتم  بار  صد 

 کنه؟!   یتکرار م دیبگ  ی و هر چ هیطوط

که با ماهرخ و مهربان رد و بدل  یزد و با نگاه یپوزخند قیشقا

 کرد، پاسخ داد:

 به نظرم اآلن ساکت شو چون دستت رو شده! _

با بهت به مادرش که پشتش را به او کرده بود و مدام پشت    ماهور

با تعجب به خاله مهربانش،    کرد، انداخت و بعد  یچشم نازک م

ماهور،   دنیبودند که مهربان با د  ده یرا فهم  زی. مگر چه چستینگر

بر س را   یقربان صدقه اش م  یلب  ریو ز  دیکوب   یم  نهی مشتش 

 رفت. 

او به خانواده   یمعرف  ی باشند؟! هنوز برا  دهیدرباره پوالد فهم  نکند

 یپوالد افشا م ی که ماهور بعد از سفر، برا یقیزود بود چون حقا

ا  نیکرد، ممکن بود عمر ا ماهور    ی برا  نیرابطه را تمام کند و 

م  یشگ یشکستن هم احساساتش محسوب  و  اما    یاعتماد  شد، 

غم با او همراه شود. هر    نیا  رداد مادرش هم د   یهرگز اجازه نم

شد، بدون شک ماهرخ را   یاو مطمئن م  یشگیگاه از بودن هم

 بود نه!  دیگذاشت اما اکنون که پر از ترد  یم انیدر جر
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جمع طلبکار و مشکوک    انینگاه سرگردان ماهور، م  دنیبا د  آرش

کوچک   یعسل  ی که در دستانش بود را، رو  ی زن ها، روزنامه ا

 گفت:  ی کنار مبل قرار داد و با لبخند پدرانه ا

چ  نیبش_ که ست ین  یمهم  زیپسرم،  کردن  شلوغش  ها  خانم   .

 ست!  دایو ش اریو مه  قیشقا ریبگم، تقص  دیالبته با

[۰5.۱۰.۲۰ ۱۲:۰۸ ] 

  ۱۲5_پارت#

به ماهور    یکه با چشمان وحش  اریبه دختر ها و مه  یخشن   نگاه

 شده بود، انداخت و گفت:  رهیخ

نم_ توض   یآخه  معلوم    حی فهمم چه خبر شده که حداقل  بدم. 

 مامان و خاله دادن!  لیم کردن و تحوسر ه  ییچه دروغ ها  ستین

که تا کنون سکوت کرده بود و تنها ماهور را با دقت، چک   دایش

  روزمندانه یو با لحن پ  د یکرد، ناگهان دستانش را به هم کوب  یم

 گفت:  ی ا

هم بوده    یوحش  ، یلیخدا وک  د ین یمدرکش! لبشو بب   نم یا  دیایب_

 المصب! 
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 :دیکرد و غر دای به ش ی اخم تند آرش

رو   قیامروز تو و شقا  ی . کارای و پررو شد  ایح  ی ب   یلیخ  دایش_

 ره.  ینم ادمی

ره، اونوقت شما من رو    ی م یآب  ریداره ز  نیعه بابا به من چه؟ ا_

 مگه من لب دادم و گرفتم؟   ؟یکن یم دیتهد

 ی ماهور انداخت و سع یزخم ی به لب ها  ینگاه یبه سخت آرش

 .ردیخنده اش را بگ ی کرد جلو

پسر بالغ و    هیکنه. اون    ی نداره که ماهور چکار م  ی به شما ربط_

 ! رهیبگ میخودش تصم  ی عاقله، حق داره برا

حرف ها، از جا برخاست و وارد اتاقش شد.    نیا  دنیبا شن   اریمه

بسته شدن    بی بلند و مه   ی چشمان همه از شدت ضربه و صدا

 در، بسته شد.  

نگران  ماهور م به    یبا  کرد.  نگاه  برادرش  اتاق  چه    یدر  دانست 

ا  اریمه  ی برا  یگاهیجا تمام  و  خلق  نیدارد  بد  و  ها    یحسادت 

خاص   گاهیبود، از همان جا  دهیحضورش از او د  ی که از ابتدا  ییها

 خاست.  یبر م
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 ی کرده بود، پس با صدا  فیاعصابش را ضع  ار،ی مه  یناراحت  نیا

 رو به جمع ساکت شده، گفت:  ،یبلند و خشن

ا  یکی_ بگه  من  چ  نجایبه  مگه  خبره؟  مه   دیگفت   یچه    اریکه 

 دونم؟    یکردم که خودم نم  یکنه؟ ندونسته چه غلط  یم  ینجوریا

 ادامه داد:  دیبرگشت و با تهد دای به سمت ش بعد

 شده. ی نجوریزده که لبم ا شمی تو هم دارم نکبت! زنبور ن  ی برا_

شن   ماهرخ ماهور   نیا  دن یبا  به سمت  و  برخاست  از جا  حرف، 

 شتافت. 

سه تا ست که ما رو به شک    نیا  ریبرات مادر! تقص   رمیبم  یاله_

 . یبرات آبغوره بزنم بهتر ش میبر  ایانداختن. ب 

بود، دست    یعذاب وجدان  با بزرگش، گرفته  به خاطر دروغ  که 

 آن نشاند.   ی رو  یکرد و بوسه ا  ریانگشتانش اس  انیماهرخ را در م

 ه؟یچ  انیوبم مامان جان. زنبور عسل بود خطر نداشت. جرخ_

 آخه؟   نیچرا شک کرد

 به دخترانش انداخت و گفت:    یماهرخ نگاه ی به جا  مهربان
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با شقا_ قرار شد  نرفتن و  امروز مدرسه  برن    دایو ش  قیبچه ها 

 سر به تو بزنن که...  هی رنیگ  یم می. تو راه تصمرونیب

[۰5.۱۰.۲۰ ۱۲:۰۸ ] 

   ۱۲۶_پارت#

 به چشمان ماهور انداخت و با لبخند ادامه داد:  ی نگاه

.  یباش  یو احتماال مرخص  یگه تو اصال شرکت نرفت  ی م  یمنش_

حتما   ه،یگفته سارا هم امروز مرخص دهیدختره هم اونجا خند هی

  ه، یسارا کپرسن    یهم م  نایدارن. ا  ی زیچ  ی رابطه ا  گهیبا هم د

شده که   ی نجوریمخ ماهور رو زده. ا  دیشرکته و شا  یگفته منش

 بهت خاله جان. میما شک کرد

 با حرص گفت:  ماهور

ب_ تو  دوستم  من  آخه.  گفتن  برا  مارستانیچرت    ن یهم  ی بود 

  ی کار اصل  میحرف ها هم که بگذر  نیگرفتم. از همه ا  یمرخص

 که، در اصل تو پاساژه.  ستیمن تو اون شرکت ن 

 کرد و گفت:  ییبایز  ی خنده  مهربان
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سارا راست باشه آره؟ خب چرا   ی   هیزنم قض   یمن حدس م  یول_

 دوست دختر...  ی تو هم حق دار ؟یگ ینم

که امشب گفت، ببخشد اما    ییاو را به خاطر تمام دروغ ها  خدا

 ی جز جمع کزدن ماجرا نداشت و از همه مهم تر پا  ی فعال چاره ا

دختر که نامزد داشت و اتفاقا عاشقانه دوستش داشت،    کی   ی آبرو

اگر جلو بود.  نم  عهیشا  نیا  ی هم وسط  بود    یرا  گرفت، ممکن 

 . افتدی سارا به خطر ب  یشخص  یزندگ

شد؛    یم  انیحرف ها ب  نیا  دیخاله جان سارا نامزد داره! اصال نبا_

 ؟ینکرده به گوش نامزدش برسه چ ییخدا

با چشمان    قیبه ماهور نگاه کردند. شقا   یبا تعجب و شگفت  همه

 درشت شده گفت: 

 گفتن؟ ی نجوریشل مغزا به من ا نیواقعا؟ پس چرا ا _

 کرد و با تمسخر پاسخ داد:  یرا سر او خال حرصش

نه که    ی دیپرس  یاز خودم م  ی ... اگر آدم بودگهید  ی چون خر _

بنداز  یدرست کن  عهیندونسته شا تو   ی و حرف دختر مردم رو 

 .  نایدهن مامان ا
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 زد: غی کوچک آسا را به سمت ماهور پرتاب کرد و ج توپ

از کجا    ی د  یرو جواب نم   تی گوش   ی . وقتشعوریب  یخر خودت_

 بفهمم؟ 

نگران  ماهرخ رو  ، یبا  را  ها  ی دستانش  از    شیگوش  داد.  قرار  را 

ن  ده یفهم  یوقت زده، آرام و قرار   ش یبود، زنبور لب ماهورش را 

 نداشت. 

ماهور عز_ ها.  بچه  بهتر ش  ایب  زمیبسه  تا  بزنم  آبغوره  .  یواست 

 برات! رمیبم

صبرش را    ق،ی دقا   نیشده چشمانش را بست تا خدا در ا  یعاص

 اتفاقات امشب را ببندد.  ی کند و بتواند دست و پا ادیز

 . امیحرف بزنم بعد م اریبرم با مه دی چشم مامان جان! صبر کن_

[۰5.۱۰.۲۰ ۲۳:۰4 ] 

 ۱۲۷_پارت#

زمان    قه یو به دست آوردن دلش، تنها چند دق  اریکردن مه   یراض

معتبر بود. آنقدر از    ی سند  شیماهور برا   ی برد؛ چرا که حرف ها

ها ترج  شیدروغ  که  بود  پوالد صحبت   حیناراحت شده  با  داد، 
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آزاد استشمام کرده    ی هوا  یرفت تا کم  اطیکند. بعد از شام، به ح

اش، به دنبال    ین اندک گوش ی به پوالد بزند. در مخاطب  یو زنگ

پارسا گشت. خواست تماس را برقرار کند اما نگاهش    ی نام آقا

  یادیقات امروز، زنام با وجود اتفا  نینام پارسا خشک شد. ا  ی رو

کرد   ضیپارسا را با پوالد، تعو  ی . آقادی رس  ی و دور به نظر م  بهیغر

 و تماس گرفت. 

 بله؟_

م  ی جد  لحن محکش،نشان  کس  ی و  نام  به  اصال  که  که    یداد 

 تماس گرفته، نگاه نکرده است. 

 سالم._

 ی لب ها  نی که از ب  ی سکوت کرد و بعد لحن مهربان  ه یثان  چند

 شد. انیشده به لبخند، گوش ماهور را نوازش داد، نما نیمز

 ی خوب  هیتوج  یزنگ زده! اوضاع خونه خوبه؟ تونست  یک  نی بب_

   ؟یکن  دایمن پ ی ها ی باز یواسه وحش

رد   ی ورودش به خانه و حرف ها  ی آوردن لحظه    ادیبا به    ماهور

 کرد و گفت:  یو بدل شده، اخم
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 ساعت جنگ اعصاب داشتم.   کی یعنی کردن.  وونمید_

 شده بود مگه؟ یچرا چ_

داد. خودش هم    حیپوالد توض  ی ماجرا را به طور کامل برا  تمام

گذشته را در حال گله کردن از    قهیشد که چند دق  یباورش نم

به حق    ی دلخور  ش،یمورد دختر خاله ها  یجا و ب  یب  ی دخالت ها

 ماهرخ بوده است.   یو نگران اریمه

لحن صحبت کردنش هم اثر   ی رو  یکه حت  ی دبا اخم تن  پوالد

 گذاشته بود، گفت: 

 تهران که خرمگس شن؟  انیبه اونا چه؟ حاال قراره ب  ؟یچ  یعنی_

 ... یول زنیواسم عز یل ی! خهینه اومدنشون که عال_

برا  چه ها!  ا  زیعز  شیغلط  برا  نیهستند؟  پ  ی جمله   دایادامه 

 رفت.  ی م  نی قطع شده و از ب دیکردن، استاندارد نبود و با

  ی م  کمیاالن تحر  نیاز هم  ی . دارزنیکه برات عز  ی کن  ی غلط م_

 محدود کنم.   هیارتباطت رو با بق یکن

 ! زنی حسود نباش. اونا فقط عز نقدریا_

 زد و گفت: ی ا رکانهیلبخند ز پوالد
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 هستم؟   یمن چ  ؟یمن چ_

زبانش حرف بکشد اما ماهور هم زرنگ تر از    ری خواست از ز  یم

 حرف ها بود. نیا

صبح زود بلند شم؛ پس    دینه. فردا با  ای  ی دیرس  نمیزنگ زدم بب_

 آقا!  ریبخوابم. شب بخ دیبا گهید

آرام  زیت  از خنده  ماهور،  ا   یبودن  چقدر  عز   نیکرد.  و    زیپسر 

 بود.  یدوست داشتن

 . ریبخواب بچه، شبت بخ. برو ی خواد بگ یباشه نم_

نشسته و   شانیبر لب ها  با،یقطع شدن تماس، دو لبخند ز  موقع

 کرده بود. یانعکاسش، دل هر رو را ماالمال از خوش

[۰۶.۱۰.۲۰ ۱۷:5۷ ] 

 ۱۲۸_پارت#

  ی دوخت. از وقت  مانیا  نیرا به چشمان مبهوت و غمگ  نگاهش

و شکست    نیبود، صورتش، اندوهگ   دهیآن پوشه را فهم  انیجر

توانست    ی بود که م  یتنها کس  مانی. ادیرس   یخورده به نظر م 
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بگذارد، پس    شی نام خانواده را به رو   ،ی شک و شبهه ا  چیبدون ه

 شد.  یم امتم نی پوالد، گران و سنگ ی حالش برا نیا دنید

 ؟  خواد بکنه یم یمثال چه غلط ؟ی چرا پنچر شد کهیمرت_

 پاسخ داد: یجان مهی و با لبخند ن دیکش  یقیعم  نفس

بار،    هی  ادمهی!  ی اون موقع ها افتادم. چقدر سگ اخالق بود  ادی_

گوش   هیآورد تا چون دوست تو هستم،    رمیاز بچه تنها گ  یکی

 . ی کرد سیو دهنشونو سرو ی دیرس یبهم بده، ول یمال

اش   یراحت  یزد و همان طور که به صندل  یپوزخند جذاب  پوالد

 داد، زمزمه کرد: یم هیتک

کرد_ انبار  مشون یآره  کرد  ی تو  قفل  درشونم  اشتباه  میو  اگر   .

کرده بودن. البته بعدش هم فقط    ریاون تو گ  یساعت  ۱۲  هینکنم،  

ها با    ی گند کار  ی شدم چون اصوال معتقد بودن همه    ه یمن تنب

م انجام  پوالد  کار   یحضور  و  ق  ی شه  اون  با  تو  آرومت    افهیبه 

 نداشتن! 

  ه یاز تنب  شهی. همدیبلند به جمله آخر پوالد خند  ی با صدا  مانیا

 کرد.  یگناه و مظلومش، فرار م یصورت ب  ی ها، به واسطه 
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از کجا اون مدارک رو آورده؟    ی حرف ها! اسکندر  نیا  الیخیب_

   م؟یسر به اونجا بزن  هیخواد  ینم

خاست و کمربند شلوارش را هم تنظلم   یکه از جا بر م  همانطور

 کرد، پاسخ داد: یم

تحق_ د  قیاحتماال  گفت   یول  گه،یکرده   م یبر  دیبا  یدرست 

 پرورشگاه.   

بر_ چ  میخب  جد  یچ   هیمن    ؟یواسه  چرا  تو   یم  ی پروندم، 

  ؟ی ریگ

ق  با به  از    مانیا  یشاک  افهیسرزنش  که  و همان طور  نگاه کرد 

 ی توجه به صدا  یزد و ب  شیبه زانو  یگذشت، لگد آرام  یکنارش م

 آخ پر دردش گفت: 

با  نیا  دینبا_ باهاشون صحبت کنم    دیاطالعات رو پخش کنن. 

 ندن و در ضمن...  ی کس در مورد ما خبر چیکه به ه 

 کرد و با چشمان برق افتاده لب زد:   یمکث

به    ی قول  هیو بازنشستش کنم.    نم ی رو بب  نیخوام مامان نوش   یم_

 من داده که وقتشه بهش عمل کنه! 
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کرده بود   هیون کرا  کی  راز،یبردن خانواده ماهرخ به ش  ی برا  آرش

آسا،    ی ها  طنت ی همه وجود داشته باشد اما ش   ی برا   ی کاف  ی تا جا

که همچنان با حوصله به نظر   یهمه را کالفه کرده بود. تنها کس

 کرد، ماهور بود.   یو با آرامش رفتار م دی رس یم

 کنم؟   ی ده تا باز یرو م  شیبهم گوش  اریمه یداداش مگه نگفت_

 گونه اش نشاند و پاسخ داد: ی رو ی ا بوسه

 کنه که.  یم گوش نمبه حرف یچرا گفتم ول_

 ار ی کوچکش را از پا در آورد و به سمت سر مه  ییحرص دمپا  با

 با هدفونش بود، پرتاب کرد. یقیکه در حال گوش دادن موس

 افتاد.   نی ماهرخ برخورد کرد و کف ماش ی به به بازو  ییدمپا

پ_ رو  تو من  نگذره آسا که  از سرت  مرده!    لیذل  ی کرد  ریخدا 

 .  م ی تا برس ریآروم بگ قهیخب دو دق

  یبغض کرده از صدا  ی سر آسا  ی با لبخند کنترل شده ا  ماهور

 و گفت:  دیبلند مادر را به آغوش کش
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اگر دختر    یبرم! البته کارت اشتباه بود ول  زمیقربون خواهر عز_

م  ی باش  یخوب وقت  ی قول  تبلت   هیبرات    راز،یش  میدیرس  ی دم 

من    ی. تا اون موقع با گوش یراحت بش  اریکه از دست مه   رمیبگ

 کن.  ی باز

 را به سمت آسا گرفت.  یاز اتمام جمله اش، گوش بعد

نگاه کرد و بعد آن را از    یبا چشمان درشت و براقش به گوش  آسا

 دست ماهور گرفت. 

  ؟ یگفت تبلتت رو به منم بده چ  اری. اگر مه یدم داداش  یقول م_

 بهش بدم؟  

 کن.  ی واسه خودت.  حاال هم برو بازنه نده، نگه دار _

 اندک چشمانش را با پشت دست پاک کرد و گفت:  یسیخ

گوش _ چند  م  تی هر  سوسن  عمه  درد  ول  یبه  از   یخوره  بهتر 

 هست.  یچیه

کرد، از ماهور خنده    ی غر غر م  ی گوش  نیی که از مدل پا  همانطور

 جا کرد.  دایو ش قی شقا نیرو دور شد و خودش را ب
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و    امیار با پوالد صحبت کرده بود اما تنها با پ ب   نیصبح چند  از

همه آدم، جواب    نیا  نیتوانست در ب  یاس ام اس، چرا که نم

 دلخواهش را به سواالت او بدهد.  ی ها

 ( احسان مادر و ماهور عمه      )سوسن

  ی ها  یتا ماه  دیکوب   یم  یصفحه گوش  ی ذوق انگشتانش را رو   با

بود و در   قیرا شکار کند. شقا  ی شتریب هم در کنارش نشسته 

 کرد. یاش م ییراهنما ده،یدراز کش مه یهمان حالت ن

 . ی باز  یم ی ریاگر بگ  ا،یرینگ نویآسا ا_

شد.    انینما  یاس ام اس از پوالد، در صفحه گوش   کیموقع    همان

د  قیشقا ثان  دنیبا  چند  فرستنده،  جا    هینام  از  و  کرد  مکث 

ب او  نظر  از  اسمش  برا  ش یبرخاست.  پس  بود،   ی از حد جذاب 

 چهره اش کنجکاو شد.  دنید

  ی لیخ  ؟یکن  ی من باز  یبا گوش  ی خوا  یآسا خانم خوشکل، م_

رو   یبگ  یهست که هر چ  گربه  هیدارم. مثال    یجذاب   ی ها  ی باز

 کنه.  یتکرار م

 چشمان پاک و معصومش را به او دوخت و گفت:  دیبا ترد آسا
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 کنم؟ ی باز ی د یاجازه م یعنی ؟یگ  یراست م_

اش را   یو گوش  دیذوق از درست انجام شدن نقشه اش، خند  با

 بعد از باز کردن قفلش، به آسا داد.

ب_ داداش ماهورت رو درست   یدر عوض منم گوش   ر،یبگ  ایآره 

 بشه. زیبهش نگو تا سوپرا یخراب نباشه، ول نقدریکنم که ا یم

 گفت:  قیبا ذوق سرش را تکان داد و در گوش شقا آسا

 نگم.  یچیدم ه  یداداشم رو درست کن، منم قول م یآره گوش_

را از آسا گرفت و در تلگرام و واتس اپ، نام پوالد را سرچ    یگوش

 رد. ک

 لیپروفا  ی کرد، اما انگار قبال عکس ها  یعمل م  فیضع  اریبس  نت

 شدند.  انیو واضح نما یپوالد در تلگرام باز شده بود که به راحت

جذاب  دنید  با زم   یمرد  در  سف  ا یس  ی   نهی که    ل، یپروفا  دیو 

زد. همان طور که   ی شخندیدوخته بود، ن  نیچشمانش را به دورب

بود اما او با ماهور چه   یو وحش  بایزد فوق العاده ز   یحدس م

 یداشت؟ صفحه چتشان در تلگرام و واتس اپ کامال خال  یارتباط

 دن یانداخت و با د  استم  خچهیبه تار  ینگاه   طنت،یبود، پس با ش 
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را باال انداخت. به همه    شیابروها  شبشان،ید  یطوالن  ی مکالمه  

رود اما انگار   یم  اطیتازه به ح  ی استشمام هوا  ی گفته بود، برا

هوا چ از  ام  ی گرید  زیمنظورش  نا  است.  پ  دی بوده  کردن   دایاز 

را هم پرتاب کرد و به    رشیت  نی آخر   گر،ید  کیآن دو با    ی رابطه  

با خواندن آن ها هر   امیپ  افت، یصندوق در ها رفت. چشمانش 

 را هم فراموش کرد. دنی شد و نفس کش  یلحظه گرد تر م

[۰۷.۱۰.۲۰ ۰۶:4۶ ] 
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از روابط عاشقانه در آن   یکه بو و نشان  ییحرف ها  ی رو  نگاهش

  یآن مرد جذاب برا  یشد، خشک شده بود. دلتنگ  ی م  افتیها  

لب    دنی بوس  ی تختش برا  ی ماهور و خواستار بودن دوباره او به رو

را در جا خشک کرده بود؟    قی خوش طعم و قرمزش، شقا  ی ها

. دیذوق درخش  بامرد رابطه داشت؟ چشمانش    کیماهور با    یعنی

را دنبال    یگ  ی ها   لمیشد که تمام رمان ها و ف   یم   یدو سال  بایتقر

  ش یرا به نما  ی ا   یدنیکرد، چرا که از نظرش، عشق جالب و د  یم

اما ه  یم   کیکرد که شاهد عشق    یگاه تصور نم  چیگذاشتند 



~ 407 ~ 
 

بود را    دهیکه از پوالد رس  یامیپ  نیآخر  یباشد. وقت  یکاپل واقع

 تر شد.   قیمخواند، لبخندش ع

خسته    نقدریکردم نبودنت، شرکت رو ا  یهنوز؟ فکر نم  ی دینرس_

 !  یبچه قرت  یجبران کن دیبا ی برگرد ی کننده کنه. وقت 

خاست، خطاب به    ی کارش بر م  زیکه از پشت م  یدر حال  پوالد

 گفت:  مانیو ا لیسه

 چند درصد از سهام شرکت آلمان مال ماست؟  _

 مرتب کرد و پاسخ داد: فشیرا درون ک شی پرونده ها لیسه

تا شر  ۳۸_ سه  ه   یدار  کیدرصد.  فعال  راض  چیکه  به    یکدوم 

 دیدنبال خر  یل یدختر هم هست که خ  هیشن، البته    یفروش نم

 . ستی فروشنده ن یسهامه اما فعال کس

  ی چک م   امشیجواب ماهور به پ  ی اش را برا  یکه گوش   همانطور

 :دیکرد، غر

 کی یحت  د،یشده؟ حواستونو جمع کن  داشیعنتر از کجا پ نیا_

 به جز من بخره.   یکس دیدرصد از سهام رو هم نبا

 و گفت:   دیکش یپوف مانیا
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انداخت  یک  نیا  ایخدا_ که  نم  یبود  قاطر  آخه  ما؟!  دامن   یتو 

  نجا یها نفروشن؟ تا هم یدن به خارج یم حیگم ترج یم یفهم

دار   هیسرما  ،ی بخر  گهیو اگر دو سه درصد د  ی د یخر  ی ادیهم ز

 رن. یبار نم ریکه ز یدون ی. خودتم میش  یم یاصل

م  مانیا پ  یحرف  به  پوالد  اما حواس  از طرف    ی امیزد  بود که 

فاصله،   قهیدق  کی جواب مانده بود. دفعات قبل با    ی گنجشکش، ب

  ی راه اتفاق   نی بار نه! چه شده بود؟ نکند در ب  نیداد اما ا  یپاسخ م 

عصبان  شیبرا با  باشد؟  تا   ی گرید  امیپ  ت،ی افتاده  و    پیرا  کرد 

 فرستاد. 

که جواب    یهست   ی . کدوم قبرستونی کن ینگرانم م  ی ماهور دار_

ا  ؟ی د  ینم کن  ی نجوریقراره  دق  ؟یرفتار  تا چند    گهید  قهیاگر 

ذارم    یهم نم  گهیگردونم تهران و د  یبرت م  امیم  ی جواب نداد

 . ی جا بر چیه

[۰۷.۱۰.۲۰ ۰۶:4۶ ] 
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رد و بدل کردند. در حالت    گرید  کیبا    ینگاه  ل،یو سه  مانیا

کرد   ینوش جان م  یکتک مانیبه خاطر لفظ قاطر، حتما ا ی عاد
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ا   ی به گوش   ت،ی با عصبان  نیچن  نیاما اکنون... چه شده بود که 

 زمزمه کرد:  یبه آرام مانیداد؟ ا یبه او نم یاش زل زده و جواب

  ی رفتار نم  بی به نظرت عج  لی چرا خل و چل شده؟ سه  نیا_

 کنه؟  

 باال فرستاد و گفت: یرا کم فش،یظر  نکیع  لیسه

نکن، چون مع_ نظرم دخالت  و  به  اعصابش  رو  لومه طرف رفته 

 کنه.   یممکنه سر تو خال

  رونیبغل زد و به سمت ب  ریمقابلش را ز  ی هم چند پوشه    مانیا

 راه افتاد.

 تا ترکشاش به ما نخورده.  میبر ایموافقم باهات. ب _

نکرد، شماره اش را گرفت   افتیاز ماهور در  یباز هم جواب  یوقت

نها  ی و گوش   ت یرا کنار گوشش قرار داد. چند بوق خورد و در 

 . دیچیسالم کرد، در گوشش پ یکه به آرام ی دختر ی صدا

ک_  یم  کاریماهور دست شما چ  ی گوش  د؟یهست  یسالم. شما 

 کنه؟  
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شجاع و پررو را   قیآنقدر خشن و پر جذبه بود که شقا  لحنش

د؟! تماس پاسخ داد بو  نیبه ا  ی وحشت زده کرد. آخر با چه عقل

صدا کرده بود تا در صورت    یآن را ب  ،یقبل از زنگ خوردن گوش

آخر پوالد    امیآن را نشنود. پ  ی ماهور صدا  د،یجد   امیپ  دنیرس

  ار ی بس  ، یرتیخشن و غ  ی جالب بود چرا که مرد ها  ار یبس  شیبرا

لحن حرف زدن پوالد   دنیاما با شن   دند یرس  یجذاب به نظر م 

ذهنش است و رابطه با    ی ها  یفرا تر از فانتز  زیهمه چ  د،یفهم

صدا  اریبس  ، یمردان  نیچن با  بود.  خواهد  ترسناک  و   یسخت 

 زمزمه کرد: یلرزان

 نبود و...  نجایماهور ا_

دختر چک   نیتوسط ا  ش،یها  ام یکه حدس زده بود تمام پ  پوالد

حرف    انیم  ت،ی به ماهور داده نشده باشد، با عصبان   ی شده و خبر

 و گفت:  دیرپ قیشقا ی ها

ا_ اجازه  چه  به  محترم  کس  ی خانم  تماس  االن    یبه  اتفاقا  که 

تو   به صاحب    دیهست   نیماش  هیباهاش  بدون خبر  کنارتونه،  و 

 دست ماهور لطفا!  دیتلفن رو بد د؟یجواب داد  یگوش
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 یرا م  شیکه گلو  یاز بغض کوچک  نیبود و ا  دهیواقعا ترس  قیشقا

 فشرد، معلوم بود. 

 من درواقع...   دیببخش_

عذر خواه_ من  هم   یاز  االن  و  ببخشتت  بخواه  ماهور  از  نکن، 

 رو بده دست ماهور لطفا! یو گوش ر یوقت من رو نگ

[۰۷.۱۰.۲۰ ۰۶:4۶ ] 
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کنارش    ی ها  یهمان بغض از جا برخاست. دستش را به صندل   با

آسا که اکنون کنار    ی داد و خودش را به ماهور رساند. در جا  هیتک

 را مقابلش گرفت.  یبود، نشست و گوش دایش

 زل زد و گفت:   قیشقا  نیبا تعجب به صورت گرفته و غمگ  ماهور

 شده؟  ی زیچ ؟ی شد یشکل نیدلم؟ چرا ا  زیچته عز_

اشاره    ی نه باال انداخت و به گوش  ی تنها سرش را به نشانه    قیشقا

 کرد.

شدت    ینگاه  ماهور از  و  انداخت  پوالد  نام  و  روشن  صفحه  به 

 خود زد.   یشانیبه پ یمحکم  یلیشوک، س
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 الو؟  _

  ی دست اون دختره چکار م   تی گوش  ی بد  ح یشه برام توض  یم_

  ی و قربونت برم به نافش م   زمیزدن بهش، عز  یتو دهن  ی کرد؟ جا

  ؟ی بند

 جواب داد. قیشقا نیهم ی بودم، برا ییدستشومن _

تا مبادا از شدت حرص منفجر شود.    دی کش  یق ینفس عم  پوالد

مسخره، تنها    تی حما  نیآن دختر اشتباهش را قبول کرده بود و ا

 کرد.  یرا خراب م زیهمه چ

 ی که م  یی. ماهور آمار تک تک کارایالزم نکرده از اون دفاع کن_

 باشه...  ادتی نمیو ا ی د ی رو م یکن

  ز، یبرخورد دستش با م   ی . صدادیکوب  ریم  ی را محکم رو  مشتش

کرد و بعد از چند لحظه   یگوش ماهور را هم آزار داد. مکث  یحت

 ادامه داد:

که    یحواست به کارا و رفتارت باشه. من هر غلط اشتباه  یلیخ_

  ن ی. اولارم یسرت در م  شویمونه و به وقتش، تالف  یم   ادمیرو    یکن

دادم   امیها باش. چند تا پ  ی اشتباهت االن بود، پس مراقب بعد

فضول چکشون کرده، بعدا بخونشون.    ی که احتماال اون دختره  
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بهم جواب بده تا نگران    دنده و زو  یرو دست کس  تیگوش  گهید

 نشم. فعال.  

تهد  ماهور به جان خر  ی ها  دیدر سکوت  را  اشتباهدیپوالد    ی. 

  ی و کوزه ها بر سر او شکسته شدند. گوشنکرده بود اما تمام کاسه  

به صورت بغ کرده و    یقرار داد و نگاه  راهنشی پ  بیرا درون ج

ها  قیشقا  نیغمگ از حالت  م  ی انداخت.  اش،  توانست   یچهره 

که    نیحدس بزند. با ا  ابود ر  دهی که از پوالد شن   ی تند  ی حرف ها

  یشده بود اما دلش نم  نیخشمگ  اریکار او بس  نی خودش هم از ا

 فیظر  ی حال، او را تنها بگذارد. دستش را دور شانه    نیآمد در ا

 ی خود گذاشت. بوسه ا  نهیس  یحلقه کرد و سرش را رو  قیشقا

 خوش حالتش نشاند و گفت:  ی موها ی رو

  یهم تو کار من فضول   ؟ی بود که کرد  ی چه کار  نیدختر بد، ا_

 .  یرو به جونم انداخت یو هم اون وحش ی کرد

 شد.  رهیبغض سرش را باال گرفت و به چشمان ماهور خ با

پ  کمیفقط  _ رفتم  اش.  درباره  شدم  و   اماتونویکنجکاو  خوندم 

 و گاوه!  شعوریب یلیزنگ زد، جواب دادم. خ یوقت
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ب   ماهور حرص  م   ی نیبا  را  و    انیکوچکش  اشاره  انگشت  دو 

 وسطش، فشرد و گفت: 

  ن یا  دیو تو نبا  ه یشخص  لهیوس  هی  ی ! گوشقیشقا  یادب  ی ب  یلیخ_

صحبت    ی. حاال هم بهم قول بده درباره ما با کسی کرد  یکار رو م

 باشه؟  ، ینکن

 شد و پاسخ داد:  رهیذوق به ماهور خ با

  یب  یلیکه خ  ن یدم نگم! با ا  یقول م   ؟یهست  یماهور تو گ   یوا_

 جذابه.  یل یخ یادب بود ول

 گذاشت و گفت:  قیدهان شقا ی را رو دستش

 همه بفهمن؟ ی خوا یآروم حرف بزن. م_

که به نظرش ماهور   نیرا دور گردن ماهور حلقه کرد. با ا  دستانش

  ار یاما بس دیرس  یخوب به نظر م ی اد یز ،یوحش  وانیآن ح ی برا

 زده شده بود. جانیه

دم تا    یگم و قول م   یم  کیاما تبر  ،ی ادیکه از سرش ز  نیبا ا_

 زنم.    ینم ی سبه ک یحرف ،یخودت نگ
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 یو ناراحت  تی عصبان  گریخنده دستانش را دور او حلقه کرد. د  با

نداشت و تنها کام خود و همسفرانش   ی ا  دهیرازش فا  ی از افشا

بود و ماهور   یکاف  قیشقا  ی پوالد برا  یکرد. گوش مال  یرا تلخ م

 نخواهد آمد.  شی اتفاق پ نیا گریکرد که د  یرا مطمئن م

 نکن.  ی من فضول یهم تو گوش گهیدختر خوب! د نیآفر_

 ماهور نشاند و گفت:  ی گونه  ی رو ی ا بوسه

از پشت تلفن    که یتو بزنم. مرت  ی گه بخورم دست به گوش   گهید_

 خواست قورتم بده.  یم

 در موردش درست صحبت کن.  یه یه_

خودش   یآغوش ماهور جدا شد و همان طور که به سمت صندل  از

 رفت، پاسخ داد: یم

 زر نزن بابا... حاال انگار تحفه اس!  _

  ی ها  دیاما فکرش به سمت تهد  د،یخند  قیشقا  ی غر غر ها  به

 کند!  ریسفر را به خ نیپوالد رفت. خدا آخر و عاقبت ا

[۰۸.۱۰.۲۰ ۰۶:۰۷ ] 

 ۱۳4_پارت#



~ 416 ~ 
 

شدند.    ک یکه دروازه قرآن نام داشت، نزد  رازیش  یبه ورود   باالخره

را    ی شهر مادر  ی و هوا  دیکش  نییماهرخ با ذوق پنجره اش را پا

 فرستاد.  شی ها هیبه عمق ر

 به به! چقدر دلم تنگ شده بود.  _

بلوار ها   یبه درختان سبز رنگ  با،یز  ی با لبخند  ماهور   یکه در 

  ی عروس، با شکوفه ها  کیها کاشته شده و همچون    ابان ی خ  انیم

 ش یبرا  شهیهم  رازیکرد. ش  یشده بودند، نگاه م  نتیبهار نارنج، ز

  ار یو پر از خاطرات با هم بودن جمع چند نفره اشان با سام  بایز

 و سامان بود.  

 با خنده گفت:   مهربان

 .رازیش ادی ماهرخ جمع کنه ب یتهران ول میا یحاال خوبه ما ب_

باد ارد  ریکه دستش را در مس  طورهمان ماه، قرار   بهشتیوزش 

 و پاسخ داد:  دیکش یداده بود، آه

 . ومدمی ی بچه هام کارشون تهرانه، وگرنه من که با سر م_

جا را   نی. اگر به او بود، تا همستیبا حرص با مادرش نگر  اریمه

 کرده بودند.  یزندگ رازیهم در ش
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 داره که تهران نداره؟  یچ نجای دونم ا یمن نم_

 . یبفهم ی که بخوا  یهست یتو نفهم تر از اون_

مه  ی ماهرخ، خنده    پاسخ اعتراض  و  را در فضا پخش    اریهمه 

 کرد. 

تلفن همراه آرش شروع به زنگ خوردن کرد، سر همه به    یوقت

 . مهربان با حرص گفت: دندیسمت او چرخ

م_ ر  هیدونم مهرابه! زنگ زده که    ی من که  نبروقت شما    م یو 

 حسود بوده. شهیخونمون. هم

شماره مهراب،   دنیمتوقف کرد و با د  ی را گوشه ا  نیماش  آرش

 همسرش، تماس را پاسخ داد. ی از غر غر ها یبا لبخند ناش

 الو؟ _

 د؟ییسالم آرش کجا _

استراحت   کمیبرم خونه    یدارم بچه ها رو م  م،ید یسالم. تازه رس_

 کنن. 

اش،   ی عمق دلتنگ  ی مهراب، نشان دهنده    ی بلند شده    ییصدا

 خواهرش و فرزندانش، بود.  ی برا
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کرد_ غلط  دار  یتو  حاال   ی بر  یم  یکه  تا  صبح  از  من  خونه! 

  ؟ ی د  یمن م   لیاونوقت حرف سر باال تحو  نجا،یا  انیمنتظرم که ب 

 خودم.  شیپ ارشونیاالن ب نیهم

  ؟ی اریدر م ی باز یخب بابا! چرا کول یلیخ_

  ده ی به وضوح شن  یزده سامان که از پشت گوش  جانیه  ی صدا

 بلند آرش شد.  ی شد، باعث خنده  یم

خوان عمه ماهرخ رو ببرن خونه    یم نایبابا بلند تر عربده بزن. ا_

 .  ارنیدارن ادا در م نیهم ی خودشون، برا

 کنترل کرد و گفت:  یاش را به سخت خنده

وحش   یعنی_ خودت  مثل  هم  رو  پسرات  کول  یجفت  بار    یو 

 سمت خونتون.  امی. قطع کن دارم می رد آو

[۰۸.۱۰.۲۰ ۰۶:۰۷ ] 
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بزرگ  یی الیو   ی خانه    یرا جلو  نی ماش ماهرخ   یو  متوقف کرد. 

  ب، یبه ترت  زین   هیخارج شد و بق  ن،یبود که از ماش  یکس  نیاول

 پشت سرش به راه افتادند. 
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پاسخ نداد. ماهرخ چند    یزنگ فشار داد اما کس  ی را رو  انگشتش 

 با تعجب به در نگاه کرد و گفت:  هیثان

   ستن؟یوا... مهربان ن_

کرد،    یسرش مرتب م  ی همان طور که کاله کپش را رو   دایش

 پاسخ داد:

خواد خودش در    ی گرفته و م  شی حتما بازم سامان، فاز عن باز_

 ! نیریاز پسر خود ش ادیرو باز کنه. چقدر بدم م 

 و گفت: دیاش کوب نهی به س یبا ذوق مشت ماهرخ

 من قربونش برم!   یاله ی ا_

 مهراب، باز شد.  ی ساله  ۲۲موقع در توسط سامان، پسر  همان

 . رازیش  ادی! عمه ماهرخ باالخره افتخار داد بنجاست؟یا  یک  نی بب_

مقابلش    ی با خنده جلو رفت و پسر قد بلند و چهارشانه    ماهرخ

 . دیرا در آغوش کش

 گل پسرم.   ی عمه ماهرخ فدات بشه آخه. چه قدر بزرگ شد_

با   یانداختند و انگار جمالت  گرید  کیبه    یو آسا نگاه   ار یمه را 

 چشمانشان، رد و بدل کردند که آسا با حرص به سامان گفت: 
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برس_ ماهر  می بذار  مامان  مرت بعد  کن.  تموم  رو  دراز   ی   کهیخ 

 مامان شده؟!  زونیآو  ی نجوریکشه که ا  یخجالت هم نم

 کیو به سامان نزد  دیآسا خند  ی بلند به حرف ها  ی با صدا  ماهور

 شد. 

  ا یحساسن. ب  ی لیمامان خ  ی رو اریداداش، آسا و مه   ر یبه دل نگ_

 که دلم برات تنگه!

بعد را، تماما در    ی   قهی. چند دقدیو سامان را در آغوش کش  گفت

پرس دلتنگ   یاحوال  رفع  نفره    یو  چهار  خانواده    ی گذراندند. 

خون گرم و مهربان بودند. افسانه، همسر مهراب، با   اریمهراب بس

ل  ی نیس  کی از  آلبالو  ی ها  وانیپر  از شربت  که    یخانگ   ی بلند 

 شد و گفت: لندست سازش، پر شده بودند، وارد سا

 رازیوقته ش   یل یچقدر دلم براتون تنگ شده بود. خ  دیدون  ینم_

 ماهرخ جان.  ی بود  ومدهین

ل  یکی از شدت    ی ها  وانیاز  کرده  را،   خیعرق  ها  بودن شربت 

 برداشت و پاسخ داد: 

. حاال خدا رو شکر که شما هم میبود  ریدرگ  یل یاواخر خ  نیا_

 ما.  ش یپ دیایم دیدار
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تازه از سرو  ی ساله    ۲۷پسر    ار، یسام   ی بهداشت   سیمهراب، که 

 را از دست مادرش گرفت و گفت:  ین یخارج شده بود، س

 . نه یبده به من مامان، سنگ _

گرفت، رو به ماهرخ ادامه   یرا مقابل ماهور م ین یکه س  همانطور

 داد: 

  راز یشدن وگرنه که بابام از ش  یتا راض  میعمه خودمون رو کشت_

 کند.  یدل نم

 مقابلش برداشت و گفت:   ینیاز س  یوانیهم ل  ماهور

 ن یهم  ی بودن، برا  نجایعمرشون رو ا   ی خب حق هم دارن، همه  _

 مهاجرت واسشون سخته. 

به شانه    یمتوال  ی که کنار ماهور نشسته بود، چند ضربه    مهراب

 و گفت:  دیاش کوب

 ی تونه من رو درک کنه آخه؟ همه    یکره خر کجا م   نیا  ییدا_

دونم شرکتم اونجا هم رونق    یبود. حاال نم  نجایمن ا  ی کار و زندگ

 نه.  ای رهیبگ

 شه.  یاتفاقا اونجا بهتر هم م  ،یینگران نباش دا_
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[۰۸.۱۰.۲۰ ۰۶:۰۸ ] 
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 به ماهور زد و گفت:  ی لبخند

استعفا    ،ی کن  ی خدا بخواد! تو هم کم کم هر جا کار م  یهر چ_

 خودم. شیپ  ایبده و ب 

و خاله اش، وضع    ییبه مادرش انداخت. خانواده دا  ینگاه  ماهور

بزرگ شده    ی پدر  ی   هیسا  ریداشتند اما ماهور ز  ی خوب   اریبس  یمال

کرد و   ی بلند نم  ی را به سمت کس  ازشیگاه دست ن   چیبود که ه 

  ی زندگ  ی ها  نه یتا بتواند از پس هز  د یکش  ی مآنقدر از خودش کار  

پدرش را از دست داده بود،    که  ییسال ها  نی. در اد یایاش بر ب

از دا  چیه نخواسته و حت  ییگاه  پ   یاش کمک  خود   شنهادیبه 

  ی اش با خبر م  ییداده بود. حال اگر دا  یمهراب هم جواب منف 

چند سفته   یخانه، از او کمک نخواسته و حت دی خر ی شد که برا

وام، به امانت گذاشته است، و از همه مهم تر، مجبور است    ی برا

  ی م  یکند، دلخور و عصبان  هیبماند تا پول را تصف  کتدر آن شر

آسان به  را  نگاه پسرش،  ماهرخ حرف  دفتر چشمانش   یشد.  از 

 خواند و خودش رو به مهراب کرد و گفت: 
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 یلیخ  ی جا  هیخدا رو شکر ماهور    یداداش، ول  دستت درد نکنه_

 .  ه یهم راض یل یکرده که اتفاقا خ دایخوب کار پ

 و گفت:  ستیبه ماهرخ نگر یظی با اخم غل مهراب

 مردم کار کنه؟ ی شرکت مال خود ماهوره، اونوقت بره برا_

 لبش را به دندان گرفت و گفت:  ماهرخ

استعفا    یشه که الک  یبچه اعتماد کردن، نم  نی خب مردم به ا_

 بده.  

زورگو و قلدر درونش، باال آماده بود، خواست    ی که آن رو  مهراب

 حواس همه را به خود جلب کرد.  ار،یسام  ی بدهد اما صدا  یجواب

نکن_ بحث  اآلن  از  م  د، یبابا  قول  م  یمن  هم  رو  ماهور    ارم یدم 

 شرکتمون.  

 تکان داد و گفت: ی سر آرش

نکن مهراب. بعدا درباره  یگه، حاال امروز اوقات تلخ یمدرست _

 . دی زن یاش حرف م

ماهور سخت و نا ممکن بود. خارج شدن    ی تصورش هم برا  یحت

از شرکت و کار نکردن در کنار مرد زورگو و گردن کلفتش، در  
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 ی برا  ار، یبا سام  د یقابل قبول نبود و با  شیبرا  ،یزمان   ی بازه    نیا

 کرد.  یحبت م اش ص ییکردن دا یراض

 گفت:  اریاز جا برخاست و خطاب به ماهور و مه  سامان

 . میبر د یجمع کن دیبلند ش _

 با تعجب گفت:    اریمه

 م؟یکجا بر_

  ی خشک شده از بس ب   نی استخر. مطمئنم بدنتون تو ماش  میبر_

و هم تو سونا استراحت    میکن  ی شنا م  کمی. هم  دیحرکت موند

 .  م یکن یم

 و گفت:  دیمثل فشنگ، از جا پر  اریمه

 شد تو راه. سیدهنم سرو یعنی! شنهادتی پ نیآخ قربون ا_

 با حرص به سامان نگاه کرد و گفت:  قیشقا

  م؟یایکه ما هم ب  دیجا بر هی دیریم یم_

برخاست و لپ شقا  اریسام از جا  انگشتانش    انیرا در م  قیهم 

 فشرد.
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دور دور،   میر  یو بعدش م   دیاستراحت کن   م،یگرد  یتا ما بر م_

 . ی که تو بپسند ی اونجور

 نگاه کرد و گفت:  اریبه سام  دیترد با

 ؟ی د یقول م د؟ید یگفتم انجام م یهر چ_

 .  مید یآره قول م_

پسر ها با هم از خانه خارج شدند. ماهور آنقدر غرق در    ی   همه

را به پوالد   رازیبه ش   دنشیگفت و گو بود که فراموش کرد، رس

  ی رفته بود، همان امانت  ادشیکه    یزیچ  نیخبر دهد. بزرگ تر

که    یبود که او قول مراقبت از آن را از ماهور گرفته بود. جسم

 ی کس  زیابل چشمان همق  در  د یفقط به پوالد تعلق داشت و نبا

 یجوالن م  ان،یمردان عر  انیم  و،یما  کیشد و تنها با    یلخت م

 داد. 

که قبال هم با آن ها به استخر    نی . با اد یکش  شیها  نهی به س  یدست

حت سام  یو  داشت.  استرس  هم  باز  اما  بود،  رفته  در    اریحمام 

ژن دخترانه در خود   ی اندک  د،یگفته بود که شا  یگذشته با شوخ

است که س مردان   ی کم  ش،ی ها  نهی پنهان کرده  از  تر  برجسته 

کوچک است   یشوخ   کی  اه  نیدانست، تمام ا   یاست اما ماهور م 
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 ی پارچه  . در رختکن استخر،  ردیبگ  ی آن را جد  ست،یو الزم ن

بست و بعد    شی ها  نهیس  ی را چند بار دور کمرش و رو  ی دیسف

که    نیبه خود انداخت، با ا  ی. نگاهد یاش را پوش  رهیسبز ت   ی ویما

افراد   ی باال تنه اش را پنهان کرده بود اما برا  یبرجستگ   یبه خوب

 ی . شانه ادیرس  یخاص به نظر م   ی و حت  بیعج  نامطمئ  به،یغر

  ی مشکل  نیپسر ها به راه افتاد. ا  ی   ه یباال انداخت و به سمت بق

کرد و عادت کرده بود در برابر    ی م   یبا آن زندگ   ی بود که از کودک

و متعجب اطرافش، تنها لبخند بزند، هر چند که    ز یه  ی نگاه ها

از آن دل   ی چ اثری شکست، اما ه  یقلبش از آن نگاه ها م   یگاه

پد  ، یشکستگ ظاهرش  عز  یمن  داریدر  مبادا  تا  را    زانشیشد 

 ناراحت کند. 

  د ی رس  ی کوچک به نظر م  اریو سامان، بس  اریدر برابر سام  ماهور

 شده بود.   اری بلند مه ی باعث خنده  نیو ا

شده که کنار دو تا    یجوجه ا  ه یشب  د،یبه ماهور نگاه کن  ییخدا_

 .  ستادهی خروس وا

به    یگذشت، لگد محکم  ی م  اریکه با خنده از کنار مه  همانطور

 و گفت:  د یکوب شیساق پا
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 . غول بودن که افتخار نداره. می که هستم راض ی زیمن از چ_

افتاده    رونیب  ویکه از ما  دشیو سف  فیظر  ی به بازو  ی مشت  ار یسام

 کرده بود، زد و گفت:  رهیرا به خود خ انشانیو چشم اکثر اطراف

تا هچقدر ورز  یدون  یم_ بهم    کلمویش کردم  اونوقت  ساختم؟ 

بهشون   ینگاه  ه یکشن تا    یغول؟ دخترا خودشون رو م  یگ   یم

 بندازم. 

 یبه سمت استخر رفت و در همان حال با دهانش، صدا  سامان

هم جذاب    اریدر آورد که باعث شد چند پسر که اتفاقا بس  یزشت

 بودند، با تعجب به سمتش برگردند. 

اخالق عنت  نیوگرنه با ا نن یب  یزارت... آخه فقط ظاهرت رو م _

 .ومدی یدورت نم یکه کس

 هم با او همراه شد و گفت:  اریمه

 ! انیچرا پشه ها م_

 گفت:  اری کرد و رو به سام ی بلند  ی خنده  ماهور

پ  شهیهم_ تو  چرا  که  بود  سوال  م  ییها  کین  کیواسم    ی که 

ب  م، یرفت ها  پشه  و  اذ  شتریمگس  رو  تو  کردن،   ی م  تی از همه 
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پ تو  رفتار  تو  رو  غذاشون  چون  شد  م   یم   دایمعلوم    ان یکنن، 

 سمتت. 

 به باسن ماهور زد و او را به درون آب هل داد. ی لگد اریسام

 سال ازت بزرگ ترم.  ۷شرف خجالت بکش،  یب_

سبز رنگ که    ی ویماهور در آن ما  فیظر  کل یاز پسر ها به ه  یکی

شده بود. سرش    رهیبا رنگ چشمانش داشت، خ  یجالب  یهمخوان

 : دیکرد و نال کیرا به گوش دوستش نزد

 دختر؟  ایپسره  نیا یلعنت_

[۰۹.۱۰.۲۰ ۰۳:۳۲ ] 
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 : دیماهور دوخت و نال ی با یز ی چشمانش را به خنده  پسر،

  ی نگاهش کنم، حالم بد م  گهید   کمیخوشکله.    ب یعج  هیهر چ_

 ره کامران. یم نجایشه و آبرومون ا

 با حرص سرش را تکان داد و گفت:  کامران
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شم. حواسم بهش    ی م  یبچه رو بچشم، وگرنه روان  نیا  دیمن با_

اآلن دورش شلوغه، ممکنه دعوا بشه.   یهست که گمش نکنم ول

 . ارمیب  رشیتنها گ دیبا

گذراندند،    یو شوخ  یکه در استخر به آب باز  قهیاز چند دق  بعد

  ، یچوب  ی پله ها و طبقه ها  ی با هم به سمت سونا رفتند. رو  یهمگ

سرش را    اریشد، نشستند. مه  ی که بخار گرم از سطحشان بلند م

 ماهور گذاشت و چشمانش را بست.  ی ران ها ی رو

 .  رمیم یدارم م  یچرت بزنم. از خستگ کمیمن _

انداخت و همان طور که دستش را درون    ار یبه سام  ینگاه  ماهور

 چرخاند، گفت:  یم  اریمرطوب و خوشرنگ مه ی موها

   ار؟یسام_

 بله؟_

  د؟ی کن یقراره اسباب کش یک_

 زد و گفت:  ی شخندین  سامان

 شه؟   یدلت واسه دوست دخترت تنگ م ه؟یچ_
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رو  دستش که   ی نقطه    یرا  البته  بود.  گذاشته  ماهور  حساس 

 ی دوست دخترش، بلکه دلتنگ مرد  ی شد اما نه برا  یدلتنگ م

برا پرخاشگرش،  و  تند  اخالق  وجود  با  که  بود  ماهور،   ی شده 

 بود.  ایمرد دن  نیو جذاب تر نیمهربان تر

 سامان؟ دوست دختر کجا بوده؟    یباز چرت گفت_

که در گوشش   یسرش را به چپ خم کرد تا قطرات آب  اریسام

 . زدیبر رونیجا مانده بود، ب

 رو نگرفته؟  یهنوز چشمت کس ی بگ ی خوا یم یعنی_

ب   هیو گرم پشتش تک  یچوب  واریرا به د  سرش با    ی حال  یداد و 

 گفت: 

 نه نگرفته.  _

به صورتش نشانده بود، با چشمان   ی همان طور که اخم تند  ار یمه

 : دیباز غر مهین

 .  دیفکر ها رو تو سرش ننداز نیا نقدریشه، ا یماهور عاشق نم _

بزند اما ماهور    اری شکم تخت مه  ی رو  یآرام  یلیخواست، س  سامان

 بدن برادرش سپر کرد و گفت:   ی دستانش را رو
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 .  رهیگ یدردش م سهی نزن، بدنش خ_

رفت و   ار یمه  ی باز شده    شیبه ماهور و ن   ی چشم غره ا  سامان

 گفت: 

که ماهور ازدواج    ی اون روز  اری . مهدیچندش و مسخره ا  یلیخ_

حسود بخندم.  آسا  و  تو  از  من  چقدر  خ  ی کنه،  رو   یلیهاتون 

 مخمه.

 .  اریبه خودت فشار ن نقدر یکنه. تو ا یماهور ازدواج نم _

م_ کجا  م  ؟یدون   یاز  که  هم  ی من  هم    نی گم  تو    یکیاآلن 

 ! شهیزندگ

 کرد و گفت:  ی اخم تند ماهور

ا_ بود    نقدر یسامان  کجا  من دوست دخترم  نذار.  به سرش  سر 

 آخه؟  

 برادرش نشاند.   ی شانه    ی رو  ،ی هم از جا برخاست و بوسه ا   ار یمه

بخوا  یوقت_ که  وقت  هر  تا  داد  قول  بهم  ماهور  مرد،   میبابا 

گم    یم  نیهم  ی کنه، برا  یزمون مراقبت ممونه و ا  یم  شمونیپ

 کنه.  یکار رو با ما نم نیکه ا
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  ، ی اما مسلط  نی به صورت ماهور که با لبخند غمگ   ی با نگران  ار یسام

مه  ا  اریبه  کرد.  نگاه  بود،  دوخته  مه  نیچشم  تفکر   اری طرز 

مستقل و    یتواند زندگ  یداد، ماهور نم  یخطرناک بود و نشان م

بود که او هم   ی در حال  نیدهد و ا  لیخودش تشک  ی را برا   ییجدا

. خواست ردیبگ  یماتیاش تصم  یشخص   یزندگ  ی حق داشت برا

مه  ی زیچ اشاره    دیبگو  اریبه  با  با   ی اما  و  کرد  ماهور، سکوت 

 تکان داد. نیتاسف، سرش را به طرف

  میتا  انیساعت، باالخره از استخر و سونا دل کندند. پا  کیاز    بعد

مخصوص دوش    یعلت رختکن و اتاقک ها  نیهم مردانه بود، به  

 کی  یشلوغ شده بود. هر کدام از آن ها، به سخت  اریگرفتن، بس

 شدند.   شان،یکردند و مشغول شستن بدن و موها   دایپ  یخال  ی جا

حوله    ریش که  طور  همان  و  بست  را  رو  ی آب  را    یکوچکش 

اشان بکاهد، به سمت    یسیتا از خ  دیکش   یکوتاهش م  ی موها

استخر   رونیب  یو در محوطه    دیرا پوش  شیکمدش رفت. لباس ها

آورد که    یم  ادی. تازه داشت به  وندند یهم به او بپ  هینشست تا بق 

ار نگران شده،  ی را به پوالد خبر نداده است و حتما بس   دنشیرس
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به زنگ خوردن کرد.   تلفنش شروع  از    ی ریتماس تصو  کیکه 

 وق تماس را برقرار کرد و گفت: پوالد بود. با ذ

  ؟یسالم خوب_

اش    یشده از شدت خستگ  زیدفترش نشسته بود و چشمان ر  در

 داد.  یرا ماساژ م

 سالم و...  _

  ، ی گریجمله اش را ادامه دهد، که با کلمات د   امد یدلش ن   انگار

 را ادامه داد. ش یصحبت ها

زنگ   یکه هر چ  ی کجا بود  ؟ی داد  یبه من م  دیخبر نبا  هیتو  _

از  شتریب ی گذره دار ی م یماهور هر چ ؟ی د یزنم جواب نم یم

در دسترس    شهی هم  ی . تو به من قول دادی کن  یم   مونم یقبل پش

 . ی باش

 شد و گفت:  رهیبه صورت نگران و خسته پوالد خ ی مانیپش با

  ی دون  ی . تو که می زنگ زد  دمی به خدا استخر بودم، اصال نفهم_

 رفت به جان خودم. ادمیاز عمد نکردم. 
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لحظه سرخ شده بودند، از   کیکه تنها در    یاما با چشمان  پوالد

م  صدا  زشیپشت  سوت   ی برخاست.  در  بلندش  گفتن  ماهور 

قرار گرفته    ،یگوش  دید  ی   رهیکه پشت سر ماهور و در دا  ی پسر

 بود، گم شد. 

[۱۰.۱۰.۲۰ ۰4:۱5 ] 

 ۱۳۹_پارت#

سپس خواست سرش   ست،ینگر  یبا تعجب، ابتدا به گوش   ماهور

 ی کند، که صدا  دایسوت را پ  ی را به عقب برگرداند تا صاحب صدا

 بلند شد.   ی غرش پوالد از پشت گوش

  ی برنگرد به پشت. خدا من رو لعنت کنه که گذاشتم تنها بر_

 .  رازیش

اون   هیخوشکله،    ی آ_ پس  داشتم،  باهات  حرف  کلمه  تا  دو 

 ماسماسک رو خاموش کن تا زود تموم شه حرفمون. 

با اضطراب به پوالد که از جا برخاسته بود و از شدت حرص    ماهور

پا و  دست  بودن  بسته  مثل    ی برا  ش یو  معشوق،  به  کمک 

که سر از تنش جدا شده است، اما بدنش، همچنان   ی گوسفند
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زد و   یطرف اتاق به آن طرف اتاق قدم م  نیند، از اک  یتقال م

 . کردنگاه   د،یکش یانگشتانش م انیرا م شیدائما موها

ذارم تا  ی به خدا! بچه ها داخلن، محلش نم ستین ی زیپوالد چ_

 .  انیب

 شد و گفت:  رهی خشم به چشمان براق ماهور خ با

. کنم احمق  یتهران، امروز رو برات درس عبرت م   ی برگرد  یوقت_

 که همه هستن.   ییگمشو برو همونجا

 شد و گفت: رهیپوالد خ یعصب ی اخم به رفتار ها با

 .  انیخواد، اآلن م ینم_

با    ی بلند  ادیفر  خواست اما  بزند،  سرتق  و  پررو  ماهور  سر  بر 

چشمش،   ی ها  رگی از مو  یکی  دنیپسر، ترک  ی حرف ها   دن،یشن

 را حس کرد.

 ی کرد  یم  ی دلبر   یداشت  م،یتو استخر بود  یناز نکن. از وقت  ایب_

 .دارمیبا اون خنده هات. همه جوره نازت رو خر

گرفته    یآن، حالت خاص  ی که تمام اعضا  یبا ترس به صورت  ماهور

 شد.  ره یبودند، خ
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کس  پوالد مقابل    ی مثل  که  تمام   ستادهیا   ونیزی تلو  کی بود  و 

  ی اش، در مقابل چشمانش، در حال سوختن است اما کار   یزندگ

  دنیبه متلک شن   رانگر،یو  ی. تنها با خشمدیآ  یاز دستش بر نم 

تمام زندگ  یکس را،  او  اکنون    ی دانست، گوش م  یاش م  یکه 

کرد. خدا به ماهور و آن پسر رحم کرده بود که اکنون آن جا  

 حضور نداشت.  

عج  دنید  با کننده    بیحال  نگران  گوش  ی و  رو  یپوالد،   ی را 

با  ی صندل برخاست.  از جا  زودتر اوضاع را جمع و   دیگذاشت و 

.  دیرس  یبه نظر نم  دیکرد وگرنه سکته کردن پوالد، بع  یجور م

  ی و بم مردش، به پسر نگاه  نی سنگ   ی توجه به صدا زدن ها  یب

 انداخت و گفت: 

گه    نیبته نبودن که تو روز روشن، همچ  یب  نقدریقبال مردم ا_

نجاست با   نقدریکه ا ی متولد شد یوونیبخورن. از کدوم ح ییها

   ؟یکن یخودت حمل م

مکث کرد.    هیماهور، چند ثان   نیسنگ  ی حرف ها  دن یبا شن  کامران

و خانواده    تیشخص  نینچنیوجب قد و باال، ا  میشد ن   یباورش نم
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کند. با صورت سرخ شده از خشم به سمت ماهور    ریاش را تحق

 .  دی اسش را گرفت و به سمت خود کشلب ی  قهیرفت، 

. چرا من  یهست ی. مشخصه کو*نی آخه ازت معلومه چه کاره ا_

 رم؟یکام نگ  هی

[۱۰.۱۰.۲۰ ۰4:۱۶ ] 

 ۱4۰_پارت#

اس  ماهور به    ریهمان طور که در دستان پسر  با سر،  بود،  شده 

 .  دی اش کوب ین یب

  دم یشلوارت رو نکش  نجاینجس مادر به خطا! بکش کنار تا هم_

 رو سرت!

بچه، کتک خورده   کیشد از    ی. باورش نم دیبا بهت عقب کش  پسر

 باشد.  

ا _ از  باش  نیاتفاقا  داشته  چالش  تخت،  تو  م  م،ی که  .  ادیخوشم 

 هات رو دوست دارم.   ی باز یوحش

 رم برات!  یقشنگ تر چالش م  ؟ ی من رو هم دوست دار  ؟ییخدا_
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 ی صدا  دنیکه در حال حرکت به سمت ماهور بود، با شن  کامران

 از پشت سرش، با تعجب به عقب برگشت.  یخشن و کلفت

از همان جا با    اریدر استخر بودند و سام   ی و سامان، جلو  ار یسام

 کامران را گرفته بود. ی شرویپ ی جلو ش،یحرف ها

  ی خشن  بیبزرگش، ترک  کلیکه به چهره داشت، با ه  ی تند  اخم

 . دیرس ی به نظر م  یدادنش کاف ی فرار  ی ساخته بود که برا

و با    دیکش  ی بلند   ی عربده    رون،یپسر به سمت ب  دنیدو  دنید  با

 .دیسامان به دنبالش، دو

 .سای همون جا وا ،یبابات ی تخ*م سگ، اگر بچه  ی حروم*زاده _

سام  پسر اما  بود،  کرده  دنبالش    ار یفرار  به  همچنان  سامان،  و 

 بودند.  

برداشت. هنوز هم    یصندل  ی اش را از رو  یبا بغض، گوش  ماهور

خون    ی ا یکه در در  یتماس برقرار بود و پوالد با مردمک چشم

به دورب  کیکرد، مثل    یشنا م  با    نیمرده،  بود.   چشم دوخته 

از مرد از    یزشت  ی که، صحنه ها و حرف ها  ی بغض و خجالت 

 بود، گفت:  دهیمعشوقش د
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 ؟یبگ ی ز یچ ی خوا ینم_

ا  ش،یپاها ها   ستادنیتوان  قدم  با  پس  به    ی نداشتند،  سست، 

را رو  ی اش رفت و رو  ی سمت صندل  ز یم  ی آن نشست. سرش 

 کرد. انی کلماتش را ب ،یگذاشت و با ولوم آرام اما خطرناک

موجود   هی. امروز حس  دمیدست و پا ند  یوقت خودمو ب  چیمن ه_

گوشه منتظر له    هیآشغال،    کهی ت   هیمصرف رو داشتم که مثل    یب

  ده ینرس  ییبه جا  میوقت تو زندگ  چی کفش عابرا ست. ه  ریشدن ز

 یکیکن و    یدست من کوتاهه، خودت بزرگ   ایبودم که بگم خدا 

 من مراقبش باشه.  ی حواس پرت تا به جا نی رو بذار سر راه ا

[۱۰.۱۰.۲۰ ۰4:۱۶ ] 

 ۱4۱_پارت#

شد. ماهور با    رهیخ  نیو به دورببلند کرد    زیم  یرا از رو  سرش

  ی دیسف   ،یاز درون گوش  یچشم راستش، وحشت کرد. حت  دنید

که بر اثر فشار   ی. رگدید  یچشم پوالد را م  ی به خون نشسته  

 کرده بود. جادیدر چشمش، ا ،ین یخون ی ایدر د،یترک

چ_ چشمت  نم  یپوالد  آسا،  جان  به  کنه!  لعنتم  خدا    ی شده؟ 

 شه.  یم ینجوریدونستم ا
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 تکان داد و گفت:  نی را به طرف سرش

مبادا حکمتت، تو    ایبار گفتم خدا  ن یاول  ی . فقط براستیمهم ن_

من  دن یرس  بیآس باشه.  ماهور  هم  یبه  به    یراض  شه یکه  بودم 

 ! ش یاما راحت شکست ،ی خدا. تو به من قول داده بود ی رضا

شدن بدن    دهی که بعد از د  یآورد. قول  ادیتازه قولش، را به    ماهور

 بند یروز به آن پا  ک یبه پوالد داد اما تنها    دا،یبرهنه اش توسط ش

 بود.

 خوام. در واقع...   یپوالد من واقعا عذر م_

 نیندارم، پس فقط بدون که تقاص ا  ی ماهور اآلن حال مساعد_

 . ی د ی کارت رو پس م

جمله اش    نی بزند، اما پوالد آخر  یو بغض حرفبا عجله    خواست

 و تلفن را قطع کرد.  دیرا هم، به صورت ماهور کوب 

 ییخودم باهات تماس نگرفتم، زنگ نزن اما کارا  یلطفا تا وقت _

 ره.  ینم ادتیرو بهم خبره بده، البته اگر بازم  یکن  یکه م

شد. امروز    رهیبه تلفن همراهش خ  ی با بغض و شرمندگ  هیثان  چند

بدتر  کی غرور   به  را  بود، آن هم   نیمرد  شکل ممکن، شکسته 
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 انه یبر اسب غرورش سوار بود و وحش  شهیمثل پوالد که هم  ی مرد

برا  یم نم  شیتاخت. چقدر  که  بود،  به    یسخت   ی اریتوانست 

از جانب   ی ردو س  ه یماهور مستحق تنب  ایعشقش بشتابد؟ خدا

هم از  دلش  اما  بود  دلخور   ن یپوالد  عزادار  در   ی ا  ی حاال،  که 

 شده بود.  افت،ی شیصدا

شد و   کیکه تازه از استخر خارج شده بود، به ماهور نزد  ار یمه

 گفت: 

 و سامان کجا هستن؟  اریپس سام _

 تا از مرطوب نبودنش مطمئن شود.   دیکش شی به موها یدست

 .اری بمون، من برم دنبال سامان و سام  نجایتو ا اریمه_

 مگه کجا رفتن؟!  _

 شد، پاسخ داد: یکه از او دور م همانطور

نه. آخه گرسنه    ایخوردن    ی کنن برا  یم  دایپ  ی زی چ  ننی رفتن بب_

 .میاز بس شنا کرد میشد
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بگذارد، پس    انیدر م   ارینبود که بتواند با مه  ی زیچ  هیقض  نیا

ا  یم  حیترج مخف  نیداد،  او  از  را  مه  یموضوع   یرو  ار یکند. 

 : دینال  ی نشست و با خستگ  یصندل

 منتظرم.  نجایباشه برو، من ا_

و سامان که با    اری سام  دنیرا چک کرد و با د  ابان یطرف خ  دو

 : دیپرس ی بلند ی آمدند، با صدا یدر هم به سمتش م ی اخم ها

 شد؟  یچ_

 با خشم پاسخ داد: سامان

ال*ش _ کرد  وایفرار  م  ی .  اگر  هم  یکه  م  نیگرفتمش،   ی جا 

 . دمش ییگا

 سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت: ماهور

ب_ آدم  نکن،  فکر  پ  یبهش  مادر همه جا  و  به    یم  دایپدر  شه. 

اومد  اریمه ب  ی برا  یزیچ  هی  دیگفتم،  پس    د،یریگخوردن 

ا باشه.  نم  نیحواستون  حساسه،  من  رو  فکرش    یبچه  خوام 

 مشغول شه. 
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تلخ  اریسام به جا  یلبخند  از روح زخم    ی به ماهور زد.  آن که 

نگران حساس کند،  اش صحبت  و دل شکسته شده   تیخورده 

  ت ینشان دادن انسان  ی از آدم ها، تنها برا  یبرادرش بود. بعض  ی ها

و با   نیاز مهربان تر  یکیآمده بودند و به نظرش ماهور    ایبه دن

شده   دنشانیبه د  موفقبود که تا حاال    ییآدم ها  نیتر  تیشخص

نم خشمگ  یاست.  حالت  کردن  حفظ  با  صورتش،    نیخواست 

کرد و با تمسخر    یآرام  ی پس خنده    زد،یاعصاب ماهور را به هم بر

 گفت: 

که من واقعا   میبرباشه پتروس فداکار... حواسمون هست. بزن  _

 گرسنمه. 

 و با او همراه شد. د یهم خند ماهور

[۱۱.۱۰.۲۰ ۰4:۳4 ] 

 ۱4۲_پارت#

  ی را به آرامگاه حافظ دوخته بود، اما فکر و ذهنش در حوال  نگاهش

به خانه برگشتند،    ی کرد. وقت  یدلخور و سرد پوالد، پرواز م  ی صدا

خستگ شقا  یب  بای تقر  یاز  اما  بودند  شده  ش  قیهوش   دا، یو 

و    ندیایحافظ ب  ی با هم به مقبره    یمجبورشان کردند که همگ
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با پوزخند به ژست    اریحاال هم در حال عکس گرفتن بودند. مه 

 و گفت:   ستینگر بشانیو غر بیعج ی ها

 !د؟یکرد یم  کاریوگرنه چ د،یکرد یم  یجا زندگ نیخوبه هم_

عکس گرفتن،    ی که برا  ی را از حالت غنچه مانند  شیلب ها  دایش

 کرده بود، در آورد و گفت:  جادیا

. رازهیتو ش  مونیزندگ  ی روز ها  نیاز آخر  ی ادگاریها عکس    نیا_

 . ی کرد  ینم یو فضول یبست یفکتو م یکیکاش تو 

کتاب حافظ، فال    کیکه با    ی د یسف  شیر  رمردی از کنار پ  ماهرخ

 گرفت، به سمتشان آمد. یم

  ؟ی ریفال بگ ی خوا یماهور تو نم_

 زد و گفت:  یرام لبخند

  ؟ی نشد ریهنوز س ای نجایاز ا  ی . باالخره دل کند ست ینه الزم ن_

ماهور حلقه کرد و او را با خود به    ی لبخند دستش را دور بازو  با

و مقتدر، پنهان شده    ریکه پشت درختان پ  ییها   مکت یسمت ن

 . دی بودند کش
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ا_ ه  نیاز  ول  ینم  ریوقت س  چیجا  م   یشم،  برا  یحس   ی کنم 

کاف مهیامروز  راستش  بزن  کمیخوام    ی.  هم حرف    ی زندگ  میبا 

 مامان. 

بازو  گره از دور  را  مادرش  ا  ش،یدست  بوسه  و    یرو  ی باز کرد 

 انگشتانش، نشاند.  

 من در خدمتم! _

ن  ی کی  ی رو  ماهرخ  ، یدرخت  کیتار  ی   هیها که در سا  مکتیاز 

ثان  پهن مقابلش چشم    ی به باغچه    هیقرار داشت نشست. چند 

که فضا را غرق آرامش شبانه    ییها  رکیرجیج  ی دوخت و به صدا

 کردند، گوش داد.  یم ی ا

که    ی شانه ا  ی ماهور را کنارش، حس کرد. سرش را رو   نشستن

از کوه هم محکم تر بود، گذاشت  خانواده اش    ی پهن نبود اما برا

 و گفت: 

با    نقدریسر غذا خوردن باهات مشکل داشتم. ا  ،ی بچه که بود_

. خودت میما از سر سفره بلند ش   ی تا همه    ی کرد  ی م  ی غذات باز

 . ی کرد  یم  میقا  خچالیظرف غذات رو پشت    ،ی شد   یکه تنها م
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 نیدانست مادرش از ا   یکرد. نم  ییبایو ز  نیریش   ی خنده    ماهور

 خبر دارد. شی ها ی خراب کار 

 آره؟ یدونست  یمدت م نیمن! تموم ا ی خدا_

 زد و پاسخ داد: ی لبخند ماهرخ

دستت رو، رو کنم تا اعتماد به    ومدی  یآره خبر داشتم. دلم نم_

مادر بودم که بچه اش رو از حفظ   هیاما    ی نفست رو از دست ند

 خوند.   یم

 شیبایو ز  فیماهور برداشت و صورت ظر   ی شانه    ی را از رو   سرش

کامال با دستان ماهرخ    شیرا با هر دو دست لمس کرد. گونه ها

زد   ی انگشتان مهربان مادرش لبخند  انیشده بود. در م  ده یپوش

 یبار دوم بوسه ا  ی به سمت راست، برا  شیلب ها  دنیو با کش

 دست چپ مادرش نشاند.  ی رو

به ماهور زد و همانطور که به عمق چشمانش زل زده   ی لبخند

 بود، زمزمه کرد: 

نم  یحت_ من  چ  دم، یفهم  یاگر  همه  م   زیچشمات  بهم    ی رو 

عج  ها  نیتر  ب یگفتن.  دار  ایدن  ی چشم  انگار  ی رو  از    نهیآ  هی. 

 خونم.  یخوام رو از تو اون ها م یکه م یدرونته. هر چ
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حرف ها   نیبه مادرش دوخت. از ا   ینگاه سبزش را با نگران  ماهور

درباره   ی زی. به نظرش ماهرخ چدیرس   یبه مشامش نم  یخوب  ی بو

 بود.  دهیرابطه اش با پوالد فهم

 ؟ یدید  یاواخر، چ نیا_

 : د یماهور برداشت و با بغض نال ی گونه ها ی را از رو  دستانش 

خوره    یمن داره از شراب عشق م  ی . جگر گوشه  نمیب   یعشق م_

م مست  نگران  یو  با  من  چ  یشه.  چقدر   کاریهام  ماهور؟  کنم 

 ؟ ی نداد یمطمئن باشم که دل به آدم نادرست

مدت نگران کرده   نیهم بغض کرد. چقدر مادرش را در ا  ماهور

 است؟

 دختر؟ ایپسره  یپرس  ینم یول هیقربونت برم! آدم خوب_

چه  انیکرد. پسرش از ب ریانگشتانش اس انیماهور را در م دست

از عشق و عالقه اش، به   ی زیبود که تا کنون چ  دهیترس  ی زیچ

 ماهرخ نگفته بود. 

دار   یزندگ_ ماهور! حق  کس  ی خودته  هر  بخواد،   یبا  دلت  که 

 نمش؟ یممکنه که من بب  ،یش  ی. فقط اگر ناراحت نمشیبساز
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کنم.   تونیسافرت، به هم معرفم  نیخودمم قصد داشتم بعد از ا_

 اسمش پوالده.

حرکت   ایعکس العمل    کی  افتنیبه زبان آوردن نامش، منتظر    با

بود    ی زیدر رفتار ماهرخ بود، اما لبخند مهربانش، تنها چ   یمنف 

 که بدست آورد.

قشنگ_ اسم  حسیچه  با  بخوام  اگر  گرفتم    ی!  اسمش  از  که 

 ی اخالق تند و خاص  یلیخ  ادیبگم که به نظر م  دیقضاوتش کنم، با

 داشته باشه. بداخالق اما محترم!  

 و گفت:  دیبا ذوق خند ماهور

ای درست حدس زد_ اما دلش خ  ی نجوری . ظاهرش   یلیهست 

 مهربونه.   یل یپاکه و با من خ

 بودم واست؟ بهیغر ؟یچرا زودتر بهم نگفت _

خواست، امروز   یبود که دلش م  ی زیچ  نیدرش، آخرما  ی دلخور

 .  افتدیاتفاق ب

دق _ طور  به  هنوز  چون  واسش    قینگفتم  بدنم  و  خودم  درباره 

دونم که ممکنه باهاش مشکل داشته باشن    یندادم. من م  حیتوض



~ 449 ~ 
 

که اگر رابطه امون   یدادم، خبر نداشته باش  حی ترج  نیهم  ی برا

 . ی تموم شد غصه نخور

[۱۱.۱۰.۲۰ ۰4:۳5 ] 
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 و گفت:  دیپسرش را در آغوش کش فیجسم ظر ماهرخ

. دتیکه خدا خاص آفر  ی خوب بود  نقدریتن من، تو ا  ی پاره  _

ا  ی بود  زیخدا عز  شیپ  نقدریا با  قابل  نیکه    ن یگلچ  تیتفاوت، 

شر هر چ  ت یزندگ  کیکردن  داد.  بهت  باشه    ی زیرو  که خاص 

اون   یعنی  ،ی پس اگر ترک شد   ،ی ارزشمند  یلیارزشمنده. تو خ

  ت یزندگ  اردکنارت موندن رو داشته باشه، هنوز و  اقتیکه ل  یکس

 ؟ی هست؟ کجا باهاش آشنا شد ی نشده. حاال ک

 سرخ شده از خجالت و شرم، از ماهرخ فاصله گرفت.   ی گونه ها  با

 کنم. امروز هم دلش رو شکستم.  یکه واسش کار م  هیهمون_

 چشم دوخت و گفت:  نشیبه صورت غمگ یبا نگران ماهرخ

 شده بود مگه؟  ی چ زم؟یچرا عز _

 باال آورد تا چشم در چشم ماهرخ شود.  یرا به آرام  سرش
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ا_ از  ب  نیقبل  ا  یلقو  هی  راز،یش  میایکه  اما  دادم،    نجا یبهش 

ازم قول خواست، بدون فکر    یمامان، وقت   یدون  یشکستمش. م

  یحد رو  نیکردم که تا ا  یوقت تصور نم  چیکردن قبول کردم. ه

 حساس باشه.   رهیگ  یکه م  یقول

اش بود.    یتجربه در روابط عاطف  یرساندن به پسر ب   ی اری  وقت

 زد و گفت:  ی لبخند مسلط

گرفته    یوقت_ قول  که   یلی خ  یعنیازت  حاال  بوده.  مهم  براش 

ها  نیا   ی دار م  دیجد  ی حس  تجربه  روابطت   ی تو  ، یکن  ی رو 

وقت  باش.  بد  ی خوا  یم  یمراقب  بب  ،ی قول  پس    نی قبلش  از 

و اشتباه    یابدا قول الک  ،ی ومدی   ینه؟! اگر نم  ای  ی ایانجامش بر م 

کم غفلت  یخواد، اگر    یحواس جمع م  هی  ینده. روابط احساس

ب   ، یکن از عالقه اتون،   زیچ   چیره و ه  یم  نیحستون به هم از 

 مونه.   یهم نم ی برا

 مادرش گوش داد و گفت:  ی با دقت به حرف ها ماهور

 کنم.  یگوشم م  ی  زهی حرفات رو آو_

 ،ی محکم و آبدار  ی و بوسه    دی صورت ماهور را جلو کش  ماهرخ

 چپش نهاد.  ی گونه  ی رو
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 قربون پسر قشنگم برم.  _

 را به دور کمر مادرش حلقه کرد و گفت:  دستش

و آسا   اریمه  ؟یبگ  ی خوا ی م یچ  لی به فام ست؟یبرات سخت ن _

 ؟ی د یم حیواسشون توض  ی چه طور ؟یچ

 کرد و پاسخ داد: ی اخم تند  ماهرخ

کنه و آسا هم    یهم درک م  ار ینداره. مه   یربط  چیه   لیبه فام _

  ت ی که از زندگ  یی. مهم توادی چون بچه است، راحت تر کنار م

ببر از  ی لذت  و حاال    ی ما تالش کرد  یزندگ  ی برا  یسالگ   ۱۷. 

 .ی خودت سر و سامون بد یبه زندگ کم یکه  نهیوقت ا

  ی باربر  نیبلند کرد و به سمت ماش  یکارتون کتاب را به سخت  کی

فشار وزن سنگ  ینگاه   اریبرد. سام  از شدت  که    ن ی به صورتش 

دو   که  طور  همان  خنده،  با  و  انداخت  بود،  شده  کارتون جمع 

 کرد، گفت:   یدستانش حمل م ی کارتون بزرگ را رو

.  ی کن  کار  نیاز ا  شتر یبذارم ب  ادی  ی که دلم نم  ی سوسول  نقدریا_

 استراحت کن.  کمیبرو  ،یرو که گذاشت  نیا

 رفت و پاسخ داد:  ی چشم غره ا ماهور
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تموم    انیتوشونه! کمرم خورد شد تا ب  یچه کوفت  ستیمعلوم ن_

 شن.  

 :دیشد و با خشم غر کیهم به آن ها نزد سامان

  دم ینکن. ر  سیو دهن ما رو سرو  ریخب پدر من چند تا باربر بگ _

 . میکه ما دار ی ا یزندگ نیتو ا

از    یدرون دستش م   پسی به چ  ی همان طور که گاز  دایش زد، 

 کنارشان گذشت. 

 و من...  دی کن ی. االن شما جون منهیدختر بودن هم یخوب_

 درون دستش را تکان داد و زمزمه کرد: پسی چ پاکت

 کنم.  یخورم و تماشا م یم پسیمن فقط چ_

 . دیمهربان از داخل خانه به گوش رس ی موقع صدا  همان

 ی کمک که نم  کمی. فقط بلده بخوره و بخوابه،  نجایا  ایب  دا؟یش_

 کنه! 

 و گفت:  دیبلند خند ی با صدا سامان

 دختر بودن. برو حال کن.  ی ها تیاز مز نمیا_
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کارتون را درون اتاقک    ،ی حوصله ا  یکوتاه و ب  ی با خنده    ماهور

تکان  نی ماش از  بعد  و  داد  هاقرار  گرده  رو  ی دن  از    یخاک 

اش را روشن کرد. تمام   یباغچه نشست و گوش  ی لبه    راهنش،یپ

داده   حیتوض  قی پوالد به طور دق  ی را برا   شیو امروز، کار ها  روزید

  امش یکنار پ  ک یدو ت  د،ش  یم   بشیکه نص  ی زیبود، اما تنها چ

توسط پوالد بود. مگر    ام یخوانده شدن پ  ی بود که نشان دهنده  

  ی ها و ب   ی سرد  نیانجام داده بود که سزاوار ا  یچقدر کار اشتباه 

با فکر  یمحل بود؟  ب  ی ها  به سرش زد،   یدرنگ، شماره    یکه 

 بهمن را گرفت و منتظر پاسخ دادنش ماند. 
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بم و مردانه اش در گوش ماهور   ی تا صدا  دیطول کش  هیثان  چند

 پخش شود. 

 گذره مسافرت؟  یزنگ زده. خوش م  یک  نیبه به بب _

  ی عال  زیگذشت اگر دل پوالد نشکسته بود. همه چ  یخوش م  ی آر

  ی دیطاقت از کف نداده و سف  اد یبود اگر رگ چشمش، از خشم ز
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کرد. با بغض    یچشم مردش را با قلم آغشته به خون، رنگ نم

 را کنترل کند.  شیکرد لرزش صدا یزد و سع ی لبخند

 شما سبزه.   ی خوبه، جا زیآره همه چ_

 زد و با تمسخر گفت:  ی شخندین  بهمن

ما ماهور خان. خوب چند روزه از دست آقا در   ی دوستان به جا_

امون کرده.    چارهیهاش، ببا  میدار   یچه وضع  یها. اگر بدون   یرفت

 وونمونیچشمش، نذاشت چکش کنه. د  ی برا  میدکتر آورد  یعنی

 کنه.   یتوجه نم یول میریم  یم یاز نگران میکرده، دار

چشم    ی از گوشه    یشد و به آرام  یبه قطره اشک  لیتبد  بغضش 

 به سمت گونه اش، حرکت کرد. 

 د؟یشده؟ دکتر فهم یچشمش چ_

 لرزان ماهور گوش داد و گفت:  ی با تعجب به صدا بهمن

 حالت بده؟  ؟یزن یحرف م ی نجوری پسر، چرا ا یه_

 پاسخ داد:  ه،یو بعد از چند ثان  دیلرزانش را به دهان کش  ی ها  لب

 شده؟  یچشم آقا چ ،ی نه خوبم. جوابمو نداد_
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از رو   بهمن پنجره    یصندل  ی با حرص  و کنار  بلند شد   یاش 

 .ستادیشرکت قرار گرفته بود، ا در یکه جلو یاتاقک

تو   یاز بس حرص م _   ی م  ی. علدهیچشمش ترک  ی خوره، رگ 

فشار  بدنش  شکر،  رو  خدا  م  ی گفت  وارد  بهش  رو   یکه  شده 

هم    ی کرده وگرنه دور از جون، کار به سکته قلب  هیتخل  ی نجوریا

 . دی رس یم

  ت ی اهم  یب   بایماهور تقر  ی قول که برا  کی.  ستادیاز حرکت ا  قلبش

از کار انداختن قلب سالم مردش را داشته است؟    لیبود، پتانس

گذاشت و   شی پاها  ی خداوندا با پوالد چه کرده بود؟ سرش را رو 

 کند.  انیکرد کلمات را بدون لرزش و بغض، ب یسع

دارم،   یدن. چون کار واجب  یمن به آقا کار داشتم، اما جواب نم_

 ون؟ بهش ی رو بد یشه گوش  یتونم صبر کنم. م ینم

 به سمت ساختمان شرکت، حرکت کرد و گفت:   بهمن

 رسونم بهش.  یرو م یگوش گهید قهیقطع نکن، تا دو دق_

[۱۲.۱۰.۲۰ ۰۳:۲۲ ] 
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و رو به    دیاش را نوش  یاز آب معدن  ی از اتمام جلسه، مقدار  بعد

 زمزمه کرد: مان،یو ا لیصورت نگران سه 

کن   د،یپاش_ گم  چشمام  جلو  از  وقتدیگورتونو  از  اومدم   ی. 

 قا؟ی . چه مرگتونه دقدیکن  ینگاه م  ی نجوریا

 زد:  ادیو با خشم فر دیکوب  زیم ی رو  یمشت مانیا

عل_ مگه  مرگته؟  چه  ا  هینگفت    ی خودت  تو  تر،  کم   نیمدت 

 خراب شده کار کن؟ خبر مرگم خودم مراقب... 

پوالد به سمتش، ادامه جمله اش را رها    ی زیپرواز دفتر برنامه ر  با

 داد. یکرد و جا خال

برا_ رو  صدات  خر  ب   ی کره  نکن.  بلند  ب   ایمن    مان، یا  رونیبرو 

ذره   هیکنم. بابا چشمم    یخوام سر تو خال  یاعصاب ندارم و نم

 ! د؟یکه در آورد   هیچ ایسوسول باز نیقرمز شده، ا

پوالد، وارد   دییورود گرفت و بعد از تا  ی موقع، بهمن اجازه    همان

با تعجب برداشت و همان   ن یزم  ی شد. دفتر پخش شده رو را 

 شد، گفت:  یم کیطور که به پوالد نزد
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باهاتون   یگه کار واجب  یآقا، ماهور تماس گرفته و م  دیببخش_

 داره. اآلن هم پشت خطه. 

 مانیقرار داد. با سر به ا  زیم  ی را از دست بهمن گرفت و رو  دفتر

 اشاره کرد و گفت:  لیو سه

 کن.  یرفتن بهمن! بچه ها رو همراه یدو تا داشتن م نیا_

بهمن انداخت و با اخم، تماس را قطع کرد. تلفن    یبه گوش  ینگاه

 را به سمت بهمن گرفت و گفت: 

 . رمیگ یرو هم ببر، خودم باهاش تماس م ت یگوش_

لحظه    مانیا اما در  رفت،  به سمت در  آخر، دلش    ی با حرص 

 شد.  رهیبه چشمان پوالد خ  یو با نگران اوردیطاقت ن 

 مگه نه؟   یمواظب خودت هست_

 زد و پاسخ داد: یمهربان لبخند

  ال یمونم. با خ  ینگران نباش داداش، من خوبم و خوب هم م_

 راحت برو.

وام، نه تو و نه بهمن نره که من اگر نخ  ادت یخوبه پس! فقط  _

 .  دی... رو هم بخورد یتون ینم
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کتک جانانه    کیادب را به    یمردک ب  نیاز جا برخاست تا ا  پوالد

به دفتر خودش فرار کرد. بهمن با   ی با فرز مانی دعوت کند، اما ا

 اش نگاه کرد و گفت:  یخال ی تعجب و خشم به جا

 اآلن با من بود؟ من بخورم؟  نیا_

چهره اش، نتوانست خودش را کنترل کند و بلند    دنیبا د  پوالد

 .دیخند

 کرده.   دای ولش کن، امروز مغزش مشکل پ_

بود، ادامه   لشیکه با خنده، در حال جمع کردن وسا  ل یبه سه  رو

 داد: 

 .  نمتیب  یحواست به سهام کشور آلمان باشه. فردا م_

که در فکر انتقام    نینده رو و بهمن خشمگخ  لی از رفتن سه   بعد

شد.  رهیاش را برداشت و به نام گنجشک خ یبود، گوش مانیاز ا 

که    ینبود اما قلب  یکه با روح و غرورش کرده بود، بخشودن  ی کار

م  نیا  ی برا کار  فراموش  و  سرتق  التماس،    د،ی تپ  یپسرک  با 

و ناله کرد تا عاقبت    هیرکرد. آنقدر گ  یرا طلب م   ش یصدا  دن یشن

 را کنار گذاشت و تماس را برقرار کرد.  دیپوالد، ترد 
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[۱۳.۱۰.۲۰ ۰4:4۶ ] 

 ۱4۸_پارت#

کرد. با توجه    ی که قطع شده بود نگاه م   یبا بغض به تماس  ماهور

.  د یرس  ی به نظر م  دیکه افتاده بود، زنگ زدن پوالد بع  یبه اتفاقات

از پوالد،  یتماس افتیاز در  گریه بود و ماهور د گذشت قهیچند دق

کمک کردن، به    ی گشته بود. از جا برخاست تا دوباره برا  دی نا ام

  یاش، او را مانند ربات  ی زنگ خوردن گوش  اپسر ها ملحق شود ام

خشک کرد. بعد از چند    شیکرده باشد، بر سر جا  ی که شارژ خال

را کنار گوشش قرار   یبا عجله تماس را وصل کرد و گوش  هیثان

 داد. 

 الو؟ _

متاسف  پوالد و  تلخ  شن  ی برا   یلبخند  با  که   ی صدا  دنیدلش 

 زد و گفت:  دیکوب یمعشوق، محکم تر م

 با من؟  یداشت ی سالم. کار_

از کلمات پوالد،    ر،یچند روز اخ  نیکه در ا  ی ماهور  ی برا  شیصدا

کرد، سرد بود. به سمت باغچه   ی محبت استخراج م  لویک  لویک

 آن نشست.  ی رفت و دوباره لبه 
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 سالم. بهتره چشمت؟ _

 اش نهاد و چشمانش را بست.  یصندل یپشت ی را رو  سرش

 شده؟ ی زیخوبم! چ_

که مقابلش، در باغچه رو به    ییموینگاهش را به درخت ل   ماهور

 بود، دوخت و با بغض زمزمه کرد: ییرو

  ی از حس خوب پر م  نقدریا  راز،یش   میومدی  یم   یوقت  شهیهم_

بود. باغ ارم    ی آواز پرنده ها هم برام شاعرانه و هنر   یشدم که حت 

 نیاز ا   ی گوشه ا  هیشد    یگفتم کاش م  یقشنگ بود که م  نقدریا

زندگ  د  یباغ  و  دن  یچیه  گهیکنم  حافظ  ایاز  م  هینخوام.    ی که 

گفت، حافظ خسته   یم   مگرفتم که مامان  یفال م  نقدریم، ارفت

اتفاقات خوب،   نیتر  کیده. با کوچ  یجوابت رو نم  گهیشده و د

م  نقدریا ما  ی ذوق  دست  که  باز  ی   ه یکردم    ی ها  ی مسخره 

 ... یشدم ول ی م انمیاطراف

مزاحم  نگاهش اشک  تا  آسمان دوخت  به  راه  یرا  دنبال    یکه 

 خارج شدن از زندان چشمش بود را همان جا نگه دارد. ی برا

نارنج    ی خسته کننده شده. بو  یلیخ  رازیش   روزیاز د  یول_ بهار 

 ی کنه. صدا  یرو حساس م   می نی کنه بلکه ب  یروحم رو تازه نم 
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شده. فال    شهیتر از هم  ی تکرار  هیپرنده ها آزار دهنده و حافظ

از جوابش م نگرفتم آخه  نرفتم چون  دمیترس  یحافظ  ارم  باغ   .

بنده.    ی رو م  نفسم قبر تنگ شده و راه    هیکردم مثل    ی حس م

روح  ی ها   ی کار  نیریش برام شکنجه  م  یآسا  خواستم    ی شده. 

  ؟ یدون یرو م لشیبپرسم که تو دل

شن  پوالد بلند شد. جلو  ی صدا  دن یبا  جا  از  ماهور،  بغض   یپر 

شلوغ و پر رفت و    ابانیو به خ  ستادیاتاقش ا  ی سراسر  ی ه  پنجر

 شد.  رهیآمد خ

 غم انداخته.   ی   هیتو سا  ی ها  یخوش   ی گرفته و رو  یکیدل    دیشا_

 :دیرا چند بار تکان داد و نال سرش

 دایها جد  یوصله که اون اآلن دلخوره. خوش  یکیآره دلم به دل  _

 ی اون، مثل زخم خنجر آغشته به زهر، از درون م  ی بدون خنده  

نا وارد بودم و    ی ادیسوزونن منو. به نظرت اگر بهش بگم من ز

درست قول  یدرک  م  یاز  نداشتم،  شکستم  رو    ی که  من  تونه 

 ببخشه؟
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لب    یدگ یکش  ن ینشاند. آنقدر ا  ش یبه لب ها  یلبخند مهربان  پوالد

که از دهانش خارج    یکلمات  ی ها ،از ته دل بود که انعکاسش بر رو

 . دیشد، قرار گرفت و به آن ها گرد محبت و آرامش پاش  یم

بدم؟ لب هاش   ادیقول رو بهش    نیا   گهید  ی آخه من چه طور_

  ح یباشه مال منه. براش توض  ادشیکردم تا بفهمه و    کهیت  کهیرو ت

 حرف هاست آره؟  نیگنجشک من خنگ تر از ا یهم دادم، ول

 یاز اشک را بر ناهموار  ی باریکه شکسته و جو  یبا بغض  ماهور

ا  ی ها ت  جادی گونه اش  به شلوار  بود،  شد و   رهیاش خ  رهیکرده 

 گفت: 

در_ من  از  رو  رو   غیخودت  بزرگم  اشتباه  خودم  پوالد.  نکن 

  ی. م به بعد حواسم رو جمع کنم   نیدم که از ا  ی . قول مدمیفهم

 ؟یبخش

دلخور  دهیبخش  پوالد اول  روز  همان  فراموش   شی ها  ی بود.  را 

که بر روح و روانش خورد، همچنان عفونت    یکرده بود اما زخم

عفونت ها    نیعمل کرد و ا  نیماهور مثل بتاد  ی داشت. حرف ها

 را شست و با خود برد. 

   ؟یتون ی. می به من بد  گهیقول د هیکه  نیبه شرط ا یباشه ول_
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 زده گفت:  جانی با خنده از جا برخاست و ه ماهور

  ؟ی. چه قولی تو بخوا یهر چ_

زد و همان طور که به سمت دستگاه قهوه ساز    ی مرموز  شخندین

 رفت، پاسخ داد: یاتاقش م ی گوشه 

. انتخاب یبش  ه یتنب  دیبا  ،ی که کرد  یبه بعد هر اشتباه   نیاز ا_

کنم    هینداره که جسمت رو تنب  یهم با خود منه، حاال فرق  هیتنب

 روحت رو. قبوله؟ ای

فکر کرد و با صداقت، ابعاد خنگ و کوته فکر درونش را به    یکم

 گذاشت.  شینما

 یباشه، با خودم اتمام حجت کردم که قبل از قول دادن، حساب_

ها  تا  چهار  تا  دو  دو  از  بعد  هم  اآلن  و  کنم  کردم،   ییفکر  که 

 تونم قبول کنم.  یمطمئنم که م 

آنقدر خنده اش گرفته بود که نتوانست خودش را کنترل    پوالد

با صدا به خند  ییکند.  ناخودآگاه،    دنیبلند، شروع  ماهور  کرد. 

 برخاست.  شیاز جا ،یناگهان  ی صدا نیاز ا دهیترس

 فکر کردم.   یلیه؟ من که خگفتم آخ یمگه چ_
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  ش، یخنده ها  انیداد و م  هیمقابلش تک  شهیاش را به ش  یشانیپ

 پاسخ داد:

من    یعنیقول    نیا  یدون  یآخه قربون اون خنگ بودنت برم، م_

  یازت سکس بخوام؟ حت  ه، یتونم به عنوان تنب  یاالن م  نیهم

 بزنمت؟  ی خور یکه م ییتا جا رم،یتونم بگ  یم

 گفت:   ه،یفکر کرد و بعد از چند ثان یبا تعجب کم ماهور

منو؟    یبزن  ی خوا  یمگه نه؟ م  یخوا   یها رو نم  زیچ  نیتو که ا_

 وقت استراحت مطلق بود؟  یمثل اون کارمندت که کل

و    نیتر  نیریپسر ش   نی. ادیخند  شیبه حرف ها  گریبار د   پوالد

 بود.  ایموجود دن نیدل چسب تر

 . ش یباشه که نشکن  ادتیو  ی قول داد گهیکارت، د یبرو پ  ایب_

 کرد و ادامه داد:   یمکث ت، یبار با جد نیا

کردم، ماهور    ی که داشتم باهات م  ییها  یخارج از بحث شوخ_

و من هم    ی پا نذار  ریدفعه حرف هام رو ز  نیمراقب باش که ا 

 ا و نا معقول نداشته باشم. دم خواسته نا به ج یقول م
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با نوک کفشش، سنگ   شیها  لب را جلو داد و همان طور که 

 گفت.  یکرد، چشم یرا جا به جا م یکوچک

 مسافرت؟    ستیبس ن د؟یگرد یبر م  یک_

کرده بود. با حرص نوک کفشش را   ریها گ  یکاش  اریدر ش  سنگ

 .ردی فرو کرد تا سنگش را پس بگ اریبه درون ش  شتریب

خاله   لیاز وسا  ی سر  هی  می. دارم یایم  گهیاحتماال تا دو سه روز د_

اش رو با خودمون    ه یتهران، تا بعد هم بق  م یفرس  ی رو م  مییو دا

 .  میاریب

بدون تو صفا نداره بچه   گهید  نجایا  ،ی کن زودتر برگرد  یسع_

 . یقرت

 و به سمت خانه، حرکت کرد.  دیذوق خند با

کنم زودتر   یم   یهات تنگ شده. سع  یکله شق  ی منم دلم برا_

 . میایب

شانه و   انیرا م  یاش نشست و همانطور که گوش  یصندل  ی رو

 صورتش قرار داده بود، زمزمه کرد:
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تهران تا تک تک  اشتباهاتت رو   ایگنجشک خنگ من. ب   نیآفر_

 کنم.  یتالف

 کردم. یعه پوالد من که عذرخواه_

تخت   ی . ماهور رودی طول کش  ی اد یز  قیتا دقا  شانیو گو  گفت 

  ان یم   ز،یصحبت کرد. پوالد ن  زیو از همه چ  دیدراز کش  ار یسام

حقوق کارمندان، به حرف   شی پرونده ها و امضا کردن ف   یبررس

درباره اتفاقات    ی حاتیخودش هم توض  ی گوش داد و حت  شیها

 ماهور داد.  یروزمره اش، برا

در   یتا چند ساعت، قدرت زندگ  نهیو ک  ی چه بود؟ دلخور  عشق

ها عشق    ی قلب  داشت؟  را  قو  کی عاشقان   ی برا   ی پادزهر 

 نیتر  بایکشنده بود. عشق ز  ی سم ها  نیمحافظت قلب ها، از ا

از  پر    ی ایدن  نیدر ا  یخداوند به ما انسان ها بود تا زندگ  ی   هیهد

  ، یزندگ  اهیس  ومب  ی قابل تحمل تر شده و رو  ،ییکثافت و دو رو

 شود.  دهیکش ی شاد و سرشار از انرژ ی با رنگ ها  ییها ینقاش 

ماهور قرار    ی پا   ی و سرش را رو   دهیدراز کش  ی صندل  یرو  آسا

داده بود. هنوز چند ساعت تا تهران فاصله داشتند اما ماهور از 

خسته و    اریکردند، بس  یبه بدنش وارد م  اریکه آسا و مه   ی فشار
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م  نظر  به  پشت چرخد یرس  یکوفته  به  سامان  نگاه  دی.  به    یو 

 یقیو به خواب عم  ردهکه سرش را در گردن ماهور فرو ک  ار یمه

 گفت:  یو با لبخند مهربان فرو رفته بود، انداخت 

  ی دو تا دار  نیا  نیب   ن، یتو ماش   میاومد  ینه؟ از وقت  ی خسته شد_

 ! یشکل بابا ها هست بی سن، عج نیپسر. تو ا یش  یله م

ماهور که   فیبه جسم ظر   یجلو، با لبخند تلخ  ی   نهیاز آ  اریسام

تا کنون    یسالگ  ۱۷گاه خواهر و برادرش بود، نگاه کرد. از    هیتک

اسطوره    کیهمه    ی آن ها پدر بوده و با وجود سن کمش، برا  ی برا

 شد.  یاستقامت و استقالل محسوب م

از خواب    یتا به بهونه تنقالت بتون  سمیگوشه وا  هی  ی خوا  یم_

   ؟یکن دارشونیب

آرام و   ی لَخت آسا تکان داد و با خنده    ی را درون موها  دستش

 پاسخ داد:  ،یمحتاط

 . گهینمونده د ی زیکنم. چ دارشونیب  ادی ینه دلم نم_

  ینشان م  دایو ش  قیشقا  غیآرش از کنارشان گذشت. ج  نی ماش

 داد که دوباره به جان هم افتاده اند.  
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 زد و گفت:  ی شخندین  سامان

از صبح تا شب    دشمن جون؟   ایدو تا خواهرن    نیا  یلیخداوک_

 زنن تو سر و کله هم.  یم

را چک    دشیجد  ی ها  امیاش را روشن و پ  یبا لبخند، گوش  ماهور

 کرد.

دوست داشتنشون   ی نجوریها ا  ی جور ابراز محبته. بعض هی نمیا_

 دن.  یرو نشون م

 که به پوالد فرستاد، مربوط به دو ساعت قبل بود.  یامیپ نیآخر

 بفرستد.   شیکند و برا پیتوانست چند کلمه تا ی سخت به

 جلسه ات تموم شد؟ _

 زمان برد.  قهیدادنش تنها دو دق پاسخ

   ؟یرس یم  یآره تموم شد. تو ک_

 .  گهیاحتماال سه چهار ساعت د_

 شب آره؟  ۸و  ۷ ی شه حدودا یم یعنی_

 سته شدم. خ یآره، حساب_
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 باشه پس من تو خونه منتظرتم! _

[۱4.۱۰.۲۰ ۰۳:4۹ ] 

 ۱5۲_پارت#

 نیانتظار دارد با ا  یعنیچشم دوخت.    امیبا تعجب به پ   هیثان  چند

ا  ی   افه یو ق  ختیر موقع شب به خانه اش   نیخسته و داغون، 

جا به   ی و خاله اش، برا  ییبه دا  دیبرود؟ از همه مهم تر، هنوز با

 کرد.   یمانده کمک م  یباق لیوسا ییجا

 ل یعالمه وسا  هی. هنوز  ام یتونم ب  یپوالد احتماال امشب من نم_

 .  م یجا به جا کن  دیمونده که با

کرد.   هیثان   چند خوردن  زنگ  به  شروع  تلفنش  بعد  و  گذشت 

به حرکات هسا پوزخند  با  ماهور   ی زده و دستپاچه    جانیمان 

 پاسخ دادن به تماس، نگاه کرد و گفت:  ی برا

م_ دوست    ی اونوقت  اگر  ناموسا  ندارم.  دختر  دوست  من  گه 

 پشت خطه؟ یپس ک ست،یدخترت ن

 سامان، تماس را وصل کرد.  ی ها یتوجه به مزه پران یب ماهور

 الو؟  _
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جد  شیصدا و  دار  برا  ی خش  انگار  تماس    ی بود.  اتمام حجت 

 کرد.  یم انیکلمات را مسلط و محکم ب  نینچنیگرفته بود که ا

  ، ی ریکارتون دستت بگ  هیتو   ؟یخور  یم  ی آخه تو به درد باربر_

م رفت   یکمرت  بگذرون  رازیش   یشکنه.    ی کن  یحمال  ای  یخوش 

 آخه؟  

ا  ی لبخند ها  نشیر یش  ی ها  ینگران  نیبه  لب  با همان  و   ی زد 

 شده، پاسخ داد:  دهیکش

مدت    هی.  ستمی دست و پا ن  یب  ،ی کن  یها هم که فکر م  نقدریا_

 سوسولم؟  ی کردم. فکر کرد یکار م ی و باربر ییشویتو قال

شستن و جا    یماهور را در حال قال  ش،یحرف ها  دنیبا شن  پوالد

جا برا  نی سنگ  ل یوسا  ییبه  گنجشکش  کرد.  راحت   ی تصور 

  یی ها  یکردن خانواده اش، چه زحمت ها و سخت کوش  یزندگ

 گذاشته است!   شیرا به نما

کردم. حاال بعدا    ادیکارا ز  نیکنم بچه! منم از ا  ی بهت افتخار م _

 کنم.  یم فیبرات تعر 

 ادامه داد:  ه،یکرد و بعد از چند ثان  یمکث
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صاحب کارم زنگ زده   یگ یتهران م ی دیکه رس نیبه محض ا_

هم    ی مخالفت  چیو ه  نجایا  ی ا یم   ی ش  ی و احضارم کرده. بلند م

 مفهومه؟  ،یکن  ینم

  نقدر یبه جز خانواده اش، ا  یکس  ی تا حاال بود و نبودش برا  یک  از

کرد   ی مهم شده بود؟ آنقدر در حس خوب دفن شد، که حس م

بسته شده است.    ، یدوست داشتن  ی ها  ی آن لعنت  ریراه تنفسش ز

 دلچسب تر هم بود؟!  نیاز ا یخفگ

صحبت کردن بودند، انداخت    ری که درگ  اریبه سامان و سام  ی نگاه

نشوند، زمزمه    شیکه آن ها متوجه حرف ها  ی جور   ،یو به آرام

 کرد:

 ! ی تو بگ یچشم هر چ_
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به سام  یم  را  نیطور که در ماش  همان از پنجره  که    اریبست، 

توض از  بعد  را  وس  ی درباره    حیماهور  به    ی   لهیاحضار شدنش، 

انداخت و   یپوالد رسانده بود، نگاه   ی صاحب شرکت، به خانه  

 گفت: 
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 و منم اسباب زحمت شدم.  ی خسته بود ی ممنونم، حساب _

پدال    ی رو  شی کرد و همزمان با فشار دادن پا  ی مردانه ا   ی   خنده

 بلند گفت:  ی گاز، با صدا

 کنم.   یبرم حمال دیبکش کنار که با ،یزن  یزر م یلیخ دایجد_

نگاه کرد و بعد به سمت    نشی با خنده به دور شدن ماش  ماهور

زنگ فشرد و منتظر    ی بزرگ مقابلش رفت. دستش را رو  ی خانه  

  ی آهن  ن یدر بلند و سنگ   اسری  ه،یان باز شدن در ماند. بعد از چند ث

د  با  و  کرد  باز  داخل    دنیرا  به سمت  را  راستش  ماهور، دست 

 گرفت و با احترام گفت: 

 . دیسالم ماهور خان، خوش اومد_

 .  دیخسته نباش  اسر،یسالم آقا _

 به سمت خانه رفت.   اسر، یبا  یاحوال پرس یاز اندک بعد

انگشتانش، چند    سودابه با پشت  اتاقش است.  گفته بود که در 

منتظر در و  به در زد  برا  افتیضربه  ماند.    ی اجازه  داخل شدن 

در اتاقش نبود؟   ی عنیپاسخ نداد.    یگذشت، اما کس  قه یچند دق

 اما خاله سودابه گفته بود که آن جا است! 
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و بعد از باز کردن در،    د یکش  نیی پا  یدر را به آرام  ی   رهیدستگ

در فضا شناور بود   ی بیبه داخل اتاق برداشت. سکوت عج  ی دمق

کرد، مثل    یو خطر را به ماهور القا م  جانیکه ناخودآگاه حس ه

و هر لحظه،    یکه در جنگل غرق شده در سکوت قدم بزن   یزمان

حمله   خطرناک  یمنتظر  و  درنده  تقری باش  یموجود  فضا    با ی. 

کنار تخت    یسل ع   ی چراغ خواب که رو  کیبود و تنها با    کیتار

 قرار داشت، روشن شده بود.  

پوالد را در آن    دیاتاق رفت تا شا  یسمت بالکن بزرگ و سنگ  به

ب در    ابد،یجا  کس  کیاما  م  یلحظه،  در  را  بدنش  پشت    ان یاز 

که    یاز ترس بزند اما دست  ی ادیکرد. خواست فر  ریبازوانش اس

کرد   یشد. سع  یم  ییهر صدا  جاد یدهانش را گرفته بود، مانع از ا

کرده  رشیکه اس  یکس ی صورتش را به پشت برگرداند تا چهره 

 ن یاما فشار وارد شده به جسمش، او را از کوچک تر  ندیبود را بب

 کرد.  یحرکات بدن هم منع م

[۱5.۱۰.۲۰ ۰۲:۳۹ ] 

 ۱54_پارت#



~ 474 ~ 
 

فرار کند، اما لب    نگونهیتا حداقل ا  ردیدستش را گاز بگ  خواست

رو  ییها از پشت،  و عم  ی که  نشست  تراشش   ق یگردن خوش 

بوسه آشنا بود.    نیخشک کرد. ا  شیماهور را بر سر جا  د،یبوس

تمام وجودش    ش، یبا حرکت لب ها  نینچنیممکن بود، ا  یچه کس

ش را کف یلب ها  ی کند؟ چشمانش را بست و غنچه    ریرا تسخ

پوالد   ی بود. نجوا  زیعز  اریبس  شی مرد برا  نیدست پوالد فشرد. ا

 شد.  یگوش و گردنش بلند م انیم ییاز جا

 چه طور دلت اومد آخه؟  ؟یچند روز شد لعنت_

از   ییبم و مردانه که در اعماق آن نشانه ها  ی از آن صدا   امان

دلدادگ و  گ  یم  افتی  یمحبت  انگار  در    ی تاری شد.  را  عشق  از 

تار با هر کلمه،  بود و  و    یفتگ یاز ش  ی حنجره اش پنهان کرده 

 یدست پوالد را از جلو   ینواخت. به آرام  یرا در آن م  یدلسپردگ

 دهانش برداشت و لب زد: 

 سخت گذشت پوالد.  یلیبود. خ یشد، طوالن یهر چ_

و    دی از پوست سف  ی از هم فاصله داد و تکه ا  یرا اندک   شیها  لب

. آنقدر  دیلب و زبانش گرفت و مک  نیدرخشان گردن ماهور را ب

توانست از آن دل بکند. با ولع،    یبود که نم  نیری و ش  زیهوس انگ
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از آن پوست خوش بو و    ی شتریدهانش را باز تر کرد تا مقدار ب 

 خوش طعم را در دهانش جا دهد. 

از شدت  تمام ا  جانیه  بدنش  بود.  افتاده  لرزش  به  لذت،   نیو 

توانست   یبود که نم  نیلذت بخش و دلنش  شیبوسه ها آنقدر برا 

تحمل کند. بدنش شل    نیاز ا  شیرا ب  شیدو پا  یرو  ستادنیا

تا سقوط نمانده بود که دستان قدرتمند پوالد، جسم   ی زیشد و چ

فرو کرد و   پوالد. سرش را در گردن  دیرا در آغوش کش  فشیظر

 فرستاد.   رونیبازدم مرطوب و گرمش را در آن جا ب

باور کن که   م؟ی ماهور؟ من ک ی اریبه سر من م  ییچه بال ی دار _

 نبود!  یشکل نیپوالد ا

 و لب زد:  دیرا به بوم نگاه پوالد پاش  چشمانش

 مگه من همون ماهورم؟_
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نگاهش، نقش    ی چشمان سبز ماهور، رو  ی   هیکرد سا  یم  حس

چ همه  به  و  سبز    یطرح  زیانداخته  سر  درختان  و  ها  برگ  از 

 داده است.  یجنگل

طور_ ا  ک ی   ی چه  تر  ؟ی شد  زیعز  نقدریدفعه    یزیچ  نیخاص 

 داشتم.  می زندگ ی که تو یهست

 ی صورتش به سمت گونه    دنیزد و با کش  ییبایلبخند ز  ماهور

 آن نشاند.   ی را رو یسبک و نرم ی پوالد، بوسه 

که کار دل   نهیتنها جوابم ا  یفکر کردم ول   زایچ   نیبه ا  یلیخ_

شدم    یمن چ  ای  ی شد  یکه تو چ  نینداره. ا  یحساب کتاب   چیه

 د یکه اآلن هستم، خوش حالم. شا  ی زیچ  نیاز ا   ی دونم ول  یرو نم

به جز   ی زیحس خاموش بشه و چ  نیا  شیآت  گهیتا چند وقته د

 ... یخاکستر ازش نمونه ول

 پوالد چسباند و ادامه داد:  ی  نهی را به س صورتش

 حال و هوا لذت ببرم.   نی خوام از ا یتا اون موقع م یول_

هم فشرد و با خشم، کلمات را تک به تک    ی را رو  شیها  دندان

 در گوش ماهور نجوا کرد. 
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منبع گاز وصله.    هیهست که به    ییها  شیاز اون آت  نیهور اما_

حس من    شی شه. آت  یکه تا گاز تموم نکنه، خاموش نم  ییاز اونا

 شه.   یکه جون دارم و زنده ام، خاموش نم  یهم تا وقت

ماهور گذاشت و فشرد. له شدن   ی چانه    ی را رو  شیها  دندان

بود که   ی زیچ  نیتر  رینظ   ی استخوان و گوشت خوش طعمش، ب

ماهور،   فیتوجه به آخ کوتاه و ضع  یتا به حال حس کرده بود. ب

 زد و ادامه داد: ی را بوسه ا شیجا

. ی که اون رو هم انجام داد  ،یبار حق انتخاب داشت  کیتو فقط  _

  یتون   یوقت نم  چیه   ،ی دمن ش  یوارد زندگ  یبهت گفتم که وقت

 گنجشک کوچولو. ی. تو تا ابد مال من ی با خواست خودت بر

خواست    ی پوالد آنقدر ذوق زده شده بود، که دلش م  ی حرف ها  از

که    ی زیو هر چ  دیمایشب بپ   کی تمام مراحل رابطه اشان را در  

ا  م  نیدر  اتفاق  اما   یروابط  دهد،  انجام  موقع  همان  را،  افتاد 

باق   یمشکل نشده  حل  همچنان  که  داشت  بود.    یوجود  مانده 

زورگو و   دمر  نیکه ا  دشیکه خاص بود و صاحب جد  یجسم

 شیتفاوت ها  زانیاز م  ی زیشد، چ  یمحسوب م  یدوست داشتن

 دانست.   ینم  هیبا بق
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  ی دست مبل راحت   کیرفت.    یبه سمت بالکن بزرگ و سنگ   پوالد

 ده یچ بایز ی ضابود، در آن ف یو مشک دیکه به رنگ سف کیو ش

شده بود. چند گلدان گل هم در اطراف بالکن وجود داشت که  

فضا را سبز و زنده کرده بود. همانطور که ماهور را در آغوشش 

را مقابل    اهورمبل تک نفره نشست و م   کی   ی کرد، رو  یحمل م

اما دستان    دیبگو  ی زینشاند. خواست چ  شیپاها  ی صورت و رو 

تا ا  چیکه ه   یماهور دور گردنش حلقه شد و با چشمان   ن یگاه 

 شد.  رهیاندازه مظلوم و شکسته شده نبود، به چشمان پوالد خ
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بودن   ی کرد. دلش برا  یرا روشن م   زیهمه چ  فیتکل  دیبا  امروز

استرس ترک    نیاز ا  شیتوانست ب   یزد اما نم  یکنار پوالد، پر م

پوالد را به خاطر جسم خاصش تحمل کند.   ی   لهیشدن به وس

  ی و دلخور نبود. پدر  یجسم، از خدا شاک  نیگاه به خاطر ا  چیه

با زمزمه   ی همان نوزاد  ازپرورش داده بود،    یسالگ  ۱۷که او را تا  

  ن یدر بدتر  یفرزندانش را بزرگ کرده بود. حت   "شکرت  ایخدا"  ی 

ماهور    ی ها برا  نیافتاد و ا  یجمله از زبانش نم  نیهم ا  طیشرا
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  یکه برا   ی آپارتمان چند طبقه ا  ی که از باال  ی الگو بود. پدر  کی

م تالش  پا  ی ساختنش  به  چ  نییکرد،  و  آن   ی زیپرتاب شد  از 

و آغشته به   دهیترک  ی و مردانه اش به جز جمجه    بایصورت ز

برا نمان  ی خون،  را در ذهنش   ید. سعخانواده اش  کرد کلمات 

 ن یا  حیتوض  ی تواند را برا   یکه م  ی جمله ا   نیمرتب کند و بهتر

 کند.  انیمسئله، ب 

 بذارم. ونی باهات در م  دیهست که با یموضوع هیراستش، _

ها  پوالد اخم  غمگ  ییبا  به صورت  بود،  هم شده  در  اما   نیکه 

 شد و گفت:  رهی مسلط ماهور خ

 ؟ی ناراحت شد ی نجور یدفعه ا  کیشده؟ چرا  یچ_

 را با زبان تر کرد و پاسخ داد: شیها لب

م_ واقع  در  درسته؟  متفاوتم  من  بودم  گفته  بهت  خوام    یقبال 

 مسئله صحبت کنم.  نیدرباره ا

 زمزمه کرد:  یجیسرش را تکان داد و با گ پوالد
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 زیکنم حرفات رو. تو عز  یاما درک نم  ، یخب معلومه که خاص_

ده چقدر بزرگ و تو    ینشون م  نیو ا  ی من شد  یآدم زندگ  نیتر

 .  یدل برو هست

پوالد هم به خاطر جسمش   یعنیانداخت.    ریسرش را به ز  ماهور

کرد و به    یبه درونش نگاه نم  ی از او خوشش آمده بود؟ چرا کس

روحش را   یدرون  ی ها  هیال   ، یجسم لعنت  نیکردن ا  زیآنال  ی جا

داد؟! ناخودآگاه بغض کرده بود و    یمورد عشق و محبت قرار نم

 بود.  صیخقابل تش  یلرزانش، به خوب ی از صدا نیا

 که چون جسمم متفاوته و...  یگ یم ی دار یعنی_

 یها چه خزعبالت  نیبست. ا  یق یعم  ی دهانش را با بوسه    پوالد

 کی   ی ما برابود ا  بایآورد؟ جسم ماهور ز  یبود که ماهور به زبان م

 ی زدن کوتاه. درست مانند روز  دید  کی  یحت  ا یهوس شبانه و  

  ره یخ  شیو به لب ها  دهیبار او را در دفترش د   نیاول  ی که برا

شد. آن    بایز  ی گر یطور د  ماهورشده بود، اما با مرور زمان، جسم  

کرد. دلش    یبلکه با قلبش حس م  دید  یها رو با چشم نم  ییبایز

که در قلبش   یی به چشمانش زده بود که حس ها  یکانال بزرگ

چشمان پوالد   ی رو  ،ی کرد را به صورت پرده ا  ی جوالن به پا م
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  ند، یخواهد بب  یکه دلش م  ی را آن طور  زیداد تا همه چ  یقرار م

و دل با    ند ی ماهور را بب  ی ظاهر  ی ها  ییبایچشمش ز  ه ک  نینه ا

  دن یزودگذر عاشق شود و بعد از چند روز که چشمش از د  یهوس

 حس خاموش گردد. نیجسم، خسته شد، آتش ا نیا

  د یدهانش کش  ی را به حفره    نش ییسمت راست لب پا  ی   گوشه

 رها کرد. یآن را به آرام ه،ی و بعد از چند ثان

که    یمدفوع گاو؟ آخه جسم  ایپر شده؟ از کاه    یمغز تو از چ_

  دن یپرست  ی شه، چقدر برا  یم   دهیو چروک  فیبعد از چند سال ضع

برا جسم  داره؟  تره    یعاشق   ی ارزش  عاشق    ایسزاوار  تو  روح؟ 

   کلش؟یعاشق بدن و ه ای  ی پوالد

به چشمان ستاره باران و غرق در اشک ماهور انداخت و    ی نگاه

از شدت   شیماهور گذاشت. لپ ها  ی گونه ها  ی دستانش را، رو

 . د یرس یسرخ و تب دار به نظر م  جان،یه

مجنون شه.    ینجوریجسم ا  هیتونه به خاطر    یآخه پوالد که نم _

ول  ی رو  ی روز  کیمن   اآلن دلم دستور    یخودم کنترل داشتم 

مغزم. ماهور روحته که دل من رو قفل و    ی به جا  کنه  یصادر م

و دل   یزن  یکرده، نه جسمت! تو حرف از اسارت جسم م  ریزنج
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و اگر   ودتمروحته بچه. من صاحب خ  ریوقته که اس  ی لیمن خ

 ی هرز بره رو  ی ترسم چشم کس  ی دم چون م  یم   خودیب  ی ها  ریگ

دارا  ولمییتمام  باشم  بند جسمت  در  نه که  به    یوقت  ی.  دستم 

ازم   ی رسه تا با تمام وجودم پرستشش کنم، چه کار  یروحت نم

جسم. آخ که خدا   ن یا  دنیو بوس  دنیو چش  دنییجز بو  ادیبر م 

مجنونش کرد    نقدریو ا  اختاند  نییپوالد رو از اسب غرورش پا

که دلش بخواد باد بشه تا به تمام وجود ماهورش نفوذ کنه. اگر  

 ؟هیپس چ ست،یاسارت ن وغی نیا

و درخشان عشق    نیزر  ی که حس ها  ی ا  ییطال  ی ستاره ها  آنقدر

شده بود که حس    ادیکرد، در بدن و روحش ز  یرا با خود حمل م 

  نیاست که بتواند ا  ی زیکالبد، کوچک تر از آن چ  نیکرد ا  یم

از جسمش   یهمه حس خوب را در خود حل کند. روحش به آرام

 ن یاگر ا   ایدا. خد یچیبه دور معشوق پ  چکیپ  کی جدا شد و مثل  

  ست؟یپس چ  ستیاز جانب تو ن یو لطف هیکلمات، هد

. جسمش به دستور از قلب دیا ی از پس کنترل خود برب  نتوانست

و لب ها که مرکز انتقال    دیبه پوالد چسب  شه،یو عاشق پ   ضیمر

  نیا  د یدوخته شد. به ام  اری  ی عواطف و احساسات بود، به لب ها 
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کننده اشان منتقل کند،    جادیحس ها را به ا  ن یاز ا  یکه اندک 

در لمس کردن جسم   ررا آغاز کرد. آنقد  یسیبوسه خشن و خ

نقطه از   کی یکرد اگر حت  یمردانه پوالد، ولع داشت که حس م

بدنش، با پوالد تماس نداشته باشد، خفه خواهد شد. دستانش را 

جنگ پر    انیپوالد فرو کرد و م  ی پرپشت و مشک  ی به درون موها

و وحش ها   یقدرت  ها، چنگ  ها  یپر حرص  ی لب  تار  آن   ی به 

 کلفت و نرم زد.  

که    ی نماند و بعد از هر حمله ا  بینص   یب  انیم  نیدر ا  مپوالد ه

برد و    یم  ورشی  اریسرخ لب    ی شد، به غنچه    ی م  شیبه لب ها

 شیزبان و دندان ها  نی را ب  زیهوس انگ  ی با ولع آن دو تکه عضله  

شده بود که انگار    یجنگ  دانیبه م   لیداد. دهانشان تبد  یفشار م

ها قصد   ی زود  نیبه ا  د،و کبود بودن  یزخم  ی سربازانش که لب ها

و    دیرس  یبه نظر نم  ی عاد  شانینداشتند. امشب برا  ینیعقب نش 

 بود. کیلطف خدا چقدر به آن ها نزد

خشن و عاشقانه نبود و   ی آن بوسه ها  ی پاسخگو  شانیها  شش

دق چند  از  ها  قه،ی بعد  تسل  ی نفس  حکم  افتاده،  شماره    م یبه 
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 گر ید  کیرا از    شانیسر ها  یه آرامشد. ب  یشدنشان محسوب م

 فاصله دادند.  

صورت پوالد    یو براق از اشک، به تک تک اجزا   سیچشمان خ  با

  دهینا مرتبش، کلمات را منقطع و بر  ی نفس ها  ان یشد و م   رهیخ

 کرد.  انیب  دهیبر

 ه؟ یبدنم چه ش...شکل  ینی ب...بب ی خوا ین... نم_

را باال انداخت و همانطور که انگشت شستش را    شیابرو   ی تا   کی

 گفت:   د،یکش یلب قرمز و ملتهب ماهور، م  ی رو

دار _ بب  ی اگر دوست  ها  نمت،ی من  بهونه  دنبال  و   ی چرا  چرت 

 رابطه ام.   نیوقته که مشتاق ا یلیمن خ  ؟ی گرد یپرت م

  ی . او داشت درباره  دی سرش را عقب کش  ،ی با چشم غره ا  ماهور

که    یکرد، اما جواب  یاصش به پوالد صحبت منشان دادن بدن خ

 . د یرس ی به نظر م ی کرده بود، کامال سکس افتیدر

 ؟ ی د یبهم جواب م ی نجوریزنم، چرا ا یحرف م ی دارم جد _

پشت    شیکرد و با قرار دادن دست ها  ی زیآم  طنتی ش  ی   خنده

 کمر ماهور، بدنش را به جلو و مقابل خود هل داد.



~ 485 ~ 
 

عصبان  یچه طور_ موقع  من  دادم؟ گنجشک  چقدر    ت،یجواب 

 شه!  یم یخوردن

جمله اش، سرش را در گردن ماهور فرو کرده بود    انیزمان ب  در

او    ی بایپوست روشن و ز  ی رو  ش یو هنگام سخن گفتن، لب ها

 خورد. یتکان م

گردنش، سرش را   ی لب پوالد بر رو   مست شده از حرکات   ماهور

 ار یاز آن را در اخت  ی شتریبه سمت شانه اش خم کرد تا مسافت ب

 مردش قرار دهد. 

 پ...پوالد؟ _

به جا   یسیخ  ی را رو   شیزد و لب ها  فشیبه گردن ظر  یسیل

 مانده از زبانش تکان داد. 

 جون پوالد؟ _

[۱۷.۱۰.۲۰ ۰۲:۰۱ ] 

 ۱5۹_پارت#

  ش، یصدا  دنیکرد بدون لرز  یرا با خجالت بست و سع   چشمانش

 کند.   انیرا داشت، ب   انشیکه امشب قصد ب   ی جمله ا  نیسخت تر
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 خوام اون کار رو با تو انجام بدم.   ی من م_

ا  نیا  دنیشن  از و  بود  شده  متعجب  متوقف شدن    نیجمله  از 

سته به چشمان ب  یسرش در گردن ماهور مشخص بود. با شگفت

 گنجشک خجالت زده اش چشم دوخت و زمزمه کرد:  ی شده 

حرفت    نیدرباره ا  یکه ممکنه فکر خاص  یدون  یم  ؟ی چه کار_

 بکنم، مگه نه؟ 

 همان چشمان بسته، لب زد: با

 دونم.   یآره م_

اما در   د یرس  یزد. چهره اش آرام به نظر م   یلبخند مهربان  پوالد

غرق شده بود.    ،ی شاد  یمواج و طوفان  ی ا یواقع از درون، در در

در جوش و خروش به   شهیعشق آرام نبود بلکه هم  نیا  ی ایدر

 برد.    یسر م

با من اون کار رو    ی خوا  یم  ی نجوری. انم ی چشمات رو باز کن بب_

  یبسته که ممکنه هر دومون رو نابود کن  ی آخه با چشما  ؟یبکن

 بچه. 
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در   یدلخور شدن، خنده اش گرفته بود و سع  ا ی  یعصب  ی جا  به

در    نشیآرام و دلنش  ی خنده    ی پنهان کردنش هم نداشت. صدا

ب  دیچیپ  یگوش پوالد م را   ش یکرد. لب ها  یقرار ترش م  ی و 

به    ی. کمدیبوس  یپلک چشم راست ماهور گذاشت و به آرام  ی رو

بار پلک چپش را مورد   نیچهره غرق در آرامشش نگاه کرد و ا

 قرار داد.   ش یهجوم لب ها

 شد آره؟   ینمونه، آخه تنها م  ب ینص  ی گفتم اون چشمت ب_

  ش یته ر  ی گونه    ی باز کرد. دستش را رو  یرا به آرام  چشمانش

 دار و زبر پوالد گذاشت و لب زد: 

 شه.   یم نیگغم یکیچون اون  نشونیب ی فرق بذار دینبا_

  ی قطره اشک   دنیبه پوالد افکند و همزمان با چک  ی بغض دار  نگاه 

و از راه   دهیخز رونیب یقلبش به آرام ی شکسته  ی که از تکه ها 

کرده بود، زمزمه    دایراه پ  رونی ب   ی ایچشمانش، به دن   ی دروازه ها

 کرد:

ذاشتن،    یفرق م  هیمن و بق   نی چون متفاوت بودم و ب  شهیهم_

دلم   نیهم  ی کرد، برا   یم  ی شکست و تا چند روز عزادار  ی قلبم م
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  ن یاگر ا یکس تفاوت بذارم، حت چیو ه زیچ چیه  ن یخواد ب ینم

 شدن و نشدن دو تا چشمام باشه.  دهی بوس  نیتفاوت ب

[۱۷.۱۰.۲۰ ۰۲:۰۱ ] 

 ۱۶۰_پارت#

با سر    ده یکرد و قطره اشک چک  یاخم را  از چشم ماهور  شده 

اخم ها با همان  و  پاک کرد  لب    ی انگشت شستش  به  در هم، 

 آن نشاند.  ی بر رو ینرم  ی کرده و بوسه  کینزد شیها

 .  یباورش کن دیکه با قتهیحق هی نیماهور و ا یتو متفاوت_

 : دیرا به دو طرف تکان داد و نال سرش

هستم پوالد. حق ندارن به من بگن چندش و    هیمنم مثل بق_

ها    نیتوه  نی خاصم، سزاوار ا  نشینجس! من فقط به خاطر آفر

 .  ستم ین

رو  دستش ها  ی را  اخم خشن  ی لب  با  و  گذاشت  به    ،یلرزانش 

 شد.  رهیاش خ یچشمان سبز و باران

  تت ینه به خاطر بدنت، تو روح و شخص  یول  ی... تو خاصششیه_

ها   ی گُه خور  نیبا ا  یتخم حروم  چیدم ه  یاجازه نم  گهیخاصه! د
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بشه و   زیپوالد عز  ی برا  یشه کس  یفکرت رو مسموم کنه. مگه م

 زخم زبون بشنوه؟   یاز کس

ها  با اشک  دست،  و    شیپشت  آرام  لبخند  با  و  کرد  پاک  را 

 شد.  رهیپوالد خ ی به صورت جد ،ی دواریام

باهام رفتار    ی طور  ن یو هم  یمثل اآلن باش  شه،یهم  ی د  ی قول م_

   ؟یکن

زد و همان طور که جسم سبک ماهور را در آغوشش   ی پوزخند

 گفت:  زند،ی مبل برخ ی کرد تا از رو یبلند م 

! ی کار کرد  یچ  تی با قبول کردن من، با زندگ  ی دون  یهنوز نم_

  هیو مثل    یکن  یسازم زندگ  یکه من م   یتو قفس  دیتو تا ابد با

 .  ی کن کیج کیگنجشک خوب ج

  ی افتخار زندگ  نیزده اش، بزرگ تر  جانیشاد و ه  ی خنده    ی صدا

شد. او توانسته بود اعتماد ماهور زخم خورده   یپوالد محسوب م 

  ر، یبود که در چند ماه اخ  ی زیچ   نیو شکننده را جلب کند و ا

انجام دادنش را به خود داده بود. لبخند زد و به سمت   ی قول 

بزرگ خواب  شمال  یتخت  در سمت  بود،    قاتا  یکه  گرفته  قرار 

 رفت. 
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 خوام اون کار رو باهات بکنم.  ی مسائل حل شد، م نیحاال که ا_

[۱۷.۱۰.۲۰ ۰۳:۱۹ ] 

 ۱۶۱_پارت#

ن کرد و همان طور که خجالت سرش را در گردن پوالد پنها  با

 داد، زمزمه کرد:  یاز ساعد پوالد را در هوا تکان م زانیآو ی پاها

 کشم.    یخب خجالت م ؟یتکرارش نکن نقدریشه ا یم_

سرخ شده اش   ی گونه    ی رو  ییمحکم و پر سر و صدا  ی   بوسه

 نشاند و با خنده پاسخ داد:

از خجالت آب    م،یوضع جلو بر  نیوگرنه با ا  یعادت کن  دینه با_

 !  ی ش یم

  د یبودن داشت، چرا با  حیو صر  ی باز  ایح  ی که پوالد قصد ب  حاال 

کرد و از انجام دادنشان سر   یدرونش را کنترل م   یطانیافکار ش

لباس    ریاز ز  یپوالد که حت   ی   نه یاز پوست س   یزد؟ قسمت  یباز م 

  ی دندان ها  انیمشخص بود را در م   ش یها  چهیهم عضالت و ماه 

 گرفت و محکم فشرد.  دشیو سف زیت
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رو  در ماهور  گذاشتن  پ  ی حال  با  که  بود  درد    دنیچیتخت 

زد و با حرص    ی ادیفر  د،یچیراستش پ  نهیکه در س  یوحشتناک

 تخت به عقب هل داد: ی ماهور را رو

   ؟ی ! مگه مرض داریییوحش یعوض_

هم   ی را با سر و صدا، رو  شیزد و چند بار دندان ها  ی شخندین

 .  د یکوب

 خجالت نکشم، منم قبول کردم.   یگفتخودت _

گوش خراش بود و اعصاب پوالد را   ش،یبرخورد دندان ها  ی صدا

  رون یب  شیماهور را از پاها  ی کرد. با حرص کفش ها  یم  فیضع

تخت رفت و   یخودش، رو  ی و بعد از در آوردن کفش ها  دیکش

 زد. مهیجسم ماهور خنده رو خ ی رو

خوره   ینته، داره وول مکه تو بد  ییکه امشب کرم ها  نیمثل ا_

 آره؟ 

پاسخ   ی زیآم  طنتیگونه اش نشاند و با لبخند ش  ی رو   ی ا  بوسه

 داد: 

 ! ی ش یآشنا م  شتریحاال بعدا با کرمام ب_
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روشن و خوش رنگش فرو کرد و با   یدستش را درون موها  پوالد

  جاد یماهور در دلش ا  ی ها  ی دلبر  نیا  دنیکه از د  یحرص و ذوق

 . دیخوش بود و نرم را کش ی شده بود، آن تار ها

[۱۷.۱۰.۲۰ ۰۳:۱۹ ] 

 ۱۶۲_پارت#

زبان و لبش گرفت و به دهان فرو برد.   نیماهور را ب  ی باال   لب

 رها کرد.  یو محکم، لبش را با گاز آرام قیبعد از چند مک عم

 پسندم.   یخودت و کرمات رو با هم م _

دن  گریکه د  ماهور و در    یو شوخ  طنت یش   ی ایاز  فاصله گرفته 

غرق شده بود، دستانش را دور گردن    دنیعالم خواستن و پرست

گردن کلفت    یکرد. وقت   کیپوالد حلقه کرده و او را به خود نزد

را باز کرد   شی و بلندش، مقابل صورت ماهور قرار گرفت، لب ها

.  د ینش کش گرد  ی بایز  وپوست برنز    ی رو  ی و زبانش را با کنجکاو

نرس   ی عطر  ی بو  چیه مشامش  بو  دیبه  تنها  مردانه    ی و   ی تن 

. از طعم گردنش خوشش آمده بود و با دیچیاش پ  ینیپوالد در ب

 .  د یو مک دیاز پوستش را در دهان خود کش ی مقدار ی کنجکاو
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برا  ی تجربه و فاقد هر گونه مهارت  یب  حرکاتش اما  پوالد   ی بود 

ها خواسته    نیچون ا  دیبود. شا  ز یلذت بخش و هوس انگ  اریبس

که با آن    یکسان  ی   هیماهور بودند و مثل بق   یو واقع   یقلب  ی ها

برا تنها  حس شهوت و هوس در فرد   جاد یا  ی ها رابطه داشت، 

 کرد.   یجلوه م بایو ز  نیدلنش ن ینچنیمقابلشان نبود، ا

  ی و حت  دیپوالد را چش  ی و لذت تمام گردن و چانه    ی کنجکاو  با

  یخشن هم توجه  ی به جا مانده از آن بوسه ها و گاز ها  ی به رد ها

 نکرد.

رفت، با ترس   راهنش یپ  ی دست پوالد به سمت دکمه ها  یوقت

را    شیو استرس ها  ی ها  یاز او فاصله گرفت و تمام نگران  یکم

 .ختی پوالد ر ی و جد رهیدر چشمانش جمع کرده و به نگاه خ

با    ی گونه    ی را رو  دستش تب دار و سرخ شده اش گذاشت و 

 زمزمه کرد:  یبخش  نانیلبخند آرام و اطم 

! تو که  نمیب  ینم  نیجز ا   ی زیماهور و من چ  ییبایز  یلیتو خ_

 ؟ی شد مونیپش ،ی قرار بود کرمات رو بهم نشون بد
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کرده بود، دستش را به    دایپوالد پ  ی که از حرف ها  ینان یاطم  با

کرد آن را از تنش   یسع  رنگ پوالد برد و  یمشک  شرتیسمت ت

 بکشد.  رونیب

 باشه؟  میاریپس جفتمون با هم در ب_

 ی زد و همان طور که دکمه ها  زانشیآو  ی به لب ها  ی ا  بوسه

 کرد، گفت:   یباز م  یرنگ ماهور را به آرام  ی ریش  راهنیکوچک پ

اومد و حالت بد    مانی! همون روز که ای دیتو که من رو قبال د_

 ادته؟ یشد، 

[۱۷.۱۰.۲۰ ۰۳:۱۹ ] 

   ۱۶۳_پارت#

زد. چقدر آن روز دور    ییبایلبخند ز  شیها  ی باز  زیه  ی ادآور ی  با

که   یبلند شد و با ولع  شیاز جا  ی. کمدیرس  یبه نظر م  بیو غر

بود،   ی برا شده  پخش  بدنش  تمام  در  پوالد  بدن  کردن  لمس 

جسم پوالد را به    ی و به سخت  دهیکش  رونیرا از تنش ب  شرتشیت

دانست که    یزد. م   مهیتنش خ  ی تخت انداخت و رو  ی پشت رو

اجازه را به او داده است وگرنه    نیخودش با شل کردن بدنش، ا

 . دی رس یممکن به نظر م ریغ نش،یجا به جا کردن جسم فوالد
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توسط پوالد باز شده بود، از   شی که دکمه ها  یراهن یپ  ی ها  لبه

 ی رنگ و تنگش، مقدار  د یسف  یراهن یرپیمانده و ز  زانیدو طرف آو

گذاشته بود. لب    شیاش را به نما  نهیقفسه س  دیاز پوست سف

با زبان    ی را رو   شیها شکم شش تکه و سفت پوالد گذاشت و 

خط    ی رو  بانشز  دنیکرد. لغز  دن یسیکردن و ل  س یشروع به خ

ب  ییها ها  نی که  مردانه    ی ها  چهیماه   یی تا  ۶  ی گروه   ی بدن 

  یلذت بخش و جذب کننده به نظر م  شیمقابلش بود، آنقدر برا

پوالد نشد. خواست به    ی تند شده    ی که متوجه نفس ها  دیرس

س  پشت    شیها  هنیسمت  به  جسمش  ناگهان  که  کند  حرکت 

 شد.   دهیتخت کوب   ی و رو دیچرخ

ه   با ا  جانیلبخند  برا   یزده  پوالد   دنیکش  رونیب  ی به حرص 

بدنش را از تخت فاصله   یکمرش، چشم دوخت. کم  ریاز ز  راهنیپ

رنگ    دیسف   یراهنیپ  ریزده کمک کند. ز  جانیمرد ه  نیداد تا به ا

با چشمان  از تنش خارج شد. ماهور  به سرعت  اندک  یهم    ی که 

 رهیپوالد خ  انکرد، به چشم  یرا در عمق خود حمل م  ی نگران

اش    یبر آتش استرس درون  ی جمله اش، آب سرد  دن یشد اما شن

 بود.
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که تو    یهست  یآدم  نیتر  بایمطمئنم ز  نمت؟یبب  ی د  یاجازه م_

 .دمید می زندگ

را در قلب ماهور   نانیاطم  ی بار بود که پوالد دانه    نیچندم  نیا

  ن یا  ایمرحله بگذرد؟ آ  نیراحت از ا  ال یکاشت تا بتواند با خ   یم

  مود، یپ  ی را با سرعت م  ت یانسان  ی مرد خشن و مغرور که پله ها

توانست   یکس جز پوالد نم  چینبود؟ مطمئن بود که ه   یدنیپرست

شده و با    انیخود عرآنقدر در قلبش جا باز کند که با خواست  

از پس زده شدن    ی بر لب ها  ی بوسه ا  ا یپوالد، بدون استرس 

مورد پسند واقع نشدن در برابر چشمان عشقش، او را به بوسه  

 دعوت کند.  یو خاص قیعم ی ها

[۱۷.۱۰.۲۰ ۰۳:۱۹ ] 
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ا  یو معمول  ی عاد  اریپوالد بس  ی ها  نگاه  با    نیبود و  باعث شد، 

و آزاز دهنده آزاد کند و در   یراحت ذهنش را از افکار منف  الیخ

  یی پوالد را در جا  ی با او همراه شود. زمزمه ها  ی عشق باز  نیا

 . دیشن   یگوش و گردنش م انیم
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ماهور،   ی! تو مال خودمی ! چقدر پاک و معصومیچقدر خوشکل   _

 مگه نه؟  

از د  ییکلمات کجا و حرف ها  نیا خودش   ی درباره    گرانیکه 

گفتند اما در چشمان   ی بود کجا؟ به او چندش و نجس م  دهیشن

با شکوه د  بایپوالد آن قدر ز انگار تا به حال    ی م  دهیو  شد که 

 است.   دهیند ییبایز  نیرا به ا ی زیچ

 یی اش، با چشمان بسته و صدا نهی شدن شکم و س دهیبوس انیم

 لرزان زمزمه کرد:

 ! ستمیخوشکل ن یکن یفکر م اون... اونقدر ها هم که _

سمت راستش گذشت و   نهیس  ینوک صورت  ی لبش را رو   پوالد

  ی که بر آن جا کاشت، با لبخند نرم  یسبک و نرم  ی بعد از بوسه  

 زمزمه کرد: 

   ینی مجنون نش  ی  دهیاگر در د_

   ی نینب  یلی ل ییبایبه جز ز  

باال تنه   یچپش بود را از رو  ی   نهیپوالد که حاال مشغول س  سر

 شد.   رهیبلند کرد و به چشمانش خاش 
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 دوست دارم پوالد!  یلیخ_

 . دیخوش فرم ماهور را بوس ینی کرد و نوک ب ین یدلنش ی  خنده

  ، ی . اگر من رو دوست نداشته باشی هم دوستم داشته باش  دیبا_

  یم   یراض  نیاالن به هم  ؟یدوست داشته باش  ی خوا  یرو م  یک

 بچه!  یعاشقم ش  دیبا یشم ول

پوالد،   یمملو از خودخواه  ی حرف ها  نیکه از ا  ی با خنده ا  ماهور

 اش گرفت. یاز فک استخوان یبر لبش نشسته بود، گاز محکم

 نداره؟  یتو تموم ی ها یمردک حسود! خودخواه_

و همان طور که آن ها را    دیماهور را به سمت خودش کش  ی پاها

م  باال  سمت  س   یبه  محکم  یل یگرفت،  باسن    ی رو  ،ینسبتا 

 زد. شیبایبرجسته و ز

 باشه.   نییپررو نشو! حواست به اون پا_

تنه اش که حاال با باال بودن پاها، کامال در    نیی استرس به پا  با

 : دی پوالد قرار داشت، چشم دوخت و نال دید

 درد داره؟  یلیخ_
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که هنوز به    دیلحن پر استرس و مضطرب ماهور، فهم  دنی شن  با

س سرش را به سمت آلت کوچک و  پ  ست،یآماده ن  یکاف  زانیم

شدنش    سیاز خ  یبه آن زد. وقت  یسیماهور برد و ل  ی راست شده  

ها مک  و  کرد  فرو  دهانش  در  را  آن  شد،  و    قیعم  ی مطمئن 

 به آن زد.  یمحکم

نم  بدنش و  بود  کرده  عرق  لذت،  و  توانست   یاز شدت شهوت 

  ی بلند شده اش را کنترل کند. زبان پوالد از آلتش به آرام  ی صدا

بود،    هیبه واژن دختران شب  بایکه تقر  ی رفت و به حفره ا  نییپا

 .  دیرس

  ی کامل  قاتیو از او خوشش آمده بود، تحق  دهیماهور را د  یوقت  از

بودند، انجام داده  ه یبه او شب  ی که از نظر ظاهر  ی افراد  ی درباره  

حفره در   نیا  دنیهم مشورت کرده بود. با د  دکتر  کیبا   یو حت

چ همه  متوجه  اش،  مردانه  آلت  نم  زیکنار  ماهور  بود.    ی شده 

 یزیپوالد کامال حل شده و چ   ی جسمش، برا   ی دانست اما مسئله  

که    ییزاهاینمانده بود. چ  یدر قلبش باق   ی عاشق  قیجز حس عم

و    کیانجام آن تالش کرده بود، اکنون نزد  ی چند ماه برا  نیدر ا

 .  دی رس یبه نظر م ریامکان پذ
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کردن آن    سی کرد با خ  یرا در آن حفره فرو کرده و سع  زبانش 

 دخول کم کند.   ی جا، درد را در لحظه 

ران    نیکه از آماده شدنش مطمئن شد، خودش را ب  نیاز ا  بعد

آلتش، به    کردن  م یو پر ماهور جا داد و بعد از تنظ  دی سف  ی ها

برجسته اش خم شد که با وجود درشت نبودن    ی ها  نهی سمت س

 .  دندیرس یبه نظر م زیهوس انگ اری و فرم زنانه نداشتن، بس

را به جلو هل داد و همزمان با وارد کردن آلتش، نوک   کمرش

 زبان و دندانش گرفت.   انیرا در م شی ها نهیاز س یکی

 کنن.  یم یخوشمزه ان! دارن من رو روان نایچقدر ا_

که از    ی ز یر  ی گاز ها  انیاش، در م  نهیشدن نوک س  دهیمک  حس

 ش یگرفت، درد و لذت را در تک تک سلول ها  یهمان مکان م

کرد. وارد شدن آلت بزرگ و بلند پوالد به درون حفره   ی پخش م

 ی ا  یدگ یدردناک بود اما کش  اریآلتش قرار داشت، بس  ریکه ز  ی ا

رابطه  نیا لذتکرد،   یبدنش حس م یدرون ی ها  چهیدر ماه  که

 را چند برابر کرده بود.  

اش که بر   نهیبرجسته و پف کرده س  ی باالخره از نوک ها  پوالد

به لب ها  قیعم   ی اثر مک ها و  بود، دل کند   ی دهان خودش 
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خشن و دردناکش، حرف    ی بوسه ها  انیماهور حمله کرد. در م

  بی لب و دهان آس  انیخواست را در م  یکه از قلبش بر م   ییها

 کرد. ینجوا م ده،ید

 نیاما من از ا   ی و قلب من رو ازم گرفت  اریعاشقتم ماهور! اخت_

 . میراض ی دزد

 نیشد جواب ا   یاما نم  دیلرز  ی م  جان،یبدنش از شدت ه  تمام

که از قلبش بر    یبخش را ندهد. پاسخ  یو زندگ  نیریش  ی جمله  

 کرد.   انیب  دهیبر  دهیخاست را منقطع و بر یم

 که،یکه تو ذهنمه نزد  ی زیدونم عشق چقدر به چ...چ  ین...نم_

 کس نداشتم.    چیرو به ه..ه قیحس عم نی ا..امااااا تا حاال ا

فاصله گرفته بودند و    ییایبد و مخرب دن  ی دو از تمام فکر ها  هر

کلمات   د،یکوب  یکه پوالد به درون حفره اش م  ی ضربه ها  انیم

باشد،    دن یما قابل شن  ی که برا  ی کردند اما نه با حروف  انیب  ی ادیز

در   آنقدر  و  کردند  احساسشان صحبت  و  قلب  و  با چشم  بلکه 

شد  ی ایدر گم  احساس  و  عشق  نفهم  ندخروشان  چه    دندیکه 

 نیاز ا   ی طاقت نگه دار  شانیبود که بدن ها  ی ا  قه یدق   ایساعت  
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همه احساس را از دست داد و آزاد شد اما روحشان همچنان در 

 نداشت!   ییبود و انگار تا ابد قصد جدا  دهیچیهم پ

بود که در آن تمام    ی ا  یو دوست داشتن  یطوالن  ی عشق باز  چه

شده    لیتبد  یبزرگ   ی ها  وال یکه در ذهن ماهور به ه  یمشکالت

چ و  شد  حل  عم  ی زیبودند،  اعتماد  حس    قیجز  و  متقابل 

بود   ی ا  هینماند. پوالد همان هد  یدر قلب و ذهنش باق  نان،یاطم

بود،    ده یکه کش  ی همه درد  نی فرستاد تا در برابر ا  شیکه خدا برا

البته بعد از خود خدا که بزرگ   یشگیگاه هم  هیتک  کی باشد، 

 شد!  یمحسوب م  یهر انسان یگاه و حام هیتک نیتر

رو  ی   گونه راستش  با   ی برهنه    ی   نهیس  ی سمت  و  بود  پوالد 

رفت.    یاش ور م  نهیس  ی رو  ی چشمان خمار و خسته، با مو ها 

به    دیچیاش پ  دهیو کش  فی از آن ها را دور انگشت ظر  یکی و 

 .  دیکش یآرام

 آخه؟   ی به اونا دار کاریبچه؟ چ ی مگه مرض دار_

که بر    ی ا  یپوالد، با اخم جذاب و خوردن  ی توجه به حرف ها  یب

مو آن  به جان  بود،  نشانده  اش  هر   چارهیب  ی چهره  به  تا  افتاد 

 بکند.  شی هم که شده، آن را از جا یبیترت
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 پوالد؟  _

در هم   د،یچیپ  یاش م  نهیکه در س  ی ز یاش از شدت درد ت  چهره

کوچک لبخند  اما  ا  یرفت  از  لب    ی ها  ی دلبر  نی هم  بر  ماهور، 

 نشسته بود.  شیها

 جانم بچه پررو؟ _

ستبر پوالد جدا کرد و بعد از   ی   نهیتمام، مو را از س  یسرتق  با

رو کردنش  چشمان   ن، یزم  ی رها  به  و  گرفت  باال  را  سرش 

 شد.  رهیدردمندش خ

 به مامانم راجع به تو گفتم.   م،یکه بود رازیمن ش _

 را باال انداخت و گفت:  ش یآبرو  ی تا کی

 بهش؟  ی گفت یچ_

 .گهیدر مورد خودمون د_

رابطه اشان را از   تیزد تا ماه  ی م  یخباثت خودش را به نفهم  با

 زبان ماهور بشنود.

  م؟ یهست یخب مگه خودمون چ_

 .گهیرو دوست دارم د  یکیکه  نیخب هم _



~ 504 ~ 
 

دندان   ی جا  دنیگرفت و بعد از بوس   یاش را گاز آرام  ی نیب   نوک

 شد.  رهیبه چشمان سبز رنگ ماهور خ ش،یها

به خانواده    ی سر  هیچون قصد داشتم    ،ی کار من رو راحت کرد_

 ات بزنم.  

توجه به بدن    ی چشمان گرد شده از آغوش پوالد خارج شد و ب  با

 تخت نشست.  ی برهنه اش، رو

کنم بتونه با    ی بگم؟ فکر نم  یچ   اریآخه من به مه   ؟یگیواقعا م_

 .ادی کنار ب  هیقض نیا

مقابلش    ی ماهور نداشت و تنها به بدن برهنه    ی از حرف ها  یدرک

با کبود نقاش  ادش،یز  ی ها   ی که  شده    لیتبد  ییبایز  ی به دفتر 

 کرد. یبود، نگاه م 
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د  ماهور خ  دنیبا  رو  ی   ره ینگاه  بر  آرام   ی پوالد  به    ی بدنش، 

رد    دنیکشاند و با د  انشیعر  ی چشمانش را به سمت باال تنه  

مکث کرد و با تعجب به   هیخشنش، چند ثان  ی بوسه ها و گاز ها
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بر سرش آمده و   ییکه چه بال  دیشد. کم کم فهم  رهیآن ها خ

بوده    ن یمقصرش، هم مقابلش  لب  به  لبخند  با    است،مرد  پس 

اش   یبه شکم سنگ   یله کرد و مشت محکمحرص به سمتش حم

 . د یکوب

 شدم؟   یشکل نیچرا من ا_

با خنده مچ هر دو دستش را گرفت تا بتواند او را کنترل    پوالد

 کند. 

 .ی مگه؟ تازه خوشکل تر هم شد  ی شد  یچه شکل_

اخم دستانش را تکان داد تا خودش را از دست پوالد نجات   با

 دهد.

آخه    ؟یتا خوشکل تر بشکنم    تیشکل  نیمنم ا  ی دوست دار_

 ! رهیکه آبروم م نهی بب ی نجوریهر کس من رو ا

لحظه صورتش از آن حالت مهربان و خنده رو، خارج شد    کی  در

 بر چهره اش نشست.  ی و اخم تند

   نه؟یبدن تو رو لخت بب  یخاره نه؟ مگه قراره کس یتو تنت م_
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تنه اش  نییشدن پا ده یعقب رفت اما با کش  یبا ترس کم ماهور

 را از همان حفره حس کرد.  یتخت، درد اندک ی رو

وگرنه من که قرار   نه،ی دفعه بب  هیمثال    اریگفتم؟ مه  یمگه چ_

 جلو، درد دارم.   ایلخت شم. پوالد ن ستین

کرد و باعث متوقف شدن حرکت   انیآخرش را با بغض ب  ی   جمله

 رهیبه صورت مظلوم و بامزه اش خ  یپوالد به سمتش شد. کم

دستانش را از دو طرف باز کرد. با    ، یبعد با لبخند مهربان  شد و

 سر به آغوشش اشاره کرد و گفت:

 ! یقرت ی پسره  نمی بب نجایا ایب_

کلفت و مردانه   ی ران ها ی دست و پا به سمتش رفت و رو چهار

رابطه اشان،    نیبود که با وجود گذراندن اول  بی اش نشست. عج

  چیبا لخت بودن در مقابلش، ه   ی و حت  دی کش  یاز او خجالت نم

دل  یمشکل به  احتماال  اطم  لینداشت.  و  اعتماد  که    ینانیحس 

با حوصله در وجودش ا بود،    جادیپوالد    ی رفتار م  نگونهیاکرده 

 کرد.

 نشاند و زمزمه کرد: شیروشن و خوش بو ی موها ی رو ی ا بوسه

  ؟ی بخور ارهیبگم خاله سودابه واست شام ب  ست؟یگرسنه ات ن_
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با_ خونه    دینه،  همه  شام  خونه،  من    ی برم  زشته  و  هستن  ما 

 نباشم. 

به چهره اش نشاند و همانطور که از پشت، کمر ماهور را    یاخم

 کرد، گفت:  ینوازش م

  د یرن. فردا صبح سر ساعت بادا  ی هر شب مهمون باز  گهیحاال د _

 دنبالت.   ادیم  شهیشرکت. محسن هم خوب شده و مثل هم  ی ایب

به پوالد زد و با نوک انگشت اشاره و شست،    یمعنا دار  لبخند

 را از هم باز کرد.  شیاخم ها

 کنه، آره؟  یم ی داره لجباز نجاینفر ا هی_

سر کار.    ار یب  فیبعد از چند روز تشر  ی اگر دوست دار  ر، ینه خ_

بازم    ای  م یبر  می ش   ی موفق م  نمیتا بب   ار یباشگاهت رو هم ب  فیک

 افته که کنسل شه!  یم یاتفاق هی

 فک پوالد نشاند و گفت:  ی رو ی ذوق بوسه ا با

 مثل تو بشه. کلمیدوست دارم ه یلیخ م؟یریواقعا م_

 کمرش زد.  ی به رو یآرام یلی کرد و س یو جذاب یمصنوع اخم
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نزن_ هم  رو  حرفش  م نه،  بش  ی خوای.  چ  یگوالخ    ؟ یکه 

 خوبه.   ی نجوریهم

 : دی پوالد گذاشت و نال ی شانه  ی خنده سرش را رو با

  یخوا  یباهاش بحث کنم. خب اگر نم  دیبا  ی... سر همه چایخدا_

 باشگاه؟  امیب  یگیم یچ ی شم، برا یشکل نیا

 پاسخ داد: ی لحن حق به جانب و طلبکار با

 گم!  یچون من م_

  ی به خودخواه  ی کرده و پاسخ دندان شکن  ی او هم لجباز  خواست

شلوارش بود،    بیکه در ج  یبدهد، اما با زنگ خوردن گوش  شیها

پخش    ی لباس ها  انیرفت و از جا برخاست. از م  یچشم غره ا

  رونیراستش، ب  بیاش را از ج  ی کرد و گوش  دایشده، شلوارش را پ

 .  دیکش

به او چشم   ی به پوالد که با کنجکاو  یشماره سامان، نگاه   دنید  با

 دوخته بود، انداخت و تماس را برقرار کرد. 

  ی آسا و صحبت ها  ی ها  غیاز ج  ی ا  نهی سامان در پس زم  ی صدا

 .  دی رس  یبه گوش م ق،یو شقا دایش
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 الو؟ _

 ؟یهست ی کدوم گور  قایقد ی بگ شه یالو و درد! م_

عقربه   دنی. با دابدیرا دور اتاق چرخاند تا ساعت را ب  چشمانش

 ۱۰رنگ، عدد    یگرد و مشک  یکه در صفحه    یبزرگ نقره ا  ی 

رفت    شیداد، با چشمان گرد شده به سمت لباس ها  یرا نشان م

 و گفت: 

برا  شیپ  ی کار  هی  دیببخش_ ن  رید  نیهم  ی اومد،  تا    م یکردم. 

 خونه هستم.   گهیساعت د

  اد، ی گه تا ماهور ن  ی! عمه م یاز گشنگ  میمُرد  ،یجون بکن عوض _

 کشم. یغذا رو نم

  ی م   رونیتخت ب   ری را از ز  رشیلباس ز  ، یطور که به سخت  همان

 کرد. یو آرام نی مت  ی خنده  د،یکش

مامان تا بهش بگم    ی رو بد  یگوش  ی خوا  ی. مامیببخش! اآلن م_

 سفره رو بندازه؟ 

 خونه.  ایزود تر ب رینه خ_

 باشه فعال! _
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  ه یکه به پا  ی ری برداشتن  لباس ز  ی ماهور برا  ی تقال  دنیبا د  پوالد

کرده بود و انگار قصد آزاد شدن نداشت، با همان   ریتخت گ  ی 

 بدن برهنه از جا برخاست و گفت: 

  ی کرده، حاال چه طور   ریگ  نیبردار؛ ا  یکیبرو از تو کمد من    ایب_

 رفته اونجا آخه؟  

 و پاسخ داد:  دیحرص به سمتش چرخ با

! آخه ی چکار کرد  ن یبب   گه،ید  نیخب مثل آدم بذازش رو زم_

 شه؟   یمال تو اندازه من م

نو و استفاده    ریلباس ز  کیبا خنده به سمت کمدش رفت و    پوالد

 نشده را به سمش انداخت. 

ا_ هم  خودت  مال  برسونمت.  تا  بپوش  باش  به    نجایزود  بمونه 

 !ی ادگاریعنوان 

  ی شده و به دنبال نشان  رهیخود خ  ی به چهره    نیماش  ی   نهیآ  در

ماهور که صورتش    دنیعاشقانه اشان بود. پوالد با د  ی از رابطه  

 . دیخند یکرد، به آرام ی چپ و راست م  نهیرا در مقابل آ
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ز_ صورتت  رو  ن  ی ز یچ  ادینترس  که    ییاونا  ست،یمعلوم 

 لباسته.   ریز یدنبالشون

 و گفت:  دیتوجه به حرف پوالد، به سمتش چرخ بدون

 شرکت.    ام یرم پاساژ بعد م یفردا اول م_

 را متوقف کرد و گفت: نی ماهور ماش ی خانه  مقابل 

 . گهیباشه، خودت با محسن هماهنگ کن د_

 گونه اش نشاند.  ی رو ی سمتش خم شد و بوسه ا به

 !نمتی ب یفردا م م،یممنون که رسوند_

 ماهور فرو کرد و نگذاشت از او دور شود.   ی را در موها  انگشتانش

 مراقب خودت باش! _

از حد،   شیب  ین یریش  ینبود چرا که گاه  نیریکه زد ش  ی لبخند

کند. لبخندش مَلَس بود و آن چنان به دل    یآدم را دل زده م

به    نیکه مز  ییآن لب ها  دنیپوالد نشست که نتوانست از چش

 کند.  زیبود، پره نیریبا طعم ترش و ش ی لبخند

 شد.  رهیو بعد به چشمانش خ دیبوس قیرا عم لبخندش
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 ممنون گنجشک من! _

جفتشان لذت بخش   ی که برا  ی سکس  ی به خاطر تجربه    پوالد

که به دست آورده بود،    ی بود، تشکر نکرد بلکه به خاطر اعتماد

که در ظاهر    ی جمله ا   انی را با ب  نیاز ته دل خوش حال بود و ا

 کرد. انی نا گفته بود، ب ی ساده و در باطن، مملو از حرف ها

[۱۹.۱۰.۲۰ ۰۹:4۳ ] 

  ۱۷۱_پارت#

به    دنش، یبه خانه وارد شد، همه آن جا بودند. ماهرخ با د  یوقت

 سمت آشپزخانه رفت تا شام را بکشد.

 دست به کمر سمتش آمد و با پوزخند گفت: دایش

 کجا بودن؟  یحضرت عال_

گذاشت و به عقب هل    دایش  یشانیپ  ی اشاره اش را رو  انگشت

 داد. 

 تو؟ یوروجک، مگه مفتش نمی برو کنار بب_

صورت مظلوم شده، دستانش را دور گردن ماهور قرار داد و    با

 را دور کمرش حلقه کرد. شیپاها
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رابطه اشان، بدنش   نینبود اما اکنون به خاطر اول ادیز دایش وزن

از   دای شدن ش  زانیبا آو  نیهم  ی و دردناک بود. برا  فیضع  یکم

اما خودش را کنترل کرد و   افتدی ب  نیبود به زم  کیگردنش، نزد

  ی عنی  دایحالت ش   نیدانست که ا  ی. مدیرا در آغوش کش  دایش

 با او رفتار کند.  متیمال اب دیگفتن دارد و با ی برا ییحرف ها

که   ییهم  وزن آسا  ی فکر کرد  ؟یکن  یم  ی نجوریعه عه چرا ا_

ردک زشت چقدر لوس بهم؟ جوجه ا  یش   یم  زون ی آو  ی نجوریا

 شده!  

 ماهور گذاشت و پاسخ داد: ی شانه   ی اش را رو گونه

  یلیهم برام مثل تو نبودن. خ  اریسامان و سام   یحت  ،یاز بچگ_

ول  یم  تتیاذ نزد  یکنم  حس  ماهور.  دارم  دوستت   ی کیواقعا 

 خوشحالم.    یلیتهران خ میکه اومد نیبهت دارم! از ا  یبیعج

زمزمه    یرا نوازش کرد و در گوشش به آرام  شیخنده مو ها  با

 کرد.

به   ی خوا  یهم م  گهید  زیچ  هی تو    یول  ی دونم دوستم دار  یم_

پس   ،ی زیو آسا برام عز  اریکه اندازه مه   یدون  یآره؟ م   یمن بگ

 به خودم بگو، باشه؟  یداشت  یهر مشکل
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 شد.   رهیماهور خ  ی بایرا بلند کرد و به چشمان درشت و ز  سرش

ب_ بزن  امیفردا  هم حرف  با  شرکتتون  ه  م؟یجلو  به    چیراستش 

 تونم بگم!   ی کس جز  تو نم

شد، آن حفره را هم دردناک کرده    یکه به کمرش وارد م  ی فشار

 ک یگذاشت و سرش را به گوشش نزد  نیزم  ی را رو   دایبود. ش

 کرد.

خواست _ وقت  پ ایب  یهر  م  امی.  نزد  نییپا  امیبده  کافه  از    کیو 

شه و هم    ریم تا هم شکممون س خر  یم  یشرکت واست بستن

 خانم حرف هاش رو بزنه، خوبه؟  دایش

 و گفت:  دیماهور را بوس ی ذوق گونه  با

 خوام. منتظرم باش!   ینه من شکالت گالسه م_

 و پاسخ داد:  دیخنده گونه اش را کش با

 . یشما بگ یچشم هر چ_

رو  پاکت  آرام  زی م  ی را  به  را  پا  یانداخت. چشمانش  به    ن ییاز 

و مضطرب مقابلش نگاه    ده یترس  ی و به چهره    د یسمت باال کش

 کرد.
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 گفته بودم؟  یچ_

 : د یانداخت و نال نییبا استرس سرش را پا مرد

 آقا به خدا...  _

رو  یمشت  ی صدا مرد  دهیکوب  زیم  ی که  چند  توجه  که   ی شد، 

 بودند را به خود جلب کرد.  ستادهیدر ا ی جلو

و    اریفکت رو ببند تا ندادم با گه سگ برات پرش کنن. بهونه ن _

 گفتم.   ی فقط بگو من چ

 انداخته بود، پاسخ داد: نییهمان طور که سرش را پا مرد

 . ارمیب ری از پوالد پارسا اطالعات گ دیگفت _

 و تمسخر به مرد نگاه کرد.  حیاش لم داد و با تفر یصندل ی رو

 ؟ ی آورد  یو تو چ اری! گفتم اطالعات خوب بادتهی نیاومم... آفر_

 سرش را باال آورد و با تضرع گفت:  مرد

.  دنیاطالعات نم  گهید  یآقا به خدا همه جا رو شخم زدم، ول_

انگار پوالد به دهنشون چفت    ی کردم ول  شنهادی پول هم پ   یحت

 و بست زده.  
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در آن    مانیپوالد و ا  ی که چند قطعه عکس از کودک  ی ا  پوشه

 زد:  ادیقرار گرفته بود را به سمت صورت مرد پرتاب کرد و فر

خورن،   یم  ی بخوا  یپول هر گه  ی پرورشگاهه که برا  هیاونجا  _

 جالل؟ ؟یبفهم ی زیچ  یعرضه نتونست یب ی اونوقت تو

 بودند، با شتاب خودش را  ستادهیدر ا  ی که جلو  یاز مردان  یکی

 پوالد رساند و گفت:  یم یدشمن قد ،ی به سروش اسکندر

 جانم آقا؟_

 یبر اثر برخورد پوشه، زخم شیابرو ی که گوشه  ی سر به مرد با

 کرده بود، اشاره کرد و گفت:  ی زیخون ر ی شده و مقدار

ا_ و مثل سگ هم ازش   ی دینون حقوق نم  فیح  نیدو ماه به 

 ؟ ی دیفهم ،یکش  یکار م

زد، نگاهش را    ی که در نگاه مرد موج م  یتوجه به التماس  بدون

 دور اتاق چرخاند و گفت: 

 کجاست؟ اوشیس_

و س  همان آمد  به صدا در  اتاق  در  لبخند  اوشیلحظه  که    ی با 

 داشت، به سمتش آمد.  تی و موفق  ی روزینشان از پ
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 آقا!  ریوقت بخ_

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو  ی تا کی

 روباه؟  ای ی ریش ه؟یچ_

بسته که مشخص بود با عکس پر شده است   کی زد و    ی پوزخند

 مقابل سروش گذاشت.  ز،یم ی را رو

قض  دای پ   یچ  دینی بب_ خ  هیکردم.  پ  یلیمال  ما    یول  شهیوقت 

 .  دمشونیها د لیوسا نیکه امروز ب نیرفته بود، تا ا ادمونی

 .  دیکش رونیبسته را باز کرد و عکس ها را ب ی با کنجکاو سروش

از    یشخص  دنی کش  رونیبهمن و محسن که در حال ب  دنید  با

 : دیتوپ اوشیبودند، با حرص به س ن یماش  ی پنجره 

ا   هیچ  نیا_ ام؟  تو  دست  مسخره  من  مگه  کال    نیاآلن؟  تا  دو 

 .  ست ین  یبیعج زیپس دعوا کردنشون چ  ن،یخروس جنگ

 و پاسخ داد: دیخند اوشیس

 عکس ها رو!  د ینی آقا کامل بب_

که در    ی پسر  دنیانداخت، اما با د  ی به عکس بعد  یاخم نگاه  با

 عکس خشک شد.  ی شد، چشمانش رو یآغوش پوالد حمل م
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افتاده بود و بهمن   نیزم  ی رو  یعکس، پسر  ی   نهیپس زم  در

 رفت.  یمشت گره شده اش را به سمت صورتش نشانه م 

پوالد،   ی بعد  ی ها  عکس حرکت  به  توجه  با  کرد.  نگاه  هم  را 

که در   یهمان شخص  نی مشخص بود که پسرک را از درون ماش

 است.  دهیحال کتک خوردن به دست بهمن بود، در آغوش کش

در  ی پسر م  که  پوالد حمل  ب  ی آغوش  م   هوشیشد،  نظر    ی به 

  ی که در حال کتک خوردن بود، تمام صورت و حت  ی و کس  دیرس

 شده بود.  ده یهم با خون پوش شیموها

  ی ها و حت  هیکرد و نظر   ی تعجب و پوزخند به عکس ها نگاه م  با

توانست   یپسر م  نیگرفت. ا  یدر ذهنش شکل م  یجالب  ی ها  دهیا

 نقطه ضعف پوالد باشد.  

بهمن    دم،یکه من از عکس ها فهم  ی طور  نیا   ه؟یبچه ک  نیا_

  ی عنیبوده.    نشیپسره تو ماش   نیکشه چون ا  یرو م   اروی  نیداره ا

 باشه!   دهیدر واقع ممکنه که پسره رو دزد

 ی ا با صداه  وانهیو مانند د  دیدو دستش را به هم کوب   اوشیس

 بلند قهقه زد.  
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کردن اما با    یم بشونی قربان، اون روز بچه ها داشتن تعق  قایدق_

اومد، فرصت نکردم که عکس ها رو بدم. حاال   ش یکه پ   یاتفاقات

 شه؟ ی کجا جالب تر م  ه یقض دیدون یم

نه، به دو طرف تکان داد و    ی با اخم، سرش را به نشانه    سروش

 ماند.  اوشیس ی حرف ها  ی منتظر ادامه 

سع_ زدم،  چاقو  محسن  به  که  روز  ا  کرد یم  یاون  پسره    نیاز 

پوالد    ی برا  بیکه هست، عج  یبچه هر ک   نیا  یعنیمراقبت کنه،  

 .زهیعز

  یا  یصندل  ی و رو   دیخند  ی بلند  ی حرفش، با صدا  یادامه    در

 شست. سروش قرار داشت، ن زیکه مقابل م 

تا به سمت پنجره    ی شخند ین  سروش بر خاست  از جا   ی زد و 

 اتاق برود.

 ! نیبهتر از ا یبچه، نقطه ضعف پوالده؟! چ نیا یعنی_

 کرد و گفت:   ی مرموز ی باز هم خنده  اوشیس

بود  تیمامور  هی_ بود  ادتونه؟ی  د،یبهم داده    ی بفهمم ک   دیگفته 

 و به پوالد گفته، آره؟    دهیها رو فهم  ی جاسوس ما و دزد   ی   هیقض
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 : دیپرس ی بلند ی و با صدا دیبه سمتش چرخ  جانیه با

 رو لو داده؟   ی گودرز  ،یکدوم تخم سگ ی دیفهم_

 به عکس ها اشاره کرد و گفت:  ،ی با لبخند معنا دار اوشیس

مدرک هم    یرو در آورده و حت  یهمه چ  ی پسره، ته و تو  نیهم_

عل همه    ی گودرز  ه یبر  کرده.  دست    ی جمع  االن  هم  مدارک 

 . چهیپ  یو داره باهاش برامون نسخه م لهیسه

 شد و گفت:  رهیخ اوشی حرص و خشم به س با

  شتریخوام ب  ی. م اریبچه رو شخم بزن و برام ب  ن یا  یکل زندگ_

 باهاش آشنا بشم! 

سروش، دوباره   ی بلند شود، اما با صدا  شیخواست از جا  اوشیس

 شده بود، نگاه کرد.   رهینشست و به او که از پنجره به آسمان خ

 یلیکن، چون باهاش خ  دایپسره که کتک خورده رو هم پ  نیا_

 کار دارم.

[۲۱.۱۰.۲۰ ۰۲:۳۳ ] 

 ۱۷5_پارت#
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شد.   مانی در را باز کرد و وارد دفتر مشترک پوالد و ا  یآرام  به

 . دیرس  یگذاشته بود و بد حال به نظر م زیم ی را رو سارا سرش 

 سارا؟ _

و چشمان خمار و پف   دهیرا بلند کرد و با صورت رنگ پر  سرش

 کرده، به ماهور نگاه کرد. 

   ؟ینی آقا رو بب ی خوا یبله؟ م_

 شد و گفت:  کیبه او نزد ینگران با

 تو؟ حالت خوبه؟  ی شد یشکل نیچرا ا _

 شیحالش را بپرسد و او سفره دلش را برا  یمنتظر بود تا کس  انگار

را گرفته، صحبت کند. با بغض    بانش یکه گر  یباز کرده و از مشکل

 : دیسرش را به دو طرف تکان داد و نال

 .  رمیم  یدارم م ستم،ی نه اصال خوب ن_

 نشست.  شیزانوها ی رفت و کنار سارا، رو زیبه سمت م  ی نگران  با

 کنه؟   یدرد م تییشده خب؟ جا یچ_

ور    شیرنگ مانتو  یمشک  ی انداخت و با دکمه    نییرا پا  سرش

 رفت. 
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 دارم.  یمشکل هینه، _

   اد؟یاز دست من بر م یکمک_

 شد و گفت:   رهیچشمان ماهور خ به

هستن.    یمذهب  یلیماهور من باردارم! خانواده خودم و نامزدم خ_

 . می ش  یاگر بفهن، بدبخت م

 کرد. شهیتر از هم بایکه زد، صورتش را ز ینیریش  لبخند

  کم ینداره، مبارک باشه سارا! خانواده ها ممکنه    یکه ناراحت  نیا_

خوشحال   ریگ شدنشون  دار  نوه  از  هم  اونا  مطمئنم  اما  بدن، 

نوه ها    یفرزند آدم، مثل بادومه ول  گهی م  شهی. مادرم هم شنیم

 تر باشن.   زیممکنه از بچه ها هم عز  یمثل مغز بادوم هستن. حت

  ره یماهور خ  نی چشمان به اشک نشسته، به صورت و لبخند مت  با

 شد و گفت: 

 دوستش دارن؟  یعنی ؟یگ یراست م_

شه نوه اشون رو دوست نداشته باشن؟ به    یمگه م  ؟یپس چ_

 ؟ینامزدت گفت 
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چشمانش را پاک کرد و پاسخ    ریز  یسیپشت انگشت اشاره، خ   با

 داد: 

حالت تهوع دارم،   کمی.  میریگ  ی رو م  یآره، گفت زود تر عروس_

هم کارا  یدگی رس   نیواسه  عروس  ی به  مراسم  و   مون،یشرکت 

خوام استعفا بدم    یپارسا گفتم که م  ی سخت شده. امروز به آقا

 صبر کنم.  دیبا دیجد یکردن منش دا یگفتن تا پ یول

سرش را تکان داد و به چشمان پف کرده اش   ، یبا ناراحت  ماهور

 نگاه کرد. 

. بذار برم باهاشون  ی ادامه بد  یتون   یوضع نم  نی ! با ای دارحق  _

خودم   د،یجد  ی صحبت کنم که اگر اجازه دادن، تا اومدن منش

 . یجات بمونم تا تو استراحت کن

[۲۱.۱۰.۲۰ ۰۲:۳۳ ] 

 ۱۷۶_پارت#

 شد و گفت:  رهیبه چشمانش خ ی دواریام با

  ؟یشینم تیماهور؟ اذ  یگ یراست م_
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غ _ من  کارا  رینه،  ب   ی از  به حسابدار شرکت    شتری پاساژ،  اوقات 

  نجا یتونم ا  یدارم. م  ادیز  یخال  میتا  بایکنم، چون تقر  یکمک م

 هم انجامشون بدم.

 انگشتانش گرفت و گفت:  انیدستان ماهور را م  ی با خوشحال  سارا

 واقعا ممنونم، کاش بتونم جبران..._

 چه خبره؟  نجایا_

که جلو  چشمان پوالد  به سمت  تعجب  با  دو،  اتاقش   ی هر  در 

 .دیکرد، چرخ  یبود و به آن ها نگاه م ستادهیا

 رهیاز جا برخاست و با آرامش به چشمان پرسشگرش، خ  ماهور

 شد. 

 شه باهاتون صحبت کنم؟   یآقا، م  دیببخش_

 زد و به در اتاق اشاره کرد. ی شخندین

 داخل! ایالبته، ب _

 به سارا زد و پشت سر پوالد، به راه افتاد. یچشمک

رو  همانطور صندل  یکی  ی که  م   یراحت  ی ها  یاز    ی م   زیمقابل 

 شد.  رهیآمدن ماهور خ  ش ینشست، به پ 
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ب_ پناه  رونیاون  خانم  با  دست  تو  دست  بود؟  خبر  چه   ی چه 

  ؟ی کرد  یم یغلط

! من مطمئنم که تمام  ؟ی کرد  ینگاه نم  نینگو که از تو دورب_

 .ی دید یما رو م یداشتمدت، 

 و زمزمه کرد: دیبا تعجب به حدس درست ماهور خند پوالد

 بچه پررو؟   ی دیتو از کجا فهم_

 کنار پوالد نشست و با لبخند پاسخ داد: یصندل ی رو

 !رونیب ی جا که تا دستم رو گرفت، اومد نیاز ا_

مرتب و خوش   ی زد و انگشتانش را درون مو ها   ی لبخند  پوالد

 رو کرد. رنگ ماهور ف

 داره؟ امروز استعفا داد. ی مشکل یبچه! خانم پناه  نیآفر_

 جدا شود. شی سرش را تکان داد تا دست پوالد از موها ماهور

 ی زیچ  هیخواستم    ی تونه ادامه بده. راستش م  یآره بارداره و نم _

 بگم. 

 داد و گفت:  هیتک یصندل به
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 جانم؟_

شه، من جاش    دایپ  دیجد  یسارا بره؟ تا منش  ی شه اجازه بد   یم_

جا انجامش    ن یتونم هم  یو م  ستین  ادیمن ز  ی مونم. کارا  یم

 بدم. 

[۲۱.۱۰.۲۰ ۰۲:۳۳ ] 

  ۱۷۷_پارت#

 کرد و پاسخ داد: ی فکر

  یگفتم بمونه. وقت   یوگرنه نم  ه، یدونستم مشکلش چ  یمن نم_

و امروز هم بره    اد یب  ستیبهش بگو که از فردا الزم ن  رون،یب  یرفت

 حساب کنه.  ه یتسو  ی حسابدار

 و گفت:  دیذوق خند با

  ام؟یاز فردا من ب_

ا  ی خنده    از و  بود  و    نیماهور خوشحال شده  بشاش  از چهره 

 سرزنده اش مشخص بود. 

  ی کنم. هر چ  دایخوب پ  یمنش  هیکار کن تا    نجایآره، از فردا ا_

 بده.  ادیبهت  یخانم پناه  گمی م  هم که الزمه،
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 جا بلند شد و به سمت در شتافت.   از

 پس من برم بهش بگم.  _

و خواست از اتاق خارج شود، اما در لحظه    دیدر را کش  رهیدستگ

 آورد و به سمت پوالد بازگشت.  ادیرا به  ی ز یآخر، چ ی 

دختر خالم   دا،یاومده بودم. ش   یچ   ی که برا  ستیاصال حواسم ن_

  رمیدو ساعت باهاش م  یکی  بای زنگ زد تقر  یوقت  نجا،یا  ادیقراره ب

 . خواستم بهت خبر بدم. امیو م

برداشت و به سمتش پرتاب   زیم  یاز رو  ی با حرص، خودکار  پوالد

 کرد.

ا  ی خونه  _ ا  ی پررو شد  نجا؟یعمته  از  بعد  من؟  همه   نیواسه 

 ؟ یکن یکار م ی نجوریا ،یمرخص

 تا خودکار به سرش برخورد نکند.    دیخنده خودش را کنار کش  با

همش دو ساعته خب. به خدا الزم   ؟ یکن  یم  ی نجور یعه چرا ا_

 کار هام رو انجام دادم.  ی رفتم. نگران نباش! همه  ینبود نم

 شد.  رهیبار ماهور خ  طنتیرفت و به چشمان ش ی غره ا چشم

 .دینر و راه دور دیاطراف باش نیپس زود برگرد. هم_
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 شد، گفت:  یزد و همانطور که از در خارج م یچشمک

 مونه.  یم ادمیبداخالق،  ی چشم آقا_

اش و    ی حسابدار  ی انجام کار ها  یاز خبر دادن به سارا برا  بعد

به شرکت، خودش را به او   دایش   دنی بر رس  یمبن  ی امیپ  افتیدر

 رساند. 

  کل یبا ه   یجالب  بیبا شال و کفش زرد رنگ، ترک  یمشک  ی مانتو

 و کوچکش ساخته بود.   فیظر

 ؟ی زنبور عسل شد هیتو چرا شب_

 و گفت:  دیماهور کوب ی به بازو  یحرص مشت با

 . ی نداره عوض  یبه تو ربط_

اش، ناراحت به نظر    یشگیهم  ی و سر صدا  غیبا وجود ج  دایش

 کرد.  یموضوع، ماهور را نگران م نیو ا دی رس یم

شاپ نشسته بود و بعد از سفارش   یکاف  کی در    دا،یش  ی به رو  رو

برا  کی دادن   و    ی شکالت گالسه   یبرا  ی ا  وه یم  ی بستن  کیاو 

شاد و   شهیهم  ی   هیکه روح  ی ز یکردن چ  دایدر پ  یخودش، سع

 بود، داشت.   ختهیرا به هم ر  دایش  ی سرزنده 
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 دلم؟   زیشده عز  یچ یبهم بگ ی خوا ینم_

آورد،  سرش باال  و سرتقش، در    طان یش  شهیچشمان هم  را که 

 از اشک غرق شده بود.  ییایدر

جمعش کنم.    دیبا  ی دونم چه طور  یزدم که نم  ی گند  هیماهور  _

 تو رو خدا کمکم کن! 

[۲۲.۱۰.۲۰ ۱۱:۲۳ ] 

 ۱۷۸_پارت#

 نوازش کرد. یرا به آرام شیرا باال آورد و موها دستش

 !  ی کن ی نگرانم م ی دار دا؟یشده ش  یچ_

 را دور شال زرد رنگش مشت کرد و گفت:  دستانش 

م_ نکن  ی دیقول  ه  یدعوام  با  ا  چی و  درباره  هم   هیقض  نیکس 

    ؟یصحبت نکن

 بخش ماهور، اضطرابش را کم و زبانش را باز کرد.   نانیاطم  لبخند

پسر از اون جا    هیگپ تو تلگرام شدم.    هیعضو    شیمدت پ  هی_

 . میداد و کم کم دوست شد  امیبهم پ 
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  ا ی  یواکنش منف   کیجمله اش، ساکت شد و منتظر    انیاز پا  بعد

اخم کوچک، به ماهور چشم دوخت. با همان صورت   کی  یحت

را ادامه   شیچشم دوخته بود تا حرف ها  دایو مسلط، به ش  ی جد

ادامه   بود، پس   ی کاف  دایآرام کردن ش  ی رفتارش برا  ن یدهد. هم

 داد: 

بهش    نقدر ی. ام یفرستاد  گهیهمد  ی کم کم عکس هامون رو برا_

  ی هم فرستادم. فکر نم  یلخت  ی اعتماد کرده بودم که عکس ها

مدت، درخواست   هیکردم بخواد ازشون سوء استفاده کنه. بعد از  

 ازم کرد.  ی بد یلیخ ی ها

 اما مسلط ماهور نگاه کرد و ادامه داد:  ی بغض به صورت عصب با

بدنت بهم عکس بده. من قبول    ی خصوص  ی از جاها  ایب   گفت یم_

 ی تنه اش عکس فرستاد. بالکش کردم ول نیینکردم اما اون از پا

 دوستاش.   نیشماره ام رو پخش کرده ب 

خودش را کنترل کند. با تضرع به آغوش ماهور پناه برد    نتوانست

 وزناک و مظلومانه اش ادامه داد: س ی ها  هیگر انیو م

فرستن. من    یعکس هام رو م   یکنن، ه   دمیکه تهد  نیا   ی برا_

دنبال    نیبابام رو از ب  نستاگرامیا   جیکه پ  نیگرفتم تا ا  ینم  ی جد
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بابات چه    نم یخوام بب   یکردن. قبال گفته بود م   دایکننده هام پ 

  ام یخواد به بابا پ  یو من بهش عکس داده بودم. حاال م  هیشکل

 .  دمیم   امیبه بابات پ  ،ی انجام ند  وکه گفتم ر  ییبده. گفت اگر کارا

 حلقه کرد و او را به خود فشرد.   دایدستانش را دور کمر ش  ماهور

بود    نیو خشمگ  یعصبان   دایو حماقت ش  یسادگ  نیواقع از ا   در

کردن و    حتی نص  ی برا  یاسب دانست که اکنون زمان من  یاما م

 ی هر کس  ی مشکل ممکن بود برا  نی. است یدعوا راه انداختن ن

 . وفتدیاتفاق ب

[۲۲.۱۰.۲۰ ۱۱:۲۳ ] 

 ۱۷۹_پارت#

 نشاند و گفت:  شیموها ی رو ی ا بوسه

م_ مثال  بابات چ   یخب  به  ه  یخواد  تونه    ینم  یغلط  چیبگه؟ 

 مسئله رو حل کنم.   نیبکنه. شماره خودش و دوستاش رو بده تا ا

 و زمزمه کرد: دیخز  رونیترس از آغوش ماهور ب  با

  ی ازم دلخور م  ی لیکنه؟ اگر بابا بفهمه خ  تمیاذ  ی ذارینم  یعنی_

 شه.  
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ا  ینه، من درستش م_ شماره ات رو خاموش    نیکنم. فقط تو 

 .  رمیواست بگ دیخط جد هیکن تا من 

دانست چه   یرفتار و کمک ماهور ممنون بود که نم  نیاز ا  آنقدر

 تشکر کند.  دیطور با

نم_ من... من  کنم. خ  دیبا  ی دونم چه طور  یماهور    ی لیتشکر 

  ی لیو سامان خ  اریکنه. سام   یم  تمیداره اذ  هیقض  نیوقته که ا

 تونستم به عکس العمالشون اعتماد کنم.   یهستن و نم  یعصب

و به   رونیب  ایمسئله ب  نی! تو کامال از فکر ازمینگران نباش عز_

 درس هات برس. 

رنگارنگ    یظرف بستن  کیکه    یرا تکان داد و به گارسون  سرش

  یشکالت گالسه را رو  کیو    دی رس   یخوشمزه به نظر م  ار یکه بس

شد و   رهیخ  ز یداد، چشم دوخت. چند لحظه به م  یقرار م  زیم

ماهور نگاه کرد. از همان   ی بایآرام و ز   ی به چهره    دیبعد با ترد

بود اما سکوتش    شیها  حت یها و نص  خ یتوب  دنی ابتدا منتظر شن 

 . دیرس  یبه نظر م ب یعج اریبس

 ماهور؟ _
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  دا یمتفکر، به ش   ی ا  افهیگرفت و با ق  یرا از ظرف بستن  چشمانش

 نگاه کرد. 

 جانم؟_

 تر کرد و گفت: یرا کم شیها لب

  ؟ی بگ ی زیکه کردم، چ یدرباره اشتباه  ی خوا ینم_

 کرد و پاسخ داد: یاخم

دار_ ام  ی گیم  ی خودت  پس  برات    نیا  دوارمی اشتباه،    هیاتفاق 

که    یستیتو هم سن آسا ن   دایخوب باشه. ش   یلیتجربه و درس خ

  ی ول   ادی  یکردن خوشم نم  حتیکنم. از نص  هتی من بخوام تنب

باش  ادی  دوارمیام نبا  ی گرفته  آدم  دی که  نم  یبه    ی شناس  یکه 

 یو اطالعات  ی دیآ  هیکه جز    ییبه خصوص به کسا  ،یاعتماد کن

 .  یدون یازشون نم یچیه دن،یکه خودشون م

آنقدر    شیاما حرف ها  دیآ  یکردن بدش م  حتی گفت از نص   یم

  یکه با طال، رو  دیگرد  یبه اصل  لیبود که تبد  ی درست و منطق

 از آن استفاده کند.  شهی صفحات مغزش نوشته شد تا هم

 کنم.  یحرفات رو فراموش نم_
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[۲۲.۱۰.۲۰ ۱۱:۲۳ ] 

 ۱۸۰_پارت#

خداحافظ  بعد ش  یاز  بود    دایبا  قرار  امروز  برگشت.  شرکت  به 

باالخره طلسم شکسته شود و با پوالد به باشگاه برود. بعد از انجام 

که بهمن    یبه سمت اتاقک  ،ی و تمام شدن ساعت کار  شیکارها

کار    دیرس   یو محسن در آن منتظرشان بودند، رفت. به نظر م

داد کنار آن ها   یم حیپس ترج  د،یطول خواهد کش یپوالد اندک

 باشد.  

. محسن و بهمن در دیرا باز کرد و به درون اتاق گردن کش  در

 بودند.  یحال بحث و شوخ

 سالم. _

 برخاست و به سمتش رفت. از جا  محسن

 سالم. تموم شد کارتون؟_

 . دیپوالد از پشت سر ماهور به گوش رس ی صدا

رسونم.    ی و ماهور رو هم م  رمیآره، بچه ها من امروز خودم م_

 خونه.   دیبر نی ماش یکیشما با اون 
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نگاه  محسن بهمن  سروش   گرید  کیبا    ی و  کردند.  بدل  و  رد 

ها ماندن پوالد خطرناک بود.  داشته باشد و تن  ی ممکن بود نقشه ا 

 از جا برخاست.  دیبهمن با ترد

 . میایما پشت سرتون ب د،یآقا اگر اجازه بد_

 را باال انداخت و گفت:   شیابرو  ی تا کی

دست و   یکن  یهم که فکر م نقدرای! ادیالزم نکرده! نگران نباش _

 .  ستمین  یپا چلفت

خواهد   ی دانست که اگر ادامه دهند، پوالد بد تر لجباز  یم  محسن

 جز موافقت نداشتند.  ی کرد، پس چاره ا

 . می گفت یجسارت نباشه، به خاطر سروش م_

 آن ها نگاه کرد و گفت:  ی به هر دو متیبار با مال نیا

  ی گه  چی! اون پدرسگ هم هدیخوام برم باشگاه، نگران نباش   یم_

 تونه بخوره.  ینم

 رفتند.  نی کردن با آن ها، به سمت ماش  یاز خداحافظ بعد
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چشم دوخته بود و به حل کردن    ابانیماهور به خ  ریتمام مس  در

را پشت چراغ قرمز نگه   نیکرد. پوالد ماش  یفکر م  دایمشکل ش

 داشت و به صورت متفکر ماهور چشم دوخت. 

   ؟ی شده؟ چرا تو فکر یچ_

 گرفت و به چشمان پوالد دوخت.  شهی را از ش نگاهش

 اومده.  شیپ یمشکل هیراستش _

تا  با به  ماش  مریاخم  که  طور  همان  و  کرد  نگاه  به   نی چراغ  را 

 آورد، گفت:  یحرکت در م

 ؟یچه مشکل_

  ی را فاش کند اما از صبح، بارها سع  دایخواست راز ش  ینم  دلش

  چیاما ه   ردیکه از او گرفته بود، تماس بگ  ییکرد با آن شماره ها

داد، از شماره   ینشان م  نیدادند و ا  یکدام از آن ها پاسخ نم

خاله    تیاذ   ی برا  یمخصوص  ی ها لوحش    یکردن دختر  ساده 

اما  تواند به او کمک کند،    ی دانست پوالد م  ی استفاده کرده اند. م

 مردد بود.    یزده شد، کم  نشانی که ب   ییبابت فاش کردن حرف ها
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به    ینگم ول  ی زینه! قول دادم چ  ایدونم گفتنش درسته    ینم_

 به کمک دارم.  ازیدر بسته خوردم و ن

با بوق    ی کنار  نیکرد و همانطور که از ماش  یبا تعجب اخم  پوالد

 گرفت، گفت:  یسبقت م  ی بلند

  ی تونه به اون طرف کمک کنه، بگ  ی اگر به نظرت، گفتنش م_

 بهتره! 

 یبود اما رو  ی مرد روشن فکر دا،یبا پوالد بود. آرش، پدر ش  حق

بود.    یحساس و تعصب  اریبس  بهیغر  ی روابط دخترانش با پسر ها

ا درباره  م  نیاگر  نا   هیتنب  د،ی فهم  یموضوع  احتماال  و  سخت 

نشان   ادیداد که نه تنها راه درست را به ش  یرا انجام م  یمناسب

کرد،    ی مشتاق م  ی شتریب  شتباهاتداد، بلکه او را به انجام ا  ینم

 . دند ی رس یو خالف، جذاب تر به نظر م یپنهان ی چرا که کار ها

  ف ی پوالد تعر   ی که افتاده بود را نکته به نکته، برا  یاتفاقات  تمام

 کرد. 

مدت  در م   یتمام  حرف  ماهور  و   یکه  اخم خشن  با  پوالد  زد، 

 کرد.   یم   یچشم دوخته بود و رانندگ ابانیبه خ  یترسناک
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دونن ممکنه از طرف   یانگار م  یاز صبح چند بار زنگ زدم ول_

 . دنیباشه که جواب نم دایش

ماش  پوالد اخم وحشتناک،  کنار    نشی با همان  مجموعه    ک یرا 

پارک کرد. به صورت سرخ شده ماهور که از مرور    یبزرگ ورزش

 شده بود، نگاه کرد و گفت:   نیو خشمگ یتمام اتفاقات، عصب

گرفت. فردا   یمرخص   نیهم  ی داشت، برا  یمشکل  هی  ن یامشب ام_

 کنه.   داشیخونه، شماره ها رو بهش بده تا پ ایب

و مسلط پوالد نگاه کرد. چگونه    یبا تعجب به صورت جد  ماهور

 کرد؟  یم  دایتنها با چند شماره، آن ها را پ

 آخه؟  ی چه طور ؟یکن  یم یشوخ_

 پسر مخه، تو نگران نباش!   نیا_

خارج شد.    نیرا برداشت و همراه پوالد از ماش  شی لباس ها  ساک

که در گوشش    یسوال  دنیغرق شده بود اما با شن   ریدر اتفاقات اخ

 آمد.   رونی از فکر ب  د،یچیپ

 پسره اهل کدوم شهره؟  یدون ینم_
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کرد تا پاسخ سوال    نییرا در ذهنش باال و پا  دایجمالت ش  یکم

 . ابدیپوالد رو ب

  ی گفته که تهران زندگ  دایجد  ی ول  رازه،یگفته که ش  دایاول به ش_

 هم خونه دارن.  رازیکنه و ش یم

که    یاتفاق  دنی رنگ را باز کرد و داخل شد. از شن  د یبزرگ سف  در

خاله    ی برا بس  ی دختر  بود،  افتاده  اتفاق  و   اریماهور  متاسف 

 ناراحت بود.  

شه. بسپرش به    یمسئله راحت تر حل م  نیاگر تهران باشه، ا_

 تخم حروم رو.  نیمن ا

و آن هم دعوا و    دیچرخ  یراه حل در سرش م  ک یمرد تنها    نیا

 ز یخواست همه چ  یکه ماهور دلش م  یدر حال  بود.  ی کتک کار

ول کند  آرامش حل  با  تهد   دایکه ش  یپسر  یرا  کرد،   یم  دیرا 

 پوالد بود. ی  انهیرفتار خشن و وحش نیسزاوار ا 

  ؟یدعوا کن ی خوا یدوباره م_

به اطراف انداخت و بعد    یاز وارد شدن به سالن باشگاه، نگاه  قبل

 ک یسرش را به گوش ماهور نزد  ،یاز مطمئن شدن از نبود کس

گرفته    شیلب ها  ان یگوشش را م  ی کرد و همان طور که الله  
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گوش    ی هر حرف، لبش از الله    انیکه با ب  ی بود، کلمات را طور

  انیب  د،یچسب  ی آن م بهشد و با حرف بعد دوباره   یماهور جدا م

 کرد.

کنه و   یکن بچه! پوالد هر وقت الزم باشه دعوا م  به من عادت_

پ قانون  با  بدونه،  الزم  وقت  ا  نیپس هم  ره،یم   شی هر   نیاآلن 

 بزن. ی قشنگ تر ی بحث رو ببند و به جاش حرف ها

پوالد، خنده اش گرفته بود، سرش    ی که از حرکت لب ها  ماهور

 . دیکلفت پوالد کوب ی به بازو یو مشت  دیعقب کش یرا به آرام

نزنم، آره؟ حرف قشنگ چ  یگیبهم م  یعمال دار_ هست   یزر 

 مثال؟

[۲۳.۱۰.۲۰ ۰۲:5۸ ] 

 ۱۸۳_پارت#

 زد و پاسخ داد: ی لبخند پوالد

حال    ایچه طور گذشت؟! درد داشت    شبید  یبگ  یتون  یمثال م _

 داد؟ 
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چند لحظه   نیمه  ی موضوع اشاره کند، برا  نیکرد به ا  ینم  فکر

خشک شده به پوالد چشم دوخت و بعد با حرص به سمت سالن  

 رفت. 

ادب   یکردم انقد ب  یپوالد! اصال فکرش رو نم  یت ی ترب  یب  یلیخ_

 . ی باش

کش  دست خود  سمت  به  و  گرفت  را  عصبان دی ماهور  حالت    ی. 

نشسته بود که نتوانست از   بایچشمانش، آنقدر در نگاه پوالد ز

دستانش گرفت و   انیبگذرد. سرش را م  دنشانیبوس  ی وسوسه  

 . د یهر دو چشمش را بوس ،یشگیطبق عادت هم

  ی تو که حساب  میبر  اینباش، گنجشک کوچولو! ب   یخجالت  نقدریا_

 شد. رید

آ  ماهور در  و  بست  را  بلند  ی قد  ی  نهیدر کمدش  در    ی و  که 

 ی مشک  شرتیت  کیخود نگاه کرد.  راهرو قرار داشت، به    ی انتها

گرمکن به رنگ   کیآن    ی داشت و رو  یکوتاه  ی ها  ن یکه آست 

 که با شلوارش ست بود، به تن داشت.   دیو سف  یمشک

را با انگشت به سمت باال فرستاد و بعد به سمت پوالد    شیموها

 کرد رفت.   یکه با او صحبت م ی و مرد
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سورمه   یحلقه ا  نیلباس آست  ر یو تاب دارش از ز  چیپ  عضالت

کرد. شب قبل    یم  رهیرا به خود خ  ی ا  نندهیرنگ، چشم هر ب  ی ا

باشد    شیبه ماهور سفارش کرده بود که مراقب انتخاب لباس ها

 وضع در مقابل همه، حاضر شده بود.   نیو حاال خود با ا

 گرمکنش را در آورد.   ،یکرد و با سرتق یاخم

 بود، نگاه کرد و گفت:  ی بدنساز  یکه مرب نی به مت پوالد

.  ی سخت بهش ند  ی داره، مراقب باش ورزش ها  یقلب  ی ماریب_

اگر    نی . متیسبک کار کن   دیبا  لیداد، بهش بگو اوا  ریاگر هم گ

 . یدون یخودت م گهیکنم، حاال د  یشد کو*نتو پاره م شیزیچ

 و گفت:  دیبا تعجب خند نی مت

سخت بدم؟ چقدر    نیخر، مگه من مرض دارم تمر   ی   کهیمرت_

 تو آخه؟  یهست یوحش

[۲۳.۱۰.۲۰ ۰۲:5۸ ] 
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سالمِ    ی صدا  دن یبدهد اما با شن  نی به حرف مت  یجواب  خواست

قطعه جواهر   کی مثل    ره،یماهور، به عقب برگشت. در آن لباس ت
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مناسب    ی مگر قرار نبود با لباس ها  ،یقرت  ی . پسره  دیدرخش  یم

ب د؟یایب ها  رونی!  بازو  آن  ت   دیسف   ی انداختن   یمشک  شرتی از 

گ  ییرنگش، چه معنا به  با چشم و سر  که دور   یرمکنداشت؟ 

ام کرد.  اشاره  بود،  بسته  معنا  دواریکمرش  را    نیا  ی بود  اشاره 

از آن حاصل   ی دلخواه  ی   جهیطور هم شد اما نت   نیبفهمد. هم

نه باال انداخت و به   ی ا که با اخم سرش را به نشانه  چر  دینگرد

 پرداخت.   نیبا مت یاحوال پرس

  یو تخس باز  یشد اما از لجباز  یم  یعصبان  تیموقع  نیدر ا   دیبا

  یخواست اخم ها  یماهور، خنده اش گرفته بود. دلش م  ی ها

 نیریاش را به دندان بکشد و بخورد، بس که جذاب و ش  یخواستن

 بود.  

  یی ها  لیماهور، هر دو به سمت تردم  یبرنامه ورزش  افتیاز در  بعد

 شده بود، رفتند.   دهیسالن چ ی که گوشه 

  یدور لجباز  ی او را رو   یکرد لبخندش را پنهان کرده و کم  یسع

 .اندازدیب

  ؟ی اریب ب مگه قرار نبود لباس مناس  ؟ی د یپوش هیچ نیا_
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از سمت پوالد بود که با خشم   یشدن جمله ا  ان یمنتظر ب  انگار

را رها کرد و به سمت    لیتردم  ی و حرص، ور رفتن با دکمه ها

 .دیپوالد چرخ

ب_ باشگاه، اونوقت    انی دلم نخواست! مردم کم مونده لخت شن 

  ؟ی دیم  ریمن گ شرتیتو به ت

  ی بی داشت اما به هر ترت  دنیقصد کش آمدن و خند  ش یها  لب

 که بود، خنده اش را مهار کرد و با اخم گفت: 

بشم، حالت    ینکن که اگه عصبان   ی من زبون دراز  ی ماهور، برا_

دار تو هستم و اآلن   اریبه مردم دارم؟ اخت  کاری. من چرمیگ  یرو م

 . نجایا ی ا یوضع ب  نیبا ا ادیخوشم نم گمیم

اخمو و طلبکار به پوالد نگاه کرد و    ی   افهیبا همان ق  ه یثان  چند

 زمزمه کرد:  یدر آخر به آرام

کنم؟    تیشکا  زایچ  ی مگه؟ من حق ندارم از بعض یفقط تو آدم_

تا همه نگاهت    نجایا  ی ایسر و وضع ب   نیبا ا  ادیمنم خوشم ن  دیشا

 رو بخورن.  کلتیکنن و حسرت ه

[۲۳.۱۰.۲۰ ۰۲:5۸ ] 
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تر و   ن یریحسادت، ش  یکه حاال چاشن یبا تعجب به صورت  الدپو

 جذاب ترش کرده بود، نگاه کرد و گفت: 

 بود؟   نیهم ی هات برا ی اآلن لجباز_

 چشم دوخت. نیتکان داد و به زم دییتا ی را به نشانه  سرش

م  ی جور  نیا  ی گینم_ م  ، یکن  ی رفتار  هم  یدلم    نجا یکشه 

تا    یگفت  یحسود من، بهم م  یحسابت رو برسم؟ آخه جوجه  

 خواست که.  ینم ی لباسم رو عوض کنم. لجباز

 تعجب سرش را بلند کرد و گفت:   با

   ؟یکن یاآلن عوض م یعنی_

آمد و همانطور که به سمت کمد    نییپا  لیتردم  ی خنده از رو  با

 رفت، گفت:  یها م

 کنم. در ضمن...  یعوض م زم،یآره عز_

با چشمک جذاب  دیمتش چرخس  به و    یو  اشاره کرد  ماهور  به 

 ادامه داد:
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خودم کنارتم و مطمئنم    ی. تا وقتادیبهت م   یل یلباسات هم خ_

 کنم. ی حد رو قبول م نیکنه، تا ا ی نم تتیاذ یکس

که قول    دیبه سمتش آمد، فهم  یمشک  شرتیت  کیپوالد با    یوقت

به ماهور گفت که تمام    یشکند و وقت  یگاه نم  چیمرد ه  نیا  ی ها

محض    قت یحق  کیحرف، بلکه    کیزند، نه    ی خودش را به نام او م

 بوده است. 

خسته کرده    ار یورزش کردن، ماهور را بس  م یساعت و ن   کی  حدود

کش کار  حال  در  همچنان  پوالد  اما  بود.    دنیبود  عضالتش  از 

از عرقش را با حوله خشک کرد و به سمت دستگاه    سی خ  یشانیپ

دانست اما با باز و بسته شدن دستان    یکه اسمش را نم  یخاص

 رفت.  برد، ی م نییاش را باال و پا نهیپوالد، عضالت س

 خسته شدم.   یلیتونم، خ ینم گهیمن د ؟ی تموم نشد_

که کنارش قرار داشت،   یآب  ی   شهیبرخاست و از ش  شیسر جا  از

نفسش را بند آورده و باعث   اد،یز   یبدن  تی . فعالدی نوش  چند جرعه

 کند.  انیشد، کلمات را منقطع ب  یم

 تو!   یچقدر سوسول ؟ی خسته شد ی زود نیبه ا_

 بود ورزشاش! نی سنگ یلیروز اوله خب. خ_
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ماهور نوشته بودند و    ی ممکن را برا  ی برنامه    نیسبک تر  درواقع

 دیبلند خند  ی کرد. با صدا   یبود آن ها صحبت م  نیحاال از سنگ

به نشان خداحافظ بلند    نیمت  ی برا  یو همانطور که دستش را 

 کرد، به سمت کمد ها رفت.   یم

 . ی ایتا زودتر رو فرم ب سهیبنو نی آره گفتم سنگ_

 د ینشده بود، با ذوق خند  زشیکه متوجه لحن تمسخر آم   ماهور

 و گفت: 

 بهتره!  ی نجور یآره ا_

  ن یشد و چقدر پوالد ا  یموجود عالم م  نیاوقات خنگ تر  یگاه

 لحظه ها را دوست داشت. 

پ  پوالد است  بود، ممکن  کم  دا یگفته  ها  مزاحم  طول    یکردن 

او فرستاده بود تا بعد از تمام شدن   ی بکشد، پس شماره ها را برا

  ن،یام  ی تالش ها  جیشرکت، به آن جا بروند و از نتا  ی کار  میتا

 کرد، مطلع شوند.   یپوالد کار م ی که برا ی هکر ماهر

که کنار    یروشن  ی قهوه ا  ی از شستن دست و صورتش، حوله    بعد

را برداشت و صورتش را شده بود    زانیآو  یبهداشت  سیدر سرو

در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود و آسا   اری پاک کرد. مه
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برد.    یموقع صبح، در خواب به سر م  نیا  شهی احتماال مثل هم

  ی م  ی دگیها رس  نروز ها کمتر از قبل به آ  نیدانست که ا  یم

ا  اما چاره  با  ی کند،  و  ب   د ینداشت  را  عز  نیزمانش   زانش یتمام 

 دنیاز آن ها بود. بعد از پوش  یکیکرد و پوالد هم    یم  میتقس

  ی صندل  کی   ی رو   ار، یبه آشپزخانه رفت و مقابل مه  شیلباس ها

 نشست.  

 !  ری. صبح بخزمیسالم عز_

آلبالو را درون دهانش گذاشت    ی کره و مربا  ی با اخم لقمه    ار یمه

 و گفت: 

 ! ریسالم دادش. صبح تو هم بخ_

دانست.    یرا نم  لش یشد اما دل  اریاندک مه  ی متوجه دلخور  ماهور

ا لواش  ی تکه  نان  قابلمه گرم م  یاز  تا   یکه مادرش درون  کرد 

 پوشاند.  ریپن یخوش طعم تر شود را کند و با کره و اندک

 ار؟ یمه  ی از من دلخور_

 شده بود، پاسخ داد:  رهیخ زیکه با اخم به م  همانطور

 نه، چرا دلخور باشم؟ _
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 گفت:  تیگذاشت و با جد زی م ی درون دستش را رو ی  لقمه

 کردم که ناراحتت کرده؟   ی کار  ؟ی دزد   یچرا چشمات رو ازم م_

از پنجره    ه، یشد و بعد از چند ثان  ره یخ  ن یبه زم  یسکوت کم  در

.  افت یبه گل ها    ی دگیشد و مادرش را در حال رس   ره یخ  اط یبه ح

 شد.  رهیاز نبود ماهرخ مطمئن شد، به چشمان ماهور خ یوقت

چرا من   م؟یستین   تیاول زندگ  تیاولو  گهیکنم د  یچرا حس م_

برا  دیبا وقت   ی دلم  بشه،  تو    یداداش خودم تنگ  باهاش    هیکه 

 کنم؟   یم  یخونه زندگ

[۲۳.۱۰.۲۰ ۰۲:5۹ ] 

  ۱۸۷_پارت#

 چشم دوخت و زمزمه کرد:  اری مه  نیچشمان بغض دار و غمگ به

دوم؟    تیکردن من، شدن اولو  یزندگ  ی ها  لیتا حاال دل   یاز ک_

   ؟یهست یمن چ ی برا یدون ینم

 :دیغر ،یدورگه شده از بغض و ناراحت ییصدا با

تا د  ی ری صبح ها زود م_ ب  ریو شب ها هم   شب ی. دیرونیوقت 

ذاشت بهت    یمامان نم  یخواست ول  یزد و تو رو م  یم  غیآسا ج
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بزن بودمی زنگ  کجا  ا  ی .  ماله    نجایماهور؟  مامان  که  خبره  چه 

تا ساعت    یتو؟ کدوم شرکت  ی کردنا   ریکشه رو د  یبرداشته و م

 کنه؟  یشب کار م  ۱۱

را با   شیکه شکسته بود و جا  ی و با بغض  د یکوب  زیم  ی رو  یمشت

کرد، رو به صورت مبهوت    یاشک عوض م  سیقطرات گرم و خ

 ماهور ادامه داد: 

م_ ول  می ترس  یما  بود  بابا سخت  دادن  از دست  تو    یماهور!  با 

 اما...   م،ی دوباره سر پا شد

 را پاک کرد و ادامه داد:  شیحرص اشک ها با

  ی . خسته شدمی دیاز دست م می کنم تو رو هم دار یاما حس م_

. من بدون رمیم   ین م از ما؟ نکن داداش... تو رو خدا نکن وگرنه م

 کنم آخه؟ کاریتو چ

ابتدا  ماهور کلمات  همان  با  نتوانست    ییکه  بود،  کرده  بغض 

را به   اریاز جا برخاست. سر مه  هیخودش را کنترل کند و با گر

برادر    ی   هینرم و آرام، گر  ی کرد با نوازش ها  یو سع  دیآغوش کش

 دهد.  نیکوچکش را تسک
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دن  وونه،ید_ نم  ایمن  بدون شما. چ  یرو  کرد  یخوام  با   ی فکر 

پاره   آدم ترک کردنم؟ شما  مگه من  قول  دیجونم  ی خودت؟   .

 تکرار نشه، باشه؟   گهیکه د دمیم

 : د یسرش را باال گرفت و نال  اریمه

راستش رو بگو! عاشق   اریوسطه مگه نه؟ مرگ مه   یکی  ی پا  یول_

 داداش؟  دنتی ماهور؟ آخرش ازمون دزد ی شد

کرد،   انیکه با مرگ خودش ب  یو قسم  اریهم  ی از ناله ها  آنقدر

در آوردن داشت.    ی شده بود که قلبش قصد باز  نیو غمگ  یعصب

کبود شد.  و  قرمز  بالفاصله، صورتش  و  رفت  باال  قلبش  ضربان 

را   ش یشد، زانوها  ی که از قلبش، در تمام بدنش پخش م  ی درد

  ی و بوسه    اشتخود را سر پا نگه د  یسست کرده بود. به سخت

 نشاند.  شیموها ی رو یقیعم

[۲۳.۱۰.۲۰ ۰۲:5۹ ] 

  ۱۸۸_پارت#

  م ی تیکرده و دل خواهر و برادر    ی چند وقت، واقعا کوتاه  نیا  در

  د، یچیپ  یاش م  نهیکه در قفسه س  ی شده اش را شکسته بود. درد
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لرزشش را    یکند اما با سخت   ان یگذاشت کلمات را واضح ب  ینم

 کنترل کرد و گفت: 

تو رو خدا    اریحال افتاده! مه  نیخدا لعنتم کنه که داداشم به ا_

  ی رو دارم؟ همه چ  یاز شما ک   ر ینکن! آخه من غ  هیگر  ی نجوریا

 گم قربونت برم.   یرو بهت م 

حساس و خطرناک برادرش را فراموش کرده و    ی ماریاما، ب  اریمه

ا  ادیبه   انگار  افتاده بود.  غفلت ماهور،    نیاز دست دادن پدرش 

اش گذاشته بود که    دهید  ب یروان و اعصاب آس  ی رو  ی بد  ریتاث

که در تمام    ییکرد و عقده ها  ی م  هیبلند گر  یی با صدا  نطوریا

جمع    در دل خود  هربانش،از دست دادن بهزاد، پدر م  ی سال ها

 آورد.  یباال م ی کرده بود را با اشک و زار 

همه   م،ی. بابا رو که خاک کرددمیبابا که مُرد، تو رو به جاش د _

  نقدر یکنه؟ همونجا ا  ی م  کاریچ  م یتیگفتن ماهرخ با سه تا بچه  

 هیدردم چ  ی د یکردم. فقط تو فهم  یکه داشتم سکته م  دمیترس

من هستم! حاال    یبابا رفت ول  یبهم و گفت   ی که خودت رو رسوند

شد کرد  ی عاشق  فراموش  رو  ما  بابا    آره؟  ،ی و  امانت  ما  مگه 

 م؟ یست ین
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بود که به قلب ماهور اصابت    یخالص  ریت  ار،یآخر مه  ی ها  حرف

  نه یس  ی قفسه    ی که با شدت رو  یخم شد و دست  شیکرد. زانو ها

جان از بدنش جدا شد و ماهور    یحس و ب  یاش مشت شده بود، ب

 افتاد.  نیزم  ی روح و سرد رو یجسم ب کیو آرام، مثل  صبور

م  اریمه سرش،  دور  از  ماهور  دستان  شدن  شل  با حس   ی که 

ادامه   ها  ی خواست  ب  شیحرف  رو  در  رو  د  ان یرا  با   دن یکند، 

 ی بلند  ی ماهور، عربده    نی زم  ی حرکت و افتاده بر رو  ی جسم ب

منتظر   در  که پشت  بلکه محسن  آسا،  و  ماهرخ  تنها  نه  که  زد 

 خشکاند.  شیماهور بود را هم بر سر جا

 ماهور... _

[۲4.۱۰.۲۰ ۰۳:۲۱ ] 

 ۱۸۹_پارت#

شن  ماهرخ خدا    ار،یمه  ی صدا  دن یبا  از  که   یم  یاریهمانطور 

ا اما  شتافت،  خانه  سمت  به  م  ی خواست،  به    یکاش  و  مرد 

 ی تا جگر گوشه اش را پخش شده بر رو  دیرس  یزخانه نمآشپ

عمرش    ی مانده    یخواست تمام لحظات باق  ی. دلش مندی بب  نیزم

.  ندینب بدون حرکت  نگونهیرا از دست بدهد اما جسم پسرش را ا
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  ی برا  یخواست اما اکنون زمان مناسب  یم  ی و زار  ونیدلش ش

بود    دهیکه ماهور را در آغوش کش  اریبر سر مه  ی ادینبود. فر  هیگر

 زد و گفت:  د،ی کش ی و عربده م

کردن بلند شو زنگ بزن اورژانس! قرص هاش رو هم   هیگر  ی جا_

 .  اریب

ها  آسا با عربده  ب  ار، یمه  ی که  لباس    داریاز خواب  با  بود،  شده 

عروسک ا  ی خواب  آشپزخانه  در  چشمان   ستادهیکنار  با  و  بود 

 کرد.  یمبهوت، به جسم ماهور نگاه م

با عجله آسا را کنار زد و به سمت تلفن همراهش رفت.    ار یمه

زنگ در، او را منصرف    ی اما صدا  ردیخواست با اورژانس تماس بگ

 کمک، به سمتش شتافت.   افتنی دیکرد و به ام

 گفت:  هیشناخت، با گر  یکه نم ی را باز کرد و رو به مرد در

 . رهیم یتو رو خدا کمکمون کن. داداشم داره م_

زمزمه کرد و با دو خودش را به خانه رساند.    ییخدا  ای  محسن،

شدن    داریخواستار ب  غیکه با ج  یدختر بچه ا  یها  هیگر  ی صدا

 کرد.  ییبرادرش بود، او را به سمت آشپزخانه راهنما
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ماهرخ    یکبود ماهور، با ناراحت  ی صورت سرخ و لب ها  دنید  با

 ر زد و گفت: پسرش بود، کنا ی را که در حال نوازش موها

 .  مارستانیب  میتا بر دی دارم. آماده ش نی مادر، من ماش_

خاست، با چشمان سرخ و بغض    یهمانطور که از جا بر م ماهرخ

 شد.  رهیدار، به محسن خ

 بده!  رتیخدا خ_

ببرد.    نیتا به ماش  دیسبک و سرد ماهور را به آغوش کش  جسم

را گرفته   هوشی لباس ماهور ب  ی که گوشه   یدر راه متوجه کودک

با گر  ش، یحرف ها  دنیکرد، شد. از شن  یم  یاو را همراه  هیو 

از گوشه    ،یدرشت اشک  ی نتوانست خود را کنترل کند و قطره  

 شد.   ریچشمش سراز  ی 

گفت دوستمون   یم  شبید  اری شو! مه   داریداداش، تو رو خدا ب_

ر بد  کا  گهیمن د  ؟ی دیخواب  نیهم  ی گفت؟ برا  ی راست م  ،ی ندار

 دم!  یکنم. قول م  ینم

 گفت:  انیگر ی رو به آسا  ،ی را قورت داد و با مهربان بغضش

 شه ها!   یناراحت م  یکن  هی. اگر گرزمیشه عز  یداداشت خوب م_
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[۲4.۱۰.۲۰ ۰۳:۲۱ ] 

 ۱۹۰_پارت#

عقب گذاشت و به پوالد فکر کرد. از رفتار   یصندل  ی را رو   ماهور

 ی پسر برا  نیکه ا  دیفهم  یکه با ماهور داشت، م   ینرم و آرام  ی ها

  ی به او خبر م  دیمغرور و خودخواهش خاص است، پس با سیرئ

 داد.  

به اشک    نیرا که مز  ی زیر  ی کنار ماهور نشست و بوسه ها  آسا

ماهور نشاند.    ی گونه ها و چشم ها   ی معصومانه اش بود، رو   ی ها

ثان  یحت مه  هیچند  و  ماهرخ  که  نگذشت  ها    اریهم  آن  به  هم 

گاز فشرد و به سمت    ی را رو  شی. با سوار شدن آن ها، پاوستندیپ

 رفت.   مارستانیب نیتر  کینزد

وخ  وضع م  میماهور  نظر  ا  دیرس  یبه  را   نیو  موضوع، محسن 

 کرد.  ینگران و مضطرب م

به   هیو با گر  دهیپشت چرخ  جلو نشسته بود اما کامال به  اریمه

کرد. ماهرخ همچنان در برابر    ی حرکت برادرش نگاه م   ی جسم ب

به چشمان  اضطراب  و  غم  با  و  مقاومت کرده  بغضش  شکستن 

 کرد.   یماهور نگاه م ی بسته 
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  ی بودند که تلفن همراهش زنگ خورد. نگاه  مارستانیبه ب  کینزد

نام    دنینصب شده بود انداخت و با د  هیپا  کی  ی که رو  ی به گوش

 پوالد، با استرس تماس را رد کرد و به راهش ادامه داد. 

دستانش بلند کرد و   ی ماهور را رو   دند،یرس  مارستانیبه ب   یوقت

مظلومانه آسا و   ی ها  ه یگر  ی به سمت بخش اورژانس رفت. صدا

اعصابش را متشنج تر کرده بود.    ار، یبم و کلفت مه  ی هق هق ها

محکم به    ی فرد ساکت در آن جمع، ماهرخ بود که با قدم ها  تنها

داد.   حیآن ها توض  یراسمت پرستاران رفت و مشکل پسرش را ب

که آن ها را از اطراف ماهور پراکنده کردند تا به    دی نکش  یطول

 کنند.   یدگ یمشکلش رس

نه، اما    ایدانست خبر دادن به پوالد، درست است    ینم  محسن

 کند.   یضوع را از او مخفمو نیتوانست ا ینم

به سمتشان آمد و به آسا که در آغوش ماهرخ اشک    ی پرستار

 زد، اشاره کرد.  یو ماهور را صدا م ختیر یم

 لطفا! ورود بچه ها ممنوعه.  رونیب  دیببر  نجایبچه رو از ا_

 انداخت و گفت:  اریبه مه  ینگاه ماهرخ

 مونم.  یماهور م  شیمن پ  نجا،یتو ببرش از ا_
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 :دیکش ادیو فر  دیکوب واریمشتش را به د هیگر با

خورم. من داداشم رو کشتم.    یتکون نم  نجایخوام! من از ا  ینم_

 با حرفام کشتمش... خدا لعنتم کنه! خدا... 

که محسن با عجله به سمتش    د ی به سر خود کوب  یضجه، مشت  با

 به خودش نرساند.  ی بیرا مهار کرد تا آس شی رفت و دست ها

[۲4.۱۰.۲۰ ۰۳:۲۱ ] 

  ۱۹۱_پارت#

ماهور   ی برا  یکه اگر اتفاق  دیخانواده فهم  نیحال و روز ا   دنید  با

و   نیریکدام از آن ها زنده نخواهند ماند. آن پسر ش  چی ه  وفتد،یب

 بود!   زیعز انشیخانواده و اطراف ی برا ی اد یانگار ز فیظر

.  انیصبر کن تا دکترا ب  کمینشده،    ی زیپسر جان، هنوز که چ_

 شه.  یدرست نم ی زی که چ یبا خودزن

سر خورد. سرش   نیزم  ی دستانش را آزاد کرد و رو  هیبا گر  اریمه

ها و عربده   هی دو رگه از گر  ییگذاشت و با صدا   ش یزانوها  ی را رو 

  ن یکه تنها نام ماهور از ب  ینامفهوم  ی شروع به زمزمه ها  ش،یها

 بود، کرد.   ییکلماتش قابل شناسا
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بردن آسا که با   ی شد و دوباره درباره  کیبه آن ها نزد ی پرستار

ماهرخ را در مشت    ی مانتو  ی و گوشه    ستادهیا   ی گوشه ا  هیگر

  یی داروها  ستی فشرد، تذکر داد و از آن ها خواست ل  یکوچکش م

 کرد را به آن ها بدهند.   یکه ماهور مصرف م

سرش شروع به لرزش کرده بود، به   ،یناراحتکه از شدت  ماهرخ

غمگ چشمان  و  برگشت  محسن  او    نیسمت  به  را  مسلطش  و 

 دوخت.

تا خاله اش رو خبر   دیخواهش کنم که مراقب آسا باش   شهیم_

 کنم؟  

 به صورت بغض دار ماهرخ انداخت و زمزمه کرد:  ینگاه  محسن

  ه یگر  ی خانم. جلو  ستی! حالتون خوب ندیکرد  یم  هیکاش گر_

 .   دیریاتون رو نگ

 سرش را به دو طرف تکان داد و پاسخ داد:  ماهرخ

با  ینم  شیزی دونم ماهور من چ  یمن که م_   هیگر  دیشه، چرا 

 کنم؟ 
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که فعال    دیماهرخ شد و فهم  ی گفتن ها  انیمتوجه هذ  محسن

. دست آسا را گرفت تا با خود به  دیآ  ی از دستش بر نم  یکمک

داد وگرنه بعدا   یبه پوالد خبر م  دیببرد. با  انمارستیب  ی محوطه  

 کند.   یپوستش را م 

  رون،یب  میبر  دی ما با  ی شه ول  یآسا جان، حال داداشت خوب م _

 جالب نشونت بدم.  زیچ هی خوام  ی باشه؟ م

 و گفت:  دیترس به ماهرخ چسب با

م_ پ   یمن  اذ  ش یخوام  خدا  رو  تو  بمونم.  ...  دی نکن  تمیداداش 

ب که  م  داریداداش  بهش  گر  گمی بشه،  آورد   هیچقدر  در  . دیامو 

 ادبا!   یکشتتون ب  یمطمئنم م

 و در گوشش زمزمه کرد:   دیبا بغض آسا را در آغوش کش  محسن

که  _ گفت  من  به  نم   هیهد  هیداداشت  بدم.  بهت  طرفش    ی از 

.  هیباز  هیفقط    نایخودش گفت که حالش خوبه و ا  ش؟ین یبب  ی خوا

 حاال؟  ی ایم

 ی به محسن نگاه کرد و همانطور که پشت دستش را رو  دیترد  با

 را پاک کند، گفت:  شیتا اشک ها د یکش یم شیبایچشمان ز 
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 شه؟  یداداش خوب م ؟یگ  یراست م_

 شه. یکامال خوب م زدلم،یآره عز_

 محسن گذاشت.    ی شانه    ی را کنار گذاشت و سرش را رو  دشیترد

  ی صندل   ی د و روکه بود، آسا را از آن جا دور کر  ی بیهر ترت  به

داد، آسا    یم  ح یآلوده بود و ترج  مارستانیب  طینشاند. مح   نی ماش

 را از آن جا دور کند.  

 دهیخر  شیکه برا  یرنگارنگ  ی اش، توپ ها  یزنگ خوردن گوش  با

خارج شد تا به تماس    نی دستانش گذاشت و از ماش  ی بود را جلو 

 پوالد پاسخ دهد. 

آماده  شیها ادیفر دنیشن ی وصل کردن تماس، خودش را برا با

 کرد.

 الو؟ _

 ؟یهست ی کدوم گور_

پر از خشم   ی بزند، صدا   یرا بست و تا خواست حرف  چشمانش

 . دیچیپ یپوالد، در گوش
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  میش  ینگران م  دی گیرو بده بهش. نم  یماهور کجاست؟ گوش_

 احمق؟  

  ن یاش را ماساژ داد و به آسا که داشت از ماش   یشان یپ  محسن

 شد، نگاه کرد.   ی م ادهیپ

اومد. مثل    هیو گر  غیج  ی اونجا، صدا  دمیآقا راستش من که رس_

 دست داده و...  یکه به ماهور حمله قلب نیا

 شده؟   یماهور چ   یگفت_

 ات یجزئ  دنیشن   به  ی ازیبود. انگار ن  نیمبهوت و خشمگ  شیصدا

 بود.  نیخواست بداند، هم یکه م ی زی نداشت و تنها چ

ب_ اآلن  قلب  کینزد  مارستانیمن  حمله  هستم.  اشون    ی خونه 

 !  ستیخوب ن ادیداشته و فکر کنم حالش ز

  ی مرد در همان جسم ب  نیا  یدانست، تمام زندگ  یکه نم  محسن

شدن بود، خالصه   نهیدست دکتر ها در حال معا  ریکه ز  یجان

نم  یم مرد  یشد.  با کمر  دلبر  ی دانست  و  ماهور  منتظر    یکه 

 بود، چه کرد!  شیها
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گذاشت و به سمت آسا   بشیکه قطع شده بود را در ج  یتلفن

 .دیچرخ

   زم؟یعز رونیب ی چرا اومد_

  رهیکرد، به چشمان محسن خ  ی م  ی که با انگشتانش باز  همانطور

 شد. 

 مامانم.   شی خوام برم پ یم_

 ومد؟ یچرا؟ از توپ ها خوشت ن_

با د  ی نگاه  آسا و  انداخت   یخانواده    دنیبه پشت سر محسن 

به سمتشان رفت و خود را    هیمهرابش، با گر  ییخاله مهربان و دا 

 کردن بود، انداخت. هیکه در حال گر ق یدر آغوش شقا

توجه به او و آسا به سمت    یکه ب  یبه جمع مضطرب  ینگاه   محسن

  ق یرفتند، انداخت و بعد نگاهش را به سمت شقا  یم  مارستانیب

بلند    ی بود و با صدا  دهیکه جسم کوچک آسا را در آغوش کش

 .  دیکرد، کش یم هیگر

عقب رفت تا از آن جا   یتمام شده بود، پس به آرام  نجایا  کارش

به پشت    ، ینیترمز وحشتناک ماش   ی صدا  دنیدور شود، اما با شن
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رفت،    یم   مارستانیپوالد که با عجله به سمت ب  دن یو با د  دیچرخ

 چه خبر بود؟  نجایخشکش زد. ا

کرد، گرفت    یبهمن را که با خشم پشت سر پوالد حرکت م   دست

 و گفت: 

 د؟ی کن   یم کاریچ نجایبهمن، شما ا_

ا_ بگو  چ  نجایتو  هر  گرفت، جواب   یچه خبره؟  تماس  با شما 

ا  دینداد ب  نیتا  . موقع حرف زدن یرو برداشت  ی االخره گوشکه 

رو داد و بعدشم    نجایباهات مثل مجسمه خشک شد. فقط آدرس ا

. خدا کمک  میکنم تا برس   یها رانندگ  وونهیمجبورم کرد مثل د

 . میدیکرد که سالم رس 

 : دیرفتن پوالد نگاه کرد و نال  ریبه مس   نیبا چشمان غمگ محسن

 حالش بده!  یلیماهور خ_

[۲5.۱۰.۲۰ ۱۲:۱۶ ] 

 ۱۹۳_پارت#

نفر با چاقو    کیکرد    یشده بود که حس م  ن یآنقدر سنگ  شیپاها

به   است.  کرده  پر  با سنگ  را  درونشان  و  شکافته  را  پوستشان 
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که    ی را مجبور به حرکت کرد و رو به پرستار  ش یزانوها  یسخت

 ت: برگه بود، گف کی ی رو  یکردن مطلب ادداشتیدر حال 

 کجاست؟   ی ماهور افتخار_

 شیصدا  ییبا تعجب سرش را باال آورد و به پوالد نگاه کرد. گو  زن

نامفهوم    نقدریآمد که ا   یم  رونی ب  کیو تار  اهیچاه س  کی از اعماق  

 و گنگ بود.  

 ؟یماهور چ_

فکر   چیه  ی کرد، جا  یکه در درون بدنش حس م  یو حرص  خشم

  د یکوب  زیم  ی رو  یرا نگذاشته بود. مشت محکم  ی درست  میو تصم

 :دیغر  ی بم و خش دار ی و با صدا

  ؟ی تو کدوم اتاقه؟ مگه کر ی ماهورر افتخار_

 پوالد انداخت و با حرص پاسخ داد: ی به سر تا پا  ینگاه زن

 که...   دونهیچاله م نجایدرست صحبت کن آقا! مگه ا_

را کش  دیبگو  ی زیچ  خواست به    دیاما محسن دستش  بهمن و 

پوالد، آتش   تی اشاره کرد که آن زن احمق را خفه کند تا عصبان

 .  وفتد ینشود و به جان همه ن
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 دونم کجاست. فقط آروم باش! ی آقا من م_

 و گفت:  دیرا با حرص کش دستش

 زود باش! _

پشت سرش   ف، یآرام و ضع  ی به راه افتاد و پوالد با قدم ها  محسن

کرد قلبش حضور ماهور را حس    یشروع به حرکت کرد. حس م 

  د یکوب  یاش م  نه یس   ی کرده است که محکم خودش را به قفسه  

 بود. اریصورت   داریو خواهان د 

 نیشده بود و ا  ختهیچند نفر در هم آم  ی   هیو گر  ونیش  ی صدا

 زنگ هشدار بود.  کیپوالد  ی صداها برا

حضرت زهرا، خودت پشت   ای.  بچم رو به خودت سپردم  ایخدا_

 و پناه ماهورم باش!

به طرف دو مرد مسن   نگاهش ا  ی که گوشه    یرا   ستادهی راهرو 

دستمال پارچه   کیاز آن ها نم چشمانش را با    یکی.  د یبودند، کش

 شد. کیگرفت و به ماهرخ، مادر ماهور نزد ی ا

نکن    ی نطوریتره. ا  ی قو  نجاست،یکه ا  یماهور از هر کس  ،یآبج_

 زنه.  یزر م  ست،یدکتره گه هم بارش ن نیتو رو خدا! ا



~ 567 ~ 
 

[۲5.۱۰.۲۰ ۱۲:۱۶ ] 

 ۱۹4_پارت#

و از خوب شدن پسرش مطمئن    ستادهیکه مثل کوه ا  یماهرخ

 به صورت خود زد و با حرص و بغض گفت:   یبود، چنگ

  ضش یگفت؟ بچه ام سکته کرده. با اون قلب مر  یچ  ی دیمگه ند_

ا   یه طورچ بمونه؟ خدا  مص  نیزنده  به سرم   یبتیچه  که  بود 

 اومد؟ 

صبر    کمینگفت سکته کرده. گفت ممکنه که سکته کرده باشه.  _

 ! ؟یکه راه انداخت هیچه وضع نی. آخه اادیکن تا متخصص ب 

با پوالد بود    شبیشد؟ او که د  ی سکته کرده بود؟ مگر م  ماهورش

با حسود  نکند مت  یم  ی دلبر   شیکردن ها  ی و  ورزش    نی کرد! 

پ  یخطرناک به گنجشکش  بود که    شنهادیرا  کرده؟! خدا شاهد 

 نیسوزناک و اندوهگ  ی ها  هیگر  ی گذاشت! صدا  یزنده اش نم

نگاه    ییرو  بهاتاق رو    ی و تنها به در بسته    دیشن   یرا نم  اریمه

 کرد.  یم
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تر م  محسن نگران  با گذشت هر لحظه،  بهمن  نگاه    یو  شدند. 

و حال ماهور هم نگران    دیرس  یپوالد، ترسناک به نظر م  ی ها

 کننده بود.  

رد   گریکدیبا  یکه به سمت اتاق قدم برداشت، هر دو نگاه  پوالد

 ی و بدل کرده و به سمتش رفتند. از نگاه ها و کمر خم شده  

فهم برا  دندیپوالد،  ماهور  ن  شیکه  ارزش  تمام   ست،ی با  بلکه 

او   در  موجودش  نم  یخالصه  خانواده    یشود.  که    یدانستند 

د با  ها  دنیماهور  ا   ی عصب  ی رفتار  و   مرد  نیو خشن  شکسته 

در    ی سع  نیهم  ی خواهند داشت، برا  یچه عکس العمل  شان،یپر

 متوقف کردن پوالد داشتند.  

که تاکنون   ی پسر   ی در نشست، صدا  رهیدستگ  ی که رو  دستش

که در قاب نگاهش نشسته    یانداخته تا غم و اندوه  نییسرش را پا 

 بود را  پنهان کند، بلند شد. 

  گه؟ید د یهست یآقا؟ شما ک  یکن یم کاریچ ی دار _

  ی به بهمن انداخت. اکنون زمان مناسب  ی نگاه درمانده ا  محسن

سوال و جواب کردن ها نبود. هر لحظه امکان منفجر    نیا   ی برا

تاسف    ی بود. بهمن هم سرش را به نشانه    یبمب ساعت  نیشدن ا
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مجبور به    گرید  ی   قه یتکان داد و عقب رفت. احتماال تا چند دق

 نیا  ی بودند و برا  والدپ  ی دست و پا  رینجات دادن آن پسر از ز

 گرفتند.  یآن ها قرار م نیب  دیکار با

  ی توجه به لحن شاک   یاما برخالف تصور آن ها عمل کرد و ب  پوالد

و وارد اتاق شد.   دیکش  نییدر را پا  ی   رهیو طلبکار سامان، دستگ

ممنوع ورود  رو   یعالمت  بر  برا  ی که  بود،  شده  نصب  او   ی در 

از   ادیدانستند، پس ز  ی م  انش ی را تنها اطراف  نینداشت و ا  ییمعنا

ماهور، با بهت    ی خانواده    ی ها  اهکارش تعجب نکردند اما نگ   نیا

 کرد. یحرکات او را دنبال م رت،یو ح

ما  پوالد به چپ  را  اتاق، سرش  به  از وارد شدن  کرد و    لیقبل 

 گفت: 

 . دیزنگ بزن  یبه عل_

تا تماس    از جمع فاصله  یتکان داد و کم  ی سر  محسن گرفت 

 . ردیبگ

رفتار   نیا  ی درباره    یحیبه سمتش رفتند تا توض  اریو سام   سامان

 اریسام  ی   نهیس  ی کنند اما بهمن دستش را رو   افتیگستاخانه در
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ها اخم  با  و  جالب   یخشن  ی گذاشت  تناسب  ه  یکه  آن    کل یبا 

 اش داشت، گفت:   ی بزرگ و قو

پس صبر کن    ه،ینگو! نه به نفع توئه و نه به نفع بق   ی زیاالن چ_

 تا خودش برگرده.  

 دستش را با حرص پس زد و بهمن را به عقب هل داد. اریسام

 .  کهیبکش کنار مرت ن؟یهست ی کدوم خر گهیشما د_

پهن پوالد قرار داشت   ی شانه ها  ی که رو  یمتوجه کوه غم  ماهرخ،

نام در سرش   کی ظه،  لح  کیو کمرش را خم کرده بود، شد و در  

بودند    گریکدی  دنیدر  ی که انگار آماده    یجرقه زد. به سمت جمع

 . دیو سامان را عقب کش اریرفت و سام 

 د یاونوقت شما افتاد  ره،یم   یمن داره م  ی . بچه  نمیعقب بب  دیایب_

 به جون هم؟! 

 عمه...   یول_

 شد و گفت:  رهیخ اریتحکم به سام  با

 عقب!  ای گفتم ب_
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پوالد   ش،یکه چند لحظه پ ی آن ها را عقب فرستاد، به در یوقت

 : دیاز آن عبور کرده بود، اشاره کرد و پرس

  ه؟یاسم اون مرد چ _

را   تیداد واقع  ح یاما ترج  ستیدانست کار درست چ   ینم  بهمن

پا   د،یبگو را  ماهرخ، سرش  احترام  به  آن    نییپس  از  و  انداخت 

 حالت طلبکارانه اش فاصله گرفت. 

 پوالد... پوالد پارسا! _

صورتش،    ماهرخ که  همانطور  و  دوخت  بسته  در  به  را  نگاهش 

مادرانه اش بود،    ی پاک و معصومانه    ی از اشک ها  ی باریبستر جو

 لب زمزمه کرد: ریز

 !ییپس پوالد تو_

[۲5.۱۰.۲۰ ۱۷:۰۹ ] 

 ۱۹۶_پارت#

پوالد    دید  ی   رهیاش بودند. صورتش در دا  نهینفر مشغول معا  چند

پاره شده، نشان    یراهنیپ  ری باز شده و ز  ی قرار نداشت اما دکمه ها

هر لحظه   شیدکتران داشت. پاها  یماهور و شتاب زدگ  یاز بدحال
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کرد.    ی را حس نم  ن ییکه از زانو به پا  ی شد، طور  ی تر م  ن یسنگ 

قلبش،    دنیتپ  ی بود و صدا  ستهاش نش  ی شانیپ  یرو  ی عرق سرد

 .  دیچ یپ یم شیدر گوش ها

داشت و ظاهرا متخصص قلب    ی دیسف  ی از دکتران که موها  یکی

 ماهور گفت:  فیبود، سرش را بلند کرد و رو به جسم ضع

نکرد_ سکته  شکر  رو  وضع  ،ی خدا  خ  تیاما  مناسب    یلیقلبت 

 صحبت کنم.  با خانواده ات  دی! باست ین

ماهور به هوش آمده بود که دکتر او را مخاطب قرار داده   ییگو

 داد. یاطالع م تشیو از وضع

به   ییکردن دارو   یو در حال خال  ستادهیکه کنارش ا  ی پرستار

 اتاق اشاره کرد و گفت:  رونیدرون سرم ماهور بود، به ب

 که...   نی. به محض استادهیوا رونیعالمه آدم اون ب هی_

بود    ستادهیدر ا ی پوالد، که جلو   دن یرا با د  شیحرف ها   ی  ادامه

کرد، فراموش کرد و با بهت   یگوش م  شانیو با دقت به حرف ها

 گفت: 
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عالمت ورود ممنوع   دین یب  یمگه نم  د؟یکن  یم  کاریچ  نجایشما ا_

 رو؟  

  ن ی زبیشده، نگاهش را به چشمان ت  ده یتوجه به سوال پرس   یب

 دکتر دوخت و زمزمه کرد:

  شه؟یخوب م_

پوالد شد و به پرستار اشاره کرد تا    ی عاد  ریمتوجه حالت غ  مرد

 .  دینگو ی زیچ

م_ که خوب  با  شه،یالبته  خانوادش.   کمی   دیاما  با  کنم  صحبت 

   د؟یدار ماریبا ب ی شما چه نسبت

 از اتاقه. رونیداره االن؟ مادرش ب یفرق_

 . می اتاق من تا صحبت کن دیاریب فی! تشری هم عال یلیخ_

بد_ خبر  به خانواده اش  م   د،ی تا شما  ثانامیمنم  زمان    هی. چند 

 . دیبد

 .  وی ی س یمنتقل بشه به س دی. باستیاآلن مساعد ن  ماریحال ب_

 ماهور را هم کم نکرد.   ی سرعت قدم برداشتن به سو  یحت
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انگشتان زمخت و خشنش   انیدستش را م د، یبه تخت رس  یوقت

 آن نشاند.   ی رو ی محبوس کرد و بوسه ا

 گنجشک من؟ _

به پوالد چشم دوخت. جنگل    یآرام  به باز کرد و  چشمانش را 

چشمش    ی که در حدقه    یقطرات اشک  ریسبز نگاهش، داشت ز

ماسک   ریاز ز  ش،یشد و لرزش لب ها  یجمع شده بود، غرق م

قطره اشک   کیدن  ش  ی هم مشخص بود. همزمان با جار  ژنیاکس

و خسته اش، به گوش پوالد   فی ضع  ی چشمش، نجوا  ی از گوشه  

 . دیسر

 کجاست؟  اریمه_

[۲۶.۱۰.۲۰ ۰۰:45 ] 

 ۱۹۷_پارت#

ماهور در هم رفت، اما با همان اخم   ی صدا  دنیبا شن   شیها  اخم

 . دیصورت ماهور خم شد و هر دو چشمش را بوس ی رو

کنن    ی. دارن منتقلت مشونین ی بب  یتون  ی. فعال نمروننیهمه ب_

 . وی یس  یبه س
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زمزمه    یزد و به سخت  ی نیلبخند غمگ  ژنیپشت ماسک اکس  از

 کرد:

  ؟ ی اومد ی چه طور ؟یخودت چ_

را در مشت خود گرفته و با تمام   شیکه گلو  ینگذاشت بغض  پوالد

را    شیکه تمام غم ها  ی دهد، بشکند و با پوزخند  یوجود فشار م

 در آن پنهان کرده بود، گفت: 

   ه؟یپوالد ک ی دی هنوز نفهم ،یبچه قرت_

 : دیکرد و نال   یفیضع  ی خنده  ماهور

 .دمیکه تا حاال د هیمرد نیو زورگو تر نیپوالد، قلدرتر _

 زد.  ی و همزمان لبخند را در هم کرد شیها اخم

 ماهور؟ چشمات رو ببند تا آدمت کنم!   یزبون دراز شد_

در تمام بدنش    یحس  ی لبخند، چشمانش را بست، اما نورون ها  با

 یکه با بدن پوالد برقرار م  یگوش به زنگ بودند تا حس تماس

بدنش منتقل کنند.   ی شکل به تمام سلول ها  نیشود را به بهتر

لمس شدن ها و تماس   نیآرامش نهفته در ا  ازمندیبدن ماهور ن

 ها بود. 
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  ی راستش و صدا  ی پوالد مهمان گونه    ی لب ها  ه، یاز چند ثان  بعد

 ماهور شد.  ی بم و مردانه اش، مهمان گوش ها 

 اول راست!_

بار نوبت سمت چپ صورتش    نیشد، اما ا  ده یگونه اش بوس  دوباره

 معشوقه اش باشد.  سیگرم و خ ی لب ها انزبیبود تا م

 ! شنیکدوم تنها نم چیجفتن و ه شهیحاال چپ! مثل هم_

بدن ماهور خم شده و گونه    ی به پوالد که رو  یبی نگاه عج  پرستار،

 کرد، انداخت و گفت:   ینوازش م شیرا با لب ها شیها

 ! رونیب دیلطفا بر م، یرو منتقل کن  شون یا دیآقا؟ با_

آخر  ستادیا  صاف هم حواله    نیو  را  و     ی نگاه  نگران  چشمان 

 منتظر ماهور کرد.

  ه یقض   نیبه ا  یچه ربط   اریدونم مه  ی بهم نگاه نکن! نم  ی نجوریا_

باشه   ی هر جور  یول  ،یسراغ اون رو گرفت  ی داره که تا بهوش اومد

 ! نتتی و بب ادیفرستمش که ب یم
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فهم  حاال  به    ی ماریب  دنیوقت  و  باز کرد  را  اتاق  بود. در  ماهور 

و او را به رگبار سواالت بسته بودند،    ستادهیکه دور دکتر ا  یجمع

 نگاه کرد.  

به هوش آمدن پسرش، دستانش را باال برد و با    دنیبا شن   ماهرخ

 گفت:  ی سوزناک ی  هیگر

 . ی ندکه بچم رو بهم برگردو یشکرت! مرس ایخدا_

کرد، نگاه موشکافانه    ی م  هیکه در آغوش مهراب گر  ار یبه مه  پوالد

 انداخت و بعد دکتر را مخاطب خود قرار داد.  ی ا

 . دیصحبت کن  دی خوا ی م دیگفت _

  فیکه تا کنون شکسته و ضع  ی و به مرد  دیبه پشت چرخ  دکتر

 نگاه کرد.   د،یرس  یو حاال محکم و مقتدر به نظر م

که با ماهور مالقات کرد، کمر   ی ا  قهی همان چند دق  قت یحق  در

قلدر و مبارزش   ت یکرده و شخص   میترم  ی شکسته اش را تا حدود

 گذاشته بود.  شیرا به نما

تا   دیایصحبت کنم. لطفا همراه من ب   ماریبا مادر ب  دیدرسته، با_

 .  می تو اتاقم صحبت کن
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 اد.  را پاک کرد و پشت سر دکتر به راه افت شیاشک ها ماهرخ

  ی با اخم ها  اری کند اما سام  یهم خواست آن ها را همراه  پوالد

 اش قرار داد.  نه یس ی طلبکار، دستش را رو ی در هم و چهره ا

   ؟یباش یکجا؟ شما ک_

 شد.  رهیخ اریزد و به چشمان سام  ی پوزخند پوالد

 بکش کنار!  _

  ار یزد، به چشم سام ی که در تمام حرکات پوالد موج م ی هشدار

 خطرناک بود. اریبس نیآمد و ا ینم

 ی دار  نیی پا  یکجا سرت رو انداخت  ؟یهست  ی تو کدوم خر  گم یم_

  ؟ی ریم

 ،یلفظ  ی دعوا  نیو آرش با عجله به سمتش رفتند تا از ا  مهراب

 کنند.  ی ریجلوگ

 کنار. لطفا شر راه ننداز!  ایپسرم ب_

والد، با عجله به  گره خورده پ  ی مشت ها   دنیو بهمن با د  محسن

او    ار،یشدن دستش به دهان سام  دهیسمتش رفتند و قبل از کوب

 آن ها قرار گرفتند.   انیو م دهیرا عقب کش
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کلفت و تنومند آن ها    ی بازو ها  انی با خشم بدنش را از م  پوالد

 :دیو غر دیکش رونیب

.  نم ی کنار بب  دی ! گمشدیریگ  یکه دست منو م  دیخور  ی شما گه م_

 رو آدم کنم.   یبچه ک*ون  نیا دیمن با

  دن یکه از د  ییبرود و عقده ها  اری دوباره به سمت سام  خواست

کند   یاو خال  دنیحال بد ماهور در قلبش جمع شده بود را با کوب

 ی بار در آن روز، خاموش کننده    نیچندم  ی ماهرخ برا  ی اما صدا

 تمام تنش ها و بحث ها شد. 

 پوالد؟  _

شد. او مادر گنجشک   ره یو با احترام به ماهرخ خ  ستادیحرکت ا  از

ترب  ش،یروزها  نیا  ی بود. فرشته    زشی کوچک و عز   ت ی حاصل 

به   زیقابل احترام و عز   شیمادر بود، پس برا  نی ا  قیدرست و دق

 رفت.  یشمار م

 بله ماهرخ خانم؟_

 ! نجایا ایدکتر منتظره پسرم، ب_

[۲۶.۱۰.۲۰ ۰۰:4۶ ] 
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کار ماهرخ، شروع سوال و    نیشدند. ا   رهیبا تعجب به او خ  همه

گذشته، از آغاز شدنشان   ی بود که در تمام سال ها  ییجواب ها 

برا  ی ریجلوگ اما  بود  راز ماهور سخت  بود. فاش کردن    یکرده 

زندگ تر  ا  یراحت  م  نیکردنش،  ه   یرا الزم  ها  آن    چی دانست. 

رفتار   یاگر کس  وقضاوت کردن ماهور نداشتند    ی درباره    یحق

م  ی بد برا  داد،ینشان  شک  ل  شهیهم  ی بدون   زانیعز  ستیاز 

 خورد.   یماهرخ خط م 

 ی بود که جگر گوشه اش، او را دوست داشت، پس برا  یکس  پوالد

 بود. زیماهرخ هم عز

به    یزد و به سمت ماهرخ قدم برداشت. وقت  اریبه سام   ی پوزخند

 لب زد:  یانداخت و به آرام نییسرش را پا د،یاو رس

 ممنونم! _

 پوالد گذاشت.  ی بازو ی زد و دستش را رو ی لبخند ماهرخ

با_ کن   دیبعدا  مناسب  یول  زم،یعز  میبا هم صحبت  زمان    ی اآلن 

 .  ست ین
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هم با دو خودش را به آن ها رساند. آنقدر در فکر حال و    ار یمه

 پوالد، کنجکاو نشد.   ی روز برادرش بود که اصال درباره  

را برداشته بود و با انگشت شست    نکشی سه مقابل دکتر که ع  هر

م ماساژ  را  چشمانش  اشاره،  که    ی و  پوالد  بودند.  نشسته  داد، 

ند  نیا  ی حوصله   را  دکتر  آرامش  از  پر  اخم،  حرکات  با  اشت، 

 و گفت:  دی کوب زیم ی انگشت اشاره اش را رو

 ه؟ ی! مشکل قلب ماهور چمی صحبت کن دیگفت _

دوست پوالد، وارد شد.    ،یبه در خورد و عل  ی موقع ضربه ا  همان

به او انداخت و با شناختن آن پزشک جوان و خوش    یدکتر نگاه

 آوازه، از جا برخاست. 

  یپرونده پزشک  یشدم ول  بد موقع مزاحم  دیسالم استاد! ببخش_

 شدم.   یاز اوضاعش مطلع م دیماهور دست منه و با

 به او انداخت و گفت:  یبا تعجب نگاه دکتر

  ؟یهست ی افتخار  ی تو پزشک آقا_

 پوالد نشست.  ی زد و بعد از بستن در، رو به رو ی لبخند یعل
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بهم خبر    تشی االن باهام تماس گرفتن و درباره وضع  ن یبله. هم_

    نم؟ی رو بب د یکه گرفت  یدادن. ممکنه نوار قلب

به   نیگرفت و ا  یحال ماهور را بدست م  تیری داشت مد  عمال

متخصصان قلب تهران   نیاز معروف تر  ینفعش بود، چرا که عل

پزشک مدرک  بهتر  یکه  از  را  ا  نیاش  بود،    رانیدانشگاه  گرفته 

 شد.  یم محسوب

را به    گرید  ی اخم کرد و بعد نوار قلب و چند برگه    یاندک   دکتر

 سمتش هل داد.

نگاه  ی تشکر  یعل بعد  و  پرونده    ی کرد  ماهور    یپزشک  ی به 

سرش را بلند کرد و به پوالد    یآن ها، با ناراحت  یانداخت. با بررس 

 در راه نبود! یشد. خبر خوب رهینگران و مضطرب خ
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بغض دار    ی چشم دوخته بود که صدا   یبه عل  یبا نگران  ماهرخ

 همه را شوکه کرد.   ار،یمه

 من کشتمش!    ره؟یم یداداشم داره م_
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زمزمه    یدستان لرزانش را در مشت خود فشرد و به آرام  ماهرخ

 کرد:

شه،   یناراحت م  تت ن یبب   ی نطوریشه. اگر ا  ینم ش یچ یماهور ه_

 پس خودت رو جمع و جور کن. 

  ار یکه مه   ه یانداخت و بعد از چند ثان  نییسرش را پا  یبا نگران  یعل

 توانست خودش را کنترل کند، گفت:  

آزما _ به  توجه  قلب  شیبا  نوار  و  درواقع    یها  گرفتن،  ازش  که 

ز   تیوضع ن   ادیقلبش  گونه هستیمناسب  هر  فعال  جانی .    ت یو 

  ست یپاسخگو ن   گهیبراش ضرر داره. متاسفانه قلبش د  یبدن  دیشد

 انجام بده.  وند یعمل پ دیو با

  نهیقلب ماهورش را از س  دیشد. با  رهیخ  یبا خشم به عل  پوالد

  ی کردند؟ چه خبر  یم  نیگزیجا  ی گریو با قلب د  دهیکش  رونیب

دانست که    یکمرشکن تر باشد؟ پوالد چه م  نیتوانست از ا  یم

بار غم ها خورد خواهد    ریکمرش نخواهد شکست، بلکه ز  ندهیدر آ 

 شد.  

   ؟ ی انجام بد دیبا یعمل رو کِ نیا_
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بود تا به پسرش    دهیرا به آغوش کش  اریبه ماهرخ که سر مه  یعل

سرخ شده بود، نگاه کرد    هیدهد، اما خودش از شدت گر  ی دلدار

 و پاسخ داد:

شه.    ینوبتش م  یک  م ین یتا بب   م یسیبنو  ستیاسمش رو تو ل  دیبا_

برنامه   و  دارو  با  موقع  اون  ها  ییغذا  ی تا  ورزش  مناسب،    ی و 

 .  می کن یرو کنترل م تشیوضع

و    یعل  نی که ب  ی زیم  ی بزند اما پوالد رو   یخواست حرف  ماهرخ

آن ها بود خم شد و با تحکم و خشم، تک تک کلماتش را به 

 . دی کوب یصورت عل

کره خر   ی براش افتاد، تو  یمدت اتفاق  نیاگر تو ا  ؟یچ  یعنی_

 ؟ ی د یجواب منو م

 با حرص به پوالد نگاه کرد و گفت:  یعل

با  ی   کهیمرت_ پ  دینفهم،  براش  قلب  تا  باشه  نوبت  .  م یکن  دایتو 

 مگه دست منه؟  

بهت زده    ی توجه به چهره ها  یو ب   دی کوب  زیم  ی را رو  دستش   کف

 : دیاطرافش غر ی 
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حال_ بایعل  ستین   م یمن  بنداز  دی.  راه  رو  ماهور  بعدش ی کار   .

 شه مگه نه؟ عملش خطر نداره، درسته؟  یکامل خوب م

ها  یمنطق  ر یغ  شیها  حرف  صیبود. تشخ  ب یعج  شیو سوال 

انگار م  شانشیحال بد و پر نبود.  با ا  یاصال سخت   نیخواست 

اتفاق قانع کند که  افتد، در   یماهور نم  ی برا  یسواالت، خود را 

 عمل آگاه بود.  نیکه خودش هم از خطرات ا یصورت

  نقدر یشناخت، ا  ی اشان م  ی دوست  ی که در تمام سال ها  ی پوالد

و نگران کننده اش،   شانیاحوال پر  دنینبود. با د  فیعاجز و ضع

 یمشت گره خورده    ی و کف دستش را رو  دیخودش را جلو کش

 پوالد گذاشت.  

 ... یکنم ول یتالشم رو م ی ! من همه ی نجورینکن ا_

مه  به و  ماهرخ  منتظر  صورت    رهیخ  اریچشمان  به  بعد  و  شد 

 ملتهب و ترسناک پوالد نگاه کرد.

به    ازیو ن  هیرو پس بزنه! عمل خطرناک  وندیممکنه بدنش پ  یول_

 داره.  قی دق ی مراقبت ها

و به ماهرخ که دستش   دیسرش کوب  ی کف دستش را رو  اریمه

 نگاه کرد.   خت،یر یدهانش گذاشته بود و اشک م  ی را رو
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من داداشم رو کشتم مامان! خودم بهش گفتم که ما رو دوست _

کنه و حواسش    یدر امانت م  انتینداره. خودم گفتم که داره خ

  ی . اله اوردی. داداشم طاقت ن ستی ن  م،یبابا بود  ی ادگاریبه ما که  

 براش!   رمیبم

 تاسف تکان داد و گفت:  ی سرش را به نشانه  یعل

براش   جانی! استرس و هد یمراقب باش  یلیخ  دی دوران با  نیتو ا_

برنامه ا  سمینو  یکه براتون م  ی سمه. لطفا تا زمان عمل طبق 

اثر هم  یقلب  ی له  حم  نی. اد یعمل کن اتفاق   جانیه  نیهم در 

کنم به    یتا چند روز تحت نظر بمونه. منتقلش م  دیافتاده و با

به خدا   یمارستانیب باشه.  اوضاع  به  تا حواسم  که خودم هستم 

 ! دی توکل کن

بود.   ار یاما نگاهش به مه  د، یچیپ   ی در گوشش م  یعل  ی ها  حرف

شد؟ حاال   یپسر محسوب م  نی پس منشا حال بد گنجشکش، ا

 نیا  ی درباره   دن یماهور، پرس  یجمله    نیکه چرا اول دیفهم  یم

 سر بود! رهیاحمق خ
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ب  بعد به  را  ماهور  اتاق،  از  و   یخصوص  مارستانیاز خارج شدن 

 کرد، منتقل کردند.   یا کار مدر آن ج  یکه عل ی مجهز

دانست اکنون نوبت خانواده اش است که با او مالقات کنند،    یم

 . دیفهم یحرف ها را نم نیاما دل زبان نفهم و سرکشش ا

 یعل  ی داده و به حرص خوردن ها  هیتک  واریو محسن به د  بهمن

 . دند یخند یم

من.    ی بابا  ی نه خونه    وئه،ی  یس  یکله خر! اونجا س  ی   کهیمرت_

کنه؟ شما دو تا  یبار هم که شده مثل آدم رفتار نم هی  ی چرا برا

  د؟یکن یباهاش سر م ی چه طور

 گفت:  شخندیو با ن   دیکش ششیبه ته ر یدست  بهمن

سخت_ خی به  آقا    یل ی!  دستور  به  وگرنه  باش  بچه  اون  مراقب 

 . می کن ییرایازت پذ  م،یش  یمجبور م

  ی ماهور م  ی برا  ی اگر اتفاق  قتی خشم به آن ها نگاه کرد. در حق  با

موضوع    نیگرفت و خودش هم از ا  ی را م  یافتاد، آتشش دامان عل

 آگاه بود.  
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برم. جواب نگهبانا رو هم    دیدارم، با  ماریخدا لعنتتون کنه. من ب _

 .دیخودتون بد

.  دی رس  یخم تر به نظر م  شهیچند ساعت، کمرش از هم   نیا  در

آن پرورشگاه گردنش را گرفت و به خاطر    ریکه مد  ی از زمان  یحت

انداخته    ییرا در دستشو  مانی ا  یکه لباس ها  ی کتک زدن پسر 

  ی بچه ها خم کرده و او را مجبور به عذرخواه  ی بود، مقابل همه  

به نظر م  نیکرده بود هم خشمگ اما    د،یرس   یتر و شکسته تر 

ب   ینم قلب  ب   ماریخواست  را  ا  شتریگنجشکش  تکاپو    نیاز  به 

 .اندازدیب

شد.   کیرا در بر گرفته بود، نزد  ضشیکه تن رنجور و مر  یتخت  به

  ی شد، اما سرخ  ی شفاف و کدر م  ژنیبا هر دم و بازدم، ماسک اکس

 کرد.  یم ی پوالد دلبر ی برا شهیمثل هم شیلب ها

 خوشکله؟  ی آها_

و   ی صدا  دنیشن   با کرد  باز  را  چشمانش  ز  پوالد،  ماسک    ریاز 

 زد. ینیریلبخند ش 
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آنقدر   ن،یبه زم ی دیتبع ی فرشته  نیچه طور ممکن بود ا ایخدا

پ  ضیمر دکتران  که  و    شنهادیباشد  مهربان  قلب  کردن  عوض 

گوشه نشست و در پاسخ   کیپاکش را به پوالد بدهند؟ چه طور 

نگفت که خدا پشت و پناه ماهورش   ،یعل  ی به چرت و پرت ها

قرار    پوالداز جانب خداست و    ی ا  هیاست؟ چرا نگفت که او هد

 محروم شود؟  هی هد نیها از ا ی زود نیبه ا  ستین

ا_ لبات رو    ی دلم هوا  یگینم  ،ی خند  یم  ی نجوریآخه المصب 

 ماسک بکشمشون به دندون!  نیهم ی کنه؟ حقته از رو یم

قربان    نیگشاده و خندانش، پاسخ ا  ی آرام بدن و لب ها  لرزش

 خشن و خاص پوالد بود. ی صدقه ها

که حال من بد شه؟ اگر خشتکم باد کرد، تو    ی خند   یکوفت! م_

 ؟ ید یجواب م

  یماهور و غر زدن ها و حرص خوردن ها  ی دلبرانه    ی ها  خنده

به سمتشان آمد و با   ی ادامه داشت. پرستار  قهیپوالد تا چند دق

از د   ی د یترد به جانب و قلدرانه    دنیکه  به   ی رفتار حق  پوالد 

 جانش افتاده بود، گفت: 
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مت   د یببخش_ نگرانآقا؟  اما هم  ضیمر  ی برا  تونی وجه    ن ی هستم، 

استراحت   دیمضره! لطفا بذار  شونیا  ی خنده ها و حرف زدن ها برا

 کنن.   

  نیکرد. ا  یآرام  ی از لحن مودبانه و محتاط دختر خنده    ماهور

  یو منحصر به فردش آباد م  با یهمه جا را با اخالق ز  دیمرد با

 کرد؟ 

توجه به    یبه دخترک انداخت و ب   ی چشم، نگاه بد  ی گوشه    از

صورت  سمت  به  را  چشمانش  خجالتش،  از  شده  سرخ  صورت 

 کرد.  تیماهور هدا

  ره ی. مراقب خودت باش، وگرنه کالهمون مشتیپ  ام یدوباره م_

  ؟ی دیتو هم، فهم

 تکان داد.  دییتا ی با لبخند سرش را به نشانه   ماهور

و سرد    فیاما تماس دست ظربه او شروع به حرکت کرد،    پشت

رو را  چرخ  ی ماهور  پشت  به  کرد.  حس  دستش  و    دیپوست 

که سوزن سرم در آن جا خشک کرده بود،   ینگاهش را از دست

 به سمت چشمانش کشاند. 

 جان دلم؟  _
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 ماسک زمزمه کرد: ریاز ز ی سخت به

   ؟یو آسا خوبن؟ مامان چ اریمه_

ضربه    ی رو و  شد  خم  منتظرش  و  نگران  به    یآرام  ی صورت 

 اش زد.   یشانیپ

 پشت درن.  یداخل ول انیهمه خوبن. نتونستن ب _

 دونه؟   یحالش بده نه؟ خودش رو مقصر م اریمه_

حال و روز   نیکه گنجشکش را به ا  ییحرف ها  ی ادآوریبا    پوالد

 کرد و پاسخ داد: یانداخته بود، اخم 

لرزش هم    ی پا   دیخوره با  یکس خربزه متو دخالت نکن. هر  _

و خجالت   نییسرش رو بندازه پا  دی. زر زر کرده، حاال هم بانه یبش

 بکشه! 

[۲۷.۱۰.۲۰ ۰۲:5۰ ] 
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م  دست را  خ   انی پوالد  و  فشرد  صورت   رهیانگشتانش  به 

 زمزمه کرد:  نش،یخشمگ
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نذاره خودش رو اذ   اریمه  ریتقص_ بگو،  به مامانم  کنه.    تینبود! 

 شم.   یم تیشه، منم اذ تیجون منه، اگر اذ اریمه

 اش نشاند.  یشانی پ ی رو ی خم شد و بوسه ا پوالد

م   التیخ_ قول  باشه.  تو هم   دمیراحت  آرومش کنم. در عوض 

 زود خوب شو!  

جلو  در که  محسن  و  بهمن  به  و  بست  سرش  پشت  در    ی را 

 ، نگاه کرد. منتظرش بودند

 خونه؟ خانواده ماهور کجان؟   دیر یشما دو تا چرا نم_

 و پاسخ داد: دیلبش کش ی دستش را به گوشه  محسن

که    نی. مثل ااط ی. خانواده اش هم رفتن تو ح میمنتظر شما بود_

 کرده.  یم ی قرار یآسا ب

 سالن رفت.  یتکان داد و به سمت خروج ی سر

بر_ ا  دیشما  به  مراقب    دیبگ   لی و سه  مانیخونه. من کار دارم. 

 شرکت باشن.  

رفتنش چشم دوخت و بدون برداشتن    ریبا حرص به مس  بهمن

 : دیپوالد، غر ی نگاهش از قدم ها 
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محسن تو برو، من    ؟یفهمه دشمن داره؟ اگر گرفتنش چ  ینم_

 . دهی آخر منو دق م کهیمرت نیهستم. ا

 کی  ی گشت. رو  اریال مه را دور محوطه چرخاند و دنب  نگاهش

رنگ نشسته و دستانش را ستون سرش قرار داده    دیسف  مکتین

وضع بد و   نیبه ا  یبود، اما راض  نیخشمگ  اریبود. از دستش بس

 هم نبود. شانشیپر

نشست و همان طور که به رفت و  مکتین ی کنارش رو یآرام به

 کرد، گفت:  یآمد مردم نگاه م 

 نه؟  ،ی دوست دار یلیماهور رو خ_

  ش یبه صورت متفکر و اخمو  یو نگاه   دیبه سمتش چرخ  ار یمه

 انداخت.

  ؟ی هست  یمنه. تو ک یآدم زندگ نی تر زیماهور عز_

حق داشت از رابطه اشان    ار ینگاهش را به آسمان دوخت. مه  پوالد

 ود. با خبر ش

 م؟یمن ک  یدرک کن یکه بتون ی اونقدر بزرگ شد_

[۲۸.۱۰.۲۰ ۱۲:۰۰ ] 
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گذشته و نبود پدر    ی دانست چرا، اما ناخودآگاه به سال ها  ینم

  ک ی  ی اش را برا  یدرون  ی خواست عقده ها  یبازگشت. دلش م 

به نظر آشنا م  بهیغر ب  د، یرس   یکه  ماهور و   ی ماریآشکار کند. 

 ریپذ  ب یو آس  فیروحش را ضع  گران،ید  ی گرانه    خ یتوب   ی نگاه ها

 کرده بود. 

 و با بغض گفت:  دیسمت پوالد چرخ به

شما    یدونم گند زدم، ول  ی خودم م  ؟یزن  ی تو هم بهم طعنه م_

فهمم داره    ی! چند روزه نم هیمن چ   ی ماهور برا  د یدون  یکه نم

  ی خونه از خستگ   ادیهم م   یو وقت  رونهیکنه که همش ب   ی م  کاریچ

خشه یم  هوشیب آسا  وقت  یلی.  است.  وابسته  ماهور   دمید  یبه 

 شدم.   وونهیکرد که دلش براش تنگ شده، د یم هیگر شبید

ماهور ناراحت    ی خانواده    ی ها  یقرار  ی ب  دن یاز شن  یکه کم  پوالد

و به چشمان پف کرده و قرمز   دیچرخ  اریشده بود، به سمت مه 

  ره یو درشت گنجشکش بود، خ  دهیگر چشمان کش  یاو که تداع

 شد. 
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بو    شی به زندگ  کمیاونم حق داره که    یفهمم، ول  یم_ رنگ و 

 بده.  

انداخت و همانطور که کف هر دو دستش    نییسرش را پا  اریمه

قرارش   یب  ی تا آن ها را از اشک ها  دیکش   یچشمانش م  ی را، رو

 ، زمزمه کرد:پاک کند

 کنم...  یحس م_

چشمانش را به سمت پوالد   ه،ی کرد اما بعد از چند ثان   دیترد  یکم

 کشاند و ادامه داد:

 درسته؟ ،ییکنم تو اون رنگ و بو یحس م_

نشست    مکتین   ی جا خورد. صاف رو  اریصراحت مه   نیاز ا  پوالد

 شد.  ره یو شکست خورده اش خ نیو به چشمان غمگ

 آره؟  ،یدون  یکنن م یکه همه تصور م یاز اون شتریتو ب_

 زمزمه کرد: یهم صاف نشست و با لبخند تلخ اریمه

  ی هر روز و هر شب، نگاهت به برادرت باشه و نفهم  شهیمگه م_

 تو دلشه؟ ی چه درد 

 ! ی جسم ماهور خبر دار  تیپس از وضع_



~ 596 ~ 
 

  ی ترسم اگر بپرسم ناراحت بشه ول  یدونم، چون م   ینم  قیدق_

 متوجه شدم متفاوته. دمید بدنش رو که

[۲۸.۱۰.۲۰ ۱۲:۰۰ ] 
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پسر که در ظاهر رفتار   نیبا خبر بود. ا  زیاز همه چ  اری مه  پس

خط    ش یها و سوال ها  ی کنجکاو  ی داشت، رو  ی نپخته و نادرست

 بود تا برادرش را معذب و ناراحت نکند.    دهیقرمز کش

   ؟یچند وقته خبر دار_

تا شا  یشانیپ   ی را رو  دستش آن    ی درد   دیاش گذاشت  که در 

 آرام شود. یبود، کم   دهیچیپ

ساله که خبر دارم. تو حموم بود و صدام زد تا براش حوله    کی_

داره   دمیبرگشتم د  ی. وقتدیطول کش  کمیکردم،    دایببرم. تا پ

  ن یمن از ب  یول  نمشیکرد که من بب   یپوشه. فکر نم  یلباس م

 .دمیباز، بدنش رو د مهیدر ن
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  ی آمد که کس  یم  شینگاه کرد. کم پ   اریبه مه   نیبا تحس  پوالد

بگ قرار  اش  توجه  مه  نیا  یول  رد،یمورد  رفتار  و    شیبرا  اریکار 

 . د یرس ی ارزشمند به نظر م اریبس

  ی زیتا داداشت فکر کنه تو از چ  ی دی پس سوال هات رو نپرس_

 که ناراحت نشه؟  ی کار رو کرد نیا ؟یخبر نداشت

پوالد تکان داد، لبخند   ی حرف ها  دییتا  ی سرش را به نشانه    یوقت

 زد.  یمهربان

 برات!  رهیم  یکه ماهور م ستین  یپس الک_

 شد.   یپوالد، دوباره چشمانش اشک ی جمله  دنیشن با

 بشه...  شیزیکشتم. اگر چ یآره من داشتم داداشم رو م_

که باعث    ی جمله ا  افتنیادامه    ی خشن و بم پوالد، اجازه    ی صدا

 تصور کند، نداد.    ی ماریب  نیماهورش را شکست خورده در ا  شدیم

. هنوز  دمیم  لتونیفکرش رو هم نکن. ماهور رو سالم تحو  یحت_

 یعنیقول پوالد    یفهم  یکه بگذره، م  کمی  یول  ی شناس  یمنو نم

 !یچ
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برادرش   یکه در زندگ  ی در قلبش جوانه زد. مرد  ی قیعم  حس

که آرامش    دیرس   یحضور داشت، آنقدر محکم و مسلط به نظر م

ماهور را   یکرد. او داشت قول بازگشت سالمت  قیرا به قلبش تزر

قصد دور کردن او از خانواده   ی عنی  نیداد. ا  یبه خانواده اش م 

 اش را نداشت. 

 د؟ یرو دوست دار گهیتو و ماهور هم د_

 زد. ی دشخنیداد و ن هیتک یبه صندل پوالد

شما کم بشه بچه! من    ی از خانواده    یکس  ستیقرار ن  یآره، ول_

 دزدم و در عوض...  یگاه اون خانواده رو نم هیتک

 شد و ادامه داد:  رهیخ  اریمه یچشمان سرتق و وحش به

 یرو هم بهش اضافه کنم. مرد خوش اخالق  گهید   یکیخوام    یم_

  ی کنم مثل ماهور مهربون باشم! قبولم م   یم  یسع  یول  ستم،ین

 د؟ یکن

[۲۸.۱۰.۲۰ ۱۲:۰۰ ] 
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با    اریمه بود  گرفته  جبهه  ماهور  دادن  دست  از  مقابل  در  که 

 سوال پوالد، متعجب به او نگاه کرد.   دنیشن

 من برات مهمه؟   دییاآلن تا _

  یکه چقدر برا   دیفهم  یم  دیداشت. با  یبه دلگرم  ازیپسر ن  نیا

مهم است. پوالد متوجه شد که او دوست دارد   گرانیماهور و د

تصم گرفتن  خانوادگ  ماتیدر  ها  یمهم  نظر  بزرگ   شیاشان، 

  ار یبه مه  شیاعتماد به نفس را با حرف ها نیشمرده شود، پس ا

 القا کرد.

کنه   یکه ماهور بهش افتخار م یهست  یالبته که مهمه! تو کس_

 ! رم یتو رو بگ  دییخواد اول تا  یو از نظر منم حق داره، پس دلم م 

 و گفت:  ستیبه پوالد نگر دیترد با

  رون؟یب ی ریم  مونیکنم، از زندگ یاگه االن بگم قبول نم یعنی_

ول  ینم_ عاشقشم،  کنم چون  ترک  رو  ماهور    ی م   یسع  یتونم 

 کنم که خودم رو بهت ثابت کنم. 

ز  از که    یی بایلبخند  چرا  آمد،  خوشش  نشست،  لبانش  بر  که 

 دلش داشت. زیعز  ی به لبخند ها یب یشباهت عج
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 کینه کوچ  یکه خانواده امون رو بزرگ تر کن  ی دیاگر قول م_

 تر، قبوله! 

 گرفت.  اریخنده از جا برخاست و دستش را به سمت مه با

از خودم دور شدم. من رو   ی ادیکنم ز  یپررو نشو! حس م  گهید_

 چه به آروم حرف زدن آخه؟ 

 پوالد گذاشت و از جا برخاست.   ی دست بلند شده    ی را رو  دستش

 مگه نه؟  شه،ی ماهور خوب م_

شه. نگران نباش! در ضمن، هر دفعه رفتم   یالبته که خوب م_

  ش؟ی ن یبب ی خوا یگرفت. م  یسراغ تو رو م ششیپ

   ند؟ی توانست برادرش را بب  ی م  شد. واقعا  رهیبه پوالد خ  جانیه   با

 .  نمشی ترکه. دوست دارم زودتر بب یدلم داره م شه؟یواقعا م_

ج  دست درون  را  سمت   بیراستش  به  و  کرد  فرو  شلوارش 

 رفت.  مارستانیب

رو که ممکنه   ییزایو چ  ینکن  هیمراقب باش گر  یول  شه،یآره م_

 . ی زده اش کنه، نگ جانیه

 باشه مراقبم. _
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 به در زد و وارد شد. ی رفتند. ضربه ا یبه سمت اتاق عل  اریمه  با

 ؟یعل_

 ؟یینجایتو هنوز ا_

 اشاره کرد و گفت:  اریتوجه به سوالش، به مه  یب

 ببرش اونجا.  قهیچند دق  ای. ب نتش یخواست بب یماهور م_

 ی مرد معنا  نی خود زد. ا  یشانیبه پ  یمحکم  یلیبا حرص س  یعل

 د؟یفهم یممنوع مالقات بودن را نم

گ_ عجب  مرت  ی ر یخدا  دق  ینم  کهیکردم.  بار   هی  ی ا  قهی تونم 

هم بده. دو سه روز    ماریخود ب  ی . براوی  یس  یبفرستم س  یمالقات

 بذار تا مرخص شه.  گریج ی دندون رو

 . ست ین  شتریب قهی امروز رو خفه شو لطفا! چند دق_

مرد که    نیکرد. ا  یقلدرانه اش نگاه م  ی با تعجب به کار ها  اریمه

  ک یاکنون مقابل    د،یرس   یبه نظر م  ی منطق  شی پ  قه یتا چند دق
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کرد    ی م  ی بود و گردن کلفت  ستادهیپزشک معروف و متشخص ا

 ماهور برود. دنیبه د اری تا اجازه دهد مه

دندان شکن پوالد زد.   ی به حرص خوردن ها و جواب ها  ی لبخند

دقت عل  قهی نها دو  از   ی گذشت که  را  پوالد  با  بحث کردن  توان 

 را به سمت اتاق ماهور برد.  اریدست داد و مه

  ی م دایزده نشه وگرنه دوباره مشکل پ جانیمراقب باش اصال ه_

 کنه. 

که خود    ی با برادر  داری. ددیکوب  یم  شهیمحکم تر از هم  قلبش

 کرد.  یم شانیشدنش بود، او را خجالت زده و پر ماریباعث ب

شده بود، نگاه کرد تا    دهیکه مرتب و با فاصله چ  یی تخت ها  به

ب را  در  ابدیماهور  انگار  و  بود  به سقف دوخته شده  . چشمانش 

  جانیکرد. بغض داشت اما ه  یو درشت ذهنش شنا م   زیافکار ر

چه   شیدانست که اشک ها  یبرادرش ضرر داشت و خوب م  ی برا

م  ییبال ماهور  سر  لبخند  یبر  پس  به    لببه    ی آورد،  و  نشاند 

 سمتش رفت. 

 داداش؟ _

[۲۸.۱۰.۲۰ ۲۱:۰۲ ] 
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نگاه  ار،یمه  ی صدا  دنیشن   با و  به چپ چرخاند  را  به    یسرش 

 چشمان ملتهب و سرخ شده اش انداخت.

   ؟ی بال رو به سر چشمات آورد نیمگه من مُردم که ا ار؟یمه_

به غم و اندوه، امان    زانش،یماهور در قلب عز  ی ها   یمهربان   مگر

را بشنود تا    زشیبود لحن محبت آم   یداد؟ کاف  ی کردن م  ی زندگ

 ها و ترس ها فرو کند.  یمغزش، دشنه برداشته و در قلب ناراحت

 ش؟  منم خوبم. دادا ،ی االن که بهتر_

ماسک به گوش    ریکه از ز  ی خفه ا  ی زد و با صدا  ینی دلنش  لبخند

 پاسخ داد:  د،ی رس یم

 جان داداش؟  _

  یماهور را گرفت و به صورتش چسباند. انگشتانش را به نرم   دست

نوازش    نیرا با ا  شیداد و سلول ها  یحرکت م  اریپوست مه  ی رو

 کرد. یها مست م 

ببخش  شهیم_ که    ؟یمنو  بود  شده  تنگ  برات  دلمون  فقط 

بود. ک   ی نجوریا تو   یرفتار کردم وگرنه همش چرت و پرت  از 
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.  میکن   یتا راحت زندگ  ی ما کرد  ی امانت دار تر؟ خودت رو فدا

 . رینگ ی حرفام رو جد

  ار یروشن و خوش حالت مه  ی کرد و دستش را درون موها   یاخم

 فرو کرد.

کردم. خ_ اشتباه  مه  یلیمنم  دارم  ااریدوستون  وقت   چیه  نوی! 

 چند وقت...   نیفراموش نکن. راستش ا

 زد و نگذاشت جمله اش را ادامه دهد. ی لبخند معنا دار اریمه

  یهمه قلدر   ی چرخه و برا  یم  رونیاومدنات داره اون ب  رید  لیدل_

مامان رو نگرفته، وگرنه به    ی   قه یاومده، فقط    ی کنه. از وقت  یم

 داده. اسمش پوالد بود آره؟  ریهمه گ

مه  ماهور به  شده  گرد  هم  اریبا چشمان  دوخت.  از    شهیچشم 

با پوالد م   ت یچون از حساس  د،یترس  یآشکار کردن رابطه اش 

او    یعنیداشت؟    ییحرف ها چه معنا  نیآگاه بود، اما ا   اریمه  ی ها

  ی در باره اش نظر م   نی ام و متگونه آر  نیاز پوالد خبر دارد و ا

 دهد؟

[۲۹.۱۰.۲۰ ۱۲:۲۰ ] 
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و برادر مرد شده اش را    زدیتخت برخ  ی خواست از رو  یم  دلش

  انیرا م   ار یتوانست، پس فقط دست مه  یبه آغوش بکشد اما نم

 انگشتانش گرفت و با عشق و محبت فشرد.

 !  ار یممنونم مه_

با ماهور، او را سرزنده و شاد کرده بود.    قهیدق  چند حرف زدن 

  ی. دلش مدید کلیه  ی پوالد را در حال حرف زدن با دو مرد قو

را با او بگذراند اما نگران آسا و مادرش بود.    ی شتریخواست وقت ب

  ی شادش را به آن ها م  ی هاخبر حال خوب ماهور و خنده    دیبا

لبخند هنگام صحبت کردن   برادرشذوق    ی ادآوریبا    ی رساند. 

 رفت.   مارستانیب ی پوالد زد و به سمت محوطه  ی درباره 

. اوضاع، جالب  افتیمهراب و پسرانش    ی حلقه    انیرا م  مادرش

 . دی رس یبه نظر نم

 د؟ی کن یم ی ازش طرفدار یچرا ه ه؟یپسره ک نیعمه، ا_

آرام  ار یمه ا  یبه  مادرش  به کمرش   ستادیپشت  را  اش  شانه  و 

 یکرد، ماهور به آرام  یبحث م  یبا کس  یدر کودک  یچسباند. وقت 

  ن یا  اری شد و حاال مه  یگاهش م   هیو تک  ستادیا  ی پشت کمرش م
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دخالت نخواهد کرد اما    یعنی  نیکرد. ا  یمادرش م  ی کار را برا

سپر    نه یل همه سو در مقاب  ستادهیاگر الزم باشد، پشت مادرش ا

 کند.  یم

زد و بعد به   اری کار مه  نیبه ا  ی قبل از پاسخ دادن، لبخند  ماهرخ

 صورت طلبکار مهراب نگاه کرد. 

   ؟یکن  یبه من نگاه م ی نجوریبله داداش؟ چرا ا_

 اشاره کرد و گفت:  اری با خشم به سام مهراب

کنه    یشده؟ حمله م  زیبرات عز  نقدریکه ا  هیپسره ک  نیا  گمیم_

 د یکه با هم بر  یکن  یبه پسر من، اونوقت تو با لبخند صداش م

 دکتر ماهور؟ شیپ

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو ی تا کی ماهرخ

 نجایا  یاول اون حمله کرد به پوالد. وقت  یمنه ول  زیعز  اریسام_

آشنا    یعنیکه با ماهور مالقات کنه،    دمیحضور داره و من اجازه م

 ست. 

 نبود.  یعیحال اون پسر طب ه؟یخب ک_
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  ی زندگ  شیخواست پسرش با ترس آشکار شدن راز ها  ینم  دلش

باشد.    ی هر مادر  ی توانست آرزو  ی بود که م  ی کند. ماهور فرزند 

بود تا   دهیبه دوش کش  یسالگ  ۱۷را از    یکه تمام بار زندگ  یکس

برادر   و  باردار  زندگ  میتیمادر  راحت  اش،  اکنون    یشده  کنند. 

 پسرش بود! ی ن جبران کردن کار هازما

[۲۹.۱۰.۲۰ ۱۲:۲۱ ] 
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شد و کلماتش را کوبنده    رهیتحکم به چشمان منتظر مهراب خ  با

 و مسلط به زبان آورد. 

  یبود. مگه م   زش ی نبود چون نگران حال عز  یعی حالت هاش طب_

 ! ؟ینرمال رفتار کن ش یضیو موقع مر یباش  یشه عاشق کس

رفت و دهانش از تعجب باز شد.    ن یمهراب کم کم از ب  ی ها  اخم

ماهرخ از  یبانی سمت و پشت کی باورِ همجنس باز بودن ماهور از  

و سامان    اریخشک کرده بود. سام  شیاو را بر سر جا  گر،یسمت د

پنهان   ی ادیز  یانداختند که در آن، حرف ها  گریکدیبه    ینگاه

 فیبرجسته و بدن ظر  ی ها  نهیموضوع، س   نیا  دنیشده بود. با شن 

نگران  یماهور در ذهنشان نقش م با  به ماهرخ    یبست. مهربان 
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  ی فکرش را م  یتند و ب  ی کرد. مهراب و عکس العمل ها  ینگاه م

 ی به روز   ی مادر زخم خورده را بشکند؟ وا  نیشناخت. مبادا دل ا

تن ماهرخ بزند، بدون شک  ی به پاره   یحرف نا مربوط  ی که کس

بود رفتار مهراب و   دواریاش حذف خواهد کرد. ام  یاو را از زندگ

 اشان ناقص نشود.   یمناسب باشد تا جمع خانوادگ گرانید

من   ی که تو چشما  ی آبرو شد  یب   نقدریماهور همجنس بازه؟ ا_

   ؟یزنیبودن پسرت حرف م ی و با افتخار از کو*ن ی کن  ینگاه م

تکان داد. افسانه با حرص    نیسرش را به طرف   با تاسف  مهربان 

اما    اورد،یبه بار ن  یخراب  نیاز ا  شی تا ب  دیشوهرش را کش  ی بازو

و پر حرص ماهرخ، دستش    نیتوجه به چشمان خشمگ  یمهراب ب

 گرفت و ادامه داد: مارستانیرا به سمت ب 

خانواده امون نچسبونه!    یشونیپ   ی ننگ رو رو   نی و ا  رهیکاش بم_

 کرد.  یبود تا همونجا تموم م  دهیبه دادش نرس یکاش کس

  ی اش از مردن ماهور سخن م   ییراست شد. دا  اریبه تن مه  مو

مه تنها  نه  مهراب چشم    ار،یگفت؟  به  غم  و  بُهت  با  بلکه همه 

 جرئت نگاه کردن به ماهرخ را نداشت.   یدوخته بودند. کس 
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مادرش انداخت و خواست به سمت    به لرزش بدن  ینگاه  اریمه

که به گونه    یمحکم   یلیس  ی لحظه، صدا  ک یمهراب برود اما در  

 پخش شد.  مارستانی ب ی مهراب خورد، در محوطه  ی 

[۲۹.۱۰.۲۰ ۱۲:۲۱ ] 
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بود،   ستادهیبا خشم و بهت، به صورت ماهرخ که مقابلش ا  مهراب

 نگاه کرد.  

  ؟ی منو زد_

مگه ماهرخ    ؟یکن  یپسر من رو همجنس باز صدا م   یبه چه حق_

  ؟یزن  یمرده که تو صورتش از مرگ جگر گوشه اش حرف م

اش    یقرمز شده از خشم و ناراحت  یگونه    ی رو  ی ها به آرام  اشک

 شد.  ینم  افتی یضعف و سست شیاما در صدا د،یلغز یم

 یکار م  ی که پسر من تو باربر  یموقع  ؟یزن  یتو از آبرو حرف م_

  ی قال  ضشیقلب مر  نیکه تو زمستون با ا  یموقع  ؟ی کرد کجا بود

اآلن    ؟ی کنه، کجا بود  ر یشست تا شکم ما رو س  ی مردم رو م  ی ها

  یپس پسرا  ؟ی زحمت کش من شد کو*ن  ی بچه    ؟ی برادر شد
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پوست    ودمن شده ب  ی بچه    یهستن؟ وقت   یخوش گذرون تو چ

  ا ی تالیا  می با خانواده ام رفت  ی گفت  ی و استخون، تو گردنتو دراز کرد

. ماهور افتخار منه! خدا دیشما هم امتحان کن   م،یخرچنگ خورد

 نداد، جز به خودم.  ی نجوریکس فرزند ا چیبه ه

ملتهب و دردناک بود   ، یلیس  ی شدت ضربه  دستش که از    کف

انگشتر   را مقابل چشمانش گرفت و به صورت مهراب که طرح 

 گونه اش نقش انداخته بود، اشاره کرد.  ی ماهرخ رو

که   ی درد  نیگذاشتم. ا  ادگاریصورتت    ی انگشترم رو، رو  ی جا_

بمونه به پسر  ادمیخودم برداشتم تا    ی تو دستم هست رو هم برا

گفت تا  همجن   یمن  باز!  کث  هیبمونم    ادمیس  ب   فیخوک    ی و 

 بمونه...  اااادمیکردم. تا  یفرهنگ رو تا االن داداش صدا م

 و با بغض ادامه داد: دیخود کوب ی   نهی به س  یمشت

ماهورِ من،   یول  ی مرگ کرد ی من آرزو  ضیمر یبچه  ی که برا_

 بچه هاتون بود. ی سنگ صبور همه 

کلمه    یم  مهراب باز،    ی دانست  و    نیتوه  کیهمجنس  بزرگ 

دانست    یاز آن استفاده کرد بود. م  نیهم  ی است، برا  ینابخشودن

دردانه اش    ی جان ماهرخ به فرزندانش وصل است و باز هم برا
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پدرشان    ی هم از حرف ها  اریمرگ کرده بود. سامان و سام  ی آرزو 

و عمه اشان   رخواستند وسط بحث پد   یبودند، اما نم  نیخشمگ

حال ماهرخ نگران شده بود، اما    دن ی. افسانه از دندیبگو  ی زیچ

 خنجر زدن ها را تمام کند.  نیمهراب انگار قصد نداشت ا

شدم. حاال   زتیهمه چ یمنه که پشت و پناه اون پسر ب ریتقص_

 جلو مردم سرم رو بلند کنم؟   ی چه طور

رو و فراموش کن . بمیندار  ازی! ما به بودنت نیبرو عوض  نجایاز ا_

وسط وجود داشته. خواستم سرمو بذارم رو    نیهم ا   یکه ماهرخ

 ح یکه ترج  یفی خوک کث  ک یتو    یات و از درد بچم بگم ول  نهیس

بمونه! احسان   ادت ی. مهراب امروز رو  یاز ماهور من دور باش  دمیم

تونه    یسرش آورد که هنوز هم نم  ییخدا بال  یبچم کرد، ول  تیاذ

چون خدا    ،ی ری گ  یحرف هات رو م  نیاب ادرست راه بره. جو

 ماهور منو داره!  ی هوا یلیخ

به سمت مهربان که سرش را در آغوش آرش پنهان کرده    بعد

 و گفت:  دیچرخ خت،یر یبود و اشک م

حاللت   ،ی حرف زد  فیخوک کث  نیا  شیمن پ  ی اگر از درد بچه  _

 کنم!  ینم
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که راه را اشتباه    دیآخر ماهرخ، فهم  یجمله    دن یبا شن  مهراب

بردن به مشکالت   یپ  ی خود را برا  گاه یآمده و با آن حرف ها، جا

 ماهرخ از دست داده است. با بهت به مهربان نگاه کرد و گفت: 

 ؟یبگ  دیرو نبا یچ_

 تاسف تکان داد و لب زد: ی سرش را به نشانه  مهربان

 مهراب!  ی خراب کرد_

گرفت    مارستانیب  یانگشت اشاره اش را به سمت خروج  ماهرخ

 و گفت: 

نذار. االن هم   م،یکه من و بچه هام حضور دار  ییجا  گهید_ پا 

 پس راهت رو بکش و برو!  ست،یبه بودنت ن  ی ازین

ر زد، پس مچ دست  و درست را کنا  یهم خشم، رفتار منطق  باز

مشتش گرفت و فشرد. به صورت جمع شده از    انیماهرخ را م 

 :دیشد و غر رهیدردش خ

 آخخ...   ی نجوریبه خاطر اون فاسد نجس با من ا _
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مهراب قرار گرفته بودند که    ی دست دراز  نیآنقدر در بهت ا  همه

کس متوجه جلو آمدن پوالد نشد. مشت دستان مهراب را   چیه

 به عقب هل داد.   یانگشتان قدرتمندش فشرد و اندک انیم

  ذارم یو م  دارمی رو نگه م  دتیسف  ی ها  قه یبرو عقب! احترام شق _

 . یگم کن نجا یگورت رو از ا 

خشمگ  اریسام پدر  سمت  به  سامان  او    نشانیو  از  تا  رفتند 

 محافظت کنند، اما باز هم محسن و بهمن مانع شدند. 

 خودشون حل کنن.  دیبذار_

  ک ی پوالد را تحر  ی شده    فیمهراب، اعصاب ضع  نیخشمگ  ی صدا

 کرد.  یم

. آخه خوب بهت یکن  تیاز خودش و خانواده اش حما  دمیبا_

م  یم رو  تو خرجشون  پس  ا  ی دیرسه!  هار شدن.    ی نجوریکه 

  رشیشده که پسرش ز  یواهر من که نون خور کسخاک بر سر خ

 خوابه.   یم

 ی کرد. انگار چند مجسمه را در محوطه   ینم یکس حرکت  چیه

کرد    یحرکت م  شانینصب کرده بودند. تنها چشم ها  مارستانیب

 و از ماهرخ و پوالد به سمت مهراب و برعکس، در نوسان بود.  
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 . دی چیدر فضا پ ی معنا دار ی خنده  ی بار صدا نیا

داد که مهراب در   ی هشدار بود و نشان م  کیخنده    ی صدا  نیا

زد و  ی کارش را پس خواهد داد. بهمن پوزخند  نیتقاص ا ندهیآ

 گذاشت.  اریسام ی شانه  ی دستش را رو

 چند تا جمله، قبر خودش رو کند.  بابات با _

 شد.   رهیتوجه به صورت قرمز شده اش، به پوالد خ یب و

کرد    کیترسناکش، سرش را به گوش مهراب نزد  ی از خنده    بعد

 که فقط خودش بشنود، گفت:  ی و طور

  ت یاز کار و کاسب  یزیچ  گهیدم که تا دو ماه د  یبهت قول م _

ماهور باشن تا بهتون    سی کفش ل  دینمونه. اونوقت پسرات با  یباق

نون بدم. فقط دو ماه صبر کن تا کمرت رو بشکونم. شکستن دل  

ک*ون تو و پسرات گذاشتن هنره و منم    یخواهرت هنر نبود ول

 هنرمندم!  هی

[۳۱.۱۰.۲۰ ۱۱:۱۳ ] 
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برا   محسن که  بهمن  به  پوالد    نیا   ی با حرص  از  دعوا،  و  بحث 

م نظر  به  تر  به سمت سام  د،ی رس  ی مشتاق  بعد  و  کرد    ار ینگاه 

 رفت. 

 لطفا پدرت رو ببر تا اوضاع بدتر نشده.  _

با چشمان سرخ که غم و خشم را در خود حل کرده بود،   اریسام

 شد و سرش را تکان داد.   رهیبه محسن خ

و    دیکشعقب    د،یلرز  یپشت پدرش را که از شدت خشم م  از

برد، به عقب برگشت و به    یم   نی همان طور که به سمت ماش

  ار یبرادرش، در آغوش مه  ی ها  نیتوه  نیآخر  دنی ماهرخ که با شن 

 شدنش نمانده بود، نگاه کرد.  هوشیتا ب ی زیجمع شده و چ

  ی فرصت به مالقاتش م   نیدر اول  د یاما با  دیکش یاو خجالت م  از

ا   یآمد و نشان م با   یدعوا و تنش، قصد همراه  نیداد که در 

 پدرش را ندارد. 

مهراب، مهربان به سمت ماهرخ رفت تا    ی از رفتن خانواده    بعد

 و گفت:  دیاو را در آغوش بکشد اما خودش را عقب کش
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وا_ مهربان! همتون  نه  به دردونه    دی ساد یاآلن  توه  ی تا    ن ی من 

. فعال دلم  دینگفت   یچیمرگ کرد و شما ه  ی بچم آرزو  ی کنه. برا

 !  دیبر نجایخواد تنها باشم. از ا یم

دستش را به سمت ماهرخ بلند کرد اما آرش که   ی و زار   هیگر  با

و   د یرا در آغوش کش  ش یبا ماهرخ موافق بود، شانه ها  ی تا حدود

 گفت: 

 .  میایماهرخ! ما بعدا م  ی حق دار_

ا دو پنهان شده بود، ب  قیکه تا کنون با ترس در آغوش شقا  آسا

 .ستادی خودش را به مادرش رساند و کنارش ا

 مامان بمونم.  شیخوام پ ی من م_

را   شیزد و موها  ی با همان چشمان غرق در اشک، لبخند  ماهرخ

 نوازش کرد.

کنار هم    شهیما هم  ی ! خانواده  ی مون  یم  نجای معلومه که هم_

 مونن.  یم



~ 617 ~ 
 

مهربان هم از آن جا رفتند. پوالد که همچنان    ی خانواده    باالخره

به سمت ماهرخ رفت و    د،یرس  ی به نظر م  نیبرافروخته و خشمگ

 که کنارشان بود، نشاند.  یمکتین ی او را رو

 . محسن؟ نجایا دین یبش_

 بلند پاسخ داد: ی همان جا با صدا از

 بله آقا؟ _

 .می! همه گرسنه امیغذا بخور میتا بر اری رو ب نی برو ماش_

[۳۱.۱۰.۲۰ ۱۱:۱۳ ] 

 ۲۱4_پارت#

 : دیشد و نال رهیبا بغض به پوالد خ ماهرخ

که مثل امروز، کوه    ی دیپسرِ من، پر از زخم و درده. بهم قول م _

  ی شه ول  یهمه پشت و پناه م   ی براش؟ ماهور مظلومه، برا  ی باش

بود، فقط    نجایده. اگر امروز ا  ینم   ت یوقت اهم  چیبه خودش ه

وقتا تو گرگ   نجوریکرد. ا  یو بغض م  نییپا  نداختیسرش رو م

 کن!  زیتبچم، دندون  ی بدخواه ها ی باش و برا
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 داریزد که انعکاسش در چشمان ماهرخ پد  ی نیلبخند دلنش   پوالد

  ی به نظر م   یکاف   شیلبخند گرفته بود، برا  نیکه از ا  یشد. آرامش

 والد هم دلش را قرص و محکم کرد.اما جمالت پ دیرس

ا_ نداره ماهرخ خانم! ماهور تمام   گهی که د  نیآخه  قول گرفتن 

شناسم و نه مادرم    ی . من که نه پدرم رو مهیسهم من از زندگ 

جز   به  م  یچ  ک،ی کوچ  ی خانواده    هیرو،  خدا  به    ی از  خوام؟ 

 زخم بزنه بهش؟    یکس  ذارمینظرتون االن که به دستش آوردم، م

ناراحت شده بود، اما محبت    یی تنها  دنی که از شن   نیا  با پوالد 

نهفته در کلماتش، قلب ماهرخ را مملو از شور و شوق کرده بود.  

ماهور زحمت کش و مهربانش سر زده    ی به خانه    ،یعشق واقع

و گو که  قصد کنگر خور  ایبود  انداختن داشت، چرا  لنگر  و  دن 

  ی به نظر نم  ی شدن   ممرد، تما  نیعشق پنهان شده در چشمان ا

 .  دیرس

ا_ نم  نیاز  دارم.  بچه  تا  چهار  منم  بعد  مادر، چون    گمیبه  بگو 

!  یپسر خودم  ،یکه صدام کن  ی با هر اسم  یول  ی ش  تیممکنه اذ

 نخورده.   ی زیکه آسا از صبح چ میاآلنم بلند شو بر

 دست ماهرخ را گرفت و گفت:   ییبایلبخند ز با



~ 619 ~ 
 

 چشم مامان!  _

 یگرید  نی پشت فرمان نشسته بود. محسن و بهمن با ماش  خودش

م آ  ی پشت سرشان حرکت  از  آسا که در   ینگاه  نهیکردند.  به 

 نشسته بود انداخت و گفت:  اریآغوش مه

  م؟یبخور ی دوست دار یآسا؟ چ_

پوالد دوخت و پاسخ  به    نهیخوش رنگ و درشتش را از آ  چشمان

 داد: 

 اون اآلن گرسنه ست!  ؟یداداش ماهور چ _

. در دل هزاران بار از خدا به خاطر دیگنجشکش پر کش  ی برا  دلش

مهراب تشکر کرده بود. اگر    ی ها  نی توه  دنینبودن ماهور و نشن

م  د یشن  یم کار  از  قلب کوچکش  ها  ستادیا  یو  اخم   شیچه؟ 

  ی معصوم آسا، به سخت  ی چهره    دنیدوباره در هم رفت اما با د

 زد و گفت:  ی لبخند

که هنوز گرسنه    میداداشت اآلن غذاش رو خورده. فقط ما هست _

 ه؟ یپاستا چ ی . نظرت درباره میا
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  ی آسا زد و به سمت رستوران  ی زده    جانیه  غیبه ج  یتلخ  لبخند

عروف بود،  م  تشی فی خوش طعم و با ک  ی که به داشتن پاستا ها

 رفت. 

[۰۱.۱۱.۲۰ ۰۱:۲۰ ] 

 ۲۱5_پارت#

مدت، پوالد   نی گذشت. در ا  یشدن ماهور م  ی روز از بستر   سه

  مارستانیآمد تا آن ها را به ب  یم   اریهر روز به دنبال ماهرخ و مه 

 . نندی ماهور را بب مار،ی مالقات با ب  ی ببرد و در ساعت ها

  ه یشد. تنها چند ثان  رهیبوق گذاشت و به خانه خ ی را رو دستش

 ی دستش را برا  جان،یدر را باز کرد و با ه  اریگذشته بود که مه

 پوالد تکان داد. 

خالم بمونه. داره    ش یکنه که پ  ی صبر کن تا مامان، آسا رو راض_

 کنه.   یم هیگر

جذاب    ی گوش خراش آن کوچولو  ی ها  غیج  ی به صدا  ی لبخند

 د. زد و منتظرشان مان
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ب  یهمان بحث بزرگ  یفردا با مهراب در  داشتند،    مارستانیکه 

ماهرخ رفت و آنقدر با او صحبت کرد تا عاقبت    ی مهربان به خانه  

نباشد اما همچنان درباره   نیقول داد که از او و شوهرش دل چرک

مانده بود و قصد بخشش و آرام    یمهراب، در موضع خود باق  ی 

 شدن نداشت. 

م  باالخره و  ماش   اریه ماهرخ  سمت  مانتو  ن یبه    ی آب   ی آمدند. 

  ی ساخته بود. م   بایز  ی فرشته    کی از او    د،یبا شال سف  یآسمان

ها  نشانه  ز  ییتوانست  و  ظرافت  چهره    ییبایاز  در  را   ی ماهور 

 کند.  دایمادرش پ

 سالم._

 . یسالم پسرم. خسته نباش_

 ممنون._

شد و    رهیبه پوالد خ  ،ی هم سوار شد و بعد از احوال پرس  ار یمه

 گفت: 

 شه؟یامروز مرخص م_

 تکان داد.  دییتا ی زد و سرش را به نشانه  ی لبخند
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عل_ به  زدم  اآلن زنگ  م  یاوک  زیگفت همه چ  ،یآره.  و    ی بوده 

 . میاالن مرخصش کن  میتون

 خدا رو شکر._

رس  بعد ب  دن یاز  ها  مارستان،یبه  اصرار  به  توجه  بدون   ی پوالد 

برا هز  ی ماهرخ  حسابدار  نهیپرداخت  به  چه    یها،  هر  تا  رفت 

 جا نجات دهد. نیزودتر گنجشکش را از ا 

[۰۱.۱۱.۲۰ ۰۱:۲۰ ] 

 ۲۱۶_پارت#

از پرداختن مبلغ درخواست شده، به اتاق ماهور رفت. داشت   بعد

خودش   ی کرد تا لباس ها یج مرا از تنش خار مارستان یلباس ب

  ی جذاب و معنا دار  شخندین  ار،یمه  ی بهت زده    ی را بپوشد. صدا

 نشاند.  شی لب ها ی را رو

 ماهور؟ _

رنگش بود،    یطوس   راهنیپ  ی که سرگرم بستن دکمه ها  همانطور

 پاسخ داد:

 جان دلم؟ _
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 اش کرد و گفت:  نهیس ی به قفسه  ی ا اشاره

 ه؟یچ نایا_

اشاره کرده   اریکه مه  ییگرفت و به جا  نییتعجب سرش را پا  با

اش   نه یس  ی که پوالد از قفسه    یگاز  ی جا  دنیبود، نگاه کرد. با د

کبود از  اکنون  و  زرد  ،ی گرفته  نگاه    لیتبد  ی به  بود،  شده 

 به پوالد انداخت. یو با نمک نیخشمگ

 نوار قلبه. ی دستگاه ها  ی . جاستین  یچیه_

   ؟یمطمئن_

 ه؟یک  شی آسا پ ی. راستمزیآره عز_

 ماهور بود، پاسخ داد: لیکه در حال جمع کردن وسا ماهرخ

 ! ششی پ ی مهربانه. منتظره که بر شیپ_

تکان داد و به سمت پوالد که با لبخند    دییتا  ی را به نشانه    سرش

 شده بود، رفت.  رهیآن ها خ ی به تکاپو

 کرد و گفت:   کی را به گوش پوالد نزد سرش

  ومدن یکه هنوز ن   ده یآخه بع  ؟یدار  ی خبر  مییدا  ی از خانواده  _

 افتاده.   یاتفاق هیکنم   ی. حس م دنمید
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با خبر شود    شی خواست که ماهور از بحث سه روز پ  ینم  دلش

محکم و مسلط ماهرخ، حواس همه را به خود جمع    ی اما صدا

 کرد.

دلخورن. حاال مگه مهمه  نیهم ی من با مهراب بحث کردم، برا_

 ان؟ی که ب

 ؟یچرا آخه؟ سر چ _

 . میکن   یحاال بعدا صحبت م_

[۰۱.۱۱.۲۰ ۰۱:۲۰ ] 

  ۲۱۷_پارت#

 با لبخند وارد اتاق شد.  یکه عل  دیبگو ی زیخواست چ ماهور

 !  یمراقب خودت باش  دیبا یلی. خی از دست ما راحت شد گهید_

آن نوشته شده بود را به    ی رو  ، یراقبتکه تمام نکات م  ی ا  برگه

 دست ماهور داد. 

و    یبدن  دیشد  ی ها  ت یزده شدن، فعال  جانیه  ن، یورزش سنگ_

وقت تا  برات ممنوعه!  اضطراب،  و  بتون  یاسترس   ه یبرات    می که 

 . یمحتاط باش  یلیخ دیبا م،ی کن دایقلب پ
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آخرش، با تعجب و بهت به سمت پوالد   ی جمله    دنیبا شن  ماهور

 . دیچرخ

 قلب؟ _

  ش یبرگرداند که شانه ها  یرا به سمت عل  نشینگاه خشمگ  پوالد،

زد و پاسخ    یباال انداخت. لبخند آرام  ،ی خبر  یب   ی را به نشانه  

 داد: 

 . ی انجام بد وندیعمل پ  دیآره. با_

 تخت نشست.   ی سرش را تکان داد و لبه   یناراحت با

 با دارو کنترلش کنم؟  شدیوضعش خرابه؟ نم نقدریا_

 به سمتش رفت و پاسخ داد: تیبا جد یبار عل نیا

که حالت بد شد و منتقلت    ی شانس آورد  یلیماهور، درواقع خ_

ب اگر نممارستانیکردن   ،ی داد  ی ادامه م  ی و همونطور  ی ومدی. 

و   سکته  لحظه  هر  بود  من  یکن  یقلب   ستیا  یحت  ا یممکن   .

 . رهیم شی پ یملت به خوب مطمئنم که ع

و جذابش پنهان کرد   نیریاش را پشت لبخند ش  یبار ناراحت  نیا

 و از جا برخاست.



~ 626 ~ 
 

 .  دیدیزحمت کش یلیمدت. خ نیممنونم بابت ا_

را نوازش  ی ا ننده ی چهره اش بامزه شده بود که چشم هر ب آنقدر

 داد.  یم

اگه همه    شهیپسر! هم  نیآفر_ نوشتم رو   ییزایچ  ی بخند.  که 

 . ادینم  شیپ یمشکل ، یکن تیرعا

تا    دیکوب   یعل  ی شانه    ی از پشت انگشت اشاره اش را رو  پوالد

 توجهش را به سمت خود جلب کند. 

 ی دارد، کم  دادیکرد پوالد قصد دعوا و داد و ب  ی که فکر م   یعل

 عقب رفت تا از خودش محافظت کند. 

 دونستم خبر نداره!   یواال به خدا نم ه؟یچ_

را از   ش یو به سمتش رفت. دست ها  د یبلند خند  ی با صدا  پوالد

 . دیرا در آغوش کش یدو طرف باز کرد و عل

 پسر. ی کردم، حالل کن! ممنونم که تحمل کرد تتیاذ یلیخ_

[۰۱.۱۱.۲۰ ۰۱:۲۰ ] 

 ۲۱۸_پارت#
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بود، برداشت و به   زش یم  ی که رو  ی پرونده ا  ی را از رو  چشمانش

 شد.  رهیبود، خ ستادهیا اوشیکه کنار س  ی پسر

 بود؟ یاسمت چ_

 احسان. _

کج به نظر    یکه کم  شیرا تکان داد و از جا برخاست. به پا  سرش

 اشاره کرد و گفت:  د،ی رس یم

 شده؟  ی نجور یچرا پات ا _

  ش یبود، پا  دهی که ماهور را دزد  ی نگاه کرد. روز  نییبه پا  نهی ک  با

ها  ریز فشار  اثر  بر  و  افتاده  م  ییبدنش  وارد  آن  به  شد،    یکه 

 ی کج شدن را برا  نیبعد از خوب شدنش هم، ا  یشکسته بود. حت 

 احسان به ارمغان آورده بود. 

 ی نجوریشکست و اآلن هم ا  ی دورم. پام بدجور  ختن یچند نفر ر_

 جوش خورده.

اشاره   اوشیسرش را تکان داد و به س  ،یبا تاسف مصنوع  سروش

 رد.ک
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  یلیبه سرت آوردن، خ  ییبهم گفت که چه بال  اوشیس   یوقت_

 ناراحت شدم و... 

از سروش کم نداشت،    ی زیو نجاست چ  یکه از حرامزادگ  احسان

 از مبل ها رفت.   یکیزد و به سمت  ی پوزخند

چون   ،ی که اصال هم ناراحت نشد  میدون  یهم تو و هم من م_

 . نجامی زنم به خاطر همون اتفاقه که من اآلن ا یحدس م

او هم به سمت مبل ها رفت و    ی بلند  ی قهقهه    اوشیس زد و 

 از آن ها نشست.  یکی ی رو

 هان؟! ،ی ر یچالقت رو بگ ی انتقام پا ی خوا ی ! نکنه نمقایدق_

 :دیشد و غر ره یخشم به چشمانش خ با

 کنم.  کاریچ  دیبا  دیخوام. بگ  ی معلومه که م_

  ی اش نشست و به چهره    یراحت  ی صندل  ی رو  شخندیبا ن   سروش

 شد.  رهیاحسان، خ ی برافروخته 

 ؟ یشناس یپوالد پارسا رو م_

  ی نام   نیکرد، اما تاکنون چن  نییاطالعات ذهنش را باال و پا  یکم

 بود.    دهیرا نشن
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 . دم یرو نشن یاسم نیهست؟ تا حاال همچ یک_

مقابلش    ز یم  ی قطعه عکس را رو  کیمعنادار،    شخند یهمان ن  با

 شد. رهیانداخت و با دقت به عکس العمل احسان خ

ز  با که  به صورت خودش  و  برداشت  را  کفش   ریتعجب عکس 

شد،    ی اش را خراب کرده بود، داشت له م  ی که زندگ  ی همان مرد

سروش در   ی   نه یآرام و پر از ک   ی زمزمه    ی چشم دوخت. صدا

پ  قرمز   د یچیگوشش  از خشم  ها و صورتش  باعث شد گوش  و 

 شود.

من و دشمن    یمیمرد اسمش پوالد پارسا ست. دشمن قد  نیا_

 تو! دیجد

[۰۲.۱۱.۲۰ ۰۱:4۳ ] 

 ۲۱۹_پارت#

خانه متوقف شد، با ذوق در را باز کرد   ی پوالد جلو نی ماش یوقت

  دنیکرد اما از د   یمسه روز، با همه مالقات    نی. در ادیپر  رونیو ب

 آسا محروم مانده بود. 
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  ی ها  غیج  ی تا صدا   د یطول کش  ه یزدن زنگ در، تنها چند ثان  با

 .  چدیزده اش در گوش ماهور بپ جانیه

به پسرش که منتظر باز شدن در بود، انداخت و به    ینگاه   ماهرخ

 .  دیسمت پوالد چرخ 

 . گهیتو د میبر ا یب ؟یکن   ینگاه م ی سادیچرا وا_

زندگ  ن یاول  ی برا   پوالد در  چاشن  یبار  و  طعم  با  داشت    ی اش، 

که محل بزرگ شدن    ی شد. وارد شدن به خانه ا  یخجالت آشنا م

 یاشت اما کمجوجه گنجشکش بود را دوست د  افتنیو پرورش  

و   دی. دستش را پشت گردنش کشدیرس  یخجالت زده به نظر م

 گفت: 

 برم شرکت و...   دی. باامی یمن نم گهینه د_

خانواده اش    دیعضو جد  نیا   ی قلبش را به رو  ی که در ها  اریمه

که ماهرخ    نی زد و قبل از ا  ی ز یآم  طنتیباز کرده بود، لبخند ش 

 کرد. کی سرش را به گوش پوالد نزد د،یبگو ی زیچ

خجالت   یکنم ول  یاگه اآلن بهم بگن که آسمون سبزه، باور م_

 تو رو نه!  دنیکش



~ 631 ~ 
 

پنهان شده در پشتشان    ی چفت شده که خنده    ی اخم و لب ها  با

 شد.   رهیخ اریکردند، به مه یمهار م  یرا به سخت

 .  یهمون داداش سرتقت هست  یبرو تو بچه پررو. کپ_

  ن یریبحث بامزه و ش   ی تمام کننده    شهیماهرخ، مثل هم  ی صدا

 و پوالد بود. اریمه

ا_ انقد    یتو هم هست، پس سع  ی خونه    گهی د  نجایپوالد؟  کن 

 . یمعذب نباش 

 و ماهرخ به سمت خانه رفت.   اریرا تکان داد و با مه  سرش

 چشم!_

خودش را به ماهور رساند    غیخانه که باز شد، آسا با ذوق و ج  در

و    دیرا در آغوش کش  شیکوتاه بود، زانوها  اریو چون قدش بس

 آن ها نشاند.  ی و بدون فاصله، رو عیرا سر شیبوسه ها

 . دیبا ذوق خم شد و جسم کوچکش را در آغوش کش ماهور

ازدلمیعز_ بود که حت   نقدری.  برات تنگ شده    یتون  ینم  یدلم 

 .  ی تصورش رو بکن
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ها  آسا لب  ناز،  به   ی با  و  گرفت  کوچکش  انگشتان  با  را  ماهور 

توجه به صورت خندان و دردمند ماهور،    ی. بدی سمت جلو کش

 نشاند.   شی لب ها ی را رو ییمحکم و پر سر و صدا ی بوسه 

 کردم. هیگر  یلیمن خ ،ی داداش تو که نبود_

خشن و خاص تو برم! پرنسس    ی بوس ها   نیمن قربون ا  یلها   ی ا_

 کنه.   هیگر  دیمن که نبا

کرد.    یخاصش نگاه م   ی به آسا و بوسه    ی بیبا حالت عج  پوالد

 زد و گفت:   ی پوزخند اریمه

عادت    ی دو تا قراره امروز حالمون رو به هم بزنن. مجبور  نیا_

 ! ی کن

[۰۲.۱۱.۲۰ ۰۱:44 ] 

 ۲۲۰_پارت#

اول از همه به سمتش شتافت    قیوارد شدن ماهور به خانه، شقا  با

 و دستانش را دور گردنش حلقه کرد.  

 !  ی نگرانمون کن ی نجور یا ی حق ندار گهیکثافت د_
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خنده    نیزده بود اما درواقع ا  جانیبلند و ه   شی خنده ها  ی صدا

  ی راز زندگ  نیخجالتش از افشا شدن بزرگ تر  ی ها نشان دهنده  

داد که همه   یخانواده بود. حضور پوالد نشان م  نیاش در مقابل ا

آن را قبول کرده اند اما    یاز تفاوت خاصش با خبر هستند و حت

کرد که به    یم  یبود. سع  سائلاز م  یلیخ  ی اینبود مهراب هم گو

شده    رهیدخترش خ  ی چشمان آرش که با لبخند به ابراز عالقه  

نم نظر  به  موفق  اما  نکند  نگاه  ها  د یرس  یبود،  نگاه  که    ی چرا 

خجالت زده اش را شکار کرد و در جواب، لبخند مهربان و آسوده  

 زد.  ی ا

 تو، مثل قبل نبود.   بتی ماهرخ با غ  ی ماهور! خونه    ی خوش اومد_

دور گردنش باز کند اما با شل    را از  قیشقا  ی دست ها   خواست

 شد.  رهیشدنشان، با تعجب به چشمان بهت زده اش خ

 شد؟  یچ_

پوالد، لبخند کنترل شده    یسالم و احوال پرس  ی صدا  دن یشن  با

شد. احتماال به خاطر جواب دادن    قیزد و متوجه ترس شقا  ی ا

 تلفن ماهور، اکنون از حضورش معذب شده بود.   
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بود، حتبه آغوش همه رف  بایتقر ا  یته  او    ی آرش! جمله  از  که 

هم آرامش    یکه خجالت زده اش کرده بود اما کم  نیبا ا  د،یشن

 کرد.   قیرا به قلبش تزر

اگر همه    یبا تفاوت هاش قشنگه. من عاشق رنگ سبزم، ول  ایدن_

هم بشه، تو    یشد. هر چ  یخسته کننده م  یلیجا سبز بود، خ

مثل اون    یکیخواست    یدلم م  شهیکه هم  یهست  ی همون ماهور

 حسرت رو ندارم.  نیا  گهیرو داشته باشم. حاال که اومدم تهران د

به خاطر حضور پوالد بود. ماهرخ    ن یشده بود و ا  ن یخانه سنگ   جو

اش را به تن کرد و همان طور که به سمت    یراحت   ی لباس ها

 رفت، گفت:  یآشپزخانه م

با آسا، بلند شو ب  ی ماهور به جا_ . از ریدوش بگ  هیرو  ور رفتن 

 فرستادمت حموم.  یبه زور م دیبا  یبچگ

 زد.  ی شخند یبرده بود، ن  ادیکه حضور پوالد را از   قیشقا

 هیفهمم    یزنه. من نم  یکپک م  ،یچرکو رو ولش کن  نیخاله ا_

  ی فرار م  نقدریبشر ا  نیداره که ا  یحموم رفتن مگه چه زحمت

 کنه ازش.
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کرد و همانطور که آدامس   دییرا تا   شیهم با سر حرف ها  دایش

 گفت:  د،یجو یرا در دهانش م یبزرگ

 بود!  یموافقم. کال هپل _

 د یبگو ی زیکرد، خواست چ یکه با تعجب به آن ها نگاه م ماهور

 . دیچیپر حرص آسا در سالن پ ی که صدا

ره.   یشه باز م  ی. حاال داداشم ناراحت مدیزن یچقدر ور م یوا_

 یول  دیش  یکه با حموم هم خوشکل نم  دیا دو تا انقدر زشتشم

 هم باشه خوشکله. یاگر هپل  یداداش من حت

صدا  پوالد ا  ی با  به  ش  یسخنران  نیبلند  و  آسا    نیریکودکانه 

 .  دیخند

زد و به سمتش رفت.    ی پوالد، لبخند  ی خنده    دنیبا د  ماهور

 نشست و گفت:  ی مبل دو نفره ا ی کنارش رو

 ام پوالد؟   ی من هپل_

 رونیب   بشیاش را از ج  یزد و همانطور که گوش  یجذاب  شخندین

 پاسخ داد:  د،یکش یم

 ! ی من ی تو گنجشک چرکو_
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  ۲۲۱_پارت#

کرد پوالد   یزد، چرا که حس م  یاز حمام رفتن سر باز م  ابتدا

با آرش شروع   ی تنها و معذب است اما وقت  د،یجمع جد  نیدر ا

 ی عی گرفت دوش سر  میکرد، تصم  ی و اقتصاد  ی تجار  ی به بحث ها

 خالص شود.  مارستانیبد الکل و ب ی بو  نیتا از ا ردیبگ

خانواده    تمام کنار  در  را  گذراند.    یمیصم  ی روز  ماهور  گرم  و 

بود، که هر روز بعد    ن یدلنش  شیبرا  یمیصم  یدورهم   نیآنقدر ا

  یبا همه    بایرفت. تقر  یشدن شرکت به خانه اشان م  لیتعطاز  

تنها    نش،یخاص و دلنش  ی شده بود، اما لبخند ها  یمیآن ها صم

پخت لذت   یم   شانیبراکه ماهرخ    ییسهم ماهور بود. از غذاها

آن ها کرده بود   یبرد. انگار تمام عشق و محبتش را چاشن  یم

عاد  نم  ی که طعمشان  نظر  ادیرس  یبه  در  روز  نی.  که    ی چند 

ب از  کارها  مارستانیماهور  بود،  شده  جا   شیمرخص  در   گاهیرا 

کنند، اما قصد    دای را پ  ی داد تا بتوانند فرد مناسب  ی انجام م  یمنش

اتاقش بود را به ماهور   ی راهرو   ی که در انتها  یداشت اتاق کوچک 
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حت تا  منشبا    یبدهد  نزد  د،یجد  یآمدن  در  هم  اش    یکیباز 

 کند.  تیفعال

اش با ماهور    یراز زندگ  نیبزرگ تر  ی قصد داشت درباره    امروز

دانست،    یماهور م  ی زندگ  ی را درباره    زیصحبت کند. او همه چ

حال چ  یدر  همه  مخف  یزندگ  زیکه  او  از  را  بود.    یخود  کرده 

 دوخت و گفت:  مانیرا به ا نشیزبیچشمان ت

 مان؟ یا_

 خواند.   یکرده بود و با دقت م  کینزد ی را به پرونده ا سرش

 بله؟ _

 خوام برم پرورشگاه. حواست به شرکت باشه.  یمن امروز م_

پوالد، سرش را باال آورد و با تعجب به چهره   ی جمله    دنیشن   با

 مصممش نگاه کرد. ی 

 ؟ینی رو بب  نیمامان نوش  ی خوا یآخه؟ م ی دار  کاریاونجا چ_

 را به دو طرف تکان داد و پاسخ داد: سرش

کم    هی  دیکه با  نیو هم ا  نمیرو بب   نیخوام مامان نوش   یهم م_

 درباره ام بدونه.  دیهست که با  زایچ یلیبا ماهور صحبت کنم. خ
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 رهیبه چشمان پوالد خ دیلبش را با زبانش تر کرد و با ترد مانیا

 شد. 

تو و ماهور کنجکاو    ی نسبت به رابطه    کمیپوالد؟ راستش من  _

 ... یول ستین  یادب یشدم. قصدم ب 

 به چشمانش و ادامه داد:  یچرخ

 . د یرس ی به نظر م ی عاد ریغ کمی_

 داد و گفت: هیاش تک یبه صندل  ی با خونسرد  پوالد

 .میمن و ماهور به هم عالقه دار_

  شخند یشود، ن   ی واکنش رو به رو م  نیدانست با ا  یکه م  مانیا

 داد. هیاش تک یزد و به صندل یجذاب

 بگو!   دیجد زیچ هی. می دونست یرو که خودمون م نیا_

تبع  پوالد به  را ز  تیهم  او، دستانش  به    ری از  قرار داد و  سرش 

شده بود، به    رهیداد. همانطور که به سقف خ  هیتک   ی صندل  یپشت

  ی م  رهیپرورشگاه به آسمان خ  اطیکه در ح  ینوجوان  ی روز ها   ادی

 زدند، گفت:  یحرف م شانیشدند و از راز ها

 شد.   ی چ دمینفهم_
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حال پوالد، خارج از   نیشد. ا  ره یخ  شیرو به رو  واریبه د  مان یا

بود که بالش را    ی نبود، چرا که خودش هم پروانه ا   فهم و درکش

 در شمع عشق سوزانده بود.  

 کنه.   یعشق سخته پوالد! داغونت م_

  ی کنه. نم   یم  ی عشقش زندگ  ادیکه هنوز با    گهیم  یرو کس  نیا_

   ؟ی سر و سامون بد  ت یبه زندگ ی خوا

زد، اما قطره   ی لبخند تلخ  ،ینوجوان  ی آن روز ها  ی ادآوریبا    مان یا

  ی ب   یچشمش روان شد، نشان از دلتنگ ی که از گوشه  یاشک ی 

 سرتق داشت. یآن خنده رو ی حد و مرزش برا 

قلبم تکون نم_ تو  از  نم   یبچه پررو  باز  به    نهیبر  ادیخوره. چرا 

 عاشقانه ام؟   ی تمام حرف ها

ضا  ادیبه    با ها  عیآوردن  تر   مانیا  ی شدن  مقابل سرتق   نیدر 

 کرد.  یآرام ی ه حال مالقات کرده بود، خنده که تا ب ی دختر

 منم دلم براش تنگ شده. یحت_

 زمزمه کرد: ی را تکان داد و با بغض مردانه ا سرش
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  گه یدنبالش. کجا پر زد که د  امیدرس بخونم، بعد ب   کمیگفتم  _

 نکردم؟ داشیپ

را در آغوش    مانیاز جا برخاست و به سمتش رفت. سر ا  پوالد

 اش فشرد.  نه ی و به س دیکش

کردنش سخت    دایکنم. پ   ی ریگی پ  ی ذاریو نم  ی خودت لج کرد _

 . ست ین

 .  دیپوالد کوب  ی   نهیس  ی به قفسه    ،یدر پ  یاش را دو بار پ  یشانیپ

 شم.  یم ی روان ؟یاگر ازدواج کرده باشه چ_

 ژل خورده اش نشاند و پاسخ داد:  ی موها ی رو ی ا بوسه

 .کهیکنم واست؟ خودت بگو مرت کاریچ_

را    ش یو موها  د یکش  رونیبازوان محکم پوالد ب  نی را از ب  سرش

خواست    یو دلش نم  دیرس   یمرتب کرد. پوالد خوشحال به نظر م

 تلخش، او را هم ناراحت کند.  ی با حرف ها

ا_ هم  رو  م  ی نجوری ماهور  ول  ؟یکن  ی بغل  نره خرم  اون    یمن 

 شکنه که.   یم  یکن بغلش  ی نجوری. اگر افهیبدبخت ظر

 رفت.  زشیکرد و به سمت م   ی بلند ی  خنده
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 .  ی نداره عوض  یبه تو ربط_

حرف  مانیا گوش  یخواست  زنگ خوردن  با  اما  با    یبزند  پوالد، 

 شد.  رهیبه او که در حال وصل کردن تماس بود، خ ی کنجکاو

چهره اش از آن  د،یشن ی که از پشت گوش ییحرف ها دنی شن با

در چهره اش    یخشن  ی حالت شوخ و خندان خارج شد و اخم ها

 گشت.  انینما

 چشم دوخت.  مانیرا قطع کرد و به صورت کنجکاو ا تلفن

  ی تونم برم پرورشگاه ول  یاومده و نم  شیواسم پ  ی کار   هیامروز  _

نم ها  یبازم  تو جلسه  به   ی تونم  بزن  زنگ  کنم.  امروز شرکت 

 کمکت کنه.   ادیتا ب لیسه

 نداد و از اتاق خارج شد.  یجواب مانیا ی سوال ها به

دوخته بود و با دقت، اعداد و    تور یرا به مان   شی بایز  ی ها  چشم

رو   یارقام که  ها  ی را  وارد    ی برگه  بود،  شده  نوشته  مقابلش 

 کرد.   یم وتریکامپ 

 ماهور؟ _

 شد.  رهی را باال گرفت و به پوالد خ شسر
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 جانم؟ _

   ؟ی دیرو بهم م دایش ی برم. شماره  دیکار دارم و با کمیمن _

 بُهت از جا برخاست و گفت:  با

مگه قرار   ؟ی کرد  دایاون پسره رو پ  ؟یواسه چ  دای ش  ی شماره  _

 صحبت کنم؟   نی و با ام امینبود ب 

صحبت کردم و اطالعات   نیخودم با ام  ،ی بود  مارستانیتو که ب_

رو بده تا    دایش  ی رو براش فرستادم. االن ردش رو گرفته. شماره  

 خودش هم باشه.   دیبتونم باهاش هماهنگ کنم. با

 خارج شد و به سمت پوالد رفت.   زیعجله از پشت م با

 .  امی خوام ب یمنم م_

ها  با جلو  ی اخم  را  اش  اشاره  انگشت  رفته،  هم  چشمان    ی در 

در صدا پنهان شده  با هشدار  و  داد  تکان  ماهور   ش،یمضطرب 

 گفت: 

م   نیتو هم_ برگرد  یمون   یجا  ما  همیتا    ی لیتو خ  ی برا  جانی! 

 ؟یبشه چ تیزیخطر داره. اگر چ 
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نگاه کرد و انگشت اشاره اش   نش یالتماس به چشمان خشمگ  با

 گرفت.  دشیکوچک و سف ی را در مشت ها

 که.   رمیم یم  یاز نگران نجایتو رو خدا پوالد! ا_

نگران تو   دیهمش با  ،ی اینکن. اگر ب  ی ماهور، با اعصاب من باز_

رو درست کنم. در عوض تو هم   زیهمه چ  دمیباشم. من قول م 

ا  نیهم به  و  بمون  م   مانیجا  کن.  امروز    یدون  یکمک   هیکه 

 .میمهم دار ی جلسه 

تر از آن   فیآورد چرا که قلبش ضع ینبردن ماهور، بهانه م ی برا

 بود که بتواند اتفاقات امروز را تحمل کند. 

 بزند اما تلفن پوالد شروع به زنگ خوردن کرد.  یحرف خواست

  اسر؟یبله _

 تو خونه ست؟   یمطمئن_

 چند نفرن؟  _

 .میای باشه، تو حواست بهشون باشه تا من و بچه ها ب _

 ی بوسه ا د،یبگو ی زیهور چکه ما نیرا قطع کرد و قبل از ا تلفن

 اش نشاند.  یشانیپ ی رو
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  ی طونینباش! دو سه تا بچه هستن که هوس ش  یچینگران ه_

رو بده. خودت هم بهش خبر بده تا آماده   دایش ی کردن. شماره  

 دنبالت.  میا یکه تموم شد، م  نیباشه. بعد از ا

[۰4.۱۱.۲۰ ۰۱:4۹ ] 

 ۲۲4_پارت#

ش  ی ابانیخ  در با  قرارشان    دایکه  از  بود.  منتظر  داشت،    5قرار 

 از او نبود. ی گذشت، اما هنوز خبر یم ی ا قهیدق

  ی م   نی مضطرب به سمت ماش  ی که با قدم ها  یدختر  دنید  با

 ی برد تا او را متوجه    رونیزد و دستش را از پنجره ب  یآمد، بوق

 حضور خود کند. 

 دعوت کرد. نیماش شد و با باز کردن در جلو، او را به  خم

 سالم._

 و مضطربش را به پوالد دوخت و زمزمه کرد.  دهیترس چشمان

 مزاحم شدم.    دی سالم. ببخش_

آورد،    یرا به حرکت در م  نیزد و همان طور که ماش  یآرام  لبخند

 گفت: 
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ش _ نباش  ن  دای نگران  قرار  فقط  فته ی ب  یاتفاق خاص   ستی جان.   .

 . م یهم با هم اختالط کن  کمیو    میعکس ها رو پاک کن  میخوا  یم

سرش را به دو طرف تکان داد و    ده،یبا همان چشمان ترس دایش

 : د ینال

خواد بکشمش. راستش انتظار نداشتم که ماهور به شما   یدلم م_

سرطان، افتاده   هیمدت مث    نیاز کمکتون ممنونم. تو ا  یبگه ول

 تموم بشه.    یببه خو زیهمه چ دوارمیبه جون من. ام 

بهتر بود    ومدیو اگه ماهور هم م   یست یدونم با من راحت ن  یم_

وضع  یول ن  تیاآلن  مناسب  م  ستیقلبش  مشکل  ی و   یترسم 

 گم.  یکس هم نم چی. من مراقبتم و به هاد یب  شیواسش پ

  ازیسکوت ن  نیبه ا  دایگذراندند. ش   یحرف  چیراه را بدون ه  تمام

  نیا  ی داشت تا خودش را جمع و جور کند و پوالد هم به خوب

 بود.  ده یمسئله را فهم

  ن ی که در وسط شهر قرار داشت، ماش  یمیقد  ی خانه   کی  مقابل

 را متوقف کرد.

 داش یراحت پ  نیکنه، واسه هم  یم  یخوشبختانه تهران زندگ_

 .  میکرد
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و محسن که از قبل، خودشان را به آن جا رسانده بودند،    بهمن

که با آن ها   یو پوالد رفتند و بعد از سالم کوتاه   دایبه سمت ش

 رد و بدل کردند، محسن دستش را به سمت خانه گرفت و گفت: 

خونه    ی خورن. پنجره ها  یبا سه تا از دوستاش دارن مشروب م_

 داخل.  میبر  میتون  یبازه و راحت م

 تکان داد و به سمت خانه رفت.  ی سر پوالد

 رو بفرس تا در رو برامون باز کنه.   اسری_

محسن    ی دستان قالب شده    ی را رو   شیبهمن، پا  ی با اشاره    اسری

 باز بود، وارد خانه شد.  مهیکه ن  یبزرگ ی گذاشت و از پنجره 

نگاهکه    در شد،  ش  ی به چهره    یباز  هراس  پر  و   دا یمضطرب 

 زد. یانداخت و لبخند آرام

تو، دلم    میرفت  ینترس! وقت  نقدریدختر. ا  رمیگ  یحالش رو م_

 نه اون تو رو.  ،ی خواد تو اون رو بترسون یم

گفت. صالبت و محکم بودنش را از    نیبه انتخاب ماهور آفر  دایش

کرد،    یم   انیمسلط ب   ی که با گردن بلند و چهره    یکلمات  انیم

 متوجه شد. 
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 ممنونم. _

تشکر تکان    ی به نشانه    ی باز شد. پوالد سر  اسریسالن توسط    درِ

 داد و وارد شد.

 زیم  کیدور    دند، یرس  ی ساله به نظر م  ۲5پسر که حدودا    سه

قرمز   ی   شهیرا از ش  وانشانیل   یدر پ  یکوتاه نشسته بودند و پ

 کردند.   یر مرنگ مشروب پ

 !ون یآقا ریروز بخ_

داده بود و با تمسخر به   هیتک  واریجمله توسط بهمن که به د  نیا

 شد.  انیکرد، ب  یآن ها نگاه م

  کل یشدند. ه  رهیبهمن، با تعجب به آن ها خ  ی صدا  دنیشن   با

و   بهمن  و  محسن  تنومند  و  اما    اسریبزرگ  بود  کننده  نگران 

 یپوالد بود که ترس را به دلشان م  نیو آتش  نیچشمان خشمگ

 انداخت.

داشت، از جا برخاست    ی الغر  کلیاز پسر ها که قد بلند و ه   یکی

به سخت مست   ی و  از شدت  کرد.  را حفظ  را   ،یتعادلش  کلمات 

 کرد.  یم  انیو منقطع ب دهیکش
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 داخل؟  دی اومد ی چه طور د؟ یباش یشما ک_

  ی شده، نگاه  ده یپرس  ی توجه به سوال ها  یزد و ب  ی پوزخند  پوالد

 به جمع مست مقابلش انداخت. 

  ه؟یساسان ک _

بود، با خشم به آن ها نگاه کرد و پاسخ   ستادهیکه ا  ی پسر همان

 داد: 

 ... کاریمنم، امرتون؟ شما تو خونه من چ_

 را در گلو خفه کرد. شیشد، صدا ده یکه به دهانش کوب  یمشت

 اشاره کرد. دایداد و به ش یمچ دستش را چرخش پوالد

 آره؟  یشناس یم_

چشم دوخت.   دایبه ش   ده، یبا دهان خون آلود و چشمان ترس  پسر

بود،    دیجد  ی که سرگرم  ی شناختن دختر خودش و دوستانش 

چت کردن با آن دختر ساده    ی . با کمد یرس  یسخت به نظر نم

برده بودند و قصد داشتند    ی لوح، به ثروتمند بودن خانواده اش پ

در ها  افتیبا  ممنوعه    ییعکس  نقاط  تهد  اوبدنش،    ی از   دیرا 

بود چرا که    یبزنند. اوضاعِ خطرناک  بیبه ج  یکرده و پول خوب
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  ی بگذارد. حت  انیدر م  یموضوع را با کس  نیا  دایکرد ش  یفکر نم

کند تا با چند مرد   دایاو را پ  دای کرد که ش   یرا هم نم  تصورش

 گردن کلفت و قلدر به حساب خودش و دوستانش برسند. 

[۰5.۱۱.۲۰ ۰۱:۳۹ ] 

 ۲۲۶_پارت#

 گفت:   یدردناک ی را تکان داد و با صدا سرش

تا زنگ نزدم به    رونیب   دیمن بر  ی نه از کجا بشناسم؟ از خونه  _

 .  سیپل

با تعجب    دای مبل دو نفره نشست. ش  کی  ی جلو رفت و رو  یآرام  به

همه آرامش و سکون    نیشده بود. ا  رهیبه صورت خونسرد پوالد خ

 کرد.  یمرد را درک نم نیا

آن   دا یکنارش ضربه زد تا ش  یخال  ی کف دستش دو بار به جا  با

اوضاع، کنار    نی داد که در ا   یم  حی. خودش هم ترجندیجا بنش

 .  پوالد باشد

 مطمئن شد، با لبخند به ساسان نگاه کرد.   دایش  تی از امن یوقت

 عکس ها کجاست؟ _
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قبول اشتباه و جبران کردنش را نداشت، پس با پوزخند به   قصد

 شد و گفت:   رهیخ دایحالت ش یصورت ب

 د؟ یخوا ی از جونم م یکدوم عکس ها؟ چ_

را از دو    شیتمسخر تکان داد و دست ها  ی را به نشانه    سرش

 مبل گذاشت.  یپشت ی طرف رو

 . میاریم ادتیخب پس ما _

قدرتمندش گرفت و    ی مچ ها  انیاز پشت دستانش را در م   بهمن

 .  چاندیپ

کرد   بیدوستانش را ترغ  د،یکه از درد کش  ی بلند  ادیفر  ی صدا

خوردند، آن   اسریکه از محسن و    ی که به کمکش بروند اما لگد

  ره یدردمند ساسان خ  ی   افهیرا منصرف کرد، پس فقط به ق   ها

 شدند. 

  ومده؟ین ادتیهنوز _

عرق   د،یچ یپ یکه در شانه ها و کتفش م  ی از شدت درد ساسان

بود. لب ها  یشانیپ  ی رو   ی سرد به    شیاش نشسته  را گشود و 

 زمزمه کرد: یسخت
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 ...   دیمن گمش ی از خونه _

و بدون فاصله به صورت و شکمش وارد   یدر پ ی پ ی بعد ضربات

کرد تا حداقل با اعتراف کردن   ی شد. هر چه دهانش را باز م  یم

  ی کلمه را به درست   کی  ی توانست حت  یجانش را نجات دهد، نم

بود   ی پر درد  ی شد ناله ها یم دهیکه شن ییکند. تنها صدا انیب

اره  اش  قه، یاز چند دق  عد شد. ب  یبازش خارج م   مهی ن  ی که از لب ها

  دا یصحبت کردن بدهد. ش  ی به او اجازه    یبه بهمن کرد تا کم  ی ا

 شد.  رهیبا بغض به صورت خون آلود و جمع شده از دردش خ

 عکسام کجاست؟_

[۰5.۱۱.۲۰ ۰۳:۲۹ ] 

 ۲۲۷_پارت#

گردنش    یکیتا نزد  شد،یم  ی جار  شیکه از دهان و لب ها  یخون

 کرده بود.  ی شرویپ

 پاک کردم. به خدا پاک..._

خوب مشت و مالت    گم یخاره. االن م  یکه کال تنت م  نیمثل ا_

 بدن. 
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شدن بهمن را که حس کرد، چهار دست و پا به سمت    کینزد

 رفت و به شلوارش چنگ انداخت.  دایش

 دم. ی. قول م دمیعکسا رو م ی تو رو خدا بگو نزنه! همه _

  یپارچه    ی که رو  یکف کفشش، دستاز جا برخاست و با    پوالد

 قرار گرفته بود را کنار زد.   دایشلوار ش

  ن یو تو زم   یآب بش   ی کردم؟ قطره    داتی چه راحت پ  ی دید_

بر فرو  نگه داشتن    یم  داتی پ  ،ی هم  با  نکن  فکر    ه ی کنم. پس 

 .  یکن دشیتهد یتون ینسخه از عکسا م

 شد و بدون درنگ پاسخ داد: رهیترس به پوالد خ با

 ی هامونه. به خدا جا  ی. تو گوشمیعکسا رو فقط ما سه تا دار_

 اش نکردم. رهیذخ ی ا گهید

 را با تمسخر تکان داد و گفت:  سرش

 !  نیآفر_

 را برداشت و به سمت پوالد گرفت.   شانیها ی گوش محسن،

 آقا.  دییبفرما_

 گفت:  زد،یکرد تا برخ ی اشاره م دایکه به ش  همانطور
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 رو بشکن بنداز دور.  مکارتشونیها و س یکال گوش_

پا  بعد برگشت.  دوستانش  و  ساسان  سمت  رو  شی به  مچ   ی را 

بلندش همچون آب    ادیفر  ی دستش گذاشت و محکم فشرد. صدا

  یکرد. اما امروز به اندازه    یرا خاموش م  دایش  یسرد، آتش درون 

شد و سرش  رهیپوالد خ کتک خورده بود، پس به چشمان یکاف

آرامش    نیچنو هم  یخستگ  دای را به دو طرف تکان داد. از نگاه ش

م  ی فکر ها  یخواند، پس سع  یرا  و    ش یکرد حرف  را مختصر 

را تحمل کرده بود    ی ادیدختر امروز فشار ز  نیکند. ا   ان یب  د یمف

تحمل کند اما مجازات   نیاز ا  شی دانست که بتواند ب   یم   دیو بع

 نبود.  یساسان و دوستانش هنوز کاف

ت*خم سگ. همه    یسوءاستفاده نکن  یاز ناموس کس  ریبگ  ادی_

بهت لطف کردم که    یلی. امروز خستنیدختر بخشنده ن  ن یمثل ا

ا البته  ی زنده  با  هی.  تا درس عبرت   می کن  ییرایازتون پذ  د یکم 

 . هیبق ی برا  دیبش

  ی ناله ها  ی شد، به صدا  ی ن خانه خارج مکه با پوالد از آ  همانطور

ساسان و دوستانش گوش سپرده بود. همان لحظه تلفن همراه 

به لبخندش موقع وصل    دایپوالد شروع به زنگ خوردن کرد. ش
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ا چند ساعت متوجه اخالق   نیکردن تماس، چشم دوخت. در 

  ش یشاد، برا  وحالت سرخوش    نیتند و خاصش شده بود و اکنون ا

  ن یلبخند دلنش   نیممکن بود که ا  ی عنی.  د یرس  یبه نظر م   بیعج

 به خاطر ماهور باشد؟ 

 جانم؟_

نم  ییصدا گوشش  ح  دیرس  یبه  به  دقت  با  پوالد  ها اما    ی رف 

 داد. یکه پشت خط بود، گوش م  یکس

 نگران نباش! _

  ؟ی ای . کجا بگهیتموم شد د_

  رم، یدنبالت. امروز باشگاه نم  امیکارات رو جمع و جور کن تا ب_

 کم ی  میرو هم خبر کن تا بر  اریدختر خاله ات و مه  یکیپس اون  

 گردش.

کرد تا   یاشاره م  دایو همانطور که به ش  دیبلند خند  ی صدا  با

 شود، گفت:  نی سوار ماش

 آخه گنجشک خنگ، مگه من قاتلم؟ _

 . فعال. دم یم حی باشه بعدا توض _
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به لحن شاد و سرحال   ی کرد! لبخند  یبا ماهور صحبت م  پس

واقع زد. عشق  ا  ،یپوالد  و  ماهور  دل  بود.    نیمهمان  شده  مرد 

  یزود بود، اما حس  یعشق واقع  ی درباره    ی ریگ  می تصم  ی برا  دیشا

  یمسئله م   نی ا  ی بر رو  دییگرفت، مهر تا  یم  شانیز حرف هاکه ا

 زد.

در شرکت، منتظر آمدن پوالد بود که حضور   ی اضطراب جلو   با

خود حس کرد. سرش را به چپ چرخاند   یکیرا در نزد  یشخص

 شد.  رهیخ مانیآمدن ا ش یو به پ

  د؟ی شما هنوز نرفت _

  واریشلوارش فرو کرد و به د  ی ها   بی در ج  یرا به سخت  دستانش 

 داد. هیتک

 ؟ یخونه رو نداشتم. منتظر پوالد ی حوصله _

 ن یدانست که پوالد از ا  یشد. نم  رهیخ  مانیبه چشمان ا  دیترد  با

 یکه راز  دادیم   حینه، پس ترج  ایبه او گفته است    ی زیرابطه، چ

 را فاش نکند. 

 از دوستام...  یکیامم...نه، منتظر  _
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 انداخت و با خنده زمزمه کرد: نییسرش را پا  مانیا

 با خبرم.   یماهور! من از همه چ ی کن  یاز من مخف ستیالزم ن_

 و گفت:  چاندیانگشتانش را در هم پ ی شرمندگ با

 ! د ینه. ببخش ایبگم  دیدونستم که با یآخه نم_

   ؟ی پسر! دوسش دار الیخیب_

شد و همانطور    رهیخ  نیسوال، خجالت زده به زم   نیا  دنیشن  با

 گرفته بود، پاسخ داد: ی را به باز یکه با کفش، سنگ کوچک

 دوستش نداشت؟  شهیمگه م _

[۰۷.۱۱.۲۰ ۰۹:4۹ ] 

 ۲۲۹_پارت#

 شد.  رهیبه ماهور خ   طنتی کرد و با ش یآرام ی خنده   مانیا

دونم،    یکه من م  ییو تا جا   هی. کال آدم گوشت تلخشهیآره م_

 ش نداره.  دوس یکس

 و با حرص پاسخ داد: دیپر ت یچپش از عصبان پلک

   ؟یهست  یدوست داشتن یلیحاال مثال خودت خ_
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بار دوم،   ی ماهور، برا  نیصورت متعصب و خشمگ  دنیبا د  مانیا

 . دیبلند خند ی با صدا

 ! ی خور یم یکردن داره آخه؟ چه حرص ی طرفدار لیاون گور_

و   دیصورتش از آن حالت خنده رو خارج گرد  ه، یاز چند ثان  بعد

 شد.  رهیبه چشمان سبز ماهور خ تیبا جد

  ی گی م  یکن  یبهش نگاه م   یکه وقت  هیپوالد مثل اون صخره ا_

با آب پر   نقدریدر واقع، ا  یمن، چه قدر محکمه، ول  ی خدا  ی وا

  ن یاز ا  ریغ  ی ز یداده شده که اگه هر چ  قل یقدرت رودخونه ها ص 

 شد!  یسنگ بود، خورد و داغون م

را از صورت ناراحت و نگران ماهور، به سمت آسمان   چشمانش

 ادامه داد:  ی قیو بعد از نفس عم دیکش

فرق کرده و همش به خاطر   یل یپوالد خ  ی روزا حال و هوا  نیا_

شکننده ست.    یلیپوالد خ  اد،یکه به نظر م   ی زی توئه. برخالف چ

 بلکه از لحاظ عشق و احساس!  کار و مشکالت، ی ایدن ی نه برا

 نگرانش را به چشمان ماهور دوخت و زمزمه کرد: نگاه 

 ماهور! لطفا مراقبش باش.  یهست یتو آدم خوب_
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 زد و گفت:  یآرام ی لبخند

 چشم! _

  ی تر از قبل به نظر م  یمیکه حاال صم  مانیپوالد آمد، ا  یوقت

کردن خاطرات دوران مدرسه اش با پوالد    فیدر حال تعر  د،یرس

حسود و    یماهور، پوالد را کم  ی بامزه    ی خنده ها  ی بود. صدا

که به بهانه    مانیجر و بحث کوتاه با ا  کیکرد. بعد از    یحساس م

از    ش یب   تیمی خاطر صم  هبد برگزار شدن جلسه و در واقع ب  ی 

گنجشک با  م   یحدش  به خود  متعلق  کمال  و  تمام  را  او    ی که 

بروند   قیو شقا  ارینست بود، ماهور را سوار کرد تا به دنبال مهدا

 . وست یخودش به آن ها پ نیهم با ماش مانیو ا

[۰۸.۱۱.۲۰ ۱۳:۱4 ] 

 ۲۳۰_پارت#

و پوالد در گوشه   مانیکردن بود. ا  ی با سر و صدا در حال باز  آسا

فته اشان صحبت  از دسته ر  ی جلسه    ی بودند و درباره    ستادهیا  ی ا

  اریتاب نشاند و همانطور که با مه  ی آسا را رو  ق،ی کردند. شقا  یم

  ی کرد، به آرام  ی که در راه داشت صحبت م  ی کنکور   ی درباره  
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  ی آسا لبخند م  ی زده  جانیه یها غیداد و به ج یتاب را هل م

 زد.

کرد اما    ی صحبت م  داینشسته بود و با ش   مکتین  کی  ی رو  ماهور

 کرد. یحس م  یپوالد را به خوب ی نگاه ها  ی نیسنگ 

خوب_ تعر  ی اونجور  ؟یاآلن  تو  کتک   ،یکن  یم  فیکه  نظرم  به 

 خوردن.  یخوب

  ف یبلند و ظر  ی را تکان داد و همانطور که با انگشت ها  سرش

 رفت، پاسخ داد: یماهور ور م

وقت  یلیخ  _ رس   یبهترم!  م   میدیکه  دلم  تو    یاونجا،  خواست 

روم نشد بگم. حاال که دارم بهش    ینشم، ول  ادهیبمونم و پ  نی ماش

  ی خدا رو شکر که رفتم. تمام ترس و رنج  نمیب  ی کنم، م   یفکر م

ذلت و حقارتشون از    دنیبودم، با د  دهیچند ماه کش   نیکه تو ا

 رفت.   نیب

دور    دایانگشتان ش  یکه از حمله    یزد و با دست  ی لبخند  ماهور

 زش کرد. را نوا شیمانده بود، موها

هم   یلیکه خ  نیمثل ا یفکر کردم که کار پوالد اشتباه بوده ول_

 درست بوده! 
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. نگاه خشن پوالد را دوست دیزد و به پشت چرخ  ی لبخند  دایش

م  نظر  به  ا  دیرس  یداشت.  با    ینرمش  نیاز  ماهور  رفتار  در  که 

 شده است.  ی وجود داشت، عصب گرانید

که    ن یکنه؟ تو ماش   ینگاه م   ی نجوری. چرا اششی بلند شو برو پ_

 مهربون بود! یلیخ

 . دیرس  یدلخور به نظر م یبار ماهور بود که کم نیا

   د؟ یپرس   یبعد از من م  دیمن از کجا بدونم؟ شما دو تا حرف زد_

 .  ششیپاشو گمشو برو پ رتت؟یگ یدفعه جو م کی واا...چرا _

که   مانیرفت و خودش را به پوالد رساند. ا  دایبه ش  ی غره ا  چشم

به سمتش رفت و شروع به صحبت کردن درباره   د،یرا تنها د  دایش

مشترک بود، از جمله رابطه   نشانیکه ب   ییزهای دانشگاه و چ  ی 

 ماهور و پوالد، کرد. ی 

 و گفت:  ستیآمدن ماهور نگر شی با اخم به پ پوالد

  ؟یشام چ_

 ماند و با حرص پاسخ داد: یهم در موضع خود باق او

 !دیخوا یخودتون م یبه من چه؟ هر چ_



~ 661 ~ 
 

او   دنیشن   با به  لحن خشن و دلخور ماهور، متعجب و مبهوت 

 شد.  رهیخ

 چته؟_

[۰۸.۱۱.۲۰ ۱5:۰5 ] 

 ۲۳۱_پارت#

ادبانه اش ناراحت شده بود، پس سرش را    یهم از لحن ب  خودش 

 انداخت و پاسخ داد: ریبه ز

 !  یچیه_

 .ردیخم شد تا صورتش مقابل چشمان دلخور ماهور قرار بگ   یکم

 خلقت تنگ شده؟  نقدریدفعه ا کیشده که   ی چ نم،ی بگو بب_

خواست نق بزند و    ی دلش م  د؟ی کش  ی خجالت م  دیچرا با  اصال

ب  یناز کند. دلش م  ب  ی ازخواست لوس  به کساوردیدر  چه   ی. 

عشق   افتیبه در  ی ها هم گاه  رزنیو پ   رمردیپ  یداشت؟ حت   یربط

از عشقشان،   ی خاص  ی شدند و با رفتار ها  یم  ازمند ی و محبت ن

از پوالد دور شده    یلیکردند. امروز خ  یمحبت را درخواست م  نیا

 یی جمالت جادو   دنی منتظر شن  زان،یآو   ی بود و قلبش با لب ها
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با سرتق چشمانش را همچون   یاش بود. سرش را باال گرفت و 

 چشمان پوالد کوفت.  واریبه د  خ،یم

 یهمش برا ؟ی گه مهربون  یکه م  یگفت یچ دای به ش  نی تو ماش_

به من توجه   کم ی  نجا،یا  میکه اومد  ی . اصال از وقتی خند  یم   ه یبق

 .ی من بد  لیاخم و چشم غره تحو ی فقط بلد  ؟ی کرد

م  یکلمات  به خارج  ماهور  دهان  از  رگبار  سرعت  به  شد،    یکه 

شده    رهیلب ها خ  ع یگوش سپرد، اما چشمانش تنها به حرکت سر

داد   یرا از دست م   ارشیبود. خدا خودش شاهد بود که اگر اخت

  د، یکش  یپر جنب و جوش را به دندان م  ی   چهیدو تکه ماه  نیو ا

 نیتا ا  دیچرا با  د؟بو  یچه وضع  نیشد. آخر ا  یمقصر شناخته نم 

م عاشق  رو   یحد  را  سخت  ی شد؟ چشمانش  به  و  فشرد   یهم 

 زمزمه کرد: 

  یم  نقدریو ا  رمیگ  یگردنت رو م  ،ی اآلن ساکت نشد  نیاگر هم_

 سرتق! ی پسره   ی لبات رو تکون بد نیا یبوسمت که نتون 

با تعجب ساکت شد و همانطور که دستانش را سپر لب   ماهور

تکه سنگ    کی به    شیکرده بود، دو قدم به عقب رفت. پا  شیها

و    دایش  ی خنده    ی افتاد. صدا  ن یزم  ی برخورد کرد و با باسن رو



~ 663 ~ 
 

در برابر هجوم   شیاز همه بلند تر بود. آسا همانطور که موها  مانیا

 : اد زدیکرد، فر یوزش باد، در هوا پرواز م

 داداشم شکست.  ی اونجا  ی وا_

تر کرد. پوالد با حرص    دیرا بلند تر و شد  شانیآسا، خنده ها  حرف

 را گرفت.  شی بازو ریشد و ز  کیبه ماهور نزد

 آخه؟  نیزم ی که بخور ی کن یخنگ من، چرا فرار م_

 که خودش هم خنده اش گرفته بود، پاسخ داد:  ماهور

 !  یش  یم یوحش  هویخب _

شده بود، با تشر به سمتشان    ی عصب   شانیکه از خنده ها  پوالد

کوتاه تر   ی واری د  مان،یا  ی دهان باز از خنده    دنیبرگشت و با د

 نکرد.   دایدادن پ ریگ ی از او برا 

 ! شتویببند ن  ؟ی باز کرد یچه مرگته که دهنتو مثل اسب آب_

با  ن،یخورده زم  گهید  یکی*س؟  ویبه من چه د_ جواب   د یمن 

 پس بدم؟  

و همان طور که خاک شلوار ماهور    دیبار خود پوالد هم خند  نیا

 تکاند، گفت:  یرا م
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 ! ی گم بهت عوض یحاال م_

[۰۹.۱۱.۲۰ ۰۲:۰۶ ] 

 ۲۳۲_پارت#

از آن ها   مانیراه برگشت به خانه بودند. بعد از خوردن شام، ا  در

 دا ی رساندن ش  تیجدا شد تا به خانه اش برود و پوالد هم مسئول

 را بر عهده گرفت.   قیو شقا

  ی را به فضا  شیبایز  ی جلو نشسته و چشم ها  یصندل   ی رو  ماهور

پوالد، توجه اش را به خود    ی دوخته بود که صدا   ابانیخ  کیتار

 جلب کرد.

 ماهور؟ _

 سمتش برگشت و پاسخ داد:  به

 جانم؟_

 شلوارش اشاره کرد و گفت:   بیج به

  ی اریرو ب  میگوش   شهیبگم. م  مان یرو به ا  ی زیچ   هیرفت    ادمی_

 !  رهی دستم گ  رون؟یب
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تکان داد و به سمت پوالد خم شد.    دییتا  ی را به نشانه    سرش

فرو    بشیکرد، نتوانست انگشتانش را به درون ج  یسع  یهر چ

 به ران کلفت و محکم پوالد زد.   یکند، پس با حرص مشت

 . گهیباسنتو بده باال د کمیشلوارت تنگه؟ خب  نقدریچرا ا _

داد تا    هیتک  یصندل   یو کمرش را به پشت  دیماهور خند  ی تقال  به

 بتواند بدنش را باال بکشد. 

 ! یدست و پا چلفت _

 خب تو شلوارت تنگه. _

آ  ی نگاه مه  ی   نهیبه  آغوش  در  آسا  انداخت.  به خواب   اریجلو 

بود. شقا  یقیعم رفته  دق  دایو ش  قیفرو    ش ی پ  ی   قهیهم چند 

 شده بودند.  ادهیپ

 . کریاسپ  ی بزن، بعد بذارش رو مانیزنگ به ا هی_

 قفل صفحه، گفت:  دنیرا روشن کرد و با د ی گوش ماهور

 خواد که! یرمز م_

زد، رمزش را گفت    یدور م  ابانیخ  یدگیهمانطور که از بر  پوالد

 و منتظر برقرار شدن تماس ماند. 
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 بله؟ _

   ؟ی خواب بود _

 خواستم بخوابم.  یم ،ی اگر دست از سرم بردار_

 یکی  ن،ییپا  ی طبقه    ی ها  ی. از منشمیست یفردا من و ماهور ن_

 .  ی کمکت تا دست تنها نمون ادیهم بگو ب لیباال و به سه اریرو ب

  ؟ی کجا به سالمت_

نزن.  _ ازر  باشه  ن مانیحواست به شرکت  امروز   نمیبب  امی.  مثل 

 ! ایگند زد

چ   مان یا که   دیبگو  ی زیخواست  کرد  اشاره  ماهور  به  پوالد  اما 

 تماس را قطع کند. 

ا  با از  دل  در  و  کرد  قطع  را  تماس  وجدان،  پوزش   مانیعذاب 

 خواست.  

  م؟یبر میخوا یکجا م_

 خوب! ی جا هی_

[۰۹.۱۱.۲۰ ۰4:۱4 ] 
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 ۲۳۳_پارت#

 زد. رونیکرد و از خانه ب یو مادرش خداحافظ اریمه از

کرد،    ی که قرار بود بروند کنجکاو  ییجا  ی درباره    شبیچه د  هر

خواست بداند که چه در سرش    یدلش م   یلینداد. خ  یپوالد جواب

کرد و با لبخندِ  را باز    نیزرنگ بود. در ماش  ی ادی گذرد اما او ز  یم

 سوار شد. یشاد و سرحال

 ! ریصبح بخ_

 !   ری صبح تو هم بخ_

  دش، یجد  پیت  دنیاما با د  د،یبگو  ی زیتا چ  دیسمت پوالد چرخ  به

که به تن    یزرد رنگ  یشد. ست ورزش  رهیبا دهان باز شده به او خ

داد. از همه بامزه تر، کاله کپ    یداشت، سنش را کم تر نشان م

رو  ی رنگ  یمشک برعکس  که  آنقدر    ی بود  بود.  گذاشته  سرش 

خودش را کنترل   تکه نتوانس  د یرس   یجذاب و تخس به نظر م

مردانه اش   ی از چانه    یکند. به سمت پوالد خم شد و گاز محکم

 گرفت. 

از لمس لب و دندان ماهور با پوست چانه اش، ضعف رفت.    دلش

 کرد.  یآرام ی بست و خنده  چشمانش را
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  یدار  ،ینکن بچه قرت  ی دلبر  نقدریمن از دست تو چکار کنم؟ ا_

 !  ی کن  یم میروان

 . دیو خودش را عقب کش  دیبا ذوق خند ماهور

لباس چقدر    نیکه تو ا  یدون  یم   چیتو؟ ه   ایکنم    ی م  ی من دلبر_

  ؟یجذاب باش نقدریا دیآخه چرا با ؟ی خوشکل شد

  ده یماهور خر  ی که برا  یتا کاله  دیبا خنده به عقب چرخ  پوالد

 کند.  دایبود را پ

در    ی پررو باز  ی. حاال هارمیحرفا رو سرت در م  نیا  یمن تالف_

 . اریب

روشن و خوش    ی موها  یکرد و آن را رو  دایست خودش را پ  کاله

 حالت ماهور گذاشت. 

به    جانیکرد، با ه  یمرتب م  ش یموها  ی که کاله را رو  همانطور

رو  یاندک  ی قرمز ا   یچانه    ی که  چشم   جاد یپوالد  بود،  شده 

 دوخت.

 !ن یبار کبودت کردم. چونه ات رو بب هیباالخره منم _
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دندان   ی کردن جا  دایشد و بعد از پ   رهیبه خود خ  نهیدر آ  پوالد

 . دیبلند خند ی ماهور، با صدا ی ها

 .  دم یم ادتیکبود کردنه خنگ من؟ حاال  نیآخه ا _

 داره؟  یواقعا؟ روش خاص_

سوال را بپرسد،    نیو ا  ردیبگ   ی کرد که حرفش را جد  ینم  فکر

را روشن    نیزد و همانطور که ماش  ی بلند قهقهه ا  ی پس با صدا

 کرد، پاسخ داد: یم

 . دمیم ادیداره که امشب بهت  یآره، روش خاص _

و خنده    یشوخ  ی   هیسوال ماهور را دست ما  ر، یطول مس  تمام

  ی دگیهمه کش  نیبه ا  شیداد. لب ها  یقرار داده بود و حرصش م

  تا یاز خنده عادت نداشت، چرا که تمام حس خوبش را نها  ی ناش

  ن یکه ا  یداد، اما از وقت  یو کوچکش نشان م  زیر  ی با لبخند ها

رو زندگ  ی گنجشک،  آش  یبام  ها  بود،ساخته    انهیاش    ش یلب 

با صدا  یم  ی زیناپره . آنقدر از خنگ  دیخند  یبلند م  ی کرد و 

 ی کبود  کی  جادیا  ی ماهور، برا  ی   لسوفانهیها و سواالت ف  ی باز

خند پوالد  گردن  در  ها  دیکوچک  لب  اش    ی که  شده  خشک 

.  دیجه  رونیبه ب  دهید  بیشکافت و چند قطره خون از محل آس
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ناراحت  با  ا  زا  ی کاغذدستمال    کی  یماهور  رو  ی بسته    یکه 

 بود، برداشت و به سمتش خم شد.   نیداشبورد ماش

 لبات خشک شده. نیبب ؟ی مگه صبحونه نخورد_

 به ماهور انداخت و پاسخ داد: ی نگاه

بخور  یم_ اونجا صبحونه  د  رید  یول  میخواستم  االن گهیشده   .

 اونجا صبحونه اشون رو خوردن. 

پاک    یو خون را به آرام  دیپوالد کش  ی لب ها  ی را رو  دستمال

 کرد.

  م؟یریخب مگه کجا م _

 فضول.  م یرس یم گهید  ی  قهیچند دق_

 ی عیکوتاه و سر  ی از پاک شدن خون مطمئن شد، بوسه    یوقت

 نشست.   شینشاند و سر جا شیلب ها ی رو

 نخوردم.  ی زیخودمون. منم هنوز چ ی لقمه گرفتم برا ایب_

کرد و   یو رو کردن کوله اش بود، نگاه  ریماهور که در حال ز  به

 گفت: 

   ؟ی هنرا دار  نیمامانت؟ آخه تو از ا  ایتو _
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 و با حرص پاسخ داد: دیکش رونیکره و عسل را ب ی ها لقمه

 خواد؟ یهنر م دنیچیلقمه پ_

  ن ی . بب ی علوم شد خودت درست کردخواد! اآلن م  یمعلومه که م_

 چه کج و کوله ست.  

از آن را کند   ی و تکه ا  دیکش  رون یب  لونیاز لقمه ها را از نا  یکی

 تا به دهان پوالد بگذارد.

 نخور! ی خوا یکه هست. اگه نم نهیهم_

خند  به خوردنش  سخت  دیحرص  به  ا  ی و  با    ی لقمه  ماهور  که 

 . دیخشونت به درون دهانش چپانده بود را جو

 ! یش یتر م یوحش یروز به روز دار_

[۰۹.۱۱.۲۰ ۰۹:۳۲ ] 

 ۲۳5_پارت#

. با  دندیدرباره اش کنجکاو بود رس  شبیکه از د یی به جا  باالخره

در نصب شده بود، نگاه کرد و به سمت   ی که باال   ییتعجب به تابلو

 .دیپوالد چرخ

 پرورشگاه؟! _
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 خارج شد.  نیرا تکان داد و از ماش سرش

 آره پرورشگاه.  _

کرد، لبخند    یکه در رفتارش مشاهده م  یخاص  جانیه  دنید  با

 ی زد و کالهش را مانند کاله پوالد، برعکس کرد و رو  ینیریش

کارتن و    ی سر  کینشاند. به پوالد که در حال برداشتن    شیموها

 شد و گفت:  رهیبود، خ  نیاز صندوق عقب ماش  لونینا

 اونجا؟  شون یاریب ی خوا ی کمک؟ م امیب_

 کمکم.  ایآره ب_

وق در صند  لیکامال پر شده بود، اما هنوز نصف وسا   شانیها  دست

 عقب مانده بود. 

در را   ی تا مرد مسن  د یطول کش  قهی در را که زدند، چند دق  زنگ

شد. پوالد   رهیموجود در دستشان خ  لیباز کرد و به آن ها و وسا

به او کمک کند و    لیوسا  ی   هی آوردن بق  ی از او خواست که برا

 خودش به همراه ماهور از در وارد شد. 

حس کرده بود، اما قصد پرسش نداشت پس به    ییزهایچ  ماهور

بود   ستادهیا اطیدرون دستش، وسط ح لیپوالد که با همان وسا
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چشمانش    ی   هیگذراند، نگاه کرد. قرن  یرا از نظر م  زیو همه چ

از    کیهر    دنیدگفتن داشتند. انگار با    ی برا  ی اد یز  ی حرف ها

چ  لیوسا جا،  م  ی زیآن  خاطر  به  ک  یرا  در    هآورد  انعکاسش 

شد   کیبه آن ها نزد  یبه آرام  ی شد. دختر  یچشمانش معلوم م

 بود را شکست.  ی که در فضا جار یو سکوت و سکون 

 !  ریسالم. روزتون بخ_

پرس  ماهور احوال  از  بعد  و  کردند  او سالم  به  دو  هر  پوالد    یو 

شناسد، هر سه با    یدختر پوالد را م  نیا  دادیکه نشان م  یکوتاه

 مقابلشان رفتند.  یمیهم به سمت ساختمان قد

  ستن؟ی خانم ن نی نوش_

را    لیتا وسا  دادی را به آن ها نشان م  یهمان طور که اتاق  دختر

 آن جا بگذارند، پاسخ داد:

 یب  یلیاز بچه ها رو تازه آوردن و طفلک خ  یکی  یهستن ول_

 خوره. یخانم از کنارش تکون نم نیکنه. نوش یم ی قرار

[۱۰.۱۱.۲۰ ۲۱:۱۲ ] 

 ۲۳۶_پارت#
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که    ی گذاشت و به مرد  ن یزم  یدر سکوت، جعبه ها را رو  ماهور

 آورد، نگاه کرد. یرا پشت سرشان م  لیوسا ی  ه یبق

 .دیتو زحمت افتاد دیممنونم. ببخش_

 کنم پسرم!  یخواهش م_

 زد و گفت:  ی به ماهور لبخند پوالد

رو بهت    نجایخوام ا  ی. بعدش من یمامان نوش   شیپ  میسر بر  هی_

 نشون بدم.  

 . نمیخواد که همه جا رو بب یدلم م  یلیآره خ_

 . میاریپس زود باش تا وقت کم ن_

  ی لبخند سرش را تکان داد و پشت سر پوالد به راه افتاد. نگاه با

کودکان    طنتیش  ی و چرک انداخت. نشانه ها  فی کث  یها  واریبه د

ساختمان مشاهد کند. قسمت    نیا  ی توانست در همه جا  یرا م

پر شده    ی کودکانه ا  ی ها  یها و خط خط  یها با نقاش  وارید  نییپا

ساختمان،   نیماهور نشاند. ا   ی را بر لب ها  ییبایبود که لبخند ز

را که    یتوانست خاطرات  یاما م   دیرس   ی به نظر م  یو کلنگ  یمیقد

پنهان شده بود، حس کند. انگار خاطرات    شیدر تمام قسمت ها
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سرشان را از پشت    ،یخجالت  ی و درد ها و خنده ها، مثل انسان ها 

ب  وارید تا با مهمان جد  آورده  رونیها  که در آن جا   ی دیبودند 

 آشنا شوند.   زد،یم مقد

 پر از حرف و خاطره ست.  نجایکنم ا یحس م_

 زد و زمزمه کرد: یلبخند تلخ پوالد

ا_ چون  و   یم   یزندگ  ییکسا  نجایدرسته،  درد  از  پر  که  کنن 

 بغضن.  

به اتاق مقابلشان اشاره کرد    داد،یکه راه را به آنها نشان م  ی دختر

 و گفت: 

 .  نجاستیهم_

در    ی   رهیکرد و به سمت در قدم برداشت. دستگ  ی تشکر   پوالد

پا و  گرفت  در  ی . صدادیکش   نیی را  ن   ی گوش خراش  به    ازیکه 

ماهور را در هم کرد. باالخره در باز  ی داشت، چهره  ی روغن کار

 ییالال   شیبود و برا  دهیرا در آغوش کش  ی که نوزاد  ی شد و زن

 گشت.  انیخواند، نما یم
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  یناخوانده نگاه کرد. چهره  ی در، به مهمان ها ی صدا دنیشن  با

 شاداب و با طراوت شد.   ه یدر عرض چند ثان  نش،یناراحت و غمگ

  ؟ی قربونت برم، اومد یپوالد اله_

مستبد و زورگو   گریشد. د  رهیکه کنارش بود خ  ی به مرد  ماهور

که طالب    یمظلوم  ی بلکه همچون پسر بچه    د،ی رس   یبه نظر نم

 رفت.  یم نی آغوش مادرش بود، به سمت نوش

 همه وقت بهت سر نزدم! نیببخش که ا_

[۱۰.۱۱.۲۰ ۲۱:۱۲ ] 

 ۲۳۷_پارت#

که   ی تا پوالد را در آغوش بکشد، اما نوزاد  زدیدلش پر م  نی نوش

 داد.   یاجازه را نم نیبود ا در دستش

 تو؟   ی همه وقت کجا بود  نیمعرفت! ا یب_

 سالم._

که پشت    یزنقشیچشمانش را به پسر ر  ،ی گرید  ی صدا  دنیشن   با

ا پوالد  حق  ستادهیسر  دوخت.  ا  قتایبود،  م  نیاز  توانست   یکه 
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با گونه ها بود، پس  او بسپارد، خوش حال  به  را  گل    ی کودک 

 گفت:   جانیلرزان از ه ی انداخته و صدا

رفتار کرد    ی نجوریبا مهمون ا  د یدونم که نبا  یسالم پسرم. م_

پسره   نیخواد ا یمن دلم م  ؟ی ریبچه رو بگ  نیا  ی ایب  شهیم  یول

 فراموش کار رو بغل کنم.   ی 

شد، اما سرش را تکان داد و با لبخند   رهیبا تعجب به او خ ماهور

 رفت.  نی به سمت نوش  ینیریش

م _ که  ما  شهیالبته  م   هی.  دلتنگ   مینی ش  یگوشه  رفع    ی تا شما 

 .  د یکن

ماهور   ی دستان دراز شده    ی کودک را رو  یبا خوشحال  نی نوش

نوزاد را بلد باشد    دنیکرد که در آغوش کش  یگذاشت. فکر نم 

گردن نوزاد گذاشت و او را به    ریاما ماهور با مهارت دستش را ز

 اش چسباند.  نهیس

 تونم مراقبش باشم.  یراحت! م التونیخ_

شد   رهیرا تکان داد و به سمت پوالد که منتظر به او خ  سرش

قد   ی را رو  سشی. دستانش را باز کرد و چشمان خدیبود، چرخ

 تنومندش چرخاند.  کلی بلند و ه
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گذشت نامرد؟ بعد از   یدو سال م  دیفدات بشه آخه. با  نی نوش_

 اومد؟   ادتیدو سال منو 

کش  پوالد آغوش  در  را  او  و  شد  اد یخم  بوسه  از   ی .  نشان  که 

 نشاند.    نینوش  ی شانه  ی بود، رو ییو دلجو یعذرخواه

 ! ن یببخش مامان نوش_

کرد. خم شد    ینوزاد نگاه م   ی در سکوت به چشمان بسته    ماهور

پودر بچه در    نیریش  ی . بودیرا بوس  راهنشیپ  ی   قهی  یو به آرام

به    ی ادیز  قیو پوالد تا دقا  نینوش  ی . صحبت هادیچیاش پ  ین یب

انجام ا   دی طول  تمام  در  ا  نیو  با  ماهور  ش  ن یمدت،    نیرینوزاد 

بود. الال  برا  ییها  ییسرگرم  خواند، در خاطرش    یم  ساآ  ی که 

 خواند.  یم شیآن ها را برا ی مانده بود، چرا که هنوز هم گاه

شانه اش نشست، سرش را باال گرفت و   ی رو نی دست نوش یوقت

 شد.  رهیبه چشمان براقش خ

  میمشغول مرور خاطرات شد یماهور جان. حساب یخسته نباش _

 . حالل کن مادر!  می و تو رو تنها گذاشت

نوزاد داد    نیدانست؟ انقدر حواسش را به ا  یرا از کجا م  نامش 

البته دلش هم نمدی را نفهم  شانیکدام از حرف ها  چی که ه   ی . 
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پوالد دخالت کند. اگر الزم باشد که    یخواست در امور خصوص

  یی بایخواهد داد. لبخند ز حیتوض شیرا بداند، خودش برا  ی زیچ

 نشاند و گفت:  شیلب ها ی رو

و خوشمزه   نیریش  یلیکوچولو سرگرم بودم. خ  نینه، منم با ا_

 ست.  

اومده، همش نق    ی. از وقتچارهی کنه ب   یم  هیگر  یلیخ  یآره، ول_

 . دهیکه االن خواب  بهیزنه. عج یم

[۱۱.۱۱.۲۰ ۰۹:4۸ ] 

 ۲۳۸_پارت#

و    دینوزاد کش  ی گونه    ی انگشت اشاره اش را رو  یبا ناراحت  ماهور

 زمزمه کرد: 

  ه؟یرو دوست نداره! اسمش چ نجایا دیشا_

  ی . پدر و مادرش رو توکانهی. اسمش نرهیگ  یآروم نم  نجایآره، ا_

 کس رو هم نداره.   چیتصادف از دست داده. ه

داد،   یگوش م  شانیدرهم به حرف ها  ی پوالد که با اخم ها  به

 اشاره کرد و ادامه داد: 
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رو بهت نشون    نجا یخواست ا  یم   بچه رو بده به من. پوالد  نیا_

 بده. 

را از آغوشش جدا کند، اما   چارهی خواست آن کودک ب ینم دلش

با لبخند،    یمهم  ی که حرف ها  دی رس  یبه نظر م  در راه است. 

رو  کانین نوش  ی را  ب  نی دستان  اتاق  از  پوالد  با  و   رونیگذاشت 

 رفت. 

.  دیکاو  یرا با دقت م   زیداشت و هر چ  ی قدم بر م  یبه آرام  پوالد

 کرد.  یخاطراتش را جست و جو م ییگو

 پوالد؟   ستنیبچه ها ن _

و   دیکرد، به سمت ماهور چرخ  یرا باز م   یکه در اتاق  همانطور

 پاسخ داد:

خوره که مدرسه هستن    یکه سنشون به کالس و درس م  ییاونا_

شه. کوچولو ها    یم  داشونیپ  یکی  یکی  گه،یدو ساعت د  یکیو تا  

کنن.    یم  ی هستن و دارن باز  ی پشت  اطیهم االن احتماال تو ح

 .ششونیپ  میریو بعد م میزن  یحرف م کمی

 را تکان داد و پشت سر پوالد، وارد اتاق شد.   سرش
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  یزشت  ی بود و نما  ختهیها ر   وارید  ی از قسمت ها، گچ ها  یبعض  در

 ه یها تک  وارید  از  یکینشست و به    نیزم  ی . پوالد رو دادیبه اتاق م 

شد.    ره یداد. ماهور هم کنارش نشست و منتظر به چشمانش خ

 زد و شروع به ورق زدن دفتر خاطراتش کرد.  ی پوالد لبخند

 دمید  ی م  یدر آوردم، ول  نجایسر از ا  ی که چه طور  ومدینم  ادمی_

که بتونن همه   ی ها هم از سن  یو بعض  ی ها از نوزاد  یکه بعض 

 .نجایا انیرو درک کنن، م  زیچ

[۱۱.۱۱.۲۰ ۰۹:4۹ ] 

 ۲۳۹_پارت#

م  ماهور را  پوالد  ادامه    انیدست  منتظر  و  فشرد   ی انگشتانش 

 شد.  شیحرف ها

گفتن مامان و بابامون رو   یکردن. م  یم  هیگر  ی لیها خ  یبعض_

  ن یرو نداشتم و فقط نوش   ی زیچ  نیمن اصال همچ  یول  میخوا  یم

رفت که بگه    یبار نم   ریوقت ز  چیکردم. ه  یخانم رو مامان صدا م

من    یدر آوردم ول  نجایسر از ا  ی هستن و چه طور  ی خانواده ام ک

 سمج بودم.   یلیخ

 کرد.  یتلخ ی خنده   ش،یها ی آوردن اصرار ها و غد باز  ادیبه  با
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شده بود    یصبع   نقدریدادم. بنده خدا ا  ریبهش گ  یلیروز خ  هی_

  ی کرد. من پشت در بودم. م  هیاز کارکنا و گر   یک ی  شی که رفت پ

طور تو سرو  ی گفت چه  که  بگم  پارک   هی  یبهداشت  سیبهش 

ا  داشیپ به  و  م  لشیتحو  نجایکردن   ی گفت چه طور  یدادن؟ 

 بوده؟  نجایا  شیبهش بگم که از نوزاد

ماهور خ  نیغمگ   ی چهره    به دار  بغض  با    رهیو چشمان  و  شد 

 لبخند گفت: 

 یشدم ول  تیاذ  یلیبهم نگاه نکن بچه! اون موقع خ  ینجوریا_

  ومد، یبودم و همه از من بدشون م   یاآلن خوبم. کال آدم بداخالق

با هم بزرگ    یسالگ   4! اونم از  مانیبه جز ا تو پرورشگاه بود و 

از خانواده    ی ه عضو ک  هی. از همون موقع تا اآلن، تنها کسمیشد

 دونمش.  یخودم م ی 

 زمزمه کرد:  تیماهور را فشرد و با جد دست

تک   ی که تو ناز و نعمت بزرگ شده باشم و برا  ستمین   ی من آدم_

و    یبا ارزش  یل یکه االن دارم، جون کندم. تو برام خ  ییزایتک چ

. تنها که بودم، سر  ی نیمن رو هم بب   ی رو  نیخواست ا  یدلم م

 باشه؟  م،یایم  شتریاز امروز ب  یرو دوست نداشتم ول   نجایزدن به ا 
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 . دی پوالد را محکم بوس ی به سمتش خم شد و لب ها  ماهور

 ! ی تو بگ یهر چ_

بود. با هم کل ساختمان را گشتند و   یپوالد طوالن  ی ها  حرف

بدخلق به خصوص  خاطراتش،  از  خنده   ی ها  ی پوالد  و  خودش 

  ی کرد. از خاطرات بدش فاکتور م  یم  فیتعر   مانی ا  نیریش  ی ها

کودکان    ی . کم کم سر و کله  ازاردیگرفت تا مبادا گنجشکش را ب

هم    یلیکه از قضا خ  دیدو مهمان جد  دنی. همه با دشدیم  دایپ

شدند. ماهور تاب را هل   یمهربان و شوخ طبع بودند، خوشحال م

 داد و گفت:  یمحکم

 .  امیاآلن م تر بره. من عیرضا پاهات رو تکون بده تا سر_

 باشه عمو! _

اش را از دستانش    یتمام، گوش  یسمت پوالد رفت و با سرتق  به

 گرفت.  

 ست؟ یچرا حواست به ما ن  ؟یکن یم کاریچ ی دار _

بلند کرد    یپس گرفتن گوش  ی دستش را برا   ،یمتعجب   ی خنده    با

 و گفت: 
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بب_ من  به  پررو!    نمی بده  چ  هیبچه  تا  تا    زیچند  دادم  سفارش 

.  میکن   یم  ی دی کار مف   هیو هم ما    شنی. هم بچه ها سرگرم مارنیب

همه    نیکردم. ا  ی به خدا ساق پام درد گرفت از بس فوتبال باز

 آخه؟  ارنیرو از کجا م ی انرژ

   ؟ی سفارش داد یچ_

 شه.  یم داشونیبهمن و محسن اآلن با چند تا سطل رنگ پ_

[۱۲.۱۱.۲۰ ۰۱:5۹ ] 

 ۲4۰_پارت#

بود، گوش خراش و آزار    دهیچی که در فضا پ   ییخنده ها  ی صدا

داد. آنقدر ذوق کردن    یدهنده نبود، بلکه دل و روح را، نوازش م

نوجوانان، پاک و معصوم بود که لبخند    ی کودکان و قهقهه    ی ها

ه  لب  نم  چیاز  دور  شاد  ی کس  پادشاه    کیهمچون    ی شد. 

را بسته بود.    وهقدرتمند، بر تخت سلطنت نشسته و راه غم و اند 

شده    فیمختلف کث  ی را که با رنگ ها  دشیسف  راهنیبهمن، پ

ب تنش  از  ز  دیکش  رونیبود،  با  ا  نی آست  یراهنیرپیو    ، ی حلقه 

  شیبه بازو  یها شد. پوالد با خنده، مُشت  واریمشغول رنگ زدن د

 و گفت:  د یکوب
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تو موهات هم پر از    یحت  کلت؟یبود به ه  دهیبچه ر  هیتا حاال  _

 رنگه.   

  ره یشده بود، خ  س یبه پوالد که کامال از آب خ  ی با پوزخند   بهمن

 شد.  

 .  دین یجسارتا خودتون رو هم بب _

 ی حرف ها  نی کرد در ب  یم  یکه سع  یموقع محسن در حال  همان

 را به گوش آن ها برساند، به سمتشان رفت.   شیکودکان،صدا

  ش یپ  ی نجوری . اگر ا میرنگ ندار  گهیهنوز تموم نشده بهمن؟ د_

 باز هم برم بخرم.    دیبره با

 او پاسخ داد: ی به جا پوالد

ماهور، شده    چارهی. ب گهیهم د  ی رو  ختنیرنگ ها رو ر  شترینه، ب _

 واریمحسن. هنوز د  ریظرف سفال رنگ شده. برو بازم بگ   هیشکل  

 مونده. اطیح ی ها

 سرش را تکان داد و با خنده به سمت در رفت.  محسن

خ  ییخدا_ م  ننی بب  ی نجوریا  ابونیتو  فکر  رو،  از    ی من  کنن 

 فرار کردم.  مارستانیت
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  ده یکش  راهنشیکه پشت پ یو بهمن به طرح قلب و درخت پوالد

ادامه   و به  دندیماهور و کودکان بود، خند  طنتی شده و حاصل ش

 کارشان پرداختند.   ی 

  ی سپر  اطیح  وار یکه در رنگ کردن د  قه یبعد از چند دق  پوالد

بزرگ    ی هشت خانه    کی  دنیشده بود، به ماهور که در حال کش 

هم از   شیلپ ها  یبود، نگاه کرد. حت  اطیدر کف ح  یرنگ رنگ

م دلش  که  آخ  بود.  نمانده  امان  در  کودکان  حمالت    ی هجوم 

افتاده است را    یکه انگار در حوض نقاش  یگنجشک  نیخواست ا

محکم در آغوش بکشد و آنقدر فشار دهد تا او را به قلبش برساند،  

نکند و سرش را به در و    یماهورش خودزن  دنید  ی بلکه انقدر برا

 اش نکوبد.  نهیس  ی قفسه  وارید

زنگ در بلند   ی حال تماشا کردن لبخند ماهور بود، که صدا  در

خوردن    ی شد. پوالد به نگهبان که در حال استراحت کردن و چا

باز کرد و به   رهیبود، خ شد و خودش به سمت در رفت. در را 

 ی شد. با چشمان درشت شده، نگاهش را رو  رهی دختر مقابلش خ

ه مغزش  بود؟  گذشته  سال    ی پاسخ  چیصورتش چرخاند. چند 

  ی لیشده بود. خ  رهیمقابلش خ  ی داد. فقط به چشمان آشنا  ینم
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توانست آن دختر زبان دراز و سرتق    یمگر م  یکرده بود، ول  رییتغ

 را فراموش کند؟ 

 رکسانا؟_

[۱۲.۱۱.۲۰ ۰۳:4۳ ] 

 ۲4۱_پارت#

  د،یکه او را د  ی بار  نیپوالد متعجب شده بود. آخر  دنیهم از د  او

 ی گریرفتن به خوابگاه شهر د  ی برا  لشیدر حال جمع کردن وسا

شروع اتفاقات   راز،یو پوالد در دانشگاه ش  مانیبود. قبول شدن ا 

اش بود. با ذوق به سمتش رفت و از  یزندگ ی ها بیو فراز و نش

 شد.  زانیگردن پوالد آو

 پوالد؟ _

 کرد و گفت:  یمآرا ی  خنده

 تو؟ حالت خوبه؟  ی کجا بود وانه،ید ی دختره _

 پاسخ داد: طنتی پوالد جدا شد و با ش از

 که بهتون دادم، چهار بار ازدواج کردم.    ی! طبق همون قولمیعال_
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را با خود   ی ادیز  ی که خاطره ها  ی قول  نیخواست به ا  ی م  دلش

بود که شوهر داشتن رکسانا،    دواریبه همراه داشت، بخندد اما ام 

 از جانب او باشد.   دیجد  یشوخ کیتنها 

 ؟ ی شوهر دار یعنیاالن  ؟یگیواقعا م_

  یدر کنار م  ی و همانطور که پوالد را از جلو  دیبلند خند  ی صدا  با

 زد، پاسخ داد:

م_ بابا! سر خر  با خود  کار؟یچ  خوامیبرو   گه،یم خوشم دخودم 

 ؟یشوهر واسه چ

و بعد از بستن در، پشت سرش به راه    د یکش  ینفس راحت   پوالد

  ی که به احترام حس پاک   ی مرد عاشق  ی افتاد. ظاهرا خدا دلش برا

ه وارد  و  بود  افکنده  النه  قلبش  در  ا  چیکه  شد،   ینم  ی رابطه 

بار تعهد و ازدواج    ریهمچنان ز  با،یزبان دراز ز  نیسوخته بود که ا

 نرفته بود. 

با    ی ها و خوش و بش ها  یدر احوال پرس  ی ادیز  وقت رکسانا 

پوالد خوشحال شده بود    دنیپرورشگاه گذشت. آنقدر از د  یاهال

و شکاک ماهور نشد. بعد از آن که از    نیکه متوجه حالت خشمگ

نشستند. پوالد تمام تمرکزش   مکتین  کی   ی همه دور شدند، رو
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شد و    لیچپ ما  هب  ی از او گذاشته بود. کم  دنیکش  حرف  ی را رو

 گشت.   رهیبه صورت شاداب رکسانا خ

 رو به راهه؟  زیهمه چ ؟یکن  یم یاآلن کجا زندگ_

 د یکرد سخن بگو  یم  یکه در آن زندگ  یاز اتاق  د؟یداشت بگو  چه

کند؟ شب ها از ترس    فی پوالد تعر  ی شغل نداشته اش را برا   ای

و حمله   موها  ی هجوم  به  ها  دور   ی سوسک  را  شالش  سرش، 

م ز  چاندیپ  یسرش  مبادا  ها  ریتا  ت  ی دندان  و    زشان یکوچک 

کردن آن   انیبود اما قصد ب   اریشود. حرف و درد دل بس   دهیجو

کرده بود    دایرا پ   یمیدوست قد  نیها را نداشت. بعد از سال ها، ا

ها سوال  تر  ی و  ذ  ی مهم  مدر  نم  ی هنش جوالن  دلش    ی داد. 

 خراب کند.  نشیغمگ ی حس خوب را با حرف ها نیخواست ا

 ؟یدر ارتباط مانی. تو از خودت بگو! هنوز با اهیعال یهمه چ_

 شهیتر از هم  ی. امروز آبستیزد و به آسمان نگر  ی لبخند  پوالد

 یشاد  ی خوب و خبر ها  ی . پر بود از حس هاد ی رس  ی به نظر م

بهتر  دایبخش! پ از    نیشدن رکسانا،  بعد  البته  بود.  امروز  اتفاق 

 ماهور!    نیریش ی بوسه 

 تونم با تنها عضو خانواده ام در ارتباط نباشم؟  ی مگه م_



~ 690 ~ 
 

 و گفت:  دیکلفتش کوب  ی به بازو  یمشت

باشقرار بود هر سه تامون    یروز  هی  ادمهی_ حاال شد    م، یبا هم 

  ؟یپس من چ مان؟یا

هم  ن یا  یبدن  قدرت کم   یستودن  شهیدختر  را   شیبازو  یبود. 

 بود، آرام شود.    دهیچیکه در آن پ یماساژ داد تا درد کم

 ! ی کجا گم و گور شد  ستیو معلوم ن یخودت رفت_

! اصال اگه از  دمیتو رو ند  یسر بزنم ول  نجایمن عادت دارم به ا_

 گفت.  یبهت م  ،ی دیپرس ی م نی نوشمامان 

 اون به من خبر نداد. یول_

 ! ی دیخب چون نپرس _

 یدرباره    ی خبر  دنیاز شن  مانیبزند. آنقدر ا  هیداشت کنا  حق

 نپرسد.   ی زیداد چ ی م حیکه ترج دی ترس ی رکسانا م

ا  ی! کوتاهی گیدرست م_ بوده. خانواده    ، یششونیکه پ  ی از من 

   ؟یش ینم تیخوبن؟ اذ

 شد.  رهیزد و به انگشتان دستش خ ی پوزخند
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نفر اومد و گفت    هی  د،یکه شما رفت  نیخانواده؟ چند روز بعد از ا_

تعجب کرده بودم. آخه  یلی. خره یبگ ی خواد من رو به فرزند یم

 سالم بود.  ۱4من 

 شد.   رهیو پژمرده اش خ نیغمگ ی با اخم به چهره  پوالد

 خب؟ _

 زد و ادامه داد:  یتلخ لبخند

ساله    ۱4بهتر از منِ    یبود و بچه هم نداشت. ک   ضیزنش مر_

مر  یم زن  مراقب  کلفت    ضش یتونست  بودم  شده  عمال  باشه؟ 

زنه مرد و چند ماهه که خودش   ش، یخودش و زنش. دو سال پ

 هم سقط شده. 

داد. چه به روزش    یو دم نزدن م  دنیزجر کش  ی بو  شیها  حرف

 مانیشدن از پرورشگاه، با ا  صیعد از ترخآورده بودند؟ چند ماه ب

  ی . حالت چهره  نندیرا بب   ه یو بق  نیآمدند تا مامان نوش   نجایبه ا

با ذوق از   یبست. وقت یهنوز هم مقابل چشمانش نقش م  مانیا

  ند یتوانستند بگو  ی. چه مدندی و همه چشم دزد  دیرکسانا پرس

داده   یستیبهز  ریرکسانا، توسط مد  یدستور فرزند خواندگ  یوقت

 شده بود؟
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زرد  ز،ییرحم پا یبرگ سبز که در باد خشک و ب کیمثل  مانیا

نشست و تا ساعت    نیزم  ی شود، رو  یسرنگون م   تیشده و در نها

بودند    دواریسال ها، ام  نیکرد. در تمام ا  هیها در آغوش پوالد گر

 ن یا  ی که او هم از جفا  نیکه حداقل خوشبخت باشد، اما مثل ا

 نمانده بود.  بی نص یب  ایدن

ا   پوالد و  خودش  غفلت  مد  ی عصبان  مان یاز  به  چه  هر   ریبود. 

رکسانا را    دیجد  ی التماس کردند که آدرس خانواده    یستیبهز

نکرد و گفت که بگذارند او با پدر و مادر خوانده   یبدهد، توجه

  یاشک ها  یاش راه دهد. حت  ی و آن ها را به زندگ  ردیاش خو بگ

و بدخلق را نرم نکرد.    مرح  ی هم دل آن زن ب  مانیا  ی تابانه    یب

  ت یحما  ی که برا  ییادها یرپوالد آن روز دفترش را با عربده ها و ف

به لرزه انداخت اما جواب   د،یکش  یاز دوست کمر شکسته اش م

تجربه   ینه بزرگ بود. در آن دوران، آن ها دو جوان ب  کیاو تنها  

با تا    یکار کردن م   ی تمام وقتشان را رو  دیبودند که  گذاشتند 

خوابگاهشان را بپردازند.    ی دانشگاه و اجاره    ی ها   نهیهز  انندبتو

هم   ی. وقتدینرس ییدو نفره اشان به جا ی و جو کردن ها جست

 ی ادیاشان توانستند نفوذ و پول ز  ی شبانه روز  ی که با تالش ها

کردن رکسانا در کنار شوهر    دای با پ   دیترس   یم  مانیبدست آورند، ا
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او بودن را هم از دست بدهد.    اب  ی ایرو  یحت  ،یاحتمال   ی و بچه  

 نکند.  قیپس، از پوالد قول گرفت که درباره اش تحق

که خودش را    یدختر  ی عاجزانه    ی ها  هیچپش با تصور گر  پلک

پشت   یحام م  بانشیو  پر  ی تصور  سختدیکرد،  به  خشم    ی. 

 را کنترل کرد و گفت:  رانگرشیو

   ؟یکن یچکار م  ؟ییاآلن کجا_

شد تا بند کفشش    یاز جا برخاست و همانطور که خم م  رکسانا

 را محکم کند، پاسخ داد:

کردم،   یکه توش کار م  ی کارخونه ا  یکردم. ول  هیاتاق کرا  هی_

  ؟یگردم. شما چ  یورشکست شده. دنبال کار م

 گفت:  یهم از جا برخاست و با پوزخند تلخ پوالد

الزم نکرده .  دهی خواسته رس   یکه م  یبه هر چ  رتتیغ  یداداش ب_

قرار بود با هم به    یما. از بچگ  شیپ  ایدنبال کار! از فردا ب  ی بر

 .  میاحمق، از دستت داد مانی من و اون ا یول م، یبرس یهمه چ

 .دیبا شوق از جا برخاست و به سمت پوالد چرخ رکسانا

   ؟یگ یجون رکسانا راست م _
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 .  دیانگشتانش گرفت و کش  انیلبخند گونه اش را م با

 کنم بچه پررو.  و یشماره ات رو بده تا س_

پا  بعد گوش  انیاز  که  همانطور  اش،  ج  یجمله  از  را    بشیاش 

 لب زمزمه کرد: ریز د، یکش  یم رونیب

 بگذرونه.  ریخدا فردا رو به خ_

 ی زیکه در حال رنگ آم   یندانهم به جمع خوشحال و خ  رکسانا

جمع چرخاند تا    انی. پوالد چشمانش را م وستی ها بودند پ   وارید

پ را  درگ  دایماهور  آنقدر  متوجه   ریکند.  که  بود  شده  رکسانا 

اطراف   گریگذشتن زمان و خبر نگرفتن از ماهور نشد. با اخم بار د

به سمت ساختمان رفت تا    افت،یماهور را ن   یرا چک کرد و وقت

 آن جا را بگردد. 

اتاق  ن،ی نوش ن  یدرِ  را    ریدر آن مشغول ش  کانیکه  بود  خوردن 

 ه رو شد. برود که با پوالد رو ب  اطیبست و خواست به سمت ح

  د؟یدی شما ماهور رو ند  ن،یمامان نوش_

 زد و به اتاق اشاره کرد.   ی لبخند نی نوش
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تو انجام    نقدریکه ا  شهی. اصال باورم نمدهی م  ریش   کانیداره به ن_

م  ی کارا خودش  ماهره.  خواهر    گهینوزادا  از  مراقبت  خاطر  به 

آروم   کانی. دستش درد نکنه. امروز به خاطر ماهور، نکشهیکوچ

 بود.  

 کرد، گفت:   یزد و همانطور که در اتاق را باز م  ی هم لبخند  پوالد

 مثبته.    ی بچه منبع انرژ نیا_

را    ریش   ی   شهیرا در آغوش گرفته و همانطور که با دقت ش  کانین

 رفت.   یدر دهانش نگه داشته بود، قربان صدقه اش م

 ماهور؟_

تند  ی صدا  دنی شن  با اخم  و  شد  محو  لبخندش  بر    ی پوالد، 

 نشست.   شیابروها

 بله؟ _

  ن،یزم  ی رفتار سرد، به سمتش رفت و رو  نیبا تعجب از ا  پوالد

 کنار ماهور نشست. 

 چته؟ _
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و دقت،    اط یو با احت  دیکش  رونیب  کانیرا از دهان ن  ریش  ی   شهیش

آرام و    ی ضربه ها  دنیشانه اش گذاشت تا با کوب   ی سرش را رو

 . ردیکمرش، آروغ بزند و دلدرد نگ ی منظم رو

 باشه؟   میزی! مگه قراره چیچیه_

 شد.  ره یو ناراحتش خ  زانی کرد و به چشمان گر یاخم

  ؟ی پررو شد گم،ی بهت نم  یچیه ینه؟ ه  ای یزنیحرف م_

گذرانده و   غویج غیلوس و ج ی همه وقت را با آن دختره  نیا او

اهم ماهور  به حضور  هم  از    ت یاصال  ماهور  وقت  آن  بود،  نداده 

 د؟یرس  ینظرش، پررو به نظر م

! حاال اگر من دو ساعت با اون م یکه بدهکار هم شد  نیمثل ا_

 یول  ،ی زد  یوقت غر م   یکردم، تا کل  یدختره خوش و بش م 

 نداره؟   یاشکال ،ی ریخودت با دخترا گرم بگ 

  ی تیتر از حس مالک  ن یتر و دلنش نیریش ی زیخداوندا، چه چ آخ

بود؟ به سمتش رفت و بوسه   د،یدی در رفتار ماهور م  یکه به تازگ

 قرمز از حرص و خشمش نشاند.  ی گونه  ی رو  ی ا
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نم _ که  تو  ک  ی دون  یآخه  حاال   هیرکسانا  سال،  چند  از  بعد  و 

 شده!   داشیپ

 : دیو پرس دی خودش را عقب کش یناراحت با

 !  ه یخب تو بهم بگو که ک_

اش جا    یشانی پ  ی ماهور که رو ی از موها  ی زد و دسته ا  ی لبخند

چشمانش کنار زد و شروع به گفتن    ی خوش کرده بود را از جلو 

که با وجود پوالد    ی خاطرات سه نفره اشان با رکسانا کرد. دختر

ا کلفت  هیبق  ی برا  مان،ی و  ا  یم  ی گردن  پز  و  حام  نیکرد   یدو 

که  ی داد. دختر یم اشمدرسه  ی قدرش را به دختران پر افاده 

  ن یرا گشوده بود و پا به پاک تر  مانیقلب ا  ی اندک اندک در ها

قلبش گذاشته و در آن جا نشسته بود. از حس خاص و  ی نقطه 

و   یپاک آسوده  لبخند  به  و  گفت  سخن  داشت  رکسانا  به  که 

 شد.  ره یخوشحالش خ

  ه؟یک ی دیما سه تا! حاال فهم  ی از ماجرا نمیا_

 انداخت و پاسخ داد: نییخجالت سرش را پا با

 خواهر و دوست تو، درسته؟   ییجورا هی و  مانی عشق ا_
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 گنجشک حسود من!   نیآفر_

 که بد قضاوت کردم.  دیببخش_

که   دیبگو  ی زیلحن شرمنده و بامزه اش چ  نیدر جواب ا  خواست

باال    ی ها  ریو ش  کانیماهور با تعجب به ن   ی شدن شانه    سی با خ

 شد.  رهیخآورده اش 

 امروزت! رینظ یب  پیت نیا ی فقط استفراغ کم بود برا_

[۱4.۱۱.۲۰ ۱۱:۲۳ ] 

 ۲45_پارت#

  ید یبا ارزش جد  ی ها  زیآمدند، چ  یم  رونیاز پرورشگاه ب   یوقت

که  مانیپوالد و ا ی کرده بودند. گمشده  دایاشان پ یرا در زندگ

شرکت شود    یو ماهور، منش  یخانم پناه   ی قرار بود از فردا به جا

  یکیرا با او باز کرد،  یبا ماهور هم آشنا شد و باب دوست  یو حت

 بود.   روزاز آن اتفاقات با ارزش ام

 یپوالد و ماهور به نوزاد  بیعج  ی اتفاق ارزشمند، دلبستگ  نیدوم

خر حضورشان در آ  ی بود که تا لحظه ها  ییغربت و تنها  اریاز د
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  ی بود و در آخر با نجوا  دهیپرورشگاه، در آغوش امن ماهور آرم

 آرام ماهور در کنار گوشش، از او جدا شد.

 کوچولو!   شتی پ امیکه زود به زود ب دمی قول م_

کودکان و   ی اتفاق امروز، خنده ها  نیتر  یمتیو ق  نیارزشمندتر

سپرده شده بودند و    یبود که از جانب همه به فراموش ینوجوانان

ا حضور  به  که  جدا  همانان یم  نیحاال  هم  باز  کردند،   ییعادت 

  ی ها   هیفرق بزرگ وجود داشت. هد  کیبار    نیسهمشان شد، اما ا

  کیدفتر خاطرات و    کی  ،آن  نیاز پوالد گرفتند و بهتر  ی ادیز

برا بودند    یکسان  ی خودکار  آموخته  را  نوشتن  دفتر    کیو  که 

که نوشتن بلد نبودند،    ی کسان  ی برا  ،یمداد رنگ   ی و بسته    ینقاش 

از رفتن   نشانیغمگ  ی آمد. جمالت پوالد، صورت ها  یبه حساب م

 را دوباره شاد و خوشحال کرد. همانانیآن م

که    یمحکمه! تا وقت  یلیخ  یلیقول خ  هی  نیو ا  میایما بازم م _

دلتون رو با کاغذ و قلم در   ی حرفا   ی خواد همه    یدلم م   ام،یم

تا  دیخودتون نگه دار  ی رو برا ی ادگاری نیا خوامی . م دیبذار ونیم

چقدر    دیبا پشت سر گذاشتنِ هر کدوم از دغدغه هاتون، بفهم
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د از پس تک تک مشکالتتون یکه تونست   دیبزرگ و با شکوه هست

 .  دیای بر ب

اتفاقات ش  ریتمام مس  در از  به خانه،  امروز حرف   ن یریبرگشت 

کرد و پوالد    یم  فیتعر  کانیزدند. ماهور با ذوق از باال آوردن ن

بد    کان یگنجشک چرکو که اصال نسبت به استفراغ ن  نیآنقدر به ا

از   ن یبود کنترل ماش   کیکه نزد  دیخند  د، یرس  ی دل به نظر نم

بودند    دهینه رسبه خا  فراوان   یدستش خارج شود. با خنده و شوخ

  رند یبگ  یرفتند تا هر دو اشان دوش  یو حاال به سمت اتاق پوالد م

 .  ندیو رنگ ها و گرد و خاک را از تنشان بشو

 د یکرد، به سمت پوالد چرخ  یهمانطور که در اتاق را باز م   ماهور

 و گفت: 

تونم صبر کنم تا کار    یواقعا نم  ست؟یتو خونه ات حموم ن  گهید_

 شدم.   فیکث  یلیتو تموم شه! خ

در کنار برود و او بتواند   ی به ماهور داد تا از جلو  یهل آرام  پوالد

پول و تلفن همراهش   فیک   چ،ییوارد اتاق شود. بعد از گذاشتن سو

 کرد، گفت:  ی لباسش را باز م پیهمانطور که ز ز،یم ی رو

 خب!   میریبا هم م_
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 حموم داره!  کیاز  شتر یخونه ب نیمن مطمئنم که ا_

  ی   نهی شدن س  انیو بعد از نما  دیکش  رونیرا از تن ب   گرمکنش 

م  را  با دست چپ، فکش  و  رفت  ماهور  به سمت    ان یستبرش، 

 انگشتانش گرفت. 

هم توش   یو حرف  میریبا هم م   یعنی  م،یریبا هم م  گمی م  یوقت_

 مونه!  ینم

و با   دیکش رونیپوالد ب نیانگشتان آهن انیخنده فکش را از م با

 :دیشده با خنده اش غر ختهیحرص آم

 زورگو! می ریخب با هم م_

[۱4.۱۱.۲۰ ۱۶:۱۹ ] 

 ۲4۶_پارت#

  دنیبا پوالد را داشت، با د  ی عشق باز  ی که قبال هم تجربه    نیا  با

 بدن برهنه و بدون پوشش معذب شده بود. 

که لباس به صورت خجالت زده اش نگاه کرد و همانطور    پوالد

حمام قرار    ی که گوشه    فیکث  ی را درون سبد لباس ها  رشیز

 انداخت گفت:   یداشت، م
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قرت  نیا_ بب  یبچه  لباساتو در من یرو  ماهور  اقدام   ای  ی اری!  من 

 کنم؟ 

 و در سبد انداخت. دی کش رونیرا ب شرتشیحرص ت با

 !  ستیپوالد، دست خودت ن یهست یوحش_

  ی کردن دما  می آب را باز کرد و پشت به او، مشغول تنظ  دوش

  ش یخواست با چشم دوختن به جسمش، ب  یآب شد. درواقع نم

 خجالت زده اش کند.  نیاز ا

احمق_ کس گهی د  یخب  از  آدم  نزد  ی!  رو   نیتر  کیکه  روابط 

 کشه؟  یباهاش تجربه کرده، خجالت م

  ی اش م  نهیس  ی که رو  یآب  زیقطرات ر   ی را از سرد  ش یها  شانه

  ی جمع کرد و به پوالد که کارش تمام شده بود و به او م خت،یر

دست بلند شده اش و    انیچشم دوخت. نگاهش را م  ست،ینگر

بارش قطره    ریتنومندش، ز  کلی چرخاند. ه   یستبرش م  ی   نهیس

 و براق شده بود.  سیکوچک آب، خ ی ها

 گنجشک من!   نجایا ایب_

 ذاشت. دست پوالد گ ی زد و دستش را رو ی لبخند
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مرد از دست    نیبه سمتش قدم بردارد اما انگار تحمل ا  خواست

دوش آب و در حصار    ریو ز  دیرفته بود که او را به سمت خود کش

  ی را آغاز کرد. حت  یقیعم  ی اش، بوسه    یقطرات درشت و وحش

تنها دهان    انیم   نیرا هم فراموش کرده بودند. در ا  دنینفس کش

زبان ها با تجاوز به دهان معشوق و دندان    ،ی قو  ی ها با مکش ها

  ی مقابلشان سخن م  زیهوس انگ  ی   چهیها با گاز گرفتن دو ماه

 کردند.    یم شیرا ستا  گریکدیگفتند و 

داشت    یداد و سع  ی کمر لخت پوالد حرکت م  ی را رو  انگشتانش

ب فشار  هم   شتر، یبا  مثل  کند.  در خود حل  را  ها،    شهیاو  شش 

بوسه    نیا  ی ادامه    ی اجازه    گریعضو بدن بودند و د  نیتر  انتکار یخ

  ی خس خس م  ژنیکه از شدت کمبود اکس  ی ا  نه یرا ندادند. با س 

از   د  گریکدیکرد،  پوالد  گرفتند.  رو  ستشفاصله    ی   نهیس  ی را 

با حس کوبش ضربان قلبش، لب    ی برجسته   ماهور گذاشت و 

 اش گذاشت.  یشانیپ ی از آبش را رو سیخ ی ها

 کنم آخه؟  کار یمن چ اره،یدر ب ی آروم باش بچه! اگر قلبت باز_
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زد و    ی زیآم  طنتیلبخند ش   ش،ی نفس نفس زدن ها  انیم  ماهور

رفت،    ی م  نییپوالد که با سرعت باال و پا  ی   نهیس   ی به قفسه  

 اشاره کرد. 

 سر حال ترم. شهی تو نگران خودت باش! من از هم_

[۱4.۱۱.۲۰ ۱۶:۱۹ ] 

 ۲4۷_پارت#

 رد،یم  یاش م  یپوست  ریو ز  زیر  ی ها  طنتیش  ی گفت برا   یم  اگر

نان    ن یگنجشک را ب  نیخواست ا  ی کرد؟ دلش م  ی باور م  یکس

بو و داغ را در    چدیبپ  ی خوش  او  تا  ببلعد  بگذارد و  و در دهان 

 درون خود داشته باشد.   

به سرام  ماهور را  و کمرش  داد  به عقب هل  حمام   ی ها  کی را 

گردنش حلقه کرد و به سمت باال فشار داد.    ری. دستش را زد یکوب

گردن خوش تراشش مقابل دهانش قرار گرفت، درنگ نکرد   یوقت

 شاهرگش نهاد. ی را رو شیو لب ها

آره؟ چشمات رو ببند و    ،ی ری بگ  ادیکبود کردن    ی خواست  یم_

 کنم!   یم  کاریقشنگ حس کن که من چ 
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آرام  بازدم به  را  به   رونیب  یگرمش  را  تمام حواسش  و  فرستاد 

دندان و لبش   ن ی حرکت دندان و زبان پوالد داد. پوست گردنش ب

شد.    یم   دهیبه دهان پوالد کش  ی قیعم  ی فشرده و با مکش ها

کار    نیآنقدر بدنش سست شده بود که سر پا ماندن، سخت تر

  یا   ژهی مجزا و و  ی رویاما انگشتانش انگار ن  دیرس  یبه نظر م  ایدن

پوالد، با سرعت   ی تار به تار موها  انیداشتند که با قدرت در م

 .  دندیکش یآن ها را م یکردند و گاه یحرکت م

 !   ی گرفتم. تموم...تمومش کن لعنت ادی...اای_

ت  تمام گردنش  پا  د،ی کش  یم  ریپوست  قصد  پوالد  انگار   ان یاما 

ا به  تمام   نیریش  ی حمله    نیدادن  پس  نداشت،  را  خشن  و 

از   شی. لب هادیخودش را کنار کش یقدرتش را جمع کرد و کم

رو که  دهان خودش  بود،    یترشحات  ماهور پخش شده  گردن 

 .  دیدرخش یم جانیو چشمانش از شهوت و ه زدیبرق م

و همانطور   دیاش کش   یعضالن  ی  نهیس  ی رو  یرا به آرام  ستانشد

 کرد، لب زد: یم کیچپش نزد ی  نهیکه سرش را به س 

 نوبت منه!  گهید_
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با لبخند چشمانش را بست و خودش را به ماهور سپرد.    پوالد

ا رو  ی بوسه  س  ی که  اما   نهینوک  لرزاند  را  بدنش  نشست،  اش 

  نه یس  ی دوم را رو  ی کوه، استوار ماند. بوسه    کیهمچنان مثل  

  ت یهدا  وار یپوالد را به سمت د  ،یراستش نشاند و با هل آرام  ی 

 کرد و خودش هم مقابلش قرار گرفت.  

باز پوالد    مهین   ی لب ها  ی و زبانش را رو  ستادیپا ا  ی پنجه    ی رو

 . دیکش

 گرفتم رو بهت نشون بدم. ادی که ییزایخوام چ یم_

  ی خم شد تا ماهور راحت تر به صورتش دسترس  یلبخند کم  با

 داشته باشد. 

 تو ام!  اریمن در اخت_

به    ی. توجهدیمک  قیپوالد رو محکم و عم  ی نکرد و چانه    درنگ

 آورد.   دانیرا هم به م  شیآخ پر دردش نکرد و دندان ها

 . ماهور؟!رهیلباس، آبروم م ریز رهیتوله سگ اونجا نم_

خواست   یاست، دلش م  ارشیخودش نگفته بود که در اخت  مگر

 نداشت!  یرا شکار کند و به پوالد هم ربط نجایهم قایدق
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[۱4.۱۱.۲۰ ۱۶:۱۹ ] 

 ۲4۸_پارت#

ب   قه یدق  چند از سر بدن  تا ماهور دست  پوالد   ی   چارهی گذشت 

تما تقاص  انگار  کبودبردارد.  بدنش    ییها  یم  در  کنون  تا  که 

رد   نینچنیگرفت که ا  یحمله اش، م  نیمشاهده کرده بود را با ا 

بدن پوالد    ِیجا  ی دهانش را در جا   ی دندان ها و مکش ها  ی پا

 به جا گذاشته بود. 

 یپوالد گذاشت و دستش را به آرام  ی شانه    ی آخر را رو  ی   بوسه

تحملش را از دست داده    گریشکمش حرکت داد. پوالد که د  ی رو

اش   ی قرار  یکرد تا ب تیبود، دست ماهور را به سمت آلتش هدا

  چیقرار گرفته بود و از انجام ه   ر یرا نشان دهد. ماهور هم تحت تاث

آلت پوالد بدهد اما ناخودآگاه   هب   یابا نداشت. خواست مالش  ی کار

 ا بهت به آن چشم دوخت.عقب رفت و ب یکم  ادشیاز حجم ز

 شد؟ ی نجور یچرا ا نیا_

خنده اش گرفته بود، به سمتش رفت و    ان یم  نیکه در ا  پوالد

 . دیچشمان گرد شده اش را بوس

 بچه!   ی کرد شی نجوریخودت ا_
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 کردم؟   یمن ک_

 خنده، ماهور را به پشت چرخاند و خمش کرد. با

امشب رو فقط خنگ نباش تا کارمون تموم شه قربونت برم،   هی_

 باشه؟  

پوالد چشم    ماهور به  و  پشت چرخاند  به  را  اضطراب سرش  با 

 دوخت.

 !  ا یجون من مواظب باش_

 و با حرص گفت:  دی به باسنش کوب یمحکم ی  ضربه

 . یبچه قرت ی ریم  ینترس نم_

ا   خودش از  باز  نی هم  بود.   شیها  ی سوسول  گرفته  اش    خنده 

داده بود، گذاشت و    هیتک  کیدستانش که به سرام  ی سرش را رو

 خنده اش به گوش پوالد نرسد.   ی را گاز گرفت تا صدا شیلبها

 ی   هیکه منشا تفاوتش با بق  ی حفره ا  یکیآلتش را در نزد  حرکت

. چشمانش را بست و منتظر دخول آن کردیپسر ها بود، حس م

نشد    یبه درون بدنش شد. انتظارش طوالن  میبلند و حج  ی وال یه
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  چه یو ماه  دیلحظه بدنش آلت پوالد را به درون خود کش  کیو در  

 را به دور آن منقبض کرد.   شیها

 ی . نجوادادیبدنش را حرکت م  یتنگ و داغ بود که به سخت  آنقدر

انداخت. انگشتانش را دور   یآرام ماهور، تمام بدنش را به رعشه م

  یاش حلقه کرد و همانطور که آن را م  نهی کوچک س  یبرآمدگ

 . دیکوب  یفشرد، خود را به شدت به بدنش م 

  یراه فرار  چیو ه   یمن  ریاس  ا،ی! تو تا آخر دنیتو فقط مال من _

 . ی هم ندار

که در تمام بدنش پخش شده بود،    یدرد و لذت  انیهم م   ماهور

  ان یب   ده،یبر  دهیخاست را منقطع و بر   یکه از قلبش بر م   یکلمات

 کرد.

ا_ ع...عااشق  ه  نیمنم  وگرنه    چیا...اسارتم.  نکن،  آزادم  وقت 

 . رم یم ی ...میم

[۱4.۱۱.۲۰ ۱۶:۲۰ ] 

 ۲4۹_پارت#
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کمر ماهور   ی رو  ی . بوسه ادیآنچنان طول نکش  دنشانیاوج رس   به

نشاند و آلتش را خارج کرد. شانه اش را گرفت و صورتش را به 

 سمت خود چرخاند.  

    ؟یاستراحت کن کمیوان رو پر کنم تا  ی خوا یم ؟یخوب_

خشک شده بود، اما روحش   اد،ی ز  ی به خاطر خم بودن ها  کمرش

و    ی جسم بود که با عشق باز  نی و طراوت بود. ا  ی سرشار از شاد

  ی اما روح نه تنها خسته نم  شد،ی م   فیبا معشوق ضع  یهم خواب

توانست در   یگرفت که تا چند روز م  یم  ی شد، بلکه آنقدر انرژ

 بماند.  وارلبخند بزند و است یبرابر هر غم و اندوه

رو  طنتی ش  با را  قسمت  ی شانه    ی سرش  و  گذاشت  از   یپوالد 

 یتوجه به آخ پر درد   یفشرد و ب  شیدندان ها  ریگوشتش را ز

رد به جا مانده از دندان    ی رو  ی که از دهانش خارج شد، بوسه ا

 نشاند و سرش را باال گرفت. شیها

 !  دهی چه حال م ش،یآخ_

. چونه ام رو شمی دست همه م  ی دونم فردا مضحکه    یمن که م_

 آره؟  ،یهم داغون کرد

 چشمانش را به پوالد دوخت و پاسخ داد: یسرتق با
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 دلم خواست!_

 اش نهاد و سرش را به عقب هل داد: یشانیپ ی را رو انگشتش

با   ی کرد  سیخودت رو بشور بچه پررو. تو، دهن من رو سرو  ایب_

 خواد؟  یم گهیدور د  هیکارات! نکنه دلت  نیا

 سرعت برق، از کنار پوالد گذشت و شروع به شستن خود کرد.   به

 ! یکن   یگفته؟ اشتباه م یک_

ب  از انگشتان    دهیتخت دراز کش  ی آمده و رو  رونیحمام  بودند. 

کرد و    ی پوالد حرکت م  ی   نهی س  ی ماهور، رو  فیو ظر  دهیکش

روشنش نشاند    ی موها  ی رو   ی داد. بوسه ا  یپوستش را قلقلک م

 و گفت: 

 امشب بمون!  _

خواست شب را    یبهتر و گوارا تر؟! دلش م  نیاز ا   ی دستور  چه

 در آغوش پوالد بگذراند، اما خانواده اش چه؟  

  ؟یچ نایمامان ا_
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که رفتن    نیفرستادن برات. مثل ا  امیپ  هی  ،ی حموم بود  یوقت_

مجبور شدن اس ام اس   ،ی خالت و چون تو جواب نداد  ی خونه  

 بدن. 

 ه هستن. احتماال خون  گهی. االن د شهیگردن هم  ی خب شب بر م_

 گرفت و گفت:  زانشیآو ی از لپ ها ی گاز

اونجا   ی بر  یتون  یتو هم م  ،یمونن و اگر خواست  یگفتن شب م_

 ...  یول

  ؟یچ یول_

 کرد و پاسخ داد: ی معنادار ی  خنده

 گهی. حاال دی تو جواب دادم که خونه راحت تر  ی من به جا  یول_

 . یمون   یم نجایهم

 .  د یلختش کوب ی  نهی به س یبرخاست و مشت شی حرص از جا با

 من؟   یبه گوش یزن  یبدون اجازه دست م یچ ی برا_

س  ی با خونسرد   پوالد به  را  و سرش  گرفت  را  اش   نهیگردنش 

 چسباند. 
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من! حاال هم    ی دست بزن به گوش  یخب تو هم هر وقت خواست_

 سرجات بمون تا سگ نشدم. 

 پوالد فرو کرد و گفت:  ی خنده انگشتش را در گونه  با

 ادبِ بد اخالق!   یب_

 باهام.  ی بساز دیکه هست. با نهیهم_

 چشم، قلدرِ گردن کلفت! _

 چشمانش را بست و زمزمه کرد: یلبخند آرام با

 !نیآفر_

[۱5.۱۱.۲۰ ۱۹:5۳ ] 
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ب  نیماش  در که  پوالد  به  و  بست  را را  گردنش  اخم، دستمال  ا 

م  با د  یمرتب  از صبح  چانه و    ی کبود  دنِیکرد، چشم دوخت. 

خنده اش   ی. به سختد یرس  یبه نظر م   یبدنش، بدخلق و عصب

 را کنترل کرد و گفت: 

 شه مگه؟    یکمرنگ تر م ، یکن   ینگاهش م  ی. هگهید میبر_
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 از ران ماهور گرفت و گفت:  یمحکم شگون یحرص ن با

کنم    ی! هر کار مستمینکردم، پوالد ن  سیبه خدا اگه دهنتو سرو_

 اون همه آدم؟!  ی کنم جلو  کاریشه. من چ ینم ده یپوش

 پاسخ داد:  ی به بدن خودش اشاره کرد و با سرتق ماهور

 یاعتراض کردم؟ از صبح ه  ،یبوم نقاش   هیمگه من که شدم شب_

 چرا؟  یزن  ینق م

سرخ و   ی گونه ها  ی عالمت بزرگ و بنفش، رو  کیود  ب  حقش

 مضحکه شدن را بفهمد؟  ی بگذارد تا معنا ی به جا  دشیسف

 خاره ها!   یتنت م_

کرد،    یرا روشن م   نی کرد و به پوالد که داشت ماش  ی بامزه ا  اخم

 چشم دوخت.

 خواد.  یدلم م_

ماهور در    ی که با هر کلمه    یحجم از ضعف   نیتوانست با ا  ینم

گاز از آن لپ    کی اآلن    نی. اگر همدیایشد، کنار ب   یم  جادیدلش ا

از کار   ادیگرفت، احتماال قلبش از خواستن ز  ینم  زانیآو   ی ها

از لپش گرفت    یافتاد، پس به سمتش خم شد و گاز محکم  یم
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را هم   ییپر سر صدا  ومحکم    ی توجه به آخ بلندش، بوسه    یو ب

ماهور، اضافه کرد و از او دور شد.    ی گونه    ی اش رو  ی به اثر هنر

نبود که کبود   ی کامال مشخص بود، اما طور   شی دندان ها  ی جا

 شد.  یم دیناپد  قهیشود و تنها بعد از چند دق

 !  یهست یوحش یلیخ_

گرفت    ی را به حرکت در آورد و همانطور که دنده عقب م  نی ماش

به ماهور که با حرص دستش   ی نگاه  میتا از خانه خارج شود، ن

 انداخت.  د،یکش یگونه اش م ی را رو

نداشت_ اعتراض  که  چی تو  دار  ی!  االن  که  م  ی شده   یحرص 

   ؟ی خور

 ترسم جاش بمونه.  یخواستم برم پاساژ. م یآخه امروز م_

 کرد و گفت:  یاخم

 شده؟ ی ز یاونجا چرا؟ چ_

[۱5.۱۱.۲۰ ۱۹:5۳ ] 
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  ینه تکان داد و همانطور که کوله اش را برا  ی را به نشانه    سرش

 گشت، پاسخ داد: یکردن تلفن همراهش م دایپ

 وقته که سر نزدم. پوالد؟   یلیخ ینشده ول ی زینه چ_

 بله؟ _

ا  ی اول برو خونه  _ لباسام رو عوض کنم.  تا من  مناسب    نایما، 

 .   ست یشرکت ن 

  ن ی کرد، ماش  یرفتن ماهور به پاساژ فکر م   ی که درباره    همانطور

 را به سمت خانه اشان راند.   

کرد   یدانست چرا، اما حس م  ی کرد. نم  یاحساس خطر م  دایجد

  ی دغدغه    یو ب  نیریش   یزندگ  نیا  ی پشت پرده    ییزهایکه چ

  ثانه یخب  ی توطئه و نقشه ها  ی امروزش در حال رخ دادن است. بو 

مدت سکوت کرده بود و    نی. سروش در ادیرس  یبه مشامش م 

 . دی رس  یو خطرناک به نظر م بیپوالد، عج ی برا نیا

 با محسن و بهمن برو و برگرد.  _
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بلوار   ماهور در  کاشته شده  به درختان  نگاه کردن  که در حال 

شن  ابانیخ با  ا  دنیبود،  چند    ی جمله  از سکوت  بعد  پوالد  که 

 متش برگشت و گفت: کرده بود، متعجب به س  انیب  شانیا  قهیدق

 کجا با محسن و بهمن برم؟ حالت خوبه؟_

  یشست چپش را در دهانش فرو کرده بود و با اخم ها  انگشت

 کرد.   یدر هم رانندگ

 پاساژ؟ گفتم با محسن و بهمن برو!  ی بر یخواست  یمگه نم_

 داد. هیتک  نی و کمرش را به در ماش دیچرخ  ی با نگران ماهور

  ؟ی شد یعصب ی نجوریدفعه ا کیشده پوالد؟ چرا  ی زیچ_

بگذارد، چرا که    انیخواست افکارش را با ماهور در م  ینم  دلش

اش بود. اگر او را هم ناراحت و    یزندگ   ی او منبع آرامش و شاد

 دیرا بشو  شیها  یخواست خستگ  یم  یکرد، چه کس  ینگران م

نگرانش   زد و به چشمان  یو از تن و بدنش خارج کند؟ لبخند آرام

 شد.  رهیخ

 !  نیکه مراقبت باشن، هم  انی. گفتم بزمیعز ستین  یچیه_
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در تضاد بود، اما    شیشده اش کامال با حرف ها  یوحش  چشمان

پافشار  ینم با  ا  ی خواست  از  را  اعصابش  اصرار کردن  هم   نیو 

دستانش را    جان،یزد و با ه   ین یریتر کند. پس لبخند ش  فیضع

 . دی به هم کوب

شه! به نظرت   زیسوپرا  یحساب  مانی که امروز قراره ا  میپس بر_

 کنه؟    یم  کاریچ نه،یرکسانا رو بب یوقت

 مانیا  ی زندگ  ی شدن گمشده    دایپ  ش، یها  یوجود تمام نگران  با

لب    یکرد و به آرام  شیرا مهمان لب ها  ییبایو خودش، لبخند ز

 زد:

 برگشته. رکسانا آشور...  مانیشه! آشور ا یم ی چ مین یبب  دیبا_

[۱۶.۱۱.۲۰ ۱۹:۳4 ] 
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پاساژ را چک کرد تا از درست بودن   ی دفتر حساب ها  گرید  کباری

  یزنگ تلفن، خودکارش را رو   ی مطمئن شود. با صدا  زیهمه چ

ا  زیم مثل  برداشت.  را  تلفن  و  عز  نیانداخت  مهمان   زشانی که 

 بود.    دهیرس



~ 719 ~ 
 

به پوالد که در حال صحبت    یامیزد و پ  ی زیآم  طنتیش   لبخند

 بود، فرستاد و آمدن رکسانا را خبر داد.   مانیو ا لیکردن با سه 

و    د یرا از راهرو شن  یی قدم ها  ی گذشت که صدا  قهی چند دق  تنها

 از جا برخاست.  

د  یرسم  پیت  کیبا    رکسانا با  شد.  وارد  مرتب،  ماهور    دنیو 

 زد و به سمتش شتافت.   ی لبخند

 کردم نه؟  ریسالم. د_

رکسانا گذاشت و با لبخند،    ی را درون دست دراز شده    دستش

 گفت: 

پارت  یول  ی کرد  رید  کمیسالم.  _ ! ما بدبخت  گهید  ی دار  یخب 

شرکت    سییو شما که ر  می کن  تیرعارو    نیقوان  دیها با  چاره یب

 . د یکن یدلتون بخواد م ی دوستتونه، هر کار

مرتب کردن مقنعه    ی و دستش را برا  دیبلند خند  ی با صدا  رکسانا

 اش، باال برد.

 نیاخالق نداشت ا  یکنن مگه؟ از بچگ  یم  تتی دلت پره ها! اذ_

 گوزن. 
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گفت، خنده اش   یپوالد م  ی که درباره    ییاز دروغ ها  خودش 

 کردن خوشش آمده بود.    بت یو غ  دیجد  ی باز  نیگرفته بود اما از ا

 شما؟  دیکرد یتحملش م ی آره کال بداخالقه. چه طور_

از    ی و خواست با مسخره باز  دی اش کوب   نهیبه س  یمشت  رکسانا

 ی کند اما ناگهان در اتاق  فیپوالد تعر  ی خودش و قلدر  یمظلوم

شت باز شد و چند مرد از آن خارج  که در سمت راستشان قرار دا

 شدند.  

نگه داشته    شی ها  ییتنها  ی را برا  شیغم ها  شه،یمثل هم  مانیا

که تمام قلبش را گرفته بود، سر به سر   یبود و فارغ از سرطان

 .دیخند  یم شیگذاشت و به حرص خوردن ها یپوالد م

و    هیچه خبره؟ داداش بخ  نییاون پا   نه،یوضع چونه ات ا  یوقت_

 کنم پاره ات کرده طرف!  یحس م  ؟ی الزم ندار نایا

 نییاش جا به جا کرد و سرش را پا ینیب ی را رو نکشیع  لیسه

لرزانش او را    ی انداخت تا خنده اش مشخص نشود، اما شانه ها

 کرد.  یرسوا م

   ؟یفهم یم وز،یشرکته پف نجاینه؟ ا ای ی بند یدهنتو م   مانیا_
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  شتر یدستمال گردنتو بکش باالتر که مهر بنفش رو چونه ات ب تو  _

  ی که آبرو دار  ی خواد خودتو جر بد  یبه ابهتت. نم  دهیاز همه ر

 و... 

[۱۶.۱۱.۲۰ ۱۹:۳4 ] 

 ۲5۳_پارت#

اش را به درون    یشمیابر  ی که موها  ی دختر  دنیاش با د  جمله

  یآن ها گوش م  ی گوداد و با تعجب به گفت و    یمقنعه هل م 

در خواب هم    ی که حت  ییکرد، نصفه ماند. خودش بود مگر نه؟ او

 ی سال دور  ۱۲بود؟    ستادهیآمد، اکنون مقابلش ا  یبه مالقاتش نم

  قه یکه در شق ی دیسف ی ورا از چند نخ م نیکرد و ا ریرا پ مان یا

 بود.   دهی کردند، فهم یم  ییرخ نما شیها

کرد؟   یدختر کم م  نیا  ییبایاز طراوت و ز   دیگذر زمان نبا  مگر

کمر    ی تر شده بود؟ پوالد از پشت دستش را رو  ریچرا نفس گ 

شده    جادیکه از حال برادرش در قلبش ا  یگذاشت و با غم  مانیا

 بود، در کنار گوشش زمزمه کرد: 

 .  میزن  ی! بعد حرف م مان یخودت رو جمع و جور کن ا_
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دردناک  یسخت   به لبخند  و  داد  تکان  را  رو  ی سرش  لبش   ی را 

  ی م   ی احمق و خوش خنده را باز  مانینقش همان ا  دینشاند. با

 .اوردی را باال ب شیکرد تا در زمان مناسب، درد ها

 ! آشور مظلوم خنگ... نجاستیا ی ک  نیبب ا،یخدا_

 با خنده به سمتش رفت و گفت:  رکسانا

نشد_ پ  ی آدم  نکبت   ی شد  ریهنوز؟  همون  هنوز  بود  یو   ی که 

 !  یهست

را با لبخند مهربانش   نیشدنش موافق بود و ا ری با پ قایعم مان یا

 کرد. دییتا

 گذره!  یم گه،یعمره د_

 زد. ی و دست بلند شده اش نگاه کرد و پوزخند مانیبه ا رکسانا

ف_ چه  کوتاه!  خر  م  لسوفانهیدست  همون یزن   یهم حرف  تو   .

 .گه ید یخودمون هست ی مفو مانیا

شدن ها هم    عیضا  نیا   ی شد، اما دلش برا  یدلخور م  یکم  دیبا

  مان یتوانست از پس زبان ا  ینفر م  کیتنها    قتایتنگ شده بود. حق

 و او هم رکسانا بود!   دیایبرب
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که رکسانا    دیبگو   ی زیلبخند دستش را عقب برد و خواست چ  با

حلقه   مانین اپا بلند شد و دستانش را دور گرد  ی پنجه    ی رو

 کرد. 

کنه،    یبغلش م  نهیب   یسال م   ۱۲دوستش رو بعد از    یآدم وقت_

 نه که دست بده بهش نفهم! دلم برات تنگ شده بود.

کمر رکسانا را نوازش کرد، اما او را به خود نچسباند تا    یآرام  به

  ن یخواست ا  یکند. دلش م   جادیرا در او ا  یمبادا حس نامطبوع

اش بدوزد و آنقدر   نهیس  ی و با معرفت را به قفسه    ایر  یدختر ب

و غم را    ییجدا  ی لحظه ها  ی موها و صورتش را ببوسد تا همه  

ا پا  پاکحس ها کامال    نیجبران کند.  بودند و رد  از    ییو بکر 

  ده یرا همه فهم  نیشد و ا  یشهوت و هوس در آن ها مشاهده نم

 کردند.   یبودند، چون با لبخند به آن ها نگاه م

 منم دلم برات تنگ شده بود آشور!_

[۱۸.۱۱.۲۰ ۲۲:۰5 ] 
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پوالد قرار داشت، نشسته و سرش    زیم  ی که جلو  ییمبل ها  ی رو

  ش یدستانش گرفته بود. آنقدر انگشتانش را به جنگ موها  انیرا م
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فرستاده بود که تار به تار آن ها که به چسب مو و تافت آغشته 

 ی ا  ختهیپژمرده و به هم ر  ی شده و منظره    خی ند، در هوا سبود

 کردند.   یم جادی را ا

  ش،یداشت با حرف ها  ی مقابلش نشسته بود و سع  ی با نگران  پوالد

 دهد. هیهد نیمرد اندوهگ  نیرا به ا نیآرامش و تسک یکم

تا پسر    م؟یبس کن! مگه کم دنبالش گشت   مانیا_  ۱۸آخه دو 

طور چه  نداشتن،  بساط  در  آه  که  اون   ی خونه    دیبا  ی ساله 

 تو بود مگه؟   ریکردن؟ تقص  یم دایحرومزاده رو پ

  ی به نظر م  نیاز شدت فشار غم و خشم، قرمز و خون  چشمانش

با بغض مردانه ادیرس نگران پوالد خ  ،ی .  شد و    رهیبه چشمان 

 : د ینال

عوض_ من  سر  بر  دنبالش    ی خاک  ازدواجش،  خبر  ترس  از  که 

 به سرش اومده! اگر من...  ییکجاست و چه بال نمی نرفتم که بب

 و با درد ادامه داد: د یکوب زیم ی رو یمحکم مشت

گرفتم که   یتو رو نم  ی گشتم و جلو   یاگر من زودتر دنبالش م_

 بود.   دهیکم تر زجر کش  ، یبش رشیگ یپ
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ها   پوالد حرف  به  شیبا  اما  بود،  برا  موافق  هم  هنوز    ینظرش 

 نبود. ریجبران خطا و غفلت گذشته د

 یاحمق. چرا ناشکر  ستین  ریاالن هم د  یول  ی آره اشتباه کرد _

 آخه؟  یکن یم

 شست چپش را به سمت در گرفت و ادامه داد:  انگشت

نشسته و   رونی اون ب  ،ی دیبراش خودت رو جر م  ی که دار  یاون_

دار  ه یتو    یعنی  نیا وقت  بکش  ی عالمه  ماله  کار  یتا  گوه    ی رو 

  ی که ازدواج کرده باشه؟ اصال دقت کرد  ی دیترس  یهات. مگه نم

 بهتر هم هست؟   نیعقل، فرصت از ا یکه هنوز مجرده؟ خب ب

 تکان داد و زمزمه کرد:  دییتا ی سرش را به نشانه  مانیا

 جبران کنم!   دی... بایگ یراست م_

  ن یدورب  لمیخم شد تا بتواند ف  زشیم  یاز جا برخاست و رو  پوالد

  ت یرا به صورت زنده تماشا کند و از فعال  رونیسالن ب   ی تی امن  ی ها

 مطلع شود.  نشیریگنجشک ش ی ها
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مظلوم   یو ه  یشل و ول نباش. اگر مثل قبل باش   نقدریپس ا_

 قی بلکه تو رو ال   شه،یرکسانا نه تنها عاشقت نم  ،ی اریدر ب  ی باز

 .  نهی ب  یهم نم دنیر

 به او داد.  یشد و جواب دندان شکن  یبار از حرف پوالد حرص  نیا

به من، ماهور تو    نهیر  یدر گاله رو ببند که اگر آشور م  یکیتو  _

سگ کتک    هی شب  ی . شدرونیکنه ب   یو تفت م   زنهیرو دندون م

! تو ؟یال*ش  ی   کهیمرت  یکن  یمن نطق م  ی خورده، اونوقت برا

 اون گردن کلفتت رو بپوشون.  ی ها ی برو کبود

پوالد به سمت    ن یخشمگ  ی توجه به چهره    یب  که یبعد در حال  و

 رفت، ادامه داد:  یدر م

و بخوره.    نش یبذاره ب   نویلقمه نون کم داشته تا گوشت ا  هیفقط  _

 باشه آخه. یوحش نقدریا  ومدی یبهش نم

[۱۸.۱۱.۲۰ ۲۲:۰5 ] 

 ۲55_پارت#

و    مانیپوالد و ا  ی کار  ی دادن مسائل مربوط به قرار ها  آموزش

بود. آنقدر    نی ریاما ش  یبه رکسانا، طوالن  وتریکار با کامپ  نیهمچن
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  ش ی به ن   ی که پوالد از اتاقش خارج شد و چشم غره ا  دندیخند

خودش   یکمش با رکسانا رفت. ماهور کم  ی باز ماهور و فاصله  

شود و    ادیفاصله اشان ز  ذاشترا جمع و جور کرد اما رکسانا نگ 

 دستش را دور گردن ماهور انداخت.  

   وته؟یخنگ و ک نقدریخوام! چرا ا یپسرو م نی پوالد من ا ی وا_

 و گفت:  دی خودش را کنار کش یبا تعجب، کم ماهور

حت_ تو  خنگم؟  ن   یمن  کامپ  هی  ی ستیبلد  تو  رو  باز    وتریپوشه 

 بعد من خنگم؟  ،یکن

  ی طلبکارش آنقدر خوشمزه به نظر م  یمتعجب و کم  ی   چهره

م  دیرس دلش  گاز   یکه  ها  ی خواست  لپ  با    رد،یبگ  ش یاز  اما 

گاه که  داشت  قبول  و  بود  موافق  بس  یرکسانا  ماهور    ار یاوقات 

آن ها و    یکیکه از نزد  نیشود. با ا  یم  یخنگ و دوست داشتن

اش را   دهشده بود، اما نتوانست خن  ی اول رکسانا عصب  ی جمله  

 کنترل کند. 

   ؟یکثافت سر کارش گذاشت_

 گفت:  یو از ته دلش، به سخت قیعم ی خنده ها  انیدر م رکسانا
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  ی خوره که نگو. اولش فقط شوخ  یقشنگ حرص م  نقدریا  ی وا_

 از بس ساده ست باور کرد.  یکردم ول

را از دور گردن ماهور که  به سمتشان رفت و دست رکسانا پوالد

گ  م   یجیبا  نگاه  ها  آن  د  یبه  به سمت  و  برداشت    یگریکرد، 

 انداخت. 

کامپ _ عاشق  خونه    وتریرکسانا  کتاب  از  اش   ی بود.  مدرسه 

ها  شهیهم م  یآموزش  ی کتاب  ب  یامانت  تا  با    شتریگرفت  کار 

 .  رهیبگ ادیرو  وتریکامپ 

چپ چپ رکسانا که به خاطر دور کردن    ی توجه به نگاه ها  یب

  ی میماهور از او بود، سرش را باال گرفت و با لبخند، خاطرات قد

 اشان رو مرور کرد.

بود. شب که    یمیقد  وتریکامپ   هیپرورشگاه،    ریتو دفتر مد  ادمهی_

با    کمینکبت بره    نیتا ا  میداد   یم  ینگهبان  مانیمن و ا  شد،یم

 گرفته رو امتحان کنه.    ادیکه    ی د یجد  ی زایکار کنه و چ  وتریکامپ 

 ی انگشتش را در بازو طنت یکرد و با ش  ینیریش  ی خنده  رکسانا

 ماهور فرو کرد و چرخاند.
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بدم    ادی  وتریتا بهت کامپ  ی ایب  د یکه تو با  شهیم  ن یخالصه اش ا_

 خنگ کوچولو، نه من!  

را از   لشیبرخاست و همانطور که موبا  شیبا حرص از جا  ماهور

 داشت تا به پاساژ برود، گفت:   یبر م زیم ی رو

 یهفت خط رو م  نیا  ی واقعا که... منو بگو که نشستم غصه  _

 !  دیادب یب یلیخورم. خ

ب  گفت آنجا  از  عجله  با  و    رونیو  قهر  به  لبخند  با  پوالد  رفت. 

 ماهور نگاه کرد و در دل زمزمه کرد:  ی دلخور

 نگاه کنم گنجشک خنگ؟   یبه ک  ن،یحاال از دورب_

ببر  یم   ی ا  قهیدق  چند بهمن همچون  از   ن،یخشمگ  ی شد که 

کرد.    یم  یرا بررس  ی زیچشم دوخته بود و انگار چ  رونیبه ب  نهیآ

 :دینگران ماهور انداخت و غربه صورت  یمحسن نگاه 

روان _ ن  یکس  ؟یچه مرگته  اسلحه است یدنبالمون  بهمن  را   ی . 

 داد:  هیتک  یکه در دستش بود، درون داشبورد گذاشت و به صندل

.  ستین  ی اسکندر  ی از آدما  یدنبالمونه، ول   یکنم کس  یحس م_

 مشکوکه و انگار آشنا هم هست.   کمی نهیاون ماش
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شده بود،    رهیخ  نهیاخم کرد و همانطور که به آ  ی هم کم  محسن

 زمزمه کرد: 

 کدوم؟_

فاصله داره   یل ی. ازمون خابونهی که سمت چپ خ  د یسف  ی ایزانت_

 . ادیوقته که پشت سرمون داره م یلیخ یول

گاز    ی را رو  شی سرش را تکان داد و پا  ن،ی ماش  دنیبا د  محسن

نه.    ایکند    یم  ادیهم سرعتش را ز  نیآن ماش  ندی گذاشت تا بب

 در راه است.    ی دیدردسر جد  یعن ی  د،یایاگر او هم پشت سرشان ب 

شدند، چشم    یتر م   یبه آن دو که هر لحظه عصب   یبا نگران  ماهور

 دوخت و گفت: 

 کنن؟   یم بمونیشده؟ واقعا دارن تعق یچ_

با همان سرعت قبل در   که  ین ی و به ماش  دیبه پشت چرخ  بهمن

نکرده بود اما به    ادیحال حرکت بود، چشم دوخت. سرعتش را ز

مرد آشنا بود. مطمئنا از شک آن ها با خبر شده   نینظرِ بهمن، ا

محسن از    ی به کنسل کردن نقشه اش گرفته بود. صدا  میو تصم

  ی ایبه آن زانت  چنانکنار گوشش بلند شد، اما چشمان بهمن هم

 ه بود. دوخته شد  د یسف
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 دنبال ما نبود.   ،ی کرد یبهمن اشتباه م _

  ش یرو به رو  ی نشست. به جاده    ش یزد و صاف سر جا  ی پوزخند

 لب زمزمه کرد:  ریشد و ز رهیخ

 به پوالد بگم!  دیدنبالمون بود. با _

که با سرعت از او فاصله گرفته بود، نگاه کرد    ین یبه ماش   احسان

اش که شروع به زنگ خوردن کرد،   یزد. گوش  ی و لبخند معنادار

 متوقف کرد و تماس را برقرار کرد.  ابانیرا کنار خ  نی ماش

 بله؟ _

 دنبالشون نرفتم.   گهیشک کردن، منم د_

 کنم، نگران نباش!   یاز فردا شروعش م_

 فعال._

مقابلش چشم دوخت. ماهور مال    ابانیرا قطع کرد و به خ  تماس

م بدست  را  او  و حتما  بود  پا  ی خودش  م  ی آورد.    انیعشق در 

کند و حداقل   یطعم او خوددار  دنیتوانست از چش  ینبود، اما نم

 کرد.    یاو را امتحان م دیبا کبار،ی

 و با خشم زمزمه کرد: دیکش شیزانو ی را رو دستش
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 ! د یچالق من رو پس بد ی تقاص پا دیهمتون با_

اعصاب همه   ی رو   بایبودند و تقر  ستادهیا  ی گوشه ا  مانیو ا  رکسانا

ها خنده  م  ی با  خط  اشان،  ا  یمسخره  انگشت    مانیانداختند. 

بهمن گرفت و به سمت  را  را زمزمه کرد که    ی زیچ  اشاره اش 

 مانیا  ی شانه    ی باعث شد رکسانا از شدت خنده، دستش را رو

 بگذارد تا تعادلش را از دست ندهد. 

  م یکه تا  یکرد. از وقت  یآنها نگاه م   ی با تعجب به رفتار ها  ماهور

بودند و با حرف    ستادهیشرکت تمام شده بود، کنار هم ا  ی کار

  ی اعصاب همه را به هم م   دند،ی شن  یکه فقط خودشان م  ییها

. بهمن که کنار محسن نشسته بود، از جا برخاست تا به  ختندیر

 ی راه لگد  نیبود، برود. در ب  هاتاق پوالد که هنوز کارش تمام نشد

پا ساق  ب  مانیا  ی به  و  دردمندش،    یزد  و  بلند  آخ  به  توجه 

 زد، گفت:   یهمانطور که زنگ کنار در را م

  شتو یسمت من و ن  ی ریانگشتتو نگ   گهیتا دفعه د   یخورد  نویا_

 .  یباز کن 

به رکسانا که هنوز هم    ی با چهره جمع شده از درد، نگاه  مانیا

 انداخت و بعد با حرص به بهمن چشم دوخت. د،یخند یم



~ 733 ~ 
 

 ! اگر آدمت نکردم... یکره خر وحش_

عقب رفت و جمله اش را طور    یحرکت بهمن به سمتش، کم  با

 ادامه داد: ی گرید

 داشته باش خب.   یشوخ ی جنبه _

دستش را بلند کرد و درست مقابل چشمان درشت شده    رکسانا

 .  دیکوب مانیسر ا ی ماهور، رو ی 

  ، یکن   یکه م  ییکارا  ریاز ز  ی با مظلوم باز   شهینکبت ترسو! هم _

 .ی ریدر م

ف تکان داد و برگشت به تاس  ی که خنده اش گرفته بود، سر  بهمن

 تا به اتاق پوالد وارد شود. 

چشم دوخت   وتر یکامپ  تور یبه صورت متعجب ماهور، در مان   پوالد

 زد. ی و لبخند

ا _ تا  تا رو بشناس  نیهنوز مونده  گنجشک ساده و مظلوم    یدو 

 من. 

 گرفت و به او نگاه کرد.  توری ورود بهمن، چشمانش را از مان با

 شده؟   ی زیچ_
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 از مبل ها نشست.   یکی ی با اخم سرش را تکان داد و رو بهمن

کنه. محسن    ی م  بمونیداره تعق  یکیکردم که    یامروز حس م_

 من مطمئنم.    یکنم، ول یگفت اشتباه م یم

 کرد و گفت:  یهم متقابال اخم پوالد

 بوده؟  ی سروش اسکندر  ی از آدما یعنی_

 اد:باال انداخت و پاسخ د  ینف ی سرش را به نشانه  بهمن

زانت_ حاال  تا  چون  باشن،  اونا  نکنم  فکر   چیه  ی پا  ریز  اینه 

ند برا  ده یکدومشون  ممکنه  البته  کن  ی بودم.  گم  ا  ،یرد   نیاز 

 استفاده کنن.   نی ماش

 ن یسکوت کرده و ا  دای. سروش جددیمراقب باش   یلیبهمن خ_

باش  یلیخ هم  مواظب خودتون  برادی بده.  واقعا  ها  من   ی . شما 

 ! دیزیعز

 زد و با گفتن مواظبم، از اتاق خارج شد.   ی هم لبخند  بهمن

جهت نبوده   ی که در ناخودآگاهش وجود داشت، ب ی هشدار پس

 زد و گفت:  ی بودند. پوزخند ده یکش شیبرا ییاست و نقشه ها
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پس منتظر عواقبش هم    د،یذار ی دم من م  ی پا رو  دیدوباره دار_

 ! دی باش

[۲۰.۱۱.۲۰ ۰۰:۲۰ ] 

 ۲5۸_پارت#

مهربان مهمان خانه اشان شده بود. پوالد به    ی هم خانواده    باز

در نگاه کرد و بعد به سمت ماهور که با لبخند    یجلو  نشانی ماش

  ر یدستانش اس  انیبه او چشم دوخته بود، خم شد. سرش را م

فرو کرد.   شیکرد و انگشتان شستش را از دو طرف، در لپ ها

در هم جمع شد و جلو آمد، چند   یمثل ماه  ش یلب ها  یوقت

از    یزیآنها نشاند و در آخر با گاز ر  ی پر سر و صدا رو  ی بوسه  

 از او فاصله گرفت.    نش،ییلب پا

 کنم آخه؟!  کاریتوله سگ خوشمزه! من از دست تو چ_

 شده اش را زبان زد تا طعم دهان  دهیبوس  ی با لبخند لب ها  ماهور

زبانش حس کند و بعد آن را قورت بدهد   ی پرز ها  ی پوالد را رو

 تا در درونش داشته باشد. 

م _ پ  ؟ی بر  یخوا  یمگه  داده که شام مفصل درست    امی مامان 

 کرده.  
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گاز گرفتن،    ی داد برا   یکوچکش که جان م  ین یبه ب  یکم  پوالد

 حواس گفت:  ینگاه کرد و ب

 خب نوش جونتون!_

را رو  ینگاه خاص و وحش  یوقت  ی پوالد را حس کرد، دستش 

 . دیچسب  نی صورتش گذاشت و به در ماش

 . یکن ی کار  هی ی خوا ی از تو چشمات معلومه که باز م _

 نگاه کرد و گفت:  شیها ی خنده به خوشمزه باز با

 .رم یم یدارم م یکه از خستگ یبچه قرت ن ییبپر پا_

  یفن همراهش را جلوسرش را باال انداخت و تل  ی با لجباز  ماهور

 چشمان پوالد تکان داد. 

 پس زور نزن.   ،ی ایب  دیمامان گفته تو هم با_

 : دیهم گذاشت و نال  ی رو یرا با خستگ چشمانش

 . ادی یخوابم م_

 به من چه؟!  _
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به صورت شاک   یآرام  به و  باز کرد  را  و طلبکارش   یچشمانش 

 شد.  رهیخ

 امان از دست تو!_

خارج شد و همانطور که با حوله دستانش    یبهداشت  سیسرو  از

کرد، به پوالد که در حال صحبت کردن با آسا بود،    یرا خشک م

 چشم دوخت. 

وقت_ نم  شیگوش   یخب  چ  ده،ی رو  با  کاریمن  بزنمش    دیکنم؟ 

 .گهید

  ی و به عروسک بارب  د یروشن و نرمش کش  ی به موها  یدست  پوالد

 که در دست آسا بود اشاره کرد. ی ا

تونه نده. مثال    یخب مال خودشه، اگه دوست نداشته باشه، م_

  ، ی و تو قبول نکن  ی عروسک رو بهم بد  نیاگه من ازت بخوام ا

 بزنمت؟   دیبا

 را به سمت پوالد گرفت و گفت:  عروسکش

کن،   ی باهاش باز  اینکبتم که ندم؟! ب   اری خب مگه من مثل مه_

 خونه.   شیکه مال منه و با خودت نبر حواست باشه یول
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 !  نیریماهور بود! همانقدر بخشنده و همانقدر ش ه یشب چقدر

 .زمیعز ی مهربون یلیآخه تو خ_

پ   ی ا  بوسه سنگ   یشانیبه  نگاه  بعد  و  زد  مه  ی ن یآسا  که    ار یبه 

 اش سرگرم بود، انداخت و گفت:  یکنارش نشسته بود و با گوش

 نه؟   ایبهش  ی دی م تو یگوش_

 گفت.  ی شد و نوچ کشدار  رهیبه چشمان پوالد خ  یسرتق با

پا  د،یبگو  ی زیچ  خواست با حرص  با    شیاما آسا  بلند کرد و  را 

 کوفت.  اری مه  ی انگشتان پا  ی تمام قدرت رو 

 !  س ی بدبخت خس_

و آسا را محکم   دیخند  اریمه  ی بلند به آه و ناله ها   یبا صدا  پوالد

 بازوانش فشرد.  نیو ب دیدر آغوش کش

 تو!  یهست یوجکچه ور_

کار آسا،   نیا  دنیکه با لبخند به آنها چشم دوخته بود، با د  ماهور

  اریمه  ی با اخم به سمتش رفت و همانطور که خم شده بود تا پا

 :دیکند، غر یرا بررس
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شد  یلیخ  دایجد_ خ  ی پرخاشگر  م  یلیآسا،    ی وقت  شمیدلخور 

 . نمی ب یبد رو ازت م ی کارا نیا

به    یآورد و با ناراحت  رونیبازوان کلفت پوالد ب  نیرا از ب  سرش

را شروع   ی دیکرد تا بحث جد  یرا آرام م  اریماهور که داشت مه

 نکند، چشم دوخت.  

که من به    ی دی ! اصال فهمی کن  یبه من توجه نم  دایتو هم جد_

  ؟ ی ام رو نداد   زهیتا دارم و هنوز هم جا  ۱5تا ستاره،    ۱۰  ی جا

تا همش   ی خر  یبرام تبلت م   رازیتو ش  یاصال مگه خودت نگفت 

رو بهم بده؟ پس کو؟   شیالتماس نکنم تا گوش  سیخس  نیبه ا

رو   هات  قول  ا  ره، یم  ادتیهمش  خاطر  به  جوجه    نیاونوقت 

 ! ؟ یکن یخروس، دعوام م

شرمندگ  ماهور ر  یبا  را  و   یشانیپ  ی ودستش  گذاشت  اش 

تبلت را داده   کی   دیبه او قول خر  رازیچشمانش را بست. در راه ش

و دلخور  ها  به خاطر دعوا  بعد هم  و  با    شیپ  ی ها  ی بود  آمده 

پوالد، قولش را فراموش کرده بود. چشمانش را که باز کرد، اول  

 لب زد:  یو با ناراحت  دیو خشن پوالد را د   یاز همه چشمان وحش

 رفته بود.   ادمی_
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لبخند مهربان، آسا    کیاخم نگاهش را برداشت و بعد از زدن    با

 شد.   رهیو به چشمان درشتش خ دیکش رونیرا از آغوشش ب

م_ داداشت  کنم  سوپرا  یفکر  من   زتیخواسته  از  چون  کنه، 

  ی رنگ رنگ   ی خوب که تبلت ها   یلیخ  ی مغازه    هیخواسته بود  

 .  یانتخاب کن ،ی که بخوا یهر رنگ  یکنم تا تو بتون  دایداره پ

 : دیشد و پرس رهیبا ذوق به ماهور خ آسا

 داداش؟   گه یراست م_

نشاند و پاسخ    شیلب ها  ی را رو  ی هم لبخند خجالت زده ا  ماهور

 داد: 

بر_ هم  با  فردا  قراره  کن  میآره،  انتخاب  خودت  جایتا   ی   زهی. 

 . دمی ستاره هات رو هم همون فردا بهت م

پوالد زد و بعد با ذوق خودش را در    ی به گونه    ی ابتدا بوسه ا   آسا

 آغوش ماهور انداخت.  

که    ی پاک و معصومانه ا  ی متعجب بود. نه به خاطر بوسه    پوالد

کرده بود، بلکه به خاطر کوبش قلبش که انگار ذوق زده   افتیدر

. انگار  دیکوب   یاش م   نهیس  ی قفسه    خودش را به  جانیشده و با ه
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خانواده   م   ی قلبش  خودش  به  متعلق  را،  که   یماهور  دانست 

. نگاهش  دیرس  یزده به نظر م  جانیبوسه، ه   نی ا  ی برا  نینچنیا

از   ی ها  هیشد. عنب  دهیبه چشمان ماهور کش سبز رنگش مملو 

به خاطر کمک به موقع پوالد بود. هر دو همزمان   یحس قدردان

و    یواقع  ی خانواده    کیکردن    دایمتشکر بودند. پوالد به خاطر پ

هر دو حس   نکهیکمک بزرگ پوالد! مثل ا  افتیماهور به خاطر در

شدند و همزمان   رهیکه به چشمان هم خ  ردندرا درک ک  گریکدی

 لبخند زدند. 

بشقاب ها در    دنیبه جمع حاضر در سالن کرد و بعد از چ  ی نگاه

 ستادهیسفره، به آشپزخانه برگشت. مهربان و ماهرخ کنار هم ا

برنج خوش   ی ها  سیبودند و همانطور که د با  را  بزرگ  گرد و 

 زدند.  یحرف م  یکردند، به آرام  یطعم و بو پر م 

بود که به جونمون   ی چه درد  گهید   نینگرانه. آخه ا  یلیآرش خ_

 افتاد؟!

 خاله اش را بفهمد.   یتا علت ناراحت ستادیا ی با نگران ماهور

که کمکتون کنه؟ آخه شرکت شما که    ستیکس ن   چیه  یعنی_

 شده؟  ی جور نیدفعه ا کیرونق داشت، چرا  یلیخ
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هم    یرا با قاشق کم  مهیو خورشت ق  دیکش  یقی نفس عم  مهربان

ها لپه  تا  نش  ی زد  ب  ن یته  باال  در    ند یایشده،  را  آنها  بتواند  و 

 و به سر سفره ببرد.    زدیبر ی خورشت خور

  ه یفکر کنم    یول   ارمیسر در نم  ادیگره افتاده تو کارشون. من ز_

 . دنیکنن، بهشون نم ی م یدوندگ یمجوز الزم دارن که هر چ

 شد و گفت:   رهیمهربان خ نیبا اخم به صورت غمگ ماهرخ

 خدا.   د یبه ام شهی! درست م زمینگران نباش عز_

با   دارشانید  نیاز آخر   ی اد ینگران شده بود. مدت ز  یکم  ماهور

خبر بود.    یگذشت و هنوز هم از او ب  یمهراب م ییدا  ی خانواده  

  ینبودن ها ارائه م   نیا  ی را برا  ی آزار دهنده ا  ی ها   ریقلبش تفس 

و ناراحت    ن یغمگ  ار یآن ها، بس  داد و ماهور با تصور هر کدام از

اش افتاده باشد؟ نکند با مشکل    ییاد  ی برا  یشد. نکند اتفاق  یم

و   دیآ  ینم  دارشانیکند که به د  یدست و پنجه نرم م   یخاص

را    شانینبودن ها  نیا  ب،یو غر  ب یعج  ی مادرش هم با بهانه ها

  دنیکند؟! خواست مادرش را صدا کند که با شن  یم   یماست مال

 مهربان، با تعجب به آنها چشم دوخت. ی جمله 



~ 743 ~ 
 

  دن یکش  یخجالت م  یدلتنگت شدن، ول  یلیو سامان خ  اریسام_

 . انی که ب

پررو    شهیخجالت بکشند؟ آنها که هم  نجایاز آمدن به ا  دیبا  چرا

لت  عمه اشان خجا  ی و خود مختار بودند، حاال از آمدن به خانه  

خاله   بیعج  ی فکر کرد که مادرش هم از جمله    دند؟یکش  یم

در    رهیکرد و خ  یکند، اما بر خالف تصورش اخم  یاش تعجب م

 چشمان مهربان گفت: 

کنم،    یمعرفت قطع م   یمن اگه گفتم که رابطه ام رو با اون ب_

ب بخوان  وقت  هر  نبود.  بچه هاش  به  رو    ان، یمنظورم  قدمشون 

 منتظرشون بودم.   نایچشم من و بچه هامه. بهشون بگو زودتر از ا

[۲۱.۱۱.۲۰ ۰۲:۳۹ ] 

 ۲۶۱_پارت#

 بود؟  ی ا غهیچه ص گرید نیرابطه؟ ا قطع

جمع  پوالد را در    ی مرخص شد و حضور عاد  مارستانیاز ب  یوقت

از راز بدن خاصش با خبر    ی متوجه شد که همه تا حدود   د،ید

  ییاند. نبودن دا  رفتهیآنها را پذ  ی علت رابطه    نی شده اند و به هم

راز، تصور کرده    نیا  دنیفهم  ری کوچک از د   ی دلخور  کی اش را  
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که مهراب   زدیحدس م  ،ی دلخور  نیشدن ا  یبود و بعد از طوالن

تواند به آنها سر بزند.    یرو به رو شده است و نم  یبزرگ  یبا مشکل

  یو خانواده اش تماس گرفته بود، ول  ییدا  ی چند بار با شماره  

بود. وقت  ی خط همه   از ماهرخ م  یآنها خاموش    د، یپرس  یهم 

  یی دا  ی آورد و او را از سر زدن به خانه    یم  یب یعج  ی بهانه ها

 داشت.   یاش باز م

مهربان به سمت راست، خودش را کنار   دنیبا چرخ  ناخودآگاه

 را در خفا بشنود.  شانیتا باز هم صحبت ها دیکش

  ره یدستان ماهرخ را گرفت و با التماس به چشمانش خ  مهربان

 شد. 

  ی ترکه، وقت  ی به خدا قلبم م   د؟یکن   ینداره که آشت  یراه  چیه_

 . میاز هم دور  نقدریا

 و پاسخ داد: دیبا حرص و خشم خودش را عقب کش ماهرخ

جلو خودت بچه   ؟یزنیحرف رو به من م  نیا  یواقعا چه طور_

نفر  ضیمر  ی  رو  بم  نیمن  مارهیکرد. گفت کاش   ی  هی. گفت 

تا تموم کنه، اونوقت    دیرس  یبه دادش نم  یننگه. گفت کاش کس

خودش و بچه هاش تماس    یبا گوش  یپسر ساده و احمق من، ه



~ 745 ~ 
 

 نگراناش کجاست که گم و گور شده.    ییدا  نهیفت تا بب گر  یم

خواست بره   یگرفتم، م  یشده بود. اگر جلوش رو نم یاون عوض

در خونه اش، چون شماره هاشون رو عوض کرده بودن. من که  

دونم بچه هاش    یسر مهرابه. من که م   ریز  نایا  ی دونم همه    یم

  ی گ یرو مجبور کرده که با ما و ماهور قطع رابطه کنن، اونوقت تو م 

 م؟ یبخش  یکنم، م نیرو نفر تگوشه ها  گری! من جم؟یکن یآشت

بزند که    یچشمانش را چرخاند و خواست حرف  یبا ناراحت  مهربان

 ماهور، خشک شد و با بهت زمزمه کرد:  دنیبا د

 ماهور؟_

[۲۲.۱۱.۲۰ ۲۳:5۸ ] 

 ۲۶۲_پارت#

و شکسته شده    نیو به چشمان غمگ  دیهم به پشت چرخ  ماهرخ

 ماهور چشم دوخت.   ی 

 پس به خاطر من بود؟ _

ها  یاخم  ماهرخ قدم  با  که  و همانطور  به    ی کرد  و سبک  آرام 

 رفت، پاسخ داد: یسمت پسر دل شکسته اش م
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 مهراب مهمه؟  ی مگه حرف ها ؟یکه چ_

از اشک غرق شده بود، به مادرش که    ییایکه در در  یچشمان  با

 شده بود، نگاه کرد.   یصورت ماهور شاک  نیانگار از حالت غمگ

مهراب    ییدونم چقدر دا  یشه مهم نباشه؟ من که م  یمگه م_

  ت ی باعث ناراحت  شهیاومدم، هم  ا یبه دن   ی! از وقتی رو دوست دار

 بودم.

دها  یمکث آب  و  به سختکرد  را  بغض    ینش  بتواند  تا  داد  فرو 

پر  ی از گلو ییبفرستد، اما انگار قصد جدا نییرا هم پا نشیسنگ 

 یچنگ انداخته و جلو بانشیبه گر  نگونهیدردش را نداشت که ا

  یبم و کلفت  ی جمله اش را با صدا   ی گرفت. ادامه    یتنفسش را م

برا بغض  و  کلمات   رونیب   ی که حاصل جدال حنجره  فرستادن 

 کرد.  انی بود، ب

کنه، مگه نه؟    یم  ینی رو شونه هات سنگ  یلیمامان وجودم خ _

به خاطر من؟ مردم   ی و اون طعنه بشنو  نیاز ا  د یبا  گهیچقدر د

 کم بود که حاال خانواده هم اضافه شده؟   ابونیکوچه و خ

 ی اش، خود را بار   یزندگ  دیشده بود. تمام ام  ن یخشمگ  ماهرخ

 یدانست که تمام هست  یماهور نم  د؟ید  یمادرش م  ی بر شانه ها
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نم  نیا است؟  آسا  یخانواده  پدر  که  اش   م یتی   ی دانست  شده 

نم مه  یاست؟  پناه  و  پشت  نم  یب   اریدانست  است؟   ی پناهش 

  ی سر نم  رهیپسر خ  نیسر مادرش است؟ آخر ا  ی   هیدانست سا

نم  دیفهم ماهرخ  نبود،  اگر  رو  ی که  را  وقتش  تمام    یتوانست 

خانواده اش   طیو پرورش درست فرزندانش بگذارد و مح  تیترب

را گرم نگه دارد؟ خود خدا شاهد بود که هر شب قبل از خواب، 

کرد و با تمام وجود، از داشتن    یدستانش را رو به آسمان بلند م

کرد. اگر ماهورش نبود که    یفرزندان صالح از خدا تشکر م  نیا

مراقبت از خانواده اش بگذارد، باز هم    ی اش را رو  یدگتمام زن

 بود؟  یمیخانواده، گرم و صم نیا

م  نیخشمگ  چشمان را همچون  نگاه    خ یو بغض دارش  قاب  به 

گرش را با صالبت    ان یو کلمات برخاسته از قلب طغ  د یماهور کوب

 کرد.  انیب

حرف ها رو از زبونت    نیکنم، اگه باز هم ا  یرو حاللت نم  رمیش_

  ز ینه عز  یبود ول  زیعز  ی لیمن خ  ی . مهراب برایگی شنوم. راست مب

  ی که از ته دلم بابتش خدا رو شکر م  ی تر از بچه ام. اونم بچه ا

مادره؟   تیبهتر از رضا  ایتو دن  ی. چمیکنم. ماهور من ازت راض



~ 748 ~ 
 

همه    یعنی  ؟یچ  ی عنی  م،یراض  تاز  گم یبهت م   ی وقت  یفهم  یم

 برات؟ . باورش سخته یم یو زندگ دیام ی 

از    دنیمسکن بود و درد شکسته شدن و طعنه شن  شیها  حرف

که   یی. اشک هادادیم  نیمهراب را تسک  ییچون دا   یزانیزبان عز

 یرو  یتا کنون در حصار چشمانش محبوس شده بودند، به آرام

ها لبخند  ی جار   شیگونه  اما  پ  ی شدند،  با  کلمات   دنیچی که 

تر    اننشسته بود، درخش  شیلب ها  ی رو  ش،یماهرخ در گوش ها

را به    نندهی بود و نگاه ب  شیگونه ها  یسیخ  ی از انعکاس نور رو 

 . دیکش یسمت خود م

[۲۲.۱۱.۲۰ ۲۳:5۸ ] 

 ۲۶۳_پارت#

 و گفت:  دیاش را باال کش ینی اشک و لبخند، ب انیم ماهور

 نبودم.  یچیه ،ی مامان! اگر نبود  ی من ی اسطوره _

کردن و اشک   هیگر  ی داوطلب برا  نیاول  شهیکه مثل هم  مهربان

آنها رد و    ن یکه ب  ی زیجمالت محبت آم  دنیبود، با شن  ختنیر

 کرد.  ی بلند ی  هیشد، گر یبدل م
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 ی حال خاله    ن یا  دنیشده بود، با د  رهیکه به مادرش خ  ماهور

را با کف دست پاک کرد و با    ش یدل نازک و مهربانش، اشک ها

 ت. خنده به سمتش رف

  یم  هی. تو چرا گری در حال آبغوره گرفتن  شهیقربونت برم که هم_

 آخه؟ یکن

ماهور    ی   نهیس  ی و همانطور که سرش رو  دیکش   ی قیعم  نفس 

 گذاشت، پاسخ داد: یم

  ی بخند  شهیکردن. کاش تو هم  هیگر  ی برا  ی فیح  یلیآخه تو خ_

 خاله!   

به ماهرخ زد   یکه مهربان را در آغوش گرفته بود، چشمک  ماهور

آمده از شال خاله    رونیب  ی موها  ی را رو  ی آرام و نرم  ی و بوسه  

 اش نشاند. 

اسم_ خوب  اسم  یمادرجون  چه  گذاشته.  اش  بچه  واسه    یرو 

 شه؟  یم  دایخاله ام بهتر از مهربان پ

 کرد و به سمت گاز رفت.  ی بلند ی خنده  ماهرخ

 ها گشنشونه.   چارهی! اون بد؟ی زن  ی... چقدر حرف مگهیبسه د_
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آمد که امروز پوالد   ادشیماهرخ،    ی جمله    دنیرس  ان یبه پا  با

هم از  تر  خانه    شهیخسته  به  ماهرخ  احترام  به  فقط  و    ی بوده 

گرسنه و کالفه شده    ار یخودش نرفته است. احتماال تا کنون بس

 ی با فرزکه ماهرخ    یخورشت  ی به سمت بشقاب ها  عیاست! سر

 و زودتر غذا بخورند.     ردکرد، رفت تا آنها را سر سفره بب  یآماده م

که در دستانش داشت دوخته بود تا    یرا به دو بشقاب   حواسش

بود و انگشتانش    دهیاز حد غذا به بشقاب ها رس  شی ب  ی. داغزندینر

 را تند تر کرد تا زودتر به سفره برسد.   شیسوزاند. قدم ها یرا م

شتاب زده اش انداخت و بعد سمت به    ی به قدم ها  ینگاه  پوالد

 . دیچرخ اریمه

 بلند شو برو به برادرت کمک کن!  _

به صورت    یبود، نگاه متعجب  دای که در حال حرف زدن با ش  ار یمه

 و مسلط پوالد انداخت و گفت:  ی جد

 من کمک کنم؟ _

 شه؟یازت کم م ی زیچ_

   ؟یشیخب به من چه؟ چرا خودت بلند نم_



~ 751 ~ 
 

به ابروانش داد و به   یچشیبود. پ  ی پسر سرتق و زبان دراز  عجب

 ماهور اشاره کرد. 

 نجایتونم ا  یخم و راست شدن. من که نم   نقدریبده واسش ا_

انجام م انگار م   یکمک کنم، وگرنه  خواد شاخ کرگدن    یدادم. 

 خم کنه. 

اول نگران شده بود، پس به سرعت از جا    ی با همان جمله    اریمه

 مت ماهور رفت تا به او کمک کند. برخاست و به س

 .رمیحواسم نبود. االن م  ی وا_

[۲۲.۱۱.۲۰ ۲۳:5۸ ] 

 ۲۶4_پارت#

سفره بودند که زنگ خانه به صدا در آمد. ماهرخ خواست از    سر

برخ رو  زدیجا  را  دستش  ماهور  اما  کند،  باز  را  در   شیپا  ی تا 

 گذاشت و گفت: 

 .  رمیغذات رو بخور. من م نیبش_

کرد. دست خودش نبود که   یم  یبا چشمانش او را همراه  پوالد

حال و    نیکرد. به ا  یاو را جست و جو م  ی چشم ها تنها رد پا
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 نیزد و نگاهش را به بشقاب دوخت. ا  ی خودش، لبخند  ی هوا

از پس کنترل تمام حس    ا یبرود؟ آ  شیعشق قرار بود تا کجا پ

که    یو خواستن  ازیهمه حس ن  نیا  ایمد؟ آآ  یدرونش بر م   ی ها

گنجشک دلبر داشت، در جسم و روحش گنجانده    نینسبت به ا

از دانه ها  ی با صدا  شد؟یم را  نگاهش  پر    دیسف  ی ماهرخ،  تو  و 

 برنج برداشت و به او دوخت.

 ومد؟یچرا ن_

از رفتن    قهیدانست که چند دق  یافکارش غرق شده بود، اما م   در

 ماهور گذشته و هنوز باز نگشته است.  

تا به دنبالش برود اما در سالن باز شد و    زدیاز جا برخ  خواست

مضطرب و   ی در هم وارد شد. ماهور با چهره    ی مهراب با اخم ها

 پشت سرش داخل شد و در را بست.   ینیغمگ

خواستند علت    ی شده بودند و انگار م  رهیبا تعجب به او خ  همه

ا   حضورش ا  نجایدر  که  بفهمند  اش  چهره  از  تمام    نیچنیرا 

 کردند.    یصورتش را با نگاهشان وجب م
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  کی خواست که باور کند، برادر کله خراب و    ی دلش م  مهربان

برا اش  آشت  یعذرخواه  ی دنده  صورت   یو  اما  است،  آمده 

 .  دیرس  یو طلبکارش، جالب به نظر نم نیخشمگ

را باال انداخت و از جا برخاست. در هر    شیآبرو  ی تا  کی  ماهرخ

اصل، هرگز در خانه   نیاحترام به مهمان واجب بود و ا  یطیشرا

 .  شدیپا گذاشته نم ریاو ز  ی 

نگران   قیو شقا  دایبه او چشم دوخته بود. ش  نهیبا خشم و ک  اریمه

  یعنی  نیاخم کرده بود و ا  یکم  دنشیآسا هم با د  یبودند و حت

 ی شاد آورده بود، رو  ی ه با خود به آن فضاک  ی ا  ی منف   ی موج انرژ

 همه اثر گذاشته و متحولشان کرده بود. 

همانطور که نشسته بود، سرش را باال گرفت و با پوزخند    پوالد

 . ستیبه مهراب نگر ی محو

به    ییصدا  نیاول متعلق  شد،  بلند  آورشان  خفقان  جمع  از  که 

 شد.  انیماهرخ بود که با تحکم و صالبت ب 

 سالم._

[۲۳.۱۱.۲۰ ۱۹:۲۲ ] 
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 ۲۶5_پارت#

پوالد   زیبه صورت خونسرد و تمسخر آم  نهی با خشم و ک  مهراب

نگاه کرد و بعد سرش را به سمت ماهرخ چرخاند. بدون آن که  

جواب سالمش را بدهد، دستش را به سمت پوالد که با لبخند  

 :دیو غرشده بود، نشانه رفت  رهیبه او خ یو ترسناک  بیعج

چه  ی به جون من؟ فکر کرد ی نداز یرو م  یعوض نیا گهیحاال د_

 تونه بخوره؟  یم  یگه

 با اخم جلو رفت و گفت:  ماهرخ

 تو؟   یزن یحرف م یاز چ_

 زد و با تمسخر پاسخ داد: یپوزخند مهراب

 ! ؟یدون یتو نم یعنی_

م  ماهرخ نگاه  او  به  از چه چ  یبا تعجب  م  ی ز یکرد.    ی صحبت 

 دانست؟ اصال مشکل مهراب چه بود؟  یم  دیکرد؟ چه را با

به تو    کاریپوالد چ  ه؟یبگو که منم بفهمم. مشکلت چ  ی جور  هی_

 داره آخه؟ 
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طلبکار    ی به صورت متعجب و تا حدود  ینینگاه خشمگ  مهراب

 ماهرخ انداخت و پاسخ داد:

نم  یعنی_ ا  یدون  یتو  نم  نیکه  رو   ذارهیمردک  شرکتم  مجوز 

 خواد ثابت کنه؟ حروم*زاده بودنش رو؟ یرو م  یچ رم؟یبگ

بود که در کار   یشده بودند. پوالد کس  رهیبا تعجب به او خ  همه

 کرد؟  یم جادیشرکت مهراب، گره ا ی ها

خ  ماهور مهراب  به  با خشم  پوالد  رهیاما  بود.  تمام    ی شده  که 

اش تنها بوده و از نعمتِ داشتن پدر و مادر، محروم بوده    ی زندگ

 خواند؟    یاست را حرامزاده م

و با احترام و تحکم کلماتش را   ستاد یرفت و مقابل مهراب ا  جلو

 . دیبه صورتش کوب  یلیهمچون س

 !ییدا  دیخونه رو نگه دار نیحرمت ا یاحترامتون واجبه ول_

به عقب    یت و کمماهور گذاش  ی   نهیس  ی دستش را رو  مهراب

 ریانداخت و ت  نش یو غمگ   نیبه چشمان خشمگ  یهل داد. نگاه

 کلماتش را به سمت قلب ماهور پرتاب کرد. نیزهر آگ ی ها
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 یتو توش زندگ  یوقته که حرمت نداره. از وقت  یلیخونه خ  نیا_

جا رو برداشته،   نیشده. نجاست کل ا  فیفاسد و کث  ،یکن   یم

 ؟یزن یاونوقت تو از احترام و حرمت حرف م

ماهرخ هم ساکت مانده    یحبس شده بود. حت  نهی همه در س  نفس 

م نگاه  پسرش  شکستن  به  بهت  با  و  سع  یبود  داشت   یکرد. 

از دهانش خارج    ییآوا  چیاما ه  د،یبگو  یزیدهانش را باز کند و چ

 شد.  ینم

ت بلند شده و به سمتش  را گره کرد و خواس  شیمشت ها  ار یمه

رانش نشست و نگذاشت از    ی رو  یبرود، اما دست زمخت و بزرگ 

 رهیاش خ  ییچشمانش را از ماهور که به دا  ی. به سختزدیجا برخ

به   ی ازیشده بود، گرفت و به پوالد که کنارش نشسته بود، داد. ن

م برخاستنش  از  که  چرا  نبود،  زدن  قصد    شخص حرف  که  بود 

 بدهد.  اریرا به دست مه  دانیخواهد م یحرف زدن دارد و نم

[۲۳.۱۱.۲۰ ۱۹:۲۳ ] 

 ۲۶۶_پارت#

گردن و  ی اما رگ ها دیرس  یچهره اش خونسرد به نظر م  حالت

پلک چپش، صورت   ی اش برجسته شده بود. پرش عصب  ی شانیپ
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به جلو برداشت و شانه   یکرد. قدم  یخشنش را وحشتناک تر م

 . د یماهور را گرفت و عقب کش ی 

 .  نیبرو بش_

که از    یفرو داد و لبخند کم رنگ  یآب دهانش را به سخت  ماهور

نشاند. برادر   شی لب ها  ی دردناک تر و سوزاننده تر بود را رو  هیگر

نبود    یجمع حضور داشتند و ماهور کس  نیو خواهرش هم در ا

 دنیو با د  دیچرخ   اری ا کند. به سمت مهکه بتواند غم آنها را تماش

به   قی را عم  بش لبخند مضطر  نش،یخشمگ  ی چهره   و  تر کرد 

 زمزمه کرد:  یشد و به آرام  رهیسمتش رفت. به چشمانش خ

 .زم یمن خوبم عز_

  یبودند و دشنه    ستادهیکه مقابل هم ا  ی دو مرد  دنیبا د   آرش

کردند، با اخم به سمتشان    یفرو م  گریکدیچشمانشان را در نگاه  

 .ستادیرفت و مقابلشان ا

چ   نجایا_ تو  مهراب  خبره؟  ربط   ؟ یگیم   یچه  چه  به    یپوالد 

 مشکل مجوز ما داره؟  

 به پوالد انداخت و پاسخ داد:  یبا خشم نگاه مهراب
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از کارمندا بهم گفت    ی کیشرکت،    ی امروز که رفتم دنبال کارا_

وس گردن کلفت، دست  نام  ی ب  کیزنم چون    یم  یدارم زور الک

 کار ها رو گرفته.  شرفتیپ ی گذاشته رو پرونده ام و جلو

 . ستیکرد و به پوالد نگر یاخم آرش

 کار تو بوده؟ _

عصب  یب  پوالد پوزخند  آرش،  سوال  به  تمام    ی ا   یتوجه  که 

کت مهراب   ی داده بود، زد و همانطور که لبه    ر ییصورتش را تغ

 شد.   رهیکرد، به چشمانش خ  یرا مرتب م

خواهر خودش شاخ و شونه بکشه و    ی که برا  هی ناموس کس  یب_

   ه؟یناموس ک  یکه نکرده رو سرش بذاره. حاال ب ی منت کار

پوالد گذاشت تا فاصله    ی   نه یس   ی با خشم دستش را رو  مهراب

تکان    شیمتر هم از جا  یلیم  کی   یکند اما حت  شتریاش را با او ب

 استوار ماند.  شیمحکم، سر جا یکوهنخورد و همچون 

 نه من که...  یخواب  یکه با همجنس خودت م ییناموس تو یب_
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با شن  جمله با    ی عربده    دنی اش  نا تمام ماند. همه  بلند پوالد، 

ماهور هم با دهان باز به پوالد    ی شده بودند. حت  رهیبهت به او خ

 چشم دوخته بود. باالخره صبرش را تمام کرده بودند. 

 خفه شو! _

[۲4.۱۱.۲۰ ۲۱:۱5 ] 

 ۲۶۷_پارت#

  ش یکه ممکن بود پ   یبا سرعت به سمتش رفت تا از اتفاقات  ماهور

م  ی ریجلوگ  دیآ پوالد که  اما  برا  یکند،  ماهور حتما    یدانست 

 .  دیبا خشم به پشت چرخ د،یآ یمتوقف کردنش م 

 تو برو عقب! _

که منطقه    ی ری. همچون شدیلرز  یو خشم م   تیاز عصبان   شیصدا

  ی شده باشد، م   دیتهد  یشده اش به دست کس  یعالمت گذار  ی 

 کرد.    یم انی و کلماتش را پر قدرت و محکم ب دیغر

خواست در  یسرش را تکان داد و توقف کرد. نم  یبا نگران ماهور

عقب    دیکند، پس با  کیتحر  نیاز ا  شی اوضاع، اعصابش را ب  نیا

 یو گردن و حت  یشانیپ  ی برآمده    ی کرد. از رگ ها  یم  ینینش
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مرد در   نیکه ا  دیفهم  یکه با خشم مشت شده بود، م   یمچ دست 

اش    ییبه فک دا   اتالش است تا خود را کنترل کند و مشتش ر

 نکوبد.  

نفعته ساکت ش_ از ایبه  ببند و گمشو  . رونیب  نجای! دهنت رو 

 فعال شرت رو کم کن.  یول زنمیبعدا مفصل باهات حرف م

 زد و با تمسخر گفت:  یپوزخند مهراب

دارم که بزنم؟ پاتو از تو   یهمجنس باز نجس چه حرف  هیمن با  _

 داره.  ی . صبر منم حدیعوض رونیشرکت من بکش ب  ی کارا

کرد خودش را همچنان آرام    یچشمانش را بست و سع  هیثان  دچن

لباس مهراب را گرفت    ی   قه ینگه دارد اما نتوانست، پس با سرعت  

که در سمت چپشان   ی واریو او را به عقب هل داد. کمرش را به د

 شد.   رهیو به چشمانش خ دی قرار داشت، کوب

ست دان  یو نم  دیبال  یمهربان م  ییدا  نیبه داشتن ا  گنجشکش

 است.   انیاش در جر یزندگ ی در پشت پرده  یکه چه اتفاقات

. بعد از زدیمرد را شخم م  نیا  یبود که خاک زندگ  یوقت  چند

که به مهراب داده   یقول  ر یگیپ  مارستان، یمرخص شدن ماهور از ب

بود، شد و شروع به سنگ انداختن در راه مجوز گرفتن او کرد.  
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کرده    دایاو پ  یرا درباره    یجالب  ی ها  زیچ  نیاوضاع، ام  نیدر ا 

  انش، یشد، مهراب در برابر اطراف  ی که اگر فاش م  یی ها  زیبود. چ

 . د یرس ی تکه آشغال متعفن به نظر م کی همچون 

شده بودند. آرش و ماهور به سمتشان   هریبه آنها خ  یبا نگران  همه

 ی اما پوالد با اخم تند و خشن  رند،یرفتند تا در مقابل آن ها قرار بگ

 دستش را باال گرفت و گفت: 

 کشمش که.  یخوام حرف بزنم. نم یم_

[۲4.۱۱.۲۰ ۲۱:۱5 ] 

 ۲۶۸_پارت#

 . دیرا گرفت و عقب کش شیبازو ی با نگران ماهور

 .  یحرف بزن یتون یهم م نجایعقب پوالد. از ا  ایلطفا ب _

بود. چگونه دلش آمد که دل    نی ماهورش مضطرب و غمگ  ی صدا

 فرشته را بشکند؟ نیا

  یی ها  ن یبود که متوجه توه  یگنجشکش عصبان   یاز ناراحت  آنقدر

که قلب    یو تنها کلمات  شدیکه مهراب به خودش کرده بود، نم

 . شدیوقه اش را خراش داده بود، در ذهنش تکرار ممعش
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 شد.  رهیبرداشت و به مهراب خ شیماهور را از دور بازو دست

 قصر الدشت هنوز هم رونق دارن؟  ی باغ ها_

خشک شد    د،ی رس   یو طلبکار به نظر م  ی که تا کنون شاک  مهراب

 شد.  رهیو با بهت به پوالد خ

موضوع    نیکس از ا  چیبود؟ اصال ه  دهیچه؟ او از کجا فهم  یعنی

 دانست؟ یآن م ی مطلع نبود، پس از کجا درباره 

 کدوم باغ؟ _

ها  یب  پوالد به چهره  تمسخر   ی اطرافش، خنده    جی گ  ی توجه 

 کرد و پاسخ داد: ی زیآم

 درباره اش حرف بزنم؟    نجای خواد هم یکه دلت م  یمطمئن_

هر چه زودتر   دی. بادیرس  ینظر م  و شوکه به  دهی رنگ پر  صورتش

  ی معطوف م  گرید  زیبحث را تمام کرده و حواسشان را به چ  نیا

 کرد.

ب_ بکش  من  کفش  تو  از  م رونی پاتو  که  من  همه    ی.   یدونم 

 سر توئه. ریمشکالت پرونده ام ز
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  کیزد و به سمتش رفت. سرش را به گوشش نزد  ی پوزخند  پوالد

 گفت:  یکرد و به آرام

هم حالم   ی که کرد  ی تصور کار  ی. حتیهست  یف یآدم کث  یلیخ_

 و در ضمن...  زنهیرو به هم م 

کرد و به آرش نگاه کرد. انگار به پوالد شک کرده بود که    یمکث

شرکت    نی. او هم در اد یرس  یو دلخور به نظر م   یشاک  نینچنیا

کار پوالد، قابل درک بود. بعد   نی اش از بابت ا  یبود و نگران   میسه

 نشست.   ی مبل تک نفره ا  ی عقب رفت و رو  یبه آرام  هیاز چند ثان

افتادن تو کارهاتون رو پ  لیو دل  دیبر_ چون اگر    د،ی کن   دایگره 

 .دینداشت شرکتتون، تا االن مجوز گرفته بود یمشکل

[۲5.۱۱.۲۰ ۲۳:44 ] 

 ۲۶۹_پارت#

وحش  ی شخندین   با صورت  بود،    یکه  کرده  تر  ترسناک  را  اش 

 انگشت اشاره اش را به سمت مهراب گرفت. 
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 نیتر  کیام. کوچ  یرو بدون که من آدم خوش قول  نیو تو هم ا_

که    یبزرگ  ی چه برسه به قول ها  رهینم  ادمیکه زدم رو    ییحرفا

 به تو دادم.

 ی اما جرئت کل کل کردن با مرد  د،یلرز  یم  تی از عصبان  مهراب

اتفاقا آدم کله   دهیاش را فهم  یراز زندگ  نیکه بزرگ تر بود و 

کلفت گردن  و  فهم  ی خراب  اکنون  نداشت.  بود،  که    دهیهم  بود 

بس مرد  نفوذ  اریپوالد  توانا  ی با  و  آباد    ایکردن    رانیو  ییاست 

 را دارد.   یکردن کار هر کس

قول  فی ظر  ی   اشاره به همان  ب   یپوالد  در  که  به    مارستانیبود 

مثل همان    قای. دقدیچ یپ  یمهراب داد. کلمات پوالد در گوشش م

بار    نیشد، اما ا  یعصبان   د،یبار آن قول را شن  نیاول  ی روز که برا

نگرفته    ی کرد، چرا که آن روز او را جد  ی تر به آن فکر م  قیدق

اش    یزندگ  دیتهد  نیتر   ی و جد  نیبود و امروز پوالد خطرناک تر

م قضا  یمحسوب  از  پسرانش  اگر  م  ی ایشد.  مطلع    ی گذشته 

مهراب که آنها   ی برا  نیکردند و ا  یشک او را ترک م  یشدند، ب

 بود.   ایدن  هیتنب نیعذاب آور تر د،یپرست  یرا م
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  ی از آن ها سنگ  کردند و هر کدام  یپوالد در سرش پرواز م  کلمات

کننده    دیرفتند. تک تک آن کلمات، تهد  ی را به سمتش نشانه م

کردن    رانیو  ی که درباره    ی. قولدندیرس  یو خطرناک به نظر م

  د ی رس  یمهراب داده بود، اکنون ترسناک به نظر م  یکار و کاسب

قصر الدشت   ی ها   نیراز زم  ی که درباره    ی دیجد  دیو حاال هم تهد

کرد شجاع    یلرزاند، اما سع   یبود، تمام بدنش را م   ده یشن   رازیش

 یو روان  یخونسرد آن مردک وحش  ی به چهره    یباشد و توجه

 نگران مقابلش چرخاند. ی صورت ها ی نکند. چشمانش را رو

بود. انگار داشت به قول    جیهم گ  یو کم  یماهرخ عصب  ی   چهره

کرد. کاش نسبت به آن    ی آن ها فکر م  ن یرد و بدل شده ب  ی ها

  ی مهربان هم کم  ی نشود! حت  رشانیگ  ی ها شک نکند و پ  نیزم

بود که انگار    یگرگ   ه یشب  ار ی. مهدیرس   ی به نظر م  ی و شاک  ی عصب

نکند، اما چشمان   لهکرده اند تا به او حم  ریتمام بدنش را زنج

  ز یهمه چ  ی ایهم فشرده شده اش، گو   ی رو  ی و دندان ها  یوحش

را از   نیبود و مهراب ا  یبود. آرش هم بابت شرکت نگران و عصب

بودند و با    ستادهیا   ی گوشه ا  دای و ش  قیخواند. شقا  یچهره اش م

و   نیصورت غمگ  ی کردند. نگاهش رو  یاضطراب به آن ها نگاه م

داد   یاش را ماساژ م  نه یکه نا محسوس س  رماهو  ی شکسته شده  
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  ی با خود صادق بود، م  یکم  تا قلبش را آرام کند، خشک شد. اگر

ا  دیفهم هنوز هم  ا  نیکه  و  دارد  را دوست  ها  نی پسر   ی رفتار 

رفتن آرزو   نیداد، به خاطر از ب  یاز خود نشان م  رایکه اخ  یزشت

 ماهرخ داشت.     ی دردانه  نیا ی بود که برا  ییها

داشت و با وجود شکسته شدن قلبش،    یهم احترام نگه م  هنوز

به او   ی با ناراحت  یشده بود. کم  ن یآمده غمگ   شی پ  ی از بحث ها

 . دی نگاه کرد و بعد سمت پوالد چرخ

 !   ی بخور یتون  ینم یگه  چیه_

 ی از خانه خارج شد. وجدانش گوشه ا  یحرف  چیبعد بدون ه   و

 زد: یم ادیگره خورده، فر ی بود و با مشت ها ستادهیا

طور  _ ا  یتونست چه  بشکن  چارهیب  نیدل  همه    ی دیند  ؟یرو  از 

 د،یتو رو پشت در د  یوقت  ی د یبهت احترام گذاشت؟ ند  شتریب

کنار و دلش   یتو هلش داد  یسمتت تا بغلت کنه، ول  ادیخواست ب

شکست ا  یرو  با  ب  نیو  بهت  خودت    یاحترام  یهمه  از  نکرد؟ 

 خجالت بکش مهراب! 

 : دی گذاشت و نال  نیفرمان ماش  ی را رو  سرش
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ها کم بود که وجدان درد هم اضافه    دیحاال چکار کنم؟ اون تهد_

 شد؟! 

[۲5.۱۱.۲۰ ۲۳:44 ] 

 ۲۷۰_پارت#

ماهور   دنیاز رفتن مهراب، نگاهش را دور سالن چرخاند و با د  بعد

 ی از رو  د،یرس  یبه نظر م  شهیکه مغموم تر و شکسته تر از هم 

ب او   ییتوجه به چشم ها  یمبل برخاست و  به  که پرسشگرانه، 

 شده بود، به سمت گنجشک دردمندش شتافت.   رهیخ

را  شیکرد و دست ها یاز نظر خودش نا محسوس عمل م دیشا

فشرد، اما همه   یاش م   نهی س  ی رو  ه،یو دور از چشم بق   یپنهان

 ره یخ   به ماهور  یمتوجه درد قلبش شده بودند. ماهرخ که با نگران 

ها قرص  تا  برود  آشپزخانه  به سمت  خواست  بود،  را   شیشده 

 شده بود.   رقبل از او دست به کا ی گریاما کس د اورد،یب

که    یکوچک  یشلوارش فرد کرد و قوط  بیدستش را در ج  پوالد

ب  شهیهم را  داشت  همراه  به  خود  که  دیکش  رونیبا  همانطور   .

 گفت:  ینیخشمگ ی نشاند، با صدا  یم یمبل ی ماهور را رو
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ا _ ا   یبا چه اجازه  به   ی تو غلط کرد  ؟یلعنت  نیدرد گرفت  که 

 بشه حالت.   نیتا ا  ی بغض کرد که،یمرت  نیخاطر حرف ا

از حرصش خ  نیبا همان بغض سنگ   ماهور   رهیبه صورت سرخ 

 شده و گفت: 

 ره؟ یگ یبه من چه؟! مگه از من دستور م _

 را مخاطب قرار داد:  دایبلند، ش  ییرا باز کرد و با صدا یقوط در

 !  عیسر اریآب ب وانیل کی دایش_

راحت    ی درهم، برا  ی بعد رو به ماهور کرد و با همان اخم ها  و

  کیزد و سرش را به گوش ماهور نزد  یلبخند کج  الش،یکردن خ

 حرف ها را نشنود.  نیجز خودش ا  یکرد تا کس

تا  _ اتو جمع کن  لوچه  و  نکردم   ی لقمه    کیلب  خوشمزه ات 

 گنجشک لوس من!  

آب را آماده کرده بود،   وانیکه با حرف پوالد، با سرعت ل  دایش

را به دست ماهور داد. پوالد    وانیخودش را به آن ها رساند و ل 

قوط  یقرص از  ب  یرا  و  کرد  ش  یخارج  حضور  به  در    دایتوجه 
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ماهور    دنیماهور گذاشت و به آب نوشکنارشان، آن را در دهان  

 شد.  رهیخ

مجبوره که از من دستور    ره، یگ  ی اگه از تو دستور نم  یاون کوفت_

 !  رهیبگ

  ده یجالب پوالد، خنده اش گرفته بود، کش  ییکه از زورگو  دایش

عقب رفت تا    یکنترل کرد و کم  ی را به سخت  ش یشدن لب ها

 مزاحمشان نشود. 

 ی که با حرف ها  یپوالد، درد و بغض  ی جمله    دنیبا شن   ماهور

مهراب، در وجودش کاشته شده بود را فراموش کرد و با تعجب 

پوالد قرار بود تا کجا    تی ها و مالک  یشد. خودخواه  رهیبه او خ

 برود؟    شیپ

من هم دستور بده    ی   نهیس  ی گوشت تو   کهیت  کی  نیبه ا  ایب_

  ن یامشب اکه    ،ی بدبخت دستور بد  نیزورگو! فقط مونده بود به ا

 . ی مورد رو هم کامل کرد

رو _ رو  ی آدم  باشه،  نداشته  کنترل  منال    ی مال خودش  و  مال 

 کنترل داشته باشه؟  گرانید

 حرص و لبخند پوالد را به عقب هل داد و گفت:  با
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 .نمی! انگار که من عروسک تو دست ایگمشو عوض_

دن  خودشان که    ییلبخند ها  ی بودند و متوجه    ی گر ید  ی ایدر 

 شدند.  ینشست، نم  یم انشانیاطراف ی لب ها ی رو

 ی ها  ی که اطرافشان را گرفته بود، با قلدر  ی ا  ی منف  ی انرژ  موج

 رفت.   نیماهور، از ب  نی بامزه و دلنش ی و طعنه ها نیریش

[۲۶.۱۱.۲۰ ۲۱:۱۱ ] 

 ۲۷۱_پارت#

را    شانیهمه را مهمان سفره کرد تا بتوانند غذا  گریبار د  ماهرخ

با افکار    یبخورند. در تمام مدت که در حال شام خوردن بودند، 

  یسوال را هم نم  کی  یگرفت، اما حت  یم   یدرون مغزش کشت

گفت    یتوانست حل کند. مگر مهراب چه کرده بود که پوالد م

قصر الدشت که    ی اخورد؟ باغ ه  ی به هم م  شیحالش از کار ها

به    یبودند، چه ربط  رازیش  ی درون شهر  ی باغ ها  نیجزء گران تر

  ی حرف ها  دنیمهراب و پوالد داشت؟ اصال چرا برادرش با شن

کرده بود؟ و مهم از همه، پوالد چه    ینیو عقب نش   دهیپوالد ترس

پوالد   یعنیبه مجوز نگرفتن شرکت آرش و مهراب داشت؟    یربط

کرد نگاهش را به پوالد    یز آن ها بود؟ اخمدر حال انتقام گرفتن ا
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  ی شتریب  ی خوردن غذا  ی که در حال سر و کله زدن با ماهور برا

 کرد.   یبا او صحبت م  دیبود، دوخت. با

 ی از شام خوردن، از جا برخاست و به سمت پوالد رفت. رو  بعد

با گوش  ی مبل  یرفت. دستش را رو  ی اش ور م  ی نشسته بود و 

 : شانه اش گذاشت و گفت

 پوالد؟  _

 را به سمت ماهرخ چرخاند و پاسخ داد: سرش

 بله؟ _

   م؟یحرف بزن  کمی شهیم_

  ره یرا تکان داد و از جا برخاست. به سالن اشاره کرد و خ  سرش

 : دیبه چشمان مملو از حرف ماهرخ، پرس

 جا؟  نیهم_

 . اطیتو ح  میبر ای نه ب_

به آن ها نگاه    ی رفتند. ماهور با نگران  اط یدو با هم به سمت ح  هر

دانست که اکنون قرار است پوالد به خاطر آن انتقام،   یکرد. م  یم
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ا  خیتوب از  هم  خودش  دوست   نیشود.  اما  بود،  ناراحت  کارش 

 . دیبه او بگو ی زی چ ینداشت کس 

چوب  ی رو  ماهرخ گوشه    ی ا  یتخت  داشت   اطیح  ی که  قرار 

 به پوالد نگاه کرد. ینشست و با نگران 

   ؟ی کرد ی تو واقعا کار_

 هم کنارش نشست و پاسخ داد:  پوالد

 کدوم کار؟_

 مهراب.   ی مشکل درست کردن برا_

به خاطر آلودگ  ی به آسمان  یکم از ستاره بود،    یهوا، خال  یکه 

 .دینگاه کرد و بعد به سمت ماهرخ چرخ

 ش یول نکنن که کارهاش زودتر پمن فقط گفتم رشوه ازش قب_

  ب ی دست به ج  کمیکه اگر نخواد    دیدون  یبره. خودتون بهتر م

ا به  نم  ی زود   نیبشه،  راه  کارش  اصل خودشون   یها  در  افته. 

 . وفتهی  یمشکل دارن که کارشون راه نم

[۲۶.۱۱.۲۰ ۲۳:4۷ ] 

 ۲۷۲_پارت#
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 کرد و گفت:  ی اخم بامزه ا ماهرخ

 ؟یچون یپ  ی. چرا من رو مگهیبگو شر درست کردم د_

 تمام پاسخ داد: ی زد و با سرتق یلبخند کج پوالد

 شر درست کردم!_

انگشتانش    انی زد و دست پوالد را در م  یهم لبخند آرام  ماهرخ

 گرفت.  

م_ خواهش  هست.  هم  مهربان  شوهر  مال  شرکت  کنم    یاون 

 خواد.  یرو م ن ی نکن پوالد! من مطمئنم که ماهور هم هم ی کار

 را تکان داد و گفت:  سرش

 مجوز شرکت.  ی ندن برا  ریبهش گ گهیگم د یچشم. م_

 در دلش ادامه داد:  و

 باهاش دارم. ی بزرگ تر ی من کار ها_

 : دیپرس دیمکث کرد و بعد با ترد  یکم ماهرخ

الدشت چ  ی باغ ها   ی   هیقض_ تو درباره    یقصر  مهراب   ی بود؟ 

 ؟ ی کرد قیتحق
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  یمهراب را نداشت، کم  ی که اکنون قصد افشا کردن راز ها  پوالد

 .  ابدیب  یفکر کرد تا پاسخ مناسب

با ق  یباغ هست که م  ی سر  کیکردم.    قیآره تحق_   متیخواد 

 به نظرم.   ه ینا حق کم یاز صاحباشون بخره که  نییپا

شد و   رهیاش خ  یوحش  گر و  لهیبه چشمان ح  دیبا ترد  ماهرخ

 گفت: 

 درسته؟   ،یکن  ینم یرو که از من مخف  ی زیچ_

نباش_ به خاطر   ی کار  گهی! دد ینگران  اونم فقط  ندارم که  بهش 

 شما و ماهوره. 

 زد و زمزمه کرد: یمهربان لبخند

 ممنونم پسرم. _

آمد، کالفه    شی که امشب پ  یاناتیهمان اول هم خسته بود و جر   از

حوصله ترش هم کرده بود. به ماهور که کنارش نشسته بود،   یو ب

 نگاه کرد و گفت: 

 . میبلند شو بر_

 شد و زمزمه کرد:  رهیتعجب به پوالد خ با
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 م؟یکجا بر_

شد و کلماتش را در گوش ماهور   رهیبه چشمانش خ  ییپررو  با

 فرو کرد.

 من.  ی خونه _

 ؟یچ نایمامان ا ؟ی شد وونهید_

  کان ین  ی پرورشگاه. دلم برا  میخوام فردا بر  یاصال. م  گمیخودم م_

 تنگ شده.   

آغوش کش  ی برا م  دنیبه  بهانه  ا  یگنجشکش  و    یبرا  نیآورد 

 ی و برا  دیغر  ی م  ریهمچون ش  ش یپ   ی   قهیکه تا چند دق  ی مرد

  یو خنده دار به نظر م  بیعج  د،یکش  یمهراب خط و نشان م

شت . نتوانست خنده اش را کنترل کند، پس با چشمان دردیرس

 کرد و گفت:  ی کوتاه ی شده از تعجب، خنده 

   ؟ی آخه؟ بچه شد  ی ار یچرا بهونه م_

به مامانت بگم و تو   رمی. من ممیریم  یعنی  م،یر یم  گمیم  یوقت_

 هم زود آماده شو.

[۲۸.۱۱.۲۰ ۱۳:۲۳ ] 
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 ۲۷۳_پارت#

بلند و سرخوش   ی رفت و به خنده ها  ی حرص پله ها را باال م  با

برد   یکرد. آنقدر از خشم و حرصش، لذت م  ینم  یپوالد توجه

  ش یلب ها  ی لحظه هم از رو  کی  ی برا  ی که خنده و لبخند، حت

 شد.   یپاک نم

 ماهور؟ _

و  دیرفت، به پشت چرخ یپله باال م نیهمان حال که از آخر در

 پاسخ داد: یشاک

 بله؟  _

با خستگ   دیهم خند  باز به    عیپله ها را سر  ،یو  تا  باال رفت  تر 

 انیسرش را م  د،ی به او رس  یاش برسد. وقت  یگنجشک عصبان 

جمع شده از حرصش را به دندان  ی کرد و لب ها ریدستانش اس

و دست    دیایآخ دردمندش هم باعث نشد که کوتاه ب  ی . صدادیکش

 خوش طعم و بو بردارد.  یتوت فرنگ ن یاز گاز گرفتن ا

 ...ییآ_
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زد و عقب   یشده اش را مک محکم  ریهمان لبخند، لب اس  با

 شد و گفت: رهیشده اش خ یرفت. به چشمان وحش

 . دیخار  یآخ دستت درد نکنه! دندونم م _

و با اخم به سمت اتاق   دیکش  شیلب ها  ی دستش را رو  پشت

 رفت. 

 گفتم!  یک  نی پوالد. بب رمی گ یحالت رو م_

  د یکوب  یم  نیزم   ی را رو   شیخنده پشت سر ماهور که قدم ها  با

 کرد.  یرفت، حرکت م یو جلو م

توجه به چهره   ی داد، ب  یپوالد رفتنشان را به ماهرخ خبر م  یوقت

و طلبکار ماهور، با خنده به آن ها نگاه کرده و گفته    یعصب  ی 

 بود:

بالغ شده، پس    یکاف  ی ماهوره و به اندازه    یخصوص  یزندگ  نیا_

 کنه.     یزندگ  تونهیکه بخواد م ی هر جور

نخواستن ماهور مهم    ا ینداشت، خواستن    یکه ماهرخ مشکل  حاال 

 نبود چرا که تمام وجودش به پوالد تعلق داشت.   
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او را با خود همراه کرده بود،    ،ی و قلدر  ییکه با زورگو  یوقت  از

 کرد. یم  تیشکا ییزورگو نیزد و از ا  یوقفه غر م یب

به باسن    یمحکم  یلیوارد اتاق شدند، به سمتش رفت و س  یوقت

 برجسته و خوش حالتش زد. 

  ؟یزن یغر م نقدریچه مرگته توله سگ؟ چرا ا_

تا دردش را کاهش   دیکش   یباسنش م  ی که دستش را رو  همانطور

 دهد، پاسخ داد:

 خب کار داشتم تو خونه. _

و خم شد تا صورتش در مقابل صورت اخم   یزد و کم  یکج  لبخند

 . ردیو بامزه اش قرار بگ

 ؟ ی چه کار_

شد و همان طور که به چشمان پوالد    ی بار چهره اش جد  نیا

 شده بود، پاسخ داد: رهیخ

م   دایجد  اریمه_ کاله  مامان  م  ذارهیسر  رو  هاش  کالس   یو 

 خواستم صبح خودم ببرمش مدرسه.  ی. مچونهیپ

[۲۸.۱۱.۲۰ ۲۲:۲4 ] 
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و همان طور که دکمه   دیخند  دشیجد  ی فکر  ی به دغدغه    پوالد

سرخ    ی لب ها  ی را رو  یآرام  ی کرد، بوسه    یلباسش را باز م  ی ها

 و ملتهب شده اش نشاند. 

 . ادیاصال از مدرسه خوشش ن  دیبهش؟ شا  ی دیم  ریگ  نقدریچرا ا_

 با تعجب چشمانش را درشت کرد و گفت:  ماهور

سرکش    یلیخ  دایمگه عقل نداره؟ جد  اد؟یخوشش ن   یچ  یعنی_

 شده.  

به ماهور   تیو بعد با جد  دیکش رونیرا از تنش ب راهنشیپ پوالد

 شد.  رهیخ

  م ی تصم  شیزندگ  یبزرگ شده و حق داره که برا  گهید  اریمه_

 یدون  یخودتم خوب م  ؟یکنترلش کن  یکن   یم  ی. چرا سعرهیبگ

با ا هم روز به روز   اریو مه  یکن  ی کار، اوضاع رو بدتر م  نیکه 

 که دوست داره انجام بده.  ی . بذار هر کارشهیلجباز تر م

حق با پوالد    دیدوخت و به فکر فرو رفت. شا  ن یرا به زم  چشمانش

  ش،یکالس ها  چاندنیبا وجود پ  اریدانست که مه   یباشد، اما او م 
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گفته بود که    یکند و حت   یم  افتیرا در  یخوب  ی نمره ها   شهیهم

مهندس موفق باشد، پس عالقه نداشتن    کی  ندهیخواهد در آ  یم

 توانست درست باشد.  یبه درس، نم

خواد    یدلش م  یاون خودش درس خوندن رو دوست داره ول_

نداره.    یقیدرست و دق  ی برنامه    چیبخونه. ه   ی حیآزادانه و تفر

و درس خوندن براش    لکسهیر  یلیخ  یامسال هم کنکور داره ول

    .هی نوع سرگرم کی

ماهور، نسبت به برادرش   قیبه شناخت کامل و دق  ی لبخند  پوالد

 کرد، گفت:   یماهور را باز م   راهنیپ  ی زد و همانطور که دکمه ها

  ه؟یخوبه. مشکل تو چ  یلیکه خ نیا_

خواد،   یکه م  ی زیترسم به چ  ینداره. م   یمرتب  ی خب برنامه  _

 نرسه.  

 .دیگونه اش کش ی زد و انگشت شستش را رو یآرام لبخند

هست،    زی. من مطمئنم خودش مراقب همه چهی پسر عاقل  اریمه_

باهاش حرف بزن و   ،یمدرسه نگران  چوندنیاگر در رابطه با پ   یول

 حلش کن.  
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در    یمثبت  ریگاه تاث  چیه   ،یبا پوالد بود. اجبار و گردن کلفت  حق

 کرد.  یبا او صحبت م   دیکرد، پس با  ینم جادیا اریمه

به چشمانش    ی را دور گردن پوالد حلقه کرد و با قدردان  دستش

 شد.   رهیخ

 ... یکنم، ول یکار رو م  نیهم_

انداخت و همانطور که دستش را رو  شیابرو   ی تا  کی باال   ی را 

 داد، گفت: یکمر ماهور حرکت م

  ؟یچ یول_

 :نشاند و پاسخ داد شیلب ها ی را رو  ی زده ا جانیه  لبخند

  شه یتو هم سبزه. هم  ی تا حاال دقت نکرده بودم که چشما   یول_

  ینم  دم،یبعد هم که از جلو د  ی کردم، و حت  یتصورش م   رهیت

 خوشکله.   ی لیسبز خ  هی نمی ب یاالن م یول هی دونستم چه رنگ

 زد و گفت:  ی تعجب لبخند  با

   ؟ی افتاد ادشی ییهویچرا _

ببوسمشون. چه قدر حس خوب    ییهویآخه  _ دلم خواست که 

 قلدر من؟!   ی کرد میپشت اون چشما قا
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  شیدانست چه به روز قلب مرد رو به رو  یکرد و نم  یم  ی دلبر

کرد؟ مگر قبال   یخواست ببوسد و درنگ م  یآورد. دلش م  یم

کرده است؟ پس چرا در   مینگفته بود که تمام پوالد را به او تقد

 کرد؟ یمال خود، تعلل م  دنیبوس

ا_ حرف    دنیو از بوس  ی ساد یوا  نجایاحمق مال خودته، اونوقت 

    ؟یزنیم

 در چشمانش زمزمه کرد: رهیکرد و خ ی نیریش ی  خنده

   ؟یمال من_

 پس مال عمتم؟ _

خند  باز ا  دیهم  کم  نیو  کش  یبار  باال  را  دانه    دیخودش    ی و 

 چشمان پوالد کاشت.  نیآرامش و عشق را در زم

[۳۰.۱۱.۲۰ ۱۹:۰۳ ] 

 ۲۷5_پارت#

ب  تازه حمام  آ  رونیاز  مقابل  ماهور  بودند.  و    ستادیا  نهیآمده 

برهنه، مقابل لب تاپش    ی تنه    میچشمانش را به پوالد که با ن

 کرد، دوخت.  یم یرا بررس ی زی نشسته بود و چ
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 کنم؟  ینم داشیگردم پ یم یچرا هر چ  ؟ی سشوار ندار_

  ییفرستاده بود را چک کرد و با اخم ها  شیبرا  ل یکه سه   یلیمیا

به خاطر شکست در خر ابروانش   دیکه  سهام شرکت آلمان در 

 نشسته بود، پاسخ داد:

 فکر کنم گذاشتنش داخل کمد.  _

 درهمش نگاه کرد. ی و به اخم ها دیبه پشت چرخ ماهور

 ؟ یهست یچته؟ چرا عصبان _

  ی به پاها  یدرهم، سرش را باال آورد و نگاه  ی ن اخم هاهما  با

 ماهور انداخت. ی برهنه  ی لخت و باال تنه  

 ! ی خور یسرما م ؟ی گرد یچرا لخت م_

 . یخودتم لخت_

ماهور که نوک    ی ها  نه یرا باز کرد و با پوزخند به س   شیها  اخم

 بر اثر سرما برجسته تر شده بود، اشاره کرد. شانیها

 برو لباس بپوش.   ،ی زبون دراز ی خنگ من. جا  زننیم خیدارن  _

 شد و گفت:  رهیبه پوالد خ  یشاک
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 .  ی زیه یلیخ_

 خاست، پاسخ داد:   یتاپش را خاموش کرد و همانطور که بر م   لب

چشمام ناخودآگاه عمل    ،ی گرد  یلخت م  ی. وقتستمیکور که ن_

 کنن.  یم

لحظه   ک یشد و در    رهیاش خ  نهیبه عضالت شکم و س  هیثان  چند

 ی خواهان فشردن پوست برنز و خوش بو   شیحس کرد دندان ها

حس را سرکوب   نیتوانست ا  ی خود هستند. نم  انیپوالد در م

جلو رفت و دستش را دور گردن پوالد حلقه کرد    یکند، پس کم

 اش گذاشت.   هنیس  ی و سرش را رو 

 شد؟ چرا... آخ...  یچ_

ماهور،   ی دندان ها  انیاش در م  نهی اش با له شدن پوست س  جمله

 .  دیاز درد کش ی تمام ماند و در عوض آخ بلند مهین

 !  یتو؟ روان ی کن یم  ی نجوریچرا ا _

ا  پوستش بوسه  و  رها کرد  دندان    ی رو  ی را  از  مانده  به جا  رد 

 زد.  شیها

 . دیدندونام خار_
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قرار داد و    شیبازو و پهلو  انیحرص و خنده، سرش را در م  با

برد، با دست آزادش ضربه   ی همان طور که او را به سمت تخت م

 .  دی اش کوب یشانیبه پ یآرام ی 

  ؟ی دیم لیبچه پررو، حرف خودم رو به خودم تحو_

  رونیکرد، سرش را از زندان بازوان پوالد ب  ی م  یکه سع  همانطور

 بکشد، پاسخ داد:

 واقعا.  دیخب خار_

[۳۰.۱۱.۲۰ ۱۹:۰۳ ] 

 ۲۷۶_پارت#

تشک انداخت.   ی و ماهور را رو  دیتخت کنار کش   ی را از رو   پتو

بدنش،    ی شانه اش گذاشت و با حس کردن سرد  ی دستش را رو

 و جسم ماهور را با آن پوشاند.   د یباال کش شیپاها ن ییپتو را از پا

 .  یبچه قرت ی زد خی_

در کنارش بود، انداخت   دنیبه پوالد که در حال دراز کش  ی نگاه

 و گفت: 

  ؟یپوش  یلباس نم_
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 چشمانش را بست.  یپتو آمد و با خستگ ریهم ز خودش

 بره.   ینه، با لباس خوابم نم_

 :زمزمه کرد یپوالد گذاشت و به آرام ی  نهیس ی را رو  سرش

 پرورشگاه؟   میریفردا م_

 ماهور فرو کرد و تار به تارش را نوازش داد.   ی را در موها  دستش

 تنگ شده.  کانی ن ی آره. دلم برا_

هم_ خ  نیمنم  نم  یلیطور.  دلم  بود.  بغلم   یبامزه  از  خواست 

 جداش کنم. 

ماهور نشاند و همان طور که او را به خود   ی موها  ی رو  ی ا  بوسه

 فشرد، زمزمه کرد: یم

 . مشینی ب یحاال فردا م_

  ی بود، اما خوابش نم  کیکه از خواب برخاست، هنوز هوا تار  صبح

پوالد بود    نه یس  ی که به چشمش خورد، قفسه    ی زیچ  ن یبرد. اول

زد و سرش را جلو    ی رفت. لبخند  یم  نییباال و پا  یکه به آرام

او را ببوسد، اما ناگهان چشمانش را باز کرد و با اخم به   برد تا

 شد.   رهی صورت ماهور خ
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   ؟ی داریچرا ب_

کرد. حرف   نیی مکث کرد و افکار درون مغزش را باال و پا  یکم

و    ی ها بود  افتاده  قلبش  و  مغز  به جان  مهراب همچون خوره، 

او سلب م از  را  بار    نیکرد. در طول شب، چند  یخواب راحت 

خواب  داریب دوباره  و  رو  دهیشده  اما  زمان    ی بود،  کل  رفته  هم 

 شد.   یدو ساعت هم نم دنش، یخواب

 شد و پاسخ داد: رهیپوالد خ به

 فکرم مشغول بود. _

  ؟یمشغول چ_

کرد.   یآن ها را خال  ،یقیرا باد کرد و بعد با بازدم عم  شیها  لپ

  خ ی شبانه اش بفهمد، توب  ی فکر ها  ی دانست اگر پوالد درباره    یم

 حواسش را پرت کند.    ی داد تا حدود یم حیشود، پس ترج یم

 نبود. یخاص زیچ_

[۳۰.۱۱.۲۰ ۱۹:۰۳ ] 

 ۲۷۷_پارت#

 زمزمه کرد:   ی دو رگه ا   ی را باال انداخت و با صدا  شیابرو  ی تا  کی
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   ست؟ین  یخاص زیچ تییدا_

پوالد پنهان کرد تا جواب سوالش    ی   نهیو سرش را در س  دیگز  لب

در    ی کرد که حت  ی فکر م  نی. تمام شب به اردیرا از چشمانش نگ 

اش ارزش نداشته است؟   ییدا  ی خواستن هم برا  حیتوض  ک یحد  

  یا   ییبود تا ماهور راز بزرگش را به دا   هد ینپرس  ی زیچرا از او چ

   د؟یکرد، بگو یتصور م هرشخوا ی خانواده  بانیکه خود را پشت

 کردم که.   یبه اون فکر نم_

م  ی فکر  ی ها  مشغله را  ب   دیفهم  یماهور  او  با    ی و خودش هم 

خورد، پوالد را هم    یکه م  ی ز یر  ی بود. تکان ها  دهیکش  یخواب

م  یم  داریب نگه  بسته  را  اما چشمانش  ماهور    یکرد،  تا  داشت 

 معذب نشود. 

  ؟ی کرد یپس به من فکر م_

که ماهور قصد اعتراف کردن نداشت، او هم خودش را به    حاال 

بحث کردن   ی را برا   ی گریو موضوع د  زدیچپ م   یعل  ی کوچه  

 گنجشک دل شکسته بهتر شود.   نیکرد، بلکه حال ا یانتخاب م

 پوالد زد و گفت:   نهیس  ی به قفسه  ینرم  ی بوسه  ماهور
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  یدرست م  ی چه شر  ی کردم که دار  یفکر م   نی آره داشتم به ا_

 !   ؟یکن

 شر؟ _

 شد.  رهیرا باال گرفت و به چشمانش خ سرش

 گفت؟  یمهراب راست م ییدا_

 به ماهور نگاه کرد و پاسخ داد: تیجد با

 من دخالت نکن!   ی کارها ی ه بودم که توقبال هم گفت_

 شد و از جا برخاست.    ی هم جد ماهور

اونوقت دخالت    مه،ییمن و دا   ی درباره    هیقض  ن یا  ؟یچ  یعنی_

 نکنم؟  

 شد.   رهیاش خ یو عصب یهم بلند شد و به چشمان شاک پوالد

 رو گفتم. گفتم دخالت نکن.   نیهم قایدق_

 کنم زده به سرت.  یحالت خوبه؟ آخه حس م_

با  ی پس دادن به ماهرخ کاف  جواب  ی برا  دینبود که اکنون هم 

  ی داد؟ او که نم  یم   حیتوض  شیکار ها  ی بچه پررو درباره    نیا
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کث آدم  مهراب چه  پل  فیدانست  از    ی دیو  است، پس چه طور 

البته از دل پاک و مهربان ماهور    شد؟یشدنش ناراحت م  ه یتنب

 باشد.  دهیاش را بخش  ییدااآلن هم  ینبود که حت   دیبع

[۳۰.۱۱.۲۰ ۱۹:۰۳ ] 

 ۲۷۸_پارت#

 کرد و گفت:  ی تند اخم

 ماهور من رو سگ نکن. به نفع خودته.  _

کارهات   ی که تو ستم ین ی من در حد ی گیم ی پوالد تو االن دار_

 ؟ یفهم یخانواده ام هم هست، نظر بدم. م ی که از قضا درباره  

 !ی نظر دادن ندار  تی... تو صالح قایدق_

پوالد خ  هیثان  چند به  بُهت  بعد مشت محکم  رهیبا  و  به    یشد 

 . د یاش کوب نهیس

   ؟یکن یکثافت مگه من خنگم؟ چرا مث بچه ها باهام رفتار م_

حرص    نیا  شد،یو خطرناک م  ی که کم کم داشت جد  یبحث  وسط

را مهمان لب   ینرم و آرام  ی با نمک ماهور، خنده    ی خوردن ها

کرد. دستانش را گرفت و او را به پشت چرخاند. کمرش   شیها
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را به دور بدنش حلقه    شیداد و دست ها  هیخود تک  ی   نهیرا به س

 کرد.

چپ    ی   نهیگردنش نشاند و همانطور که س  ی رو  یمحکم  ی   بوسه

 ار گوشش لب زد:گرفت، کن یمشتش م  ن یماهور را ب

کردن و کتکت   ی صبور  ی رو برا  تمیظرف  یول  ی شد  داریتازه ب_

 . ی نزدن، تموم کرد 

به او   ی کرد سرش را به پشت بچرخاند و جواب دندان شکن  یسع

اش در مشت پوالد،    نه یس   یبدهد، اما با فشرده شدن برجستگ

 سکوت کرد و چشمانش را بست. 

 !   یکه من رو بزن  یکن  یتو غلط م_

 . دیگوشش را بوس ی زد و الله  ی پوزخند

   ؟یمطمئن_

فکر   ی بود، جا  دهیچیاش پ  نهی که در س   ینیو دلنش  میمال  درد

را   دیکه به ذهنش رس   ی جمله ا  نیکردن را گرفته بود، پس اول

 زمزمه کرد. 

 . یبکن   یتون ینم ی غلط چیآره، ه_



~ 792 ~ 
 

ران   ی شکم رو  و با  دیدستان پوالد چرخ  ان یبدنش در م  ناگهان 

س   شیها گرفت.  رو  ی ها  نهیقرار  پوالد    ی لختش  ران  پوست 

از نوک آن ها به تمام    ی دیو جد  بیشد و حس عج  یم   دهیکش

سرش را بلند کرد و با تعجب به    ی . به سختشدی بدنش پخش م

  ریاس  دست  کی و دستانش را با    شیماهور را با پاها  ی او که پاها

 کرده بود، چشم دوخت.

 ؟ ی شد وونهید ؟یکن یم کاریچ ی دار _

باسن  ی را باال انداخت و همانطور که دست آزادش را رو شیابرو

 پاسخ داد: د، یکش  یماهور م

  یمن زبون دراز  ی که برا  ی ریبگ   ادیکنم تا    هتیخوام تنب  یم_

 . ی نکن

[۰۱.۱۲.۲۰ ۲۲:۱۶ ] 

 ۲۷۹_پارت#

بود، اکنون هم برهنه و بدون   ده یبدون لباس خواب  شبی د  چون

 پوالد قرار داشت.    ی پاها ی رو ی پوشش چیه

  ؟یبزن ی خوا یپوالد واقعا م_
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کرد.    یم  نیری نگرانش همچون عسل بود و کامش را ش  صورت

 گونه اش نشاند.    ی رو یمحکم ی خم شد و بوسه  

 . ی آره، قراره کتک بخور_

 !  ی کن یکار رو نم  نیتو ا_

توجه به آخ بلند ماهور    یو ب  دی به باسنش کوب   یمحکم  ی   ضربه

 گفت: 

تو کار من دخالت   گمی م  ی . هیبچه قرت   یتا آدم ش  زنمیتا م   ۱۰_

 زده به سرت؟  یگ ینکن، اونوقت بهم م

برساند و جا  ی سع  ماهور باسنش  به  را  را   ی کرد دستش  ضربه 

اس دستانش  اما  کند،  اجازه    ریلمس  و  حرکت  ی بودند  از   یهر 

 دنش سلب شده بود. ب

 . ولم کن!  یعوض ارمیکارت رو سرت در م نیا یتالف_

به جا  ی ضربه    پوالد و  زد  تر  را محکم  رو  ی دوم   ی انگشتانش 

 شد.   رهیماهور خ د یپوست سف

 .  گمی ! ولم کن می شرف  یب یلیخ_
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صبح_ اول  صبح  م  یماهور  کتکت   خارهیتنت  چرا  اصال  انگار. 

 بزنم؟  

  ه ی. چند ثان دیباسنش کش  ی کرد و دستش را نوازش وار رو  یمکث

نزد به سر ماهور  به آرام  کیادامه داد و بعد سرش را   یکرد و 

 گفت: 

  ی بهتر  ی تونم کار ها  ی م  یکو*ن خوشکلت رو بزنم وقت  نیچرا ا _

 باهاش بکنم؟

ند خودش را آزاد  توا  ینم  دید  یکرد و وقت  ی شتری ب  ی بار تقال  نیا

 کند، با حرص گفت: 

 یولم کن تا بهت نشون بدم چ  یگی! اگر راست می نامرد  یلیخ_

 . شهیم

برا   یرا ول کرد و به شتاب زدگ  شیخنده دست و پا  با   یاش 

 شد.    رهیبرخاستن خ

 حاال نشونم بده. _

پا  یو لگد محکم  د یتخت عقب کش  یرا رو  خودش   ی به ساق 

 پوالد زد. 
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 .  دمیکارت رو بعدا م نیجواب ا_

و   د یاو را به سمت خود کش  ش،ی توجه به درد ساق پا  یب  پوالد

 .  دیاش را بوس یشانیپ

 باحال.  ی جا ه ی میفعال بلند شو بر یمونم ول یمنتظر جوابت م _

[۰۱.۱۲.۲۰ ۲۲:۱۶ ] 

 ۲۸۰_پارت#

 به پوالد داد.   یلب فحش ریو ز دیچشمانش را مال بهمن

به گوش پوالد    ش،یتا حرف ها دیبا خنده او را عقب کش  محسن

 نرسد.  

  ؟یا وونهیسرت. مگه د کشهیاگه بفهمه خشتکت رو م کهیمرت_

 به محسن کرد و پاسخ داد: یخشن نگاه 

 خواد بره؟  یم ی وقت شب کدوم گور نیا_

که    یبه ساعت مچ  محسن ن  5اش  م  میو  نشان  را   داد، یصبح 

 انداخت و گفت:  ی نگاه

 شب کجا بود؟ صبحه االن. _
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فهمه خطر    ینم  نیبهم خبر داد. چرا ا  اسری... خوبه  یحاال هر چ_

 داره؟  

تا    دادیبه سفارش بهمن، رفت و آمد پوالد را به او خبر م  اسری

ب آنها را  با او همراه    ی اگر پوالد  بتوانند  خبر گذاشت، خودشان 

 شوند. 

 یشده و برا  داریبه آنها خبر داده بود، بهمن با غرغر ب  اسری  یوقت

پوالد آماده شده بود. پوالد در ابتدا، حضورشان را قبول  یهمراه

 ی با آنها، در آخر لگد محکم  یبحث طوالن   کیکرد و بعد از    ینم

پشت سرش حرکت   ییمجزا  نی به بهمن زده و گفته بود که با ماش

 کنند. 

ب  ینگاه مشکوک  محسن رفتارش  انداخت.  بهمن  از حد،    شیبه 

خبر داشت که محسن از   ی زیاز چ   یعنی  نیمحتاط شده بود و ا

 اطالع بود.  یآن ب

   ؟یکن یم ی نجور یا دایتو چته؟ چرا جد_

فرو کرد و به ماهور و پوالد که به سمت    بشیرا در ج  دستش

 : دیتوجه به سوال محسن پرس  ی شد و ب  رهیرفتند، خ  یم  ینی ماش
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موقع رفت و آمد پوالد،   ده،یپسر جد  نیکه ا   ی محسن دقت کرد_

    زنه؟یم بش یغ

 فکر کرد و گفت:  یکم

 کدوم؟ _

 .   ینگهبان ی اومده برا دایکه جد نی. همی هاد_

 سرش را تکان داد و با اخم به بهمن نگاه کرد. محسن

   ؟یدتر نگفترو مخم بود. چرا زو  کمی_

بهش تهمت بزنم.    خودیکه ب   شهیچون دنبال مدرکم ازش. نم_

 .  میگاد اگه اشتباه کرده باش   یکه پوالد رو. دهنمونو م   یشناس  یم

   ؟ی کرد دایهم پ ی زیچ_

را باز کرد و سوار شد تا پشت سر پوالد و ماهور    ن یدرِ ماش   بهمن

 بروند و مراقبشان باشند.  

  ؟یدشمن نیا شهیتموم م  یدنبالشم. ک ینه، ول_

 ماند.  رهیپوالد خ نی هم سوار شد و به حرکت ماش محسن
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اون    ایقبرستون    ی روونه    شونیکیتا  _ بشه و مسلما    ه یزندان 

 ! ستینفر، پوالد ن

[۰۲.۱۲.۲۰ ۲۳:5۲ ] 

 ۲۸۱_پارت#

صورت  یآرام  به گوشت  در  را  روز  ی رنگ  یچنگالش    ی رو  ی که 

ب  به    یصورت گوسفند  را  بود، فرو کرد و چشمانش  نوا نشسته 

 پوالد دوخت.

 !  یکنیم تمیاذ  ی دار _

 کرد و چنگال را از ماهور گرفت.   یاخم

 رو مخ من. حواست هست؟   ی ریم ی امروز همش دار _

برابر   ؟ی دیم  ریچرا گ_ ندارم. چرا در  پاچه دوست  بابا من کله 

   ؟یکن  یمقاومت م دنشیفهم

و بعد کل لقمه    دیچ ینان پ  انیاز گوشت صورت را در م  ی ا  تکه

کرد. لقمه را به سمت ماهور گرفت    س یآبگوشت خ   ی را در کاسه  

 و گفت: 

 چقدر خوشمزه ست!  نی بخور بب_



~ 799 ~ 
 

 . ری بگ میلگفتم ح_

 یمغازه دوخت. محسن و بهمن گوشه ا  یرا به سالن خال  نگاهش

 افتاده بودند.   شانینشسته و به جان غذا

 کنم؟   سیدهنت رو سرو نجایهم ای ی خور یم_

  ی . حتدیکش  رونیکرد و با حرص لقمه را از دست پوالد ب  یاخم

جو کم  دنیتصور  که  لزج  گوشت  م   یآن  نظر  به  نپخته    یهم 

 قابل تحمل بود.  ریچندش و غ د،یرس

  ار، یغذا بودند، اما ماهور و به دنبالش مه   نیو آسا عاشق ا  مادرش

 از آن تنفر داشتند.  

آن، با   دنییکرد و بعد از بو  کیلقمه را به دهانش نزد  دیترد  با

 صورت جمع شده لقمه را در دهانش گذاشت.  

انزجار کج و معوج به نظر م  پوالد   ی به چهره اش که از شدت 

 شد و گفت:  ره یخ د،یرس

 چه طوره؟ _

 : دیلقمه را فرو داد و غر ی سخت به

 بود؟   یچه کوفت نیخدا لعنتت کنه! ا_
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ا_ به  نگو کوفت! غذا  نعمت خدا  لوس شدن    ،یخوشمزگ   نیبه 

 داره؟  

فتاده  ا  ی فهمم امروز چه درد  ی . نمخوادیم   میاصال من دلم حل_

 ! یکن  یم تیاذ نقدریبه جونت که ا

مغازه    پوالد از  تا  برخاست  جا  از  بود،  گرفته  اش  خنده    یکه 

 خالص شود.  شیبخرد و از شر غر غر ها میاشان، حل ی کنار

 . خرمیوروجک من! االن واست م  یکن  یم کیج کیج یلیخ_

[۰۲.۱۲.۲۰ ۲۳:5۲ ] 

 ۲۸۲_پارت#

شده بود،    دهیپوش   نیکه با دارچ  یداغ و چرب  میاز خوردن حل   بعد

 به سمت پرورشگاه رفتند.  

ذوق    اریبس  ،یو دوست داشتن  نیریش   کانین  دنید  ی برا  ماهور

 بود.  دایموضوع از چشمان ستاره بارانش هو  نیزده بود و ا

شد و زنگ کنار در   ادهیپ نیاز ماش  عیسر  دند، یبه آنجا رس   یوقت

 را فشرد.  
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ا  نگهبان با چهره  باز کرد و  را  آنها خ  نیغمگ  ی در  شد.    رهیبه 

سر زدن به آنجا نبود، چرا که تمام کودکان   ی برا  یامروز روز خوب

از ام از جانب    یم  دی امروز مملو  با پس زده شدن  بعد  شدند و 

را به   شانیو اشک ها  دند یچیپ  یرا در خود م  ی چند وقت  ه،یبق

 دادند. یم هیهد گریکدی

که قصد به فرزند    ی با خانواده ا  داریپرورشگاه قبل از د  صاحب

رفت و    یرا داشتند، به سراغ بچه ها م  یگرفتن کودک  یخواندگ

 یبه وجود م  دشانیجد  یکه در زندگ  یشیو آسا  یآنقدر از راحت

خواست، خودشان    یآنها دلشان م  یکه تمام  کردیصحبت م   د،یآ

برا و  باشند  شانس  خوش  کودک  م  گاهیجا  نیا  ی آن    ی تالش 

 کردند. 

به پوالد که    یگرفت. نگاه   یاطراف م  ی از فضا  ی حس بد  ماهور

 شیاخم ها  دنیدانست چه خبر است، انداخت و با د  ی انگار م

 : دیپرس

 شده؟  یزیفرق داره؟ چ  نجایچرا امروز ا_

 ماهور منتقل کرد و گفت:  اش به رهیرا با نگاه خ شیها یناراحت

 . رنیبگ یاز بچه ها رو به فرزند خوندگ یکی خوانیفکر کنم م_
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 دو با هم به سمت ساختمان رفتند.   هر

که مقابلش    ی بود و با زن و مرد  ستادهیپرورشگاه در راهرو ا   ریمد

 کرد.    یبودند، صحبت م 

برود،   ی گریکرد و خواست به سمت د  ی اخم تند  دنش،یبا د  پوالد

 ی گذر عمر هم تفاوت  یآن زن قد بلند و الغر که حت  ی اما حرف ها

نکرده بود، از حرکت   جادی اش ا  یذات  ی و خونسرد  یرحم  یدر ب

 .ستادیا

با خودتون بزرگ   یاز بچگ  ی نجوریا  د؟یبر  یچرا اون نوزاد رو نم_

 .  رهیگ  یو راحت تر خو م شهیم

 پاسخ داد:  یاد با کالفگدستش را تکان د زن

از آب و گل در اومده باشه،    کمیدردسر داره.    ک یکوچ  ی بچه  _

 بهتره.  

اونا نم  یول_ آخر   ،یخو گرفت. هر چقدر هم محبت کن   شهی با 

نوزاد که باشه راحت    یول  زمیدونن عز  یسر تو رو مامانشون نم

 کنه.   ی بهتون عادت م

[۰۳.۱۲.۲۰ ۲۱:۱۸ ] 
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 ۲۸۳_پارت#

 به همسرش نگاه کرد و گفت:  دیبا ترد زن

   ؟یتو هم موافق_

 سرش را تکان داد و پاسخ داد: مرد

بزرگتر رو هم    ی بچه ها  ی خوا  ی. حاال میهر طور خودت راحت_

 بعد انتخاب کن.   ن،ی بب

با  یدستانش را مشت و خاطرات کودک  پوالد ال و  را در ذهنش 

 کرد.    نییپا

ها  مرد زن  ب   ییو  م  نیکه  ب  دندیچرخ  یکودکان  از  آنها    نی تا 

روانش   ی را انتخاب کنند، هنوز هم رو  نیو خوش رو تر  نیباتریز

را   شانیکردند. نگاه ها  یرفتند و اعصابش را متشنج تر م  یرژه م

نم  چیه فراموش  وقت  یگاه  و    یکرد.  اخمو  به صورت  تاسف  با 

  دیرس  یبه نظر نم  ریسگخاص و نف  ،ییبایبدخلقش که با وجود ز 

  ی و م   د یکوب  یم   نی درونش پا بر زم  یکردند، پوالدِ وحش  ینگاه م 

  ست، ین   تیترب  ی کودک چندش و ب  کیبزند که    ادیخواست فر

 ی در دلش گذاشته است، زخم  ی از کودک  ایکه دن  ییبلکه از داغ ها

 و دردمند است.  
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زن و مرد انتخاب شد،    کیتوسط    مانیبار ا  کیبود که    ادشی

  شه یو خوش اخالق بود. آن روز پوالد از هم  بای ز  اریچرا که بس

کرد   یم  ی قلدر  گرانی. در مقابل دد یرس  یپرخاشگر تر به نظر م

را در آنجا    شی پنهان کرده و اشک ها  ییو بعد خود را در دستشو

کودک تنها سوخت که    نیا  ی خدا دلش برا  دی کرد. شا  ی رها م

  یها  ادیاشک ها و فر  دنیمهربان بودند و با د  یزن و مرد، کم

  ن یو برادرش و همچن  قیجدا نشدن از رف  ی ساله، برا  ۱۰  مانیا

و پوالد، نظرشان را عوض   مانی ا  ی به هم قفل شده    ی دست ها

پرورشگاه   ریرا با خود بردند. آن روز مد  ی گریکردند و کودک د

 انگشتانش فشرده و گفته بود:  انیم ررا د شیگوشت بازو

ها رفتار    یمثل وحش  شهیچرا هم  شم؟یاز دستت خالص م  یک_

  ه یو شانس داشتن  ی رو خراب کرد  مانیا ی  ندهیتو آ ؟یکن یم

 !  یخوب رو ازش گرفت ی خانواده و زندگ

  ی در پرورشگاه م  مانیسخت ا  ی آن روز خودش را مقصر زندگ از

برساند    یبزرگ  ی را به جاها  مانی دانست و به خودش قول داد که ا 

. او و  دید  یرا م  ادشیسخت و ز  ی تالش ها  ی   جهیو اکنون نت
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بهتر هم    زیهمه چ  نده،یداشتند و در آ  یخوب  یحاال زندگ  مان یا

 . شدیم

  نیچشمانش نقش بست. ا  ی در جلو   کانین  ی چهره    ناخودآگاه

ب عصب  یزن  و  حت   یحوصله  برا  کی  یکه  شوق  و  شور    یذره 

  کان یخواست ن  ی نداشت، م  ردیبگ   ی که قرار بود به فرزند  یکودک

   اموزد؟ یرا بزرگ کند و عشق و محبت را به او ب  نیریکوچک و ش

قض  ی نگاه از  هم  او  انگار  که  ماهور  با    هیبه  و  بود  با خبر شده 

 کرد، انداخت و جلو رفت.   ینها نگاه مبه آ نیچشمان غمگ

[۰۳.۱۲.۲۰ ۲۱:۱۸ ] 

 ۲۸4_پارت#

محمد  ینگاه خانم  مقابلشان    ریمد  ،ی به  و  انداخت  پرورشگاه، 

 . ستادیا

 سالم. _

کنجکاو و خانم    ی و زن و مرد با نگاه  دند یسه به سمتش چرخ  هر

مرد جوان و    نیکردند. ا  ی متعجب به او نگاه م  یبا نگاه   ی محمد

 . د یرس یآشنا به نظر م  یخوش پوش، کم 
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 ماندند.    شیپاسخش را دادند و با نگاهشان، منتظر حرف ها  همه

 و گفت:  دیچرخ ی سمت خانم محمد به

  د؟یاریم ادیپوالد هستم. به  _

و پرخاشگر،    یآوردن آن کودک عصب  ادیفکر کرد و با به    یکم  زن

و فاخر بودند   متیگران ق  شیشد. لباس ها   رهیخ  شیبه سر تا پا

  شیابرو  ی تا  کیداشته است.    یموفق   یکه زندگ  داد ینشان م  نیو ا

 را باال انداخت و گفت: 

 .ی دانشجو بود دمتیبار که د نی! آخری چه بزرگ شد_

 کرد و پاسخ داد: ی زیتمسخر آم ی  خنده

 قاتمون هنوز هم تو ذهنمه.مال نیبزرگ شدم. آخر یلیبله خ_

سر زدن    ی برا  مانیبود که با ا  یمالقاتشان مربوط به زمان   نیآخر

را    شیو پوالد صدا  افتندیاز او ن  یبه رکسانا آمده بودند، اما اثر

گوش خراش، آدرس خانواده   ی و با عربده ها   دی پس سرش کش

 رکسانا را خواستار شد.   ی 

 زد و گفت:  ی هم لبخند معنادار زن

  ؟یکن  یم کاریچ نجایبله مشخصه. ا_
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در چشمانش، کلمات را محکم   رهیو مسلط شد. خ  ی جد  نگاهش

 کرد. انیب دیو بدون ترد

 .  رمیبگ یرو به فرزند خوندگ کان یخوام ن یم_

بلکه ماهور هم با دهان باز شده به او نگاه    ،ی تنها خانم محمد  نه

را همچون فرزند   کانیپوالد قصد داشت نچه؟    یعنیکرد.    یم

زده بود. آنقدر    جانیهم ه  یمتعجب و کم  یخود بزرگ کند؟ کم

تر    کیخواست به او نزد  یعاشق آن کودک شده بود که دلش م

تر باشد؟    نیدلنش   نیتوانست از ا   یم  ی شنهادیشود، پس چه پ

کرد که با    یپوالد تصور م   ی را در خانه    کانیداشت خودش و ن

  ره یآمد و به او خ رونیاز افکارش ب ،ی سوال خانم محمد دنیشن

 شد. 

 ؟ ی خوایکه فرزند خونده م یشیو بچه دار نم ی ازدواج کرد_

[۰5.۱۲.۲۰ ۱5:5۲ ] 
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 کرد و گفت:  یاخم پوالد

 نه، مجردم.  _
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پوالد    شیابرو  ی محمد  خانم به  تمسخر  با  و  انداخت  باال  را 

 . ستینگر

چرا    ،یبچه دار بش  یتون  یکه خودت م  یخب ازدواج کن. وقت_

 ؟ ی خوایبچه م نجایاز ا

  ی از شدت خشم و حرص سرخ و ملتهب شده بود، طور  صورتش

 شد تا مراقب اوضاع باشد.  کیبه او نزد یکه ماهور با نگران 

 ی م  ینجوریبدم؟ من ا  حیشما توض  ی رو برا  میمسائل زندگ  دیبا_

 به نظرات شما ندارم.  ی ازی پسندم و ن

شرا_ خوندگ  طیشما  فرزند  ن  ی به  ندار  کان یگرفتن  پس    د،یرو 

 .  ادی از دست من بر نم ی کار

گرفت،    یبه آنها، که بحثشان کم کم داشت باال م  یبا نگران   ماهور

 داشت جو را آرام تر کند. یکرد و سع  ینگاه م

 داشته باشه؟   دیرو با یطیمگه چه شرا_

 شکلش جا به جا کرد و پاسخ داد: یعقاب  ینیب ی را رو نکش یع

سال از ازدواجشون گذشته باشه اما    5که حداقل    ی زن و مرد_

دوم ما، زنان    تیاول ما هستن. اولو  تیبچه دار نشده باشن، اولو
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سال سن داشته باشن،    ۳۰  ی هستن که باال   ی و دختران مجرد 

اولو  نباشن و  فرزند  ما شاملِ خانواده ها  تیاما صاحب   یی سوم 

 نیهم بخوان. اگه ا  زفرزند داشته باشن و با  کیکه فقط    شهیم

اقدام    یفرزند خوندگ  ی برا  دیتون  ینم  د،یرو نداشته نباش   تیموقع

 . د یکن

 ییکرد جا  یهم فشرد و سع  ی چشمانش را رو  ت ی با عصبان  پوالد

کند، اما او دختر نبود   دایسخت پ  طیشرا   نیا  انیخود در م  ی برا

 و گفت:  دیبه ذهنش رس ی و ازدواج هم نکرده بود. ناگهان فکر

 تونم تنها باهاتون صحبت کنم؟   یخاصه. م  طمیمن شرا_

و با صدا زدن    دی که منتظرش بودند، چرخ  ی سمت زن و شوهر  به

مقابلشان   ی کودکان به راهرو  دنید  یاز کارکنان، آنها را برا  یکی

 فرستاد و بعد به پوالد نگاه کرد. 

 .  می داخل دفترم صحبت کن  میبر  ایب_

موجود،    طیشده بود. با توجه به شرا  رهیبا تعجب به پوالد خ  ماهور

ن  یآنها نم را در کنار خود داشته   بایو ز  نیریش   کانیتوانستند 

 گفت؟   یباشند، پس پوالد چه م
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بق   یاتاق  در به  تم  ی اتاق ها  ی   هیکه نسبت  و   زیساختمان،  تر 

  ط ینشستند تا شرا ی چند صندل ی رو د، یرس  یتر به نظر م کیش

 خاص پوالد را بفهمند. 

[۰5.۱۲.۲۰ ۱5:54 ] 

 ۲۸۶_پارت#

هم گره کرد و به صورت گستاخ و  دستانش را در    ،ی محمد  خانم

 پوالد چشم دوخت. ی پروا یب

    ه؟یخاصت چ طیخب؟ شرا_

بچه دار بشم،    تونم یاگه ازدواج هم کنم، نم  یو حت  ممیمن عق _

 .  ره یگیپس به من هم تعلق م

 شد.   رهیزد و به چشمان سبزش خ ی لبخند معنادار زن،

 ی برا  توننیمجرد نم  ی . مرد هارهیگ  یباز هم به شما تعلق نم_

 گرفتن بچه اقدام کنن.  

ها  با دندان  رو  شیخشم  عق  ی را  انگ  بود    میهم فشرد. حاضر 

را از دست   کانیبودن و نطفه نداشتن را به خودش بچسباند، اما ن 

گرفت و   یخو نم  نجایکودک مثل خودش با ا  نیندهد، چرا که ا
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  ی . بدیرس  یاو مناسب به نظر نم  ی برا  نجایدر عذاب بود، پس ا

به چهره   ا  جیمبهوت و گ  ی توجه  به   نگشت ماهور،  را  شستش 

 و گفت:  دیلبش کش ی گوشه 

تکل_ چ  فیپس  و    دیبا  ه؟یمن  کنم  منتظر    5ازدواج  هم  سال 

  د؟یبچه رو بهم بد نیبمونم تا ا

اش   یرا باال انداخت و به صندل  شیابرو   ی تا  کی  ی محمد  خانم

 داد. هیتک

شد    دییو اگه تا  دیبد  شیبعد از ازدواجتون آزما  دی تون  ینه، م_

اون   د،یو امکان بچه دار شدن رو اصال ندار  دیهست  می که شما عق

 . رهیگ یموقع به شما هم تعلق م

 زد و گفت:   یمضحک لبخند

 خوام.  یبچه م یخوام ازدواج کنم ول یمن نم_

و   ی و خرجش رو بد  یبش  شی سرپرست مال   یتون ی شما فقط م_

و اسمش   شیبا خودت ببر  یتون   یاما نم  ،یبهش سر بزن  یگاه

 .  یرو وارد شناسنامه ات کن

 زد و از جا برخاست.   یب ی فکر کرد و بعد، لبخند عج یکم
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  د، یبد  یبچه رو به هر ک  نیتا اون موقع اگه ا  یول   ام،یدوباره م_

 کنم.  یسرتون خراب م ی رو رو  نجایا

رام گذاشتن به  دست از جمع بستن فعل ها و احت ی محمد خانم

 برداشت و گفت:  یم یقد ی آشنا نیا

ب _ و  گستاخ  قبل  مثل  هم  نمیادب  یهنوز  تو  من    ی برا  یتونی! 

 .  یکن  فیتکل نییتع

تنفر    یکه از کودک  یمقابل زن   زیم  ی زد و رو   ی ا   یعصب  پوزخند

 نسبت به او داشت، خم شد.  یخاص

. اگه ی آورد   مانیسر رکسانا و ا  یینرفته که چه بال  ادمیهنوز  _

 ی عذاب نم  نقدریا  ،ی رکسانا رو داده بود  دیجد  یآدرس خانواده  

کبردنیکش رو  ت ی.  که    ی نکش  من  تو   هیاعصاب  باروت  انبار 

که بهت    ی پس کار  ر،یخانم مد  ادمهیمغزمه. تک تک کارات رو  

 گفتم رو بکن. 

[۰۶.۱۲.۲۰ ۱۲:۳۹ ] 

 ۲۸۷_پارت#
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آورد   ادیخارج شدند، پوالد تازه به    ی از دفتر خانم محمد  یوقت

آنها    نی رد و بدل شده ب  ی که ماهور هم با او بوده و تمام حرف ها

 شد و گفت:  رهیخ نش یاست. به صورت مبهوت و غمگ ده یرا شن

 خونه؟  میبر_

را رو   نییپا  به و   فیکث  ی ها  یکاش  ی نگاه کرد و کف کفشش 

 چرک، حرکت داد.

  م؟ین یبرو ن  کانین_

منم    م؟یتنها باش   کانیو با ن   نی اتاق مامان نوش   میبر  ی خوا  یم_

 حرف دارم باهاش.  کمی

هم  نیغمگ مثل  اما  بود،  ناراحت  ها  جیگ  شهیو  هم   شیزدن 

 بود.  نیریش

 وقتا خوابه.  شتری اون که ب ؟یحرف دار کانیبا ن _

شد  سر شق  ید یدرد  و  بود  م  شیها  قهیگرفته  اما   ینبض  زد، 

تفاوت باشد،    یماهور ب  ی ها  ی خنگ باز  نینتوانست نسبت به ا

 ج ی مالش داد و با لبخند به چشمان گ  یپس پشت گردنش را کم

 شد.  ره یو متعجبش خ
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فهمه   یبچه مگه حرف م  نیکنم ماهور؟ ا  کاریمن از دست تو چ_

 آخه؟ 

 اخم کرد و پاسخ داد: یکم

تو شکم مادرشون هم، همه   یفهمه! بچه ها حت  یمعلومه که م_

 ی که تو باردار  ییهست کسا  نمی. واسه همشنی رو متوجه م  زیچ

آروم وقت  یاعصاب  دن   یندارن،  به  هاشون  خ  ایبچه    ی لیاومدن، 

 دارن.  یمشکالت عصب یکنن و گاه یم هیگر

رفتند، پوالد سرش   یم   نی که با هم به سمت اتاق نوش  همانطور

 فت: را تکان داد و گ

 چه جالب!_

 آره._

 گفت:  دیمکث کرد و با ترد یکم

 ماهور؟ _

  ره یو به چشمان مردد و مملو از حرف پوالد خ  دی سمتش چرخ  به

 شد.  

 جانم؟_
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زندگ  نیاول  ی برا در  کش  ی بار  خجالت  ا  ده ی اش  و  با    نیبود  را 

 نگاهش از ماهور نشان داد. دنیدزد

 من متاسفم!  _

 تعجب صورتش نگاه کرد و گفت:  با

 ؟یحالت خوبه پوالد؟ چرا متاسف _

[۰۶.۱۲.۲۰ ۱۹:۳۳ ] 

 ۲۸۸_پارت#

 به ماهور زد و پاسخ داد:  ی لبخند شانش، یگرفته و پر  ی چهره  با

 ییقصدم زورگو ی گرفتم ول میتصم کان ین ی درباره  ییمن تنها_

. منم  رهیگ  یخو نم  نجایا اوقت ب  چینبود. اون بچه مثل منه و ه

مثل   کانیرفتارم تند و خشن بود. ن  نیهم ی بودم و برا ی نجوریا

 منه و نتونستم...   ی ها یبچگ

مرد از چه   نیکند. ا  دایکرد و نگذاشت جمله اش ادامه پ  یاخم

ماهور با تمام وجود    یمتاسف باشد وقت   دیکرد؟ چرا با  یصحبت م 

 بود؟!  مشیتصم نیعاشق ا
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رو دوست دارم؟   کانیمن چقدر ن   یدون یاصال م ؟ی شد وونهید_

 تازه خوشحال هم شدم. فقط...   شنهادتیبا پ

شد و بعد از   رهیبه چشمان پوالد خ  یمکث کرد. با نگران  یکم

 ادامه داد:  هیچند ثان

ها   طیکدوم از شرا  چی. آخه تو ههیدونم نقشه ات چ  یفقط نم_

رو رد کنن بره.    کانیو اونا هم ممکنه زودتر ن  ی گرفت  یقرار نم

 م؟ی کن کاریچ دیحاال با

 شد.  رهیمقابلش خ واریکرد و به د یفکر مشغول، اخم با

 کنم.  دایپ یراه هیحرف بزنم و  ل یبا سه دیبا_

کوچک    ی مچ ها  ی را باال زد تا از رو  کانین   یلباس سرهم  ن یآست

دستش نشاند    ی رو  یآرام و نرم  ی . بوسه  وفتد ین   ن ییپا  فشیو ظر

 و با لبخند گفت: 

مال ما    شهیم  ؟ یعشق من باش  شهیهوم؟ م   ،یهست   یعشق ک_

   ؟یبش

 ماهور را در مشت کوچکش فشرد.  ی زد و انگشت اشاره    ی نق  نوزاد
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که پوستت حساسه و اگه لپت رو    فیمن قربونت برم آخه! ح_

 خوردمت.   یوگرنه م  ،یزن یبوس کنم، جوش م

ماهور را از دروازه   ی چشمانش باز شده بود و انگار حرف ها  نوزاد

  ره یبه او خ  نی نچن یکه ا  دیکش  یچشمانش به درون قلبش م   ی 

 شده بود. 

ا  کانین_ کن   ی نجوریاگه  م  ،ینگاهم  دست  از  رو    دم یطاقتم 

 مراعات پوست حساست رو بکن آخه.   کمیوروجک. 

  ر، یتصو نیشده بود. ا  رهیخ کانیماهور و ن  ی با خنده به باز پوالد

. مهم نبود  ردیخواست از خدا بگ  یبود که م  ی ا  ه یهد  نیبزرگ تر

بود که    نیمهم ا  د،یرس   یممکن به نظر م  ریچه قدر سخت و غ

ا آنها دانست و قرار بود ب  یرا سهم خود م  کانیپوالد، ماهور و ن

با زور، آنها    ایبا زبان خوش و    ا ی  سبسازد، پ  یمستقل   ی خانواده  

 آورد.  ی را به دست م

[۰۷.۱۲.۲۰ ۱۹:۱5 ] 
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 با لبخند به ماهور نگاه کرد و گفت:  نی نوش
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 .  ادیخوشش م کانیچه قدر از ن_

زندگ  نیاول  ی برا در  طور  یبار  بود،  زده  ذوق  نم  ی اش   ی که 

 . ردیمردانه اش را در دست بگ   ی توانست کنترل لبخند و خنده ها 

 نکبت.    نیآخه خودشم بچه ست ا_

 پوالد؟  _

 شد.  رهی خ نیرا از ماهور گرفت و به چشمان نوش نگاهش

 بله؟_

 شده اش نگاه کرد و گفت:  ی به صورت جد دیترد با

  ؟ی ریبگ ی دبه فرزن ی خوا یرو م کانیواقعا ن_

 تحکم سرش را تکان داد و پاسخ داد: با

 کنم براش. یم  دایپ یراه هیخوام. حتما   ی معلومه که م_

 داد.  هیاش تک یآسوده به صندل الی و با خ دیکش  یقیعم  نفس

بچه    شی گرفتم که برم پ  میراحت شد. راستش من، تصم  المیخ_

راحت تره.   المیخ  یاآلن که تو هست  یبودم ول  کانیام. دل نگران ن
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و حاال کم کم    ی دیرس  یخواست  ی که م  ی زیفکر کنم تو هم به چ

 وقتش شده که برم.

 زد و گفت:  ی لبخند پوالد

برا_ امروز  پا  نیهم  ی اتفاقا  هم  انیاومدم.  قرار  و  قول    ن یاون 

 امروزه. 

 آورد.  رونی پاکت ب کیکتش فرو کرد و  بیرا در ج دستش

که  _ نوش بچه  مامان  داشتم  رو  تو  فقط   شه یهم  ادمهی.  نیبودم 

خارج تا درس بخونه.   یکه تک پسرت رو بفرست   ی بود  نیا  ریدرگ

 قول گرفتم.   هیمن ازت  یآخرم رفت ول

با    ی زد، اما همزمان قطره ا  ی لبخند  نی نوش آن    ی ادآور یاشک 

دلتنگ و  ها  گوشه    ی برا  یروز  از  اش،  رفته  غربت  به    یپسر 

 پوالد را ادامه داد.  ی خودش حرف ها چشمش روان شد و

.  یست یتنها ن  گهید  یکه حس کن  یکنارت بمونم تا وقت  یگفت_

اآلن    یمن که قصد رفتن نداشتم چون پول نداشتم که برم ول

کوچولو گرفته که من    ی خونه    هیپس انداز کرده و    یپسرم کل

 درسته؟ ،ی در اومد یی. فکر کنم تو هم از تنهاشش یبتونم برم پ 
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نشاند و   نیدست راست نوش  ی بر رو  ی خم شد و بوسه ا  پوالد

پاکت را به سمتش    زد،یکه تشکر در آن موج م  ی بعد با لبخند

 گرفت.  

حس کردم که   یهم گفته بودم. گفتم وقت  گهید   زیچ  هی  ادمهی_

هم    نی. ادمیکار رو واست انجام م   نیخودم ا  ،ی تونم بذارم بر   یم

  کان یاست. تا اون موقع، من ن   ندهیمال ماه آ  طتی منه. بل   ی   هیهد

. سفر ی نگرانش باش  ستیالزم ن   گهیخودم و د  شی رو هم بردم پ

 مامان!  یداشته باش  یخوب

  ک یبعد از    ت،ی سرگرم بودند و در نها  نیو نوش  کانیظهر با ن  تا

رستوران   کیکودکان پرورشگاه، از    ی   ه یمالقات نسبتا کوتاه با بق

چند پرس غذا گرفتند و به شرکت رفتند تا ناهارشان را در کنار  

 و رکسانا صرف کنند.   لیو سه  مانیا

داشت صحبت    کانین  ی که برا  یی از برنامه ها  ر،یدر تمام مس   ماهور

حسادت   دیمهمان جد  نیکرد و پوالد که کم کم داشت به ا  یم

  ی پارک کرد و از خجالت لب ها  ی را گوشه ا  ن یکرد، ماش   یم
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تا   او، حق عشق ورز  ردیبگ  ادیماهور در آمد  به   دنیدر حضور 

 را ندارد.  گرانید

موضوع را دست   نیحسادت پوالد شده بود، ا  ی که متوجه    ماهور

 حرص پوالد را در آورد.  یو خنده کرد و حساب یشوخ ی  هیما

شرکت بود، نشسته بودند    ی کنفرانس ها  ی که برا  ی زیدور م  همه

 خوردند.  یخوش طعم و بو را م ی سلطان ی و چلو کباب ها

از    ی جلسات متعددِ پوالد بود، لقمه ا  ریکه از صبح درگ  لیسه

از  بعد  و  گذاشت  دهانش  در  را  کباب  و  کره  به  آغشته  برنج 

 زد و خطاب به پوالد گفت:  نمایبه ا یچشمک دنش،یجو

دست تنها    مانیشما؟ از صبح من و ا  دیبود  ی کدوم گور   قایدق_

  ه؟ یچه طرز شرکت دار نی. امیبود

به    ینی را مقابل ماهور گذاشت و نگاه سنگ  ی نوشابه ا  وانیل  پوالد

 شده بود، انداخت.   شهیاو که انگار بلبل زبان تر از هم

گوساله. به تو چه که کجا بودم!    م،یکند  یگور تو رو م  میداشت_

 حواست هست؟  دا،یجد  یزن یزر م یلیخ
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حرف پوالد،   دنیکه با شن  مانی و به ا  دیبلند خند  ی با صدا  رکسانا

 کرد، چشم دوخت.   ی بود و داشت سرفه م  دهیپر  شیلقمه در گلو

م_ ول  نه یر  یگفتم  نکرد  یبهتون،  بچه  دیگوش  که  موقع  اون   .

داد، چه برسه به اآلن.   ینم  حی توض   هیبق   ی کاراش رو برا  م،یبود

   ن؟یخوا  یم  شتریب ای ییدوتا  نشیخورد

از کباب فرو کرد   ی توجه به آنها چنگالش را در تکه ا  یب  ماهور

گذاشت، به صورت خندان   یو همانطور که آن را در دهانش م

 شد.  رهیخ  مانیرکسانا و ا

 شده؟   یچ_

 ، به ماهور نگاه کرد و گفت: که خنده اش گرفته بود  لیسه

 .  ی کن ینم  ریس ایدن نی. اصال تو ازمیتو غذات رو بخور عز_

در   یبود، لقمه اش را به سخت  دهیخجالت کش  یکه کم  ماهور

سمت دهانش جمع کرد و با لپ باد کرده، مظلومانه زمزمه    کی

 کرد:

 خب گشنم بود. _
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 ی ازیپسر ساده و بامزه بگذارد، اما پ  نیسر به سر ا  یکم  خواست

افتاد، او را منصرف کرد و  شیخورد و بعد در غذا  نکشیکه به ع

 باعث شد که با بهت به پوالد بنگرد. 

کنار تا غذاش رو بخوره. اگر هم   دیهاتون رو بذار ی نمکدون باز_

 خاره که بگو تا خودم برات بخارونم.   یک*ونت م

  مان یباال گرفت و با سر به ا  میتسل   ی دستش را به نشانه    لیسه

 اشاره کرد. 

جنبه. حاال اگه ظرف    ی ب  م یکن   ی شوخ  کمیبود تا    مانیا  ی نقشه  _

 غذام رو بخورم.  ی  هیتو صورتم، بق ی کن یغذات رو پرت نم 

 زد و بعد از گفتن نوش جان، ادامه داد:  ی لبخند

 اومده.    شیپ  یمشکل  هیباهات صحبت کنم.    دیبخور که بعدش با_

به   ی اریاز آن حالت شوخ و خندان خارج شد و همه با هوش  فضا

 : دیپرس ی با نگران مانیشدند. ا رهیاو خ

 شده؟   یچ_

 ! ره یخ ست،ین  ی بد زی. چگم یبعد از غذا م_

[۱۰.۱۲.۲۰ ۱۱:5۹ ] 
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پ  ته را  پ  یخودکارش  به چشمان قاب   دیکوب   زیم  یرو  یدر  و 

 شد.  ره یخ لیسه نکی شده در ع

  ؟یچ یعنی_

 پاسخ داد: ی داد و با خونسرد هیتک ی صندل   یپشت به

قانون ها رو دور زد. حداقل    نیا  شهیجوره نم  چی که ه  نیا  یعنی_

  ی راه  چیاآلن ه  یکرد ول  ی کار  ه ی  شدیم  ،ی اگه ازدواج کرده بود

 نداره.  

 شد و گفت:  رهیپوالد خ یبه صورت شاک ی با نگران ماهور

   دن؟یرو بهمون نم کانین یعنی_

 گفت:  لیبرداشتن نگاهش از سه  بدون

نفهم مغزش رو به کار بندازه و    نی. البته اگه ادنیمعلومه که م_

 کنه.  دایراه حل پ هی

با چهره ا  دیچرخ  مانیبه سمت ا  لیسه انگار از حرف   ی و  که 

 ده است، به او اشاره کرد.شده ش دیزدن با پوالد نا ام
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  ی م  نیکه ا  ی. آخه قانون ستمیتو رو خدا به پوالد بگو من خدا ن _

  کار یرو نداره. من چ  طش یبابا شرا  ارم؟یخواد رو از تو ک*ونم در ب 

 کنم؟  

کرد و به ماهور که با تعجب به فحش دادن    ی بلند  ی خنده    مانیا

م  شهیهم  لِیسه نگاه  جنتلمن  و  ادب  ن  یبا    ی نگاه  می کرد، 

 انداخت. 

از دستش    ی تو. خب چه کار  ی کرد   یبدبخت رو روان  نیپوالد، ا_

   اد؟یبر م

 :دیغر  شیدندان ها  نینگاه کرد و از ب  شانیبا اخم به هر دو   پوالد

  ی کدومتون رو ندارم ب  چیه  ی فقط. اآلن حوصله    رونیب  دیگمش_

 عرضه ها. 

کرده بودند،    فی تعر  ل یو سه  مانیا  ی را برا  کانین  ی   هیقض   یوقت  از

بود، اما انگار    ل یراه حل مناسب از جانب سه  ک یپوالد منتظر  

 یپوالد م  تینداشتند. تنها خودش متوجه علت عصبان   یراه  چیه

ا سه  مانیشد.  ن  لیو  ارزش  خبر   ی برا  کانیاز  ماهور  و  پوالد 

 دادند.   یاو پاسخ م یعصب ی به رفتار ها  ینداشتند و با شوخ
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  یاز جلو  کانین  ی شده بود و چهره    رهیخ  نیبه زم  یبا نگران  ماهور

رفت. انگار دستانش را بلنده کرده و آغوش   یچشمانش کنار نم

نجات   ی برا  شیخو  یهمه عجز و ناتوان  نی. از ادی طلب  یماهور را م

درشت اشک از گوشه   ی اش گرفته بود. قطره    ه یگر  کانیدادن ن

پوست گونه اش حرکت   ی رو  یچشمش روان شد و به آرام  ی 

را تنها بگذارد؟ اصال پوالد چه؟ مگر   کانیتوانست ن   ی م  ایکرد. آ

آن کودک    ایخدا  ند؟ی ب  یم  کانیخود را در ن  یِنگفته بود که کودک

اهور فرو کرده بود و با حس دور قلب م  ی   وارهیانگشتانش را در د

فشرد و قلب ماهور را در دستش له   یشدن از او، انگشتانش را م

قرار    یب  نینچنیرا حس کرده بود که ماهور ا  ی کرد. انگار دور  یم

 . دیرس  یبه نظر م

[۱۰.۱۲.۲۰ ۱۲:۰۰ ] 
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بود که هر چ  شهیهم ا  زیمعتقد  دارد.   ی متیق  ا یدن  نیخوب در 

گران هستند، اما بعد از به دست آوردنشان   اریاز آنها بس   یبعض

ق  میفهم  یم قدر  ا  یمتیکه چه  کرده  پرداخت  برابر    میکه  در 
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بود که   یجواهر کانیاشان کم و اندک بوده است. ن  یارزش اصل

 نبود.   ی باز هم کاف ،پرداختند یداشتنش م  ی هر چه قدر هم برا

بود. قصد داشتند    ی شگیهم  ی باز با    زیچ  کیدر حال رخ دان 

 گر،ید   ی ها  زیچ  یکردن بعض  یپس قربان   اورند،ی ارزش را بدست ب

 .  دیرس ی به نظر م ی عاد

سرش را باال آورد و به پوالد که با چشمان سرخ شده و رگ    یوقت

کرد، نگاه کرد، در    ی جر و بحث م  لیبرآمده با سه   یشان یپ  ی ها

  ش یمطمئن تر شد و با همان اشک که حاال کنار لب ها  مشیتصم

 آنها را مخاطب قرار داد.    ی هر سه  ی فیضع ی نشسته بود، با صدا

 ؟یاگر ازدواج کنه چ_

فرو رفت.   نیسنگ   ی و اتاق در سکوت  دیسر و صدا ها خواب   ناگهان 

کس که  بودند  شده  همه خشک  ند  یانگار  پاسخ  سوالش  اد. به 

 ی چشمانش را فقط به پوالد دوخته بود و سانت به سانت تن مرد

 کرد:  یو با خود زمزمه م دیپرست یکه عاشقش بود را با نگاه م 

  کان یتحمل کن و بعد، هم پوالد و هم ن  کمیمال خودته. فقط  _

 رو داشته باش.  
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  ل یمبهوت و متعجب سه  ی آوا  د، یکه به گوشش رس  ییصدا  نیاول

  ه ی و به گوش بق  دهیجه  رونیدهان باز مانده اش ب  انیبود که از م

 بود.   دهیکه در اتاق نشسته بودند، رس ی افراد ی 

 ازدواج کنه؟  یک_

نگاهش را از پوالد که همچون مجسمه، خشک شده   یسخت  به

 . دیچرخ لیکرد، گرفت و به سمت سه  یبود و به ماهور نگاه م

  م؟ی رو داشته باش کانین  میتون یگفتم اگه پوالد ازدواج کنه، م _

که انگار ناتوان شده بود    یاشک  ی به ماهور و قطره    یکم  ل یسه

 خورد، نگاه کرد و گفت:  یو از کنار لبش تکان نم

  ؟یگیم یچ ی دار یفهم  یماهور؟ م_

که همچنان خشک شده بود، گذراند    مانیا   ی نگاهش را از رو  بعد

ا بود و  نگاه کرد. ترسناک شده  به پوالد  از دست ها  نیو   ی را 

از ماهور    دیبا  کردی. حس مدیمشت شده و صورت ملتهبش فهم

مراقبت کند، پس درنگ نکرد و با سرعت از جا برخاست. همان 

 به سمت ماهور رفت.   دبلن  ی موقع پوالد هم بلند شد و با قدم ها

[۱۱.۱۲.۲۰ ۱۰:۱5 ] 
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 شد.   رهیآمدن پوالد خ شیو به پ ستادیمقابل ماهور ا  لیسه

 .  ده یچه مرگته؟ داره به خاطر تو راه حل م_

که انگار همان جا مانده بود و به گذشتن    یتنها به قطره اشک  پوالد

شده    رهیکرد، خ  یماهور نگاه م   ی گونه    ی از رو  گرید  ی اشک ها

 بود.  

ب   آنقدر و  م  یناتوان  نظر  به  با    دی رس  یعرضه  گنجشکش  که 

بدهد که ازدواج کند   شنهادیچشمان غرق شده در اشک، به او پ

را   دیگو  یچه م  دیفهم  یپسر احمق که نم  نیو قلب خودش و ا

 تکه تکه کند؟!   

حرف ماهور   نی چشمانش را گرفته بود و تا تقاص ا  ی جلو   خون

 .  شدیگرفت، آرام نم یرا از او نم

سه   چشمان به  را  اش  نشسته  خون  عربده    لیبه  و    ی دوخت 

 زد که گوش همه را خراش داد.  ی بلند

ا_ حق    یکس  ؟ی ساد یاون وا  ی جلو  ی گمشو کنار! به چه اجازه 

 بکش کنار!  نشم.  کیکه به ماهور نزد  رهیمن رو بگ ی نداره جلو
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وحش  مانیا هجوم  با  به    ی   انهیکه  بود،  برخاسته  جا  از  پوالد 

 ی عاد  شی. حرف هاد یپوالد را عقب کش  ی سمتش رفت و شانه  

سگش باال آمده بود. همان   ی و احتماال آن رو  دی رس   یبه نظر نم

از نگهبانان منزلش روانه   یکیباعث شد    شیکه چند ماه پ  ییرو

 . اندرا آنجا بم ی شود و چند روز مارستانیب ی 

چ  ایب   ،یروان  ی   کهیمرت_ مگه  ا  یعقب.  چرا    چاره؟یب  ن یگفت 

  ؟یافسار پاره کرد

  ل ی را پاک کرد و از پشت کمر سه   شیاشک ها  یبا نگران   ماهور

خوشحال شود    شنهادیپ  نیکرد که پوالد از ا  یآمد. فکر م   رونیب

 داد. یرا نشان م ی گرید  زیو استقبال کند؛ اما رفتارش چ

 پوالد؟ _

داشت که آتش درونش را شعله ور تر   ینیماهور حکم بنز  ی صدا

ا با   نیکرد.  ازدواج  به  را دعوت  او  بود،  آرامش جانش  که  صدا 

حس   چیارزش بود که ه یماهور ب ی برا نقدریکرد؟ ا یم ی گرید

ماهور    یت به او نداشت؟ اصال در زندگنسب   یتیخواستن و مالک

لبخندش   کی  ی رامترسک عاشق که جانش را هم ب  کی چه بود؟  

م  یم بود،  عاشقش  واقعا  اگر  پوالد خواسته   یداد؟  که  دانست 
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م  شیها اجابت  حت  یرا  ق  ی کند،  به  کار  مت یاگر  در   ی دست 

  ی زن  ی به دروغ و تصنع، پا  یحت  یو رشوه دادن باشد؛ ول  نیقوان

  ی اشک ها  ندهیکند تا در چند روز آ  یاشان باز نم  یرا به زندگ 

 کند.    هماهور و حال بدش را مشاهد

و بلندش را    ف ی زد و گردن ظر  یلحظه به سمتش جست  کی   در

 انگشتانش گرفت.  انیدر م

 ؟ ی زد ی چه زر_

[۱۱.۱۲.۲۰ ۱۰:۱۶ ] 
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اما    رند،یبه طرفش شتافتند و خواستند او را بگ  لیو سه  انمیا

  ی و همان طور که دست ماهور را م  دیپوالد به سمتشان چرخ

 ی شانیگردن و پ  ی تا وارد اتاق استراحتش شوند، با رگ ها  دیکش

 : دیبرآمده، غر

 ! اال ی. رونیب دی جفتتون گمش_

از   رونیو دور از چشم پوالد، به ب  ستیبا بغض به آنها نگر  ماهور

 اتاق اشاره کرد و لب زد:
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 . من خوبم. دیبر_

  یکه انگار کم  مانی به تاسف تکان داد و همراه با ا  ی سر  لیسه

 رفت.   رونیشده بود، از اتاق ب یاز رفتار پوالد عصب

خواست    یاز فشار انگشتان پوالد درد گرفته بود؛ اما نم  دستش 

 ضاع را خراب تر کند. با واکنش نشان دادن او

 به درون اتاق فرستاد.   یرا باز کرد و ماهور را با هل محکم در

از پشت قفل کرد. به صورت غمگ  در از   سیو خ  نیرا بست و 

 شد و جلو رفت. رهیاشکش خ

 کنم؟ ازدواج؟  کاری رو! من چ شنهادتیباز هم بگو پ _

گرفتار شده و در   ل یکه در س  ی سبزش همچون جنگل  ی   ه یعنب

فرو رفته بود و هر لحظه    شیحال غرق شدن است، در اشک ها 

از بستر خود خارج شود و رو ماهور    ی گونه ها  ی امکان داشت 

 گردد.   ی جار

 پوالد.   میول کن  میتون یرو نم کانین_

داشت، دستش را مقابل    انیکه در درونش جر  یجنون و حرص   با

 :دیشده اش، خروش دیکل ی دندان ها نیاش گرفت و از ب ین یب
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رو باز هم تکرار کن. تو چشمام   شنهادتیواسم. فقط پ   ارین  لیدل_

 نگاه کن و بگو ازدواج کن!  

لب   به بود.  شدن  مجازات  مستحق  لبش  ا  ینظر خودش    ن یکه 

کرده بود را با کمال    یرا مطرح کرده بود و قلبش را زخم  شنهادیپ

فشرد.   هیگرفت و با همان بغض و گر شیدندان ها انیدر م لیم

داد که طعم خون را در دهان خودش حس   ی آنقدر محکم فشار م

  ی شد و سع   رهیخ  شتکرد. به پوالد که چند قدم از او فاصله دا

که ازدواج   دیکرد باز هم آن جمله را تکرار کند. به مردش بگو

 را در کنار خود داشته باشند.   کانی کند تا بتوانند ن 

تکه گوشت تپنده    نیگرفت و ا  دهیقلبش را ناد  ی ها   هیو مو  ها   ناله

 ی مغز ب  ی اش رها کرد و به زمزمه ها  نهیس  ی را در زندان قفسه  

گوش سپرد. به چشمان درنده اش نگاه کرد و   شیرحم و اخمو

واقع  ییبا صدا در  و  به گمان خودش محکم  بود،   تی که  لرزان 

 گفت: 

 ...کان یبه خاطر ن_

[۱۲.۱۲.۲۰ ۱۹:۲۳ ] 
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خواست به    ی. واقعا مدیبلع  یماهور را با چشم و گوش م   کلمات

نگاه کرده و آن جمله   انگ  ی چشمانش  را تکرار کند؟    زینفرت 

و    ی چشمان فرار   دنیو با د  دیبه کف دست خودش کوب   یمشت

 زد:  ادیماهور، فر زانیگر

 به من نگاه کن. به چشمام نگاه کن و بگو که ازدواج کنم.  _

خ  د یکش  ی بلند  قیشه  ماهور پوالد  به چشمان  م   رهیو    ی شد. 

به    ی توانست حت  یشود؟ م  کیشر  ی گریتوانست او را با کس د

زن اسم  دروغ،  و  ا  یتصنع  کنار  را   نیرا  وجودش  تمام  که  مرد 

 ند؟ یتصرف کرده بود، بب 

  ش ی داد و با بستن چشم ها، دست هارا به دو طرف تکان    سرش

معشوقه   ی ها  ادیقرار داد تا عربده ها و فر  شی گوش ها  ی را رو 

نم چرا  نشنود.  را  برا  دی فهم  یاش  را  قلبش  دارد  ماهور   ی که 

آرزو به  پوالد  م  ش،یرساندن  آ  ی آتش  از   ثاریا  نیا  ایزند؟  و 

 رفتار بود؟  نیمستحق ا  یخودگذشتگ

از   گرید  ی قطره    کیصبر ماهور پر شده بود و تنها به    ی   کاسه

شود و درِ زندان قلبش    ریداشت تا سراز  ازین   ی عصب  ی فشار ها  نیا
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بزند و    غینگفته اش را در گوش پوالد ج  ی تا حرف ها  دیرا بگشا

 رحم خودش بکوبد.    یمغز مغرور و ب کریبه پ یمشت محکم

ب   شیها  دست را   شیبه گوش ها  شتریرا  احساساتش  تا  فشرد 

کنترل کند؛ اما با تکان خوردن بدنش، چشمانش را باز کرد و به  

اما    د؛یگو  یچه م  دیفهم  یشد. نم  رهیپوالد خ  ی حرکت لب ها

اش نگاه کرد    ی شده بود. پس به چشمان طوفان  ل یتکم  تش یظرف

 گفت:  ی بلند ی و با صدا

  شم؟یدارم خفه م  یفهم  یمن آسونه؟ چرا نم  ی برا   یکن  یفکر م_

 از اتاق اشاره کرد.  رونیو با خشم به ب  اوردیهم کم ن  پوالد

ا_ نبود،  آسون  نم  نقدریاگه  حراج  به  رو  من  !  یذاشت  یراحت 

ب  یب  نقدریا رو  بچه  اون  نتونم  که  هستم    ش یپ  ارمیعرضه 

 خودمون؟  

 و ادامه داد: دیکوب واریبه د یمحکم مشت

ا_ اول  نقدریمن  با  که  ا  نیکمم  دار  نیمشکلِ  درجا    ی رابطه، 

   ؟یزنیم
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که    ی زیچ  نیگفته شده نداشت و اول  ی از حرف ها  یدرست  درک

دانست که اکنون    یکرد و نم  ی م  انیرا ب  دیرس  ی به ذهنش م

رو آن  وگرنه  است؛  فکر کردن  و خشن   یوحش  ی زمان درست 

 کرد.   یپوالد را مالقات م 

ا  میمجبور  یول  زنمیدرجا نم_ ب  نی با  بتون   میای ازدواج کنار    م یتا 

 رو...   کانین

را قطع کرد. گونه اش    شیکه به گونه اش خورد، صدا  ی ا  یلیس

نکرد و تنها با دهان باز مانده و چشمان   یسوخت، اما توجه  یم

شد. او واقعا از پوالد    رهیخروشان مقابلش خ  ی مبهوت، به چهره  

 کتک خورده بود؟

[۱۲.۱۲.۲۰ ۱۹:۲4 ] 

 ۲۹۶_پارت#

کردن را هم فراموش کرد و با خشم و بغض به پوالد   هیگر  یحت

 شد.  رهیخ

    ؟ی اآلن من رو زد _
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او قرار داشت   ی متر  ی که در چند سانت  ی وار یماهور را به د  کمر

 و بلندش گرفت.   ی انگشتان قو انیچسباند و فکش را در م

    ؟یباز هم اون چرت و پرت هارو گفت_

 کرد و پاسخ داد: ی صورت جمع شده، ناله ا با

برات مهمه، چطور    کانین   نقدریا  نمی ب  یم  یبه خاطر توئه. وقت_

 تفاوت باشم؟!   یتونم ب یم

آنقدر عاشق پوالد بود که حاضر   یعنیبه خاطر خودش بود.    پس

را درک    نیازدواج موافقت کند تا او خوشحال باشد؟ ا  نیشد با ا

و خواستن همراه بود. چطور ممکن   عشق با جنون  یکرد ول  یم

که عاشق است، از معشوقه اش بگذرد؟ دردِ پوالد کم   یبود کس

بود. خودش   ماهور  مقابل  در  توانست   ینم  یحتشمرده شدن 

  کیرحم نزد  یگنجشک ب  نیبه ا  ی پسر  ایتصور کند که دختر و  

  فش یتکل  دیرا داده بود؟ با  شنهادیپ   نیشود، آنوقت ماهور چگونه ا

 ی اش نگاه  یقرمز و زخم   ی کرد. پس به لب ها  یرا مشخص م

  ی فشرد، بوسه    ی کرد و همانطور که فک ماهور را در دستش م

 نشاند.   یزخم ی آن غنچه ها ی رو ی زیر
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م _ تو  ازدواج کنم؟ حاال که  افتاد    یقبوله؛ ول  ی خوا  یپس  اگه 

   ؟ی ری گ  یرو به عهده م تشی مسئول ؟یچ مونیزندگ  نیب

  ی اتیح  ی ها  انیبود که تک تک شر  ی برنده ا  غی مثل ت  کلماتش

 ی بود؟ اگر آن زن از زندگ  ی شنهادیچه پ  نیکرد. ا  یاش را پاره م

ب بهتر درک م  زیرفت چه؟ اکنون همه چ  ینم  رونیاشان   ی را 

از مشکل    یبه رابطه اشان خال  دیآدم جد  کیکرد. وارد شدن  

چه    دیچه؟ با او با  کانیداشت. اما پس ن   یرا در پ  ینبود و عواقب

 کردند؟  یم

اش را در دو   ی زندگ  ی با خودش کلنجار رفت و ارزش ها  یکم

غم    یزندگ  کی پوالد؟    ایتر بود    زیعز  کانیترازو قرار داد. ن  ی کفه  

  ی قابل تحمل بود؟ سرش از تصورات  د،یزن جد   ک یزده با وجود  

 در مغزش شکل گرفته بود، به درد آمد.   ندهیکه از آ

ن هم اشک در چشمانش حلقه زده بود. به نگاه  اال   ن یهم  یحت

 و گستاخ پوالد، چشم دوخت و با بغض گفت:  رهیخ

 تونم!  یمن... من نم_

 کرد. ک یزد و سرش را به گوش ماهور نزد ی شخندین

 خودت نبود؟   شنهاد یمگه پ  ؟یتون یرو نم یچ_
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کرد به سمت سر    یم  یو همانطور که سع  دیاش را باال کش  ین یب

 شود، پاسخ داد: رهیپوالد بچرخد و به چشمانش خ

اگر دروغ باشه.    یبشم. حت  کیشر  یتونم تو رو با کس  یمن نم_

 حرفم اشتباه بود. 

زد و فک ماهور را به عقب هل داد تا نتواند به خواسته   ی شخندین

 رسد.  چشمان پوالد بود، ب دنیاش که د

 . یماهور! راحت از من گذشت  ی حرفت رو زد_

ن   حق باشد.  دلخور  و  ناراحت  تازگ   کانیداشت  زندگ   یبه    ی در 

به    دنیرس  ی پوالد را برا   ،یاشان ظاهر شده بود و ماهور به راحت

  یشد و ب  رهی مقابلش خ  وار یکرده بود. با بغض به د  شکشیاو پ

 پوالد در گردنش زمزمه کرد: ی توجه به حرکت لب ها

نم  کانین   ی گفت_ دلم  خودته.  دست    یمثل  از  رو  اون  خواست 

 پوالد. یخواد شاد باش ی . دلم می بد

گردنش گرفت که باعث    ی از پوست روشن و خوش بو  ی زیر  گاز

 سست شود.  شیشد چشمان ماهور بسته و زانو ها

 .  میرو از دست بد  کانیقرار نبود ن_
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خواست    یروان و اعصاب ماهور را داشت و مبا    ی قصد باز  پوالد

 کند.    انیبا جسم و روحش، ب   ی عشق باز  انیرا در م  شیحرف ها

که به خاطر درد   ی را تکان داد و با چهره ا  شی لب ها  یسخت   به

 گفت:  د،یرس  یاخمو به نظر م یپوست گردنش کم

 نداره.   یراه چیگفت ه  لیسه یول_

کرد و سر ماهور را به طرف باال کشاند تا    شتریدستش را ب  فشار

 چانه اش در دسترسش باشد.   ریز

   ه؟یمن قانون ی کار ها ی تا حاال همه  یاز ک_

پوالد در بدنش به وجود آمده   ی که از بوسه ها   یحس و حال   تمام

  رون یو پوالد ب  وارید  نیکرد خودش را از ب  یرفت و سع  نیبود، از ب

 بکشد.  

 داره؟  یمگه راه  ؟یگفت یچ_

ز  شیها  لب ب  ی چانه    ر ی را  هنگام  تا  گذاشت  کردن   انیماهور 

 کلمات، پوستش را نوازش دهد. 

   ؟یشناخت  یمن رو نم  ؟ی چرا از همون اول به من اعتماد نکرد_

 زمزمه کرد:   یرا بست و به سخت چشمانش
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 !  ی م خوشحال باشخواست ی من فقط م_

ماهور    راهنیپ  یدکمه ها  یزد و همانطور که به آرام  ی پوزخند

 کرد، گفت:  یرا باز م

 . دمیم ادیحاال بهت راه خوشحال شدنم رو _

شد، نگاه کرد   ی که داشت از تنش خارج م  یراهنیتعجب به پ  با

 شد.   رهیو بعد به چشمان پوالد خ

   ؟یکن یلختم م ی چرا دار ؟یچ یعنی_

ا  راهنیپ به گوشه  با    ی را  را  ماهور  دو طرف صورت  و  انداخت 

 دستانش پوشاند. 

 !  هیحرف زدن کاف_

ساکت شد    ش،یاعتراض کند، اما با هجوم پوالد به لب ها  خواست

 تمام شود.  شیتا کار او با لب ها ستادیو همچون مجسمه ا

داد.    یفرق داشت. طعم جنون و خشم م  شهیبا هم  شیها  بوسه

را از    شیها  یو دلشکستگ  یاشت تاوان تمام ناراحتانگار قصد د

بگ شده    یکه به دست صاحب خود زخم   یی. لب هاردیماهور 
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د بار  ها  ریز  گریبودند،  دندان  تا    ی فشار  شدند  کبود    اد یپوالد 

 نکنند.   انتیخ  شمغز نباشند و به قلب گنجشک رویکه پ رندیبگ

 . ستیاز او فاصله گرفت و به صورت دردمندش نگر یکم

تنب_ تو  ی ر یبگ  ادیتا    یشی م  هیامروز  به    ماتتیتصم   ی که  اول 

 . یخودت و قلبت دقت کن 

دفاع کردن به ماهور را نداد و او را به پشت چرخاند و   ی   اجازه

 داد.  هیتک واریاش را به د یشانیپ

اگه خود احمقت   یحت  ؛یکن  رونی ذارم ساخته هام رو و  یمن نم_

 .  یکار رو بکن نیا ی بخوا

شد؛ اما حس    یتوسط پوالد برهنه م   ی زیآم  ریبه طور تحق  داشت

با    ی بد و  م   کینداشت  احساساتش  با  و کتاب ساده    ی حساب 

 برد.   یلذت م  هیتنب نیاز ا  یتوانست بفهمد که دارد اندک

را بست و رد دستان پوالد را با حس المسه اش دنبال    چشمانش

 . دیکرد تا به شلوارش رس

 .  دیمقابلش کوب   واریبه د  یاپیاش را عقب برد و چند بار پ  یشانیپ

 با سکس؟  ؟ینذار ی خوا یم ی نجوریا_
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و دستش را به    د یکش  ن ییپا  شیران ها  ی ماهور را تا رو  شلوار

 حرکت داد. رشیلباس ز ی رو یآرام

 رو خوب گوش کن ماهور.  زنم یکه م ییحرف ها_

پوالد    ی سرش را به چپ چرخاند و منتظر حرف ها  ی اری هوش  با

 شد.    دند،یرس یکه مهم به نظر م 

 کنم.   یبهتر تمرکز م ،ی اگه اون دستت رو بردار _

دسترس بود، زد و سر، در    دنی به گونه اش که با چرخ  ی ا  بوسه

 گرفت.   یبعد گاز آرام

 فقط گوش کن. _

 یکه رو  یمحکم  ی لیحرف زدن باز کرد؛ اما س  ی را برا  دهانش

  ی باسنش نشست، او را ساکت کرد و باعث شد که تکان محکم

 بخورد.

فقط به خودت   ت، ی زندگ  ی گرفتن برا  میبه بعد موقع تصم  نیاز ا_

م بق یکن   ی فکر  و  من  آمد  خوش  م   هی!  به    ی ذار یرو  و  کنار 

 .  ی کن یاحساسات خودت توجه م
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پوالد   با دستان  از حصار  تا  داد  عقب هل  به  را  حرص خودش 

 نبود.  ی راه فرار چیخارج شود؛ اما ه 

 نه؟  ای ی دیفهم_

عاشقتم. چطور  شه،ینم_ من  تر   یخوشحال  ی چون  مهم  خودم 

ا  ی باشه؟! حت هم  توجه    یستی ن  ی نجوریتو  به خودت  فقط  که 

 نکن.  لیرو به من تحم  ی دیکه خودت انجام نم  ی پس کار  ؛یکن

 : دی زد و غر ی گرید ی خشم ضربه  با

که جفتمون رو خوشحال کنه.    دمیرو انجام م  ی چون من کار_

  ی ارزش  چیبدون حال خوب تو برام ه  کان، یکه ن  نیاز ا  میبگذر

 خوام. یتو م ی رو برا کانی نداره. اصال من ن 

 ی درد داشت؛ اما دلش با موذ  یشد و باسنش کم   یم   هیتنب   داشت

بودن و   یو حال که بعد از چند ساعت زندان  زدیلبخند م  ی گر

  ه یتوجه به بق  یبود، ب   دهیخفه خون گرفتن به خواسته اش رس

بدن ماهور، بر سر لب ها خراب شده و آن ها را مجبور    ی اعضا  ی 

ا را  او  پوالد  بود.  کرده  زدن  لبخند  چ  زبه  ا  یزیهر    ایدن  نیدر 

  کان یاز خودش، چرا که گفته بود ن   یدوست داشت؛ حت  شتریب

 خودش است.  یکودک



~ 845 ~ 
 

 ؟یزنیمن رو به خاطر خودم م ی دار _

به باسنش    ینسبتا محکم  ی دستش را بلند کرد و ضربه    دوباره

 را در مشت گرفت و فشرد.  شی از کپل ها یکیبار  نیو ا د یکوب

وقت  هی_ از    نهیریش  یرابطه  باشن.  دو طرفش خوشحال  هر  که 

داشته باشه و برعکس    تونهینم  ی سود   چیاحمقانه ه  یِخودگذشتگ

 ؟ ی دی کنه، فهم یرو خراب م زیهمه چ

بود، آخ    ده یپوالد را فهم  یو ناراحت  تی عصبان  لیکه حاال دل  ماهور

 : د یگفت و نال ی پر درد

 کتک زدن هات نداره.   نیبا ا  یتناسب چیحرفات ه_

برجسته اش رساند.   ی   نهیبار دستش را به س  نی زد و ا  ی شخندین

لبش را به گوش ماهور رساند    با،یکوچک و ز  یبا لمس آن برآمدگ

 گوشش زد.   ی به الله   یسیو ل

توجه   یکنم، ب  یکه من م  ییبه کار ها   ؟ی دیفهم  یاز حرفام چ_

 با قبل بکنه!  یباش و بهم بگو که رفتارت قراره چه فرق
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جا به جا کرد   وار ید  ی رام و خوشحال، صورتش را رو  ی لبخند  با

اش به راه   نهی که پوالد با س  ی ا  ی و تمام تالشش را کرد تا به باز

 توجه باشد.    یانداخته بود، ب

 ودت هم ندم.  به خ یخودخواه باشم و تو رو حت  نکهیا_

  ی گوش ماهور تا گردنش حرکت داد و بعد نگاه  ی را از رو  زبانش 

 به لرزش بدنش انداخت. 

   گه؟ید_

انداخت    شیابرو  طنتیش   با باال  سخترا  به  از سمت چپ،    یو 

 به پوالد افکند.   ی نگاه

 برام!  ی ریم  یکه تو م نیا_

انگشت شست و اشاره گرفت و محکم   انیاش را م  نهیس  نوک

 فشرد. 

 رو نشو گنجشک خنگ!پر_

داشت، شکست    انیجر  نشانیکه ب  یطلسم غم و خشم  باالخره

 ز یهمه چ  یعنی   نیبود؛ چرا که پوالد او را گنجشک صدا کرد و ا

 به نسبت آرام شده بود.  
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 دروغه؟  _

داد، ماهور    یزد و همانطور که با تاسف سرش را تکان م  ی لبخند

که اکنون براق و سرشار   یرا به سمت خود چرخاند و به چشمان

 شد.   رهیبودند، خ یاز زندگ

من برگ  ی وجب قد و باال برا می که ن  دهیکارم به کجا رس نی بب_

 کنه!  یآس رو م

[۱4.۱۲.۲۰ ۱۹:44 ] 

 ۳۰۱_پارت#

از عرقش را  س ی خ ی را دور گردن پوالد گذاشت و مو ها دستش

 نوازش داد. 

گرفتم که بهت    ادیمسخره ست.    یکه بدون تو همه چ  دمیفهم_

 .  می خواسته هامون بجنگ ی اعتماد کنم و با هم برا

 یدانست که خودخواه  یشد. م  رهیبه چشمان مهربانش خ  پوالد

شود و ماهور در هر    ینم  نهیگاه در وجود گنجشکش نهاد  چیه

خواست    یدهد؛ اما دلش م   یم  شزانیعز  ی جانش را برا  ،یطیشرا
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رابطه   در  حداقل  کم  ی که  ها  یخودشان  خواسته  دلش    ی به 

 اش بجنگد.   یبا ارزش زندگ ی ها زیچ ی توجه کند و برا

ایگرفت  ادیخوب  _ از  ا  نی!  رو  هام  بعد حرف  بهت   ی نجوریبه 

 داره.    ریتاث نکهیکنم. مثل ا یم یحال

خودش انداخت. باال تنه اش   تی به وضع  یعقب رفت و نگاه  یکم

سرخ شده    یاش به خاطر فشار دست پوالد کم  نهیبرهنه و س

نزد تا  پا   یکیبود. شلوارش  پاها سر خورده و  بود.    نییمچ  رفته 

شده بود. لباس    یشلوارش مخف  ی پاچه ها  ریهم ز  شیکفش ها

خود قرار   بمناس  ی بود که در جا  ی رنگش تنها لباس  یمشک  ریز

 پوشاند.  یمداشت و اندامش را 

چه طرز حرف زدنه؟   نی! ای برام درست کرد  یچه وضع   نی بب_

  ؟ی دیمال  یاون وسط من رو م دیبا

شده بود،    دایدر جمالت ماهور پ  یکه به تازگ  ی از صراحت  پوالد

 و به سمتش رفت.   دیخند

 .  دمی رس یبود، وگرنه حسابت رو م هیتنب نیا_

به پوالد که خم شده بود تا شلوارش را باال بکشد، نگاه    یشاک

 کرد و گفت: 
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هم   یلیس هیتازه  ؟ی دیرس یحسابم رو م دیبا یچه طور  گهید_

 .   به صورتم ی زد

باال کش  شلوارش به خاطر   ی و دکمه    دیرا  ماهور  را بست.  آن 

 نیکه البته حق داشت؛ اما ا  دی رس   یدلخور به نظر م  یکم  یلیس

 دانست. یاو الزم م ی را برا هیشوک و تنب

 بود.  ی ا گهید زیمنظور من چ ی که حقت بود؛ ول یلیاون س_

به باسنش زد و    ی ضربه ا  د،یاش را د   دهیو رنج  ج ینگاه گ   یوقت

 ادامه داد: 

 بود.  نیمنظور من افتتاح کردن ا_

راست به باسنش    کیمنظور پوالد که    دنیفکر کرد و با فهم  یکم

و او را به عقب  اش گذاشت    نهی س  ی روشد، دستش را    ی ختم م

 هل داد. 

 ی خوشحال  ی حقم نبود؛ چون من فقط برا  یلیبرو کنار. اون س _

 رو دادم.   شنهادیتو اون پ

کرد.   یکه نتوانسته بود خودش را کنترل کند، اخم  نیاز ا  پوالد

کار    نیا  یلیبا س  دیداشت؛ اما چرا با  ازیماهور به شوک و تلنگر ن 
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نداده بود؟   حی توض  شیبرا  یلی س  ی داد؟ چرا به جا  یرا انجام م

را   راهنشیپ  ی چشمانش را به ماهور که داشت با اخم دکمه ها

  ی شدستیاما ماهور پ  د؛یگوب  ی زیبست، دوخت و خواست چ  یم

 کرد و گفت: 

عصبان_ گفتم  خودم  با  چون  نشدم؛  ناراحت  و    یهست   ی اولش 

داد از دست  رو  محا  یول  ؛ی کنترلت  که  کار   نمی ب   یال  اون  به 

م اشتباه کرددلخور شدم   کمی  ،یکن  یافتخار هم    م ی. جفتمون 

 روش.   میو سرپوش نذار  میخطاهامون رو قبول کن   ایحداقل ب  یول

[۱5.۱۲.۲۰ ۲۱:5۸ ] 

 ۳۰۲_پارت#

تند رفته بود؛ اما غرورش    یکم  دیبود. شا  ی روز کالفه و عصب  تمام

به ماهور که از   وتریکامپ  توری داد. از مان  ینم  یعذر خواه  ی اجازه  

ب خ  رونیاتاقش  کند،  صحبت  رکسانا  با  تا  بود  و    رهیآمده  شد 

 .  دیکش رشیتصو ی دستش را رو

 !  ی راه واسه حسرت دادن به من دار هی شهیهم_

  ی اده بود، م که به آسا د  ی و به سمت در رفت. قولجا برخاست    از

 ماهور به وجود آورد.   ی رفع کردن دلخور ی برا  یتوانست فرصت
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مناسب گذاشته بود تا بتواند    یکردن راه   دایپ  ی وقتش را برا  تمام

  ی راه قانون   چی را به جمع کوچک خودشان اضافه کند؛ اما ه  کانین

 اقدام کند.    ی گرید ی و در آخر مجبور شد از راه ها افتین ی ا

ماهور  ی شلوارش را محکم کرد و از اتاق خارج شد. صدا کمربند

که در حال حرف زدن با تلفن همراهش بود، در سالن خلوت و 

 . شد یساکت اکو م

 .زمیعز  امیم گهید کمی_

 نرفته.  ادمیآسا قولم رو _

 خونه ام.   گهیساعت د می. تا ن امیآره بپوش لباسات رو تا ب_

بامزه    یادآوریبا    پوالد و  لبخند  ی صورت کوچک  و    ی آسا  زد 

 گفت: 

 . ام ی. منم مم یآماده شو بر_

 .  ندیتا پوالد را بب دی را قطع کرد و به پشت چرخ تلفن

 برمش. سرت شلوغه آخه! یخودم م_

 ندارم.   ی نه کار_
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مقابلش بود، نگاه    وتریکه تا کنون در حال ور رفتن با کامپ  رکسانا

 به پوالد انداخت و گفت:   یبیعج

   ؟ی ندار ی که کار   یمطمئن_

نمود،    ی کرد و همانطور که با سر به اتاق کار ماهور اشاره م  یاخم

 پاسخ داد:

 رو بردار. بله مطمئنم!   لتیماهور برو وسا_

مناسب  د یفهم  رکسانا زمان  پوالد    یشوخ  ی برا  ی که  با  کردن 

آهان   ست؛ ین به پرونده ها  ی گفت و سع   یپس  برا  ییکرد   یکه 

نگرفته بود، فکر    لیشدن به اتاق پوالد فرستاده اما تحو  یبررس

 نکند.  

 انیجر  نشانیکه ب   ینی هر دو در سکوت سنگ  قهیاز چند دق  بعد

 رفتند.   یماهور م  ی داشت، به سمت خانه 

  ی سمت چپ را زد و منتظر شد تا فرصت مناسب   ی راهنما  پوالد

 ند.   ک دایدور زدن پ ی برا

 ماهور؟_

[۱5.۱۲.۲۰ ۲۱:5۸ ] 
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 .د یگرفت و به سمت پوالد چرخ  ابانیرا از خ  چشمانش

 بله؟ _

کردن نبود؛ اما حاال که ماهور اشتباهش را   یمعذرت خواه  آدم

  ی اش را نشان م  یمانیپش  یقیبه طر  د یقبول کرده بود، او هم با

 داد.  

خودم رو   شهینگرفتم. هم  ادیکردن رو    یوقت عذرخواه  چیه_

نداشته؛    یبه عذرخواه  ازیکردم که کارهام درست بوده و ن   هیتوج

 بار...  نیاما ا

  ی از غرورش را قربان  ی آمد و مقدار  یدر برابر ماهور کوتاه م  داشت

م گنجشکش  از   یلبخند  چشمانش  برداشتن  بدون  پس  کرد؛ 

 ادامه داد:   ابان،یخ

اون    ی تونستم به جا  یکردم که م  یفکر م  نیر داشتم به ابا  نیا_

 به عقل آوردنت استفاده کنم.   ی برا ی ا گهید زیاز چ ،یلیس

لبخند زدنش را    ی کرد جلو  یساکت ماند و سع  هیچند ثان   ماهور

انتخاب کرده بود،    یعذرخواه  یکه پوالد برا  ی ا   وهیاما ش  رد؛یبگ
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و قلب عاشقش بود. به نظر    تینها  یجدال غرور ب  ی نشان دهنده  

گرفته بودند که    ی رو  انیبه م   میکه عشق و غرور، تصم  دی رس  یم

کوتاه آمده بود    یداشت و عشق هم کم  ییدر دلجو  یپوالد سع

غرور را در قبرستانش دفن کند، چون همه    نیاز ا   یتا تنها اندک

با  دانستند که ع  یم دشمن اند و تا کشته    گریکدی شق و غرور 

عشق به دست    ایدهند.    ی از آنها، جنگ خود را ادامه م  یکیشدن  

؛ اما انگار  شود  یغرور به دست عشق دفن م  ایو    ردیم  یغرور م

سازش   گریکدی رخ داده و عشق و غرور با    یاستثنائ  مرد  نیدر ا 

 کرده بودند. 

 بود؟ یاآلن عذرخواه نیا_

چشمش را    ی زد و با انگشت اشاره گوشه    ی هم لبخند  خودش

 خاراند. 

 !  ییجورا  هی_

 ! یمغرور لعنت_

 باهام.  ی بساز دیکه هست. با نهیهم_
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خواست درباره    یدلش م   د،یرس  یآرام به نظر م  ز یکه همه چ  حاال 

به چهره   دیبپرسد؛ پس لبش را با زبانش تر کرد و با ترد  کانین  ی 

 خندانش نگاه کرد.  ی 

چه نقشه    ی ممکنه بگ  ی خود رأ  ی آقا  یول  ؛ی قبال هم گفته بود_

   ؟ی دار کانین ی برا ی ا

ماهور در    ی که خانه    ی زد و همانطور که وارد کوچه ا  ی شخندین

 شد.   رهیکنجکاوش خ ی به چهره   شدیآنجا بود، م

 .شمونیپ ادیم ی به زود کانیبه من اعتماد کن. ن _

 اشاره کرد و با ذوق گفت:   یرنگ یبه تبلت صورت آسا

 روش باشه.  دیهم با یتی خوام. البته ک  یم  نوی. من انیا_

آورد تا بتواند    نییسرش را تکان داد و او را از بغل خود پا  ماهور

 تبلت صحبت کند.   متی و ق  تیف یک ی با فروشنده درباره 

 انتخابت چطوره!  نمیبمون تا بب نجایچند لحظه ا زمیعز_

ا   پوالد با    ستادهیا   ی گوشه  به ماهور که در حال صحبت  بود و 

  یبود؟ دلش م  زیدلبر و عز  نقدریکرد. چرا ا  یفروشنده بود نگاه م
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باز به سواالت ماهور جواب    شین  خواست چشمان آن پسرک که با

 له کند.   شیدندان ها ر یو ز اوردیداد را از حدقه در ب یم

  گر یدر هم گره خورد و د  شتریلبخند ماهور ب   دنیبا د  شیها  اخم

  شه یش  زیبلند به م   ی نتوانست خود را کنترل کند؛ پس با قدم ها

 شد.  کیماهور و پسر قرار گرفته بود نزد نی که ب یبزرگ ی ا

 اآلن؟  هیمشکل چ_

و با همان لبخند خانه خراب کن پاسخ    دیبه سمتش چرخ  ماهور

 داد: 

تبلتش   ی رو یت یعکس ک دیبا گه ی. م م یشد وونهیاز دست آسا د_

 کنم؟!  دایاز کجا پ  ی نجوریباشه. آخه تبلت ا 

ن  شیابرو حرفش  متوجه  که  انگار  و  انداخت  باال  باشد،  را  شده 

 :  دیپرس

   د؟یشد وونهید_

که در فعل   یجمع  ریضم ی تلفظ کرد تا رو یرا طور خاص دیشُد

 کند.   دیبه کار رفته بود، تأک

 لبخندش را جمع کرد و با بهت گفت:   ماهور
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 .  گهیخب آره د_

. گنجشکش  دی را با تأسف تکان داد و ماهور را عقب کش  سرش

 بود که متوجه منظور پوالد شود. یسر به هوا تر از آن

م  ییخدا_ بحث  تو  با  ب  یچرا  من؟!   تا    ای کنم خنگ  اونور  برو 

 خودم حلش کنم.  

تبلت    ی عقب رفت و به پوالد که ماهرانه درباره    یجیبا گ   ماهور

خنگ   ره یخ  د، یپرس  یم  یسواالت که  بود  گفته  چه  مگر  شد. 

 شد؟   یخطاب م

با کاور    دیقبول تبلت سف  ی کلنجار رفتن با آسا برا  یاز کل  بعد

داشت؛ اما    یکه تنها ظاهر خوب  یآن تبلت صورت  ی به جا  یصورت

گرفتند که چند    م ینبود، از مغازه خارج شدند و تصم  یمارک خوب

 با هم بخورند.   یماهور بروند تا همگ ی و به خانه  رند یبگ  تزایپ

پوالد در آن   ب یماهور که همچنان در فکر رفتار عج  ن،یماش  در

تبلت را در آغوش گرفته    ی به آسا که جعبه    ی مغازه بود، نگاه

 شد.      رهیبود، انداخت و بعد به پوالد خ

 شده؟ ی زیچ_
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 و گفت:  دیبه سمتش چرخ یسوال ی با چهره ا پوالد

 . چطور؟ زمیعزنه _

 .  دیپوالد کوب ی به بازو  یو مشت دی کش  یراحت نفس

 شده.   ی زی. فکر کردم چی بداخالق شد هویآخه تو مغازه _

بود که دلم   بایگفت آنقدر لبخندت ز  یداد؟ م  یپاسخ م   دیبا  چه

امروز روز سخت و پر    ند؟یجز من آن را بب   یخواست کس   ینم

کند تا نه   انیب   یکرد حرفش را با شوخ  ی بود؛ پس سع  ییماجرا

 دلخور شود و نه حرف دلش ناگفته بماند.  یکس

. بعد  که کنارم نشسته حساسم   یتوله سگ   نیرو ا  کمیآخه من  _

  ی لبخند بزنه، من روان  هیبق  ی برا  ی نجور یفهمه اگه ا  یخودش نم

 به جون ملت!  وفتمیو م  شمیم

به اعتراض آرام در حال لبخند زدن    دیبه خودش آمد و د  ماهور

 و مملو از عشق پوالد است. 

 پوالد؟  _
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 کرد، پاسخ داد:  یآسا را چک م نهیکه از آ همانطور

 بکشمت نکبت؟  رمی جان پوالد؟ بگ_

 آخه؟  یحساس نقدریچرا ا _

کرد و متوجه چشمان    انیناگفته اش را ب  ی حواس حرف ها  یب

 ماهور نشد.  نیدرشت شده و آتش

حس    نیهمه دوست دختر داشتم، ا  نیدونم. ا  یواال خودمم نم_ 

 وونهینکردم، حاال دارم از دست تو د  دایرو پ  یل یتخ  یتخم  ی ها

 . شمیم

 آوردن گذشته ادامه داد:  ادیمکث کرد و بعد با به  یکم

 ... شونیکی_

   ؟یکه خفه ش هینظرت چ_

کرد، برگشت و    یبه او نگاه م   یتعجب به سمت ماهور که شاک   با

 به خودش اشاره کرد. 

   ؟یگی من رو م_

 اآلن؟   زنه یداره حرف م یاز تو ک ریغ_
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 شد و گفت:  رهیبه چشمان ماهور خ متعجب

 ... یچرا خفه شم؟ مگه چ_

سکوت کرد و بعد لبخند شگفت زده    شیآوردن حرف ها  ادیبه    با

دار معنا  ا  ی و  مثل  طعم    نیزد.  با  داشت  هم  گنجشکش  که 

 ن یاز ا  ییشد. البته قبال هم نشانه ها  یآشنا م   رت یحسادت و غ

او د را در  مانند روزبود  دهیحس ها  را   ی .  باشگاه پوالد  که در 

 کرد.  شیلباس ها ضیمجبور به تعو

   ؟ی کرد ی اآلن حسود _

 کرد و گستاخانه پاسخ داد:  ی تند اخم

 احمقته.   ی تو و اون دوست دختر ها ریتقص_

گردنش به سمت خود، بعد از   دن یکرد و با کش  ی بلند  ی   خنده

بوسه   آسا،  پرت  حواس  از  شدن  لب   یرو  یمحکم  ی مطمئن 

 نشاند.  شیها

 .  ی کش یتو آخر من رو م_

  دنیبه خانه و د  دنشانیبزند؛ اما با رس  یهم خواست حرف  ماهور

بود، هر دو ساکت شدند و با تعجب    ستادهیکه مقابلش ا ی نی ماش
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آشنا بود که    ی مربوط به مهمانان  نی آن ماشبه هم نگاه کردند.  

 نداشتند.  نجایانتظار حضورشان را در ا

[۱۸.۱۲.۲۰ ۰۰:۲۷ ] 

 ۳۰۶_پارت#

را در    لشینشسته بود و موبا  ی در هم گوشه ا   ی با اخم ها   ار یمه

 چرخاند.   یدستش م 

  ار یاش مقابل سام  ی شگیبه او کرد و بعد با لبخند هم  یاخم  ماهور

 . بردارد ی خم شد تا بتواند چا

چا _ افتخارتون  به  چون    ینیدارچ  ی مامان  وگرنه  کرده،  دم 

 کنه.   یدرست م  لیبا زنجب شهیخودش دوست نداره هم

نواز   شهیبه ماهرخ که مثل هم  ینگاه  سامان مهربان و مهمان 

 بود، انداخت و گفت: 

 .  میومدیکه زودتر ن دیخشعمه بب_

او چسب  ی پوزخند  پوالد به    دهیزد و آسا را که همچون چسب 

 جا به جا کرد.   شیپاها ی بود، رو
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پوالد خم   ی به سامان، رو به رو  یبعد از تعارف کردن چا  ماهور

 حمله اش، لب زد: ی شد و رو به چشمان آماده 

 نگو!  یچی جون ماهور ه_

نبودند    زیهمه چ  یدو پسر ب  نیداد؟ مگر ا  یجانش را قسم م  چرا

گنجشک حساس و شکننده اش خاموش  ی که تلفنشان را به رو

پاسخ ماندن    یاز ب   یکه با نگران   ی توانست روز  ی کردند؟ مگر م

 را فراموش کند؟  زدیو سامان حرف م اریبا سام شیتماس ها

 : دی کرد و غر  یاخم

 . ی خور یمقسم جونت رو  ی خور یتو گه م_

دست    کیشد و همانطور که با    رهیالتماس به چشمان پوالد خ  با

و دو حبه قند را درون   ی استکان چا  کیداشت،    یرا نگه م  ین یس

 بشقابش گذاشت. 

 امروز فقط!  نیهم_

اما آسا دستش را    خواست کمر خشک شده اش را صاف کند؛ 

 گرفت و گفت: 
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پررو ها اومدن و تو من رو فراموش    نیخوام. باز ا  یم  ییمنم چا_

   ؟ی کرد

 استکان را هم مقابل آسا گذاشت. نیشد و آخر خم

 غر نزن آسا!  نقدریا_

 زد و گفت:  ی لبخند ماهرخ

. دل بچه ها واستون تنگ شده بود. اوضاع  دیکه اومد  نهیمهم ا_

 شرکت رو به راه شد؟ 

گل   ی که تا کنون سکوت کرده بود، چشمانش را از رو  ار یسام

 گرفت و به صورت مهربان عمه اش دوخت.  یقال  دیو سف  یآب  ی ها

 . م یآره خدا رو شکر. باالخره مجوز رو گرفت_

[۱۸.۱۲.۲۰ ۰۰:۲۷ ] 
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زمزمه کرد و بعد همانطور که از جا بر   ی هم خدا رو شکر ماهرخ

 خاست، گفت: یم

بچه ها    یواال من املت درست کرده بودم ول  د؟یشام که نخورد_

 . میدور هم بخور ارم یهم گرفتن. برم همه رو ب تزایپ
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غل  بعد سکوت  در  خانه  ماهرخ  رفتن  سام  یظیاز  رفت.    ار یفرو 

به ماهور که کنار پوالد نشسته بود،   یو نگاه سرش را باال گرفت

 انداخت.

  ؟ی چرا نگفته بود_

 پاسخ داد:فکر کرد و بعد  یکم

 رو؟   یچ_

 رو!  ی که فرق دار  نیا_

شد و    رهیخ  ار یهم دلخور سام  یبه چشمان شرمنده و کم  ماهور

 گفت: 

 گفتم؟    یم دیبا یچ_

ا  اری به مه  پوالد از  را    ار یجا دور کند. مه   نیاشاره کرد که آسا 

پوالد   نیاما با اخم سنگ   د؛یکرده و مخالفت نما  ی خواست لجباز

در    دیجد  ی نصب کردن چند باز  ی دستش را گرفت و به بهانه  

 تبلتش، او را به درون اتاق برد.  

و   یمرد عصب  نیبه پوالد انداخت. به نظرش ا  ینگاه خشن  سامان

که    تیواقع  نی ماهور نبود. درک ا  ی برا  یمناسب منطق، مرد    یب
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  ی ریاز سخت گ  ریسخت بود و غ   اریبس  شانیاست برا  ی ماهور گ

برا  ریاخ  ی ها هم    ی مهراب  خودشان  ماهور،  با  نداشتن  ارتباط 

 رو به رو شدن با او نداشتند.   ی برا یکامل و مناسب  یآمادگ

  ن یاز ب  ی را قبول کرده و برا  تیواقع  نیپس از چند روز، ا  حاال 

عمه اشان آمده بودند؛ اما    ی و کدورت ها به خانه    ی بردن دلخور

  یرا از حس خجالت و شرمندگ  نیمثل قبل نبود و ا  زیچ  چیه

 بودند.    دهیفهم  اریدر هم مه  ی خانواده و اخم ها  نیخود در برابر ا

 حیشما توض  یخودش رو برا   ی خصوص   یزندگ  دیچرا ماهور با_

 بده؟  

دستش را    اریبه پوالد بدهد؛ اما سام   ی خواست جواب تند  سامان

 .  دیمشتش گذاشت و خودش به سمت پوالد چرخ ی رو

اذ  ی نجوریا  دیکه شا  می گ  ی . فقط مست ین  حیتوض_ تر   تیکم 

موارد باهاش صحبت    نیرو داشت که بخواد در ا   یو کس  شدیم

 کنه.  

از موضع خود کنار   ینداشتند، کم  یکه قصد دعوا و پررو باز  حاال 

 گفت:   یرفت و به آرام
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از اآلن کنارش    یبرگردوند؛ ول  شهیگذشته ها رو نم  ؟یاآلن چ_

 . دیزیماهور عز ی چون برا د؛ی باش

  د یشد. شا  رهیمحکم پوالد خ   مسلط و  ی به چهره    دیبا ترد  سامان

  شد ینبود و م  یمنطق   یمرد ب  د، یرس  یآنقدر ها هم که به نظر م

 شد.  دواریرابطه اشان ام ی  ندهیبه آ یکم

 زد و گفت:   ی لبخند اریسام

 .  میکن  یکار رو م  نیدرسته. هم_

آرام شده بود که ماهرخ با سفره به سالن آمد. ماهور اما متوجه    جو

از   ی دیحضور مادرش نشد؛ چرا که در حال رصد کردن بُعد جد

آنها رخ دهد؛ اما پوالد   ن یب  ی بد   ی دعوا  زد یپوالد بود. حدس م

  ی داشت روابط خانوادگ  یگرفته بود و سع  شیرا پ  ی دیراه جد

  ر یاو را غافلگ  شهی مرد هم  نیکند. ا  میماهور را ترم  ی شده    رانیو

 کرد.  یم
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 شهینشسته و در حال غذا خوردن بودند. پدرش مثل هم  زیم  دور

ها اخم  ها  ی با  تکه  عبوس  و صورت  هم  رو  ی در  را    ی گوشت 

 خورد.  ی گذاشت و م یبرنجش م 

که او    شدیکه در خانه اشان پا بر جا بود، باعث م  ی ا   ی ساالر  مرد

 بداند.   نییهم ناخودآگاه مثل پدرش باشد و ارزش زن ها را پا

 به شراره انداخت و گفت:   یچپ نگاه 

 م؟ یتا توش بشاش ی آورد وانیپس آب کو؟ ل_

در دهانش باال برده    ی گذاشتن لقمه ا  ی که دستش را برا  شراره

 از جا برخاست.   گذاشت و نیی بود، قاشق را پا

 داداش!  ارمیاآلن م_

شدن دخترش، درون قابلمه را گشت   ریتوجه به تحق  یب   سوسن

 گوشت ها را هم در بشقاب شوهرش بگذارد.  ی  ه یتا بق

 احسان؟ _

 دهان پر سرش را باال آورد و گفت:  با

  ه؟یچ_

    ؟ی سند اون خونه رو به نام ماهرخ زد_
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 مکث کرد و بعد پاسخ داد:  یکم

م_ اتفاقا  درباره    یآره.  حرف   نیهم  ی خواستم  باهات  موضوع 

 بزنم. 

سوسن از حرکت در    ی طال  ی شده با النگو  ده یتپل و پوش  دستان

 شد.   رهیبه پسرش خ یو با چشمان سوال ستادیغذا ا ی قابلمه 

  ؟یچه موضوع_

 .دیبه پدرش نگاه کرد و بعد به سمت مادرش چرخ یرچشمیز

گ  ی چطور  ییدا  ی خانواده  _ پول  همه  که   رشونیاون  اومد 

  ی شدن. نم  تی اذ  یلیتونستن سهم ارث تو رو بخرن؟ احتماال خ

 ششون؟ یپ ی بر ی خوا

 شد.   رهیبه احسان خ یکرد و شاک یاخم سوسن

 !گهیبه من چه؟ احتماال ماهور پول جمع کرده د_

 زد و گفت:  ی شوهر سوسن، پوزخند قادر،

پولش کجا بود؟ با تو فروشگاه کار کردن و    یکونآخه اون بچه  _

   د؟یخونه خر شهیشستن م  یقال

 به فکر فرو رفت.    سوسن



~ 869 ~ 
 

 کرده.   دایپ دیکار جد دیشا_

تنگ آب را از شراره که تازه از آشپزخانه خارج شده بود،    احسان

 گرفت و گفت: 

هم    تو   ی. اگه خواستییدا  ی خوام برم خونه    یبه هر حال من م_

 .  ایب

کرد و   یبرنج قادر خال  ی مملو از گوشت را رو  ی مالقه    سوسن

 لب گفت:    ریز

 . خودت برو.ام یمن نم_
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نام داشت و در   دیاز همکارانش که جمش  یکیبه همراه    لیسه

برخوردار بود، مقابل پوالد   ی شتریاز تبحر ب  یخانوادگ  ی پرونده ها

 نشسته بودند.  

 د یجمش  رکیصورت طماع و ز  ی گستاخ پوالد رو  و  زیت  چشمان

 یکس  یخانوادگ  ی گفته بود که در پرونده ها  لی . سه دیچرخ  یم

  ی برنده    شهیشود و هم  یمار خوش خط و خال نم  نیا  فیحر
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  ی را قانون  شیرا هم گفته بود که کارها  نیاست؛ اما ا  یهر دادگاه

 هم دندان گرد است.  اریدهد و بس یانجام نم

   ؟یدار یخب؟ راه حل_

 ی زد و دندان ها  ی قرار داشت، لبخند  ی سالگ  4۰که در مرز    مرد

 انداخت. رونیشده اش را ب نتیلم

ا   شهیهم_ مهم  هست.  حل  بتون   نهیراه  و    می کن  داشیپ   میکه 

 .  میعاقالنه ازش استفاده کن 

م  لیسه کرد.  پنهان  را  خودستا  یلبخندش  که  در   ییدانست 

همراه   یماند و با پاسخ دندان شکن  یجواب نم  یمقابل پوالد ب

 شود.   یم

  ی و مسلط پوالد در فضا  ی جد  ی زمان برد تا صدا  هیثان  کی  تنها

 کش دهد.   شتری را ب لیو لبخند سه  چدیدفتر بپ 

شما صحبت    تیعقل و درا   ی گفتم راه حل رو بگو. بعدا درباره  _

 . م یکن یم

باز  یکه قصد داشت کم  مرد کند و در چشم مرد   ی با کلمات 

رو رو  جوان  وک  لیاز سه   شی به  پول    ی انحصار  لیکه  و  بود  او 
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حرفِ پوالد،    نیکار بلد تر به نظر برسد، با ا  زدیم   بیبه ج  یخوب

 با کلمات را تمام کرد.  ی را جمع و باز شیدست و پا

زن    هیمقدار پول به    ه ی  دیتون  یچند تا راه داره. اول از همه م _

  رم یگ   ی . من تعهدنامه مدیماه ازدواج کن   ۶حداقل    ی و برا  دیبد

 ماه کامل...   ۶که بعد از 

 ن یوگرنه ا  ی راه حل خوب بد  هیتا    ی اومد  ؟یینجایاآلن چرا ا_

 ...  ی سراغ بعد دونم. برو  یچرت و پرت رو خودم هم م

جمالت را بشنود و فقط به    نیا  ی خواست حت  ینداشت. نم   صبر

حل راه  ن  یدنبال  بتواند  تا  آغوش   کانیبود  به  خوش  دل  با  را 

 گنجشکش برساند.  

پا  یکم  مرد باال و  از  بعد  کردن کلمات درون    ن ییمکث کرد و 

بهتر و  باز کرد  را  باالخره دهانش  را   نیمغزش،  راه حل ممکن 

 کرد.   انیب

 از اون پرورشگاه خط بخوره.  دیاسم بچه با_
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و با تاسف سرش را تکان  دیاش کش یشان یدستش را به پ ل یسه

 داد.  

روش ها   نیراه ها را با نام بهتر  نیخطرناک تر  شهیهم  دیجمش

بود؛   ی واهمه ا   یداد و پوالد هم مرد کله خراب و ب  یم  شنهادیپ

 .  دیرس  یبه نظر م نیی پا اریبس شنهاد یآن پ رفتنیپس امکان نپذ

پول حاضر به انجام هر   ی که برا  یخشم به سمت مرد طماع  با

 :دیبود، برگشت و غر ی کار

گفتم شر درست    ؟یزن   یم  ی چه زر   ی حواست هست که دار_

 !  دینکن جمش

  یو باعث شد چشمان هر دو   دی کوب   زیم  ی کف دستش را رو  پوالد

 آنها به سمتش بچرخد. 

  ی چ  نمیبذار بب  ؟ ی که اآلن رو مغز من راه نر  هینظرت چ  ل؟یسه_

 . گه یم

 مالقات لعنت فرستاد و سکوت کرد.    نیخشم به خودش بابت ا  با

 فت: را با زبانش تر کرد و گ شیلب ها دیجمش

 .  د یکن یخودتون معرف ی به عنوان بچه  دیاون پسر رو با_
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 شد.    رهیبه او خ یرا باال انداخت و پرسش شیابرو  پوالد

 مکث نکن و همه رو با هم بگو!   یچه طور ممکنه؟ ه_

 گفت:  دستانش را در هم گره کرد و دیجمش

  دایکن که اگه تا حاال گزارش پ  یاون پرورشگاه رو راض  ریمد_

هر   ایپول  شنهادینکنه. پ  کار رو نیبچه رو رد نکرده، ا نیشدن ا

کنه بده. اگر هم گزارش رو    شی تونه راض  یکه م  ی ا   گهید  زیچ

 دا یشده بوده و حاال پدر و مادرش پ  دهیرد کرده، بگه بچه دزد 

مه  شناسنا  هیفراموش شه و    دیبا اون بچه کال    ی شدن. شناسنامه  

 به اسم خودتون براش گرفته بشه. 

 زد و گفت:  ی پوزخند لیسه

تولد    یکار گواه  نیا  ی اومده. برا  ایماهه که به دن  کیاون بچه  _

 مهم تر از اون...  و دیالزم دار مارستانیاز ب

 ادامه داد:   تیجد و  دینشست و با تاک صاف

برا  قیبه تعو_ اگر   ی انداختن شناسنامه گرفتن  نوزاد ها جُرمه. 

 . شهیبره و اعالم کنه، براش مشکل ساز م

[۲۱.۱۲.۲۰ ۱۹:۰۰ ] 
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زد و به چشمان پوالد که با حرف    ی ا  رکانهیهم لبخند ز  دیجمش

 شد.  رهیبه فکر فرو رفته بود، خ  لیسه ی ها

  مینوزاد تازه متولد شده بزن   ی جا   می نتو  یماهه رو م  کینوزاد  _

 تولد...   یگواه ی و درباره 

 .  دیمقابلش کوب  زیم ی و انگشتش را رو دیچرخ  لیسمت سه به

  د یتولد رو با  یاومده باشه، گواه  ایخونه به دن   ی نوزاد تو  یوقت_

 نداره که!   یگواه ؟ی ریاز کجا بگ

 گفت:  یزد و به آرام ی شخندین پوالد

نبوده    مارستانیب  ی اومده و تو  ایخونه به دن  ی تو  کانین  یعنی_

 تولد داشته باشه.  یکه گواه

نمود و به عواقبش    نییرا باال و پا  یافتیاطالعات در  یکم  ل یسه

  ید یو نوزاد جد  شدیحذف م  ایدن  نیاز ا  دیبا  یاصل  کانیفکر کرد. ن

 شد.   یپوالد بود، متولد م  ی که نامش در شناسنامه 

که پوالد با ماهور بر    ی دیبود؛ اما با وجود بحث شد  یسخت  کار

راه حل استفاده کرده    نیسر ازدواج کرد، مطمئن بود که او از هم
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درست و حساب   ز یکند. همه چ  یازدواج را حذف م   ی   نهیو گز

 ماند.  یم  یرفت و تنها دو مورد باق یم  شیشده پ 

به جمش  نیا را  نگاهش  ها  دیبار  تا جواب سوال  را   شیدوخت 

 .  ردیبگ

  ره؟ یبچه اش شناسنامه بگ   ی برا   ی پوالد مجرده، چه طور  یوقت_

 مونه؟ یم یخال کانین  ی شناسنامه  ی اسم مادر تو

 دستانش را در هم قفل کرد و پاسخ داد: دیجمش

تا    شی سال پ  کیمال    خشیکه تار  میریگ  ینامه م  غهیص  کی_

سراغ دارم. راحت   ادیدار آشنا زباشه. محضر    گهید   ی دو سه هفته  

براش شناسنامه    دیتون   ی نامه م  غه یکنن. با ص  یبرامون جورش م 

و زن    کانیکه قراره نقش مادر ن  یتعهد از زن  هیو البته    د یریبگ

  ی که توش سرپرست  م یریگ  ی کنه، م  ی پارسا رو باز  ی آقا  ی ا  غهیص

پرورشگاه رو   ریبچه رو به طور کامل به شما بده. فقط شما مد

 .  دیرو به طور کامل به من بسپر شی و بق دی کن یراض

. انداختند و هر دو لبخند زدند   گرید  کیبه    ینگاه  لیو سه  پوالد

اما ارزشش را   د؛یرس   یکه مقابلشان بود، سخت به نظر م   یراه

 داشت.  
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 نگاه کرد و گفت:  دیبه جمش پوالد

 یها رو م  زیچ  ی   هیکنم و بق   یپرورشگاه رو من حل م  ریمد_

تو. تم به  انعام خوب  زیسپارم  تا  از دستمزدت   ریبه غ   یکار کن 

   م؟یکن دای که قراره کمکمون کنه رو از کجا پ  یبهت بدم. زن

 زد و پاسخ داد: ی لبخند دیجمش

پ_ ن   یم  دایخودم  قاط  ستیکنم. شما الزم    یاصال خودتون رو 

 .  دیرو مالقات کن  گهیالزم نشه هم د ی حت  دی. شاد یکن

 تش، ینشان دادن جد  ی با اخم سرش را تکان و داد و برا  پوالد

 گرفت.  دی انگشت اشاره اش را مقابل جمش

 یمن بشه، از چشم تو م  چیپاپ  ی انتخاب دقت کن. اگر کس  ی تو_

 . نمیب

نباش_ تود ینگران  من  ه  ی .  ماهرم.  زندگ  یب ی آس  چیکارم    ی به 

 .شهیوارد نم تون یو قبل نیروت
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اش را به پوالد دوخت    ینگران  ی ا یسبز غرق شده در در  چشمان

 و دستانش را در هم گره کرد.

  کانین  ی نکنه خانواده    ؟یچ  وفتهیب  یخطرناکه مگه نه؟ اگر اتفاق_

 بشن.  ادیپ

م  پوالد در  را  ماهور  سرد  لبخند    انیدستان  و  گرفت  دستانش 

 بر چهره اش نشاند.   یمسلط و مغرور

   ؟ی ماهور؟ بهم اعتماد دار  میمن ک _

 ...  یبهت اعتماد دارم؛ ول_

ناتوان بودند؛ پس خم شد و    کلمات انتقال احساسات پوالد  در 

ماهور که مقابلش نشسته بود، گذاشت    یشانیپ  ی را رو  ش یلب ها

 نگه داشت.    هیو چند ثان

اطم  ی معنا  ی شانیپ   ی   بوسه و  هم    نانیاعتماد  پوالد  و  داشت 

به درون   شیلب ها  قیحس ها را از طر   نیبوسه ا  نیناخودآگاه با ا

 .  ه بودماهور انتقال داد

ماهور دور کمر پوالد حلقه شد و او را به خود فشرد. پوالد    دستان

 داد.  یکس نم چیمال خودش بود و او را به ه



~ 878 ~ 
 

که به دست آورده بود،    یو آرامش  نانیبا وجود آن اطم  ش یها  لب

  یبا تمام قدرت پارچه    شیو انگشت ها  دیرس  یبه نظر م  زانیآو

 فشرد. یخود م انیکت پوالد را در م ی سورمه ا

که متوجه فشرده شدن لباسش در دستان ماهور شده بود،    پوالد

عقب برود تا علت    یرا برداشت و خواست کم  شی با تعجب لب ها

رفتار گنجشکش را بفهمد؛ اما ماهور اجازه نداد و صورتش را   نیا

 اش فشرد.  نهی به س

ه اش نشاند و دستش را  ندانستن بر چهر  ی به نشانه    یاخم  پوالد

ماهور حرکت داد. گنجشکش را چه شده    ی موها  ی رو  یبه آرام

 شد؟!  یخود را به او چسبانده و جدا نم نگونهیبود که ا

  ؟یچرا آروم ندار ؟یچته بچه قرت_

 ستبر پوالد نشاند و زمزمه کرد: ی  نهیس ی رو ینرم  ی  بوسه

تو_ من  اسم  دختر    اد؟ی  ینم  کانین  ی شناسنامه    ی چرا  کاش 

 بودم!  

دانست پوالد    ی خورد و نم  یغصه م  تشیجنس  ی برا  گنجشکش

دانست پوالد   ی. نمردیم  یبدنش م  ی تک به تک سلول ها  ی برا
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  دنش، یکند و با هر بار د  ی روح ماهور را پرستش م  ی قطره قطره  

 کند.    یالماس تراش خورده شکر م نیداشتن ا  ی خدا را برا

 دانست...  ینم زیچ چیه ماهور

[۲۲.۱۲.۲۰ ۱۹:۲۲ ] 

  ۳۱۳_پارت#

ماهور از آغوشش اقدام    دنیکش  رونیب  ی کرد و دوباره برا  یاخم

پوالد   ی   نهینمود؛ اما به باز هم مقاومت کرد و گونه اش را به س

 فشرد.

 .  ی نیخوام چشمام رو بب  ی. نممیحرف بزن  ی نجوریهم_

خشن تر از قبل دستش را درون مو    یو کم  دیکش  یق یعم  نفس 

 ماهور حرکت داد. ی ها

م  ی دار _ پرت  و  براآخه  یگ  یچرت    یخوا  ینم  نی هم  ی ؛ 

 . نمتی بب

ن_ پرت  و  استیچرت  نبود  الزم  بودم  دختر  اگر    ت یاذ  نقدری. 

 راحت تر بود.   زی. همه چمیبش

 .  د یکش یق یماهور چسباند و نفس عم ی اش را به مو ها ین یب
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 ...  ی گنجشک من. فقط ماهور ی ماهور تو_

 شده بود.   انیانسان ها ب  تیجنس ی و فرا نیریپوالد ش  ی  جمله

 ی پسر نبود و تنها ماهورِ پوالد بود. آنقدر دلش از خوش  ا یدختر    او

توانست تمام آن ها را در خود حل کند؛ اما  یپر شده بود که نم

 یجازه  دادند و ا  یافکار مسموم درون ذهنش همچنان جوالن م

  ی کرده بود را به او نم  جادیکه پوالد ا   یلذت بردن از حال خوش

 دادند.

 . یکن غهیص رو گهیدختر د هیاگر دختر بودم، الزم نبود _

ب  بعد و   انیاز  پوالد جمع شد  آغوش  ناخودآگاه در  جمله اش، 

  د یفهم  ی خودش هم نم  یرا در کمرش فرو کرد. حت  ش یناخن ها

  ی دانست که حت  یرا م  نیخواهد. فقط ا  یو چه م  ستیدردش چ

د شخص  نام  آمدن  است.    ی گریاز  متنفر  هم  پوالد  کنار  در 

 :دانگشتانش را محکم تر به کمر پوالد فشرد و زمزمه کر

نزد  ینم  ی! اگر دختر بودم، کسیمال من   تو_  ک یتونست بهت 

 بشه.  

ماهور    یپوست  ریو حسادت ز  ت یکه اکنون متوجه حساس  پوالد

دستش را دور کمر ماهور محکم کرد تا همانطور   کیشده بود،  
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را   گرشیخواهد بدنش به پوالد فشرده شود و دست د  یکه او م

ماهور مشت کرد تا تمام وجود ماهور را به خود    ی مو ها  انیم

 متصل کند.  

جرأت    ی. ک دمی وجودم رو بهت م  ی قبال هم گفته بودم که همه  _

 بشه؟ کیداره به من نزد

[۲۳.۱۲.۲۰ ۱۳:۳۳ ] 

 ۳۱4_پارت#

  ی ک ینزد  ی و با خود فکر کرد که پوالد اجازه    دیکش  یق یعم  نفس 

ه به  را  ر  چیبه خودش  هم  باز  اما  داد؛  نخواهد    یها  شهیکس 

 داد.  یفشرد و آزار م یمحکم و قدرتمند حسادت قلبش را م

  غه ین دختر صتو با او   ی شه من به جا  ی اصال م  ؟ یتا ابد مال من_

 کنم؟  یمعرف کانیکنم و خودم رو به عنوان پدر ن

سبک   ی حرف ها  نقدر یکتک مفصل به او بزند تا ا  کیبود    حقش

   اورد؟یسرانه به زبان ن

از    ی زیر  شگونیماهور محکم تر کرد و ن  ی را دور موها  مشتش

 پوست کمرش گرفت.  
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جا  رمیبگ_ م   یی تا  د  ی خور  یکه  حاال   ی خوا  ی م  گهی بزنمت؟ 

 برام؟  ی کن  غهیدختر ص

 یتا اوج خشم و ناراحت  دیبه کمر پوالد کوب  یحرص و بغض مشت  با

 اش را نشان دهد.  

 .  یکار رو بکن نیهم ی خوا یخودت هم م ؟یخودت چ_

بده کس_ اخالقم  نم  یمن  نزد  ی تخم  بهم  ول  کیکنه  تو   یشه 

 دختر عاشقت بشه.   هیکم مونده که  نم یبازه. هم شت یهمش ن

  ش یمو ها  ی رو  یمحکم  ی زد و بوسه    ی هور لبخندسکوت ما  با

 نشاند.  

 یم  ی چه طور  ،یزن  ینق م  ی کاغذ دار   کهیت  نی آخه تو که سر ا _

  ؟ی ایبا ازدواج من کنار ب یخواست

به    یاخم با  و  پ   ادیکرد  حماقتش،  رو  ی شانیآوردن  را    یاش 

 .  دییپوالد سا راهنیپ

به  _ رو  ه ارین  ادمیحماقتم  نم  چی.  تصور  که    ی وقت   هیکردم 

مثل به خطر    یکنم. حس  داینسبت بهت پ  یبیحس عج  نیهمچ

جا و  قلمرو  حسگاهمیافتادن  دزد  ی.  کس  دهیمثل  که   یشدن 
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 کیکه بهت نزد  یمثل دور کردن هر کس  یعاشقش شدم. حس

 شه.    یم

  ر ی شود و او را هم اس  ریخواست به دست ماهور اس  ی دلش م  پوالد

غ و  با جنون  ا  یم   بیترک  رتیکند. عشقشان داشت  و   ن یشد 

 یم  شهیتر از هم  رینظیمعجون عشقشان را ب  د، یجد  ی طعم ها

 کرد. 

لبش مانده بود، گونه اش   ی همان لبخند که هنوز هم گوشه    با

 ماهور گذاشت و زمزمه کرد:  ی مو ها ی را رو

اس  نیا_ با خ  ریمرد  ماهور.  توئه  از ورود عضو   الیدست  راحت 

با دختره    شهیکه م   ییتا جا  دمی خانوادمون لذت ببر. قول م   دیجد

و حت نکنم  نظرت   یمالقات  باشه.  تو  در حضور  کردم،  هم  اگر 

  ه؟یچ

زد. پوالدش    ینبض م   ی شاد  تمیآرام شده بود و قلبش با ر  حاال 

  ی به او برسد. لبخند  یگذاشت دست کس  یکرده بود و نم  ریرا اس

محکم و قدرتمند قلب    ی طور که گوشش را به تپش هازد و همان

 پوالد سپرده بود، گفت: 

 . هیعال_
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[۲۳.۱۲.۲۰ ۱۳:۳۳ ] 

 ۳۱5_پارت#

را    فشیدر کالس درس، ک  یطوالن  ی از گوش کردن ها  خسته

  ی با ماهور به مدرسه م   یبرداشت و از مدرسه خارج شد. در کودک

 س ینداشتند که بتوانند از سرو  یاسب من  ی رفت؛ چرا که وضع مال

برا همه   ی مدارس استفاده کنند و اکنون هم که حقوق ماهور 

نداشت    سیسرو  بابه رفت و آمد    ی بود؛ خودش عالقه ا  یکاف  زیچ

از درک    ی هم گوشه ا  نیا  دیداد. شا  یم  حیرفتن را ترج  ییو تنها

نم  ار یمه  ی باال  دلش  که  ها  ی بود  پول  برادر   ییخواست  که 

 یضرور   ریغ  ی ها   زیآورد را خرج چ  یبدست م  یبه سخت   ضشیمر

 کند.  

 دوستانش زد و گفت:  ی برا یسوت

 .  سمی اتوبوس منتظرتونم. حال ندارم وا ستگاهیمن تو ا_

  ی نیبوق ماش   ی آن ها، شروع به حرکت کرد؛ اما صدا  دییاز تأ  بعد

 توجه اش را جلب نمود. 

 ار؟ یمه ؟یه_
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 شد.   کینزد  نشی تعجب به احسان نگاه کرد و به ماش با

    ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 زد و گفت:  ی لبخند احسان

   ؟ی . مگه تو ادب نداراول سالم کن بچه_

ژل خورده و مرتبش نگاه    ی زد و با تمسخر به مو ها  ی پوزخند

 کرد. 

   نجا؟یا ی سالم. چه مرگته که اومد میریگ_

با جد  لبخندش و  مغرور   تیجمع شد  و  دراز  زبان  پسر  آن  به 

 شد.   رهیخ

با کس  نیا_ برسونتت خونه درست    یرفتار  تا  اومده دنبالت  که 

 .  ست ین

 و گفت:  دیاحسان کوب نی سقف ماش ی دستش را رو کف

 . ست ین یبه همراه ی ازی. ن شرت رو کم کن_

انجام داده    اریاش را قبل از صدا کردن مه  یکه کار اصل  احسان

 شد.  رهیو گستاخش خ یزد و به چشمان وحش ی بود، پوزخند
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 .  نمتی ب یبه درک. تو خونه اتون م_

  شخند یگاز گذاشت و با ن  ی را رو  شیجمله اش، پا  انیاز پا  بعد

 زمزمه کرد: 

 شروع شد ماهور...  ی باز_

[۲4.۱۲.۲۰ ۲۱:۰۲ ] 

 ۳۱۶_پارت#

بود که دفتر   یی راهرو  ی کرد که در انتها  یکار م  یدر اتاق  حاال 

 . در آن جا قرار داشت زیپوالد ن

امروز را    ی حساب ها  گریبار د  کیحساب را برداشت تا    نی ماش

توجه اش را به خود جلب    لش،یاعالن موبا  ی چک کند؛ اما صدا

 حساب را کنار گذاشت و تلفن همراهش را برداشت.    ن یکرد. ماش 

پ  با ا  م،ایباز کردن   نیچشمانش گشاد و دستانش خشک شد. 

 باشد، مگر نه؟    قتی توانست حق یعکس نم

  شیبرا  ی امیبه عکس انداخت که همان موقع پ  ینگاه  گرید  بار

 ارسال شد.  
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جور تو رو بکشه.   دیداداشت با  ، یگفته بودم که اگر با من نباش _

جالب    دیبا  اری. رام کردن مه ادیصورتش خوشم م   یاز حالت وحش

 باشه ماهور!   

 کرد؟  ی چه م  اریمه ی مدرسه  ی . او جلودیلرز ی م بدنش

تنش کجا    ی کرده و با خود برده باشد. پاره    هوشیاو را هم ب  نکند

 بود؟ 

 دو کلمه نوشت و ارسال کرد. ی سخت به

   ام؟یکجا ب_

شده    رهیدر عکس خ  اریمه  ی خسته    ی که به چهره    همانطور

 :  د ی لب نال ریبود، ز

 کشمت!   ی کشمت احسان...م یم_

 برو خونتون و منتظرم باش!  _

چه طور در را باز کرد و    دینفهم  یسرعت از جا برخاست. حت  به

 انداخت.   رونیخودش را از اتاق ب

که خودش در گذشته   ییها  زیچ  ی درباره    اریمه  ی تجربه    فکر

 کرد.  ی بود، تمام بدنش را سِر م دهیچش
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خارج    بش یقرص از ج  کیتپش نا منظم و محکم قلبش،    ن یاول  با

و قدرت    رویمقابله با احسان به ن  ی کرد و در دهان گذاشت. برا

  ریگ  نیقرص را نخورد، زم  نیداشت و مطمئن بود که اگر ا  ازین

زمان    قهیحجم از استرس و اضطراب تنها چند دق  نیشدنش با ا

 برد.  یم

بود    اری تماس گرفتن با مهاز مقابل رکسانا رد شد، در حال    یوقت

 شد.  ینگران او نم ی و متوجه صدا

 ؟ یه ؟ی ر یماهور؟ کجا م_

[۲4.۱۲.۲۰ ۲۱:۰۲ ] 

 ۳۱۷_پارت#

 یرا به گوشش چسبانده بود، انگشتش را رو یکه گوش  همانطور

 .  دی ایباال ب ی فشرد تا به طبقه  یآسانسور م ی دکمه 

را   ار یاپراتور که خاموش بودن تلفن همراه مه  ی صدا  دنی شن  با

 ی اضطرار  ی داد، وقت را تلف نکرد و خودش را به پله ها  یخبر م

 رساند.   
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کرد،   یحرکات ماهور را دنبال م   یکه تمام مدت با نگران  رکسانا

  کیکه دور    ی توجه به چند مرد  ی به سمت دفتر پوالد رفت و ب

نشسته    ل یو سه  مانیکنار ابه پوالد که    ینشسته بودند، نگاه  زیم

 بود، انداخت. 

ب  شیپ  یمشکل  ه یپارسا؟    ی آقا_   د یایاومده. ممکنه چند لحظه 

  رون؟یب

م  یخودکار  پوالد دستش  درون  رو   یکه  را   زیم  ی چرخاند 

 گذاشت و گفت: 

 شه بعد جلسه؟  یواجبه؟ نم_

 دیفهم  مان یدرون چشمش را تنها ا  یعاجز رکسانا و حرف ها  نگاه

 کرد و گفت:  کی و درک کرد. سرش را به گوش پوالد نزد

 . می. ما مراقب اوضاع هست گهیم  یچ نی برو بب_

با    ن،یاز حاضر  یهم سرش را تکان داد و بعد از عذرخواه  پوالد

 رکسانا از اتاق خارج شد.  

اتفاق افتاده    یت یاهم  یو ب  ی ضرور  ریغ  ی کرد مسئله    یم  فکر

پوالد، ماهور بود که چند    ی برا  ا یدن  زیچ  نیباشد چرا که مهم تر
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انجام حساب    قهیدق او را که در حال  از شروع جلسه اش  قبل 

  ی باز  جیگ  دنیاتاقش تماشا کرده و با د  نیپاساژ بود، از دورب  ی ها

اما حرف ه  شیها بود؛  بد   ی البخند زده  مورد حال  رکسانا در 

و قرص بلع   که  یماهور  فرا  دهیبدون آب  و    ی بود،  تصورات خام 

 ترساند.  ی ساده لوحانه اش بود و او را در حد مرگ م

 اآلن کجاست؟ _

 اشاره کرد و پاسخ داد: ی اضطرار ی با اضطراب به پله ها رکسانا

 جا رفت.  نیاز ا_

به طبقه    ینگاه اکنون  بود    دهیخودشان رس  ی به آسانسور که 

 . دیانداخت؛ اما سوار نشد و به سمت پله ها دو

ب  اگر م  نیدر  بد  حالش  ها  یراه  حرف  از  چه؟  رکسانا    ی شد 

بوده و با قرص   کینزد  یقلب  ی به حمله    بایبود که تقر  دهیفهم

  ی آن را آرام کرده است؛ اما نگران بود که نکند در راه پله ها اتفاق

از او   ی کرد تا اثر  ی؛ پس با عجله پله ها را ط افتاده باشد  شیبرا

 ماهور قبل از او شرکت را ترک کرده بود. یول ابد؛یب

[۲5.۱۲.۲۰ ۲۱:۲۰ ] 
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 ۳۱۸_پارت#

که در   ی ابانی. خزد   رونیشد و از شرکت ب  نش ی سوار ماش  عیسر

م  ی خانه    ریمس متر  با چشمانش  را  بود  ا   ی ماهور  در   نیکرد. 

کرده باشد؛    یرا ط   ی ادیز  ریفرصت کم مطمئنا نتوانسته است مس

 کرد.   یاطراف را جست و جو م نی هم دیپس با

ماهور که در حال    صیبه سر چهار راه انداخت و با تشخ  ی نگاه

 .دیشد و به سمتش دو ادهیپ  نیبود، از ماش ی گرفتن تاکس

 ماهور؟_

تا از حضورش مطمئن    دیپوالد به پشت چرخ  ی صدا  دنیشن  با

 ی اما صدا  د؛یترس  ی م  دنیو به موقع نرس  دنیجنب  ری. از دشود

 پوالد نفس حبس شده اش را آزاد کرد. 

از درد    ی اد یمنقطع و لرزان بود و با هر دم، حجم ز  شیها  نفس

 . دیچیپ ی اش م نهیدر س

 بلند به سمتش رفت و دستانش را گرفت.    ی قدم ها با

 ... اریمنو برسون خونه. مه _
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مکث    ینفسش تنگ شد و کم  اد،یز  جانیو ه  دنیخاطر دو  به

 شد و ادامه داد:  رهیپوالد خ یکرد. به چشمان نگران و عصب

 کنم.  دای پ  دیرو با اریمه_

کردن و آزار رساندن   ی بار فقط قلب ماهور نبود که قصد باز  نیا

بلکه س پا  ی   نهی داشت؛  و  باال  با شدت  هم  شد.    یم  نییپوالد 

ماهور افتاده باشد، تمام بدنش    ی که ممکن بود برا  یاسترس اتفاق

 ی نفس ها  د،ی د  یرا سر کرده بود و حاال که او را مقابل خود م

 . د یکش یم ی و آسوده تر عیسر

 کجاست؟    اریشده؟ مگه مه یچ_

که از آزار   ی ری بغض سرش را به دو طرف تکان داد و تمام تصاو  با

م  یجنس  ی ها تکرار  مغزش  در  کوله   یاحسان  را همچون  شد 

از غم در چشمانش جمع کرد و با نگاه به چشمان معشوقش   ی بار

 رساند. 

عج   شیزی چ  دینبا  اریمه_ من  مثل  که  اون  غر  بیبشه.   بیو 

 گناهه...  ی. اون بست ین

ا  یبرا  یاتفاق  چه که  بود  افتاده  و    نینچنیگنجشکش  شکسته 

با روح حساس و شکننده    یچه کس  د؟یرس  یبه نظر م   دهیترس
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  ست؛ینست اکنون زمان سوال و جواب ندا  یکرده بود؟ م  ی اش باز

 داد و گفت:  یپس دستان ماهور را فشار اندک

 .دمی . من قول موفتهی ینم اریمه ی برا  یاتفاق چیه_

 ماند، مگر نه؟    ینم یباق  یترس ی قول داده بود؛ پس جا پوالد

 .  نم یرو بب  اریخوام مه یخونمون. م  میبر_

 .زمیعز میر یم_

[۲۶.۱۲.۲۰ ۱۲:۰۱ ] 

 ۳۱۹_پارت#

د  ی طوالن  ریمس با  پوالد  اما  چشمان   ی قرار  یب  دنیبود؛  و  ها 

در هوا پرواز کرد تا هر چه زودتر او را به   بایهراسان ماهور، تقر

 برساند.    اریمه خانه و

 یکه جلو  یرنگ  د یسف  ی ایزانت  دنیبا د  دند،یبه آن جا رس  یوقت

 .  صورتش نشست ی رو یقیدر پارک شده بود، اخم عم

  ده یدانست که کجا آن را د  یآشنا بود؛ اما نم  شیبرا  نی ماش  نیا

 است.  



~ 894 ~ 
 

دستانش، چند مشت محکم به    یتوجه به لرزش عصب  یب  ماهور

کوب و    دیدر  روحش سرگردان  و  آنقدر ذهن  کنند.  باز  را  در  تا 

نم  شانیپر که  ز  یبود  از  که  کند  درک  بلبلتوانست    ینگ 

  ی خانه استفاده کند و حت  یخبر رساندن به اهال  ی برا  یشگیهم

 ی ازیو ن  داردقرار    بش یخانه در ج  ی ها  دیفراموش کرده بود که کل 

 .  ستیمقابلش ن  یبه در آهن دن یبه مشت کوب 

کرد تا علت حال بد ماهور را   ی م  یدر سکوت او را همراه  پوالد

ثان  آرام  هی بفهمد. چند  به  در  و چهره    یبعد  طلبکار   ی باز شد 

 مقابل صورتشان ظاهر شد.    اریمه

 ست که...  لهیمگه طو_

و سالم مقابلش    حیتوانست باور کند که برادرش صح  ینم  ماهور

  ر ی حالت غ  دنیکه با د  اریقرار گرفته است. دستش را به سمت مه 

راستش را لمس   ی ور خشکش زده بود، برد و گونه  ماه  یعیطب

 کرد.

   ار؟یمه_

پوالد خ  با به  و عجز  بگو  رهیبهت  او  تا  اتفاق  دیشد    یبرا  یچه 

و   قیاش افتاده است؛ اما او با اخم عم  یزندگ   یشگ یهم  بان یپشت
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سرش را به دو طرف تکان داد تا نشان دهد که از همه    ینیغمگ

سبز و براق   ی اطالع است؛ پس چشمانش را به دو گو   ی ب  زیچ

 چشمان ماهور دوخت و گفت: 

 شده داداش؟   یچ ار؟یجان مه_

 مگه نه؟  ،یخوب_

 ی زیاشاره کرد که چ  یبپرسد که پوالد به آرام  یسوال  خواست

 داد:زد و پاسخ  ی لبخند یپس به سخت د؛ینگو

  نجا، یحرومزاده اومده ا  نیگشنمه؛ اما چون ا  یل یخوبم فقط خ_

 . میغذا بخور م یتون ینم

 : د یبا اخم جلو رفت و پرس پوالد

 ه؟یحرومزاده ک_

[۲۶.۱۲.۲۰ ۱۷:4۱ ] 

 ۳۲۰_پارت#

 به چشمانش داد و زمزمه کرد: یچرخش اریمه

 . ست نجایاحسان ا _
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خود را جمع   یکرده بود، کم  دای را سالم پ   اریکه اکنون مه  ماهور

 شان یبرا  ی شد. معلوم نبود چه نقشه ا  اطیو جور کرد و وارد ح

 آمده است.   نجایانجام آن به ا ی که برا  دهیکش

بود. احتماال از آمدن   ده یحاال علت حال بد ماهور را فهم  پوالد

که مبادا او را  نگران شده بود    ار یمه  ی احسان با خبر شده و برا

 قرار دهد.  تیهم مورد آزار و اذ

توجه   یکه وارد سالن شوند، دست ماهور را گرفت و ب   نیاز ا  قبل

 گفت:  اریبه چشمان متعجب مه 

 رو بده.     ت یگوش_

 : دیکبود نال ی همان حال بد و لب ها با

آروم باشه   زیهمه چ   دیمامانم با  ی . اآلن جلو شیخوام بفهم  ینم_

 پوالد. 

ماهور را در مشتش جمع کرد و دست   ی   قهی  انیخشم و طغ  با

 .  کند  دایرا پ یفرو کرد تا گوش بشیآزادش را در ج

 ماهور. آروم باش!  یکش یمنو م ی لرزن. دار یلبات دارن م_

 من خوبم.  _
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مامانت آبرو   ی ساکت باش تا بتونم خودم رو کنترل کنم و جلو_

 دار باشم.  

پ   از  گوش  دایبعد  چشم    ، یکردن  ماهور  به  و  کرد  وارد  را  رمز 

 دوخت. 

 کجاست؟  _

 واتس اپ.  _

شد که در آن گنجشکش را با   ینکرد و وارد صفحه چت  درنگ

 کرده بودند.    دیبرادرش تهد

که از ماهورش با هم بودن خواسته شده    ی جمله ا  ی رو  چشمانش

و گردنش    ین شا یپ  ی که رگ ها  د ینکش  یو طول  دیبود، قفل گرد

 پوستش برجسته شد.   ی ورم کرد و رو 

  ج یگ   یآن ها کم  ی که از رفتار ها  اریسرش را باال آورد، مه  یوقت

 شده بود، با وحشت زمزمه کرد: 

 .  ستیحالش خوب ن_
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  یزد مثل آن روز  یحدس م  یدانست و حت   یرا م  نیهم ا  ماهور

داده بود، رگ چشمانش طاقت    ر یبه ماهور گ  یکه در استخر، کس

 کند.   جادیچشمانش ا ی دیدر سف ینیخون ی ایاز کف بدهد و در

 پوالد؟  _

تنش مرتب کرد و با همان صورت وحشتناک وارد   ی را رو کتش

 سالن خانه شد.  

 داخل.  میبر_

[۲۷.۱۲.۲۰ ۱۲:۲۱ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۲۱_پارت#

ر که با ماهرخ حرف  نشسته بود و همانطو ی مبل تک نفره ا ی رو

 کند.   یرا با چاقو پوست م  یزد، پرتقال بزرگ یم

که من باهاتون حساب کردم، فقط به خاطر شما    ی متیق  ییزندا_

 . دیارز یم  شتریخونه ب  نیبود. ا ییو دا

 یشده بود، خواست حرف  یاحسان عصب  ی که از حرف ها  ماهرخ

 در سالن پخش شد.    ی زمخت و مردانه ا  ی بزند که قبل از او صدا
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 لمیوک  ی محضر  ی سند زدن و کار ها  ی برا  ادمهیآخه    ؟یمطمئن_

که    ادمهی. اتفاقا  رهیازت امضا بگ   مارستانیب  ی تو  ادیمجبور شد ب 

رد    نتونیحرف ها هم ب  ی سر  هینبود و    شت یکس پ  چیاون روز ه

 و بدل شده بود.  

احسان،    یورت عصبماهرخ و ص  ی بهت زده    ی توجه به چهره    یب

دست ماهور،    دنیبزرگ نشست و با کش  ی مبل سه نفره    کی  ی رو

 او را هم کنار خود نشاند.  

احسان لذت برده بود، دلش   ی سرخ شده    ی که از چهره    اریمه

بگ  یم ببوسد؛ چرا که    ردیخواست پوالد را در آغوش  و محکم 

ها  تنها    ی اکنون حرف  و  بود  تمام شده  فروشانه اش   کیفخر 

خواست کنار    یداشت. دلش م  انیسکوت لذت بخش در فضا جر

 ی ریت  شیمرد حرف ها  نیکرد ا  ی پوالد باشد؛ چرا که حس م

داد    یم  حیرود؛ پس ترج  یاحسان را نشانه م  ی   نهیاست که س

پوالد نشست و با پوزخند به چشمان    گریدر کنارش باشد. سمت د

 شد.   رهیاحسان خ ی  شده زیر

اول  ی قیدم عم  پوالد  راهن یپ  ی دکمه    نیگرفت و همانطور که 

 کرد، ادامه داد: یمردانه اش را باز م
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 . ی داد شنهادی پ ی تر نییپا متیدفعه ق کیکه  بهیعج یلیخ_

بود. او داشت به کتک   دهیمنظور پوالد را فهم  یبه راحت  احسان

باز هم    دیبا  یعنی  نیکرد و ا  یخوردن وحشتناک احسان اشاره م

 نیفرق کرده بود و ا  زیبار همه چ  نیمنتظر آن اتفاق باشد؛ اما ا

 کرد.  یم ی احسان بود که داشت باز

ا  راتیبه خاطر زنده موندنم خ_ ن  نیکردم. آخه    ازمندیخانواده 

ترج و  ا  حیبودن  خ  ینطوریدادم  قاز  پس  کنم؛  تشکر    مت یدا 

 دادم.   شنهادیپ ی کمتر

رو  ار یمه را  و   ی ناخواسته دستش  احسان گذاشت  نقطه ضعف 

 تمام وجودش را آتش زد. 

بلند شو  ی چقدر هم که سالم شد_ اوج    هی.  تا  برو  راه  قدم  دو 

 . مین یرو بب تی سالمت

[۲۷.۱۲.۲۰ ۱۲:۲۳ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۲۲_پارت#
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  اریبود، مه  ی و منزجر کننده ا   ف یچقدر هم که احسان آدم کث  هر

  ه ینظر  نیکند و ا  ریتحق  نگونهیحق نداشت مهمان خانه اش را ا

 منحصر به فرد ماهرخ بود.    ی 

 انداخت و گفت:  اری به مه ی ا  رهیو خ زیت نگاه 

 بزرگتر داره.   نجایا_

  ی تیشد و در اوج نا رضا  رهیبا حرص به چشمان مادرش خ  اریمه

 زمزمه کرد: 

 . دیببخش_

برداشت و به پوالد دوخت. حاال متوجه   ارینگاهش را از مه  احسان

مدت    نیکه در تمام ا  ی زیخانواده شده بود. چ  نی ارتباط پوالد با ا

خودش و سروش مجهول بود را از دست ماهور که در دست    ی برا

رابطه   کیاهور وارد  بود. پوالد و م  دهیشد، فهم  یپوالد فشرده م

و بهتر   رییتغ یبا اندک  شانینقشه ها حاال  یعنی نیشده بودند و ا

 رفت.      یم ش یاز قبل پ

ماهور دوخت و زمزمه    ی و آشفته    شانیرا به صورت پر  چشمانش

 کرد:
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 از ما؟   ی کرد غیسالم رو هم در هی یماهور؟ حت ی چطور تو_

از   نشانیبا سرزنش به هر سه پسرش که اتفاقا بزرگ تر  ماهرخ

شد و بعد به سمت    رهیپروا تر بود، خ  یهمه کله خراب تر و ب

 . دیاحسان چرخ

 . نجایا ی ای ب یاز حضورت. آخه عادت نداشت میتعجب کرد  کمی_

 و گفت:  دی لبخند به سمت ماهرخ چرخ با

 .  دینداشته باش  ی موقع کم و کسر هیبزنم.  ی سر هیگفتم _

 را صاف کرد تا توجه همه را به خود جلب کند.   شیگلو ماهور

که دست از سرمون   هی. نظرت چده یبه ما رس  شه یلطف تو هم_

    نجا؟یا ی ای ن گهیو د ی بردار

 رفته؟  ادتیمن قبال حرف هام رو بهت گفتم. نکنه _

 م یخوب نبود و ضعف جسم و روحش قدرت تفکر و تصم  حالش

اش را در    قهیبرداشت و    زیرا از او گرفته بود. به سمتش خ  ی ریگ

 . زدیتا احسان از جا برخ دیکش مشتش جمع کرد و

 . نجس وونیح ریمن فاصله بگ  ی . از خانواده نجایا این_
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  یباعث نگران   نیکرد که ا  ی م  انی بلند و لرزان ب   ییرا با صدا  کلمات

ه ماهور  تحق  ی کس  لیدل   یب   چگاه یماهرخ شد.  کرد؛   ینم  ریرا 

  یو ب   نیبه فرزند مت   یشیمار خوش خط و خال ن   نیپس حتما ا

 آزارش زده بود. 

 چه خبره؟! نجایبه من بگه ا یکی_

[۲۸.۱۲.۲۰ ۱4:۳۸ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۲۳_پارت#

کوچک ماهور   ی مشت ها  ی زد و دستش را رو  یپوزخند  احسان

 دا یکه اثرات درد در صورتش هو ییقرار داد و محکم فشرد تا جا

و مبهوتش    جیو به صورت گ   دیشود؛ سپس به سمت ماهرخ چرخ

 شد.   رهیخ

 . جواب لطف من کتک خوردنه؟ ییبود زندا د یجد گهید نیا_

داشت،   رانگرشیدر کنترل کردن خشم و  یکه تا کنون سع  پوالد

طاقت از کف داد و به سمت احسان رفت. دستانش را دور گردنش 

خر خر احسان همه را وحشت    ی حلقه کرد و محکم فشرد. صدا
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آمده و با چشمان   رونیآسا هم از اتاقش ب   یزده کرده بود. حت

 کرد.  یدرشت شده به آن ها نگاه م 

 ی . دفعه  ی ریبم  دیبا  گهیز د. امروی شکنم عوض  ی گردنت رو م_

 . یذارم فرار کن یبار نم نیا  یول ی کرد دای قبل نجات پ

به چشمان   انش،یدر م  یکیو    دهیبر  ی نفس ها  نیدر ب  احسان

 ی توجه به حضور خانواده    یشد و ب  رهیپوالد خ  یسرخ و عصب

  یخاطرات او را با همان صدا  نی ماهور در آن سالن، وحشتناک تر

 کرد.  انیب  فش یضع

 تو  ؟ی کرد کجا بود  ی دست من حال م  ریکه ماهور ز  یاون وقت_

 ی سرت م  ی من رو رو  ی ته مونده    ی که دار یهست  یمرد بدبخت

 !  ی دیجر م قه یو براش   ی ذار

در   ین یسهمگ  اد یفر  هیبا وجود ولوم کم و خفه بودن، شب  شیصدا

م همه  ثان ک   ی طور  دیچیپ  یگوش  چند  سکوت    هیه  در  سالن 

بود که    ییو لرزان تنها آوا  قیعم  ی . نفس هافرو رفت  ینیسنگ 

 د ید  یشده م  ران یرا و   شیای. ماهرخ تمام دندیرس  یبه گوش ها م

با  یحس م   اریو مه با چاقو تکه تکه کرده و    دیکرد  احسان را 

قتل به اصطالح    کی  ی پودر کند. نقشه ها  دیرا در اس  شیقطعه ها
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اجازه    دیچرخ  یدر ذهنش م  زیتم به خودش  فکر کردن   ی تا 

 که احتماال در گذشته افتاده است را ندهد.     یاتفاقات ی درباره 

دانست که گنجشکش را آزار  یاز آتش بود. م  ی اما گلوله ا  پوالد

رفته است. اصال    ش یدانست تا کجا پ  ی نم  چگاهی داده است؛ اما ه

اگر بر خالف خواسته اش او را لمس کرده    یمگر مهم بود؟ حت

ماهور   ی   هیکردن روان و روح  ضیمر  ی موضوع برا  نیباشد هم ا

 بوده است.  یکاف

[۲۸.۱۲.۲۰ ۱4:4۱ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۲4_پارت#

 ریاش را حق  ی. تمام مردانگدید  یشده م  رانیرا و  رتشیغ  پوالد

پوالد با   رتیچه بود؟ غ  رتیاما غ  افت؛ی  یجمع م  نیشده در ا

ماهور از شدت درد قلبش له شده بود نه با تصور    ی ناله ها  ی صدا

  یی دست دوم بودنش! خداوندا گنجشکش در گذشته چه درد ها

 یم  ریماهورش را تحق  یتمرد با چه جرأ  نیرا تحمل کرده بود؟ ا 

 کرد؟ 
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  ی به چشمان پوالد که حاال شکسته و خسته به نظر م  احسان

که به خاطر لمس شدن دست معشوقه    ی شد. مرد  ره یخ  د،یرس

ماهور    ی گذشته    دنیاش عکس العمل نشان داده بود، حاال با فهم

  ی م   شی پ  یداشت به خوب  زیو روابطشان چه خواهد کرد؟ همه چ

ماهور   ارزش بودن  یزد، پوالد به ب  یرفت و همانطور که حدس م

که با آن   ییلحظه ورق برگشت و چاقو  کیبرده بود؛ اما در    یپ

  غه یشاهرگش نشست و ت ی در حال پرتقال پوست کندن بود، رو

 پوست پرتقال، پوست گردن احسان را خراش داد.  ی اش به جا

زر اضافه نزده. بگو گوش    نجایا   یکس  و   دمیبگو من اشتباه شن_

 نکرده!    نیتوه زشیعز به  یو کس دهی پوالد اشتباه شن ی ها

نگران   ماهرخ پوالد   ی با  دست  از  را  چاقور  تا  رفت  سمتشان  به 

  یهمه محسوب م  ی برا  یبلندش هشدار بزرگ  ی اما عربده    رد؛یبگ

 شد.  

 کنم.  یجلو، وگرنه سقطش م  ادین یکس_

غرق شده   ی فشرد و با چشم ها  یقلبش م  ی دستش را رو  ماهور

گردن احسان روان    ی از خون که رو   یکوچک  ی در اشک به جو 

کرد. حقش بود، مگر نه؟ پوالد چه؟ اگر آن خون   ی بود، نگاه م
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اش   نده یآ  د،یکش   ی م  رونیاحسان ب  ی و نجس را از رگ ها  فیکث

کلفت و   ی دور مچ ها  ی تصور دستبند ها فلز  یشد؟ حت  یچه م

 .  دیرس  یماهور مرگ آور به نظر م  ی مردانه اش هم برا

از   یکرد؛ اما حت  یخود احساس م  یکیر نزدمرگ را د  احسان

م   کیکردن    ان یب هم  به    د؛ یترس  یکلمه  کامال  چاقو  که  چرا 

  شیکلمه و جلو آمدن گلو  کیکردن    انیگردنش فشرده شده و ب

 بود.   یشدن شاهرگش کاف دهیبر ی هم برا

خاص   ی خونسرد  دنیمسلط بود. همه با شن  پوالد محکم و  ی صدا

که در رفتار و لحنش بروز کرده بود، نگران بودند؛    ی و ترسناک

  ی کرد هم کم  یکه تا کنون با لذت به آن ها نگاه م  اریمه   یحت

 بود.     دهیترس

 گفت؟ یبهت چ مارستانیاومد ب لمیوک یوقت_

[۲۹.۱۲.۲۰ ۱۱:5۱ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۲5_پارت#
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شد و سکوت کرد که    رهیزرد شده به پوالد خ  ی با چهره    احسان

بگ  یباعث شد چاقو کم بار د  ردیاز گردنش فاصله    گر یو پوالد 

 . وع به حرف زدن کند شر

 یچ  یبش  کیبه ماهور نزد  گهی بار د   هیبهت گفته بود که اگر  _

 شه؟ هان؟   یم

مرد  احسان بود.  باخته  را  خودش  م  ی کامال  گمان  کرد   یکه 

ند، اکنون مقابلش  و ترک کردن ماهور آرام ک  ریخشمش را با تحق 

کرد.    یم  ی آور  ادی  شیگذشته را برا  ی ها  دیبود و تهد  ستادهیا

  ضیتعو  ی که مادرش برا  ی داشت. روز  ادیآن روز را هنوز هم به  

ورود آن   یبود. حت  نهابه خانه رفته بود و احسان ت  شیلباس ها

را    ی مرد کت و شلوار پوش او  برگه مقابلش گذاشته و  که چند 

  یداشت. جمله    ادین ها کرده بود را هم به  آ  ی مجبور به امضا

خفه شده   ی آخرش در مغر احسان تکرار شد و ناخودآگاه با صدا

 کرد.  لیتک تک کلمات سه ی شروع به زمزمه   یو گنگ

 .   یکن  یآدما رو خراب م یگفت راحت زندگ_

 تر آورد.  نییپا یزد و چاقو را کم ی لبخند محو پوالد
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من نشسته    نی که تو ماش  یو کس  ی اون موقع فقط جرئت کرد_

  ی راست م   هیاآلن حساب کارت فرق داره.    یول  ؛ی دیبود رو دزد

قراره چه   یدون  یولت کردم؟ نم  ی فرسمت قبرستون. فکر کرد

 ! ی رو پس بد ی که با ماهور کرد ییتقاص کارا ی طور

مطمئن شده بود، خودش را    یکه از آرام شدن پوالد کم   احسان

 زخند گفت:جمع و جور کرد و با پو

من سر خود اومدم؟ ماهور به من عالقه داره. خودش    ی فکر کرد_

 داد. امیبهم پ 

لش را گرفت و    قه یآرام شده بود دوباره    یکه به سخت  ی پوالد

که از    یظیتوجه به خون غل ی. ب د یبه دهانش کوب یمشت محکم

شد، دستش را باال برد و مشت دوم را هم   یخارج م  شیلثه ها

 زد.

 دم؟یرو ند امتیپ ی فکر کرد_

[۲۹.۱۲.۲۰ ۱۱:5۲ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۲۶_پارت#
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  ص یتشخ  یرا به راحت  شیاز دندان ها  یکیکنده شدن    احسان

قرار گرفته بود و با توجه    ی داد؛ اما اکنون او هم در حالت مجنون

 یحاال احساس خشم م  شش،یپ  قهیبه ترس وحشتناک چند دق

سع و  حقارت  ی کرد  کش  ی داشت  به    ده یکه  کند.  جبران  را  بود 

که از درد خم شده بود را صاف کرد و با زانو ضربه    ی کمر  یسخت

 پوالد زد.  ی تنه   نییبه پا ی ا

 .م ی رفت ش یمن و ماهور تا کجا پ یدون ینم یحت تو_

  یقابل تحمل بود؛ اما پوالد مرد  ریغ   دیچیکه در آلتش پ  ی درد

کمرش را هم خم نکرد    یرا نشان دهد. حت  شینبود که درد ها

 به دهان خون آلود احسان زد.   ی و پوزخند

کند؟   فیآن ها را ضع  ی تواند رابطه    یکرد که م  یپسر فکر م  نیا

اش را در پسر    یدانست پوالد تمام زندگ  یچقدر احمق بود که نم

 .  ندی ب ی بود، م ادهستیکه پشتش ا یلرزان

کمه    تو  ی چون مرگ برا  ،ی بر  یگمش   نجایاز ا  یتون  یامروز رو م_

 باشه...    ادتیرو  ی زیچ  هی یاحمق. ول

 شد و ادامه داد: رهیصورت جمع شده از شدت دردش خ به
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ا_ بر  نب   نیدور و    ار، یسراغ مه  ی رفت  گهیبار د  هی .  نمتیخانواده 

  ی شب تصادف کرد  هی  ین یب  یم  هویزنم و    ینقشه هام رو م  دیق

جنازه. حرف   هیمونه و    یو راننده اش هم فرار کرده. مامانت م

  ..ی ! حاال هم هر ریبگ ی منو جد ی ها

 شیاز کنترل احسان خارج شده بود. پوالد مطابق تقشه ها  اوضاع

تازه شروع شده بود. حاال که ماهور   زیکرد؛ اما همه چ  یرفتار نم

به هدفشان    ی گریداد، طور د  یها را به پوالد نشان م   امیتمام پ

 .  دند ی رس یم

  وان یح  ک یشده بود را همچون    بیدهانش که با خون ترک  آب

  یکه همراه آن رو  ی توجه به دندان  ی ها تف کرد و ب  یقال  ی رو

 خارج شد.   کلماتش را گفت و از خانه نیافتاده بود، آخر نیزم

 باش!   ی باز نیا ی منتظر ادامه _

مانده بود، به    رانیاز رفتن او، ماهرخ که تا کنون مبهوت و ح  بعد

بودند و در افکارشان   ستادهیکه کنار هم ا  اریسمت ماهور و مه

 و گفت:  دیغرق بودند، چرخ

 کرده؟ کاریاحسان با شما ها چ_

[۲۹.۱۲.۲۰ ۲۱:۲۹ ] 
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 اسارت _وغی#

 ۳۲۷_پارت#

رفت، انداخت و بعد   یبه پوالد که به سمت ماهور م  ینگاه  اریمه

 شد.    رهیبه چشمان مادرش خ

جلو_ اومد  ب  ی امروز  گفت  مدرسه.  منم    ای در  خونه.  برسونمت 

 !  ن یکم کنه، هم گفتم شرش رو

فت. دستش  سرش را تکان داد به سمت ماهور و پوالد ر  ماهرخ

به قطرات عرق سرد که رو  ی شانه    ی را رو  ی پوالد گذاشت و 

 اش نشسته بود، نگاه کرد.  یشانیپ

 . خورد ی بد ی حالت خوبه؟ لگدش جا_

فشرد    شتریب   یدست ماهور که در مشتش قرار داشت را کم  پوالد

سرش را   د،یرس  یمظلومانه به نظر م  یکم  دیکه شا  ی و با لبخند

مادر نگرانش   کی بار بود که ماهرخ همچون    نیاول  نیتکان داد. ا

ا و  بود  برا  ی ها  ی نگران  نیشده  مادرانه  بس  ی پاک    اریپوالد 

 ارزشمند بود.   

 .   ستی ن ی زیخوبم. چ_
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شد.    رهیبار به ماهور خ  نیشانه اش را نوازش داد و ا  یکم  ماهرخ

ابر او شرمنده بود.  تر از همه به سراغ او رفت؛ چرا که در بر  رید

 .ماهور گذاشت  یگونه  ی دستش را باال برد و رو

 بفهمم؟  دیکردن؟ چرا من اآلن با کاریبا تو چ_

مدت استرس مقصر شناخته شدن در برابر    نیکه در تمام ا  ماهور

اشکبار    یکرد، با چشمان  ی پوالد و خانواده اش را با خود حمل م

  ی قطره اشک رو   کی  دنیشد و همزمان با چک  رهیبه مادرش خ

 و لرزان زمزمه کرد:  فیضع ییدست ماهرخ، با صدا

کار_ متنفر    ی من  ازش  نداشتم. من  مامان. من دوسش  نکردم 

 بودم. اون... 

 ل یمتما  سرش را به سمت او  یپوالد را محکم تر فشرد و کم   دست

 بار او را مخاطب قرار دهد و ادامه داد: نیکرد تا ا

بدنمه. چون من   ریکردم تقص  ی کر مکرد. ف  یاون منو مجبور م_

پسر  بیعج کدوم  آخه  م  ه یشب  ی بودم.  خودم  از  من   ی منه؟ 

حقمه و   اد،یکه سرم م   ییبال ها  نیکردم ا  یو حس م  دمیترس

 سکوت کنم. من...  دیبا

[۲۹.۱۲.۲۰ ۲۱:۲۹ ] 
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 ۳۲۸_پارت#

ادامه   ی خواست او را در آغوش بکشد و اجازه    یدلش م  پوالد

توانست    یرا در مغز ماهور ندهد؛ اما نم  شانیافکار پر  نیا  افتنی

مردانه اش    ی انجام دهد و تمام بغض ها  ی در حضور ماهرخ کار

مشتش نشان    ان یرا با فشردن دست کوچک و سرد ماهور در م

 داد.  یم

 ی به دست ها  توجه  یو ب  دیماهور را به سمت خود کش  ماهرخ

 اش فشرد.    نه یآن ها، او را به س ی قفل شده 

.  م یما کنار هم هست  ی افتاده تموم شده. اآلن همه    یهر اتفاق_

خواد خودت    ی . نمهیماهور ک  م یدون  ی آسا و من م  ار، یپوالد، مه

 .  ی بد حیما توض ی رو برا

آن ها که همچنان در هم گره خورده بود   ی به دست ها  ی لبخند

پوال  به  بعد  کمو  که  ماهور کش  ید  تا دست  بود  آمده    ده یجلو 

انتقام بررگ    کیکه وام دار    دشینشود، زد. به چشمان پسر جد

 شد و ادامه داد:  رهیبودند خ

  ی . ما مثل قبل م دهیکه کرده رو پس م  ییاون پسر تقاص کارا_

 ماهور.   میکن  ی م یو شاد زندگ می مون
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 ی تکان داد. حت  دییتأ  ی زد و سرش را به نشانه   ی شخندین  پوالد

  نیبه نام مادر جو سنگ  ی زد. باز هم معجزه ا  یهم لبخند م  اریمه

 برده بود.   نیآن خانه را از ب

  نه ی س  ی قلب ماهور که درست رو  ی و منظم شدن ضربان ها  آرام

داد او هم بهتر شده است و اکنون    ی شد، نشان م  ی اش حس م

افتاده است. تنها پا بر جا ماندن    یه اتفاقاتمهم نبود در گذشته چ

 خانواده مهم بود.    نیا

و    دی رس  یاز آغوش مادرش جدا شد، او هم آرام به نظر م  یوقت

پوالد توانست آن لبخند کمرنگ و خجلش را شکار کند و   یحت

 بکشد.    ینفس آرام

آن نبود که امروز را فراموش کرده است.    ی به معنا  یخوش  نیا  اما

 ی گریبود، اکنون طور د  دهیاحسان کش ی که قبال برا یی نقشه ها

 رفت.   یم ش یپ دیبا

کردن   یهمه به هم گره خورده بود و هر کس در فکر عمل  ی زندگ

دامن همه اشان را   ی دشمن  نی دانستند ا  ینقشه اش بود؛ اما نم

در صلح و سالمت بودن،  که    می گرفت  یم  اد یخواهد گرفت. کاش  



~ 916 ~ 
 

  یحفظ شود تا زندگ  ایدن  نیدر ا  دیاست که با  یارزش  نیمهم تر

 .ردیو بغض نگ  یها طعم تلخ

دانست چه   ینم   خبر نداشت و  ندهیکس از آ  چیوجود ه  نیا  با

 خواهد بود. دانی م نیا ی برنده  یکس

[۳۰.۱۲.۲۰ ۱۲:۱۸ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۲۹_پارت#

پهن و بزرگ پوالد انداخت    ی به پاچه ها   ی ا  انهینگاه مخف   اریمه

پنهان  ی تا مبادا خنده  دیدهانش کش ی و چند بار دستش را رو 

باز هم تنها نت  ش یشده در پشت لب ها اما  اش   جه یآزاد شود؛ 

گشاد نما  ی لبخند  به  که  رو  یندگیبود  ها  قهقهه  آن  لب   یاز 

حاضر    شیها به جمع  را  پشتش  بود.  تا   درنشسته  کرد  سالن 

 .  ند یصورتش را نب  یکس

شده بود، به سمتش رفت و    اری مه  ی خنده    ی که متوجه    ماهور

 به شانه اش زد.   ی ضربه ا

 و درستش کن.    ایب   ،ی چیه  گهید  دی. اگر دیرو ببند عوض  شتین_
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خودش نگاه    ی به پوالد که با تعجب به آن شلوار در پاها  اریمه

 گفت: یمرنگک ی کرد، اشاره نمود و با خنده   یم

بشوره؟ از همه    یخواد قال  ی. پوالد مادی  یکارا بهش نم  نیآخه ا _

 ن یبه ا  دیشلوار نبود بد  هیمامان؟ آخه    ی بدتر با شلوار گشاد ها

به ابهت    دیدیکنه! ر   ینگاه خودش م  ی چه طور  نی بدبخت؟ بب

 که! خدا زده نیا

و    دیصورت و چشمان خود کش  ی چند دور دستش را رو  ماهور

ت   یسع به  تر  دیجد  پی کرد  دار  خنده  اما  نکند؛  نگاه   ن یپوالد 

 . دید یبود که م  ی زیچ

رنگش را تا آرنج باال زده و چون   ی سورمه ا  ی مردانه    راهنیپ 

کند، در    تیفعال  یبه خوب  ی توانست با شلوار تنگ پارچه ا  ینم

د شلوار  درخواست  ب  ی گریعوض  ماهرخ  و  بود  نهاکرده    ت یا 

سا  ی خونسرد رنگ  زیشلوار  قرمز  برا  یبزرگ  زمان خواب    ی که 

 بود را به او داده بود تا بپوشد.   دهیخر

ه   ی فرد  تنها نما  ی اثر  چیکه  اش  چهره  در  خنده  نبود،    انیاز 

 رونیها ب  ی واریخانه را از کمد د  ی بود که تمام پتو ها  یماهرخ

شده    دایپ  ی کار  ریتم  ی برا  یتا حاال که فرصت مناسب  د یکش  یم
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 ی مختصر یهم در کنارش هستند، خانه تکان  شیو تمام پسر ها

 انجام دهد.    

در آغوشش نگه    یهمانطور که عروسک بزرگش را به سخت  آسا

 داشته بود، با تعجب به پوالد نگاه کرد و خطاب به مادرش گفت: 

امون که براش کادو    هیسامگه پوالد ختنه کرده؟ مثل پسر هم_

 م؟یبه پوالد هم کادو بد  دیاآلن با م؟یبرد

[۳۰.۱۲.۲۰ ۱۲:۲۹ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳۰_پارت#

عضو خانواده بود. مثل اآلن که پوالد    نیخرابکار تر  شهیهم  آسا

همسا پسر  به  تازگ  هیرا  به  گشاد   یکه  شلوار  و  کرده    یختنه 

 کرد.    یم هیبود، تشب  ده یپوش

 زد و کنار گوش ماهور گفت:  ی لبخند معنا دار اریمه

ر  نیا_ ز  دیدیکه  اونجاشو  حداقل  کنار،  به  ابهتش  سوال   ریبه 

 .  دینبر
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. پسره  چاندیانگشتانش گرفت و پ  انیرا م  شیگوشت بازو  ماهور

زبان دراز عاقبت صبر ماهور را تمام کرده و باعث شده بود    ی 

 . چدیخنده اش در سالن بپ ی صدا

گنجشکش    ی نگاه مبهوتش را از آسا گرفت و به خنده ها   پوالد

 شد.   رهیخ

کردند؛ اما   دنی ماهرخ هم بعد از او شروع به خند  یو حت  اریمه

 نگاه پوالد به ماهور بود.  

 ی مرد برا  یجمع شده بود؟ خب به درک! او م  ی مضحکه    اآلن

پسر مقابلش؛ پس مهم نبود که آن خنده ها به چه    ی خنده ها

 نشسته اند.   شیلب ها  ی رو یعلت

لبخند   کیماهور برداشت و با    ی نگاهش را از لب ها   یسخت  به

 .  دیکج، به سمت ماهرخ چرخ

 شدم شکل دلقکا! از کجا شروع کنم؟   د؟یشد یاآلن کامال راض _

د، اشاره کرد افتاده بو  شیکه دندان احسان رو  ی ا  یبه قال   ماهرخ

 را باال انداخت.  شی ابرو ی تا  کیو 
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  ع ی. سری کرد  یفکر اآلن رو هم م  ،یشکست  یدندون م  یوقت_

 کار مونده.    ی لیکه خ دی باش

نمود. پوالد هم    ی گفت و شروع به لوله کردن قال  یچشم  ماهور

 لب زمزمه کرد: ریبه سمتش رفت و ز

 خدا لعنت کنه منو.   _

  ک یدر    اری بود. مه  ی بعد هر کس در حال انجام کار  قهیدق  چند

که    ییپتو  ی برهنه رو  ی بود و با پا ها  ستادهیبزرگ ا  ار یلگن بس

 شود.  زیداشت تا تم یشده بود، قدم بر م سیبا آب و کف خ

قال  سیبا همان شلوار معروفش که اکنون خ  پوالد بود،    ی شده 

  ی آبکش  شست را  یم   اریکه مه   ییشست و ماهور هم پتو ها  یم

کرد. آسا هم دوباره به جان جوجه اردکش افتاده بود و به    یم

اش کند.    ه یقصد داشت تنب  ،یخاطر کمک نکردن در خانه تکان 

تا انگشت آغشته به فلفلش    دی دو  یرا به دنبال او م  اطیتمام ح

 کند.  فرو  چارهیب وانیرا به دهان آن ح 

به آن ها که اتفاقات ساعت قبل را فراموش کرده   ی لبخند  ماهرخ

وجود با  و  زد  جفا  ی بودند،  از  دلش  پسر    ی که  حق  در  زمانه 

 زمزمه کرد.  ی مظلومش گرفته بود، خدا را شکر 
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فهم  از با  ها  دنی درون  ا  ی راز  اما  بود؛  شکسته  ها    نیگذشته 

شکست،    یفرزندانش بودند و چشمانشان به ماهرخ بود. اگر او م

 ی قو  دیآن چهار نفر با  ی شدند. برا  یدخترش خورد م  پسران و

دهد؛    یرا پس م  شیماند. مطمئن بود که احسان تقاص کارها  یم

 چرا که خدا عادل بود. 

[۳۱.۱۲.۲۰ ۰۲:۱۱ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳۱_پارت#

به    یخانه، همه با خستگ  ی ها  یاز شستن تمام پتو ها و قال  بعد

را اعالم کند. او هم با    ی خانه تکان  نیشدند تا اتمام ا  ره یماهرخ خ

کرد، به آن ها    ی اشان را کمرنگ م  ی که خستگ  ی نیریلبخند ش

 برود.  شیگفت و اجازه داد هر کس به دنبال کار ها  دیخسته نباش 

 به ماهور انداخت و لب زد: ینگاه پوالد

 خونه؟  میبر_

رنگ   یشالگردن صورت  کیبه مادرش که در حال بافتن    ماهور

 آسا بود، نگاه کرد و پاسخ داد: ی برا
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 دونم. مامان...   ینم_

 ماهرخ از کنارشان بلند شد و حرف ماهور را قطع کرد.  ی صدا

چه   نیسر کار؟ ا  دیبر  دی. قصد نداردیناهارتون رو هم که خورد_

    د؟یراه انداخت هیوضع

با شلوار خودش عوض    پوالد را  اکنون آن شلوار قرمز رنگ  که 

 به ماهور زد و از جا برخاست.  یکرده بود، چشمک

 کشه.   یوقت طول م  ری. تا دمیعالمه کار دار هیچرا اتفاقا _

  ار یهم بعد از او بلند شد و همانطور که به سمت اتاق مه   ماهور

ادامه  پوالد را    ی را عوض کند، حرف ها  شیرفت تا لباس ها  یم

 داد.  

. نگران امی  یوقت کار دارم، شب خونه نم   ریمامان من چون تا د_

 موقع!   هی ینش

شکلش به آن ها نگاه    ی لیو مستط  فیظر  نکیع   ی از باال   ماهرخ

 زمزمه کرد.  ی لب پدرسوخته ا ریکرد و ز

 برو مامان جان. نگران ما نباش!  _

 .  دندیکه به خانه رس دیطول نکش  ی ریچ
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محتاط پوالد   بایآهسته و تقر  ی به قدم ها  یاز پشت نگاه  ماهور

 . ستادیدر اتاق را بست و مقابلش ا ی افکند و با نگران

  ؟یهنوز درد دار _

 شد و بعد پاسخ داد:  رهیبه چشمان درشتش خ یکم پوالد

 . کمی_

 با اون وضعت.   ی کرد یحداقل کار نم ؟یچرا زودتر نگفت _

 .   یتقر  ی نبود پسره  یخاص زیچون چ_

و همانطور    دیکش   شیرا از چشمان پوالد به سمت لب ها  نگاهش

 برد، لب زد: یکه سرش را جلو م

 شدم؟  یقرت  ی گفته بودم که عاشق کلمه _

[۳۱.۱۲.۲۰ ۰۲:۱۱ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳۲_پارت#

ماهور گذاشت    ی لب ها  ی زد و انگشتش را رو  یلبخند کج   پوالد

 . ردیشدنش را بگ   دهیبوس ی تا جلو



~ 924 ~ 
 

   ؟ی دوست دار  ییچه کلمه ها گهید_

  ی نرم  ی انگشت پوالد فشرد و بوسه    ی رو  یلبش را به آرام  ماهور

 به انگشتش زد. 

 ...  یحت ایمثال گنجشک _

 مکث کرد و با لبخند ادامه داد:  یکم

 احمق.   ی کلمه _

ماهور برداشت.    ی لب ها  ی را تکان داد و انگشتش را از رو  سرش

کوچک   ین یب دنیجلو برد و فاصله اشان را با بوس یسرش را کم

 برد.    نیو خوش تراش ماهور از ب

 شد؟  داتیاز کجا پ_

کمربندش  یشلوار پوالد گذاشت و به آرام  ی دستش را رو ماهور

اش را آزار    دهیرا باز کرد. مطمئنا آن شلوار تنگ، آلت ضرب د 

 کرد. یداد و دردش را دو چندان م یم

 . ی سهم من بود_
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پاها  ی لبخند  پوالد از  را  شلوار  و خودش  .  دیکش  رونیب   شیزد 

غ م   ریدردش  باعث  و  بود  نگران شود.    یشد کم  یقابل تحمل 

 کرد.   یدکتر مراجعه م ک یبه  دیبا دیشا

 .ی حساب قلبم رو پر کرد ی . بی غرقم کرد_

ران پوالد نشاند و بعد    ی کشاله    ی رو  ی خم شد و بوسه ا  ماهور

وقت کشاند.  به سمت تخت  و  گرفت  را  که    یبرخاست. دستش 

نشست و شروع به باز کردن دکمه   شیران ها  ی شد، رو  ریجاگ

 کرد.  راهنشیپ ی ها

 .  دمیترس  یلیامروز خ_

 یگنجشک  ی گونه    ی و دستش را رو  دیکش  رونیرا ب  راهنیپ  پوالد

 به درد دل کردن و حرف زدن داشت، گذاشت.  ازی که ن

   ؟یاز چ_

 .  یکن  یاحسان رو باور م ی فکر کردم حرف ها_

 احمق من.  _

  دن یکه از شن   ی پوالد گذاشت و با لبخند  ی   نهیس  ی را رو  سرش

 احمق از زبان مرد مقابلش بر لب داشت، گفت:  ی کلمه 
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  ی هم گفت باور نکن  یوقت ترکم نکن. قول بده که هر چ  چیه_

 !  ی بمون شمیو پ

 و چشمانش را بست.   دیماهور کش  ی موها  ی را رو صورتش

سد   ایدن  ی اگر همه    یتونه جدامون کنه؛ حت  ی کس نم  چیه_

 !  یمال من ایراهمون بشن. تو تا آخر دن

  ن یشد. ا  رهیبه چشمان پوالد خ  یسرش را بلند کرد و کم  ماهور

را جلو برد و با تمام    شیبود. لب ها  یمرد تمام سهمش از زندگ

 کرد.   دنشیوجود شروع به بوس

کرد    یبه خودش ثابت م  دیداشت. با  ازیبوسه ن   نیهم به ا  پوالد

 که ماهور تا ابد متعلق به خودش است.  

 ! ی تا ابد مال من_

[۰۲.۰۱.۲۱ ۱۲:4۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳۳_پارت#

بود و با هر بازدم هرم گرم   دهی اش چسب  نه یماهور به س  صورت

کرد. درد   یاش حس م  نهی کم پشت س  ی مو ها  ی نفسش را رو
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  ی استراحت را به او نم  ایخواب    ی آلتش آرام نشده بود و اجازه  

 ی دستش را دور کمر ماهور محکم تر کرد و بوسه ا  ی داد. حلقه  

 نرم و روشنش زد.   ی به موها

  ی ش   یم  تیتو اذ  یتو دلته؛ ول  یی نم چه درداخواد بدو  یدلم م_

 مگه نه؟  

  ی   نهیاش داد و سرش را در س  ین یبه ب   ینیدر خواب چ  ماهور

 کرد.  میپوالد قا

در خواب هم دست از سر دلش بر    یدلبر که حت  نیبه ا  ی لبخند

 داشت زد و ادامه داد: ینم

 ی شیچه آت  یدون   یو نم  ی کن  ی م  ی گوشه آروم با دل من باز  هی_

اون مهراب عوضتو وجودم روشنه فکر کرده حاال که مجوز   ی. 

تازه داره   شی دونه بدبخت  ینم  یتموم شده؛ ول  یگرفته همه چ

 .  شهیشروع م

را   شیآرام بود و انگار قصد داشت نا گفته ها  اری بس  شیها  زمزمه

 و  ی داریکند نه در زمان ب  انیجسم غرق در خواب ماهور ب   ی برا

 !  ی اریهوش
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در   ی خانواده ات ببر  ی لقمه نون برا  هیتا    ی دیکش  چقدر زجر_

 ! یداشت هیعالمه سرما هیکه  یحال

  ییبایبه سمت باال انحراف داشت که ز  یکم  بلند بود و  شیها  مژه

سر ماهور و    ریدستش ز  کیکرد.    یتر م  نیچهره اش را دلنش

دلش    ی توانست طبق خواسته    ی دور کمرش بود؛ پس نم  ی گرید

 کوچک و قوس دار را لمس کند.  ی آن مو ها

بوده    ی باز  هیفقط    تییدا  ی محبت ها  ی همه    یترسم بفهم   یم_

  . یبش تیاز قبل اذ شتریو ب

س  بدن به  اش  و حس  دهیپوالد چسب  ی   نهیبرهنه    ه یشب  یبود 

 کرد.   یآرامش را در وجودش ساطع م

 تتیاذ * داره؟ چند سالت بود که  ایلیاحسان پدوف  یدونست  یم_

 گنجشکم؟  کرد

.  دی رس  یشکسته به نظر م  یآخر کم  ی جمله    انی هنگام ب  شیصدا

  یاحسان دست و پا م   ی دست ها  نیکه ب   یتصور ماهور در کودک

زند تا خودش را نجات دهد، تمام بدنش را به نبض زدن مجبور 

 کرد.   یم

 بزرگ کرده؟ یلیغلط خ  هی یدونست یم_
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----- 

فرد    کی است که در آن    یاختالل روان پزشک  ی : نوعایلی*پدوف

تما  ایبالغ   سال  برقرار  لیبزرگ  جنس  ی به  کودکان    یرابطه  با 

 خردسال دارد. 

[۰۲.۰۱.۲۱ ۱۲:4۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳4_پارت#

برهنه    دیکش  یقی عم  نفس جسم  به  خشم  با  در    ی و  ماهور 

 شد.   رهیآغوشش خ

با پول    یکرده؛ ول  ستانماریب  یساله رو روونه    ۱۰  ی بچه    هی_

کنم که ممکنه تا اون   ی فکر م  ی دهن خانواده اش رو بسته. وقت

 .  رمیبم دیکنم با یرفته باشه، حس م شیمرحله با تو هم پ 

که   ییکمر ماهور جا به جا کرد و تا جا   ی دستش را رو   مالکانه

 دستش قدرت حرکت داشت، تمام پوستش را نوازش داد.  

  گهی م  لی. سه عذاب بکشه   دیکشمش! اون با  یفکر کرده من م _

  ت ی که شکا  میکن  یدختر بچه رو راض  ی خانواده    میتون  یراحت م
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عالمه دشمن دور و    هیماهور؟ من خسته شدم!    یدون  ی. مکنن 

که من    یچ  خوان گه بزنن تو هر   یچرخن و م  یبرمون دارن م

 ساختم.    اطیبا صبر و احت

 باز مانده اش زد و ادامه داد:  ی به لب ها ی لبخند

  یو پسر عمه    ییرسم. از شر دا  یبه حساب تک تکشون م  یول_

قد دشمن  و  م  یمی تو  سروش، خالص  بعد    ی خودم،  و   هیشم 

م  یزندگ نکنم   ی آروم درست  و  تو  و  من    یخانواده    هی  کان ی. 

 . م یش  یمستقل م

ن  نیا  مثل به دکتر  داشت؛ چرا که درد وحشتناک   ازیکه واقعا 

توانست   یپوالد هم نم  یعذاب آور شده بود و حت  بایآلتش تقر

کند. صورتش از درد جمع شد؛ اما هنوز هم با لبخند    ی خوددار

 شده بود.   ره یبه ماهور خ

 شم!   ی م میکه واقعا دارم عق نیمثل ا_

  ش یرا برا  شینقشه ها  یو حتشب را با جسم ماهور حرف زد    تمام

  م؛ ی داشته باش  ی اد یامان دشمنان ز  یدر زندگ  دیکرد. شا  فی تعر

که آن ها دشمن بوده اند؛ چرا که در لباس   می نفهم  چگاه یاما ه
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کرده و    ییظاهر شده اند. اما پوالد تمام آن ها را شناسا  یدوست

 خود درست کرده بود.  ی ااز دشمنانشان بر قیدق ستیل کی

طلوع کرد، همچنان در حال نگاه کردن به ماهور  دیخورش یوقت

از    یتوانست تحمل کند؛ پس دستش را به آرام  ینم  گریبود. د

و خواست بلند شود؛ اما چشمان باز    دیکش  رونیسر ماهور ب   ریز

 اش او را حرکت باز داشت.   یشاک ی شده و تا حدود

 ؟ی ریکجا م_

[۰۲.۰۱.۲۱ ۱۲:4۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳5_پارت#

  یشانیپ  ی رو  ی که قصد نداشت ماهور را نگران کند، بوسه ا  پوالد

 . اش نشاند و بعد از جا برخاست 

 .  شرکت ام یو بعد م  دمی انجام م رمیدارم، م  ی کار هی_

بود و   دهیپر  یشد. رنگش کم   ره یبا دقت به چهره اش خ  ماهور

 .  دی رس یخشک شده به نظر م  یکم  شیلب ها یحت

 دست پوالد را در دستش گرفت.   یجا برخاست و با نگران از



~ 932 ~ 
 

   ؟یهنوز درد دار _

 چشمانش نگاه کرد. و پاسخ داد: به

 .  ام یو م یعل ش یپ  رمی. مکمی_

 .  ام یمنم م_

 من.   امیتو کجا آخه؟ زود م_

زرد   ی چهارخانه    راهنیپ  کیو    ی مشک  نیشلوار ج  کیعجله    با

که با خود آورده بود، برداشت و شروع   ی از ساک کوچک  یو مشک

 کرد.   دنیبه پوش 

  ی م   دارمیب  دیبا  ؟ی. چرا تا اآلن نگفتمیبدو بپوش تا زود تر بر_

 ! ی کرد

 ک یبه حرکات شتاب زده اش زد و خودش هم    ی لبخند  پوالد

تر   گشاد  یکم  شیشلوار ها  ی   ه یکه نسبت به بق   ی شلوار پارچه ا

 .   دیهم پوش  یمشک راهنیپ کیبود را برداشت و 

 . نترس!ست ین ی زیچ_

 یفشرد و سع  ی دست پوالد را م  یماهور با نگران  ریتمام مس  در

به چ  یم را  را    ی گرید   زیکرد حواسش  تا دردش  کند  معطوف 



~ 933 ~ 
 

پوالد خنده دار بود. آنقدر به حرکات    ی برا  نیو ا  دیفراموش نما

 ی اش برا  یرغم نگران  یبهمن هم عل  ی که حت  دینگران ماهور خند 

 کرد و گفت:  دنیپوالد، شروع به خند

 !  ره یم  ی. نترس نمبچه ی کرد سیدهنمون رو سرو_

که از قبل منتظرشان بود آن   ی عل  دند،یرس  مارستانیبه ب   یوقت

 برد و گفت:  یها را به اتاق

 یباشه؛ ول  ی زی بمون تا متخصص صدا کنم. فکر نکنم چ  انجیا_

 چک بکن.   هی اطیحاال محض احت

 .  میحرف بزن  کمی دیبا شت،یپ  امیبعدش م_

 باشه. اتفاقا منم کارت داشتم. _

 و گفت:  دیبه سمت بهمن و ماهور چرخ  ، یاز رفتن عل بعد

 ن؟ ییجلو شما بکشم پا رون؟یب دیبر ینم فی شما دو تا تشر _

[۰۲.۰۱.۲۱ ۱۲:4۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳۶_پارت#
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 شد و گفت:  رهیبا بهت به پوالد خ ماهور

   ن؟ییپا ی بکش  دیمگه با_

  د یلبش کش   ی اش، دستش را گوشه    یشگیطبق عادت هم  بهمن

 و به ماهور نگاه کرد.

دم و   دینداره که. با  رتیکنه؟ چشم بص  شلوار چک  ی پس از رو_

 . کنه  نهیدستگاه رو معا

با دهان باز به بهمن نگاه کرد و با درک درست بودن آن   ماهور

خنده اش   یبه پوالد که کم  یبه صورتش نشاند و شاک   یها، اخم

 شد.   رهیگرفته بود، خ

مسخره   یکه ه  ه یاوضاع جالب  یلیاآلن خ  ؟ی خند  یچته؟ چرا م_

  د؟یاریدر م ی باز

دو    نیا  نیجذاب ب  ی دعوا   کیامروز قصد راه انداختن  که    بهمن

 مرغ عشق را داشت، قبل از پوالد دست به کار شد و پاسخ داد:

  اد؟ی که بدش ب  هیکنن براش. ک  شیدست کار خوانیخب م_

به خاطر    ی متوجه چهره    پوالد اما  نشد؛  ماهور  از خشم  سرخ 

بود را برداشت    زیم   ی دستگاه منگنه که رو  کیبهمن،    یگستاخ
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اتاق  از  بهمن  آن  از  قبل  اما  کند؛  پرتاب  به سمتش  و خواست 

 . دیکه راه انداخته بود، خند ی خارج شد و به شر

 اش انداخت و گفت:  یخال ی به جا ینگاه پوالد

پاره کنم که د  یکو*ن  هی.  تخم سگ پررو شده _ مزه   گهیازش 

 نپرونه.  

  ؟یلوش لخت بشج  ی خوا یواقعا م_

با حس کردن علت عصب  یکم  پوالد نگاه کرد و    ی به صورتش 

 شدنش، محتاط پاسخ داد:

  یشلوار که نم  ی خب از رو  یکرد؛ ول  یم  یبهمن باهات شوخ_

 .  گهید یشمیپ نجایکرد. خودت ا  نهیشه معا

طلبکار    یسرش را تکان داد؛ اما هنوز هم کم  ی د ی با نا ام  ماهور

 . دیرس  یبه نظر م

 .   د یکن کاریچ دیخوا یم  نم یب  یو م نجامی. من که اباشه _

 خواد بکن گنجشک حسود!    یدلت م ی تو هر کار_

 مال خودمه اصال._
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وجب    می. ندیبلند خند   ی مکث کرد و بعد با صدا  هیچند ثان  پوالد

باشد! دلش    یو دوست داشتن  نیریتوانست ش  یقد و باال چقدر م

زبان    نگونهیا  گریماهور را بدهد تا د  بیترت  نجای خواست هم  یم

کرد و با   ینم  یتنه اش همراه  نییکه پا  فینکند؛ اما ح  ی دراز 

 ی م  ی ادآور یبه او    نمود،  یپخش م  شیکه در تمام پاها  ی درد

پس فقط به سمتش خم شد    ؛ستین  ی کرد که فعال زمان مناسب

 گرفت.  شیاز لب ها یو گاز محکم

 .زمیکنم عز  یخوب شد بهت ثابت م یمال خودته، وقت_

[۰۳.۰۱.۲۱ ۱۳:۰۹ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳۷_پارت#

به ماهور که دست   یبود کم  ی ساله ا   4۰که مرد حدودا    دکتر

به حرکت    نهیس  ی را رو  شیها را  اش حلقه کرده و چشمانش 

آلت پوالد دوخته بود، نگاه کرد و همانطور که    ی دست دکتر رو

 گفت:  یآرام ی کرد، با صدا یم نهیمرد مقابلش را معا

  رون؟یب  ی بر ستیپسر جان قرار ن _
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 نه. هستم در خدمتتون!  _

اش گذاشت و    یشانیپ  ی دستش را رو  اد،یبا وجود درد ز  پوالد

ثان  نی. ازد  ی ل شده البخند کنتر جذاب تر   هیبه ثان  ه یموضوع 

 شد.    یم

بر م  ینگاه  دکتر از جا  بعد همانطور که  انداخت و    ی به ماهور 

 خاست، خطاب به پوالد گفت: 

. دیدیند  ی ا  ی جد   بی خدا رو شکر آس  یبوده ول  ی بد  ی ضربه  _

نگران    یتا دردش آروم بشه ول  سمینو  یبراتون چند تا مسکن م

 . ستیکننده ن 

 سرش را تکان داد و از جا برخاست.   پوالد

 ممنونم.  _

  نش یسنگ   ی بود و نگاه ها  ستادهیاتاق ا  ی همچنان گوشه    ماهور

که دکتر زمان استفاده    یتمام وقت  یکرد. حت  یپوالد م  ی را روانه  

  ی را به حافظه م   زیکرد، خودش همه چ  یاز دارو ها را گوشزد م

 پوالد مراقبت کند.   سپرد تا بتواند از
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بودند    ستادهی ا  ی گوشه ا  یآمدند، بهمن و عل  رونیاز اتاق ب  یوقت

 .  دندیخند  یتوانست آن را حدس بزند، م  یکه پوالد م  ی زیو به چ

بود و پوالد    دهینره غول با نمک فرا رس  نیکوتاه کردن دم ا   زمان

 . اندازدینبود که آن را عقب ب  یهم کس

بخند؛ چون  _ امشب جابهمن خوب  . ی دیم  ینگهبان   اسری  ی از 

 .  ی دیانجام م  د یکار مف  هی  ،یکه تا صبح مث خرس بخواب  نیا  ی جا

اش هم نگاه نکرد    ی عصب  ی جمع شده و چهره    ی به خنده    یحت

 را مخاطب قرار داد.  یبار عل نیو ا

 مشت گاو دور و برم جمع کردم. هیبا تو کار دارم.  میبر  ایب_

[۰۳.۰۱.۲۱ ۱۳:۰۹ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۳۸_پارت#

پر    ی که از چا   ی کاغذ  وان ینشست و دو ل  یصندل  ک ی  یرو  یعل

 مقابلش گذاشت.    زیم  ی شده بود را رو

 شده؟   یچ_
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شده بودند چهره اش حالت سرخوش و    مارستانیوارد ب  یوقت  از

ا  یشاداب و  اخمو   نیداشت  و  بدخلق  پوالد  فرق    یشگیهم  ی با 

هم نگران به نظر    ی و تا حدود   ی اما اکنون مثل قبل جدداشت؛  

 .  دی رس یم

بار آخر  یقلب چ  ی   هیقض_ گفت  ی شد؟  زدم،  زنگ  بهت   ی که 

 .  ستی ن ی هنوز خبر یول  ؛یهست ریگیپ

است و با توجه   یدانست که پوالد مرد کم طاقت و عجول  یم  یعل

  ی همان مقدار اندک منطق  یاو، حت  ی ماهور برا  ادیز  تیبه اهم

خواست    یرفته بود و نم  نیکه در وجودش قرار داشت هم از ب 

داند را باور کند؛ پس مجبور بود خودش    یکه م  ییها  تیواقع

 دهد.    حیتوض  شیو رک برا حیمسئله را صر نیا

ان    ی بستر  مارستانیب  نیاآلن چند نفر تو هم  یدون  یپوالد، م_

  رن؟ین و بمکن  یقلب ستیو هر لحظه ممکنه ا

خم    یبه سمت عل  یو کم  دیگرد  ز یآم  دیخشن و تهد  شیها  اخم

 شد.  

ا_   د، ی مردم رو معالجه کن  دیکه شما عرضه ندار  نیبه من چه؟ 

 به من داره؟   یچه ربط



~ 940 ~ 
 

 و گفت:  د یکوب زیم ی انگشت اشاره اش را رو تیهم با جد یعل

ا_ تو  به  با  نهیربطش  حق  یبفهم   دیکه  ماست.    یچه  گردن  به 

شن؛    یما خوب نم  یان، با قدرت پزشک  ی بستر  نجایکه ا  ییاونا

چشم خانواده   ی بزنن. دارن جلو  وندیکه بتونن پ  ست ین  یچون قلب

 .  که نوبتشون بشه دوارنیهنوز هم ام یول رنیمیاشون م

بار    کی  دینکرد؛ چرا که با  دشیبه صورت شکسته و نا ام   یتوجه 

 بست.    یبحث را م ن یا شهیهم ی برا

م _ اول  یمن  پ  یقلب  نیتونم  پارت  دای که  با  رو   ی برا  ی باز  یشد 

بدتر   یلیکه حالشون خ  ضیحق چند تا مر  یماهور جور کنم؛ ول

 مونه.    یاز ماهوره، به گردنمون م

پوالد انداخت و خودش هم   ی به چشمان به اشک نشسته    ینگاه

و گرفته ادامه بم    یینشسته بود، با صدا  شیکه در گلو  ی با بغض

 داد:  

خوشبخت    دیتون   یم  ره،یو اون آدم بم  میریرو بگ  یاگر نوبت کس_

  ی حت   دیمونه. شا  یخانواده پشت سرمون م  هی  ی آه و ناله    د؟ی باش

 پوالد. نهی ب یخدا م  یطرف هم نفهمه؛ ول ی خانواده 
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 ی ن مگونه اش حرکت کرد، نشا  ی رو   یکه به آرام  یاشک  ی   قطره

برا ماهور  اما متوجه    زیاو همه چ  ی داد که  ا  ی است؛    نیعمق 

فقط به خدا توکل کند. پوالد مرد    دیشده است و حاال با  هیقض

  س ی خ  ی به گونه    دیدانست که نبا  یم  یبود و عل  ی و مغرور   ی قو

انداخت و   نییشود؛ پس سرش را پا  رهیخ  نشیو چشمان غمگ

 به شلوارش نگاه کرد.

برا_ م  ی من جونمم  رفاقتمون  و  رو حت  نیا  یول  دم؛ یتو    ی کار 

تو هم نم تو هم ه   ؛ی انجام بد  ی تون  ی خود  وقت حق   چی چون 

 گم؟   یاشتباه م  ،یمسئله حساس نیا ی و رو  ی رو نخورد یکس

  د؛ یشن  یشکسته و لرزان را م  ی صدا  نیبار بود که ا  نیاول  ی برا

 نگه داشت.   نییااما سرش را پ

 ه یخواد. گنجشک من پاک تر از اون  یمن هم بخوام، ماهور نم_

 بخره.    یخودش زندگ ی برا  ی ا گهیکه با مرگ کس د

 زد و از جا برخاست.   یعل نییبه سر پا یتلخ لبخند

 .  می مون ینوبتمون که شد، بهم خبر بده. منتظر م _

 انداخت و زمزمه کرد:   نش ی کوتاه و سنگ  ی به قدم ها  ینگاه  یعل
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تا چند ماه    دی کن  تیشه. اگر رعا  یحال ماهور با دارو کنترل م_

 . میوقت دار

به    یکه مقابل عل   ی و رنجور  دهی در مکث کرد و پوالد ترس  پشت

اش   ی گذاشته بود را پشت نقاب قدرت و صالبت ظاهر  شینما

جمله اش، از اتاق خارج   نیآخر  ی پنهان نمود و بعد از زمزمه  

 شد.  

 مراقبش هستم. _

[۰4.۰۱.۲۱ ۱۳:۳۰ ] 

 ۳۳۹_پارت#

به    یبرداشت و نگاه  زیم  ی از درون ظرف رو  ینیریش  کی  رکسانا

دهانش   اتیمحتو  دنیدر جو   یباد کرده، سع  ی ماهور که با لپ ها

 .  را داشت، انداخت

 وضعته؟  نیکه ا دیبود ی موقع. کدوم گور هی یخفه نش_

با همان لپ ها  حرکت به   میحج  ی دهانش متوقف شد و  و پر 

که نتوانست    دی رس   یبه نظر م  بایشد. آنقدر بامزه و ز  رهیرکسانا خ

 ماهور گذاشت.   فیلط ی گونه   ی کند و انگشتش را رو ی خوددار
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  ؟یخوشکل نقدریکثافت، چرا ا_

درون دهانش    ی ها  ینیریکرد ش  یزد و سع  ی لبخند   یسخت  به

 را فرو دهد. 

 ! کجام خوشکله آخه؟  وونهید_

 درون دستش زد و گفت: ینیریبه ش ی گاز رکسانا

 ...ییجورا هی. یاز حد خوشکل شیدر واقع ب_

به صورت ظر  یکم و  کرد  ها  فی مکث  مو  و حالت    ی و  روشن 

  یخواست، بپرسد کم  ی که م  ی سوال  ی شد. درباره    رهیدارش خ

با مطرح شدنش دل ماهور بشکند و   دیترس  یداشت و م   دیترد

اشان بر هم بخورد؛ اما لبخند مهربان ماهور    مانهیصم  ی رابطه  

  ش ی لب ها  ی کرد؛ پس زبانش را رو  یرا راحت م  الش یخ  یکم

 ادامه داد: هیو بعد از چند ثان  دیکش

 .  یهست اد،یکه به نظر م ی ز یکنم خاص تر از چ یحس م_

و ح  لبخندش نشد  ننشست.    یاخم  یتجمع  به چهره اش  هم 

و شکننده اش را در آغوش گرفته بود و با    ریپوالد روح گوشه گ

خورده بود    هی که از بق   ییتمام زخم ها  ش،یبوسه ها و نوازش ها
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ارزش نبود و    یبه نظر خودش ب  گریکرده بود. اکنون د  میرا ترم

م  یکم  یحت افتخار  خودش  به  وقت  یهم  که   یکرد.  پوالد 

  نگونه یا   د،ید  ینم  شیها  دیها و تمج  فی تعر  ق ی را ال   چکسیه

 د؟ی کش یاز خودش خجالت م دیعاشقش بود، چرا با

  ؟یفهم ی. منظورم رو مفرق دارم کم ی، من درسته_

راحت   الشیرو به رو نشده بود، خ  ی که با واکنش بد  نیاز ا  رکسانا

 زمزمه کرد: دیشد و با ترد

 .  همون.. ای ناجنسیب_

رکسانا   د یرس ی که به نظر م  ی سرش را تکان داد و کلمه ا ماهور

 آن را فراموش کرده است را زمزمه کرد:

 سکس.  نتریا_

[۰4.۰۱.۲۱ ۱۳:۳۱ ] 

 ۳4۰_پارت#

 ن یپسر خاص بود! نه تنها به خاطر جسمش؛ بلکه ا  نیا  چقدر

  یم   زیهم او را نسبت به همه متما  ش یدر رفتار و کار ها  ی پختگ

 کرد.
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نکبت    ی . توستیفقط جسمت ن  نمی ب  یکنم، م  ی حاال که فکر م_

 !  یکن یو رفتار م یزن یخاص حرف م یلیخ

با    ینیریبه ظرف انداخت تا تنها ش   ی و نگاه  دیخند   یکم  ماهور

 را بردارد.  یمارماالد توت فرنگ

توت   ینیریش  نی آخر آره، مثل اآلن که حواست رو پرت کردم و  _

 رو هم کِش رفتم.   یفرنگ

  ر یخودش کنار گذاشته بود، به سمتش خ  ی که آن را برا  رکسانا

آن را درون    یاما ماهور با زرنگ   رد؛یبرداشت تا آن را از دستش بگ

  ن ییرا چند بار باال و پا  شیدهانش گذاشت و با دهان پر، ابرو ها

 انداخت. 

 من بود.  که. اون سهم   ی همه رو خورد یعوض_

و بعد از جا برخاست تا به سمت اتاق    دیدهانش را بلع  اتیمحتو

 کار پوالد برود. 

 .  ارم یاآلن برات از سهم اونا م_

 و گفت:  دیخند رکسانا

 . گناه دارن ولشون کن!  ایهست ی چه خر_
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 خب برم برات بخرم؟  _

 . دهیآره دلم کش_

شلوارش گذاشت تا مطمئن شود که   بیج  ی دستش را رو  ماهور

 پولش را فراموش نکرده است. فیک

 . امیچشم! زود م_

کوچک، به سمت آسانسور رفت؛    ی چرم  فیبا حس لمس آن ک 

 رکسانا متوقفش کرد.   ی اما صدا

 مگه نه؟  دیعاشق شد_

و با چشمان ستاره باران به رکسانا نگاه کرد. حرف زدن    برگشت

 یتواند تمام زندگ  یکرد م  یدختر را دوست داشت. حس م  نیبا ا

کند و از قضاوت شدن نترسد. سرش را تکان    فی تعر  شیاش را برا

 داد و گفت:

 .  می آره. با هم رابطه دار م،یاگر منظورت من و پوالد_

م  با به سمت  و  برخاست  از جا  را دور  دیاهور دوذوق  . دستش 

 به شانه اش زد.  ی گردنش حلقه کرد و بوسه ا
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هایخدا  ی وا_ از  بارم یم  ی م   جانی...دارم  چ  دی.  برام    زیهمه  رو 

 باشه؟  ،یکن فی تعر

 هم دستش را دور کمرش حلقه کرد او را به خود فشرد.   ماهور

!  دم یکنم، قول م   یم  فیرو واست تعر  یبه بعد همه چ  نیاز ا_

 .  ی بگ دینداره، تو هم با دهیطرفه فا هی یول

 .  دمیمنم قول م _

عطف رابطه اشان   ی قول کودکانه که در اصل نقطه    نیدو به ا  هر

محکم و   ی رشته ها  ی و در همان لحظه متوجه    دندیبود، خند

 گره خورد، شدند.   شانیقلب ها  ن یکه ب  تیمیو صم  یپهن دوست

[۰4.۰۱.۲۱ ۲۱:۲۱ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳4۱_پارت#

رفت، پوالد    رونیاز شرکت ب  ین یریش  دیخر  ی که ماهور برا  یزمان

نبردن او به پرورشگاه بود، از فرصت    ی برا  ی ا  که به دنبال بهانه

  ی استفاده کرد و از شرکت خارج شد. تمام طول راه را به چگونگ

گرفت    میدر آخر تصمکرد و    یفکر م   ی کردن خانم محمد  یراض
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اش   خواسته  و  کند  صحبت  جمشدینما  انیب  را صادقانه  و    دی. 

پوالد    ی به شناسنامه    کانیافزودن نام ن  ی را برا زیهمه چ  ل یسه

  کان ی سپردن ن  ی برا  ی خانم محمد  دییانجام داده و تنها منتظر تأ

 به پوالد بودند.  

از   یکیکه در حال حرف زدن با    نی نوش  د،یبه آن جا رس  یوقت

 زد و به سمتش رفت.    ی لبخند  دنشیپرورشگاه بود، با د  نیمسئول

 !  ی ایم ادیز دایست. جد نجایا ی ک نی بب_

  د یرا بوس   ن ینوش  ی با لبخند کج مخصوص به خودش گونه    پوالد

 و گفت:  

 دارم.  یامانت  نجای. آخه اسالم_

را    یاحوال پرس  آخر پوالد، سالم و  یجمله    دنیبا شن   نی نوش

 شد.  رهیفراموش کرد و با ذوق به چشمان مغرورش خ

   ؟یحرف بزن ی با خانم محمد ی اومد_

 در هم زمزمه کرد: ی را تکان داد و با اخم ها سرش

 دعوامون نشه!  دوارمیازش متنفرم. ام _
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انگشتان تپل و کوتاهش گرفت و    انیرا م  شی دست ها  نی نوش

را   د یرس   یکه اکنون همچون طوفان به نظر م  ی کرد مرد  یسع

 آرام کند.   

حق   م،یباش   یمنطق  میپسرم. اگر بخوا  ریآروم بگ  کانیبه خاطر ن_

  ی لیاسم اون بچه رو از پرورشگاه خط بزنه خ   ادیکه ب  نیبا اونه. ا

باخطرناکه  از کجا  اون    کان ین  یزندگمطمئن بشه که    دی. اصال 

    وفته؟ی یبراش نم یو اتفاق شهیخوب م

 به خودش اشاره کرد و گفت:   ی با دلخور پوالد

 تیبچه رو اذ  ه یتونم    یمگه م  ؟یشناس  یمنو نم  نی مامان نوش_

 کنم؟ من عاشقشم.  

 به لحن دلخورش زد و زمزمه کرد: ی لبخند

بزرگ به    تیمسئول  ه یاون زن    یدونم؛ ول  یرو م  یمن همه چ_

با ن  الشی خ  دیگردنشه.  بابت  از  کن   کانیرو  . در ضمن،  یراحت 

موضوع بهت کمک   نیا  د یخرابه. شا  ی لیپرورشگاه خ  ی اوضاع مال

 کنه. پوالد... 

 ی مکث کرد و به صورتش که حاال با درک منظور حرف ها  یکم

 شد.   ره یآرام تر شده بود، خ نی نوش
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قراره    کانیرو راحت کن که ن  الشیراه ننداز. خ  دادیاونجا داد و ب_

 بهش سر بزنه.   یتونه هر از گاه یخوشبخت بشه و اونم م

 رفت.  ی سرش را تکان داد و به سمت دفتر خانم محمد پوالد

 حواسم هست. _

[۰5.۰۱.۲۱ ۱۱:۲۶ ] 

 ۳4۲_پارت#

 و متعجبش را به پوالد دوخت و گفت:  یعصب چشمان

رفته من    ادتیکه کال    نیمثل ا  ؟یگ  یم  یچ  ی دار  یفهم  یم_

 !  یهست ی و تو ک میک

ن   پوالد کم  تأک  اوردیهم  و  تحکم  با  رو  د یو  را    ز ی م  ی انگشتش 

 .بخشش را به چشمان زن مقابلش دوخت  نانیو نگاه اطم  د یکوب

م  قایدق_ ا  ی دونم ک  ی چون  .  دم یرو م   شنهادیپ  نیهستم، دارم 

  ی تونه سرپرست مناسب  یبزرگ شده، نم  نجایکه خودش ا  یکس

 باشه؟  کانین ی برا



~ 951 ~ 
 

 ی پشت سر خانم محمد  واریکرد و نگاهش را به د  یتلخ  ی   خنده

که    دید  یم  واری آن د  ی اش را رو  یتلخ کودک  ی داد. انگار روز ها 

 کرد.  ی با حسرت به آن نگاه م نینچنیا

تونه    یهم نم  کانیرو نتونستم قبول کنم و مطمئنم ن  نجایمن ا_

خانواده بدم.    هیو خودم  کانیخوام به ن  ی. من مادیباهاش کنار ب 

 نکهیباشه، باز هم حس ا  کیخانواده کوچ  نیهر چقدر هم که ا

فوق    زیاون خونه عاشقتن، چ  ی و اعضا  ی خونه تعلق دار  هیبه  

 .  هیالعاده ا

رو  نگاهش از  کوچک   ی را  رو  ۱۰  پوالد  از  که  با   وارید  ی ساله 

شده بود، برداشت و   رهیخودش خ  یبه بزرگسال  یچشمان اشک

نرم تر و ارام تر شده است،    یکه انگار کم  یدوباره به صورت زن

 . انداخت

 کنم!   یخواهش م د،یبهم کمک کن _

از دروغ و تظاهر گشت؛    ی در صورتش به دنبال رد  ی محمد  خانم

صداقت محض و مرور شدن    د،ی که در چشمانش د  ی زیاما تنها چ

 اش بود. یخاطرات کودک

  ؟یش یچرا خودت بچه دار نم_
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  یکنم. من اون رو بچه    یصحبت م  کانیمن دارم در مورد ن_

 ندارم.  ی ا گهید ی به بچه  ی ازیدونم و ن یخودم م

د_ سال  چند  شد  گهیاگر  دار  ن  ی بچه  چشمات    ی جلو  ان کیو 

  ؟یکمرنگ شد چ

  چگاه یدانست که ه یکرده بود و م  قیماهور تحق ی درباره  پوالد

اما نم  یصاحب فرزند نم ا  یشوند؛  با    ر یموضوع مد  نیتوانست 

 ی نقشه ا  نیکند؛ پس به آخر  یپرورشگاه را راض  ی خشک و جد 

داشت به عنوان چاره و راه خل   یبود و سع  دهی کش   لیکه با سه

 : ت آخر از آن استفاده کند، چنگ انداخت و گف

اون   ی تونه جا  یکس نم چیوقت ه   چیخودمه و ه  ی بچگ کانین_

بگ برا  یول  ره؛ یرو  ا  التونیکه خ  نیا  ی فقط  کنم،  راحت   نیرو 

 ذارم. یم ونیموضوع رو باهاتون در م

[۰5.۰۱.۲۱ ۱۱:۲۷ ] 

 ۳4۳_پارت#

ب   بیرا درون ج  دستش از  بعد    ک ی  دنیکش  رونیکتش کرد و 

خ محمد  رهیپاکت،  خانم  کنجکاو  چشمان  به    ،یدر  را  پاکت 

 سمتش گرفت. 
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  ی وقت نم  چیو ه   ممیمنه. در واقع من عق   شیآزما  ی   جهینت  نیا_

 لیتشک  ی تونم بچه دار شم. چه ازدواج کنم و چه نکنم، باز هم برا

 . نجایا  امی ب دیخانواده با

به هدفش در    دن یرس  ی که برا  ییجمله ها  نیآخر   انیاز پا  بعد

 نامه بود، نگاه کرد. ینظر داشت، به او که در حال بررس 

و   دی کش  یقیبرگه برداشت، نفس عم  ی دست از مطالعه    یوقت

 زمزمه کرد: 

زندگ   ی رو  ی نی بار سنگ_ که  کجا مطمئن شم  از  هامه.    ی شونه 

خودم    ی به رو  دیرکسانا خراب نکردم؟ شا  یرو مثل زندگ  کانین

 و رکسانا به گردنم حق دارن.    مانیدونم که ا یاما م ارم؛ین

زن را درک کند و    نیا  ی جمالت بود که باعث شد کم  نیا  دیشا

 .دیحبت نمابا او ص ی تر  میبا لحن مال

ارتباطم رو باهاتون قطع نکنم. آدرس شرکت و محل    دمی قول م_

م   می زندگ بهتون  ن  د ی تا هر وقت خواست  دم یرو هم  سر    کانیبه 

مد یبزن زود  به  زود  خودمم  روح  نجایا  ام ی.  سالمت  از  و    یتا 

 .  د یمطمئن ش شیجسم

 زد و سرش را با تاسف تکان داد.  ی لبخند زن
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  یسخت   ی قانعت کنم. گذشته    دیبا  ی دونم چه جور  ینم  گهید_

  دم؛ یفرصت رو بهت م  نیمنم بود؛ پس ا  ریتقص   نی و ا  یداشت  نجایا

 ... یول

شد   رهیو تحکم به چشمان پوالد خ  تیمکث کرد و با جد  یکم

 خط و نشان ها را هم بکشد. نیتا آخر

وارد شه، بدون توجه    یبیآس  کان یبه نخورم که اگر    یقسم م  _

پام توش گ  یبه جرم پل   ره،ی که خودمم مرتکب شدم و    س یبه 

که حق چند نفر به گردنشه،   ی کنم. به عنوان کس  یم  تیمعرف

خواد به   یاما دلمم نم  رم؛یبگ   کان یرو از ن  یتونم خوشبخت  ینم

 ثواب کردن، گناه کنم؛ پس حواست رو جمع کن.   ی جا

 زد و گفت:  ی لبخند پوالد

ازم سر زد،    ی. اگر هم اشتباه خوشبختش کنم  دمیچشم، قول م_

بار از مو  بخوا  ی تره. هر جور   کیگردنم  بزرگ    دیتون   یم   دیکه 

 برامون. دیکن ی تر

[۰5.۰۱.۲۱ ۱۱:۲۷ ] 

 اسارت _وغی#
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 ۳44_پارت#

که در گذشته انجام    یها و اشتباهات  یبابت کوتاه  ی محمد  الهام

مصلحت در لباس    ی .  گاهدیرس  ی به نظر م  مانیداده بود، پش

درستشان    میتصم  ی شد و انسان ها را درباره    یظاهر م  یزشت

لباس زر  یمتزلزل م با  اشتباهات  و   نیکرد و در عوض  منطق 

م ظاهر  منا   ی عقل  نا  راه  به  را  انسان  و  م  یسب شدند    ی دعوت 

گرفت و به نظرش    مانیرکسانا و ا  ی که برا  یمیکردند، مثل تصم 

  م ینبود؛ پس تصم  شی ب  یبود؛ اما اشتباه بزرگ  ی درست و منطق

که تا    یمیتصم  ی بار به ظاهر زشت و مجرمانه    نیگرفت که ا

به حس    ی حدود و  نکند  توجه  بود،  بودنش مطمئن  به درست 

 .دیاش اعتماد نما یبقل

 خدا و وجدانم نشم.   ی شرمنده  دوارمیام_

تر   با یخاست لبخندش را پهن تر و ز  ی که بر م  یدر حال  پوالد

 کرد و گفت: 

تا ساختمون    ان یچند نفر م  گهیازتون ممنونم. تا چند روزه د _

بچه ها    ی پارک کوچولو هم برا  هیکنن و    ی پرورشگاه رو بازساز

 بسازن و در ضمن... 
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گذاشت    زیم  ی که از قبل آن را نوشته و امضا کرده بود را رو   یچک

 و ادامه داد: 

با مصلحت    ی اون بچه ها حق خوشبخت_ و شاد بودن رو دارن. 

کن استفاده  ازش  من دد یخودتون  وقت  رمیم  گهی.  ها  یو    ی کار 

 . کانیدنبال ن  امیهم انجام شد، م  یانیپا

کرد که    یتصور هم نم  یحت  شی ه چند سال پک   ی به مرد  الهام

 یکودک  ی همه به خانه    نیبزرگ و قدرتمند شود که ا  نیچننیا

 کمک کند، نگاه کرد و قبل از خروج پوالد از اتاق گفت:  شیها

ببر و    نی پسرت رو هم_ ب  ادتیاآلن  به زود    ش یارینره که زود 

 . آدرس شرکت و خونه ات رو هم برام بفرس. شمیپ

 کرد:  و زمزمه دیبا تعجب به پشت چرخ پوالد

 واقعا ببرم؟ _

ا_ به  ب  مانیآره.  بگو  هم  رکسانا  دارم   کمی.  نجایا  انی و  حرف 

 . باهاشون 

را هم سرخ کرده    شیگوش ها  یکه تمام چهره و حت   ی جانیه   با

لبخند    یپرواز کرد. زندگ   کانیگفت و به سمت اتاق ن   یبود، چشم
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 ی همه حس خوب م  نیرا از اداشت که پوالد    ی و مهربان  بیعج

اش کم نکرد؛ چرا   یاز خوش حال  ی زیموضوع چ  نیترساند؛ اما ا

 . دخوب بودن یحس ها نیا قی که او و ماهور ال 

[۰۶.۰۱.۲۱ ۱۲:۰4 ] 

 ۳45_پارت#

کم  یصورت  با کم  جانیه  یکه  و  م  یزده  نظر  به  نگران    ی هم 

کرد تا پوالد آن    یرا جمع م  کانین  لیکه وسا  ن ی به نوش  د،یرس

 ها را با خود ببرد، نگاه کرد. 

ا_ که  رانندگ  ینم  ی نجوریمن  و   یتونم  بهمن  زدم  زنگ  کنم. 

 .  انیمحسن هم ب 

و    ستادهیاتاق ا  ی و با بهت به او که گوشه    دیخند  یکم  نی نوش

بزرگ و پهنش    ی بازو  ی رو  یمتیعروسک ق  کیرا همچون    کانین

 انداخت.  یگذاشته بود، نگاه 

 نیکه ا  ی آخه؟ دو نفر رو صدا کرد  ی کن  یم  ی نجوریپوالد چرا ا _

   ؟ی بچه رو ببر
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  ی رانندگ  دیکه با  یکی  ؟یموقع وسط راه گشنش شد چ  هیاگر  _

 هم باشه.    گهید یک ی دیکنه؛ پس با

  ریش   ی و با تاسف به سمت قوط  د یاش کش  یشانی پ  ی را رو  دستش

رفت تا آن ها را هم در ساکش    کان ین  ریش  ی   شهیخشک و ش

 بگذارد.  

 دست تو.    دمیدارم اون بچه رو م یدونم با چه عقل یمن نم_

شده بود    رهیو چشمان بسته اش خ  کانیکه به صورت ن  همانطور

با صدا  ی و لبخند م برا  ییزد،    دن یخودش قابل شن   ی که فقط 

 بود، زمزمه کرد: 

 سش به پسرمون هست.  ماهور بلده. اون حوا_

محسن و بهمن که با آژانس به آن جا آمده بودند   دنیاز رس بعد

  کان یجمع شدند تا با ن  اطیپوالد بازگردند، همه در ح  نیتا با ماش 

سه مرد بزرگ    ی کنند؛ اما رفتار ها  یخداحافظ  نیریکوچک و ش

تر  بر سر کوچک  م  نیو کت و شلوار پوش که    ی مسائل بحث 

هم داشت به   کانی با ن  یظه دار بود که خداحافکردند، آنقدر خند

 شد.   یسپرده م یفراموش

 بعد بچه رو بده.    نمی گم صبر کن من بش  یکره خر دارم بهت م_
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 گفت:   ی بلند ی آن ها زد و با صدا ی برا  یبا حرص بوق محسن

. دهنمون  بچه  نیا  لوئهی. کال دو کدیکن   یبابا اتم که جا به جا نم_

 . دی کرد سیرو سرو

بوق از خواب    یکه به خاطر صدا  کانین  ی   هیگر  ی صدا  دنیشن   با

 و گفت:  دیبود، بهمن با خشم به سمت محسن چرخ دهیپر

 .دیبچه از خواب پر وون؟ی ح  یضیمگه مر_

[۰۶.۰۱.۲۱ ۱۲:۰4 ] 

 ۳4۶_پارت#

وسواس   دنیادامه داشت. الهام با د  قهیاشان تا چند دق  ی ریدرگ

از بابت    الشینوزاد، خ  نیا   ی کوچک و بزرگش برا  ی ها  یو نگران

هنگام خداحافظ  ندهیآ پوالد  که  به خصوص  شد.  راحت   یاش 

  کان ین  ی اپارتمان برا  کیشناسنامه،    افتیخبر داد که به محض در

مخرد    یم نامش  به  تا خ  یو  آ  از  هامال  الیزند  اش   ندهیبابت 

 راحت تر شود. 
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به سمت    نییپا   اریاز خارج شدن از پرورشگاه با سرعت بس  بعد

ماهور را    ی ذوق زده    ی شرکت رفتند. در تمام مدت پوالد چهره  

 کرد.   یتصور م

به ماهور و رکسانا که کنار هم    یآسانسور خارج شدند و نگاه   از

در حال صحبت کردن بودند، انداختند.    یآرام  ی نشسته و با صدا

نوزاد    نیا  دنیدانستند که اکنون واکنش ماهور با د  یانگار همه م

 است.    یدنید

که   ی نگاهش به پوالد و کودک درون دستش افتاد، جمله ا   یوقت

شد.    رهیآن ها خ  بود را فراموش کرد و با بهت به انشیدر حال ب

   ت؟یواقع  ایخواب بود 

صبر کند؛    کانی داشتن ن  ی چند ماه را برا  دیکرد که با  ی م  تصور

 ادیداشت آنقدر ز  انیپوستش جر  ریکه در ز  یاما اکنون چه؟ ذوق

  دند ید  ینشان دادنش را در خود نم  ییبود که لب ها توانا  میو حج

 و فقط چشم ها از پس نشان دادنش برآمدند.  

اشک  ی   قطره گوشه    یکوچک  از  راست چشمش    ی که  سمت 

اوج    ی گونه اش روان شد، نقطه    ی رو  یو به آرام  د یجه  رونیب

 گذاشت.    یم شی احساسات گنجشکش را به نما
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 ی فرو رفت و بعد صدا  ینی سالن در سکوت سنگ  قهیچند دق  تا

 را شکست.    یلرزان ماهور بود که آن خاموش

   کان؟ین_

  نی فشرد و با بغض نگاهش را ب  ی مدهانش    ی دستش را رو  رکسانا

 چرخاند.  یخانواده را داشتند، م کیکه حکم  ی آن سه نفر

 جلو آمد و گفت:  یبا خنده کم  پوالد

انقدر کمرم رو صاف نگه داشتم تا    ؟ی ریگ  یتخم جن رو م  نیا_

 نشه که خشک شدم.   تیاذ

اشک  ماهور همان چشمان  با  برخاست    یهم  جا  خنده  از   ی و 

 گذاشت.   شی اش را به نما هیهمراه شده با گر

 آخه؟  شی آورد  ی چه طور_

سخت _ بودیبه  آدم  نفر  سه  تا    یول  م ی.  شد  پاره  کو*نمون 

 . مشیآورد 

که از    ی اما ماهور با لبخند  دند؛ی جمله اش خند  دنیبا شن   همه

ت و تر بود، به سمت پوالد رف نی تر و دلنش نیری هزاران خنده ش

 اش فشرد.  نهی از آغوشش جدا کرد و به س ی را به آرام کانین



~ 962 ~ 
 

 !  ی قربونت برم من. چه زود اومد_

دوباره آن    هیرا فاصله داد و بعد از چند ثان  شیپلک ها  نیب  نوزاد

 ها را بست.  

ن   ینگاه  پوالد و  نوزاد غرق در    کانیبه ماهور  به  کرد و خطاب 

 خواب گفت:

 آلو!خواب ی به جمع ما خوش اومد_
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از   ی داشت و در حال صحبت کردن با بعض  یمهم  ی جلسه    پوالد

ا اما  بود؛  با    مانیسهامداران شرکت  و  بود  نشسته  رکسانا  کنار 

 .  انداخت ی اعصابش خط م  ی رو ش،یها و حرف ها شخندین

 .  نم یهنوز هم دندونت کجه؟ اصال دهنت رو باز کن تا بب _

  ی م  ادداشتیرا    ی زیکه با سرعت در دفتر مقابلش چ  همانطور

پاشنه   را رو  ی کرد،   یکفش چرم و واکس خورده    ی کفشش 

گذاشت و بعد دست از نوشتن برداشت تا با تمام قدرت    مان یا

 و اعصاب خورد کن را له کند.   یمرد روان نیا ی پاها
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زورم بهت    ی چون نره خر شد   ی فکر کرد  ؟یآدم ش  ستیقرار ن_

 رسه؟  ینم

و سبز رنگش را به    ی خم شد و چشمان گربه ا  یبا درد کم   مانیا

 رکسانا دوخت.   ی بایرخ ز مین

 یبود و توجه همه را به خود جلب م  دهیدرشت و کش  چشمانش

 ی کوچک و برجسته    ی عضو صورتش، لب ها  نی تر  بایکرد؛ اما ز

بود که ز  یصورت م  ییبایرنگش  کرد.   یچهره اش را دوچندان 

محسوب   یمرد جذاب  را،یجذاب و چشمان گ  شی با آن ته ر  مانیا

نمک به   بانقش و  زیدختر ر نی ا ی کرد برا یشد؛ اما حس م یم

کاف با استین  با یز  یمقدار  نبود؛ چرا که رکسانا   نی.  مهم  همه 

بود که در زمان    ییها  ی دار  شتنیها و خو  ی پاداش تمام صبور

پوالد   یکه حت  یکرده بود. زمان  لیبه خود تحم  مانیگم شدنش، ا

  مان یکرد، ا  یم   یدگیاش رس  یمردانه و ضرور  ی ها  ازیهم به ن 

شود،   یخشک م ی و سر سبز یاناوج جو که در  یهمچون درخت

 کرد.  یشد و با حسرت آشورش را صدا م یروح و پژمرده م یب
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که    یینشد و با صدا  د، یچیپ  ی م  ش یکه پشت پا  ی درد  متوجه

  ریباشد و عشق و محبت نهفته در آن را ز   ی کرد جد  یم  یسع

 پنهان نگه دارد، گفت:  شی اخم ها ی  هیسا

 آشور؟  _

 یکفشش را هم از رو  یو حت  مو به تنش راست شد   ناخودآگاه

خاص  مانیا  ی پا طور  را  آشور  مثل    یم   انیب  یبرداشت..  کرد. 

 ینام که درواقع نام خانوادگ  نی با تمام وجودش ا  شان،یها  یکودک

خودش را کنترل نمود   یآورد. به سخت  یرکسانا بود را به زبان م

 زمزمه کرد:  یف یضع ی و با صدا

 بله؟ _

 . نتمونیخواد بب  یگفته که م ی مدخانم مح_

که    ی دور نامش را زمزمه کرد و در آخر با بغض به خودکار  چند

که از آن    ی خاطره ا  نیشد و آخر   رهیدر دست نگه داشته بود، خ

 زن داشت را با خود مرور کرد.

  ی بمونم. من خانواده نم  نجایهم  دیتو رو خدا بذار  ی خانم محمد_

 خوام. 
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شه،    ی سالت م  ۱۸  گه ی! چهار سال دی خوا  یخانواده م   هیتو  _

راحت    شهیتا هم  گهید  ی نجوریا   ؟یکن  کاریچ  ی خوا   یاونوقت م

 .  یکن یم  یزندگ

وقت  یذات  ی خونسرد مقابل گر  یآن زن  التماس   هیکه در  و  ها 

داشت و تا   ادیتنها سرش را به تاسف تکان داده بود را به    ش،یها

 و زمان خوابش بود.   ی داریچند سال کابوس ب

بهم قول داده که برام خونه و    مان یدنبالم. ا  انیو پوالد م  مانیا_

اون مرد، من ازش   ش یپ   دیکنه. تو رو خدا منو نفرس  ی م  دای کار پ

 ترسم.   یم

جواب  و در  ی تنها  ن  افتیکه  ا  شخندشیکرد،  زمزمه  و    ی بود 

 نمود. دی نا ام  ایدندردناک که او را از تمام 

  چیتونن بدن! اونا ه   یو پوالد خرج خودشون رو هم نم  مانیا_

 رو خراب نکن!   تی پس زندگ  ان؛ی ی وقت دنبالت نم

نه به دست دو قهرمان زمان    یزندگ   اما بود و  اش خراب شده 

 شده بود. رانیاش؛ بلکه به دست همان زن و یکودک

[۰۷.۰۱.۲۱ ۱۱:5۳ ] 
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بودند و کنترل چشم ها و   نیو سنگ   نیغمگ  ی اد یخاطرات ز  نیا

 رکسانا را به دست گرفتند.   ی اشک ها

چشمانش   ی قطره اشک از چشمه    کیانداخت و    نییرا پا  سرش

افتاد و بعد، از سطح آن هم به پا  ی رو و    دیلغز  نییخودکارش 

 کرد.  سیخرا   زیم ی گوشه 

 !  نمش یخوام بب یمن نم_

بختشان شور به نظر    ی گرم که به اندازه    ی آن قطره    ی برا  مانیا

انداخته   ی رد. صدا ُم   د،ی رس  یم به رعشه  رکسانا تمام بدنش را 

 خودش را کنترل کرد.   یبود؛ اما به سخت 

   ؟ی خوا یاونجا. امشب مهمون م میر یپس نم_

  نیدانست که او را به ا  ی شناخت. م  ی و منطق جذابش را م  مانیا

گذارد؛ پس    یکند و به خواسته اش احترام م  یمجبور نم  دارید

 .  دیاش را باال کش ین یتعجب نکرد و ب ادیز

خونه    دیای ب  دیخوا  یباره که م   نیاول  ی . چون برادیاریب   هیهد  دیبا_

 من!   ی 
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که اکنون رکسانا    دیاش را دوست داشت و فهم  ی قو  ی   هیروح

سع  و  است  گذاشته  کنار  را  خاطراتش  را    یمرور  خودش  دارد 

 کنترل کند.  

 .  ارمیجعبه شکالت م هیمن _

   ؟ی پررو شد نقدری! چرا ایخوری تو گه م_

 پول ندارم.  _

همچون پسر بچه ها    لی و سب  ش یخنده به او که با آن همه ر  با

 د و گفت: کرد، نگاه کر ی بحث م

ذارم   یبرام، نم  ی دیندارم. اگر نخر  یپاشو برو گمشو! جاروبرق_

 خونه ام.    ی ایب

 اشاره کرد.   شیها بیاز جا برخاست و با حرص به ج  مانیا

  ی گم ندارم، م  یخودت. م  ی پول بود، همش برا  نجایاگر ا  ایب_

  ؟یفهم

با    رکسانا از جا برخاست و به سمتش    کی هم  لبخند معنا دار 

 رفت.  



~ 968 ~ 
 

  مان یپول ا  فیحرکت، ک  کی شد و در    رهیچشمان جذابش خ  به

 به او زد.  یو چشمک دیکش رونیاش ب یپشت بیرا از ج

 کشم؟ یخجالت م ی فکر کرد م؟یمن ک   ی فراموش کرد_

 با خنده عقب رفت و گفت:  مانیا

 . ییهات پررو ی! هنوز هم مثل بچگ یوثید یلیخ_

پول را به دنبال پول جست و جو    فیهمانطور ک درون ک  رکسانا

 کرد، پاسخ داد: یم

مال منم هست؛ پس خفه    د،یدار  یکه هر چ  د یخودتون گفت_

کش   ی زیچ  هی  بتیهر وقت از تو ج  می! بچه هم که بودگهیشو د

 . ی اوردیدر م ی رفتم، تا دو ساعت مسخره باز یم

 که تنها به گوش خودش برسد، زمزمه کرد:   ی لب، طور  ری ز  مانیا

 بودم که باهات حرف بزنم.  ن یچون عاشق ا_
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 زد.  ی شخندی دندان در دهانش انداخت و ن یخال ی به جا ی نگاه
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 آب بده   یسر و گوش  هیبه اعصابش. گفتم برو    ی نیقرار نبود بر_

 . رهیپوالد رو بگ ی که برامون امضا می تا بعد ماهور رو مجبور کن

 شد و گفت:  رهیبا حرص به سروش خ احسان

 .    رهینم  هیقض نیبار ا ریعنوان ز چیماهور به ه _

  د یکش  یتکه چوب م  کی  ی را رو  ی زیبلند و ت  ی که چاقو   اوشیس

 شان یحرف ها  دنیکرد، با شن   یاز آن جدا م  ینازک   ی نوار ها  و

 شد.   رهیسکوت کرد و بعد به احسان خ

نگفت_ ا  ی رو  ی مگه  نقطه ضعف   ن یداداشش حساسه؟ خب  که 

 . هیخوب

نشانه    احسان به  را  که    دیی تأ  ی سرش  نشان دهد  تا  داد  تکان 

 باشد. یکه زده است، مطمئن م  یهنوز هم از حرف

 نیرو به پوالد نشون داده بود و ا  امیماهور اون پ  یول  نویگفتم ا_

  م،ی. از پوالد هم که بگذرمیسر و کار دار  یعوض  نیفعال با ا  یعنی

 خوره. یجوره گول نم چیو ه هیپسر کله خراب اریمه

 شد.   رهیخ نی انداخت و با اخم به زم  زیم ی چاقو را رو اوشیس
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هست؟ هم من و هم    که یمرت  نی از ا   ی اثر  هی  میر   یچرا هر جا م_

  ی آشغال چه آش  لیاون سه  ستی. معلوم ن می بیسروش تحت تعق

 برامون پخته!   

از آن   ی داشت که پول خوب  یپاساژ بزرگ لوازم برق   کی  سروش

با    ی پاساژ رو به رو که اجناس  ت یآورد. با شروع فعال   یبدست م 

گذاشت، کم    یمردم م  اریکمتر را در اخت  متی بهتر و ق  تیف یک

رفت و آن پاساژ که متعلق به پوالد بود،   نیارش از بکم رونق ک

 . شدیمها محسوب  یدشمن نینقطه شروع تمام ا

اما   رد؛یانتقام از او بگ ی قصد داشت که تمام اموالش را برا اکنون

برا  یکس نزد  نیا  ی که  ارتباط  بودند،  کرده  انتخاب  و    کیکار 

با آن ها   ی با پوالد داشت و ممکن نبود که در حالت عاد  یمحکم

تصم  ی همکار پس  تهد  میکند؛  برادرش  با  را  او  که    د یگرفتند 

 رفته بود.   نیپوالد از ب طو حاال همان نقشه هم توس  ندینما

حدس    یبه اون پول ندارم؛ ول  ی ازیمسئله فقط انتقامه و من ن_

انتقام   نیفشه، اکه فقط پول هاش نقطه ضع  ی مرد  ی زنم برا  یم

 انتخابه.   نیبهتر

 زد و گفت:  ی شخندین احسان
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 !  ستینقطه ضعفش پول ن_

و سروش به جمله اش جلب شد؛ اما سروش قبل   اوشیس  توجه

 با بهت زمزمه کرد:  زیاز هر چ

  مان؟یا ه؟یپس چ_

به    ت یبار با جد  نینه تکان داد و ا  ی سرش را به نشانه    احسان

 شد.   رهیآن ها خ ی هر دو

ماهور و انتقام از پوالد بود و شما هم    ،ی همکار  ی شرط من برا_

دارم که هم شما و هم    ی نقشه ا  هی. اآلن من  دیخواست   یانتقام م

 رسونه. یمن رو به خواسته امون م

 : دیشد و پرس  رهیبه چشمان مرموزش خ اوشیس

  ه؟ینقطه ضعف پوالد چ_

 ماهوره!  _

 گفت:  یمآرا ی مکث کرد و و با صدا یکم سروش

 ماهور باشه؟  دیچرا با_

 چون با هم رابطه دارن. _
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تصور عاشق    چگاهیفرو رفت. ه  ی نیاتاق در سکوت سنگ   ناگهان

و حاال او واقعا    دیگنج   ینم  لشانیتخ  ی شدن پوالد هم در قوه  

پسر    کیماهور بود که    تیشده بود و از همه جالب تر جنس  ریاس

 . شدیمحسوب م باینقش و ز زیر

 کرد و گفت:  ی بلند ی خنده  اوشیس

 پسر رابطه داره؟  هیاون با _

 داد.  هیاش تک یزد و به صندل ی هم لبخند سروش

 !  رنیم یجرم بزرگه که اگر اثبات بشه جفتشون م  هی نیو ا_

فهم  احسان را  منظورشان  کج  دهیکه  لبخند  با    یبود،  و  زد 

 بدن خاص ماهور با تمسخر گفت:  ی ادآوری

ا_ اما  نم  نیمتأسفم  جواب  آخر  ده؛ ینقشه  که    ی بار  نیچون 

 .  دمیفهم یجالب ی ها زیلمسش کردم چ

تا ادامه دهد. احسان  شدند    رهیبه او خ   ی آن ها با کنجکاو  ی دو   هر

که ماهور را در انبار پشت مغازه اشان مجبور به معاشقه    ی به روز
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اش حس   نهیس   ی که رو  یمشخص  ینمود. برجستگ  یکرد، فکر م

که    ییهم تا جا  ی. در دوران نوجواندیرس   یبه نظر نم  ی کرد، عاد

بود و   ی کوچک تر از حالت عاد اریبود آلت پسرانه اش بس  ادشی

انگشتانش را در شلوارش فرو   ی داشت که وقت  اد یرا هم به    نیا

با مقعدش    یکه کم   ی از آن ها به درون حفره ا  یکیکرده بود،  

فاصله داشت، فرو رفته بود؛ اما ماهور قبل از آن که بتواند آن را 

دستش را گاز گرفته و با صورت سرخ از خشم    هیکشف کند، با گر

 .    و عجز کودکانه اش فرار کرده بود

دو_ ن اون  مطمئن  ست.   م  یول  ستمیجنسه  که    یحدس  زنم 

 .  دهیباشه. اگر درست باشه، اون نقشه جواب نم ی نطوریا

  ز یبه م   یچه کند، با خشم مشت  دیدانست با  ینم  گریکه د  سروش

 و گفت:   د یکوب

   م؟ی کن کار یچ دیپس با_

  ف یاتون به هم بخوره در ضع  ونه یو م   ی باش  یعاشق کس   یوقت_

م  نیتر قرار  ممکن  وقتی ریگ   ی حالت  ا  ی.  به  مرحله   نیپوالد 

تا پوالد بهش    میکن   یم   ی رو وارد باز  دیجد  ی مهره    هی  د، یرس
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پوالد    ی کارمندا  ونیاعتماد کنه. باالخره آدم سست عنصر هم م

 !  شه یم دایپ

 د. اش زد و جمالت احسان را ادامه دا   یرکیبه ز  ی لبخند  اوشیس

 و هم قدرت و پولش رو!   ده یاونوقته که هم ماهور رو از دست م_

به جمع کوچک سه نفره اشان    جانیاز جا برخاست و با ه  سروش

 نگاه کرد.   

 جذابه.  ی برگ برنده   هی. ماهور اآلن هیفوق العاده ا ی نقشه _

 سرش را تکان داد و زمزمه کرد: احسان

 !شهی ماهور مال من م  ،ی باز نیآخر ا _

[۱۰.۰۱.۲۱ ۱۰:۲۱ ] 

 ۳5۱_پارت#

بود که در کنارش چند متر هم    یاش در واقع اتاق کوچک  خانه

  ی بهداشت  سیبه عنوان آشپزخانه در نظر گرفته شده بود و سرو

 اتاق قرار داشت. ی و حمام هم به صورت مشترک در گوشه 
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پشت به آن ها در حال دم کردن    با بغض به رکسانا که  مانیا

  ی شد و خطاب به پوالد که دستش را دور شانه    رهیبود، خ  ی چا

 باشد، گفت:   شیبرا یکوچک یحلقه کرده بود تا دلگرم  مانیا

 خدا منو لعنت کنه!  _

  ی دانست که هر دو  یبه اطراف انداخت. م  یبا اخم نگاه  پوالد

  ی داشتند، کوتاه  یکه در کودک  یشخص  نیزتر یآن ها در حق عز

ترس مسخره از   کیکردن را به خاطر    ی کرده و حق بهتر زندگ

در مورد ازدواج رکسانا، از    مانی او گرفته اند. اگر به خاطر ترس ا

که    ی رکسانا در خانه ا  ونکردند، اکن  ینم  یکردنش خوددار  دایپ

  ی م  زیکرد؛ اما همه چ  ی نم  یپر از مردان الت و ارازل بود، زندگ 

 به شخم زدن گذشته نبود. ی ازیتوانست بهتر شود و ن

نه که بدتر خجالت   م،یدلش رو شاد کن  می! اومدمانی خفه شو ا_

 .  ستیاآلن وقتش ن  یول شه؛ی مسئله حل م  نی . امیزده اش کن

  ز یچ  نیفکر کردن به ا  ی برا  یبا پوالد بود! اکنون زمان مناسب   حق

کرد؛ پس در نقاب همان    یخودش را جمع و جور م  د یها نبود و با

هم  مانیا شوخ  و  دادن    یشگیخندان  فرو  از  بعد  و  رفت  فرو 

 گفت:  ی بلند ی بغضش، با صدا
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 دیبخرم؛ پس با  یجارو برق  ی . مجبورم کردخوامی نم  ییمن چا_

 . ی بد  نو یبهم کاپوچ

اش    یمیقد  ی استکان ها    ه،یدر همان حال که پشت به بق  رکسانا

کرد، انگشت وسطش را باال گرفت و چند بار   یپر م  یارا با چ

 تکان داد.  

 کجان؟  ه یماهور و بق  ی! راستس ی بدبخت خس_

  بش یبرداشت و تلفنش را از ج  مانی دستش را از دور گردن ا  پوالد

 .  دیکش رونیب

با مامانش صحبت کنه. حاال    کانیعصر قرار شد بره و در مورد ن _

 هنوز برنگشته!    یچند ساعته که با بهمن و محسن رفته؛ ول

که همان لحظه    د یبگو  ی زینگران شد و خواست چ  یکم  مانیا

 زنگ خانه به صدا در آمد.

  ی که دور تا دورش با اتاق ها  اط ی از جا برخاست تا به ح  رکسانا

در را باز  خودش پر شده بود، برود و    ی همچون خانه    یکوچک

 رفت.   اطیکند؛ اما پوالد از جا برخاست و خودش به سمت ح

 به آن ها انداخت.   یرا باز کرد و نگاه در
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 د؟ یبود ی تا اآلن کدوم گور_

[۱۰.۰۱.۲۱ ۱۰:۲۱ ] 

 ۳5۲_پارت#

را مقابل چشمان پوالد گرفت   کان یتوجه به سوالش، ن  ی ب  ماهور

 و با ذوق گفت: 

 رو! مامان قنداقش کرده.     کانین  نی بب_

در    نیی به پا  نهیبود و تنها از س   رونیاز قنداق ب   کان ین   ی ها  دست

شده بود. پوالد با خنده به جسم   دهیرنگ پوش  دیسف  ی پارچه  

برا  رهیخ  کانین  ی شده    دهیپوش را  و دستش  آغوش    ی شد  در 

 گرفتنش بلند کرد.

    ؟ی خوشمزه شد نقدریتوله سگ، تو چرا ا_

پوالد   ن یریو ش  ب یو محسن با خنده به ابراز احساسات عج  بهمن

 کردند.    ینگاه م

 آقا؟  نجایهم میسیوا دیبا ایتو  میشه بر یم_

به سمت خانه رفت و به    کانیتوجه به حرف بهمن، با ن   یب  پوالد

 و رکسانا گرفت.   مانیرا مقابل چشمان ا کانیمحض ورود، ن
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 .  دینگاه کن  نجایبغلتون، از هم دمینم_

 بازش نگاه کرد و گفت:  مهیبه چشمان ن مانیا

 خواست بغلش کنه حاال؟   یک ن؟یا ه یمگه چه کوفت _

نشست    ی دراز شده اش زد و گوشه ا  ی به پاها  ی با خنده لگد   پوال 

 عضو خانواده اش نگاه کند.   نیدتریراحت به جد ال یتا با خ

جعبه که با چند رنگ الک پر شده بود را مقابل رکسانا    کی  ماهور

رفتار   ی درباره    مانیبهمن و ا  ی ها  یتوجه به شوخ  یگرفت و ب

 پوالد، گفت:  بیعج ی ها

 باشم!   نجایهمش ا خوادی. دلم مست   مانهیچقدر جو خونت صم_

به سمت خود   رکسانا را  او  و  گرفت  ماهور  از  را  جعبه  ذوق  با 

 رفت، زمزمه کرد:  یآغوشش فرو م . همانطور که دردیکش

تا دو ساعت مثل مادر   مانیپوالد و ا  ی ول  ینی ب  ی م  مانهیتو صم_

 کردن.   یمرده ها بهش نگاه م

 نگاه کرد و گفت:   نشی غمگ  ی به خنده   یبا ناراحت ماهور

بهتر  یکنن. دلشون م  یاونا فقط احساس گناه م_ تو   نیخواد 

 .  یرو داشته باش زایچ
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کنم. با    یکه دهنشون رو با گه پر نم  نهیهم  ی دونم و برا   یم_

 کنن؟   یم  نیمن توه کیش ی به خونه  یچه جرئت

 را از درون آشپزخانه برداشت.   ی چا ین یو س دی خند یکم ماهور

  د؟یخر  یبرات جارو برق مانیا ی! راستکه یش یلیآره خ_

خ  ها را برداشت و پاس  ی ظرف نون خامه ا  خچال،یاز درون    رکسانا

 داد: 

 بود.   دهیخر ی. پوالد هم گوش دیآره خر_

 به مردان انداخت و به سمت رکسانا بازگشت.    ینگاه ماهور

 ! در ضمن... زمیمبارک باشه عز_

 گفت:  یزد و به آرام یجذاب چشمک

اآلن همه    نایها رو بذار واسه خودمون. ا  ی چند تا از نون خامه ا_

 . میحسرت بخور   مین یبش  دیاونوقت با خورن،یرو م

بود را به    خچالیکه درون    یباز شده ظرف کوچک  ش ی با ن  رکسانا

 ماهور نشان داد و گفت: 

 خفه شم.   ینیریامشب با ش  خوامیرو از قبل آماده کردم. م  نیا_
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 رفت.  هیو به سمت بق  دیاش خند یرکیبه ز ماهور

 .دمیم ییراحت شد، بهشون چا المیپس حاال که خ_

[۱۱.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۸ ] 

 ۳5۳_پارت#

که    یگذر زمان هم نشدند. آنقدر در حس مثبت   ی متوجه    یحت

  یداشت، غرق شده بودند که به ساعت هم نگاه  ان یدر فضا جر

و رکسانا جو را    مانی ا  ی ها  یها و شوخ  طنتیانداختند. ش   ینم

 شاد تر کرده بود.  شهیاز هم

ا به سمت پوالد که تمام حواسش به  انگشت اشاره اش ر  مانیا

ماهور بود،    ی ها و قربان صدقه ها   ی و صبور  کانین   ی نق زدن ها

 گفت:  ی بلند ی گرفت و با صدا

 کنه.   یداره دبه م یعوض نیگم؟ ا یپوالد من دارم اشتباه م _

به حرفش نشان نداد و انگشتش را به مشت کوچک   یتوجه  پوالد

 کرد.  کینزد  کانین
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که منتظر پاسخ پوالد بود، نگاه کرد و خطاب به   مانیبه ا  رکسانا

  د، یکش  یاش م  یشانیپ  ی بهمن که از شدت خنده دستش را رو

 گفت:  

 کنم.  ی خواستم باهاش شوخ ی! من مخوره یداره گه م_

چاقو  محسن که  م   ی خور  وهیم  ی همانطور  را  دستش    ی درون 

  رهیرکسانا خ  ی و مظلوم نما   دهی چرخاند، با خنده به چشمان کش

 شد.  

مقنعه ات رو وارونه سر    یشوخ  ی دختر! صبح زود برا  ایکوتاه ب_

   ؟ی کرده بود

همه تکان داد   ی سکوت برا ی با خنده دستش را به نشانه  مانیا

 تا بتواند صحبت کند.  

 ی چشمش اندازه    ی که مقنعه اش وارونه بود و گوشه    نیحاال ا _

 یکه وسط جلسه به جا  نیداشت، به درک! ا  یف ی من کث  ی کله  

 ی از سهامدارا دفتر تلفن داده بود رو کجا  یکیدفتر حساب به  

گرده،    یداره داخل دفتر رو م  یمردک ه  دمیدلم بذارم. من د 

 که...    دادیداد و ب   مکنه. شروع کرد  ی م  ی فکر کردم داره وقت کش
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صدا  دوباره خند  ی با  خ  دیبلند  ها  رهیو  صورت  خندان    ی به 

 مقابلش، ادامه داد:

دفتر تلفن شرکته    دیکه به من داد  ینیدفعه بلند شد گفت ا  هی_

 نه دفتر حساب و کتاب!  

 با حرص از جا برخاست و گفت:  رکسانا

 از حد تحملت کردم.  شی پاشو گمشو برو خونت! امشب ب_

[۱۱.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۸ ] 

 ۳54_پارت#

پوالد که   ی که تا کنون سکوت کرده بود، به انگشت اشاره    بهمن

عوض    ی گشت و برا   رهیخ  شد،ی فشرده م  کانیدر مشت کوچک ن

 کردن جو، با لبخند گفت: 

 چه قشنگ انگشتت رو گرفته!  _

حال  که اکنون در    کانیحرف بهمن، توجه همه به سمت ن  نیا  با

 خوردن بود، جلب شد.   ریش

برداشت و کنار ماهور نشست.    مان یدادن به ا  ریدست از گ   رکسانا

ظر پوالد   فیانگشتان  انگشت  دور  به  محکم  آنقدر  کوچک  و 
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تر به    د یسف   یاز شدت فشار کم   شانیشده بود که بند ها  ده یچیپ

 . د یرس ینظر م

 ! دیبچه تکون نخورد نیشما دو تا امشب از کنار ا_

ن  ماهور به حرکات دهان  لبخند  نگاه    ریش  دنی مک  ی برا  کانیبا 

 کرد و گفت: 

 نازه!   یلیجوجه خ نیآخه ا _

 شد.    دهیهم با آن کش کانیانگشتش را باال برد و دست ن پوالد

 بچه.  ی اآلن لجباز نیکه از هم ادیخوشم م_

جمعشان خوش حال   انیدر م  کانیحضور ن  ی از ته دل برا  رکسانا

حس در درون آن    نیهم مشخص بود که ا  هید بق بود و از لبخن

 ها هم وجود دارد.    

 کنه؟   یازش مراقبت م یک  د،یشرکت  یوقت_

 به بهمن اشاره کرد و گفت: ی جد یبا صورت پوالد

 بخوره.  ی کار هی! حداقل به درد گهیبهمن د_
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بلند    ییاش، با صدا  یبهمن از سوت  ی خنده ها  ی به تالف  رکسانا

را   دنیتنها مشت کوب  دیرس  یکه به نظر م  ی مرد  دیبه شغل جد

 و گفت:  دیبلد است، خند

رو بگم که بچه تو طول شب چند    نی! فقط ایچه آدم مناسب _

 .زیخودت حواست باشه دوست عز گهید  خوره،یم  ریبار ش

همه، چند لحظه با بهت سکوت    ی توجه به خنده ها  یب  بهمن

   شد. رهیکرد و به پوالد خ 

 که!   ی دییگا دهن منو ؟ی اری صبح رو در م یتالف  ی هنوز دار_

 باز کرد و دستش را آزاد نمود.  یرا به آرام کانی انگشتان ن پوالد

 !  ی که کمتر زر بزن   ی ریبگ ادی دیبا_

ول_ باشه  شد  یخب  بلند  صبح  د   ی اگر  ن  ی دیو  خفه    کانیکه 

 با خودته.  تش ی شده، مسئول

چ  پوالد تا  گشت  را  اطرافش  حرص  پرتاب    ی برا  ی مناسب   زیبا 

  نش ی ماش  چییجز سو   ی زیکند؛ اما چ  دایکردن به سمت بهمن پ

 نکرد؛ پس آن را با تمام قدرت به سمت بهمن پرتاب کرد.   دایرا پ

 دور از جون بگو حداقل!   هی_
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 شد.   رهیبه پوالد خ یداد و شاک یجا خال بهمن

 از من!   رونیب ی کش یخب نم_

چند ضربه به در، باعث    ی اما صدا  د؛ یبگو  ی زیخواست چ  پوالد

  ره یخ  گرید  کیبه    یسوال  ی شد که همه سکوت کنند و با چهره ا

 شوند. 

[۱۲.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳55_پارت#

که در    ی زیچ  نیاز جا برخاست و به سمت در رفت. اول  محسن

زن   کیشده در چادر    ده یچیمقابل چشمانش ظاهر شد صورت پ

 پشت در بود.    ریبه نسبت پ

تعجب سالم کرد و عقب رفت تا رکسانا با او صحبت کند. تنها    با

رکسانا، زن به    ی گذشته بود که برخالف مخالفت ها  قهیچند دق

وارد خانه شد و در مقابل چشمان   ی همراه پسر جوان و قد بلند

 خطاب به پسرش گفت:  مان،یپوالد و ا  ی درشت شده 

 خجالت نکش!   ن،یبش ایقاسم جان ب _
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نسبت به حضورشان و دسته گل رز که در    یکه حس خوب  مان یا

به عرق نشسته   دستان پسر بود، نداشت با اخم به صورت الغر و

 شد و گفت:  رهیپسر خ ی 

 امرتون؟ _

که حاال همه در کنار هم نشسته بودند    یت به مردانبا خجال  زن

کردند،    یبه او و پسرش نگاه م   یمتفاوت  ی و هر کدام با چهره  

 گفت:  مانیچشم دوخت و خطاب به ا

منتظر شدم که مامان رکسانا    ی. هر چ نجایا  میاومد  دیواال ما جد_

مهمون دارن،    دمیقسمت نشد. حاال امشب که د  نم،یجون رو بب

امر    ی گفتم برا  ن یهم  ی خانواده اشون هم هستن برافکر کردم  

 مزاحم بشم.  ریخ

قاسم که با قطرات درشت عرق پوشانده    یشانیبه پ  ینگاه  محسن

 در گوش بهمن زمزمه کرد: یشده بود، انداخت و به آرام

بندم که    یشرط م  ست،یها! حالش مساعد ن  زنهیم  یچ  هی  نیا_

 معتاده! 

 گفت:  یبه او انداخت و به آرام  ینگاه چپ بهمن
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ن_ ببند  ستیالزم  از جا ی شرط  پر  آمپوله. معلومه    ی ! ساعدش 

 !   دنیکش ی کنه به جا یم  قیمواد رو تزر 

را باال زده    شیها  نیکه آست   یراهنیبه ساعد پسر که از پ  محسن

شد. حق با بهمن بود؛ چرا   رهیافتاده و مشخص بود، خ   رونیبود، ب 

بود و   ادیز  قیبه جا مانده از تزر  ی رد هاکه تمام ساعدش پر از  

محسوب    شانیها  هیتمام فرض  دییدستانش هم حکم تأ  ادیپف ز

استفاده از   ی از نشانه ها  یکیچرا که وَرَم پشت دست ها    شد؛یم

 بود.   یق یمواد مخدر تزر

رو  با_ ش  نجایا  ییچه  کنم،    گهیم   طونهی نشسته؟  پاره  کونشو 

 ! ی منفگ کهیمرت

[۱۲.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳5۶_پارت#

به زن خ  مانیا اما نم  رهیبا اخم  بود؛  توانست آن زن و    یشده 

کند؛ چرا که برخالف پوالد،    رونیرکسانا ب   ی پسرش را از خانه  

  یاحترام م  گرانینبود و به حق انتخاب د  ییمرد مستبد و خودرأ

رد کردن    ی   وه یحق انتخاب در ش  نیهمه تمام ا   نیگذاشت. با ا
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خواستگار  نیا م   ی درخواست  که    شدیخالصه  باشد  قرار  اگر  و 

  یشود که آن رو   یمجبور م  فتد،یاتفاق ب  نیاز ا  ریبه غ  ی زیچ

به پوالد شباهت داشت را    ی که تا حدود  یو خودخواه  یوحش

 بگذارد.  شیهمه به نما ی برا

را بشنود؛ اما مثل  با اخم سکوت کرده بود تا پاسخ رکسانا    مانیا

به    ی   هیدادن روح  شیکه پوالد به طور خودکار در حال نما  نیا

 اتاق کوچک بود.  نیا نی و مهربانش به ساکن بایاصطالح ز

 خواهر من؟  ی خواستگار ی اآلن اومد_

را خطاب به پسر ساکت گوشه    ز یتمسخر آم  ی جمله    نیا   احتماال 

سالن به    ی پاسخ دادنش از گوشه    ی اتاق گفته بود که صدا  ی 

 . دی رس یگوش م

 بله! فقط... _

شده بودند،    رهیرا از محسن و بهمن که با تمسخر به او خ  نگاهش

ا سمت  ها  مانیبه  اخم  که  پوالد  کم  ی و  همشان  نگران   یدر 

ماهور که برعکس    ی چرخاند و در آخر رو  د، یرس  ی کننده به نظر م

با لبخند به نظر م   همه  نگه داشت.  بود،    ی کنار رکسانا نشسته 

دخترک    دیرس که  است  رکسانا  با  کردن  صحبت  حال  در  که 
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که   ینیگرفت تا نخندد و اوضاع را از ا  یلبش را گاز م  نینچنیا

  یرا صاف کرد و با اخم کمرنگ  شیهست، خطرناک تر نکند. گلو

 ادامه داد: 

 اق جمع شده باشن.  ات نیهمه مرد تو ا نیانتظار نداشتم که ا_ 

خشن و    ی چهره    ی آرام ماهور درباره    ی که از حرف ها  رکسانا

که کنارشان بودند، خنده اش گرفته بود، با    ی گستاخ چهار مرد

پسر خنده اش جمع شد   نیو سنگ  یرپوستیز  ی طعنه    دنیشن

 بزرگ را هضم کند.   نیتوه نیکرد که ا ی و با بهت سع

فشرد تا نشان دهد که   یدستش را گرفت و کم  یبا ناراحت  ماهور

اش به خاطر    یکه در تمام زندگ  ییدر کنارش است؛ اما رکسانا

رابطه   جادیا  ی بود و اجازه    یحضور کس  ی تشنه    شه یکه هم  یقلب

با موقع  یرا به خود نم  گرانیبا د  ی ها  تیداد، از تمام پسر ها 

ا بود،  بدشان گذشته  و  متهم  یتوه  ن یخوب  را  او  به هرز  ن که 

 . دیرس ی به نظر م نی سنگ ی ادیکرد، ز یبا مردان م دنیپر

[۱۲.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳5۷_پارت#
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به ماهور و رکسانا که سمت راستشان نشسته بودند، نگاه    پوالد

سال با شرافت تمام   نیو خنده رو که چند  ی دختر قو  نیکرد. ا

گذراند، حاال در مقابل مهمانان خانه اش داشت   یاش را م  یزندگ

وضع داشت که آن ها را    نیا  ی برا  ی. جواب مناسب شد یم  ریتحق

 ی را برا دانیاما اکنون م ود؛بعد نگه داشته ب ی   قهیچند دق ی برا

دختر  یخال  مانیا به  را  خودش  بتواند  تا  تمام    ی گذاشت  که 

ودش را  خ  یاش را تصرف کرده بود، ثابت کند. به سخت   یزندگ

 ی گذشت که صدا  هیثان  کیکنترل کرد تا ساکت بماند و تنها  

 خونسردش به گوش همه برسد.   

 تا سر کوچتون چقدر راهه؟  نجایاز ا_

سوال مسخره و    نینگاه کردند تا علت ا  مانیبا تعجب به ا  همه

زد و    ی شخندی ن  ی خارج از بحث را بفهمند؛ اما پوالد با خونسرد

  ت یعصبان   ی نشان دهنده    یجمله از زمان نوجوان  نیسکوت کرد. ا

خنده    شد،یکه تصور م  ی زیبود؛ اما برخالف چ  مانیاز حد ا  ش یب

جمله   ان یبود که بعد از ب  نو پوالد مطمئ  دیرس  یدار به نظر م

خنده   ی تواند خودش را کنترل کند و صدا  یمرکسانا ن  ،ی بعد  ی 

 نیا  دنیرکسانا که با شن  ی . چشمانش را از روشودیاش رها م
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رو را  دستش  م  ی جمله  جلو  دیکش   یصورتش    ی خنده    ی تا 

شده    رهیخ  مانیبه سمت قاسم که با بهت به ا  رد،یخودش را بگ

 بود، چرخاند.  

 . شهی م ی ا قهیده دق هیراهه!  یلیخ_

 سرش را تکان داد و دستش را مقابل چشمان پسر گرفت.   مانیا

 مشت من توش زغاله، بگو خب!   نیا_

 با بهت زمزمه کرد: پسر

 خب؟ _

د  راهنشی پ  نیآست  مانیا دست  و  زد  باال  باال    گرشیرا  هم  را 

 گرفت. 

 فندکه، بگو خب!   نمیتو ا_

حت  قاسم مادرش  نم  یو  هم  پا  یپلک  منتظر  و    نیا  انیزدند 

متوجه شده بود   گریبودند. قاسم که د  بیداستان مسخره و عج

خب را زمزمه کند،    ی کلمه    مانیا  ی بعد از هر جمله    دیکه با

 مکث نکند.   مانیکلمه را گفت تا ا نیا عیناخودآگاه و سر

 خب؟ _
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 ساعدش را نشان داد و گفت:  ی تا باال مانیا

زغاال رو بذارم اونجا،   نیکنم تو کو*نت تا بتونم ا  یم  نجایتا ا_

 بگو خب!  

شده بود، با سرعت    یکلمه شرط  نیکه مغزش نسبت به ا  پسر

 ی زیگفت تا ادامه اش را بشنود؛ اما ناگهان متوجه چ  ی خب بلند

نگاه کرد. او عمال پسر  مانیبود، شد و با دهان باز به ا دهیکه شن 

تر به زشت  بود و خود   فیو خف  شکل ممکن خوار  ن یرا  کرده 

بود؛ اما انگار هنوز    کرده  دییخب، آن را تأ  یاحمقش هم با کلمه  

ا دستش را باال    یکیگفتن داشت که آن    ی برا  یحرف  مانیهم 

 آورد و ادامه داد: 

کنم تو کو*نت تا با فندک زغاال رو روشن   یدستم رو م  نیبعد ا_

با کو*ن پاره و آت گرفته تا سر کوچه   شیکنم و مطمئن بشم 

  ا ی ی کن یشرت رو کم م  و  یگی گه خوردم م هی! حاال ییاتون بدو

 بلند شم اجرا کنم برات؟

[۱۳.۰۱.۲۱ ۱۰:۰۳ ] 

 ۳5۸_پارت#
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انداخت و   مانیا  ی شده    سرخ  ی به چهره    یبا خنده نگاه  بهمن

 گفت: 

 . آروم باش!  گهیرفت د_

بود و از    ستادهی ا  ی با حرص به سمت رکسانا که گوشه ا  مانیا

 و گفت:  دیفشرد، چرخ یشدت خنده، شکمش را م

  ؟ی خند یم ی ! اآلن چرا دارشتویببند ن _

ماهور انداخته   ی همانطور که نشسته و دستش را دور شانه    پوالد

 شد.   رهیبود، با لبخند به رکسانا خ

 شده، سر به سرش نذار!    یاآلن وحش یدون یتو که م_

ب   یسع  رکسانا بند  را  اش  با    اورد؛یکرد خنده  و  نشد  موفق  اما 

 پاسخ داد:   یلرزان و نا مفهموم ی صدا

 ... ادیم ادمی ی! آخه وقتستیبه خدا دست خودم ن_

 ادامه داد:  یخنده اش شدت گرفت و به سخت باز

  یکه بهمنم دستشو گرفت باال و پسره چجور  ادیم   ادمی  یوقت_

 تونم خودم رو کنترل کنم.   یفرار کرد، نم
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ا  محسن بهمن  کنار  با خنده    ستادهیکه  پس    ،یمتأسف   ی بود، 

 به او زد و گفت: یمحکم یگردن

بدبخت شاشبند    ؟ی اون وسط چرا دستتو نشونش داد  گهیتو د_

 شد که!  

 به محسن نگاه کرد و پاسخ داد:  یشاک بهمن

کمک کنم تا راحت تر پاره اش کنه؛    مانیخواستم به ا  ی خب م_

 زغال نداشتم تو مشتم.   یول

  یجمله ها  یکردند. وقت  دنیحرفش همه شروع به خند  نیا  با

  ان یسم با بهت نگاهش را متمام شده بود، قا  مانیا  ی   مانهیحک

کردند، چرخانده    یکه به زور خنده اشان را کنترل م  ییصورت ها

وقت اما  تقل  یبود؛  به  هم  او  که  بهمن  به  ا  دیچشمش    مان یاز 

داده بود، خورد همه  انرا باال زده و دستش را به او نش نشیآست

همه در اتاق کوچک خانه   ی خنده ها  ی و صدا  ختیبه هم ر  زیچ

و قاسم و مادرش هم آنقدر با سرعت از آن جا رفتند که    دیچیپ

که در ذهنش نگه داشته بود    ییپوالد هم نتوانست حرف ها  یحت

و بدخلق بود    ی همچنان عصب  مانیهمه ا  نیکند؛ اما با ا  انیرا ب

 توانست آرام باشد.     یو نم
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 .  دیکن  یرو خورد م اعصابم  دی! دارد؟یخند یفهمم چرا م ینم_

فشرد؛   یاش م  نهیرا در آغوش گرفته بود و به س  کانیکه ن   ماهور

 پاسخ داد: یبا حواس پرت

 . یشیم  یبامزه عصبان یلیآخه خ_

[۱۳.۰۱.۲۱ ۱۰:۰۳ ] 

 ۳5۹_پارت#

اما قبل از آن    د؛یبگو  ی زیتا چ  دیبا اخم به سمتش چرخ  مان یا

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو ی تا کی پوالد 

  ی حلقومت رو م   ی اگر صدات رو بلند کرد  یکی  ن یا  ی هوش! برا_

 !   نیرو بب  گهیطرف د  هی. رونیکشم ب

با ماهور دعوا کند،   ینم  دیکه فهم  مان یا تواند در مقابل پوالد 

وقت  میتصم که  تالف  یگرفت  شدند  در   یتنها  سرش  را  امروز 

 پس با همان اخم به رکسانا نگاه کرد و گفت:  اورد؛یب

 بده به من!   ییچا هی_

کردند    یرکسانا ماندند و آنقدر شوخ  یشب در خانه    ی ها  مهین  تا

 کرد.  یهم آرام شد و با آن ها همراه مانیا یکه حت دندیو خند
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گوشش    ،ی خداخافط  موقع در  و  گرفت  را  ماهور  دست  رکسانا 

 مه کرد: زمز

   ؟ی و دوسش دار هیمیخونه ام صم یمگه نگفت  ؟یبمون شهینم_

 فکر کرد و پاسخ داد: یکم ماهور

 به پوالد خبر بدم.    سای. وامونمیچرا م_

 بلند گفت:  ی از همان جا با صدا و

 پوالد؟ _

ماش   پوالد به    یکم  شد،ی م  نیکه داشت سوار  بعد  و  مکث کرد 

 .  دیسمتش چرخ

 جانم؟ _

 شد و گفت: رهیو لبخند به چشمانش خ ی سادگ با

م_ محسن  به  ا  یگ یفردا  م   ادیب  نجایکه    ش یپ  خوامیدنبالم؟ 

 رکسانا بمونم.   

دانست   یپسر احمق نم  نیلحظه با بهت به ماهور نگاه کرد. ا  چند

غ به  فقط  خانه    ریکه  اجازه    ی از  خانه    ی پوالد،  در   ی ماندن 

 داد؟   یش را خبر مماندن نجایا ی خودشان را دارد که با خونسرد
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  ؟یچ_

 خوام بمونم.   یم گم یم_

 کرد و گفت:  ی تند اخم

 . چه پررو شده واسم!   نمیبب   نیتو ماش ایگمشو ب_

رو   را  دستش  لجباز  ی رکسانا  به  تا  گذاشت    نیریش  ی دهانش 

نتوانست   را  لبخندش  اما  نخندد؛  پوالد  ترسناک  اخم  و  ماهور 

 کنترل کند.  

 شرکت.   ام یفردا با رکسانا م ه؟یمگه چ_

زبان    نیکه مشخص بود عامل تمام ا  ی ا  ی به دخترک موذ  پوالد

 . و به سمتش رفت رفت  ی ماهور است، چشم غره ا ی ها ی دراز 

در گوشش زمزمه  رکسانا نشاند و بعد    ی به گونه    ی بوسه ا  ابتدا

 کرد:

 سر توئه!   ریهمش ز دمیفکر نکن که نفهم_

 خنده به چشمان گستاخ پوالد نگاه کرد و گفت:   با

 .  م یهم باش شیپ میخوا یخب م_
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 شد.   رهیماهور خ  یو شاک یزد و به صورت حرص ی شخندین

ا_ نداشتم هم  دارم.  کار  باهاش  با  نیامشب    د یگنجشک خنگ 

 خودم باشه.  شیپ

 .  د یکوب شیبه بازو یکرد و مشت یاخم رکسانا

 حسود بدبخت!  _

 و به سمت ماهور بق کرده رفت.   دیخند پوالد

 مراقب خودت باش!   زم،یعز ریشب بخ_

کمرش نشست و او را به سمت    ی دست پوالد رو  یهم وقت  ماهور

 رفت.  نیکرد و به سمت ماش یجلو هل داد، با اخم خداحافظ

[۱4.۰۱.۲۱ ۱۰:44 ] 

 ۳۶۰_پارت#

کرده و خودش    ی تمام طول راه از نگاه کردن به پوالد خوددار   در

 سرگرم کرده بود.    کانیرا با ن

ماهور که پشت سرش   پوالد به  و  باز کرد  را  اتاقش  در  اخم  با 

 شد.   ره یمنتظر بود، خ
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 .  ستم ی! آدمت نکنم، پوالد ننم ی برو تو بب  ایب_

 تخت پوالد گذاشت.   ی را رو کانیکرده وارد اتاق شد و ن  قب

پ _ داشت  شا  ششیدوست  م  یحرف  هی  دیبمونم.  که    ی داشت 

 بذاره.   ونیخواست باهام درم

همان اخم کتش را از تنش خارج کرد و  شروع به باز کردن    با

 نمود.   راهنشیپ ی دکمه ها

 ی واخ  یاونوقت م   د،یا  گهیاز صبح تا شب تو شرکت کنار همد_

   ؟یبمون   ششیشبم پ 

 داره؟   یخب چه اشکال_

 ! دم یاآلن اشکال رو بهت نشون م_

 نشست.   کانیزمزمه کرد و کنار ن  ییبرو بابا  یالیخ یب  با

  اد یمادرش را به    ی آسا و کار ها  ی ها  ی چقدر هم که نوزاد  هر

چ همه  هم  باز  م   شیبرا  زیداشت،  نظر  به  مدیرس   یسخت    ی . 

با ب  نیتا صبح چند  دیدانست که  ن  داریبار    ر یش  کان یشود و به 

 که خوابش ببرد و پسرکش تنها بماند.  دیترس یبدهد؛ اما م
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  ی از رو   کانیبه تخت انداخت و فکر کرد که ممکن است ن  ینگاه

و دلخور به سمت    یشاک   ی پس با همان چهره    وفتد؛ یب   نییآن پا

شلوارک گشاد عوض کرده    کی پوالد که حاال شلوارش را هم با  

 .  دیآمد، چرخ یبرهنه به سمت تخت م ی بود و با باال تنه  

 کجا بخوابه؟  کانین_

 اد یگنجشک زبان دراز کار داشت، با به    نیکه امشب با ا  پوالد

 شد و گفت:  رهیبه تخت خ   یعصب کان،یآوردن ن

 رو تخت، آره؟  شیاریب یخوا یحتما م_

 . وفتهینه اونجا م_

در تخت راحت   کانیموضوع و عدم حضور ن  نیاز بابت ا  الشیخ

 شد و به سمت در اتاق رفت. 

  ی تا امشب رو سر کنه ول  ارمیاآلن براش چند تا لحاف و تشک م_

 که کنار خودمون باشه.   خرمیفردا براش تخت محافظ دار م

 شروع به باز کردن قنداق کرد و پاسخ داد: ماهور

 نرو.    رونیتا جاش راحت باشه. در ضمن لخت ب  ار یپس چند تا ب_



~ 1001 ~ 
 

شد و بعد همانطور که از اتاق   رهیبه ماهور خ  ی کم  شخندین   با

 گفت:  شد،یخارج م

 همه خوابن نگران نباش! _

[۱4.۰۱.۲۱ ۱۰:44 ] 

 ۳۶۱_پارت#

را با استرس   کانیهم، ن  ی دادن چند تشک و پتو رواز قرار    بعد

 آن گذاشت. ی رو

 وقت...   هینشه  شیزیچ_

 لب زد:  دیبه او نگاه کرد و با ترد یهم کم پوالد

 جاش که راحته، مگه نه؟  _

نگرانش    ی تا حدود  ی شدند. پوالد چهره    رهیبعد هر دو به هم خ  و

 برود. ن یرا پشت لبخندش پنهان کرد تا استرس ماهور هم از ب

پرستار   هی.  خرمیجاش خوبه نگران نباش! فردا هم تخت براش م_

 که مراقبش باشه.    رمیگی هم م
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 که دستش را مشت کرده و  کانیسرش را تکان داد و به ن  ماهور

  یسه اکنار سرش قرار داده بود، نگاه آخر را انداخت و بعد از بو

 .دیو کوچکش زد، به سمت پوالد چرخ دیمشت سف ی که رو

 باشه.  _

 ماهور برد و گفت: شرتیدستش را به سمت ت پوالد

  یگنجشک زبون دراز و لجباز که امشب حساب  هی به    میحاال برس_

 مغز من راه رفته.   ی رو

با اخم عقب رفت و چشمان گستاخش را به چشمان پوالد    ماهور

 دوخت. 

 ! یکن  یدخالت م  ی. تو همه چییروپر یلیتو خ_

تصنع  با ت  یاخم  و  رفت  سمتش  ب  شرتشیبه  تنش  از    رون یرا 

 .  دیکش

 خاره؟ برات بخارونمش؟  یتنت م_

ا  ماهور   ی مواقع تنها به فکر پاسخ دادن و حاضرجواب  نیکه در 

 بلند گفت.   ییرا با صدا دیکه به ذهنش رس ی زیچ نیبود، اول

  ؟یبخارون ی خوای م ی خرابت چطور ی با اونجا_
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سکوت   هیبود، با بهت چند ثان   دهی کش  رونیرا ب   شرتشیکه ت  پوالد

اش    دهیکرد و بعد متوجه منظور ماهور که همان آلت ضرب د 

 ی اش نگاه کرد و بعد با صدا  یبه صورت شاک   هیبود، شد. چند ثان 

ادیبلند خند بو  ن ی.  و  برا  یزندگ  ی پسر رنگ  و  بود    ن یا  ی اش 

 مرد.    یهمراه بود، م   ی اصخ  ینیریها و اشتباهاتش که با ش  یسوت

که در دلش جمع شده بود، او را به سمت خود   یحرص و ذوق  با

محکم  و   دیکش گونه    یگاز  از شدت حرصش    ی از  شده  سرخ 

 گرفت.  

 بخورمت که آروم شم؟  ی ... ماهور چطوریلعنت_

 نهیبود، سرش را در س  دهیشاز حرفش خجالت ک  یکه کم  ماهور

 پوالد پنهان کرد و گفت:  ی 

 بگم!   دیبا یفهمم چ ینم شم،ی که م یعصبان _

   ؟ی د یشو، فهم ی من عصبان ی به بعد فقط جلو نیاز ا_

را در حدقه چرخاند و دستش را دور کمر پوالد حلقه   چشمانش

 کرد. 

 نشو...    ینرو...عصبان  رونیماهور نخند...ب_
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 مکث کرد و ادامه داد:  یکم

 تونم بکنم؟   یم ی چه کار ی شه بگ یم_

که خودش هم خنده اش گرفته بود، سرش را با تاسف تکان   پوالد

 ماهور را محکم به خود فشرد.  ی داد و بدن برهنه 

 جنون گرفتم، نه؟_

[۱5.۰۱.۲۱ ۲۰:۲۸ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۶۲_پارت#

لختش نشاند و گونه اش را   ی   نه یبه س  ی با لبخند بوسه ا  ماهور

 به پوستش فشرد.  

 جنونم.    نیمن عاشق ا_

کم  پوالد آغوشش  از  را  برد.    یاو  تخت  سمت  به  و  داد  فاصله 

دستش، ماهور    دنیو با کش  دیکش   رونیشلوارش را هم از تنش ب

خود   ی   نه یس  ی تخت انداخت. او را با شکم رو  ی را با خود به رو

 خواباند و زمزمه کرد:

 بود.    یطوالن یلیامروز خ_
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پوالد گذاشت و به چشمان خسته و   ی   نهیس  یاش را رو  چانه

 شد.  ره یبازش خ مهین

 خوش گذشت، مگه نه؟   یول_

را از هم فاصله داد و به صورت و لبخند کمرشکن    شیها  پلک

 شد.   رهیماهور خ

ا   روز العاده  ها  ی فوق  حرف  اگر  قلب  ه  یعل  ی بود؛  به  مچنان 

 زد.  یو نگرانش خنجر نم دهیترس

 لیگذرانده بود؛ اما همه اش به دل  ی روز را شاد و پر انرژ  تمام

 یکه در آن اتفاق  ی ا  ندهیتصور آ  یحال خوب ماهور بود. حت  دنید

 کرد.   یم  یاو را از درون متالش فتد،ی ماهورش ب ی برا

 آره خوش گذشت.  _

 اونجات بهتره؟ _

نام   ی لبخند با    ی که ماهور بر رو   ی به  آلتش گذاشته بود، زد و 

 گفت:   یفیضع ی صدا

 !  رهیگ یدرد م کنم،ینگاهت م   یوقت یآره بهتره ول_
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شد و چشمان درشت و سبزش را با حالت    رهیتعجب به پوالد خ  با

 گرد کرد.   ینیریبامزه و ش 

   ؟ی نکرد دایکوتاه تر از من پ ی واریمگه من زدم آخه؟ د_

به کمر ماهور که   یآرام  یلیکرد و س  یمردانه ا  ی بار خنده    نیا

 شکم خودش قرار گرفته بود، زد.   ی رو بایتقر

خواستم امشب حسابت رو برسم؛    یآخه؟ م  یخنگ   نقدریچرا ا_

 .  شهیدرد دارم، نم یول

ثان   شلوارک   هیچند  به  و  را چرخاند  بعد سرش  و  کرد  سکوت 

 رهیبزرگ ناتوان بود، خدر پنهان کردن آن آلت    یپوالد که کم

 شد.  

  شه؟یمن م کلیه ی زود اندازه  نقدریمگه فنر توشه که ا_

  یجمله    نیا  دنیخنده اش تمام شده بود، با شن   بایکه تقر  پوالد

شاک  و  د  انهیپر حرص  بار  انگشت    گریاش،  با  و  افتاد  خنده  به 

 فشرد.  یماهور را گرفت و کم ی شست و اشاره لب ها

نکن از درد خودم و    ی آخه؟ کار  ی زبون دراز شد  نقدریتو چرا ا_

 !ارمیتو بگذرم و حالتو جا ب یخستگ
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[۱۶.۰۱.۲۱ ۱۲:۲۰ ] 

 ۳۶۳_پارت#

پوالد    ی   نهیس  ی زد و هر دو دستش را رو  ینیری لبخند ش  ماهور

 آن ها نشاند.     ی ستون کرد و صورتش را رو

 پارسا؟  ی آقا ی ترسون ی م یمنو از چ اد؟یمگه بده که حالم جا ب _

 کیشد و در    رهیخندانش خ  ی و لب ها   ز یآم  طنتی چشمان ش  به

همچون   را    ،یشکارچ  کی لحظه  کوچکش  گنجشک  سرعت  با 

 زد.   مهیبدنش خ ی چرخاند و رو

 بخوابم؟  ی ذاریامشب نم_

آزادش را دور گردن پوالد حلقه کرد و او را به سمت خود   دستان

 .  دیکش

 امشب رو تو بغل من بخواب. _

نم_ هستی ذاریآخه  که  لخت  م  ی باز  نیریش  ، ی.  در   ،ی اریهم 

 بخواب؟    یگی اونوقت م

کواال که   کی  هیرا هم دور کمر پوالد حلقه کرد و شب  شیپاها

 .  دیسبچسبد، به پوالد چ یچهار دست و پا به درختان م
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 کنم!   یم ی نجوریخب دلم برات تنگ شده که ا_

ماهور در دلش جمع شده بود،   ی که از حرف ها یخنده و لذت  با

 به سمت صورتش خم شد و زمزمه کرد:

 .  م یکن یرفع دلتنگ  ای! ب یهمه چ الیخ یپس ب_

  ان یدهان ماهور ب  ی رو  ش یکلماتش را با تکان دادن لب ها  نیآخر

ماهور شد و همه    سیوارد دهان باز و خ  ی کرده بود. زبانش با رند

زبان و همه جا را با آن تکه    ریدندان ها و ز  ی جا را گشت. رو

مهاجم به دهان ماهور حمله کرده    کیکه به عنوان    ی ا  چهیماه

 و رو کرد.   ریبود، ز

  نبار یکند و ا  ین یپوالد عقب نش  ی تا از حمله    دیرا کنار کش  سرش

 گردن مرد مقابلش هجوم ببرد.  او به

بدن بزرگش    ر یتخت ستون کرده بود تا ماهور ز  یکه رو  ییبازوها

حمله   با  نشود،  کلفتش    ی له  گردن  به  ماهور  دندان  و  ها  لب 

 شد.    فیسست و ضع

 !  ای باز کبود نکن_
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قسمت  ماهور که  ب  یهمانطور  را  پوالد  پوست  ها  نیاز    ش یلب 

به کارش   ی شتریزد و با قدرت ب  ی لبخند  د،یمک  یگرفته بود و م

 ادامه داد. 

 !  یتوله سگ وحش _

. دستان ماهور را گرفت و دیرا گفت و گردنش را عقب کش  نیا

کرد تا قدرت    ری بالشت در دستان خودش اس  ی سرش رو  ی باال 

 . ردیحرکت را از او بگ

 حقته بکشمت؟_

[۱۶.۰۱.۲۱ ۱۲:۲۱ ] 

 ۳۶4_پارت#

 به بدنش داد و زمزمه کرد: یخنده چرخ با

 بکش!  ادیاگر دلت م_

ران   ی ماهور را تا رو  ریدست آزادش شلوار خودش و لباس ز  با

 ره یو خمار شده اش خ  بایو بعد به چشمان ز  دیکش  نییپا  شانیها

 شد.  

 !  میموجود زندگ نیبا ارزش تر_
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که در لحظه با اشک ذوق براق شده بود، لب    یبا چشمان  ماهور

 زد:

 !  ایسهم من از تمام دن_

بود، نتوانست    ده یچیکه در آلتش پ  ی زیوجود درد به نسبت ت  با

که    ی بگذارد و هم خودش و هم ماهور  ی رابطه اشان را نا تمام باق

پرواز سبک و   کیصورتش از درد و لذت جمع شده بود را به  

 آزادانه دعوت کرد. 

که با هم بودند، پوالد دستان ماهور را رها نکرد.    یتمام مدت  در

و در بند    ریبعد از رها شدنشان هم همچنان ماهور را اس  یحت

 خود نگه داشت.  

سقوط    نییبه پا  جانیشور و عشق و ه  ی کوه ها  ی که از قله    حاال 

ت  یم بدنش م  ی زیکردند، پوالد درد  ب  دیچیپ   یکه در    شتر یرا 

 شیکرد؛ اما آنقدر از حضور ماهور پر شده بود که برا  یحس م

 نداشت.   یتیاهم

که همچنان    کانیسرخش نشاند و بعد به ن   ی به گونه ها    بوسه

 شد.   رهیخواب بود، خ

 .  رمیباشه. بعد من م   کان یتا من حواسم به ن  ریدوش بگ  هیتو برو  _
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 زمزمه کرد:  ی شده، به سخت دهیمنقطع و بر ی با نفس ها  ماهور

 . رمیم  یاگر د...دستمو ول...کن _

 یی محکم و پر سر و صدا  ی دوباره به سمتش خم شد و بوسه   

با   رهیبه او خ  یباز مانده اش نشاند. کم  ی به لب ها شد و بعد 

 را آزاد کرد و از جا برخاست.  شیلبخند دست ها

 !  یبرو بچه قرت  ایب_

  ی شده بود و نق م   داریب   کانیآمد، ن   رونیماهور از حمام ب  یوقت

آرام کردنش   ی که پوالد برا  ییآرام به حرف ها  ی زد. ماهور با صدا 

 . دیزد، خند یم

صبر    قهی. دو دقگهیهمد  ی به برنامه ها مینیاآلن نر  ن یاز هم  ایب_

 ی اریدر ب  ی باز  ی کول  ست یپس الزم ن  رون؛یب  ادیاز حموم م  یکن

 .  ییبابا

  کان یصبح با ن  ی ها  یکیشب بعد از دوش گرفتنشان، تا نزد  آن

 خوردن، آروغ بزند و بخوابد.   ریسرگرم شدند تا بعد از ش

تنظ  و از  برا  میبعد  ساعت  بعد  ی هشدار  به    ریش  ی نوبت  دادن 

 . دند یفرو رفتند و خواب گریکدیدر آغوش  کان،ین
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[۱۸.۰۱.۲۱ ۰۹:۳۲ ] 

 ۳۶5_پارت#

خوشبو پر شده بود را به لبش    داغ و  ی زعفران  ی که با چا  ی گما

 کرد و گفت:  کینزد

 کارا رو درست کرد؟  دیجمش_

و خوش طعم،    ینیدارچ  ی قبل از گاز زدن به آن کلوچه    ل یسه

 پاسخ داد:

امضا و   ی سر ه ی. فقط هیاوک زیهمه چ ندهیگفت تا دو سه روز آ_

  ی و حلش م   اره یروز هم تو و هم اون زنه رو م  هیمونده که    نایا

 . کنه 

  اد یبا به    د،یرس  یگرفته و ناراحت به نظر م   یکه امروز کم  مانیا

برداشت و به    لشیکردن با موبا  ی دست از باز  ،یآوردن مسئله ا

 شد.  رهیخ لیسه

 ان؟   یشدن؟ هنوز فرار یو سروش چ  اوشیس یراست_

انداخت   یشده بود، نگاه  رهیخ  زشیبه پوالد که با اخم به م  لیسه

 .  دیچرخ مانیبه سمت ا  انهیو بعد شاک 
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  ی دونم به کدوم برسم. نم   یسرم که نم  ی رو  ختهیکار ر  نقدریا_

 شما دو تا؟! دیکن  یم یدشمن تراش نقدریفهمم چرا ا

ا  مان یا جرقه  منتظر  که  راه   ی برا  ی هم  دعوا  و  کردن  بحث 

 ی شمرد و با حرص دستش را رو  مت یفرصت را غن انداختن بود، 

 .  د یکوب زیم

ما دشمن    یگ  یطرف زده شکم محسن رو سفره کرده، بعد تو م_

  م؟یکن  یم یتراش

خم شد. انگشت اشاره اش   مانی و به سمت ا  اوردیهم کم ن  لیسه

 : دیکرد، گرفت و غر  یرا به سمت پوالد که با اخم به آن ها نگاه م 

  یبه اسم احسان که نم  گهینفر د  هی  ی برا  اوشه؟ی مگه فقط س_

بکشه    کنه تا طرف رو  یداره مث سگ جون م  هیدونم کدوم خر

  ی شرکت   هیبا    یدار. از اون طرف داره با اسم جعل  ی چوبه    ی باال 

 نداره.   ی ربط چیکنه که اصال به شرکت ما ه  یم ی همکار

 و ادامه داد:  دیخشم به سمت پوالد چرخ با

م_ دار  ینم  ی کن  یفکر  غلط  ی فهمم  من    ؟یکن  یم  یچه  از 

  ه یمال ک   ی بشه؟ اون شرکت لعنت  ی که چ  ی کن  ی م  ی پنهون کار

   ؟یبزن  نشی زم ی خوا یکه م
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پوالد که حت  مانیا به  بهت  را جد  ی با  ها  تا    ینم  ی آن  گرفت 

 و زمزمه کرد: دیبدهد، چرخ یپاسخ

  د یچرا من بدبخت همش با  ؟ی خور  یم  یچه گوه  ی پوالد دار _

 ؟ ی ریگ یگوشه آروم نم هینگران جون تو باشم؟ چرا 

  مان یو ا  دیکوب  زیم  ی هم با خشم چند بار انگشتش را رو   لیسه

 را مخاطب خود قرار داد.  نیمبهوت و خشمگ

نپرس چرا. من خارج از بحث   یفالن کار رو بکن؛ ول  گهیبهم م _

رو    زی. از بس همه چنم ی ب  یپوالد رو مثل داداشم م  ،ی کار  ی ها

  هیکنه، به بهمن سپردم که مثل سا  ی با دعوا و کش مکش حل م

بدونم    دیموقع نزنن بکشنش. حداقل با  هیپشت سرش باشه تا  

 چوبه دار. ی ال فرسم با یدارم جوون مردم رو م  یکه سر چ

 و ادامه داد: دیبه سر خودش کوب یمردانه مشت محکم یبغض  با

سگ هار که    هیکنه. شدم مثل    یعذاب وجدان داره خفه ام م_

اشون رو کنه و پاچه    یمردم پاپوش درست م  ی همش داره برا

طرف    هیهم از    ی طرف و اون شرکت لعنت  هی. احسان از  رهیگ یم

 اوش یاز سروش و س  میکنه. بگذر  یم  تیداره روانم رو اذ  گهید

 ؟  یباشن چ گناه ی اگر ب ؟یچ هیبق  ی که حقشونه؛ ول
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 ی گنجشکش برا ی ها هیآوردن گر ادیزد و با به  ی پوالد پوزخند

تا اکنون تحمل کرده بود، زمزمه    ی که در کودک  ییها  تیآزار و اذ

 کرد: 

شکل   نیتر  انهیساله با وحش  ۱۰  یبچه    هیمرد بچه باز که به    هی_

خورده حساب  هیگناهه؟ اون شرکت هم   یممکن تجاوز کرده، ب

 نداره.    یربط چیو به شما ه هیشخص

 و ادامه داد: دیچرخ لیجمله اش، به سمت سه انیاز پا بعد

  یکه دوست ندار  ی کار  یستیمجبور ن   یول  م؛یدرسته که دوست_

بد انجام  های رو  پرونده  تا    ی .  بده  رو  اون شرکت  و    هیاحسان 

تحت فشار    نقدریکه به خاطر من ا  دیکنم. ببخش  دای پ  گهید  لیوک

 . یقرار گرفت

از جا برخاست و از دفترش خارج شد    شیحرف ها  انیاز پا  بعد

 اهور بزند.  به م ی تا سر

بود،    دهید  مانی و ا  لیکه در چشمان سه  ی ا  ی اعتماد  ی از ب  دلش

ز  یکم گنجشک  به  کردن  فکر  اما  شد؛  جوجه    با یرنجور   یو 

خاله سودابه که قرار بود خودش به    ش یکه در خانه پ  یکوچک

  ی مراقبت کند، مانده بود باعث م   کانیپرستار کودک از ن  ی جا
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تحق که  عز  ریشد  توسط  اتاق  آن  فراموش    ار  زانشیشدنش در 

ساله    ۱۰دانستند ماهور هم مانند آن کودک    یکند. آن ها که نم

دانستند مهراب   ی. آن ها که نماحسان هرزه شده است   ی قربان

گفته است! آن ها از    ازمندشی و ن  وهیبه خواهر ب  یچه دروغ بزرگ

دشمن تراش   یروان  ماریب  کیخبر نداشتند و پوالد را    زیچ  چیه

د پس  بودند؛  کرده  خصوص   گریتصور  مسائل  کردن  حل    یدر 

 گرفت.  یاش از آن ها کمک نم یزندگ

[۱۹.۰۱.۲۱ ۰۹:۳۷ ] 

 ۳۶۷_پارت#

تلفن همراه خاله سودابه    ی وارد اتاق شد، ماهور که شماره    یوقت

را گرفته بود تا بتواند با او در ارتباط باشد، در حال حرف زدن با 

 او بود. 

 کنه؟   یهم م هیخاله گر_

 . میخر یبراش تخت م میر یخونه م میکه برگرد نیقبل از ا_

 چشم حواسمه.  _
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شد،    یگرفته و اخمو وارد اتاق م  ی به پوالد که با چهره ا  ینگاه

 را کوتاه کرد. شیف هاانداخت و حر

 .  شهی. من تلفنم روشنه همدی خودتون مراقبش باش گهیپس د_

 باشه فعال.  _

برخاست و به سمت پوالد   زیاز پشت م  ش،یحرف ها  انیاز پا  بعد

 .  دی رس ینگران کننده به نظر م  یرفت. چهره اش کم

 پوالد؟  _

تند و   ی نشست، به قدم ها یاز مبل ها م یکی ی که رو همانطور

 مضطرب ماهور نگاه کرد. 

 تو؟   ی جانم؟ چرا هول کرد_

 نشست.   شیزانو ها ی را به پوالد رساند و مقابلش رو خودش

  ؟یخوب_

 بد باشم؟   دی. مگه باخوبم معلومه که _

 !  گه یم گهید زیچ هیصورتت _
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 ی نشاند به طور  شیها  شیپاها  ی بلند کرد و رو   ش یرا از جا  ماهور

 شده بود.   زانیپوالد آو  ی از دو طرف ران ها شیکه پاها

  گه؟ی م یصورتم چ_

ن  نیا_ راه  به  رو  دلخورش    ی زی چ  هیو    ست یکه حال صاحبش 

 کرده.  

سرخ و برجسته اش زد و بعد نگاهش    ی به حرکت لب ها  ی لبخند

 سبز رنگش دوخت.   ی را به چشم ها

   شه؟یم یباشه چ ی نطوریاگر ا_

مکث کرد و بعد با چشمان براق شده به پوالد که اکنون   یکم

 شد.   رهیخ د،ی رس یحالش بهتر به نظر م

 ی و همه    میکن   یم  دیخر  کانین   ی برا  میریم  ییاونوقت دو تا_

 . میذار یرو هم به حال خودشون م نجایا  ی آدم ها

  ه؟یچ ی بعد ی جلسه دارم. نقشه  گهیتا ربع ساعت د_

 . میخنده هات رو بعدش بشنوم، راض  ی اگر صدا  یسخته ول  کمی_
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زده اش نگاه کرد.   جانیه  ی مردد و تا حدود  ی به چهره    پوالد

و    یشانیپ  ی روشنش رو  ی موها   یشلختگ  کی اش پخش شده 

 کرده بود.   جادیرا در صورتش ا یو خوردن بایز

 هست؟ یچ_

[۱۹.۰۱.۲۱ ۰۹:۳۷ ] 

 ۳۶۸_پارت#

 چشمانش گذاشت.    یپوالد بلند شد و دستش را رو  یپاها  ی رو   از

 چشمات رو باز نکن. بذار بسته بمونه.  _

کرد افکارش از حرف   یبا لبخند سرش را تکان داد و سع  پوالد

گنجشکش    دنیکه از زجر کش  یبود و تصورات  دهی که شن  ییها

 کنار براند.    قهیداشت را حداقل چند دق

به کمربندش حس کرد،   کینزد  ییاانگشتان ماهور را در ج  یوقت

سخت  به  که  ماهور  به  و  نمود  باز  را  داشت    یسع  یچشمانش 

 شد.   رهیکمربندش را باز کند، خ

   ؟یکن یم کاریچ ی دار _
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  یرو فراموش م  زیمن همه چ  م،یکن   ی اون کار رو با هم م  یوقت_

 مغزت خاموش بشه.   قهی خوام تو هم چند دق ی. مکنم 

تواند    یکرد با شهوت م  ی گنجشکش ساده بود که فکر م  چقدر

  چیروح با ه  نیپوالد را آرام کند. ا  ی   ختهیو افسارگس  یروح وحش

نم  زیچ مگر در آغوش کش  یآرام  اکنون    ی ماهور  دنیشد؛  که 

 شد.  یاش محسوب م یتمام زندگ

 !  نمیبلند شو بب _

 شد و زمزمه کرد:  رهیبا بهت به پوالد خ ماهور

 مگه قرار نبود...  _

 قطع شد.   شی با هجوم پوالد به سمتش و گرفتن شانه ها  حرفش

  ینجوریبه تو گفته که من ا  یگنجشک من. آخه ک  فهیکث  نجایا_

 .  ی آرومم کن یتونست یم نایتو راحت تر از ا  شم؟یآروم م

 ی بلند کرد و به سمت مبل دو نفره ا  شیمبهوت را از جا  ماهورِ

 اش چسباند.   نهیبرد. خودش نشست و او را هم به س

 اآلنش هم حالم رو به راهه.   نیهم_

 و زمزمه کرد: دییپوالد سا ی  نهیصورتش را به س  ماهور
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 خواستم حالت خوب باشه.   یم_

تو بغلم تا محکم فشارت بدم.   ی ایب  هیهر وقت خوب نبودم، کاف _

 . ی اونو بخور ی بر ستیالزم ن

کوب  نهیبه س  ی خجالت مشت  با ها   دیاش  با لپ  سرخ شده   ی و 

 پوالد پنهان کرد.  ی  نهیسرش را در س

 !  ی ادب یب یلیخ_

 .  ادهیکار ز نیا ی خب وقت برا ؟ی چون نذاشتم بخور_

 . گهیخفه شو د_

 را به دور ماهور تنگ تر کرد و گفت:  شیبازوها

 تو جون بخواه.  _

زد و به خودش    ی ا  یآرام ماهور، لبخند عصب   ی حس خنده    با

  ی ب لیس کیبود را مثل  ختهیکه ر  ییقول داد که تمام اشک ها

 . ندازدیرحم به جان مقصران آن ها ب

[۲۰.۰۱.۲۱ ۰۸:۳۹ ] 

 ۳۶۹_پارت#
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در تمام طول جلسه چشمانشان را به پوالد دوخته    لیو سه  مانیا

اما او مثل    ابند؛یدر رفتارش ب  ی از قهر و دلخور   ی بودند تا نشانه ا

کرد؛   یرا راحت م  لیسه   الیخ  نیو ا  دیرس  یبه نظر م  شهیهم

شده بود    مانی پش  شیشناخت، از حرف ها  ی که او را م  مانیاما ا

 ی دلشکستگ  ی   نشان دهنده  دسکوت پوال   نیدانست که ا  یو م

 اش است. 

مد   سهامداران جلسه    رانیو  اتمام  از  بعد  به    یکی  یکیشرکت 

م پوالد  سه  یسمت  کنند.  صحبت  او  با  تا  اخم    لیرفتند  به 

زمزمه   یشد و به آرام  رهیپوالد در زمان تمرکز کردن خ  یشگیهم

 کرد: 

 ست.   شهیبه نظر من که ناراحت نشده. مثل هم_

 با غم به پوالد چشم دوخت و لب زد:  مانیا 

شد که با دو تا   یناراحت شده. اگر ناراحت نم  شتریب  شهیاز هم_

 کرد.    یفحش و دعوا باهامون برخورد م

شده بود، از جا   یاز خودش عصب  یکم  مانیکه با حرف ا  لیسه

 .  د یکوب زیم ی رو هیجلب توجه بق ی برخاست و دستش را برا
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بعد؟ ما    ی برا  دیبت هاتون رو بذارصح   د یکن  یلطف م  د؟یببخش_

 . میهم دار گهید  ی جلسه  هی

نکرد و به سمت   یشوکه شد؛ اما پشت دوستش را خال  یکم  پوالد

 . دیچند مرد مقابلش چرخ

 . میدفترم تا صحبت کن  دیایبعدا ب_

به او   یاز مردان که با نگران   یکیبعد از جا برخاست و به سمت    و

کرد و همانطور    کیکرد، رفت. سرش را به گوشش نزد  ینگاه م

 گفت:  یآرام ی با صدا د،یکوب  یشانه اش م ی که دستش را رو

که تا آخر    دمیخبر م  ی االن به حسابدار  نینگران وام نباش! هم_

 امروز پولت رو برات حاضر کنه.  ی کار میتا

  ی مهربان به نظر م   ی به چشمانش که تا حدود  یبا قدردان  مرد

 شد.  ره یخ د،یرس

 داشتم.   اجی زمان واقعا به کمک احت نیمن واقعا ممنونم. تو ا_

 . چند سالش بود؟ شهیدخترت هم خوب م شاال یا_

سرطان خون داره. همه    میدیسالشه آقا. چند ماهه که فهم  ۱۰_

 بازم کمه.  ی کنم؛ ول  یرو فروختم و دارم خرجش م میزندگ ی 
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 اسارت _وغی#

 ۳۷۰_پارت#

با درد سنگ   اشک و  زد  مرد حلقه    ی و کمرشکن   نی در چشمان 

 ادامه داد:

به خاطر وضع بد    ترسمیم  یمهتابم؛ ول  ی تار مو  هی  ی پول فدا_

 از دستش بدم.   میعرضگ  یو ب میمال

مشت بزرگ و    ر یمرد را در ز  ی کرد و شانه    یقیاخم عم  پوالد

 قدرتمندش فشرد. 

 . . .منو   ن یبا من تعارف نکن. بب ،ی هر وقت پول الزم شد_

بعد از حرف ها  مرد به آرام  رهیخ  نیبه زم   شیکه   یشده بود، 

 و مسلط پوالد چشم دوخت.   ی سرش را باال آورد و به صورت جد

نکن؛    گمیم  یوقت_ تعارف  گ  یعنیباهام  جا  زنگ    یکرد  ریهر 

 .  یداشت ازین   ینه فقط به خاطر پول؛ بلکه هر چ  به من. ی زنیم

 .  دیکن   یشرمنده ام م دیجبران کنم؟ دار ی چطور_

 که از دستش ندم.     دیدارم، براش دعا کن  ضیمر زیعز هی_
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از    یصحبت کردن به مرد بدهد، کم  ی که اجازه    نیبعد بدون ا  و

 او فاصله گرفت و ادامه داد:

  هی. ی پسش بد ست یمن به مهتابه. الزم ن ی  هیاون پول هم هد _

 . دنشید امیروز م

 یدستش را بلند کرد تا جلو   د،یبگو  دیدانست چه با  یکه نم  مرد

از خجالت زده شدنش    ی ریجلوگ  ی اما او برا  رد؛ی رفتن پوالد را بگ 

 رفته بود.  مانیو ا  لیبه سمت سه

 یکی  یشد، پوالد رو  یمردان و زنان خال  یسالن از همه    یوقت

 بود، نشست.  کینزد مانی ا و  لیکه به سه  ییها یز صندلا

 اومده؟  شیپ یشده؟ مشکل یچ_

 انداخت و گفت:  مانیبه ا ی نگاه مردد  لیسه

  ؟ی از دست ما ناراحت شد_

ام؟ شما در مورد کار_ م   ی نه، مگه بچه  بدم    یکه  انجام  خوام 

  د، یکمکم کن   ستیبه بعد الزم ن  نیو منم گفتم از ا  دیشک دار

 ! نیهم

[۲۰.۰۱.۲۱ ۰۸:۳۹ ] 
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 ۳۷۱_پارت#

در آن اتاق گفته شده بود که    ی زیکه چه چ  دهیتازه فهم  مان یا

ظالم   کیکرد. آن ها او را همچون    یم  دیحد پوالد را نا ام  نیتا ا

اندازد نشان داده   یمردم را به خطر م  یها و کاسب  گناهیکه جان ب

  ل یبود. با خشم به سه   دهیآن را فهم  یبودند و پوالد هم به درست

 شد و گفت:  رهی بود، خ حتو نارا  یکه او هم عصب 

 .  میپوالد ما فقط نگرانت بود_

دانست؛ اما پوالد لبخند    یربط بود و خودش هم م   یاش ب  جمله

 .  زد و از جا برخاست ی صادقانه ا

واقعا    یم_ اما  مستین  ینگران  ی جادونم؛  من  بخش    رمی. 

 .  امیدفترم تا ب   دشیاومد، ببر  ی سرمد   ی . اگر آقاام یو م  ی حسابدار

حرفش، آن ها را با عذاب وجدان و خشمشان تنها   ان یبعد از پا  و

 گذاشت.  

به بدنش داد و از اتاقش خارج شد. چشم    یکش و قوس  ماهور

تلفن    شیها با  کردن  صحبت  حال  در  را  رکسانا  و  چرخاند  را 

 . دیهمراهش د
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التماسام   ی تونم تحملش کنم! همه    یبه خدا نم  ن یمامان نوش_

 منو خراب کرد. ی. زندگادیم ادمیرو 

   نه؟یخواد منو بب  یم یچ ی برا_

تا آخر عمرم نم  یمن نم_ که    یبخشمش! هر شب  یبخشمش! 

  چیکه ه  دمیبه خودم قول م  م،ن ی ب  یکابوس اون مرد و زنش رو م

 رو فراموش نکنم.   شی وقت باعث و بان 

نگران   ماهور رو  یبا  را  دستش  و  کرد  تند  رکسانا   ی شانه    ی پا 

 گذاشت.  

  ؟یرکسانا؟ خوب_

نه، به دو   ی و سرش را به نشانه    دیبغض به سمت ماهور چرخ  با

 طرف تکان داد. 

 .  رمیگیمن کار دارم. بعدا باهاتون تماس م ن یمامان نوش_

 .  میای بدرقه اتون م ی چشم حتما برا_

 فعال._

شد و با    رهیاز قطع کردن تلفن، به چشمان نگران ماهور خ  بعد

 زمزمه کرد:  یلرزان ی صدا
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با من    دیاومده که با  ادشیرو خراب کرده، اونوقت اآلن    م یزندگ_

 !  خورهیحرف بزنه. حالم ازش به هم م

که در حق رکسانا انجام    یو اشتباه  ی که از خانم محمد  هورما

رکسانا حلقه کرد و    ی داده بود، خبر داشت دستش را دور شانه  

 .  دیاو را به سمت خود کش

 ...زمیعز_

[۲۱.۰۱.۲۱ ۰۹:۳5 ] 

 ۳۷۲_پارت#

 : دیماهور گذاشت و با بغض نال  ی  نهیس ی صورتش را رو رکسانا

بذاره تو  یلیخ_ التماس کردم که  اما    ی بهش  پرورشگاه بمونم؛ 

 نذاشت.  

 شه.   یبهتر م  تیفکر کرده که زندگ  دیشا_

موقع  _ اون  م  ۱4من  و  بود  رو    یسالم  خودم  صالح  تونستم 

سالم بشه برام    ۱۸بهم قول داده بود که تا    مانی بدم. ا  صیتشخ

 .   ره یگ یخونه م
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آرام کردن رکسانا    ی برا  ی به دنبال بهانه ا  انیکه در آن م  رماهو

 ی سرش را خم کرد و به صورت رکسانا که رو  طنت یبود، با ش 

 شد.    رهیاش آرام گرفته بود، خ نهیس

 بهت قول داده بود؟  مانیفقط ا_

نگاه    رکسانا ماهور  معنادار  لبخند  به  و  باال گرفت  را  هم سرش 

 کرد. 

  ؟ یکن یدار بهم نگاه م  یتو ذهنته؟ چرا معن یچ_

تر شد و    قیرکسانا عم  ی حواس پرت شده    دنیبا د  لبخندش

 دستانش را دور کمر رکسانا محکم تر کرد.  ی حلقه 

  یاز پوالد نم  یچرا حرف  ادته؟یرو    مانیچرا فقط قول ا  گمیم_

  ؟یزن

 شد.   رهی خ  نیو به زم دیرا دزد  چشمانش

 گفتم.   ی نجوریهم_

 وسط هست.    نیا  ی زیچ هیبه نظر من   یول_

  شیبه ساق پا  یآمد و لگد محکم  رونیحرص از آغوش ماهور ب  با

 زد. 
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 مثال؟  یچ_

 : دیبه لبخند پرس نیجمع شده از درد؛ اما مز ی چهره ا با

   ؟یدوسش دار_

را ماساژ بدهد،    شیو به او که خم شده بود تا پا  ستادیبهت ا  با

 شد.   رهیخ

شد  ؟یهست  یزیچ  یاحمق_ بزرگ  هم  با  م  م،ی ما    شه یمگه 

 دوسش نداشته باشم؟ 

 طور دوست داشتن خاصه!   هیمنظورم _

 و پاسخ داد: دیپشت چرخمکث کرد و بعد به   یکم

 نه ندارم.  _

 ! ی دار _

 ندارم._

 ! ی دار _
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با  اصال م  دیچرا  وقت  یانکار  نشود  عاشقش  چگونه  از   یکرد؟ 

ها  ینوجوان کردن  پوالد   شیمحبت  داشت.  فرق  پوالد  با  هم 

 مالکانه!   مان یکرد؛ اما ا یبرادرانه محبت م 

خجالت زده، زمزمه    یو با صورت  دیبه سمت ماهور چرخ  دوباره

 کرد:

 آره دوسش دارم.  _

  نند یبنش   ی و دستش را گرفت تا با هم گوشه ا  د یهم خند  ماهور

 کنند.  فی تعر شانیو از نگفته ها

[۲۱.۰۱.۲۱ ۰۹:۳5 ] 

 ۳۷۳_پارت#

با کنجکاو  یمالقات را نم  نیعلت ا  هنوز به آن ها   ی دانست و 

را    شیکرد که تلفنش شروع به زنگ خوردن کرد. صدا  ینگاه م 

اطرافش، تماس را    ی   رهیخ  ی توجه به نگاه ها   یصاف کرد و ب

 برقرار کرد.

 پارسا.   ی سالم آقا_

 !  ریسالم روز بخ_
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م   دیجمش را  بودند،    ی مرد   دو  انینگاهش  نشسته  مقابلش  که 

 چرخاند و گفت:  

 شده؟  ی زیچ_

 دفترم کارت دارم.  اینه، ب _

 . امیچشم فردا م_

 منتظرتم!  _

بعد از قطع کردن تماس، دستانش را در هم قفل کرد و    دیجمش

 گذاشت.   زیم ی رو

 بود؟  یامرتون چ_

  ؟ی زد یبا پوالد پارسا حرف م_

ت  یکم به چشمان  اخم  با  و  مرد   لهیو ح  نیزبیتعجب کرد  گر 

 شد.   رهیخ

   ؟یهست یک_

 بهت بدم.    یعال شنهادیپ هی! اومدم ی سروش اسکندر_

   د؟یکرد دای من رو از کجا پ_
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 انداخت.   اوشیبه س  ینگاه  میزد و ن ی پوزخند سروش

 !  متی دیتو فرض کن دور و بر پوالد د_

 در هم به در اتاق اشاره کرد و گفت:   ی با همان اخم ها دیجمش

ا  دیلطف کن_ از  رو    دیکه دنبالش هست  ی زی. هر چدیبر  نجایو 

 .  دیکن ینم دایپ نجایا

با ولوم آرام و وسوسه   یبا چشم سالمش چشمک   اوشیس زد و 

 لب زد:  ی زیانگ

 توش باشه؟   یاگر پول خوب یحت_

بود که    ی زیشد و چ  یمحسوب م  دینقطه ضعف بزرگ جمش  پول

 .  دی توانست به آن نه بگو یهرگز نم

سروش و   انیاز هم باز کرد و نگاهش را م  یرا کم  شیها  اخم

 چرخاند.  اوشیس

 سرش؟   دی خرج کن د یتون  یچقدر م_

 زد و پاسخ داد: ی لبخند سروش

بتون  ی اونقدر_ بد  توی زندگ  یهست که  قراره  ی تکون  عالمه    هی. 

 . می بزن بی پول به ج
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هم که در ابروانش نشسته بود را باز کرد    یو تاب اندک  چیپ  همان

 زد.  ییو لبخند دندان نما

 باشه.  یخوب ی همکار  دوارمیام_

[۲۳.۰۱.۲۱ ۰۹:۲۷ ] 

 ۳۷4_پارت#

زده دستش را به سمت کفش کوچک    جانیچشمان براق و ه  با

شده بود، گرفت و به   نیتزئ ی قهوه ا ی که با خرس ها یرنگ  یآب

 .  دیسمت پوالد چرخ 

  م؟یپوالد کفش هم بخر_

که    یشرکت در مورد احساس خاص  یلیکه تا زمان تعط  رکسانا

نوجوان ا  یاز  با   مانیبه  و  بود  کرده  صحبت  ماهور  با  داشت، 

 د یجد  لیتخت و وسا  دنیخر  یقصد ماهور و پوالد برا  دنیفهم

با آن ها همراه شده بود، به سمتشان رفت و به ماهرخ    کان ین  ی برا

را به فروشنده    ی ل خاصیبود و تند تند وسا  ستادهیا  ی که گوشه ا

 . داد، اشاره کرد یمقابلش سفارش م ی جوان و با حوصله  ی 
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ن_ الزم  نظرم شما  کن  ستیبه  ماهرخ همه چدی تالش  خاله   ی. 

 سفارش داده. 

 و گفت:  دیبه سمت ماهرخ چرخ پوالد

 .  میدونست ینم یچیخدا رو شکر که باهامون اومد. ما ه_

نشانه    ماهور به  را  به   دییتأ  ی هم سرش  با حرص  و  داد  تکان 

 شد.   رهیمادرش خ

با من لج کرده. هر چ  یفقط نم_ خوام بردارم    یم  یدونم چرا 

 .  می بخر ستیزوده و اآلن الزم ن گهیم

به رکسانا نگاه    تیبا او موافق بود با جد  ی هم که تا حدود  پوالد

 کرد و حرف ماهور را ادامه داد. 

ا_ م  نیحاال  ه  گهی که  گفتم سر  ، یچیزوده  فروشنده  به   ی من 

س  ب  ی سمونیکامل  انذا  یول  ارهیبرامون  آخه  د  نیشت.   گهیکه 

 الزمه! 

با صدا  دن یبا شن  رکسانا به خند  ی حرف پوالد   دنیبلند شروع 

که ماهرخ در گوشش زمزمه کرده بود    ی زینمود چ  یکرد و سع

خوش برخورد آشنا    که با آن زن مهربان و  یندهد. از وقت  را لو
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از کجا    یکه ماهور مهربان و دوست داشتن  دیفهم  یشده بود، م

  تیآن ها حاصل ترب  امکرده است. مسلما تم  دایاخالق را پ  نیا

 زن بود.  نیا ی درست و حساب شده 

با    باز و آرام ماهرخ در جواب    یدر گوش  ی جمله    ی ادآور یهم 

باال  بلند  خنده    ییسفارش  بود،  داده  فروشنده  به  پوالد   ی که 

 دندان ها چفت شده اش گفت:  انیم از یکرد و به سخت ی بلند

ندار  یآخه همه چ_ بعضدیکه الزم  به    یسمونیس  لیاز وسا  ی. 

 خوره.  یدردتون نم

ها کرد    یاخم  پوالد جعبه  به  حت  ییو  چه    ینم  یکه  دانست 

 هستند، اشاره نمود. 

  یداره. حاال ما م  ی استفاده ا  هی هست حتما    نجایکه ا  یهر چ_

 ی م  ی نجوریفهمم چرا مامان ماهرخ ا  ی. نمالزم شد   دیشا  م،یخر

 .کنه 

[۲۳.۰۱.۲۱ ۰۹:۲۷ ] 

 ۳۷5_پارت#
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کرد، شدت    یکه پوالد به آن اشاره م   ییجعبه ها  دنیبا د  رکسانا

شکمش گذاشت    ی که دستش را رو  ی شد. طور  شتریخنده اش ب

آرام   یدردناک شکمش را کم  ی ها  چه یخم شد تا ماه  یو کم

 کند.  

شده بود و    نیکرد؛ اما پوالد خشمگ  یبا بهت به او نگاه م  ماهور

رکسانا در جواب    ی کننده    یعصب   ی خنده ها  نیتوانست ا  ینم

 اش را تحمل کند.  یو منطق  یجد ی حرف ها

 ! معلوم هست چه مرگته؟  شتویببند ن _

لبش نشسته بود به سمت    ی که نرم نرمک رو  ی با لبخند  ماهور

 رکسانا رفت و پوالد را مخاطب خود قرار داد.

 دوست داره بخنده.   ؟یدار کارشیخب چ_

 مغازه کرد.   یبه در ورود ی و با اخم اشاره ا اوردیهم کم ن  پوالد

سوژه    ییدو تا  ی . حاال وقتامی زنگ زد گفت دارم م  وسمیاون د_

 .  یفهم یامون کردن م

کردن آن    دیخبر خر  دنی بود که با شن  نمای ا  وس،یاز د  منظورش

  ی رساند. مغازه    یگفته بود که او هم خودش را م  کانین  ی ها برا
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خانواده اشان پر   ی با اعضا  بایکه در آن بودند تقر  یبزرگ و مدرن

 شده بود.  

از پوالد در مغازه   ریهم به غ  مانیآسا، رکسانا و ا  ار،یمه  ماهرخ،

انتخاب کردن چ بودند.    ی زیحضور داشتند و هر کدام مشغول 

  یچند عروسک برا  ی در حال جمع آور  ییمثال آسا با سرعت باال 

 را به او داده بود.  دنشیخودش بود که البته پوالد قول خر

کنارش   یکم  رکسانا که  ماهور  به  و  کرد  جمع  را  اش  خنده 

 بود، اشاره کرد.   ستادهیا

که    یماهور رو بدوش  ریش  ی خوا  ی دوشن. م  ریاون جعبه ها ش _

 زنن.   ی باز نق م د،ی حرف گوش کن گمیم یه ؟ی داد ریگ

با دهان باز مانده به خودش نگاه کرد و بعد به پوالد که با    ماهور

 رفت، نگاه کرد.   یشده به سمت رکسانا م  یچشمان وحش

  ؟یگ یتخم جن، چرا چرت و پرت م_

با خنده پشت ماهور خشک شده سنگر گرفت و از پشت   رکسانا

  ی گرم به نظر م   یسمت راستش که کم  ی گونه    ی رو  ی بوسه ا

 نشاند.    د،یرس
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ه  ریتقص_ که  م  یخودتونه  کش  رو  حرف  دید  یبحث  به   .

 !   گهید دی بزرگترتون گوش کن

که از خجالت و حرص داغ شده بود، از آن دو    یبا صورت  ماهور

به طو و  گرفت  روفاصله  را  نا محسوس دستش  اش   نه یس  ی ر 

 گذاشت. رکسانا واقعا خجالت زده اش کرده بود.

[۲4.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۷ ] 
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کردن    ماهرخ انتخاب  حال  در  که  ماهور  م  کیبه  از    ان یتخت 

 کاتالوگ مقابلش بود، نگاه کرد و گفت: 

 ماهور؟ _

تر   یصورت  یکه هنوز هم کم  یی را بلند کرد و با گونه ها  سرش

 شد.   رهیبه مادرش خ یسوال د، یرس یاز حد معمول به نظر م

 جانم؟ _

  یرکسانا با خبر شده بود، لبخند کمرنگ   ی که از خرابکار  ماهرخ

 زد و دستش را به سمت فرزندش بلند کرد.

 لباسا، کدومش رو بردارم؟   نیا ن ی! از ب نجایا ایب_
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کرد، حرفش را   ی صحبت م  مانیآن طرف تر با ا  یکه کم  پوالد

انتخاب   نیقطع کرد و به سمت ماهور و ماهرخ رفت تا او هم در ا 

 شود.   میسه  نیریش

کوچک لباس و دستکش ها و کاله ها    ی تکه ها  انی ماهور م  نگاه

و قرمز مقابلش، انگشت    د یسف  ی ست طوس  انی. از م دیچرخ  یم

پر    دیو سف   یطوس  ی که با لباس ها  ی جعبه ا  ی اش را رو  دهیکش

 شده بود، گذاشت.  

 مگه نه پوالد؟   ن،یا_

کف دستش   ی را رو   یوجب  کی  راهنیکرد و پ  ی هم خنده ا  پوالد

 گذاشت.  

 کف دستمه!    ی اندازه _

با تاسف و لبخند سرش را تکان داد و به سمت فروشنده    ماهرخ

 . دیچرخ

 . دیرو بذار هیهمون طوس_

و دور از چشم    دندیچرخ یم لیوسا انیهم در م مان یو ا رکسانا

هم    اری کردند. مه  ی اضافه م  شانیها  دیبه خر  ییها  زیماهرخ، چ 



~ 1041 ~ 
 

  ده یمغازه د  ی که گوشه    ی ا  ی استخر باد  ی نماند و با لجباز  کاریب

برا ماهرخ    ی به حرف ها  ی تیسفارش داد و اهم  کانین   ی بود را 

 نداد.

ن   آسا به  داشت  کم  فقط    یکان یکم  د   کیکه  را  او  بود،   دهیبار 

لباس و اسباب    دنیکرد. اکنون که همه به فکر خر  یم  یحسود

آن موش اعصاب خورد کن بودند، آسا احساس دور    ی برا  ی باز

که انتخاب کرده   ییعروسک ها  یکرد و حت  یانداخته شدن م 

به جا را هم  و بق کرد  یقبل  ی بود  برگردانده  ا  هاشان   ی گوشه 

 خواست.  یبود و توجه برادر بزرگش را م ستادهیا

[۲4.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۷ ] 

 ۳۷۷_پارت#

وسا  پوالد کردن  حساب  به    ی دار یخر  لی هنگام  چشم  با  شده، 

اثر  یآسا م  یانتخاب  ی دنبال عروسک ها اما  از آن ها    ی گشت؛ 

 .  افتین

ماهور که    دنیاما با د  د؛یبگو  ی ز یبرود و چ  به سمتش  خواست

  ی تمام آن عروسک ها را در دستانش جمع کرده بود و به سخت

 زد.   ی آمد، لبخند یمغازه م شخوانیبه سمت پ 
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 ی ریممکن بود که آن گنجشک مهربان مراقب گوشه گ   چطور

 خواهرش نباشد؟  

  ی کوچک   ی   هیدر مغازه زد تا هد  ینماند و چرخ  کار یهم ب  خودش

 .  ندی آسا تدارک بب ی برا

آمدند، شب    رونیاز مغازه ب   یکه وقت  د یکارشان طول کش  آنقدر

بود. وقت تازه    ی ایاز دن  ی شده  فاصله گرفتند،  رنگارنگ کودکان 

و ضعفشان شدند. ماهرخ همه را به خانه اش    یگرسنگ   ی متوجه  

 یفت کرد و همه را بدعوت کرد تا شام بخورند؛ اما پوالد مخال

 ی به سمت خانه اش کشاند. او که نم  شانیتوجه به مخالفت ها

 توانست؟   یبرود، م یتوانست پسرکش را تنها بگذارد و به مهمان 

و    نی زود سکوت سنگ  یلیو خ  دیبه خانه طول نکش  دنشانیرس

  انش یاطراف  ی پوالد با خنده ها و حرف زدن ها  ی خانه    یشگیهم

 شکست.  

بو  بیعج که  زندگ  یخوشبخت  ی بود  م  یو  پوالد  مشام    ی در 

ا  د؟یچیپ که  بود  وقت  م  نیچند  عز  زبانیخانه  دوست   زیچند 

 نشده بود؟   یداشتن
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تا شام   اندازدی ب  ریخاله سودابه را در آشپزخانه گ  امدیدلش ن  یحت

که    کانیماهور به سمت ن  عیبلند و سر  ی به قدم ها  رهیبپزد و خ

 مه کرد: در آغوش سودابه بود، زمز

 . میدی سفارش م یچ هی. یخواد شام درست کن یخاله نم_

گذاشت،    یهمانطور که با خنده نوزاد را در آغوش ماهور م  سودابه

 پاسخ داد:

  ی . من که هر وقت مست یغذا ن  د،ید  یکه شما سفارش م  یاون_

 . شهی خورم حالم بد م

روسر  یدست  ماهرخ کش  ی به  ها  دیاش  مو  و   چیپ  ی و  خورده 

 مرتب کرد.  یشلخته شده اش را کم

غذا درست کردن، چقدر کار   هی! مگه  ی حرف دل منو زد  ی وا_

فهمن که    یچه م  نا ی. امیایو ب   م یبا هم درست کن   میبر  ایداره؟ ب

 !  ه؟یچه نعمت یخونگ ی غذا

کرده است،    دای پ  ی هم صحبت مناسب  د یرس  ی که به نظر م  سودابه

توجه به صورت مبهوت پوالد از   یکرد و ب  دییحرف ماهرخ را تأ

دو زن مقابلش، با ماهرخ به سمت آشپزخانه رفت    ی غر زدن ها 
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که    د یهم از سالن به گوش رس  مانیبلند ا  ی و همان لحظه صدا

 داد. یتمام سفارش خورشت بادمجان م ییبا پررو

[۲5.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۲ ] 

 ۳۷۸_پارت#

ماهور گذاشته بود و   نهیس  ی ده اش را رودست مشت ش  کانین

 کرد.   یبه صورتش نگاه م

مماس    کانی ن  ی شان یاش را با لطافت به پ   ی نی زد و ب  ی لبخند  ماهور

با تمام وجود استشمام    نیریو ش  ی لیوان  ی کرد. بو پودر بچه را 

با همان لبخند به لحظه بزرگ تر م  ی کرد و  شد،    یکه لحظه 

شده بود،    رهیخ  کانیبه ن  یکه شاکسرش را بلند کرد و رو به آسا  

 گفت: 

   ؟ی تا حاال بوش کرد_

ظر  بدون دستان  از  را  نگاهش  که  شکننده    فیآن    کانین  ی و 

در آن مشهود بود، پاسخ    یکه حسادت و ناراحت  ییبردارد، با صدا

 داد: 

 بوش کنم؟ من اصال دوسش ندارم.   دیچرا با_
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 ی آن ها که رو  ی بود و به حرف ها  ستادهیکه مقابلشان ا  اریمه

به آسا    ی ظیغل   ی داد چشم غره    ی مبل نشسته بودند، گوش م

سر و چشم او    ی بزند؛ اما ماهور با اشاره    یو خواست حرفرفت  

 را از صحبت کردن منع نمود.  

  ی خواستم که بفهم  یپرنسس ناز من؟ من م   ی چرا دوسش ندار_ 

 !  ی دادیم ییچه بو ،ی کوچولو بود کان یمثل ن  یوقت

 یو کم  یبزند؛ اما او در خاموش  یسکوت کرد تا آسا حرف  ماهور

کم پشت و نرمش   ی که مو ها  کانیبه کاله کوچک ن  دیهم ترد

ماهور ادامه    هیکرد؛ پس بعد از چند ثان  یرا پوشانده بود، نگاه م

 داد: 

  ؟یبغلش کن  ی دوست دار_

  یخواد خودش رو برا  ی. م رهی منو بگ   ی خواد جا  ی م  کانینه. ن_

 ! دیاز من دوست دار شتری. همه اتون اونو بتو لوس کنه

 مامان رو؟  ای ی دوست دار ستریتو منو ب _

در    آسا اما  گشت؛  پاسخ  دنبال  به  و  کرد  فکر  ماهور  سوال  به 

نم  گاه یجا  قت یحق و  بود  متفاوت  برادرش  با  توانست    یمادرش 

 را انتخاب کند.    یکیآن دو  نیب
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 !یتو داداشم یاندازه دوست دارم. اون مامانه ول هیجفتتون رو _

[۲5.۰۱.۲۱ ۱۰:۱۲ ] 

 ۳۷۹_پارت#

حرکت   شیلب ها  ی به انگشت آسا که هنگام پاسخ دادن رو   ماهور

 را در آغوشش جا به جا کرد.  کانیشد و ن  رهیکرد، خ یم

ب   کانین   ایتونم بگم تو    یمنم مثل تو نم _  یکیاز اون    شتریرو 

 و اون هم پرنس منه!  یدوست دارم. تو پرنسس من 

 شیشد تا از درست بودن حرف ها  رهیبه چشمان ماهور خ  آسا

 مطمئن شود.  

پس چرا تو اون مغازه همش    ؟ ی جفتمون رو دوست دار  یعنی_

  د؟یکرد یم دیخر کانین ی برا

 پاسخ داد:  یو مهربان تیهم با جد ماهور

 ی نداره. من قبال برا  یلباس  چیو ه  شمونیچون اون تازه اومده پ _

نداشت. من مطمئنم که تو   یچیاما اون ه  دم؛ی خر  یتو همه چ

 .  یو قراره ازش مراقبت کن  ی رو دوس دار  کانیهم ن 
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توانست به خودش اجازه    ی داشت و م  ی که حاال احساس بهتر  آسا

به سمت    ینیر یا بدهد، با لبخند شر  کانی محبت کردن به ن  ی 

 خم شد و زمزمه کرد: کانیصورت ن

 دادم؟  ی بو رو م نیبودم، ا کیکوچ  یواقعا منم وقت_

 . د یبلند آسا کش ی مو ها ی و دست آزادش را رو  دیخند ماهور

 آره قربون خنده هات برم من!  _

ب  آسا ذوق  م  دیخند  ی شتریبا  را  ماهور  دست  انگشتان    انیو 

 به آن زد.  ی کوچکش گرفت و بوسه ا

 باشم. اونم منو دوست داره؟   کانیکه مراقب ن   دمیمنم قول م _

 آره، بذار نشونت بدم. _

آسا زد و بعد انگشت اشاره    یشانیپ  ی به رو  ی ماهور ابتدا بوسه ا 

دو    یکرد. حت  کینزد  کانیآسا را گرفت و به دست کوچک ن  ی 

ان  هیثان که  بود  نگذشته  نهم  کوچک  در مشت  آسا    کان ی گشت 

 شد.    یفشرده م یشده و به آرام ریاس

 گل انداخت.  ش یزده شد که لپ ها  جانیو ه  یآنقدر احساسات  آسا

 .  کان یمنم دوست دارم ن_
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آن ها بود، به سمت آسا رفت   نی که از دور شاهد اتفاقات ب پوالد

با لطافت    د،یرس  یبه نظر م   شهیتر از هم  نیریکه ش  ی و با لبخند

گرم و مرطوب به    ی را باز کرد و انگشت آسا که کم  کانیمشت ن 

 را آزاد کرد.   دیرس ینظر م

 بهت بدم.  هیخوام چند تا هد یم  ایآسا؟ ب_

[۲۶.۰۱.۲۱ ۰۹:4۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۸۰_پارت#

ها  شام کنار کل کل  ا  ی را در  و  که    مانیرکسانا  خوردند؛ چرا 

بادم برا رکسانا از خورشت  آنقدر خودش را   ی جان متنفر بود و 

خورشت بادمجان،    ی ماهرخ و سودابه لوس کرد که عاقبت به جا

را هم به جان   مانیا  ی درست کردند و اعتراض ها  مهیخورشت ق

 . دندیخر

آسا   ی کرد و همانطور که باز کیرا به لبش نزد یچا وانیل پوالد

 کرد، گفت:  یرا تماشا م شیها ی با اسباب باز
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چ_ ات  نقشه  مگه  خونه   ی خوا   یم  ی چطور  ه؟یخب  اون  از 

  رون؟یب  شیبکش

  ره یخ  ینا معلوم  ی و به نقطه    دیکش  ششیبه ته ر  یدست  مانیا

 شد.  

 ازم مراقبت کنه؟   ادیاگر من تصادف کنم، م_

 ی درون دستش را رو  وانیو ل  دیبا بهت به سمتش چرخ  پوالد

 گذاشت.   زیم

  ؟یچ یعنی  ؟یتصادف کن_ 

نگاه  مانیا عجله  بب  یبا  تا  انداخت  اطراف   ی صدا  یکس  ندی به 

راحت شد،    الشیخ   ی. وقتنه   ایاست    دهینسبتا بلند پوالد را شن

 :دیو کنار گوشش غر دیبا حرص به سمت پوالد چرخ

 برنامه هام؟  ی به همه  ینیبر ی خوا یدهنت رو ببند! م_

کنترل    ی صدا  شد و با  رهیخ  مانیهم با خشم به چشمان ا  پوالد

 زمزمه کرد: ی شده ا

زر   ی دار  یفهم  یم_ بزن  ی خوا  یم  ؟یزن  یم  ی چه   ؟ یگولش 

 گرده خونش.   یبر م ی خوب شد یوقت شه؟یم یاخرش چ
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کرد و کلمات را   کیملتمسانه سرش را به گوش پوالد نزد  مانیا

 به گوشش رساند.  یبا لرزش خاص

زنم.    یمدت حرف دلم رو بهش م  نیتو رو خدا پوالد! من تو ا_

 خوام تا بتونم با رکسانا حرف بزنم.   یمن زمان م 

گذاشت و به    مانی گردن ا  ی دستش را رو  یبا اخم کمرنگ  پوالد

 آن را نوازش کرد.  یآرام

الک_ بفهمه  بعدا  اگر  با تصادف؟  ناراحت    ،ی نگرانش کرد  یآخه 

 .  شهیم

سرش را بلند   یپوالد زد و به آرام  ی به برادرانه ها  ی لبخند  مانیا

 . ند یکرد تا بتواند چشمان مرد مقابلش را هم بب 

ن _ اونقدر شجاع  بتونم بدون مقدمه چ  ستم یمن    انش یب  ینیکه 

 دارم.   ازیزمان ن نیکنم. به ا

 تکان داد و گفت:   دییتأ ی را به نشانه  سرش

 .  م نی! دوست دارم شما دو تا رو کنار هم بب نیزودتر برنامشو بچ_

فکر کرد که داشتن   نیو به ابا لبخند سرش را تکان داد    مانیا

 پوالد چه قدر خوب است! 
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[۲۶.۰۱.۲۱ ۰۹:4۷ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۸۱_پارت#

پوالد در هم فرو رفته بود و با غضب    ی اخم ها  ی خداحافظ  موقع

 کرد.  ی به ماهور نگاه م

د  ماهور از  را  خودش  استرس  م  دی با  پنهان  از    یپوالد  تا  کرد 

 خشمش دور باشد.   ی ترکش ها

ها  ماهرخ نگاه  از  پوالد    و  زیت  ی که  هاگستاخ  فرار  ماهور   یو 

زد و به    یشده بود، لبخند نرم  نشانی ب  ی جو آشفته    ی متوجه  

 : دیچرخ اریسمت مه 

 ی و بذار  یشه با من صحبت کن  یمگه؟ نم  ی برادرت دار  کاریچ_

 بمونه؟   نجایماهور هم

مه  بلق کوتاه   ار، یاز  نگاه  به    یماهور  بعد  و  انداخت  پوالد  به 

 شد. رهیمادرش خ

 خونه.  ام یخوام ب  ینداره که! امشب م  اریبه مه ی مامان کار_

 کرد و گفت:  دییهم حرفش را با تکان سر تأ اریمه
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   د؟یکن  یم ی بابا کارش دارم خب! چرا لجباز_

در آن پنهان شده   ی ادیز  ی به ماهور زد که معنا  ی پوزخند  پوالد

تقاصش رو پس    "  ی آن در جمله    ی معنا  نیبود و پر رنگ تر

 شد.   یخالصه م " ی دیم

 مانیفراوان ماهور و پوالد، رکسانا با ا  ی ها  ی پس از لجباز  باالخره

 ماهور رفتند.   ی هم با بهمن به سمت خانه  ه یهمراه شد و بق

اش را از جعبه   ی سا با سرعت استخر بادآ  دند،یبه خانه رس   یوقت

 .و مقابل ماهور گذاشت  دیکش رونیاش ب

 باد کن واسم.   نویداداش ا _

 زد و گفت:  ی لبخند ماهور

 تونم با دهن باد کنم که.   یرو نم نیا_

 باهاش برم حموم.   خامیاالن م نینه تو رو خدا! هم_

رنگ شده اش   ی به مو ها  یآمد و دست  رونیاز اتاق آسا ب  ماهرخ

 .  دیکش

کال   گهیهم بذاره توش که د  نویخواد ا  یم  م،یدو متر حموم دار_

 جامون نشه اونجا.  
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داد و تنها با   ینم  تیاهم  انشی اطراف  ی کدام از حرف ها  چیه  به

  ی شده بود؛ چرا که م  رهیچشمان مظلوم و ملتمس به ماهور خ

کس  تنها  هم  یدانست  ضع  شهیکه  برابرش  و    یم  فی در  شود 

 کند، ماهور است.  یرا با جان و دل اجابت م  شیخواسته ها

توانست مقاومت کند و بعد با خنده جسم    قه یدق  کیتنها    ماهور

و محکم او را در آغوشش  دیکوچک آسا را به سمت خودش کش

 فشرد. 

 ی محکم  ی کرده است، بوسه    یدانست ماهور را راض  یکه م  آسا

  ی برجسته    یماهور نشاند. آنقدر محکم که برآمدگ  ی   نهیس  ی رو

را در باال تنه   یفشرد و درد کم  شیاش را به استخوان ها  نهیس

و عاشقش    د یپرست  ی بوسه را م  ن یکرد؛ اما ماهور ا  جادیماهور ا  ی 

مانده بود و اکنون    پوالد  ی بود. چند شب پشت سر هم در خانه  

 نوبت خانواده اش بود.  

و    ی راب  یحرف   اریمه   دیشا داشت  چ  ایگفتن    ازین  ی زیمادرش 

 کرد.  ینم  دایدرخواست کردنش پ   ی برا  یداشت؛ اما فرصت مناسب

را    یحسرت  چیه   ی خانواده امانت پدرش بود و ماهور اجازه    نیا

 داد. یبه آن ها نم
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[۲۷.۰۱.۲۱ ۱۰:۱5 ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۸۲_پارت#

تمام اسباب  گاهیکه جا ی ا  ی کردن با استخر باد ی بعد از باز آسا

 فرو رفت.    یقیشده بود، در آغوش ماهور به خواب عم  شیها  ی باز

 انداخت و گفت:  ی غرق در خوابش نگاه ی به چهره   اریمه

کرد.    ی باهاش باز  قهیکرد، بعد کال دو دق  سیدهنمون رو سرو_

. تو که گه رو باد کردم  نیکشه از بس ا  یم  ریام ت  نهیس  ی قفسه  

   ؟ی چرا باد کرد ست،ین  زونیقلبتم م

 . دیآسا کش ی مو ها ی زد و دستش را رو ی لبخند ماهور

  ی. فکر کردبشه  میزیکه مبادا من چ  ی همش رو خودت باد کرد_

   ست؟یحواسم ن

 .انداخت و بعد از جا برخاست  نییبا خجالت سرش را پا  اریمه

اتاقم تا کارت تموم   ی تو  رمیم.  ی دونم با مامان حرف دار  یم_

 بهت بگم.   ی زیچ هی دیچون با شم؛ی پ  ایشه. بعدش ب 

 .  میکشه! من و تو تا صبح وقت دار یطول نم ادیباشه، ز_



~ 1055 ~ 
 

 کرد و به سمت اتاقش رفت.   دییبا خنده تأ  اریمه

 ک یدر    ی ا  وهی طعم دار م  ی را با قند ها  ی استکان چا  کی  ماهرخ

 ی به اتاقش برد و بعد دو استکان چا  اریمه  ی گذاشت و برا  ین یس

 خودش و ماهور آورد.  ی هم برا

  شه یکرد تا خودش مثل هم  یدر سکوت به ماهرخ نگاه م   ماهور

 باشد.   نشانی ب یجد ی حرف ها  ی شروع کننده 

نرفتن به خانه اشان را    ی پوالد برا  ی که مادرش اصرار ها  یوقت  از

ها  دهید و   ی بود، چشم  بود  شده  از حرف  مملو  رنگش  خوش 

  انشان یاز مسائل م   یلیخ  فیتکل  دیدانست که امشب با  یماهور م 

 را معلوم کند.  

 ی صدا  قهیو بعد از چند دق  دیچندان طول نکش  نشانیب  سکوت

 . د یچیماهور پ ی ماهرخ در گوش ها ی مهربان و جد

  د؟ی تو و پوالد در مورد خودتون، مطمئن_

متوجه شده    ید و ماهور منظورش را به درستنبو  ح یبه توض  ی ازین

او و پوالد قصد دارند تا آخر   ایبود که آ  نی. در واقع سوال ابود

کنار   در  را  مورد    ایکنند    یزندگ  گرید  کیعمرشان  در  نه؟! 

را ترک کنند؟    گرید  کیتوانستند    یواقعا م  ایخودشان فکر کرد. آ
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  د؛ یرس   یخنده دار به نظر م  ی   فهیلط  کیمسئله همچون    نیا

 شد.   رهیپوالد زد و به مادرش خ ادیبه    ی پس لبخند

 .هینطوریمن ا ی . حداقل برامیشک ندار_

[۲۷.۰۱.۲۱ ۱۰:۱5 ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۸۳_پارت#

و بوسه   دیقرمز شده از خجالت ماهور خند  ی به گونه ها  ماهرخ

  ینوارش وار رو شده را    ده یبه انگشت خودش زد. انگشت بوس  ی ا

م   دیماهور کش  ی گونه   بعد در  با    انیو  همان خنده چشمانش 

 با بغض لرزان شد.   شیاشک براق و صدا

 یکه تو  ی کنم اسم پسر  یروزا حس م  نیماهور؟ ا  یدون  یم_

 .  بنده  یشناسنامه ات خورده، داره دست و پات رو م

 ماهور جمع شد و با بهت و غم به مادرش نگاه کرد.   لبخند

 نکن!   هیگر_

تلنگر  مادرش منتظر  و  داشت  دل   دنی بار  ی برا  ی بغض  درد  و 

سنگ   کیو آرام ماهور مثل    یخواهش   ی جمله    نی. همکردن بود
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ها اشک  را شکست.  آن  و  بغضش خورد  و خ  ی به  به    سیگرم 

  فش یست لط پو  ی کرد و رو  یماهرخ حرکت م  ی گونه    ی رو  یآرام

 انداخت.   یرد م

کردم، مگه نه؟ اگر با اسم دختر شناسنامه گرفته    رتیمن اس _

 .  یبا پوالد ازدواج کن  یتونست یبودم، اآلن م

صدا و آرام مادرش قرار گرفت   ی ب  ی ها  هیگر  ریهم تحت تأث  ماهور

 و بغض کرد. 

من و   ه؟ی. ازدواج مگه فقط به اون کاغذ کوفتمامان من خوبم _

نکن، من    هی. تو رو خدا گرمیخورد  وندیپوالد با دلمون به هم پ 

 .  نمی تونم اشکات رو بب ینم

با حرف    نیاز ا  شیکرد لبخند بزند و دل پسرش را ب  یسع  ماهرخ

 آزار ندهد.  شیها

. دیاآلن هم با هم ازدواج کرد  نی . تو و پوالد همیگ   یدرست م_

 . دیبچه هم دار هی یحت

  ک یزد. او اکنون    ینیریو پوالد لبخند ش  کانین  یادآوریبا    ماهور

 فرزند داشت، مگر نه؟ 
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 انیاش را ب  یکرد حرف اصل  یشد و سع  رهیبه لبخندش خ  ماهرخ

  ی م دیداشت و با ییمجزا ی و خانواده  یکند. ماهور اکنون زندگ

و چند شب را در خانه    نجایتواند چند شب را ا  یکه نم  دیفهم

امر به    نیشد و ا  ی م  ت یترب  یبه درست   دیبا  نکای پوالد بماند. ن   ی 

. اگر ماهور چند روز در  داشت  ازیآگاه و منظم ن   ی خانواده    کی

و پوالد باشد و بعد چند روز از آن ها دور بماند، اثرات    کانیکنار ن

 پوالد خواهد داشت.    یو حت کانیدر رفتار ن ی ا یمنف 

 ماهور!  ی سر و سامون بد  ت ی به زندگ دیبا_

[۲۸.۰۱.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۸4_پارت#

به آرام  لبخند به    یپرسش  یجمع شد و صورتش حالت   یماهور 

 خود گرفت.  

 م؟ یداره زندگ ی مگه اآلن چه مشکل ؟یچ یعنی_

 شد و گفت:   رهیو صالبت به چشمانش خ  تیبا جد ماهرخ
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از   یکیاما من اآلن دارم تو رو مثل    اد؛ی به نظر ب  بیممکنه عج_

 .  ی دار دیجد ی خانواده  هی. تو ارمیبه حساب م کانین نیوالد

ا  یکم تا  ماهور  تا  کرد  ها  ن یمکث  حرف  از  به    ش یقسمت  را 

 درک کند و بعد ادامه داد: یدرست

جنس_ خاطر  به  که  ه  تیدرسته  ات  شناسنامه  وقت    چیداخل 

به    کانیاما شما با قبول کردن ن  ؛یبا پوالد ازدواج کن  یتون  ینم

. پوالد د یبزرگ رو به عهده گرفت  تیمسئول  هیعنوان بچه اتون  

اقدام کرد، فقط به خاطر حضور تو   کانین  یفرزندخوندگ  ی اگر برا

داد؛   یکار رو انجام نم  نیوقت ا  چیه  ی بود؛ چون در حالت عاد

 . یمیسه  تی مسئول نیا ی پس تو هم تو

  ک ی دفاع از خودش از سکوت    ی شده بود برا  جیگ   یکه کم  ماهور

 ماهرخ استفاده کرد و گفت:  ی ا هیثان

 هام فرار کنم.   تیبار مسئول ریکه از ز  ستیمنم قرار ن _

  زشیرا باال انداخت و کلمات هشدار آم  شیابرو  ی تا  کی  ماهرخ

 اتاق پخش کرد.   ی را در فضا
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نم_ فرار  که  کردن  یکن   یمعلومه  قبول  رابطتون    کانین.  وسط 

تا آخرش   دیتموم شده با  یزود بود؛ اما حاال که همه چ  یلیخ

 . ی بر

جمالتش را    نی تر  یو مظلومش، اصل  جی گ  بایبه صورت تقر  رهیخ

تا تکل  ان یهم ب برا  فیکرد  را  و رابطه اش  ماهور    ی ماهور  خود 

 روشن کند.  

کنار    دیکه ازدواج کرده و با  یهست   ی پسر  ایتو اآلن مثل دختر  _

 کنه.   یهمسرش زندگ

فهماند که    یبود! او داشت به ماهور م   نیمنظور مادرش ا  پس

پوالد  ی و چند شب را در خانه   نجایچند شب را در ا دینبا گرید

 یبود. او چطور م  یماهور باور نکردن  ی برا  شیبگذراند. حرف ها

در کنار پوالد   یتوانست خانواده اش را رها کند و با خوش حال

ماهرخ    ی درک حرف ها  شت،گذ  یم  شتریهر چه ب  د؟ینما  یزندگ

 کرد و گفت:   یمبهوت  ی شد؛ پس خنده    ی ممکن تر م  ریغ  شیبرا

پوالد   ی گ  یم  ی دار  یعنی_ کنار  اونجا  و  کنم  ول  رو  شما  که 

 کنم؟  یزندگ

[۲۸.۰۱.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 
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 اسارت _وغی#

 ۳۸5_پارت#

 .زد ی تکان داد و لبخند  دییتأ ی سرش را به نشانه  ماهرخ

با_ به زندگ   دیآره، تو   ،ی که درست کرد  ی دیجد  یحواست رو 

هفته رو    ی روز ها  ستیاما الزم ن  ؛یما رو ول کن  ستی. قرار نی بد

  یاش رو خونه    گهیو نصف د  نجایو نصفش رو ا  یدو قسمت کن

 . ی پوالد باش

  ی بار لحنش کم  نیشده بود؛ پس ا  ی مادرش عصب  ی حرف ها  از

 .  دی رس یتند و چشمانش هم گستاخ به نظر م

که خانواده ام رو ول کنم و به عشق   رتمیغ   یاحمق و ب  نقدریا_

 و حال خودم برسم؟ 

. فقط قراره مستقل  ی ما رو تنها بذار  ستیداره؟ قرار ن  یچه ربط_

 .  ی کن یزندگ

خشک   یا کمکه به خاطر جسم آس  شیزد و پاها  یتلخ  پوزخند

 به آن ها وارد شود.  ی شده بود را جا به جا کرد تا فشار کمتر
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نم_ هم    یدون  یهنوز  به  بابا  مرگ  بعد  از  تا  چهار  ما  که جون 

خوام من و    یماهرخ خانم؟ نم   یگفت  ی رو چه طور  نایوصله؟ ا 

 باره.    یم شی دونم تو قلبت آت ی. من که م یپوالد رو درک کن

بغض کرد. حق با ماهور بود. تا اآلن خودش را حفظ کرده   ماهرخ

ماهور از گوشه و    ی بود؛ اما قلبش از تصور جمع شدن لباس ها

برا او  بود.  شده  فشرده  اشان  خانه  ماهور    ی کنار  مستقل شدن 

 را به فرزندش بدهد.   یخواست حق خوشبخت یآماده نبود؛ اما م 

 . ی ریروز م هیباالخره  ؟یآخرش چ_

  ی مدت پول اندک   نیدر سر ماهور جرقه زد. در ا  ی فکر  ناگهان 

خانه   د یوام از خر  ی مانده    یکه باق  یجمع کرده بود و در حساب

خانه اشان را    نیکرده بود. اگر ا  ره یداشت، ذخ  ی را در آن نگه م

 ک یتوانستند    یکردند، م   یدادند و با آن پول جمع م  یرهن م

نزد  ینقل   ی خانه   پوالد اجاره کنند،    ی   هخان  یک یو کوچک در 

 مگر نه؟  

شد و   رهیچشمان ماهرخ که با اشک براق و سرخ شده بود، خ به

 گفت: 
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هم    ی نجوریا   د؟یجد  ی خونه    هیبه    یکن  یاسباب کش  ی حاضر_

  د یباش   کمی. اگر نزدد یش  یشم و هم شما تنها نم  یمن مستقل م

 شه.    یراحت م المیخ

خانه پر    نید. اچند لحظه مکث کرد و به اطرافش نگاه کر  ماهرخ

 ی از خاطره بود و حضور همسر مرحومش را در گوشه به گوشه  

دانست او در قلبشان حضور دارد نه   یکرد؛ اما م  یآن حس م

 ها...  وارید نیا

فرزندش سر   ی هم زندگ   نگونهی حرف ماهور موافق بود؛ چرا که ا   با

اعضا  یو سامان م نم  ی گرفت و هم  از هم جدا   ی خانواده اش 

  ی م  دیبود و بع  متیگران ق  اریآن منطقه بس  ی شدند؛ اما خانه ها

 . ابندیدر آن جا ب یمناسب  ی دانست که بتوانند خانه 

   ؟ی اری یپول کم نم_

 انیرا باال انداخت و دست مادرش را در م  شیذوق و خنده ابرو  با

 انگشتانش گرفت. 

 رو به من بسپار.  شیتو فقط قبول کن و بق _

را با سر انگشتان دست آزادش پاک    سشیخ  ی گونه ها  ماهرخ

 ماهور زد. ادیز جانیبه ه ی کرد و لبخند
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 ندارم.    یمن مشکل_

شد، دلش آرام  دهیماهور بوس ی بعد از آن که دستش با لب ها و

خبر ممکن بود؛   نیبهتر  نیشد و ا   یگرفت. ماهورش از او جدا نم

به جان ماهور   اریدانست جان آسا و مه  یچرا که م و خودش 

 وصل است. 

[۳۰.۰۱.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۸۶_پارت#

رفت و در کمال تعجب   اری از حرف زدن با ماهرخ، به اتاق مه  بعد

  ه یدر مدرسه تنب  ی متوجه شد که او به خاطر دعوا و کتک کار

  ی فردا صبح با او به مدرسه برود. ابتدا کم  دیشده است و ماهور با

اما م  ی راحت و عصبنا ا  یشد؛  دعوا ها ممکن است    نیدانست 

ب  نیتمام جوانان در ا  ی برا نشان    ی پس رفتار بد  دهد؛سن رخ 

  ال یدعوا ها، خ  نینداد و بعد از گرفتن قول در مورد عدم تکرار ا 

 رود.    یرا راحت کرد و گفت که صبح با او به مدرسه م اریمه

  ی تاقش خارج شد و نگاه از ا  ار،یبا مه  شیاز اتمام حرف ها  بعد

که صحبت    نی غرق در خواب ماهرخ انداخت. مثل ا  ی به چهره  
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شده است که ماهرخ خانه را در   یطوالن   اریبس  اریبا مه   شانیها

 غرق کرده و به خواب فرو رفته است.   یخاموش

آورد و   یرا در م  شیمثل هر شب لباس ها اریدانست که مه یم

بست و همانطور که    یخوابد؛ پس در اتاقش را به آرام  یبعد م

 رفت.   اطیبه سمت ح  د،یکش یم  رونیب  بشیاش را از ج یگوش

اش انداخت. چند   ی به ساعت گوش  ی حوض نشست و نگاه  ی   لبه

ا  مهی ن   ۱۲از    قهیدق و  بود  گذشته  اکنون    یعن ی  نیشب  پوالد 

اجازه    کانیاش و حال ن  ی بابت دلخور  یاست؛ اما دلنگران  دهیآرم

  ی گوش   بوردیک   ی فکر کردن به او نداد و دستش با سرعت رو  ی 

 اش به حرکت در آمد.  

  ؟یچ کانین ؟ی دیخواب_

  دن یبود؛ اما با لرز  دیاز جانب پوالد نا ام  یپاسخ  افتیاز در   بایتقر

که    ی امی آمد و با سرعت پ  رونی تلفن همراه در دستش، از فکر ب 

 از جانب پوالد بود را باز کرد. 

خوام زنگ    یتونم حرف بزنم! من م   یبگو اآلن نم  ی ت دارجرئ_

 هی  ی ریسگ بشم، م  نیاز ا  شتریکه ب  نیبزنم و تو هم قبل از ا
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خاله سودابه   ش یهم پ   کانی. نی گوشه تا جواب تلفن من رو بد

 . دهیخواب

و قلدر    ییمرد در زورگو  نیزد. ا  یقیلبخند عم  امش یخواندن پ  با

 یخودخواه  نیبود که ماهور از ا  ب ینداشت؛ اما عج  فیحر  ی باز

.  دیچ یپ  یدر قلبش م   یب یشد و تنها حس عج  یناراحت نم   شیها

در روز    دینور داغ خورش  رینشستن ز  ینیریو ش  یبه گرم  یحس

 زد. شاخهاز قلبش به تمام بدنش  یسرد زمستان  ی ها

[۳۰.۰۱.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۸۷_پارت#

کش  هیثان  چند خبر   د؛یطول  گوش  ی اما  خوردن  زنگ  اش   یاز 

 کردن نمود.  پینشد؛ پس دوباره شروع به تا

    ؟یزنگ بزن ی خواست یشد؟ مگه نم یپس چ_

با د  لبخند  ی خنده    یتر شد و حت  قیپاسخش عم  دنیماهور 

 کرد.   یکوتاه

  ستن؟یخواب ن نایخلوت؟ مگه مامانت ا ی جا هی یرفت_
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ماهور   ی خانواده    دنیران از خواب پر مشخص بود که نگ  کامال

کرده    ی بوده است که تاکنون منتظر شده و از زنگ زدن خوددار 

ا  بدخلق،    نیاست. در درون  و  تند خو  و   کیمرد  مهربان  مرد 

ماهور با  ی آن ها برا  ی پنهان شده بود که هر دو  یدوست داشتن

فرق  بودند.  بدخل  ی نم  یارزش  پوالد  که  خوش   ایکند    ی قکرد 

 اخالق باشد؛ ماهور در هر حال عاشقش بود.  

به آسمان خ  ی شماره    خودش و  را گرفت  شد. هنوز    رهیپوالد 

بم و کلفت    ی بود که صدا  دهی چیبوق در گوش ماهور نپ  نیدوم

 . دیپوالد به گوشش رس

 اومد؟   ادتیچه عجب! منو هم _

د  ی آلوده    آسمان نعمت  از  را  همه  ها  دنیتهران    ی ستاره 

ب محروم کرده بود؛ اما ماهور همچنان چشمانش را  درخشان ش

 چرخاند.  یستاره در آسمان م کیکردن  دایپ ی برا

  ش یکه نصف قلبم رو پ  یدونست  یرفته بود؟ اصال م  ادمیمگه  _

 گذاشتم و اومدم؟  کانیتو و ن
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شد و دستش را به    رهیماهور در کنارش خ  یخال  ی پوالد به جا 

سر ماهور بود، به حرکت    ربانی م   شبیکه د  یبالشت   ی رو  یآرام

 در آورد. 

رو گذاشته    شی ! فقط نصف اون قلب کوفت نی حال و روز منو بب_

  ی کن   ینم  ی. کم لطفکانهین  ی مقدارش هم برا  ه ی، تازه  من  ی برا

 توله سگ؟ 

من    ؟یخودت چ_ ول  امیپ  هیحداقل  هم   یدادم؛  رو  همون  تو 

 . ی نداد

رو   ی لبخند  پوالد را  چپش  دست  پشت  و  و   یشانیپ  ی زد 

 چشمانش گذاشت.  

 منتظر زنگ تو بودم! دیشا_

هوا پنهان شده    ی ها  یدوده ها و آلودگ  ریکه ز  ی به ستاره ا   ماهور

 شد و گفت:   رهیاز آن مشخص بود، خ ی کم نور ی و تنها هاله 

گرفتم.    یم  مونیزندگ  ی برا  یخوب  ی مایمنم داشتم تصم  دیشا_

 مرد قلدر تنگ شده بوده!   هی ی دلم برا دیشا

 تر کرد و گفت:  قیلبخندش را عم پوالد
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م_ ا  یدلم  ز  یباش  نجایخواست  حاال    ریتا  کنم.  لهت  هام  بازو 

  ن؟ی هات چ میتصم

 ی را رها کرد و با ذوق برنامه ا  زشان یمحبت آم  ی حرف ها  ماهور

با مادرش ر برا  ختهیکه  را  کرد و در کمال   فی پوالد تعر  ی بود 

 رو به رو شد.  یجالب شنهادیتعجب با پ

[۳۱.۰۱.۲۱ ۲۱:۳۲ ] 

 ۳۸۸_پارت#

اما باز هم نتوانستند    د؛یساعت طول کش  کی گو با پوالد تا    و   گفت

قرار شد که در شرکت درباره   و  برسند  توافق  به   نیا  ی با هم 

 موضوع صحبت کنند.  

ب  صبح از  و پف کرده  قرمز  با چشمان  شب    ی ها  یخواب  یزود 

مه  با  صبحانه  خوردن  از  بعد  اش،  سمت    ادهی پ  اریگذشته  به 

 مدرسه اش رفت. 

متر از خودش هم بلند تر   یکه چند سانت  اریبه قد مه  ی لبخند

کرد؛    یفرو م  بش یرا در ج  شی بود، زد و همانطور که دست ها

 گفت: 
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  ؟یس جنگبحثت شده بود خرو یحاال سر چ_

با صدا  ینگاه کوتاه   اریمه انداخت و    ی م  یکه سع  ییبه ماهور 

 و نلرزد، پاسخ داد:  ردیخشمش قرار نگ ریکرد تحت تاث

 نبود!  یخاص زیچ_

رو  لبخند را  دستش  و  شد  جمع  مه  ی شانه    ی ماهور    ار ی پهن 

 گذاشت. 

 کنه؟  یم تتیتو مدرسه اذ یکس_

سرخ    ی و به چشمان خوش رنگ و لب ها  ستادی از حرکت ا  ار یمه

م  رهیماهور خ را  آمدن    یشد. حاال که فکرش  به مدرسه  کرد، 

که تمام دعوا ها بر سر او بوده است، اشتباه    یماهور آن هم زمان

  ی موضوع فکر نکرده بود؟ اما او که کس  نیبود. چطور به ا  یبزرگ

ون  گفت، تا چند روز خ  یمرا جز ماهور نداشت. اگر به مادرش  

موضوع مطمئن    نیکرد تا از عدم تکرار ا  یم  شهیرا در ش  اریمه

بحث کردن با او را نداشت؛ اما   ی هم اکنون حوصله    اریشود و مه

شده    مانیوجود اکنون از آوردن ماهور به مدرسه اش پش  نیبا ا

 بود.
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مدرسه    الیخیامروز ب  ی خوا  ی. ماهور م بهم نداره   ی کار  ینه کس_

 م؟ یش

  امیمن ب  ی خوا  ی که نم ی زد ی چه گند  نمی بب امیب  دی! بارینه خ_

 مدرسه ات.

شانه اش جا به جا    ی و کوله اش را رو  ستادی عجز مقابل ماهور ا  با

 کرد. 

 . رمی خب پس تو برگرد. من خودم م_

 گذشت.    اریکرد و از کنار مه  یاخم ماهور

 ! ا ی. زود باش بی کن یم  م یعصب ی دار _

[۳۱.۰۱.۲۱ ۲۱:۳۳ ] 

 ۳۸۹_پارت#

 اطیبعد هر دو در ح  قهیماند و چند دق  جهینت  یب  اریمه  ی ها  اصرار

خنده ها و    ی و صدا  ی خنک صبحگاه  ی بزرگ مدرسه بودند. هوا

ماهور   ی لب ها  ی رو  یدانش آموزان لبخند تلخ  ی ها  ی شلوغ باز

 نشاند.  
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خنده   نیرسه ها، هرگز با ااش در مد  یو نو جوان  یکودک  یها  روز

در زمان بلوغ هم   یکه حت  ییشاد و آزادانه همراه نبود. صدا  ی ها

  د، یرس  یبه گوش م  ریو ز  نییپا  یبم و کلفت نشد و همچنان با تن

 کرد.  یتوجه همه را به خود جلب م

به سمت    ن یآرام و مت  ی در خاطرات دوران مدرسه، با قدم ها  غرق

  ار یمه   ی خشن شده    ی متوجه چهره    و  رفتی ساختمان مقابلش م

  ی خنده ها  ی که صدا  نیگره خورده اش نشد تا ا  ی و مشت ها

آشنا    شیخاصش برا  ی که با توجه به بدن و صدا  ی زیتمسخر آم

که گوشه    ی و به چند پسر  دیکش  رونیبود، او را از خاطراتش ب

شده بودند، نگاه کرد.    هریبودند و به آن ها خ  ستادهیا  اطیح  ی 

ا  یم مخاطب  که  کبود  نیدانست  و  است  خودش  ها   ی خنده 

شد، نشان    یم   دهیاز پسر ها د  یکی  ی گونه    ی که رو  ی بنفش رنگ

ماهور    امدنین  ی برا  اریمه   بیعج  ی و رفتار ها  ی ریدرگ  نیاز علت ا

که بدن خاص ماهور نه تنها خودش   نی. مثل ابه مدرسه داشت 

 داشت.    ریهم تأث  زشیبرادر عز  ی کرده بود؛ بلکه در زندگ  ریرا درگ

 ی   قه یشق  ی برجسته    ی به چشمان سرخ شده و رگ ها  تیجد  با

 شانه اش گذاشت. ی شد و دستش را رو رهیخ اریمه
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 تو!   میبر ایتوجه نکن، ب  ار؟یمه_

 یبه صدا  یتکه سنگ شده بود و عکس العمل   کیمثل    بدنش

  ی م   دهییهم سا  ی که رو  ییدندان ها  ی داد. صدا  یماهور نشان نم

و او را نگران حال برادرش    دیرس  یبه گوش ماهور هم م   ی شد؛ حت

 کرد.   یم

 گفتم توجه نکن!   ؟ی شنو ی صدامو م ؟یه_

اش به آن پسر ها پاسخ ماهور    رهیو نگاه خ  اریمه  یهم خاموش  باز

 ود.  ب

که اصال با صورت    ی ا  یوحش  ی و با اخم ها  دیکش  یق یعم  نفس 

  ی نداشت، به پسر ها نگاه کرد و وقت  یمعصوم و آرامش همخوان

تر کرد    ظیاخمش را غل  د،یخودش د   ی اشان را به رو   رهینگاه خ

را گرفت و به سمت خودش    اری. فک مهستادیو پشت به آن ها ا

 به پسر ها بردارد.    دنش  رهیچرخاند تا به او نگاه کند و دست از خ

 احمق! به من نگاه کن، نه اونا!  نی منو بب_

[۰۱.۰۲.۲۱ ۰۹:۳۳ ] 

 ۳۹۰_پارت#
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و از    دیپسر ها به سمت ماهور چرخ  ی از رو  یبه سخت  اریمه   نگاه

 : دی قفل شده اش غر ی دندان ها نیب

 !  ی باش نجایخوام ا یبرو خونه ماهور، نم_

  یخورد و چشم غره ا  چیاز قبل در هم پ  شتریماهور ب   ی ها  اخم

 رفت.   اریبه مه 

همه گوشت رو   ی وگرنه جلو  رت؛یدفتر مد  میبر  وفت یراه ب  اال ی_

 .  برمت اونجا  یو م رمیگ  یم

 اما... _

به او نداد و به سمت ساختمان مقابلش    ی صحبت  چیه  ی   اجازه

هم با او خواهد آمد و حدسش هم    اریدانست که مه  یرفت. م

پر سر و صدا    ی قدم ها  ی بعد صدا  ه یدرست بود؛ چرا که چند ثان

 .  دیبه گوش ماهور رس  نشیو خشمگ

خودش قرار    یزندگ  ریخانواده اش هم تحت تأث  یکه زندگ  نیا   از

 متنفر بود.  رد،یبگ

کش  مگر درد  کم  قرار    دهیخودش  تمسخر  مورد  کم  مگر  بود؟ 

دادند؟ ماهور    یرا آزار م  ارشیشده بود؟ چرا مه   ریگرفته و تحق
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و تمام حرف ها و زخم زبان   ستدیحاضر بود مقابل آن پسر ها با

 به غرور برادرش نداشته باشند.  ی را بشنود؛ اما کار شانیها

دستش را گرفت و او    اری رفت؛ اما مه  ریبه سمت دفتر مد  ماهور

مدرسه منتقل    نیبه ا  یکه به تازگ  ی دیرا به سمت اتاق ناظم جد

 شده بود، برد.  

صورت و رفتارش   دنیماهور و د  ی صدا دنیمدرسه با شن  معاون

 ی عاد  بایماهور تقر  ی پر از سوال برا  ی نگاه ها  نیمبهوت شد. ا

 کرد.  یم کیرا به مرز جنون نزد اریشده بود؛ اما مه 

با انجام    یکنترلش را از دست م   دیبا  چرا اشتباه در   کیداد و 

  شان یرحم که با نگاه ها  یمردم ب  نیمدرسه، برادرش را در مقابل ا

کودک پناه  و  م  یروحِ پشت  را عذاب  م  یاش    ی دادند، کوچک 

پا تا  ا  انیکرد؟ چرا  و  نکرد  را در    نیزمان کالس ها صبر  دعوا 

 به حضور ماهور نباشد؟ ی از یخارج از مدرسه انجام نداد تا ن

[۰۱.۰۲.۲۱ ۰۹:۳۳ ] 

 ۳۹۱_پارت#

  یهفته ا  کیکنسل کردن اخراج    ی که ماهور برا  یتمام مدت  در

کرد، او با چشمان سرخ شده از شدت فشار و   یتالش م  اریمه
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کرد که اگر    یخودش فکر مشده بود و با    رهیخ   نی خشم به زم

تا بعد از   دیکش  یم  رونیرا از حدقه ب  یمرد عوض  نیچشمان ا

  یو سرگرم  حی با تفر  نینچنیتعجب و بهت ا  ی گذشتن از مرحله  

 شد؟!    یبه ماهور نگاه نکند، چند روز اخراج م

. فکر کنم  وفتهی  یاتفاق نم  نیا  گهیکنم که د  ی م   نیمن تضم_

  ار یدونن که مه   یاما همه م   د؛یمدرسه منتقل شد   نیشما تازه به ا

 نداره.   یبه کس ی نکنه، کار ش یعصب  یو تا کس هیپسر آروم

به ماهور    یفیخودکارش را در دستش چرخاند و با نگاه کث   مرد

 شد.   رهیخ

با کوچ_ باشه  قرار  بزنه، جاش   نیتر  کیاگر  رو  مردم  ها  حرف 

 .   ست یمدرسه ن نیا ی تو

 کرد و گفت:  یمعنا دار مرد اخم ی از نگاه ها  نیخشمگ ماهور

 تیتا ببرمش؛ اما به آموزش و پرورش شکا  دیپرونده اش رو بد_

دانش آموزاتون   یاحترام  یو ب  ی که نسبت به فحاش   نیکنم. ا  یم

 اشتباهه.    یلیخ  دینی رو بب هیسر قض هیو فقط  د یباش   تیاهم یب
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زم  ار یمه به  العمل  رهیخ  ن یهمچنان  و عکس  بود  نشان   یشده 

شده    ی اکنون عصب  ادیز  ی ها  متیداد؛ اما ماهور بعد از مال  ینم

 بود.  

 یکه متوجه خشم ماهور شد، خودکار درون دستش را رو  مرد

 گذاشت و گفت:  زیم

ن_ ا   ستیالزم  بر  نیاز  پا  ی زیچ  د، یمدرسه  نمونده!    انیتا  سال 

  هیکنم و اونا رو هم تنب   ی م  یدگی رو رس  یفحاش  ی   هیقض  نیمنم ا

مه   یم ن   کیهم    اریکنم.  مدرسه  م  ادیهفته  بعدش  تونه    یو 

از دانش آموز   یک یصورت    ی هنوز رو  شیبرگرده. آثار کتک کار

 نیدانش آموزا هم ا  ی   هیبرگرده بق  ی زود  نیها معلومه، اگر به ا

 کنن.    یکار رو تکرار م

و ادامه   دیشده بود، چرخ  رهیخ  نیکه به زم   اریبعد به سمت مه  و

 داد: 

مورد   هی  نیا  دمیازش ند  ی ا  یانضباط  ی مورد ب  چیچون تا اآلن ه_

ا در صورت  هم  د  نیرو  کار  گه یکه  و کتک  وارد   ی دعوا  نکنه، 

 دوارم یکنم. ام   یکنم و از انضباطش هم کم نم  یپرونده اش نم

 . میبا هم به مشکل بر نخور گهید
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[۰۲.۰۲.۲۱ ۰۹:4۸ ] 
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را گرفت و به    اریاز مدرسه خارج شدند، ماهور دست مه   یوقت

 شد.    رهیچشمانش خ

  ی هفته نباش! من خودم با مامان صحبت م   هی  نیاصال نگران ا _

 کنم. 

را در آن    قیعم  یناراحت  کیتوانست    یکه م   یچشمان   به   اریمه

 شد.     رهیخ ند،یها بب 

شو، دعوا کن؛    یمثل من عصبان  تو خودت؟ تو هم  ی زیر  یچرا م_

 آروم نباش!  نقدریا یول

 . اری من خوبم مه_

م  از  را  ب  انیدستش  ماهور  صدا  دی کش  رونیانگشتان  با   ی و 

 گفت:  ینیخشمگ

ا  یماهور کس_ نداره  هرزه    ی نجوریحق  اون  کنه!  نگاه    ی بهت 

 داشت با چشماش... یال*ش
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  اریمه  جانیداغ شده از ه  ی گونه    ی کرد و دستش را رو  یاخم

 گذاشت.  

داغون کنم.    هیخوام اعصابم رو با فکر کردن به رفتار بق   یمن نم_

که بگم عادت کردم    نی! اار یمشکل رو داشتم مه  نیا  یمن از بچگ

گرفتم که خودم رو با فکر کردن    ادی  یدروغه ول  ته، یاهم  یو برام ب 

 .   خوب سرگرم کنم  ی زایبه چ

تحت فشار   ی پلک ها   انیکه از م  یاشک  ی زد و قطره    ی لبخند

 بود را با نوک انگشتش پاک کرد.  دهیپر رونی با شتاب ب   اریمه

خ  اریمه_ اآلن  رو    یلیمن  دارم...پوالد  رو  شما  حالم.  خوش 

 .  میرو دارم. دوست ندارم حال خوبمون رو خراب کن کانیدارم...ن

مه  لبخندش گردن  و  کرد  تر  پهن  سمت    اریرا  به  و  گرفت  را 

رد به جا مانده از    ی رو  یمحکم  ی تا بتواند بوسه    دیخودش کش

 بنشاند.    اری اشک مه یِسیخ

  کم ی  میتون  یمن، م  ی کارا  نیشرکت؟ اونجا ب  می امروز بر  ی ایم_

 .  م یگپ بزن

به گونه اش   ی دست  د،یرس  یآرام تر به نظر م  یکه حاال کم  اریمه

 و گفت:  دیکش
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 شم؟ینم  ه یمزاحم کار بق_

منم،    یکه من کار م  ی نه اتاق من جداست. کال تو اون طبقه ا_

ا  با همشون د  مانیفقط پوالد و  آشنا   روزیو رکسانا هستن که 

 .  ی شد

  ی   هیخنده رو و شوخ طبع که پا  ی داشت. پسر  ادیرا به    مانیا

شده بود و رکسانا هم که    اریمه  ی ها  طنت یها و ش  ی خراب کار

دسته   محسوب    ی سر  ها  پ   یم آن  پس  را   شنهادی شد؛  ماهور 

 و با او به شرکت رفت.  رفتیپذ

[۰۲.۰۲.۲۱ ۰۹:4۸ ] 
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که آن جا کار   یآن همه مرد و زن  دنید  دند،یبه شرکت رس  یوقت

دانست که پوالد   یمبهوت کننده بود. م  اریمه  ی کردند، برا  یم

 کرد.   یحد را تصور نم نیاست؛ اما تا ا ی مرد با نفوذ و پولدار

دادند و از    یرا انجام م  شانیکار ها  یدر سکوت و ولوم آرام  همه

نبود. ماهور در راه به چند نفر    یجا خبر  یب  ی و صدا  ی شلوغ باز

مه  و  تبع   اری سالم کرد  به  او هم  ت یهم  انجام داد.   نیاز  را  کار 

طبقه  ب  یوقت رس  ی ه  نظرشان  رکسانا ا   دند،یمورد  همه  از  ول 
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  ار، یاز خوش و بش کردن با مه  دخودش را به آن ها رساند و بع

 .دیبه سمت ماهور چرخ

کجا_ زود    ؟ییمعلومه  تا  بهت  بزنم  زنگ  گفته  پوالد  دو ساعته 

  ی زدم جواب نم  یزنگ م  یهر چ  یول  نجا؛یا  یخودت رو برسون

 .ی داد 

 با تعجب به اتاق پوالد اشاره کرد و گفت:  ماهور

 .  ار یمه  ی خوام برم مدرسه  یبهش گفته بودم که م_

ا_ با    لهیوک  نیخب  بود  ا  ه یاومده   یکه قراره کارا  نیزن، مثل 

 رو بکنن.   کانین ی شناسنامه   یانیپا

به   ی لحظه حالت چهره اش عوض شد و اخم تند  کیدر    ماهور

 صورتش نشاند.  

 ده؟ پوال  شیاآلن پ_

 تعجب کرد و پاسخ داد: یماهور کم ی اخم ها دنیبا د رکسانا

ا _ اتاق  تو  گفت  پوالد  ب   یم   مانینه،  تو  تا  دقی ا یمونه    م ین   قای. 

 .  ادیبدبختا تو اتاق تنها نشستن تا مثال پوالد خان ب  نیساعته که ا
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با شن  ی لبخند ماهور   ی لب ها  ی رکسانا رو  ی حرف ها  دنیکه 

چندش   زیکه چ  نیرا در هم کرد و مثل ا  ارینشست، صورت مه

 رهیباال برد و به رکسانا خ  یرا کم  شیباشد، لب ها  دهیشن  یآور

 شد.  

 سراغشون؟  ره یشده که بدون ماهور نم لیذل نقدریا یعنی_

 !  گهیدو تا رَد دادن د نیتو رو خدا؟ ا  ی نیب  یم_

حرف   ی برا  ی و رکسانا که انگار سوژه ا  اریتوجه به مه  یب  ماهور

. پوالد به قولش رفت  مانیکرده بودند، به سمت اتاق ا  دایزدن پ

 ن یعمل کرده و بدون حضور ماهور با آن زن مالقات نکرده بود؛ ا

 ی هرزه  ی موضوع آنقدر به ماهور اعتماد به نفس داد که نگاه ها

 ی به بوسه    سپرد و تنها  یفراموش  بهرا    اری مه  ی معاون مدرسه  

آم فکر    ی گونه    ی که دوست داشت رو  ی زیتشکر  بکارد،  پوالد 

 کرد.

[۰۳.۰۲.۲۱ ۰۸:۲۷ ] 
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.  دیدر کوب  ی و با لبخند انگشتش را رو  ستادیا  مانیدر اتاق ا  مقابل 

بهتر بود آنقدر محکم    دینه شا  ایخواست پوالد را ببوسد    یدلش م
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تا از مرز تنش خارج شود و به درون ماهور   ردیاو را در آغوش بگ

 .  ابدیراه 

ورود بلند شد، وقت را تلف نکرد   ی اجازه    ی برا  مانیا  ی صدا  یوقت

 و خودش را به پوالد رساند.  

ب   ی رو بود و    ی توجه به صورت متحرص و شاک  یمبل لم داده 

مشک  مان یا ماگ  چا   یاز  ماهور  دینوش  یم  ی رنگش  به  پشت   .

 است.   ستادهیپشتش ا یدانست چه کس ینشسته بود و نم 

  ؟یفهم یکه نم ی امروز نه، خر گفتم _

  ؟ی ا کارهیخواد امروز باشه، تو چ یبه تو چه اصال؟ من دلم م _

رو که    ی نفر  نیشم اول  یسر به سر من نذار که اگر روان  مانیا_

 !   ییکنم، تو  یلِه م زنم یم

سالم آرام ماهور، هر دو دست از بحث کردن برداشتند    ی صدا  با

 شدند.   رهیو به او خ

  یشده بود فرصت را برا یپوالد حرص یکه از حق به جانب مان یا

 شمرد و با پوزخند گفت:  متیزدن غن هیکنا
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آوردن، شرت رو کم کن تا منم به    ف یحاال که ماهور خان تشر _

 کارام برسم.  

خونسرد  پوالد با  جا   ی هم  که   شی از  همانطور  و  برخاست 

کرد، نگاهش را از ماهور به   یکمربندش را دور شلوارش محکم م

 کشاند.   مانیسمت ا

رکسانا که در مورد   شیرم پ  یسر م   هی  ایگه خوردم،    یگ  یم  ای_

 باهاش صحبت کنم.  ندهیاتفاقات آ

 شد.   رهیچند لحظه سکوت کرد و با خشم به پوالد خ   مانیا

 ! ی ار یدر م ی باز یال*ش نقدریکه ا ی گه رو تو خورد _

بحث    گرید  کی با    ی با تعجب به آن ها که با صورت جد  ماهور

ا  یشد. اصال نم  ره یکردند، خ  یم از کل کل    نیتوانست  حجم 

 مورد را درک کند.   یب ی ها

   ؟یکن  یبحث م ی دسایوا ستن؟یپوالد؟ مگه منتظرت ن_

تکان داد و  با دستش به    دییتأ  ی هم سرش را به نشانه    مان یا

 از اتاق اشاره کرد. رونیب

 چون من هزار تا کار دارم.  رون؛یب دیآره بر_
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تنها انگشتش    ماهور سکوت کرد و  ی صورت کالفه    دنیبا د  پوالد

 تکان داد.   مانیرا چند بار مقابل ا

 کنم!  یآدمت م_

[۰۳.۰۲.۲۱ ۰۸:۲۷ ] 

 ۳۹5_پارت#

باالخره از اتاق خارج شدند، ماهور لبخندش را به صورتش  یوقت

 .  ستدیبازگرداند و دست پوالد را گرفت تا از حرکت با

 ممنونم!  _

چرخ  به  پوالد ماهور    دیسمتش  نگاه  عمق  به  را  چشمانش  و 

به    ن یپژمرده و غمگ  یفرستاد. چشمان سبز رنگش گر چه کم

 زد.   یبرق م یو قدردان جانیاما از شدت ه د؛ یرس ینظر م

 شده؟   یچ_

 شد و گفت:  رهیبا تعجب به او خ ماهور

 تشکر کردم.  ی که منتظرم موند نینشده، به خاطر ا ی زیچ_

 نگران بود.   ی حاال کم د،یرس  یکه تا کنون آرام به نظر م پوالد
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 دهنت رو باز کن!  _

در رفتار    یدگرگون  نیشد. علت ا  یهر لحظه مبهوت تر م   ماهور

 پوالد چه بود؟  

  ؟ی دهنم دار کاریچ  ؟یگ یم یچ_

پا  فک لب  بعد  و  بماند  ثابت  تا  گرفت  را  دو   نش یی ماهور  با  را 

پا داخل  دیکش  نیی انگشت  بافت  کرد. حدسش    یو  نگاه  را  اش 

شد، به جان لب    یناراحت م  ای  یدرست بود! ماهور هر گاه عصب

 ده ید  یبار او را در اوج ناراحت  ن یافتاد و پوالد که چند  ی م  شیها

 ی زخم شدن بافت داخل  ی متوجه    شیلب ها  دنی بود، هنگام بوس 

بار در زمان خواب ماهور آن زخم   کی  ی شد. حت  یم  شیلب ها

 کرده بود.  ها را چک

هم همان زخم ها در بافت لبش موجود بود که نشان از   اکنون

 شدن گنجشکش داشت.    یعصب

  د یرو تموم کنم، بعد از اون با  کانی ن  ی   هیتا قض  م یبر  ایفعال ب_

 . می مفصل حرف بزن 

با    صحبت کردن به ماهور نداد و  ی حرفش اجازه    انیاز پا  بعد

 رکسانا گذشت و وارد اتاقش شد.   زیم ی بلند از جلو ی قدم ها
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که کنارش    یو زن  دیهم پشت سر پوالد وارد شد و به جمش  ماهور

 بود، سالم کرد.  ستادهیا

اش نشست ناخودآگاه بود و باعث شد    یشانیپ  ی که رو   ییها  اخم

ب   میمال  ی که پوالد لبخند    ش یکج کردن لب ها  هیشب   شتریکه 

 بود، بزند.  

و آن زن هم در سمت   دیو جمش  زیسمت م  کیو ماهور در    پوالد

 نشستند.  گرشید

[۰۳.۰۲.۲۱ ۱۱:۲۱ ] 

 اسارت _وغی#

 ۳۹۶_پارت#

 چند برگه را مقابل پوالد قرار داد و گفت:  دیجمش

 هیبار  نیبار و آخر   نیصحبت کردم. امروز اول  یمن با خانم مهراب_

تا من    دیبرگه ها رو امضا کن   نی. فقط ادیکن   یبا هم مالقات م  که

برسونم    گهیو تا چند روز د  رمیپسرتون رو بگ  ی بتونم شناسنامه  

 به دستتون.  
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ا  پوالد با  کرد.  خواندن  به  شروع  و  برداشت  را  ها  که    نیبرگه 

وکالت نامه ها    خودش قرارداد ها و   ی در تمام امور تجار  شهیهم

بود و    نیو سنگ   لیثق  یبار کلمات کم  نیکرد؛ اما ا  یرا چک م

م فهم  ی باعث  بدون  پوالد  و درک کردن جمالت،   دنیشد که 

  شتریهر لحظه ب  شیاکند و اخم ه  یآن ها روخوان  ی تنها از رو

 به هم گره بخورد.  

 فت: به پوالد نگاه کرد و گ ی ظاهر ی با خونسرد دیجمش

. پوالد دی درسته. شما فقط امضاش کن  زیهمه چ  د،ی نگران نباش_

 د یبرگه ها برداشت و به جمش  ی با همان اخم نگاهش را از رو 

 شد.  رهیخ

  ن ی. چرا اکنم   یرو نفهمم، امضا نم  زیکه همه چ  یمن تا وقت_

 کننده است؟  جیگ نقدریقرارداد ا

 زد و پاسخ داد: ی لبخند دیجمش

با قرارداد ها  دیشا_ . مسائل  هینطوریفرق داره، ا  ی تجار   ی چون 

 تره!  دهیچی پ کمی یخانوادگ
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به او درست است    ینم  پوالد با    ایدانست اعتماد کردن  اما  نه؛ 

بود،    دهی شن  مانیو ا  لیاز زبان سه   روزیکه د  ییتوجه به حرف ها 

 .  ردینگ  یاش از آن ها کمک  یداد که در مسائل شخص  یم  حیترج

 دنیدوخت و با د  دی رس  ی ساله به نظر م  ۳۰که    ی را به زن   نگاهش

و خال آرام  ماهور خ  ینگاه  به  شد که همچنان   رهیاز حرصش، 

  یگاز محکم بر رو  کی. حقش  دیرس  یبه نظر م  یاخمو و شاک

  د یزد و با خود فکر کرد که شا  ی نبود؟ لبخند   زانشیآو  ی گونه ها

در فکرش به   که   نیاز حد به همه مشکوک شده است و ا  ش یب

 ی بود که در مجموعه رفتار ها  ی زیچ  نیتهمت بزند، آخر  گرانید

عادت را کنار بگذارد و    نیکرد ا  یجذاب پوالد کم بود؛ پس سع

 اعتماد کند.   دیجد لیوک نیبه ا

و    خودکار حرص  از  درخشان  چشمان  مقابل  در  و  برداشت  را 

 امضا کرد.  یکی  یکیبرگه ها را  د،یجمش ی روزیپ

[۰4.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 

 ۳۹۷_پارت#

 مانی اتاق ا  ی به در بسته    ی و اشاره ا  ستادیمقابل رکسانا ا  ل یسه

 کرد. 
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  ست؟ین  ششیپ یهست؟ کس مانیا_

پر   رکسانا از دستگاه  برگه خارج    نتریهمانطور که  کنارش چند 

 شد.    رهیخ لیکرد، سرش را باال برد و به سه  یم

 .ستیداخل ن ینه، تنها ست. کس_

 داخل.  رمیممنون، پس من م_

 باشه برو.  _

رفت. عشق   مانیبه رکسانا انداخت و به سمت اتاق ا   یقی دق  نگاه

. تا  دیرس  یجالب به نظر م  شیبه او داشت، برا  مانیکه ا  ینیآتش

  ی تجربه نکرده و تمام طول زندگکنون عشق و دوست داشتن را  

اش را به کار کردن و درس خواندن گذرانده بود؛ پس درک کار  

 ش یداد، برا  یرکسانا انجام م   هاعتراف کردن ب   ی برا  مانیکه ا  ییها

 سخت بود.  

پرونده    کی  یشد، به او که در حال بررس  مانی وارد اتاق ا  یوقت

 بود، نگاه کرد و گفت: 

 داغون شد.   نتیانجام دادم. ماش رو برات یکه گفت  ییکارا_



~ 1091 ~ 
 

رو  مانیا از  را  نگاه   ی سرش  و  کرد  بلند  ها  سه   یبرگه    ل ی به 

 . انداخت

 شد؟   یعیطب_

 به خودت!  یخسارت زد  یلی راحت باشه، فقط خ التیآره خ_

 زد و از جا برخاست.   ی لبخند مانیا

فرصت رو از دست    نی. اگر ادی بود که به نظرم رس  یتنها راه_

 تونم اعتراف کنم.    یوقت نم چیبدم، ه 

 زد و گفت:  ی هم لبخند  لیسه

 !  ی موفق باش_

 دیحضور جمش  ی ادآوریتشکر کرد و بعد از چند لحظه با    مانیا

 گفت:  لیدر اتاق پوالد، خطاب به سه 

جمش  یراست_ با  چرا  تو  ؟ی ومدین   دیتو  جلسه   ی همه    ی تو 

 که.  ی هاشون بود

 شد و زمزمه کرد:  رهیخ مانیبا تعجب به ا  لیسه

 ست؟  نجایا دیمگه جمش د؟یجمش_
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  ی م   لیمقابل سه  یصندل  ی هم همانطور که با تعجب رو  مانیا

 نشست، به اتاق پوالد اشاره کرد. 

نم_ با    ؟یدونست  ی مگه  برا  ه یامروز  اومد   ی کارا  لیتکم  ی زن 

 پوالده.  شی . فکر کنم هنوز هم پکانین  ی شناسنامه 

 زمزمه نمود: ینیخشمگ ی کرد و با صدا یاخم لیسه

وکالت نامه رو نوشت، به منم    یچرا به من نگفت؟ قرار بود وقت_

بده.   ا  ی عنینشون  اومده  خود  ازش   روزی د  یحت  نجا؟یسر  هم 

 .   ستی گفت هنوز آماده ن  یول دم؛یپرس

تکان    ی به فکر فرو رفته بود، سر  لیسه  ی که با حرف ها  مانیا

 شد.   رهیمقابلش خ زید و به مدا

 اعتماد کنم!   وزیپف نی تونم به ا یدونم چرا؛ اما نم ینم_

خاست، انگشت    یزد و همانطور که از جا بر م  ی پوزخند  لیسه

 .  دیکوب مانیا ی  قهیاشاره اش را به شق

. ست یاصال قابل اعتماد ن دیکنه. جمش ی چون عقلت داره کار م_

 . قرارداد ها و وکالت نامه رو چک کنم  دیبا  م،یبلند شو بر

[۰4.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 
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 ۳۹۸_پارت#

 و گفت:  دیسرش را کنار کش یبا ناراحت مانیا

خارج از   ی پوالد اصال راجع به کارا  م،یکه زد  ی بعد از اون گند_

 .  ی ایب  ستیکنه. اآلن هم گفت الزم ن یشرکت باهام صحبت نم

اما اون حق نداره ازمون    م؛یسته که ما اشتباه کردغلط کرده! در_

 .  ره یفاصله بگ 

که نشان از عذاب وجدان داشت، به    یکرد و بعد با اخم  یمکث

 شد.   رهیخ  مانیا

 ماهوره.   ییکردم، مال دا قیاون شرکته هم تحق  ی درباره _

  ل یخشک شد. مسلما پوالد بدون دل  ش یبا تعجب بر سر جا  مانیا

رساند؛ پس    ینم  یبیمعشوقه اش آس  ییبه شرکت دا  یمحکم

و اشتباهشان   جایوجود داشته است. از قضاوت ب  یحتما مشکل

  ش یاز پ  شیاو را ب  لیسه  ی حرف ها  ی ناراحت شده بود؛ اما ادامه  

 مبهوت کرد.  

 کنه، پسر عمه  یم   اعدامش رو  ی هم که داره کارا  ی اون پسر_

پسره رو    نیپوالد گفت ا  لیاومد که اون اوا  ادمی. تازه  ماهوره  ی 
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رو    نایماهور ا  ی خونه    یماهور نشه و حت  کیکنم که نزد  دیتهد

 اومد.   ادمی یاتفاق روزی. ددمیپسره خر  نیهم خودم از ا

  ل یسه   ی برخاست و به صورت عصب  یصندل  ی با بهت از رو  مانیا

 شد.   رهیخ

 کرده بوده؟   کاریمگه با ماهور چ _

  ده؛ یماهور رو دزد  یهوش   یب  ی پوالد با دارو   ی که جلو  نیمثل ا_

  یکرده. وقت  مارستانیب  یاما پوالد نجاتش داده و پسره رو هم راه

  دم یاومد. بعدش که د  ادمیکردم، اسمش    یپرونده ها رو مرور م

شرکته   نیصاحب ا  ی به ماهور ربط داره، درباره    هیقض  نیسر ا   هی

دونم چرا؛ اما با    یماهوره. نم  ییاونم دا  دمیکردم و د  قیهم تحق

 شده.   ریماهور درگ ی خانواده 

ضربه اش را هم زد   نیآخر  مان،یا  ی به چشمان گرد شده    رهیخ

 مبهوت را از شدت شوک، خشک کرد.  مانیو ا

ا_ بار هم    هیماهور که از قضا    ی که پسرعمه    نهی از همه بد تر 

 م یرو بذار  زایچ  نیا  ی داشته و اگر همه    ایلیپدوف  ده،یدماهور رو دز

 ... میرس  یم ی زیچ هیچند وقت پوالد، به  نیا ی کنار کارا
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تا کف سرش    یشان یپ  ی هر دو دستش را از رو  ی با ناراحت  مانیا

 را ادامه داد: ل یسه یو جمله  دیکش

بهش تجاوز شده باشه و پوالد هم    ی ممکنه که ماهور از بچگ_

 درسته؟  ره،یانتقام همون رو بگ

 . می! هر دومون اشتباه قضاوت کردقایدق_

 و با عجز گفت:  دیخودش کوب یشانیبه پ یمحکم یلیس مانیا

  م؟ی کن کاریحاال چ_

 گذاشت و زمزمه کرد:  مانیا ی شانه  ی دستش را رو لیسه

 .  م یکن یبخواد بکنه، کمکش م ی . هر کارمیذار یتنهاش نم_

 هم با اندوه تکرار کرد:  مانیا

 .میذار یتنهاش نم_

[۰۶.۰۲.۲۱ ۱۰:۰۸ ] 

  ۳۹۹_پارت#

 شد.   رهیاز جا برخاست و با لبخند به پوالد خ دیجمش

 من برم.    ست،ین ی ا گهی خب، اگر امر د_
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  ی به نظر م   ریکه همچنان سر به ز   ی به خانم مهراب  ی نگاه  پوالد

انداخت و بعد نگاهش را به سمت چشمان گستاخ ماهور    د،یرس

با چشمانش شاک  و  بود  را گرفته  پوالد  نگاه  به    انهیکه رد  را  او 

 کرد، چرخاند.   ینگاه کوتاه شماتت م نیخاطر ا

ها  ی لبخند اخم  و جمش  ی به  زد  را   دیدر هم گره خورده اش 

 مخاطب قرار داد.

  از ین   لیدو تا پرونده به وک  ی ته بودم که باهات کار دارم. براگف_

 دارم. 

زمزمه کرد و دوباره بر   یتماس پوالد، آهان  ی ادآور یبا    دیجمش

 نشست.   شیسر جا

 لحظه فراموش کردم. در خدمتم!   هی د،یببخش_

تر    ی که جد  ی نگاهش را به زن مقابلش دوخت و با چهره ا  پوالد

 گفت:   د،یرس ینظر مبه  شهی و اخمو تر از هم

 ما تموم شه.   ی تا صحبت ها دیباش  رونیشما لطفا ب _

پوالد   ی شد؛ اما حرف بعد  رهیو آرامش به زن خ  یال یخیبا ب  ماهور

 که خطاب به او زده شده بود، دوباره درونش را متالطم کرد.  
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 !رونیبرو ب  قه یماهور؟ تو هم چند دق_

نم  ی عصب  ی متوجه    پوالد اما  توانست روح   یشدن ماهور شد؛ 

  ازارد؛ یو پسر عمه اش ب  ییدا  یماهور را با آشکار کردن راز ها

به جان بخرد و فعال    یم  حیپس ترج را  داد که دلخور شدنش 

 .  دیمهراب و احسان به او نگو ی درباره  ی زیچ

رفتند، پوالد از جا    یو ماهور به سمت خروج  یخانم مهراب   یوقت

از ر آب  دیسف  ی دو پوشه    زشیم  ی و برخاست و  برداشت و    یو 

  ی نشست و پوشه    ی صندل  ی رفت. رو  دیدوباره به سمت جمش

 هل داد.   دیبه سمت جمش زیم ی رنگ را رو د یسف

 ی تجاوز به بچه ها  ی پرونده    کی   ی که رو   خوامیاول از همه م_

 .  ی کار کن یسن قانون  ریز

رنگ را   یآب  ی شد و بعد پوشه    رهیخ  دیجمش  نیزبیچشمان ت  به

 به سمتش هل داد.

  یکل  دیشرکته که با  هیخوام، مربوط به    یکه م ی ا  گهید   زیو چ_

 .  ارهی باال ب  یبده

 زنگ در بلند شد.  ی ادامه دهد؛ اما صدا خواست
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 4۰۰_پارت#

درون سالن نشسته    ی ها  یصندل  ی توجه به زن که رو  یب   ماهور

که به    ل یو سه  مانیا  ی بود، به سمت رکسانا رفت؛ اما متوجه  

 . ستادیرفتند، شد و از حرکت ا یسمتش م 

د  صورت با  زدگ  دنیناراحتش  و شتاب  کار   ی ا   یعجله  در  که 

 و زمزمه کرد: دیشد، متعجب گرد یمشاهده م شانیها

 شده؟   یچ_

 به اتاق پوالد اشاره کرد و گفت:   تیبا جد  لیسه

 هنوز داخله؟   دیجمش_

در   ی تکان داد و به صورت ها  د ییتأ  ی سرش را به نشانه    ماهور

 شد.   رهیهمشان خ

 باهاش صحبت کنه.   دیآره، پوالد گفت با_

و پسر عمه    ییدا  ی   هیانداخت. نکند قض   مانیبه ا  ینگاه   لیسه

 ماهور را به آن روباه مکار بسپارد؟!  ی 
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تر  هیفرض  نیا چ  لیسه  ینگران  نیبزرگ  همه  اتفاقا  که   زیبود 

 .  رفت  یم  شیبه آن پ ه یداشت شب

از ماهور کرد و به سمت اتاق پوالد رفت. او حق نداشت   ی تشکر

به شخص   اشتباه رد کند و  کی کمک دوستانش را تنها به خاطر  

 .   اوردیرو ب دیهمچون جمش  ی قابل اعتماد ریغ

تا پوالد در را باز   دیطول کش  ه یتنها چند ثان   در را زدند و  زنگ

 شود.   رهیکند و با بهت به آن دو خ

 شده؟   یچ_

کرد و سرش   یاخم  ز،یم  ی رو  ی آشنا  ی پرونده ها  دنیبا د  لیسه

 کرد.   کیرا به گوش پوالد نزد

  ده؟یپرونده ها رو د_

بود،  شده    یآن ها عصب  ضی ضد و نق  ی از رفتار ها  یکه کم  پوالد

 : دیبه هم چفت شده اش، غر ی دندان ها  انیاز م

   د؟یکن یم یچه غلط دیدار _

 جواب منو بده!  _

 . چه مرگته؟دهینه هنوز ند_
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بابت پرونده ها راحت شد، پوزخند  الشیخ  یوقت به    ی از  زد و 

 رفت.   دیسمت جمش

  ی صندل  کی   ی برداشت و همانطور که رو   زیم  ی ها را از رو   پوشه

 شد.  رهیخ دینشست، به چشمان مبهوت جمش یم

 که هنوز قرارداد و وکالت نامه آماده نشده، درسته؟   ی گفته بود_

 . انداخت   یو پوالد، نگاه  مانی کرد و به جلو آمدن ا  یاخم  دیجمش

 آماده نشده بود؛ اما آماده اش کردم._ 

[۰۷.۰۲.۲۱ ۰۹:۰5 ] 

 اسارت _وغی#

 4۰۱_پارت#

ما  پوالد او داشت دست   ی باز  ی   هیناگهان احساس خطر کرد. 

  دهیفهم  ل یسه  ی که از حرف ها  نطور یشد؟ ا  یم   دیجمش  ی ها

کرده و خودش به   یرا از او مخف  نجایآمدنش به ا  دیبود، جمش

در آن قرارداد    ی قرار حاضر شده بود. مگر چه مشکل  نیدر ا  ییتنها

ناع کرده  ل امتیاز حضور سه  دی لعنت شده وجود داشت که جمش

 بود؟ 
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  ه ی و ظرف چند ثان  دیدر کنار گوشش شن   قایرا دق  مانی ا  ی صدا

 .  دیترس  یکم  هم  مانیا  یشد که حت  نیآنچنان چهره اش خشمگ

  ی م  لیازش؟ سه  ی مطمئن بود  ؟ی پوالد قرارداد رو امضا کرد_

 .  ستی حروم*زاده قابل اعتماد ن  نیگه ا

با قدم ها  مانیا  ی به چهره    ی نگاه بلند به سمت    ی انداخت و 

 از آن ها نشست.   یکی ی ها رفت و رو  یصندل

  د یجمش  انیگرفت و نگاهش را م  ی هم با اخم کنار پوالد جا  مانیا

 جا به جا کرد.   لیو سه

   نم؟ی بب شهیخب؟ قرارداد رو م_

 کرد و گفت:  یاخم دیجمش

و   میپارسا قرارداد رو خوندن، امضا کرد  ی که آقا  نیما بعد از ا_

 تموم...  

مقابلشان    زیم  ی شدن انگشتان پوالد رو  ده یحرفش با کوب   ی   ادامه

 .  دیچیبم و خش دار پوالد در اتاق پ ی قطع شد و صدا 

 ! ل یقرارداد رو بده به سه_

 .  دی کن ی م  یاحترام یبهم ب دیو شما دار لتونم یاما من وک_
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 .  د یکوب  زیم ی ره انگشتش را روکرد و دوبا ی خنده ا پوالد

! االن با احترام صحبت کردم،  نجایلطف کن و قرار داد رو بذار ا _

 نه؟ 

از حد مرد   شیو قدرت ب ادیبود. از نفوذ ز ده یترس یکم دیجمش

 ن یبود و اکنون مورد خشم هم  ده یشن  ی اد یز  ی ها   زیمقابلش چ

 قرار گرفتن، او را مضطرب کرده بود.   نیمرد خشمگ

ب  هر پ  شی لحظه  پ  شیاز  قبول  اسکندر  شنهادیاز   ی سروش 

 شد.  یم مانیپش

رنگش    ی چرم قهوه ا  فیدر هم قرارداد را از درون ک  ی چهره ا  با

 گذاشت.   زیم ی و رو دیکش رونیب

  یاش جا به جا کرد و شروع به بررس   ی نیب  ی را رو  نکشی ع  ل یسه

داشتند که مشخص    یخاص  یلیو ثق   چشیقرارداد نمود. کلمات پ

گمراه کردن پوالد از آن ها استفاده شده است؛ پس با    ی بود برا

ب بررس  ی شتریدقت  را  به خط  ا  یخط  بزرگ  اشکال  و   ن یکرد 

 نمود.  دایقرارداد را پ

رو   سرش از  ها    یرا  آن  و  کرد  بلند  ها  مقابل چشمان برگه  را 

 گذاشت.   زیم ی پاره کرد و رو دیجمش
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و فروش اموال پوالد رو   دیخر  ی برا  اریتام االخت  ی وکالت نامه  _

 اونم از نوع بالعزلش؟ ،یخواست یم یچ ی برا

[۰۷.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۶ ] 

 اسارت _وغی#

 4۰۲_پارت#

 زیم  ی رو  ی پاره شده    ی با چشمان گرد شده به کاغذ ها  دیجمش

چرا که سروش   د؛ی رس  یتمام شده به نظر م  زیشد. همه چ  رهیخ

به بار آورده بود مطمئناً او را   دیکه جمش  یافتضاح  دنیبا فهم

گذاشت. از همه   یکنار م  ی سوخته از باز  ی مهره    کی همچون  

ران و مضطرب  نگ رامقابلش بودند که او  نیبدتر سه مرد خشمگ

 کردند.  یم

 زد و پاسخ داد: یلبخند آرام ل،یسه   یبه چشمان شاک رهیخ

ا _ م  ی نجوریچرا  بهم    هی  د؟یکن   یرفتار  ها  مجرم  لحظه حس 

 دست داد.
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بود به سرش برود،   کیکه نزد  یکه تا کنون در شوک کاله  پوالد

لحن آرام و خونسرد    دنینشسته بود، با شن   ی ساکت و آرام گوشه ا

 کرد و گفت:  ی بلند ی خنده   د،یجمش

 نه؟  ،ی حس کرد ی نطوریا یچون مجرم دیشا_

به نظر م  اوضاع ام دیرس  ینگران کننده  با    وارد ی.  بتواند  بود که 

بزرگش بگذارد؛ اما مثل    ی گندکار  ی رو  یآرامش و سکون سرپوش

   نبودند. ی آرام و زود باور ی مقابلش آدم ها ی که طرف ها  نیا

کم  البته وکالت   ی اطی احت  یب   یکارش  آن  گرفتن  به  بود.  نامه 

توانست تمام اموال پوالد را به نام    ی م  دیآن بود که جمش  ی معنا

آن ها را بفروشد. بدتر از آن بالعزل بودن   یحت  ایخودش بزند  

قرارداد فسخ نخواهد   نیگاه ا  چیداد ه  ینامه بود که نشان موکالت

 صاحب اموال پوالد شود.   ستتوان یتا ابد م دیشد و جمش

به    یکمک  گریمسائل د  چاندنی دانست که سکوت کردن و پ  یم

 د؛ ینما  او نخواهد کرد و مجبور است که از برگ برنده اش استفاده 

 مان یا  ی حرف ها  دنیبکند که با شن   یاما خواست باز هم تالش

 گشت.   رهیشد و با اخم به او خ  دیکامال نا ام 
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پس    تویگه خور  نیتقاص ا  یتا وقت  م؟یکن   یولت م  ی فکر کرد_

 بره.   نییآب خوش از گلوت پا وانیل هی ذارمینم ،ی ند

 داد.  هیاش تک یزد و به صندل  ی پوزخند دیجمش

 یکار خالف با هم همکار  هی  ی که ما تو  دینکنه فراموش کرد_

  ی م  نییاگر من سقوط کنم، همتون رو هم با خودم پا  م؟یکرد

 کشم. 

[۰۷.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۶ ] 

 اسارت _وغی#

 4۰۳_پارت#

  ی کرد و با مسخرگ  ی ا  یعصب  ی خنده    دشیتهد  دنی با شن  پوالد

 به خودش اشاره کرد. 

   ؟ی کرد دیاالن منو تهد_

به    یشده بود. نگاه  ی و عصب  مانیپش  دیجمش  ی از معرف  ل یسه

داد، انداخت و دهانش   یاش را ماساژ م  یشانیکه با خشم پ  مان یا

دست پوالد   یجمع و جور کردن اوضاع باز کرد؛ اما وقت  ی را برا
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 ی را برا  دانیم  دیکه اکنون با  دی سکوت باال رفت؛ فهم  ی به نشانه  

 خودش بسپارد.  هرا ب زیکند و همه چ یپوالد خال

 شد.   رهیزد و به پوالد خ ی روزمندیلبخند پ  دیجمش 

 هشدار بود!  هینبود، فقط  دیتهد_

که خودش    یو با تمسخر به کس   دیدستش به چانه اش کش  پوالد

 کرکس بود، نگاه کرد.   کیاما تنها  د؛ید یم ریش کیرا همچون  

 هشدار؟ اونم به من؟  _

 ی زیببرد؛ اما چ  شیرا از پ  ی تواند کار  یدانست که نم  یم  دیجمش

  د یموضوع جمش  نیکرد، فرزندش بود و ا  دیکه پوالد را با آن تهد

 کرد.  یم دواریبحث ام نیرا به تمام کردن ا

  د یایاومده ب  شی اشتباه پ   هینداشتم؛ اما حاال که    ی من قصد بد_

گم    یدر مورد پسرت نم  ی زی. من چمیهر دومون فراموشش کن 

 قرارداد شو. نیا  الی خیو تو هم ب

و    دیو با تهد  د یمقابلش کوب   زیم  ی انگشت اشاره اش را رو  پوالد

 :دیخشم غر
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  ی پس الک  ؛یکن   دیکه من رو تهد  یهست  یتر از اون  کیتو کوچ_

  هیکه    نهیو اونم ا  ی دار  یخالص  ی راه برا  هیبرام! فقط    ریژست نگ

 !   یو گورت رو گم کن  یاسم به من بگ

اشتباه    کیود و با  ب  ی. پوالد مرد زرنگدیمنظورش را فهم  دیجمش

اش رخ داد، شده بود.    یکیکه در نزد  ی توطئه ا  ی کوچک متوجه  

 خواست!   یاو نام سروش رو م

   ؟یچه اسم ه؟یمنظورت چ_

. او به دنبال چه  کردند   یبا تعجب به پوالد نگاه م مانیو ا لیسه

 بود؟ 

بهمن را   ی رفت. شماره    زشیاز جا برخاست و به سمت م  پوالد

 گذاشت.   زیم ی را رو یگرفت و گوش 

دفترت رو چک کنم.    ی ها  نی که دورب  یکن  یمجبورم م  ی دار _

 ،یفهمم. اگر خودت بگ  یرو م  زیدر هر دو صورت من همه چ

 . میخور  ی به مشکل بر م  کمیو اگر من بفهمم    ی کنم بر   یولت م

 بلندگو گذاشت.  ی زد و تلفن را رو ی لبخند
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.  یکه فکر کن  ی شخص پشت تلفن جواب بده، وقت دار  یتا وقت_

 ی پرونده    یتو دفترت و هر چ  زهیر  یدسته آدم م  هیبعد از اون  

  لم یرو عالوه بر ف  ی دار   یدولت  یارگان ها   دنیو خر ی رشوه خوار

 . فکرات رو بکن! دهیم لیها به من تحو نیدورب

  استرس و اضطراب   د،یچ یپ  یکه در اتاق م  ی آزاد  ی بوق ها  ی صدا

مرد شک نداشت    نیا  ی کرد. به حرف ها  یمنتقل م  دیرا به جمش

را ندارد.    شیها   دیدر برابر تهد  یستادگیدانست که قدرت ا  یو م

عم نفس  و  بست  را  تهدد یکش  یق ی چشمانش  پوالد    د ی.  کردن 

 بود.    یاشتباه بزرگ

 جانم آقا؟ _

ها و شک    یتمام دودل  دیچیکه در اتاق پ  یزمخت و بم  ی صدا

و تنها به نجات خودش فکر کرد. اگر پرونده  برد  ن یرا از ب شیها

  دیگرفت، با  یقرار م  یدرون گاوصندوق دفترش مورد بررس  ی ها

چشمانش    یگذراند؛ پس به آرام  ی عمرش را در زندان م  ی   ه یبق

تنها دو کلمه را   د،یبگو  ی زیرا باز کرد و قبل از آن که پوالد چ

 نمود.   انیب

 !ی سکندرسروش ا_
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[۰۸.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 

 4۰4_پارت#

بر ساکت    یپوالد مبن   ی خط و نشان ها  دن یبعد از شن  دیجمش

از آن جا رفته و قول داده بود که طبق    کان،یماندن در مورد ن 

 دهد.  لیرا تحو کانین ی قرارشان شناسنامه 

پوالد در مورد   ی از لو دادن نام سروش، در جواب پرسش ها  بعد

کرده   یاطالع  یکه سروش در آن پنهان شده است، اظهار ب  یمکان

  ی زیهم چ  قتی او آشکار نکرده بود. البته در حق  ی درباره    ی زیو چ

دانست    یبه راه انداخته بود، نم  شیبرا  یکه شر بزرگ  ی از آن مرد 

او داشت که   کیو تنها   از  نداد و   شماره  همان را هم به پوالد 

 یم  داریبا او د  یو ناگهان  ی حضور  ی گفت که تنها با مالقات ها

 کرده است.  

هر حال همانقدر که پوالد خطرناک بود، سروش هم که دشمن    به

پس    د؛ی رس  یقدرتمند و خطرناک به نظر م   شد،یاو محسوب م

آن ها دور شد تا    ی طمع اش به پول را کنار گذاشت و از هر دو 

 .  ندی نب ی بیآن ها آس انیدر جنگ م
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بلند نشد و    یاز کس  ییصدا  دیبعد از رفتن جمش   ی ادیز   قیدقا  تا

 هر کس در افکارش غرق بود. 

آتش  کی همچون    پوالد تما  نیگُرز  که  بود  به   ی اد یز  لیشده 

چ  یرانیو اول  زیهمه  ش   ی بانقر  ن یداشت.  بزرگ   یا  شهیگلدان 

رو  ی گوشه   که  بود  ها  نیزم  ی دفترش  گل  و  کرد   یسقوط 

قطعات   انیکه از م  ییآب ها  ان یدرونش در م  ی بایو ز  ی عیطب

 بود، غرق شد.    ده یجه رونیگلدان ب ی شکسته 

 .  دیبه شانه اش کش یاز جا برخاست و دست یبا ناراحت مانیا

 .  می ذاشت یتنهات م دیما بود! نبا ریتقص_

سه  ی صدا توجه  پوالد  و    لیپوزخند  کرد  به خود جلب  هم  را 

 نگاهش را به سمت او کشاند.  

عمر    کیبود    کی به شما داره؟ نزد  یمن چه ربط  یساده لوح_

 اشتباه به باد بدم.  هیمثل سگ جون کندنم رو با 

 به پوالد انداخت و از جا برخاست.   ی ا ره ینگاه خ  لیسه

 ز یبه بعد مراقب همه چ  نیچون من از ا  ست؛یمسئله مهم ن  نیا_

 هستم. 
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 ... لیوک هیاون دو تا پرونده  ی ! براستیالزم ن_

کردم پوالد، جان ماهور    تیخر  ؟یشیم  یبگم گه خوردم، راض_

 !  ایکوتاه ب 

العمل  ینم را    یدانست چه عکس  ماهورش  او جان  نشان دهد. 

 کند.   ی بازتوانست لج ینم یعنی نیقسم داده بود و ا 

 ! ی که اسم اونو آورد ی گه خورد_

[۰۸.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 

 4۰5_پارت#

خند  ل یسه تأسف  ا  دیبا  به  پوالد   مانیو  آمدن  کوتاه  از  که 

 شد.    رهیخ د،ی رس یخوشحال به نظر م

رو به چند ماه عشق    یرفاقت که چند سال دوست  نیبشاش به ا_

 فروخت!   یو عاشق

به    تیو خنده را نداشت، با جد  یشوخ  ی که فعال حوصله    پوالد

 نگاه کرد و گفت:   لیسه

  م؛ یق ی! درسته که چند ساله رفر یبگ  میتصم  شهیهم  ی بار برا  هی_

عذاب وجدان   ایخواد به خاطر من حالتون بد باشه    یاما دلم نم
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 گهید  لیوک  هیاز کارام    ی سر  هی   ی که من برا  نی. ادی داشته باش

 زنه؛ پس... یبه رفاقتمون نم ی لطمه ا چیه رم، یبگ

از قبل موجب    شتریکه هر لحظه ب  یکلمات  نیخواست ا  ینم  دلش

پوالد   ی حرف ها  انی را بشنود؛ پس در م  شدیاش م   یشرمندگ 

 و زمزمه کرد: دیپر

 ببخش پوالد!  _

هاد و لب  پهن پوالد ن  ی شانه    ی رو   ی هم از پشت بوسه ا  مان یا

 زد:

 کله خراب!   ی  کهیمرت_

 الش یحس کرد که خ  د،یپوالد را شن  قینفس عم  ی صدا  یوقت

پشتش گرم    مانیو ا  لیسه  یبانیراحت تر شده است. انگار از پشت

دانست   یم  مانیاما ا  د؛یرس  یآرام تر به نظر م  یشده بود که کم

کند. بار    یتحمل م  ییرا به تنها  یکه پوالد دارد درد وحشتناک

کرد که    یاش حس م  دهتنها عضو خانوا  ی شانه ها  ی رو  ینیسنگ 

 را داشت.  شیانگار قصد شکستن شانه ها

ماهور    ی که درباره    نیشد. ا  رهی به او خ  دیمکث کرد و با ترد  یکم

  از یکرد که پوالد ن   یبود؛ اما حس م  یبزرگ  سکیاز او بپرسد، ر
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دارد؛ پس کم زدن  و حرف  کردن  و دل  درد  فاصله  ا  یبه  او  ز 

 شد.  ره یگرفت و به چشمانش خ

   ؟یبگ ی خوا  ینم ی زیچ_

  ل ینگاه کرد و بعد چشمانش را به سمت سه   مانیبا اخم به ا  پوالد

 را ساکت کند، چرخاند.   مانی داشت با چشم و ابرو ا یکه سع

 بگم؟ چه مرگتونه باز؟  یچ_

بحث در    نیا  دن یکش  ش یلحظه به خودش آمد. پ   کی در    مانیا

شد؛    یاشتباه بزرگ محسوب م  کیبود،    ی که پوالد عصب  یزمان

 ادامه داد و گفت: ی گریپس حرفش را طور د

 تصادف کنم؟ به خدا صبرم تموم شده.   یبگو که من ک_

 و گفت:  دیکش ینفس راحت  لیسه

 امروز چالق شو!  نی که حاضره. هم  نتی ماش_

 با حرص از کنارشان گذشت تا نزد ماهور برود.   پوالد

 !  د یبکن د،یخوا یم یهر غلط_

معنادار   ی نگاه ها  ی از اتاق خارج شد و متوجه    ع یسر  ی قدم ها  با

 پشت سرش نشد.
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[۰۹.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 

 4۰۶_پارت#

  یکه رو   دیرا د  اریوارد اتاق ماهور شد، در کمال تعجب مه  یوقت

 هیماهور تک  ی   نهینشسته و کمرش را به س  ی مبل دو نفره ا  ی رو

 داده بود. 

قبلش را پشت لبخندش پنهان کرد و با او   قهیچند دق تیعصبان

که در اتاق بود، ماهور    ینمود. در تمام مدت  یسالم و احوال پرس

  ی موضوع نشان م  نیکرد و ا  یم  ی شدن به او خوددار  رهیاز خ

  ی برا  اری گپ و گفت، مه  یدلخور است. بعد از کم  یداد که کم

آن ها را تنها گذاشت.    وتنقالت از دفتر ماهور خارج شد    دنیخر

 ی ماهور زد و با صدا  ی ها  دنی به چشم دزد  یپوالد لبخند کج

 زمزمه کرد:   یآرام

 گنجشک؟  ی آها_

 ن یاز سمت ماهور داده نشد و ا  یپاسخ   چیگذشت و ه  هیثان  چند

 .  دیایکش ب   شتریباعث شد که لبخند پوالد ب

  ؟یبچه قرت ی قهر_
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بلند    شیبار پوالد آرام نماند و از جا  نیهم سکوت کرد؛ اما ا  باز

  ی   قهیتا چند دق  اریکه مه   ییدر جا  یشد. خودش را به سخت

بود، جا  شیپ ه  ی اشغال کرده  به  را  و کمرش   فیظر  کلیداد 

و قدرتمندش ماهور را به مبل چرم    ن یداد. بدن سنگ  هیماهور تک

سخت   شیرا هم برا  دنینفس کش   ی رنگ چسبانده و حت  یمشک

 کرده بود.  

کرد    یشد و سع  رهیرنگ پوالد خ  رهیت  ی با حرص به موها  ماهور

 .  شدیفشار بدن پوالد له م ریباز هم سکوت کند؛ اما داشت ز

 به من؟   ی داد  هیتک ی نجوریکه ا یسبک  یل یخ ی فکر کرد_

 زد و پاسخ داد:  ی بود، لبخند معنادار دهیکه به هدفش رس پوالد

 کن تا بلند شم.   میراض  ی جور هی_

 !  شمیاصال؟ خودم بلند م  هیچه کار_

 !  ؟یتون یم  نی تالشت رو بکن بب_

تا خودش را از   دی در هم کمرش را کنار کش  ی با اخم ها   ماهور

که پوالد عمدا با    ی اما فشار  دی بکش  رونیبدن پوالد و مبل ب   نیب
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حرکت کردن را به او    ی کرد، اجازه    یکمرش به بدن او وارد م

 داد.  ینم

 !  یهست یعوض یلیخ_

 !دایجد ی ادب شد یب_

[۰۹.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 

 4۰۷_پارت#

خنده اش    تی پوالد نگاه کرد و در نها  ی ها  ی به لجباز  ی کم  ماهور

 گرفت.  

 باهات قهر کنم؟  ی ذار  یچرا نم_

فشار بدنش را    یکه خودش هم خنده اش گرفته بود، کم  پوالد

 کم کرد و گفت: 

 !  یچون مال من _

پوالد زد و بعد با هر دو دستش او را   ی به شانه    یآرام  ی   ضربه

 داد. به جلو هل 

 ! ی خب بلند شو تا لهم نکرد_
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 کن!   م ی گفتم که راض_

هم در آن مشهود بود،    یکه حرص کم  ی بلند  ی خنده    ماهور

 پوالد زد.  ی ژل خورده  ی به موها ی کرد و بوسه ا

 ! گهی...حاال بلند شو دایب_

 اشتباه بود!    ی دیکه بوس  یینداشت، جا دهیفا_

ب  یشاک   یکم  نباریا انگشتانش    نی شد و عضالت شکم پوالد را 

 فشرد. 

 بوسش کنم من؟   ی ! اخه چجورستیلبت که پس کله ات ن_

دردناکش در امان    ی ها  شگونیدستان ماهور را گرفت تا از ن  پوالد

 کرد.  لیبماند و بعد سرش را به راست متما

 باش.   عیپس سر ؛ی کن  میراض یتون یاآلن م_

شد و بعد با تمام وجود به   رهیرخ صورتش خ   می به ن  ی کم  ماهور

که در آن جلسه   یباز مانده اش هجوم برد. تمام حرص  ی لب ها

 ی   چهیشده بود را بر سر آن دو تکه ماه  نیدر وجودش ته نش

 کردن را به پوالد نداد.   یهمراه  یکرد و اجازه    یخال   سینرم و خ
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  د یکش  رونیزبانش را از دهان پوالد ب  ی به سخت  قهیدق  کیاز    بعد

 .  د یاو زد، سرش را عقب کش ی به لب ها یسیو بعد از آن که ل

  ؟ی شد یراض_

  ی حرکت مانده بود تا ماهور هر کار  یکه در تمام مدت ب  پوالد

چشمان بسته شده    یکه دوست دارد را با او انجام دهد، به آرام

 اش را باز کرد و لب زد:

 بود، نه؟  مجازات  هیشب شتریب_

پوالد   ی   نه یس  ی اش زد و دستش را رو  یشان یبه پ  ی بوسه ا  ماهور

 . دیکش

 !  دیشا_

از جا  یآرام  ی   خنده پ  شیکرد و    ی ماهور کم  راهن یبرخاست. 

آن نشدند. به پشت    ی کدامشان متوجه    چیچروک شده بود؛ اما ه

 شد.   رهی و به چشمان سبز رنگ و درشت ماهور خ دیچرخ

 . یشیبه گربه م لیاز گنجشک تبد ی دار _

 .یخودت خواست_

  د؟ی کن یم یاسباب کش یک  یدستم درد نکنه! راست_
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  د؟یبا چشمان گرد شده به پوالد نگاه کرد و پرس ماهور

 نکردم!   دایمگه چه خبره؟ هنوز خونه پ_

 کردم؟ یداشتم گل لگد م شب یپس من د_

[۱۰.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 

 4۰۸_پارت#

 شد و گفت:  رهیبه پوالد خ  تیبا جد ماهور

 .  ی ریکنم که پول اجاره رو بگ ی قبول م یگفتم فقط در صورت_

شد و انگشتش را مقابل صورت ماهور به نشانه    یهم عصب  پوالد

 تکان داد.  دیتهد ی 

گ   یوقت_ امامانت  از  که  من  نیفت  پسر  تو هم  بعد    ی عنی  ،یبه 

کس توش ساکن   چیکه چند ساله ه  یمن حق ندارم خونه ا  ؟یچ

 رو بدم به خانواده ام؟   ستین

 هست.   مانمی. مال است یاون خونه مال تو تنها ن یول_

چرا   می کن  یازش استفاده نم  یخواد باشه، وقت  ی م  یمال هر ک_

   ؟یزن یجوش م یالک
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 یو ساده؛ اما برا  تیاهم  یپوالد ب  ی برا  دیکه شا  یهر دو از بحث 

 شدند.    یبود، عصب یمهم و اساس  اریماهور بس

رو  ماهور نشستن  پوالد که در حال  بود،    یصندل  ی به  مقابلش 

 .  دیبه صورتش کش یشد و دست  رهیخ

 . امینم ی نجوریا_

 ! ی خور یتو گه م_

با شراکت    شیبود که پوالد چند سال پ  یملک  نیبر سر اول  بحث

و پوالد محسوب   مانیا  ییدارا  نی که اول  ی بود. خانه ا  دهیخر   مانیا

 پوالد قرار داشت.  یفعل ی و در کنار خانه  شدیم

 !  یاجاره اش رو حساب کن مان،یسهم ا ی برا دیحداقل با_

نگه   ی ادگاریاون خونه رو فقط به عنوان    گمیاحمق دارم بهت م_

  ینم  یکس توش زندگ  چیوگرنه چند ساله که ه  م؛یودداشته ب

 کنه.  

 شد و گفت:  رهیبه او خ یشاک  ماهور

  م؛ یرو بفهم  مانیسهم ا  متیبنگاه تا ق  میر  یکه گفتم. م  نیهم_

 .  امیوگرنه نم
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 تیشد و در نها  رهیو گستاخش خ  یبه چشمان شاک  یکم  پوالد

 زد.  یلبخند کج

 .  یکن  یم ی لجباز یلی! خیتوله سگ وحش _

  ی شده    دایدر چشمان ش  رهیزد و خ  ییلبخند دندان نما  ماهور

 پوالد، لب زد:

 که هست.   نهیهم_

  د؛ یبگو  ی زیاول صبح ماهور خواست چ  یناراحت  ی ادآوریبا    پوالد

ا با چهره  باز شد و رکسانا  با شتاب  رنگ    ی اما همان موقع در 

 به پوالد نگاه کرد.   دهیپر

 ...مانیپوالد؟ ا_

[۱۰.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 

 4۰۹_پارت#

بغض دار و نگران رکسانا به سرعت از جا    ی چهره    دنیبا د  ماهور

 .  ردیبرخاست و به سمت رکسانا رفت تا او را در آغوش بگ

  زم؟یشده عز یچ_
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لب به    ریدر هم بلند شد و همانطور که ز  ی هم با اخم ها  پوالد

داد، به رکسانا که    یاش فحش م  لعنت شده  ی و نقشه ها  مانیا

 در آغوش ماهور جمع شده بود، نگاه کرد.  

   ؟یکن یم ی نجوریشده مگه؟ چرا ا  یچ_

ب  مجبور را  نقشه ها  یبود خودش  تا  بدهد  نشان    مانیا  ی خبر 

 . شده بود  یشاک مانیا ی خراب نشود؛ اما واقعا از دست کار ها

و بغض دار   یکه باران   یو با چشمان  دیکش   یقی نفس عم  رکسانا

 شد.   رهیبودند، به پوالد خ

 داره؛ اما...  ی کار هی رونیگفت که ب   شیپ ی  قهی چند دق نیهم_

 تر شد و ادامه داد: دیاش شد هیگر

 .  بهم زنگ زدن و گفتن که تصادف کرده شی اما االن با گوش_

بر  کلماتش شد و اعصاب پوالد را   یم  انی ب  دهیبر  دهیمنقطع و 

  یپاها  ی از رو  نی کرد. حقش بود که واقعا با ماش  یتر م  فیضع

تا د  مانیا ا  ی با نقشه ها  گریرد شود  دختر   نیلعنت شده اش 

 نکند.   تیرا اذ چارهیب

 نگران نباش!   زم،یعز مارستانیب میریاآلن م_
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  ی و همگ   وستیهم به آن ها پ  اریراه خارج شدن از شرکت، مه  در

 کرد،  رفتند.   ی در آن کار م یکه عل   یمارستانی به سمت ببا هم  

تا کنون در حال هماهنگ    ل یسه  دند،یبه آن جا رس  یوقت که 

بود، به سمتشان رفت و با مو  مارستان یکردن مسائل با پرسنل ب

ا  به    ی ها و چهره  بود،  نا مرتب کرده  که عمدا آن را شلخته و 

 چشمان اشکبار رکسانا نگاه کرد. 

تو  ی زیچ  د،ی نترس_ هم  اآلن  پاش شکسته!  فقط  اتاق   ی نشده. 

 عمله. 

اش    هیعاشق افتاد و گر   ی جمله آتش بود و به جان رکسانا  همان

 تر کرد.  دیرا شد

ان دند  انیرفت و از م  لیبه سه   یوحشتناک  ی چشم غره    پوالد

 :دیشده اش غر دیکل ی ها

 برم اونجا.  خوامیم ه؟یاتاق عمل کدوم گور_

 اما... _

 که گفتم رو بکن! منو ببر اونجا.  ی فقط کار_

[۱۱.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 
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در آن پنهان شده بود، شد آن ها را در    مان یکه ا  یوارد اتاق  یوقت

 . دیحال بحث و جدل د

 اش را ماساژ داد و گفت: یشانی با حرص پ یعل

رو    رونیکه تازه از اتاق عمل اومده ب  یکس  ی خر، پا  ی   کهیمرت_

 که.   رنیگ  یگچ نم

 برم خونه.   خامیاآلن م نیمونم، هم  ینم مارستانیمن تو ب _

به   یمحکم  ی رفت و ضربه  بود، جلو    یهم عصب   یکه کم  پوالد

 زد.   مانیپس سر ا

کرد_ رو  خودت  گر  وون؟یح  ی کار  بس  آت  هیاز  دلم   ش یکرد، 

 گرفت!  

 اشاره کرد.  مانیو به ا ستادیمقابل پوالد ا  تی با عصبان یعل

از دست شما د_ ا  وونهیمن  نم  نیشدم.  اگر    یاحمق  که  فهمه 

. مردم که خر رهیتونه همون موقع پاش رو گچ بگ   یعمل کنه، نم

 فهمن!  یم  ستن،ین

 هم گستاخانه از جا برخاست و گفت:  مانیا
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 خب بگو عمل نکردم، اشتباه شده.  _

چشمانش گذاشت و آن   ی انگشت شست و اشاره اش را رو  یعل

 مالش داد.  یها را کم

ر از دست شما فرا  خوادی. واقعا دلم مگمیبهشون م  یچ  ه یخودم  _

 کنم.    

انداخت    مانیبه ا  ینیاز اتاق، پوالد نگاه خشمگ  یاز خروج عل  بعد

 و زمزمه کرد:

د   یکو*ن  هی_ که  کنم  پاره  ا  گهیازت  ها  نیاز    ی تخم  ی نقشه 

 !  ینکش یلیتخ

 اون خونه بمونه!   ی کنم؟ دوست نداشتم تو کاریخب چ_

بعدم ازش خواستگار_ و  بگو دوسِت دارم  ا  ی خب  کارا   نیکن، 

  ؟ی کن   یکه م هیچ

 تونم.   ینم ی خب اونجور_

 سرش را با تأسف تکان داد و گفت:  پوالد

 عرضه!   یاحمق ب_
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با او فاصله    ی ا  ی صندل  ی زد و رو   ی لبخند  مانیا که چند قدم 

 داشت، نشست.  

 ه؟ یچ  ،ی داده بود  امیبهم پ   شبیاون خونه که د  ی   هیقض   یراست_

[۱۱.۰۲.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 

 4۱۱_پارت#

با جد  یصندل  کی   ی هم رو  پوالد ا  تینشست و   رهیخ  مانیبه 

 شد.  

در موردش حرف    شهیاما اآلن نم  م؛یخواستم اجاره اش بد  یم_

 .  م یکن  ی زد. بعدا با هم صحبت م

 حرفا!   نیو ا هیادگاریکه اون خونه  یاجاره؟ مگه نگفت _

من باشه و هم    شی خواد اجاره کنه تا هم پ  یم آره؛ اما ماهور  _

هر روز سر موندن   ستیالزم ن  گهی د  ی نجور یخانواده اش. ا  شیپ

 .   می خانواده اش بحث کن  ش یماهور پ

 شد و گفت:  رهیبا چشمان گرد شده به او خ مانیا

   ؟ی ر یازش پول بگ ی خوا یاونوقت م_
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ب  ش یبه زور راض_ اجاره    الیخیکردم که  اما   ی سهم من بشه؛ 

 خواد تمام و کمال بده.   یسهم تو رو م

 !  ؟یگی که م هیچرت و پرتا چ  نیگمشو بابا! ا_

رفت و از جا برخاست. آرام و قرار نداشت و   ی چشم غره ا   پوالد

 .  شدیتر م شانیرکسانا هر لحظه پر ی ها هیگر  ی ادآوریبا 

ا_ وقت  ب  نیاآلن  دختر  اون  بارون    چارهیحرفا ست؟  مثل  داره 

   ؟یکن  یبعد تو برام بحث خونه و پول م  زهیر یاشک م

 نشو!   یباشه بابا، وحش_

را    زیبه اتاق برگشت و خبر داد که همه چ  یبعد عل  قه یدق  چند

به عمل    ی ازی بوده و ن  یسطح  ش یپا  ی که شکستگ  نیبا گفتن ا

 ی واب به خراب کارنداشته است، جمع جور کرده است و در ج

در اتاق عمل است، پاسخ داده   مانیکه به آن ها گفته بود ا  لیسه

 است که او اشتباه متوجه شده است. 

را تا ساق پا در   مانیراست ا  ی بحث و دعوا پا   یبعد از کل   باالخره

بتواند   مانینمودند تا ا  جادیدر پشتش ا  ی گچ فرو کردند؛ اما شکاف

 استراحت دهد.  شیآن را باز کند و به پا  ییدر اوقات تنها
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 د یاش آنقدر شد  هیگر  د،یگچ گرفته د  ی را با پا  مانیرکسانا ا  یوقت

 را از خودش و نقشه اش متنفر کرد.   مانیشد که ا

 و گفت:  دیبا اخم او را در آغوش کش پوالد

 نشده؛ فقط پاش شکسته.   ی ز یتموم شد. چ زم،ینکن عز هیگر_

مظلومانه اش نگاه کرد و همانطور   ی به اشک ها  یبا ناراحت  مانیا

 نشسته بود، زمزمه کرد:  یلچریو ی که رو

 نکن!   هیآشور؟ جون من گر_

اش که از قضا    یآدم زندگ  نیزتریآن نام خاص از زبان عز  دن یشن

بود، حالش را خوب نکرد؛ اما آشوب    دهیهم د  بیدر تصادف آس

 کاهش داد.   یدرونش را اندک

  مان یسرخ و ملتهب شده بود، به ا  هیکه از شدت گر  یچشمان  با

با صدا  رهیخ قابل شن  ی برا  یکه حت  ییشد و    دن ی خودش هم 

 نبود، لب زد:  

  ؟یخوب_



~ 1129 ~ 
 

تمام   ش یصدا  دن یبه شن  ی ازین  مانیا وامدار  ها  نداشت. چشم 

 بودند.   شیرف هاو بغض و ح یناراحت

 نکن!   ی نجوریبه خدا خوبم، ا_

فاصله گرفت.    مان ی از ا  یسرش را تکان داد و کم  یبه آرام  رکسانا

 ن یکرد و ا  یاو داشت تمام احساساتش را مقابل همه آشکار م

فاصله   یکم  دیبود که رکسانا از آن ترس داشت؛ پس با  ی زیچ

 گرفت.    یم

اوضاع آن ها بغض کرده بود، به پوالد نگاه کرد   دنیکه با د  ماهور

اش متعجب شد؛ چرا    یعصب  ی چهره   دنیبزند؛ اما با د  یتا حرف

خبر داشت و مطمئن بود    مانیپوالد به ا  دیشد  ی که از عالقه  

  ی به نظر م  یعصب   شتریاو ب  ینگران باشد؛ ول  اریبس   دیکه اکنون با

 نه نگران!  د،یرس

[۱۳.۰۲.۲۱ ۰۸:4۰ ] 
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 رفتند.   مانیا ی همه به سمت خانه  قهیبعد از چند دق باالخره
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کرد    یم  یشده بود و سع  رهیتمام طول راه رکسانا به پنجره خ  در

ها تکه  فشردن  کاغذ  سیخ  ی با  اشک دستمال  درون   ی از  در 

نشوند    رهیخ  مانیدستش، چشمانش را کنترل کند تا باز هم به ا

 نبارند.   ی و همچون ابر بهار

ماهور که جلو و سمت راننده نشسته بود، متوجه حال بد رکسانا   

  ار یبه مه   شهی. چشمانش را ابتدا از ش دیبه پشت چرخ  یشد و کم

کردند،    یآژانس بودند و کنار آن ها حرکت م  کی در    لیکه با سه

 دوخت و بعد به رکسانا نگاه کرد.  

ن   یم  یسخت   به بب  میتوانست  را  خاطر    ندی رخش  به  که  چرا 

 به پشت بچرخد.  یتوانست به راحت ینم  یمنیکمربند ا

 باز؟  ی بغض کرد_

که    ی شد و طور  رهیهم به چشمان صادق و نگرانش خ  رکسانا

 : دی نشنود، نال مانیا

وقت   هی_ دادم.  دستش  از  که  کردم  حس  گفتن    یلحظه  بهم 

 تصادف کرده... 
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همچون    شیاشک غرق شد و صدا  ی ایبه سرعت در در  چشمانش

شود، خش دار و   یفشرده م  ی در دستان کس  شیکه گلو  یکس

 شد.   دهیبر دهیبر

از   زمویبهم گفتن تصادف کرده، حس کردم که همه چ  یوقت  _

 دست دادم! 

که چه    دیفهم  وفتد،یپوالد ب  ی برا  یکه اتفاق  نیبا تصور ا  ماهور

بدتر   زیرکسانا النه کرده است. از همه چ  ی   نهیدر س  یقیدرد عم

اش را آنطور که دوست دارد بروز    یتوانست نگران  یبود که نم  نیا

 یاو به خودش نم دیاز احساسات شد ی زیچ مانیدهد؛ چرا که ا

 سخت تر کرده بود.  را زیموضوع همه چ نیدانست و ا

 سخته!   یل یخ ،ی حق دار_

.  د یرس   یبه نظر م  مانیکه انجام داده بود پش  ی اما از کار  مانیا

  ی بود، حالش از تمام نقشه ا  دهیکه حال بد آشورش را د  یاز وقت

برا  ها  م  ی که ساعت  هم  به  بود،  گذاشته  وقت  کردنش    ی اجرا 

 خورد. 

[۱4.۰۲.۲۱ ۰۹:۳۲ ] 
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خانه    یهمگ جا   مانیا  ی به  همان  در  ظهر  از  بعد  تا  و  رفتند 

  ی زیو سوپ و هر چ  وهیساعات رکسانا با آبم  نی ماندند. در تمام ا

 کرد.  ییرایپذ مانیبود، از ا دی که به نظرش مف 

خواستند از آن جا بروند، پوالد طبق نقشه از او خواست   یم  یوقت

 مخالفت کرد.   مانیاما ا د؛یایکه به خانه اش ب 

خواست به او   ی کرد. انگار م   ینگاه م   مانیبه ا  یبا نگران  رکسانا

پوالد برود؛    ی را کنار بگذارد و به خانه    ی التماس کند که لجباز

 او دارد.   ی ابر ی اد یز ی نقشه ها مانیدانست که ا یاما نم

   ؟یفهم یاونجا، م امیخوام ب  یگفتم من نم_

اش   دهیچیبه حال بد رکسانا و انگشتان در هم پ  یبا ناراحت  ماهور

 دوخت.  مانیشد و بعد نگاهش را به ا رهیخ

  ی تون  یکه نم  ییآخه؟ همه نگرانتن! تنها ی کن یم ی چرا لجباز_

 . یبمون

بود،    دهیشود، رس  انیخواست ب  یکه م  یکه انگار به حرف  مانیا

 نان را به آن چسباند و گفت:  دی تا تنور را داغ د 

 بمونه!   نجایکه نگرانمه هم یهر کس_
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 مان یبه سمت ا  یزد و بعد با حرص مصنوع   ی زیلبخند ر  پوالد

 رفت.  

 !  میکه ولش کن  شهیکنم؟ نم کار یرو چ کانین_

و صداقت، به سمت پوالد رفت و دستش را    یبا ساده لوح  ماهور

 شانه اش گذاشت.   ی رو

 بمون!   نجایهم ی خوا یهستم؛ تو اگر م  کان ین  شی من پ_

اش گذاشت و به   یشانیپ  ی دستش را رو  ی ناچار  ی از رو   مانیا

اما    یرا خراب م  زیشد. ماهور داشت همه چ  ره یخ  نیزم کرد؛ 

  د یام  ی له هارکسانا که تا کنون در سکوت مانده بود، شع   ی صدا

 روشن کرد.   مان یرا در وجود ا 

 من بمونم؟ دیخوا یم_

[۱4.۰۲.۲۱ ۰۹:۳۲ ] 
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بود که نتوانست خودش را   نی ریش  مانیا  ی اش آنقدر برا  جمله

شد. لبخندش   ده یلبش به سمت باال کش  ی کنترل کند و گوشه ها
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به طور بود؛  از آرامش و خس خوب  که همه در سالن    ی مملو 

 آن شدند.   ی بزرگ آپارتمانش متوجه 

   ؟یمون یآره، م_

شود، با   یرو به رو م  مانیکرد با مخالفت ا  یکه فکر م  رکسانا

 نگاه کرد و زمزمه نمود: شیتعجب به لبخند دندان نما

 مونم!   یم_

خنده اش گرفته بود، از جا    مانیا  ی ها  ی باز  عی که از ضا  پوالد

 برخاست و به رکسانا نگاه کرد. 

   ؟ ی رو بردار   ی که الزم دار  یلیببرمت خونه ات تا وسا  ی خوا  یم_

 تکان داد و گفت:  دییتأ ی سرش را به نشانه  رکسانا

 آره ممنونم!  _

 انداخت و به رکسانا اشاره کرد.  یبه ماهور نگاه پوالد

 باش!  مانیمراقب ا ارم، یبرم و م یتا من رکسانا رو م_

او   ی نشسته بود و از تجربه ها  لیکه تاکنون در کنار سه   اریمه

 کرد هم از جا برخاست.   یدرس خواندن استفاده م  ی برا
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 کار دارم.  کمیخونه؟  ی رسون یمنم م_

رفتن شود و بعد پاسخ    ی آماده  به رکسانا کرد تا    ی اشاره ا  پوالد

 را داد.  اریمه

 برمت.   یآره م_

شد.    یاز تمام مهمانان خال  مانیبزرگ ا  ی که خانه    دینکش   یطول

 ی که داشت از همه خداحافظ  ی هم به خاطر جلسه ا  لیسه   یحت

 کرد و از آن جا رفت.  

که    یفیکث  ی رفتن آن ها، ماهور شروع به جمع کردن ظرف ها  با

  مان، ی ا  ی صدا  دنی قرار داشت، کرد که با شن  مانیمقابل ا  زیم  ی رو

 حواسش به سمت او جمع شد.  

 ؟یکن  یپوالد زندگ ش یپ ی خوا یم_

[۱۶.۰۲.۲۱ ۰۸:۱۶ ] 
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آشپزخانه گذاشت و بعد اپن    ی ها را رو   وانیبشقاب ها و ل  ماهور

 .  دیچرخ مانیبه سمت ا

 آره. _
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به جا کرد و لبخند    یگچ گرفته اش را رو  ی پا  مانیا مبل جا 

 زد.   یمهربان

 اون خونه!   ی تو ی اریخانواده ات رو ب ی خوا  یکه م   دمیشن_

باش  یآره، نم_ تو هم موافق  اگر  خوام   ی م  یتونم ولشون کنم. 

 اونجا رو اجاره کنم.  

 کرد و گفت:  یاخم  مانیا

 .  م یتا حرف بزن  نی بش نجایا ایب_

ا  ماهور سمت  به  تعجب  رو  مانیبا  و  ها    یکی  ی رفت  مبل  از 

 نشست.  

 شده؟   یچ_

مبل    ی رو  یکم  ی در هم و صورت جد  ی با همان اخم ها  مانیا

 جا به جا شد و دستانش را در هم گره کرد.  

. اگر فقط به  ستین  ی ماد  زیچ  هیماهور...اون خونه اصال    نی بب_

نفر    هیکنه، اون    ی اون خونه زندگ  ی نفر بتونم اجازه بدم که تو  هی

تو ا  ؛ییفقط  و  تو    نیپس بحث اجاره  داستان ها رو تموم کن. 
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خانواده  ی خوا یر م ! اگی زیمنم عز ی پس برا ؛ی ز ی پوالد عز ی برا

 و در مورد پول صحبت نکن.   ارشونیاونجا، فقط ب  ی اریات رو ب

 شد.  رهیخ مانی زد و به چشمان ا ینیری لبخند ش ماهور

با_ من  اما  ممنونم؛  فکر  دیازت  لحاظ  اگر    ی از  و  باشم  آروم 

زندگ  یتو  ی نجوریهم ه  یاون خونه  آروم   چی کنم،  فکرم  وقت 

 .    ایپس باهام کنار ب شه؛ینم

 !  ی کن یغلط م_

 . امی یاصال نم  ی نجوریا_

که   مان یا  تیادامه داشت و در نها  قهیتا چند دق  انشانیم  بحث

پاسخ  ینم  گرید حاضرجواب  یتوانست  بدهد،    ی ها  یبه  ماهور 

 و گفت:  د یمبل کوب ی کف دستش را رو انهیشاک

 ؟یسرتق نقدریچرا ا _

  ی اونجا زندگ   یخوام مُفت   یمن نم.  یزن  یحرف زور م  ی چون دار _

 کنم.  

 کم آوردم.  گهیبکن؛ من د خوادیکه دلت م یاصال هر غلط_
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در   یهم از مهربان   ییبه صورت پر از حرصش که رنگ و بو  ماهور

 زد و زمزمه کرد: ی بود، لبخند انیآن نما

 ممنونم! _

[۱۶.۰۲.۲۱ ۰۸:۱۶ ] 
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تا او لباس ها و وسا  ی در خانه    ی جلو  لیرکسانا منتظر بودند 

 بازگردد.   نیرا بردارد و به ماش  ازشیمورد ن

  یکه کم  اریمه  ی به چهره    ینگاه  نیماش  ی جلو  ی   نهیاز آ   پوالد

چند    نیانداخت. امروز با تمام ا  د،ی رس  ی به نظر م  ن یگرفته و غمگ 

شک   یپوالد کم ی برا نیبود، فرق داشت و ا دهی که او را د یوقت

 ی غم پنهان و ناراحت  کیبود؛ چرا که هم او و هم ماهور    زیبرانگ

 خندانشان پنهان کرده بودند.   ی  هرهپوست و چ ری را در ز یدرون

   ار؟یمه_

با صدا  آنقدر بود که  افکار درون ذهنش غرق شده  پوالد   ی در 

شوکه شده    یو چهره اش حالت  دیبه سمت باال پر  یشانه اش کم

 زده به خودش گرفت.  جانیو ه



~ 1139 ~ 
 

 بله؟ _

   ؟ی تو فکر نقدریشده؟ چرا ا ی زیچ_

سع  دیکش  ی قیعم  نفس  اتفاقات  یو  در    یکرد  صبح  امروز  که 

 مدرسه اش افتاده بود را فراموش کند.  

 نگران درسا و کنکور هستم.   کمینشده؛  ی زیچ_

باال   ی پوزخند به    ی به جواب سر  را  آرنج دست چپش  و  زد  او 

که     اریداد تا بتواند با تسلط کامل صورت مه  هیتک   نیفرمان ماش 

 .  ند یشاگرد نشسته بود را بب  ی عقب و پشت صندل یدر صندل

م_ م  شبید  ؟یچون یپ   یمنو  ماهور حرف  با  حالش   یکه  زدم، 

ناراحت به نظر    کمیشرکت    دیخوب بود؛ اما امروز صبح که اومد 

وقت ومد یم م   ی.  ناراحت  هم  تو  باشه،  ناراحت  پس    ؛یشیماهور 

 افتاده درسته؟  یاتفاق هی یعنی

[۱۸.۰۲.۲۱ ۰۸:5۳ ] 
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شد. رفتار ماهور در   رهیو پرسشگرش خ  ی به چشمان جد  ار یمه

 اش شود؛  یناراحت  ی متوجه    ینبود که کس   ی طول روز به گونه ا

 شناخت.   یاز حد م شیاما انگار پوالد ماهور را ب

موضوع اشتباه بود؛ اما دلش درد    نیا  ی حرف زدن درباره    دیشا

صحبت    یتوانست با ماهور به راحت  ی . نمخواست  ی و دل کردن م

اما پوالد فرق    یکند چرا که ممکن بود باعث ناراحت اش شود؛ 

 داشت.

 من تو مدرسه ام دعوا راه انداختم.  _

 را باال انداخت.   شیابرو ی تا  کیزد و  ی شخندین پوالد

ا_ انجام دادم.  کردم که    یوحشتناک دعوا م  نقدریاونو که منم 

سرپرست    ی و ب  م یتیخواستن اخراجم کنن؛ اما چون    ی چند بار م

 !  دنمی بخش ی م ینیریخودش  ی بودم برا

  نیجا خورد. ا  د، ید  یپوالد م  ی ا که در حرف ه  یاز صراحت  اریمه

مورد دلسوز اعصاب خورد   ی واقع شو  ی که  و  حس وحشتناک 

  ان یب  یمسئله را با ناراحت  نیاست و انتظار داشت که پوالد ا  یکن

 .  دیرس  یهم شوخ به نظر م یکم یکند؛ اما او  خونسرد و حت

   ؟ی کرد  یم کاریحد؟ مگه چ نیدر ا_
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 نیسخت و غمگ  ی آن روز ها  ی ادآور یزد و با    یقیلبخند عم  پوالد

قابل تحمل   یو رکسانا کم   مانی خودش و ا  ی ها  ی که با خرابکار

 شد، زمزمه کرد: یتر م

و   ییتو دستشو میبحثمون شد، طرف رو برد یکیبار با  هیمثال _

بمونه.    رونیکه کونش کامل ب   میدیچ  ی شلوارش رو جور  یچیبا ق 

 . مشیمدرسه چرخوند ی بعدم چند دور تو

ها  ار یمه لب  و  گرد شده  کم  ییبا چشمان  ناخودآگاه  به    ی که 

 شده بود، زمزمه کرد:  نیمز  ی شده و به لبخند   ده یسمت باال کش

 کرده بود؟   کاریواقعا؟ آخه چرا؟ مگه چ_

که در آن   یتنگ  ی لبخندش را جمع کرد و به کوچه    یکم  پوالد

 شد.   رهیمنتظر رکسانا بودند خ

گفت حرومزاده؛ چون   ی نقطه ضعفم. بهم م  ی اشت رودست گذ_

 شناختم.  یپدر و مادرم رو نم

[۱۸.۰۲.۲۱ ۰۸:5۳ ] 
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 .  دی چرخ اریگرفت و به سمت مه رونیرا از ب نگاهش
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 یخانواده م  هیهر چقدر هم که در ظاهر محکم بودم؛ اما دلم  _

 ریبردنم دفتر مد  یهام م  ی خواست. هر بار که به خاطر خرابکار

 .  شدمیم یکردن، وحش ی و تأسف بهم نگاه م  ی و با دلسوز

 ی جام زهر بود؛ اما برا  کیهمچون    شیآن روز ها برا  ی ادآوری

رخ نداده است    شیبرا  ی ا  ی عاد  ر یبفهمد که اتفاق غ  اریکه مه   نیا

 یدوران زندگ  ن یاز سخت تر  یکی  ی ندارد؛ درباره    یفرق  ه یو با بق

 کرد.   یاش صحبت م

آدم سگ اخالق و   هیبه    لیتبد  دمیروز به خودم اومدم و د  هی_

 نقدر یا  دیکردم که با  ی شدم. من پر از عقده بودم و حس م  یروان

 کنه.    یاحترام ینتونه بهم ب   چکسیقدرتمند بشم که ه

پوالد گرفت. مثال به   ی حرف ها  انیاز م یبزرگ ی درس ها اریمه

 ی کرد. مرد  دایپ   ی قیخواستن توانستن است اعتقاد عم  ی جمله  

آدم    نیاز قدرتمند تر  یکیبه    لیتبد  ی پشتوانه ا  چی که بدون ه

  ه یشب  ی زیکند، در گام اول چ  ی م  یشود که در تهران زندگ  ییها

اما وجود پوالد نشان   د یرس  یبه نظر م   ایرو  کی   ایخواب    کیبه  

حت   یم که  تر  یداد  سخت  م  طیشرا  نیدر  هم  شود    ی ممکن 

 شکوفا شد. 
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 !  ی واقعا هم قدرتمند شد_

 .  د یلبش کش ی زد و دستش را به گوشه   ی لبخند مردانه ا پوالد

که همون پسر چند ساله    نیجالبه؟ ا  یچ  یدون  ی آره شدم. م_

مونه    یم  چرخ و فلک  هیمثل    ا یدن   نیکه کارمند شرکت منه. ا

.  نییپا  ارهیاز باال م  یبره باال و گاه  یم  نییما رو از پا  ی که گاه

چندان پول  ما  زمان    ه یکردنمون    ریتحق  ی برا  م؛ینداشت  یاون 

خودش    ی خنده    ی   وژهس  میجلومون تا بش  ختی ر  یمشت پول م

 و دوستاش. 

پسر  اریمه  دهان او  ماند.  باز  تعجب  جوان  ی از  اوج  در   ی که 

 کرده بود را به عنوان کارمندش استخدام کرده بود؟  رشیتحق

مثل اون   ییشرکتت کار کنه؟ آدما  ی که تو  ی واقعا اجازه داد _

تا آخر عمرشون مثل   ب  هیحقشونه که    ی ارزش زندگ   ی موجود 

 کنن.  

که من صاحب اون شرکتم. اون موقع جوون  دونهینم یاون حت_

  دینبا  میبالغ شد  و سرمون باد داشت؛ اما حاال که عاقل و  میبود

بگ   یحساب جوون پس  هم  از  رو  بگو  میریهامون  بهم  تو  . حاال 

 ؟یو دعوا راه انداخت  ی کرد  یشده که قاط  یچ نمی بب
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پوالد فکر نمود.   ی چند لحظه سکوت کرد و به حرف ها  اریمه

. آنقدر رفتار  داشت  ی برخالف ظاهر گستاخ و قلدرش قلب مهربان

گرفت    م یکه تصم  د یرس  ی و جذاب به نظر م  یمنطق  شیپوالد برا

آمده بود، با پوالد صحبت کند؛    شیپ  شیکه برا  ی اتفاقات  ی درباره  

چ خواست  د  دیبگو  ی زی پس  رکسانا  و   ن یماش   راما  کرد  باز  را 

 ا گرفت.  حرف زدنش ر ی جلو

شده بود، در سکوت   اریساکت شدن مه   ی متوجه    نهیکه از آ  پوالد

 حرکت کرد.  مانیا ی به سمت خانه 

قرار    مانیا  ی ماندنش در خانه    و  ریدر شوک اتفاقات اخ  رکسانا

کرد. تنها   ی ها نگاه م ابان یبه خ  ریگرفته بود و در تمام طول مس

 از افکارش خارج شد.    د،یرا شن  اریمه  ی زده    جانیه  ی صدا  یوقت

 که.   یپوالد؟ اشتباه رفت_

 به او نگاه کرد و پاسخ داد.   نیماش ی  نهیاز آ  پوالد

 .  می زن یحرف م کمیو بعد  میرسون  یرکسانا رو م میریم_
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به پوالد انداخت    ی که تاکنون سکوت کرده بود، نگاه مردد  رکسانا

 و زمزمه کرد:

  د؟یبر ی اونو هم م ؟یماهور چ_

 دنبالش.    امی شما بمونه تا ب  شیفعال پنه _

و دوباره سکوت کرد. در واقع اکنون   دیکش  ینفس راحت  رکسانا

ا  یآمادگ با  نم  مانیصحبت کردن  و  نداشت  تنها    یرا  توانست 

 بودن با او را تحمل کند. 

 ی کرد تا رو   اریبه مه  ی شدن رکسانا، پوالد اشاره ا  ادهیاز پ  بعد

که از توجه و دقت پوالد   ی بخندبا ل  ار ی. مهندیجلو بنش  ی صندل

ها  ی رو رو   شیلب  بود،  به    ی صندل  ی نشسته  و  نشست  شاگرد 

آپارتمان    ی خارج شدن از محوطه    ی دنده عقب رفتن پوالد برا

 .  دیرس   شیبه گوش ها  دمحکم و بم پوال   ی نگاه کرد که صدا  مانیا

 شده بود؟  یخب؟ چ_

نه؛    ایموضوع با پوالد درست است    نیدانست مطرح کردن ا  ینم

کرد ممکن بود از شدت فشار منفجر   یصحبت نم  یاما اگر با کس

و جنون وار پوالد نسبت    دیشد  ی توجه به عالقه    یشود؛ پس ب 

 به برادرش زمزمه کرد:
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 مثل خودت!  قاینقطه ضعفم. دق ی دست گذاشتن رو_

[۲۰.۰۲.۲۱ ۰۷:5۲ ] 
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با سرعت    ی را از محوطه    نیماش  پوالد ساختمان خارج کرد و 

 شد.   یاصل ابانیوارد خ

 بود؟  ینقطه ضعفت چ _

 ماهور!  _

از خارج شدن نام ماهور از دهانش با دقت به عکس العمل   بعد

ماش  ی ها فرمان  شدن  فشرده  و  کرد  نگاه  م  نیپوالد    ان یدر 

بود که نشان   یو قدرتمندش تنها عکس العمل  دهی انگشتان کش

 داد.  

 نه؟   ای   شونیخوب زد _

که    ییخواست. حرف ها  یکردن و حرف زدن م  هیدلش گر  اریمه

بود او را از درون شکسته و خورد کرده   دهیپشت سر برادرش شن

به پوالد خ بغض  با   ش یچشم ها  ی به رو  یشد و دست  رهیبود. 
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را تار کرده بود    دشیکه د  یاشک  ی را از شر پرده  تا آن ها    دیکش

 راحت کند.    

 کم کتک خوردن.  یلیکه زدن، خ ییدر برابر حرف ها_

کرد   ی ا  ی خشدار و گرفته اش اخم عصب  ی صدا  دنی با شن  پوالد

. چشمان سبز رنگ و درشت غرق  به سمتش انداخت   ی نگاه  م یو ن

 انداخت.   یگنجشکش م ادیدر اشکش او را به 

   زنن؟یگفتن؟ مگه من مُردم که پشت سر ماهور حرف م یچ_

شکا  ی کودک  ه یشب دلش  حما  ت یکه  و  م   تیکردن    ی شدن 

 کردن کرد.  فیخواست، شروع به تعر

کردند    یکه در آن به هرزه بودن برادرش اصرار م  ی ا  عهیشا  از

 گفت... 

با    شان یخنده ها  از  یحرکات و رفتار ماهور اوج م  ی ادآوریکه 

را از دست داده و پر    تش یکه ظرف  یوانیگرفت گفت و همچون ل

منتظر    شیکرد. اشک ها  دنیشده است، چشمانش شروع به بار

چشمانش   ی شدند و از تمام قسمت ها  ینم  گرید  کیخارج شدن  

 کردند.   یپرتاب م شیخود را به سمت گونه ها
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را با سرعت    نیماش   شد، یم  ی عصب  شی از پ  شی که هر لحظه ب  پوالد

ترمز کرد   ی و طور  د یکش  ابان یخ  ی به سمت گوشه    یوحشتناک

الست سوختن  از  حاصل  دود  با    کی که  اصطکاکشان  اثر  در  ها 

 در هوا پرواز کرد.  ابانیخ ی آسفالت ها

 نکن!   هیگر_

رو  اریمه را  صدا  ی دستش  با  و  گذاشت  ا  ی چشمانش    یخفه 

 گفت: 

م   گن یم_ با مردا  گنیاِوا خواهره!  بار  باال د  ی چند  ...  دنشیسن 

گاه فقط  شما  کثافتا  د   یآخه  رو  ماهور  دور  اونوقت   د،یدیاز 

 . دی گیپشت سرش م زیهمه چ نیا  ی چطور

[۲۱.۰۲.۲۱ ۰۹:5۰ ] 

 4۲۲_پارت#

کتک جانانه    کی به    کند و  دایخواست آن احمق ها را پ  یم  دلش

خ جوان  چند  که  افسوس  اما  کند؛  احمق   رهیمهمانشان  و  سر 

 بودند.  

 گذاشت و گفت:  اریمه  ی شانه  ی را رو دستش
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  ار؟یمه یدون ی . مستیقابل درک ن ریحس و حال اآلنت برام غ_

آب خوردن    دایپ از  برام  زدنشون  کتک  مثل سگ  و  کردنشون 

 حرفا هستن.    نیارزش تر از ا ی راحت تره؛ اما ب

 شد.   رهیو به چشمان پوالد خ دیاش را باال کش ین یب

نگاه  _ اما  دستشون؛  کف  گذاشتم  رو  ها  حرومزاده  اون  حساب 

شده    رهیکرد. انقدر به ماهور خ  تمیاذ  یلیمعاون مدرسه خ  ی ها

م  دلم  که  ا  ی بود  ماهور  چرا  کنم.  خورد  فکشو    نقدریخواست 

 صبوره؟  

لحظه    کی که آتش خشم را به جان پوالد افکند. در    دینفهم  اریمه

جا خورد.   یکم  اریکه مه  ی صورتش سرخ و ملتهب شد، به طور

چند نوجوان صحبت   ی درباره    ار یکرد که مه  یاو تاکنون فکر م 

 لندهور هم وسط بود.   ک ی ی که پا نیکند؛ اما مثل ا یم

   گه؟ی م یمعاون مدرسه چ ؟ی هات دعوا نکرد یمگه با همکالس_

مسئله    نیکردن ا  انی که ب  دیپوالد فهم  ی چهره    ر ییتغ  دنید  با

شکسته    ی شده و پوالد به علت نگاه ها  ریاشتباه بوده است؛ اما د

دانست گنجشکش از چشمان   ی برده بود. م  یماهور پ  نیو غمگ

د هوسباز  و  رو   گرانیگرسنه  ا   ی بر  و  است  متنفر   ن یخودش 
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م را  قلبش  حاال    یموضوع  و  تمام   فیثک  وان یح  کی شکند 

 کرده بود.    ی ادآور ی شیخاطرات بدش را برا

 کرد؟  کاریمعاون مدرسه ات چ ؟یچرا ساکت_

 جانیه  یکمکه در دلش جمع شده بود،    یاندک  یوجود نگران  با

. اکنون مطمئن بود که آن مردک تقاص آن  دیرس  یزده به نظر م

کردن    فیهرزه اش را پس خواهد داد؛ پس شروع به تعر  ی نگاه ها

که از زمان وارد شدن به مدرسه تا خارج شدن از    یتمام اتفاقات

 آن افتاده بود، کرد.

[۲۱.۰۲.۲۱ ۰۹:5۰ ] 
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 شد.   رهیپوالد خ یبه صورت عصب شیاز اتمام حرف ها بعد

 ؟یگینم ی زیچ_

از خ  رهیخ  نگاه   ار یمقابلش برداشت و به سمت مه  ابانیاش را 

 . دیچرخ

   شه؟یم لیتعط  مدرسه ات یک_

 با کف دستش پاک کرد و پاسخ داد: شیها اشک
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   ؟یکن کاریچ ی خوا یم_

 خودمو آروم کنم. _

روحش    ین یو غمگ  یپاسخ پوالد که در اوج ناراحت  دنیبا شن   اریمه

 شده بود، باز هم بغض کرد.   انیب

   ام؟یمنم ب_

 ! شهیبشناستت؟ نه نم ی خوا یم_

 حالت بده مگه نه؟ _

 . دیاش کش یشان یبه پ  یزد و دست یتلخ لبخند

 یلیاز ماهور مراقبت کنم! مردم ما خ  دیبا  ی دونم چطور  ینم_

زنن. واقعا   یم   بیبه ماهور آس  ی جور   هیرحمن و هر دفعه    یب

 ... اریکم آوردم مه

پوالد قرار دارد.    ی شانه ها  ی رو  ین یحس کرد که بار سنگ   اریمه

 شد و زمزمه کرد:  رهیبه او خ  یبا ناراحت

 نشو!   ریباهاشون درگ ادیبسپارشون به خدا! ز_

 .  رمیگ  یتونم! دارم جنون م ینم_
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 شد.   رهیخ اریکرد و به چشمان مه یآرام ی  خنده

 کنم که ممکنه معاون مدرسه ات رو بکشم.   یاآلن حس م_

ز_ ماهور  آرامش  بق  ادیبه خاطر  زندگ  ریدرگ   هیبا  رو    تونی نشو! 

 پوالد!  دیخودتون سخت نکن  ی برا

کرد. پوالد در فکر   یعاقالنه صحبت م  اریوجود سن کمش بس  با

به همه حمله کند مسلما   یکه مثل خروس جنگ  نیفرو رفت. ا

آمد،   یم  ریکه از دستش    ی داد. تنها کار  یماهور را هم آزار م

دفاع کردن از خودش بود. اگر او گرگ   ی کردن ماهور برا  ی قو

کار    ن یدست از ا  همکرد، پوالد    یو از خودش مراقبت نم  شدینم

نم  شیها با  یبر  ماهور  خاطر    یم  ادی  د یداشت.  به  که  گرفت 

که   ی مظلوم و صبور نباشد و در برابر هر آزار  انگریتفاوتش با د

قلدر و محکم باشد تا تقاص آزار    شد،یمتحمل م  گرانیاز سمت د 

 .  ردیها را از آن ها پس بگ 

 .  رمیتونم آروم بگ  یبشه، م ی اگر ماهور قو_

  ؟یچ یعنی_

 زد و پاسخ داد: ی معنادار  شحندین
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درست کنم تا هر    یگرگ وحش  هیخوام از داداشت    یم  یعنی_

درست   دیپوالد جد  هیخوام    ی. مکرد رو پاره کنه  تشیکه اذ  یکس

 کنم! 

[۲۲.۰۲.۲۱ ۰۹:4۲ ] 
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  مان ی ا  ی در خانه اشان، به سمت خانه    اریشدن مه  ادهیاز پ  بعد

پارفت   که  داد  ماهور خبر  به  است.    نییو  منتظرش  ساختمان 

  ن یمضطرب و نگران سوار ماش   ی ماهور با چهره اکه    دی نکش  یطول

 گشت.  رهیشد و به صورت درهم و بدخلق پوالد خ

 ! ی کرد  رید_

 زدم.  یحرف م  اریبا مه _

 دونم، رکسانا بهم گفت.   یم_

 شد و زمزمه کرد:  رهیچشمان ماهور خ به

  ؟یچته؟ چرا مضطرب_
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مدرسه و معاونش را به پوالد گفته باشد،    ی   ه یقض  ار یکه مه  نیا  از

م  میب که  چرا  بزرگ  یداشت؛  شر  حتما  پوالد  راه   یدانست  به 

 خواهد انداخت. 

  د؟یزد یحرف م یدر مورد چ_

  م ی گرفت، ن  یرا روشن کرد و همانطور که دنده عقب م   نی ماش

 به ماهور انداخت.  ی نگاه

 !  یگفت   یبهم م دیکه تو با ی زیدر مورد همون چ_

چه    دیدانست که با  یباز کرد؛ اما نم  یگفتن حرف  ی را برا  دهانش

شد.    رهیهم فشرد و به شلوارش خ  ی را رو  شیپس لب ها  د؛یبگو

تمام    ار یمه ماهور  از  گرفتن  اجازه  بدون  بود  توانسته  چگونه 

 کند؟   ف یپوالد تعر  ی اتفاقات صبح را برا

در خ  نیماش  پوالد د  ی اصل  ابانیرا  با  و  درآورد    دنیبه حرکت 

پارک کوچک  یسکوت طوالن به سمت  نزد  یماهور،  در   یکیکه 

در حال غروب کردن    دیقرار داشت، راند. خورش  مانیا  ی خانه  

به خود گرفته بود؛ اما با وجود  ییبایز ی بود و آسمان رنگ نارنج

 .  دیرس  یبه نظر م ریدلگ رش،ینفس گ ییبایز

 م؟یر یخونه نم_
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که به    یپارک کوچک  ی را جلو  نی توجه به سوال ماهور ماش  یب

 رفت، نگه داشت و زمزمه کرد: یفرو م ی کیدر تار یآرام

 ! نیی پا ایب_

[۲۲.۰۲.۲۱ ۰۹:4۲ ] 

 4۲5_پارت#

 . شد   ادهیپ نی و به دنبال پوالد از ماش دیکش یق ینفس عم ماهور

کودک هم در   کی  یقرار داشت و حت  ی نیدر سکوت سنگ   پارک

 بود.   یپوالد عال ی برا نیکرد و ا ینم ی آن باز

زد انداخت و    یدر کنارش قدم م  یبه ماهور که به آرام  ینگاه

 گفت: 

  ؟ی چرا بهم نگفت_

از چه چ  یم را    یصحبت م  ی زیدانست  انکار کردن  کند؛ پس 

 کنار گذاشت و پاسخ داد:

 رفت.   ادمیکه  جور واجور افتاد ی اتفاقا نقدریا_

نبود که بهم چ  یعنی_ العمل من    ی زیباور کنم از ترس عکس 

    ؟ینگفت
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که دوست    دی فهم  ی م  دیخواست پوالد را ناراحت کند؛ اما با  ینم

 .  ندیرا بب یتقاص پس دادن کس یندارد بعد از هر اتفاق

کار_ از  بود. من  اونم  بد  ی چرا،  انجام  بعدش  ممکنه    ی م  ی که 

 ترسم.  

قابل کنترل است؛    ریو غ  ی عصب  یدانست که کم  یهم م  خودش

 ها واقعا حقشان بود که خانمان سوز شوند.   یاما بعض

دار _ برا  ی دوست  ها  ک،یکوچ  ی اتفاقا  ی که  راه   ی شر  بزرگ 

 نندازم؟ 

 پوالد نگاه کرد.   ی رخ گرفته  می به ن دیکرد و با ترد یمکث  ماهور

هم_ با  من  خاطر  به  ندارم  دوست  نگرانتم!  درگمن  .  یبش  ریه 

 پوالد!  میکن   یدوست دارم آروم زندگ

 ... نطوریکه ا_

ا  هیثان  چند ماهور  مقابل  بعد  و  کرد  به صورت    ستادیسکوت  و 

 شد.   رهیمظلوم و آرامش خ

 ماهور.  ی تا انتخاب دار دو_

 شد و گفت:  رهیتعجب به پوالد خ با
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  ه؟یمنظورت چ_

 من به انتخاب تو ربط داره.  ی که رفتار ها نهیمنظورم ا_

   ؟یچه انتخاب_

تحکم    پوالد نشانه  با  به  را  انگشتش  اخم  مقابل    کیعدد    ی و 

 ماهور گرفت و پاسخ داد:

ا  نهیگز  نیاول_ هم  نهیات  توسر  ی نجوریکه  و  خور   ی مظلوم 

 نه یکنه و گز  نیبهت توه  ی پدر و مادر  یهر ب  ی و اجازه بد  یبمون

 ..دوم. ی 

باز مانده    یب انگشت    ی توجه به صورت مبهوت و دهان  ماهور 

 چشمان ماهور باال آورد و ادامه داد: ی دومش را هم جلو

ا  ی   نهیگز_ قو  نهیدوم  بش  ی اونقدر  محکم  خ  یو  من    الم یکه 

 ی ریگ یکرد، مثل من حقتو م   ن یبهت توه  یراحت باشه اگر کس

 . یکن  یو سکوت نم

[۲۳.۰۲.۲۱ ۰۸:۳۳ ] 
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ثان  ماهور از چند  ب   هیبعد  بهت  بس  رونیاز  اما صورتش    ار یآمد؛ 

 .   دیرس  ی به نظر م نی شکسته و غمگ

  یم  بیعج زیچ هی یخود تو هم وقت یمن فرق دارم پوالد...حت_

 و ور رفتن باهاش برات جالبه!   یکن یبهش دقت م ین یب

ا  ی ها  اخم چرا  رفت.  هم  در  را    نیپوالد  برا  کیمسئله    یبار 

 غه یچه ص  گرید   نیکرد؟ ور رفتن با ماهور؟ ا  یتمام نم   شهیهم

 بود؟   ی ا

 ماهور!   یستی ن  ب ی! تو عجا یاحمق به خودت ب_

ماهور گذاشت و به چشمان اشکبارش   ی شانه ها  ی را رو  دستانش 

 شد.   رهیخ

بدن خاصت نبوده؛    اگر احسان اون کار رو باهات کرد، به خاطر_

که برات   یهر اتفاق  د ی...تو نباهی روان  ماریب   هیبلکه اون حرومزاده  

  ؟یفهم ی م  ،ی رو به بدنت ربط بد وفته یم

 شد و...  کیبودم که احسان بهم نزد بی اما من عج_
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  ض یافکار مر  دنیطاقت شن   گریخودش را کنترل کرد؛ اما د  یلیخ

  ان یدهانش گذاشت و از م  ی ماهور را نداشت؛ پس دستش را رو

 : دیچفت شده اش غر ی دندان ها

که احسان رو به سمت    ی...تنها علتفهیبچه باز کث   هی  وونیاون ح_

 ی کشوند، بچه بودنت بود و بعدش هم چون خوشکل بود  یتو م

 نشد.   التیخیب

سان  با بهت سکوت کرد. تنها جرمش کودک بودن بود؟ اح  ماهور

 برد؟  یاز آزار رساندن به کودکان و تجاوز به آن ها لذت م 

که   نهیهم  ی برا  به؛یو غر  بیکه بدن من عج  دهیاون فهم  یول_

 کنه.   یولم نم

زد   ی بلند  ادیماهور خسته شده بود، فر  ی ها  یکه از نفهم  پوالد

گذشتند توقف کنند    یکه از کنار پارک م  یکه باعث شد عابران

 .ندیرا در پارک جست و جو نما ادیو با بهت منشأ آن فر

  ه ی تو هم مثل من و بق  ؟یفهم  ی ! چرا نمیست ین  بیغر  بیتو عج_

 ...ی ا

بودند و آن ها را    ستادهیپارک ا  ی که رو به رو  ی بعد به دو زن  و

 کردند، اشاره کرد.    ینگاه م
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 کنن.   یگم نم دو تا فضول که گورشون رو نیمثل من...مثل ا_

پوالد شدند، چشمانشان را    فی اعصاب ضع   ی ها که متوجه    زن

 و با سرعت از پارک دور شدند.  دندیدزد

[۲۳.۰۲.۲۱ ۰۸:۳۳ ] 
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  یاش گذاشت و با التماس و اشک ها  ینیب  ی دستش را رو  ماهور

 شد.   رهی روان به پوالد خ

توجه همه رو به سمت خودمون   ی تو رو خدا ساکت باش، دار_

 !  یکن یجلب م

 ماهور...  شمیم یخب به درک! دارم روان_

 خودش زد.   ی  نهی به س یمحکم ی و ضربه  دیکش  یقیعم  نفس

به همه حمله م  ش یگاوم  هی من دارم مثل  _ کنم و    یرَم کرده 

 توئه. ی به خاطر افکار احمقانه  نایا ی همه 

  ان یو از م   دیصورتش کش  ی دستانش را رو  هیبا بغض و گر  ماهور

 : دیانگشتانش نال

 بودم...    ومدهین  تیمنه؛ اگر من تو زندگ ریهمش تقص_
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مکان   نیرا در ا  فشیتوانست تکل  یتحمل نداشت. نم  گرید   پوالد

ماهور روشن کند؛ پس دستانش را مشت کرد تا خودش  شلوغ با  

  ی به شانه    ینسبتا محکم  ی آرام کند و سپس ضربه    یرا کم

 هل داد.   نیماهور زد و او را به سمت ماش 

 تونم حرف بزنم.   ینم نجایکله پوک نکبت، ا نی گمشو تو ماش_

  ی که از قبل هم ناراحت تر بود، با بغض عقب رفت و شاک  ماهور

بلند    یرا کم  شیقابل تحمل پوالد صدا  ریتند و غ  ی از رفتار ها

 کرد.

  ی بزنم، م  یحرف  گهی. دوست ندارم دام یخوام که ب  ینم  ام،ینم_

  ؟یفهم

 ستادهینفر در اطرافشان ا  نیبه اطراف انداخت. چند  ینگاه  پوالد

 ی کردند. بعد از حرف ماهور متوجه    یا مبودند و آن ها را تماش

 ی اش شد. مطمئن بود که آن ها فکر م  یپسر با گوش  کیتماس  

و آزار رساندن به ماهور را دارد و اکنون   دن یکنند پوالد قصد دزد

 هستند.   س یدر حال تماس گرفتن با پل

دندوناتونو تو دهنتون    نجا یتا هم  د یچه مرگتونه؟ گورتونو گم کن _

  خورد نکردم.
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کارش شده بود، به پوالد که به سمت    ی که تازه متوجه    ماهور

 شد و گفت:  کیرفت نزد یچند پسر مقابلش م

 . میبر  ایگه خوردم پوالد، تو رو خدا ب_

  ی ک یکه  یحرف ها شده بود و با حرف نیتر از ا ی پوالد عصبان اما

تر و بزرگ   بی از پسر ها خطاب به ماهور گفت، آتش درونش مه

 تر شد و ماهور را کنار زد تا فک آن پسر خورد کند.  

پل   یم  تتیاذ_ به    ی   قه یتا چند دق  س یکنه داداش؟ زنگ زدم 

 .  ادیم گهید

رفت و خودش را بابت کار اشتباهش    ی با ترس به دنبالش م  ماهور

با او نداشت؛ پس علت آن   ی کرد. آخر پوالد که کار   یلعنت م

 ک ی اش چه بود. پوالد مشتش را بلند کرد و به پسر نزد  ی لجباز

 شد.  

 جا*کش حروم لقمه؟!  یگی م یچ ؟یتو ال*ش یگ یم یچ_

برا  پسر گارد   ی ها  بود،  پوالد  مخاطب  که  دوستشان  از  دفاع 

به    هیدر حال جان دادن بود؛ پس با گر  یگرفتند. ماهور از نگران

قدم با آن   کی و دستش را دور شکم پوالد که تنها    دیسمتش دو

 پسر ها فاصله داشت، حلقه کرد.  
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ن_ نرو! تو رو جون  ب  کان یمرگ من  ب  میبر  اینرو!    ای خونه پوالد، 

 خونه.  میبر

[۲4.۰۲.۲۱ ۰۸:۲۳ ] 
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تر از قبل   یداد و پوالد را عصب  یرا قسم م  کانیخودش و ن جان

 کرد؛ اما به هر حال توانست او را از حرکت باز دارد.   یم

 : دیو به سمتش چرخ  دیکش  رونیبازوان ماهور ب  انیرا از م  خودش

 نکردم.   یتا دوباره قاط ن یبرو تو ماش_

  ن یتکان داد و به سمت ماش   د ییتأ  ی سرش را به نشانه    ماهور

ا خصمانه  نگاه  از  بعد  هم  پوالد  ها   ی رفت.  پسر  سمت  به  که 

  ن ی که او سوار ماش   ی انداخت، پشت سر ماهور حرکت کرد و تا وقت

 برنداشت.  شیشد، چشم از قدم ها

که    ین یسنگ   و خودش هم سوار شد. سکوت  دیکش یق یعم  نفس 

  ی نشکستند و حت  ریبود را در تمام طول مس  انیدر جر  نشانیب

 کلمه هم با هم صحبت نکردند.   کی
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در آن مشخص بود به    هیکه هنوز هم آثار گر  یبا چشمان   ماهور

 کرد.   یپوالد فکر م ی شده بود و به حرف ها  رهیخ ابانیخ

بود؟ نکند حق با پوالد باشد   یروان   ماریب  ک یواقعا احسان    یعنی

و ماهور تمام عمرش را اشتباه کرده باشد. نکند افکارش درباره 

 بودنش اشتباه باشد.   بیو غر بیعج ی 

آن    دنیدستش را در دهانش فرو کرد و شروع به جو  ی ها  ناخن

پوالد   یزندگ  دی زد؟ شا  یم   بیها نمود. او واقعا داشت به پوالد آس

 ت، مگر نه؟    گذش یبدون او راحت تر م

 ناخن هات رو نجو! _

و توجه    دیچی پ   ن یماش  ی پوالد در فضا  ی آرام و گرفته    ی نجوا

 ماهور را به سمت خودش جلب کرد. 

به آن ها که هنوز    یو نگاه   دیکش  رونیرا از دهانش ب   شیها  ناخن

 مرطوب بودند، انداخت. 

 کنم، مگه نه؟  یم تتیمن دارم اذ_

 .   م یکن یصحبت م  میدیرس  یحرف نزن، وقت نجایا_
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 یشد. پوالد حت  رهیخ  نیاز ماش  رونیسرخورده و آرام به ب  ماهور

 را هم بشنود؟  شیدوست نداشت که صدا

 ک یستریه  یتصور تمام شدن رابطه اشان بغض کرد و با حالت   از

 وار انگشتانش را تکان داد.  

در آغوش نکشد؛ گرفت تا او را    یخود را م  ی جلو  یبه سخت  پوالد

  چیبه مقصد ه  دنیکه بود موفق شد و تا رس  ی بیاما به هر ترت

 با ماهور نزد.  یحرف

 اده یآن پ  ی که جلو  یکیبا تعجب به ساختمان بزرگ و ش  ماهور

 کجا بود؟   گرید نجایکرد. ا یشده بودند، نگاه م

 ی خارج شد. در تمام مدت به قدم ها  نی سر پوالد از ماش  پشت

از جمله خسته شدن   ی اد یز  ی ها  هیکرد و فرض یخودش نگاه م

 یرابطه و ترک کردن خودش را در ذهنش پرورش م  نیپوالد از ا

خوددرگ آنقدر  شد  ی ریداد.  نفهم  دیاش  که  وارد   ی ک  دی بود 

 ی مقابلش شد. بو  یوارد واحد بزرگ و خال  یآسانسور شد و ک

  یخانه پخش شده بود و نشان م  ی در تمام فضا  یو تازگ  یینو

 نداشته است.   یبوده و هنوز مهمان  یخانه تا کنون خال  نیداد که ا

 کجاست؟  نجایا_
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 انداخت.  نیزم ی و رو دی کش رونیکتش را از تنش ب  پوالد

.  کرده بودم و حاال ساخته شده   دیخر  شی آپارتمان که قبال پ  هی_

 قشنگه؟

[۲4.۰۲.۲۱ ۰۸:۲۳ ] 
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پنجره   ی به آشپزخانه    ماهور نگاه کرد.  بزرگش  مدرن و سالن 

شب را به   کیدر سالن وجود داشت که آسمان تار  یبزرگ  ی ها

 گذاشت.   یم شینما

 آره قشنگه.  _

خ_ ول  یلیهنوز  داره؛  مشهی م  یخوب  ی خونه    یکار  خوام   ی. 

 هم راحت بشه.   ی خانم محمد الیتا خ کانیبزنمش به نام ن

بود، سرش   ششانیپ   قهیچند دق  یدعوا  ریکه هنوز تحت تأث  ماهور

 را تکان داد و زمزمه کرد: 

 خوبه.  _

 افتاده بود، اشاره کرد و گفت:  نیزم ی به کتش که رو پوالد

 .  ی شیم ضی مر فن،یکث کایسرام نجا،یا نیبش_
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 به کت پوالد نگاه کرد و گفت:  دیبا ترد ماهور

  ؟یپس تو چ_

   ؟ینگران من_

 نکن...  تمیاذ_

  ش یبه ران ها  ی کت نشست. ضربه ا  ی زد و رو  ی شخندین  پوالد

 شد.   رهیماهور خ زانیزد و به چشمان گر

 .  نی بش نجایا ایب_

ماهور نشست.    ی لب ها  ی گلبرگ گل رو  کی  یبه آرام   ی لبخند

نشستن وجود   ی پر و مردانه برا  ی راحت تر از آن ران ها  ییچه جا

 داشت؟

در آرام کردن خود داشت و اکنون   یمدت سع  نی در تمام ا  پوالد

 که موفق شده است.    دیلبخند آرام ماهور فهم دنیبا د

پوالد نشست و به چشمان قرمز شده اش   ی پا ها  ی رو  یآرام  به

 شد.   رهیخ

  م؟یبزنحاال حرف _

 تو اول بگو!  _
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 من... _

  ه یو بعد از چند ثان  د یخشک شده اش کش  ی لب ها  ی را رو  زبانش 

 ادامه داد:

وقت_ پ  یاز  اومدم  من  داره.   یمشکل   هیهمش    شت، یکه  وجود 

 .  کنه  یم تیمن داره همه رو اذ بی عج یزندگ

شروع به باز کردن سفره    ی گرفته ا  ی شد و با صدا  نی سنگ  بغضش

 که عاشقش بود، کرد.  ی مرد ی دلش برا ی 

قطع رابطه کرده. تو به خاطر من   مییمامانم به خاطر من با دا_

مدرسه   ی هم داره تو  اری مه  ی. حت ی کن  یبا همه بحث م  ی دار

 .  شهیم تیاش اذ 

قطره اشک   کیزد که باعث شد    یو پلک  دیاش را باال کش  ین یب

و با سرعت   وفتدیگونه اش ب  ی بلند و روشنش رو   ی مژه ها  ی از رو 

 به سمت چانه اش حرکت کند.  

ن   یم_ اذ  کانیترسم  من  خاطر  به  بعدا  همه    تیهم   ی بشه! 

 مگه نه؟  دم،یرو دارم آزار م انمیاطراف
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چانه اش   ی که اکنون رو  یاشک  ی قطره    ی انگشتش را رو  پوالد

 .  دیبوس یرا به آرام یسی آن خ قرار داشت، گذاشت و بعد

  ه ی  یحت  اریفقط نگران تو هستن ماهور. مه  انتیاطراف  ی همه  _

بلکه به خاطر    شه؛ ینم  تیذره هم به خاطر اون چرت و پرتا اذ

حال االن تو هست که ناراحته. مامانت با داشتن تو خوش حاله  

رو بدون تو تصور    میلحظه از زندگ  هیتونم    ینم  یو منم که حت

  ی م  م،یندار  ازیکس ن   چیه که به    می بزرگ  ی خانواده    هیکنم. ما  

 خوام.  یرو ازت م ی زیچ هیمن فقط   ؟یفهم

به    ماهور با کف هر دو دستش پاک کرد و  رطوبت صورتش را 

 پوالد چشم دوخت.  

  ؟یچ_

دار _ بش  ی اگر دوست  آروم  با کس   میهممون  نکن  یو    م،ی بحث 

  ن ی کس حق نداره به تو توه  چی که ه  یفهمب  دی. با یبش  ی قو  دیبا

 ؟یفهم یرو سرش م یخشتکشو بکش دیکنه. با

 زد و ادامه داد:  ی مردانه ا لبخند

  ی که گه خور  ییدر برابر کسا  یتو بغل من گنجشک باش؛ ول_

 !  یکنن، عقاب باش!  بکش تا کشته نش یم
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   ستم؟ین  بیواقعا من عج یعنی_

ن_ که من دارم. تو ستون    یهست  ی زیچ  نیزتر یتو عز  ،یستینه 

  ا ی. اگر تو  میداد  لیکه ما با هم تشک  یهست  ی د یجد  ی خانواده  

تونه    یوقت نم  چیو ه   شهیم  فی هم ضع  کانین   م،ی باش  فیمن ضع

 پسر بلندپرواز و با اعتماد به نفس باشه.  هی

[۲4.۰۲.۲۱ ۰۸:۲۳ ] 
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 به ماهور زد.  یافتخار به خودش اشاره کرد و چشمک با

  م یکن   ت یترب  ری خوام ش  یم  ؟یفهم   ی کوه باشه، م  دیپسر من با_

 کفتار ترسو.   هینه 

زده و بغض دار ماهور، دستش را باال آورد    جانیبه لبخند ه   رهیخ

 روشن و خوش حالت گنجشکش را لمس کرد. ی و موها

قو_ تو  ن  ،یبش  ی اگر  الزم  که    ستی منم  باشم  نگران   ه یهمش 

 ینجوری. اینگفت   یچیکرده و تو ه  تتیاذ  یتخم حروم  هیموقع  

  ی کن   یباهات جر و بحث کرد، کونشو پاره م  یکیمطمئنم که اگر  

 تا بهت افتخار کنم.  یکن  یم فیمن تعر ی و بعد هم برا
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پوالد عمل کند   ی خواست که مثل گفته ها  یواقعا دلش م  ماهور

د ب  گریو  برابر  نم   یحتراما  یدر  که  او  اما  نکند؛  سکوت    ی ها 

  ف یتوانست همچون پوالد محکم و با اعتماد به نفس باشد. او ضع

 بود!  

 ..! من. ستم یاما من مثل تو محکم ن _

 حرفش را قطع کرد و گفت:  پوالد

بودم؟ من بچه بودم    ی نجوریکه من از همون اول ا  ی فکر کرد_

گرگ باشم    دیگرفتم که با  ادینداشتم؛ اما    یپشت و پناه  چیو ه

 اد یکه    ی کنم. تو هم مجبور  یلجن زندگ   ی ایدن  نیتا بتونم تو ا

کس  ی ریبگ هر  جون  به  من  اذ  یوگرنه  رو  تو  کنه    یم  تیکه 

 .  ستمین هی قضساقطش نکنم، ول کن  یو تا از هست وفتمیم

 : دی زد و پرس یلبخند متعجب ماهور

   ؟یکن یم دمیتهد ی دار _

هم  آره،_ ند  نیاگر  قول  بهم  م  ،ی االن  جلو  یفردا صبح    یرم 

ا  اری مه  ی مدرسه   م  نقدریو  رو  اشون  مدرسه  که    یمعاون  زنم 

  مت یاالن تصم  نی انگشتاش رو هم نتونه تکون بده؛ پس هم  یحت

 .  ریرو بگ
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 هم جز قول دادن دارم؟  ی چاره ا_

 زد و پاسخ داد: ییبایلبخند ز پوالد

 نه!  _

 ...  دینرس  یاگر هم زورم به کس. دم یباشه، قول م _

 ماهور را ادامه داد.  ی کرد و جمله  یآرام ی خنده  پوالد

هم نگران نباش؛ چون    د یزورت برسه؛ اما اگر نرس  دیاول که با_

تا حاال د  ی مرد  نیتر  یو وحش  نیتر  یروان با    ی دیکه    ه یفقط 

کنه؛ پس بدون که پشتت    یم  سیاشاره از تو دهن همه رو سرو

 رو انجام بده.    ی که دوست دار ی و راحت هر کار سادهیکوه وا هی

پس با قدرت جسم   د؛یبلند ماهور روحش را جال بخش  ی   خنده

اش چسباند و محکم به خود فشرد.   نهیس  ی را به قفسه    فشیظر

خوش حال  اریهم بس دینپرس ی احسان سوال ی که درباره   نیاز ا 

آشکار کردن انتقامش از   ی برا  ینون زمان مناسبچرا که اک  بود؛

 احسان نبود.

[۲5.۰۲.۲۱ ۰۹:۳5 ] 
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که امروز   نی. با ادیرا با آب پر کرد و به صورتش پاش   شیها  دست

باز هم نم  لیشرکت تعط توانست بخوابد و همه اش    یبود؛ اما 

 بود.  مانیا ریتقص

  ت یبه خاطر قبول کردن مسئول نهیبه خودش در آ  ی غره ا چشم

 خارج شد.   یبهداشت سی رفت و از سرو  مانیمراقبت از ا

چند    نیگذشت. در ا  یم  مانی ا   یهفته از ماندنش در خانه    کی

روز تمام وقتشان را به بحث کردن و کلکل نمودن گذرانده و شب  

اق رفتند. در راه ات  یبه خواب م  یطوالن  ی ها خسته از بحث ها

که تا کنون بر سرشان دعوا کرده بودند،    ییاز موضوع ها  مانیا

 به تأسف تکان داد.  نخودشا  ی خنده اش گرفت و سرش را برا

فرو رفته    یقی همچنان در خواب عم  مانیصبح بود و ا  ۸  ساعت

 ی هشدار  چیپس بدون ه  د؛یرس  یبه نظر م  یکاف  گریبود؛ اما د

 در اتاقش را باز کرد و وارد شد. 

با لباس    شهیندارد و هم   دنیدانست که عادت به برهنه خواب  یم

 ی و ضربه    دیسرش کش   ی رود؛ پس پتو را از رو  یبه خواب م

 به گونه اش زد.   یمحکم

 زود باش!   نم،یبلند شو بب _
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شد. چند   رهیبا سرعت چشمانش را باز کرد و به رکسانا خ مانیا

در سکوت و بهت به اطرافش    یناگهان   ی آن ضربه    ریأثتحت ت  هیثان

 در هم از جا برخاست.  ی نگاه کرد و بعد با اخم ها

 نکن؟!   داریاز خواب ب ی نجوریچه مرگته؟ مگه نگفتم منو ا_

بابا  رکسانا   ی گوشه    یمبل راحت  ی زمزمه کرد و بعد رو  یی برو 

 . نشست مانی اتاق ا

 کمکشون.  میبر دیدارن، با یاسباب کش نایامروز ماهور ا_

به صورت شاداب رکسانا نگاه کرد   یپف کرده و شاک  ی چشم ها  با

 گچ گرفته اش اشاره کرد.  ی و بعد به پا

تونم بکنم؟ کله ات با گه سگ پر    ی م  یوضع چه کمک  نیبا ا_

 شده؟  

بد دهن   رکسانا به  او   ی ا  رهینگاه خ   مان،یا  یخونسرد نسبت  به 

 انداخت و زمزمه کرد:

 کن!  یذرخواهع_

 با دهانش درآورد.  یزشت ی زد و صدا ی پوزخند مانیا

 ؟ یخوا  یهم م یبه صورتم، عذرخواه ی زد یکف گرگ_
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 زد و از جا برخاست.   ی لبخند رکسانا

بسته نان لواش   کیبه آشپزخانه رفت و    مانیا  ی   ره ینگاه خ  ریز

کنارش    زیم  ی برد و رو  مانیآب به اتاق ا  شهیش   کیزده و    خی

 گذاشت. 

 هم داره؟  ییاتاقت دستشو_

تکان   دییتأ ی با تعجب به او نگاه کرد و سرش را به نشانه  مان یا

 داد.  

   ؟یگ یم یآره داره، واسه چ_

انداخت و بعد به سمت در اتاق   مانینگاه آخر را هم به ا  رکسانا

 رفت.  

اتاقت   ی که من برگردم خونه تو  یتا وقت  اد،یبه خاطر زر زدن ز_

  ی برگردم زنده م  یپس تا وقت   ؛ی . غذا و آب هم داریشیحبس م 

 .  یمون
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از اتاق خارج   اندازدیب  مانیبه سمت ا  یکه نگاه   نیبعد بدون ا  و

 قفل کرد.   دی شد و در را با کل

شد و    رهیخ  شی چند لحظه همچون مجسمه به رو به رو  مانیا

  شد یرفتار رکسانا را درک کند؛ اما واقعا باورش نم نیکرد ا یسع

ا  در  و    نیکه  رفت  در  سمت  به  پس  است؛  شده  حبس  اتاق 

  اد یفر   در قفل بود و داد و  یتا آن را باز کند؛ ول  دی را کش  رهیدستگ

 ی به در زد و وقت  کمنبرد. چند لگد مح  شیاز پ  ی هم کار  شیها

که در    دیفهم  د، یآپارتمان را شن  ی بسته شدن در ورود  ی صدا

هم ندارد؛ چرا که رکسانا   یراه فرار  چیشده و ه  یاتاق زندان  نیا

 از خانه خارج شده بود. 

 کی  نی. در ادیتختش نشست و به حال و روز خودش خند  ی رو

مورد   یب  ی نکرده بود و تمام وقتش را با بحث ها  ی کار  چیهفته ه 

شروع کند و از عشقش   دیدانست از کجا با  یبود. نمتلف کرده  

اما به خودش قول داد که حتما امشب حرف   د؛ یبه رکسانا بگو

بر پا شده بود    انشانیکه م  یجنگ  دانیم  نیدلش را به او بزند و ا

دانست عشقش به    یجاودان نگه دارد؛ چرا که م  شهیهم  ی را برا
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  شان یابراز عالقه ها  ینخواهد بود و حت  کیگاه رمانت   چیرکسانا ه

 هم با کلکل و بحث کردن همراه خواهد شد. 

[۲۸.۰۲.۲۱ ۰۹:4۳ ] 
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باعث خنده    نی ها افتاده بود و ا  کیبه جان سرام  یهم با ط   باز

 . شدیپوالد م ی 

 خودتو!  یکشت_

 پوالد گفت:  یتوجه به شوخ یبه اتاق ها انداخت و ب ی نگاه

   ست؟ین فی کث ییجا گهید_

ها رو    لهیوس  ی استراحت کن تا وقت  کمی!  ی دینه همه جا رو ساب_

 .  یکه کمک کن یآوردن، جون داشته باش

 داد.    هیتک واریرا به د یکرد و ط یرامآ  ی خنده  ماهور

ند  ن یا  ی چه طور_ کنار خونتون  رو  فکر    دهیخونه  اصال  بودم؟ 

  دا یکوچه پ  نیا  ی هم تو  یکیکوچ  ی جا  نیهمچ  هیکردم که    ینم

 .  بشه

 به سالن نسبتا بزرگ خانه انداخت و زمزمه کرد: ینگاه پوالد
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رو    کیدر کوچ  نیبزرگ بوده و ا  ی ها  الی چون حواست به اون و_

 خونه...  نی. ای دیند

  ه یو بعد از چند ثان   د یدهانش کش  ی را به درون حفره    ش یها  لب

 گذشته بود، ادامه داد: مانیخاطراتش با ا ی ادآوریبه  شیکه برا

با ارزش نبود.   نقدریا  م،یکه ما اجاره اش کرد  یخونه وقت  نیا_

  ی آنچنان  متیو ق   شدیشهر محسوب م  نییمنطقه پا  نیاون زمان ا

با ارزش بود. بعد از چند سال کم    مان یمن و ا  ی نداشت؛ اما برا

  ن یا  یوام و هزار تا قرض و بدبخت  یو با کل  میکم پول جمع کرد

 . مید یجا رو خر

لطف بزرگ خدا در حقشان زد و ادامه    ی ادآور ی با    یآرام  لبخند

 داد: 

  هی  میکه تونست  میو پول جمع کرد  میکار کرد  نقدریا  ییدو تا _

  متش یاز شهر بود و ق  رونیهم ب  نی. اون زممیهم بخر  نیزم  کهیت

  رمون یپول گ   یکه هر چ  می ما ذوق داشت  یبود؛ ول  نییپا  یلیخ

 شه؛یارزش م  یمدت ب  هی چون پول بعد از    ه؛یسرما  میرو بکن  ادیم

 کنه.  یمن انت یوقت به آدم خ چیمِلک ه یول

[۲۸.۰۲.۲۱ ۰۹:4۳ ] 
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نابغه   کیمرد    نیداد. ا   یگوش م  شیبا دقت به حرف ها  ماهور

استفاده کند و راز  اتشیبود و دوست داشت از تجرب ی اقتصاد ی 

 همه ثروت را بفهمد.   نیجمع کردن ا

ارزش به   یب  نیهمون زم  میدی و د   میروز به خودمون اومد  هی_

شده به    لیبزرگ که کنارش زدن، تبد  ی مجتمع تجار  هیخاطر  

نکردی متیق  نیزم  هی با پولش  مشیو فروخت  می. وقت رو تلف   .

 .  می و کم کم شرکت رو هم راه انداخت میتجارت کرد 

 و ادامه داد:   دی رنگ خانه کوب  دی سف  ی ها  واریکف دستش را به د 

که جدا   م یگرفت  می اما تصم  م؛ ینگه داشت   ی ادگاریخونه رو    نیا_

 ی کنار  ی اون آپارتمان و منم خونه    ی رفت تو  مانی. امی کن  یزندگ

  م یخونه رو بکوب   نی. هر چقدر هم بهمون گفتن که ادمیرو خر

. خدا رو شکر میقبول نکرد  م،یآپارتمان لوکس بساز  هیو    نیزم

 ! مینکرد ی که کار

 آخرش زد و گفت:  ی به جمله  ی لبخند ماهور

 .  ستمیهم ن   ناینگران مامان ا گهید  ی نجوریا_
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 .  میمون   یهم م  شیآره، همه پ_

 به ساعتش انداخت و زمزمه کرد: یبعد نگاه و

 اومده باشن.   دینکردن؟ تا اآلن که با رید_

 تیحساسه. حتما موقع بار زدن حساس  لشیرو وسا  یلیمامان خ_

 . به خرج داده و معطلشون کرده

ماش  ی موقع صدا  همان به  نیبوق  از  دیگوش رس  باربر  . هر دو 

 گذشتند و در را باز کردند.   اطیح

از آن ها را به   یکیبود که دو اتاق خواب داشت.    یبزرگ  ی   خانه

ماهرخ    ی تخت هم برا  کیداده بودند؛ اما    اریرا به مه   ی گریآسا و د

داشت    یو مرتب  ز یتم  ی تا در اتاق آسا بگذراند. آشپزخانه    دندیخر

بزرگ بود و دو    اطش یجا گرفته بود. ح  ییرایکه کنار سالن پذ

و درخت   اهیاز گ  ی اثر  چیاما ه  داشت؛باغچه در دو طرفش وجود  

چهارفصل   ی مو یدر آن نبود که البته پوالد ماهرخ را با چند نهال ل

 ی کرد. وقت  زی مورد عالقه اش سوپرا   ی از گل ها  یو نارنج و انواع

  ی رونده    ی ن خانه به آن جا آمد و بوته هاکرد  ز یتم  ی ماهرخ برا

نهال ها را د  ،ی گل کاغذ شد که    الآنقدر خوشح  د،یگل رز و 

پوالد زد و قلبش را با محبت مادرانه    ی به گونه    یمحکم  ی بوسه  
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برا  نیاش گرم کرد. هم بود و    یکردن پوالد کاف  ریجوگ  ی کار 

  ی را هم با گلدان ها  اطیح  ی ها  وارید  ی باعث شد که روز بعد حت

بکارد. با    یرنگ رنگ  ی ها  یپر کند و در آن ها شمعدان  ی وار ید

که در گلدان هستند را هم از   ییها  گلکه ماهرخ گفته بود    نیا

جنگل   کیبه    لیآورد، اما پوالد خانه را تبد  یم  نجایآن خانه به ا

سالن خانه را هم با    یباغبان حت  کینظر    ریکوچک کرده بود و ز

 ن ی. بعد از انجام تمام امناسب پر کرده بود  یآپارتمان  ی گل ها

نشستن لب    اتشکر ماهرخ مانده بود و ب   ی کار ها منتظر بوسه  

زده   یگونه اش، بغض کرده و لبخند آرام  یرو  یماهرخ برا  ی ها

هم   او  اکنون  ماهرخ   کیبود.  همچون  مهربان  و  اسطوره  مادر 

 .داشت

[۰۱.۰۳.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 

 4۳5_پارت#

 ی رو  ی بود و بعد از خواندن نوشته    ستادهیدر خانه ا  ی جلو  ماهرخ

از درون   لیکردن وسا  یخال  ی که برا  ی از کارتون ها، مردان  کیهر  

به سمت جا  نی ماش را  بودند  رو  ییمسئول شده  کارتون    ی که 

 کرد.   یم تینوشته شده بود، هدا
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ماهور  ینگاه  ی باربر  ن ی ماش  ی   راننده را   یکه کارتون سبک  به 

م  ی رو حمل  عرق    یدستانش  که  همانطور  و  انداخت  کرد، 

 کرد، گفت:  یپاک م یقرمز رنگ ی صورتش را با پارچه 

 ! ا یحساب کن دیکارگر ها رو هم با نیجناب؟ پول ا_

بودند،    لیکه در حال جا به جا کردن وسا  ی به چند مرد  ماهور

رهن خانه   ی کرده بود را برا  رهیکه ذخ  یانداخت. تمام پول  ینگاه

 بود.  ختهیر مانیبه حساب ا

که    یروز تا زمان  ۱۰نمانده بود و هنوز    یباق   شی برا  ی ادیز  پول

پوالد حقوق م از  باق  ی دوباره  با  یگرفت،  بود؛ پس  در   دیمانده 

مانده بود، حواسش را جمع   یباق  شیکه برا  یخرج کردن پول کم

 کرد.   یم

  شه؟یچقدر م_

 پاسخ داد:  یوصلگ ح ی با ب مرد

 چند بهتون گفتن؟   د؟یدیمگه از شرکت نپرس_

  ی در حسابش باق  ی ادیدانست ماهور اکنون پول ز  ی که م  پوالد

 نمانده است، به سمت آن ها رفت.  



~ 1183 ~ 
 

 .  می کن  یم ی. خودمون خالمی کارگر الزم ندار_

کرد، با تعجب به    ی که داشت در ذهنش حساب و کتاب م  ماهور

 شد و زمزمه کرد:  رهیپوالد خ

 خودمون دو تا؟    ؟ی چطور_

 زد.  ی شخندیخودش کرد و ن ی به خانه  ی اشاره ا پوالد

 هم هستن.   هیبهمن و بق _

 پوالد زد.   ی به بازو یآرام ی و ضربه  دیبا بهت خند ماهور

کار   ی خوا یداره آخه؟ چرا از اونا م یها چه ربط چارهیبه اون ب_

  ؟یبکش

 ! گمی چون من م_

از نگهبانان    ی اد یبعد بهمن و محسن و تعداد ز  ی   قهیچند دق  و

 ماهور آمدند.  ی کمک به خانه  ی منزل پوالد برا

 ی زیبر طبق برنامه ر  زیکردند تا همه چ  یم  ی با هم همکار  همه

 برود.  شی ماهرخ پ قیدق
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اما   اریمه  یحت  پوالد بود؛  نموده  به کمک کردن  را هم مجبور 

 ی سبک و کوچک سهم ماهور بود تا به قلبش فشار  ی کارتون ها

 وارد نشود. 

[۰۲.۰۳.۲۱ ۰۷:5۷ ] 

 4۳۶_پارت#

کردند، نوبت به    ادهیپ  ی باربر  نیاسباب را از ماش  ی همه    یوقت

 .  د یدر خانه رس لیوسا دنیچ

قرار داشت و نام اتاق   اریکه درون اتاق مه   ییبه کارتون ها  ماهرخ

 آن ها نوشته شده بود، اشاره کرد و گفت:  ی بر رو  اریمه

جا ها   ی  هیتو خودت اتاقت رو مرتب کن تا ما هم به بق  ار؟یمه_

 .  م یبرس

زد و پشت سر ماهرخ به    ی شخندین  اریمه  یبه صورت شاک  پوالد

خانواده   افتاد.  ه  ی راه  برامهربان  ها   ی م  آن  به  کردن  کمک 

از    ار یسامان و سام  ی و حت  وستندیپ به عمه   ی ار یهم  رساندن 

 اشان عقب نماندند.  
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ظروف و    دمانیخانه توسط مرد ها و چ  نیبزرگ و سنگ   لیوسا

 . شدیاسباب خانه توسط خانم ها انجام م

آنقدر کار کرده بودند که بعد از تمام شدن کار ها در ساعت    همه

 نیافتاده بودند. با ا  نیزم  ی رو  جانی جسد ب  کیشب، همچون    ۸

خواستند    یوجود ماهرخ و مهربان همچنان در تالطم بودند و م

  یکاف  ییجماعت خسته غذا درست کنند؛ اما مواد غذا  نیا  ی برا

 در خانه نداشتند. 

شانه   ی مبل نشسته و سرش را رو  ی د که روبه سمت پوال   ماهرخ

در    کانین  اریماهور گذاشته بود، رفت و به چشمان باز و هوش  ی 

 زد. ی آغوش ماهور لبخند

  ؟یپوالد؟ خواب_

 شد.   رهیبه ماهرخ خ ی را باز کرد و با خستگ چشمانش

 شده؟  ی زی. چدارمی نه ب_

 تا شام درست کنم؟   ی کن دی خر کمی ی ریم_

اما امشب به خاله سودابه گفتم غذا    کنم؛یرو فردا برات م  دیخر_

 . میخور یما م ی خونه   میریدرست کنه برامون. م
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  ی م ین یزم بی س لویتو زحمت؟ دو ک یچرا بنده خدا رو انداخت_

 کردم.    یخودم غذا درست م یگرفت

بود، جو  گونه اش نشانده    ی که ماهرخ به رو  ی از آن بوسه ا   بعد

  یناگهان  ی که بوسه    ی شده بود؛ به طور  یمیصم  اریبس  انشانیم

 قابل باور نبود.  ریو غ بی ماهرخ عج  ی پوالد به گونه 

 امروز! ی خسته شد_ 

  ی به مرد مقابلش که همچون کودکان به نظر م  ی لبخند  ماهرخ

 .  زد و به سمت مهربان رفت  د،یرس

 تنبل! _

[۰۲.۰۳.۲۱ ۲۲:۳۰ ] 

 4۳۷_پارت#

خانه    ی برا  همه به  خورشت    ی شام  به  رکسانا  رفتند.  پوالد 

خ  بو  و  رنگ  خوش  ا  ره یبادمجان  ا  مانیشد.  و  بود   ن یگرسنه 

  مان یکه از کارش پش  نیکرد. با ا  یموضوع اعصابش را خورد م

زنش معشوقه اش او را سر  یگرسنگ  ی نبود؛ اما قلب عاشقش برا

 کرد.  یم
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  ز، یرا هم نخورد و بعد از جمع شدن م  شیلقمه از غذا  کی  یحت

آن    ی را با برنج پر کرد و چند مالقه خورشت هم رو  ی ظرف بزرگ

ن   ختیر رکسانا    ی ها  ی به نگران  ی شخندیتا به خانه ببرد. پوالد 

به خانه    مانیا  ی برا را  او  از محسن خواست که   مان یا  ی زد و 

 برساند.  

به   دیاپن گذاشت و با ترد ی ظرف غذا را رو  د،یبه خانه رس   یوقت

 یرا در قفل چرخاند و در را به آرام دیرفت. کل مان یسمت اتاق ا

در   مانی اما ا  ند؛ی بب  یو عصب  شانیباز کرد. انتظار داشت او را پر

حضور رکسانا در اتاق    یو متوجه  فرو رفته بود    یقیخواب عم

 .  شدینم

ا  ی رو  شیموها به    ی صورتش پخش شده و حالت مظلومانه  را 

 . بود  دهیچهره اش بخش

.  دیکش  شیموها  ی لبخند و حسرت جلو رفت و دستش را رو  با

 مرد مال خودش شود؟  نیکه ا دیرس یم ی روز یعنی

و بعد به    دیاش کش  یشان یمو ها به سمت پ  ی را از رو   دستش

 یمکث کرد و وقت  یاش حرکتش داد. کم  ینیب  ی تا رو   یآرام
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ا  الشیخ بودن  رو  مانیاز خواب  را  انگشتش  لب    ی راحت شد، 

 آن ها را نوازش داد.   یگذاشت و به آرام شیها

شده بود، با حس کردن  داریاش ب ی شانیکه بعد از لمس پ مانیا

کرد و دست  چشمانش را باز  ش،یلب ها ی انگشتان رکسانا بر رو

 مبهوت را در مشتش گرفت.   ی رکسانا

  مان یکه در چشمان ا   ی قدرت سخن گفتن نداشتند. برق  کی  چیه

آنقدر خ بود  نظر م  رهینشسته  به  به    د یرس  یکننده  که رکسانا 

مسخ شده به چشمانش نگاه    مان،یشدن ا  داریبابت ب  ینگران  ی جا

در    یم که  ا  کیکرد  سمت  به  در   دهیکش  مانیلحظه  و  شد 

 آغوشش قرار گرفت. 

[۰۳.۰۳.۲۱ ۰۷:۳۳ ] 

  4۳۸_پارت#

توان تکان دادن دستانش    یاز شدت شوک بند آمده و حت  نفسش 

 را هم از دست داده بود.  

رو  دیچرخ  مانیا برا  ی و  جمله  هزاران  گرفت.  قرار    یرکسانا 

کار دل کرده بود؛ اما    رهیاعتراف کردن به عشقش در ذهن ذخ
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رود و آن چه که    ینم  شیخواهد پ  یکه عقل م   ی گاه جور  چیه

 دهد.    یخواهد را انجام م یخودش م

 زمزمه کرد:  یبم ی فرو داد و با صدا یدهانش را به آرام آب

 مال من باش!  _

خورد اوضاع    یدور شود؛ اما اگر تکان م   مانیکرد از ا  یسع   رکسانا

 کرد.   یم  دایتماس پ مانیو بدن نبض دارش با بدن ا شدیبدتر م

   ؟ی شد وونهی...دی د  ؟یگی م  یچ...چ_

او    ی به صدا  ی لبخند  مان یا از  لرزان رکسانا زد و فاصله اش را 

کرد. دستانش را ستون کرده بود تا بدنش به بدن رکسانا    شتریب

 به او القا نکند.   ی نچسبد و حس بد

 یبه دادم نم  یو کس   وونمیخوامت! چند ساله که د  یم  گمیم_

 .  رسه

 گذاشت.   مانیکمر ا ی رو یبغض کرد و دستش را به آرام  رکسانا

 . ی تو ولم کرد_

  ی هم پوستش را م  راهنیپ  ی از رو  یانگشتان رکسانا حت  ی جا

 انداخت.   یسوزاند و درونش را به تالطم م



~ 1190 ~ 
 

جا_ به  نتونستم    یی دستم  گشتم  دنبالت  چقدر  هر  نبود.  بند 

 ساله شده بودم.  ۱۸کنم. مگه چند سالم بود؟ تازه  داتیپ

  ادتیرو    ی که بهم داد  یبود؟ قول  ادتیاصال منو    ؟یبعدش چ_

 بود؟

 . دمیترس_

 ؟ یاز چ_

[۰۳.۰۳.۲۱ ۰۷:۳۳ ] 

  4۳۹_پارت#

رو  ی رو   از و  برخاست  پا  ی رکسانا  را  نشست. سرش   نییتخت 

 مردانه زمزمه کرد: یانداخت و با بغض 

باش  دمیترس_ کرده  ازدواج  کنار  یکه  اگر  د   هی.   یم  گهیمرد 

 .  شدمیم وونهید دمت،ید

 احمق! _

  ی کلمه را به زبان آورده بود. در تمام مدت  نیبغض و حرص ا  با

  یو را دوست داشت و گاه که با هم در پرورشگاه بودند، رکسانا ا

عالقه اش به او   ی را متوجه    مانیا  شیبایخاص و ز  ی با نگاه ها
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ا   یم پ  مانیکرد و حاال  از  و  ازدواج کردنش ترس داشته   دایاز 

بود که    ی جمله ا  نیتر  خرهکرده است؟ مس  ی کردن او خوددار 

 بشنود.  مانیتوانست از زبان ا یم

می نامرد  یلیخ_ وقت  یدون  ی!  بودم؟  منتظرت  خانم    یچقدر 

داشتم که    دیبازم ام  ،یلعنت  ی اون خونه    ی فرستادم تو  ی محمد

 بودم که...  دواری. امی کن  یم دامیپ  ی روز هیباالخره 

 شکست و با چشمان غرق شده در اشک ادامه داد:  بغضش

  شم؛ یپ  ی ایم  یروز   هیو    ی گرد  یدنبالم م  ی بودم که دار   دواریام_

موقع    هیتا    یترسو خودتو عقب نگه داشت   هیمثل    ؟یتو چ  یول

 .  یناراحت نش

 .  یباشه و منتظرم بمون قیکردم که حست به من عم یفکر نم_

عم_ د  قی بود...حسم  کس  نتونستم  که  دوست   ی ا  گهیبود  رو 

 داشته باشم.  

   ؟ی دوستم دار_

پرس  با بهت  و  از   دیذوق  که  به رکسانا  براق شده  با چشمان  و 

 تخت نشسته بود، نگاه کرد.    ی و رو در آمده زیخ می حالت ن
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تر شد   دیاش شد  هیبود، گر  یو عصب  نیکه هنوز هم غمگ  رکسانا

 و پاسخ داد:

 نه، ازت...ازت متنفرم!  _

ا  ی لجباز  با به  م  مان یتمام عشقش  انکار  اما دستش   یرا  کرد؛ 

  یدر چهره    ی ر یتأث  شیمرد مقابلش رو شده بود و حرف ها  ی برا

 نداشت.   مانی ا ی زده  جانیه

 !ی دوسم دار _

[۰4.۰۳.۲۱ ۰۷:۱۱ ] 

 44۰_پارت#

 ش ی. رکسانا از التماس هادیتا ساعت ها طول کش  شانیو گو  گفت

از عربده ها و   مان یماندن در پرورشگاه و ا  ی برا  ی به خانم محمد

 از رکسانا گفت.    یآدرس افتنی  ی خودش و پوالد برا  ی ها ادیفر

  یکه رکسانا هم همچون خودش در چاله    شدیباورش نم  مانیا

 درد مبتال بودند.   کیآن ها به  ی عشق افتاده باشد؛ اما هر دو

گر  رکسانا ها  هیکم کم  ابراز عالقه  به  و  بود  کنار گذاشته    یرا 

 زد.    یلبخند م مانیخاص ا



~ 1193 ~ 
 

   شم؟یپ ی ایکه ب   میزود ازدواج کن  شهیم_

 ی جمله    نیا  دنیبود، با شن  ی گر ید  ی که در حال و هوا  رکسانا

 شد و زمزمه کرد:  رهیخ مانیبا بهت به ا  یناگهان

 حرفا ست؟  نیاآلن وقت ا ؟یکن یم ی نجوریچرا امشب ا_

 بگم؟    ی خب چه طور_

از رو  رکسانا لگد محکم  ی با حرص  بلند شد و  پا  یتخت    ی به 

 زد.  مانیا

وقت_ پ  ی م  یمردم  برنامه    شنهادیخوان  دو ساعت  بدن،  ازدواج 

 ذره هم شعور نداره.   هی ینکبت حت نیکنن؛ اونوقت ا یم ی زیر

 با غر غر ادامه داد: شد،یبعد همانطور که از اتاق خارج م و

  ی   کهیکنم؟! مرت  یازدواج م  یروان   نیگفته که من با ا  یاصال ک_

 پررو...

د. اجازه  کر  یآرام  ی شد و خنده    رهیرفتنش خ  ریبه مس  مانیا

را    شیخانه برود و قبل از آن که گچ پا  نیداد که رکسانا از ا  ینم

 کرد.   یباز کند، با او ازدواج م
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م   دیبا پوالد صحبت  نوش  یبا  مامان  رفتن  از  قبل  تا  از   نی کرد 

. از هول و عجول رندیو ازدواجشان را بگ  ی مراسم خواستگار  ران،یا

خواست که باز هم رکسانا    یاما نم  د؛یبودن خودش خجالت کش

 . ندی لعنت شده بب ی را در آن خانه 

[۰4.۰۳.۲۱ ۰۷:۱۱ ] 

 44۱_پارت#

ماهور هم در خانه   ی رفته بودند و خانواده    شانی مهمان ها  تمام

 ساکن شده بودند.  دشانیجد ی 

بود و ماهور را در آغوشش   دهیبرهنه دراز کش ی با باال تنه   پوالد

 فشرد.   یم

 .  ی خسته شد یلیکنه؟ امروز خ  یقلبت درد نم_

داد_ عروسک  کارتون  وزن  د یهمش  اصال  من.  که    یبه  نداشت 

 کنه.  تمیبخواد اذ 

کرد  یوقت_ باشگاه.    یم  ،ی عمل  داشت  ادتهیبرمت    ی دوست 

 مثل من باشه؟   کلتیه
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به جا کرد و در همان حالت    ی   نه یس  ی را رو  سرش پوالد جا 

 به پوالد دوخت.  یچشمانش را به سخت  ده،یخواب

 گوالخ بشم؟  ی دوست ندار یمگه نگفت_

 به باسن ماهور زد و با خنده گفت:  یآرام یلیس

م_ خودم  به  من  حاال  پررو  با  گمی بچه  هم  تو    ؟ یبگ  دیگوالخ، 

  ؟یکش  یخجالت نم

 !  یخب خودت گفت_

  ی باشگاه؛ ول  ی بر   یدوست داشت  گم یم   ،ی ن بشخوام مثل م  ینم_

 برمت.    یپس بعد از عملت م  م؛یبر  م یتون   یفعال به خاطر قلبت نم

   ؟ی ر یخودتم نم ؟یخودت چ_

نم_ طبقه    ینه  با    یورزش  لیوسا  ی سر  هی  نییپا  ی رم.  دارم، 

  کنم.  ی همونا کار م

پوالد   ی   نه یو صورتش را با پوست س  د یکش  یق ی نفس عم  ماهور

 نوازش داد. 

 روز منم خوب بشم؟  هیممکنه که  یعنی_ 
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صورت پوالد نشست و با همان اخم   ی رو  ینیو غمگ  ظیغل  اخم

 ماهور نشاند.   ی مو ها ی به رو  ی محکم و مالکانه ا ی بوسه 

 که نوبتت بشه.   می. منتظریشیمعلومه که خوب م_

 خوب بشن!  ضایمر ی کاش همه _

[۰۶.۰۳.۲۱ ۱۰:۰۶ ] 
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 سرطان شده بود، افتاد.   ریمهتاب کوچک که درگ ادیبه  پوالد

بهش    میروز بر  هی  ی خوا  یاز کارمندا سرطان داره. م  یکیدختر  _

   م؟یسر بزن 

 سرطان داشته باشه؟   دیچرا با  چارهیب ی ! آخه بچه رمیبم یاله_

  یدانست که ماهور چقدر دلسوز و مهربان است؛ اما جمله ا   یم

 .  دادیکرده بود، قلب پوالد را خراش م انیکه ناخودآگاه ب 

کردند که به    یم   یجمله ابراز ناراحت  نیاز مردم با ا  ی ادیز  تعداد

بس پوالد  دعا   ارینظر  بود.  مردن    ییاشتباه  و  مرگ  آن  در  که 

جالب و    زیچ  چی آمد و ه  یبه حساب م  نینفر  ،شدیدرخواست م

 در آن وجود نداشت.   ی ا  یدوست داشتن
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که خوب   یبراش دعا کن  نکهیا   ی چه طرز حرف زدنه؟ جا   نیا_

   ؟یکن  یم نیبشه، به خودت نفر

 گفت:  یچند لحظه سکوت کرد و بعد با شرمندگ ماهور

 خب دلم سوخت! _

   شش؟یپ می بر ی دوست دار_

  شه؟یم_

و   یدرمان  یمیخوش حال بشه. اون همه ش  کمی اونم    دیآره، شا_

 عذاب آوره.  یلیخ کیکوچ ی بچه  هی ی دارو برا 

اعالن تلفن   ی اما همان موقع صدا   د؛یبگو  ی زیخواست چ  ماهور

 همراه پوالد بلند شد.  

رو  سرش از  تلفن    ی   نه یس  ی را  به  عجله  با  و  برداشت  پوالد 

  ی به سخت  کانی را کم کند. ن   شیهمراهش چنگ انداخت تا صدا

 .   شدیمحسوب م ی بزرگ یچارگیشدنش ب داری بود و ب  دهیخواب

  ند یزد و از جا برخاست تا بب  ی ماهور لبخند  عیبه حرکت سر  پوالد

ا  یکدام احمق پ  نیدر  او  به  از شب  و در   امیساعت  داده است 

 .  است  مانیکه آن احمق ا دیکمال تعجب فهم
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رد و بعد به چشمان ک ی آرام و مبهوت ی خنده  امشیخواندن پ با

 شد.   رهیپرسشگر ماهور خ

 باالخره اعتراف کرد. مانیا_

[۰۷.۰۳.۲۱ ۰۷:54 ] 
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م   نیا  در با سرعت  زمان  ها  کوچک    ی گذشت. خانواده    یروز 

و حس خوب غرق شده بودند که ساعت    یپوالد آنقدر در خوش

گذشت و زمان با سرعت باور    یها م  قهیهمچون دق  شانیها برا

  ی کرد و آن ها را هم با خود م  یاز کنارشان عبور م   ی ا  ینکردن

 برد. 

ا  شهیهم  ی برا   گریچند روز د  نی نوش رفت؛ اما قول    یم  رانی از 

ته رکسانا حضور داش  ی داده بود که حداقل در مراسم خواستگار

 باشد. 

کرده    یزندگ  دشیسال ها به ام  مانیبود که رکسانا و ا  ی روز  فردا

  قت یبه حق   شانیها  ایبودند و اکنون قرار بود که تمام آرزو ها و رو

 .  ونددیبپ
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 یرا باز کرده بود تا به راحت  شی گچ پا  ،ی بهبود  ی با بهانه    مانیا

 و ازدواجش شود. ی خواستگار ی مراسم ها   ریگیپ

حاضر شده و نام پوالد به عنوان نام پدر در   کانین  ی   شناسنامه 

 آن نوشته شده بود.

  چیآغوش پوالد و ماهور را شناخته بود و تحت ه  دایجد  کانین

  طیموضوع شرا  نیگرفت و ا  یآرام نم  گرانیدر آغوش د  یطیشرا

برا بود. بعض  ی را  به   یهمه سخت کرده  با خود  او را  از روز ها 

م کارهابردند    یشرکت  به  که  همانطور    ی م  یدگیرس  شانیتا 

  نیکنند. ماهرخ چند  تهم مراقب  ریلوس و بهانه گ  کانیکنند، از ن

کودکشان   ی ها  هیدر برابر گر  دیبار به آن ها هشدار داده بود که با

با گر  ی زیمقاوم باشند و هر چ کند را در   یدرخواست م   هیکه 

 ی نگذارند؛ اما ماهور و پوالد در خفا برعکس گفته ها  ارشیاخت

توجه    یاز روز ها ب  یوجود بعض  نیدادند. با ا  یماهرخ را انجام م 

ها  نق به   م  کان،ین  ی زدن  تنها  با سودابه  را  با    ی او  و  گذاشتند 

 رفتند.    یخراب به شرکت م یاعصاب

و در هم فر  شانی هر دو  ی هم از همان روز ها بود و اخم ها  امروز

 رفته بود.  
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 . مشیاوردی ی کاش م__

پوالد   ی جمله از دهان ماهور خارج گشت و باعث شد اخم ها  نیا

 تر از قبل در هم گره بخورد. قیعم

ا _ م  مانیامروز  نوش  رنیو رکسانا  مامان   ن یهم  ی برا  ن؛ ی دنبال 

رسم کارام   ینم  ادیب  کانیدوش من. اگر ن  ی کارا افتاده رو  ی همه  

 رو انجام بدم. 

[۰۷.۰۳.۲۱ ۰۷:54 ] 
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کردن با   ی کرد و شروع به باز  زانیرا آو  شیلب ها  یکم  ماهور

 نمود.   شیناخن ها

 کنه!   یم هیکنه؟ همش گر یم  ی نجوریچرا ا _

 کوچک ماهور زد و پاسخ داد: ی به دلخور ی لبخند پوالد

 . از بس تو بغلت بوده، معتاد بغل شده.  ی چون لوسش کرد_

 قربونش برم!  _

بر نخور_ به مشکل  با پسرت  تا  اضافه نکن  اگر بخوامیغلط   ی . 

 کنه.   یم ی هام قاط یچیپ م یس  کمیمن  ،ی ادامه بد  ی نجوریا
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بود.   کان یاز حد ماهور نسبت به ن ش یب  ی پوالد محبت ها منظور

ن به  نسبت  داشت  واقعا  م  کان یاو  که   یحسادت  چرا  کرد؛ 

 دانست.   یگنجشکش را متعلق به خودش م

اش   ی روز ها زندگ  نیوجود عاشق خانواده اش بود. آنقدر ا  نیا  با

سپرده بود؛    یسروش را هم به فراموش  یرا دوست داشت که حت

احسان    ی گشت و پرونده ها  یمهمچنان به دنبال او    لیاما سه

 کرد.  یو مهراب را هم دنبال م 

آمد و خواست پاسخ    رونیزنگ خوردن تلفن همراهش، از فکر ب  با

بود، خودش   یدهد؛ اما ماهور اجازه نداد و چون در حال رانندگ 

 را داد.  یجواب مخاطب پشت گوش

مختلف تمام   ی بود که با جور کردن بهانه ها مانی معمول ا طبق

و خودش تمام وقتش را در   ختی ر  یکار ها را بر دوش پوالد م

که    شدیگذراند. در نبود آن دو ماهور مجبور م   یکنار رکسانا م

و هم به عنوان حسابدار در شرکت مشغول    یهم به عنوان منش

 به کار شود.  

خوش   ی ما ماهور براکرد؛ ا  مانی شروع به فحش دادن به ا  پوالد

 زد.  ی لبخند یمیآن دو عاشق قد یحال
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کرد و مثل آن ها با ذوق و   یم   طنت یهمراه کودکان ش  رکسانا

 .  دی خند یم جانیه

  ر یبودند، گوشه گ   کیاز پرورشگاه نزد  صیکه به سن ترخ  یجوانان

با خود فکر    کردند و  یشاد کودکان نگاه م  ی شده و به خنده ها

  نده یدانستند که در چند سال آ  ی دکان مکو  نیکردند اگر ا  یم

 شاد و رها بودند؟    نی نچنیافتد، باز هم  ا  یم  شانیبرا  یچه اتفاقات

.  دینگران آن ها د  ی صورت خودش و پوالد را در چهره ها  مانیا

توانست تا    ینم  چگاهیکرد که اگر پوالد نبود، ه  یاعتراف م   دیبا

 حد قدرتمند و محکم باشد.  نیا

[۰۸.۰۳.۲۱ ۰۸:۰5 ] 
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کنار جوانان    مانیکرد، ا  ی صحبت م  نیکه رکسانا با نوش   یوقت  تا

از تجربه ها و  برا  ی نگران و مضطرب نشست  ها   ی خودش  آن 

ا با  دن   نیگفت.  به  شدن  وارد  از  هم  باز  از   رونیب  ی ای وجود 

  مان یداشتند و ا  می رحم ب  یب  ی ا یدن  نیاندن در اپرورشگاه و تنها م 

پس شماره اش را    د؛یهمف  یاشان م  دهیرا از چشمان هراس  نیا

  ی قابل حل ریو غ قیبه مشکل عم ی به آن ها داد و گفت اگر روز
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کمک بزرگ استفاده کنند؛    کیشماره به عنوان    نیبرخوردند، از ا

اما قبل از زنگ زدن به او مطمئن شوند که خودشان از پس حل 

  ره یخ  اریدر چشمانشان بس  دی. نور امندیآ  یکردن مشکلشان بر نم

گاه تماس نخواهند    چی دانست که آن ها ه  یم  مانی. ادکننده بو

مشکالت بزرگ تر  ی خواهند از آن شماره برا یگرفت؛ چرا که م 

ااستفاده   به  و  زندگ  بیترت  نیکنند  موانع  تک  را    یتک  اشان 

 یشماره برا  نیشوند؛ اما ا  یم  ی برند و قو  یم  نیخودشان از ب

 بزرگ بود.   دیام کیآن ها 

و رکسانا از ساختمان پرورشگاه   نیبعد از چند ساعت نوش  باالخره

نشسته و با جوانان   نیزم  ی که رو  مانیخارج شدند و به سمت ا

کرد، رفتند. به تک تک سواالت آن   یمشتاق اطرافش صحبت م

 نماند.    یباق   یترس و ابهام   چیه  یداد تا جا  ی ها با حوصله پاسخ م

را صدا بزند؛ اما همان موقع    مانیزد و خواست ا ی لبخند  رکسانا

  ن یزم  ی که رو  مانیا  دنیوارد پرورشگاه شد و با د  ی خانم محمد

 ی از رو  یخشک شد. چشمانش به آرام  شیبر سر جا  نشسته بود،

 و زمزمه کرد:   دیچرخ  ن یمبهوت و غمگ  ی به سمت رکسانا  مانیا

   د؟ یباالخره اومد_
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در هم به    ی از جا برخاست و با اخم ها  شیصدا دنیبا شن  مان یا

 اش را به کامش تلخ کرده بود، نگاه کرد.   یکه زندگ یزن

 .  میومدیشما ن دنید ی برا_

بود،   ستادهیکه کنار رکسانا ا  نی زد و به نوش  ی لبخند خسته ا  زن

 اشاره کرد.  

 . نجایا دیای ی م نی دونم...همتون فقط به خاطر نوش یم_

  ی الهام را در ذهنش مرور م  ی گذشته    ی تمام حرف ها  رکسانا

برا دلش  تا  غمگ  ی کرد  و  ناراحت  ب  نیا  نیصورت  رحم    یزن 

زن    نیخواست دل ا  ی شده بود و دلش م  ی عصب  مانینسوزد؛ اما ا

جوان اوج  در  که  آشورش  و  خودش  دل  همچون  بشکند؛   یرا 

 شکسته بود.  

 . میایم م،یازش دار  یخوب ی چون خاطره ها دیشا_

 جلو رفت.   یسرش مرتب کرد و کم  ی چادرش را رو  ی محمد  الهام

 حرف دارم باهاتون.  کمی م؟یصحبت کن شهیم_

تموم    نجایو اآلن هم کارمون ا  نیدنبال مامان نوش  مینه ما اومد_

 شده.  
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 لطفا! _

[۰۸.۰۳.۲۱ ۰۸:۰5 ] 
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به رکسانا انداخت. خودش با صحبت کردن با    ی نگاه مردد   مانیا

. الهام  ستیدانست که نظر رکسانا چ  ینداشت؛ اما نم  یاو مشکل

ا  نگاه  متوجه  را   مانیکه  و دستش  رفت  رکسانا  به سمت  شد، 

 گرفت.  

 کشه.  ی طول م قهیفقط چند دق _

 انیبا چشمان بغض دار به او نگاه کرد و دستش را از م  رکسانا

 .  دیکش رونیانگشتان زن ب 

 باشه.  _

 به سمت بچه ها رفت و گفت:  نی نوش

 کنم.   یم ی با بچه ها باز کمیمن  د، یکن یتا شما صحبت م_

  ی سرش را تکان داد و آن ها را به سمت دفترش برد. دفتر  الهام

ها و    هیو گر  مان ی ا  ی عاجزانه    ی که شاهد اشک ها و عربده ها

اتاق   نیکه در ا  یرکسانا بود. انگار تمام غم و رنج  ی التماس ها
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تحم ها  آن  جر  لی به  فضا  در  اکنون  بود،  که   انی شده  داشت 

 شده بود.    نیجو اتاق سنگ  نینچنیا

رو  الهام را  لحن  دیکش  زشیم  ی دستش  با  ناراحت  ی و  و    یکه 

 زد، زمزمه کرد:  یدر آن موج م  یمانیپش

از بچه ها    یلیگرفتم. سرنوشت خ   میتصم  یلیخ  زیم  نیپشت ا_

  ی درست بود و بعض  مامیاز از تصم  یل دادم. بعضرو با انتخابام شک 

 هاشون هم اشتباه بود.  

مقابل آن   زیم  یو رو  دیکش  رونیعکس ب  کی  زش یم  ی کشو  از

 ها گذاشت.  

ا_   ی سالگ  ۱4مثل رکسانا تو سن    قایدختر، آسمانه. دق  نیاسم 

کرد و گفت که    هیگرفته شد. مثل رکسانا گر  یبه فرزند خوندگ 

فرسه    یخوام برم؛ اما اآلن خوشبخته. هر سال برام عکس م  ینم

 کنه.   یو ازم تشکر م

نگاه    ی خندان دختر در آغوش مرد و زن مسن  ی به چهره    رکسانا

چشمش روان شد.    ی از گوشه    یاشک  ی کرد و ناخودآگاه قطره  

 شده بود.   رهیخ  زیبه م یهم با ناراحت مانیا یحت
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از    نیا_ پسرا   یکیمنتظر    یسالگ  ۱۰دختر  که    ی از  پرورشگاه 

ه پسر  اون  اما  موند؛  بود،  تر  بزرگ  ازش  سال  وقت    چیچند 

گرفتم که تو رو هم    م یتصم  دم،یدو تا رو د  نی ا  یبرنگشت. وقت

 بود.  مانیا شی تو پ  یمثل آسمان خوشبخت کنم؛ اما خوشبخت

آن ها در گذشته،    ی اشک ها   ی ادآور یبود؛ اما با    ی زن محکم  الهام

به رکسانا انداخت    ی ا  ره یشد. نگاه خ  سی بغض کرد و چشمانش خ

 و خطاب به او گفت:  

دارم    یدرست  میاومد دنبالت؛ اما من فکر کردم که تصم  مان یا_

که دلم    نیموندم و با ا  نجایو آدرست رو بهش ندادم. ا  رمیگ   یم

 گرفت، اون رو ازت دور کردم.  ی م شیداشت آت

 دوخت و ادامه داد:  مانیا به انگاهش ر بعد

 ان یو پوالد م  مانیگفت ا  یبره. م  نجایخواست از ا  یرکسانا نم_

وقت    چیدنبالم؛ اما من بازم اشتباه کردم و بهش گفتم که اونا ه

 دنبالت.  انی ینم

[۰۸.۰۳.۲۱ ۰۸:۲۲ ] 
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 اش را با اندوه لمس کرد.  یشانیو پ دیکش  یقیعم  نفس

کنم؛ اما خوش حالم    یحس بدتون رو نسبت به خودم درک م_

دار م  دیکه  ازدواج  هم  مد یکن  یبا  من  خوشبخت    ی.  خواستم 

 ی گرفتن درباره    میرو انتخاب کردم. تصم  یاما راه اشتباه  د؛ی باش

بدخلق  کمیکه   شهیسخته و باعث م یلیهمه بچه خ نیا یزندگ

 اما منم شما رو دوست داشتم.  ام؛یبه نظر ب

 زمزمه کرد: مانیبه رکسانا و ا رهیزد و خ ینی غمگ لبخند

منو    د یهم بتون   ی روز  هیو    د یکه با هم خوشبخت باش  دوارمیام_

 . دیببخش

با شن  بزرگ  ی حرف ها   دنیقلب رکسانا  بار  نرم شد.  را    یالهام 

ها  ی رو م   ی شانه  حس  مقابلش  بار   یزن  سنگ   ی کرد.    ی ن یبه 

زندگسرنوشت   حت  یکودکان   یو  داشتن    یکه  نعمت   کیاز 

کرد که چقدر    ی خانواده هم محروم مانده اند. تازه داشت حس م

 سخت است!   ی خانم محمد گاهیگرفتن در جا میتصم

  ی مقابلش را نگاه م ز یدر هم م  ی که همچنان با اخم ها مانیا به

  ی که کوله بار  ی خواست با قلب  یکرد، چشم دوخت. او دلش نم

شود و    مانیمشترکش با ا  یدارد، وارد زندگ  ی از نفرت و دلخور 
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هم اکنون توانسته بود که الهام را درک کند و بفهمد    یاز طرف

ش است؛ پس به سمت الهام  یشانه ها  ی بر رو  ین یکه چه بار سنگ

 و زمزمه کرد: دیچرخ

مامان    د؟یکن  ی شرکت م  مونیمراسم خواستگار  ی شما هم تو_

 تنها ست.   مانیا یمن باشه؛ ول شی قراره پ نی نوش

  ی با بهت به او نگاه کرد. چشمانش از شدت تعجب و شاد  الهام

 زد.   یبرق م

   ؟یمطمئن_

کرد قلب خودش   یکه متوجه بخشش رکسانا شده بود، سع  مانیا

پاک کند؛ پس با همان صورت    شیها   ی ها و دلخور  نهیرا هم از ک

 شد و گفت:  رهیاخمو به الهام خ

رو با حسرت گذروندم.    م یزندگ  ی سال ها  نیچند سال از بهتر_

  ی دنبال رکسانا بگردم و بفهمم که ازدواج کرده. تو  دمیترس  یم

ا  م  نیتموم  ا  یسال ها شما رو مقصر  با  اما  حرف   نیدونستم؛ 

 بشناسمتون.  هگیجور د  هیکه زده شد، دوست دارم  ییها

 زد و ادامه داد:  یآرام لبخند
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 دنبالتون. امیفردا م_

[۰۸.۰۳.۲۱ ۱۷:۰۷ ] 

 44۸_پارت#

  ی دسته گلش را از گل فروش   مان ینشسته بودند تا ا  ن یماش  در

 .  ردیبگ لیتحو

به همراه    کانی از رکسانا بود. ماهور و ن  مانیا   ی خواستگار  امروز

رکسانا به عنوان خانواده اش حضور    ی قرار بود در خانه    نی نوش

ا و  باشند  هم  مان یداشته  مثل  هم  پوالد  برادر    اری  شه یو  و 

بار تنها نبودند و الهام هم با    نیباشند. البته ا  گرید  کی  یشگیهم

 آن ها بود.   

 چطوره؟   کانین_

جلو،   یصندلنشستن در    ی برا  مان ی پوالد و ا  ی خالف اصرار ها  بر

و به صورت   دیشاگرد نشسته بود. به پشت چرخ  یپشت صندل

 الهام نگاه کرد.   دیسف ی قاب گرفته شده در روسر

 . دشین یبب   دیتون ی ست، م نجایخوبه! امشب اونم ا_

 .  نمشی آره، دوست داشتم بب_
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کوتاه   ی شد و مکالمه    نیبا سر و صدا وارد ماش   مانیموقع ا  همان

با ا را حل   انشانیکه مشکالت م  ن یو سرد آن ها را قطع کرد. 

 با هم نداشتند.   ی ادیز تی میکرده بودند؛ اما هنوز هم صم

بر  ی وا_ پ   ریکه د  میپوالد، زود    ی نم  گهیداده د  ام یشد! رکسانا 

 . ی ایخواد ب

 را به حرکت در آورد.   نیزد و ماش ی شخندین پوالد

فهمم. شما دو تا   یرفتن رو نم  ی خواستگار  نیا   ی  غهیواقعا ص_

 ه؟ یچ  ایمسخره بار  نیپس ا  د؛یحرفاتون رو به هم زد  ی که همه  

 .  یبرامون خوش حال باش  دیامروز رو آدم باش لطفاً! تو اآلن با  هی_

خوام بهش    یخوش حالم که م  نقدریخوش حالم. ا  یلیآره خ_

 بود.   یتصادف الک انیبگم جر

 : دیکرد و بعد با بهت به سمتش چرخچند لحظه سکوت   مانیا

نکن! اگر بفهمه بهش دروغ گفتم دهنمو    تیپوالد مرگ من اذ_

 . کنه  یم سیسرو

  ی که از مکالمات آن ها خنده اش گرفته بود، لبخند بزرگ   الهام

 : دیزد و پرس
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  ؟یگفت  یمگه چه دروغ_

تا    رینداد؛ اما پوالد س  یزد و پاسخ  دن یخودش را به نشن  مانیا

برا  ازیپ را  کرد و در کمال تعجب آن زن   فیالهام تعر  ی ماجرا 

و پوالد    مانیکه ا  دیخند  مانیکار ا  نیسرد و خونسرد، آنقدر به ا

 با بهت به او نگاه کردند. 

[۰۸.۰۳.۲۱ ۱۷:۰۷ ] 

 44۹_پارت#

واقع آنقدر از حضورش  اما در    شد؛یم  شانینگاه ها  ی متوجه    الهام

ابراز   ی برا  ی مراسم خوش حال بود که به دنبال بهانه ا  نیدر ا

به    شیفرصت را برا  نیا   مانیا   ی بود و نقشه    یشاد  نیکردن ا

  ی برا  مانیا  دندیرکسانا رس   ی که به خانه    یوجود آورد. تا وقت

شروع به فاش کردن تمام   د،جبران آشکار شدن رازش توسط پوال 

الهام را به خنده    شانی ها  ی خراب کار باز هم  از گذشته کرد و 

به جان پوالد   ی مسر  ی ماریب  ک یهمچون    شیانداخت. خنده ها 

گشاد و دندان   ی هر سه با لبخند ها  تیهم افتاد و در نها  مانیو ا

 رکسانا را زدند.   ی شدند و زنگ در خانه  ادهیپ نی نما از ماش
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خانه   اطیخندان ماهور در ح  ی و بعد صدا  دیطول کش  قهیدق  کی

 .  دیچیپ

همون    دیعروس رو برد. برگرد  ی کنار  ی  هیهمسا  د،یاومد  رید_

 .  دیکه بود ییجا

با حرص   مانیبزرگ تر شد؛ اما ا  شیصدا دنیپوالد با شن  لبخند

 گفت: 

 یکه مرغا  رمی گ  یحالتو م  ی روز جور  هی  ا،یزبون دراز شد  یلیخ_

 کنن.   هیآسمون به حالت گر

با حالت  پوالد دستش را   زی آم  د یتهد  یلبخندش را جمع کرد و 

 گذاشت.   مانیا ی شانه  ی رو

 کنم.     یسر به سر ماهور نذار؛ وگرنه دندوناتو تو دهنت خورد م_

 . یزنم باهاش تا راحت ش یحرفم نم ،یباشه وحش_

بود به    دهیکه شن  ییکرد. صدا  یبا تعجب به آن ها نگاه م  الهام

  یداشت. نم  ی خاص   یو کلفت  ی دخترانه بود؛ اما بم  یبیطرز عج

 ینم  یدهد و حت  صیدخترانه بودن آن را تشخ  ا یتوانست پسرانه  

 دختر.    ایتوانست حدس بزند که صاحب صدا پسر است 
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را    شیبایموقع در توسط ماهور باز شد و صورت روشن و ز  همان

کش مهمانان  رخ  پ دیبه  اندام    یبادمجان  راهنی.  به  آنقدر  رنگش 

 آمد که پوالد را هم شوکه کرد.   یو پوست روشنش م  فیظر

کرد؛ اما نگاه ماهور به پوالد دوخته   یبا تعجب به او نگاه م  الهام

بود؛ اما آنقدر    دهیهم او را در کنار پوالد د  گریبار د  کیشده بود.  

ا  انشانی مسائل م   ریدرگ و    بیپسر عج  نیشده بود که اصال به 

 دقت نکرده بود.  بایز

اخم    دنیرد و بدل شد؛ اما با د  انشانیم  ییچه حرف ها  د ینفهم

شده و    رهیاز حد به آن ماهور نام خ  شی که ب  دیپوالد فهم  ظیغل

 جواب سالمش را هم نداده است.  یحت

[۰۸.۰۳.۲۱ ۱۹:44 ] 

 45۰_پارت#

کوچک   ی آن ها وارد خانه    یسالم ماهور را داد و با همراه  جواب

 رکسانا شد.  

  ی بود، از جلو   کانین  ادینوزاد که به احتمال ز  کی   ی   هیگر  ی صدا

با    بیو عج  بایو باعث شد که آن پسر ز  دیدر سالن به گوش رس

 رنگ کنار سالن برساند.   یمشک ریدو خودش را به کر
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را گرفت و    شیبازو  مانیهم خواست به سمتشان برود؛ اما ا  پوالد

 .  دیبه سمت عقب کش

ا _ نبا  نیاز    ی  خانواده  ٔ  جز  یشیوگرنه م  ی بر  دینقطه جلو تر 

 عروس. 

و پوالد هم با اخم او را   دیخند  شیها  ی به خاله زنک باز  الهام

 رفت.   کانیکنار زد و به سمت ن 

 عقل!   یب ی  کهیمرت_

کردند.    یهمه سکوت کرده بودند و به اطراف نگاه م  قه یچند دق  تا

  ی ها  قهی قرار گرفته و ساکت شده بودند. شق  ریانگار واقعا تحت تأث

موضوع باعث شد که    نیشده بود و ا  س یبا عرق شرم خ  مانیا

با لبخند  مانیو به سمت ا  زدیپوالد از کنار ماهور برخ  ی برود. 

حلقه کرد و سرش    مان یا   ی   انهستش را دور شگرانه، د   تیحما

 کرد.  کیرا به گوشش نزد

 !  نم ی خجالتت رو نب ،یتک داداش خودم_

با معشوقه    ی خبر  چیکه بدون ه  ستنیآخه همه مثل تو پررو ن_

 اشون همخونه بشن.   
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با  واقعا برا  دیکه احمق بود؛ وگرنه چرا  زبان    یروان  نی ا  ی دلش 

 سوخت؟!   یدراز م

 صبر کن فقط!  مان؛ی دارم ابرات _

  ی جلو  ییگفت که از تعارف کردن چا  یلج کرده بود و م  رکسانا

به خاطر جمله    شیها  ی سرتق باز  نیمهمان ها متنفر است و ا

  ی پسر ها خم م   ی گفت دختران جلو   یبود که م  مانیا   شبید  ی 

دهند تا با آن ها ازدواج کنند.    یبه آن ها رشوه م  ییشوند و با چا

امروزش    ی ها  ی لجباز  لت کسانا را آتش زده بود و عجمله ر  نیا

 . شدیمحسوب م

با    مان یا رکسانا  وارد شدن  منتظر  با   ی چا  ی نیس  کیکه  بود، 

به سمتشان م   ی چا  ین یماهور که س  دنید آورد، همچون   یرا 

شد و با حرص و خنده    یکه پنچر شده باشد، بادش خال  ی کیالست

 نگاه کرد.  نی به زم

  ن یرا به همه تعارف کرد و بعد در کنار نوش   ی با خجالت چا  ماهور

 و رکسانا که تازه وارد سالن شده بود، نشست.  

 انداخت و گفت:  مانیبه سمت رکسانا و ا ی ا ره ینگاه خ نی نوش
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حرف_ ها؟  بچه  دار  یخب  بزن   دیهم  هم   نیا  ی همه    ا ی  دیبا 

 د؟یدل خودتون گرفت ی رو فقط برا ی خواستگار

[۰۸.۰۳.۲۱ ۱۹:44 ] 

 45۱_پارت#

 سرش را باال آورد و پاسخ داد: یبا حواس پرت مانیا

رکسانا فکر کنم حرف داره. آخه اون گفت   یندارم؛ ول  یمن حرف_

 کنم.   ی خواستگار  یدرست و حساب دیبا

صدا  ماهور ا  ی با  حرف  به  کودکان دیخند  مانیبلند  همچون   .

هم    ینگاه   مین   یداد و حت  یاشان را لو م  یخصوص  ی مکالمه ها

 انداخت.   ینم نیخشمگ ی به سمت صورت رکسانا

م  الهام جو  د   انشانیکه  کم  د،یرا  با  از   یشوخ   یابتدا  خنده  و 

جعبه را از   کی گفت و بعد از آرام شدن آن ها،    شانیها  یکودک

 گرفت.   مانیخارج کرد و به سمت ا فشیک

 بکن دست رکسانا!    نویبلند شو ا_

که خودش گرفته بود را از الهام    ی از جا برخاست و حلقه ا  مانیا

 گرفت.  
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 ف یظر  ی رکسانا نشست و دست چپش را گرفت. حلقه    ی جلو

شده بود را به انگشت    نیتزئ  انی برل  ی ها  نی رنگ که با نگ  دیسف

و استرس به چشمان   جانیکرد و همانطور که با ه  کیرکسانا نزد

اشک    سیخ ماز  نگاه  رکسانا  درون    یذوق  به  را  حلقه  کرد، 

 انگشتش فرستاد و زمزمه کرد:

 آشور!   می به زندگ ی خوش اومد_

ها  ی ها  ساعت بحث  در  ا  یطوالن  یبعد  و  سر    مانی رکسانا  بر 

مراسم بزرگ بود؛ اما    کیخواستار    مانیمراسم ازدواج گذشت. ا

ترج  ی جشن دوستانه    کیرکسانا   را  ه  یم  ح یکوچک    چیداد. 

با اخم تند    تیآمدند و در نها   ینم  نییکدامشان از موضع خود پا

ا ا  ت یجشن دوستانه رضا  کیبه    مانی پوالد،  و  را    نیداد  بحث 

 تمام کرد.  

  چیکه ه  ینشسته بود و به مراسم  ی در تمام مدت گوشه ا  ماهور

 کرد.   یتوانست داشته باشد، نگاه م یگاه نم

انگشتر،    نیصاحب ا  دادینشانه بود که به همه نشان م  کی  حلقه

شخص  به  بق   یمتعلق  پس  نزد  دیبا  هیاست؛  او   کیاز  به  شدن 

. شدیعشق محسوب م  ی نشانه    کی  یکنند و از طرف  ی خوددار
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بودن در عشق پوالد را   ر یکه مهر اس  ی خواست حلقه ا  ی دلش م

م همه  رخ  وقت  د،یکش  یبه  اما  باشد؛  داشته  دست  پوالد   یدر 

 گفت، او هم مجبور بود سکوت کند.  یباره نم نیدر ا  ی زیچ

و قرار شد تا چند هفته    دیشب طول کش  مهیتا ن  شانیها  صحبت

 برسند.    دشانیجد   یو به زندگ  رندیمراسم کوچک بگ  کی  ندهیآ  ی 

د  الهام ماهور    کانین   ب یعج  ی عالقه    دنیبا  و  پوالد  آغوش  به 

گرفته    ی درست  م یبار تصم  نیخوب بوده و ا  کانی که حال ن   دیفهم

 .  است

ا  شهیهم  ی برا  ندهیآ  ی هفته    نی نوش م  یم  رانیاز  و    ی رفت 

 پرورشگاه بگذراند.   ی مانده اش را با بچه ها یخواست زمان باق 

خودش رفت و    ی بعد از چند ساعت هر کس به خانه    باالخره

 او رفت.  ی رکسانا هم به خانه  مان،ی ا ی ها ی بعد از لجباز یحت

او   شیرکسانا خوش حال بود؛ اما حسرت نداشته ها  ی برا  ماهور

 کرده بود.  نیو غمگ  شانیپر یرا کم

گنجشکش شده بود و مشکلش را هم    ی نگاه ها  ی متوجه    پوالد

به سمت    ی شتری به ماهور انداخت و با سرعت ب   یدانست. نگاه   یم

 . شدیماهور هم خاص م ی . امشب براخانه رفت 
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[۰۹.۰۳.۲۱ ۰۸:۱۷ ] 

  45۲_پارت#

 فرو رفته بود.   یقیبه خواب عم کانین  دند، یبه خانه رس  یوقت

م   ماهور با  یحس  که  کند. حسادت   دیکرد  مادرش صحبت  با 

کرد؛   یبود که ماهور را از خودش متنفر م   ی زیکردن به رکسانا چ

  ی ساب محسرت بزرگ به ح  کی اما حس او حسادت نبود و فقط  

 آمد.  

 .  امیمامانم و ب ش یبرم پ کمیپوالد؟ من _

را محکم بست و بعد به   نی در ماش  یمصنوع  ی با اخم ها  پوالد

 شد.   رهیماهور خ

  شه یهم  شهیست که نم  نجایموقع شب؟ حاال چون مامانت ا  نیا_

 .  یاونجا پالس باش

را در آغوشش جا به جا کرد و با بهت به سمت پوالد   کانین   ماهور

 رفت.  

  ی م  ی چرا لجباز  ام، یو م  رم یم  قه یخب چند دق  ؟ی شد  وونهید_

   ؟یکن



~ 1221 ~ 
 

 هم با من بحث نکن!   نقدری. ای ر یجا نم چیامشب ه_

 کرد و پشت سر پوالد خنده رو به راه افتاد.   ی اخم تند ماهور

و هر    دیشن   یم   یحتو آرام ماهور را به را  زیر  یغرغر ها  ی صدا

 .  شدیتر م قیلحظه خنده اش عم

رس  یوقت اتاق  ن  دند، یبه  احت  کانیماهور  با  تختش   ی رو  اطیرا 

 اتاق نشست.  ی مبل گوشه    ی در هم رو  ی گذاشت و بعد با اخم ها

خواست عکس العمل ماهور را به   یسر حال بود و دلش م  پوالد

 .   ندیخواست انجام دهد، بب یکه م ی کار

ب  به و  اخمو  گنجشک  و    یسمت  رفت    راهن یپ  ی   قهیحوصله 

آمد را گرفت و به سمت   یبه ماهورش م بیکه عج یبنفش رنگ

 . دیخودش کش

 .  ی ریگ ی م افهیمن ق  ی که برا یکن  یتو غلط م_

اما پوالد   د؛یشد و خودش را عقب کش  یعصب   شی از پ  شی ب  ماهور

 دور شدن نداد.   ی دستش را پشت کمرش گذاشت و به او اجازه 

 ی فکر کرد  ه؟ی الک  ی فکر کرد  ؟ی شیاز من دور م  ی با چه اجازه ا_

   رون؟یب ی من بر ی از حصار دستا یتون یم ی که هر وقت بخوا 
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  ی حرف ها  نی کرد. منظورش از ا   یبا تعجب به او نگاه م  ماهور

 چه بود؟   بیعج

 امشب چته؟حالت خوبه؟ _

[۰۹.۰۳.۲۱ ۰۸:۱۷ ] 

  45۳_پارت#

  وار یاش را به د  نهی لحظه ماهور را به پشت چرخاند و س  کی  در

بدن خودش و کمر    نیچسباند. دستانش را از پشت گرفت و ب 

 ماهور قفل کرد.  

 بهت گفته بودم؟   یدر مورد کمد داخل اتاقم چ ادتهی_

ارزشمندش را در آن   لیافتاد که پوالد وسا  ی کمد  ادیبه    ماهور

بودند.    یادیز  یارزش معنو  ی که دارا  ییها  زیداشت. چ  ینگه م

اتاق قرار    ی به کمد که انتها  ینگاه   ی چشم و به سخت  ی از گوشه  

چسبانده بود،    واریداشت، انداخت و همانطور که گونه اش را به د

 پاسخ داد:

 آره. _
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که من    یهست  ی زیچ  نیا ارزش ترکه تو اآلن ب  ی دون  یخوبه...م _

 دارم؟ میزندگ ی تو

ماهور نشست. او با ارزش   ی لب ها  ی رو  یقیلبخند عم  ناخودآگاه

بود که حت  بیمرد عج  نیا  یموجود زندگ  نیتر قلدر  ابراز   یو 

 . دی رس یاحساساتش هم نا متعارف به نظر م

 دونم.   یم_

 گردنش گذاشت.   ی ماهور را رها کرد و بعد لبش را رو دستان

چون با وجود تو   ل؛یکه بخوام تو رو بذارم کنار اون وسا  هینامرد_

تو رو هم بذارم داخل اون   خوامیاما م  شن؛یارزش م  یهمشون ب

 جات امنه.  ی نجوریکنم که ا یکمد چون حس م

  گردنش مسخ شده   ی پوالد بر رو  ی که از حرکت لب ها  ماهور

 بود، با چشمان بسته زمزمه کرد:  

 . شمیاون کمد جا نم ی تو من که _

 فرو کرد.   بشیکرد و بعد دستش را در ج یآرام ی خنده  پوالد

اون   دی بندم. کل  یکه با اونا دست و پات رو م  دمیدو تا قفل خر_

 کمد.  ی تو ذارمیقفل ها رو م 
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خند  ماهور بهت  موقع خنک  و  دیبا  رو  یجسم  ی همان  بر   ی را 

که دور گردنش بسته    ی گردنش حس کرد. حدس زدن گردن بند

 شد، سخت نبود.  

 بود.  شیاول نیا_

انگشتانش گرفت و همانطور که    انیبعد دست ماهور را در م  و

که چند روز  ی زد، حلقه ا یروشنش م ی مو ها ی به رو ی بوسه ا

 منتظر آماده شدنش بود را در انگشت ماهور فرو کرد. 

  م؛ یکن  یازدواجمون رو رسم  میتون   ینم  رانیقفل. ا  نیدوم  نمیا_

 یآلمان و اونجا ازدواج م  میر  یبزرگ تر شد، م   کان یکه ن   کمیاما  

 نیدل خودمون ا   یاما برا  م؛یاآلن هم ازدواج کرد  نی. هممی کن

 .  می دیکار رو انجام م

شده و در دستان   دهیخشک شده بود. دستش از پشت کش  ماهور

ه  اما  بود؛  گرفته  قرار  نم  ی درد  چیپوالد  تمام   یحس  و  کرد 

دانست پر شده بود.    ینامش را هم نم  ی که حت  ی وجودش با حس

جادوگر بود؟ اگر نبود؛ پس چگونه حسرت النه   کی خداوندا پوالد  

 بود؟   دهیرا فهم کرده در وجود ماهور
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خشک شده اش را تکان    ی لب ها  یبه سخت  ه،یاز چند ثان  بعد

 داد و زمزمه کرد: 

 . نمی خوام قفال رو بب یم_

[۱۰.۰۳.۲۱ ۰۹:۰۶ ] 
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  ش یلب ها  انیگوش ماهور را در م  ی زد و الله    ی لبخند  پوالد

 گرفت.  

 خرج داره! _

 . بذار برگردم سمتت  شه،ی از پشت که نم_

ماهور را به سمت خودش چرخاند؛ اما دست ماهور    یبه آرام  پوالد

 .  ندیرا در مشتش پنهان کرد تا نتواند حلقه اش را بب

 .  شهیم گهیحاال د _

  ی بر لب ها  یمحکم  ی را غنچه کرد و بوسه    ش یلب ها  ماهور

 باز پوالد نشاند.  مهین

  س یخ  ی سته و لب هاعقب برود؛ اما پوالد با چشمان ب  خواست

 از بزاق دهان ماهور، زمزمه کرد: 
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 ... شتریب_

بوس  نیا  ماهور با  و همزمان  برد  به سمتش هجوم  لب    دنی بار 

ها  ش،یها قصد    یمیمال  ی گاز  تازه  که  پوالد  گرفت.  ها  آن  از 

چسباند و   واری تر کند، کمر ماهور را به د  قیداشت بوسه را عم

 ماهور جا داد.   ی ران ها انیرا در م شیپا

 ی را از لب ها  ش یبه آلت ماهور فشار آورد و بعد لب ها  شیزانو  با

 ماهور جدا کرد. 

 حست کنم.   دیبا شون؛ین یکه بب نیقبل از ا_

حت  ماهور خ  ی که  هم  اش  ن  سی چانه  اتاق  در  و  بود    مهیشده 

متورم زمزمه    ی چشمان خمار و لب ها  زد، با   یبرق م  کشانیتار

 کرد:

 دلم برات تنگ شده!   اده،یز دنید ی وقت برا_

که    نیبرد. از ا  یماهور لذت م  ی کار ها و رفتار ها  نیاز ا  پوالد

بدخلق   چیه حت  ی نم  یگاه  و  پوالد    یکرد  که  اندازه  همان  به 

با انرژ  جانیمشتاق بود، ه    ی م   فیک   دیرس  یبه نظر م  ی زده و 

توانست پوالد را به   یکه م   یکرد. او گنجشکش بود و تنها کس

 .   شدیکند، محسوب م کینزد یوانگیمرز د
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ز  دستش برد.    ریرا  به سمت تخت  را  او  و  ماهور فرستاد  باسن 

را از تنش    راهنشیکراواتش را با سرعت از گردنش باز کرد و پ

 .  دیکش رونیب

رنگ ماهور که امشب آفت جانش شده بود را هم    یبادمجان  لباس

 آورد.  رونیاز تنش ب

رنگ را هم با خشونت از تنش خارج کرد و    دی سف  یراهنیپ  ریز

 :دیغر

 لباس نپوش! نقدریا_

[۱۰.۰۳.۲۱ ۰۹:۰۶ ] 
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 کرد.  یآرام ی قرمز و چشمان خمار خنده  ی با گونه ها  ماهور

 به من چه؟  یتو هول دم؟یمگه چند تا پوش _

به    ینگاه م یکه خودش و ماهور را برهنه کرد، ن  نیبعد از ا پوالد

 زد.  مهیبدن ماهور خ ی انداخت و بعد رو کانیسمت ن

   شه؟ینم داریب_
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حت  ماهور پوالد  وجود  با  هم   یکه  را  اش  حلقه  به  کردن  نگاه 

 نگاه کرد و پاسخ داد: کانیبه ن دیفراموش کرده بود، با ترد

 .شهینم داری ب  م،یبخوره. اگر زود تموم کن ریش دیبا گهید کمی_

به حال خودشان زد و سرش را به سمت باال تنه    ی پوزخند  پوالد

 ماهور برد.   ی 

 کنه.   یم تیاآلن داره اذ نیتخم جن از هم نیا_

  ش یلب ها  نیماهور را در ب   ی   نهی س  ی قبل از آن که برآمدگ  و

 مه داد:شده بود، ادا یهم شاک  یو کم ی که جد ی با لحن  رد،یبگ

 !  نی به اون نگاه نکن؛ فقط منو بب گهید_

لب زمزمه کرد و بعد با حس کردن حرکت   ریز   یحسود  ماهور

اش، دهانش باز شد و از شدت حس   نهیس  ی پوالد بر رو  ی لب ها

که در تمام بدنش پخش شده بود، چشمانش را   یجانیلذت و ه

 بست.  

کرد    یبدنش حرکت م  ی ها و زبان و دندان پوالد با سرعت رو  لب

هم از  یآرام ی و لذت بخشش، گاز ها  ی قو ی مکش ها  نیو در ب

 گرفت.    یبدن ماهور م ی به جا ی جا
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رانش را    ی پوالد به سمت رانش رفت و کشاله    ی لب ها  یوقت

خودش را از    یو به سخت  دیگرفت، از جا پر  شیدندان ها  انیم

پوالد قرار گرفت   ی بدن برهنه    ی . رودیکش  رونیب  تن پوالد  ریز

آلت بزرگ و بلند شده اش را در   ی نیشب یقابل پ  ر یغ  یو در حرکت

داد؛ اما  یکار را انجام م نیبود که ا ی بار نیدهانش فرو کرد. اول

آس  یسع حساسش  پوست  به  دقت    یبی داشت  با  پس  نرساند؛ 

 آورد.  یپوستش به حرکت در م ی زبانش را رو

 ی تخت رها کرد و سرش را رو   ی بهت زده خودش را رو  پوالد

داد؛  یکار را انجام م  نیا انه یکه کامال ناش نیبالشت گذاشت. با ا

بود. ماهور بعد از چند    نیریلذت بخش و ش اریپوالد بس ی اما برا

 سرش را باال گرفت و زمزمه کرد: قهیدق

 فکم درد گرفت. _

شد تا ماهور را به   زیمخیکرد و ن  ی بم و مردانه ا   ی خنده    دپوال 

 سمت خودش بکشد. 

 ! یبچه قرت_

 ی رو  ییمحکم و پر سر و صدا  ی تخت انداخت و بوسه    ی را رو  او

 کاشت.   شیلب ها
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 بخورمت که راحت شم، هان؟  ی چجور_

جا کرد و    شیپاها  انیپاسخ ماهور نماند و خودش را در م  منتظر

لحظه بدنش را به بدن ماهور دوخت. آنقدر در حس خوب   کیدر  

 ی در اوج لذت و شهوت هم خنده از رو  ی دفن شده بودند که حت

  ی تکان ها  انیدر م  وانگانیرفت. همچون د  یکنار نم  شانیلب ها

آزاد شدنشان را    ی لحظه    یو حت  دندیخند  یمحکم بدنشان م 

 هم با لبخند گذراندند.  

آن    کانین  ی   هیگر  ی ؛ اما صدادر آغوش هم ماندند  قه یدقتا چند   

  کان یها را به خودشان آورد. پوالد با همان بدن برهنه به سمت ن

با سرعت  دیرفت و او را در آغوش کش   ر یش   شه یش  کی. ماهور 

 آماده کرد و به سمت پوالد رفت. 

 تا بعدشم من برم.  ریبدش به من. تو هم برو دوش بگ _

 را در آغوش ماهور گذاشت و به سمت حمام رفت.  کانین پوالد

 !  ی نی قفال رو بب یتون یحاال م_

آورد. با ذوق به انگشتش    ادیتازه آن گرنبند و حلقه را به    ماهور

ا به حلقه  درخت دور    کی   ی که همچون شاخه    ی نگاه کرد و 

  ن یبود. نه نگ   بایساده؛ اما ز  اریشد. بس   رهیبود، خ  دهیچ یانگشتش پ
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داشت؛ اما آنقدر به دل ماهور نشسته بود که بوسه    ی و نه جواهر 

 آن نشاند.   ی به رو ی ا

اما نتوانست؛ پس    ند؛یتا آن را بب  دیرا به سمت جلو کش  گردنبند

 صبر کرد.  کانین ری تا تمام شدن ش

به بدن    ی رفت و ابتدا نگاه  نهیبه سمت آ   کان،ین   دن یاز خواب  بعد

بدنش باال رفت تا به    ی خودش انداخت. چشمانش از رو  ی برهنه  

 .  دیگنجشک داشت رس کیکه طرح  ی گردنبند

انگشتانش    انیرنگ را در م  ییذوق جلو رفت و گنجشک طال  با

قرار داشت، آن را   زیر  نهیکه پشت س   ی گرفت. با لمس نوشته ا

 زد.  ییپشت آن لبخند دندان نمانام پوالد بر  دنیچرخاند و با د

حقوق گرفته    دایپوالد هم حلقه بخرد. جد  ی خواست برا  یم  دلش

فراهم کند.   شیسبک و ساده برا  ی حلقه  کیتوانست  یبود و م

 رفت.    یحتما فردا به بازار م

حوله   همان با  که  همانطور  و  شد  خارج  حمام  از  پوالد  موقع 

 کرد، گفت:  یرا خشک م شیموها

 بهت نشون بدم.  ی زیچ هیتا  ایو ب ریبرو دوش بگ_
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نداشت! با ذوق به سمتش    یامشب تمام  ی ها  زیکه سوپرا  نیا  مثل

   د؟یرفت و پرس

  ؟یچ_

 . بدو گنجشک چرکو!  ریش بگاول دو _

 . یچرکو خودت_

 . د یماهور کش  ی مو ها ی با خنده جلو رفت و دستش را رو پوالد

  یتو   ی که با همون وضع دار  ییواال من که رفتم حموم. فقط تو_

 . ی ریاتاق رژه م

 رفت، با حرص گفت:  یهمانطور که به سمت حمام م ماهور

 دادم.  یم  ریش کان یداشتم به ن _

  ن ی زم  ی ماهور وارد حمام شد، پوالد به سمت کتش که رو  یوقت

  انی . تعهد مدی کش   رونیب  بشی جعبه از ج  کیافتاده بود رفت و  

اسارت عشق   نیمانند ماهور ا  دیآن ها دو نفره بود و پوالد هم با

م دل  و  جان  با  ارفتیپذ  یرا  حلقه  و    ی .  تعهد  از  نشان  که 
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  ی اهور ماند. وقتم  ظرگذاشت و منت   زیم  ی داشت را رو  ت یمسئول

 ی کوتاه از حمام خارج شد، پوالد با لذت به لپ ها  ی با آن حوله  

 شد.   رهیکبودش خ ی و لب ها  یصورت

 !  ی شد  یچه رنگ رنگ_

 پوالد.   ی همه جامو کبود کرد_

 !  نم یبب  نجایا ایب  ،ی به جاش خوشکل شد_

با ترد  مبل   ی پوالد که رو  ی ران ها  یجلو رفت و رو  دیماهور 

 آن دراز کرده بود، نشست.  ی را هم رو شی نشسته و پا ها

 شده؟   یچ_

گرم و    ی حلقه را به ماهور داد و بعد از آن که گونه    ی   جعبه

 گفت:  د،ی را محکم بوس سشیخ

 قفل من، خودت بکن دستم.   نمیا_

  یحلقه    کیبهت جعبه را از پوالد گرفت و درش را باز کرد.    با

هم بزرگ   یانگشت پوالد، کم  زیمردانه و ساده که با توجه به سا

او   ی   فه یپوالد وظ  ی حلقه برا  دنیبود، در آن وجود داشت. خر
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مرد   نیبود که همه بدانند ا  نیداشت؟ مهم ا  یبود؛ اما چه فرق 

 .  ستجذاب و گستاخ متعلق به ماهور ا 

 خواستم خودم برات بخرم.  یم_

 . میمن و تو ندار_

 یبه رو  ی لبخند حلقه را وارد انگشت پوالد کرد و بعد بوسه ا  با

 دستش نشاند. 

کل_ بذار  نیا  دیحاال  نبود  قرار  مگه  کجاست؟   یتو   مشیقفال 

 کمدت؟  

 .  دم یرو هم بهت م دشیاالن کل_

اش را   یکرد پوالد شوخ  یجب به او نگاه کرد. فکر نمبا تع  ماهور

 . ردیبگ ی جد

 دارن؟   د یکل نایمگه ا_

  شه، یبزرگه و تو کمد جا نم  کمی  دشون یآره دارن؛ اما چون کل_

 اونجا.  میذار یازش م کیکوچ ی  ندهینما هی

بود. با بهت از جا برخاست و دست پوالد    بیپوالد عج  ی ها  حرف

 . زدیتا برخ دیرا هم کش
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 رو.  ده یکل  نمی بب_

جد  پوالد ن  ت یبا  سمت  به  و  فرزند    کانیبرخاست  به  رفت. 

 فرو رفته بود، اشاره کرد و گفت:   یقیکوچکشان که در خواب عم

  چیکنه و ه  ی. من و تو رو به هم قفل م کانهیعشق ما ن   دیکل_

  میبچه دار  هیکنه. من و تو اآلن    یقفل رو باز نم  نیوقت هم ا

حت رس  هیاگر    یماهور،  شده    دیروز  خسته  مشکالتمون  از  که 

 .  میکن  یباز هم به خاطر بچمون تحمل م  م،ی باش

از کشو  و به دست    کی  زشیم  ی بعد  و  قاب عکس خارج کرد 

 ماهور داد.

باز و هوش  کانین  عکس با چشمان    ره یخ  نیرببه دو  اریبود که 

خواست عکس    یرا کرده بود. او م  زیشده بود. پوالد فکر همه چ

  چیعشقشان در کمدش پنهان کند تا ه   د یرا به عنوان کل  کان ین

شده بود را باز    ختهیآو   شانیکه به دل ها  یقفل  نیکس نتواند ا

در کمد گذاشت و  رااز اشک، قاب عکس  سیکند. با چشمان خ

اش گذاشت و با    نهیس  ی . سرش را رودیبعد به سمت پوالد چرخ

 بغض گفت: 

 عاشقتم پوالد... _
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 و زمزمه کرد:  دیاش را بوس ی شانیهم پ پوالد

 منم عاشقتم گنجشکم!_

[۱۳.۰۳.۲۱ ۰۹:۲۰ ] 
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 ماه بعد:   ۶

 انداخت و گفت:  به لباس مقابلش ی ا ره ینگاه خ رکسانا

 . کنم رنگش زشته  یحس م ؟یمطمئن_

ها خسته شده    یدر پاساژ ها و لباس فروش  دنیکه از چرخ   ماهور

 یصورت  یبه ساعتش انداخت و بعد با عجز به ماکس  یبود، نگاه

 رنگ نگاه کرد.  

 !  ی شک دار نقدریدونم چرا ا یبه خدا خوبه. نم _

   ؟یکن یبه ساعتت نگاه م نقدریچته؟ چرا ا _

رو ببرم گردش؛ اما از صبح تا    کان یگرفتم که ن   یامروز مرخص_

دردسر  نقدری که ا دنیلباس خر هی. آخه میکرد ریحاال تو بازار گ

 نداره!   
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به ماهور رفت و وارد مغازه شد تا لباس را    ی چشم غره ا  رکسانا

 پرو کند.  

  کان یخ شده و نخوره! کون آسمون سورا  یحالم داره به هم م_

  د؟یلوس و ننر بارش آورد نقدریکه ا نییاز توش افتاده پا

اما همان   د؛یبگو   ی زیزد و خواست چ  ییلبخند دندان نما  ماهور

 را قطع کرد.    شانیو گفت و گو ستادیپسر مقابلشان ا کیموقع 

 با تعجب به او نگاه کرد و گفت:  ماهور

 شده؟  ی زیچ_

  یرا مقابل رکسانا گرفت و چشمک  یتوجه به ماهور، کارت  یب  پسر

 به او زد. 

 .  دیریتماس بگ شمیخوش حال م با،یخانم ز_

به رکسانا که خنده اش گرفته بود، کرد و با انگشت    یاخم  ماهور

 .  د یپسر کوب  ی اشاره به شانه 

 ؟ یکه شرت رو کم کن هیازدواج کرده، نظرت چ بایخانم ز_

 ز کنار شانه اش به ماهور نگاه کرد. زد و ا ی پوزخند پسر

 کوچولو؟    یگ یم یتو چ_
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 که تو شلوارته، نه من!  هیکوچولو اون_
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شد. در   رهیرا فراموش کرد و با بهت به ماهور خ  دنیخند  رکسانا

به پوالد شباهت    یکرده و کم  ریی تغ  اریماه رفتارش بس  ۶  نیطول ا

اما    د؛یرس  یبه نظر م  یکرده بود. هنوز هم مهربان و منطق   دایپ

 کرد.  یها سکوت نم نیدر برابر توه

ماهور نگاه کرد و بعد از    زیر  کلیچند لحظه به قد کوتاه و ه  پسر

 :  دیشده اش غر دیکل ی دندان ها انیم

کو*ن_ بب   ی بچه  انا یرو  مثل  م  نی!  تنت  م   یکه   ی خوا  یخاره. 

   ؟یوچولو رو امتحان کنک

را    فشیکرد و جلو رفت؛ اما رکسانا از پشت ک  یاخم تند  ماهور

و باعث شد که پسر با بهت به پشت بازگردد.    دی به سر پسر کوب

 ماهور و رکسانا جا به جا کرد و گفت:   انینگاهش را م

 ! یروان ی گمشو بابا، دختره _
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کرد؛ اما ماهور با حرص    ی بلند  ی دور شدن پسر، رکسانا خنده    با

 به مغازه اشاره کرد. 

خواستم    یسرم م  ری. خکانین  شیپ  میبرو لباست رو بخر تا بر  ایب_

 . دیببرمش گردش و خر

 نکبت غر غرو!  _

که چند بار پرو   یوارد مغازه شد تا همان لباس  ضیبا غ   رکسانا

 مطمئن نبود را بخرد.   دشیکرده بود؛ اما هنوز هم از خر

 کان یرکسانا بود که با زنگ خوردن تلفن همراهش از فکر ن  منتظر

د  ۸ با  و  که    دیفهم  قیشقا   ی   شماره  دنیماهه اش خارج شد 

 هماهنگ کرده است.   حیگردش و تفر  یرکسانا از قبل با آن ها برا

 نیگذشت. در ا  یرکسانا بود، م   ی که خواستگار  ی ماه از روز  ۶ 

 رفت.   یم  شی پ یبه خوب زیمدت همه چ

 ی به انتها رساند و اکنون هم در رشته    تی کنکور را با موفق  اریمه

 کرد.   یم لیتحص ی ولوژیراد

 شهیاش از هم  ی و دوست داشتن  نیریش  ی با وجود نوه    ماهرخ

 .  دی رس  یشاد تر و جوان تر به نظر م
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اش را گرفته بود، اکنون در    یسالگ   ۶که در مرداد ماه تولد    آسا

پ  مرب  یم   لی تحص  یدبستان  شیمقطع  جان  و  با   یکرد  را  اش 

 کرد.   یم کیبه لبش نزد ش یها یگوشیها و باز طنتیش

شده بود که پوالد را    ی ماه آنقدر شاد و با انرژ  ۶  نیدر ا  مانیا

 کرد.  یمتعجب م 

  ی ها، کوه  یخوش   نیدل همه خوب بود؛ اما پوالد در کنار ا  حال

گنجشکش او را از درون    ی قلب برا  کینشدن    دا یاز درد بود. پ

  ن ی ریو ماهور ش  کانیاش با وجود ن  یکرد. زندگ  یو فرتوت م  ریپ

ماهور به جانش افتاده بود، همه    ی ماریب   ی که برا  یبود؛ اما وسواس 

در زمان مصرف قرص    ریقه تأخیدق  کی  ی کرد. حت  ی را نگران م

زد که   یم  ادیدانست و آنقدر فر  یفاجعه م  کی قلبش را    ی ها

  زیوجود همه چ  نینمود. با ا  یگنجشکش را از خودش دلخور م

عج طرز  به  طوفان،  قبل  آرامش  م  یبیهمچون  نظر  به    ی آرام 

 . دیرس

[۱4.۰۳.۲۱ ۰۹:۲۸ ] 
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 ی ماهور تماس گرفت؛ اما او در حال انجام مکالمه  تلفن همراه    با

امروز رکسانا و    ی دانست که مرخص  یبود. از اول هم م   ی گرید

گردش چند   ک یشود و به    یساده ختم نم  دیخر   کیماهور به  

 گردد.  یم لینفره تبد

  ل یبه سه  ی روزمندیهمراهش را کنار گذاشت و با لبخند پ  تلفن

 نگاه کرد.  

 یآره؟ فردا م  ،ی اون شرکت رو انجام داد  ی که کارا  ی پس گفت_

 تونم برم سراغش؟ 

 به پوالد انداخت و پاسخ داد: ی ا ره ینگاه خ  لیسه

گذاراش رو مجبور کردم که بکشن کنار تا    هیسرما  ی آره، همه  _

 .  یفقط خودت بمون 

تونه بهش کمک کنه؟ چند ماهه که    ینم  یکه کس  یمطمئن_

بهش پول بده تمام نقشه هام    ی کساگر    م؛ یکش  ی زحمت م  میدار

 به هم.  زهیر یم

  یرا رو  یبود، فنجان خال  ی چا  دن یکه تا کنون مشغول نوش  مان یا

 پاسخ داد: لیسه ی گذاشت و به جا زیم
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 .  رسه یکس به دادش نم چیراحت؛ ه  التیخ_

 به لبخند پوالد نگاه کرد و گفت:  دیحرفش با ترد انیاز پا بعد

   ؟ی ماهور چپ افتاد ییچرا با دا یبگ ی خوا ینم_

  قیراجع به تحق  ی زینگاه کرد. پوالد چ  مانیبا بهت به ا  ل یسه

درباره   ها  نم  ی آن  احسان  و  ا  یمهراب  و حاال  با   مانیدانست 

 را لو داده بود.  زیسوالش همه چ

د  مان یا با  پر  دنی که  رنگ   یمتوجه    لیسه  ی  دهیصورت 

اما پوالد اجازه نداد و    د؛یبگو  ی زیاشتباهش شده بود، خواست چ

 با پوزخند به آن ها نگاه کرد. 

  ن یچون فقط ام د؛یبفهم  دیمورد رو نتونست هی نیکه ا نیمثل ا_

  ی درباره    زویدونم که همه چ  ینم  دیازش خبر داره. فکر کرد

  د؟یدیاحسان فهم

  دن یجنگ  ییمرد از تنها  نیکرد؛ اما ا  به پوالد نگاه  یبا نگران   لیسه

دادن    هیتک  ی دوستانش را برا  ی توانست شانه ها   یخسته بود و نم

 رد کند.  

 به ماهور تجاوز کرده.   ی! احسان تو بچگدیدیدرست فهم_
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 شد و ادامه داد:  رهیخودکار درون دستش خ به

زم  شییدا_ تمام  باال کش  ی نایهم  رو  مادرش  و  م دهیماهور    ی . 

 خوام مجبورش کنم که اونا رو پس بده. 

نگاه کرد و بعد چشمانش را به سمت  مان یبه ا ی با ناراحت لیسه

 پوالد کشاند.  

 من...من متأسفم!  _

 زد و از جا برخاست.   ی مردانه ا لبخند

 کنم.  ی نباش؛ چون همه اشو درست م_

[۱4.۰۳.۲۱ ۰۹:۲۸ ] 
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سه  مانی ا  از پنجره    لیو  مقابل  و  شد  سراسر  ی دور   ی بزرگ 

 .  ستادیدفترش ا

ا  قبال ا  مانیبا  بود تا اگر موافق است خانه  که    ی صحبت کرده 

خانواده   زندگ  ی اکنون  آن  در  ماهور    یم  ی ماهور  به  را  کنند 

ا بود  مانیبفروشد و  پول هم قبول کرده  نبود که ماهور    ی . مهم 
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دانست که    یهم با خبر نبود؛ اما پوالد م   میتصم  نینداشت و از ا

 شود.   یبه حساب ماهور وارد م  لپو  یادیمقدار ز  گر یتا چند روز د

گنجشکش را کرده بود؛ پس تعلل نکرد و به سمت    ی هوا  دلش

 . دیچرخ  مانیا

 باشه.  حواست به شرکت   رم،یمن دارم م_

 و گفت:  دیهمچون فنر از جا پر مانیا

 ماهور؟   شیپ ی بر یخوا یکجا؟ م_

 به تو چه؟ تو حواست به شرکت باشه.  _

 . امیخوام ب  یمنم م ،ی غلط کرد_

 :دیشده اش غر دیکل ی دندان ها انیکرد و از م  ی اخم تند پوالد

 کار کن!   ی ولگرد  ی امروز رو به جا هی_

مقابلش بود، با تأسف   ی که در حال مرتب کردن برگه ها  ل یسه

 و گفت:   دیبه آن ها خند

بر_ هم  د،یشما  م  نجایمن  انجام  رو  هام  به   دمیکار  حواسم  تا 

 شرکت هم باشه.  
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هم به صدا   یبه سمت در رفت و توجه   یبا تشکر کوتاه  پوالد

زمان مصرف قرص    گریساعت د  مینشان نداد. ن  مانیا   ی زدن ها

به جانش افتاده بود،    دایکه جد  ی ور بود و طبق وسواسماه  ی ها

 گشت.   یراحت م الشیتا خ شدیدر آن جا حاضر م دیبا

ب  یگوش را  به سمت    دیکش  رونیاش  با سرعت  که  همانطور  و 

 ماهور را گرفت.    ی رفت، شماره  یم  نشی ماش

 الو؟  _

   ؟یگنجشک فرار ییکجا_

مرد قلدر و   نیزد. عاشق ا  ی قیپوالد لبخند عم  ی صدا  دنی شن  با

هم دلش را سرشار از حس خوب   شیصدا  ینا آرام بود؛ پس حت

 کرد.   یو آرامش م

  ؟ییپارک. تو کجا میو آسا رو آورد  کانین_

 .  ام یآدرس بفرس تا منم ب_

 فرسم.    یباشه، برات م_

 ماهور، به راه افتاد. امیپ دنیمنتظر شد و بعد با د  قهیدق چند

[۱5.۰۳.۲۱ ۰۹:۳۳ ] 
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ماهور    زبانیکه م  یبزرگ  راندازیبا تعجب به ز   د،یبه پارک رس   یوقت

کجا بودند؟ چرا گنجشکش تنها   ه یبود نگاه کرد. پس بق کان یو ن

از فکر خارج شد و با خنده به او    کانین  ی ها  غیج  ی بود؟ با صدا

چند باز  وانیح  که  ا  ی اسباب  از  م  نیرا  طرف  آن  به    ی طرف 

 یو پا به سمتشان حرکت م  ستانداخت و بعد با خنده و چهار د

که از    دیشن  یماهور را هم م  ی خنده ها  ی شد. صدا  رهیکرد، خ

 اطرافشان نرود. ی چمن ها ی خواست آرام باشد و رو یاو م

 ماهور؟ _

ن  ی صدا   دنی شن  با دست  پشت    کانیپوالد،  به  و  کرد  رها  را 

را در    کانینشاند و ن  شیبه لب ها  ی . لبخند ذوق زده ادیچرخ

 . زدیآغوش گرفت تا برخ

 ! ی دیچقدر زود رس ؟ی اومد_

 کار کردن نداشتم.   ی منم حوصله  ،ی امروز که شرکت نبود_

! همه ولم کردن رفتن سوار سورتمه بشن؛  ی خوب شد که اومد_

 برم. نتونستم کانیاما من به خاطر ن 
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 ی خارج کرد تا رو  شیرا از پا ها  شیکرد و کفش ها  یاخم  پوالد

 .  دیایانداز ب ریز

   ؟ی به من و بر ی رو بد کانین ی خوا یم  ؟یخب که چ_

پوالد   ی که اخم ها  ی د یچند لحظه مکث کرد و بعد با ترد  ماهور

 به جانش انداخته بود، زمزمه کرد: 

 ؟ یکن یم ی داره؟ چرا بداخالق یمگه اشکال_

نشست و به کنارش اشاره کرد تا ماهور    راندازیز  ی رو  یعصب  پوالد

 . ند یهم بنش

 ی خوا  یفقط سورتمه سوار شدنت کم بود که اونو هم امروز م_

 برات ضرر داره؟   جانیه یفهم ی . می انجام بد

بود، با اخم در نقطه   دهیپوالد را فهم  ی که تازه علت اخم ها  ماهور

 شد.   رهیخ ن ی مقابل پوالد نشست و به زم ی 

 نداره.  جانیبه من! سورتمه که ه ی بد  ریگ  ی فقط بلد_

 چقدر نگرانتم؟ یدون  یم ؟یکن یاصال به منم فکر م_

[۱5.۰۳.۲۱ ۰۹:۳۳ ] 
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خواست   یبه صورت دلخور ماهور نگاه کرد. دلش نم  یناراحت  با

پزشکش توجه   ی ها  هیاو را دلخور کند؛ اما ماهور اصال به توص

 ی برا ی ترساند که نکند اتفاق یموضوع پوالد را م   نیکرد و ا ینم

 .  وفتدیاو ب

ن _ ناراحت کردنت  با  ست؛یقصدم  تا عمل    یصبر کن  کمی  دیاما 

 .   م یدیانجام م یکه خواست ی کار. بعدش هر میرو انجام بد  وندیپ

 .  دیرا بوس گوشیباز  کانیو دستان ن دیجلو کش یرا کم خودش

خودته،   ی سالمت  ی کنم فقط برا  یم   ی هر کار  ی دون  ی تو که م_

 مگه نه؟ 

نگفت که پوالد باز   ی زیتکان داد؛ اما چ  یسرش را به آرام  ماهور

 هم ادامه داد: 

 با من قهر نکن!  _

 .  ستمیقهر ن_

 !  یبچه قرت_

لبخند    نیا  دنی شن  با و  کند  کنترل  را  خودش  نتوانست  کلمه 

 زد.  یمیمال
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 بخند.  شهیهم_

 شد.   رهیحرف پوالد، سرش را باال آورد و به چشمانش خ نیا با

 ! ی تو بگ یهر چ_

 ساعتش نگاه کرد و گفت:  هی   ی آوردن مسئله ا ادیبا به  پوالد

 نه؟   ای ی ! خوردی خورد یقرصت رو م دیبا شی ربع ساعت پ_

  د یدانست که اگر بگو  یبا ترس به چشمانش نگاه کرد. م  ماهور

را جا گذاشته است، پوالد دوباره شروع به غر   شیقرص ها  یقوط

 کرد خونسرد باشد.   یکند؛ پس سع یزدن و بحث کردن م

 اره خوردم.  _

که از حالت چشمانش متوجه دروغ ماهور شده بود، با اخم    پوالد

 دستش را جلو برد و گفت:  یخشن ی ها

 قرصت رو.   یقوط  نمی بب_

 را در آغوشش جا به جا کرد.   کانیعجز چشمانش را بست و ن با

 من... _

[۱۶.۰۳.۲۱ ۰۹:4۸ ] 
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کتش    بیرا قطع کرد و با خشم دستش را به درون ج  حرفش

 فرو کرد. 

  ؟ یبدبختم کن  ی خوا  ی کردم. مخدا لعنتم کنه که بهت اعتماد  _

   ؟یکن یم ی چرا لجباز

 را در مشتش فشرد و پاسخ داد:  کانیدست ن یناراحت با

 خوردم.    یبه خدا جا گذاشتم قرصم رو؛ وگرنه م_

ماهور؟  _ پرت  نقدریا  یعنی واقعا  جا   یحواس  رو  قرصت  که 

  ؟ی ذاریم

 بود.   کانی حواسم به ن_

با خودش به همراه   شهیکه هم  یقرص  یقوط  نی سنگ  ی اخم ها  با

و با چشم به دنبال آب گشت؛    د یکش  رونیب   بشیداشت را از ج

اشان آب بخرد؛    ی کنار  ی اما نبود. خواست بلند شود تا از دکه  

و   اریماهور به همراه مه  ی اما همان موقع رکسانا و دختر خاله ها

 آسا به سمتشان آمدند.  

 شد و گفت:  رهیخ  اریدر هم به مه ی با همان اخم ها پوالد
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 .  ایب  ریبگ  یاب معدن هیبرو _

 شده؟ یچ_

 باش!   عیسر_

با    اریمه و  رساند  دکه  به  را  خودش  دو  آب   ی   شهیش  کیبا 

در حال ذوب شدن   هیو نگران بق   نینگاه سنگ   ریبازگشت. ماهور ز 

  نی سرخ و گرم از شدت خجالت و حرص به زم  ی بود. با گونه ها

 .  ندینب زشی سرزنش آم ی را با نگاه ها یشده بود تا کس رهیخ

از خوردن ماهور   یقرص و آب را به سمتش گرفت و وقت  پوالد

 .  به جمع نگران مقابلش انداخت  یراحت شد، نگاه الشیخ

    د؟یکن ی نگاه م ی نجوریچتونه؟ چرا ا_

قطع کرده بود، با همان چهره   مانیبا ا  که تازه تماسش را  رکسانا

 نگران زمزمه کرد: ی 

 شده.   شیزیماهور چ میفکر کرد_

 قرصش رو خورد.   ست، ین شیزیچ_

 عه...به ما که گفت خورده._

[۱۶.۰۳.۲۱ ۰۹:4۸ ] 
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. دلش به ماهور انداخت و بعد از جا برخاست   ی ا  رهینگاه خ  پوالد

جمع فاش کند؛ پس    نیا  انیخواست دروغ ماهور را در م   ینم

 پاسخ داد: و دیکش  رونیرا از آغوش ماهور ب کانین

 .م ی قدم بزن کمی میر ی بود. ما م گهی قرص د هی نیا_

 هم از جا برخاست و پشت سر پوالد به راه افتاد.   ماهور

 زمزمه کرد: یفیضع ی شدند، با صدااز همه دور  یوقت

ن_ هوا  به  سر  نم  هیاما    ستم؛یمن  شد.  پرت  حواسم   یلحظه 

 کنم.   تتیخواستم اذ

نشاند    کانین  زانیآبدار و آو  ی گونه    ی رو  یمحکم  ی بوسه    پوالد

 و بعد به سمت ماهور بازگشت.  

هم    ی مادر و پدر  یکه حت  ی. منییایدن  نیتو تمام سهم من از ا_

چقدر نگرانم،    یدون  ی. تو که مکانهین  به تو و  دمیندارم، تمام ام

 مگه نه؟  

انداخت   یدر آغوش پوالد نگاه  کانین  ی به ورجه وورجه ها  ماهور

 و پاسخ داد:
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 دونم.  یم_

سهل   ی نجوریا  گهیپس به خاطر من مراقب باش. قول بده که د_

 !  ی نکن ی انگار

 .  دمی قول م_

که ماهور هنوز   دیشد و فهم  شیصدا  یگرفتگ  یمتوجه    پوالد

در مصرف قرص    دیکه نبا  دیفهم  ی م  دیهم دلخور است؛ اما او با

 کند.   ی سهل انگار  شیها

 اخماتو باز کن!   گهید_

 خوام.  ینم_

 انداخت.   یلجبازش باال آمده بود و پوالد را به خنده م ی رو آن

 خورمتا!   یم ،ی غلط کرد_

 د نگاه کرد و گفت: به صورت خندان پوال   یشاک

 رون، یب   ی دیامروز بهم خوش گذشت رو از دماغم کش  یهر چ_

   ؟ی خند  یاونوقت م

 کنم؟ کاریچ ،ی خب خوشمزه شد_
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 !  ی شعوریب یلیخ_

با شن  موقع هر دو  کرد   یم   یکه سع  کانین  ی صدا  دنی همان 

 کند، سکوت کردند.   دیرا تقل شعوریب ی کلمه 

 ... ییی ...ب...بیب_

  شد یپرتاب م  رونیاز آب دهانش به ب   ی هر تلفظ حرف ب مقدار  با

 کرد.   یم سیو لباس و گردن پوالد را خ

 اد یفحش نده. هنوز بابا گفتن رو    نیا  ی ماهور؟ مگه نگفتم جلو_

  .شعوریخواد بگه ب ینگرفته، اونوقت م 

ها  ماهور لب  و  رفت  به سمتش  رو  شیبا خنده  ها  ی را    ی لب 

 .  دیو محکم بوسگذاشت   کانین  سیخ

 قربون حرف زدنت برم!  یاله_

 نشست.   مکتین کی  ی و رو دیهم خند پوالد

 !  شهی. باورم نمشعوریخواد بگه ب یتو رو خدا، م نشی بب_

 .  ی کن  یم تیکه همش منو اذ دی فهم کانمین_

 که گفتم.   نیکنم، حاال بب  یجفتتون رو ادب م_
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زد و   ییکه قهرش را فراموش کرده بود، لبخند دندان نما  ماهور

 کنار پوالد نشست.  

 ! ی بکن یتون ی نم ی کار چیه_

[۱۷.۰۳.۲۱ ۰۹:55 ] 
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بلند به    ی هم آمده بود و با صدا  مانیبازگشتند، ا  هینزد بق   یوقت

بلکه همه در حال   مان؛ی. نه تنها ادیخند  یرکسانا م  ی حرف ها

 ماهور خنده اشان شدت گرفت.   دنیبودند و با د دنیخند

چند لحظه به آن ها نگاه کرد و بعد به سمت ماهور بهت    پوالد

 .  دیزده و متعجب چرخ

 خندن؟  یم یچه مرگشونه؟ از چ_

ندانستن باال انداخت و به سمت   ی شانه اش را به نشانه    ماهور

 رکسانا رفت.  

  ؟یکن  یم فی تعر ی دار  یچ_

 شد و پاسخ داد:   ره یباز به ماهور خ  شی با ن رکسانا
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خواست    یگفتم. همون پسره که م  یتو م  ی داشتم از شاهکار ها_

 .  شماره بده 

پوالد    یصورت عصب  دنیهم خنده اش گرفت و بدون د  ماهور

 کنار رکسانا نشست.  

 ذره شعور نداشت!    هیپررو،  احمق_

پوالد که    دنیباز کرد؛ اما با د  یگفتن حرف   ی دهانش را برا  رکسانا

کرد،   یرا در آغوش گرفته بود و با اخم به آن ها نگاه م  کانین

 ساکت شد.  

 خواست شماره بده؟  یم  ی به ک ؟یچ یعن یشماره بده؟ _

کند آن پسر   یکه او فکر م  دیسواالت پوالد فهم  دنیبا شن  ماهور

 . به ماهور شماره داده است

خواست به رکسانا شماره بده؛ اما    یپسره م  هینشد که.    ی زیچ_

 با من بحثش شد.   کمی

 به پوالد نگاه کرد و با خنده گفت:  د،یکه جو را آرام تر د رکسانا
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پوالد پسره برگشت به ماهور گفت کوچولو، اونم بهش گفت    ی وا_

تو   نمکوچولو  بود،  گرفته  ام  خنده  بس  از  که  من    ی شلوارته. 

 بگم؛ اما پسره...  ی زیتونستم چ

 ی   ه یاز کمر رکسانا گرفت تا بق  یمحکم  شگونی از پشت ن  ماهور

  ی بود که م  ی ز ینکند؛ چرا که پاسخ آن پسر چ  ف ی اتفاقات را تعر

 ی توانست پوالد تازه آرام گرفته را دوباره شعله ور کند. باورش نم

حد ساده و احمق باشد که بخواهد تمام   نیانا تا اشد که رکس

برا  ا  فی پوالد تعر  ی اتفاقات را  اما مثل  او واقعا ساده    نکهیکند؛ 

 بود.

[۱۷.۰۳.۲۱ ۰۹:55 ] 

 4۶۶_پارت#

که    دیسکوت کرد و فهم  د،یچیکه در کمرش پ  ی با درد  رکسانا

  ی به ضرر ماهور تمام خواهد شد و شر بزرگ   شیحرف ها  ی ادامه  

را ادامه نداد   شی او به وجود خواهد آورد؛ پس صحبت ها  ی را برا

حالت ممکن حرفش را قطع کرد و خودش را با   نیتر  عیو با ضا

 تلفن همراهش سرگرم نمود. 
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کنجکاو  پوالد و  اخم  شن   ی با  ها  ی ادامه    دنیمنتظر   ی حرف 

که آرامش    یتش شد، با لحن سکو  ی متوجه    یرکسانا بود و وقت 

 کرد، زمزمه نمود:  یرا با خود حمل م ینیدروغ

 کرد؟ کاریخب؟ پسره چ_

 پاسخ داد:  ی به پوالد نگاه کرد و با خونسرد رکسانا

زدم تو سرش. پسره هم فکر کرد ما   فمیمن با ک  گه،ید  یچیه_

 ول کرد رفت.    نیهم ی برا م؛ یهست یزیچ  ی ا وونهید

 بود؟  ن ی هم یمطمئن_

 باشه؟!    یچ یخواست یپس م  گه،یآره د_

به رکسانا نگاه کرد و بعد چشمانش    دیلحظه با شک و ترد  چند

 را به سمت ماهور کشاند.  

با بهمن   د یداشت ی دیکثافتا نذار! اگر خر نیدهن به دهن ا ادیز_

 منم راحت باشه.   الیکه خ دیمحسن بر ای

 رکسانا قبل از ماهور اعتراض کرد و گفت:  

  م؟یجمهور سیمگه رئ د؟یخر میبر گاردیوا...با باد_

 رکسانا را ادامه داد:  ی کرد و حرف ها دییتأ عیهم سر ماهور
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 .  م یکن یم  یتو تگزاس زندگ میواال به خدا! انگار دار_

گنجشک تمام معادالت    نیاز لحن ماهور خنده اش گرفت. ا  پوالد

و   د یخند  ی م  ت ی بود. در اوج عصبان  ختهیاش را به هم ر  ی زندگ

بود که پوالد مرد   یدر حال  نیآمد و ا  یدر برابر ماهور کوتاه م

توانست او را   یجز عشق م   ی زی بود. چه چ  ی دنده ا  کیزورگو و  

 حد منعطف و آرام کند؟   نیتا ا

شام را هم همان جا خوردند.    ی . حتساعت ها در پارک ماندند   تا

ا و  شقا  ت یمسئول  مانیرکسانا  ش  قیرساندن  عهده    دای و  به  را 

را با خود همراه کرد تا هر چه   اریگرفتند و پوالد هم آسا و مه

بس که  چرا  کنند؛  استراحت  و  برسند  خانه  به  خسته    اریزودتر 

 بودند. 

[۱۸.۰۳.۲۱ ۰۹:۰۷ ] 
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به   ی   گره را  تلخش  بعد عطر سرد و  و  را سفت کرد  کراواتش 

 گردنش زد.  

زد و با شک به پوالد   کانین  ی به گونه    یمحکم  ی بوسه    ماهور

شده و بعد    داری از خواب ب  شهیشد. امروز صبح زودتر از هم  رهیخ
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و    شیرا صرف حالت دادن موها ی ادیزمان ز ع،ی دوش سر کیاز 

بود و اقتدار    یرسم  اریبس  پشی انتخاب کت و شلوار کرده بود. ت

 رهیت  ی و شلوار سورمه ا  ت. کدی کش  یم  هیو صالبتش را به رخ بق 

 و قانونمند ساخته بود.   ی جد  ی از او مرد  ی مشک  راهنیبا پ

 چه خبره امروز؟ _

با احت  بیدستمال ج   پوالد به    اطیکتش را مرتب کرد و آن را 

 کتش فرستاد.  ی جلو  بیدرون ج

 مگه چه خبره؟  _

 یخوا  یبشه؟ مگه کجا م  یکه چ  ی دیهمه به خودت رس  نیا_

  ؟ی بر

  ی شد و لبخند جذاب  رهیماهور خ  یبه چشمان شاک  نهیدرون آ  از

 زد. 

 مهم دارم.  ی جلسه   هی_

 تو شرکت خودمون؟ _

 ست.   گهید ی جا هینه _

   ام؟یمنم ب_
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 نه!  _

تختش،    ی رو  کانیباز هم مشکوک شد و بعد از قرار دادن ن  ماهور

 به سمت پوالد رفت.  

   ام؟یچرا من ن_

رو بده به خاله سودابه تا   کانی. زود نی ایکه ب  ستیچون الزم ن_

 .   شهیم رمیداره د م؛یبر

را برداشت تا او را به   کانیبا حرص از کنارش گذشت و ن  ماهور

 سودابه بسپارد.  

کند که البته اشتباه    ی م  ی را از او مخف  ی زید چکرد پوال   یم  حس

خواست به شرکت مهراب برود و تمام   ی هم نبود؛ چرا که او م

 برنده اش را رو کند. ی برگ ها

[۱۸.۰۳.۲۱ ۰۹:۰۷ ] 
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که قرار بود به مهراب بزند را    ییتمام طول راه پوالد حرف ها  در

کرد و ماهور هم در تالش بود تا بتواند علت    یدر مغزش مرور م
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لجباز  ی کار  یمخف پ  ی ها  ی و  را  نت  دایپوالد  اما   ی ا  جهیکند؛ 

 . حاصل نشد 

به ساعتش انداخت. تنها    یاز رساندن ماهور به شرکت نگاه  بعد

باق  قهی دق  ۱5 مهراب  با  مالقاتش  زمان  ب  یتا  با  مانده  پس  ود؛ 

 .  مهراب رفت ی نوپا سرعت به سمت شرکت کوچک و

 ی در ساختمان منتظرش بود و همانطور که دسته    ی جلو  لیسه

  شی در مشتش گرفته بود، به پ  ی اد یز  ی چرمش را با انرژ  فیک

 دنیرس  ی ماه برا  نیکه چند  ی شد. باالخره روز  ره یآمدن پوالد خ

 بود!   دهیبه آن تالش کردند، رس

گذار   هیمالقات با سرما  ی که از صبح زود خودش را برا  مهراب

خبر    افتیبزرگ و ثروتمند شرکتش آماده کرده بود، بعد از در

به منش  دنیرس ها،  بعد    یآن  و  را هم خبر کند  تا آرش  گفت 

خودش به سمت در رفت تا از آن ها استقبال کند؛ اما با باز شدن  

با بهت    ی صورت جد  دنید  در و قدم جلو    کیو مسلط پوالد، 

م را  نگاهش  و  ا   یلیوک  انیرفت  تمام  در  به جا  نیکه   یمدت 

چه  نجایبا او در ارتباط بود و پوالد چرخاند. ا یگذار اصل  هیسرما

 خبر بود؟ 
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  ؟یکن  ی م یچه غلط نجایتو؟ تو ا _

کمرنگ  پوالد ب  یپوزخند  و  از   یزد  به صورت سرخ شده  توجه 

از آن   یکی  ی ص و بهت مهراب، به سمت مبل ها رفت و رو حر

 ها نشست. 

 وقت ندارم.   ادی. من زمی تا حرفامون رو بزن نیبش  ایب_

شدن آرش    کی نزد  ی شده بود که متوجه    یآنقدر عصب  مهراب

نشد و خواست که در را ببندد؛ اما آرش اجازه نداد و وارد دفتر 

 شد. 

  ؟ی بند یچرا در رو م_

 نداد و با خشم به سمت پوالد رفت.  یپاسخ مهراب

 . دمی وگرنه به نگهبانا خبر م  رون؛یگمشو از دفتر من ب_

شد و    رهیمهراب، آرش با بهت به پوالد خ  ادیفر  ی صدا  دنیشن   با

 ت.  به سمتش رف

  ؟ یکن یم کاریچ  نجایپوالد؟ تو ا_

از جا برخاست و به چشمان پرسشگرش   پوالد به احترام آرش 

 شد.   رهیخ
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  ه یعیکردم؛ پس طب   ی گذار  هیشرکتتون سرما  ی چند ماهه که تو _

 درسته؟ نم، ی که بخوام اوضاع شرکت رو بب

[۲۱.۰۳.۲۱ ۱۶:۰۸ ] 
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  ل ینگاه مبهوتش را به سمت مهراب چرخاند و بعد به سه  آرش

 شد.   رهیخ

 گذار، پوالده؟  هیکه اون سرما  یچرا نگفت_

 شانه اش را باال انداخت و پاسخ داد:  لیسه

 خواستن!   نطوریپارسا ا ی آقا_

اش را در هر دو مشتش    قه یبرداشت و    زیبه سمت پوالد خ  مهراب

 گرفت.  

  ی چرا دست از سر من بر نم  ؟ی ا خو  یاز جون من م  یکثافت چ_

   ؟یدار

و    دید  یحرف زدن نم  اطیو با احت  ی کار  یبه مخف  ی ازین  گرید

مطلع   زیکرد تا آرش هم از همه چ  یواضح و آشکار صحبت م  دیبا

 شود.  
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اش جدا کرد و همانطور که کتش را مرتب    قهیمهراب را از    دست

مهراب   نیاش را به چشمان خشمگ  ی کرد، نگاه مسلط و جد  یم

 دوخت. 

باال رو پس بده تا ولت کنم. حق خواهرت   ی دیکه کش  یینایزم_

 رو بهش برگردون.

مبل نشست؛ اما آرش هر لحظه   کی  ی زد و رو  ی شخندین   ل یسه

  ی ها صحبت م   نی . پوالد از کدام زمشد یمتعجب م  ش یاز پ  ش یب

 کرد؟ 

 رو خورده؟   یمگه مهراب حق ک ن؟یکدوم زم_

تمام   ی توجه به چشمان سرخ شده و ملتمس مهراب برا  یب  پوالد

 حیرا توض  زیکرد تا همه چ  لیبه سه   ی بحث، اشاره ا  نیکردن ا

 دهد و بعد همه را به نشستن دعوت کرد. 

کن  دین یبش_ زمی تا صحبت  امروز حرف  نم   ادهی.  رو    شهیو  همه 

 گفت.   ستادهیا

قرار   لیپوالد و سه ی مبل که رو به رو کی  ی رو  یبا کالفگ آرش

  ی به نظر م  دهیپر  یداشت، نشست و بعد به مهراب که رنگش کم

 شد.     رهیاش بود، خ ی مبل کنار ی و در حال نشستن بر رو دیرس
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 چه خبره!   نجاینفر به من بگه که ا هی_

 گذاشت و دستانش را در هم گره کرد.    زیم  ی را رو  فشیک   لیسه

زم_ قطعه  چند  خانم  ماهرخ  مرحوم  منطقه    نیپدر    ی تو 

 به ارث گذاشتن؛ اما...  شونی ا ی برا رازیقصرالدشت ش 

 به مهراب انداخت و با اشاره به او، ادامه داد: ی ا رهیخ نگاه 

ارث به ماهرخ خانم نگفتن و   ن یا  ی درباره    یچ یآقا ه  نیاما ا_

 شونیاون مرحوم خبر نداشته؛ ا  ی نامه    تیاز وصهم    یچون کس

 ها رو از همه پنهان کردن. نیاون زم

[۲۱.۰۳.۲۱ ۱۶:۰۸ ] 

 4۷۰_پارت#

 :دینگاه کرد و غر ل یبا خشم به سه مهراب

  ی ن یمن که زم  ن؟یکدوم زم  ؟ی گ  یکه م  هیچرت و پرتا چ  نیا_

 ندارم.  

باغ ها رو م  دیساله که دار  نیچند_   د؛ یفروش   یمحصوالت اون 

م انکارش  ها  د؟ی کن  یاونوقت  انار   ب یس  ی باغ  چند  ی و    ن یکه 
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و بازم خودتون    دیکرد  یرو از صاحبشون مخف  متشونهیق  اردیلیم

   د؟ید یگناه نشون م یرو ب

  ل یو به سه  دیبا چشمان گشاد شده به سمت مهراب چرخ   آرش

 اشاره کرد.  

 ،ی اجاره کرد   ی گفت  یکه م  ییها  نیپس اون زم  گه؟یراست م_

 مال ماهرخ بود؟  

 کرد و گفت:  یآرام ی خنده  پوالد

دونستن که    ینم   یول  دن؛یها رو د  نیاجاره؟ پس همه اون زم_

 !ازمندته؟یو ن وهیصاحبشون خواهر ب

کرد که بر خودش    ینه تکان داد و سع  ی سرش را به نشانه    مهراب

 مسلط باشد.  

ماهرخ   ی رو برا  ین یزم   چیها رو اجاره کردم. پدر من ه  نیاون زم_

 به ارث نذاشته بود. 

  د یکل  ی دندان ها  انیرا در هم گره زد و از م  شیاخم ها  پوالد

 شده اش گفت: 
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اآلن به صاحب باغ زنگ بزن تا باهاش صحبت کنم. اگر    نیهم_

 .  یبهمون ثابت کن  دیبا  یگی راست م

خواست   یچون م  دم؛یر ها رو ازش خ  نیزم  شی من چند ماه پ_

 بره.  رانیاز ا

 . اریسندشون رو ب _

با خشم مشتش را    اورد،یب  ی توانست بهانه ا  ینم  گریکه د  مهراب

 زد.  ادیو فر دیکوب زیم ی رو

 ! رونیداره؟ گمشو از شرکت من ب   یبه تو چه ربط_

  مهیسراس  اریموقع در دفتر با شتاب باز شد و سامان و سام   همان

 .  وارد شدند

 بابا؟  _

پ  پوالد با ورود آن ها   ی ا  روزمندانهیلبخند  به مهراب که  و  زد 

عجز بسته بود، نگاه کرد. مطمئنا نقطه ضعف    ی چشمانش را از رو 

خواست که در چشمان پسرانش   یفرزندش بود و نم  ،ی هر پدر

  ی تاوان  نیشود؛ اما ا  لیوجدان تبد  یدزد ب  کی  قهرمان به   کیاز  

 پرداخت.   یم دی بود که مهراب با
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 !دیخوش اومد_

[۲۲.۰۳.۲۱ ۱۳:۲۶ ] 

 4۷۱_پارت#

  شد ی. باورشان نمدندیآن ها با بهت به سمت پوالد چرخ  ی دو  هر

اند. درست است که رابطه اشان    ده یکه او را در شرکت خودشان د

توانستند پدرشان را تنها   یبا پوالد و ماهور خوب شده بود؛ اما نم

در هم جلو رفت و مقابل پوالد   ی با اخم ها  اریبگذراند؛ پس سام 

 . ستادیا

   ؟یکن ی م کاریچ نجای چه خبره؟ تو ا_

اتفاقات دور نگه دارد؛ پس با   نیکرد آن ها را از ا  یسع  مهراب

 ز جا برخاست و به سمت پسر بزرگش رفت.  سرعت ا

 !   ینگران باش  ستی. الزم نرونیبرو ب  ار،یسام_

 آخه شما چتونه؟  م؟ی حرف بزن ی ذار یچرا نم ؟یچ یعنی_

 به او انداخت و زمزمه کرد: ی ا  رهینگاه خ پوالد

 تا واست بگم!   نیبش_
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از    یکی  ی دست پدرش آزاد کرد و رو  ری شانه اش را از ز  اریسام

طول  ی زیاز او نشست و چ تیمبل ها نشست. سامان هم به تبع

کرد. مهراب با عربده   فیتمام ماجرا را از اول تعر  لیکه سه  دینکش

ا  یسع  دنیکش کردن  تمام  و  جو  کردن  متشنج  بحث   نیدر 

که بار ها از مهراب    راداشت؛ اما پسرانش به او شک کرده بودند؛ چ

بهانه هاخو با  او  اما  بفروشد؛  را  ها  باغ  مختلف    ی استند که آن 

بود که مالک آن    نیکرد. پس علت نفروختن باغ ها ا  یمخالفت م 

که خرج خانه اش را پسر    ی ها در واقع عمه اشان است؟ عمه ا

 کرد؟!  یساله اش پرداخت م ۱۷و  ماریب

ور با  را که به تهران آمده بودند و ماه  ییآمد روز ها  یم  ادشانی

و اشک    هیشست و ماهرخ شب ها با گر  یم  یقال  مارشیقلب ب

 کرد.   یانگشتان تاول زده اش را با پماد و کرم چرب م

را خورده   چارهی ب  ی سال ها حق آن خانواده    نی در تمام ا   یعنی

 بودند؟  

. نگاه  دیبگو ی زیتوانست چ یآنقدر شوکه شده بود که نم ار یسام

به پدرش انداخت و با همان نگاه التماس کرد که تمام    ی ا  رهیخ
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برخ  کیها    نیا او هم  تا  باشد  بزرگ  را    زدیدروغ  پوالد  و فک 

 را به پدرش نزند.  فیکث ی تهمت ها نیا گریخورد کند که د

[۲۲.۰۳.۲۱ ۱۳:۲۷ ] 

 4۷۲_پارت#

  یخودش را خال  نگونهیزدن کرد تا ا   ادیباز هم شروع به فر  مهراب

 کند.  

مال    نایاون زم  د؟یفهم  یچرا نم  دم،یها رو خر  ن یگفتم اون زم_

 منه...من!  

زد که سامان چشمانش را بست؛    ادیآخر را آنقدر بلند فر  »من«

ا اشاره  تا آخر   لیبه سه  ی اما پوالد فقط پوزخند زد و   ن یکرد 

 برگ برنده اش را هم رو کند.  

زم_ که  حاال  ت  نیباشه،  مال  مشکلها  پس  ب   یوئه؛  با   رونیهم 

  ی بده   اردیلیدرسته؟ چند م  ،ی ام از شرکتت ندار  هیسرما  دنیکش

  ،یپرداختشون کن  نایبا فروختن اون زم  یتون  یکه م   ی اریباال م

 مگه نه؟  

 برگه ها را مقابل مهراب مبهوت گذاشت و گفت:   لیسه



~ 1272 ~ 
 

نکردن   افتیگذاراتون به خاطر در  هیسرما  ی چند ماهه که همه  _

پش  ،ی سود  چیه شما  با  کردن  کار  سهم    مونیاز  ما  اما  شدن؛ 

رو خر بامیدی همشون  هم  درواقع  اصل  دی. حاال  ما    یپول  به  رو 

  د یکرد  یپرداخت م   دیچند ماه با  نیکه ا  ی و هم سود  دیبرگردون

 هم هست...  گهیه راه دی. البته دیپرداخت کن دیرو با دیو نکرد

 چشمانش جا به جا کرد و ادامه داد:  ی را رو نکش ی بخند عل با

 ی سندشون به جا  دنیهاتون رو بعد از د  نیکه زم  میما حاضر_

 ش یپ   یها مال شما ست؛ پس مشکل  نی. اگر زم می بردار  یبده  نیا

 . ادی ینم

 . ستادیاز جا برخاست و مقابل آن ها ا پوالد

  ن ی. اگر زم دیکه فکراتون رو بکن  دمیهفته بهتون مهلت م   کی_

معذرت   هیآدم برو و بعد از    ی ها مال خواهرته؛ پس مثل بچه  

اونا رو بهش برگردون. اگر هم    ی همه    یدرست و حساب  یخواه

به من   شونیدی م  یبده  ی که در ازا  ریبگ   میمال خودته؛ پس تصم

 ... ضمن. در رونی کل پولم رو از شرکتت بکشم ب ای

و گستاخش را به صورت قرمز از خشم مهراب دوخت  رهیخ نگاه

 و ادامه داد: 
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سرما_ وقت  هیدنبال  چون  نگرد؛  هم  پشت    یگذار  من   ه یاسم 

 کمکت.   ادیکنه که ب  یکس جرئت نم  چی شرکت باشه؛ ه 

نزد  چند به گوشش  را  به سمت مهراب رفت و سرش   کیقدم 

 کرد. 

رو    یقول_ دادم  بهت  ورشکستت  ادته؟یکه  که  بودم    ی م  گفته 

  ی بده  یبا کل  ی بدبخت فرار  هی کنم، مگه نه؟ از االن خودت رو  

رو    تیچون اگر ماهور و خانواده اش نبخشنت، تمام زندگ   ن؛ی بب

 پوالد...  گنی . به من مدمیبه باد م 

[۲۲.۰۳.۲۱ ۱۳:۲۷ ] 

 4۷۳_پارت#

تقر  لش،یاز رفتن پوالد و وک  بعد اشتباه مهراب   بایآرش که  از 

 به سمتش انداخت.  یمطمئن شده بود، نگاه متأسف

که تمام   نیبا ا  ؟یبا ماهرخ بکن  نکارویدلت اومد که ا  ی چطور_

اما به نظرم پوالد   ره؛یتو به باد م   ی منم داره به خاطر کارا  یزندگ

 حق داره. 
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از جانب او نشد و از    یپاسخ  دنیحرفش منتظر شن  انیاز پا  بعد

از    دیکرده بود که ماهرخ و ماهور نبا  دیشد. پوالد تأک  دفتر خارج

نبا  نیا پس  شوند؛  مطلع  چ  دیموضوع  هم  مهربان   یم  ی زیبه 

 شدی موضوع باعث م   نیسوخت و ا  یماهرخ م  ی گفت. دلش برا

از شرکت خارج    یاحتاشان را فراموش کند. با نار  یکه ورشکست

 را نداشت.   ی کار چیه ی حوصله   گریشد تا به خانه برود. د

رونق   ی که برا  یشده بود. شرکت  رهیخ  ن یدر سکوت به زم   مهراب

کرد، در حال ورشکست شدن بود؛ اما حرف    یگرفتنش تالش م 

 یپسرانش او را از درون متالش  ی   رهیخ  ی آرش و نگاه ها  ی ها

 کرد.   یم

  ی ماهرخ را از خودش پنهان کرده بود؛ اما م  ی ها  ن یکه زم  نیا  با

استخدا با  پرداخت  خواست  و  شرکتش  در  ماهور  کردن    ک ی م 

 ا یکارش را جبران کند. حاال چه؟ آ   نیحقوق قابل توجه به او، ا 

 را داشت؟   یو سرافکندگ  ریهمه تحق  نیارزش ا   نیچند قطعه زم 

زم  آخر نبا  نیآن  پدرش  بود.  خودش  حق  به    د یها  را  ها  آن 

خانواده اش، بعد از  ی توجه به دلتنگ یکه ب دیبخش  یم یماهرخ

 به تهران مهاجرت کرده بود.   رازیازدواج با بهزاد از ش
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و ماهرخ را  داشت خودش را تبرعه    یافکارش غرق بود و سع  در

م حساب  چه  هر  اما  دهد؛  نشان  کار  از   یگناه  هم  باز  کرد، 

  ی مهربان   نیبود. البته تمام ا  دهیند  یبه جز مهربان  ی زیخواهرش چ

کردن به فرزندش بود و بعد از آن مهراب را    ن ی ها قبل از توه

 کنار گذاشته بود.  شهیهم ی برا

[۲۲.۰۳.۲۱ ۱۳:۲۷ ] 

 4۷4_پارت#

 بابا؟  _

از    ی صدا را  قهرمانش  پدر  انگار  بود.  دار  بغض  و  گرفته  سامان 

  یباد کرده و حنجره اش نوا شیگلو نینچنیدست داده بود که ا

 داد.  ی مسر  یخش دار و زخم 

 بله؟ _

 کار تو بوده؟_

را آشکار   قیشود که حقا  ی زود مجبور م  ای  ریدانست که د  یم

 . دیاش بگو  ی و حق خور   ی از دزد  یتوانست به راحت  یکند؛ اما نم

 نکردم.  ی نه من کار_



~ 1276 ~ 
 

 اش را ماساژ داد و زمزمه کرد: یشانیتلخ، پ ی با لبخند   اریسام

  م ی کن   یم  یباهات زندگ! چند ساله که  میبس کن؛ ما بچه هات_

 یم  ادیحق با تو نباشه، شروع به داد و فر  یکه وقت  میدون   یو م

  ی آروم حرف م  ،یداشته باش  نانیبه حرف هات اطم  ی . وقتیکن

  ی کن  یم  یسع  ست؛ یکه حرفات درست ن   یدون  ی م  یاما وقت  ؛یزن

 .  ی تموم کن ترو به نفع خود زیکه با دعوا و بحث همه چ

 شناختند.   یم  یسکوت کرد. پسرانش او را به خوب مهراب

 خواستم...  یمن...من نم_

که تحملش را از دست داده بود، از جا برخاست و بعد از   سامان

 .  د یخارج شدن از اتاق، در را با خشم به چهار چوبش کوب

 زمزمه کرد:  ،ینی هم از جا برخاست و با حالت غمگ اریسام

 رخ و ماهور نگاه کنم؟  به صورت عمه ماه ی حاال چطور _

جمله اش، از اتاق    نیآخر   ی قدم عقب رفت و بعد از زمزمه    چند

 خارج شد. 

 بابا!  ی شرمنده ام کرد_

[۲۳.۰۳.۲۱ ۰۹:54 ] 



~ 1277 ~ 
 

 4۷۸_پارت#

اعالن تلفن همراهش را    ی راه بازگشت به شرکت بود که صدا  در

 د، یجد  امیو با چک کردن پ  دی کش  رونیب بشی. آن را از ج د یشن

را باز کرد   لمیفرستاده بود، شد. ف   شیکه ماهور برا  یلمیمتوجه ف

آنقدر    شیو با خنده به قرص خوردن ماهور نگاه کرد. حرف ها

قرار   یکردن گنجشکش ب  مسل   ی بود که قلب پوالد را برا  نیریش

 کرد.   یم

 ، ی نداز  ی سر قرص خوردن من شر راه م  شهیکه هم  ییاز اونجا_

 ! در ضمن... یعربده بکش  ی ایگرفتم که دوباره ن  لمیبرات ف

 ادامه داد:  یشاک  ی صورتش گرفت و با چهره ا  ی را جلو نیدورب

که من    ییشرکت؛ وگرنه همونجا  ای زود تر ب  یاگر دوست داشت _

 بمون!    ی زد پیت یدونم کجاست و براش کل ینم

را خاموش کرده و    ن یدر هم دورب  ی حرف، با اخم ها  نیاز ا  بعد

 را هم قطع نموده بود.    لمیف

شده بود،    رهیاش خ  ی به پوالد که با خنده به گوش  نهیاز آ  بهمن

 گفت:  دینگاه کرد و با ترد
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 آقا؟ _

 شد.   رهیبه بهمن خ نهیرا بلند کرد و از آ  سرش

 بله؟ _

  د؟ی شناس یرو م ی هاد_

با به    یکم  پوالد که چند ماه از   یآوردن نگهبان  ادیفکر کرد و 

در هم از    ی گذشت، با اخم ها  ی مشغول شدنش در خانه اش م

 پاسخ داد:  ی کنجکاو

  ؟یپرس یم یشناسم. واسه چ یآره م_

مکث، شک و   هیو بعد از چند ثان  دیلبش را گز  ی گوشه    بهمن

 کرد.  انیپوالد نما یچند ماهه اش را برا ی ها دیترد

  یاز سروش اسکندر  ی خبر  چی ه همشکوکه. چند ماهه ک  کمی_

 کنن.  یم یغلط هیدارن  اوشیاون و س یعن ی نیو ا میندار

[۲۳.۰۳.۲۱ ۰۹:54 ] 
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ها  پوالد چ  ی هاد  ی رفتار  کرد.  مرور  ذهنش  در  و    زیرا  خاص 

  یلیدانست که بهمن حتما دل  یبود؛ اما م   دهیرا در او ند  یمشکوک

 دارد.  شی حرف ها ی برا

   ؟ی دیازش د   ی زیداره؟ چ ی به هاد یچه ربط_

کنه و گم    یم  دایبه بهونه پ   نمیا  رون،یب  دیر  یکه شما م  ییوقتا_

 کنه.   ی م یجاسوس یکی ی کنم داره برا  ی. حس مشهیو گور م

با  یکم  پوالد کرد.  پ  شیب  دیاخم  م  شیاز  را جمع   ی حواسش 

جاسوس بود؛ پس چرا بعد از لو دادن   کیواقعا    ی کرد؛ اما اگر هاد 

بهمن    دیافتاد؟ شا  ینم  شیبرا  ی اتفاق  چیمکان پوالد به سروش، ه

شکاک و حساس شده   گرانیاز حد نگران شده و نسبت به د  شیب

 است.  

.  میتهمت بزن   ی به کس  یالک  میتون   یحاال حواست بهش باشه. نم_

 کنه، بهم خبر بده.  ی م یواقعا داره جاسوس ی دیاگر د

حرف زدن با بهمن را رها   ،یاز طرف عل  امیپ  کی   افتیبعد با در  و

 نمود.  امیکرد و شروع به خواندن پ

م_ ماهوره،  نوبت چکاپ  وضع  شیاریب   یتون  ی امروز  رو   تش یتا 

 چک کنم؟ 
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م  معلوم که  کار  یاست  چه  مگر  سالمت  ی تواند.  از  تر   یمهم 

 گنجشکش بود؟!  

 .   ارمشیم یهر وقت بگ  ارمش؟یب  یچه ساعت_

 .  ارشیاالن ب نیپس هم_

 .  مییاونجا گهیساعت د  میباشه تا ن _

با ماهور تماس گرفت و   امش،ی کردن و فرستادن پ  پیاز تا  بعد

هم به سوال    یگفت که آماده باشد تا به دنبالش برود و توجه

 نشان نداد.   شیماهور و غر زدن ها ی ها

و او    دید  یماهور را در کنار اتاقک نگهبان  د،یبه شرکت رس  یوقت

 را صدا زد. 

 ماهور؟ _

شدن به کفشش برداشت و به    رهیدست از خ  ،یی صدا  دن یشن  با

 شد.   رهی، خکرد ی به او نگاه م  نیماش  ی پوالد که از پنجره 

   ؟ی اومد_

 .  میرزود سوار شو که ب یآره؛ ول_
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  ی پرسش   ی عقب نشست و با چهره ا  یصندل  ی کنار پوالد رو  ماهور

 شد.  رهیبه او خ

 م؟یر یکجا م_

[۲4.۰۳.۲۱ ۱۰:۲۱ ] 
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ماهور را با سر انگشتانش لمس کرد و   فینرم و لط  ی گونه    پوالد

 گفت: 

 . مارستانیب میبر دینوبت چکاپته. با _

 داد و چشمانش را بست.   هیاش تک یبه صندل یکالفگ  با

 من خوبم.  _

   ؟یکن یم یچرا بداخالق_

خواهد بداند که چرا پوالد او    یکه ماهور دلش م   دیفهم  ینم  چرا

 را با خودش به آن جلسه نبرده است؟  

شده    یبودنش حرص  پیهمه خوشت  نیکه از ا  دیفهم  ینم  چرا

 است؟ 
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 .  یهست ی پر انرژ ی ادی. تو زستم یبداخالق ن_

جسم   نی توجه به حضور بهمن در ماش  یزد و ب  ی لبخند  پوالد

 .  دیماهور را در آغوش کش فیظر

ه  ییجا_ رفتم،  بود   ی کامال جد  ی جلسه    هینبود.    ی زن  چیکه 

 گنجشک حسود من.  

 زد. ی و لبخند آرام دییپوالد سا راهنی اش را به پ گونه

 مگه نه؟  ،یمال خودم_

روشنش نشاند و او را به خودش   ی مو ها  ی رو  ی محکم  ی   بوسه

 فشرد. 

 مال تو ام!  _

پوالد گذاشته و   ی   نهیس  ی تمام طول راه ماهور سرش را رو  در

پوالد    دند،یرس  مارستان یبه ب   یفرو رفته بود. وقت   ی قیبه خواب عم

که ماهور از    دیرس   یم  ی روز  یعن یبه تابلو اش انداخت.    ی نگاه

 خالص شود؟   ی ماریب نیشر ا

داد، شانه    ینشان م  نیغمگ  اریکه چهره اش را بس  ییاخم ها  با

 به او داد.  یماهور را لمس کرد و تکان آرام  ی 
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 ! مایدی گنجشکم؟ رس_

نگاه  ماهور باز کرد و  را  با    یچشمانش  انداخت. حق  به اطراف 

 بودند.    دهیرس  مارستانیپوالد بود، آن ها به ب 

ماند؛    ن یشد. بهمن در ماش   ادهیپ   نی و از ماش  دی را مال  چشمانش

 رفتند.   یاما ماهور و پوالد به سمت اتاق عل 

ماهور    ،یکه از قبل منتظرشان بود، بعد از سالم و احوال پرس  او

 . ردیبرد تا از او نوار قلب بگ  ی گریرا به سمت اتاق د

که   یرا با غم  ش یجلو رفت و تک تک دکمه ها  یبه آرام  پوالد

 کرد، باز نمود.   ی م ین یسنگ  شیشانه ها ی رو

 گردش سه نفره...  هی. رونیب میبر  کانیشب با ن _

دانست که پوالد در حال آرام کردن خودش است و    یم  ماهور

 نیزند. از ا  یسرگرم کردن خودش م   ی حرف ها را هم برا  نیا

نداشت.   ی حال بد پوالد باشد، متنفر بود؛ اما چاره ا نیکه علت ا

کودک  ی ماریب  نیا گر  یاز  زندگ  بانشیبه  و  برا  یافتاده   شیرا 

چشمان قدرتمند  هشد ک  یسخت کرده بود و اکنون هم باعث م

 . ردیبه خودش بگ  چارهیو ب نیغمگ یپوالد، حالت
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  ، ی ش  یبه خاطر من ناراحت م  نقدریکه ا  نیاز ا  متنفرم.   نجایاز ا_

 متنفرم پوالد!

[۲4.۰۳.۲۱ ۱۰:۲۲ ] 
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کمر ماهور   ی و دستش را نوازش وار رو  د یکش  یق ی نفس عم  پوالد

 حرکت داد. 

  مونیاز سر زندگ  یماریب  نینمونده که شر ا  ی زی ...چشهیتموم م_

 کم شه. 

  م؟یبخور  تزایپ  میشب بر_

مرد قدرتمند    ن یغمگ  ی صدا  گریبحث را عوض کرد تا د  یآسان  به

 و با صالبتش را نشنود. 

  ی دگیرا پشت کش  شیزد و درد ها  یهم لبخند مردانه ا  پوالد

 پنهان نمود.  شیلب ها

 .  میر یم ،ی هر حا که بخوا_

که   یشد، پوالد همچون مرغ  یم   نهیکه ماهور معا  یتمام مدت  در

  ی م  ارشیو دست  یسرش از تنش جدا شده باشد، در اطراف عل
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آن ها را هم از دست   ی کلمه از صحبت ها  کی   یتا حت  دیچرخ

 ندهد.  

زد و به چشمان ماهور که همراه با حرکت پوالد   ی لبخند  یعل

 نگاه کرد.   شد، یجا به جا م

کرد   ن،یآفر_ مصرف  وقت  سر  رو  قرصات  قلبت   ی چون  اوضاع 

 خوبه.   یلیخ

  ستادهیسرش ا  ی کرد و به پوالد که باال   ی نیریش  ی خنده    ماهور

 بود، اشاره نمود. 

  ن یی باال و پا  قهیدق  کیآدم خوش اخالق دور و برمه که سر    هی_

 .. همش به خاطر همونهندازه   یشدن زمان مصرف قرصا، شر راه م 

کرد و بعد شروع به جدا کردن الکترود    یآرام  ی هم خنده    یعل

 ماهور، نمود.  ی برهنه  ی  نهیس ی دستگاه نوار قلب از رو ی ها

 آدم خوش اخالق.   نیخدا به دادت برسه با ا_

 نگاه کرد و گفت:  یعبوس به عل یبا حالت پوالد

 نداره؟  یحالش خوبه؟ مشکل یمطمئن_
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  ی خدا کم کم نوبت عملش هم م   دیخوبه. به ام  زیآره همه چ_

 . شهیراحت م شهیهم ی رسه و برا

باال تنه    ی رو  یخجالت زده، به حرکت دست عل  یبا حالت  ماهور

  ناجنس ی از ب  یزد که عل   یکرد. حدس م  ی برهنه اش نگاه م  ی 

به    یبی نگاه متعجب و عج  چیمدت ه  ن یبودنش خبر دارد که در ا

است که البته حدسش هم درست بود؛ چرا که پوالد   نداختهیاو ن

 گذاشته بود.  انیدر م یموضوع را با عل نیا

[۲5.۰۳.۲۱ ۰۲:4۳ ] 
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 ماهور شد و گفت:   نیمتوجه حالت شرمگ  پوالد

 .  دمیرو خودم انجام م شیاگر تموم شده بق_

  یآن ها رو  ی به جا   یالکترود را هم جدا کرد و نگاه  نیآخر  یعل

 پوست روشن ماهور انداخت. 

که    سمینو  یبراش م  دیقرص جد  ی سر  هیآره تموم شد. فقط  _

 .  از امروز مصرف کنه

 حالش خوبه؟ یمگه نگفت_
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به هر حال هر چ_ اما  تر   فیبگذره، قلبش ضع  یحالش خوبه؛ 

 .  می کن اطیاحت دیپس ما با شه؛یم

 مونده که نوبت ما بشه؟  یلیهنوز خ_

 چند لحظه سکوت کرد و بعد پاسخ داد: یعل

 صبر داشته باش! _

کرد که بر خودش مسلط    یو سع  دییهم سا  ی را رو  شیها  دندان

باشد. به سمت ماهور رفت و دستش را پشت شانه اش گذاشت  

 تخت بلند کند.    ی تا او را از رو

 حالت خوبه؟ _

تکان داد و شروع به بستن دکمه    دییتأ  ی سرش را به نشانه    ماهور

 لباسش نمود.  ی ها

ماهور نوشت و خودش هم آن را از    ی برا  ی دیجد  ی نسخه    یعل

مصرفش    ی   قه یکرد تا طر  هیته  مارستانیب   یاختصاص  ی داروخانه  

 دهد.   حیپوالد توض ی را برا

به سمت خروج  یهمگ هم  نگاه    ی م  مارستان یب  یبا  که  رفتند 

 یو آن مرد همان کارمند  دیچرخ  ییپوالد به سمت مرد آشنا
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  ی بود و از سرطان خون رنج م  ماریب  یبود که دخترش به سخت

که درخواست وام کرده بود؛ اما پوالد در عوض  ی برد. همان مرد

 بود.  دهیماهور، آن پول را به او بخش ی دعا کردن برا

   ؟یرمضان ی آقا_

حال    مرد در  بکه  حسابدار  به  کردن  با    مارستانیالتماس  بود، 

  ی شرکت  سیپوالد، به پشت برگشت و با بهت به رئ  ی صدا  دنیشن

 شد.   رهیکرد، خ یکه در آن کار م

   د؟یکن   یم کاریچ نجایپارسا؟ خدا بد نده، ا ی آقا_

 آشفته اش انداخت.  ی به چهره   یجلو رفت و نگاه یکم پوالد

 دارم. مهتاب بهتره؟   ضیمر هیگفته بودم که _

تر شد   شانینام دخترش، از قبل هم پر  دنیبا شن  یرمضان  دیسع

 و پاسخ داد:

 شه.   یبهتر نم می کن یم ی نه آقا، هر کار_

کرد؛  یحالش را درک م نینگاه کرد. ا دیبه سع یبا ناراحت پوالد

 چرا که خودش هم با او هم درد بود. 

 نداره؟ ی راه چیه یعنی_
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شد و پاسخ    رهیخ  ن یکمرشکن، به زم  یو بغض  ی با شرمندگ  مرد

 داد: 

حسابم    گهیداشتم رو خرج کردم آقا، اما د  هیپول و سرما  یهر چ_

ممکنه کمکش    گنیهست که م   یخارج  ی دارو  هیشده.    یخال

اما هر کار    ن یتونم پولش رو جور کنم. ا  یکنم، نم  یم  ی کنه؛ 

 ... یزنن. هر چ ینامردا هم دارو رو به بچم نم

درد و دل کردن   ی برا  ی زد و انگار که گوش  شیبه موها  یچنگ

 دردمند ادامه داد: ییکرده باشد، با صدا دایپ

م  بیبه غر  یهر چ_ التماس  نم  یکنم، کس  یو آشنا    ی کمکم 

 .  ستی مهم ن  یکس ی برا  یول ره؛یم  یکنه. دخترم داره م

تصور از دست دادن فرزند هم    ی به سرعت بغض کرد. حت  ماهور

مرد چگونه هنوز هم سر پا    نیپس ا  د؛ یرس   یدردناک به نظر م 

 بود؟  ستادهیا

 :دیدر هم جلو رفت و غر ی با اخم ها پوالد
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خبرم کن؟ آدم سر جون    ی کرد  ریمگه من نگفتم که هر جا گ_

 کنه؟   یم یستی بچه اش رودربا

به صورت خشمگب  دیسع از اشک  براق  نگاه    نیا چشمان  پوالد 

 کی  ایرحم    یعبوس و ب   س یرئ  کیمرد واقعا که بود؟    نیکرد. ا

 نجات؟  ی فرشته 

 .  دیکمکمون کرد ی. اون دفعه هم کلدم یکش یآخه خجالت م_

 گفت:  تیشانه اش گذاشت و با جد ی دستش را رو پوالد

 نه یخوام تمام هز  یکنم، من م  یباهات صحبت م  ی دارم جد _

 مهتاب رو قبول کنم.     مارستانیب ی ها

را رو  یناراحت  با از چند    ی دستش  بعد  و  شانه اش حرکت داد 

 لحظه مکث زمزمه کرد:

اما فعال راه  ضیمر  هیمنم  _ ن   ی برا  یدارم؛    د ی. باستیدرمانش 

که پول دارم؛ اما هنوز نتونستم    نیقلب انجام بده. با ا  وند یعمل پ

بکنم. حاال که    ی کار خوب شدن دخترت    ی برا  یراه  هیبراش 

خوب شدن   ی فکر نکن و فقط رو  یچیهست، درنگ نکن! به ه 

 دخترت تمرکز کن.  
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  دیچرخ  ی به سمت عل  د، یتوجه به چشمان اشکبار سع  ی بعد ب  و

 و با خشم گفت: 

ب   مارستانه؟یب  نجایا_ سر  تو  پول    یمارستان یخاک  خاطر  به  که 

  اد؛ یبچه هم بگو ب  نیندازه. به دکتر ا  یجون مردم رو به خطر م 

  ن یتار مو از سر ا  هیچون چند تا کلمه حرف باهاش دارم. اگر  

 کنم.  یساقطش م  یبچه کم شد، از زندگ

ب  ی دعوا پرسنل  با  ها    مارستانیپوالد  تا ساعت  مهتاب  دکتر  و 

دکتر مهتاب را عوض کرد    ،یآخر با مشورت علادامه داشت و در  

 الش یدکتر ماهر و مشهور سپرد تا خ  کیو پرونده اش را به دست  

شرکت، مقدار قابل    ی راحت باشد. بعد از تماس پوالد با حسابدار

  نهیو او توانست تمام هز  دش  ختهیر  دیپول به کارت سع  یتوجه

که پوالد در    ی درمان دخترش را بپردازد. در مدت  ی الزم برا  ی ها

حال بحث کردن بود، ماهور نزد مهتاب رفت و آنقدر با او حرف  

حال و بدون مو را به خنده انداخت و تا    یزد تا عاقبت دخترک ب

 کرد.  ی چند ساعت با او باز
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  ی هم بعد از مرتب کردن اوضاع، نزد مهتاب رفت. عکس ها  پوالد

خوب   نشان داد و از او خواست که هر چه زود تررا به او    کانین

 .  دیایبه خانه اشان ب  کانیبا ن  یباز ی شود و برا

اگر   دیبود. شا  یو همسرش به آن ها مملو از قدردان  دیسع  نگاه

دادند؛    یاز دست م   گریآن ها نبودند، دخترشان را تا چند روز د

فردا    و تا  دیرس  یم  ی اشان به زود  یسفارش  ی اما اکنون دارو ها

 شد.   یم  قیبه مهتاب تزر

ماهور   ی حرف ها  نیبا آن ها، مهتاب که از ب  یاز خداحافظ   قبل

 ی و جمله    دهیاش شده بود، گونه اش را بوس   ی مار یب  ی متوجه  

 را در گوشش زمزمه کرده بود.  ییبایز

پس مواظب خودت   ؛یشیگوشم گفت که تو هم خوب م  خدا تو_

 .  میدکترا راحت ش نیباش تا جفتمون از دست ا

کش  و آغوش  در  را  او  پاسخ  در  هم  وقت  دهیماهور  از    یبود. 

شده بود؛ اما حال   کیتار  بایشدند، هوا تقر  یخارج م  مارستانیب

به   ی تازه ا  ی مهتاب انرژ  ی آن ها خوب بود. لبخند ها  ی هر دو

 . ندیایمشکالتشان کنار بآن ها داده بود تا بهتر بتوانند با 

[۲۷.۰۳.۲۱ ۱۰:۱۶ ] 
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 شد؛یفکر کردن به او داده بود، فردا تمام م  ی که پوالد برا  یمهلت

بود کس نتوانسته  هنوز  پ  یاما  به جا  دایرا  که  در    ی کند  پوالد 

نفر مالقات کرده بود    نی. با چنددینما  ی گذار  ه یشرکتش سرما

پاسخ همه   به    کسانی اما  و  لعنت شده ختم    ی جمله    کیبود 

 . شدیم

 .  م ی کن یپارسا حضور دارن، ما جسارت نم ی که آقا ییجا_

نگه داشتن   ی از مهراب، برا   قشیعم  ی هم با وجود دلخور   آرش

 وجود نداشت.    یراه  چیکرد؛ اما ه یشرکتش تالش م 

خانه را ترک کرده و گفته بودند که    اریمدت سامان و سام  نیا  در

عمه اشان را به او پس ندهد، به خانه باز    ی مهراب باغ ها  ی تا وقت

از مهراب    تیصبر آرش هم تمام شده و با جد  ی گردند. حت  ینم

  نیپوالد را قبول کند و همه را از ا  ی خواسته بود که خواسته  

 است، نجات دهد.   هکه به جانشان افتاد یفالکت

از اتاق کارش خارج شد و به   ،یطوالن  ی از فکر کردن ها  خسته

 سمت اتاق مشترکش با افسانه، همسرش، رفت. 

 باز کرد و وارد اتاق شد.   یرا به آرام در
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خواند. آنقدر در طول روز به    یتخت نشسته بود و کتاب م   ی رو

 دایپ  ی خورد که در شب برا  یخاطر عدم حضور پسرانش حرص م

 کرد.   یآرامش، با کتاب خواندن خودش را سرگرم م یکردن کم

 آرام جلو رفت و کنارش نشست.   ی قدم ها با

 افسانه؟ _

 ره یکتاب برداشت و به مهراب خ  ی نوشته ها  ی را از رو   چشمانش

 شد.  

 بله؟ _

که لحظه   یآمد سوال  یمردانه اش شکسته بود؛ اما دلش نم  غرور

 را نپرسد.   شدیم داریبه لحظه در مغزش پد

 بچه ها بهت زنگ نزدن؟  _

با صدا  افسانه را بست و  پاسخ    ینیغمگ  ی کتاب درون دستش 

 داد: 

مسافرخونه بودن.   ی صحبت کردم. تو  اریبا سام   شیساعت پ  کی_

 قراره فردا برن دنبال خونه. 

[۲۷.۰۳.۲۱ ۱۰:۱۶ ] 
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 شد.    رهیتخت خ  ی رنگ رو   ی قهوه ا  ی و به پتو  دی کش  ی لرزان  نفس

 شومه!   نجایتهران. ا میومدیم  دینبا_

سال بود    نیشد. چند  رهیدر هم به مهراب خ  ی با اخم ها  افسانه

  یاز دستش بر نم  ی آن باغ ها خبر داشت؛ اما کار  ی   هیکه از قض

چ همه  که  حاال  م  زیآمد.  دلش  بود،  شدن  آشکار  حال    ی در 

 .دیدلش را به مهراب بگو ی خواست حرف ها

.  شمیاز خودم متنفر م   نم،یب  یهر وقت ماهرخ و بچه هاش رو م _

اما مثل    ضیمر  یماهور از بچگ  سر خانواده    ی باال   ر،یش   هیبود؛ 

  ی م  ی که کارگر  دمید  ی م  یکنن. وقت  ی تا خوب زندگ  سادیاش وا 

 خورد.  یحالم به م م،یکه داشت یشیکنه، از رفاه و آسا

 به مهراب انداخت و ادامه داد: ی سرزنش گر  نگاه 

ارث_ اون  رس   یبا  ماهرخ  به  م  دهیکه    ی زندگ  هیتونستن    یبود، 

 .  یراحت داشته باشن؛ اما تو اون حق رو ازشون گرفت
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بود و مهراب در   مارستان یکه ماهور در ب  ی زد و روز  یتلخ  لبخند

  شد،یمقابل چشمان ماهرخ، مرگ ماهورش را از خدا خواستار م 

 آورد.   ادیبه 

خانواده    نیمهراب تو به ا  ؟ی کرد  نیچقدر به ماهور توه  ادتهی_

 .  ی بدهکار

 داد.   یاونا رو به ماهرخ م دیحق من بودن، پدرم نبا نایاون زم_

  ی کن  یم   که اونا حق ماهرخ بودن. فکر  یدون  یخودتم خوب م _

 داره؟  یپوالد، دست از سرت بر م

 زمزمه کرد: یشد و بعد با ناراحت رهیخ  نیبه زم  یکم

 به ماهرخ بگم؟ ی چطور_

[۲۸.۰۳.۲۱ ۱۱:۰۰ ] 

 4۸۶_پارت#

مهراب نداشت.    مانیپش  بایلحن درمانده و تقر  ی برا  یجواب  افسانه

بود    دهی رس  دند،یترس  یآن ها از آن م  ی که هر دو  ی باالخره روز

پوالد مجبور به آشکار کردن خطا   ی ها  دیفشار تهد  ریو مهراب ز

 .  شدیگذشته اش م ی ها



~ 1297 ~ 
 

 دوار یام  امیکردن پ  افتیدر  دیزود از خواب برخاست و به ام  صبح

 شیکه برا  یامیاش را روشن کرد؛ اما تنها پ  یگوش   ،ی کننده ا

 از جانب پوالد بود.  هشدار بزرگ  کیفرستاده شده بود، 

اگر همه    نیامروز آخر_ رو پس   ی دیکه دزد  یاموال  ی مهلتته. 

با شرکتت قرارداد   دیگذار جد  هیسرما  هیکه    دمیاجازه م  ،ی بد

 ببنده؛ پس فکرات رو بکن.  

  ک ی انداخت و بعد از    ی اش را کنار  یگوش   یخشم و درماندگ  با

ا  راهنیدوش آب سرد، پ . آنقدر حالش  دیپوش  ی و شلوار ساده 

نکرد و   راهنشیپ  ی به چروک ها  یتوجه  چیدگرگون بود که ه

 بدون خوردن صبحانه از خانه خارج شد.   

  قه یماهرخ را از آرش گرفت و بعد از چند دق  دیجد  ی خانه    آدرس

 .   دیبه آن جا رس

بزرگ و گران    ی خانه ها   ان یکه در م  یکوچک  ی به خانه    ی نگاه

. با کرد، انداخت  یرا به خود جلب نم  یاطرافش توجه کس  متیق

  ی ادیز  اری بس  متیاما ق   د؛یرس  یبه نظر م   یکوچک  ی که خانه    نیا

 در تهران بود.  یگران  اریبس ی داشت؛ چون در منطقه 
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ماهرخ به سمت    ی حواسش را از در خانه    ،یکس  ی خنده    ی صدا

که   دیال تعجب ماهور را د اش جمع کرد. در کم  ی کنار  ی خانه  

به پوالد که در حال   ی زیاش، چ  یشگیهم  نیری ش   ی با خنده ها

خانه بود، گفت و بعد به سمت خانه    اط یاز ح  نی خارج کردن ماش 

 . مادرش رفت ی 

.  دیکوب  یاش م  نهیس  ی با اضطراب خودش را به قفسه    قلبش

  ی بود، تازه م  دهیحاال که زمان آشکار شدن آن اشتباه بزرگش رس

 را در حق خواهرش انجام داده است.   یبزرگ  ی که چه خطا  دیفهم

[۲۸.۰۳.۲۱ ۱۱:۰۰ ] 
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ماهرخ خارج شد و همراه   ی هم از خانه    اریکه مه  دینکش  یطول

 پوالد رفت.   نیماهور به سمت ماش

  ی ه خانه  کرد تا بعد از رفتنشان ب  ی سکوت آن ها را تماشا م  در

و با    دیبه سمتش چرخ  اری ماهرخ برود؛ اما همان موقع نگاه مه

 شد.    رهیبهت به او خ



~ 1299 ~ 
 

و بعد سر ماهور هم به سمتش    دیرا د  شیخوردن لب ها  تکان

عمدیچرخ نفس  از  بعد  و  بست  را  خشم چشمانش  با  از    یق ی. 

 خارج شد.   نی ماش

اما اخم    د؛یبه گوشش رس  ییسالم ماهور، قبل از هر آوا  ی صدا

از   تشیعدم رضا  ی نشان دهنده    اریمه   نیدر هم و خشمگ  ی ها

 بود.  نجایحضور مهراب در ا

  ی بی خارج شد و با لبخند عج  نیکه پوالد هم از ماش  دینکش  یطول

 به سمت مهراب رفت.  

 .  ی کرد یانتخاب خوب_

هنوز هم مبهوت و متعجب    جان یاش در ا  ییکه از حضور دا  ماهور

 کرد و به سمتش رفت.    یپوالد، اخم  ی جمله    دنی بود، بعد از شن

   ؟یچه انتخاب_

کدام از   چیشد؛ اما ه  رهیبه پوالد خ  یپرسش  یهم با حالت   اریمه

چرا که پوالد بعد از صدا کردن   نکردند؛   افتیدر  یآن دو پاسخ

و ماهرخ رفت    ی به او، به سمت خانه    نی بهمن و سپردن ماش

 گفت: 
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 . میاز شرکت و دانشگاه دار ی مهم تر ی امروز کارا_

توجه به صورت سرخ از حرص مهراب، زنگ در را فشرد    یبعد ب   و

 و منتظر شد تا در توسط ماهرخ باز شود. 

به    ینگاه  میتعجب به سمت خانه رفتند و ن و ماهور هم با اریمه

آمد،    یو آرام به سمتشان م  نی سنگ  ی سمت مهراب که با قدم ها

 انداختند. 

 چه خبر بود؟  نجایا

[۲۹.۰۳.۲۱ ۱۰:۰۷ ] 
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کرد. علت حضور مهراب را در   ی با تعجب به همه نگاه م  ماهرخ

از پ  یخانه اش درک نم و مغرور    یروزی کرد؛ اما چشمان براق 

 تر بود.   بیعج زی پوالد، از همه چ

  ی برا  یاقدام  گریبود که پوالد د  دهیو فهم  دهیاز مهربان پرس  قبال

کردن شرکت مهراب انجام نداده است؛ پس علت حضور    رانیو

 مهراب چه بود؟ 

 شد.    رهیخ اریکرد و به مه یاخم



~ 1301 ~ 
 

  ؟ ی امتحان دار یدانشگاه؟ مگه نگفت  ی ر یچرا نم_

بود، به جا  کی  ی همانطور که رو  پوالد نفره نشسته    ی مبل دو 

 پاسخ داد:   اریمه

 .  میدار  یمهم ی من گفتم نره. حرف ها_

رفت،   یبعد به سمت مهراب که با فنجان درون دستش ور م  و

 و ادامه داد: دیچرخ

 مگه نه مهراب خان؟  _

گذاشت و سرش را باال گرفت. حرف    زیم  ی فنجان را رو  مهراب

 ماهرخ او را از قبل هم شرمنده تر کرد. 

  ی کار  گهیکه د  ی مگه به من قول نداد  ؟ ی کرد  کاریپوالد؟ باز چ_

   ؟یشبا مهراب نداشته با

مبل ضرب   یچوب   ی دسته    ی زد و با دستش رو  ی پوزخند  پوالد

 گرفت.  

 ندارم مامان جان، خودش با شما کار داره.   شیمن کار_

  ده یو احترام نا محسوس ماهرخ خجالت کش  تیکه از حما  مهراب

 زمزمه کرد: ،ی مقدمه ا چیو بدون ه  دیکش ی ق یبود، نفس عم
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به هم. بابا    میخت یهممون ر   ،یو از تهران رفت   ی شوهر کرد  یوقت_

شد و منم    ریو مامان از خورد و خوراک افتادن... مهربان گوشه گ 

 کردم محرم راز هام رو از دست دادم.  یحس م

 شد و ادامه داد:  رهیخ ینا معلوم ی نقطه  به

کرد_ عادت  کم  کم  اما  بود؛  وقتمیسخت  فوت   ی.  بابا  و  مامان 

 نامه اش رو آورد و داد به من.   تیبابا وص  لیشدن، وک

[۲۹.۰۳.۲۱ ۱۰:۰۷ ] 
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 ش یشده بود، ابرو ها  رهیکه تا کنون در سکوت به مهراب خ  ماهرخ

 : دیرا باال انداخت و با تعجب پرس

 دونم.   یازش نم ی زینامه؟ چرا من چ  تیکدوم وص_

پوالد همچون   ز یسخت ماجرا شروع شده بود. نگاه ت  ی ها  قسمت

رفت و او را مجبور به    یدر چشمانش فرو م  نیزهرآگ  ی خنجر

 کرد.  یادامه م
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فهم  ت ی وص  یوقت_ خوندم،  رو  تو    دمینامه  باغ  قطعه  چند  بابا 

داره و چون به من و مهربان کمک کرده بود    رازیقصرالدشت ش 

 تو به ارث گذاشته.  ی ها رو برا نیاون زم م، یکه شرکت بزن 

 شد.   رهیو بعد به چشمان ماهرخ خ دیاش کش ی شان یبه پ یدست

  ی ایتا با شوهرت ب  ی ما رو رها کرد  ی حرصم گرفت. تو همه  _

ما رو پشت سرش گذاشته بود،    ی که همه    یکس  دیتهران، چرا با

ا م  نیصاحب  ارث  کل  شد؟یهمه  وک  یبا  تونستم  رو    لشیپول 

نامه به شما نگه. صاحب اون باغ    تیاز وص  ی زیکنم که چ  یراض

  ی . حتوختمفر  یاما من هر سال محصوالتش رو م  ؛ی ها تو بود

ب   یوقت از  نتونستم حرصم رو   دم ید  ی ببرم. م  نیبهزاد مُرد هم 

اون باغ ها رو از دست بدم. تا   ومد یم  فمیسخته؛ اما ح تونی زندگ

 که...  نیا

 ره نمود.  کرد و با انگشت به پوالد اشا یتلخ ی  خنده

اما   د؛یفهم  زویدونم از کجا همه چ  یشد. نم  داش یآدم پ  نیا_

 رو بهت بگم.  زیمجبورم کرد که همه چ

 گفت:   یفیضع ی را خورد و با صدا لبخندش
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کار    هیشدم. اومدم تهران که با دادن    مونیجا به بعد پش  هیاز  _

 شده بود.   ریخوب به ماهور، تمام اشتباهاتم رو جبران کنم؛ اما د

کرد. آخر پول   یبود را باور نم  دهیسکوت کرد. آنچه شن  ماهرخ

 ی داشت؟! مهراب به خاطر پول حرمت خواهر و برادر   یچه ارزش

بر سر    شانیکرد که بعد از دعوا  یرا شکسته بود؟ فکر م  انشانیم

بود که مهراب از   نیا  تیه است؛ اما واقعماهور او را از دست داد

پ فرا  نیا  شیچند سال  را  کرده است. پس محبت    موشرابطه 

آن ها دروغ و تظاهر بود؟ دلش شکسته بود!    ی چه؟ همه    شیها

کرد که چشمانش را دور    یم  ی پناه  یآنقدر احساس ضعف و ب

به کس تا  زم   هیتک  یسالن خانه اش چرخاند  به    ن یکند. ماهور 

 یهمچون گرگ زخم  اریگفت؛ اما مه   ینم  ی زیبود و چشده    رهیخ

م نگاه  مهراب  چرخ  یبه  پوالد  سمت  به  نگاهش  که    دیکرد. 

  قه یسکوت چند دق  ی شده بود و با نگران  رهیبه او خ  ه،یبرخالف بق 

 کرد.  یاش را نظاره م ی ا

[۲۹.۰۳.۲۱ ۲۳:۱۳ ] 
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  یرو  یچشمش روان شد و به آرام  ی اشک ماهرخ از گوشه    یوقت

گشت، پوالد از جا برخاست و با سرعت به سمتش    ی گونه اش جار

 رفت.  

  دهیبرخاستن پوالد، حواس مهراب که چشمانش را از همه دزد  با

 کرد هم به سمت ماهرخ جمع شد.    ینگاه م نی بود و به زم

کنارش حس کر  یوقت  ماهرخ را در  پوالد  به  حضور  بغض  با  د، 

 شد و گفت:  رهیمهراب خ

ت_ تا  رو داشت؟ چند  و    دی ارز  ی م  ن یزم  کهیارزشش  به خواهر 

  ی عقب نموندم. تا وقت  میزندگ  ی وقت تو  چیمن که ه  مون؟ی برادر

دراز نشد و بعد   یکس  ی وقت دستمون جلو  چیبهزاد زنده بود، ه 

 . پدرش رو پر کرد ی از اونم ماهور جا

 را با کف دستانش پاک کرد و ادامه داد:   سشیخ ی  گونه

ندارم. فکر    ی ازیاآلن هم به اون باغ ها ن   ن یخوام بگم که هم  یم_

  ی لیکردم چند ماهه که راهمون از هم جدا شده؛ اما انگار خ  یم

 اتفاق افتاده.   نیا شیسال پ 



~ 1306 ~ 
 

خانه    ی و شرم سرخ شده بود. تحمل فضا  یاز شدت ناراحت  مهراب

برخاست و نگاهش را از صورت اشک آلود  سخت شده بود. از جا 

 ماهور به سمت پوالد کشاند.  

به نام ماهرخ. تو    یها رو بزن   نی تا زم   دمینامه رو بهت م   تیوص_

 هم دست از سرم بردار تا شرکتم رو سر و سامون بدم.  

از خانه خارج شود؛ اما نتوانست و دوباره به سمت ماهرخ    خواست

مردانه زمزمه    ینشاند و با بغض   شیمو ها  ی به رو  ی . بوسه ارفت

 کرد:

 حاللم کن!  _

پوالد پنهان   ی   نهیاش شدت گرفت و سرش را در س  هیگر  ماهرخ

ها، مهراب را دوست داشت و حس    ی کرد. با وجود تمام دلخور

کرد    ی کرد که مهراب هم او را دوست دارد؛ اما اکنون حس م  یم

 ده است.  دوست داشتن تنها از جانب خودش بو نیکه ا

با   رهیبه رفتن مهراب خ  سیبا چشمان خ  ماهور شد و آسا که 

کرد را    یبلند ماهرخ در آغوش پوالد نگاه م  ی ها   هیترس به گر

 . دیدر آغوش کش
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دق  ی ها  هیگر تا چند  با چشمان   قه ی ماهرخ  بعد  و  ادامه داشت 

 آمد. رونیمتورم و صورت سرخ و ملتهب، از آغوش پوالد ب

 .  دیبال  یمرد در کنار خانواده اش م نیا خودش بابت داشتن به

 ممنونم!  _

 چرا؟  _

رو پشت و  یهمه سال ک نیا یکه بهم نشون داد نیبه خاطر ا_

 دونستم.   یپناه خودم م

 حق مادرم رو پس گرفتم.   د؟یکه مادرم  دیمگه نگفت_

 .خوام یمادرتم؛ اما من اون باغ ها رو نم _

[۳۱.۰۳.۲۱ ۰۹:۱۱ ] 
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 قبل از همه واکنش نشان داد و با خشم گفت:  اریمه

 حق ما هستن.   نایاون زم ؟یخوا  یچرا نم_

رفت تا ساکت شود و   اریبه مه  یوحشتناک  ی چشم غره    پوالد

 .  دیبعد به سمت ماهرخ چرخ
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 اونا از طرف پدرتون هستن.   د؟یخوا  یچرا نم_

 پاسخ داد: یبا دلشکستگ ماهرخ

 خوش باشه.   نای نداره. بذار مهراب با زم یپول برام ارزش_

 نداره؟   یاونم ارزش ؟یپدرتون چ ی  هیهد_

نداشت؛ اما آن    یارزش  چیه  شیبه فکر فرو رفت. پول برا  ماهرخ

 . شدیپدرش محسوب م ی  هیهد نیها آخر نیزم

 مکث کرد و ادامه داد:  یکم د،یماهرخ را د دیکه ترد پوالد

بذارم؛    کانین  ی اموالم رو برا   ی پدر، اگر همه    هیمن به عنوان  _

باشم،    ایدن  ی اونو باال بکشه، مطمئنم که هر جا  ی ا  گهیاما کس د

ا  ی. وقتشمیم  تیاذ   یزیهر چ  یعنیخواسته؛    ی نجوریپدرتون 

 .  دهیآزارش م نیاز ا ریغ

با پوالد بود. پدرش قبل از مرگش، سهم ارث مهربان و مهراب   حق

  ی ها را گذاشته بود تا زندگ  نیماهرخ هم آن زم  یرا داده بود و برا 

مشکل وجود داشت که ماهرخ را   کیاش راحت تر شود. تنها  

 کرد.  یمردد م یکم

 . رازنیش نایکنم. اون زم یم  یخب من تهران زندگ_
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 داد:زد و پاسخ  ی لبخند پوالد

  م یچند تا از باغ ها رو بفروش  می تون   یم   د، یاگر دوست داشته باش_

پولتون    دی تون  یم  ی نجوری. امیبخر  کیش  ی مغازه    هیو با پولشون  

از باغ ها رو هم به    ی کی.  د یبکن  ی عال  ی   هیسرما  هیبه    لیرو تبد

که ازشون مراقبت    رمیگ   یباغبون م  هی.  دینگه دار  ی ادگاریعنوان  

 .اونجا دید، بریکنه تا هر وقت خواست

به آن همه باغ سخت    یدگ یبود. رس  یکامال منطق  شیها  حرف

مقدار پول    کی مغازه و اجاره دادن آن، از    کی  دیبود؛ اما با خر

م  انهیماه برخوردار  مناسب  مقدار  ا  یبا  هم    نگونهیشدند. 

پدرش را    ادگاری  نیتکه از آخر   ک یو هم    شدیاوضاعشان بهتر م

 داشت.  ینگه م 
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چند روز، سند باغ ها به    یرفت و ط  شیبه سرعت پ  شانیها  کار

 نام ماهرخ شد.  

مغازه    کیفروخت و در عوض    یمناسب  متیباغ ها را با ق  پوالد

باغ کرد تا آن را اج  ی دار یو بزرگ خر  کیش  ی  اره دهد. چون 
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بس  ی ها باق  یمت یق  اریقصرالدشت  با  پوالد  پول    یبودند،  مانده 

را از   مانیکه از فروش باغ ها به دست آورده بودند، سهم ا  ییها

کردند،    ی م  یآن زندگ   درماهور    ی که اکنون خانواده    ی خانه ا

که اکنون   ی خانه ا  نگونهی. و ادیو سهم خودش را هم بخش  دیخر

 ی به خانه    ،ی اجاره ا   ی خانه    ک یکردند از    یم  یدر آن زندگ

 شد.   لیخودشان تبد

پوالد را مجبور کرد که مشکل    ی و حت  دیمهراب را بخش  ماهرخ

ارتباط برقرار کردن    ی برا  یلیتما  چیشرکت او را حل کند؛ اما ه 

 داد.   یبا او نشان نم

بود، صورتش را    ریکه در حال فکر کردن به چند روز اخ  ماهور

شد.    ره یخ  کانیپوالد گذاشت و به تخت ن   ی برهنه    ی   نه یس  ی رو

خواب شده    یصبح زود بود و همه در خواب بودند؛ اما ماهور ب 

دانست؛    یعلتش را هم نم  یدلشوره داشت. حت  ی بود؛ چرا که کم

 .  دیرس  ینظر م هنا آرام ب یطوفان ی ایاما دلش همچون در

 موقع تلفن پوالد شروع به زنگ خوردن کرد.  همان

ا  ماهور نام  به  تعجب  با  و  برداشت  را  تلفن  سرعت  در   مانیبا 

 شد.   رهیاش خ یگوش نیاسکر
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باز تلفن را از دست ماهور گرفت و همانطور   مهیبا چشمان ن  پوالد

  مان، ینام ا  دنیبعد از د  د،یکش  یرا در آغوش م   فشیکه جسم ظر

 تماس را وصل کرد.

 بله؟ _

   ؟ی خواب بود _

  ی موقع زنگ م  نیکه ا  یضیصبحه؟ مر  ۶ساعت    ی دونست  یم_

  ؟یزن

 . میبرخورد یمشکل هیکار واجب داشتم. به  هیبه خدا _

 گفت:  یشده و مسلط  ی جد ی شد و با صدا اریهوش پوالد

 شده؟   یچ_

کرده.    ریگ  رانیکه قرار بود برامون بفرسن، پشت مرز ا  ییجنسا_

باد    هیسرما  اردی لیوگرنه چند م  ؛ یآزادش کن  ی بر  دیبا به  امون 

 ره.  یم

تخت گذاشت    ی و رو   دیکش  رونیعجله ماهور را از آغوشش ب  با

 تا آماده شود.  

 تا اآلن؟   یچرا خودت نرفت_
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سه چهار روز طول    تایتونم ولش کنم. نها  ینم  ضه،یرکسانا مر_

 کشه.  یم

[۰۳.۰4.۲۱ ۰۹:۲۶ ] 

  4۹۳_پارت#

نبود    لیدل  یشد. پس دلشوره اش ب   رهیبا ماتم به پوالد خ  ماهور

 شد.   ی م ی و به دور شدن از پوالد منته

جذاب   شهیرنگش او را از هم  ی بافت مشک  راهنیو پ  نیج  شلوار

ب کرده  بلند  تر  کوتاه شکالتود. کت  و  رو  ی گرم  هم  را   ی رنگ 

پولش، به سمت    فیو ک  لیو بعد از برداشتن موبا  د یپوش  راهنشیپ

. چشمان دیتخت نشسته بود، چرخ  ی ماهور که همچنان برهنه رو

و دلشوره غرق شده بود   ی از نگران  ییایدر در  شی بایسبز رنگ و ز

گنجشک حواس    نیآورد. دور شدن از ا  یو دل پوالد را به درد م

از خودش ضعف نشان   دیکار ممکن بود؛ اما نبا  ن یپرت سخت تر

 داد تا ماهور را نگران تر نکند.  یم

  ؟یکن  یبهم نگاه م   ی نجوریجونم قربونت برم؟ چرا ا _

ز را هم بدون رو   کی  یچند ماه حت  نیسرعت بغض کرد. در ا   به

 دا ینسبت به او پ  یو خاص  بی عج  یپوالد نگذرانده بود. وابستگ
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گاه که  بود  ما  یکرده  خنده    یشوخ  ی   هیدست   گران ید  ی و 

 .  شدیم

  ؟ ی بر ی خوا یم_

  ه یکرده. اگر نرم آزادش کنم، سرما  ریآره، جنسامون لب مرز گ_

 .   مید یامون رو از دست م

 ح یخودش ترج  ییرکسانا را به تنها  ییبود؛ اما تنها  یخودخواه

 داد. یم

 بره؟  مانیا شهینم_

 .  مراقبش باشه  دیبا  ضه،یرکسانا مر_

 شد.  زانیآو نییو رو به پا دیلرز یکم شیها لب

 روز؟  هیاز  شتریب شه؟یچند روز م_

تخت نشست. جسم سردش را به    ی کرد و رو  یاخم تند  پوالد

 گونه اش نشاند.    ی را رو   یمالکانه و محکم  ی و بوسه    دیآغوش کش

دل رفتن    ،یکن  یم  ی نجوریا  یوقت  یگ  ی! آخه نمی نجورینکن ا_

 ندارم؟ 

  شه؟یچند روز م_
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نباشه و چند ساعته حل    یمشکل سخت  دمیسه چهار روز. شا_

 . شه

  ام؟ یمنم ب  شهیم_

 ار یهم با خودش ببرد؛ اما آن جا بس  خواست ماهور را  یم  دلش

انسان  یاسلحه و حت انیمملو از قاچاقچ رانیخطرناک بود. مرز ا

و چشمان   هیاز کل   یبدست آوردن پول حت   ی که برا  یها بود. کسان 

  ی اگر آن ها را هم در نظر نم  یگذشتند. حت   یهم نم  گرید  کی

 ریشد. ممکن بود گیمحسوب م  یگرفت، سروش هم خطر بزرگ

هم کار او باشد تا پوالد را به آن جا بکشاند.   شانی کردن جنس ها

ب  ی زیهر چ اتفاق  بود  با   وفتد؛یممکن  ماهور  پس همراه کردن 

 . شدیاشتباه بزرگ محسوب م کی خودش، 
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 .  ستی . اونجا مناسب تو ن ی ایب شهینم_

 چرا آخه؟ _

 تونم ببرمت.   ینکن ماهور، نم  با من بحث_
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 حرص از پوالد جدا شد و عقب تر نشست.   با

 باشه برو. _

 نکن.   ی لجباز_

 نگفتم.   ی زیمن که چ_

 اصال دو روزه تموم شد.   دیکنم زود حلش کنم. شا  یم یسع_

 فشرد.  یاش، دستانش را گرفت و کم یبه صورت نا راض رهیخ

نره.   ادتیزنم تا    یزنگ م قرصات رو سر وقت بخور. خودم بهت  _

 .  ام یباش تا من ب کانیمراقب خودت و ن

  ؟ی ر ی تنها م_

م_ بهمن و محسن  با  به    ینه  وقت  ی م  اسریرم.  تا    یسپارم که 

 اون برسونتت شرکت.   م،یبرگرد

 شد.   رهیرا باال گرفت و به چشمان سبز و گستاخ پوالد خ سرش

 .  میتظرتمن  کانیمواظب باش! حواست باشه که من و ن یلیخ_

 چشم! _
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سخت و طاقت فرسا بود؛ اما مجبور به   اریشدن از ماهور بس  جدا

 رفتن بود.  

رفت، با بهمن و محسن تماس    یم  نییکه از پله ها پا  همانطور

آماده   تا  نزد    ی گرفت  هم  و خودش  تا   اسریرفتن شوند  رفت 

 سفارشات الزم را به او بکند.  

جا به جا شدن ظروف، پوالد را به سمت آشپزخانه کشاند.    ی صدا

با د  ی سودابه که در حال دم کردن چا پوالد دستان   دنیبود، 

 را با حوله پاک کرد و گفت:  سشیخ

 پسرم! ریصبح بخ_

 خاله!   ریصبح بخ_

  ؟ی زود بلند شد نقدریچرا ا _

  ، ستمیکه ن  ی چند روز  نیبرم. تو ا  دیاومده، با  شی برام پ  ی کار  هی_

 سهل انگاره.    کم یکه    دیدون  یماهور باشه. م  ی حواستون به دارو ها

 راحت، خودم مراقبم.   التیخ_

 دستتون درد نکنه.  _
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سرد بهمن ماه    ی شد. هوا  اطیبا سودابه وارد ح  یاز خداحافظ   بعد

کرد و تا   یکلفت کتش به درون بدنش نفوذ م  ی پارچه    انیاز م

و به ساختمان    دی کش  ی قیسوزاند. نفس عم  یمغز استخوانش را م

 شد.   رهیخانه خ

  ی به رفتن پوالد نگاه م   سیاز پشت پنجره، با چشمان خ  ماهور

 نداشت!  ی دور نینسبت به ا ی کرد. حس خوب
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ود و بهمن هم سفارشات  در حال صحبت کردن با محسن ب  پوالد

 کرد.    یالزم را به نگهبان ها م

تا    دیرا از پوالد و محسن گرفت و به سمت راست چرخ  نگاهش

که پشت درخت ها    ی ا  هیسا  دنیاما با د  د؛یبگو  اسریبه    ی زیچ

 نیا  ی خورد، حرفش را فراموش کرد و کلتش که برا  یتکان م

 اطیو با احت  دیکش  رونیسفر، پشت کمرش پنهان کرده بود را ب

 به سمت درختان رفت.  

اما هنوز کم  بایتقر  هوا بود؛  تار  یروشن شده  با    یکیاز  را  شب 

 .  د یکش یم  دکیخودش به 
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پشت درختان پنهان شده    ی تر که رفت متوجه شد که مرد  جلو

 و در حال صحبت کردن با تلفن است. 

 گردن؛ اما اآلن... یبر م  یدونم ک ینم_

پوالد را بسنجد که بهمن را   تیتا موقع  دیبه پشت چرخ  ناگهان

 خورده، چند قدم به عقب برداشت.  کهیو  دید

و او را به    د یاش کوب  نهی به س  ی محکم  ی با حرص ضربه    بهمن

 چسباند.    وارید

  ز؟یهمه چ یب  ی د یآمار م یبه ک ؟ی خور یم یچه گه ی دار _

ها انجام    تیموقع  نیا  ی که قبال برا  ییها  یوجود تمام هماهنگ  با

داده بودند، باز هم استرس تمام وجودش را فرا گرفت. پوالد و  

دانست    یشناخته بود و م  یچند ماه به خوب  نیهمراهانش را در ا

 گذارند.   یجواب نم  یرا ب انتیکه خ

 کردم.    یبه خدا...با نامزدم صحبت م چکسیه_

 به آن داد.    یشاهرگ گردنش گذاشت و فشار محکم  ی را رو  کلت

  یفکر کرد   ؟ی د  یآمار سفر آقا رو به نامزدت م  ی با نامزدت؟ دار _

   ؟یبا خر طرف
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م_ حرف  نامزدم  با  مادرم  جان  رفتن   یبه  ام  خانواده  زدم. 

گردن   یر مب  یک  دی. پرسشمی پ  ادیخواستم بگم ب  یمسافرت، م

 دونم.   یکه گفتم نم

 اما باز هم مشکوک بود.  د؛یرس یبه نظر م یمنطق شیها حرف

ا_ قا  ه؛ینجوریاگر  چرا  ا  ریغ  نجا؟یا  ی شد  میپس    هیکه    نهیاز 

 ؟ یترس یکه م ی خورد یگوه

  یا  گهید  زیکه سر کار حواسمون به چ  ادیچون آقا بدشون م_

 .  نجایباشه، اومدم ا

داد؛   یبه بهمن نم  یهم جوابش قانع کننده بود؛ اما حس خوب  باز

 :دیپس اسلحه را از گردنش فاصله داد و غر

. دست  ی غلط اضافه بکن یتون یحواسم بهت هست. فکر نکن م _

  یچشم خودت م  ی بدنت رو جلو  ی تک تک اعضا  ، یاز پا خطا کن

 . یطرف یبا ک  یبرم تا بفهم
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ها  و گفتن حرف  از  چهره    ش،یبعد  و  رفت  پوالد    ی به سمت 

 یرا انجام م  تشی. باالخره امروز مأموردیرا ند  یهاد  ی   دهیترس

 .  شدیاسترس چند ماهه راحت م نیداد و از شر ا

. در تمام طول هم بعد از پوالد آماده شد و به شرکت رفت   ماهور

  ی رکسانا هم توجه  ی ها  یبه شوخ  یبود و حت  یروز کسل و عصب

که  دیماهرخ را د  امیتمام شد، پ شیکار ها یداد. وقت ینشان نم

امام زاده در خارج از    کیبه    اری خواهد با مه   یدر آن گفته بود م

آن ها برود تا   ی به خانه    که  ست خوا  یشهر برود و از ماهور م

 گردد، پشت در نماند.  یبه خانه باز م  سیآسا با سرو یوقت

را برداشت تا   کانیخودش رفت و ن  ی به خانه    ی با خستگ   ماهور

بار با پوالد تماس گرفته   نیمادرش برود. از صبح چند  ی به خانه  

خواست    ی و با او حرف زده بود؛ اما هنوز هم دلتنگ بود و دلش م

  ش یتار و پود پارچه ها  انیعطر پوالد را در م  ی که بو   یدر تخت

به    یخودش حس کند. وقت   کناردارد، بخوابد و حضورش را در  

  یخودش باز  ی گذاشت تا برا  نیزم  ی را رو  کانین   د،یآن جا رس

با    ن،یزم  ی بالشت بر رو  کیش هم بعد از قرار دادن  کند و خود

ب  یخستگ کش  یحوصلگ  یو  خ  دیدراز  سقف  به  با    رهیو  شد. 
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که هنوز هم نهار نخورده است؛    د یشکمش فهم  ی صدا  دن یشن

 کانیخودش و ن  ی پس به سودابه زنگ زد و از او خواست که غذا

 مادرش بفرستد.  ی را به خانه 

زنگ در به صدا در آمد. با عجله از جا برخاست   قه،یاز چند دق  بعد

 و در را باز کرد. 

که تنها چند ماه از حضورش در عمارت    یبزرگ را از نگهبان   ین یس

تشکر کوتاه، وارد خانه شد.    کیگذشت، گرفت و بعد از    یپوالد م

هراسان و پر استرس پسر، فکرش را مشغول کرده بود؛    ی نگاه ها

با د کنار    یو گرسنگ  کانین  ی ها  ه یگر  دنیاما  را  افکارش  اش، 

 ش یاو داد و بعد هم خودش غذا  هرا ب  کانین  ی گذاشت و ابتدا غذا

 را خورد تا بتواند قرصش را مصرف کند.  

ذوق    ی و خنده ها  کان یاز غذا، به چهار دست و پا راه رفتن ن  بعد

وروجک پر سر و صدا    نیا  زد.  یمیشد و لبخند مال  رهیزده اش خ

 بود.  شی ها ییدارا نیند تراز ارزشم یکی

.  دیتار و محو گرد  کانین  ریشد و تصو  نیسنگ  شیکم پلک ها  کم

 بود و باعث ترس ماهور شد.   ی هوشیبه ب  هیشب ی زیچ
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نم  ی عاد  یآلودگخواب  کی  مثل نظر  مواد    د یرس  یبه  انگار  و 

  ن ی نچنیرا مصرف کرده بود که ا  ی کننده ا  هوشی ب  ایخواب آور  

اش دراز کرد تا به    ی حال شده بود. دستش را به سمت گوش  یب

را هم    شیتوان باز نگه داشتن پلک ها  یخبر دهد؛ اما حت  یکس

اش بود،    یبرداشتن گوش  ی که در حال تالش برا  ینداشت. دست 

کم کم بسته شد. تنها ترسش    شیافتاد و چشم ها  نیزم  ی رو

زمزمه کرد   یحال  یبود؛ پس نامش را با ب  کانیبابت تنها ماندن ن 

 شد.  هوشیو ب

[۰5.۰4.۲۱ ۰۹:۰۲ ] 
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توانست   یکالفه کننده بود که نم  شیاز ماهور برا  ی دور  آنقدر

 خودش را آرام نگه دارد.  

  ن یچندم  ی شد و برا  رهیخ  نیاز ماش   رونیب  ی به فضا  یکالفگ  با

پشت سر هم و   ی ا گرفت. باز هم بوق هاماهور ر  ی بار شماره  

 افتیبود که در  ی زیاز جانب گنجشکش، تنها چ   ییعدم پاسخگو

 کرد.  
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بود، نگاه کرد    یدر هم به محسن که در حال رانندگ ی اخم ها با

 : دیو پرس

   م؟یراه دار گهیچقدر د_

 .  گهیساعت د م ین بایتقر_

 . شهیبرو محسن، اعصابم داره خورد م عیسر_

  ی کرد. پوالد حال خوب  شتریگفت و سرعتش را ب یچشم محسن

 از تمام حرکاتش مشخص بود.   نینداشت و ا

اما او هم    د؛ی ماهرخ را گرفت و از ماهور پرس  ی بار شماره    نیا

را نداده است،    امش ینداشت و گفت چون ماهور جواب پ  ی خبر

 خودش به دنبال آسا رفته و او را با خود به امام زاده برده است.  

داد   امیبعد به ماهرخ پ  قهیکه او را نگران نکند، چند دق  نیا  ی برا

 را سکته ندهد.   چارهیکرده است تا زن ب  دایکه ماهور را پ

  د یکرد که نفهم  ی از قبل هم بد تر شد. آنقدر خودخور  حالش

 است.  دهیبه مکان مورد نظرش رس یک
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فهم  یوقت و  گرفت  تماس  سودابه  خانه    دیبا  در  ماهور   ی که 

  ی حالش بهتر شد؛ اما باز هم استرس اندک   یمادرش است، کم

 داشت.

  ی کرد و حت  شانیدرنگ شروع به حل کردن مشکل بار ها  بدون

کار    شیو نفوذ باال   ادیلحظه را هم استراحت نکرد. قدرت ز  کی

توانست بار ها را آزاد کند. ماهور هنوز    یکرد و به راحتخودش را  

  ی م  کیداد و جان پوالد را به لبش نزد  ی هم به تلفن پاسخ نم

 کرد. 

خواب بودن   ی کرد که خودش را با بهانه    یم   یتمام مدت سع   در

گفته بود ماهور از خانه خارج    اسریگنجشکش آرام کند؛ چرا که  

 فرو رفته است.   نشده و احتماال همان جا به خواب 

از بابت کارش راحت شد، به بهمن و محسن دستور    الشیخ  یوقت

 بازگشتن داد.  

 شد و گفت:  رهیبه چشمان سرخش خ یبا خستگ  محسن

 .  می کن یم ی رانندگ میاز صبح دار م؟یاستراحت کن  کمیآقا _

کرد و به صورت خسته و پژمرده اش نگاه کرد. حق داشت    یاخم

تحمل کند.    نیاز ا  شیتوانست ب  یکه خسته شود؛ اما او واقعا نم
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.  د یپرس  یها م  ی خبر  یب  نیو از او بابت ا  دید  یماهور را م  دیبا

  ی ها  یراحت از کنار نگران   نقدریا  گریکرد تا د  ی م  هشیتنب  دیبا

 پوالد، گذر نکند.  

م_ تو  رونم   یخودم  تو شد،    کمی،  نوبت  که  بعد  استراحت کن. 

 کنم.   یم دارتیب

  ی شاک  ی توجه به چهره    یاز خدا خواسته قبول کرد و ب  محسن

آن دراز    ی را هم رو  شیعقب نشست و پاها  یصندل  ی بهمن، رو

 استراحت کند.   یکرد تا کم

بود و با    ادیز  اریشد. سرعتش بس  رهیبه پوالد خ  ی با نگران  بهمن

بود که سالم و سالمت    دواریکرد. ام  ینگاه م  شی اخم به رو به رو 

 به تهران برسند! 

[۰5.۰4.۲۱ ۰۹:۰4 ] 
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که چشمانش را باز کرده بود؛ اما    نیزد. با ا  یبدنش نبض م  تمام

 اطرافش نداشت.   ی از فضا یدرک چیه
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 یقفسه    ی تاد و دستش را روآب دهانش را فرو فرس   یسخت   به

بود و اوضاع را    دهیچیدر قلبش پ  ی زیاش گذاشت. درد ت  نهیس

 کرد.    یبد تر م

حواسش را به خودش جمع   کان،ین  ی ها  هیها و گر  غیج  ی صدا

اما    زد؛یستون کرد تا برخ  نیزم  ی دستش را رو  ی کرد. به سخت

  یبر رو  کانیکوتاه و کپل ن  ی شدن ناخن ها  دهیموفق نشد. با کش 

 از جا برخاست.   ی و به سخت دیکش  یقینفس عم ش،یران ها

و گردش کامال سرخ و ملتهب شده بود. معلوم بود    د یسف  صورت

کرده است؛ چرا که نفسش    هیوقفه گر  یساعت را ب   نیکه چند

تازه را به    ی هوا  ی بلند  قیبا شه  ه،یگرفته بود و بعد از هر دو ثان

 فرستاد.   یم شیها هیر

حالش    کانیقرار ن   یب  ی ها  هیدانست چه خبر است؛ اما گر  ینم

 را بد کرده بود.  

 مااا...بوووو...مااا... _

که تنها    ییکرد و با آوا ها  ینام ماهور را صدا م  ش یها  هیگر  انیم

کرد.    یم  تیشکا  یماهور و پوالد قابل فهم بودند، از کس  ی برا

  ب یآس  یکس  ا یبرد، که خودش    یبه کار م   یتنها وقتلفظ بوو را  
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  ی ماهور م  ی برهنه    ی باشد و اکنون هم با دست به پا ها  دهید

 کرد.   یم و از همان لفظ استفاده  د یکوب

جمع کرد و جسم تپل و لرزانش    شیقدرتش را در بازو ها  تمام

 .  دیرا در آغوش کش

 بووِت کرده؟  یقربونت برم؟ ک هیچ_

ماهور گذاشت و دستانش    ی برهنه    ی   نهیس  ی دهانش را رو  کانین

را در دو طرف سرش قرار داد. انگار که تا کنون نگران او بوده و 

 آرام گرفته است.   شیصدا  دنی اکنون با شن

شد. چرا   رهیکرد و به اطراف خ  یاش، اخم  نهیشدن س   س یخ  با

 برهنه بود؟  

 یبرهنه رو  سالن خانه افتاده و خودش  ی در گوشه    شیها  لباس

  د، یرس   یبه نظر م  ی هوشی به ب  هیکه شب  یقیبه خواب عم  نیزم

 فرو رفته بود.  

ن  با .  د یکش  ینفس لرزان  را به خودش فشرد و  کانیترس جسم 

کرد، به ساعت نگاه کرد   یرا نوازش م  کانین  ی همانطور که مو ها

 شب هم گذشته است.   ۱۰که ساعت از  دیو فهم
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.  اوردین  ادیرا به    شیاز در آوردن لباس ها  ی زیچه فکر کرد چ  هر

ذهنش، مربوط به غذا خوردنش بود و بعد از   ی خاطره    نیآخر

 آورد.   ینم ادیآن را به 

اما    کانین بود؛  برده  خوابش  که  بود  ترسان  و  خسته  آنقدر 

  ی و کرده بود. انگار م ماهور فر  ی   نهیانگشتانش را در پوست س 

او    کانی. حاالت خودش و نوفتدیماهور ب  ی برا  ی که اتفاق  دیترس

افتاده است؛ اما ترس   یدانست چه اتفاق  یکرد. نم  یرا نگران م

رخ داده   یاتفاقات  ماهور،داد که در زمان خواب    ینشان م  کانین

 است.  

 شد.    رهیمقابلش خ واریزد و به د کانیبه سر ن  ی ا بوسه

اتفاق  دیشا لباس    وفتادهین  ی هم  از خواب،  قبل  و خودش  باشد 

خسته بوده و متوجه    اریبس  دیباشد. شا   ده یکش  رونیرا ب   شیها

 نشده است.   کانین ی ها هیگر ی 

آمده را هضم    شی با خودش کلنجار رفت تا بتواند اتفاقات پ  آنقدر

ن  رو  کانیکند.  گوش  ی را  و  خواباند  ج  ی بالشت  از  را    بیاش 

 .  دیکش رونیسالن افتاده بود، ب  ی شلوارش که گوشه 
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پاسخ از جانب پوالد، او را نگران کرد؛ پس با سرعت    ی تماش ب  5۰

اما همان  رد؛یو خواست با پوالد تماس بگ دیرا پوش شیلباس ها

 . دیکوب واریوارد خانه شد و در را به د یلحظه کس

[۰۶.۰4.۲۱ ۰۹:۲4 ] 
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عصب  دنید سراس  یپوالد  آستانه    مهیو  از    ی در  خارج  در، 

 .  تصوراتش بود

 تند و بلند به سمتش رفت.   ی از دستش افتاد و با قدم ها  تلفن

 پوالد؟  _

اش    یشانیپ  ی و دستش را رو  دی کش  یق یماهور، نفس عم  دنید  با

ا با  چ  نیگذاشت.  نگران  دهیند  یمشکوک  زیکه  هم  باز    ی بود، 

خاص که تا کنون نمونه اش را تجربه    ی داشت. دلشوره ا  یبیعج

 نکرده بود.  

 ... ی حرصش ند نقدریاز دست تو که ا رهیپوالد بم_

بود، چشم    دهی را د  کانیخودش و ن  طیشده و شرا  داریب  یوقت  از

بارش داشتند؛ اما تا کنون خود را   ی هراسان و نگرانش تمنا  ی ها
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انگه داشته   با  حرف پوالد، طلسمش شکسته شد و    نیبود که 

 . دیاشک در چشمانش جمع گرد

 !ی نجورینگو ا_

لباسش را در مشتش جمع   ی   قهیخشم به سمتش رفت و    با

 کرد. 

اصال    ؟یداد  یکه تا االن جواب تلفنمو نم  ی بود  ی کدوم گور_

 داشتم؟   یچه حال یدون یم

 یمشت ها  ی شد و دستش را رو  ی گونه ها جار  یرو  شیها  اشک

 پوالد گذاشت.  

  کان ی که با ن  ادمهیشد. فقط    یدونم چ  یبودم. نم  نجایبه خدا ا_

االن از خواب    نی. همستین  ادمی  یچیه  گهیاما د  م؛یغذا خورد 

 بود.    یهوشی ب  هیشب شتریبلند شدم. مثل خواب نبود، ب

درست  چشمان از  نشان  ملتهبش  و  ها  یسرخ  ماهور    ی حرف 

 گنجشکش افتاده باشد؟!  ی برا یداشت. نکند اتفاق 
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  ی کرد و حالت نگران   دایپ  رییتغ  نشیلحظه صورت خشمگ  کی   در

ماهور جدا کرد و آن را    ی   قهی به خود گرفت. دستش را از دور  

 تب دارش گذاشت.  ی گونه  ی رو

آخه   ؟یبود  هوشیهمه ساعت رو ب  نیتو ا  یعنی   ؟یگ  یم  یچ_

 چرا؟  

نشانه    ده یکه خودش هم ترس  ماهور به  را    د یی تأ  ی بود، سرش 

 مرتعش و هراسان گفت:  ییتکان داد و با صدا

 کان ین  دمیشدم د  داریب   ی شد؛ اما وقت  یدونم چ  یآره، اصال نم_

  ست، ین   نی کرده از نفس رفته. من که خوابم سنگ  هیاز بس گر

 نشدم؟ داری ب  کانین ی ها هیگر  ی از صدا ی مگه نه؟ پس چطور

[۰۶.۰4.۲۱ ۰۹:۲4 ] 
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ها  پوالد اخم  ا  ی با  چهره  و  هم  گنجشک   ی در  فکر،  در  غرق 

 زمزمه کرد:  ی گرفته ا ی و با صدا دیلرزانش را در آغوش کش

شا  آروم_ ها  دی باش،  دارو  خاطر  م  دت یجد  ی به  اآلن   یباشه. 

 برمت دکتر.  
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 آن کاشت.   ی رو  ی پوالد گذاشت و بوسه ا  ی   نهیس  ی را رو  سرش

 دکتر.  میر یشدم م ی نجوریخوبم، اگر دوباره ا گهیاالن د _

 خطرناک باشه ماهور!   دیشا_

 به خدا خوبم.  _

و خودسر شده بود. آنقدر کلکل کرد که عاقبت پوالد را   لجباز

دکتر رفتن شود و در صورت تکرار دوباره    الیخی نمود تا ب   یراض

 به دکتر مراجعه کند.    ،یهوشیاغما و ب نیا ی 

اش چسبانده بود، نگاهش را به    نهیکه ماهور را به س  همانطور

 دوخت و گفت:  کانین

 بود!  یکاش نرفته بودم. روز سخت_

و دلخور بود، سرش را تکان    یکه واقعا از نبود پوالد عصب   ماهور

 گفت:  یداد و با تخس

صداش گرفته بود.    کمینبود. فقط    شیچی...رکسانا هم ه قایدق_

 به بعد اون بره، باشه؟  نیرفت! از ا یم مانیکاش ا

مو   ی رو  یمحکم  ی کرد و بعد بوسه    ی آرام و خسته ا  ی   خنده

 ماهور نشاند.   ی ها
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  یرو بنداز   مانیمن و ا  ی خوا  یم   ؟یکن  یشر درست م  ی دار _

 به جون هم؟ 

 نه! _

  ؟یپس چ_

 آرامشم رو برده بود.   یکیتونستم آروم باشم. انگار  ینم_

برنمت که   نقدریخواستم ا  ی خواست بکشمت ماهور. م  یدلم م_

 االن...  یول ؛یمنو نگران نکن ی نجوریا ی ریبگ ادی

 . دیو با تأسف خند دیکش  یقیعم  نفس

 خواد بغلت کنم.   یاالن فقط دلم م_

 .  دییبو قیماهور فرو کرد و عم ی را در مو ها سرش

 خواد عطر موهات رو بو بکشم.   یفقط دلم م _

 نرو، باشه؟  گهید_

 .  رمینم  یقبرستون چیه گهید_

 نگو خب.   ی نجوریا_

 توئه.   ریتقص_
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کند؛ اما قبل از آن پوالد   ی فاصله گرفت تا زبان دراز   یکم  ماهور

 کرد و گفت:  یدست شیپ

 یکه نگران نشه، الک  نیا  ی زنگ به مامانت بزن. برا  هی  یراست_

 خواست باهات حرف بزنه.   یخراب بوده؛ اما بازم م  تی گفتم گوش

 باشه. چرا برنگشتن؟  _

  ار یهست. مه قرار شده شب رو اونجا بمونن. خاله مهربانت هم  _

خواد برگرده؛ اما آسا خوش حال   یزد که م  یاز پشت تلفن غر م

 مدرسه رفتن در بره.  ریتونه از ز ی بود که م

. ردیو به سمت تلفنش رفت تا با ماهرخ تماس بگ  دیخند  ماهور

را کنار زده و حالش را خوب کرده  یحضور پوالد تمام افکار منف

  ی شش چسبانده بود، لبخندبود. همانطور که تلفن همراه را به گو

زد. پوالد   د،یبوس  یغرق در خواب را م  کانین  ی به پوالد که گونه  

وجود نداشت؛ چرا که    ی ا  یگرانن   چیه  ی بازگشته بود؛ پس جا

 بود.  یخاک ی کره  نیمرد ا نیمرد او قدرتمند تر
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دوخته بود و دست    کانین  ی بایرا به چشمان درشت و ز  نگاهش

 کرد. یرا نوازش م فش یلط ی ها

 بابا؟   دمیشا ایمامان؟    ؟یکن یصدام م  یچ ،ی بزرگ شد  یوقت_

  ی ماهور شود، خنده    ی حرف ها  ی بدون آن که متوجه    کانین

رنگ ماهور    یصورت  ی لپ ها  ی کرد و با دستش به رو   ی ذوق زده ا

 .  د یکوب

 گونه اش نشاند.   ی رو یمحکم ی هم لبخند زد و بوسه  ماهور

 بگو.  ی دوست دار یهر چ_

 ن ییاو بود، حوله اش را از دور پا  ی که از دور شاهد حرف ها  پوالد

و شلوار، به سمت    ریلباس ز  دنیتنه اش خارج کرد و بعد از پوش

 آن دو رفت.

  ؟یباش ی دوست دار یخودت چ_

 گفت:  ی ن مرددتفکر کرد و بعد با لح  یکم ماهور

شکل منه؟    یخواد مامانش باشم؛ اما آخه کدوم مامان   یدلم م_

 ست؟ی بدم که بهم بگه بابا بهتر ن ادشی
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  یرا از آغوش ماهور جدا نمود تا رو  کانیکرد و ن  ی اخم تند  پوالد

 تخت بگذارد. 

 ظاهرت چشه؟  _

 پسرا... ایدخترام  ه یشب شتریفهمم ب ینم یحت  ست؟یمعلوم ن_

 گفت:   تیدستش را دو طرف صورت ماهور گذاشت و با جد  پوالد

  ؟ یکن  ینم  یزندگ  ی که دوست دار  ی بس کن ماهور! چرا جور _

که تو    نهیپسرا؟ مهم ا  ایدخترا باشه    ه یمگه مهمه که ظاهرت شب

 .ی ماهور

طور  ی   جمله را  ب  ی آخرش  حال  در  انگار  که  نمود    ان یزمزمه 

 اصل مهم است. لحنش حق به جانب و مسلط بود.  کیکردن 
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قلب پوالد   تشی که مظلوم  یزد و با لحن  ی ا  فتهی لبخند ش  ماهور

 : دیکشاند، پرس  یرا به آتش م

جلو  شه؟ینم  تیاذ  کانی ن  یعنی_ مامان،  بگه  بهم    ه یبق   ی اگر 

 کشه؟ یخجالت نم



~ 1337 ~ 
 

 :دیچشمانش را گرد کرد و غر تیعصبان  با

 تو خجالت بکشه؟  ی! از چایخجالت بکشه؟ چه گوه خور_

 .  ناجنسمی ب هیکه من  نیاز ا د یدونم، شا ینم_

 .  خت یر  یگفت و اعصاب پوالد را به هم م   ی چرت و پرت م  داشت

رو   یبه اعصابم تا مهمون  ینیبر  ی خوا  یم  ؟یش  یچرا خفه نم_

بهتر از تو رو    ی تونه کس  یم  کانیمگه ن  ،ی کنسل کنم؟ آخه لعنت

فقط    شهیکالفه م  یسالش نشده؛ اما وقت  هیکنه؟ هنوز    دایهم پ

   ؟یکن یم  میکنه. چرا عصب  یبغل تو آرومش م 

 : دیشد و نال رهیپوالد خ نیبه صورت خشمگ  یناراحت با

 . .. نایبه هم. ا زمیخواستم اعصاب تو رو بر یبه خدا نم_

 ادامه داد:  ینی کرد و بعد با لحن غمگ  یمکث

. هر چقدر هم دم یشن   هیاز بق  یکه تو بچگ   هییزای به خاطر چ  نایا_

 . حق بده که...  بمی بازم من عج  م،ی انکار کن

ا   یبه اشتباه تکان م  شیها  لب نه؟  گنجشک   نیخوردند، مگر 

 کند.   ریسر، حق نداشت ماهورش را تحق رهیخ
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  ی برجستگ  ی. وقت دیانگشتانش گرفت و کش  انیرا در م  شیها  لب

گاز    د،یگرد  لیبه جلو متما  خارج شد و  ی از حالت عاد  شیلب ها

 عقب رفت.   یاز آن ها گرفت و بعد به آرام یمحکم

  ر یخنگ منو تحق  ی خودت هم حق ندار  یحت  ، یچیکه ه  هیبق_

اگر  یکن د  هی.  کن  نیا  گهیبار  تکرار  رو  رو    ،یمزخرفات  دهنت 

 کنم. یم سیسرو

 .  دیپوالد کوب ی  نهیزد و سرش را به س ینیریش  لبخند

 !یوحش_
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روز از آن روز لعنت شده گذشته بود و اکنون قرار بود شام    پنج

 بخورند.   مانیا  ی را در خانه 

  ش یمدت خودش را قانع کرده بود که در آوردن لباس ها  نیا  در

فراموش  علت  و  بوده  خودش  چ  یکار  هم  خواب    ی ز یاش  جز 

 نبوده است.   یآلودگ
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  ن یشد. پوالد هم ماش  ادهیپ   نیرا در آغوشش فشرد و از ماش  کانین

 را پارک کرد و با او همراه شد.  

م  ماهور حرکت  تر  پشت   یجلو  که  همانطور  هم  پوالد  و  کرد 

 رفت.   ی م کانین ی رفت، قربان صدقه   یسرش راه م

 ! ی کرد کاریلباستو چ نیپَچول، بب  ی پدرسوخته _

بزرگ   ی د و با بهت به لکه  را از آغوشش فاصله دا  کانین  ماهور

 شده بود، چشم دوخت.   جادیا  یکه با آبنبات توت فرنگ   ی قرمز رنگ

 لباس هاش رو عوض کردم. شی ربع ساعت پ ا،یخدا_

  ی نگاه م  کانی رنگ ن   د یسف  یکه با حسرت به سر هم   همانطور

 کرد، با خشم خطاب به پوالد ادامه داد: 

ا  ریهمش تقص_ به  آبنبات  نم  یب  نیتو و کاراته.    ، ی داد  یادب 

 !  شد؟یم یچ

را به صورت ماهور زد و به سرخ   فشی دست کث  کانیموقع ن  همان

 . دیماهور با آبنبات خند ی شدن گونه 

 ما...اَهه... _
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 نیرا از آغوش ماهور خشمگ  کانیکرد و ن  ی بلند  ی خنده    پوالد

 خارج کرد. 

ا  یاآلن جفتمون رو م_  یبود که کرد  ی چه کار  نیکشه. آخه 

   ؟ییبابا

  یو با کش آمدن آن ماده    دیصورتش کش   ی دستش را رو  ماهور

 چسبنده و قرمز، صورتش را با انزجار جمع کرد. 

ا_ پوالد،  کنه  لعنتت  ر  نیخدا  برا  هیختیچه  درست    ی که  من 

 !د؟یکرد
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 کنار آسانسور را زد و با خنده پاسخ داد: ی دکمه   پوالد

 به من چه اخه؟ مگه من کردم نکبت؟  _

 .  ی دیتو براش آبنبات خر_

 بود.   دهی خب دلش کش_

 دلش غلط کرد. _
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 زهرمار، پررو نشو!  _

در    ماهور بود،  گرفته  حرصش  غافلگ  کیکه  به    رانهیحرکت 

برداشت و دست آغشته به آبنباتش را به صورت و    زیسمتش خ

توجه به چشمان درشت شده اش، وارد    یو ب  دیردن پوالد مالگ

 آسانسور شد.  

 داره!  یحاال بفهم چه حس_

 :دیبا خشم وارد آسانسور شد و غر پوالد

  ؟ی کرد یشکل نیچرا منو ا ؟یروان  یضیمگه مر_

 نگاه کرد و گفت:  شیبه رو به رو ی هم با خونسرد ماهور

 . ی بود؛ پس حق اعتراض کردن ندار دهی دل بچت کش_

 نکرد.  ی اون بدبخت که کار_

 خودت بود.  ریبه هر حال تقص _

اما همان موقع آسانسور   د؛یبگو  ی زیدهانش را باز کرد تا چ  پوالد

و ماهور با سرعت از آن خارج    د یمورد نظرشان رس  ی به طبقه  

 شد.   
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انش را  چند لحظه به دور شدن ماهور نگاه کرد و بعد چشم  پوالد

را در دهانش فرو کرده بود و    شیکه انگشت ها  کانیبه سمت ن

 انداخت.   د،یمک یبا ولع آن ها را م 

ه   دیر  یچطور   ی دید_ ا  کلم؟یبه  ا  ینجوریاول    نقدر ینبودا، 

زور   گهیگستاخش کردم. حاال د  نقدریمظلوم بود که نگو. خودم ا

 رسه.   یخودمم بهش نم 

ها  با ا  ی قدم  و  رکسانا  واحد  در  به سمت  به    مانیآرام  و  رفت 

را با حرص در دهانش جمع    شی شد. لب ها  رهی صورت ماهور خ

 کرد.  ینگاه م  شیکرده بود و به رو به رو 

  کی  ی چهره اش تخس و جذاب شده بود که پوالد را برا  آنقدر

 کرد.    یوسوسه م نیریش یتالف

شدن در خانه توسط باز    ی توجه به صدا  یزد و ب  ی معنا دار  لبخند

از آن   یبرداشت و گاز محکم  زی ماهور خ  ی به سمت گونه    مان،یا

به    یرنگ آغشته به آبنبات گرفت. توجه  یو صورت  دیپوست سف 

  نیماهور نشان نداد و بعد از ا  ی خفه    غیو ج  مانیبلند ا  ی خنده  

شدنش مطمئن شد، از    بودبه آن جا زد و از ک  ی که مک محکم

 او فاصله گرفت.  
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 ! یهات بود بچه قرت ی تقاص زبون دراز  نمیا_
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را در دهانش جمع کرد تا خودش را کنترل    شیلب ها  رکسانا

 خنده اش باال رفت.   یصدا کند؛ اما باز هم نتوانست و 

 ی را رو  ینیریش   ی و جعبه    دیخبه سمتش چر  ی با بدخلق  ماهور

 .  د یدرون آشپزخانه کوب زیم

   ؟ی دید ی خنده دار زیچ ؟ ی خند یچرا م_

 را در دست گرفت و گفت:  ی چا ین یبا همان خنده، س  رکسانا

 ؟ ی دیلپت رو د_

 سر لپم آورده.   یی. از دردش معلومه چه بالنم ی خوام بب ینم_

   د؟یهست یوحش نقدری چرا شما دو تا ا_

 به او رفت و از آشپزخانه خارج شد.  ی چشم غره ا ماهور

  ک ی   ی وسط سالن گذاشت و رو  زیم  ی را رو  ینیریش  ی   جعبه

 مبل تک نفره نشست.  



~ 1344 ~ 
 

 اشاره کرد. ینیریش ی زد و به جعبه  ی شخندین مانیا

 . چقدر زحمتت شد!  ی کرد ییرایکه پذ یمرس_

تبع  رکسانا به  س  تیهم  ماهور،  رو  ی چا  ین یاز  کنار    ز،یم  ی را 

 ماهور نشست.  ی مبل کنار ی گذاشت و رو ی نیریش ی جهبه 

 زد و گفت:  یتصنع ی هم لبخند  ماهور

 کنم!   یخواهش م_

گنجشکش خنده اش گرفته بود، از جا   ی ها  ی که از لجباز  پوالد

 یرا درون بشقاب  ینیریعدد ش  ک ی و    ی فنجان چا  کیو    برخاست 

 قبلش بازگشت.   ی گذاشت و به جا 

 چپ بلند شدن.   ی امروز از دنده _

 اشاره کرد. زیشد و به م رهیبه پوالد خ یشاک  ماهور

 زورتون گرفته؟ د،ی از جاتون تکون خورد  کمیچون _
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 پوالد پاسخ داد:  ی به جا مانیا
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حت_ اونوقت  کرده؛  دعوت  مهمون  رکسانا  هم    ی مثال  رو  شام 

تو   دیخواد بده که من و پوالد با  یخودش درست نکرد. جوجه م

 از جاش تکون نخورده؟ ی. حاال کمی بالکن کباب کن 

 حیرا تصح  مانی ا  ی جمله    انشان،ی م  ی توجه به بحث ها  ی ب  رکسانا

 کرد و گفت: 

 .  دیدرست کن دهیکوب  دیدر اصل با ست،ین ادیجوجه ز_

 شد.   رهیخ  مانی کرد و به پوالد و ا ینیریش  ی خنده  ماهور

کوب  نیا_ تا  زور   دهی دو  به  هم  رو  جوجه  همون  کنن؟  درست 

 درست کنن؟   دهیاونوقت کوب خ؛ یبه س زنن یم

 به ماهور نگاه کرد و زمزمه کرد: ی د یبا نا ام  رکسانا

 کنن؟   یخرابش م  یعنی واقعا؟ _

  ؟ی فکر کرد یآره بابا، پس چ _

را    شیها  نیشده بود، آست   یماهور عصب   ی که از حرف ها  پوالد

 باال زد و از جا برخاست.  
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کباب درست کردن   هی  م، یبشکن  میخوا  یشاخ کرگدن که نم_

ا ش  نیکه  بلند  نداره.  رو  ها  ب  لشیوسا  دیحرف  تا   دیاریرو 

 . می درستشون کن

با ژست مقتدر  مانیا برخاست و  از جا  به    ی هم همچون پوالد 

 فت.  سمت بالکن ر

 ما رو دست کم گرفتن!  _

که با گوشت پوشانده شده بودند، در اثر    ییها  خیبعد، س  قیدقا

زغال   ی کردند و رو  یسقوط م  خیس  ی حرارت آتش زغال ها از رو

 افتادند.   یها م

به گوشت ها  رکسانا بعد    ی با حسرت  نگاه کرد و  سوخته شده 

 .  دیکوب مانیا ی به شانه  یمشت محکم

کرد؛    ی چه طرز کباب زدنه؟ ادعاتون ک*ون خر رو پاره م  نیا_

 د؟ یپنچر شد د،ینوبت به عمل کردن رس یاما وقت
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به رکسانا انداخت و بعد دوباره به کارش که   ی ا رهینگاه خ مانیا

 در واقع خراب کردن گوشت ها بود، ادامه داد.

را در آغوش رکسانا گذاشت    کانی و ن  دیآن ها خند  ی به تقال  ماهور

 ها رفت.   خیو خودش به سمت ظرف گوشت و س

 . ادیدلم نم نیاز ا شتریکنم؛ اما ب تتونیدوست داشتم اذ_

 گرفت و گفت:  مانیها را به طرف ا خیس

 .  اریبا آب سرد بشورشون و ب_

 شد و بعد به ماهور نگاه کرد.   رهیبه پوالد خ دیبا ترد  مانیا

   ؟ی مگه بلد_

 کردم.   یکار م  یکباب  هیسال تو  کیآره، _

 از بالکن خارج شد.   یاخم کرد و شاک پوالد

   اومده که کمک کنه. ادشیهمه وقت نشسته، حاال  نیا_

 حقتون بود!  _

 کنم ماهور.   یآدمت م_
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تک تک آن را را    ی ها را آورد و ماهور با مهارت و فرز  خیس  مانیا

 داد تا ان را کباب کند.   مانیبا گوشت پوشاند و به ا

گوشت کباب شده در تمام خانه پخش شده بود و همه را   ی بو

 کرد.   یگرسنه م 

م  رکسانا در   دیرا چ  زیبا سرعت  شام  نشوند.  ها سرد  کباب  تا 

 صرف شد.  شانیها و کل کل ها یشوخ

  ی رفتند تا درباره    مانیو پوالد به اتاق کار ا  مانیاز شام، ا  بعد

 ز یال تمشرکت صحبت کنند و رکسانا هم ظرف ها را با دستم

 بگذارد.  ییکرد تا در ظرف شو یم

که به خواب فرو رفته بود،    کانی ن  ی پا ها  ی کت پوالد را رو   ماهور

ا و  باز هم دل  اما  بودند؛  بسته   مانیانداخت. چشمان درشتش 

  کان یاش را برداشت تا از ن  یگرفتند. گوش  یم  ی ماهور را به باز

د  رد؛یبگ  یعکس با  ناشنا  کی از    ی امیپ  دنیاما  عکس  فرد  س، 

 نمود.  زرا با امیگرفتن را فراموش کرد و پ
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که خوانده است،    یبار کلمات را خواند تا باور کند جمله ا  چند

در    یاشتباه  چیاما ه   ست؛یتوهم ترسناک ن  کیدرست بوده و  

 کار نبود.  

فرسم.    یبرات م  هیهد  هی  گهیتا دو روز د  ؟یخوب  زم،یسالم عز_

آخر  ی ادگاری  هی هم  نیاز  با  پوالد   شب  که  نفعته  به  بودنمون. 

  شتر یفرسم تا ب  یپوالد م  ی رو برا  هینفهمه؛ وگرنه اون هد  ی زیچ

که    نیخوشکله. با ا  ی لیبچت هم خ  ، یبا من و تو آشنا بشه. راست

 . منتظرم باش! )احسان(  ست کرد، بازم به دلم نش یم هیگر

  ی کرد. احسان از کدام شب سخن م   دنیشروع به لرز  دستانش

 بود؟  دهیرا از کجا د کانیگفت؟ او ن

پ  5آوردن    ادیبه    با ب  ش یشب  استرس    بش،ی عج  یهوش یو 

 گرفت.   یوحشتناک

لرزان به   ی افتاده باشد. با قدم ها  یاتفاق  یهوشی در زمان ب  نکند

 آن نشست.   ی ت مبل رفت و روسم

ا  ینم به پوالد درست است    نیدانست گفتن  اما    ا یموضوع  نه؛ 

افتاده   ی. اگر واقعا اتفاقدیرس  ی احسان خطرناک به نظر م  امیپ

 باشد، چه؟ نکند از او عکس گرفته باشد؟!  
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شد.    رهیو با بغض به خودش خ  د یاش کش  نه یس  ی را رو  دستش

 شود؟!    یاحسان مربوط م  ی   هینکند علت برهنه بودنش هم به هد

د   خداوندا نم  گریاو  نداشت.  د  یطاقت  تجاوز  را   ی گر یتوانست 

  ی م  یخنجر بران در قلبش زندگ نیبا ا یتحمل کند. او از کودک

اش   ی فرق داشت. او عاشق شده و زندگ  زیکرد؛ اما اکنون همه چ

ز کرده بود. او اکنون متعهد  مرد حساس و متعصب آغا  کیرا با  

تحمل   یدست کس  هتوانست لمس شدن بدنش را ب  یبود و نم

برد و شلوارش را در    شیکند. دست لرزانش را به سمت ران ها

 کوچکش فشرد.  ی مشت ها

ا  ینم  گرید  او و  کند  قبول  را  تجاوز  که   ییآوا  نیتوانست  بود 

 کرد...  یتکرار م ی قلبش با تضرع و زار
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ها   یمهمان  ی   ه یبق کابوس  متوجه    ی مغزش سپر  ی را در  کرد. 

آن ها    ی از حرف ها  ی زیو پوالد از اتاق نشد. چ  مانیبازگشتن ا

.  شدیپوالد هم نم  ینگاه نگران و عصب  ی متوجه    ی . حتدیفهم  ینم

ردند. حالش خوب ک  یو رکسانا با اضظراب به ماهور نگاه م  مانیا
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  ی نسبت م   مارشیقلب ب   بهها را    نیو تمام ا  دی رس  یبه نظر نم

  یلعنت شده منشأ م   امیکه حال بدش از آن پ  ی دادند، در صورت

 گرفت.  

 داد.   یبه سمتش رفت و شانه اش را تکان محکم پوالد

  ؟ی شنو یماهور؟ ماهور صدامو م_

از   ی که هر کدام از آن ها در گوشه ا  ییلباس ها  انیدر م  مغزش

م پرواز  بودند،  افتاده  ها  ی سالن  لباس  تمام   یی کرد.  شاهد  که 

 اتفاقات بودند.  

تمام بدنش را    ی کرد. لرز عصب  دنیهم شروع به لرز  شیها  دندان

  کانیفرا گرفته بود. در همان حال، چشمان سبزش را به سمت ن 

شد.   رهیام گرفته اش خبازوان پوالد به جسم آر  انیکشاند و از م

 هیدر مقابل چشمان پسرش، با او چه کرده بودند؟ پس علت گر

  ی هوشیبا جسم غرق در ب  تنها و ور رف  بهیحضور غر  کان،ین  ی ها

 ماهور بوده است؟ 

  ی گرم نم  یاز افراد خانواده با کس  ریبود که به غ   ی کودک  کان ین

هم   یو گاه  ه یها را با گر  بهی به حضور غر  لیگرفت و عدم تما 
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داد. اصال چند ساعت پسرش به خاطر    یکردن نشان م  ی لجباز

 است؟  ختهیها اشک ر بهیحضور غر

 :دیتکان داد و نال یلرزانش را به سخت ی ها لب

 رو...  کانین...ن _

تکم  ینم را  اش  نگران   لیتوانست جمله  از شدت  پوالد    یکند. 

رفت و    کانیه سمت نرا گم کرده بود. با سرعت ب  شیدست و پا

 .  دیجسم غرق در خوابش را در آغوش کش

دستان لرزان ماهور گذاشت    ی توجه به خواب بودنش، او را رو  یب

 زمزمه کرد: ی بم شده ا ی و با صدا

 ...  نش ی ست. بب نجایا کانین_

شانه اش گذاشت.    ی و سرش را رو   دیاو را در آغوش کش  ماهور

ها  دیکش  یقی نفس عم با حس کردن حرکت دست  پوالد    ی و 

 . دی کمر و سرش، چشمانش را به سمت او کش ی رو
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با   شده بود.   شهیتر از هم  رهیت  یاش از شدت نگران  چهره انگار 

 .  دیرس  یبه نظر م اهیس  نینچنیذغال آن را رنگ کرده بود که ا

به    دیهر چه که بود نبا  هی. آن هدشدیبه خودش مسلط م  دیبا

ها وامدار شک نکردن پوالد به   نیو تمام ا د یرس ی دست پوالد م

 اوضاع و حال ماهور بود.

کرد آب دهانش   یسوخت؛ پس سع  یم  ،یاز شدت خشک  شیگلو

  چی نرم تر شود؛ اما ه  یخشک شده اش کم  ی را فرو دهد تا گلو

خشک شده   ری در دهانش وجود نداشت. دهانش همچون کو  یبزاق

 بود.  

کرد بهانه    یو سع  دی کش  شیلب ها  ی شده اش را رو  ن یسنگ   زبان

 کند.   دایحال بدش پ  نیا ی را برا  ی ا

 افتادم.  ی زیچ هی ادیمن... _

بهتر شده است، دستانش را دو   یکه حالش کم  دید  یوقت  پوالد

خورد، به چشمان    یو اعصاب  یطرف صورتش گذاشت و با ناراحت 

 سرخ شده اش نگاه کرد.  

 شد؟   یشکل نیشد که حال و روزت ا  یچ ؟یافتاد یچ ادی_
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را به سمت دستان خودش سوق داد و به فرو رفتن ناخون    نگاهش

 شد.   رهیدر گوشت نرم کف دستش خ شیها

بدهد. نگاهش را اطرافش چرخاند تا    دیبا  یدانست چه جواب  ینم

 ریساختمان غ  کیخبر سقوط کارگران    دنیکه با د  ابدیب  ی زیچ

 .  دیبه ذهنش رس  ی زیاستاندارد از پشت بام، چ

 ادم. بابام افت ادی...ای_

و رو  یبا تعجب کم  پوالد مبل  ن،یزم  ی عقب رفت  که    یمقابل 

 آن نشسته بود، نشست.   ی ماهور رو

 بابات؟  ادی_

که    ی نی آرام و غمگ  ی اشاره کرد و با صدا  ونیزیدستش به تلو  با

 گرفت، پاسخ داد:  یواقعا از سرنوشت پدرش نشأت م

 . ن ییکارگرا از ساختمون افتاد پا نیآره بابام. اونم مثل ا_

اخبار، با    سیرنویشد و بعد از خواندن ز  رهیخ  ونیزیبه تلو  پوالد

 را خاموش نمود. ونیزیخشم به سمت کنترل رفت و تلو

 خاموشش کردم!   نیبب  زم،یتموم شد عز_
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را در آغوشش فشرد و بعد به چهره    کانیبا عذاب وجدان ن  ماهور

را به   یمهمان  نیا  ینیرینگاه کرد. ش  مانیناراحت رکسانا و ا   ی 

 دهان همه زهر کرده بود!  

 بشه.  ی نجوریخواستم ا  ینم  د،یببخش_

 با بغض سرش را باال انداخت و گفت:  رکسانا

 حالت خوبه؟   ،یگمشو عوض_

 خوبم.  _

   مارستان؟یب یبر ی خوا ینم_

 شدم.    یعصب کمینه، فقط _

پالتو  کانین  ل یوسا  پوالد بعد به سمت  ماهور   ی را جمع کرد و 

مبل گذاشت و بعد ماهور را بلند کرد تا پالتو    ی را رو   کانیرفت. ن

 را تنش کند.  

 .  م یزن یخونه، باشه؟ اونجا با هم حرف م میبر_

با وجود ضعف  ماهور تکان داد و  را  بدنش   یسرش  که در تمام 

و   مانیبا ا  یو بعد از خداحافظ  دیپخش شده بود، پالتو را پوش

 رکسانا، به همراه پوالد از خانه خارج شد. 
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  یگرید   زیحال بد ماهور از چ  نی کرد ا  یحس م  نگران بود.  پوالد

اما دوست نداشت با فشار آوردن به او اوضاع را    رد؛یگ   ینشأت م

 خراب تر کند.  

کشو  کانین از  بعد  و  خواباند  تختش  در  کنار    یرا  بزرگ  کمد 

ابر  کیاتاقشان،   خواب  لباس  ب  یشمیدست  را  راحت    رون یو 

نگاه   نیمبل نشسته بود و به زم  ی به ماهور که رو  ی. نگاه دیکش

تا   د یگرفت و کش کرد، انداخت و به سمتش رفت. دستش را یم

 . زدیبرخ

 پاشو لباسات رو عوض کن.  _

ها  بدون کفپوش  از  نگاهش  جا   ن،یزم  یت یگران  ی برداشتن  از 

 .  دیکش رونیرا از تنش ب شترشیبرخاست و ت

را تن ماهور نمود و شروع به بستن    یشمیابر  راهنیبا اخم پ  پوالد

 کرد.   فشیظر ی دکمه ها

  ؟ی بهتر_
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دانست اگر سرش را   یتوانست به چشمان پوالد نگاه کند. م   ینم

از گوشه    ی با لجباز  شیاشک ها  ند،یو چهره اش را بب  ردیباال بگ

 شوند.   یچشمش روان م ی 

 خوبم.  _

ب  شلوارش توجه به پوالد که دستانش را    یرا هم عوض کرد و 

ماهور    بیعج  ی پشت کمرش قالب کرده بود و با دقت به رفتار ها 

 کرد، به سمت تختشان رفت.    ینگاه م

   ؟یکن یچرا ازم فرار م_

. ستادیتخت بود، از حرکت ا  ی که در حال کنار زدن پتو   یدست

بود؛    فتادهی ن  یکرد. هنوز اتفاق خاص  یاو داشت پوالد را ناراحت م

با رفتار ها آزار دهنده اش، اعصاب پوالد را    ی اما ماهور داشت 

 کرد. بغضش را همراه با آب دهانش فرو داد و گفت:  یخورد م

 ناراحتم.  کمیمن فقط _

با چند قدم بلند، خودش را به ماهور رساند و چانه اش را    پوالد

 کرد.   ریانگشتانش اس انیدر م

 زنم، به چشمام نگاه کن.   یباهات حرف م یوقت_
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را رها کرد و    شد یهم در مشتش فشرده مپتو که هنوز    ی   گوشه

 با زحمت نگاهش را به چشمان پوالد دوخت. 

پ  چشمان رگ  و  گواه  یشانیسرخ  اش،  کرده  و    ینگران  یورم 

 بود.   ادش یز ت یعصبان

 به خاطر بابام ناراحتم؛ اما حالم خوبه.  کمیمن خوبم پوالد..._

با انگشت شست، مو    دست آزادش را پشت گردن ماهور برد و 

 کوتاه آن قسمت را نوازش داد.  ی ها

ا  دهیفا  ی نجوریا_ هات رو   هیگر  ی جلو  ی که ه  نینداره ماهور، 

گر  شتریب   ،ی ریبگ م  هیاز  ناراحتم  ندارم   یکردنت  دوست  کنه. 

کنه، از   یکردن حالت رو بهتر م  هیاما اگر گر  نم؛ یاشکات رو بب

 نکن.  غشیخودت در
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را از زندان چشم   شیحرف ها بود تا اشک ها نی منتظر هم انگار

شروع   شیو بالفاصله لب ها  دی کش  یقیرها کند. نفس عم  شیها

 کرد.  دنیبه لرز
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 .  دیترس یم او

بود از طرف احسان به دستش برسد، م  ی ا   هیهد  از   ی که قرار 

 .  دیترس

 .  دیترس یمورد تجاوز قرار گرفته بود م  گریکه بار د یجسم از

 .   د یترس یکه متعصب و حساس بود، م ی پوالد  از

رو   سرش گر  ی   نهیس   ی را  به  و شروع  گذاشت  کردن    هیپوالد 

گر ا  شهیهم  شیها  هینمود.  اما  بود؛  ها  نیآرام  ناله  جان    ی بار 

 نمود.   یم وانهیکرد و قلب پوالد را د یم ی سوز

نجوا   ی بم و گرفته ا  ی اش چسباند و با صدا  نهیماهور را به س   سر

 کرد:

ا  هیگر_ قراره  اگر  من،  لرزون    ، یآروم ش  ی نجوریکن گنجشک 

 کن!   هیگر

مشغول بود؛    ستنیدر آغوش پوالد به گر  قهیدانست چند دق  ینم

نبود. دستانش    ش یاز آن بغض لعنت شده در گلو  ی خبر  گریاما د

 و زمزمه کرد: دچانیرا دور کمر پوالد پ

   ممنونم. _
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 یکه نم  نیکرد. از ا  یپوالد احساس عجز م  قهیچند دق  نیا  در

شده بود؛ اما به    نیو خشمگ  یتوانست ماهور را آرام کند، عصب 

 خاطر بهتر شدن حالش خود را کنترل کرده بود. 

   ؟ی اآلن بهتر_

 آره. _

   اد؟یخوابت م_

  ی   نهی نه تکان داد و بعد گونه اش را به س  ی را به نشانه    سرش

 .  دیپوالد مال

 تو بغلت بمونم.  ی نجوریخوام هم  ینه، م_

باسن ماهور که همچون کواال    ریزد و دستش را ز  یآرام  لبخند

بود گذاشت و بعد از بغل کردنش، او را با خود   دهیبه پوالد چسب

 به سمت تخت برد. 

 ون و برام حرف بزن.  . تا صبح تو بغلم بمم یدراز بکش ایب_

   ؟یشرکت چ_

 فردا جمعه ست حواس پرت.  _

 باشه؟  م، یباش داریپس تا صبح ب _
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 خودش گذاشت.   ی  نهیس ی و سر ماهور را رو دیکش دراز

 ! ی تو بگ یهر چ_
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اما سکوت عم  قرار تا صبح صحبت کنند؛   انشان یدر م  یقیبود 

پوالد آرام گرفته بود و   ی داشت. ماهور به لطف نوازش ها انیجر

 . دیکش  یماهور را به مشام م ی مو ها ی پوالد هم بو

ادامه داشت و باالخره پوالد   قهی سکوت و سکون تا چند دق  نیا

شت، شکست  به حال بد ماهور ندا   ی ربط  چیکه ه  یآن را با سوال

 دور کرد.  یاندک ریمغز ماهور را از اتفاقات اخ نگونهیو ا

   ؟ی هم کار کرد یکباب ی تو_

 پاسخ داد: یآرام ی و بعد با صدا دیاش را باال کش ینی ب ماهور

 کردم.   ی سال اونجا کار م کیآره، _

به مو    ییمحکم و پر سر و صدا  ی را بلند کرد و بوسه    گردنش

 ماهور زد.  ی ها

   ؟ی کجا کار کرد گهید_
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 که کار بود.   ییهر جا_

جا به جا شد تا    یماهور زد و کم  ی به جواب سر باال   ی لبخند

 کمتر شود.   یاش اندک نهیس ی فشار سر ماهور از رو

  ی ن ی بب  ،ی صبح بلند شد  یو وقت  یشب بخواب   ه ی  ی دوست دار_

 سالش شده باشه.    ۲۰  کانیگذشته؟ مثال ن  مونیچند سال از زندگ 

نگاه  ی   نهیس  ی رو   از و  برخاست  با    یپوالد  او که همچنان  به 

 بود، انداخت.  دهیاش در تخت دراز کش یمهمان  ی لباس ها

   ؟یکن یلباساتو عوض نم_

دزد  پوالد چشم  از  و  برخاست  اش   ی ها  دنیهم  خنده  ماهور 

 گرفت.  

 گذره؟   یم یچته؟ تو فکر خرابت چ_

دا  او دوست  را  و  پوالد  عقل  بلکه  قلبش؛  و  روح  تنها  نه  شت. 

با بودند. چرا  پوالد  عاشق  ش  دیمنطقش هم  از    ن ی ریچند سال 

داد تا صرفا    یاش با پوالد را از دست م   یزندگ   ی لحظه ها  نیتر

 سفر کند؟   ندهیبه آ

 . گهیمن دوست ندارم برم به چند سال د_
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پا  شیابرو   پوالد از تخت  انداخت و همانطور که  باال    ی م  نییرا 

 : دیپرس ی رفت تا لباس خواب بپوشد، با کنجکاو

 چرا؟  _

 ترسم.   یم  ندهی. من از آنم ی خوام با هم بودنمون رو بب  یچون م_

[۱5.۰4.۲۱ ۰۹:45 ] 

 5۱4_پارت#

که مشابه لباس    یا یشمیرا با لباس خواب ابر  راهنشیو پ  شلوار

  راهنش یپ ی دکمه ها کرد و بدون بستن  ضیماهور بود، تعو ی ها

رو  و  رفت  به سمت تخت  تاج    ی دوباره  به  نشست. خودش  آن 

 نشاند.   شیپاها ی داد و ماهور را هم رو هیتخت تک

  ؟یترس ی م ندهیچرا از آ_

مثل اآلن دوستم   گه،ی. اگر چند سال دشنیچون آدما عوض م_

  ؟یچ ی نداشته باش

ماهور را   ی کرد و با حرص و ذوق گونه ها  یآرام  ی خنده    پوالد

 .  دیکش
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لوس    نی! من دارم از دست اگه؟یم  یچ  یروان  نیا  نیبب  ا،یخدا_

  ی آدما فکر م   ر ییداره به تغ  شونیاونوقت ا  شم؛ی م  وونهید  اشیباز

 کنه.  

و همانطور که سرش را را در دهانش جمع کرد    ش یلب ها  ماهور

گشتان پوالد آزاد شوند، از فشار ان  شیتا گونه ها  دیکش  یعقب م

 به پوالد خنده رو نگاه کرد.   یشاک

از من بدت    گهیاز کجا معلوم که چند سال د  گم؟یمگه دروغ م _

   اد؟ین

داد و چشمانش   ه یو سرش را به تاج تخت تک  دیباز هم خند   پوالد

 را بست.  

 هم خنده داره.    دنشیشن یسوالت مسخره اس که حت نقدریا_

پوالد نگاه کرد. آنقدر آرام و مطمئن    ی به چشمان بسته    دیترد  با

 اش مطمئن کرد.   هیبود که ماهور را هم از اشتباه بودن فرض

   ؟یدوستم داشته باش شهیقراره هم یعنی_

 بره؟  ادتیمگه تو قراره عاشق من بودن رو _
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پاسخ    ه،یو بعد از چند ثان  دیرا در دهانش کش  ش یهم لب ها  باز

 داد: 

 مونم.    یعاشقت م  شهیمنه، من ه_

پهلو   ی چشمانش را باز کرد و دستانش را رو  یبا اخم تصنع  پوالد

 ماهور گذاشت.   ی ها

بب_ کن  ا  نم،ی صبر  کش  نقدریچرا  طول  دادنت  نکنه    د؟یجواب 

 هان؟ ،ی دار دیترد

[۱5.۰4.۲۱ ۱۱:۲۸ ] 

 5۱5_پارت#

اما پوالد انگشتانش را با    د؛یبگو  ی زیهول شد و خواست چ  ماهور

  ار ی. او بسدیماهور حرکت داد و نفسش را بر  ی پهلو ها  ی رو  ی نرم

روابطشان    انیدر م   یگاه   یحساس بود و حت  شیپهلو ها  ی رو

که    دیخند  یآنقدر م  شیپهلو ها  ی هم از حرکت زبان پوالد بر رو

از حال و هوا  ا   یشهوت خارج م  ی هر دو را  مواقع   نیکرد. در 

و با    دیکوب   یبه سرش م  یآرام  ی پوالد با حرص و خنده ضربه  

از همدی خواب  یغر غر م ماهور استفاده    ت یحساس  نی. حاال هم 

 کند.   ه یدر پاسخ دادنش، تنب ریتأخ نیکرده بود تا او را بابت ا
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خند  ماهور ها  دیآنقدر  اشک  برا  شیکه  در   نیدوم  ی هم  بار 

بار آن اشک ها از سر ذوق و خنده بود.    نیامشب، روان شد. اما ا

نام پوالد را زمزمه کرد تا سوال   یبه سخت   شیخنده ها  انیدر م

آن ها خوب بود، ماهور   ی از او بپرسد. حاال که حال هر دو   یمهم

اعصاب هر دو  ینم بر  بارهرا دو  شانیخواست  او   زد؛یبه هم  اما 

 ی خواست از ابد  یلحظات را دوست داشت که دلش م  نیآنقدر ا

از هد را در هم  ی   هیبودنشان مطمئن شود و ترس    ن یاحسان 

 ببرد.   نیلحظه از ب

 لحظه فقط...پوالد...  هیپ...پوالد...تو رو خدا..._

  ی دست از قلقلک دادن ماهور برداشت و با لبخند کج و خاص   پوالد

 .  شد رهیخ شیبه نفس نفس زدن ها

بق  هیچ_ به  تا  بزن  رو  حرفت  خائن؟   هات یتنب  ی   هیگنجشک 

 . م یبرس

شد.   رهیبه چشمان پوالد خ  دیرا زبان زد و بعد با ترد  شیها  لب

ببرد؛ اما او اکنون پر   نیخواست حال خوشش را از ب  یدلش نم

از ترس و و واهمه بود. نگران بود که اگر باز هم مورد تجاوز واقع 

گنجشکش را   شهیهم  ی و برا  دیایوالد از او بدش بشده باشد، پ
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عاشق اسارت عشق صاحبش    ونکه اکن  یکنار بگذارد. گنجشک

 ضیتعو   ی و آن را با آزاد   دیپرست  یکه قفسش را م  یبود. گنجشک

 کرد.  ینم

که حالت از   شدیکرد، باعث نم   یکه احسان به من تجاوز م  نیا_

 با من بودن به هم بخوره؟ 

[۱۶.۰4.۲۱ ۰۳:۰۰ ] 

 5۱۶_پارت#

عم  چشمانش نفس  و  بست  خشم  با  م دی کش  یقیرا  دلش    ی . 

فر ها  ی بلند  ادیخواست  دندان  و  را در دهانش   ی بکشد  ماهور 

د  تا  کند  ن  گری خورد  زبان  به  را  حرامزاده  آن  آن    اورد؛ینام  اما 

  ی کرده بود و پوالد نم  هیاز حد گر  شی گنجشک احمق امشب ب

 کند.   لیرا به او تحم ی فشار نیاز ا شی توانست ب

 ی کرد و آن ها را رو   یخال  شیخشمش را بر سر دندان ها  تمام

 هم فشرد. 

 تکرار نکن!   گهیچرت و پرت ها رو د نیا_
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که دوباره    یرا دو طرف صورت پوالد گذاشت و با بغض  دستانش 

 : د یشده بود، نال رشیگ بانیگر

 بهم بگو.  شهیهم ی بار برا هیتو رو خدا پوالد...تو رو خدا _

شد    رهیماهور خ  ی و خشم به چشمان آب افتاده    یبا ناراحت  پوالد

  شیران ها  ی برداشت و رو  شیگونه ها  ی و دستان ماهور را از رو

 گذاشت.  

خوام   یکه م   هیبار  نیخوب گوشات رو باز کن ماهور! امشب آخر_

 بدم.   حیمسئله رو برات توض نیا

هم ترس   دیو شا  دیتکان داد و با ام  دییتأ  ی را به نشانه    سرش

 و مسلط پوالد نگاه کرد.   ی به صورت جد

 باشه.  _

اون    ی بودم، تو هم تو  ریتقص  یبودنم ب   میتیهمونقدر که من تو  _

حرومزاده   هی  ی که طعمه    نی. ای ریتقص  ی که بهت شده ب  ی تجاوز 

 کنه...   یمن کم نم ش ی بودنت پ زیاز عز یچیه ،ی شد

به حلقه   نیبه انگشت مز  ی چپ ماهور را باال آورد و بوسه ا  دست

 اش زد.  
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دارم. من تو   ایدن  نیا  ی که من تو  یهست  ی زیچ  یآخه تو همه  _

 شناسمشون، از خدا گرفتم.    یکه نم ی پدر و مادر ی رو به جا

 زد و ادامه داد:  یآرام لبخند

تر_ پاک  تا حاال د  یهست  یآدم  نیتو  ن دمیکه  مهم  چه    ستی. 

که من به تو اعتماد دارم.   نهیگذشته افتاده، مهم ا  ی تو  یاتفاقات

تو رو دوست دارم و با دشمنات دشمنم. حرف تو برام   ی دوستا

شده    یدونم چ  ی. نمدمینم  تی اهم  ی ا  گهید  کس  چیسنده و به ه 

دوباره   افتاد  ادیکه  لجن  کثافت  ا  ؛ی اون  ه  نویاما  که    چی بدون 

که به تو دارم رو    یعشق  ی تونه جلو  ینم  ایدن  نیا  یتو  ی زیچ

 . رهیبگ

[۱۶.۰4.۲۱ ۰۳:۱۳ ] 

 5۱۷_پارت#

در چشمان براق    ره یخ  یبزرگ تر شد و با لحن شوخ  لبخندش

 از اشک و شوق ماهور زمزمه کرد: 

که عاشق    نهیو اونم ا  یشیصورت از شر من راحت م   هیفقط در  _

چون هم   ؛یشیآزاد م  ی . اونجوری و منو ترک کن  یبش  گهید  یکی
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  ، ی که عاشقش شد  ی ا  یخودمو و هم تو رو، بعد از کشتن اون روان

 کشم.   یم

از حرف ها  ماهور ب  ی که  آرامش  با    ی رینظ  یپوالد  بود،  گرفته 

 و گفت:  دیخند هیبغض و گر

 .  شتم یکه بازم پ ی نجوریا_

م   پوالد و    ی خنده اش، اشک ها  انیهم در  پاک کرد  را  ماهور 

 زد.  سش یخ ی به گونه  یآرام ی بوسه 

 !  یمن  ریفکر کنم حق با تو باشه. در هر صورت تو اس_

بودن چه   ریمرد. اس  یاسارت م  نیا   ی شاهد بود که ماهور برا  خدا

 همچون پوالد باشد.   ی خواهد بود اگر نگهبان قفست، مرد بایز

  ک یاحسان هر چه که بود، قدرت جدا کردن آن ها را از    ی   هیهد

  انت یگاه به پوالد خ  چینداشت؛ چرا که ماهور مطمئن بود ه  گرید

 گریتجاوز د   کیهم افتاده باشد،    یاگر اتفاق  ینکرده است و حت 

ا از  اما    یم  ی تجاوز عزادار   نیبوده است. قلبش هنوز هم  کرد؛ 

ر او  پوالد  که  بود  مطمئن  در   ینمترک    احداقل  ابد  تا  و  کند 

 ماند.   یکنارش م
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لعنت شده، پوالد    ی   هیگرفتن آن هد  لیگرفت بعد از تحو  میتصم

ا  نیا  ان یرا هم در جر مشکل هم مانند    نیموضوع بگذارد و از 

باز هم    یمشکالتشان در کنار پوالد عبور کند. حت  ی   هیبق اگر 

باشد، ه   ی قربان او   میگاه تسل  چیتجاوز شده  نخواهد شد؛ چون 

گاه   هیهمچون کوه تک هک ی پوالد را در کنار خودش داشت. مرد

 کرد.  یم ی ار یاو را  ی ریماهور شده بود و در هر مس

پوالد   ی   نه یس  ی زد و سرش را رو  ی و بغض دار  نیریش   لبخند

 گذاشت.  

 عاشقتم!    یلیمن...من خ_

  دیندخ   یم  شی و او را به خودش چسباند. لب ها  دیهم خند  پوالد

احسان بود. او تقاص تک    ی برا  شیاما مغزش جوالنگاه نقشه ها

 داد.    یماهور را پس م ی تک اشک ها

  دنی صبح شده بود؛ اما پوالد و ماهور قصد خواب  5  بایتقر  ساعت

  شیصحبت کردند. مثال ماهور از آرزو ها  زینداشتند. از همه چ

بار آوردن نوزاد هشت ماهه    ی گفت و پوالد از قو  کانین   ی درباره  

مهربان و خوش    دیبا  کانیکرد. ماهور معتقد بود که ن  ف یاش تعر

که پسرش مغرور و مسلط باشد.    استخو  یرفتار باشد؛ اما پوالد م
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همچون سنگ   بانشی خانواده اش خونگرم و در مقابل رق  ی با اعضا

 باشد.   

. ماهور  در حال طلوع کردن بود که نگاهشان به ساعت افتاد  آفتاب

گرفت که به    میلحظه تصم  کی خواست بخوابد؛ اما پوالد در    یم

روزه برود. در مقابل چشمان متعجب ماهور، از جا   کی  یمسافرت

برخاست و ماهور را مجبور کرد که هم خودش آماده شود و هم  

ماهرخ رفت تا آن ها   ی   انهرا آماده کند. خودش هم به خ  کانین

 را هم با خود همراه کند.  

مسافرت   کیگرفت با    مینداشت و پوالد تصم  یحال خوب   اهورم

 کوتاه، حال او را بهتر کند. 

[۱۸.۰4.۲۱ ۰۹:4۶ ] 

 5۱۸_پارت#

دوشش جا به جا کرد و با اخم   یبا حرص کوله اش را رو  اریمه

 رفت.   نی در هم به سمت ماش ی ها

داد، پتو را   یچشمانش را ماساژ م  یهمانطور که با خستگ ماهور

ن  بدن  از م  کانیدور  به سوار شدن    انیمرتب کرد و  انگشتانش 

 نگاه کرد.    اریمه
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 شمال؟   میبر میخوا ی بده م  ؟یکن یم یچرا بدخلق_

 خواباند.   یصندل ی شد و سرش را رو   ریعقب جا گ یصندل ی رو

تعط  هی_ که  فاز    میبود  لیامروزم  م شما  گرفتتون.    ی مسافرت 

  م؟ یتر بر رید شدی صبحه؟ نم م یو ن 5ساعت  یفهم

تقال  نهیآ   از برا  ی به  پوالد  و  وسا  یماهرخ  دادن  مورد    لیجا 

 در صندوق عقب، نگاه کرد و پاسخ داد: ازشانین

 !  اریمه  یزن  یغر م یلیخ_

 . ادیچون خوابم م_

 .  میاالن بخواب تا برس_

شد    نی موقع آسا هم با عروسک خرس بزرگش سوار ماش  همان

بلند و بزرگ عروسک را به درون    ی پا ها  یو همانطور که به سخت

 با ذوق گفت:  د،ی کش ی م نی ماش

   ا؟یدر میبر میخوا یداداش ماهور؟ واقعا م_

 جان یبه صورت ه  یو نگاه  دیبه عقب چرخ  یبا شرمندگ   ماهور

 آسا انداخت.   ی گل انداخته  ی زده و لپ ها
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دن  چند به  از  قبل  دن  ا یماه  از  پدرشان  آسا،  بار    ا یآمدن  و  رفت 

که    نیدوش ماهور گذاشت. با ا  ی خانواده اشان را رو  ت یمسئول

خوشبخت کردن آن ها نموده بود، باز هم    ی تمام تالشش را برا

کار کردن بگذرند و به    ریپول نداشتند که بتوانند از خ  ی آنقدر

 به شمال بود.   اسفر آس  نیاول نیفرت بروند. امسا

 .ایدر  میبر میخوا یآره قربونت برم، م_

ذوق زده   ی خرسش را در آغوشش فشرد و خنده    جانیبا ه   آسا

 کرد.  ی ا

شده بود، با    یاو عصب  ی که از تکان خوردن ها و سر و صدا  اریمه

 شروغ به غر غر کردن نمود.  ی بلند ی صدا

 نم؟ ی رو بب یک دیبابا من مسافرت نخوام با ه؟ یچه وضع نیا_

[۱۸.۰4.۲۱ ۰۹:4۷ ] 

 5۱۹_پارت#

به پس   یآرام  ی از پشت به سمتش رفت و از پنجره ضربه    پوالد

 .  د یسرش کوب

 !   ی نیمنو بب   دیمنو...با_
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شاک  دیکش  یپوف ا  یو  ه  نیاز  سو  انه،یزورگو  ی ارفتار    یی کاله 

 .  دیو بدون جواب دادن به پوالد خواب  دیسرش کش  ی شرتش را رو 

  ست یدانست که قرار ن  یهمچنان نگران بود؛ اما حداقل م  ماهور

 از جانب پوالد ترک شود. 

و   ینقل  ی ال یو  کی روز    کی   نیا  ی ساعت در راه بودند. پوالد برا  5

علت    نیراه داشت؛ به هم  ایبه در  اطشیکوچک اجاره کرد که ح

 بود.  ادیز اریروز بس کی ن یا ی برا  متشیق

صبحانه    لیوسا دیخر ی خودش برا  ال،یاز رساندن آن ها به و  بعد

 رفت.   یمحل ی بازارچه  کیو ناهار به 

شده در تمام مغازه ها موجود بودند و پوالد   د یتازه ص  ی ها  یماه

هم    ی کردند. مقدار  یمشتاق م   یکباب   یدرست کردن ماه  ی را برا

  ییایدر   ی اش با غذا  انهیم  یتا اگر کس  دیخر   جاتیگوشت و سبز

 ی شانه    کیکره و مربا و    دنیبد بود، گرسنه نماند و بعد از خر 

 رفت.   الیتخم مرغ به سمت و

پر شده   ی ها  کی بعد از برداشتن پالست   را پارک کرد و  نشی ماش

زنگ فشرد و    ی به سمت خانه رفت. دستش را رو  ییبا مواد غذا
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غر غر    ی   نهی در پس زم   اریآسا و مه  ی منتظر ماند. سر و صدا

 . دیرس  یماهرخ از پشت در به گوش م ی ها

. او عاشق خانواده اش  دیکش  یق یرا بست و نفس عم  چشمانش

که تازه از خواب    کانیماهور باز شد و ن بود. همان موقع در توسط  

رفتن   ی پوالد شروع به دست و پا زدن برا  دنیشده بود، با د  داریب

 به آغوش پوالد کرد. 

 شده، آروم و قرار نداره.    داریب یاز وقت_

ماهور    قیگذاشت و به لبخند عم  ن یزم  ی ها را رو  کیپالست  پوالد

 د. ش  رهیکرد، خ یپسرشان را کنترل م  یکه به سخت

 ! گه؟یم  یچ نمی بدش به من بب_

ن  ماهور و خودش    کانیاز خدا خواسته  آغوشش گذاشت  را در 

 ها را برداشت تا به آشپزخانه ببرد.   کیپالست

نم_ بر  پسش  از  که  ام امیمن  بتون   دوارمی .  تو  آرومش   یحداقل 

 .  یکن
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شد.    رهیکرد و به دور شدن ماهور خ  ی مردانه ا  ی خنده    پوالد

بود و او را از بودن در کنار    دهی چیدر مشامش پ  ی خوشبخت  ی بو

 کرد.   یخانواده اش سر مست م

زد و در گوشش زمزمه    کانیقرمز ن  ی به گونه    ی محکم  ی   بوسه

 کرد:

 ! ییعاشقتم بابا_
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که در    یکانین  یو برا  دیدو  یشن ها م  ی برهنه رو  ی با پاها  آسا

 آورد.  یبامزه در م ی کرد، شکلک ها یم ی قرار  یآغوش ماهور ب

و با   میعظ  ی ا یتخته سنگ نشسته بود و به در  ک ی  ی رو  اریمه

 کرد.    یشکوه مقابلش نگاه م

اتمام   ماهرخ از  بعد  بود  قرار  و  بپزد  برنج  تا  بود  مانده  در خانه 

 .  ونددیکارش به آن ها بپ

  ک ی نزد  ایفشرد، به در  ی را در آغوشش م  کانیهمانطور که ن  ماهور

 شوند.   سیخ  ایبا آب شور و خنک در شیتا انگشتان پاها شدیم
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 بود.  مانیهم در حال سر و کله زدن با ا پوالد

 دادم.    یت خبر مشد؛ وگرنه به ییهوی_

موبا  ی صدا پشت  از  لجبازش  و  ها  ل،یسرتق  پوالد    ی به گوش 

 کرد.   شیرا مهمان لب ها ی و لبخند دیرس

  ی نهار چ  م؟یاالن من و رکسانا کجا بر  ؟یبه ما هم بگ   ی مرد  یم_

 شما. ی خونه  میایب  می خواست یم م؟یبخور

در ج  دست را  ماهور    بیآزادش  به سمت  و  کرد  فرو  شلوارش 

 رفت.  

 به خاله سودابه بگم واستون غذا درست کنه؟   ی خوا یخب م_

 چند؟!   یخیس مانیتو برو به مسافرتت برس، ا رینه خ_

به ماهور که در آب کم عمق    یتر شد و نگاه  قیعم  لبخندش

 زد، انداخت.  ی ساحل قدم م

 ! ی حسود یلیخ_

 ! وزیپف ی  کهیبرو گمشو بابا، مرت_
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پوالد شد.   ی حرفش تلفن را قطع کرد و باعث خنده    انیاز پا  بعد

  ی کودکان رفتار م  و تا ابد همچون  شدیبزرگ نم  چگاه یبشر ه  نیا

 کرد. 

ماهور بود و حضور ماهرخ را در   ی نگاه کردن به خنده ها  غرق

 شانه اش را لمس کرد.  یکه دست نیا ااش حس نکرد ت یکینزد

 پوالد؟  _

 به ماهرخ زد.  ی و لبخند  دیپشت چرخ به

 جانم؟ کارتون تموم شد؟ _

نگاه    ایاش حلقه کرد و همانطور که به در نه یس ی را رو دستانش 

 کرد، پاسخ داد: یم

 سوال ازت بپرسم.  هیخواستم  یآره تموم شد. راستش م_

 . دیکش ششی به ته ر یبه او نگاه کرد و دست ی با کنجکاو پوالد

 شده؟  ی زیچ_

به سمت    ینگاه  مینه تکان داد و ن  ی سرش را به نشانه    ماهرخ

 پوالد انداخت. 
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 احسان بپرسم.   ی خواستم درباره  ینشده. فقط م ی زیچ_

  ی نام نجس احسان، در هم فرو رفت؛ اما سع   دنی با شن  شیها  اخم

 اش را کنترل کند.   یناگهان ت یکرد عصبان 

   د؟یدرباره اش دار یاحسان؟ چه سوال_

در   شهیکه هم  ی گشت و سوال  رهیبه چشمان پوالد خ  دیترد  با

 .دیداد رو پرس یذهنش جوالن م

  ؟یکن  یبا احسان م ی کار ی تو دار _

 ؟یچ یعنی_

 گفت:   دیرا با زبانش تر کرد و با ترد شیها لب

 ؟ی ریگیانتقام م  ی تو دار _
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دوخت.    شیچند لحظه ساکت ماند و نگاهش را به کفش ها  پوالد

 موضوع درست بود؟  نیا ی صحبت کردن درباره  ایآ
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 کار یچ ی خوام بفهمم دار یخوام منعت کنم پوالد، فقط م  ینم_

 .  یکن یم

شد؛ پس    یمطلع م  زیآخر چه؟ باالخره که ماهرخ از همه چ  خب

 داشت؟  یفردا چه فرق ایامروز 

لبش    ی اش، گوشه    یشگیرا باال گرفت و طبق عادت هم  سرش

 را با انگشت شستش لمس کرد.  

 آره. _

که احسان به خانه اشان    ش یماه پنگران بود. از همان چند    ماهرخ

دانست که پوالد ساکت نخواهد ماند و شروع به   یآمده بود، م

 شر بزرگ خواهد کرد. کیدرست کردن 

توه  حاال  خاطر  به  سقوط    ی ها  نیکه  به  را  شرکتش  مهراب، 

به    یبر سر احسان  ییخواست چه بال  ی کرده بود، م  کینزد که 

 !اورد؟یکرده بود، ب ی ماهور دست دراز

نم  یهمه چ_ پوالد.  به خدا  بسپار  دار  یرو   یم  کاریچ  ی دونم 

همش استرس   دم،یکلنجار رفتنت رو با مهراب د  ی اما از وقت  ؛ یکن

 دارم. 
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ادامه   یپوالد گذاشت و با لبخند مهربان  ی گونه    یرا رو  دستش

 داد: 

از حد کله    شی ! تو ب ی خودت دردسر درست کن  ی ترسم برا  یم_

 !  ییپروا یخراب و ب

ماهور    یزندگ  ی کرد ماهرخ درباره    ینگران پوالد بود! تصور م  پس

 نگران است؛ اما نگران پوالد بود...

 .  وفتهیبرام نم  یاتفاق چی ! هدی نگران من نباش _

  ی . از پشت به آدم خنجر مهیوجدان و بد جنس   یاحسان آدم ب_

 زنه.  

 مونه.   ینم  یاز احسان باق یچیه گه،یتا چند روز د_

قرار بود    یچه؟ مگر چه اتفاق  یعنیبا تعجب سکوت کرد.    ماهرخ

 ماند؟  ینم یاز احسان باق ی زیکه چ وفتدیب
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 آخه؟  یچ ینی ه؟یمنظورت چ_
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 ی کشاند تا جلو  ی گریماهرخ را گرفت و او را به سمت د  دست

مهچشما و  ماهور  با  ارین  روان  ی درباره    دینباشند.   یبرا  یآن 

 داد.  یم  حی ماهرخ توض

کردم، متوجه شدم که هر هفته به    ی م  بیاحسان رو تعق  یوقت_

  ه ی داغون و کلنگ   نقدری. خارج از شهر بود. ازنه  یخونه سر م  هی

 .  ن ییپا زهیر یم وارش،یبه د یکه اگر با سنگ بزن

فرو کرده   شیها   بیبا تعجب به پوالد که دستانش را در ج  ماهرخ

 شد.   رهیکرد، خ یبود و بدون نگاه کردن به ماهرخ صحبت م

  ؟یرفت اونجا واسه چ یم_

به    هیروان  هیاحسان  _ بچه    هیآشغاله.  ساله تجاوز   ۱۰  ی دختر 

کثافت    نیکردن؛ اما ا  ی بستر  مارستانیکرده. تا چند روز بچه رو ب

دستگ  برا  ریلجن  و  معتاده  دختره  پدر  مواد   کمی  ی نشد؛ چون 

 فروشه.   ی دخترش رو هم م یحت

توجه به بهت و چشمان اشکبار ماهرخ،    یو ب   دیکش   ی قیعم  نفس 

 ادامه داد:  یبا ناراحت
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م_ خ  ونیلیچند  از  و  گرفت  گذشت.    تیشکا  ریپول  کردن 

سال از اون روز گذشته؛ اما هنوز    کی  دم،یکه من فهم  ی اونجور

 از احسان نکردن.  تیشکا ی برا یاقدام

  یرا به سمت ماهرخ چرخاند و به او که دستانش را رو  سرش

با ح  یپوالد گوش م  ی به حرف ها  رتیدهانش گذاشته بود و 

 داد، نگاه کرد.  

م  یوقت  _ ا  یفکر  تمام  اومده،   نیکنم  ماهور هم  به سر  ها  بال 

نمشم یم  یروان سع  ی.  دارم  فعال  بگذرم!  ازش  کنم    یم   یتونم 

.  دهیکنم؛ اما پدره اجازه نم  تی به شکا  یدختره رو راض  ی خانواده  

مادرش   مطمئنم  چند  م  ی زیچ   ه یهر  که  جلو   یداره   یترسه 

 کنم.  شیراض کنم  یم یشوهرش به ما نشون بده. دارم سع
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 :دیخودش را لمس کرد و با حرص غر ی  نهیس

ماهور گرسوزهیم  نجامیا_ و م  یم  هی...هر دفعه  به    یکنه  ترسه 

 کشه.  یم ریترکش کنم، قلبم ت یاون عوض ی خاطر کارا
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کم  یاعصاب  با توجه  یخورد،  و  رفت  گر  یعقب  به    ی ها  هیهم 

 ماهرخ نشان نداد.  ی مظلومانه 

اعدام شه.    دیکنم. احسان با  یزندگ   نهی ک  نیتونم با ا  یمن نم_

مردنش   دیبا با خواب  شبا  و  بکنه  ها جون  دادگاه  تو  ماه  چند 

تا روز  یزندگ برا   ی کنه  بر  شهیهم  ی که واقعا  بشه.    دهینفسش 

ز  ی چشما  ی جلو  دیبا خال  ریماهور  گردنش    یپاهاش  از  و  شه 

با  زونیآو بادیشه.  زندگ  منتا ماهور    رهیبم  دی...    ی بتونه راحت 

 کنه.  

آرام حرف زدن وارد   ی که به خودش برا  ی ادیاز فشار ز  صورتش

 ی کرد، سرخ و ملتهب شده بود. ماهرخ تا کنون از منظره    یم

دانست غرور   ی اتفاقات نگاه نکرده بود. نم  نیچشمان پوالد به ا

شکند و از خودش به   یماهور م  ی   هیپسرش با هر گر  ی مردانه  

 گردد.  یخاطر کنترل نکردن حال گنجشکش متنفر م

پوالد زخم  و  باز کرد  را  به آغوشش    نیو خشمگ  یدستانش  را 

 دعوت کرد. 

 .نجایا ا ی...بزمیعز نجایا ایب_
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به س   سرش اشاره  انگشت  با  و  داد  تکان  دو طرف  به    ی   نهیرا 

 . دیخودش کوب

بود هم  شبید_ گذاشته  رو  گر  نجایسرش  هنوز    یم  هیو  کرد. 

م   ی جا من    یاشکاش  ب  هی سوزه.  تمام    یموجود  که  مصرفم 

 ن یبار ا   ه ی  ی . هر چند روزشهیچشمام داره آب م   ی جلو  می زندگ

 کنه مامان...  یم تشی. درد اون تجاوزا هنوزم اذشه یم یشکل

  ی م  نییپر جنب و جوش شده بود و مدام باال و پا  شیگلو بیس

 رفت.  

با  ی خوا  یازم م  ی چطور_ مردنش رو   دیاز احسان بگذرم؟ من 

 . رمی وم بگ تا آر نمیی ب

. دیخودش به سمت پوالد رفت و سرش را در آغوش کش  ماهرخ

 ی عصب  ی حمله    کینبود و نشان از    یعیاصال طب  شیحالت ها

 داشت.  

درسته انجام بده پوالد؛    ی کن  یکه فکر م   ی آروم باش...هر کار_

 . کانه یبه تو و ن  دشیام  ی اما مراقب خودت باش. ماهور اآلن همه  

 را نوازش کرد و ادامه داد: شیها مو
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باشه، خوشبخت_ از احسان واجب  انتقام  و آرامش    یهر چقدرم 

 خودتون مهم تره.  

بو  آغوش و خوش  حرف   ی امن  اما  بود؛  دهنده  آرامش  ماهرخ 

را    یخوشبخت  نیپوالد نداشت. او ا  ی ها  در نقشه   ی ریتأث  شیها

 آورد. یبا کشتن احسان بدست م

 مراقبم. _
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شدن لباس   فی توجه به کث   ینشسته بود و ب   ن یزم  ی رو  ماهور

 کرد.  ی درست م یشن یو آسا قلعه  کانیهمراه ن ش،یها

کرد    یبه درون شن ها فرو م  تیتپلش را با جد  ی مشت ها  کانین

  یانگشتانش نگاه م  انی و بعد با حرص به خارج شدن آن ها از م

 کرد. 

حضور پوالد در پشت سرش باشد،   ی بدون آن که متوجه  ماهور

را به لبش فشرد و    کانیکرد و مشت کوچک ن  ی نیریش   ی خنده  

 .  دیمحکم بوس 
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بب  یوا_ حرص  ن یخدا،  از  یم  یچه  معلومه    نیهم  خوره.  اآلن 

 ... ی اون بابا ی. کپ یبش ی قراره چه جونور

 مگه باباش چشه؟ _

 .  دیپوالد، با تعجب سکوت کرد و به پشت چرخ  ی صدا  دنیشن  با

   ؟ی بود نجایعه؟ تو ا_

 با لبخند و اخم جلو رفت و کنار ماهور نشست.   پوالد

   ؟ی کرد یمنو م  بت یپسرم غ  شیپ یداشت_

ها  ماهور مال  شیخواست حرف  ماست  پ  یرا  آسا  اما    ش یکند؛ 

 و بدون نگاه کردن به آن ها گفت: کرد   یدست

از   یم   کانین   شیپ  کمیهم گفت.    گهی د  زیچ  هیتازه  _ خواست 

اما داداش نداشت، اونم صورت دادشو با   ن؛ییپا  ادیبغل داداش ب

  ن یاز ا  شتریپوالد ب  ی ناخن زخم کرد. بعد داداشم گفت از بچه  

 انتظار نداشتم.  

 به سر ماهور زد.  یآرام ی و ضربه  دیبا بهت خند پوالد

 زدمت کثافت؟  ی من ک  ؟ی زد ی چه زر_

 به آسا نگاه کرد.   ی سرش گذاشت و شاک ی دستش را رو ماهور
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 آسا...  یتیترب  یب  یلی! خ نیخبرچ  ی از بچه  ادیبدم م  نقدریا_

با لبخند  و   ی که صورتش را خنگ و مظلوم نشان م  ی بعد هم 

 داد، رو به پوالد گفت: 

 !  زمیبود عز گهید زیچ هیمنظور من _

به سر    ی گرید  ی بود، ضربه    دنی که همچنان در حال خند  پوالد

به    کانیشدن ن  دهیاما با کش   د؛ یبگو  ی زیماهور زد و خواست چ

در پوست گردنش، حرفش را    ش یسمتش و فرو رفتن ناخن ها

 شد. رهیاخمو خ  کانیبه ن رتیفراموش کرد و با ح

 آخه؟  یزن  یچرا منو م  ؟ییچته بابا_

کرد از شانه اش    یو سع  دیهول خودش را به سمت ماهور کش  با

 باال برود. 

  ی دلگرم و شاد شده بود که حس م  کانین  تیآنقدر از حما  ماهور

 ست.کرد روحش در حال پرواز در آسمان ا
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که قصد جدا شدن   ی شانه اش گذاشت و با لبخند  ی را رو  کانین

 را نداشت، پاسخ پوالد را داد.   شیاز لب ها

 . ی کتک خورد ،ی چون منو زد_

 ی سالگ  کیهنوز چهار ماه تا    کانیواقعا متعجب شده بود. ن   پوالد

کرده    داینسبت به ماهور پ  ی دی شد  ت یفاصله داشت؛ اما حساس

ما    نیدانست که ا  یکس نم  چی کرد؛ اما ه   یبود. او را ماا صدا م

  ی زمزمه م   ینام مامان است که ماهور در گوشش گاه   ی به معنا

 . شدیم انینام ماهور است که توسط پوالد ب  ی به معنا ایکرد 

 ؟ینکبت فروخت نیمنو به ا یعنی کان؟یواقعا ن_

ماهور    فینح  ی شانه ها  ی باسن باد کرده با پوشکش را رو  کان ین

 شد.   رهیحرکت داد و با اخم به پوالد خ

 ماا...اَههه...َههه... _

شده    م یچه؟ آن دو با هم ت  یعن ی  اش شده بود.   ی حسود  پوالد

 بودند؟  ستادهی بودند و در مقابل پوالد ا

 نگاه کرد و گفت:   کانیبه ن طلبکار
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رو من    یکن  ی م  ییده بار توش دسشو  یکه روز  ییاون پوشکا_

   ؟یزن یاونوقت منو به خاطر ماهور م دم؛یخر

 گرفت و ادامه داد:  کانیرا مقابل ن انگشتانش

هاتو هم   ی خشک و لباس و اسباب باز  ریمگه فقط پوشکه؟ ش_

. اصال همون ماهور هم مال منه که بهت قرضش دادم. دمیمن خر

 !  نمیبب نییپا  ای پاشو گمشو ب

ماهور بق کرده بود، چهار دست و پا به   ی که به خاطر دعوا  آسا

 سمت پوالد رفت و با بغض گفت: 

 !  م یباهاشون قهر کن ا یداداش؟ منو هم ول کردن. ب_

  د، یخند یپوالد م ی بلند به حرف ها ی که تا کنون با صدا ماهور

ا  دستش را به سمت آسا دراز کرد و همانطور که چشم راستش ر

در آن بسته بود، با لحن محبت    کانیبه خاطر فرو رفتن انگشت ن 

 زمزمه کرد: ی زیآم

اصال    ؟یقربونت برم، مگه نگفتم تو پرنسس من  نجایا  ایپاشو ب _

 ولت کنم؟   شهیمگه م 
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با سرعت خودش را در آغوش ماهور انداخت و دستانش را   آسا

 دور کمرش حلقه کرد. 

 نکنم.   ینیخبرچ گهید دمی قول م_

به صورت گستاخ    ره ینشاند و خ  شیمو ها  ی به رو  یآرام  ی   بوسه

 پوالد نجوا کرد: 

  دخترم. نیآفر_

 رو شونت؟  امیمنم ب_

صورت    یم در  و  است  شده  حساس  آسا  اکنون  که  دانست 

ها کردن  واقعا   ش یمخالفت، حسادت  او  اما  شد؛  خواهد  شروع 

نم  ن یسنگ  و ماهور  ا  یبود  با  را تحمل کند.    ن یتوانست وزنش 

برا را  دستش  ن  نییپا  ی همه  هم    کانیگذاشتن  او  اما  برد؛  باال 

با هر دوستش سر ماهور را در آ  ی شروع به لجباز   ش غوکرد و 

 .  چاندیرا هم دور گردنش پ ش یو پا ها دیکش

دو کودک    انیماهور که م  ی چهره    ی به حالت درمانده    پوالد

 . دیو آسا را به سمت خودش کش دیشده بود، خند ریاس
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بر_ اگر  بلنده.  قدم  من  اما  کوتاهه؛  قدش  اون   ی ماهور  بغل  تو 

 .  شهیاز تو بلند تر م  کانی. اونوقت نره یسرت کاله م

 گذاشت.    شیلب ها   ی فکر کرد و انگشت اشاره اش را رو   یکم  آسا

 واقعا؟  _

 آره، مطمئن باش! _

 تو.  ی رو شونه  امی خب پس من م_

رو  پوالد را  او  لبخند  برخاست.    ی با  جا  از  و  گذاشت  اش  شانه 

ذوق زده و شاداب   ی صدا  انیماهور هم برخاست و هر دو در م 

مسافرت   نیه قدم زدن کردند. آن ها واقعا به ا کودکان شروع ب

 داشتند.  ازیکوتاه ن 

[۲۲.۰4.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 
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کودک  ماهور هم  یاز  و  بود  غذا  ها  ی برا  شهیبد  وعده   ی صرف 

 کرد.  یم کیاش، ماهرخ را به مرز جنون نزد ییغذا

ا  ی م  تصور اما  با بزرگ تر شدنش اوضاع بهتر شود؛    نطور یکرد 

 اش بزرگ شد.   ییبد غذا ی نشد و ماهور با همان عادت ها
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داد و   یماهور نشان نم  ی ها  ی به لوس باز  یکه پوالد توجه  البته

 کرد.   یم ی مقو ی او را مجبور به خوردن غذا ها

گوشت پر شده بود را   ی که با تکه ها  ییها  خیبا خنده س  ماهرخ

 گفت:   ها بود، برد و  یبه سمت پوالد که در حال کباب کردن ماه

بچه هم که    .هی پوالد ولش کن، همون گوشت رو هم بخوره کاف _

 . ومد ی یخوشش نم یبود از ماه

  غ یجمع شده از شدت انزجار ماهور، ت  ی توجه به چهره    یب  پوالد

و بعد آن را همچون    دیکش  رونیگوشتش ب   نیرا از ب  یماه  ی ها

 لقمه در دستش جمع کرد و به سمت دهان ماهور برد.   کی

م_ رو    یغلط  بار بهش دادم؛ حاال شما  تو خونه هم چند  کنه. 

 خوبه.   یلیبراش خ یپررو شده. دکترش گفته ماه دهید

بلند کرد و   یرا کم   شیبه ماهرخ، صدا  شیحرف ها  ی ادامه    در

 به ماهور تشر رفت تا دهانش را باز کند.  

  ؟ ی دم در آورد  ی دیمامانتو د نم، یبب   دهنتو باز کن_

به عقب برداشت    یرا سرخ کرده بود، قدم  شیکه لپ ها  یحرص  با

 تا از پوالد دور شود. 
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آورد_ ا  میمثال  مسافرت  نیمسافرت؟  همش    هیچه  که  تو  آخه؟ 

 ... ی د یحرصم م  ی دار

به سمت    یکباب  ی ها  یماه  پوالد بعد  و  نسوزند  تا  برگرداند  را 

 ماهور رفت.  

 از تو بهتره.   کانی ن  ه؟یچ  ایلوس باز  نیکنم. ا  یولت نم  ی تا نخور_

اش سرگرم بود، بدون نگاه کردن به    یهمانطور که با گوش  اریمه

 زد:  ادیآن ها فر

نم یاز گشنگ  میبابا مرد_ کن  ی! خب  ولش  بخوره،  . دو دی خواد 

 کنن.   یساعته دارن کل کل م

[۲۲.۰4.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 
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و شروع    دیبلندش ترس  ی که کنارش نشسته بود، از صدا  کانین

 کردن نمود.  هیبه گر

تحملش را از دست داده بود، فک ماهور را گرفت   گریکه د پوالد

را در دهانش    یماه   ی و با فشردن آن و باز شدن دهانش، لقمه  

 و گفت:  ختیر
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  ار یبرس تا به اون مه  کانیخوشمزه ست؟ حاال برو به ن  ی دید_

 نزدم.    یکتک درست و حساب هیصدا گنده 

  ن یزم  ی را رو  ش یبا دهان باز مانده و صورت جمع شده پا  ماهور

بود،    نیزم  ی پا کوفتن به رو  هیشب   شتریکه ب  ییو با قدم ها   دیکوب

 رفت.   کانیبه سمت ن

خواست پوالد را با دستان    یحرصش گرفته بود که دلش م  آنقدر

 خودش خفه کند.  

بلند به    ی بود که با صدا  نیریماهرخ ش   ی بحث ها برا  نیا  انگار

 .  دیخند یفرزندانش م ی اهویه

پوالد خورده   ی ها   ی ماهور و لجباز  ی غر غر ها  انیدر م  ناهارشان

و گردش بودند و بعد  حیبعد از ظهر مشغول تفر ۶شد. تا ساعت  

تهران حرکت کردند. روح از جمله ماهور    ی   هیبه سمت  همه، 

 شیها  یموضوع از خنده ها و پر حرف  نیخوب شده بود و ا   اریبس

 معلوم بود.  کان ین ی ها ی کار  نیریراجع به ش

                                                             *** 
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نمود و دهانش    کینزد  کانیپر شده با سوپ را به دهان ن   قاشق

 کار را انجام دهد.   نیاز ماهور ا دیرا باز کرد تا او هم به تقل 

 بگو آاا.... _

و   یو چند دندان نقل  دیماهور خند  ی به دهان باز مانده    کانین

گذاشت تا دل و جان ماهور از شدت    شیرنگش را به نما  یصدف

 ذوق ضعف برود. 

تو؟ بخورمت    ی خند  ی م  یمن قربون اون دندونات برم آخه، از چ_

 بخورم؟ کان؟ین

[۲۲.۰4.۲۱ ۱۲:۱۱ ] 
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 ر یبار طاقت ماهور را از او گرفت. سرش را ز نیو ا  دیهم خند باز

  ف یپوست لط  ی را رو   شیدر پ  یپ  ی برد و بوسه ها  کانیگردن ن

و ذوق زده اش   نیریش  ی خنده ها  ی نشاند. صدا  شیو خوش بو

  یماهور حرکت م ی مو ها ی که رو یقرار و پرتحرک یو دستان ب

از   یکند، کم  ور آن ها سرش را از خودش د  دنیکرد تا با کش

احسان    ی   هی. امروز قرار بود هددی کاه  یاسترس و حال بدش م

 را خود احسان به ماهور گفته بود.   نیبا پست به دستش برسد و ا
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اش قانع کرده بود    ی و کم حوصلگ  یخستگ  ی را با بهانه    پوالد

 آن بسته بود.  دنیو حاال منتظر رس دیآ یکه به شرکت نم

اش که با توپ    ی استخر بادکه تمام شد، او را درون    کانین  ی غذا

رنگارنگ پر شده بود گذاشت و خودش به آشپزخانه رفت تا    ی ها

با آن   ی زیرا آن جا بگذارد. دنبال چ  فی کث  ی ظرف ها بود که 

 لحظات را راحت تر بگذراند.   نی سرگرم شود و ا

نبرد و ماهور در همان   ش یاز پ  ی شستن ظرف ها هم کار  یحت

 که بود دست و پا زد.  یجهنم

کرد و بعد دستانش را با دستمال    یبشقاب را هم آبکش  نیرآخ

 خشک نمود.  ی کاغذ

عز_ نکنه  درد  م  زم،یدستت  تو    م،ی شست  یخودمون  نبود  الزم 

 که. یزحمت بکش

لبخند  در سودابه  چ  ی جواب  خواست  و  با    د؛ یبگو  ی زیزد  اما 

به آن ها حرفش را فراموش کرد و به پاکت    اسریشدن    کینزد

 شد.  رهیکه در دستانش بود، خ  ی ا ی کاغذ

 شما آوردن.    ی بسته رو برا نی ماهور خان؟ ا_
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 عیداشت، کوبش قلبش سر  یبه سمتش بر م  اسریکه    ی هر قدم  با

 شد.   یتر م

به سودابه،    کانیچگونه از او تشکر کرد و بعد از سپردن ن  د ینفهم

اتاق مشت تا در  به سمت  بالکن نشست  پوالد رفت. در  با  رکش 

ا  ی هوا ساعت  نیآزاد  عم   یبمب  نفس  کند.  باز  و    دیکش   یقیرا 

زد، چند قطعه عکس   یطور که حدس مپاکت را باز نمود. همان

 بود.  

کرد،   یکه تصور م  ی زیرا بست و از خدا خواست چ  چشمانش

  نداخته یاش طرح ن   ی در زندگ  گریتجاوز د   کی  ی نباشد و رد پا

 باشد.  

شد؛   رهیخ  ریتصو  نیدستان لرزان عکس ها را چرخاند و به اول  با

. کاش دید  ینداشت و آن ها را نم   دنید  ی برا  یاما کاش چشم

گذراند و آن چند    ی م  یینای و نا ب  یکیاش را در تار  یتمام زندگ

 . دید یتکه کاغذ لعنت شده را نم

 کاش احسان به او تجاوز کرده بود...  اصال

 او جان کنده بود...  ی دست و پا ریز کاش
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اندخته و جسم و روحش    ر یاش گ  یماهور را همچون کودک  کاش

 کار را با او نکرده بود.   نیکرده بود؛ اما ا یرا زخم

 داشتند؟   یعکس ها وجود خارج نیبودند؟ ا یواقع یعنی

 فرو کرد. شیبغض از جا برخاست و دستانش را در مو ها با

گرفت و   شیپوالد بودند را در مشت ها  نیکه دل و د  ییها  مو

جز   ی زیاما چ  زد؛یکابوس وحشتناک برخ  نیتا از ا  دی محکم کش

 نشد.  بشینص   ندهیو فرسا زیدرد ت کی

 تمام شده بود...  زیچ همه

[۲4.۰4.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 
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مدت چه کرده است؛   نیدانست چند ساعت گذشته و در ا   ینم

جز چند   ی زیکرد روح از کالبدش جدا شده و چ   یچرا که حس م

 نمانده است.   یتکه گوشت و استخوان از او باق

وسط    ز یم  ی ها  هیتلفن همراهش زنگ خورد، نگاهش از پا  یوقت

شد و در آخر به تلفن همراهش که   دهیسمت باال کش  بالکن به

آمد که آنقدر   ادشیشد. تازه    رهیکنار عکس ها بود خ  ز،یم  ی رو
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طاقت    یبود که آخر سر ب  دهیخودش را چنگ زده و کش  ی مو ها

  ی باز م  چشمانکه با    ییکف بالکن نشسته و همچون مرده ها

 شده بود.  رهینقطه خ کیبه  رند، یم

خواب رفته بودند و گز گز    شی اما پا ها  زد؛یاز جا برخ  خواست

را   یو گوش  دی در هم خودش را جلو کش  ی کردند. با چهره ا  یم

 برداشت.  

اش را نابود کرده   یکه تمام زندگ  یخودش بود. کس  ی   شماره

به گوش راستش   یحال  یبود. تماس را وصل کرد و تلفن را با ب

 چسباند.  

 .  د یچیمردد احسان در گوشش پ ی نزد تا صدا یحرف آنقدر

 الو؟ تلفن وصله؟_

چ  باز عم  ی زیهم  نفس  با  تنها  و  ها  یق ینگفت  در    شیزانو  را 

 خواباند.    نیزم  ی آغوشش جمع کرد و جسم گلوله شده اش را رو

  ؟یحرف بزن  ی خوا ی. نمادینفسات م ی ماهور؟ صدا_

 .  می کش یباشم، م  یاگر با کس یگفت ؟ی گفته بود یچ ادتهی_
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رو  احسان لبخند  صدا  یصندل  یبا  نشست.  را   ی اتاقش  ماهور 

تک   تک  اصال  داشت.  دوست  هم  را  چشمانش  داشت.  دوست 

هم    دیهوس بود و شا  کی  دیبدنش را دوست داشت. شا  ی اجزا 

بود که فعال بودن ماهور را   نیواقعا عاشقش شده بود؛ اما مهم ا

 خواست.  یم

 آره گفته بودم.  _

 : دیدر خودش جمع شد و نال  نیجن همچون

اما من هنوز زنده    م؛یمن و پوالد با هم بود  ؟یپس چرا نکشت_

 ام. 

 ماهور!   ی اآلن هم مرد نیهم تو_

 قلبش گذاشت.  ی و دستش را رو دیبغض خند با

 زنه؟ یپس چرا قلبم هنوز م_

 چون روحت مرده، نه جسمت.  _

 نه یس  ی نفرت خنده اش را جمع کرد و مشت محکمش را رو  با

 .  د یخودش کوب ی 

 نجس. ی ازت متنفرم حرومزاده _
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 کرد و گفت:  ی بلند ی خنده  احسان

تو چ_ نجسم،  اگر من  اتفاق  ؟یهست  یواقعا؟  با   یهر  افتاد،  که 

بود. تو  یهمراه پسرت هم توجه   یها  هیبه گر  یکه حت  ییتو 

 . ی کرد ینم

و لرزان ماهور سرش   نیسنگ  ی نفس ها   ی توجه به صدا  یبعد ب  و

 شد.  رهیرا باال گرفت و به سقف خ

برا  یوقت_ باز کرده بود  ی لنگاتو  م  کانمین  ،ی من  .  دید  یداشت 

.  ده یزنده د  شینما  هیمثل تو هرزه بشه ماهور، مگه نه؟ آخه    دیشا

 تو بوده.   ی متنش ناله ها  یقی زنده که موس شینما هی

شل تر شد. پسرش   ینشان نداد و تنها بدنش کم  یواکنش  چیه

از اتفاقات آن شب به    ی زیکه چ  نیبود. با ا  انت ی خ  نیهم شاهد ا

واضح بود. چند ساعت به عکس ها    زیآورد؛ اما همه چ  ینم  ادی

کند؛    دایبودن آن ها پ  یواقع  ریغ  ی برا  یلیشده بود تا دل  رهیخ

  ز یپسر ر ی  نهیپوالد بود، در س  ی  هیکه هد ی گردنبند دنیاما د

 بود.  زیهمه چ ی نقش درون عکس، تمام کننده  
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 ی بود، حلقه    دهیچیدستان همان پسر که دور گردن احسان پ  در

 کرد.   یم ییازدواجش هم خودنما

  نه یاز حد به س   شی دستان احسان بود، ب  ریکه ز  ی پسر  ی ها  نه یس

ا  ی ها در  که  کم  نیخودش  ماه  بودند،    یچند  تر شده  درشت 

ماهور ساخته    ی مو ها  ی پسر را انگار از رو  ی شباهت داشت. مو ها

 ماهور بود مگر نه؟  هیهمه، او فقط شب نیبودند. با ا

  ی شد. نم رهیعکس ها خ  ی و بعد با بغض به جا دیلرز شیها لب

که در آن عکس ها    ی خواست اعتراف کند؛ اما مجبور بود. پسر

 کرد، خودش بود. ماهورِ پوالد... یم ی احسان دلبر  ی برا

از رو  ی حالت  با رفتن    نیزم  ی مجنون،  راه  به  برخاست و شروع 

 کرد.

 آشغال؟!  ی کرد کاری... با من چی کرد کاریبا من چ_

ومه. من و تو  عکسا معل   ی ماهور. صورتت هم تو  میما با هم بود_

 . میکرد ی عشق باز کانین ی جلو

ا  ی سکون در  م   نیکه  مشاهده  رفتارش  در  ساعت  با    شد،یچند 

 کرد.  انیشکست و باالخره حال بدش را نما  ادشیفر ی صدا
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 ؟ ی کرد کاریبا من چ_

  ز یم   ی   شهیشکستن ش   ی و به صدا  دی کوب  زیم  ی بعد تلفن را رو  و

 نشان نداد.   یهم توجه

پر از سوز و ناله    د،یکش  یکه پشت سر هم م  ی بلند  ی ها  غیج

 بود.  

دلخوش  یی ها  ناله تمام  دادن  از دست    یزندگ  ی ها  یاز جنس 

 اش... 

 اش...  یبدبخت ی کوه ها ی به بلند  ی ها غیج

 سرنوشت شومش...  یبه سوزناک ی ها هیگر

[۲4.۰4.۲۱ ۱۷:۱۹ ] 
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ن  سودابه استرس  م   کانیبا  تکان  آغوشش  در  گر  یرا  تا    ه یداد 

ها و    غیج  ی صدا  یآغوش ماهور را تمام کند. از وقت  ی کردن برا

 کرد.   یم  هیو گر  دیترس  یبود، م  دهیعاجزانه اش را شن  ی ها  ادیفر

و . در توسط ماهور قفل شده بود  ستیدانست کار درست چ  ینم

  قهیوضع تا چند دق  نیا  ی. وقتشدیداده نم  یورود به کس  ی اجازه  
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او    افت،یادامه   به  را  اوضاعشان  با پوالد تماس گرفت و  سودابه 

 داد. حیتوض

نگران و مضرب پوالد، مطمئن بود که ظرف    ی توجه به صدا   با

 یرسد و حدسش هم درست بود. صدا یبه آن جا م قهیچند دق

خانه شد، او را به سمت پنجره    اطیکه با سرعت وارد ح  ینی ماش

 . کشاند

  ی بلند و نا آرام به سمت خانه م  ی را به او که با قدم ها  نگاهش

 آمد، دوخت. 

 باز شد و پوالد نگران وارد شد.  ی بلند  ی با صدا در

 خاله سودابه؟ _

 جانم آقا؟ _

 رو انداخت و گفت:  هیگر  کانیبه ن ی نگاه

 باال ست؟  _

 دفعه شروع کردن به داد زدن.  هیشد؛ اما  یچ  دونمیآره، نم_

 باش!   کانیقب نمرا_
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و با دو به سمت پله ها رفت. گنجشکش چه شده بود؟ صبح    گفت

آنقدر لوس شده بود که عاقبت پوالد را    شد،ی که از خانه خارج م

چند ساعت چه   نیمجبور کرد بدون ماهور به شرکت برود. در ا

 افتاده بود؟  یاتفاق

کرد و کف    یاما در باز نشد. اخم   د؛یکش  نییدر را پا  ی   رهیدستگ

 در کوباند.  ی دستش را چند بار رو

 ماهور؟ درو باز کن!  _

نشسته بود   شه،ی ش   ی شکسته شده    ی تکه ها  انیکه در م  ماهور

  ی نگاه م   شدیخارج م  ش یکه از کف دست ها  یو به قطرات خون

قطره را هم نگاه    نیافتادن آخر  نییپوالد، پا  ی صدا  دنیکرد با شن 

  ز یت  ی ها  شهیش  ی رو  شیعد از جا برخاست. انگشتان پا هاکرد و ب

شدن    دهیکه با بر  ی ردد  ی متوجه    یکرد و حت  یو بران حرکت م

 .  شدیهم نم دیچی پ یدر آن ها م

  ه یشب  ادیبه فر  شتر یبار ب   نیپوالد بلند شد که البته ا  ی هم صدا  باز

 بود.  

 رو!   یدر کوفت نیباز کن ا ستم؟یمگه با تو ن_
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ز  عکس را  پاکت  گذاشت.  پاکتش  درون  و  کرد  جمع  را   ر یها 

به سمت    فیسست و ضع   ی تختشان پنهان کرد و بعد با قدم ها

 در رفت.  

آرام   دیکل به  پوالد   یرا  اما  کند؛  باز  را  در  خواست  و  چرخاند 

 باز نمود و وارد اتاق شد. ی بلند ی کرد و آن را با صدا یشدست یپ

[۲5.۰4.۲۱ ۱۹:۰۰ ] 
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م  چشمانش نظر  به  و مجنون  ملتهب  ماهور که  از صورت    ی را 

به سمت دستانش کشاند. سرخ از خون بودند و جان پوالد   د، یرس

روشن اتاق، رد    ی کفپوش ها  ی کردند. رو  یم  کیرا به لبش نزد

 ماهور با خون نقش افتاده بود.  ی پا

خواست جو    یباشد. حالش خوب نبود و پوالد نم کرد آرام    یسع

 متشنج کند.   نیاز ا شیرا ب

 شده؟   یچ_
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 بود.   ختهیرا به هم ر  زیبه اطرافش نگاه کرد. همه چ  جی گ  ماهور

کوفته بود و خودش با پا   واریتمام اجسام شکننده را به در و د 

 کرده بود.   هیآن ها قدم زده و گر ی برهنه، رو ی ها

 دونم.   ینم_

پوالد نداشت و    چاندنیپ  یبرا  ی نقشه ا  چیاش آرام بود. ه  مهزمز

 دن یگرفته بود، آنقدر جواب سر باال بدهد که او را از پرس  میتصم

 کند.   د ینا ام

دانست چه شده    یکرد. نم  یم  یقرار  یاش ب  نهیپوالد در س  قلب

 حال و روز ماهور او را خسته و درمانده کرده بود.   دنیاست؛ اما د

 . نمی تا زخمات رو بب نی. برو بشم یزن یباشه ، بعدا حرف م_

از آن ها   یکی  ی را تکان داد و به سمت مبل ها رفت. رو  سرش

 دنیجه  رونیب  ی خون برا  ی نشست و دوباره به حرکت قطره ها

 شد.   رهیدستش، خ یاز زخم نسبتا سطح

 پوالد؟  _

ها  ل مقاب پا  و کف  زد  زانو  رو  شیماهور  تا    ی را  گذاشت  رانش 

 بتواند زخمش را چک کند.  
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 جان پوالد؟ _

رنگ پوالد    یو در عوض به شلوار شکالت  دیسوالش را نپرس  ماهور

 شد.  رهیشده بود، خ نی که اکنون با خون رنگ

 شد!   فیکث_

  ؟یچ_

 شلوارت. _

 .  ست یمهم ن_

 . هیخون_

[۲5.۰4.۲۱ ۱۹:۰۰ ] 
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ماهور نگاه کرد    ی فرو رفته در پاها  ی ها  شهیمردانه به ش  یبغض  با

انگشتانش گرفت تا آن ها را هم    انیو بعد دستان سردش را در م

 چک کند.  

 نداره.   یاشکال_
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داشتند. حال خودش   هیبه بخ ازینبودند؛ اما ن قی عم شیها زخم

اش    یگوش  ی. به سخت زدیتوانست از جا برخ  یهم بد شده بود. نم

 تماس گرفت.   یرا روشن کرد و با عل

با صدا  دیگو  یچه م  دیفهم  ینم از او خواست   یآرام  ی و تنها 

برساند. تلفن را که قطع کرد، به چشمان سرد   نجایخودش را به ا 

 شد.   رهیو سرگردان ماهور خ

 گنجشک من؟  شده آخه یچ_

 گنجشکتم؟  _

 داد، پاسخ داد: یم  یغم و کمرشکستگ ی که بو  ی لبخند با

 !  یگنجشکم_

رو    ت یکردند و در نها  دنیاز شدت بغض شروع به لرز  ش یها  لب

 .  شدند  زانیآو نییبه پا

 باشم؟  فیاگر کث  یحت_

سر    یمیقد  ی خشم چشمانش را بست. باز هم همان زخم ها  با

از   کیباز کرده بودند. کاش حداقل   از مرگش، ماهور  روز قبل 
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رها  ک یکاش حداقل    . افت ی  یم   ییافکار مسموم درون مغرش 

 .  شدیزخم آن تجاوز ها از مغز و احساسش پاک م ی روز، جا

 ! یست ین  فیتو کث_

 : دیاست تکان داد و نالچشمان اشکبار، سرش را به چپ و ر با

 هستم.  _

 نکن!  تیخودتو اذ  نقدریبسه، ا_

دانست چقدر   یکرد آرام باشد. نم  یبغضش را فرو داد و سع  ماهور

گرفته    شیها  ه یگر  انیکه در م  یمیکشد تا بتواند تصم  ی طول م

خواست تا آن موقع از بودن کنار   یکند؛ اما دلش م  یبود را عمل

 . ردی پوالد آرامش بگ 

زد   ینزدند. پوالد در اتاق قدم م  یکدام حرف  چیه  ،یآمدن عل  تا

  ی . نم دی شن ینم  ی زیچ شیکرد. گوش ها یو ماهور به او نگاه م

را هم حس   یحس  یدرد آمپول ب  ی. حتدیگو  یچه م  یعل  دیفهم

دند که تک تک بو  شیکرد. تنها عضو فعال بدنش، چشم ها  ینم

 .  دند ی بلع یحرکات پوالد را م



~ 1413 ~ 
 

زمزمه کرد و دوباره   یممنون کم جان   ،یاز تمام شدن کار عل  بعد

بود    ایدن  نیدر ا  دشیکه تمام ام  ی ا  ی در افکارش غرق شد. زندگ

 داد! یاز دست م شهیهم ی را داشت برا

[۲۶.۰4.۲۱ ۱5:۳۲ ] 
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 ی کرد. اسباب باز  ی نگاه م  کانی بود و به ن  دهیتختش دراز کش  در

کوچکش را به آن    ی اش را در دهانش فرو کرده بود و دندان ها

 فشرد.   یم

  ان یرا از م  ی دستش را بلند کرد و اسباب باز  یلبخند کم جان   با

 .دیکش رونی انگشتان تپلش ب

 !  ی شیم ضینکن قربونت برم، مر_

اش را    ی برداشت و اسباب باز  ز یبا اخم به سمت ماهور خ  کانین

 شه یبود و بدخلق تر از هم  دهی پس گرفت. زمان خوابش فرا رس

 . دیرس  یبه نظر م

 و زمزمه کرد:  دیخند سیبا چشمان خ ماهور

 .  کان ین  یمثل بابات باش  دیپوالد حق داشت! تو با_
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د و  گونه اش حرکت کر  ی رو  یاز  اشک، به آرام   یدرشت  ی   قطره

 نمود.   سیماهور را خ نیصورت پژمرده و غمگ

 ی هم که افتاد، مثل بابات قو  یوقت سکوت نکن. هر اتفاق   چیه_

 باش، باشه؟  

  یرا رو  سشی خ  ی با خنده به سمتش خم شد و لب ها  کانین

 ماهور گذاشت.   ی گونه 

 مااا... _

 جون دلم؟ ما قربونت بره آخه پسرم... _

ماهور    ی   نهیو سرش را در س  دیچشمانش را مال  یبا خستگ  کانین

 فرو کرد. 

 اگر نباشم هم عاشقتم.   یعاشقتم؟ حت یدونست یم کان؟ین_

و گونه    دیکش  ی ا  ازهیلرزان ماهور، خم  ی توجه به صدا  یب کانین

 .  د ییسا راهنشیاش را به پ

 ی تو و پوالد رو خراب م  ی. حضور من زندگکانین  فمیمن کث _

 بوده.    یت نفهمه گنجشکش چقدر آشغال و عوضتا بابا   رمیکنه. م 
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 ی ها  هیگر  دنیشد و با د  رهیبا چشمان خمار به صورتش خ  کانین

 شد. زانیآو شیماهور، بغض کرد و لب ها

م   ماهور ن  ی ها  هیگر  انیدر  آغوشش    کان یمظلومانه اش،  را در 

 : دیفشرد و نال

  ی خودش دردسر درست م  ی . براشهیم  وونهیاگر پوالد بفهمه، د_

  ف یآدم ترسو و ضع  هیپوالد کم بودم. آخه    ی کنه. من از اولم برا

 اد؟ یتونه از خودش هم مراقبت کنه، به بابات م ینم یکه حت

[۲۶.۰4.۲۱ ۱5:۳۲ ] 
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  ی کردن نمود. ماهور م  هیشروع به گر  یفیضع  ی با صدا  کانین 

توانست خودش را کنترل    یدانست که او را ترسانده است؛ اما نم

 کند. 

 ادمی  ی چیبگم که باور کنه من ه  یکنم؟ به ک   کاریمن چ  کانین_

 کردم؟  انتیخ ییتو به بابا یشد؟ جلو یچ ی دیتو د ست؟ین
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بلند تر شد؛ اما ماهور هنوز هم به خودش   کانین  ی ها  هیگر  ی صدا

قرار   شیبغض و زجه ها  ریکه تحت تأث  یبم  ی بود. با صدا  امدهین

 گرفته بود، ادامه داد:  

.  شهیتونم برم؛ اما اگر بمونم بد تر م  یمن عاشقشم. نم  کانین_

 .  دهیحضورم آزارش م

 نشاند.   کانی ن ی به سر خوشبو یآرام ی  بوسه

 ی . خودم مدهی به ذهنم نرس  یراه حل   چیهفته گذشته؛ اما ه  هی_

 کنم؟   یبدون شما زندگ ی برم؛ اما آخه چطور  دیدونم که با

ماهور آرام گرفت و کم کم به خواب فرو    ی با نوازش ها  کانین

 رفت؛ اما ماهور قصد سکوت کردن نداشت.  

  گه یکنه. فکر کرده برام مهمه؛ اما من د  یم  دمیتهد  یاحسان ه_

 بخوابم.   شهیهم ی خستمه که دوست دارم برا نقدری. ادمیرب

 کی  نیتخت خواباند. در ا  ی را رو  کانیو ن   دیاش را باال کش  ین یب

برا را  تمام تالشش  پوالد  انجام    ی هفته  ماهور  بهتر شدن حال 

.  د یرس   یو افسرده به نظر م  ری داده بود؛ اما او همچنان گوشه گ

ماهور د  یزندگ بود.  و شور شده  تلخ  نم  گریاشان    ی به شرکت 

 کان گذاشته بود.ین  اریرفت و تمام وقتش را در اخت
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کرد. هر    ی و خودش را از او پنهان م  د یکش یاز پوالد خجالت م 

  دن یبا د  شیکرد و فردا  یروز زمان رفتنش را به فردا موکول م

زخم خورده   و به قلبکرد    یم  هیو پوالد، باز هم گر  کانیصورت ن

  د ی داد. احسان امانش را با تهد  ی م  هیرا هم هد  گریروز د  کیاش،  

دفتر   انیچند برگه را در م  خواست  یبود. از او م  دهیبر  شیها

  د؛ یشرکت پنهان کند تا پوالد آن ها را امضا نما  یحساب ها  ی ها

خواست با حضورش    یخسته شده بود. نم  دنیاما ماهور از جنگ 

 به پوالد بزند.   ی شتریب  بیآس

آرامش را به آن ها   زانش،یعز  ی خواست با رفتن از زندگ  یم  او

کند؛ اما آخر  یدانست رفتنش آن ها را خورد م   ی. م دینما هیهد

م عادت  باالخره  زندگ  یچه؟  به  و  م  یکردند  باز    یسابقشان 

 کیبار با    نیا   دیپوالد دوباره عاشق شود...شا  دیگشتند. اصال شا

صاحب چند فرزند    یاش را بسازد و حت  یدختر خوش چهره زندگ 

 شود.  

م  یحت ماهور  هم  دن  یفکرش  به  با  نکند  آمدن    ایسوزاند. 

 را فراموش کند؟!   کانیفرزندانش از آن زن، ن
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خودش را چنگ زد و چند مشت محکم    ی حرص گوشت بازو ها  با

  د یجد  ی. داشت خودش را با فکر به زندگ دیبه سر خودش کوب

.  شد یاز بابت آن ها راحت م  الشیداد؛ اما حداقل خ  یپوالد آزار م

 گذاشت و گفت:  کانین ی  نه یس ی دردمندش را رو  یشانیپ

ه _ نم   چیبابات  فراموشت  بهت    یوقت  حواسش  مطمئنم  کنه. 

 . رمیبمون؛ اما من م  نجای. تو همهست

  ی کردند و انگشتانش رو تخت  سی را خ  کان ین  راهنیپ   شیها  اشک

 را چنگ زدند. 

 ... رمیواقعا م گهیفردا د _

[۲۷.۰4.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 
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م  مانیا رو  ی کم  حاتشیتوض  انیدر  از  نگاهش  و  کرد   ی مکث 

به پوالد   زیکه دور م   یمردان بودند، گذراند و  کنفرانس نشسته 

 شد.   رهیخ

   د؟یپارسا؟ موافق ی آقا_
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چرخ  چشمان پوالد  سمت  به  چ  د؛یمردان  هم  باز  جز   ی زیاما 

نگاه خ  یسکوت طوالن به م  رهیمدت پوالد و    بشانی نص  ز،ی اش 

 نشد.  

 کرد و گفت:  کیسرش را به پوالد نزد  لیسه

 پوالد؟ حواست کجاست؟  _

به دور و برش   یجیاش، با گ یکیدر نزد لیسه ی صدا دنیشن  با

 اطرافش شد.   ی  رهیخ ی نگاه ها ی نگاه کرد و متوجه 

 و از جا برخاست.   دیکش ششیبه ته ر یدست

 . دیشما جلسه رو ادامه بد  ست،یمن حالم خوب ن_

شد. چند روز بود که ماهور به    رهیبه رفتنش خ  ی با نگران  مانیا

 ید هم به شدت خراب بود. نمپوال  ی   هیآمد و روح  یشرکت نم

 نبود.  یافتاده است؛ اما اوضاع خوب یدانست چه اتفاق

  یبه دفتر استراحتش رفت و کتش را از تنش خارج کرد. رو  پوالد

 ی شد. از سکوت هشت روزه    ره یو به سقف خ  دیتخت دراز کش

  ش ی شده بود. ب  ریافسرده و گوشه گ   ی. انگار کمد یترس  یماهور م 
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 غیرا از پوالد در نش یریش ی خنده ها ی هفته بود که صدا کیاز 

 کرده و آرامشش را از او سلب کرده بود.  

تواند    یجز رکسانا نم  یدانست کس  یباز شدن در آمد. م  ی صدا

 باشد.  

 رکسانا؟ _

 شد.   یتر م کیلحظه به لحظه نزد شیقدم ها ی صدا

 نگران ماهور بودم.   کمیخودمم. راستش _

 منم.  _

 کرد.  شانیپر  شی از پ شیپوالد، رکسانا را ب ی درمانده  ی  زمزمه

 شده؟ یچ_

 و از جا برخاست.   دیاش را مال یشان یتوجه به سوال رکسانا، پ یب

 سر درد دارم. _

 واست؟  ارمیقرص ب_

 دونم.  ینم_
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قرص مسکن برداشت. حال    کی رفت و    زشیبه سمت م  رکسانا

 ..پوالد خوب نبود.

. احساس  دیرس  یحال به نظر م  یب  شانیهم در تماس ها  ماهور

با آرام شدن ماهور    یکرد سر درد پوالد عصب  یم تنها  است و 

 .  . قرص را به پوالد داد و کنارش نشستردیپذ یم انیپا

 با هم بحثتون شده؟ _

ر  کاش ماهور  بود. کاش خودش  و  بحثشان شده  ا دلخور کرده 

قانع    لیروز در آورده بود؛ اما در واقع دل  نیاشان را به ا  یزندگ

 .  افتی ینم شیها ی حال ماهور و سرد نی ا ی برا ی کننده ا

 نه. _

 شده؟  یپس چ_

 را بدون آب خورد و پاسخ داد:  قرص

م  ینم_ تر  بد  داره  روز  به  روز  داره.  شهیدونم.  استرس  . همش 

  کانیکجا خوابش برده بود؟ سرش رو تو بغل ن   ی دون  یم  شبید
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ن  هیگذاشته بود. از بس گر نَم داشت. رو   کانیکرده بود، لباس 

 صورتش رد اشک مونده بود. 

 ماهور که خوب بود.  ه؟یاخه مشکلش چ _

افتاده. م  ادیفکر کنم  _ با  ی گذشته  اما  بره    د یترسم بهش بگم؛ 

 مگه نه؟  یخبر دار یمشاوره. تو از همه چ

ماهور مهربان و    ی کنار پوالد نشست. دلش برا  ی با ناراحت  انارکس

 سوخت.   یخوش خنده اشان م

 اش بهتر بشه.    هیروح  دیمسافرت؟ شا  میبر  ی خوا  یخبر دارم. م_

   ده؟یبه نظرت جواب م_ 

 زد و از جا برخاست.   یمهربان لبخند

   م؟یباهاش حرف بزن می اآلن بر ی خوا ی. اصال مدوارمیام_

ترد  پوالد ا  دیبا  با  بود  ممکن  کرد.  نگاه  رکسانا    ن یبه چشمان 

 مسافرت حال گنجشکش خوب شود؟  

 ... یش یم  تیاگر اذ ؟ی ایب   ستیسختت ن _

 سختمه؟ من از خدامه کار نکنم.    یچ یعنی وونه، یبلند شو د_
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قدم برداشت که    رونیکرد و به سمت ب   یکمرنگ  ی خنده    پوالد

 تلفن همراهش زنگ خورد.  

 رو بردار. لتیتو برو وسا دم،ی رکسانا تا من تلفنم رو جواب م_

 رکسانا از اتاق خارج شد، تماس را برقرار کرد.   یوقت

  اسر؟یبله _

 مزاحم شدم آقا...  دیببخش_

 شده؟  ی زیچ  ست،ین یمشکل_

ر از سکوت پ  نی تر کرد. ا  دیسر دردش را شد  اسریمردد    سکوت

 حرف را دوست نداشت.  

   ؟یمگه الل گم؟یچه مرگته م _

کوچک  اسری چمدان  به  را  ح  ینگاهش  کف  بود،    اطی که  مانده 

 دوخت و گفت: 

 الزم باشه که خبر بدم.   دیگفتم شا رن،یماهور خان دارن م_

رفتن داشت که    رونیکه گنجشکش قصد ب  نی..خب ابر خدا.   پناه 

 آمد؟  یمضطرب به نظر م نقدریا اسرینبود؛ پس چرا  ی خبر بد
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 تو؟  ی ماهور شد یتا حاال راپورتچ یخب حتما کار داره، از ک_

 ... رنینه آقا، دارن با چمدون م_

با بهت به د  تلفن مقابلش نگاه کرد.    واریدر دستش شل شد و 

 رفت؟  یماهور داشت م
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نشست    اطیبه ساختمان خانه و ح  یمنته   ی پله ها  ی بغض رو  با

 نگاه کرد.  اسریو به 

 تو رو خدا بذار برم! _

 انداخت و گفت:  نییسرش را پا یبا شرمندگ  اسری

 .  انیتا خودشون ب دیبر میآقا گفتن نذار_

را در آغوشش جا به جا کرد و کنار ماهور نشست.   کانین سودابه

 ه یگر  ی از صبح کودکش را در آغوش نگرفته و چشمانش را رو

 مظلومانه اش بسته بود.   ی ها

 ی خوا  ی اصال کجا م  ؟ یکن  یبغل نم  کانو یماهور؟ پسرم، چرا ن_

  ؟ی بر
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به    شهیچند روز الغر تر از هم  نی که در ا  یهمان بغض و صورت  با

را به نشانه    شیو شانه ها  دیبه سمت سودابه چرخ  د،یرس   ینظر م

 ندانستن باال انداخت. ی 

 برم...  دیبا_

 نیماندن. ا  ی گفت و چشمانش از التماس برا   یاز رفتن م   زبانش

خواسته    انیم  نینچنیرا چه شده بود که ا  نیریپسر خنده رو و ش

 دل و عقلش سرگردان مانده بود؟!  ی ها

 برو.  یبعد هر جا خواست   اد،یبذار پوالد ب_

 خوام منتظر بمونم.   یبرم. نم دینه تو رو خدا بذار_

کردن بود، دستانش را به سمت    هیکه همچنان در حال گر  کانین

 ماهور بلند کرد و نق زد. 

 ماا...مااا... _

سرش را به سمت   هینگاه کرد و بعد با گر  کانی لحظه به ن   چند

 چرخاند.  ی گرید

 خوام برم.   یخوام برم، م  یم_

 جلو آمد و دستانش را گرفت.   یبا ناراحت  شاهرخ
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 ماهور؟ چت شده آخه؟ _

 خوام...  یمن م ؟یکن یچرا کمکم نم یشاهرخ تو که دوستم_

  ؟ی کجا بر_

س  نفسش ا  نه یدر  شد.  خشمگ  ی صدا  نیحبس  و    ن یخشدار 

 توانست باشد، جز پوالد؟  یم یمتعلق به چه کس 
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 نداد.   یشاهرخ را محکم تر گرفت و پاسخ دستان

به دستانش چنگ    ی خواست کنار برود؛ اما ماهور طور  یم  شاهرخ

حال کنار ماهور    نی. با ادیترس  ی زده بود که انگار از دور شدنش م

بعد، با فشار دستان    هیو چند ثان   دیطول نکش   ی ادیندن، زمان زما

 پوالد به کنار رانده شد.  

 . نمی برو کنار بب_

به ماهور که دستش را در س  همه اش جمع   نهی عقب رفتند و 

 شدند.    رهیکرده بود، خ

  ؟ی بر یخوا ی م یگفتم کدوم قبرستون _
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 مارش ینخورده بود. بدن ب   یدرست و حساب  ی چند روز غذا  نیا  در

هم حساس   یاز لحاظ روان  یشده بود و حت  شهیتر از هم  فیضع

شن با  که  بود  بد  حالش  آنقدر  بود.  شده  مضطرب   ادیفر  دنیو 

  ی ف یدستانش هم لرزش خف  یو حت  دیباال پر  شیپوالد، شانه ها

 کرد.   دایپ

 مامانم.   شیپ_

را   یو سع  دیکش  ی قیعم  نفس  ماهور  تا  آرام صحبت کند  کرد 

 نترساند.   نیاز ا ش یب

  ؟ی بر یم یچ ی ساک برا_

ساکت ماند. وقت شکستن تمام عاشقانه ها و حس خوبشان   ماهور

زار  دهیفرا رس با  قفسه    یمحکم  ی مشت ها  ی بود. دلش    ی به 

م  نه یس م  ی اش  التماس  او  به  انگار  به    ی کوباند.  تنها  که  کرد 

اما ماهور    رد؛یو حال او را هم در نظر بگ  مغزش توجه نکند  ی نجوا

بست و از جا برخاست. بغضش    شیالتماس ها  یچشمانش را رو

و   ی چهره اش را با نقاب خونسرد   ی   دهیرا فرو داد و حالت ترس

 قدرت پوشاند.  

 برم.  شهیهم ی خوام برا یچون م_
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  ی سر چه م  رهیاحمق خ   نیکرد. ا  ی و بلند  یعصب  ی خنده    پوالد

 گفت؟  

  ؟ی بر_

کرد و خطاب به سودابه که با ترس به   دنیشروع به خند  دوباره

 گفت: ادیکرد، با فر  یآن ها نگاه م

 خنگ بوده، اآلنم خنگه.  شهی برم. هم  گهیم_
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بلند پوالد،    ی بار عربده    نیقدم به سمتش رفت که ا  کی  ماهور

 به سمت خودشان جلب کرد. توجه همه را 

تا قلم  ی قدم به سمت در بردار هیخواد  یهمونجا...دلم م سای وا_

 جفت پاهاتو قطع کنم. 

 به سمت ساکش رفت.   باز هم خونسرد ماند و ماهور

 کنم.  یخوام باهات زندگ یمن نم_
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  م یرابطه امون تصم ی که برا یهست  ی ...اصال تو کی تو گه خورد_

گفته بودم، نه؟ گفته بودم که شروعش با انتخاب تو بود؛    ؟ی ریبگ

 نه؟  ایاما آخرش به انتخاب منه. گفته بودم 

 . مونم یمن پش_

کرد و ساک ماهور را از دستش گرفت    یکیهستر  ی هم خنده    باز

 پرتاب کرد.  اطیو کف ح

 باش!  عی گمشو باال...سر_

، با خودش داشت  ی بر آرامش و خونسرد  یکه تا کنون سع  ماهور

  ی رفتار پوالد بغضش شکست و با چشمان اشکبار و صدا  دنید

 زد:  ادیلرزان فر

خوام برم تو همون خونه    ی خودمون. م  ی خوام برم خونه    یم_

 .... ی ریجلومو بگ  ی مون. تو حق ندار یمیقد ی 

هفته    هیکه دلم بخواد بکنم.    ی حق دارم، من حق دارم هر کار _

 ی چه مرگته که دار  ستیجهنم. معلوم ن  ی رو کرد  مونیاس زندگ

رو   مونیگه زدنات به زندگ  ی . حق دارم جلوی ری م  یاز استرس م

 .  رم یبگ



~ 1430 ~ 
 

نگهبانان به آن ها   ی همچنان ادامه داشت. همه    شان یها  دعوا

به آن ها را نداشت.    یکیکس جرئت نزد  چیشده بودند. ه  رهیخ

با  ینم  اسری در  دیدانست  پشت  ماهرخ  حضور  اما  کند؛  و    چه 

 او را شوکه کرد.   کان،ین دنید یدرخواستش برا

  ر یانگشتانش اس  انیماهور را در م  ی به پوالد که اکنون بازو  ینگاه

  دن یو بعد با شنانداخت    د، یکش  ی کرده بود و او را به سمت خانه م

ماهور، چشمانش را بست و به سمت ماهرخ   ادیو فر  هیگر ی صدا

 . دیچرخ

  دن ی درشت شده و رنگ صورتش با شن  رت یاز شدت ح  چشمانش

 شده بود.   دیماهور، سف یها هیگر ی صدا

 ماهرخ خانم، ما...  _

اما   ند؛یخواست در را ببندد تا او پوالد و ماهور را در آن حال نب  

. با اخم در خانه را باز کرد و وارد  دیشن   ینم  ی ز یچ  گریماهرخ د

ها قدم  با  د  ی شد.  با  و  رفت  سمتشان  به    ی صحنه    دنیبلند 

دستان پوالد، دهانش از شدت بهت    انیشدن ماهور در م  دهیکش

 باز ماند.  

 نجا؟ یچه خبره ا_
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 و بدون نگاه کردن به او، پاسخ داد: ستادی از حرکت ا پوالد

 کردم.  یخواست بره باال، داشتم کمکش م  یماهور م_

 به جون هم؟  دیآخه؟ چرا افتاد هیچه وضع نیا  ؟ینجوریا_

نم  ماهور بود.  کرده  نگاه    یسکوت  مادرش  به چشمان  توانست 

مفتخر و    شهیتوانست سرزنش و تأسف را در نگاه هم  یکند. نم

 .  ند یمهربانش بب 

کرده بود،    ریماهور را در انگشتانش اس  ی همانطور که بازو  پوالد

 .دیبه سمت ماهرخ چرخ

  وونه یکه داره جفتمون رو د  هیدردش چ   دینی بب  د،یاز ماهور بپرس_

 کنه؟!   یم

  ی به دور و برش انداخت. آن ها جوان بودند و نم  ینگاه  ماهرخ

ا  دندیفهم مقابل  در  کردن  کار    نیبحث  کنجکاو،  چشم  همه 

 کرد و گفت:  یاست. اخم ی اشتباه

 !  ستین دنید  ی برا ی ز یچ نجایسر کارتون، ا دیلطفا بر_
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با غضب به سمتشان رفت و نگهبانان و کارکنان را پراکنده    اسری

 کرد. 

داد تا ساکت شود، از   یدر آغوشش تکان م  را  کان یکه ن  سودابه

با دور   کان یجا برخاست و به سمت خانه رفت تا داخل شود؛ اما ن

و خودش را به سمت او هل    ی د یکش  ی بلند  غیشدن از ماهور، ج 

 داد.  

انگشتان پوالد آزاد کرد   انیبا اشک و بغض، دستش را از م  ماهور

رفت و   ی انه مخ ن یاز ا شهیهم ی و به سمتش رفت. او داشت برا 

با ها  دیمسلما  ا  یوابستگ  ی تمام رشته  به  م  نجایاش  پاره    ی را 

  ی و دوست داشتن   نیریش  کانی توانست ن   یکرد؛ اما آخر چطور م

بب   نیاش را در ا    ی دانست زندگ  یم  باشد؟و خونسرد    ندیحال 

  ن ینخواهد کرد؛ پس حداقل از ا  یاش بعد از آن ها با جهنم فرق 

 کرد.   یاستفاده م دیزمان کوتاه که هنوز هم در کنارشان بود، با

با گر  کانین نامش را   هیباز خودش را به سمت ماهور کشاند و 

 صدا زد. 

 ماا... _
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باز هم رو  کانین  هیگر  با از آغوش سودابه گرفت و  پله ها    ی را 

 نشست. 

به پوالد انداخت. در واقع نگرانش شده بود.    یبا اخم نگاه  ماهرخ

اش، او را مضطرب   قهیشق ی باد کرده  ی چشمان سرخ و رگ ها

 کرد.  یم

 به چشمانش نگاه کرد.    هیثان چند

 پوالد؟  _

 خواد بره.   یم_

کردن به مادرش    تیکه در حال شکا  یهمچون کودک  شیصدا

 است، درمانده و مظلوم شده بود.  

 خواد بره؟  یماهور؟ ماهور م _

 کرد.  ی انداخت و با انگشتان دستش باز نییسرش را پا ماهور

 خوام رابطمون رو تموم کنم.  یآره، من م _

[۰۱.۰5.۲۱ ۰۹:4۹ ] 

 54۳_پارت#



~ 1434 ~ 
 

در هم به سمتش رفت و نگاه پرسشگرانه اش    ی با اخم ها   ماهرخ

 دوخت.  زانشی را به چشمان گر

 شده؟   یچ_

برنداشت و در   انکیدستان کوچک ن  ی نگاهش را هم از رو  یحت

 همان حال پاسخ داد: 

 خوام ادامه بدم.   یمن نم_

 ماهور؟    یکن یفرار م ی دار یافتاده؟ از چ یچه اتفاق یگ ینم_

 !  نیکردن با پوالد خسته شدم، هم  یمن فقط از زندگ _

  ی به سمتش برداشت. دلش نم  ی گریقدم د  تی با عصبان   ماهرخ

چشمان مبهوت و شکست   دنیخواست به پوالد نگاه کند. از د

 .  دیترس یخورده اش م

 خونه.  میباشه، بلند شو بر_

افتاده    یدانست اتفاق  یدستان مشت شده اش را باز کرد. م  پوالد

ا ماهور  که  م  نگونهیاست  ا  ی رفتار  با  در    نیکند.  همه غرورش 

 مقابل چشمان ماهرخ شکسته شده بود.  

 . رونیبذاره ب  نجایاون حق نداره پاشو از ا کجا بره؟_
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صدا  ماهرخ بست.  را  چشمانش  عجز  اکنون   ی با  پوالد،  محکم 

 کرده بود.   دای پ  یبیضعف عج

 .  میبا هم صحبت کن  ایپوالد؟ ب_

فقط    یمن حرف_ مامان،  م  گمیم  ی زیچ  هی ندارم  بر  گردم    ی و 

 شرکت.  

اشاره    د،یبوس  یرا م   کانیدست به ماهور که با بغض دستان ن  با

 کرد و ادامه داد: 

 .  رونیخونه بره ب نیماهور حق نداره از ا_

 ی برا  یسو مطمئن بود که اتفاق  کیدرمانده شده بود. از    ماهرخ

دارد تا بتواند آن    ی آرامش فکر  یبه کم  ازی ماهور افتاده است و ن

سو از  و  کند  هضم  پوالد    یم  هم  گرید   ی را  غرور  که  دانست 

خواهد با حبس کردن ماهور در خانه، آن را    یشکسته است و م 

را تحمل کرده و    ی اد یزکه پوالد فشار    دیفهم  یکند. م  میترم

ماهور قرار گرفته   بیو غر  بیعج  ی هنوز هم در شوک رفتار ها

 کند.  تیر یاست؛ اما مجبور بود اوضاع را مد

که از ماهور    اطیح  ی سمت پوالد رفت و او را به سمت گوشه    به

 کرد.  تیفاصله داشت، هدا
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 ی کار  نیافتاده پوالد؛ وگرنه ماهور همچ  یاتفاق  هیمن مطمئنم  _

آروم بشه و بتونه درست    کمیما تا    ی خونه    ادی کنه. بذار ب  ینم

 . ره یبگ میمتص
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 شد.   رهیخ نی داد و به زم هیتک واریاخم به د با

ا_ که  روزه  چ هینجوریهشت  هر  م  ی.  چ  یازش  شده،    یپرسم 

رو راحت نساختم که ماهور    یزندگ   نی. من ادهیجواب سر باال م

 راحت بخواد خرابش کنه. من... 

 ادامه داد: یبم ی و با صدا دیبه صورتش کش یدست

نم_ عاشقشم.  ا  یمن  بب  نیتونم  رو  نم  نم؛ی حالش  دلمم   ادیاما 

 بذارم بره.  

  ین یریپوالد گذاشت و لبخند ش  ی شانه    ی دستش را رو  ماهرخ

 زد. 

  ی چطور  ینیب  یبه؟ نمحال خودش خو  ی . فکر کرداونم عاشقته _

 بغض کرده؟! 
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  ه؟یپس دردش چ_ 

تونم    یم  ی نجوریما. ا  شی پ  ادیبذار ب   گم ی که م  نهیهم  ی منم برا_

 .  دهیترس نقدریشده که ا  یبفهمم چ

 دفعه از دستتون فرار نکنه.   هی د؟یمراقبش هست _

 مراقبم!  _

رحم   یتصور رفتن آن گنجشک ب  یکرد. حت  یم  ی قرار  یب   قلبش

 نداشت.   ی عذاب آور بود؛ اما چاره ا شیهم برا

حواستون   دیکنه، شما با  یم  ی خودش سهل انگار   ؟یقرصاش چ_

 باشه.  

مرد   نیبه ا  یپوالد زد. چقدر عاشق  ی به عاشقانه ها  یتلخ  لبخند

 آمد.   یم

 چند سال بزرگش کردم.   ی حواسم هست. نا سالمت_

 انداخت.    نییو سرش را پا  دیلبخند دستش را پشت گردنش کش  با

 د؛ی. ازم دلخور نشدونم حواستون هست  یفقط نگرانم؛ وگرنه م_

 .  رهینم  ییدر تا مطمئن بشم ماهور جا  ی جلو  ذارمینفر رو م   هیاما  

  م؟یرو هم ببر کانیباشه. ن_
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بودند، انداخت.    گرید   کی  که در آغوش  کانیبه ماهور و ن  ی نگاه

رحم بود تا اجازه دهد،   یکاش دل او هم مانند دل گنجشکش ب

ن کردن  دور  با  و    کانیپوالد  بگذارد  فشار  تحت  را  او  ماهور،  از 

  یدل عاشق با وجود دلخور  نیتر کند؛ اما ا  عی بازگشتش را سر

 داد.  یاجازه را به او نم نیاش از معشوق لجبازش، ا

 ... شنیدلتنگ م. دیآره ببر_
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را   کانیو ن   دهیبه ماهور که کف سالن دراز کش   یبا خستگ   ماهرخ

نوازش م بازو  رهی کرد، خ  یدر آغوشش  سر    ریراستش ز  ی شد. 

 . چپش را دور شانه اش حلقه کرده بود ی و بازو کانین

  انشان ی در م  یحرف  چیکه با ماهور تنها بود، ه  یچند ساعت   نیا  در

حرف   دنیکش  رونیب  ی برا  ی اد یرد و بدل نشد. ماهرخ تالش ز

  ی نم  یپاسخ  چیزبانش انجام داده بود؛ اما او ه  ریدل ماهور از ز

 گفت:  یجمله م کیداد و تنها 

 خوام با پوالد باشم.  ینم گهید_
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و آسا هم به خانه بازگشتند، در جواب سوال   اریکه مه  یزمان  یحت

گوشه    ی درباره    شانیها چ  ی ساک  با    ی ز یسالن،  و  نگفته 

 از ترک کردن پوالد حرف زده بود.   ی خونسرد

که از دورن، قلب کوچکش را شکسته بود؛ اما خودش   ی ا  جمله

 کرد.  یدرد م نیرا مجبور به تحمل ا

فکر کردن به او    ی فرصت کوتاه برا  کیدانست که پوالد فقط    یم

داشت   یعلت سع نی تمام نشده است؛ به هم ی ز یداده و هنوز چ

 قطع کند.   شهی رابطه را از ر نیبا رفتار سرد و خشکش ا

تخت آسا گذاشت و به سمت    ی او را رو  کان،ین   دنیاز خواب  بعد

 ساکش رفت.  

 مامان؟ لباسام رو کجا بذارم؟ _

با ماهور، به اتاق مه   ماهرخ اشاره    اریدرمانده از سر و کله زدن 

 کرد و گفت: 

 .  اریتو کمد مه_
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.  د ی رس  یجان به نظر م  یبا اخم به ماهور نگاه کرد. الغر و ب  اریمه

خشک و ترک خورده بود. به    ش یچشمانش کبود و لب ها  ریز

 .  دیرفتن ماهور نگاه کرد و بعد به سمت مادرش چرخ

پوالد و ماهور تموم    ی واقعا رابطه    یعنیه؟  شد  ی زیمامان؟ چ_

 شد؟ 

و کمرش را به مبل    دیاش را مال  یشانیپ  یقیبا نفس عم  ماهرخ

 داد.  هیتک

مه   ینم_ ن اریدونم  تونم    ینم  نی هم  ی برا  ست؛ی...حالش خوب 

 باهاش حرف بزنم.    یدرست و حساب

 شده؟  یآخه چ_

 بفهمم!  نویخواد هم یمنم دلم م_
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کرد و بعد   یرا با بغض از ساکش خارج م   شیتک لباس ها  تک

 داد. یجا م اریاز کمد مه یدر سمت
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  د یدندانش کش  ریرا ز  ش یقرمز رنگ را برداشت و لب ها  شرتیت

 کمک کنند.   دنیبار ی تا مبادا بلرزند و به چشمانش برا

و با سامان و    دهیرا پوش  شرتیت   نیرا که ا  ی آمد روز  یم  ادشی

 رستوران رفته بود.  کیبه  یوقت گذران ی برا  اریسام

بعد از    ی داشت و از آمدن سر باز زد. وقت  یمهم  ی جلسه    پوالد

  شرت یو ماهور را در آن ت  دیچند ساعت به محل قرار آن ها رس

 . دیکش ی نگفت؛ اما چشمانش خط و نشان م ی زیچ د،ید

به    یاما وقت  ست؛یپوالد چ  بیدانست علت رفتار عج  ینم  هورما

رس ب   لشیدل  دند، یخانه  قرمز  رنگ  به    شی مشخص شد.  از حد 

خشن بود   ی رابطه    کیاش هم    جهیآمد و نت   یپوست روشنش م 

 آرام و لنگان به شرکت برود.    ی که باعث شد صبح ماهور با قدم ها

 ی به لباس بعد  یرا تا کرد و درون کمد گذاشت. نگاه   شرتیت

  ی راهنیشد. همان پ  ی. چشمانش طاقت از کف داد و بارانانداخت

شده بود،    داری مادرش از خواب ب  ی برهنه در خانه    یبود که وقت

پ  نیزم  ی رو بود. همان  که احتماال توسط   ینجس  راهنیافتاده 

 شده بود.  دهیکش رونیاحسان از بدنش ب 
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  چیسقوط کرد. آنقدر آرام که ه نیزم  ی خم شد و رو  شیها  زانو

متوجه   ناگهان   نیا  ی کس  بغض   یضعف  و  با حرص  نشد.  اش 

  دیکش  گریاش را از سمت د  قهی سمت و    کی را از    راهنیپ   نیآست

با صدا پ  ی و همزمان  با صدا  راهنی پاره شدن   ی آرام  ی بغضش 

 .  دیترک

 کثافت نجسم!  هیمن نجسم...من  _

  ی کرد تمام بدنش بو  ی. حس ماش فشرد  نهیس  ی را رو  مشتش

گند ها  یم  دهیآشغال  اشک  آزادش  دست  با  با   شیدهد.  را 

 ش،یها  هیخفه شده از گر  ی لب با صدا  ری خشونت پاک کرد و ز

 زمزمه کرد: 

 کردم.  انتیکردم...من به پوالد خ انتیخ_
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  ر ی کرد؛ اما ذهنش درگ  یکه با برنج پر شده بود، نگاه م   ی بشقاب  به

برا  5  یدلتنگ اش  پوالد   ی ماهور   ی روزه  از  واقعا  انگار  که  بود 

  ی م  حیکردن با او ترج  یبدون او را به زندگ   یخسته شده و زندگ

 داد.  
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 ماهور...  ی مورد عالقه  ی بود، غذا ی قرمه سبز شام

رشت فرو کرد؛ اما نتوانست آن را بردارد را در ظرف خو  قاشقش 

 . ماهور شام خورده بود؟ زدیبرنجش بر ی را رو شیو خورشت ها

سوپش    کانیشد. ن  رهیرا همانجا رها کرد و به ظرف سوپ خ  قاشق

م دستگاه  نکند  بود؟  خورده  و    کسری را  باشند  نداشته  خانه  در 

 کنند؟!    کسیرا م کانین ی نتوانند غذا

 ماهور چه؟ نکند فراموش کرده باشند؟!  ی قرص ها اصال

کرد، نمود و از   ی به او نگاه م یاز سودابه که با نگران  یآرام تشکر

 جا برخاست.  

 ندارم.   لیخاله، م  دیببخش_

چند روز، هر گاه    نیبا تأسف به رفتنش نگاه کرد. در ا  سودابه

خوش رنگ و  ی و غذا ها  ز یبه م د،ی رس  ی زمان غذا خوردن فرا م

نگاه چ  یم   بو  بدون خوردن  آخر  در  و  م  ،ی ز یکرد  بر  جا    ی از 

خورد که ضعف نکند و کار   یخاست. تنها صبحانه اش را کامل م

 را انجام دهد.   شیها
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خوشبخت  شانیبرا  کاش تا  بود  کرده  دود  اشان چشم   یاسفند 

 نگردد.   ضیبا غم تعو شانیها ی نخورد و شاد

ودش به سمت را جمع کند و خ  زیرا صدا زد تا م  اسمنیبغض    با

 .  ندیپنجره رفت تا پوالد را بب

کرد.    ی زد و با تلفنش صحبت م  یقدم م   اطیهر شب، در ح  مثل

ماهرخ است و حرف    شیروز ها  نیدانست که مخاطب ا  یخوب م

 است.   کانیهم خبر از حال ماهور و ن  شانیها

تنگ شده بود. کاش زود تر    کانیماهور و ن  ی خودش هم برا  دل

 به خانه اشان بازگردند.  

                                

ح  ماهرخ ضع  اط یبه  روز  به  روز  ماهور  م  ف یرفت.  و    یتر  شد 

 گفت.  ینم یمشکلش را هم به کس

 الو؟  _

 سالم مامان!  _

 ؟یخوب زم،یسالم عز_
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 پاسخ داد: یسکوت کرد و بعد به آرام  هیثان چند

 همه خوبن؟  ؟ی خوبم. شما چ_

تو   ی هم دادم. همش بهونه     کانوین  ی ماهور شامشو خورده. غذا_

   نجا؟یا ی ای ی. چرا نمره یگ یرو م

 اونا رو هم خورده؟  ؟یقرصاش چ_

هادیکش  یق یعم  نفس  فکر قرص  در  او  پسر خ  ی .  و    ره یماهور 

 بود. چقدر تفاوت داشتند!   دیکردن کار جد دای سرش به فکر پ

 نجا؟ یا ی ای یقرصاش رو هم خورده. نم_

  ی اما هر چ  ه؛ی دونم مشکلش چ  یآروم بشه. نم  کمیخوام    یم_

 کنه.    یم تشیهست، داره اذ

  ؟ین ی بب ارمیب  کانو ین_

به ساختمان خانه نشست و به رفت و آمد    یمنته  ی پله ها  ی رو

 شد.   رهینگهبانان خ 

 هم بمونن.   شیپ دیبذار_
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 پوالد؟  _ 

 جانم؟ _

   ؟یواقعا خوب_

بسته شده بود،    اطیح  ی که گوشه    یو به تاب   دیکش  یقیعم  نفس

ن  ا  د،یخواب  ی م  کانینگاه کرد. شب ها که  تا    ی م  نجا یبه  آمدند 

ذوق زده اش، در گوشش   ی خنده ها  ی کند. صدا  ی ماهور تاب باز

 آورد.   یو سرش را به درد م دیچ یپ یم

 خوبم.  _

کرد و تلفن را قطع نمود. حال پوالد و ماهور بد    یاخم  ماهرخ

 یقلبشان توجه  ی کردند و به خواسته    یم  ی بود؛ اما هر دو لجباز

که    یقیزد و به هر طر  یدادند. فردا با ماهور حرف م  ینشان نم

 را تمام کند.   یروح ی شکنجه   نیتا ا دیفهم یم شده، دردش را

 انیرا در م  کانین  ش،یلباس ها  دنیخانه شد و بعد از پوش  وارد

ماهور    نیتوجه به صورت مبهوت و غمگ  ی و ب  دیچ یپ  ی کلفت  ی پتو

کرد، از خانه خارج شد. حاال که    ی نگاه م  کانیکه به او و رفتن ن 

نداشت و انگار ماهور    دنیپوالد را پس زده بود، حق سوال پرس
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 ش ینگفت و تنها ناخن ها  ی زیچ دانست که    یموضوع را م  نیهم ا

 را در پوست کف دستش فرو کرد. 
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  ی تاب  ی طع شده بود، روکه توسط ماهرخ ق  یبعد از تماس  پوالد

 گنجشکش بود، نشست.   گاهیکه جا

  ند یوجود داشت تا بتواند آن ها را بب   ن یدر اتاقشان هم دورب  کاش

 شود.  ایو علت حال ماهور را جو

ماهور تنگ شده    ی و خنده ها  کانین  ی ها  ی حسود  ی برا  دلش

 شد؟ یاشان آشفته م یزندگ دیبود. چرا اکنون با 

رفت و ممکن بود تا دو   یم  شی پ   یبه درست  زیکه همه چ  حاال 

و فاسد شده باشد،    یاحسان هم متالش  ی جنازه    یحت  گر،یماه د

 کرد؟! یماهور او را ترک م دیچرا با

 کانین  ی غر غر ها  یصدا  ی در افکارش غرق بود که متوجه    آنقدر

 نشد.  
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حضورشان   ی تا پوالد متوجه    ستاد یا   ی با لبخند گوشه ا  ماهرخ

. با به دور و برش انداخت  یو نگاه  دیکش  ی ا  ازهیخم  کانیشود. ن

ها  دنید دندان  م   ی پوالد  از  را  ش  انیکوچکش    نش یریلبخند 

 .  دیکرد و ذوق زده خند انینما

 با...باااا... _

  کان ین  ی صدا  نیبود؟ ا  دهیچند لحظه مکث کرد. درست شن   پوالد

در آغوش ماهرخ،    کانین  دنیو با د  دیبود؟ به سمت راست چرخ

 زد و از جا برخاست.    ی لبخند مردانه ا

 وروجک؟  ی اومد یقربون خنده هات بره، تو ک ییبابا ی آ_

به    ه یشب   شتری در جواب شروع به حرف زدن کرد. البته ب   کان ین

 نداشت.   ییمعنا چیبود و ه گرید کیحروف در کنار  دنیچ

 .با...بووو... دَدَ.._

 . دیو او را در آغوش کش دیزده اش خند جانیه ی به صدا پوالد

چند روز بهت خوش    نیا  نمیخب؟ بازم حرف بزن واسم. بگو بب _

 گذشت؟  
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  دیپوالد، با تقال خودش را باال کش   ی توجه به حرف ها  ی ب  کانین

 پوالد برسد.   ی تا به شانه 

 دَدَ...__

از سر و    دیبا  ی دیپدرسوخته، تو هر وقت منو د  نم یبب   نییپا  ایب_

 باال؟   ی کولم بر

گاه   هیچشمان پوالد گذاشت و آن را تک  ی دستش را رو  کانین

را هم با ضرب به    شیو پاها  ندیشانه اش بنش  ی کرد تا بتواند رو

 تا با پا زدن، به شانه اش برسد.  دیمحکمش کوب  ی  نهیس

[۰۳.۰5.۲۱ ۱۰:۲۷ ] 
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پنهان    کانیانگشتان کوچک و نمناک ن  انیپوالد در م  ی   چهره

 .شدیشده بود؛ اما خنده اش تمام نم

صبر کن،    کانی. عهه... نی نامرد، صورتمو داغون کرد  ی   کهیمرت_

 آخه. ی موهامو کند

د فرو کرد و انگشتانش را در دهان پوال   ی بار با لجباز  نیا  کانین

 دَدَ را زمزمه کرد.   ی کلمه   ی بلند ی با صدا
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کشت  بایتقر  پوالد حال  ظر  یدر  جسم  با  در   یفیگرفتن  که 

نگاه حسرت بار ماهرخ    ی کرد، بود و متوجه    یم  طنت یآغوشش ش 

سه نفره    ی خانواده    نیمادر، نگران حال ا  کی. او به عنوان  شدینم

 بود.  

ن   باالخره از  ن  میبعد  خستگ  کانیساعت،  پوالد    یبا  آغوش  در 

. پوالد هم او را به سودابه سپرد و خودش با ماهرخ شروع  دیخواب

 به قدم زدن در باغ کرد.  

حال،    نیپوالد قابل تحمل بود. با ا  ی بهمن ماه سرد؛ اما برا  ی   هوا

بدنش    ی داد که دما  ی سرخ شده بود و نشان م  یماهرخ کم   ین یب

   رفته است. ن ییپا اریبس

 ماهرخ انداخت.   ی شانه ها یرا از تنش خارج کرد و رو کتش

 !  دیخور یسرما م ی نجور یتو؟ ا دیای یچرا نم_

 کت فرو کرد و گفت:  ی ها نی را در آست دستانش 

 دوست دارم.  شتریرو ب نجایا_

در ج  ی شخندین  پوالد را  و دستانش  فرو   ی ها  بیزد  شلوارش 

 کرد. 
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م _ گفت آرامشش رو دوست    ی. ماطیح  ی تو  ومدیماهورم شبا 

 داره. 

 . ستادیپوالد ا  ی و رو به رو  ستادیاز حرکت ا ماهرخ

از احسان، همون   امشیپ  نیرو هم چک کردم. آخر  ش یگوش_

 کرده بود.   دشیتهد اری بود. همون که با مه یقبل

 اش را لمس کرد.   یشانی پ  ،یکرد و با درماندگ  یاخم پوالد

 هی  د، یبر  شهیکه دستشو با ش   ی رو چک کردم. اون روز  نایدورب_

 . داشته  یپست ی بسته 

   ؟ی کرد داشیخب؟ پ_

  چیکرده بود؛ اما ه  دایسرش را تکان داد. بسته را پ  ی دینا ام  با

 خورد.   یدر آن به چشم نم یبیعج زیچ

 ه،یآتل  میرو برد  کان ین  شی توش بود. چند وقت پ  کانین  ی عکسا_

غ عکسا  ریماهور  پسند  ییاز  بق   م،یدیکه  خواست   ی  هیازشون 

اون بسته فقط    ی . توعکسا رو هم براش بفرسن تا بذاره تو آلبوم 

 بود. کانین ی عکسا

[۰4.۰5.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 
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رفتار    نیزد و علت ا  ینم  یشده بود. ماهور حرف  د یهم نا ام  ماهرخ

 نیشد و ا  یم  یشد. کم کم داشت عصبان   ینم  دایهم پ  شیها

  ست ینا شا  ی رفتار ها  نیماهور قرار بود جواب تک تک ا  یعنی

 اش را پس بدهد. 

رو بذاره   ی بچه باز  دیبا  گهیکنم. د  یمن فردا باهاش صحبت م_

 کنار.  

نتونست_ نت  دیممنونم...اگر  به  روش   د،یبرس   جهیباهاش  با  من 

 .  کنم یمسئله رو تموم م نیخودم ا

 آره؟  نجا،یا شیاریبه زور ب ی خوا یروش خودت؟ حتما م_

 کنم.   یکارو م  نیهم قایدق_

 کیفرصت دادن به ماهور    دی. شاحق با پوالد بود   دفعه  نیا  دیشا

 ی بود؛ اما هر دو  ی اشتباه بزرگ و فشار آوردن به او انتخاب درست

 شان یها  میبودند و در تصمماهور نگران    ی ماریب  ی آن ها درباره  

 گرفتند.   یآن را هم در نظر م
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غرق در خواب را به اصرار پوالد با خود به خانه برد.    کانین  ماهرخ

همان جا بماند تا بد خواب نشود؛   کانیبود که ن  نینظر خودش ا

پوالد م اگر   یاما  و  راه است  به  اکنون چشم  ماهور  دانست که 

نب   کانین کند؛ پس    یتا صبح به خودش استرس وارد م  ند،یرا 

که بدون حضور   یرا با ماهرخ همراه کرد و خودش به اتاق  کانین

به نظر    خیکوچکش سرد و    ی معرفت و جوجه    یآن گنجشک ب

 استراحت کند.   یرفت تا کم د،ی رس یم

  ی قدم م  اطیماهور که در ح  دنیشد، با د  وارد خانه  یوقت   ماهرخ

 ی تعجب را نشان نداد و با خونسرد  نیتعجب کرد؛ اما ا  یزد، کم

 از کنارش گذشت.  

 !  ی خور یسرما م ؟یرونیچرا ب_

 پوالد؟   شی پ یرفت_

   ؟یپرس یم یآره، واسه چ_

 ... ی نجوریهم_

روحش به   یو چشمانش را از صورت پژمرده و ب  دیپشت چرخ  به

سمت دستان لرزانش کشاند. حال ماهورش بد بود...هر چقدر هم  
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حال پسرش،    نیا  دنیداد، باز هم با د  ینشان م  ی خودش را قو

 . شدیاز درون خورد م

 چته؟ یبگ ی خوا ینم_

[۰4.۰5.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 
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شده بود،    رهیخ  نیرا جمع کرد و همانطور که به زم  انگشتانش

 پاسخ داد:

 نشده.   میزیچ_

 ماهور را نداشت.  ی کار ها نی تحمل ا گریشد. د  یعصب ماهرخ

 !  ؟یاز پوالد جدا ش ی خوا یبهم بده. بگو چرا م  لیدل هیپس _

 . چون... ام یتونم باهاش کنار ب یچون نم_

شدن قلبش    نی کرد به خون  یرا با حرص فرو داد و سع  بغضش

مقابل   یب در  را  کلمات  آن  بود  مجبور  که  باالخره  باشد.  توجه 

از هم بود  بهتر  کند؛ پس  زمزمه  پوالد هم  به    نیچشمان  اآلن 

 . دیجمله عادت نما نیگفتن ا

 وقت پوالد رو دوست نداشتم.   چیکه ه دمیچون فهم_
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 شد.   رهین مبهوت ماهرخ خرا باال گرفت و به چشما سرش

کردم که عاشقشم؛ اما    یم  نیاز همون اولم داشتم به خودم تلق_

رو جمع و    مونیزندگ  دیداشتم. با  ازیرابطه ن   نیدر واقع من به ا

 ... ن یکردم. االن بب یجور م

گرفت و به دور و برش    دهیامان قلبش را ناد  یهم کوبش ب   باز

 اشاره کرد.  

باغ دارمیخوب دار  ی خونه    هی_   ی دون  ی ...خودتم ممی. مغازه و 

 که همش به خاطر پوالده. پس حق بده که بخوام...  

را ادامه دهد و با دست چپش که تا    شینگذاشت حرف ها  ماهرخ

  ی   نهی به س  ینسبتا محکم   ی بود،  ضربه    کانیکمر ن   ی کنون رو

 .  دیماهور کوب 

ا_ از  کن  نیقبل  نگاه  تو چشمام  بگ   یکه  دروغ  ک  ،یو    ی بفهم 

  ی م  یکن  یکه فکر م  یساده و احمق  نقدری. تو اسادهیجلوت وا

.  ی نبود  یخوب  ی وقت دروغگو  چی اما تو ه   ؛یهمه رو گول بزن  یتون

د  ی   افهیق ا  ؟ی دیخودتو  تو  لرزش   نیاصال  متوجه  روز  چند 

   ه؟یواسه ک سپ ست،یبه خاطر پوالد ن نایاگه ا ؟ی دستات شد
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چ  دستانش  همه  چرا  کرد.  مشت  نم  زیرا  حداقل   شد؟یتمام 

اش را   ی دانست که با دستان خودش عمر خوشبخت  ی م  نگونهیا

 ک یمرز بار  کی  ی رو  زیرسانده است؛ اما اکنون همه چ  انیبه پا

تمام شدن رابطه اش با پوالد و    انیکه م  ی کرد. مرز  یحرکت م

 کردن آن بود. دایادامه پ

[۰4.۰5.۲۱ ۱۲:۳۱ ] 
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تواند دوباره رابطه اش را با   یگاه نم  چیدانست که ه  یم  خوب

احسان   فیپوالد شروع کند؛ چرا که جسمش آلوده به بدن کث 

از آن    ی زیو مجروح شده و چ دهید  بی روحش هم آس  یبود. حت

مرز عبور   نیاز ا  دینمانده بود. با  یباق  نیریماهور خوش خنده و ش

 .  نمود ی اش را روشن م یزندگ فیکرد و تکل یم

اما نم  ی من پوالدو نم_ کنم.    یزندگ   کان یتونم بدون ن  یخوام؛ 

رو    کانین  میآزاد  ی که حالم بده. من مجبورم به جا  نهیهم  ی برا

رو به    فم یچرا حالم بده؟ اعصاب ضع  ی دیفراموش کنم. حاال فهم

 . دیپوالد نذار ی برا  می دلتنگ ی پا
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بعد بدون نگاه کردن به صورت مبهوت ماهرخ، وارد خانه شد و   و

 بود، رساند.   دهیکه اکنون خواب  اریخودش را به اتاق مه

آنقدر بار ماهور مجبور بود    نیاو را خوب شناخته بود؛ اما ا  مادرش

هر    دی. بااندازدیاو را هم به اشتباه ب  یشود که حت  ی ماهر  گریباز

کرد تا حداقل چند ساعت از روز را    ی م  دا یپ  ی چه زود تر کار

  یاز دست رفته اش عزادار   یزندگ  ی از خانه بگذراند و برا  رونیب

تا   ی زیدانست چ  یبود و م  دهیچ یپ  امشدر مش  ییجدا  ی کند. بو

نمانده است.    ی دل کندن پوالد و متنفر شدن از گنجشکش باق 

اش را از دست خواهد   یزندگ  ی آن روز فرا برسد، همه    یوقت

 داد.  

 را...  کانشین

 خانواده اش را... اعتماد

با لب ها  یرا رو  دستش اش را    یلرزان گوش  ی قلبش فشرد و 

به او دهن    یگوش  نیروشن کرد. عکس سه نفره اشان در اسکر

 کرد.  یم یکج

سرش را به  کانی پوالد دور گردن ماهور حلقه شده بود. ن دستان

گاز    ش یها  طنتیش   انیدر م  یماهور فشرده بود و حت  ی   نهیس
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آخ    انیاش گرفته بود و در م  نهی هم از پوست نازک س  یدردناک

کرده بود    ینی ریش  ی شدن پوالد، خنده    ی دردمند ماهور و عصب

 تا او را سرزنش نکنند.  

  انشان یم  نیری که از دوستان پوالد بود هم به جو ش   ی عکاس  یحت

آن ها، شکار صحنه کرده    ی بحث ها و تقال ها  انیو در م   دهیخند

 و چند عکس گرفته بود.   

  ی پوالد که از باالو اخم کمرنگ    کانین  نیریش  ی به خنده    رهیخ

از گوشه   یاشک  ی کرد، قطره    یرا سرزنش م  کانی ماهور، ن  ی شانه  

روان شد  ی  مژه هاچشمش  از  و چون سر   ی .  بلندش گذشت 

اش را    ینیب  ی   غهیشده بود، ت  لیماهور به سمت شانه اش متما

سقوط کرد و  نییابه پ شیلب ها ی از رو  تیکرد و در نها سیخ

 را تر نمود.  یگوش نیاسکر

 پوالدش را از دست خواهد داد...  او
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شد.    ره یخ  شیرا محکم بست و با حرص به رو به رو  نی ماش  در

بود، بحث    ستادهیخانه اشان ا  ی که جلو  یساعت با محافظ  کی
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  ک ید  که پوال   شدیکرد تا توانست از خانه خارج شود. باورش نم

مادرش،    ی کنترل کردن ورود و خروج ماهور به خانه    ی نفر را برا

 در نگه داشته باشد.   ی جلو

 به ماهور انداخت و گفت:  ی ا  رهینگاه خ  راننده

 !  یآروم ببند جوون، درو شکست_

 رِیبه چشمان پ  نهیرا لمس کرد و از آ  شیمو ها  یبا شرمندگ  

 شد.   رهیمرد خ

 بودم.   ی عصب  د،یببخش_

که داده بود، برد.   یسرش را تکان داد و او را به سمت آدرس  مرد

به ماهور که    نهیو از آ   ستادیا  یبزرگ  ییمقابل فروشگاه مواد غذا

داده و چشمانش را بسته بود،    هیتک   یصندل  یسرش را به پشت 

 نگاه کرد.  

   نجاست؟یپسرم؟ هم_

شب قبلش را باز کرد و با    ی ها  هیچشمان سرخ شده از گر  ماهور

آن عبور کرده و   ی از جلو  شیکه چند روز پ  یفروشگاه  دنید
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کرد   ی بود، تشکر دهیاش را د شهیشده به ش  دهی چسب ی  هیاعالن

 خارج شد.   نیاز ماش هیو بعد از پرداخت کرا

  د ی کاغذ سف   کی  انیکه در م   یو جمله ا  ستادیفروشگاه ا  مقابل 

 رنگ نوشته شده بود را خواند. 

 آقا(  حای.)ترجمیازمندیکارگر ساده ن کیبه _

که قبال انجام    ی از اول شروع شده بود...باز هم به کار  زیچ  همه

 ی بار به خاطر پول نبود؛ بلکه برا نیآورده بود؛ اما ا  ی داد رو  یم

 آمده بود.   نجایدور شدن از خانه و خانواده اش به ا

که در حال حساب کردن   ید و به چند زن جوانفروشگاه ش وارد

بود و نشان   ی ها بودند، نگاه کرد. فروشگاه شلوغ  ی مشتر  دیخر

کارکنان    ی است. همه    ادیز  اریداد که فروش روزانه اشان بس  یم

فرم   کارگران  یکسانیلباس  البته  چ  یداشتند.  به  مواد    دنیکه 

مشغول بودند، لباس    لنکردن کف سا  زیدر قفسه ها و تم  ییغذا

 داشتند.   یفرم متفاوت

که   یزن  ی و رو به رو  دیچشمان باد کرده اش کش  ی را رو  دستش

ها ناگت مرغ تعارف    ی بود و به مشتر  ستادهیفروشگاه ا  ی گوشه  

 محصولشان را نشان دهد، رفت.   تی فی کرد تا ک یم
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 خانم؟ دیببخش_
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را در ناگت   یکوچک  یکیو چنگال پالست  دیبه سمتش چرخ  زن

چهره و بدنش   دنیفرو کرد و به سمت ماهور گرفت. البته با د

 جا خورد.  یکم

 تا...   دیبچش کمی دی دار  لیاگر تما د،یخ...خوش اومد_

از نگاه متعجب زن به صورت و   یکه ناش   یبا لبخند معذب  ماهور

 بود، حرفش را قطع کرد و گفت:  کلشیه

 .  دی که کارگر الزم دار دیکار اومدم. نوشته بود ی برا_

کشدار   زن مرد  ی آهان  به  و  کرد  د  ی زمزمه  در سمت   گریکه 

 نشسته بود، اشاره کرد.   زیم کی فروشگاه پشت 

 ندارم.   یفروشگاه. من اطالع ریمد  شیپ دیبر_

مرد مسن  ماهور به سمت  و  رو  ی تشکر کرد    ی صندل  کی  ی که 

سرش    ی جلو  ی کرد، رفت. مو ها  ینشسته بود و با تلفن صحبت م
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در هم و چهره    شیداشت. اخم ها  ی بود و شکم نسبتا بزرگ  ختهیر

 اش به شدت عبوس بود. 

ا  ماهور از چند    شیتا حرف ها  ستادیا  ی گوشه  بعد  تمام شود. 

به ماهور    یقیقطع کرد و نگاه دق  یکیرکتلفن را با فحش    قه،یدق

چهره   که  زن  آن  بر خالف  خ  ی انداخت.  نگاه  و  و    رهیمهربان 

ا  یزشت چهره    نیداشت،  ب   ی مرد  نگاه  اما   ی تفاوت  یبداخالق؛ 

اصال چهره    ی زیداشت. چ انگار  بود.  کرده  آرام  را  ماهور    ی که 

که او را به آن جا    ی مهم نبوده و تنها کار  شیمتفاوت ماهور برا

 داشت.  تی کشانده بود، اهم

 بله؟ _

 فروشگاه اشاره کرد.   یرا تر کرد و با دست به خروج شیها لب

 ... ومدهین ی. اگر هنوز کسدیدر زده بود که کارگر الزم دار ی رو_

 سرش را تکان داد و حرف ماهور را قطع کرد.  مرد

بال تو فروشگاه  . قادی نم  ریروزا کارگر گ  نیا  ومده،ین   یهنوز کس_

   ؟ی کار کرد

 بله، حقوقش چقدره؟  _
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 .  می و ن ونیمل کی_

کم بود؛ اما    اریگرفت بس   یکه از پوالد م  یبود...در برابر حقوق  کم

خرج    ی که اجاره داده بودند، برا  ی ماهور مهم نبود. مغازه ا  ی برا

 نداشتند.    یچندان  ازیحقوق ن   نیبود؛ پس به ا  یخانواده اشان کاف 

 تونم شروع کنم.  ی م  یباشه، از ک_

 برداشت. دیکل کی زشیم ی از کشو مرد

 االن.  نیهم_

فروشگاه بود،    ی که انتها  یبعد، از جا برخاست و به سمت اتاقک  و

 رفت.  

دست   کیشده در اتاقک را باز کرد و    فی رد  ی از کمد ها  یکی  درِ

 . دی کش رونیکاور قرار داشت را ب کی لباس که درون 

 بدم.    حیتا کارت رو برات توض ا یپوش برو ب نایا_

رنگ   یآب  یو شلوار نخ  راهنیکه پ  شیاز خروج مرد، لباس ها  بعد

پوش را  نظافت، چ  ده ی. حاال فهمد یبود  مواد   دن یبود که کارش 

است    نشانیتا ماش  انیمشتر  ی در قفسه ها و حمل بار ها   ییغذا
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چرا که لباسش با کارکنان آن   شود؛  یمربوط نم ی و به حسابدار

 بخش متفاوت بود. 

و جلو رفت. اصال   دیرنگ کش  یگشاد آب   راهنیبه پ  یبغض دست  با

بهتر..  پوالد  چه  کردن  فراموش  باشد،  تر  سخت  کارش  چه  .هر 

شود. با پشت دست نم چشمانش را گرفت و از اتاق    یراحت تر م

  ی را فراموش مساله اش    کی  یو خوشبخت   یزندگ  دیخارج شد. با

 کرد.

[۰5.۰5.۲۱ ۲۲:45 ] 
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به مرد مقابلش انداخت.    یبرداشت و نگاه  سهیهر دستش دو ک  با

  ی می. انگار دوستان قددر حال حرف زدن با صاحب فروشگاه بود 

دوباره    ،یکندند و بعد از هر خداحافظ  یبودند که از هم دل نم

 کردند.    یم دایحرف زدن پ ی برا  یمطلب

گذاشت و با انگشتانش شانه اش را   نیزم  ی ها را رو  سهیک  دوباره

 ماساژ داد. 

به   ی و نگاه اخم آلود  دیبه پشت چرخ شیحرف ها  انیدر م  مرد

 سمت ماهور انداخت.  
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 .  شهیم  فیکث ن،یزم ی نذار رو_

ها    سهیرفت و به ک  ی صاحب فروشگاه، چشم غره ا  ،ی المرد   ی آقا

 کرد.  اشاره

 .  ن یببر براشون تو ماش_

ها را بلند نمود. باالخره   سهیزمزمه کرد و دوباره ک  یآرام  چشم

پر حرفشان   ی تمام شد و مشتر  شانیحرف ها  قه،یبعد از چند دق

 رفت.   نشی به سمت ماش

ها را در دستش جا به جا کرد و پشت سر مرد حرکت کرد.    سهیک

را درون صندوق عقب    دیخر  ی ها   سه یاش، ک  رهی خ  ی نگاه ها  ریز

حس و سرد   یگذاشت و به سمت فروشگاه بازگشت. انگشتانش ب 

درد و سرما    نیبه آن ها نشان نداد؛ چرا که ا  یشده بود؛ اما توجه

 ی ها  امیس ها و پرا دوست داشت. حداقل فکرش را از سمت تما 

 کرد.  یپوالد دور م زیآم دیتهد

 ی خسته شود. تمام اعضا  نقدریکرد که ا  یفکرش را هم نم  یحت

با پوالد او را لوس کرده بود؛   یزندگ   دی. شادیکش  یم  ریبدنش ت

که در طول روز انجام داده بود را   ی نیسنگ   ی کار ها   شدیاما نم

  ۱۱مشغول شده بود تا ساعت    نجایگرفت. از صبح که در ا  دهیناد
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ساعت استراحت کرده و نهار خورده بود. البته اگر    می شب فقط ن

 را بتوان نهار گذاشت.   ایاسم آن کنسرو لوب

 رونیرا عوض کرد و از فروشگاه ب   شیجلب توجه لباس ها  بدون

بود. تن ضع و تن سوز  به    فشیو ظر  فیرفت. هوا سرد  شروع 

به    یسرش انداخت و با تاکس  ی کرد. کاله کاپشنش را رو  دنیزلر

شده    یبه زمان  هیشب  یبه طور ترسناک  زیخانه بازگشت. همه چ

 اش وجود نداشت.  یبود که پوالد در زندگ

[۰5.۰5.۲۱ ۲۲:45 ] 

 55۷_پارت#

 و ماهور با لبخند آن را لمس کرد.   دیکش  ریت قلبش

  م یگرد  ی. بر م دمیخواب  ی روز راحت م  هی.  شهی کم کم تموم م_

ا  ی همون  شیپ عج  ینجوریکه  کرد.  و    بیخلقمون 

 ...نجس...خائن... بیغر

خانه    اطیچند نفر در ح  ی پچ پچ ها  ی . صداستادی در خانه ا  ی جلو

 رد.  ک  یو ماهور را از حضور پوالد مطمئن م دی رس یبه گوش م
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زنگ زدن و منتظر آسا شدن را هم   ی حوصله    یروز ها حت  نیا

کل اول،    دینداشت.  نگاه  در  کرد.  باز  را  در  و  گرداند  قفل  در  را 

د را  مادرش  نگران  رو  دیصورت  گوشه    ی که    اط یح  ی تخت 

مادرش را مالش    ی هم همانجا بود و شانه    ارینشسته است. مه 

و به مادرش   بودرا گرفته    ی شلوار مرد  ی داد. آسا هم پارچه    یم

 بیمرد غر  ی به چهره    ی خواست نگاه  یکرد. اصال نم  ینگاه م

 . اندازدیب شیروز ها نیا

 سالم._

هم نزد؛ اما با نگاه    ینگفت، حرف  ی زیتنها نگاهش کرد. چ  ماهرخ

ام نا  و  مه  دشی متاسف  کرد.  خورد  را  جواب   اریماهور  اخم  با 

بود که با دو   ی ش را داد و به پوالد نگاه کرد. آسا تنها کسسالم

 . دیرا در آغوش کش شی خودش را به ماهور رساند و پا ها

 آخه؟   ی داداش؟ کجا بود_

حس بود!    ینبود، تلخ هم نبود...ب  نیریکه به او زد، ش  ی لبخند

 نشست تا هم قد آسا شود.   شیزانو ها ی رو

 سر کار بودم.  _
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  ی با اجازه    ؟یسر خود شد  ،ی که سر کار بود  ی تو گه خورد _

  رون؟یب یاز خونه رفت  یک

چشمانش را هم از   یبود، مگر نه؟ حت  بهیهمان غر  ادیفر  ی صدا

 صورت آسا جا به جا نکرد.   ی رو

   ؟ی ساد یوا اطیپرنسس، چرا تو ح ی زد خی_

. داداش پوالد نگهبانه  م یهممون ناراحت شد  ،ی آخه تو که نبود _

ر  بود  در  دم  اکه  خاطر  به  زد.  کتک  کرد  نیو  فرار  تو   ی که 

 ... یعصبان

ماهور را گرفت و   ی آسا قطع شد؛ چرا که پوالد بازو  ی ها  حرف

 . دیبه سمت خودش کش

 ؟ ی بود ی ...منو! کدوم گورنی منو بب_
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چه؟ باالخره که مجبور بود با او چشم در چشم شود. نگاهش    آخر

اش کشاند.    یشان یورم کرده پ  ی و رگ ها  یرا به چشمان طوفان
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برا  یآخ که قلبش داشت آتش م    ان یکه در م  ی عجز  ی گرفت 

 زد.   یدرخشانش موج م  ی خشم در دو گو نیسهمگ ی غرش ها

دِ آخه .  می حرف بزن ماهور... بگو چه مرگته تا با هم حلش کن_

 .  یکه راه انداخت هیچه وضع نیاحمق ا

فاصله    قهی با  را  و صورتش  را در مشت گرفت  بند    کی  ی اش 

زد، باد    ادیجمله اش را فر  یانگشت از صورت ماهور قرار داد. وقت

 صورت ماهور را گرم کرد.   ش، یداغ نفس ها

  هه؟یدردت چ_

عزادار بود؛ اما دست از    یکرد. مغزش هم حت  ی م  ونیش  قلبش

بود؛ چون   نجای داشت. پوالد ا  یاش بر نم  یشگیهم  ی ها  حتینص

  ز یهمه چ  دیفهم  یخبر نداشت. اگر م  فیکث  انتیهنوز از آن خ

چشمانش   ی جلو  ای. تمام دنشدی و مسلطش تمام م  ی مرد قو  ی برا

.  شدیهوده میمسخره و ب  شیشد. محبت کردن برا  یارزش م  یب

بود...حداقل   انتیبت کرده بود؛ اما پاسخش خآخر او به ماهور مح

قاعده    ی. قلبش تند و بدیایتوانست با خودش کنار ب  یم  نگونهیا

اما چشمانش انگار با مغزش همراه شده بود که همچون   د؛ی تپ  یم

 به نگاه سبز پوالد دوخته شد.   خیدو تکه 
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 کنم.   یخوام باهات زندگ ینم_

 .  دیاما نه مردانه و محکم؛ بلکه با تمسخر خند د؛یخند پوالد

  ی من م  .ییتو  شهیحرفا خر م  نیکه با ا  یبسه ماهور، اون کس_

 . سادمیوا میزندگ  ی دونم کجا

 و شانه اش را باال انداخت.  د یهم خند ماهور

فهم_ ندارم.  دوسِت  پ   دم یخب  بهترم  تو  نمشهی م  دایاز    ی . چرا 

  ؟ی قبول کن ی خوا

 به سمتش انداخت و جلو رفت.  ی ز یآم دیتهد نگاه 

 داره!  ی حواستو جمع کن ماهور، صبر منم اندازه ا_

درصدم برام    ه ی  یپوالد؟ به درک! حت  یفهم  یخب به درک، م _

ن م   ست یمهم  تموم شده.  تا   ی برگرد  یتون  یکه صبرت  خونت 

 صبرت تموم نشه.
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بود. نم  ماهرخ با  یخشک شده  از    دیدانست  چه کند. ماهور را 

او را بابت   ایپوالد جدا کند    نی خشمگ  دستان قدرتمند و  انیم

 سرزنش کند.   زشیآم ریزشت و تحق ی حرف ها

دانست حق با پوالد است؛   یدستانش را مشت کرده بود. م  اریمه

بود. او تنها برادرش نبود؛ بلکه پدر    ار یمه  ی نیزم  ی اما ماهور خدا

 بود.   بانشیو پشت

نشسته   ی و بق کرده گوشه ا  دهی ترس  انشیبلند اطراف  یاز صدا  آسا

 بود.  

 : دیماهور را محکم تر گرفت و در مقابل چشمانش غر  ی   قهی  پوالد

کنم که تا    یم  ضتو یماهور، دارم مراعات قلب مر  ایبه خودت ب_

 ردم.  االنم دهنتو پر خون نک نیهم

دن   ماهور تمام  تنها چ  ده یبر  ایاز  م  ی زیبود.  آرامش  کرد،    ی که 

 ببرد.   ی خبر  یب  ی ایبود که تا ساعت ها او را به دن  یقیعم  یخواب

 برو، من خسته ام.   نجایپوالد از ا_

را    ی ها  ابرو انداخت و دستانش  باال  را  خوش حالت و روشنش 

 ساعد پوالد گذاشت.   ی رو
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 خوام بخوابم!   یم_

 نشاند.  شیلب ها ی اش را رو  یلبخند مصنوع پوالد

 . مامان ماهرخ؟ ادیاتفاقا منم خوابم م_

 بله؟ _

ماهور؛    رهیخ سرد  چشمان  و   ی   قهیدر  کرد  رها  را  کاپشنش 

 . مرتب کرد شیمو ها ی کالهش را رو

 خونمون.   میگرد ی. ما بر مدیاریب  د یرو آماده کن کانین_

 ره یانگشتان پوالد خ انیماهور در م ی به فشرده شدن بازو ار یمه

کند.   تیشد. او حق نداشت در مقابل چشمان آن ها، ماهور را اذ

 برادرش فشار دهد.   ی او حق نداشت بازو

آن ها برود؛ اما    شیبه جلو برداشت تا پ  یاخم و حرص قدم  با

 را گرفت.   شیماهرخ جلو

 پوالد حالش بهتره.  شی! ماهور پ اری دخالت نکن مه_

 : دیو خروش د ییهم سا یچفت شده اش را رو ی ها دندان

 کنه.   یم تیداره داداشمو اذ _
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 کنه!  یم تیداداشت خودش داره خودش رو اذ_
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 ی کند؛ اما صدا  تیتا از ماهور حما  دیبه سمت مادرش چرخ  اریمه

 .  دیبه گوششان رس ی زیماهور قبل از هر چ

 گردم.   یمن بر نم_

 آماده بود.  شیها ی لجباز  ی برا پوالد

 .   ستیتو مهم ن  ی خواسته _

  ؟یفهم  یتونم تحملت کنم، م  ینم_

رو  ماهرخ را  کوب  ی دستش  به    دیدهانش  مبهوت  با چشمان  و 

شد.    رهیشباهت نداشت، خ  یشگیکه انگار به ماهور هم  ی ماهور

باز کرد؛    یگفتن حرف  ی در هم رفت و دهانش را برا  شیاخم ها

  ت یسرخ از عصبان   ی برخورد کف دست پوالد به گونه ها  ی اما صدا

 ماهور، همه را مبهوت کرد. ی و سرما

پ  شیصدا هوا  گوش  دیچیدر  شن  ی ها.  از    ش یصدا  دنیپوالد 

که    یبه کس  ی لیس  ی صدا  دنی کردند. انگار از شن  یم  ی خوددار
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داد، هراس داشتند. خودش را    یآن ها را نوازش م  شیخنده ها

چشمان به  و  کرد  جور  و  ه   ی جمع  القا    یحس  چیکه  ها  آن  از 

 شد.    رهیخ شد،ینم

نذار هم  ینم_ اما حرمت نگه دار!  جونتو    نجایدونم چه مرگته؛ 

 .  رم یبگ

گونه اش نذاشت. در خأل بود و   ی دستش را هم رو  ی حت  ماهور

پوالد؛ بلکه    یل یکرد. از درون مرده بود. نه با س  یحس نم  ی درد

ها حرف  و   ی با  محکم  همچنان  ظاهرش  بود.  مرده  خودش 

بود که پوالد را از قبل   ی زیچ  نیو ا  دی رس  یخونسرد به نظر م

 کرد.   یم ی عصب شتریهم ب 

 خونه!  میر یم ؟ی دیخونه، فهم میر یم_

 .  ام یمن نم ی ریتو تنها م_

  ی کردن جمله    انی گفته بود. انگار در حال ب  ی خونسرد  ت ینها  در

 است.   ی ساده و روزمره ا

که به   ی که با ضربه ابار شانه اش را به سمت در هل داد    نیا

را فراموش   اری کمرش خورد، با تعجب به عقب برگشت. چرا مه

دانست جان آن ها به هم وصل است. بحث    یکه مکرده بود؟ او  
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اشتباه بود؛ اما پوالد شروع    اریکردن در مقابل چشمان آسا و مه

 بود...  دهکننده نبود! ماهور صبرش را تمام کر

دست روش بلند   یبا چه حق  ؟یزن  یداداشمو م  یک  ی با اجازه  _

 چه طرز دوست داشتنه؟   نیا ؟یکن یم

 تو دخالت نکن.  _

ها  با به سمت خودش   ی اخم  و  گرفت  را  ماهور  دست  هم  در 

 . دیکش

. امشب به اندازه  شهیحل نم  ی نجور یا  دیهم که دار  یهر مشکل_

 .  د یحرفاتون رو فردا بزن  ی   ه یبه اعصاب هم. بق  دیگند زد  یکاف  ی 

تا او اوضاع را کنترل    دیبه سمت ماهرخ چرخ  ت یبا عصبان   پوالد

موافق بود و به نظرش بحث    اریمال تعجب او با مهکند؛ اما در ک

 .  شدیتمام م دیآن ها با

 . در ضمن... ست یپوالد! امشب حالتون خوب ن دیفردا حرف بزن_

 نمود.   کی سمتش رفت و سرش را به گوش پوالد نزد به

ماهور بلند    ی دست رو  گهیگم، د  یبهت م  شهیهم  ی بار برا  هی_

 نکن!  
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 گفت؟   یچ  دیدیبرم؟ مگه ند د،ی گ یم دیدار _

 پوالد را لمس کرد و پاسخ داد: ی دستش شانه   با

م  گمینم_ دارم  عصبان   گمی برو.  رو حل    ی زیچ  یتون  ینم  تیبا 

 . دیآروم با هم حرف بزن  دی. بایکن

با خستگ   دیکش  یقی عم  نفس  ی شد. گونه    ره یبه ماهور خ  ی و 

 آورد.  یراستش قرمز شده بود و قلب پوالد را به درد م

 خواستم بزنم.   ینم_

 دونم.   یم_

 تونم ولش کنم.   ینم  مه،ی.اون تموم زندگاون.._

  ی به خوب  زیبود همه چ  دواریحرفش نداشت. ام  نیا  ی برا  یجواب

 تمام شود. 

 .   شه یدرست م یهمه چ_

 بشه!  دیبا_

[۰۷.۰5.۲۱ ۱۳:۰۳ ] 
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کنارش خ  چشمان به  و  گرفت  از سقف  را  اش  شد.    رهیخسته 

 مگر نه؟   د،یخواب  یم نجایهم

رو  دستش تم  ی را  و  رو  د یکش  زیلحاف خوشبو  را  آن  بعد   ی و 

  یتخت نم  ی اش گذاشت. آخر آن گنجشک لوس که رو  نه یس

گذاشت و    یپوالد م  ی   نه ی س  ی . سر و باال تنه اش را رودیخواب

م  شیپاها هم  ها  انیرا  م  ی ران  فرو  صبح    یکلفتش  تا  کرد. 

  یخواب از سرش م  ی. گاه دیچسب   یهمچون چسب به پوالد م

که   ییکه پوالد را هم با خود همراه کند، هر جا  نیا ی و برا دیپر

  نیریگرفت و بعد آنقدر ش   یم   یدهانش قرار داشت را گاز محکم 

بازوانش    انیو او را در م  شدیپوالد باز م ی که اخم ها دیخند یم

 فشرد.   یم

زدن   ی لیکه از س  ی چند روز  نیبود. در ا  ده یرا هم نخواب  شبید

بود، هر چه زورگو   ی با مهربان  یکرد و حت   ییبه ماهور گذشته 

نداشت. از    ی ا  جه یکرد، نت  بیبرگشتن به خانه ترغ   ی ماهور را برا

  ی زیزد، چ  یچشمان ماهور موج م که در    یمهر و محبت  یایدر

 نمانده بود.    یباق خیجز چند تکه 
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رفتار   نیهم با او صحبت کردند تا دست از ا  اریمه   یو حت  ماهرخ

 نداشت.   ی ا دهیاحمقانه اش بردارد؛ اما فا

  ی کرده بود. عقاب   لیآن گنجشک ترسو را به عقاب تبد  خودش

پوالد رها کرده بود و   ی که اکنون النه اش را در پشت بام خانه  

 آن است.    ی دانست که کجا در حال ساختن دوباره  یخدا م

  ی زیچند روز چ  نی. در ادیرا پوش  شیجا برخاست و لباس ها  از

کم   شیحرف ها  نینمانده بود. آخر  یاز آن غرور و صالبتش باق

 سخر نداشت.  از التماس و پاسخ ماهور هم کم از تم

آن ها   ی خانه    اطیماهرخ تماس گرفت و از بالکن خانه به ح   با

 شد.   رهیخ

زود   ی دانست که ماهرخ صبح ها  ینم داشتند. خوب م  درختان

 کند.   یم ی اریآن ها را آب

 الو؟  _

 !  ریسالم. صبحتون بخ_

 . ری صبح تو هم بخ_

 ماهور کجاست؟ رفته؟_
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  ی م  اقتیل  ی ب  ک یاش ماهور را    یبار در زندگ   نیاول  ی برا  ماهرخ

بار با او اتمام    ن یآخر  ی داشت برا  می. از او دلخور بود و تصمدید

 حجت کند.  

با_ زدم. اونم لج کرده    یباهاش حرف م  دینذاشتم بره سر کار. 

 .  دهیخواب

 جا. اون امیاآلن م_

 نیبود. ا  دهیماهرخ رفت. بر  ی را قطع کرد و به سمت خانه    تلفن

 بود.  ی دور نیتمام کردن ا ی شانس ماهور برا نیآخر

  اط یکنار ح یدر توسط ماهرخ باز شد، به سمت تخت چوب یوقت

آمد   یم  ادشیکرد و    ی آن نشست. به درختان نگاه م  ی رفت و رو

 کرد تا آن ها را بکارد.  یکه ماهور چگونه به باغبان کمک م

 چیبه سمتش آمد و کنارش نشست. ساندو  ینی س  کیبا    ماهرخ

اش را    ی کره و عسل را به دست پوالد داد و خودش فنجان چا

 برداشت.  
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 بخور. _

  ی نیلقمه را درون س  دنش،یبه آن زد و بعد از جو  ی گاز  ل یم  یب

 گذاشت.  

 ندارم.   لیم_

 زنم.   یامروز باهاش حرف م_

 نگاه کرد.   نیو به زم  دیکش یق ینفس عم پوالد

  نیکه چند شب قبل از ا  یدونم حرفاش دروغه. آخه کس  یم_

چند روز ازم متنفر    ی تو  ی گفت عاشقمه، چطور  یاتفاقا بهم م 

 شده؟  

را بدون بلند کردن سرش، به سمت ماهرخ چرخاند و    نگاهش

 ادامه داد:

. شمیبه هم؟ دارم داغون م  ختهیر  میزشته اگر بگم زندگ  یلیخ_

 من... 

 و ادامه داد: دیکش شیها مو ی را با عجز رو دستش

ه_ ضع  چیمن  آدم  حت  یفیوقت  اما  نم  ینبودم؛  هم    یفکرشو 

 درمونده بشم.    نقدریکردم که ا
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 به آن ها زد.   ی را گرفت و بوسه ا ماهرخ دستان

خسته    گهیکم آوردم، د  گهی. من ددیکنم کمکم کن   یخواهش م_

 خودمون.  ی خوام خانواده ام رو بردارم و ببرم خونه   یشدم. م 

از خواهش وجود داشت. انگار داشت    شتریب  ی زیچ  شیصدا  در

 کرد. یالتماس م

 زد.   شیبه مو ها ی و بوسه ا دیپوالد را در آغوش کش سر

 کنم پسرم.   یدرستش م_

[۰۸.۰5.۲۱ ۱۰:۲۲ ] 
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در خواب    الت،یتعط  ی و آسا به واسطه    اریشنبه بود و مه  پنج

زدند که    یگپ م  اطیفرو رفته بودند. پوالد و ماهرخ در ح  یقیعم

 اطیرنگ وارد ح  دیکوچک سف  یحوله    کیکه با    یماهور در حال

از حرکت    شیپوالد، خشک شد و دستان و پاها  دنیشد، با د  یم

 . ستادیا

 !  ریصبح بخ_
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ماهور را نگاه کرد. الغر شده    ی اش، سر تا پا  رهیبا نگاه خ  پوالد

چشمانش    یزده بودند. حت  رونیترقوه اش ب  ی بود. استخوان ها

نظر   به  موزون  نا  و  افتاده  گود  الغر شدن صورتش،  با    ی م هم 

 .  دند یرس

  ؟ی دیخوب خواب_

و نگاه سرد و خشکش را به    دیصورت نم دارش کش  ی را رو  حوله

 قاب نگاه پوالد دوخت.

 آره.  _

 اون هنوز خوابه؟  ؟یچ کانین_

 خوابه! _

تنها  ماهرخ تا  برخاست  ام  شانیاز جا  ا  دواریبگذارد.    ن یبود که 

 .  ابدی انیامروزشان پا ی با حرف ها ی دعوا و دور

 مامان؟ _

 .دیو به سمت ماهور چرخ  ستادیحرکت ا از

 بله؟_

   ؟ی باهام کار دار  یمگه نگفت_
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 معنادارش را از ماهور گرفت و به راهش ادامه داد.   نگاه 

 .  دیحرفاتون رو بزن_

رفته و فرسوده شده بود. روحش با هر بار   لیاز درون تحل  ماهور

کرد که    یم  ی رد کردن پوالد شکسته بود. قلبش آنچنان عزادار

فرصت ر  یهمراه  ی برا  یچشمان  اشک  و  او    ی نم  دایپ   ختنیبا 

که با خودش گذاشته   ی همه هنوز هم بر سر قرار  نیکردند. با ا

 بود، مانده بود. 

کرد.    یحال ماهور نگاه م   یدر سکوت به جسم سبک و ب  پوالد

 کنند.  دایگفت تا با هم درمانش را پ یکاش دردش را به او م

[۰۸.۰5.۲۱ ۱۰:۲۲ ] 
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 کنار خودش اشاره کرد و گفت: به

 .  نجایا ایب_

ب   یسع به  توجه  ین یکرد  ندهد. آخر   یحساس شده اش  نشان 

تنش را به مشام   ی و بو ند یمعشوقه اش بنش یکیقرار بود در نزد

 بکشد.  
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 را دور گردنش انداخت و با فاصله کنارش نشست.    حوله

ماهور نگاه    ی زد و به جسم جمع شده از سرما   ی پوزخند  الدپو

 کرد. 

 ازم؟  ی ریگ  یفاصله م گهیحاال د _

مکالمه قرار    نیبود که ا  دهیداشت. انگار فهم  یب یحس عج   ماهور

 شود.    یآن ها رد و بدل م انیباشد که م  یکلمات نیاست آخر

 نداره بهت بچسبم.   یلیدل_

از آن   ی ا  رهینگاه خ  پوالد انداخت. ضربانش را  به رگ گردنش 

. مطمئن بود که علتش تپش قلب  ندیتوانست بب   یفاصله هم م

 ماهور است.   دیشد

 ماهور؟ _

م  ی   گوشه را  ها  انیلپش  »جان    شیدندان  بغض  با  تا  فشرد 

ن زبان  به  را  برا   ی. دلش ماوردیماهور«  با    ی خواست  توأم  لحن 

 . ردیمحبت و عشق پوالد بم

 بله؟ _
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با هم    ست،یهم که افتاده مهم ن   یخونه...هر اتفاق   میبرگرد  ایب_

 .  م یکن یحلش م

آورد تا   یفشار م  شیکودتا کرده بود. با حرص به فک ها  زبانش

کرده    ریکه در آن گ  یخواست از باتالق  ی. مرندیاز هم فاصله بگ 

خواست روح شکسته شده    یکند. دلش م  فیپوالد تعر  ی بود، برا

را به دستان پوالد بسپارد تا نوازشش کند؛ اما آخر   نشیو خون

برا اتفاق شوم را چگونه  ت  ی آن  داد. دستان حلقه   یم  حیوضاو 

 کرد؟   یم هیشده اش دور گردن احسان را چگونه توج
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روز   نیحرکت را چند  نی. ادییش سااش را از پشت، به گردن   شانه

کار را    نیکه در روز، ا  یتعداد دفعات  لیداد. اوا  ی بود که انجام م

تعداد    نیگذشت ا  یکم بود؛ اما هر چه م  اریداد، بس  یانجام م

گذشت، شانه اش را باال   یکه م  قه یشد. هر چند دق  یم  شتریب

م  دیکش  یم گردنش  به  در  ندچسبا  یو  در  آنقدر  درون    ی ا یو 

. نگاه  دید  یرا نم  انشیخودش غرق بود که نگاه متعجب اطراف

 . دیپوالد را هم ند ی و درمانده   یعصب
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 .  ستین  یمشکل من حل شدن_

موضوع را حل کند؛ پس دستش را   نیکرد با آرامش ا  ی م  یسع

پوست خشک شده اش را   متیدست ماهور گذاشت و با مال  ی رو

 نوازش داد. 

  ی چ  یبهم بگ  هیماهور. فقط کاف  میایبر م  یاز پس همه چ  ما_

 به هم.  یختیر ی نجوریشده که ا

اش    یقبل  ی و خواست جمله ها  دیبه سمتش چرخ  یشاک  ماهور

گرفت را تکرار   یکه از نخواستن و دوست نداشتن پوالد نشأت م

 بزند و ادامه داد: یکند؛ اما پوالد نگذاشت حرف

کنم؟ چقدر به نظرت    یمن حرفات رو باور م  یواقعا فکر کرد _

نفهمم   که  م   نیا  یکیاحمقم  موش  داره  تو    یوسط  دوئونه 

 رابطمون.  

نبا  اوضاع بود. پوالد  شد.    یمطلع م  ی زیاز چ  دیخطرناک شده 

کرد و عاشق   ی م  یکه کنارش زندگ   ی از کس  یگاه  نگونهیحداقل ا

کرد. هر چقدر هم پست و    یم  فی پسرشان تعر  ی بود، برا  کانین

  قه یدق  کی  ی خاطره    کی   قیباز هم ال   د،ی رس  یوفا به نظر م   یب

عاشق چند   کی از    اهورم  ف،یکث  انتیآن خ  دنیبود؛ اما با فهم  ی ا
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  نده یهم در آ  کان یشد و مطمئنا ن  یخائن م   کی به    لیماهه تبد

 شد.    یاز او متنفر م

سازگا   لشی دال   تمام نا  قلبش  اما  بود؛  کننده  کرد.    یم  ی رقانع 

کوتاه و نصف    ی که ماهور مجبور شد نفس ها  دیکش  یم  ریآنقدر ت

کند. هر چند در چهره    قشیعم  ی نفس ها  نیگزیاش را جا  مهیو ن

 مشخص نبود.   ی زیاش چ

 ... گهیخسته شدم د_

  اط یکه همه را به سمت ح  دیکش  ادیجا برخاست و آنچنان فر  از

 کشاند.  

 خوامت پوالد...  یبرداار...نمدست از سرم _

[۰۹.۰5.۲۱ ۱۰:۳۶ ] 

 5۶۶_پارت#

 دهیبه صورت رنگ پر  رهیو خ  د یحرص به طرف در خانه چرخ  با

 ادامه داد:  ار،یماهرخ و صورت خواب آلود مه ی 

کنه    شیحال  یکی.  رون یما بره ب  ی مرد بگه از خونه    نیبه ا  یکی_

 که من... 
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  ی   نهیاما خودش را نگه داشت. مشتش را به س  د؛یلرز  شیها  پا

 زد: ادیو فر دیپوالد کوب

  د ی اوضاع. بهش بگ   نیاز ا   خورهی من دوسش ندارم. حالم به هم م_

 . رونی از خونمون بره ب

باز هم شانه اش را به گردنش چسباند و با   شیحرف ها  ان یم در

در مشت   پوالد را  ی   قهیاش،    یو عصب   زیهمان حالت ترحم بر انگ 

 فشرد.  شیها

ا  ینم_ د  ی جور  ه ی.  یباش   نجایخوام  که  وقت    چی ه  گهیبرو 

 .  نمتی نب

را باور نکرده بود؛ اما غرورش   شی خشک شده بود. حرف ها  پوالد

 ر یکرد و تحق  یم   یخانه زندگ  میتیکه در آن    ی شکسته بود. پسر

 حد نشکسته بود.  نیگاه تا ا  چیشد هم ه  یم

مأوا و خانواده اش    ستند،یز  یکه در آن م  ییخانه و آدم ها  نیا

و محکمش در مقابل چشمان   ی بودند؛ پس چه شد که روح قو

افتاد   نیزم  ی آرامش بخش رو  یخانواده اش در کف همان خانه  

 و شکست؟ 
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هم روح در    اریمه  ی اشکبار ماهرخ و صورت خشن شده    چشمان

  یگفت که مرد ها نم  یم  یهم شکسته اش را آرام نکرد. چه کس

خودش    ی شکنند؟ پوالد شکست؛ اما آنقدر لجباز بود که به رو

 .  اوردین

   ار؟یمه_

بود که پوالد را مبهوت   یبه ماهور آنقدر گستاخ و وحش  نگاهش

 کرد. آن ها واقعا دوستش داشتند؟ 

 جانم داداش؟  _

  ؟ی اری رو م کانین_

 ی کس لرزش عصب  چیلرزان به سمتش رفت. ه  ی با قدم ها   ماهرخ

خواست    یاما پوالد متوجه اش شد. دلش م  د؛یفک ماهور را ند

اما آنقدر از ضعف خودش متنفر شده بود    رد؛یاو در آغوشش بگ 

له کند    شیکفش ها  ریداشت قلب نرم شده اش را ز  م یکه تصم

  ده ی. فهمدیآن نما  نیگزیاز جنس سنگ را جا  ی و در عوض قلب 

ک بابود  خشن...    دیه  شود،  سابق  پوالد  همان  دوباره 

 زورگو...خودخواه!

[۰۹.۰5.۲۱ ۱۱:5۹ ] 
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 شانه اش نشست.   ی ماهرخ رو  دست

  ؟ی ریکجا م_

 خونه امون. _

 ماهور... _

 تموم شد. _

شده بود    زیزده بود. انگار فر  خیکه    ییتعجب کرد از صدا  ماهرخ

 خش دار و سرد بود.  نقدریکه ا

 ی شده بود و نق م  داریکه تازه از خواب ب  کانی با غضب ن  اریمه

غرور    نگونهی. ماهور چطور توانست ادیچیزد را بلند کرد و در پتو پ

  یسنگ تمام گذاشته بود را بشکند؟ غرور مرد  شانیکه برا  ی مرد

خانه    نید، در اشدن   ی خم و راست م  شیکه روزانه ده ها نفر جلو  

 خورد شده بود.  

به ماهور کرد.    یدستان پوالد گذاشت، نگاه  ی را رو   کانین   یوقت

 آمد؛ اما خونسرد بود.  یچهره اش گر چه سرخ و تبدار به نظر م
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کرد و دستش را به سمتش گرفت؛    هیماهور گر  دنیبا د  کانین

که انگار الل شده    ار ینشان نداد و به ماهرخ و مه  یاما پوالد توجه

 شد.  ره یبودند، خ

 ی رو  شهیدر اون خونه هم  د، ینی بب  کانو ین   د ی. اگر خواستمیریما م _

 شما بازه.  

خواست   یبه سمتش رفت. آنقدر شرمنده بود که دلش م ماهرخ

 فرو برود.   نیآب شود و در زم 

 مگه نه؟  ،یپسرم_

  ده یان جا احساسش به ماهور را سر برلبخند زد. انگار هم  پوالد

 بود که پاسخ ماهرخ را با همان لحن مهربان داد. 

 مامان.  شهیما عوض نم نیب ی زیچ_

 .  ختیرا به هم ر شیرفت و مو ها اریسمت مه به

 گند عرق گرفته.   ی نداره. موهات بو ی ضرر  ،ی حموم بر هی_

را حس   ییجدا  نیاو هم ا  دیکرد. شا  یم  هیهمچنان گر  کانین

 کرده بود.  
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 ی کرد. اما صدا  یاش را حس نم  یاتیمرده بود. عالئم ح  ماهور

به خوب  کانین  ی   هیگر پاهاد یشن  یم   یرا  به سمت    ی .  لرزانش 

بلند شد؛ اما تماس    کانیلمس کردن ن  ی پوالد رفت و دستانش برا

چرا    د؛یطول کش  هیثان  کیتنها    کانیدستش با دستان کوچک ن

را با خودش عقب برد و با چشمان سرد و طوفان    کانیکه پوالد ن

 شد.   رهیزده اش به ماهور خ

نزد  چیه  گهید_ ما  به  که  نکن  جرئت  ایش  کیوقت   ه ی  نی. 

 اخطاره... 

نگاه کرد.    کانین  زانیو تنها به دور شدن دست آو  دینفهم  ماهور

بود.   شده  جدا  هم  از  توانست    ینم  گرید  یعنیانگشتانشان 

مرد   داد؟  دست  از  هم  را  پوالد  بکشد؟  آغوش  در  را  پسرکش 

بسته شدن در نشان    ی اش را هم از خودش دور کرد. صدا  یزندگ

 .  دی ندبلند خ ی ...با صدادیاز رفتن پوالد داشت. خند

 تموم شد... باالخره تموم شد._

[۰۹.۰5.۲۱ ۱۲:۱۲ ] 

 5۶۸_پارت#

 : دیبا بهت به سمتش رفت و خروش ماهرخ
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 چه مرگته؟ چه مرگته ماهور؟ _

ها  انیم  در گوشه    کی  ش،یخنده  از  اشک  چشمش    ی قطره 

 سقوط کرد.   نیزم  ی رو مایمستق

 ازش متنفرم. من از پوالد..._

 اش هم باال رفت.   هیهق هق گر ی بار صدا نیو ا دیخند

 من از پوالد متنفرم. ازش متنفرم... _

اش را به پشت گردنش چسباند و همانطور که خنده  هم شانه    باز

  ی را از رو  کانیگذاشته بود، لباس ن  شیرا با هم به نما  هیو گر

 برداشت و در آغوشش فشرد.  اطیح ی گوشه  زیرخت آو

 متنفرم...از همه...   کانمیمن از ن_

از حال ماهور وحشت کرده بود. ماهرخ با عجله به سمتش    ار یمه

  وانه یکرد ماهور مجنون و د  یرفت و دستانش را گرفت. حس م 

 شده است.  

 تونم...  یمن م  ،یاگر از رفتن پوالد ناراحت_

خودش را هم آزار    تیگوش ها  ی . آنقدر بلند که حتدیکش   عربده

 داد.  
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 .   ااری ...ناریازش متنفرم. اسمشو ن_

حال   نیشد. اگر از او متنفر بود، پس علت ا  یهم عصبان   خماهر

 بدش چه بود؟ 

  ، ی بمون  بندیبه عهدت پا  یتونست  یپس چه مرگته؟ تو که نم_

اون    ی   هیچرا با روح  ؟ی باز کرد  تونیبچه رو به زندگ   هی  ی چرا پا

  ؟ ی کرد ی بچه باز

زد. او هم مثل ماهور خسته شده بود.    ادیآخرش را فر  ی   جمله

را گرفته    بانشیاز دو هفته بود که گر  شیکه ب   ی ا   ینابسامان  نیاز ا

 کرد، درمانده شده بود.   یو ول نم

بحث را تمام کند. خداوندا او    نیخواست ا  یفقط دلش م  ماهور

  ی عزادار  ی اش را از دست داده بود و به جا  یهم اکنون تمام زندگ

  ن یمرد. ا  یم  دیزد. او اکنون با  ی سر و کله م  داشت با مادرش

  ی محکم م  نقدریپس چرا ا  ستاد؛یا  یم  دیقلب لعنت شده اش با

   د؟یکوب

. رونیب   دیمن بکش  یزندگ  ی . سرتونو از تودیدست از سرم بردار_

. بسه هر  دی من دخالت نکن  ی مای تو تصم  گهید  ار،یهم تو و هم مه

 خوام آزاد باشم، آزاد...  ی. مدمیزجر کش یچ
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  اد یرا در مقابل صورت مادرش فر  ی زیچه گفت و چه چ  د ینفهم

صورتش نشست. آنقدر محکم که    ی زد که دستش با ضرب رو

 انگشترش پوست ماهور را خراش داد.  

که به زبان آورده بود، نداشت و تنها    ییاز جمله ها  یدرک  واقعا

 ان یآن ها را ب  اریماهرخ و نگاه متأسف مه   ی فرار از حرف ها  ی برا

 آورد.    ینم  ادیکرد، آن کلمات را به    یکرده بود؛ اما هر چه فکر م

بهت سکوت کرد و به صورت سرخ مادرش نگاه کرد. چه گفته    با

  ی اشک  ی ها  توجه به قطره   یبود؟ با خنده چشمانش را بست و ب

ماهرخ را در   ی بود، صدا  ده یجه  رونیب  شیپلک ها  انی که از م

که انگار پوستش کلفت شده    ی. قلب د یمغزش که نه، در قلبش شن

ب بود؛ وگرنه    ردهسپ   یمهلکش را به دست فراموش  ی ماریبود و 

که به دست مغز و منطقش به وجود آمده    یرانیهمه و   نیبعد از ا

 .ستادیا یاز حرکت م د یبود، تا کنون با

  یشناسم. اگر تو پسر  یکنم پسرمو نم  یسال، حس م  ۲۲بعد از  _

صداتو برام    ی نجور یکردم؛ پس حقمه که ا   تیکه من ترب  یهست

 . ی کن یاحترام یو بهم ب  یبلند کن

 و ادامه داد: دیماهور کوب ی  نهیس ی را رو دستش
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اضاف  نیاول  ی برا_ بار  اگر    یبار حس کردم  رو دوشت.  گذاشتم 

مادرت صدا   ی برا  گهیزد تو دهنت تا د  یشوهرم زنده بود، اآلن م

 .  ی کلفت نکن

پشتش را به ماهور کرد و به سمت ساختمان و   س یچشمان خ  با

 خشک شده رفت.   اریمه

تو    ی. کسیکن  یزندگ  ی که هر جور دوست دار  ی از اآلن آزاد _

 کنه.   یدخالت نم تی زندگ

مادرش حلقه کرد و با او همراه    ی هم دستش را دور شانه    اریمه

 شد.  

 و به رفتنشان نگاه کرد.   دیباز هم خند ماهور

 خانواده اش را هم از دست داده بود...  یحت

بود که    ی ماهور پوسته ا  ی دانست که خنده ها  یم   یچه کس  و

که ماهور    دیفهم  یکرد؟ چه کس  یدرونش را پنهان م   ی ها  ونیش

زندگ  راه  آخر  نزد  یبه  ه  کیاش  است؟  نفهم  چیشده    د؛ ی کس 

چشمان آن ها را کور    کانش،یچون خودش با شکستن دل نزد

نب  را  و روحش  ها  آرزو  تا مرگ  بود  نخو  نندیکرده  .  رندو غصه 
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  یعزادار   شیاز دست داده ها  ی برا  ییخودش کرده بود تا در تنها

 کند.   

 امروز مرده بود... از  ماهور

[۱۰.۰5.۲۱ ۱۰:۲۰ ] 

   5۶۹_پارت#

از   کیمبل نشسته بود و با قهوه و ک ی حرص به احسان که رو با

 شد.    رهیکرد، خ یم  ییرایخودش پذ

  شه؟یم یخب؟ االن چ_

  یبا اشاره    اوشیدر سکوت به خوردنش ادامه داد که س  احسان

  ی شخندیکه مقابل احسان بود را با لگد انداخت و ن  ی زیسروش، م

قهوه در دستش خشک  فنجان  زد.  بسته شده اش  به چشمان 

 افتاد و شکست.   نیزم ی رو کی شد؛ اما ظرف ک

 جواب آقا رو بده!  _

قهوه از   ی قطره ها  نیآخر  دنیرا باز کرد و بعد از نوش   چشمانش

 ه آن ها زد.  ب  ی انداخت و لبخند  نیزم  ی درون فنجانش، آن را رو

 واضح حرف زدم. نقشه امون شکست خورد! _
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را رو  سروش ا  زیم  ی با اخم دستانش  به   ی مشت کرد و ضربه 

 محکم و قطورش زد.  ی  شهیش

نگفت_ فرستاد  یمگه  براش  رو  چقدر جون   یدون   یم  ؟ی عکسا 

  م؟یتا اون عکسا رو جور کن میکند

 بار احسان هم اخم کرد.  نیا

به    ختیر  زویعکسا رو فرستادم؛ اما عکس العمل ماهور همه چ_

 هم.  

 شد و ادامه داد:  رهیچشمان کنجکاو سروش خ به

رو    دمیکه بهش م   ییبرگه ها  دیکردم. گفتم پوالد با  دشیتهد_

به گوشش نرسه؛ اما حرفامو به چپش    انتیخ  نیامضا کنه تا خبر ا 

 هم نگرفت.  

  یپا  ی راستش را رو   ی باال انداخت و پا  شخندیاش را با ن  شانه

 چپش انداخت.  

از پوالد جدا شد تا دست ما بسته بشه. حاال هر چقدرم با ماهور  _

  یدرد عاشق  کمی  تایرسه. نها  یبه پوالد نم   ی ضرر  چیه  م،یور بر

 .  شهین احمق بهش وارد نماز جانب او ی بی بکشه؛ اما آس
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شد. قرار بود تمام اموال پوالد را   ره یخ  زشیبا غضب به م  سروش

که در آن به حمل مواد مخدر   ییبه نام خودشان بزنند و برگه ها

ماهور به دست پوالد برسانند تا با    قیاعتراف شده بود را از طر

برا  را  او  کردنشان،   اما   شهی هم  ی امضا  بردارند؛  راهشان  از سر 

 ختهیشدن رابطه اش با پوالد به هم ر  قطع  اوضاع با رفتن ماهور و

 بود.  

 م؟ی کن کاریچ دیحاال با_

[۱۰.۰5.۲۱ ۱۰:۲۱ ] 

  5۷۰_پارت#

 پاسخ داد: دیعد با تردفکر کرد و ب یکم احسان

   م؟یپوالد بفرس ی عکسا رو برا_

. نگاه  د یرس  یدر چشمان سروش احمق و نادان به نظر م  چقدر

 به سمتش انداخت و از جا برخاست.    یمتأسف

 پوالد مثل ماهور ساده ست؟   ی فکر کرد_

 افتاده؟  یخواد بفهمه که چه اتفاق  یمثال از کجا م_
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  نه، یکه عکسا رو بب  نیبه محض ا.  ی ستیاحمق، با گاگول طرف ن_

 ی چه گوه  نمیخواد بب  ی. اونوقت دلم ممیکرد  کاریفهمه چ  یم

 !؟ی بخور ی خوا یم

  م؟ی کن کاریپس چ_

بودن ماهور و انجام    فیدانست. آخر آن ها به ضع  یهم نم  سروش

  ی لحظه هم تصور نم   کی  یبودند. حت  دواریشدن درخواستشان ام

درمانده و  عاشق  پسر  آن  که  روکردند  پا  دلش    ی خواسته    ی ، 

 بگذارد تا معشوقه اش را از فالکت و زندان نجات دهد.

 !  م؟ یبفرس مانی ا  ی عکسا رو برا_

جمله را گفته بود،   نیکه ا   اوشیبه س  یپرسش  یبا حالت  احسان

 شد و گفت:   رهیخ

   ه؟یک مانیا_

بر خالف پوالد، زود باور بود. مطمئن    مانی. ادی اما خند  سروش

بود اگر پوالد را در کنارش نداشت، در عرض چند روز با توطئه 

داد.   یشد و اموالش را از دست م  یدشمنانشان ورشکست م  ی ها

دانستند با    یبودند و م  دهیبه پوالد را هم د  دشیشد  ی عالقه  

  کردن فکر ماهور از   ارجخ  ی عکس ها تمام تالشش را برا  دنید
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آن ها. به   ی فرصت برا  کی  ،یعنی  نیدهد و ا  یسر پوالد انجام م 

 کنند.   ی باز نیرا وارد ا  دشانیجد ی توانستند مهره  یم یراحت

به شانه    یآرام  ی رفت و ضربه    اوشیهمان خنده به سمت س  با

 اش زد.  

احمق بودنش حساب   ی رو  شهی که م   هیتنها کس  مانیبود. ا  یعال_

 باز کرد.  

 شده بود، با اخم از جا برخاست و گفت:  جیکه کامال گ احسان

  ه؟یک مانیگفتم ا_

 پوالد.  کیشر_

 داره؟  ی ا دهیاون چه فا ی خب فرستادن عکسا برا_

اش را به نگاه    ی و چشمان درخشان از شاد  دیسمتش چرخ  به

 سبز احسان دوخت.  

  ی که زندگ   رهی بگ  ییمایتصم  شهیباعث م  شونیمیصم  ی رابطه  _

بر عالقه    زهیهمشونو  و  داستن  دوست  هم.   نشونیب  ادیز  ی به 

به    نیو ا  رهیبگ  میپوالد تصم  یزندگ  ی خودش برا  شه،یباعث م

 نفع ما ست.  
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 به نفعمونه؟  ی چطور_

 !  یفهم یحاال خودت م_

 بازگشت و گفت:  اوشیبعد با خنده به سمت س و

که ارتباط برقرار کرد، به من    ی. با هر کس دیرینظر بگ  ریز  مانویا_

 . در ضمن... دیخبر بد

 اش را جمع کرد و با پوزخند ادامه داد:  خنده

 .  د یعکسا رو هم براش بفرس_

 ، یکشت  نیگفت و از دفتر خارج شد. حاال فرمان ا  یچشم  اوشیس

 دوباره در دستان سروش بود.

[۱۱.۰5.۲۱ ۰۸:۱۶ ] 

 5۷۱_پارت#

گرفت   ی لحظه هم آرام نم کی ی برا  یحت  کانیشده بود. ن  کالفه

هفته بود که   کی   قا یکرد. دق  یم   دیرا تشد  دشیو سر درد شد

 سر درد داشت. 

دارو    قرص کمو  دلش  نبودند.  م  یپاسخگو  و سکوت    ی سکون 

 با ماهور را فراموش کند.  شیخواست تا خاطره ها
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که در دفترش قرار داشت را باز کرد و به لپ   یاتاق استراحت  در

 شد.    رهیخ کانین ی قرمز شده   ی ها

 ساکتش کن!  کمی. شمیم وونهیدارم د _

 را عوض کرد و گفت:  کانیبا بغض پوشک ن رکسانا

 خواد بچت تلف شه؟  یماهور، دلت م شی بذار ببرمش پ_

روز تمام    ۷  نی خسته شده بود. در ا  ی بحث تکرار  نیاز ا   پوالد

به نام    یشخص  گریکند که د  یتالشش را کرد تا به رکسانا حال 

 ی که تک تک سلول ها  نیاشان وجود ندارد. با ا  یماهور در زندگ

جدا خاطر  به  درد   از  ییبدنش  سر  با  و  بودند  کرده  کودتا  او 

داشت خودش را    یسع  همدادند، باز    یآن را بروز م  یوحشتناک

نشده بود...رفتن آن گنجشک    ی زیو محکم نشان دهد. چ  ی قو

 وفا هم مهم نبود.     یب

  یم  یخودتو به نفهم  ای  ی خواد بدونم واقعا خر  یدلم م  ؟یخر_

 رفته؟  ی فهم ی! نم؟یزن

اما در چهره   د؛یکش  ریآخر، ت  یشدن جمله    انیخودش با ب  دل

 نشد.   انینما ی زیاش چ
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و    دیرا در آغوش کش  کانینشست. ن  ی بق کرد و گوشه ا  رکسانا

 .  دیسر داغ شده اش را بوس ی رو

 .  شهی. تب کرده، آروم نمستیحالش خوب ن کانین_

رو  پوالد را  بود.   کانین   یشانیپ  یدستش  شده  داغ  گذاشت. 

ن  همچون و  خودش  م  کانیدل  آتش  در  ماهور  رفتن  با   ی که 

 سوخت.  

 دکتر.  مشیبر یم_

 بذار به ماهور خبر بدم.  _

 :دیو غر دییهم سا ی را رو شیها دندان

 . یکن  یم وونمید ی بس کن رکسانا...بس کن! دار_

 دل خودتم براش تنگ شده.   ی حت ؟یکن ی م ی چرا لجباز_

. آنقدر بلند که  د یکش  ی بلند  ی را از دست داد و عربده    تحملش

 . دیاش لرز یصوت  ی بدنش همراه با لرزش تار ها

اون احمق تنگ نشده... دست از   ی نشده...دل من حرومزاده برا_

 سرم بردار.

[۱۱.۰5.۲۱ ۰۸:۱۶ ] 
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 را درشت کرد و به سمت رکسانا خم شد.   چشمانش

 کس تنگ نشده.   چیه ی دل من غلط کرده. دل من واسه _

 در اتاق زد.  یرا صاف کرد و چرخ کمرش

 کنم.   یزندگ دی. بذاردیدست از سرم بردار_

که پوالد با   ی صورت ملتهبش سوخت. از روز  ی دلش برا  رکسانا

ر  ی خونسرد ماهور  از  و جدا شدنش  آمد  ها  به شرکت  آن  به  ا 

  ده یو هم رکسانا فهم  مانیرا هم ا  نیاطالع داد، حالش بد بود. ا

و مواد   گاری خورد. اهل س  یکرد و نه مشروب م  یم   هیبودند. نه گر

  اورد؟یرا باال ب  شیها  ی دلتنگمخدر هم نبود؛ پس چگونه قرار بود  

  ی ب یآن ها به طرز عج  یشده بود. زندگ   ریهم بهانه گ  کانین   یحت

 در هم گره خورده بود.  

 کیوارد اتاق شد.    مانیکه ا  نیدر سکوت گذشت تا ا  قه یدق  چند

باز کردن آن   یبرا  مانیو ا  دهی رس   شیبرا  ی بسته ا  شی ساعت پ

 بود.   دهی طول کش یبه اتاقش رفته بود؛ اما بازگشتش کم
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پوالد افتاد،   ت ینگاهش به صورت ملتهب و سرخ از عصبان   یوقت

 مت رکسانا انداخت. به س  ینینگاه خشمگ

 رو اعصابش؟   یباز رفت_

 هم آرام نماند و با حرص پاسخ داد: رکسانا

   نن؟یرو بب گهیبهتره همد  یبه تو چه؟ مگه خودت نگفت_

بود تا آن ها را با هم    ی برنامه ا  جادیدر فکر ا  یگفته بود. حت   بله

شده   دهی همچون پتک به صورتش کوب قت یرو به رو کند؛ اما حق

 .بود

بوده که حاال   ی رابطه ا  هیمن به قبر بابام بخندم که گفته باشم.  _

تا بو گندش    ی چرخون  یهم تموم شده رفته. چرا چوب تو گوه م 

 باال بره؟  

عصب  پوالد ا  بیشد. عج  رهیخ  مانیا  یبه صورت  اصرار  بود؛  ما 

 یداد. دلش م  یم  حیترج  مانیا  ی ها  نیرکسانا را به توه  ی ها

از گوه نبوده و هر چند    یرابطه اش با ماهور چاه  دیخواست بگو

در    دیخواست بگو  یتر بوده است. م  نیریکوتاه؛ اما از عسل ش

اما رفتن ماهور    د؛درست صحبت کن  شیوفا  ی ب ی مورد معشوقه  
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بود؛ اما مغزش او   یسکوت شاک  نیا او را الل کرده بود. قلبش از

 . ند یبب   اقتیل  یب ک یکرد تا ماهور را  یم قی را تشو

 ی بلند  ی نشان نداد و با صدا  مانی رکسانا و ا  ی به دعوا  یتوجه

 گفت: 

 برم.   یرو ببرم دکتر، رکسانا رو هم با خودم م کانیخوام  ن یم_

را به سمت    زشیآم  دینگاه تهد  نیسرش را تکان داد و آخر   مانیا

تنها در   کانیگرفته بود. ن   ی دی جد  میرکسانا انداخت؛ اما او تصم

م خوب  ماهور  ا  شدیحضور  م  نی و  اشان  همه  دانستند.    یرا 

شد. با وجود   مارستان یب  یزد و با پوالد راه  مانیبه ا  ی پوزخند

 داشت!  مانیا  راتفاقات، رکسانا به ماهو نیتمام ا

[۱۱.۰5.۲۱ ۱۹:۳۰ ] 
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آرام و محتاط  ی را بلند کرد و با قدم ها  ندهیمواد شو  ی ها  جعبه

تخف علت  به  رفت.  ها  قفسه  سمت  خر   یفیبه  در  مواد    دیکه 

شده بود و قفسه    شهیفروشگاه شلوغ تر از هم  شد،یداده م  ندهیشو

 . دیگرد یپر م دیو با مواد جد شدیم یها به سرعت خال
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جوان   حامد، ها   یپسر  قفسه  کردن  پر  به  ماهور،  همچون  که 

 و گفت:  د یبه شانه اش کوب یآرام ی مشغول بود، ضربه 

 .  اریب  نی جعبه پودر ماش هیماهور؟ برو از انبار _

 نجایتکان داد و به سمت انبار رفت. ا  دییتأ  ی را به نشانه    سرش

 یی که درد تنها  شدیرا دوست داشت. آنقدر در طول روز خسته م

گرفت   یکدام از کارکنان گرم نم  چیکرد. با ه  یاش را فراموش م 

 داد. یو کارش را در سکوت انجام م

دلخوش  نیا تمام  ها  صدا  یروز  طرز    یکان ین  ی اش  به  که  بود 

خودشان و پوالد قرار    ی خانه    انیکه در م  ی وارید  ن یاز ب  یبیعج

شد    یپوالد بلند م  ی و بعد از آن صدا  دیرس  یاشت، به گوش مد

ببرد. انگار خدا   ن یرا به ماش   کانیخواست که ن  ی و از سودابه م

و    کانیکه قبل از رفتن ن   دکرده بو  جادیحس را در سودابه ا  نیا

 واریکه کنار د  یرا کنار درخت کاج  قهیپوالد به شرکت، چند دق

 بود، بگذرانند.  

صدا  هر ها   یروز  زدن  ج  شینق  امروز  اما  بود؛   ی ها  غیآرام 

  دن ی. انگار که حالش خوب نبود. ماهور با شندیکش  یم یدردناک

نکرده    هیچسبانده و بغض کرده بود. گر  واریسرش را به د  ش،یصدا
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کرد،    هیکه گر  ی بار  نیو تنها چشمان غم دارش را بسته بود. آخر

انگشتش را مقابل چشمانش گرفته و گفته    ی ماهرخ با خونسرد

 بود:

 . یکن هیگر ی انتخاب خودت بوده؛ پس حق ندار_

م   ییجا  تنها باشد، هم  یکه  راحت  بزرگ    ن یتوانست  فروشگاه 

ا با  ها  نیبود.  اشک  به  اما    ینم  دنیبار  ی اجازه    شیکه  داد؛ 

از اشک و بغض شناور بودند.   ییایدر در شهیچشمان سبزش هم

 یخال ی شد؛ اما به آن ها اجازه   یم یمخزن چشمانش پر و خال

 را انتخاب کرده بود.   یزندگ نیداد؛ چون خودش ا  یشدن نم

را گرفته بود، شانه اش را به    بانشیکه گر  ی دیعادت جد  طبق

 پشت سرش رساند و در انبار را باز کرد. 

گشت و   ییلباس شو  ن یدر ماش کارتون ها به دنبال پو  انیم  در

ببرد؛ اما    رونیکردن جعبه اش، آن را بلند کرد تا ب   دای بعد از پ

 .  دیلرز بشیتلفن همراهش در ج

رو  دستش ندارد  دی کش  بشیج  ی را  اجازه  که  بود  گفته  پوالد   .

لرزش بگذارد؛ چرا که   ایصدا    یحالت ب  ی تلفن همراهش را رو 

 ی او نشود. حاال چه؟ با لجباز  یتماس ها  ی ممکن بود متوجه  
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گذاشته بود تا پوالد او را دعوا کند؛    برهیحالت و  ی تلفنش را رو

 وجود ندارد.  ی دپوال  گریخواست قبول کند که د یاما نم

از جانب رکسانا    ی امیپ دنیو با د  د یکش رونیب  بشیرا از ج تلفن

داد تا مجبور   یرا نم  ش یمدت جواب تلفن ها  نیامکث کرد. در  

 رش یکه از صبح دامن گ  ی کردن نشود؛ اما دلشوره ا  ی به نقش باز

که    یمتن  دنیرا باز کرد و با د  امیها را کنار زد. پ  دیشده بود، ترد

  یاتفاق  نیحبس شد. درد آور تر  نهی سشده بود، نفسش در    پیتا

 بود.   کانشی بد شدن حال ن  وفتد،یکه ممکن بود ب

م _ ماهور،  ندار  یسالم  دوست  بد  ی دونم  تلفنمو  اما    ؛ی جواب 

ن ن  کانیحال  که    یمارستان یب   ایب   ،یشینم  تی. اگر اذستیخوب 

 داره. ازیبهت ن  کانیکنه. ن  یتوش کار م یعل

[۱۲.۰5.۲۱ ۱۰:۲5 ] 

 5۷4_پارت#

  ی حجم از گم شدگ   نیوگرنه ا  اش، مرده بودند؛   ی مغز  ی ها  سلول

  ره یخ  شیبه رو به رو  قه یچند دق  د ینبود. نفهم  ی عاد  ی و نفهم

به خودشان آمده بودند که ماهور را به اتاق    شیشد؛ اما انگار پاها 

.  ستادندیفروشگاه ا  ریلباس رساندند و بعد از آن مقابل مد  ضیتعو
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ن  جیماهور همچنان گ بد  کند بود.  اقتاده    کانشین   ی برا  ی اتفاق 

 هیاما باز هم گر  دند؛یشدند و لب ها لرز  سیباشد؟ چشم ها خ

 خم شد.   زشیم  ی نکرد. به سمت مرد رفت و رو

 آقا؟  _

حساب مقابلش بلند کند،    ن یماش  ی آن که سرش را از رو  بدون

 زمزمه کرد: 

 بله؟ _

 ... یمن برم؟ مرخص شهیم_

 ؟ی ریبگ   یمرخص  یتون   یبرم؟ مگه چند روز در ماه م  یچ  یعنی_

 . ی داد  یهم بدون اطالع به خودت مرخص شی پ ی هفته 

 امروز. نیتو رو خدا...فقط هم_

 شد.   ره یخ سشیسرش را بلند کرد و به چشمان خ مرد

 شده؟   یچ_

 .  مارستانیپسرم حالش بده، بردنش ب _

ا  شیها  چشم شد.  نوجوان  نیگرد  همچون  که  جوان  ها    پسر 

 زن و بچه داشت؟  د،یرس  یو حساس به نظر م فیظر
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 ؟ ی مگه بچه دار_

 : دیاش را تکرار کرد و نال ی عصب کیخراب، ت یاعصاب  با

 برم.      دیمن با_

 و به در اشاره کرد.  دیکش ی پوف کالفه ا مرد

 بود که اجازه...  ی بار نیحواست باشه که امروز آخر یبرو؛ ول_

قطع شد؛ چون ماهور با دو خودش را به در رساند و از    حرفش

 فروشگاه خارج شد. 

[۱۲.۰5.۲۱ ۱۰:۲5 ] 
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خ  یم سر  به  تا  خبر  یاصل  ابانیدانست  تاکس  ی نرسد،  و    یاز 

به چهار    یکرد. وقت  دنیپس با سرعت شروع به دو  ست؛یاتوبوس ن

. چشمانش اوردیب  ادیرا به    تانمارسیکرد آدرس ب  ی سع  د،یراه رس

خس    دن،یدر دو  شیاش به خاطر سرعت باال   نهی سوخت و س   یم

  ره یخ  ابانیفرو کرد و به خ  شیکرد. دستش را در مو ها  یخس م

شد. آنقدر هول و   یرد م  ابانی از خ  دیبا  ر،یشد. با توجه به مس

را   ادهیکه عبور عابران پ  یعجول بود که متوجه قرمز شدن چراغ
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ها    نیماش   انیداد، نشد و با دو شروع به گذشتن از م  ینشان م

  ی . حت دیشن   یهشدار دهنده اشان را نم   ی بوق ها  ی کرد. صدا

و   دی خواست کنار برود را هم نفهم  یاز او م  هک  یپسر جوان  ادیفر

برخ  کیدر   موتورلحظه،  شد  یورد  ترمز  با  پسر،   دیکه  آن 

  ن ی زم  ی حس کرد و با زانو رو  ش یسرعتش کم شده بود را به پا

 افتاد. 

دستش را   د،یرس   یساله به نظر م   ۱۸که به زحمت    یجوان  پسر

و به سمت ماهور که از شدت درد، به خودش   دیسرش کوب ی رو

 رفت.  د،یچ یپ یم

 آقا؟ حالت خوبه؟ _

 . زدیگاه بدنش قرار داد تا از جا برخ هیدستش را تک ماهور

 خوبم.  _

  مارستان؟یب ی بر ی خوا یشدم...نم ی چه گرفتار ایخدا_

پسر گذاشت تا    ی شانه    ی و دستش را رو  ستادیا   یبه سخت  ماهور

 بدن لرزانش را کنترل کند.  

   ؟ییجا  هی میرسون  یم_
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دردمند و چشمان نم دارش نگاه کرد و   ی به چهره    دیبا ترد  پسر

 گفت: 

 رو موتور؟  ین یبش  یتون یم_

 ی مرد  ی آمد و پشت سرش، فحش و نا سزا  ی بوق بلند   ی صدا

 .  د یبود، به گوش رس  یشاک  ابانی آن ها در وسط خ  ستادنیکه از ا

 آره، فقط زود منو برسون.  _

  ند یموتور بنش  ی سرش را تکان داد و به او کمک کرد تا رو  پسر

 رفت.   مارستانیآدرس از ماهور، به سمت ب دن یو بعد از پرس

هم داشت   ی کننده ا   ی کرد و سوزش عصب  یدرد م  شیها  زانو

 داد پوستشان پاره شده است.  ی که نشان م

[۱۲.۰5.۲۱ ۱۰:۲5 ] 
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بود و به ساختمان   ستادهیا  مارستانیمقابل ب  قه،یاز چند دق  بعد

 کرد.   ی بزرگ و لوکسش نگاه م

 شانه اش گذاشت و گفت:  ی از پشت دستش را رو پسر

 ببرمت داخل؟  ی خوا یآقا؟ م_
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  ی ترک خورده اش را به سخت   ی سمت پسر بازگشت و لب ها  به

 انحنا داد. 

 .  مینه، ممنونم که رسوند_

که از   شیاش را خاراند و به لب ها  قهیشق  ی وار  چارهیحالت ب  با

 پاره شده بودند، نگاه کرد.   یشدت خشک

 ... ی خوا یم  ست،یحالتون رو به راه ن _

د  ماهور د  گریبار  تا  کنارش گذشت  از  و   ی زیچ  گریتشکر کرد 

 نشنود.  

 برود؛ پس با رکسانا تماس گرفت.   دیدانست کجا با ینم

 . د ی را بوس کانیو دست کوچک ن دیکش ینفس راحت  رکسانا

 نگاه کرد.   کانیزد و به چشمان آبدار ن ی هم لبخند  پوالد

 نداره؟  یپس حالش خوبه؟ مشکل_

کرده بود،    نهیرا معا  کانین  ،یکه به درخواست عل  یاطفال  پزشک

 زد و پاسخ داد: ینیریلبخند ش 
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سن به خاطر   ن یحالش کامال خوبه. تو ا  د،ی نه اصال نگران نباش_

اما    شن؛ یدوران نا آروم م  نیتو ا  کم یندوناش ممکنه تب کنه.  د

 . شهی کم کم درست م 

که در بخش   نیبه دختر مقابلش انداخت. با ا ی ا  رهینگاه خ یعل

کرده بود.    داینسبت به او پ  ی بیکرد، عشق عج   یم   ت یاطفال فعال 

کرد و بعد    یرا شکار م  ی با شرم نگاه عل  یدخترک هم هر از گاه

 انداخت.   یم نییبه سرعت سرش را پا

ا  پوالد از  بود.  ناز    ی پنهان  ی زدن ها  دید  نیخنده اش گرفته  و 

خبر نبود. آخر رابطه اش با آن گنجشک    یمشتاق ب  ی کردن ها

 ناز و نوازش ها پر شده بود.   نیاز ا با،یز

 خانم موحد.   دیلطف کرد_

رکسانا زنگ خورد.   باز هم لبخند زد که همان موقع تلفن  مهسا

اش موقع قطع   ی و مشکوک به دستپاچگ  دیپوالد به سمتش چرخ

 شد.  رهیکردن تلفن خ

  ه؟یک_

 شد.   رهیبه پوالد خ  یچشم  ریماهور نوشت و ز  ی اتاق را برا   آدرس 
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 مزاحمه! _

 مزاحمه؟   ی چ یعنیشماره اشو.   نمیبده بب _

 .  گم یحاال بعدا بهت م _

 یجلو  نیاز ا  شیداد ب حیکرد؛ اما ترج یساکت شد و اخم پوالد

 بحث نکند.  ه،یبق

ن  دخترک با   کانیبه سمت  کرد.  را چک  تبش  هم  باز  و  رفت 

اما کم  ییدارو  به او داده بودند، تبش قطع شده بود؛   ی ب  یکه 

 .  دیرس  یحال به نظر م

. هر وقت  دیکه واسش نوشتم تو خونه داشته باش  ی تب بر  نیاز ا_

 چون ممکنه بازم تب کنه.   د؛یکرد، بهش بدتب 

سرش را تکان داد و به سمت تخت رفت؛ اما همان موقع    پوالد

 و ماهور وارد شد.  دیدر اتاق به سرعت باز گرد

دستش    ش،یزانو  ی شلوار پاره و خون خشک شده    دنیبا د  رکسانا

نگاه    نشیخون  ی دهانش فشرد و بعد، با بغض به لب ها  ی را رو 

 کرد. 
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پاره شدن   دنیکه با د  یاما خشک شده بود. همچون کودک  دپوال 

به    ی کند، مو ها  یعروسکش، با ماتم به آن نگاه م  نیمحبوب تر

 کرد.   یلرزانش را رصد م ی و پاها ختهیهم ر

 سالم._
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 جا نیبکشد و او را بابت حضورش در ا   ادیخواست فر  یم  مغزش

دل اما  کند؛  خون   یبازخواست  آنقدر  بود،  شده  پاره  پاره  که 

ماهور   یپوالد را به سمت جسم زخم  ی پاها  تیتا در نها   ستیگر

 کشاند.  

او را به سمت   ،یقیشانه اش گذاشت و با اخم عم  ی را رو  دستش

 اتاق برد.  ی گوشه   یصندل

 شده؟   یچ_

هم  ماهور با  دلش  که  آخ  بست.  را  و   نیچشمانش  سرد  لمس 

 کوتاه، آرام تر شده بود.  

 شده؟ چرا حالش بده؟  یچ کانین_
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 با اخم به رکسانا نگاه کرد و گفت:  پوالد

 به تو خبر داده؟   یک_

 یالتماس دستان پوالد را گرفت و چشمان سرخ از فشار روح  با

 اش را به نگاه دلتنگ پوالد دوخت.  

 .  نمی بب کانویاما تو رو خدا بذار ن ام؛یحق نداشتم بدونم  یم_

 بهت گفت.  ینگفتم. فقط گفتم ک ی زیمن که چ_

 دونم.   یخودم م نمش،ی بب ی بذار  ی خوا ینم_

هفته از تمام شدن رابطه    کیناز گفته بود. انگار نه انگار    بغض و   با

  ی و لرزانش دلبر  یخون  ی با لب ها  نینچنیگذشت که ا  یاشان م

 کرد.   یم

 نگفتم.   ی زی چ نیمن همچ_

نگاهش را از صورت الغر و مظلوم ماهور گرفت و به    یسخت  به

 اشاره کرد.  کانیتخت ن

 تب کرده بود.  کمیحالش خوبه. به خاطر دندوناش _

 رفت.   کانیاز جا برخاست و لنگان به سمت ن ماهور
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 .  م ی. تو خونه داشتی داد یخب تب بر بهش م_

 دونستم به خاطر دندوناشه.  ینم_

  ی به نظر م  بی شدند که چقدر عج  یکدامشان متوجه نم  چیه

 کردند.   یبا هم بحث م ی زوج عاد کیرسند. همچون 

  ی قی گذاشت و نفس عم  کانین  ی   نهیس  ی گونه اش را رو   ماهور

 .  دیکش

 فرستاد.   شیها هیکودکانه اش را به عمق ر ی بو

   کان؟ین_

 باز کرد و بعد دوباره آن ها را بست.   یچشمانش را کم تنها

آرام و مملو از عشقش   ی کرد و با صدا  کیرا به گوشش نزد  سرش

 زمزمه کرد: 

 عمر ماهور؟ _

شد و بعد با    جیبار چشمانش را کامال باز کرد. چند لحظه گ  نیا

دستانش را به سمتش گرفت تا او در   یحال  یشناختن ماهور، با ب

 آغوشش بکشد.  

 مااا... _
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 تو همه کسم؟  ی شد یجون ما؟ چ_

 با بغض خودش را لوس کرد و گفت:   کانین

 بوو...ماا بووو... _

 بچمو بوو کرده؟ بکشمش، هان؟  یک_

دستش را به سمت   تیبه اطراف نگاه کرد و در نها  یکم  کانین

 قصر نشان دهد.  رکسانا گرفت تا او را به عنوان م

  ره یرکسانا خ  ی کرد و به چشمان گرد شده    یآرام  ی خنده    ماهور

 یها  ی لوس باز  ونیرا مد  نیبود و ا  دهیروز خند  ۷شد. بعد از  

 پسرش بود. 

 کشمش!  ی...م کانمیکشمش ن  یم_
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اش او را مجبور   یو خواب آلودگ  یحال  یدلتنگ بود؛ اما ب   کانین

 کرد.  دنیبه خواب

  نه ی که در وسط س  ی نقطه ا  نی. اد یفهم  یحال خودش را نم  پوالد

 بود؟   ی سوخت، عاد یماهور م نیخون ی زانو ها دنیاش با د
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 کرد و گفت:  یرا پشت نگاه سردش مخف احساساتش

 نداره؟  یمشکل  نیزانو هاشو چک کن بب  ؟یعل_

 نییدر آغوشش فشرد و سرش را پا  شتریرا ب  کانیجسم ن  ماهور

و   جانب  به  بود حق  قرار  مقابل    خیانداخت.  در  اما  کند؛  رفتار 

 چشمان پوالد ناز کرده بود.  

  ره یاش را تکرار کرد و به انگشتان دستش خ  یعصب  ک یبغض ت  با

 شد.  

 .  ست ین یمهم زیپوستش زخم شده. چ کمی_

 ت یخواست به خودش اهم  یمکث کرد. حاال که او نم  یکم  پوالد

.  د یرس   یاش مضحک و مسخره به نظر م  یبدهد، نشان دادن نگران

 نداشتند.  یآخر آن ها که با هم ارتباط

 . یهر طور راحت_

با خونسرد  به رکسانا    ی سپس  و خطاب  را چک کرد  ساعتش 

 گفت: 

 . میرو بردار بر کانین_
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د  رکسانا با  همچون    دواریام  یکمرفتارشان    دنیکه  بود،  شده 

شد و با بهت به پوالد   یکه پنچر شده باشد، بادش خال  یکیالست

را به سمت رکسانا    کانیگشت؛ اما ماهور از جا برخاست و ن  رهیخ

 برد.

اش شده بود.    یشگیهم  اریلرزش    نی. اصال ادیلرز  ی م  دستانش 

کرد؛    یکودکش را در آغوش رکسانا گذاشت، قلبش نا آرام  یوقت

که به حال بد جسم و   شدیم  ی اما مگر مهم بود؟ ماهور چند روز

 داد.   ینم یتیروحش اهم

 مراقبش باش!  _

  ی . از درون به ماهور التماس مدیکش  یدر سکوت عربده م  پوالد

ن با لجباز  کان یکرد که  او را پس    نه یبه س   ی را  اش بچسباند و 

 نگذارد.   شیحال بدش را به نما نیندهد؛ اما ا

شاد و سرزنده    ی دور  نیگنجشکش بد بود. خداوندا او که از ا  حال

 کرد؟  رانیاشان را و ینشده بود؛ پس چرا زندگ
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خم شده بود تا گونه اش را ببوسد، نگاه   کانین ی ماهور که رو به

چند لحظه از   ی کرد که برا  یزشت بود اگر اعتراف م   یلیکرد. خ

با چرا  او  است؟  شده  متنفر  خودش  ها  دیپسر  لب   ی لطافت 

 ماند؟    ی م بی نص یکرد؛ اما پوالد ب یماهورش را حس م

  فش یتکل  دی. بادیکش  ششیبه ته ر  یو دست  دیکش  یق یعم  نفس

  د؟ یکش   یعقب م   دیکرد. اصال چرا با  ی خص مرا با خودش مش

افتاده   شیبرا یاتفاق دیداد؟ شا یماهورش را از دست م دیچرا با

 . د یرس ی و درمانده به نظر م فیضع نقدریبود که ا

آرامش به گوش    ی لنگان ماهور و بعد از آن نجوا  ی قدم ها  ی صدا

 .  دیپوالد رس

 .  رم یم گهیمن د_

 نگفت.   ی زیدستش را مشت کرد؛ اما چ  پوالد

که ماهور آن جا نشسته بود، با اخم به چهره    یدر تمام مدت   یعل

 کرد.   یاش نگاه م 

 چشمانش گود افتاده بود.   ری و ز دهیپر رنگش

 ماهور؟ _
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 بازگشت.  یاز خارج شدن از اتاق، به سمت عل قبل

 بله؟ _

   ؟یکن  یقرصات رو مصرف م_

 کدام قرص ها؟ همان ها که...  ش؟یها قرص

 خواست راجع به آن ها فکر کند.   ینم یحت

 کنم. یمصرف م _

بود که غرور   یکم  زیآن احمق چ  ی ماریشد. مگر ب  اریهوش  پوالد

 قرار دهد؟  تیاش را اولو ی و سرد

  ه؟یمشکل چ_

 جلو رفت و پاسخ داد: تیبا جد یعل

 اش کنم.   نهیمعا   دی. بادهیپر  یل ی. رنگشم خرهیگی مدام نفسش م_

 در را باز کرد و گفت:  ،یعل دنیقبل از رس  ماهور

نفسم    دمییدو  یلیمن خوبم. چون تصادف کردم و بعدش هم خ_

 . در ضمن... رهیگ یم

 چرخاند و ادامه داد:  یپوالد و عل انیاش را م رهیخ نگاه 
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 گفت حالم خوبه.    ششیرفتم پ  روز یمن دکترم رو عوض کردم. د_

نگاهش به چشمان غضبناک    نی کرد و بعد از انداختن آخر   یمکث

 پوالد، زمزمه کرد:

 .  امیممنونم؛ اما خودم از پس کارام بر م  یبابت همه چ_

 بعد از اتاق خارج شد.   و

اما جرئت    ست؛ین  ی مبهوت ماند. مطمئن بود حال ماهور عاد  یعل

آخر هم حق با ماهور باشد.    دی . شادیرا به پوالد بگو  نینداشت ا

 را پشت سر گذاشته است.   ی تصادف و شوک عصب  کیاو 

که    ی زیافتاده است. چ  یمطمئن شد که اتفاق  گریحاال د   پوالد

داند. ماهورش چند شب قبل از آن حالت    یدرباره اش نم  یکس

خودش    ی شدن دست و پا  دهیو بر  زیکه به شکستن م  ی جنون وار 

  ی م   یسع  ،یب یعج  ی منجر شد، حالش بد بود و مدام با سوال ها

است؛ اما    شدهدانست چه    یکرد از عشق پوالد مطمئن شود. نم

با    دایزد تا علتش را پ  ی را شخم م  زیهمه چ کند. تا آن موقع 

 تفاوت...  یکرد، همانقدر سرد و ب   یماهور مثل قبل رفتار م
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شده اش را تا   فیخارج نشد. نتوانست جسم ضع  مارستانیب  از

 کردند، بکشاند.   یها رفت و آمد م  یکه تاکس ییجا

  مارستان یب  یپشت  اطیبزرگ و بلند را دور زد و در ح  ساختمان

از تخت    یکی  ی. روستادیکهنه و خراب بود، ا  ی که پر از تخت ها 

شده بود، نشست و دستانش را دور بازو   ده یها که با خاک پوش

 حلقه کرد. شیها

حقش   کان،یدر کنار پوالد و ن  دنیحقش بود. خند  یزندگ  نیا

 بود. چه شد که آن ها را از دست داد؟ 

 نبود...  عادالنه

از    شیسه نفره اشان، عادالنه نبود. گلو  ی شدن از خانواده    دور

  ی نی بدنش سنگ  ی و درد متورم شده بود. سرش رو شدت بغض  

 اطرافش نداشت.   طیاز مح یدرک چیکرد و ه یم

و باال تنه اش را همچون    دیاش را در آغوش کش  یزخم  ی ها  زانو

 گهواره، جلو و عقب برد. 
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که مقابلش بود، دوخت   ی خشک شده ا  ی را به باغچه    چشمانش

  ی م   قهیدانست چند دق  یو در سکوت بدنش را حرکت داد. نم

کرد که تلفنش زنگ   یگذشت؛ اما همچنان به همان نقطه نگاه م

 خورد. 

 رونیب   بشینگاهش را از مقابلش گرفت و تلفن را از ج  یسخت  به

 .  دیکش

له کرد و تماس را    شیدندان ها  ری خشک شده اش را ز  ی ها  لب

 .  وصل کرد

 ماهور؟ _

 گذاشت و زمزمه کرد:  شیزانو ی را رو  سرش

 ازت متنفرم... _

تکرار  احسان از جمالت  و   یخسته  داد  تکان  را  ماهور، سرش 

رفت،   یپدرش م  ی مغازه    ی انتها  ی همانطور که به سمت انبار

 گفت: 

 دونم.   یم_
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نکردن به خودش وارد    هیگر  ی که برا   ی از شدت فشار  چشمانش

که    دیکش  یم   غیج  دنیبار  ی کرد، قرمز شده بود و انگار برا   یم

 حد دردناک بود.  نیتا ا

   ؟ی تو بهم دارو داد _

نداشت؛ پس   یترس  فشیکث ی کردن نقشه ها انیکه از ب احسان

 مورد و مسخره بود.  یانکار کردن ب

 بودمش.  خته یر  ی که خورد ییآره، تو غذا_
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 : د یو با بغض پرس  دییاش را به شلوارش سا یشانیپ

 کارو کرد؟  نیا ی هاد_

به وجود هاد  نیا   احسان   یدر خانه    ی بار جا خورد. هنوز هم 

 . شدی داشتند و لو رفتن او، به ضررشان تمام م ازیپوالد ن

 نه.  _

  ده یحالشو. از ترس رنگش پر  دمی...خودم دیگ  یدروغ م  ی دار _

 بود.  
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گوشه    ی ا  یصندل  ی رو   احسان و    ی انبار  ی که  نشست  بود، 

 زد.  ی پوزخند

به پوالد   ی خوا  یمثال م  ؟یبر فرض که حق با تو باشه، بعدش چ_

  ؟ی خبر بد

فهمه که    یم  ی نجوریکنم؟ حداقل ا  یکارو نم  نیا  ی فکر کرد_

 چرخه. یاش م آشغال داره آزادانه تو خونه هی

ادامه    ی ا  رانهی برداشت و با لحن مچ گ   شیزانو  ی را از رو  سرش

 داد: 

مثل تو،    یاحمق  هیدونم که    یگرمه. خوب م   یک یتو پشتت به  _

 پوالد! ی راحت جاسوس بفرسه تو خونه   نقدریتونه ا ینم

 .  د یرانش کوب ی کرد و مشتش را رو ی ا یعصب ی خنده  احسان

و  یخوب زیچ هیکنن؟ تو فقط تو  یاوو، مگه هرزه ها هم فکر م_

  ؟ی اریباهوش رو در م ی آدما  ی . چرا ادادنهیمردا خواب ریاونم ز

ها  مو  در  را  چپش  به   ی دست  همزمان  و  کرد  فرو  روشنش 

 : دیغر ش،یمو ها یشمیکلفت و ابر ی تار ها دنیکش
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که داره بهت خط    ی ا  یتا معلوم بشه اون عوض  گمیبه پوالد م_

 ! ه یک ده،یم

ا  ی بگ  یتون  یم_ اما  ا  نویماهور؛  عکسا  که  برا  نیبدون   ی بار 

 . شهیخودش فرستاده م  ی بلکه برا  شه؛یپوالد فرستاده نم  ی دوستا

بلکه با   ؛یآمد. نه به آرام  نییبود، پا  شیمو ها  انیکه در م  یدست

ها تار  ر  ی کندن  از  رو  نییپا  شانی ها  شهیمو  و  رانش   ی آمد 

 .  نشست

 شدیانگشتان دستش با باد همراه م  انیکنده شده در م  ی ها  تار

رفت. آن تار ها همچون قلب ماهور    یم  گرید  ی سو به سو  کیو از  

او نگاه    یجیاش جدا شده بود و از باال به مردن تدر  نهیکه از س

 کرد، در هوا مانده بودند.   یم

 ؟ی کرد... کاریتو...چ...چ_
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که از   ی شده بود، خنجر  ی ماهور عصب  ی ها  دیکه با تهد   احسان

کرد    زیت  نه یاز جنس حسد و ک  یجنس کلمات بودند را با سنگ
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تا آن را در روح ماهور فرو کند و او را در همان حالت زنده و  

 افسرده اش، بکشد. 

متن جالب! توش گفتم که    هیفرستادم، با    مانی ا  ی عکسا رو برا _

ام،   یروان  کمیچون    دی. گفتم من شامیبا هم رابطه داشت  یاز بچگ

  ی چون اونم تو بچگ  ه؛ یاما ماهور هم روان  اد؛یاز بچه ها خوشم ب 

که بهش تجاوز   زنهیتوهم م  شهی بود. گفتم هم  یروابط راض  نیاز ا

بار کس اما هر  برا  یکردم؛   شه یقدم م   شی رابطه هامون پ  ی که 

با هم بود  ی بار  نی ه. گفتم آخراون پ   میکه  .  شهیمال چند هفته 

اطم برا  نان یبهش  که خودت  بود  نیا  ی دادم  مشتاق    ؛ ی رابطه 

با   فر  هیوگرنه  و  نگهبانا  اد،یداد  م  یخونه    ی تمام  رو   یپوالد 

رابطه   نیا  ی اونجا تا نجاتت بدن؛ اما چون خودتم برا   ی کشوند

گرفت  ،ی بود  اقمشت خون  جلو   ی خفه  سکس    کانین  ی و  باهام 

 حرفام بودن.  ی سند محکم برا هی. عکسا هم که ی کرد

دانست    ی نشاند. م  ش یلب ها  ی رو   یق یماهور، لبخند عم  سکوت

 که از شدت بهت، خشک شده است.  

بچگ  نویآها...ا_ تو  اگر  که  گفتم  مال  ی برا  یهم  شدن    ی دست 

نبود بگ  یتونست  یم  ،ی مشتاق  مامانت  هم  ؛یبه  الل   شهیاما 
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م  یوقت چون    ؛ی شد م   یانگشتت  حال  گفتم  ی کرد  یکردم،   .

و    م یبزن  بیپول به ج  کمینقشه بوده تا    هیرابطه ماهور و پوالد  

کردم پوالد    واهش. ازش خمیبر  رانیبا هم از ا  میدار  میاآلنم تصم

بود    نده یماه آ  ی هم که برا  طی. عکس دو تا بل رو ازمون دور کنه

 رو براش فرستادم.

 و با خنده ادامه داد:  دیکش  یقیعم  نفس

کرد؛ چون   ی باهاش باز  شدیکه م  ی بود  یکس  نیبهتر  شهیتو هم_

 ؛ یشیآزار م  یمورچه الل و ب   هیخانواده ات، مثل    یبه خاطر راحت

 .  یکفشام له بش ریاگر ز یحت

ماهور توجه نکرد.    ی لحظه هم به سکوت نگران کننده    کی  یحت

 کرد.   یزد و روحش را پاره پاره م  یپشت سر هم زخم م

باهات    دیشا_ ا  اریشانس  به پوالد نشون   مانیباشه و  عکسا رو 

 ی پوالد خط م  یاز زندگ  شهیهم  ی نده؛ اما مطمئن باش که برا

  دم ی بهت قول م  ،یبه پوالد بگ   ی هاد  ی درباره    ی زی. اگر چی خور

آشغال هم براش   کهیت  هیاز    ی حت  براش بفرسم که  ییزایچ  هی

 ! ورماه میا ی با هم کنار ب  ایپس ب ؛یکمتر بش

[۱۶.۰5.۲۱ ۰۲:۰۹ ] 
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حس شده بود. قفسه    ی را قطع نکرد. دست چپش کامال ب  تلفن

تخت سقوط   ی کرد. تلفن از رو   یحرکت م نیاش سنگ نهیس ی 

کرد؛ اما   جادیدر آن سکوت مطلق ا  یگوش خراش  ی کرد و صدا

 پلک هم نزد.   یماهور حت

. مگر نه پوالد حساس و متعصب  دیکش   یبود؛ اما خجالت م  بیعج

جا به جا    یبرهنه اش به راحت  ی عکس ها  دیفهم   ی بود؟ اگر م

گفت؟ قرار بود    ی به پوالد م  مانیا  یعنیکرد؟    ی شود، چه م  یم

ب  یروز ها  نیآخر ننگ و  را در  کند؟   یزندگ  یی آبرو  یعمرش 

 یکند. آخر چه کس  یمادرش چه؟ مطمئن بود که او را لعنت م 

  ی م تیاست، حما مودهیرا پ یهرزگ ی که تمام راه ها ی از فرزند

 کند؟  

 .  دیتنش کش ی و دستش را رو دیخند

  یدهد. لبخند مجنون   یتعفن م   ی کرد تمام بدنش بو  یم  حس

کردند را با باز   یهم در مشتش پرواز مکه هنوز    ییزد و مو ها

در   ی با دلبر  بایو ز  ییطال  ی کردن انگشتانش رها نمود. تار ها 

 برسند.   نی تا به زم دند یرقص  یهوا م
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خشک شده بود. پوست سرش از   شیمو ها  ی ماهور رو  چشمان

ت درد  با صدا  د؛یکش  یم   ریشدت  ماهور  به    یآرام  ی اما  شروع 

 کرد. دنیخند

 از او متنفر شده بود.   مانیاش نابود شده بود. مطمئنا ا یزندگ

 .  دیگرد نی اش بلند تر شد و دست چپش سنگ خنده

کس را نداشت. مادرش از او دلخور بود. پوالد    چیه  گرید  اکنون

هم    اریدر کنارش نبود. مه  کانی کرد. ن  ی حس رفتار م  یسرد و ب

 کرد.    یرفتار م ن ی سر سنگ یکم

مخروبه   وارید  ی که رو   یکالغ  ی ش در صدابلند  ی خنده ها  ی صدا

 کنارش نشسته بود، گم شد.   ی 

 گریماه د کینمانده است. کمتر از  یباق ی ادیدانست زمان ز یم

خودمان را  تولدش  جشن  که  بود  گفته  پوالد  بود.  و   یتولدش 

پزند و    یم  کی بر پا خواهند کرد. گفته بود خودشان ک  نیریش

کنند. البته قرار بود ماهور گوشت    یدرست م   دهیشام را هم کوب

 بکشد. خی ها را به س

[۱۶.۰5.۲۱ ۰۲:۰۹ ] 
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 ایدانست که تا زمان تولدش زنده است    ینم  ی چه؟ حت  اکنون

 نه؟! 

 .  د یهم خند باز

 یمدر    یحس یکه کم کم از ب  یاش و انگشتان  نه یخس س  خس

 داشتند.   غام یپ کیآمدند، 

تا قبل از تولدش،    د یبود. شا  کی نزد  ،ی استراحت و خواب ابد  زمان

 .  شد یراحت م شهیهم ی برا

ب   یرا بفهمد، زندگ  زیکه پوالد قرار بود همه چ  اکنون   ی چقدر 

 . شدیم  یمعن

  ی روح و جسم خودش را م  تیماهور خوش حال بود. وضع  البته

و آشکار شدن آن    ی دانست که بعد از لو دادن هاد  یشناخت و م

ز  ن، یدروغ  انتیخ م  ی اد یزمان  در  عز  انیرا   ینم  زانشینفرت 

کرد. کم کم    یخودش حس م  یکیگذراند. حضور خدا را در نزد

 .  دیرس یفرا م ایدن نیبا ا یزمان مالقات با او و خداحافظ
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حرکت داد و از جا برخاست. جنازه    یدست چپش را کم  انگشتان

برداشت و بعد از روشن کردنش،    نیزم  ی اش را از رو   یگوش  ی 

 خارج شد.  مارستانیآرام از ب ی با قدم ها

اش به    یو در مخاطبان گوش  ستادیا  ی تلفن عموم  کیمقابل    در

با د  کیدنبال   بهمن، گوش   دنیفرد مناسب گشت.  تلفن    ینام 

 را گرفت.  را برداشت و شماره اش  یعموم

 . دیچیبهمن در گوشش پ  ی نگذشت که صدا ی زیچ

 الو؟  _

  ش یگذاشت و صدا  یگوش  ی دهانه    ی رو  یچپش را به سخت  دست

 فرستاد تا او را نشناسد.   رونیبه سمت ب  شیگلو ی را از انتها

کنه که جاسوسه. مراقب    یاونجا کار م  ی نگهبان به اسم هاد  هی_

در ارتباطه. نپرس   یبا ک   نیپارسا باش! ازش حرف بکش بب   ی آقا

تو   ستیکه گفتم رو انجام بده. جون رئ  ی هستم و فقط کار  یک

 خطره.

 اخطارش، تلفن را قطع کرد.   انیبعد از پا و
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ا  حاال  از    ی همه عذاب راحت کند، م  نی که قرار بود خودش را 

 محافظت از عشقش انجام دهد. ی اش را برا فهیتوانست وظ

 راحت بود...  الشیخ حاال 

[۱۷.۰5.۲۱ ۰۹:۰۰ ] 
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  یدقت م  ی هاد  ی زد و به رفتار ها  یقدم م  اطیحرص در ح  با

مرد    نیدر کفش ا  یگیدانست که ر  یکرد. از همان اول هم م 

صدا ماش  ی است.  رس   نیبوق  گوشش  به  آن    د یپوالد  از  بعد  و 

 شدند.   ادهیپ  نی از ماش کانیرکسانا به همراه ن 

 به آن ها کرد و به سمت پوالد رفت.  یسالم

سقف   ی را رو  ش ینمود و دست ها  کیرا از پنجره به او نزد  سرش

 گذاشت.  نی ماش

 آقا؟  _

شد و    رهیکه قصد داشت به شرکت بازگردد، به بهمن خ  پوالد

 گفت: 

 بله؟ _
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 بهتون بگم.   ی زیچ  هیخواستم  یم_

 بگو زود، عجله دارم. _

اما تلفن همراه پوالد   د؛یبگو  ی ز یکرد و خواست چ  ی مکث  بهمن

تماس را   ل،ینام سه  دنیاش را برداشت و با د  یزنگ خورد. گوش

 برقرار کرد. 

 بله؟ _

  گه یهستم. پدرش م  یآوا سعادت  ی پوالد من االن کنار خانواده  _

  ون یمل  ۱۰۰تا    ی. حتشهینم  یجوره راض   چینداره. ه  تیقصد شکا

 به دختر ما تجاوز نکرده.  ی کس گهی رفتم؛ اما م شی هم پ

رو  پوالد را  مشتش  خشم  کوب   ی با  چدیفرمان  از  ماهور   ی زی. 

 ی برا  کانی. ن دی رس  یبود و حالش هم رو به راه به نظر نم  دهیترس

م بهانه  و خودش هم در حد جنون   یبودن گنجشکش  گرفت 

م در  بود.  تقشه   نیا  انیدلتنگ  افتادن  عقب  تنها  بازار،  آشفته 

 را کم داشت.   شیها

 . امیآدرسش رو بفرس تا خودم ب_

 فرسم.   یباشه، االن م_
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 به بهمن انداخت.   ی را قطع کرد و نگاه تلفن

 محسن کجاست؟ _

 رفت.  اسری. با د یخاله سودابه فرستادتشون خر_

[۱۷.۰5.۲۱ ۰۹:۰۱ ] 
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چرخاند. ممکن بود با    اطیو نگاهش را در ح  دی کش  یپوف  پوالد

مفنگ  مردک  م  یآن  اما خوب  شود؛  آن   یبحثشان  که  دانست 

کتک خوردن ندارد؛ پس قصد داشت با بردن   یی توانا  ریکفتار پ

محسن و بهمن او را بترساند؛ اما از شانس بدش، محسن از خانه 

 بود.   رفته  رونیب

که    ی بلند  ی داد، با صدا  یم   ینگهبان  اطیکه در ح  ی هاد  دنید  با

 زد:  ادیبه گوشش برسد، فر

 .  نجایا ایب ؟ی هاد_

پ  تی با عصبان   بهمن پوالد  تا  باز کرد  را  و خودش    ادهیدر  شود 

 .  ندی پشت فرمان بنش

  د؟یبه اون دار کاریآقا چ_
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 محسن با خودمون ببرم.   ی خوام اونو جا یم_

  م؟یتنها بر شهیم_

 گشت.    رهیشد و با شک به بهمن خ  ر یعقب جا گ  یدر صندل  پوالد

 چته؟ _

 ...یکیامروز _

قطع شد. با چشمانش پوالد را به سکوت   ی هاد  دن یبا رس  حرفش

 وا داشت تا بعداً با هم صحبت کنند.  

کند و بعد سرش را    یخواست، آن ها را همراه  ی از هاد   پوالد

 بهمن تکان داد. بعدا با او صحبت خواهد کرد.  نانیاطم ی برا

 کرد و گفت:  زیبا خواندن آدرس، چشمانش را ر بهمن

  ه؟یک ی خونه _

بهمن، ناخودآگاه مسائل مهم را در مقابل    ی ار هاهم با رفت  پوالد

به چشمانش نگاه   نهیکرد؛ پس همانطور که از آ  ی نم انیب ی هاد

 کرد، پاسخ داد: یم

 .  می کن ی بعدا صحبت م_
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ا  قه ی دق  4۰  بایتقر به کوچه  تا  بودند  با خانه ها  ی در راه    ی که 

 .  دندی پر شده بود، رس  یو کلنگ یمیقد

که در آدرس نوشته شده    یکردن در سبز رنگ  دای پ  ی به جا  بهمن

 و به سمتش رفت.  دیکوچه د ی را در انتها لی سه  نیبود، ماش 

پارک کنند و بعد از    نجایرا ا  نی ماش   دیمتوجه شدند که با  تازه

مخروبه با   ی قرار داشت، به خانه ا  شانیکه جلو  یتنگ  ی کوچه  

 سبز رنگ برسند.   ی در زنگ زده 

به سمت در رفت و با کف دست به طور  جلو تر از آن ها    پوالد

 .  د یآن کوب ی رو یمتوال

 یرنگ ی سورمه ا یکه چادر رنگ یدر توسط زن ه، یاز چند ثان بعد

 . دیبه سر داشت، باز گرد

که   ییرنگش با مو ها  ییبه رنگ سبز بود و ابروان طال  چشمانش

  ی داشت و نشان م   یافتاده بود، همخوان  رونیاش ب  ی روسر   ریاز ز

ا که  تأث  ی عیطب  ییبایز  نیداد  تحت  و  مواد   ریبوده  و  رنگ 

 نبوده است.    ییایمیش

چهره اش   شد،یم   دهیچشم راستش د  ریکه ز  یبزرگ   ی کبود  البته

 را مظلوم و دلخراش کرده بود.  
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 ؟ یسعادت ی منزل آقا_
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پوالد   ی   رهیو چشمانش را از نگاه خ  دیاش را جلو کش  ی روسر  زن

 .  دیدزد

   د؟یکار داشت یبله، با ک_

 داخل؟  امیب  شهیصحبت دارم، م کمیبا شوهرتون _

با چشمان  یمکث  زن بعد  به نظر م  یکرد و  نم دار    د، یرس  یکه 

 : دیپرس

 که داخله؟     دیهست ییشما همراه همون آقا_

کردن    ی نوز هم در حال سعه  ل یمتوجه منظورش شد. سه   پوالد

 نمودن آن خانواده بود.   یراض ی برا

 بله.  _

در کنار   ی و از جلو  دیچشمانش کش   ی چادرش را رو  ی   گوشه

 رفت.  
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ها کامال    واریپشت سر پوالد وارد خانه شدند. د   ،ی و هاد  بهمن

 نداشت.   یاستقامت چیخراب شده بود و ه

حت  ی ا  یکاش  چیه  اطیح  کف نداشت.  س  یوجود  هم    مانیبا 

در   یگل رز قرمز رنگ ی بوته  اطیح ی پوشانده نشده بود. گوشه 

ن   یبه چشم م   ن یخاک کف زم  یی از در دستشو  یمیخورد که 

 کنارش را پوشانده بود.  

 نا به سامان بود.  اریاشان بس یزندگ  وضع

خارج کرد و    ش یرا از پاها  شیدر هم کفش ها  یبا اخم ها  پوالد

 شد.   د،ی رس  یمتر به نظر م ۶۰که به زحمت  ی خانه اوارد  

به    ی کنار مرد  ی متأسف و عصب   یبا حالت  لیسه و  بود  نشسته 

 کرد.  ی آمدن پوالد نگاه م شیپ

مقابلش    ریگرفت و به مرد پ  لینگاهش را از چشمان سه  پوالد

 شد.   رهیخ

از قسمت ها    ی شده بود؛ اما در بعض   د یسف  بایتقر  لش یو سب   شیر

رنگ    ی کبود و قهوه ا  ش یخورد. لب ها  ی هم به چشم م  ی اهیس

به    ،ی از شدت الغر  شیچشمانش گود افتاده و گونه ها  ریبود. ز

 کرده بود.  ی شرویسمت داخل دهانش پ
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  انیزرد رنگش هم نما  ی شروع به حرف زدن کرد، دندان ها  یوقت

 شد.  

   د؟یهست یک گهیباز چه خبره؟ شما د_

 کند.    داینشستن پ  ی برا   یینگاهش را در سالن چرخاند تا جا  پوالد

  ی رنگ  یمشک  ی در کنارش قرار داشت که درش با پارچه    یاتاق

م بود. حدس  ب  یبسته شده  اتاق   نیدر هم  چاره یزد آن دختر 

روپ به  رو  است.  شده  مردک   ی نهان  سمت  به  و  نشست  اتاق 

 لم داده بود، نشست.   ی رخت خواب کهنه ا ی که رو ی معتاد

 اومدم باهات حرف بزنم.  _

هاد  بهمن ح  ی و  وارد    اطیدر  مناسب  زمان  در  تا  بودند  مانده 

 شد و گفت:  رهی خ ل یبه سه ی شوند. مرد با قلدر

بشه؟ اصال تو چرا تو مسائل   یکه چ   ی کرد  یقشون کش  یرفت_

   ؟یکن  یمن دخالت م یناموس 
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حرف   زانشیکه انگار چشمان گر  یبه سمت زن   ی نگاه  م ین  پوالد

مرد   ی نسبتا بلند  ی گفتن داشتند، انداخت و با صدا  ی برا  ییها

 را مخاطب خود قرار داد.

کثافت_ دراز  ی اون  دست  تو  دختر  به  اول  ی که  بارش   نیکرده، 

 هم داره.  گهید ی پرونده   هینبوده. 

   ؟یخب به تو چه؟ مفتش_

 داد.  هی تک واریزد و به د  ی پوزخند پوالد

 مواد؟  ای ی ریگ ی پول م ده؟یبهت م یچ_

 :دیو غر دیبه سمت زنش چرخ  یبا بدخلق رضا

 .  اریبرام ب ییچا وانیل هیپاشو _

 و به سمت آشپزخانه رفت.  با سرعت از جا برخاست   زن

به    رضا را  بعد سرش  و  کرد  نگاه  هما، همسرش،  به دور شدن 

 سمت پوالد چرخاند.  

 ی با خودش حل کن. من حوصله    ،ی دار  یدشمن  یاگر با کس_

 ها رو ندارم.   ی مسخره باز نیا
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چند    تیو مردونگ  رتیغ  متیخواد بدونم ق   یدلم م   گه،ینه د_

 بوده؟! 

عصبان  کی  در آنقدر  ل   یلحظه  که  را    ی وانیشد  بود  کنارش  که 

 زد:  ادیبرداشت و همزمان با پرتاب کردنش به سمت پوالد، فر

 ... یعوض ی حرومزاده _
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  دنیو از جا برخاست؛ اما با شن   دیسرش را به موقع کنار کش  پوالد

رفتن به سمت رضا را فراموش کرد    ،ی دخترانه ا  ی ها  غیج  ی صدا

 .  ستادیو با بهت ا

 نیزم  ی پر شده بود را رو  ی چا  ی که با استکان ها  ی ا  ین یس  هما

  دهیکه درش با پارچه پوش  یانداخت و با دو به سمت همان اتاق

 شده بود، رفت.  

که پوالد به سمت اتاق برود، از جا برخاست و با    نیقبل از ا  رضا

 از خانه هل داد.  رونیرا به سمت ب  لیسه ،ی بلند ی عربده 
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به    نمتونیبب   نجا یا  گهیبار د  هی .  رونیمن ب  ی از خونه    دیگمش_

 زنم.   یزنگ م  سیپل

کنار رفته، نگاهش    ی پارچه    انینکرد و از م   یباز هم توجه  پوالد

ا بچه  به دختر  مدوخت    ی را  مادرش  آغوش  در  و   دیلرز  یکه 

 کرد.   یتشنج م

دهانش روان شده بود و انگشتانش با    ی از گوشه    ی دیسف  کف

 زد.  یوار، لباس مادرش را چنگ م کیستریه یحالت

ا  با اما ضربه  رفت؛  به سمتش  به سرش    ی سرعت  از پشت  که 

 برود.  جی اصابت کرد، باعث شد سرش گ

به تو چه که سر    رون؟یمن گمشو ب  ی گم از خونه    یمگه نم_

 من؟ ی تو خونه  یکش یم

با کف    ش،یمو ها  انیدر م  یگرم  عیتوجه به حرکت ما  یب  پوالد

 ادیخوردنش، فر  نیو همزمان با زم  دیرضا کوب  ی   نهی دست به س

 زد:

 ...  ر یتخم سگو بگ نیا ا یبهمن؟ ب_
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مشت قدرتمند بهمن قفل    انی که دستان رضا در م  د ینکش  یطول

  ی محکم  ی ضربه    ،یفحاش  ی شد و با هر بار باز شدن دهانش برا

 شد.   دهیبه دهانش کوب 

دهانش  دنیبه سمت کودک رفت و با د عیسر یبا قدم ها پوالد

م بسته  داشت  م  یکه  در  را  دستش  ها  انیشد، کف   ی دندان 

خودش   ی کودک گذاشت تا در هنگام تشنج به زبان و دندان ها

 نرساند.    یبیآس

و به چشمان آوا، دختر ده   دیکوب  یبه سر خودش م  هیبا گر  هما

که به سمت باال حرکت کرده و    ی کرد. چشمان  یساله اش نگاه م 

 اش پنهان شده بودند.  ییباال  ی آن ها در پشت پلک ها یاهیس

[۱۹.۰5.۲۱ ۱۰:۲۰ ] 
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 مقابل زن زانو زد و با هشدار گفت:   لیسه

با  دهیفا  یخودزن_ شو  مارستانیب  مشیببر  دینداره،  بلند   .

 خانم...زود باش!  

 فرو داد و با سرعت از جا برخاست.   یآب دهانش را به سخت هما
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  ن یی پا  شیشانه ها  ی از رو  شیها  یخودزن  انیکه در م   ی چادر

با   بود را  با گر  یچادر مشک  کی افتاده  به    هیرنگ عوض کرد و 

 ده یاطرافش از خواب پر  ی صدا ها  دنیماهه اش که با شن   5نوزاد  

 بود، نگاه کرد.  

 کنم؟   کاریبچه امو چ نیا_

ا  لیسه گوشه    نیبا  به  نگاهش  زن  کش  ی حرف  شد.    دهیاتاق 

زدن بود؛ پس به سمتش رفت    غیکردن و ج  هیدر حال گر  ی نوزاد

 .  دیو او را در آغوش کش

 من مراقبش هستم.  _

آوا  پوالد راستش  دست  کش  ۱۰  ی با  آغوش  در  را  و    دیساله 

 زد:  ادیهمانطور که همچنان دست چپش در دهان او بود، فر

 راه بنداز.   نویماش ی هاد_

 رفت.   یبعد با سرعت به سمت خروج و

باعث  جسم که  بود  سبک  آنقدر  شد.    کودک  پوالد    کیبغض 

 باشد؟   لویچند ک دیساله با ۱۰کودک 
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 ی   قهینگران پوالد بود. خون از پشت سرش به راه افتاده و    بهمن

 رنگش را سرخ کرده بود.   دیسف  راهنیپ

   م؟ی کن کاریچ نیآقا با ا_

 پاسخ داد: ی خشدار ی صدا با

انبار شرکت تا    دشیدنبالت. فعال ببر  ادیزنگ بزن محسن تا ب _

 .  نهی نب ی . حواستون باشه کسامیمن ب 

 بعد از خانه خارج شد.   و

نگاه م   در کرد. حالش    یتمام طول راه، هما به جسم فرزندش 

دست پوالد قفل شده    ی رو  شیبهتر شده بود؛ اما دندان ها  یکم

  ی چشمانش سر جا  ی اهیو گوشت و پوستش را کبود کرده بود. س 

حرکت   یبدنش همچنان خشک شده و بخودش بازگشته بود؛ اما  

 بود.  

 . ستادندیدرمانگاه ا نیمقابل اول در

م  پوالد ها  راهرو  فر  دیدو  یدر  با  م  ادیو  کمک  پرستاران   ی از 

 خواست.  
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  ده یپوالد هم فهم  ی. حت دیطول نکش  ی ادیز  قیاشان دقا  نهیمعا

آوا  که  گذاشته    یشوک عصب  کیساله    ۱۰  ی بود  را پشت سر 

 است.  

  ک یدارو، از اتاق خارج شدند. هما همچون    قیها بعد از تزر  دکتر

  سش یو صورت خ  دی رس  ی روح به نظر م  یو ب  دهیجنازه رنگ پر

 . دیمال یرا به دستان کوچک آوا م

 . هینجوریساله که ا کی_

[۱۹.۰5.۲۱ ۲۲:۰۸ ] 
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ضربه گذاشت    ی جا  ی کرد. دستش را رو  یبه شدت درد م  سرش

 به جلو برداشت.    یو با درد، قدم

 بود؟   یشروعش از ک_

 خون آلود پوالد نگاه نمود.   ی   قهیسرش را بلند کرد و به  هما

 که بهش تجاوز شد.    ی از همون روز_

سرش برداشت و به انگشتان سرخ شده اش   ی را از رو   دستش

 نگاه کرد.  
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   د؟یکن  تیشکا دیخوا  یچرا نم_

دستش را به سمت پوالد بلند کرد و همانطور که    یبا نگران  هما

 کرد، جلو رفت.   یچادرش پاک م ی را با گوشه  شیاشک ها

 .  ادیسرت داره خون م ؟ی دکتر الزم ندار_

 کنارش بود، نشست.    که   ی ا  یتخت خال   ی زد و رو  ی لبخند  پوالد

 . دم ی. بعدا به دکتر نشونش مستین  یمهم زیچ_

ا  جان به  را  کرد،    یبود. هر چه فکر م  ونیمرد مد  نیفرزندش 

  ی علت نم  نیو به هم  شدیماجرا نم  نیربط پوالد به ا  ی متوجه  

 توانست به او اعتماد کند.  

 براتون مهمه؟ نقدریتجاوز به آوا، ا  ی چرا مسئله _

از   یکیکرد. چرا؟ چون ماهورش هم    یدر پاسخ دادن مکث  پوالد

 بود.   یآن روان ی ها  یقربان

بچگ _ از  کرده.  تجاوز  همسرم  م   یبه  آزار  اما    یبهش  رسونده؛ 

 نداره.   ی کرد. نشونه ا تی نبوده که بشه باهاش شکا ی طور

 انداخت و ادامه داد: نییتأسف سرش را پا با
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انجام شدن    یمن م_ تجاوز، فرق   کی نشدن    ایدونم که کامل 

  نه؛ یب  یم  بینداره. در هر دو حالت روح طرف مقابل آس یچندان

 .  ده یانجام نم یکس ی برا  ی کار نه،ی نشونه نب هیاما قانون تا 

 زن، نگاه کرد.   ی را باال گرفت و به چشمان کبود شده  سرش

  مارستان یکنه. چند روز تو ب  یدختر شما فرق م   ی اما مسئله  _

رو    شی کنم و مدارک پزشک  ی ر یگ یتونم پ  ی بوده. من م  ی بستر

 کنم.  دایپ

 همسرت اآلن خوبه؟_
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کودکان   پوالد همچون  کرد.  م   یبغض  باز  دادن  جواب  از    ی که 

 مانند.  

 رفته بود.   زشی...گنجشک عزهمسرش

 ترکم کرده.  _

 زد.  یلبخند تلخ ش،یها هیگر انیدر م هما

  ؟یینجایپس چرا ا_



~ 1555 ~ 
 

گذشت؛ اما    یبر خدا...تنها چند ساعت از آشنا شدن با هما م   پناه 

  ی به درد دل کردن با کس  ازیاش، ن   ی بار در زندگ  نیاول  ی پوالد برا

 را حس کرده بود.  

 از غرور بود، اشک در چشمانش حلقه زد.   یکه کوه ی مرد

  بیجسم و روحش آس  ی...از همون بچگضهیآخه ماهور من مر_

 . دهید

 : دی مردانه پرس  یشد و با بغض رهیچشمان هما خ به

جنازه    هیمون مثل    ییتو به من بگو! اگر عاشقم نبود، بعد از جدا _

 شد؟   یم

 و از جا برخاست.   دیکش شیمو ها ی را رو دستش

 .  نم یب  یچشماش رو م ی اما من بغض تو نه؛یب   یکس نم چیه_

 و گفت: دیخودش کوب ی  قهی انگشت اشاره به شق با

. هر نم ی تونم حال بدش رو بب  ی کنه من نم  یاون احمق فکر م_

که   یونیچقدرم صورتش رو خونسرد نگه داره، من گنجشک گر

زندان اش  چهره  م  یپشت  حس  رو  صدا  یشده   ه یگر  ی کنم. 

 هااش... 
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 قلب خودش را لمس کرد و با حرص گفت:  ی رو

 شنوم، نه با گوشام...  یم نجایرو با اهاش  هیگر ی صدا_

حال،    نیو در ع  بایمرد ز  کیدلش آتش گرفت. چقدر عشق    هما

 بود.   زیغم انگ 

 چرا رفت؟  یدون ینم_

کرد بر خودش مسلط شود. از    ی و سع  د یکش  یق ی نفس عم  پوالد

ب  هیگر آخر  زار یکردن  بود،   ی بار  نیبود.  روان شده  اشکش  که 

با عل به مالقاتش    ی نم  دیکه فهم  ی . همان روزشدیم  یمربوط 

برا قلب  ی تواند  نوبت،  از  بدست    وندیپ  ی برا  یگنجشکش خارج 

 . اوردیب
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 ش یپلک ها  انی از م  شیخارج شدن اشک ها  ی هم اجازه    اکنون

 آرام، پاسخ داد: ییرا نداد و با صدا

به هم. به احتمال    ختهیاعصابش رو ر  یکیاما مطمئنم    دونم؛ ینم_

 که به آوا هم تجاوز کرده.   هیکار همون اد،یز
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اشتباه بزرگ    کیاحسان    دنی را کنار گذاشت. بخش  دیترد  هما

 بود.  

 اسمش احسانه، درسته؟ _

 زد و گفت:  ی لبخند پوالد

 !  یکن ی کنم قراره همکار یحس م_

 و در همان حال، پاسخ داد: دیبه سمت دخترش چرخ هما

همه  _ خونه   ی من  از  رضا  اگر  دادم.  دست  از  رو  ام  خانواده 

هم ندارم.    لی . پول وکمیموندن ندار  ی برا  ییکنه، جا  رونمونیب

برا م  ی احسان  مواد مخدر جور  برا  ی رضا    ی راض  نیهم  ی کنه؛ 

 .. وضع.  نیکنه. با ا تیشکا شهینم

 به سمت پوالد بازگشت و ادامه داد: ی جد یصورت با

   اد؟یاز دستم بر م ی چه کار_

  ؟یکنار شوهرت بمون ی خوا یم_

 ی که برا  یبمونه؟ کس  ی معتاد مفنگ  هیخواد کنار    یدلش م   یک_

مواد، حاضره ناموسش رو هم اجاره بده؟! تن هر دو تا دخترم پر  

 گذره.   یماهه ام هم نم 5دختر از  یکتکه. حت ی از جا
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ماندن    ی برا  ییبود، اگر به آن ها جا  یواقع  ریو غ  ی آرمان  یلیخ

ا  چی داد؟ خب معلوم است که ه   یم انجام نم  نیکس   یکار را 

 وجود دارد.  نجایاصل در ا کیدهد؛ اما 

دستشو  یکس  پوالد در  که  زندگ  یعموم  ییبود  اش    یبانوان، 

که در اوج حقارت و ضعف گردن برافراشته   ی شروع شده بود. مرد

 اش را در دست گرفته بود.   یو افسار زندگ

کرد؛ اما   یبدست آوردن پول، طمع م  ی بود که برا  ی مرد   پوالد

 نداشت.   ییهم ابا شیاز خرج کردن پول ها

   ؟یازش جدا بش ی حاضر بود ،یواسه موندن داشت  ییجا هیاگر _

 شد.   رهیت به پوالد خبا به هما

با حرف قشنگه؛ اما موقع عمل کردن   یکجا بمونم آخه؟ همه چ_

 رسه...  یکه م

  ت ی زندگ   یتون  ی م  ی نجوری. ادمیشغل بهت م  هی خونه و    هیمن  _

  ؟یرو جمع کن

 شد.   رهیبا شک به او خ هما

  ؟ی کارو بکن نیا دیچرا با ؟یمجان_
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که احسان رو بکشونم    ی. تو قراره بهم کمک کنست ین  یمجان_

 دار.  ی چوبه  ی باال 

د_ ماه  چند  گرفت  ی شد  مونیپش  گهی اگر  ازمون  رو  خونه    ، یو 

  ؟یچ

 زنم به نام آوا...    یسندش رو م_

 هما نشست.   ی لب ها ی نرم و آرام رو  لبخند،

   ؟یهمسرت چ_

 داد.  هی پشت سرش تک  واریزد و به د ی هم لبخند  پوالد

 اون مال منه... _

 و گفت:    دیکش رونیشلوارش ب بیاش را از ج یبعد گوش و

از خونه اتون الزم    ی زیدوستمه. چ  شیات، پ  گهید  ی اون بچه  _

 . یرو جمع کن  لتیمونم تا تو وسا یآوا م ش یمن پ ؟ی ندار

و شناسنامه هامون    ییخوام. مدارک شناسا  یم  ل یوسا  ی سر  هی_

 رو هم الزم دارم. 

 کنم که برسونتت.   یهماهنگ م ی باشه. با هاد_
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خ  زن پوالد  عم  رهیبه چشمان  با  و  ممکن،    نیتر  قیشد  لحن 

 زمزمه کرد: 

 ممنونم. _

 منم ممنونم. _
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وقت،   ریته و تا دبه فروشگاه بازگش  یهمان شلوار پاره و خون  با

 کار کرده بود.  

حس شده بود؛    ی چپش هم ب  ی زد و شانه    یبدنش نبض م  تمام

 چسباند.   یبار آن را به سرش م کی قهیچون هر چند دق

  د ی اش شد  یعصب  کیبود، ت  دهیاحسان را شن  ی حرف ها   یوقت  از

 تر شده بود.   یتر و طوالن

در آن کوچه    یبه خانه بازگشت. وقت  یکارش با تاکس  انیاز پا  بعد

خنده   ی کرد که صدا  یفکر م ییزد، به روز ها ی بزرگ قدم م ی 

ب  شیها ها  ن یدر  م  ی درخت  به سمت    دی چ یپ  یسرو کوچه  و 

 گشت.   یخودش باز م
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 . ستادیاز حرکت ا شیپوالد پاها ی خانه  ی جلو

 .  د یرس یحرف زدن چند نفر، به طور همزمان به گوش م ی صدا

 شد.   رهیو به باز شدن در خ دی کنار کش یکمرا  خودش

کرد؛ اما آن باند    یبود و با رکسانا صحبت م  ستادهیکنار در ا   پوالد

 کرد؟   یرنگش چه م یمشک ی مو ها ی رنگ رو د یسف

هم وارد کردن    شیشش ها  یرا فراموش کرد. حت  دنیتپ   قلبش

 ژنیهوا به بدن را فراموش کردند. سلول ها از شدت کمبود اکس

اما ماهور تمام حواسش به آن باند لعنت شده    دند؛یکش  یم  غیج

هاد نکند  بود؟  پوالدش چه شده  آورده    ییبال  ی بود.  به سرش 

 باشد؟  

نشست. سرش را به   نیزم  ی رو  عانهیو ماهور مط  دیلرز  شیها  پا

شدن   یبه جار  یداد و توجه  هی بلند قامت تکدرخت سرو    ی تنه  

 نشان نداد.   رشیدر لباس ز یگرم عیما

م  حالش نظر  به  حتد یرس  یخوب  ا  ی.  ها   ی رو  ی بوسه   ی مو 

تا    دی بوس  یآن باند را م  ی رو  دیرکسانا نشانده بود؛ اما ماهور با

 .  ردیآرام بگ
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 ده یتا د دیآمد. خودش را کنار کش رونیخانه ب اطیاز ح ینی ماش

که کنار درخت    ی جسم مچاله شده ا  ی متوجه    مانینشود؛ اما ا

 در خودش جمع شده بود، گشت.  

از ماش  قلبش بود که  با صدا  رونیب   نیاز سنگ شده   یرفت و 

کس  ی بلند به  زد  روح  یخنجر  فشار  شدت  از  جسمش    ،یکه 

 واکنش نشان داده بود؟ 

بهتر براش   ی جا  هی.  ست یهما مناسب ن  ی خونه برا  نیپوالد؟ ا_ 

 . ر یبگ
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پشت درختان، به در    ی خبر از گنجشک زخم خورده    یب  پوالد

 داد و گفت:  هیتک

پ_ براش  خونه  هم  دایتا  ا  یم  نجای کنم،  از  بعد   نیمونه.  به 

 بشه.   تیاذ گهیذارم د یبا منه، نم  تشیمسئول
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زد. جواب پوالد را دوست داشت. جمع شدن   ی شخندین  مان یا

بود که    یفی کث  ی جسم ماهور را هم دوست داشت. ماهور هرزه  

 رفت.   یم رونیپوالد ب یاز زندگ دیبا

کردند و رفتند. پوالد هم در خانه را   یخداحافظ  مانیو ا  رکسانا

مه ماهرخ،  نزد  و  تا    ار یبست  بودند  نشسته  سالن  در  که  آسا  و 

 شوند، رفت.   ایحالش را جو

پوالد را با سر شکسته    یآمده بودند؛ اما وقت  کانین  دنید  ی برا

هما و فرزندانش هم شدند، در آن جا ماندند.    ی و متوجه    دندید

  ده یهما، او را در آغوش کش  یزندگ  ی قصه    دنیماهرخ بعد از فهم 

ساله بغض کرده بود   ۱۰آن کودک    ی برا  اریکرده بود. مه   هیو گر

 بود.  دهیاو بخش بهاش را  یو آسا هم عروسک بارب

  ی که در آغوش پوالد دلبر  ی کرده ا  ز یکس جان دادن آن عز  چیه

 .  دیکرد را ند یم

 دانست!   ینشسته بود؟ نم نیزم ی رو  قهیچند دق تا

ا  مگر ا  نی خودش  پس  بود؟  نکرده  تمام  را  درد   نیرابطه 

 چه بود؟   د،یچیپ  ی اش م نهیکه در س ی ریگنفس 
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ستارگان جست و   انیرا رو به آسمان گرفت. خدا را در م  سرش

 کرد.   یجو م

 ...ایخدا_

داد و    یرا خراش م  شینشده بود، گلو  لیتبد  هیکه به گر  یبغض

 : د یرا به سمت آسمان برد و نال بست. دستش  یراه تنفسش را م 

 خسته ام... _

 که بستر درختان بود را در مشتش فشرد و لب زد: یخاک

 تونم... ینم گهید_

اش همچون صاعقه تمام بدن خودش را لرزاند. انگار روح    خنده

نزد در  را  م  یکی مرگ  حس  مو  یخودش  که  تنش    ی ها  کرد 

 بودند.   ستادهیراست ا نینچنیا

 منو ببر...  ایب_
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که با هر کلمه از    ی زده بود. بخار  خیزمستان    ی در سرما  بدنش

 کرد.  ی را با چشمانش دنبال م شدی دهانش خارج م 



~ 1565 ~ 
 

صبر کنم؛ اما من    دیبا  گهید  کمیدونم    یکم مونده، مگه نه؟ م_

 تحمل ندارم.   گهید

  جادیا  ی بد  ی و صدا  شدیم  دهیهم کوب  ی با شدت رو  شیها  دندان

 کرد.   یم

  ن یبودم، با وجود تحمل ا  فیضع  نقدریکه ا  یمن  ست؟ین   بیعج_

   ؟یکن یم ی باهام باز  ی همه درد بازم سر پا موندم؟ دار

کرد؛ اما چاره چه بود؟    ینم  ی اری  ش یبغض از جا برخاست. پاها  با

 خدا هم پاسخش را نداده بود.  یحت

 کردن با منو دوست دارن. آخه... ی همه باز_

 و ادامه داد:  دیهم خند باز

 احمقم.  یلیآخه من خ_

گر  ی رو  ی ا  قطره که  او  افتاد.  ا  هیصورتش  پس  بود؛    نینکرده 

 از کجا آمده بود؟   یسیخ

 در چشم راستش افتاد.   ی بعد ی را باال گرفت و قطره  سرش

 چشمامو ببندم؟  ی خوا یم_

 جمع شد.  یرا بست و لبخندش به آرام چشمانش
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 رو دوست ندارم.   نجایدنبالم؟ من ا ی ایاگر چشمامو ببندم، م_

  ش ی کردند. لب ها  دنیشروع به بار  ی شتریباران با سرعت ب  قطرات

 قدم برداشتن نداشت.   ی برا یقدرت شیکبود شد؛ اما پا ها

  پوالد کشانده بود؛ اما   ی در خانه    ی خودش را تا جلو   ی سخت  به

 .   دیمایمانده تا خانه اشان را هم بپ یتوانست چند قدم باق ینم

آرام و کوتاه به سمت    ی داد و با قدم ها  هیتک  واریبه د  دستش

پا کرد.  حرکت  برا  ی جلو  جسمش  و  شد  سست    یراستش 

 سقوط کرد.   نی زم ی بار در امشب، رو ن یچندم

کرد. باز هم    ی م  ی لجباز  شیاش گرفته بود؛ اما با اشک ها  هیگر

 ی سرش را رو  یاما نتوانست. با درماندگ  زد؛یکرد از جا برخ  یسع

گذاشت. پوالد اکنون سر درد داشت؟ آن هما    شیها  شیزانو ها

تا   دیبوس   یزد، سرش را م  یدرباره اش حرف م   مانیکه ا  ینام

 پوالد هم با بستن چشمانش آرام شود؟ 

مرد؛ اما ناگهان در باز   یداد و م  یدر افکار خودش جان م  شتدا

 شانه اش نشست.   ی رو  ی شد و دست مردانه ا

 ماهور؟ _
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 شهیهم  ی شد. صدا  رهیترس سرش را بلند کرد و به بهمن خ  با

 آرام شده بود.   یقلدر و محکمش از شدت نگران

 شده؟ یچ_
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که هنوز هم بغض دار به نظر   یی دهانش را فرو داد و با صدا  آب

 پاسخ داد:  د،ی رس یم

 خورده.   چیپام پ_

اش   یشانیپ  یبرآمده    ی به صورت سرخ شده و رگ ها  بهمن

 زانو زد.  شیشد و رو به رو رهیخ

  ؟یبلند ش   یتون یم_

که    ی. با صورتزد یتوانست از جا بر خ  ی حس نداشت. نم  شیپاها

به بهمن    د،یرس  یهمچون کودکان به نظر م  تیاز شدت مظلوم

 شد.   رهیخ

 نه. _
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  ن یا  دنیدانست چرا؛ اما قلبش با د  یکرد. نم  ی دیاخم شد  بهمن

خندان و    شهی آن ماهور هم  دنیشده بود. د  نی حال ماهور غمگ

 ل باور بود.  قاب  ریغ شیحال برا نیمهربان در ا

 پوالده، صداش کنم؟   ی مامانت خونه _

 خواست ماهرخ را نگران کند.   یانداخت. نم نییرا پا سرش

 ! شهینه، نگران م_

 و دستش را دور کمر ماهور حلقه کرد.    دیکش  یق ینفس عم  بهمن

که ناخودآگاه مراقب   دیرس  یو شکننده به نظر م  فیضع  آنقدر

 کمرش بود.  ی مهره ها ی فشار انگشتانش بر رو

 ؟ ی دار دیکل_

 .  دیکش  رونیاز آن ب  ی دیفرو کرد و دسته کل  بشیرا در ج  دستش

 آره. _

که از    ی دیمحتاط به سمت خانه اش برد و با کل  ی را با قدم ها  او

 ماهور گرفته بود، در را باز کرد. 

مبل   کی   ی د و بعد که او را روکر  یرا تا داخل خانه همراه  او

 و گفت:  ستادینشاند، مقابلش ا



~ 1569 ~ 
 

 حالت خوبه؟_

 بود؟ نه...  خوب

 بود.   ده ی را بهمن هم فهم نیاصال خوب نبود و ا حالش

 به پوالد زنگ بزنم؟  ی خوا یم_

کرد و با لحن   سیرا با زبان خ  شیکبود شده از سرما  ی ها  لب

 گفت:  ی خواهشمند

 خواهش کنم؟  هی شهیم_

 تکان داد و منتظر حرفش ماند.    د ییتأ  ی سرش را به نشانه    بهمن

 آره. _

م_ ممکنه،  برات  چ  یتون  یاگر  امشب،  مورد  کس  ی زیدر   یبه 

   ؟ینگ

  زانش یاز جانب عز  دیداشت و آن کمک هم با  ازی به کمک ن   ماهور

ملتمسش بهمن را مجبور به قبول    افتاد؛ اما لحن آرام و   ی اتفاق م

 نمود.  کردن

 راحت باشه.   التیخ_



~ 1570 ~ 
 

 ازت ممنونم!   یلیخ_

  ی سالن م   یزد و همانطور که به سمت خروج  ی مردانه ا  لبخند

 رفت، گفت: 

 نکردم.  ی کار_

 نجاتش بود!  ی مرد امشب فرشته    نیشد. ا  رهیبه رفتنش خ  ماهور
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بهمن، گوش  بعد رفتن  از ج  ی از  را  م دیکش  رونیب   بش یاش    ی . 

 ی وارد زندگ  یکه به تازگ   یآن هما نام  ی اما اگر درباره    د؛یترس

 . ردیتوانست آرام بگ  ینم د،یفهم یمردش شده بود نم

اش گذاشت و با تمام    ی گوش  ن یاسکر  ی لرزانش را رو  ی ها  لب

 .    دیوجود عکس سه نفره اشان را بوس 

و دلش را به درد    دیچیبوسه اش در سکوت مطلق خانه پ  ی صدا

 آورد.  

محکم و پر   ی پوالد بوسه ها  دند،یخواب  یها که در اتاق م  شب

و صدا رو  ییسر  اعضا  ی را  م  ی تک تک  آنقدر    ی بدنش  نشاند. 
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شد که    یپخش م  بایحرکت لب ها و زبان در آن اتاق ز  ی صدا

را  ش یخاست و لب ها یکرد. از جا بر م ی ماهور را هم مشتاق م

رنگش    یو مشک  زیت  شیکرد. ته ر  یپوالد غنچه م  ی گونه    ی رو

 .  شدیحس نم ی داد؛ اما درد  یلب ها و چانه اش را خراش م

حس    رشیداغ و لغزنده را در لباس ز  عیهم حرکت همان ما  باز

 کرد. چشمانش را بست و به خودش لعنت فرستاد.  

دادن به رکسانا بگذرد.    امیپ  ریبلند شود؛ اما نتوانست از خ  خواست

 کرد.    یاش حرکت م یگوش ی رو ی زده اش با کند خیانگشتان 

 بپرسم اما...  نویدونم حق ندارم ا ی م ه؟یهما ک یدون یتو م_

را  نتوانست ادامه دهد. چشمانش  را  پ  جمله اش  و  را    امیبست 

 ارسال نمود.  

شده است؛ پس بعد از چند    سیخ  یکرد شلوارش کم  ی م  حس

شد.    رهیآن نشسته بود، خ  ی که رو  یاز جا برخاست. به مبل  قهیدق

 . شد ینم دهی پارچه اش د ی از خون رو   ی اثر

[۲۲.۰5.۲۱ ۰۳:4۷ ] 

 5۹۹_پارت#



~ 1572 ~ 
 

رفت و شلوارش    ییحال به سمت دستشو  یسست و ب  ی قدم ها  با

 .  د یکش ن ییپا ش،ی ران ها ی را تا رو

 زرد رنگش سرخ شده بود.  ریز لباس

را تجربه کرده   یز یخون ر  نیتا کنون تنها چند مرتبه ا  یکودک  از

  چیدختران بود؛ اما ه  ی   انه یماه  ی به عادت ها  ه یشب  ی زیبود. چ

که از بدنش    ین در اتفاق افتادنش وجود نداشت. مقدار خو  ینظم

در    ی اد یاما درد ز  د؛یگرد  یبه چند قطره محدود م  شدیخارج م

 کرد. یم جادیشکمش ا ریکمر و ز

در سطل    ریز  لباس را  ها  آن  و  کرد  خارج  تنش  از  را  شلوار  و 

 . ختیآشغال ر

  ی زشت   ی کرده و منظره    ی شرویپ  شیران ها  ی تا کشاله ها   خون

 کرده بود.   جادی را ا

خارج   ییرنگ را شست و بعد از دستشو  رهیو ت  ظیآب، خون غل  با

 شد تا به حمام برود. 

اعالن تلفن همراهش باعث شد، بدن لختش را فراموش    ی صدا

 کند و با سرعت به سمت آن برود. 
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 از رکسانا ارسال شده بود.  امیپ کی

تو و پوالد تموم شده؛ پس    ی نده ماهور، رابطه    امیبه من پ  گهید_

بزن   یلیدل  یدیجد  ی. پوالد حق داره زندگمینداره با هم حرف 

 خودش درست کنه؛ پس مزاحمش نشو!  ی برا

  ی حس شده بود. مث کس   ی ب  گریدر دستش خشک نشد. د  تلفن

ز بدنش  ب  ریکه  متعدد شالق  ه   یضربات  باشد،    چیحس شده 

 کرد.  یدر قلب و مغزش حس نم  ی درد

 د. رکسانا را هم از دست داده بو یحت

اش را تکرار کرد و به سمت حمام رفت. آب سرد را  یعصب کیت

 .  ستاد یآن ا ریز شرتیباز کرد و با ت

از سرما    استخوان از دست داده    خیها  به  اما ماهور  بودند؛  زده 

 کرد.   یفکر م شیها

 ی دفتر خال  دیکه با  نیشد. ا  یفکر در ذهنش مرور م   کی  فقط

بعد    د ی. شاسدیپسرش بنو  ی برا  ی ادگاریکند تا چند خط    دایپ  ی ا

خائن   کی از خواندن مراحل کشته شدن ماهور، از او به عنوان  

 کرد! ینم ادی
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  ده یماهرخ به خانه بازگشت، ماهور در رختخوابش دراز کش  یوقت

 بود.  

 رد و بدل شد.   انشانیم یآرام سالم

  ه یتولدش بود؛ اما شب  گریروز د  ۷کرد.    یاه مبه بردارش نگ  اریمه

 کرد.   یمرده ها رفتار م 

  ی خواب آلود را در تختش خواباند و به سمت قوط  ی آسا  ماهرخ

 ی ماهور رفت. پوالد از آن ها خواسته بود که درباره    ی قرص ها

  ی هما با ماهور صحبت نکنند؛ چرا که ممکن است قضاوت اشتباه

 انجام دهد.  

دانه عدس گذاشته بود تا با جا به جا شدن    کی   ،یدر قوط  ی رو

ها  ای قرص  ماهور  بفهمد  آن،  است    شینشدن  خورده  نه.    ایرا 

  ی مانده بود و نشان م  یدر قوط  ی رو  یحرکت  چیعدس بدون ه

 . داد، ماهور قرصش را نخورده است

 را با آب پر کرد و با قرص به سمت ماهور برد.   وانیل کیاخم  با
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 ماهور؟ _

و ماهرخ را   دی رس  یروح تر به نظر م   یاز هر شب ب  چشمانش

 کرد.  ینگران م

 جانم؟_

 قرصتو بخور!  _

 از جا برخاست و قرص را در دهانش گذاشت.    ،یمخالفت   چیه  بدون

 .  دینوش ی آب را هم گرفت و جرعه ا وانیل

 ممنونم مامان!  _

  ؟ی شام برات گذاشته بودم، خورد_

 تو فروشگاه خورده بودم.  _

  دند، یرس   یبه نظر م  ب یروز ها عج  نیکه ا  یبه چشمان  دیترد  با

 شد.   رهیخ

 ؟ یمطمئن_

 آره._

 رم بخوابم.   یپس من م_
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 !  ر یشب بخ_

 !. ری شب تو هم بخ_

لپش    ی دور شدن ماهرخ نگاه کرد و بعد قرص را از گوشه    به

 آورد.  رونیب

کرد؛ اما هنوز  یاز موادش حل شده بود و دهانش را تلخ م یکم

 هم سالم بود.  

که کنارش بود، پنهان کرد و دوباره   یخاک گلدان  ر یرا در ز  آن

 .دیدراز کش

هم    ی رو  اریاخت  یاز درون خورد شده بود که چشمانش ب   آنقدر

  ز یکه همه چ  ی روز  دیفرو رفت. به ام   یقیافتاد و به خواب عم

 کرد!  یم یتمام شود، زندگ 
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ماهور،   ی پسر عمه    شدیصورتش را با اب شست. باورش نم  رکسانا

کوچک و افسرده   ی آوا  ی باشد. دلش برا  فیحد پست و کث  نیتا ا

 آتش گرفته بود. 
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 زد.  ی پوالد، لبخند ی حرف ها  ی ادآوری با

کند    یاز چشم همه به رکسانا گفته بود که ماهور را رها نم  دور

گرداند. البته قول گرفته بود که    یو باالخره او را نزد خود باز م

 نگذارد و سکوت کند.   انیدر م یموضوع را با کس نیا

در هم   ی با اخم ها  مانیآمد، ا  رونیب  یبهداشت   س یاز سرو  یوقت

 کرد.   یو رو م ر یاش را ز یگوش

 آخه؟   ی دار کاریمن چ یبا گوش _

 زیم  ی را رو   یخودش و ماهور را پاک کرد و گوش  ی ها  امیپ  مانیا

 گذاشت.  

پ_ به  با دورب  یم  م،یشونیناخنم خورد  چک کنم    نشی خواستم 

 نه.   ایشده  ی زیچ نمی بب

 شد.   رهیاش خ یشانی جلو رفت و به پ دیبا ترد رکسانا

 نشده که.   ی زیچ_

 درد داشت.  یول_

 .  دیاش را بوس  یشانیزد و پ ی لبخند

 آخه؟!  یچقدر تو سوسول _
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  یرکسانا حلقه کرد و او را رو  فی و ظر   ک یرا دور کمر بار  دستش

 نشاند.   شیپا ها

 رمت لطفاً؟  بخو شهیامشب! م  ی شد یچه داف_

حلقه   مانیکرد و دستش را دور گردن ا  ی بلند  ی خنده    رکسانا

 نمود. 

 .  شهیگوشت تلخم، دهنت تلخ م _

 سرش را در گردنش فرو کرد و لب زد: مانیا

 !  یتر از عسل نیریش_

 و گفت:   دیعقب کش  یشد. سرش را کم  یطانیبار ش  نیا  لبخندش

 امشب اوضاع قرمزه!  _

به رکسانا نگاه    ی دی شد و با نا ام  یخال  مانیلحظه باد ا  کی  در

 کرد. 

 نکن آشور!  یشوخ_

 گم.   یبه خدا راست م _

 .  دیکش ی کاناپه گذاشت و پوف بلند یپشت ی را رو  سرش
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 به حالمون!  ی دیپاشو گمشو بخواب، ر_

باسنش را با    مان، یا  ی حالت درمانده    دنیسرخوش از د  رکسانا

حرکت داد و بعد از جا    مانیا  ی پا ها  ی رو  ی زیآم  کیحالت تحر

 برخاست.  

شلوارش پنهان شده بود، خنده را   ریکه ز ینسبتا بزرگ یبرآمدگ

 کرد.   شی مهمان لب ها

 حالش بده.   نجایا یک یکه  نیمثل ا_

خارج کرد و به سمتش   شیاش را از پا  ییدمپا  ضیبا غ  مان یا

 انداخت. 

 نکردم.  سیشو تا دهنتو سروبرو گم_

  ی تکان داد و با قدم ها  تیی انگشت شستش را به سمت پا  رکسانا

 موزون به سمت تختشان رفت.  

تا اون مار نکبت بخوابه،    ن یبش  کم ی. تو هم  میبخواب  م یما که رفت_

 !  زمیتو تخت. شب خوش عز ایبعد ب 

لب    ریز  یهم خنده اش گرفته بود، فحش زشت  یکه کم  مانیا

 شد.  رهیزمزمه کرد و به رفتنش خ
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 بود!  طانیش دختر شر و نیا عاشق

[۲۲.۰5.۲۱ ۰۹:۳۳ ] 
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فروشگاه    س یپژمرده، تلفن را قطع کرد. آنقدر به رئ   ی چهره ا  با

  دی. شاخورد  یالتماس کرده بود که حالش از خودش به هم م 

بود؛ اما امروز    ادیماه ز  کی  ی برا  شیها  یحق با او بود و مرخص

 توانست مادرش را تنها بگذارد.  ینم

شدن    داریب  ی اپن خانه گذاشت. هنوز برا   ی خرما را رو  ی   جعبه

با  ی اعضا انجام   شیکار ها  دیخانواده اش زود بود؛ اما ماهور  را 

 داد.  یم

هسته    دنیکش  رونیبا بغض شروع به ب   را شست و   ش یها  دست

 خرما ها کرد.  ی 

نان   انیخرما بود و آنقدر با اشتها آن را در م  ی عاشق حلوا  پدرش

خوردنش مشتاق    ی خورد که همه را برا  یو م  د یچیپ  یلواش م

  ره یکرد. شانه اش را به سمت سرس کشاند و به ساعت خ  یم

ماهرخ هم از خواب    صبح بود و کم کم   ی   قهی دق  ۳۰و    ۸شد.  
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هم در خانه مانده بودند تا به پدرشان    اریشد. آسا و مه  یم  داریب

 سر بزنند. 

سف   ی مقدار ماه  دیآرد  در  و  دارچختیر  تابهیبرداشت   ن، ی. 

کرد و آن ها را تفت   بیگرم را هم با آن ترک  ی ها  هیو ادو  لیزنجب

 داد.  

و    اهیس  ی ها در تمام خانه پخش شد و روز ها  هیآرد و ادو  ی بو

 کرد.  ی ادآور یکه با مرگ پدرش شروع شده بود را  یتلخ

م  هیگر  دلش م  یکردن  اما  ها  یخواست؛  اشک  که   ییدانست 

به پا خواهند کرد؛ پس    لیپشت سد چشمانش جمع شده اند، س 

به مواد   ی به سخت بغضش را کنترل کرد و بعد خرما ها را هم 

 اضافه نمود.   تابهیدرون ماه

نزد  ماهرخ ماهور  به  پشت  ها  کیاز  بازو  و    ش یشد.  آنقدر الغر 

شد اشک در چشمانش حلقه بزند.    ی شده بود که باعث م  فیضع

و قهر کردن با ماهور، او را مجبور به   یداشت با کم محل  یسع

 . شد یحاصل نم ی ا جهیمشکلش کند؛ اما نت ی حرف زدن درباره 

 ماهور؟_
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  ن یریکه مثل قبل ش   ی . لبخنددیلبخند به سمت مادرش چرخ  با

 نبود. 

 جانم؟ _

 سر کار.  ی فکر کردم رفت_

[۲۲.۰5.۲۱ ۱۰:44 ] 
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 هم به کارش ادامه داد و گفت:  باز

 سالگرد فوت بابا ست، کجا برم؟  _

 که کمکت کنم؟  ی چرا صدام نکرد _

 نبود.  ی ادیکار ز_

دستگگ  ریز با  و  کرد  خاموش  را  زم  تابهیماه   ره،یاز  کف   نیرا 

 گذاشت. 

خنک شود و بعد با    یصبر کرد تا مواد درونش کم  قه یدق  چند

 کردن خرما و آرد ها کرد.  بیدستکش شروع به ترک
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با کاغذ مشک   یو دسته گل  ینیریش  ی به جعبه ها  ماهرخ   ی که 

قدر    نیهم  شهی شده بود، نگاه کرد و لبخند زد. هم  نیرنگ تزئ

 بود.   قیو دق ریپذ ت یمسئول

 اش رو من انجام بدم؟  هیبق ی خوا یم_

  ی بزرگ  سیآورد و در د  یدر م  رهیحلوا را به شکل دا  ی ها  تکه

 .  دیچ یم

م_ انجام  ب دم ینه خودم  رو  ها  بچه  تا صبحونه    دی کن  داری. شما 

 بخورن. 

   ؟یتو چ_

 من خوردم. _

 را تکان داد و از آشپزخانه خارج شد.   سرش

تمام حلوا ها را گرد و گلوله کرد و بعد با کنجد آن ها را   ماهور

 نمود.   نیتزئ

پاسخ داد و بعد از خوردن   اریآسا و مه  ی گفتن ها  ر یصبح بخ  به

 صبحانه اشان، آژانس گرفت.  
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کرد. او   یمدت سکوت کرده بود و به پدرش فکر م  نیتمام ا  در

  ی خانواده اشان را به ماهور امانت داده بود و ماهور هم امروز م 

  ی خواست آن ها را به صاحبش باز گرداند. همه اشان آنقدر قو

 کنند.    یزندگ ییشده بودند که بتوانند به تنها

شده    دهیپوش  دیکه با سنگ سف   ی قبر  ی گالب را رو   ی   شهیش

 .  ختیسنگ قبر ر ی و بعد گل ها را پر پر کرد و رو  ختیبود، ر

  ار یسامان و سام  یخاله مهربانش هم آمده بودند. حت  ی   خانواده

 یهم خودشان را رسانده بودند؛ اما ماهور به جز سالم و احوالپرس

نزده    یحرف  چی ورودشان با آن ها کرد، ه  ی که لحظه    ی مختصر

 بود.

[۲۳.۰5.۲۱ ۰۲:۱۶ ] 
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از قبل، جدا شدن ماهور و پوالد را به آن ها اطالع داده    ماهرخ

 او را آزار ندهند.   شان،یبود تا با سوال ها 

  ی ن یریدر حال خواندن فاتحه و قرآن بودند، ماهور ش  ه یبق  یوقت

ها و حلوا ها را پخش کرد و بعد کنار آرامگاه پدرش نشست. به  

 کرد. اش نگاه  یدست مشک کی ی در لباس ها اریقد بلند مه 
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 بزرگ شده، مگه نه؟   اریبابا؟ مه_

 سنگ سرد تکان داد.   ی را نوازش وار رو  دستش

ندارن. حال همه اشون خوبه.    ی هم مشکل  یاز لحاظ مال  گهید_

 هات رو به خودت بسپارم.    یخوام امانت  یم

اش قرار داشتند و مشغول حرف   ی چند متر  ی در فاصله    همه

 زدن بودند.  

احسان سکوت کردم؛   ی ها  ی بچه که بودم در برابر دست دراز_

آزار و    نیتمام ا بم،یغر بیکردم به خاطر بدن عج یچون فکر م

. بزرگ تر که شدم، تونستم از خودم دورش کنم؛  ه یعیطب  تایاذ

 دفعه...  نیاما ا

 ی شتانش شروع به بازانگ  انیبرگ گل برداشت و آن را در م  کی

 دادن کرد.  

خوبه؟ مهمون   ،ی که هست  ییبد باختم. اونجا  ی لیدفعه خ  نیا_

   ؟ی خوا ینم

و    کی تار  ی نگاه را هم به سمت آن جا  نیجا برخاست و آخر  از

 که جسم پدرش را در بر داشت، انداخت.   یتنگ
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ن_ تنگ  ا  یم   کمیمن    ست؟یجات  تحمل  اما  ترس،   نیترسم؛ 

 همه درده. منتظرم باش بابا!   نیکردن با ا یراحت تر از زندگ

شد و به سمتش رفت. در تمام   اری شدن سام  کینزد  ی   متوجه

 نگاهش را حس کرده بود.  ین یمدت، سنگ  نیا

 تو؟  یخوب_

 . ستادیرا تکان داد و کنارش ا سرش

 خوبن؟  ییو دا ییزندا د؟یخوبم، شما چطور_

 .  یستیب نهمه خوبن؛ اما تو خو_

 زد و شانه اش را باال انداخت.  لبخند

 ! ی کن  یاشتباه م_

اما    ام؛یتند خو به نظر ب  دیشا  م؟ی فردا با هم حرف بزن  ی ای  یم_

 باشم.  یخوب ی تونم شنونده   یم

[۲۳.۰5.۲۱ ۰۲:۱۷ ] 
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و دلگرم کننده بود که ماهور را از رد کردن    یمیآنقدر صم   لحنش

 باز داشت.  

 !  یخوام بدون  ینم_

 قضاوتت نکنم.   دمی قول م ،یخوام حرف بزن ی من فقط م_

 .  شهی...نظرت راجع بهم عوض میکن  یم_

 .شهینم_

 .  شهیدونم که م یخودم م_

خودش   دستش سمت  به  را  او  و  انداخت  ماهور  گردن  دور  را 

غم    ی شده بود. حت  ش ی. متوجه لرزش نا محسوس لب هادیکش

که در چشمانش خانه کرده بود را هم با چشمان خودش   یبزرگ

 بود. دهید

   ؟یکن  ینم هیچرا گر_

 دوخته شده بود.  نیبود؛ اما چشمانش به زم  اریآغوش سام در

 کنم.  هیگر دینبا_

   م؟یبا هم حرف بزن  کمی رون؟یب میبر فردا_
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 ندارم.   یمرخص_

اش   یبود؟ انگار تمام انرژ  نیسنگ  نقدریاطراف ماهور ا  ی هوا  چرا

 کرد.  یم یرا خال

 . یکن یکه کار م  یی همونجا امیم_

  ؟یکن  یقضاوتم نم_

 کنم.   ینم_

ب  سیگنجشک خ  کی  همچون آرام    اریپناه در آغوش سام  یو 

 بود؟   دهی در آغوشش نکش یمدت، کس نی گرفت. چرا در ا

 کرد. ماهور چه شده بود؟  ینگاه م شیبا اخم به رو به رو  اریسام

 را به سمت دهان آهو برد.  یاز فرن یقاشق کوچک هما

 !  یمامان ن یدختر قشنگم به به بخوره...آفر_

را    کانین  ی قاشق غذا  یبه هما انداخت و با ناراحت  ینگاه  سودابه

 کرد.  کیبه دهانش نزد

 آخه؟  ی قربونت برم، چرا لج کرد گهیبخور د_

[۲۳.۰5.۲۱ ۰۲:۱۷ ] 
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به   ی را رو  شیدندان ها  کانین هم فشرد و چشمان آبدارش را 

 . پوالد دوخت

 نه...آم نهه... _

 نشست.  کانین ی کنار یصندل ی برخاست و رو شیاز جا  پوالد

 دیاما با  ؛ی خوا  ی دونم ماهور رو م  ی. م کانین  ایباهام کنار ب   کمی_

 !  ییبابا  یصبر کن کمی

 برد.    کانیرا از سودابه گرفت و خودش آن را سمت دهان ن  قاشق

 ... زمیماهور، بخور عز شیبخور تا ببرمت پ _

 انیگر  ی بود. با همان چشم ها  یآرام شدنش کاف  ی ماهور برا  نام

در    شیغذا تا  گرفت  پوالد  به سمت  را  بعد دستش  و  را خورد 

 آغوشش بکشد.  

 بابا...دَدَ... _

گرفت و خطاب به هما که داشت   شیبازو ها  انیرا در م  کانین

 گرفت، گفت:  یآوا لقمه م ی برا
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بگ  میتونست_ نامه  وکالت  شوهرت  دمیریاز  نمونده.    ی کار  گه ی. 

با ب  دیفقط  بستر  ی مارستانیاز  اونجا  آوا  پرونده  ب  ی که    ی وده، 

هست. درخواست   یهمه چ  ریگ یپ  لمی. وکمیاریب  ریرو گ  شیپزشک

 .  دهیطالق هم برات م 

بود. صورتش    یو چشمان مشک  ییخرما  ی با مو ها  ی دختر  آوا

 ی قرمز و برجسته بود. لقمه ا  شی بود. لب ها  دیهمچون برف سف

 زیم  ی که به سمتش گرفته شده بود را پس زد و سرش را رو

 گذاشت.  

 با غم به دخترش نگاه کرد.   هما

 . دمیبچمو ند ی ساله که خنده  کیخدا لعنتش کنه. _

و با اخم به    دی کش  رونیب   شیمو ها  ان یرا از م  کانیدستان ن   پوالد

 آوا نگاه کرد.  

 .  شهیکنم. باالخره حالش خوب م یم دایدکتر خوب پ هیبراش _

 گم.   یازت ممنونم، واقعا م_

 .  فمهیوظ_
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قرار گرفته    لونینا  کیبه پوالد زد و چند کاغذ که در    ی لبخند

 بودند را به سمتش گرفت.  

برد  ی روز_ رو  آوا  خ  مارستان،یب  میکه  از    ی گواه  رینتونستم 

سان  رو گرفتم. رضا و اح  یگواه  نیبگذرم. از دکتر آوا ا   یپزشک

 ازش خبر ندارن. 

[۲۳.۰5.۲۱ ۰۲:۱۷ ] 
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 آورد.  رونی ب لونیزد و برگه ها را از نا ی شخندیبا بهت ن  پوالد

آوا ذکر شده بود، کمک   یکه در آن صدمات جسم  ی ا  یگواه

م  شانیبرا  یبزرگ از  شدیمحسوب  هفته، احسان   کی. در کمتر 

 .  شدیم ل یتشک شیبرا یو دادگاه ریدستگ

 ره.  یم  شیپس کارا زود تر پ_

  شه؟ یم یرضا چ_

 که کارمون با احسان تموم بشه.    یتا وقت میکن  یاونو آزادش نم_

  ؟یبعدش چ_
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تونه   یبخواد، م  یو بعدش هر گورستون   دهیاول تو رو طالق م_

 بره.  

  کان ین  ی گونه    ی رو   یمحکم  ی بوسه    ش،یحرف ها  انیاز پا  بعد

 نشاند و از جا برخاست تا به شرکت برود.  

 اورد؛ یرا ب   نیرا به سودابه سپرد و بهمن را صدا کرد تا ماش  کانین

که بهمن به چهره اش گرفته بود،    ی و آشفته ا  یاما حالت عصب

 تعجب کند.   یباعث شد کم

  ؟ی شد یختیر نیچرا ا _

اب و قبل از آن که پاسخ پوالد را بدهد، خط دیکش  یقیعم  نفس

 آمد، گفت:  یبه محسن که داشت به سمتشان م

 . ی خواد دنبالش بگرد ینم ،یتخم سگ رفته مرخص_

 کرد.  یاخم متعجب پوالد

   د؟یهست یچه خبره؟ دنبال ک_

و پاسخ    ستادیبه بهمن، مقابل پوالد ا  ه یشب  یهم با حالت  محسن

 داد: 

   د؟یداد ی. شما بهش مرخصم یهست ی دنبال هاد_
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 تکان داد.  دییتأ ی سرش را به نشانه  پوالد

با_ گفت  بزنه   دیآره.  سر  مامانش  به  تا  شهرستان  تا  بره  .گفت 

 شده؟   ی گرده. مگه چ یبر م گهیهفت روز د شیش

 اش را لمس کرد و گفت:  یشانیپ تی با عصبان  بهمن

  یجاسوسه و قصد خوب  ی نفر بهم زنگ زد. گفت هاد  ه ی  روزید_

 .م یباش نداره. گفت مراقب جون شما 

[۲۳.۰5.۲۱ ۰۲:۱۷ ] 

 ۶۰۸_پارت#

 متفکرانه به آن هانگاه کرد.  پوالد

 بود؟    یک یدون ینم_

 زنگ زده بود.  ینه، با تلفن عموم_

 آشنا نبود صداش؟ _

بود؛ چون    رییکنم صداشو تغ  یحس م_   ی عیطب   ریغ  کمیداده 

 بود.  

 :دیبا خشم به بهمن نگاه کرد و غر پوالد



~ 1594 ~ 
 

  ؟یبهم نگفت  روزیچرا د _

  د ی . حاال مطمئند یخواستم بگم، خودتون نذاشت  ی خب من که م_

 گرده؟   یبر م گهیروز د ۶که 

که شک   نیآره. حقوقش رو هنوز ندادم. بعدش که اومد، بدون ا_

 بفهمم چه خبره.   دیاز شهره. با رونیکه ب ی انبار دشیکنه ببر

از    شیب  شیمشکل داشت. نگاه ها  ی از همان ابتدا با هاد  بهمن

 گرفت.   ینظر م ری را ز زیبود. انگار همه چ قیحد دق

 چشم آقا، حواسمونه._

ا  در م  مانیشرکت،  رفتار  ها  یمشکوک  حرف  تمام  از    یکرد. 

بابت دنبال کردن   ی و پوالد اشکال م  ل یسه را  گرفت و آن ها 

 نمود.   یجاوز احسان، سرزنش مت ی پرونده 

با  د،یاز هم جدا شد  یوقت_ باش  دی چرا   ؟ یهنوزم دنبال کاراش 

 اصال از کجا معلوم که به ماهور تجاوز شده باشه؟! 

ها  پوالد به حرف  تا کنون  با شن   ی نم  ت یاهم  شی که    دنیداد، 

بلند کرد    ز یم  ی رو  ی پرونده ها ی آخرش سرش را از رو  ی جمله  



~ 1595 ~ 
 

چهره اش مشخص   ی که خشم و جنون در تمام اعضا  ی و با حالت

 کرد: بود، زمزمه 

  ؟یچ_

ا  ل یسه به  دانست جان   ی نگاه کرد. مگر نم  مانیهم بهت زده 

تهمت بزرگ را در    نیپوالد به ماهور وصل است؟ پس چطور ا

 مقابل چشمانش به او زد؟ 

[۲۳.۰5.۲۱ ۰۲:۱۷ ] 

 ۶۰۹_ارتپ#

به چشمان  مان یا را  شده   ینگاهش  کوچک  خشم  از شدت  که 

داد،   یبودند، دوخت. اگر اکنون آن عکس ها را به پوالد نشان م

  دیگرد  ی خم م  انت یخ  نیبار ا  ریشد؟ مطمئنا کمرش ز  یچه م

 .  شد یو تا آخر عمرش صاف نم

 کامل انجام نشده باشه. در واقع...  دیکه شا نهیمنظورم ا_

شکست؛ اما خودش در   ی بد ی درون دست پوالد با صدا خودکار

ا به  م  مان یسکوت  درباره    ی نگاه  چشمانش  مقابل  در    ی کرد. 

 یکردند؟ چه کس  یکه به گنجشکش شده بود، صحبت م  ی تجاوز 



~ 1596 ~ 
 

داده بود؟ مگر ماهور ارزشش کم بود؟ او   مانیاجازه را به ا  نیا

 ان پوالد بود. جان و جه

 . رونیاول حرف دهنتو مزه کن، بعد تفاله هاشو بفرس ب _

از شدت غ  یاز درون م  مانیا و    رتیسوخت. رگ گردن پوالد 

  شه یهم  ی برا  گریماه د  کی تعصب باد کرده بود، آنوقت ماهور تا  

ا زندگ  یم  رانیاز  با احسان  تا  کند. اصال خوب شد که   ی رفت 

دند. با اعدام شدن احسان، ماهور کر  ی ریگیتجاوز را پ  ی پرونده  

 داد. ی را پس م شیهم تقاص کار ها

  ان یب  ی برا  یدانست زمان مناسب   ی بود؛ اما م  ادینا گفته ز  حرف

 .  ستیکردنش ن 

 نداشتم.   ی منظور بد_

ذارم سر خودت و زنت، حرمت من و ماهور رو هم    یحرمت م_

 نگه دار!  

به همه   ییجدا  نیزد. ا  رونیبعد از جا برخاست و از شرکت ب  و

کرده    یموضوع پوالد را عصب  نیداد و ا  ی نظر دادن م  ی اجازه  

 بود.  



~ 1597 ~ 
 

 نگاه کرد.   مانیبا اخم به ا  لیسه

   ه؟یاآلن عصب ی فهم ینم ؟یکن  یم تشیچرا اذ_

خواست. پوالد تنها   یزدن م  اد یبود. دلش فر  ی هم عصب  مان یا

  شیتوانست دست و پا زدن ها  یبود. نم  ای دن  نی اش در ا  ییدارا 

 .  ندی بب فیکار کث انتیخ کی  ی را برا

 .  د یکوب زیم ی رو یحرص از جا برخاست و مشت محکم با

 !  د یدون ینم یچ ی... شما ه دیدون یآخه شما نم_

 کرد.   یاش را دنبال م یحرکات عصب  تیبا جد  لیسه

  م؟یکه ما ازش خبر ندار  یدون  یم  یمگه تو چ  م؟یدون  ینم  ویچ_

 من... _

[۲۳.۰5.۲۱ ۰۲:۱۷ ] 
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 نگاه کرد.   لیسه   نیزبیو به چشمان ت دیکش  یقیعم  نفس

من مطمئنم ماهور با احسان رابطه داشته. اصال از کجا معلوم  _

 خودش... ی و خواسته  لی با م   دیتجاوز شده باشه؟ شابهش 
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 ؟ ی خور یم  یچه گوه ی دار تهیحال_

ا  یبود. حت   یناگهان   ل یسه   برخاستن  به    ی ضربه  با دستش  که 

 لحظه اتفاق افتاد.   کیزد هم در  مانیا ی  نهیس

. مگه کم باهاش رفت و آمد  یزن  یدر مورد ماهور حرف م  ی دار _

 ! ؟ی رو داد  نیهمه توه ن یا ی که به خودت اجازه  ی کرد

را در مشتش جمع    لیسه  ی   قهیو    دیکش  ی بلند  ی عربده    مانیا

 کرد. 

 ... یی چی...ه یدون  ینم یچیتو ه_

 زد و گفت:  ادیهم متقابالً فر لیسه

 پس بگو تا بدونم.  _

 .  دمی ...من خودم رابطه اشو با احسان ددمیمن خودم د_

 به عقب برداشت.   یشوکه شده، قدم   لیسه

   ؟ی دیکجا د  ؟یگیم یچ_

 . دمیخودم عکساشو د_



~ 1599 ~ 
 

توانست   یرا باور کند؟ چرا نم  مان ی ا  ی توانست حرف ها  ینم  چرا

آدم خائن و    کیو مٔودب را در ذهنش بکشد و  آن ماهور مظلوم  

 کند.   نشیگزیوفا را جا یب

 ! ی کن  یاشتباه م_

  ؟یفهم  یم دم،یخودم د گمیدارم م_

را دنبال    یخاص  ی اش قانون ها  یبود که در زندگ  یآدم  لیسه

نم  ی گاه کس  چیکرد. ه  یم با    ی زیتا چ  نمود و   یرا قضاوت  را 

حرف    دیکرد. شا یصحتش را باور نم  د،ید  یچشمان خودش نم

 نداشت.   یربط  لی موضوع به سه نیدرست بود؛ اما ا  مانیا ی ها

   ؟یچرا به پوالد نگفت_

م  یصندل  کی  ی رو  یدرماندگ  با در  را  سرش  و   انینشست 

 دستانش گرفت.  

ماهور رو    دیکنم. فقط با  ینی بشیتونم عکس العملش رو پ ینم_

 .. پوالد نقشه داشته.  ی ازش دور کنم. ممکنه برا

 !  ی ریبگ  میپوالد تصم ی به جا ی تو حق ندار_

 زد:  ادیفر نگاه کرد و   لیبه سه  یشاک



~ 1600 ~ 
 

ندارحق دارم؛ چون  _ اگر قصد  تو هم  کمک    ی پوالد داداشمه. 

  ؟ی دیفهم ،ی به پوالد بگ ی زی چ دی. نبای دهنتو ببند دیبا  ،یکن

  ی ریکنم؛ اما مراقب باش اشتباه جبران نا پذ  یمن دخالت نم_

 !  ی انجام ند

ا  بعد و  شد  خارج  اتاق  از  اش،  جمله  کردن  تمام  با   مانیاز  را 

 داد.  یانجام م یخودش تنها گذاشت. او داشت اشتباه بزرگ

هم اتفاق افتاده باشد، پوالد حق داشت از آن    ی انتیاگر خ  یحت

 مطلع شود. 

[۲4.۰5.۲۱ ۰۱:45 ] 
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هم در آن جا   ی وارد دفتر سروش شد، در کمال تعجب هاد  یوقت

 حضور داشت.  

 نشست.   ی مبل مقابل هاد ی کرد و رو یکوتاه سالم

  ؟یسر پستت باش دیمگه نبا ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 داد و گفت:   هیاش تک یصندل به

 داشتم.   یخبر مهم_



~ 1601 ~ 
 

   ؟ی چه خبر_

زد   ی بود، پوزخند  ده یرا شن  ی هاد  ی که از قبل حرف ها  سروش

 و گفت: 

 که پوالد دنبالته؟  ی باال آورد ی چه گند_

 چرخاند.   ی سروش و هاد انیکرد و نگاهش را م  یتعجب اخم با

 دنبال من؟  _

 شروع به حرف زدن کرد.  ی بار هاد نیا

خانواده مالقات کنه.    هیاز شهر تا پوالد با    رونی ب   میرفت  روزید_

  ی حرف م  یبود. نتونستم بشنوم در مورد چ   یسعادت  شون یلیفام

شما بود؛ چون اسمتون رو از   ی زنن؛ اما فکر کنم مسئله درباره  

 .  دم یحرف هاشون شن ونیم

که فکرش را   ی ز یبهت زده خاموش ماند. خدا کند آن چ  اناحس

 کرد، درست نباشد.   یم

   ؟ی آدرسش رو دار _

سرش را تکان داد و آدرس خانه را داد. با هر کلمه که از   ی هاد

 .  دیپر یم   شیاز پ شی رنگ احسان ب شد،ی دهانش خارج م 



~ 1602 ~ 
 

ترس  سروش به چشمان درشت شده و صورت    ی   دهیبا تعجب 

 شد.   رهیاحسان خ

    ه؟یک یسعادت_

  شیرا مخاطب حرف ها ی توجه به سوال سروش، باز هم هاد یب

 قرار داد. 

 داشت؟  کاریشد؟ با اون خانواده چ یبعدش چ_

. بهمن هم مرده رو به  مارستانی بچه اشون تشنج کرد، بردنش ب _

 کرد. یزندان ییجا  هیدستور پوالد 

 کجا بردش؟  _

 دونم، به من نگفتن!   ینم_

 زد:  ادیبا حرص فر سروش

  ؟ی چرا الل شد ه؟یک یگم سعادت یدِ م_

 شد و زمزمه کرد:  رهیبا ترس به سروش خ احسان

 برم.  رانیاز ا دیکمکم کن...تو رو خدا بهم کمک کن! من با_

 نه؟   ایچه مرگته  یگ یم_



~ 1603 ~ 
 

لب    ی دیترس و نا ام  تیفرو کرد و با نها  شیرا در مو ها  دستانش

 زد:

 بدبخت شدم! _

[۲4.۰5.۲۱ ۰۲:۲۳ ] 
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بود،   دهیلرزانش را د  ی که با ماهور صحبت کرده و لب ها  روزید  از

نگران برد. آدرس محل کارش را همان    یخوابش نم  ی از شدت 

 برود.   دنشیاز ماهور گرفت تا طبق قرارشان به د روزید

.  به فروشگاه بزرگ مقابلش انداخت  یشد و نگاه   اده یپ   نی ماش  از

کارکنان فروشگاه چرخاند؛ اما    انیوارد شد، نگاهش را در م   یوقت

 .   دیماهور را ند

م  داشت نگاه  را  د  یاطراف  با  که  ر  دنیکرد  که    ینقش  زی پسر 

چند لحظه مکث    د، یچ  ی فروشگاه م  خچالیدوغ را در    ی ها  ی بطر

ماهور شده   ی عاد   ریالغر شدن غ  ی ماهرخ هم متوجه    یعنیکرد.  

مشکل   کیکرد؟ کامال مشخص بود که    ینم  ی بود؟ پس چرا کار 

 .  دیفرسا یبزرگ، از درون روح و جسمش را م
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 ماهور؟ _

بود و   ختهیاش ر  یشانیپ  ی رو  یاش با شلختگ   ییطال  ی ها  مو

به سمتش    یداد. وقت  یحال نشان م  یچهره اش را خسته و ب

 سالم هم نکرد.    یحت د،یچرخ

   ؟ی اومد_

   ام؟یمگه قرار بود ن _

 اش را باال انداخت و زمزمه کرد: شانه

 دونم.   ینم_

و    بایهم ز  ماری حالت پژمرده و ب   نیدر ا  ی به او زد. حت  ی لبخند

 بود.   نیریش

   م؟ی خب، کجا حرف بزن_

 دوغ و نوشابه اشاره کرد و پاسخ داد: ی ها ی بطر به

 خچال؟ یرو بذارم تو  نایتا ا یکن ی صبر م کمی_

 کمکت کنم؟   ی خوا یاره، م_



~ 1605 ~ 
 

دور نمانده بود    اریاشان از چشمان سام  یکه لرزش عصب  ی دستان

  ب ی حلقه کرد و با نظم و ترت  ی تریل   میو ن  کی  ی ها  ی را دور بطر

 مرتب نمود.  خچالیدر 

 کنن.  یدعوام م نن،ینه، اگر بب _

[۲4.۰5.۲۱ ۰۲:۲۳ ] 
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 اخم به سمتش رفت و شروع به کمک کردن نمود.  با

 .  شهیم یچ  ننی زر بزنن تا بب انیتخم دارن ب_

  یزد؛ اما روح زخم  ی م  ی همان ماهور قبل بود، حداقل لبخند  اگر

 داد.  یرا به او نم ی کار  چیه ی و سر خورده اش اجازه 

 ممنونم.  _

از همان جا،    اریزمان برد. سام   قه یچند دق  خچال،یکردن    مرتب

  یکیدر    متش،ینوشابه برداشت و بعد از حساب کردن ق  یدو قوط

 از آن ها را باز کرد و به سمت ماهور گرفت.  

 !  یبزن تا روشن ش _



~ 1606 ~ 
 

روشگاه قرار داشت، نشسته بود و در از ف  رونیکه ب  یمکتین  ی رو

 کرد.      یسکوت به رفت و آمد مردم نگاه م 

   ؟یشیکشه. اگر نخورم، ناراحت نم  ینم لمیم_

 هم کنار ماهور نشست و نوشابه ها را هم کنارش قرار داد.   او

 شده؟!  یچ یگ  ی. حاال بهم م شمیناراحت نم_

شانه اش را به پشت سرش چسباند   ار،ینگاه کردن به سام   بدون

 هم فشرد.  ی را رو شیو لب ها

  ی اش شده بود. با ناراحت یعصب کیت ی متوجه   روز،یاز د اریسام

 ماهور گذاشت و گفت:  ی شانه  ی دستش را رو

 ماهور!  م یحرف بزن میخوا یفقط م _

را مشت کرد. اعتراف  ش یو دست ها دیکنار کش  یرا کم خودش

جام زهر   دنی سخت تر از نوش  شیبرا  فیکث   انتیکردن به آن خ

 بود.  

 کردم.  ی کار  هیمن...من _

 خب؟ _

  ؟یدیپوالد ولم کرد، د_
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حالت    ی را متوجه    اریربط بود و سام   یکامال ب  ی بعد  ی   جمله

نبا  ی مجنون و عصب به رو  نیا  دیماهور کرد.  را    ی م  شیحالش 

 . دیانتخاب نما یکرد جمالتش را به درست یآورد؛ پس سع

 مگه نه؟  ،ی اونو ول کردتو _

[۲4.۰5.۲۱ ۰۳:۲۶ ] 
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 دوخت.   اریو نگاهش را به چشمان سام   دیبغض به سمتش چرخ  با

 به خاطر خودش رفتم.  _

 شانشیحال بد و پر  نیا   دنیو آرام بود. د  یمنطق  شهیهم  ماهور

 کرد.  یرا خورد م اریاعصاب سام

 دوست داره.  یلیاون که خ شد؟یم یچ ی موند یاگر م_

 یی رنگش را در مشتش فشرد و با صدا  یشلوار فرم آب  ی   پارچه

 لب زد: د،یرس  یکه خشدار و شکسته شده به نظر م

 شکست.   یکردم، قلبش م  انتیبهش خ  دیفهم یاگر م_
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کرده بود؟   انتیماهور به پوالد خ  یعنی  انت؟یجا خورد. خ  اریسام

که ماهور   دیرفتار ننما  یکرد تعجبش را پنهان کند و طور  یسع

 کند.   مانیرا از حرف زدن پش

   ؟ی کرد انت ی خ یمطمئن_

 . دمیخودم د   ی احسان عکساشو برام فرستاد. با چشما_

  ؟یگ یاحسان؟ پسر عمه اتو م_

زد، بدن   یکه انزجار در آن موج م یرا تکان داد و با حالت سرش

 خودش را لمس کرد. 

بدنم    ی کرد. دستشو به همه جا  یم  تمیه که بودم، همش اذبچ_

 .  دیمال  یم

 راست شد. احسان به ماهور تجاوز کرده بود؟   اریبه تن سام  مو

   ؟یچرا به بابات نگفت_

 : دیاش را تکرار کرد و نال یعصب کیت

دختر   بم؟یغر  ب یمن عج  یدونست  یهمش به خاطر بدنمه. تو م_

 .  میچه کوفت  ستیمعلوم ن. ستمی ...پسرم نستم ین
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. با توجه به  شدی وارد م  اریها پشت سر هم به جسم سام  شوک

هم نبود.    دیبودنش بع  ناجنس ی خاص ماهور، ب  ی ظاهر و چهره  

کم بود و باورش   ار یشدند بس  ی متولد م  نگونهیکه ا  یتعداد کسان

 از آن استثنٔاها باشد.   یکیماهور هم  شدینم

دق  ینم چند  هاگذشت  یم  قهیدانست  نفس  با  همراه  اما   ی ؛ 

او سفر کرده بود.    ی ایبغض دار ماهور به دن  ی و خاطره ها  نیسنگ 

جوان مظلوم   نیدشنه اش را در قلب ا  یکه از همان کودک  ییایدن

 فرو کرده بود.  ریپذ بیو آس

[۲4.۰5.۲۱ ۰۳:۲۶ ] 

 ۶۱5_پارت#

ممنوعه    ی ها  تجاوز نقاط  کردن  لمس  از  بدنش    ی احسان 

 کرده بود.   فیاش را ضع یاجتماع تینکرده؛ اما شخص  ی شرویپ

ها  انیم  در در   ده یفهم  شیحرف  خورده،  زخم  ماهورِ  که  بود 

فهم است.  گرفته  آرام  پوالد  ام  دهیآغوش  تمام  به   دشیبود  را 

بود که نقشه    دهیرا هم فهم  نیمعشوقه و فرزندش دوخته است. ا

 اش را مختل کرده است.   یاحسان زندگ ی 
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کرد.    فیتعر  اریسام  ی کامل برا  اتیتمام اتفاقات را با جزئ  ماهور

که در   ی سوزان از آن شب ی  نهی و س دیهر چند با تپش قلب شد

کرد؛ اما   یبا احسان رابطه داشته است، صحبت م  کانیحضور ن

ب تر  انیاز  کوچک  نم  نیکردن  هم  حت  ی مسائل    ی گذشت. 

کرد را هم    یترک کردن پوالد مصمم م   ی که او را برا  ی دیتهد

انداختند و    یکه با آن مردش را به زندان م   ییگفته بود. برگه ها

 .  دندیکش یتمام اموالش را باال م

  مان یا  ی ماهرخ هم صحبت کرده بود. درباره    یقهر و دلخور   از

مرگ گرفته   ی گفته و با بردن نام هما، نفسش بو   اریسام  ی هم برا

 .بود

 ختنیخواست؛ اما ماهور از اشک ر  یکردن م  هی دلش گر  ار یسام

اش از شدت فشار باد کرده بود؛    قهی شق  ی کرد. رگ ها  یامتناع م

 کرد.  یکردن خودش را آرام نم هیاما با گر

که در تمام مدت    ی داد. اصال ماهور  یاو انجام م  ی برا  ی کار  دیبا

 هوش بوده است، چگونه با احسان رابطه برقرار نموده است؟   یب

آرام تر به نظر   یکم  ر،یکردن تمام اتفاقات اخ  ان یبعد از ب  ماهور

 .  دی رس یم
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 ماهور؟ _

ها  سردش بازو  دور  را  دستانش  بود.  به    شیشده  و  کرد  حلقه 

 نگاه کرد.   اریچشمان سرخ سام

 بله؟ _

   ؟یکه تو عکسا بود، خودت  یکس  یمطمئن_

 انداخت و زمزمه کرد: نییرا پا سرش

ز_ بدنم  معلومه.  کامال   ریصورتم  ام  چهره  اما  احسانه؛  بدن 

 مشخصه.  

 به من؟ ی از عکسا رو بد یکی یتون یم_

[۲4.۰5.۲۱ ۰۳:۲۷ ] 

 ۶۱۶_پارت#

 کرد و گفت:  یمتعجب اخم

   ؟ی خوا یم یواسه چ_

 خوام چکش کنم.   یممکنه فوتوشاپ باشه. م_
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خنده دار   شیبرا  ار یسام  ی و خسته بود که حرف ها  دینا ام   آنقدر

 . دیرس  یبه نظر م

شدم، لخت    داریاز خواب ب  یگم وقت  ی فوتوشاپ؟ دارم بهت م_

 فوتوشاپ بوده؟  ی گ یبودم، اونوقت تو م

 نداره.   ی امتحانش ضرر_

 . خودهی اما دست و پا زدن ب دم؛ یبهت م_

 .  ست ین  انتیاتفاق خ نیاسم ا_

 شد.   رهیخ شیبغض سکوت کرد و به کفش ها  با

. ازم کنه   یوقت حرفامو باور نم  چی ه  نه، یاگر پوالد عکسا رو بب _

 .  شه یمتنفر م

 شانه اش نشست.   ی رو اریسام  دست

. تو خودت ینداشت  ی ریاگر عکسا فوتوشاپ نباشه، تو تقص  یحت_

 .  ی بود  یقربان

چه؟ پوالد هم حرف   گرانیدانست؛ اما د  یها را م  نیهم ا  خودش

 کرد؟   ی را باور م شیها

 پوالد تموم شدم.  ی کنه. من برا ینم یفرق گهید_
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  ده یفهم  شیحرف ها  انینداشت. در م  شیحرف ها  ی برا  یجواب

علت    نیشکسته است؛ به هم  ی بود که غرور پوالد را به طرز بد

 و با اعتماد به نفس هم ناراحت بود.   ی آن مرد قو  ی برا

زود پوالد رو    نقدر ینباشه. ا  ،یکن   یکه تو فکر م  یاونجور  دیشا_

 قضاوت نکن.  

ها  یجواب حرف  ها  ار یسام  ی به  حرف  و    دیام   ی بو  ش ینداد. 

زندگ  یم  یدلگرم قصد  ماهور  اما  م   یداد؛  نداشت.    ی کردن 

 خواست مهمان پدرش شود. 

 . ی دادممنون که به حرفام گوش _

 .  رمیگ یعکسا رو ازت م امیشب م _

 رم سر کارم.   یباشه. پس من م _

 برو. _

 . نمت یب  یبعدا م_

  ش ینامش پاها  دن یشروع به رفتن کرد؛ اما با شن  اریبه سام   پشت

 . ستادیاز حرکت ا

 ماهور؟ _
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 و گفت:  دیچرخ  اریسمت سام به

 بله؟ _

 مراقب خودت باش! _

فروشگاه رفت. حتما مراقب  زد و باز هم به سمت    ی شور  لبخند

 ..حتما! خودش بود.

[۲5.۰5.۲۱ ۰۹:4۱ ] 

 ۶۱۷_پارت#

ماهور دل و   ی . خنده هاشانی پر شده بود از عکس ها  اتاقشان

روز از    کیاش را در    ی که تمام زندگ  یبرد از مرد دلتنگ  یم  نید

 دست داده بود.  

رساند؛ چرا که    یشب ها را در کنار پوالد به صبح م   نیا  کانین

 کرده بود.  ریو بهانه گ ریماهور او را گوشه گ ی برا  یدلتنگ

اتاق    یتخت برداشت و به سمت خروج  ی بد خلقش را از رو  پسر

برا اما روحش  بود؛  اتاق  همان    ی قدم برداشت. جسمش در آن 

 کرد.  یم ی تاب یکه اول صبح برقرار شده بود، ب یتماس
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  ن ی گفت از ماش  ی نداشت. م  نی بلد بود؛ اما ماش  یرانندگ  ماهور

 . دیآ یخوشش نم متیو گران ق کیآنت ی ها

رنگ   ی اش را هم به همه    ی بود. رنگ سورمه ا  ۲۰۶  ی پژو  عاشق

 . داد یم حیها ترج

بود؛   دهیخر  شی رنگ برا  ی سورمه ا  ۲۰۶  کیدو ماه قبل،    پوالد

اما قصد داشت تا زمان تولد ماهور، آن را به او نشان ندهد. صبح  

 نشان ی ماش  دی تماس گرفته و گفته بود که فردا با  شگاهیصاحب نما

 چون فردا تولد گنجشکش بود.   رند؛ یبگ لیرا تحو

از آن    ی زیو حاال چه چ  اشان داشت  یزندگ  ی برا  یینقشه ها  چه

 مانده بود؟ یهمه حال خوب باق

  ی تاق را باز کرد و به هما که با دخترانش به سمت پله ها ما  در

 رفت، نگاه نمود. 

کردن با    یگفت؛ اما آوا با وجود چند روز زندگ  ریصبح بخ  هما

.  شدیو پشت سر مادرش پنهان م   دیترس  یپوالد، باز هم از او م

اخمو و بدخلق    کانیو خودش را به سمت ن   دیخند  یآهو با ذوق م

 .  د یکش یم

 و گفت:   دیکودکش خند  ی از تقال ها هما
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  ستیاخماش قرار ن  نیکه با ا  کانیآهو؟ ن  ی بر  ی خوا  یکجا م_

 .  کنه  ی باهات باز

خواست. هر چه تالش کرده   یمردانه م   ی   هیگر  کیدلش    پوالد

با ا  دایبود، علت جدا شدن ماهور از خودش را پ  نینکرده بود. 

 ازش داد. زد و با دست آزادش لپ آهو را نو ی وجود لبخند

تو ببخشش که داره   زم،یعز  رهیگ   یماهور رو م  ی بهونه    کانین_

 . اره یدر م ی کله خر باز

[۲5.۰5.۲۱ ۰۹:4۱ ] 

 ۶۱۸_پارت#

همراهش دوباره وارد   یآوردن جا گذاشتن گوش   ادیبعد با به    و

 اتاق شد.  

 رو جا گذاشتم.   میگوش_

اش را کجا گذاشته    یآمد، گوش  ینم  ادشیدر اتاق زد؛ اما    یچرخ

 است.  

تا به   دیبود. به سمتش چرخ  ستادهیهنوز هم به احترامش ا  هما

دوخته شده بود. رد   ییبرود؛ اما نگاهش به جا  نیی که پا  دیاو بگو
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.  دی نگاهش را دنبال کرد و به عکس سه نفره اشان با ماهور رس

 .  ستیزن ن کیمنظور از ماهور   د،یفهم  یآخر چه؟ باالخره که م

  ی سه نفره ا  ی از شدت بهت گرد شده بود. خانواده    چشمانش

گفتن    ی برا  ی اد یز  ی در آن وجود نداشت، حرف ها  یزن  چیکه ه

دستانش را   ینقش   زیو ر  بایز  اریکه در آن پسر بس  یداشت. عکس

  شد، یحلقه کرده بود و در آغوش پوالد فشرده م  کانیدور کمر ن

 خانواده بود.  نیا ی خارج از تصوراتش برا

رنگ،   یو چشمان آب  ییفر طال  ی با مو ها  یاز ماهور زن  تصورش

تعجب   اریبس  فش یظر  ی پسر با چهره    نیبود؛ اما ا   کانیهمچون ن

 بود.   زیانگ

 .  ستی ماهور دختر ن_

نگاه خ  ی صدا  با رو  رهیپوالد،  از  را  به    ی اش  و  برداشت  عکس 

 بود.  ده ی. از کار خودش خجالت کشدیسمتش چرخ

 خوام. من...  یمعذرت م_

 شدی که باعث م  ی زن داشت. حس  نینسبت به ا  ی حس خوب  پوالد

 به او اعتماد کند. 
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 .  ی دیفهم ی. باالخره که مست ین یمشکل_

 : گفت  دی و با ترد را تر کرد شیلب ها هما

 چرا رفته؟  ی دیفهم_

به    مانیحرف زدن نداشت. ا  ی را برا  یروز ها کس  نیدر ا  پوالد

کرد و رکسانا هم تمام حرف   ی م  یی از ماهور بدگو  ی بیطرز عج

 .  شدیبازگرداندن ماهور خالصه م ی در التماس کردن برا شیها

 . دمی نه، هنوز نفهم_

[۲۶.۰5.۲۱ ۰۱:۳۰ ] 

 ۶۱۹_پارت#

   شش؟یپ ی رو ببر کانین شهینم_

 پوالد گذاشته بود.   ی  نهیس ی سرش را رو کانین

دورش کنم، باالخره به خاطر اونم    کانیاگر از ن  گم،یبا خودم م_

 .  نهی رو بب  کانی ذارم ن   ی نم  نیهم  ی گرده. برا  یکه شده باشه، بر م

 مبل بود، نگاه کرد و گفت:   ی به پوالد که در حال نشستن رو  هما

   ش؟ینی بب ی ر ی چرا خودت نم_
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تونم فقط نگاه کنم. چرا   ینم  نمش ی دلم تنگه که اگر بب  نقدریا_

 تو.   ایب ؟ی ساد ی در وا ی جلو

وارد اتاق شد و آوا را هم با خودش همراه کرد؛ اما او   دیترد  با

ماندند بازگشت.    یدر آن م  که  یو به اتاق  دیدستش را کنار کش

 مبل مقابل پوالد نشست. ی هما به رفتنش نگاه کرد و رو

  ست یوقت حالش خوب نشد. مهم ن  چیآوا بعد از اون اتفاق، ه_

درد فراموش   نیا  میچند سال گذشته باشه، هر چقدر هم فکر کن 

 کنه.   یم ماریشده، باز هم روحشون رو ب

مقابلش نگاه کرد. حق با او بود! ماهور هنوز    زیبا تأسف به م  پوالد

 .  دیکش یآن تجاوز ها، درد م ادیهم با 

 زد و زمزمه کرد: یتلخ لبخند

 فردا تولدشه. _

نگفت تا خودش    ی زیرا به هما القا کرد. چ  ی حس بد  لبخندش

 ادامه دهد.

تموم   یاما حاال همه چ  م؛ یجشن ساده داشته باش  هیقرار بود  _

 شده.  
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جمله اش    انیمرد خسته نداشت. پوالد بعد از پا   نیا  ی برا  یپاسخ

 از جا برخاست و خودش را جمع و جور کرد. 

رو هم با    کانیمونم. ن  یصبحانه نم  ی سرم شلوغه، برا  کم یمن  _

 برم.   یخودم م

 .  شه یدرست م یهمه چ_

 پر تکرار زد.   ی  شهیکل نیبه ا ی لبخند پوالد

 !  شهیدرست م_

شد. آن جا با تلفن صحبت کرده بود. به    دهیبه بالکن کش  نگاهش

بالکن   ی ها  لهی کنار م   یصندل  یرا رو   لشیموبا  سمتش رفت و

از خداحافظدید بعد  و  برداشت  را  ب  ی. آن  اتاق  از   رونیبا هما، 

 رفت و او را با افکارش تنها گذاشت.  

 بود که از قفسش فرار کرده بود. یتولد گنجشک فردا

آن جا   دینداشت. سروش گفته بود که با  ی اما چاره ا  د؛ یترس  یم

آن ها انجام شد، بتوانند به موقع مطلع    هیبر عل   ی بماند تا اگر کار

 شوند.  
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م   ی آخر   روز مرخص  یکه  ها  رد،یبگ   یخواست  بهمن    ی نگاه 

  ی وارد شدن مردد م  ی موضوع او را برا   نیبخش نبود و ا  نانیاطم

 کرد. 

را   یکس  ی قدم ها  ی زنگ در گذاشت، صدا  ی را که رو  دستش

 .  د یشن

. دهانش از شدت تعجب باز ماند.  دیو ماهور را د  دیپشت چرخ  به

ا  ی روز از  چمدانش  با  م  نیکه  بس   یخانه  و   فیضع  اریرفت، 

از بستر   که  ی به مرده ا  هیاما اکنون شب   د؛ی رس  یشکننده به نظر م 

 قبرش برخاسته است، شده بود. 

و او را    ختهیماهور ر  ی را که قرص در غذا  ی آمد روز  یم  ادشی

گر بود.  کرده  به    ی عاجزانه    ی ها  هیبرهنه  هم  را   ادیکودکش 

بودن، گناهکار شده    گناهیکه با وجود ب  یکس  ی داشت. دلش برا

 سوخت.    یبود، م

پر  یوقت رنگ  افتاد، صورت  او  به  ماهور  و    یاش وحش  دهینگاه 

حالش سرعت گرفت و دستان    ی سست و ب  ی گستاخ شد. قدم ها

 . دیحلقه گرد ی هاد ی  قهیدور  فشیظر
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تو صورت پوالد   یتون  یشد؟ چطور م  داتیپ  نجایبازم ا   ی چطور_

   ؟یبمون نجایو ا ینگاه کن 

. قدش  شد یهم فشرده م  ی از شدت خشم رو  دشیسف  ی ها  دندان

بود تا   ستادهیا ش یپاها ی پنجه ها ی کوتاه تر بود؛ اما رو ی از هاد

 به چشمانش نگاه کند.  

   ؟ی من که به بهمن گفته بودم؛ پس چرا تو هنوز آزاد _

. پس علت  دیماهور، روح از بدنش پر  ی حرف ها  دنیبا شن   ی هاد

 د یبوده است؟ با  ی هاد  یجاسوس  دنیخشن بهمن، فهم  ی نگاه ها

  د، یرس  یرفت. اگر دست پوالد به او م  یم  نجایهر چه زود تر از ا 

 گرفت.   یرا پس م شیحتما تقاص کار را ها

 اش کنار زد و او را به عقب هل داد.  قهیماهور را از  دست

  ن یزم  ی شده بود، رو  شهیتر از هم  فیمدت ضع  نی که در ا   یجسم

 را گرفت.   ی شلوار هاد ی پارچه  ی افتاد؛ اما با جست بلند

 ! یعوض  یذارم فرار کن ینم_

ماهور زد و خواست فرار کند؛ اما    ی به ساق پا  یلگد محکم  ی هاد

 باز شد. اسریهمان موقع در توسط 
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 ۶۲۱_پارت#

را خراب    زیور همه چماه  ادیاما فر  د؛یدست از تالش نکش  ی هاد

 کرد. 

 زود بااش!  رش،یبگ اسری_

کارکنان   ی اجرا کردن درخواست ماهور تعلل نداشت. همه    ی برا

 ییبعد از جدا  یاو را دوست داشتند و حت  تینها  یپوالد ب  ی خانه  

 نسبت به ماهور داشتند.   یپوالد از او، باز هم ارادت خاص

 . دیدو یهم پشت سرش م اسریکرد و  یبا سرعت فرار م ی هاد

نفس  ماهور رو  یبا  از  لرزان  و  گ  نیزم  ی تنگ  به  و    ر یبرخاست 

هاد ه  اسریشد.    رهیخ  ی افتادن  وجود  درشتش،    کلیبا  نسبتا 

ت  اریبس و  مشت   ی هاد  راهنیپ  ی   قهیبود.    ز یفرز  و  گرفت  را 

 .  دیاش کوب قهیبه شق  یمحکم

  ن یزم  ی افتاده است؛ اما بودن ماهور بر رو  یدانست چه اتفاق  ینم

 بود.    یمرد کاف نیگناهکار کردن ا ی برا ادش،یفر ی و صدا
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شد، پشت گردنش را گرفت و به سمت خانه    ج یگ   ی هاد  یوقت

 .  دیکش

  ی م  یقیعم  ی داده بود و نفس ها   هیتک  واریدستش را به د  ماهور

 .  دیکش

 آقا؟ حالتون خوبه؟ _

 زد.   یاز چند روز، لبخند آرام بعد

 !  اسریممنونم _

 کرده؟  کاریچ_

با_   یلیبه دست بهمن، خ  شیبراتون بگه. اگر برسون  دیخودش 

 ! ی بهم لطف کرد

 زنم که برگرده.   یبهمن با آقا رفته، اما االن زنگش م_

 .  هیعال_

 ی به ماهور انداخت و فشار دستش را دور گردن هاد  ی نگران  نگاه 

 کرد.  شتریشده بود، ب  دیکه حاال از فرار کردن نا ام

 حالتون خوبه؟ _
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 .  رمیم گه یخوبم، من د_

 برسونمتون؟  دیخوا یم_

 آشنا.   ی  بهیغر نیا ی ها یهم لبخند زد در پاسخ به نگران  باز

 . دای. چشم از روش برندار تا بهمن ب رمینه خودم م_

 چشم، حواسم هست. _

در   بهمن از  از    اسر،یتماس    افتیبعد  و  داده  اطالع  پوالد  به 

 گفته بود.   شیهم برا ی ماهور و هاد انیم ی ریدرگ

 ی   هیقض  نیبا سرعت خودش را به خانه رسانده بود تا از ا  پوالد

ب  دهیچیپ در  هاد  اورد؛یسر  و جواب  یاما  بود  به    یسکوت کرده 

 داد.  یآن ها نم ی سوال ها

حت  نیچند  پوالد و  رفته  ور  او  با  مفصل  یساعت  هم    یکتک 

 مهمانش کرده بود؛ اما آن احمق قصد صحبت کردن نداشت.  

را تا   شیها  نی خانه افتاده بود. آست   درون  ی انبار  ی گوشه    کتش

  ی انبار  ی که با صورت خون آلود، گوشه    ی آرنج باال زده و به هاد

 کرد.   یافتاده بود، نگاه م 

   ؟ی به ماهور دار یتو چه ربط_
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را   شیلب ها یبه سخت  . د یکش ی م ریبدنش از شدت درد، ت تمام

 تکان داد و گفت:

 نداشتم.   شونیبا ا ی من کار_

 شده بود که نتوانست خودش را کنترل کند.   یعصب آنقدر

 به شکمش زد.  یجا برخاست و لگد محکم از

 نمک به حروم؟   ی کن یکار م  یک ی برا_

 کنم.   یشما کار م ی فقط برا_

 شد.  ره یبازش خ مهیو به چشمان ن دیکش  یقیعم  نفس

من دو برابرش    ؟ی به خاطر پول، سگ اونا شد  ؟ی خسته نشد_

و    یبه ماهور دار  یچه ربط  یبهم بگ   هیفقط کاف.  دم یرو بهت م

 ! ی کن ی کار م یک ی برا

 کرد.  یم فیاعصابش را ضع ،ی دردمند هاد ی ها ناله

فردا صبح وقت دار_ بکن  ی تا  رو  اگر همکاریفکرات    ، ینکن  ی . 

 کنم.  یات م کهیت کهیت نجایهم

[۲۶.۰5.۲۱ ۰۱:۳۲ ] 
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 ۶۲۳_پارت#

را ببندد    شیرفش، به بهمن اشاره کرد که دست هاح  انیاز پا  بعد

 ی از هاد   دنیخارج شد. از صبح که شروع به حرف کش  ی و از انبار

بود،   دهیگرد  کی االن که شب شده و هوا تار  نیکرده بود، تا هم

کرد پشت    یلحظه هم آرامش نداشت. حس م   کی  ی برا  یحت

وحشتناک اتفاقات  اتف  ی سرش،  است.  بد    ی اقافتاده  حال  به  که 

 . شدیماهور ختم م 

درباره    یم  دلش او   ی هاد  ی خواست  اما  کند؛  سوال  ماهور  از 

تلفنش را خاموش کرده بود و پوالد هم اعتماد به نفس رو در رو 

توانست   یصحبت کردن با ماهور را نداشت. اگر تا فردا شب نم

 قات کند. ماهور را مال شدیحرف بکشد، مجبور م  ی از هاد

داد تا رمزش را    نیرا به ام  ی هاد   لیاز رفتن به اتاقش، موبا  قبل

 بکشد.  رونیباز کند و اطالعات به درد بخورش را ب

اش خسته شده بود.    یزندگ  ی ها   دنیها و نرس  دنیتمام دو  از

سر و کله زدن با او نداشت.    ی برا  یکرد؛ اما توان  یم   هیگر  کانین

 گرفت.    ینم یاما جواب د؛یکرد او را آرام نما  یم یهما سع
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شدن    سودابه آرام  از  بعد  هم  پوالد  برد.  خودش  اتاق  به  را  او 

 اطرافش، چشمان خسته اش را بست. 

  یعنیکرد.    یم  ی ادآور یتولد گنجشکش را    یآرام  ی با صدا  قلبش

 دیاست؟ شا  داریهم ب  دیاش  ایاست؟    دهیکرد؟ خواب  یاکنون چه م

 او هم دلتنگ باشد، مگر نه؟  

ا  مغزش از  بود.  نت  نیخسته  به   دن ی نرس  جهیهمه فکر کردن و 

 و استراحت کردن، نمود.  دنیخسته بود و جسم را مجبور به خواب

[۲۷.۰5.۲۱ ۱۰:5۱ ] 

 ۶۲4_پارت#

فکر  آنقدر لحاظ  روح  ی از  نزد  یو  تا  که  بود  ظهر   کیخسته 

شود. مغزش از فکر کردن به ماهور فرار   دارینتوانست از خواب ب

آدم    نیزتر یکه امروز تولد عز  اوردیب  ادیخواست به    یکرد. نم  یم

 است.   دهیاش است؛ اما از داشتنش محروم گرد یزندگ

. نمود  یروشن م   ی را با هاد  فشی تکل  دیکرد؛ اما با  یدرد م  سرش

 شد.   یمشخص م   زیهمه چ  دیامروز با
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قرار گرفته بود،    اطیح  ی که در گوشه    نیبه سمت اتاق ام  ابتدا

 رفت.  

مشک  هدفون ها  ی رو  یرنگ  یبزرگ  و   ش یگوش  بود  گذاشته 

 کرد.    یکامپوتر مدرنش حرکت م  بوردیک  ی دستانش با سرعت رو

 حضورش شود.  ی شانه اش گذاشت تا متوجه  ی را رو دستش

  زد؛یخواست از جا برخ  و  دیلمس دست پوالد، به سمتش چرخ  با

 کرد.  ی ریجلوگ ن یاما او با فشردن شانه اش، از بلند شدن ام

 .  یخواد بلند ش یبه کارت برس، نم_

 اومدنتون نشدم.   ی آقا، متوجه  دیببخش_

   ؟ی اریرو در ب  شیاطالعات گوش یراحت باش! تونست_

 ت پوالد داد و گفت: شده به دس نتیپر ی چند برگه   نیام

مامانش    ی رو پاک کرده بود. جز شماره    ش یتمام اطالعات گوش_

نداشت.    ی شماره ا  چیه  نجا،یا  یو نامزدش و چند تا از بچه ها

م   نیهم مگه  رف   چیه  شهیمشکوکم کرد.  و  نداشته    ی قیدوست 

 باشه؟  
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بود که راه    یآمد. پسر جذاب  یکه زد، به صورتش م   ی شخندین

  ش یکرد. مو ها  یم  رهیچشم همه را به خود خ  ابان،یرفتنش در خ

 کوتاه کرده بود.   یرا هم با حالت خاص

 کردن؛ پس...  یفضول ی کنه برا یمنم که سرم درد م_

 درون دست پوالد اشاره کرد و ادامه داد: ی برگه ها به

ها و    امیکردم. تمام پ  یرو بازگردان  شیاطالعات گوش  ی همه  _

پاک کرده بود رو برگردوندم.    ی رد گم کن  ی که برا  ییتماس ها

 !  دم؟یرس یبه ک   دیحدس بزن

 نگاه کرد.   نیبه ام ی با کنجکاو پوالد

 سروش؟ _

درون دست پوالد که با خودکار    ی از برگه    یزد و به قسمت  ی بشکن

 شده بود، اشاره کرد.   ی قرمز نشانه گذار

با سقایدق_ البته  اما    اوشی!  از مخاطب   یکیهم صحبت کرده؛ 

که اسمش احسانه. مثل    دمیحرفاشون فهم  هاش رو نشناختم. تو

 کاسه اس.   هیکه دست همشون با هم تو  نیا
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ان را هم  احس  ی خشن شد. پس سروش پا  پوالد سخت و  صورت

 جنگ باز کرده است!   نیبه ا

 بفهمد.   ی توانست علت حال بد ماهور را تا حدود  یم حاال 

 بود.   ینابود شدن ماهور کاف ی احسان در اطرافشان برا حضور

  ؟ی دیاز نقشه هاشون نفهم ی زیچ_

 گفتن داشت.   ی برا  ی ادیز  ی حرف ها نیام

 .  دیکش رونیرا ب یکیآن ها  انیها را از پوالد گرفت و در م برگه

  با یتقر  خشیبا احسان زده. تار  یبیعج  ی حرف ها  اماشیپ  نیتو ا _

زدن. فکر کنم    یرسه. در مورد دارو حرف م  یم  شی ماه پ  کیبه  

  اد، یم  ادمیکه    ییبدن. تا جا  یهوش یب  ی دارو  یکیخواستن به    یم

 بود، درسته؟  ومده ین  شی پ یمشکل نجایا

دارو را به چه   نینشده بود؛ پس ا  هوشی ب  نجای در ا  یکس  دارو؟

 داده اند؟ یکس

ام  برگه از  م  نیرا  با سرعت خواند. در  و  ها  انی گرفت   ی حرف 

را   ی که باعث شد روز مهم  دید  ی بیعج  ی اشان مکالمه    ده یچیپ

 .  اوردیب ادیبه 
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 پوالد رفته لب مرز، تا فرصت هست کارو تموم کن.   _

  د؟یبنداز ریبار هاش رو گ دینتونس  یمگه نگفت_

 ! شده، وقت تلف نکن  یاالن اوک_

به    ی روز برا   ادیرا  بار ها  ی آورد که  از تهران    شان،ی آزاد کردن 

از   یگرفت، پاسخ  یرفته بود. آن روز هر چه با ماهور تماس م

به تهران بازگشت، او    ید و بعد از آن وقتکر  ینم  افتیجانبش در

بوده است، سخن    هیشب   ی هوشی به ب   شتریکه ب  یقیاز خواب عم

 ی شدن قرص ها  عوضکردند علتش    ی گفت. آن ها فکر م  یم

 آمده است.   شیپ ی گریماهور است؛ اما انگار اتفاقات د

خواست   یرا در ذهنش پرورش دهد. نم  ی خواست افکار بد  ینم

خواست به شکستن کمر   ی به پر پر شدن گنجشکش فکر کند. نم

 کرد.  ینم ی خودش فکر کند؛ اما ذهنش با او همکار

که ممکن است اتفاق    یلحظه جنون گرفت از تصور اتفاقات  کی  در

آمد که چند روز بعد از رفتنش به مرز،    یم  ادشیافتاده باشد.  

کرده بود. افسرده و دلشکسته شده بود. انگار    ریی تغرفتار ماهور  

 !  دیترس یم ی زیاز چ

 با ماهورش چه کرده بودند؟  خداوندا
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  ی سقوط کرد. ب  نیزم  ی اش هم رو  یاز جا برخاست، صندل  یوقت

مانده   باز  دهان  به  خروج  ن،ی ام  ی توجه  سمت  تا    دیدو  یبه 

 برساند.   ی خودش را به هاد

کنار    رشیمس  انیبود را هم در مآمده    دنشید  ی که برا  یلیسه

 ی کرد، در انبار  یم  ی زیشده بود و خونر  یکه زخم  یرتیزد و با غ

 را باز نمود.

[۲۷.۰5.۲۱ ۲۱:5۶ ] 

 ۶۲۶_پارت#

ا  ی دست ها  با به خاطر    ی بسته، گوشه  بود. چشمانش  نشسته 

ها تمام    روزید  ی مشت  بود.  شده  ملتهب  و  کرده  پف  بهمن، 

 هم پاره شده بود.    شیلباس ها  یشده و حت  رهیصورتش کبود و ت 

  شه یتکه ش  کیرا با    شیفراوان توانسته بود دست ها  ی تالش ها  با

کرده بود، باز کند؛ اما باز هم دستانش را در   دای پ   نیزم  ی که رو

فرار    ی ت برافرص  نیحالت بسته نگه داشته بود تا به موقع از ا

 کردن استفاده کند.  

شد. انتظار داشت    رهیخ  ی در، با استرس به ورود   ی صدا  دنیشن  با

طوفان در   شی حداقل در ظاهر آرام باشد؛ اما قدم ها  روزیمثل د
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توانست    یباز هم م  مهیبه پا کرد. با همان چشمان ن  ی دل هاد

 .  ندیصورت و گردنش را بب  ی برجسته شده  ی رگ ها

آمد به خودش بجنبد، انگشتان پوالد دور گردنش حلقه شد و   تا

 راه ورود و خروج هوا را بست.  

کرد و    یباشند، خر خر م  دهیکه سرش را بر  ی گوسفند   همچون

 کرد.  یمقابلش نگاه م نیبه صورت خشمگ

گوه_ گوه  ی حرومزاده    د؟یخورد  یچه  چه  خطاا  به    ی مادر 

   د؟یخورد

 ییرها  ی برا  شی . تقال هادید  یاش را تمام شده م  یزندگ  ی هاد

مقابله با او    ی برا  ییروی. چرا که انگشتانش ن شدی کمتر م  کمتر و

 نداشتند.  

بهمن را صدا   ادیبا سرعت خودش را به پوالد رساند و با فر  لیسه

 .  دیایزد تا به کمکش ب 

متوقف   ی هم قدرت الزم برا  لی کشت و سه  ی را م  ی داشت هاد  او

 کردنش را نداشت.  

 به من دست نزنه...   یولم کن...کس_
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د  محسن با  بهمن  سمتش    تی وضع  دنیو  به  پوالد،  خطرناک 

ها  بازو  و  و  ی رفتند  گرفتند  طرف  دو  از  را  عقب    کلفتش  به 

هاد   دند؛یکش گردن  سمتشان   ی اما  به  پوالد  دستان  با  همراه 

 .  شدیم  دهیکش

 ...پوالاد...تموم کرد پوالد، تموم کرد... ش یآقا...اقا کشت _

خواست. قلبش خون  یم انی. قلبش عصد یشن ی نم ییصدا چیه

 خواست.  یم دنیو سر بر ختنیر

 پدر و مادرا؟!  یبا ماهور ب دیکرد  کاریبا من؟ چ دیکرد کاریچ_

بغض سنگ  یعجز خاص  شیصدا با  انگار  گلو  ین ی داشت.   شیاز 

 ی مشت پوالد را از دور گردن هاد  ی بهمن به سخت.  شد یخارج م

 . د یباز کرد و او را عقب کش

افتاد و   ی انبار  ی تکه آشغال متعفن گوشه    کی همچون    ی هاد

که از آب دور شده باشد، شروع به تقال کرد تا هوا    ی ا  یمثل ماه

 اش کند.   دهید بیآس ی   هیرا وارد ر

 . دیپوالد را شن ی عربده  ی صدا ش،یدست و پا زدن ها انیم در



~ 1636 ~ 
 

  ی که بهت خط م  یاون احسان  ؟ی کن  یم  داینجات پ  ی فکر کرد_

س و  سروش  بشه.  اعدام  قراره  خ  اوشیداد  تحت    یلیکه  وقته 

 حروم لقمه؟  یوفادار بمون ی خوا یم  ی...به ک بن یتعق

ا  اوضاع فرانسه  بود. آچار   ی که گوشه    ی از کنترل خارج شده 

در    ی انبار بود،  رو  کی افتاده  از  پوالد  توسط   نیزم  ی لحظه 

 فرود آمد.  ی سر هاد ی برداشته شد و با قدرت رو

محسن    یراست کرد. حت  لیدردمندش، مو به تن سه  ادیفر  ی صدا

خونسرد بود.    یب ینگران شده بود؛ اما بهمن به طرز عج   ی هم کم

او را    شدیماهور در ذهنش تکرار م  شیحال بد چند شب پ و 

 کرد.  یم قیمرد، تشو نیکشتن ا ی برا

و شر   الیخ  یبهمن ب   یبود که حت  نیریآنقدر مهربان و ش  ماهور

 خودش کرده بود.    ی  فتهیرا هم ش

پوست و استخوانش    انیاش شکافت و خون با فشار از م  یشانیپ

 .    دیجه رونیب

 کنم.   یات م کهیت که یت نجایهم ،ی ریذارم بم ینم_

بزند؛ اما محسن و    ی گرید  ی هم دستش را باال برد تا ضربه    باز

 .  دند یاو را عقب کش لیسه
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مرد از کنترل خارج شده است. مهره    نیبود که ا  ده یفهم  ی هاد

هم قرار بود در زندان بپوسند؛ پس مقاومت    ی باز  نیا  یاصل  ی ها

 کردن مسخره بود. 

 .  گم ی...به خدا م گم یم_

آهن    ی و بو  دی چک  ی م  ن یزم  ی انگشتانش رو   انیخون از م  قطرات

 کرد.   یرا در فضا پخش م

 .  گمیرو م یتو رو به جون بچت نزن، خودم همه چ_

به عقب فرستاد و با حالت    ،یرا با هول محکم  لیو سه   محسن

 شد.    رهیخ  ی کرد، به هاد  یکه چهره اش را ترسناک م  ی خونسرد

 بنال! _

کار را نکرده بود. کاش    نیحرف زدن داده بود؛ اما کاش ا  دستور

کرده و در مقابل    هوشیبود که گنجشکش را با دارو ب  دهینفهم

 چشمان فرزندش، او را برهنه کرده اند.  

بود که از او عکس گرفته اند تا با آن ها ماهورش   دهینفهم  کاش

 کنند.   دیرا تهد
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 ی زخم رو  نیانتقام از ا  ی برا  ی که هاد  یدروغ  یحت   ان، یآن م  در

 .  دیاش هم گفته بود را نفهم  یشانیپ

با ماهور    ،یهوشیکه گفته بود احسان در همان زمان ب  ی ا  ی هاد

 ی برا  یه یکه آن را تنب  یبزرگ  اریبس  یرابطه داشته است. دروغ

  نه ی بود؛ چرا که س  یخوب  ه یپوالد در نظر گرفت. و واقعا هم تنب

آن جمله،   دنیهم بعد از شن   ش یاش را زخم کرده بود. نفس ها

 و دردناک شده بود.  نیسنگ 

افتاده بود و کم    ی انبار  ی بود که ساکت گوشه    قهیچند دق  ی هاد

 . شدی حال م یب ی زیکم از شدت خونر

  چاره یآن پسر ب  ی بود. آن همه درد برا  نیهم خشمگ  ل یسه  یحت

 نبود؟  نی سنگ ی ادیز مار،یو ب

 کجاست؟    دیکه گرفت ییعکسا_

  ی به نظر م  ی و یر  مارانیآنقدر خش داشت که همچون ب  شیصدا

 .  دیرس

گونه اش    ی از کنار چشمش رو  یخون  ی زد و قطر  یپلک  ی هاد

 افتاد. 
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 به ماهور.  میداد _

که از نبرد خسته شده    یهمچون کس  قه، یچند دق  نیدر ا  پوالد

 نشسته بود.  ن یزم ی است، رو

  د؟یچرا؟ چرا به اون نشونشون داد_

ماهور    ی نجوری. ارنیخواستن چند تا امضا از شما بگ   یچون م_

 شما...  ی کار رو انجام نده، عکسا رو برا  نیکردن که اگر ا  دیرو تهد

ترس  با سمتش،  به  پوالد  کش  دهی هجوم  کنار  را  اما    د،یخودش 

 بهمن به موقع او را مهار کرد.  

 کشم!    یهمتونو م_

  د؟یهم داد مانیاون عکسا رو به ا_

  ی مدت به حرف ها  نیبود که در تمام ا  یل یانب سهصدا از ج  نیا

 ییکرد. او هم از عکس ها  یماهور فکر م  ی   درباره   مانینفرت بار ا

 کرده است.   انتیصحبت کرده بود که در آن ماهور به پوالد خ

به    وفتاد،یکه تو خونه م  ییندارم. فقط اتفاقا  ی خبر   یکی  نیاز ا _

 من ربط داشت.  
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در هم به سمتش    ی و با اخم ها  دیچرخ  ل یبه سمت سه  پوالد

 رفت.  

 داره؟  یچه ربط مانیبه ا_

 ی دو برادر را به هم بزند؛ اما پنهان کار  نیا  ی   انهیخواست م   ینم

 نداشت.   یخوب ی  جهینت چیه

برا_ رو  عکسا  کنم  م  مانمی ا  ی فکر  فکر  چون  کرد    یفرستادن؛ 

 کرده.   انتیماهور بهت خ

  مان یشده بود، ابتدا ا  ماریب  کانیکه ن  ی روزخشم سکوت کرد.    با

کرد؛ اما بعد از آن که   ی م  بی کردن با ماهور ترغ   یاو را به آشت

 زد.   یم  یتلخ  ی به اتاقش رفت، حرف ها  ی باز کردن بسته ا  ی برا

 کجاست؟!  مانیا  نیزنگ بزن بب _

 داد. یبا او تماس گرفت؛ اما تلفنش را پاسخ نم   لیسه

رو هم جواب    شی خواد بره پرورشگاه. گوش  یگفته بود امروز م_

 .  دهینم

  یبود. از ماهور  نیتوانست منتظر بماند. از خودش خشمگ  ینم

بود. با    نینگذاشته بود هم خشمگ  انیمسئله را با او در م  نیکه ا
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ا با دستان خودش  خواست همه ر  یهمه مشکل داشت و دلش م

 خفه کند.  

 چک کنم.    رمیگذاشته باشتشون تو شرکت، من م دیشا_

 زد.   رونیبا سرعت از خانه ب نشد و هیبق  منتظر

سرش تمام    ی زیباشد. خونر  ی خواست مراقب هاد  اسریاز    لیسه

 کرد.    یرا بابت زنده ماندنش راحت م لیسه  الیشده بود و خ

بهمن و محسن خواست به شرکت بروند و مراقب پوالد باشند.    از

 خودش هم با سرعت به سمت شرکت رفت.  

 خراب شده بود. یبیبه طرز عج اوضاع

  یکرد، پاسخ  یم  شیبود؛ اما هر چه صدا  ستادهی مقابلش ا  بهزاد

 داد.  یبه ماهرخ نم

 ستادهینبود هم پشت به او ا  بهیماهرخ غر  ی که برا  یجوان  پسر

 ندهد؟  صیپسرش را تشخ کلیتوانست ه یبود. مگر م

  ؟ یزن یبهزاد؟ چرا باهام حرف نم_

کمرنگ   یآب  راهنیداشت. پ  یپهن  ی بود و شانه ها  ی قد بلند  مرد

 اندام مسن و مردانه اش را پوشانده بود.   ییبایو ز
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به ماهور   با ا  ی اخم  به آن ها  نگاه کرد و    ستادهیکه پشت  بود، 

 گفت: 

 خودم بمونه.     شی به بعد پ نی خوام از ا یاومدم دنبال ماهور، م_

 نبود؛ پس چرا بغض کرد؟  ی ماهور کنار پدرش خبر بد ماندن

 بمونه.   نجایهم  دیبا دمش، ینم_

کرد. صبور و    ی گاه با خشونت رفتار نم  چی ود که هب  ی مرد  بهزاد

 آرام بود، درست مانند ماهور.  

 بار لحنش سرزشنگرانه و خشن بود.   نیا اما

 اشتباه بود.   یکه رفت  یماهرخ. راه ی تو اشتباه کرد_

لرز  بدنش به  با    دنیشروع  ماهور  شدن  همراه  از  انگار  کرد. 

. با دو به سمت ماهور رفت؛ اما هر چه جلو دیترس  یشوهرش م

 .  دیرس  یرفت، به جگر گوشه اش نم یم

 . ری بچه امو ازم نگ_

 .  دی چیپ شیبهزاد در گوش ها ی صدا

 مونه.    یمن م  شیبه بعد بچمون پ نیفرصت تو تموم شد، از ا_
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لرزان به سمت    ی . با چانه ادیکش  ریدانست چرا؛ اما قلبش ت  ینم

افتاده بودند و با سوز و   نیزم  ی رو  اریراستش نگاه کرد. آسا و مه

گر ها  یم  هیعجز  دانه  رو  دیسف  ی کردند.  م   ی برف    ی سرشان 

 کرد.   یم  دیرا سف شانیو مو ها ختیر

 کرد. یبود. احساس خطر م ختهیبه هم ر زیچ همه

 و نگاه آخر را به سمت ماهرخ انداخت.   ستادیکنار ماهور ا بهزاد

 .  م یبر دیما با_

 کنم؟ کاریتو رو خدا نبرش. اگر ماهور بره، من چ_

هم ناراحت بود. با تاسف سرش را تکان داد و رفت. جمله    بهزاد

 . دی کش یماهرخ سوت م ی آخرش در گوش ها ی 

 ... دی کن ی م تشیشما اذ_

و دستش را   د یکش  ی بلند  غی. جد یتپ  ی شتریبا سرعت ب  قلبش

 شد.   یبهزاد قطع نم ی گذاشت؛ اما صدا شی گوش ها ی رو

. تمام بدنش با عرق پوشانده  دی خودش از خواب پر  غیج  ی صدا  با

 شده بود.  
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که در خواب   ی بود. فکش از شدت فشار  انیو گر  سیخ  صورتش

 کرد. یبه آن آورده بود، درد م

بار در خواب    کی بود؟ بهزاد را هر چند هفته    یچه خواب  گرید  نیا

 بود.   دهیاو را ند  ر،یماه اخ کی نیاما در ا د؛ید یم

 زد.   یم  یترسناک ی هم که به مالقاتش آمده بود، حرف ها حاال 

بود   یبرف  ی دانه ها  یدانست چرا؛ اما تمام تمرکزش بر رو  ینم

 .  ختیر یو آسا م اریسر مه ی که رو

مه  ماهور و  آسا  بود.  رفته  کار  دانشگاه   اریبه سر  و  هم مدرسه 

 بودند.  

مبل    ی رو  یخوابش گرفته بود. وقت  ی پختن غذا، مقدار  ان یم  در

 ب یچطور به خواب فرو رفت و آن خواب عج  دینفهم  د،یدراز کش

 .  دیرا د

خوابش   ریاتاق آسا، کتاب تعب  یواریجا برخاست و در کمد د  از

 .  دیکش رونیرا ب

  دایبرف گشت و بعد از پ  ی فهرست بلند کتاب، به دنبال کلمه    در

 نمود.  دایمورد نظر را پ ی کردنش، صفحه  
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 ی شاد  ی بود، نشانه    دهیکه در خواب د   ی خواست برف  یم  دلش

 غم بود.    ی و نعمت باشد؛ اما نشان دهنده 

 .  دیبار یم  اری سر آسا و مه ی که به رو یغم

 رفت.  اطیدستان لرزان کتاب را بست و به ح با

خواهش کرده بود که تولدش را    اریتولد ماهور بود؛ اما سام   امروز

جشن دوستانه    کیتا او بتواند ماهور را با گرفتن    ندینگو  کیتبر

 کند.   زیدر کافه، سوپرا

همه اشان شام بپزد تا آن ها بعد از فوت    ی هم قرار بود برا  ماهرخ

جشن را در    ی   هیبق  و  ندیایبه خانه ب  کیک  دنیکردن شمع و بر

 خانه برگزار کنند.  

  یشانه ها  ی که در خواب رو  ی نی نداشت. غم سنگ  یخوب  حال

 کرد.   یاش را تنگ م نهیس  ی خودش حس کرده بود، قفسه 

زمزمه کرد تا پشت و پناه    یآرام  ی را با صدا  یالکرس  تیبار آ  چند

 فرزندانش باشد.  

 کند...  ریامروز را به خ خدا

[۲۹.۰5.۲۱ ۰۹:۰5 ] 
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 ۶۳۱_پارت#

و   دایش  ق،یبود از االن تا عصر همه با هم باشند. سامان، شقا  قرار

مه بودند.  منتظرشان  کافه  در  را   اریرکسانا  دانشگاه  خودش 

 و آسا را هم از راه مدرسه، به کافه برده بود.   چانده یپ

آوردن ماهور به کافه را بر عهده گرفته بود و    ت ی مسئول  اریسام

ب  ی قفسه ها م  انیاکنون هم نگاهش را م او را  تا  .  ابد یچرخاند 

 از او نبود.   ی هم سر زد؛ اما اثر ی به انبار یحت

دختر  به خر  ی سمت  کردن  حساب  حال  در    کی   ی ها  دیکه 

 خودش کرد. ی او را متوجه  یآرام ی بود، رفت و با صدا ی مشتر

 خانم؟ _

و    پی پسر خوشت  نیبه ا  شدیبه او انداخت. مگر م   ینگاه  دختر

 جذاب لبخند نزد؟ 

   د؟ییبفرما_

 ماهور کجاست؟  د یدون یشما نم_

 گفت:  دیفکر کرد و با ترد یکم

  ه؟ یکه مو هاش طالئ یگ  یهمون پسر الغره رو م_
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  یطالئ   ی الغر و مو ها  کل یشده بود که با ه  فی آنقدر ضع   ماهور

م را  او  اخم  یاش  رو  یشناختند؟  نشست    ی که  اش  چهره 

 ناخوداگاه بود. 

 نه؟  ای دی شناس یم_

جا خورد. لبخندش را   یاش، کم  یتند و عصب  از لحن  دخترک

 از فروشگاه اشاره نمود.   رونی جمع کرد و به ب

بار لبن _   ادهیپ   نی رو از ماش  ییاومده، رفته مواد غذا  اتیبرامون 

 کنار فروشگاه هستن.   ی کنه. تو کوچه 

  ن یرفت و ماش   ی کنار  ی از او دور شد. به کوچه    یتشکر آرام  با

مشابه ماهور در حال    ییکه چند جوان با لباس ها  دیرا د  یبزرگ

مواد   ی   ه یدوغ و بق  ر،یش   نی بزرگ و سنگ  ی آوردن بسته ها  رونیب

 هستند.   ن یاز ماش  یاتی لبن

م   ماهور حرکت  کنارشان  در  حت  یهم  ها  یکرد.  هم    شیقدم 

 فروشگاه را بلند کرد.   ریمد  ی که صدا خسته و افسرده بود

ا_ که تا فردا هم تموم   ی نجوریه؟ اچه طرز کار کردن  نیماهور 

 بچه؟  ی ! مگه نون نخوردشهینم
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 ۶۳۲_پارت#

دو    انیبه م   یخواست لگد محکم   ی دلش م  اریبر خدا، سام   پناه 

 ! ردیبگ  ادیآن مردک بزند تا مثل انسان حرف زدن را   ی پا

 . داشتم  جهیسر گ  کمی د،یببخش_

پ   ی مرد فقط  ها   ی شرویکه  برا  ی کار  اش  بود،    شیروزانه  مهم 

 کرد و با غر غر گفت:   یاخم

دو_ گرفت  حقوق  جلو  جلو  رو  مرخص  ،یماهت  که  روزم   ی هر 

مگه پول من    ؟یکار کن   یقراره درست و حساب  یپس ک   ؛یهست

   ؟یکار کن یمردن  ی علف خرسه که بدم به تو، بعدشم مثل آدما

 ماهور قلبش را به درد آورد.   ی شرمنده  نگاه 

بود، پوف  مرد از غر غر کردن خسته نشده  انگار هنوز هم    ی که 

 و گفت:  دیکش

 .  رهیبم وفتهیتو رو خدا، اآلنه که ب نشی بب_

  ی ب یکارکنان باال رفت و ماهور به طرز عج  ی   هیبق  ی خنده    ی صدا

گردنش  به  اش  شانه  با چسباندن  هر چند همزمان  زد.  لبخند 
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القا نکرده و فقط نفس    یبه کس  ی لبخند زده بود؛ اما حس بد

 خودش را کوتاه کرده بود.   ی ها

 ی اش تحت کنترل خودش نبود. متوجه    انهیالعمل وحش  عکس

مرد    ی نیکه با سر به ب   ی اضربه    یبلند خودش نشد. حت  ی قدم ها

. لبخند ماهور در ذهنش تکرار د یمقابلش کوفته بود را هم نفهم

 ترساند.   یو او را م شدی م

برهنه شده است و تک   یکرد روح ماهور از هر پوشش  ی م  حس

 ر یتبخ  گرانیاش با آفتاب تمسخر و ظلم د  یزندگ  ی تک قطره ها

  ن یکم آورده است و ا  گریکرد ماهور د  یاست. حس م   دهیگرد

 ترساند.   یرا م اریموضوع سام

آزارش    ی آرام و ب  ی پسر عمه    ی از زندگ  ی قطره ا  گریکه د  نیا

 ترساند.   ینماند، او را م  یباق

کرد.    اریحضور سام  ی مرد، ماهور را متوجه    ادیداد و فر  ی صدا

خودش را جمع و جور کرد و    ع یباشد. سر  نجایاو ا  شدیباورش نم

قدم هم جا    کی  ی اما حت  د؛یمتش رفت. او را عقب کشبا دو به س

 به جا نشد.  

 ؟ یکن یم کاریچ ی دار ار؟یسام_
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هم به سمتش هجوم برد. ترسش از لبخند ماهور را با مشت   باز

 کرد.    یم یبه صورت آن مردک خال  دنیکوب

درماندگ   ماهور نسبتا محکم  یبا  کوب  یمشت  شانه اش  و   دیبه 

 : د ینال

 .میبر ایتو رو خدا ب ار،یتو رو خدا سام_

شده    نیرنگ   خت، یر  یم  رونیمرد ب   ی نیکه از ب   یبا خون   دستش

 :دیبود. انگشت سرخش را مقابل چشمان ماهور گرفت و غر

  ؟یفهم یم  ،یکن یکار نم نجایا گهید_

آقا  ی و صدا  سر اطراف  همه  بود.  رفته  باال    یالمرد   ی کارکنان 

 ی رو  ده، یبه او که با صورت داغون و پک  یجمع شده بودند تا کمک

 .   ندیافتاده بود، نما نیزم

 خواست.   یشدن نم یکرد. دلش امر و نه بغض

   نجا؟یا ی ایبه تو چه؟ اصال چرا م_

 کشم.   یمادر ج...ه رو م نیا نجایباشه پس هم_

بازو  ی گرید  حرص مشت  با سام  ی به  به سمت    ار یکلفت  و  زد 

 فروشگاه رفت.  
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 بذار لباسام رو عوض کنم.  _

اما نه    د؛یخند  ی بود، به لحن پر حرصش م  ی گریهر وقت د  اگر

ماهور نه حال  بود،  ل  ی حال خودش خوب  پر   وانیکه همچون 

 را نداشت.   ی فشار چیه تی شده بود و ظرف

را   پشت آلودش  بازگشتنش، دستان خون  تا  و  ماهور رفت  سر 

 شست. 

 یاز همه م  ادیبهتر شده بود، با فر   یکه حاال حالش کم  ی مرد

پل  با  بگ  سیخواست که  ارندیتماس  از  قبل  به سمتش    نی.  که 

ماهور بازگشت و هر دو با سرعت خودشان را به    اورند،یهجوم ب

 رساندند و از آن جا رفتند.   نی ماش

جر  ی نی سنگ  سکوت فضا  در  سوالش    انیکه  با  ماهور  را  داشت 

 شکست.  

  ؟یداشت کاریجا چ نیا_

 . ییجا هی م یرفت یم دیبا_

 کجا؟ _

 نگاه کردن به صورت خسته اش، زمزمه کرد: بدون
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 !  یفهم یم   میدیرس یوقت_

  ستادند یمقابل آن کافه ا  یوقت  ی . حتد ینپرس  یسوال  گرید  ماهور

 پشت سرش به راه افتاد.    ،یحرف چیه  یهم سکوت کرد و ب

دختران و سوت پسران باال رفت.   غیج  ی ورودشان به کافه، صدا  با

باال و پا با ذوق  تولدت   ی نفس جمله    کیو    دیپر  ی م  ن ییآسا 

 کرد.  یمبارک را زمزمه م
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 شد.   رهیسکوت کرد و به اطرافش خ ماهور

کرد هنوز هم در حال    ی ام اسفند ماه بود؟ چرا حس م  ۲5  امروز

م ماه هستند. چرا حس  بهمن  زندگ  یگذراندن  در   یکرد  اش 

از تهران رفته    شانیآزاد کردن بار ها  ی ه پوالد براک  ی همان شب

 بود، متوقف شده است؟ 

ب   یحس  چیه به شخص  یمطلق  یحس  ینداشت.  خندان    تیکه 

 آمد.   یاش نم یشگیهم
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قسمت کمرش توسط آسا به آغوش گرفته شد،    نیتر  ن ییپا  یوقت

بخندد،    جانیکه از شدت ذوق و ه  نیبخندد. نه ا  دیکه با  دیفهم

 نه!  

.  دیخند  یم  د یبه خاطر خراب نکردن حس خوب آن ها با  تنها

 حس، باال رفت.   ی خنده اش گرچه سرد و ب ی صدا

 را دور سالن چرخاند و به رکسانا نگاه کرد.   نگاهش

بار از ماهور خواسته   نیآمد؟ آخر  یم  دیهم آمده بود؟ چرا با  او

تش حس تنفر و  ندهد. از تک تک کلما  امیبه او پ  گریبود که د

 کرد؟  یچه م نجای کرده بود؛ پس ا افتیانزجار را در 

  ی کند؛ اما او ماهور بود. کس  رونیب  نجایتوانست رکسانا را از ا  یم

  چی تحت ه   گریکند، د  یشروع به دوست داشتن شخص  ی که وقت

مهراب   ینظرش را نسبت به او عوض نخواهد کرد. او حت  یطیشرا

 را هم دوست داشت!  

 ی به بازو  یخواهند و ه  یم  ی ز یکه چ  یهمچون کودکان  قلبش

زد و چشمانش   یبخرد، نق م  شانیکوبند تا آن را برا  ی پدرشان م

 کرد که اطراف را به دنبال پوالد بگردد.  یرا مجبور م
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او هم    مغزش بود. آخر  بود. در م مجنون شده    انیعاشق پوالد 

احمق را به   ی و کلمه    ختیر  ی پوزخند پر تمسخرش، اشک م

 .  دیکوب  یم دوارشیو ام ماریسر قلب ب 

 فشار آن حس ها در حال جان دادن بود.   ریز ماهور

بوس  با رو  تمام   یهمه  اما  شد؛  فشرده  همه  آغوش  در  کرد. 

 عقل و مغزش بود.  ی ری حواسش به درگ

به    که رو  ی ا  ی صندل   ی با سرعت رو  نند، یبنشخواستند    یم   یوقت

به جمعشان   ی کافه قرار داشت، نشست تا اگر مهمان  ی ورود  ی رو

 .  ندیاضافه شد، او را بب

نامش پوالد   دی که شا  ی... مهمانو عشق  یاز جنس مردانگ  یمهمان

 باشد!  

ا  یسع  رکسانا کند.  کنترل  را  بغضش  فهم  مانیداشت    دن یبا 

با زور او را با خود همراه کرده بود تا به   ی درباره   تولد ماهور، 

 نجایرکسانا او را تنها گذاشته بود تا به ا  یپرورشگاه بروند. وقت

حضور    د،یایب با  که  بود  کرده  خطاب  خائن  و  هرزه  را  ماهور 

 . زدیر ینحسش، اعصاب همه را به هم م 
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بد و    حال   ی بود؟ متوجه    دهیاحمق تا کنون ماهور را د  مانیا  آن

ماهور   یبا چه اصل  مانی اش شده بود؟ ا  یاز زندگ  یچشمان خال

 کرد؟! یرا متهم م
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  ن یبود. با شکالت و گل تزئ  دیسف  دند،یتدارک د   شیکه برا  یکیک

آن نشسته بود، او را به   ی که رو  ینیشده بود. گل رز سرخ و آتش

 انداخت.  ی م نشیو خون یقلب زخم ادی

نکرده بود؛ پس چرا   هیمدت خودش را نگه داشته و گر  نیا  در

 شده است؟   ختهیکرد که اکنون بغضش افسار گس یحس م

ورود   چشمانش به  ف  ی را  تمام  در  مگر  دوخت.   ی ها  لم یکافه 

 یو وارد نمکرد    یطرف مقابل در را باز نم  ی عاشقانه، معشوقه  

شده بود،    نیغمگ   لمیف  کی  ی اش به اندازه    یشد؟ حاال که زندگ

ا نبود  تجربه    یدلخوش  نیحقش  مرگش  از  قبل  هم  را  کوچک 

 کند؟  

 رد؟یگ  یرا با طعم قهوه م  کشی مگر پوالد نگفته بود که ک   اصال

خواست    یبود، دلش م  دهیرا چش  کیطعم ک  نیروز که ا   کیآخر  
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. پوالد با خنده قول داده ردیطعم بگ  نیبا ا  یبزرگ  ی خامه ا  کیک

 طعم سفارش دهد.   نیبا ا یکیتولدش ک ی بود که برا

که کم    یداد، در مقابل چشمان  ی را نشان م  ۲۲که عدد    یشمع

 شدند، روشن شد.    یم  سیکم خ

 شمع آتش گرفته بود.    نیاش همچون سوختن ا یزندگ

 رفته بود.   لیشمع تحل نیو جسمش همچون آب شدن ا روح

خواست.    یرا نم  دی چیپ  ی که در گوشش م  ی آهنگ تولد  ی صدا

  یی خواست. تنها  یرا هم نم  گرانیپوالد را نداشت، حضور د  یوقت

 داد.  یم حیمحبت ها ترج نیرا به ا

کرد؟ در کنار هما بود؟ او را هم گنجشک صدا    یپوالد چه م   االن

 کرد؟  یم

 شانه اش نشست.   ی رو قیشقا دست

 اول آرزو کن ماهور، بعدش شمعتو فوت کن.  _

ف  دایش ذوق  صدا  یم  لمیبا  و  سر  به  حواسش  تمام   ی گرفت. 

 یم  یکه درد و ماتم را تداع  ی صورت  ی متوجه    بود و  انیاطراف

 .  شدیکرد، نم
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 باش ماهور...  عیسر_

 دانست که امروز تولدش است؟  یاصال م پوالد

خواست.    یکس را نم  چیخواست...حضور ه  ی. نمدیلرز  شیها  لب

زد. دلش ناز کردن و    ی آغوش پوالد پر م  ی خداوندا او دلش برا

 خواست.  ینوازش شدن م
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که به    ییاقر ه  انیکرد و در م  دنی بار سامان شروع به رقص  نیا

 زد:   ادیداد، فر یکمرش م

 ! یلفظ ریز نمیا ایب ؟ی خوا یم  یلفظ ریماهور! ز گهیفوت کن د_

بود. پوالد ترکش کرده   امدهینگاه کرد. پوالد ن  یهم به ورود  باز

 بود. پوالد رفته بود. 

 ... ادیخواد ب ینم_

اما تالشش    د؛ی نرس  یبه گوش کس  یدر آن شلوغ  فشیضع  ی صدا

که با اشک پر شده بود، باعث سکوت    یحرف زدن و چشمان  ی برا

 همه شد.  
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 دوستم نداره، مگه نه؟  گهیپوالد د _

. آنقدر لرزان د یبلند تر شد و به گوش همه رس  شیبار صدا  نیا

حال ماهور   نیبه ا  ی در هم رفت. حس بد  اریمه  ی بود که اخم ها

 داشت.  

 داداش؟ _

ورود  دستانش  به سمت  ت  ی را  که  همانطور  و  گرفت    ک یکافه 

 : دی کرد، نال یاش را تکرار م یعصب

بهم گفت که د_ روز  زندگ  ییجا  گهیهمون  ندارم؛ پس    شیتو 

 تونم باور کنم؟   یچرا نم

 یباق  شیبرا  ی اد یدانست که زمان ز  ی..خودش مبه درک.  اصال

  ی مداند؛ اما    یکس زمان مرگ خودش را نم  چی نمانده است. ه

دانست که آن    یاش را حس کند. ماهور م   ی دور  ای  یکیتواند نزد

  ی خواب درست و حساب   کی. در نبود پوالد، دلش  است  کی روز نزد

  ز ی و بدون بازگشت...حاال که همه چ  قیعم  یخواست. خواب  یم

  ی. اصال دروغ چرا؟! او بغل مدی د  یپوالد را م  دیرو به اتمام بود، با

 خواست.  
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. بدون آن  دیپر  رونیاشک با شتاب و پر قدرت ب   ی قطره    نیاول

 سقوط کرد.   زیم ی رو وفتد،یگونه اش ب ی که رو

  ومده؟یخوام، چرا ن  یمن پوالدو م_

 نیکردند. مگر خود ماهور ا  ینگاه م   گرید  کیبا تعجب به    همه

 رابطه را تمام نکرده بود؟ پس مشکل چه بود؟
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ب  ی بعد  ی ها  قطره به  را  همان سرعت خودشان  با  از   رونیهم 

 کردند.  یچشمان ماهور پرتاب م

اش باال رفت. آنقدر سوزناک بود که همه را    هیگر  ی کم صدا  کم

را رو  و    زیم  ی ماتم زده کرد. سرش  بود  نام    کیگذاشته  نفس 

 کرد.   یپوالد را زمزمه م

 . شدیقرار تر م یرفت، ب  یباال تر م شیچه صدا هر

 .  ادیب  دیتو رو خدا به پوالد بگ_

از همه به سمتش رفت. دستش را رو  اریسام شانه اش    ی قبل 

 گذاشت و گفت: 
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 .  ششی پاشو ببرمت پ _

 داشت.   یامان  یلرزش ب شی اش سرخ شده بود. لب ها چهره

 خوام ازم متنفر باشه....  ینم ؟یاگر بفهمه چ_

 تولد بدم.   ی خوام بهت کادو  ی م زم،یپاشو عز_

 .  دیلرز یهم با بغض م  اریسام ی صدا

هامو پاک    یبدبخت  ی همه    یتون  ی م  ؟ی پوالدو بهم بد  ی تون  یم_

   ؟یکن

 تونم.   یم_

 . دیخند هیگر انیم در

 .  دهیما انجام نم ی کارو برا نیاونم ا یحت ؟ییمگه خدا_

 ماهور نهاد و زمزمه کرد: یشانیپ ی رو یآرام ی  بوسه

 ! ی نکرد انتیعکسا فوتوشاپ بودن ماهور، تو به پوالد خ_

کردن را فراموش کرد. فوتوشاپ؟ عکس ها فوتوشاپ بودند؟    هیگر

 چقدر مسخره و مضحک بود.  
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م  ی دار _ خودم    ، یگ  یدروغ  نه؟  بودم  ادمهیمگه  لخت  ...من 

  ؟یفهم یم ار، یسام

  ه یکنجکاو بق   ی به گوش ها  بود که  یآرام  ی زمزمه ها  شانیصدا

 .  د یرس ینم

 .رنیخواستن ازت عکس بگ  یچون م ؛ی لخت بود_

 و آن را مقابل ماهور گذاشت.   دی کش  رونیب  یکتش پاکت بیج از

ا  یکیمدرکش.    نمیا_ متخصص  کارا ست. گفتم    نیاز دوستام 

 راحت باشه.  التیبهم مدرک بده که خ
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 ی خواست؛ اما صدا  یماهور را م  ی خنده    ی صدا  دنیشن   دلش

  ش یحرف ها  نیتنها پاسخ ماهور به ا  قش یلرزان و عم  ی نفس ها

 بود.  

 ماهور؟ _

 کردم؟  کاریچ مونیمن با زندگ _
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 ییتمام دارا   هوده یکه ب  یو پژمرده بود. مثل کس  دینا ام  شیصدا

 اش را از دست داده است.  

چرا ماتم   ،ی ماهور...االن که فرصت دار  شهیدرست م   یهمه چ_

 ؟ یگرفت

 نگاه نمود.  زیم ی رو ی را مشت کرد و به برگه ها دستانش 

 اگر همون اول به پوالد گفته بودم... _

 و با اخم گفت:  دیپر شی حرف ها انیم

. خودتو ی مقصر  ، یکوت کناما اگر اآلنم س  ؛ی مقصر نبود  نجایتا ا_

 پوالد.  شی جمع کن تا برسونمت پ

 شد.    یباران چشمانش

   ؟ینخواد باهام باشه چ گهیاما من غرورش رو شکستم، اگر د_

 .  رینگ  میاون تصم ی جا گهی بهش حق انتخاب بده ماهور...د_

  دیاز جنس ام  ییروح درون چشمانش با رنگ ها  یو ب   دیسف   بوم

 شد.   ی زیرنگ آم

   شش؟یبرم پ_
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به ز  لبخند مقابلش    ی که در دو گو  ایدن  یسبز ها  نیتر  بایزد 

 جمع شده بودند. 

 برمت.   یخودم م_

 هم بلند شد. اریاعتراض مه ی صدا

 چه خبره؟  نجایبه من بگه ا یکی_

 از جا برخاست و پاسخ داد: ماهور

 پوالد.  شی خوام برم پ یم_

 چه؟ مگر پوالد را ترک نکرده بود؟ یعنیزده سکوت کرد.  بهت

 حالت خوبه ماهور؟ تو که با پوالد... _

اش گذاشت تا    ی نیب   ی از پشت سر ماهور، دستش را رو  ار یسام

 . دیبفهماند که سکوت نما اریبه مه 

اشاره اش شد و با اخم سرش را تکان داد.    ی هم متوجه    اریمه

 سپرد و گفت:   قیآسا را به شقا

 .   امیپس منم باهاتون م_
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  ار ی. مه شدیدر تمام طول راه، پاکت در دستان ماهور فشرده م 

ها رفتار  بود.  کسان  ی نگران  از   یماهور همچون  را  عقلشان  که 

 . د یرس ی دست داده اند، به نظر م

  ان یبود که رفتار پوالد مناسب باشد. ماهور را از م  دواریام  ار یسام

.  ند یرا بب  شیه ها بود تا باز هم خند  دهیکش  رونیب  ی دیباتالق تا ام

 ماند.  ینم یاز او باق ی زیخورد، چ یبار هم شکست م نیاگر ا
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که مانده بود، گاوصندوق    ییرا گشته بود. تنها جا  مانیدفتر ا  تمام

 اتاق بود.   ی بزرگ گوشه 

  ی اش حلقه کرده بود و با آشفتگ  نهیس  ی دستانش را رو   لیسه

 کرد.   یبه پوالد نگاه م

 اشتباه...   میما دار دیشا_

 .انداخت  نیزم ی رو ،ی بلند ادیبود را با فر زیم ی که رو یگلدان

 ..حق نداشت!  کنه.   یحق نداشت از من مخف_
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  ی سمت گاوصندوق رفت و رمزش را وارد کرد. آنقدر عصبان   به

 بود که حواسش نبود ابتدا آن را بگردد. 

هم همان    شیپول نقد در آن بود. سند ها   ی چک و مقدار  دسته

 . جا قرار داشت

 کردن عکس ها، نگاهش را به سند ها دوخت.  دایاز پ د یام نا

 خورد.  یبه چشم م یرنگ  ی آن، پاکت کاه انیم در

 را برداشت و درش را باز کرد.  آن

 که جانش را گرفت.   ییها بود. عکس ها همان

.  دی جوش  یم  شیدر رگ ها  رتیبرهنه بود...تعصب و غ   ماهورش

 بودند؟  دهیگنجشکش را د ی چند نفر بدن برهنه 

 اش پراکنده بودند.   ییطال  ی بسته و مو ها شیبایز  چشمان

حرکت مانده بود؛ اما عکس    یبدن ماهور ب  ،ییابتدا  ی عکس ها  در

رو  ی بعد احسان  آورد.  بند  را  و   ی نفسش  بود  شده  ماهور خم 

 دور گردنش حلقه شده بود.   یفیدستان ظر

عکس ها وحشت    دنیبود، با د  ستاده یسر پوالد ا  ی که باال   لیسه

 کرد. 
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  ن یاشتباه نبوده و ا  مانیا  ی داد که حرف ها  یعکس نشان م   آن

 ماهور انجام شده است.    لیطه با م راب

 پوالد؟  _

عرق   ی که از شدت خشم و حرص دانه ها  ی در دست مرد  عکس

 . دیلرز یم  ،ختیر یاش م یشانیپ ی رو ش،یمو ها انیاز م

داد   یو پوالد داشت جان م   دیترس   ی از شکستن پوالد م  ل یسه

 که به اشتباه قضاوت شده بود.   یگنجشک ی برا

 پوالد؟ آروم باش، خب؟ _

نفهم  یحت هم  بدن    دهیماهور  سانت  به  سانت  پوالد  اما  بود؛ 

  یمعشوقه اش را از حفظ بود. او ماهور را با چشمان بسته هم م 

 دهد.   صیهزاران پسر و دختر تشخ  انیتوانست از م

ده اند،  که دور گردن احسان حلقه ش  یبود که دستان   دهیفهم  او

 .  ستند یمتعلق به گنجشکش ن 

  ی مچ سمت چپش داشت. خال   ی رو   یخال کوچک و پررنگ  ماهور

 عکس وجود نداشت.  نیکه در ا
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ظر  ی ها  بند  کم   فیانگشتانش  عکس،  درون  دستان  اما    ی بود؛ 

 آمد.  یدرشت تر به نظر م
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 و گفت: مقابلش نشست   لیسه

ن_ مهم  باهاش    دیشا  ؟ی فهم  یم  ست،ی پوالد؟  که  مجبور شده 

 رابطه... 

  ل یبه سمت سه  عکس ها بلند کرد و   ی درنده اش را از رو  چشمان

 کشاند.  

   ؟یمن اجازه دادم که نگاه کن_

 نشان نداد.   ی خورد؛ اما رفتار بد جا

 . نداشتم  ی خوام...قصد بد ی من معذرت م_

 زد و از جا برخاست.   پوزخند

 تخم حروم بهم دروغ گفت.   ی هاد_

 منظورش نشد و با حماقت گفت:   ی متوجه   لیسه
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 خودش...  لیشده؛ اما با م هوشی آره، اون گفته بود ماهور ب_

 شد.    لیتبد ی و بلند  یعصب  ی پوالد به خنده  پوزخند

 چند نفر مثل تو ماهور منو قضاوت کردن؟  _

به عقب برداشت. دروغ چرا؟   یبا بهت سکوت کرد و قدم   ل یسه

 .  دیترس ینداشت، م  یپوالد که صحت و سالمت عقل نیاز ا

 من قضاوت نکردم؛ اما عکسا... _

   د؟یفهم یم یشما احمقا چ_

 بسته شد.    لیاش آنقدر بلند بود که چشمان سه عربده

 آروم باش! _

کردن.. _ گرفتن. لختش  احسان،  .عکس  بغل  تو  گذاشتن  ..عکسو 

دونم که    ی به ماهور زدن. من خودم م  انتیاونوقت همه انگ خ

ن  ی دور گردن احسان، دستا  ی دستا   ی . شما چستی ماهور من 

 هوش ی . ماهور بست یبدنش مال اونه؛ اما دستاش ن  دد؟یفهم  یم

. خودم هشتونسته دور گردن احسان حلقه    یبوده، دستاش نم 

 بوده.   هوشیاز مرز برگشتم، بهم گفت ب  یکه وقت ادمهی
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موضوع فکر نکرده بود   نیدر دهانش خشک شد. چرا به ا  حرف

باشد؟   آن ها دستان    یعنیکه ممکن است عکس ها فوتوشاپ 

را با آن    ی گریماهور را در عکس حذف کرده اند و دست کس د

 نموده اند؟  نیگزیجا

 عکسا فوتوشاپ بودن؟  یعنی_

نم_ کوفت  یمن  چه  ا  ی دونم  اون   ی م  نویبودن...فقط  که  دونم 

 شده.  ی دست کار ،یعکس لعنت 

تک نفره از   ی کند. آخر عکس ها  یکرد پوالد اشتباه م   یم  حس

داشت   ی به بدن پسر  ی ادیبود و بدنش شباهت ز  دهیماهور را د

  هیشب هم    شانیدست ها  یبود. حت  ده یکه احسان را در آغوش کش

 به هم بودند.  

 ... یپوالد، تو اآلن عصبان_

 :دیرا واژگون کرد و غر مانیا زیخشم م با

عصبان _ ام یآره  تر  زود  که  خودم  نفهم  نی...از  رو    دم یموضوع 

 ... م یعصبان
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 زد:  ادیفر یخسته ا ی را با حرص فرو داد و با صدا بغضش

زندگ_ که  احمق  اون  داد   مونیاز  باد  به  هاش  ترس  با  رو 

ام یعصبان ب  ن ی...از  مجبورم  بهتر  یگناه  ی که  به  رو    ن یماهور 

عصبان  کنم  ثابت  ا م یدوستام  حت   نی...از  به    یکه  هم  خودش 

 ... میخودش اعتماد نداشته عصبان 

انبوه    انیرا از م  یو عکس  دیکش  رونیب  بشیاش را از ج  یگوش

 کرد.   دایدرون آن، پ ی عکس ها

  تی سرخ از فعال  ی مدتشان، ماهور با لپ ها  یطوالن  ی از رابطه    بعد

شده    بایو چشمان ستاره باران در آغوشش نشسته بود. آنقدر ز

 شیکه دست ها  ی . طوردیبود که پوالد پتو را تا گردنش باال کش

اش را برداشت   ی. بعد گوشردیچانه اش قرار بگ  ر یبماند و ز  رونیب

برهنه بود؛ اما   شان یچه بدن ها  راز خودشان گرفت. گ  یو عکس

از بدن پوالد هم   یمیو شکم ماهور با پتو پوشانده شده و ن   نه یس

 شده بود.   یبا جسم ماهور مخف

را بزرگ کرد تا صورت و بدن ماهور معلوم نشود و فقط   عکس

 مشخص گردد.   یدستانش در کادر گوش
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نابود کرده بود را هم    یکه زندگ   ی لعنت شده ا  عکس اشان را 

 رفت.   لیبرداشت و به سمت سه 

 گرفت و گفت:  لیرا مقابل چشمان سه یگوش

 مچ سمت چپشه.   ی رو ؟ینی ب یخال رو م نیا_

 را هم به او نشان داد.  عکس

که   نمیاز ا   یخال رو نداره. حت  نیمچ سمت چپشه؛ اما ا  نمیا_

 ... نیماهور رو بب  ی انگشتا م،یبگذر

 داد.  یگوش م شیبا دقت به حرف ها  لیسه

با   یو کوچک  ز یر  ی . دستان آن پسر تفاوت هابا پوالد بود  حق

 نیماندند. البته انگار ا یماهور داشتند که از چشم همه پنهان م

 تفاوت ها در چشمان پوالد بزرگ بودند.  

 !  ست یپسره که تو عکسه، ماهور ن نی. ایگ یدرست م ی دار _

 را خاموش کرد.  یبازگرداند و گوش ی را به حالت عاد عکس

 بود.  ختهیبه هم ر زیراحت همه چ چه
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 فرو کرد.  شینشست و دستش را درون مو ها ی صندل کی  ی رو

 ؟ یکن کاریچ  ی خوا یحاال م_

 با ماهور صحبت کنم.   دیبا_

 به صورتش نگاه کرد و گفت:  دیترد با

 بشه؟  یکه چ_

 کنم.  یرابطه امون رو تموم م_

داشته   یسخت  ی شک دلش گرفت. به نظرش ماهور روز ها بدون

  یاش، اضاف  دهید  بیروح آس  ی و ترک شدن از جانب پوالد برا

 است.  

 نداشته. به خاطر خودت... یچرا؟ اون که گناه_

 شد.   نیدوباره خشمگ صورتش

.  رهیبگ  میتصم  زیهمه چ  ی برا  یی بفهمه که حق نداره تنها  دیبا_

  ینم  نجایوقت کارمون به ا  چیاگر از همون اول بهم گفته بود، ه 

 .  دیکش
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   شه؟یهم ی برا  ؟یترکش کن  ی خوا یواقعا م_

  ل ی و بعد به سه  دی را با انگشت شست و اشاره اش مال  چشمانش

 نگاه کرد.  

 .  بشه ه یفقط قراره تنب_

  ل ی. سهسکوت کرد. پوالد هم به فکر فرو رفته بود   قهیدق  چند

از پشت    ییقدم ها  ی اما صدا  د؛یبگو  ی زیدهانش را باز کرد تا چ

 .  دیسرش به گوش رس

پوالد به پشت سرش مات شده بود. به عقب برگشت تا    صورت

با د بفهمد که خودش هم  را  پوالد  تعجب  ماهور جا   دنی علت 

آخر از  د  ی بار  ن یخورد.  را  او  تقر  دهیکه  م  کی  بایبود،   یماه 

  نیکه آن جوان سرزنده و خوش رو تا ا  شدیگذشت. باورش نم

رنگ    ستش چشمانش کبود و پو  ریباشد. زو الغر شده    فیحد ضع

 بود.   دهیپر

 سالم._

کرده و زار زده    هیهم گرفته بود. انگار ساعت ها گر  شیصدا  یحت

 بود.  
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  ؟یسالم، خوب_

  ی سر صحبت را باز م  دی. حداقل او باکه سکوت کرده بود   پوالد

 کرد. 

 زد و پاسخ داد:  یکم جان لبخند

 ممنون خوبم.  _

بدحال به    ی ها  ضیناراحت شد. ماهور همچون مر  یکم  لیسه

 .  د یرس ینظر م

 ی ها  ر ییسمت پوالد که هنوز هم در شوک حضور ماهور و تغ  به

 اش بود، رفت و در گوشش زمزمه کرد: ی و جسم ی ظاهر

 . اریبهش فشار ن  یلیپوالد، خ ستیحالش خوب ن_

 تنهامون بذار. _

صحبت   مانیبا ا  دیکرد و از اتاق خارج شد. با  یماهور خداحافظ   با

 کرد.  یم
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انداخته   تابهیماه  کی کرد قلبش را تکه تکه کرده و در    یم  حس

رو ها  ی اند.  م  ی سوختگ  ی زخم  نمک  را در    زندیر  ی اش  آن  و 

د؛ اما از  کنند. چهره اش خونسرد و آرام بو  یروغن داغ سرخ م

 درون در حال جان دادن بود. چه بر سر ماهورش آورده بودند؟ 

 ؟ یینجایچرا ا _

دانست از کجا   یشدند. نم  یها هنوز هم در دستانش له م  کاغذ

 شروع کند.  

 من... _

 اش؟   هیتو؟ خب بق_

داد. چشمانش اشک   یپوالد قلبش را آزار م  ی   بهیسرد و غر  لحن

 انداخت.   نییآلود شد و سرش را پا

 حرف نزن!   ی نجوریباهام ا_

ماهور    ی خنده ها  دنیکه به د  ی بودن سخت بود. چشمان  سرد

 شدند.   یحال بدش، باران دنیعادت داشتند، با د

اشک غرق    ی ای . چشمانش در در دید  یآب م  ریرا انگار از ز   ماهور

 شده بودند.  
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   ؟یهست یمگه تو ک_

 شد.   زانیاز شدت بغض آو شیروان و لب ها شیها اشک

 مگه گنجشکت نبودم؟ _

روان شد.    شیبار در مقابل چشمان ماهور اشک ها  نیاول  ی برا

 وانه ید  یماه در خون قلب و دلتنگ  کیمرد هم خسته بود.    نیا

 بود.   دهیکننده اش غلت

 ماهه که رفته.   کیگنجشک من _

 : د ینال هیاش را به گردنش چسباند و با گر شانه

 . مجبور شد بره _

 چرا؟ چرا مجبور شد؟ به خاطر اون عکسا؟  _

 دانست؟ یمات شد. پوالد م چشمانش

   ؟یدونست یتو...تو م_

. قرار بود با ماهور  دانست   یم  یچند قطره اشک را هم اضاف  همان

را پاک    شی. اشک هازدیاشک بر  شیکه پا به پا  نیسرد باشد، نه ا

 کرد و گفت: 
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 .  دمیامروز فهم نیهم_

کرد    یفکر م   یعنیبود؟    دهی. پوالد فهمستادیاز حرکت ا  قلبش

 کرده است؟   انتیکه ماهور با احسان به او خ

اش نشسته بود، رفت و مقابلش    ی صندل  ی سمت پوالد که رو  به

اش بودند را   یگناه   یکه سند ب  یینشست. برگه ها  نیزم  ی رو

 ی در مشت پوالد گذاشت و دستان لرزانش را در دو طرف گونه  

 پوالد قرار داد.  

خ_ ن   انت یمن  جون  همه  کانینکردم...به  که  تو  جون   ی ...به 

 ... ی امیدن
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 و دستان ماهور در هوا خشک شد.   دیرا عقب کش سرش

 !  ی کرد انتیخ_

 : دیسرش را به دو طرف تکان داد و نال هیگر با

 گم.   یبه خدا راست م _

 درون دست پوالد اشاره کرد و ادامه داد: ی برگه ها به
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 متخصص نشون داد. فوتوشاپ بوده پوالد.    هیعکسا رو به    اریسام_

 .  دیکش  رونیپوالد ب   ی دستان لرزان برگه ها را از مشت باز مانده    با

 بذار خودم نشونت بدم... _

 پوالد با پاره شدن برگه ها در دستان ماهور همزمان شد.   پوزخند

 احمق..._

شده و به چند تکه کاغذ    دهیکه از دستانش قاپ  ی بهت به مدرک  با

 گشته بود نگاه کرد.   لیپاره تبد

 .. که.  ی ازم متنفر نقدریچرا؟ ا_

ماهور را گرفت و آنقدر محکم تکان داد   ی خشم و جنون شانه    با

 . شانه اش، به دوران افتاد ی که سرش هم با تکان ها

 ... اای ماهور...به خودت ب ایبه خودت ب_

آرام  ی صدا به  به   فیضع  یبلندش  را  کلمات  وار  زمزمه  و  شد 

 .  دیور کوب صورت ماه

 ...خودت!  یکه ازت متنفره، خودت یتنها کس_
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 ش یکه محو حرف ها  ی ماهور  ی   قهیشق  ی اشاره اش را رو  انگشت

 و ادامه داد:  دیبود، کوب 

همه ازت متنفرن. چون    یکن  ی فکر م  ،ی چون از خودت متنفر_

اعتمادن. در   ی همه بهت ب  یکن  ی فکر م  ،ی به خودت اعتماد ندار

 که من مثل چشمام بهت اعتماد داشتم. یصورت

به خودش اعتماد نداشت؟ خب معلوم است که نداشت؛ چون از  

مشکالت   ریکه خانواده اش را درگ  یخودش متنفر بود. از جسم

 کرد متنفر بود.  یبزرگ و کوچک م

  ی ترسو عکسا رو پنهون نم  هیمثل    ،یاگر به خودت اعتماد داشت_

ماهور؟   ی دیرس  ی بکشه. اآلن به چ  نجایبه ا  مونیزندگتا    ی کرد

   ؟ییبه چ

 زد و از جا برخاست.   ی بلند ادیفر

وضع  نی بب_ چه  نمیافتاد  یبه  گ  کانی .  شب  ر یگوشه  تو    ه یشده. 

 من...  و ی از گور بلنده شده، شد  ی مرده ها
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 .  دیخودش کوب ی  نهیس ی و رو دیکش  عربده

شدم.    یروان  دمیشدم. از بس با قلب و مغز خودم جنگ  یمن روان_

کنه؛    یم  ی نجوریمرگش شده که ا  هیگفت گنجشکت    ی قلبم م

خواد پا به پات   یکه نم  یکس  ی برا  یبسه دوندگ  گهیاما مغزم م

. ی کرد  انت یبازم خ  ، یاگر به خاطر من هم رفته باش  ی. حتادیب

 . ی کرد  انتیکه بهت داشتم، خ ی اعتمادتو به حس 

درست پوالد نداشت. اشتباه کرده    ی حرف ها  ی برا  ی پاسخ  چیه

 بود... 

 شه؟یدرست م   یهمه چ  کانیبا ترک کردن من و ن   ی فکر کرد_

هان؟   ،ی با خودت فکر کرد  یمونه؟ چ   یمن آروم م  ی مثال زندگ

   ؟ی با خودت فکر کرد یچ

  اد یاز نگفته ها باد کرده بود. او هم دلش فر  شیهم گلو  ماهور

 خواست.  یزدن م

 ی دونستم که عکسا واقع  یم  دیکردم؟ من از کجا با  یم  کاریچ_

شدم،    داریکه اون روز لخت از خواب ب  ادیم  ادمی  یوقت  ستن؟ین

 کردم؟  یبه دروغ بودن عکسا فکر م ی چجور
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ا_ نم  یاحمق   نقدریتو  وا  یحت  ،یفهم  یکه  عکسا  اون    یقعاگر 

چرا؟ چون تو تو حالت    شد، یمن و تو خراب نم  ی بودن هم رابطه  

 !  فیبدبخت ضع ی بود هوشی. تو بی نبود ی عاد

  ی . دلش م دیکوب  نیزم  ی را رو   شیپا  هیهمچون کودکان با گر 

درون ذهنش را به خورد پوالد بدهد؛ اما حرف   یخواست فکر ها

  ی رفت و اشتباهاتش را به رخش م  یاو در مخ ماهور فرو م  ی ها

 .  دیکش

.  ی کرد  ی با احسان بودم، ترکم م  ی دیفهم  یاگر م  ،ی گ  یدروغ م_

حرفا   نیا  ی حاال که خودم بهت گفتم عکسا فوتوشاپ بودن، دار

 .  یزن یرو م

 ... دی. تلخ خنددیخند یخستگ با

نداشتم. من مطمئن بودم که    ی به اون مدرک کوفت  ی ازی من ن_

بودن هم بهت    یاگر عکسا واقع  ی. حتی کن  ینم   انتیتو بهم خ

. تو به خاطر ی ن یب  یکردم؛ چون تو هنوز هم کابوس م  یشک نم

ممکنه باهاش   ی پس چطور  ؛ی نیب   یاحسان کابوس م  ی تجاوزا 

 !  ؟یعاشقانه داشته باش  ی رابطه 

 پاسخ داد: ی رفته ا  لیتحل ی صدا با
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 کردم بهم دارو دادن. فکر _
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. ی نبود  ی تو تو حالت عاد  یبود که بفهم  یفکر برات کاف  نیهم_

و پوچ ولت    چی کثافت بودم که به خاطر ه  نقدری به نظرت ا  یعنی

   ؟یشناخت ی نجوریکنم؟ منو ا

 ی بود؛ پس چرا به جا  ت ی بود؟ نه، مرد او پر از انسان  نگونهیا  پوالد

 اش چه کرده بود؟  یگرفته بود؟ خداوندا او با زندگ میاو تصم

 بشه...من...  ی نجوریخواستم ا یمن...من نم_

 پوالد بلند شد.   ادیهم فر باز

 ی رابطه    ی که تو  ی دی نگو من...تو هنوز نفهم  نقدریبسه ماهور، ا_

ندار وجود  تو  فقط  نم ی ما،  تو  نم  ی فهم  ی.    یی تنها  ی تون  یکه 

وجود نداره. اون   یکه در واقع من  ی دی. تو نفهمی ریبگ   میتصم

  دیکه نبا  ینگرفت  ادیشده به ما...تو هنوز    لیمن لعنت شده تبد

 .  ی ریبگ   میتصممن  ی ...به جایمن فکر کن ی به جا
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اتفاقات خودش است. او هنوز هم   نیکرد مقصر تمام ا   یم  حس

  ی ماجرا را از او پنهان نم  نیبه رابطه اشان اعتماد نداشت، وگرنه ا

 کرد. 

لحن ممکن زمزمه    نیگفتن نمانده بود. با شرمنده تر  ی برا  یحرف

 کرد:

 عاشق ترسو...  هیمن فقط عاشق بودم. _

خوشت    ی ماهور...تو از فالکت و در به در  ی ترسو بود  هیتو فقط  _

زندگادیم کردن  خراب  از  تو  کل   ی ا  ی .  با  ساختم،   یکه  تالش 

 خسته شدم.   گهیاما من د اد؛یخوشت م

 داد.   یمرگ م ی . بودیپوالد ترس ی حرف ها از

 .  میحرف نزن  گهیحرف نزن پوالد، باشه؟ د_

لرزان مقابلش    ی لب ها  دنیبوس  ی که دلش برا  یزد مرد  پوزخند

 زد.  یپر م

دارم    گهید  ی بازم حرف نزنم؟ متأسفم ماهور؛ اما چند تا جمله  _

 بهش!   یگوش کن  دیکه با
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و   قلبش اما همچون  دی کوب   یم   نیسنگ   محکم  بود؛  بد  . حالش 

 دهانش گذاشت.   ی ها به سمت پوالد رفت و دستش را رو وانهید

 خوام پوالد. ینم ، یخوام ترکم کن ینم_

 ماهور را کنار زد و زمزمه کرد: دست

   ؟یخواست ینبود که خودت م ی زیچ نیمگه ا_

 را به دو طرف تکان داد و زمزمه کرد:  سرش

 !  رمیم ی م  ی کنم... اگر بر یخوام بدون تو زندگ یمن نم_

تنها_ از  ا  ییمن  از  همه سگ دو   نیتالش کردن خسته شدم. 

 زدن و عقب موندن خسته شدم. 
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پا  ی ها  لب سمت  به  اش  شده  بغض    دهی کش  نییکبود  شد. 

بود. پوالد فکر م   یوحشتناک را بسته  کرد حرف   یراه تنفسش 

دانست    یاست؛ اما نم  یو شرمندگ   یدلتنگ  ی ماهور از رو  ی ها

  یدانست که از همان روز   ی صبر ماهور پر شده است. نم  وانیکه ل

است.    مودهمردن آماده ن  ی که پوالد را ترک کرده، خودش را برا
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گلدان پنهان شده    ی خاک ها  ریقلبش ز  ی دانست قرص ها  ینم

دانست    یاست. نم  دهیگل رس  ی   شهیماهرخ به ر  ی ها  ی اریو با آب 

 آن گل هم خشک شده است.  

 .  رمیم یم   کانیبه جون ن_

که    د یرس  یبه تنش راست شد. لحنش آنقدر صادق به نظر م  مو

 دی. او بادانست  یرا حق ماهور م  هیتنب  نیپوالد را ترساند؛ اما ا

 دارند.  یاشتباهش تاوان ی که کار ها د یفهم یم

 ماهور...  ی رو هم از دست داد کانیتو ن_

ها  با مو  کش  ی خشم  را  م  دیخودش  در  جان    ی ها  هیگر  انیو 

 زد:  ادیسوزش فر

خوام، باشه؟    ی. من معذرت م یترکم کن   ی ترکم نکن...حق ندار_

 خوام.   یمعذرت م

 ی که اعتماد توش نباشه، برا  ی عشق ما تموم شد ماهور. رابطه ا_

 .ست یکردن مناسب ن  دایادامه پ

اما آرام نگرفت. دستانش را دور کمر پوالد حلقه    د؛ یکش   ریت  قلبش

 کرد و گفت: 
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دارم،   ازیکه من بهت ن   یدون  ی. تو م ی کن  یو منو ترک نمنه...ت_

 !  می بترسون ی خوا یفقط م  ،یکن یمگه نه؟ تو ولم نم

نگه داشت.    هیثان  کی  ی را پشت کمر ماهور گذاشت و برا  دستانش 

 ی خواست او را در خود حل کند؛ اما باز هم خواسته    یدلش م

 دلش را کنار زد و ماهور را از خود دور نمود.  

 برو... نجایاز ا_

 هم به سمت پوالد رفت و خودش را به او چسباند.   باز

 ... فمی من ضع یدون یپوالد، تو که م شهینفسم قطع م _

 قلبش گفت:  ی توجه به ناله ها یهم ماهور را کنار زد و ب باز

 کنم.   یزندگ فیآدم ضع هیتونم با  یمنم نم_

شده بود را از هم گسست.    دواری ام  یکه تازه کم  یاش روح  جمله

 تالش کرد.  گریباز هم زخم خورد؛ اما بار د

م_ برا  ؟یکن  همیتنب  ی خوا  یتو  هم  رو  هما  زنه،   نیهم  ی اون 

 خونه ات؟  ی آورد 

و به سمت مبل    اوردیخودش ن  ی بود؟ به رو  دهیاز کجا فهم  ماهور

 .  ندی ها رفت تا بنش
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 نداره.  ی هما به تو ربط_
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ت  قلبش هم  بدیکش  ری باز  در حال  بدنش  حس    ی . سمت چپ 

 شدن بود.  

   ره؟یمنو بگ ی که جا شیآورد _

 کرد و گفت:  حماقت

 بخواد اونو پر کنه.  یکه کس ی ندار ییجا گهیتو د_

 را پاک کرد.  شی دهانش رو فرو داد و اشک ها آب

  شه؟یهم ی برم؟ برا_

 ی . فوق فوقش براشهیهم  ی رفت؛ اما نه برا  یم  دیبا  ی آر   برود؟

 را به ماهور نگفت و زمزمه کرد:  نیرفت. ا ی م دیچند روز با

 برو! _

 روان شد و با خنده گفت:  شیها اشک

 گردما...  یبر نم گهید_
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م  یم  غلط اشان  خانه  مقابل  نگهبان  چند  برنگردد.  که    ی کرد 

 نداشت.  ی آزاد اقتیگنجشک ل نیگذاشت تا مراقبش باشند. ا

 !  ست یمهم ن_

 . اوردیخودش ن ی مرد؛ اما به رو ستادهیهمان جا مرد. ا ماهور

  نم؟یبب ی ذار یرو م کانین_

 بشه.   ییخوام باز هوا یکنه، نم یداره به نبودنت عادت م_

به سمت خروج  قهیدق  چند بعد  و  از    یسکوت کرد  قبل  رفت. 

 خارج شدن از اتاق، زمزمه کرد: 

 پوالد؟  _

 شده بود.   مان یخودش پش ی دانست چرا؛ اما از حرف ها ینم

 بله؟ _

 دوسش دارم!  یلی هم بگو خ کانیدوست دارم. به ن_

با  یم  دیبا  چرا ماهور  خود  ر  نیا  دیگفت؟  گوش  جمله  در  ا 

 کرد.   یپسرشان زمزمه م 

 من بگم!   ستیالزم ن_
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نگاه را هم   نی در گذاشت و آخر  ی نکرد. دستش را رو  هیگر  گرید

 به او انداخت. 

از اتاق خارج شد    ه، یگفتن نمانده بود. بعد از چند ثان  ی برا  ی زیچ

 و در را بست. 

بود؛ اما پاسخ    مانیاز دفتر در حال تماس گرفتن با ا  رونیب   ل یسه

که   نیاما قبل از ا  د؛یبگو  ی زیماهور خواست چ  دنیداد. با د  ینم

از کنارش گذشت و به سمت آسانسور   باز شود، ماهور  دهانش 

 رفت.  

او را در پر  با به پوالد رساند و  حالت    نیتر  شان ی دو خودش را 

 . دیممکن د

 رفت.  _

 هم با بغض پاسخ داد: پوالد

 دونم.  یم_

او را تنها بگذارد. از اتاق خارج شد تا باز هم با    دیکه با  دیفهم

 .ردیتماس بگ مانیا

[۳۱.۰5.۲۱ ۰۳:55 ] 
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 یکرد. حس  یخودش حس م   یک یرا در نزد  ین یو سنگ  اهیس  ی انرژ

 . دیکش یبه باتالق که روحش را به درون خودش م  هیشب

نا منظم از   ی در منتظرش بودند. با قدم ها  ی جلو  اری و مه  اریسام

حرکت نداشتند.    ی برا  یتوان  گرید  شیآسانسور خارج شد. پا ها

 خواست.  یاو را نم یکس نجایناخودآگاه پدرش را صدا کرد. ا

 بابا؟  _

نزد  یخنک  مینس وز  یکیدر  شادیاش  ب   دی.  سالن   رونیاز  وارد 

 انتظار شرکت شده است؛ وگرنه از کجا آمده بود؟  

 ی کرد که ناگهان صدا  یگرفته بود و حرکت م  واریرا به د  دستش

 خشک کرد.  شیاو را بر سر جا مان،یا

  ؟یکن   یم یچه غلط نجایتو ا_

 را باال برد و به چشمان جذابش نگاه کرد.   سرش

 کردم.   ی با پوالد صحبت م دیبا_

به دور و برش انداخت تا از نبود پوالد مطمئن شود و بعد   ینگاه

 کرد.  ک یسرش را به گوش ماهور نزد



~ 1691 ~ 
 

  ؟یخوا  یاز جون پوالد م  یهرزه؟ چ  یکن  یچرا شرت رو کم نم_

جواب   یبزرگ را ب   ن یتوه  نیتنگ شده بود؛ اما نتوانست ا  نفسش 

 بگذارد.  

 درست صحبت کن!   ستم،یمن هرزه ن _

 خشم به چشمان سرخش نگاه کرد و گفت:  با تمسخر و مانیا

  ه؟ یخوابه چ  یو اون م   نیپول تو بغل ا  ی که برا  یپس اسم کس_

گذاشت و او را به عقب هل    مانیا  نهیس  ی بغض دستش را رو  با

 داد.  

 .  ی حرف بزن ی نجوریبا من ا ی تو حق ندار_

چ_ مگه  حق  ریغ  ی زیجدا؟  خونه    قتیاز  کار    ی گفتم؟  مفت، 

  یم  هیاحمق که از جون برات ما  ی   شهیمرد عاشق پ  هیو    راحت

پس چرا   دن؛یپوالد خواب  ریهمه سود داره ز  نیا   ه؟یزیذاره کم چ

 ؟یازش جدا ش دیبا
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 خفه شو... _
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 بود.   دهیچفت شده اش غر ی دندان ها  انیم از

 ماهور را در مشتش جمع کرد و گفت:  ی  قهیبا خشم  مانیا

مثل  _ کرد   ی دیانگل چسب  هیچرا  فکر  پوالد؟  و    یب  ی به  کس 

ژست مظلومانه    نیپس ا  دم؛ید  یکاره؟ خودم عکساتو با اون عوض

 رو کنار بذار.  

 اون عکسا فوتوشاپ بودن.  _

من خرم؟ تو جونت به پول    ی فکر کرد  ؟یچ  گه یعه؟ جدا؟ د_

باهاش   ی پول بده، حاضر  شنهادیبهت پ  یاآلن هر ک  نیوصله. هم

 و...   ریحد حق نی. در ای باش

  مان یبه کلمه اش خنجر بود. قلبش پاره پاره شده بود؛ اما ا  کلمه

قلبش را حس    ی کرد. مردن سلول ها  یرا تمام نم  شیحرف ها

رو داغ  ذغال  انگار  تشخ  نهیس  ی کرد.  بودند.  گذاشته    ص یاش 

 نبود.  سخت شیبرا ی قلب ی سکته 

 . حس کرد جانش را باال آورده است.  اوردیباال ن  ی زیزد؛ اما چ  عق

 .  ستیب...بس کن، من حالم...حالم خوب ن_
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تمسخر عقب رفت و به کمر ماهور که از شدت درد خم شده    با

 بود، نگاه کرد.  

  یدی. ترحم خر ی ادا ها جلب توجه کرد  نیاز همون اول با هم_

و    یکارات الک  ی دونم همه    یکه م. من  ی ایتا باهاش به چشم ب 

 دروغه. 

سست شد. ناخودآگاه انگشتانش    شیزد. پا ها  یهم عق خشک  باز

خودش    ضیرا چنگ زد تا سر پا بماند؛ اما او با غ  مان یا  راهنیپ

م   فیو جسم ظر  د یرا کنار کش به  به ضرب    ی گوشه    زیماهور 

. فقط  که از قصد او را هل داده باشد، نه  نیشد. نه ا  دهیسالن کوب 

هل    کیداده است و با    دستدانست که ماهور تعادلش را از    ینم

سقوط دردناکش، سرش    انیکند. در م  یبرخورد م  زیکوچک به م

 اش شکافت.  ده یرنگ پر یشانی برخورد کرد و پ زیم  ی به گوشه 

شوکه شده به جسم    مان یلحظه اتفاق افتاد و ا   ک یدر    زیچ  همه

کرد. آن    یماهور نگاه کرد. لبخندش را درک نم  ی واژگون شده  

  یاد یفر  ی ترسناک بود. همزمان صدا  شیلبخند نشسته بر لب ها

بود؛ چون نگاهش    یاز جانب چه کس  دی. اما نفهمدیبه گوشش رس 
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خونش خشک شده    هآغشته ب  ییطال  ی به لبخند ماهور و مو ها

 بود.
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شد.    سیاز رفتن ماهور از شدت خشم تمام بدنش با عرق خ  بعد

 !  فتد؟یب  شیبرا ینکند اتفاق 

 نداشت؟   یکند؛ اما چرا حس خوب هیبود که او را تنب نیا تشین

 شروع به زنگ خوردن کرد.   تلفنش

شماره   دنیو آن را از کنارش برداشت. با د  دیکش   ی قیعم  نفس 

 تماس را وصل کرد.   یحوصلگ یبا ب  ،یعل ی 

 الو؟  _

 مژده بده پوالد..._

 زده و شاداب بود.  جانیه شیصدا

 چه خبر شده؟ _

 بده.   یاول بهم مژدگون _
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 : دیرا مقابل دهانش گرفت و غر  یحرص گوش با

 نشدم.   یمن اآلن سگ سگم. مثل آدم حرفتو بزن تا روان_

فهم  یعل با  بعد  و  کرد  لحظه سکوت  ضع  دنیچند    ف یاعصاب 

 گفت:  ی پوالد، بدون مسخره باز

رو د_ ماهور  که  روز  ترس  دم،یاون  نبود.  اصال خوب    دمی حالش 

 شده بود.  فیضع یل یبهت بگم؛ اما خ

به قلبش خنجر زده بود؟   نگونهیگنجشکش بد بود و پوالد ا  حال

 .لحظه از خودش متنفر شد  کی ی برا

 االن خبر خوبته؟  نیخب؟ ا_

تو_ بذارمش  تونستم  خب...بعدش  کن  واقعا  تی اولو  صبر  آخه   .

خوره.    یماهور م  ی شده که به گروه خون  دای قلب پ  هیحالش بده.  

.  م یالزم رو انجام بد  ی شایتا آزما  مارستانیب  ارشیامروز ب  نیهم

 ... ی ماریب نیاز شر ا گهی اگر خدا بخواد د 

 نشانه بود، شک نداشت.   کی  نیدر دستش خشک شد. ا تلفن

نشست. از جا برخاست و با قدم    شیلب ها  ی رو  یق یعم  لبخند

اتاق رفت. قهر بودند؟ خب به درک!   یبلند به سمت خروج  ی ها
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نم پوالد  ب   یاصال دروغ چرا؟  ا  ش یتوانست  را    نیاز  گنجشکش 

زد    یکتک مفصل به او م  کیتنها بگذارد. بعد از خوب شدنش  

و هم ماهور   خودشبا دور شدن از او، هم    دیشود. چرا با  هیتا تنب

 داد؟  یرا آزار م
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. بعد از  دیایآسانسور را زد تا باال ب  ی بار پشت سر هم دکمه    چند

سال    ی ها به اندازه    هیآسانسور، با سرعت داخل شد. ثان   دنیرس

 . شدیاما لبخند پوالد پاک نم دند؛ی کش یها طول م 

  ی که به سمت   ل ینگاهش به سه  د،یهمکف رس  ی به طبقه    یوقت

اما همان موقع    ند؛یجلو رفت تا علتش را بب   یافتاد. کم  د،یدو  یم

 برخورد کرد.   زیبه م ی و جسم الغر دی خودش را کنار کش  مانیا

آشنا    یبیهم به طرز عج  شیآشنا بود. مو ها  شیلباس ها  چقدر

 شد، یسر پسرک جمع م  ریکه ز  یو به خون  ستادی بود. همان جا ا

 بودند.   یی طال شینگاه کرد. چقدر مو ها
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ب  یکم  سرش با دقت  بر خدا،    ی شتری کج شد و  نگاه کرد. پناه 

  ی به سمت پسر مزدند و    ی م  ادیفر  نگونهیچرا ا  ار یو مه  ار یسام

 نکند او را با ماهور اشتباه گرفته اند؟!   دند؟یدو

بود؛ پس    ده یشن   یکرد و جلو رفت. تازه خبر خوب   یآرام  ی   خنده

ها اشک  ها  ی رو  ش یچرا  م  شی گونه  از  و  بودند   انیروان شده 

 کردند؟   یعبور م شیها شیر

م   اری مه  ی عربده    ی صدا اورژانس  درخواست  هم    یکه  را  کرد 

 . دیفهم  ینم اریرا با مه چارهیاما ربط پسر ب د؛یشن

سه  مانی ا  ی گونه    ی رو  اریسام  نی سنگ  مشت و  با    لینشست 

  ی سرعت به سمتش رفت تا او را عقب بکشد؛ اما پوالد با قدم ها

که مغزش از آن   ی قتی رفت. کم کم داشت با حق  ی کوتاه جلو م

 .  شدی بود، مواجه م ی فرار

   ار؟یمه_

مرده    ی صدا  نی. اخودش را گم کرده است   ی کرد صدا  ی م  حس

 متعلق به خودش نبود، مگر نه؟ 

. عاجزانه دستان خون آلودش را به  دیبه سمتش چرخ  اریمه   سر

 سمت پوالد گرفت و گفت: 
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 پوالد؟ به دادم برس...تو رو خدا به دادم برس! _

 نگاه کند.   نیزم ی به جسم رو  دیترس یم

کرد چشمانش به چشمان بسته   ینشست و سع  ار یاخم کنار مه   با

کبود    ی لحظه نگاهش به لب ها  کیاما در    فتد؛یپسر ن  ی شده  

 ماهور افتاد.  

به    شیرو  شیپ   قتیانکار کردن حق  ی مغزش برا  ی تالش ها  تمام

 کرد.   دنیشروع به تپ ونیباد رفت و قلبش با ش 

ب  ی سر و صدا ها  تمام اذن   ی اطرافش خاموش شد و دستانش 

 خودش به سمت سر ماهور رفت.  

 ؟یبچه قرت ؟یه_
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پوالد ناراحت شده    ی چه؟ به خاطر حرف ها  یعن ینداد.    یپاسخ

 داد؟   یبود که پاسخ نم 

 .   میتا با هم حرف بزن  نی ...بلند شو بشگهیبسه د_
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مهماه  سر آغوش  از  را  رو   دیکش  رونیب  اریور  ران خودش   یو 

 گذاشت.  

 ... کانین  شیبلند شو ببرمت پ_

رو  ل یسه را  دستش  و  رفت  سمتش  به  بغض  اش   ی با  شانه 

 گذاشت.  

 تکونش نده تا اورژانس برسه.   ادیز_

نگاه    لیماهور برداشت و به سه   نینگاهش را از صورت خون  یوقت

 کرد، بند دلش را پاره کرد. 

بود، چشمانش خودشان را   دهیموقع که سقوط ماهور را د  همان

اشان   یدرون  ی کرده بودند. رگ ها   ه یسقوط تنب  نیا  دنیبابت د

 چشمانش را قرمز کردند.   ی د یو سف دندیترک

 .ده یجوابمو نم نیهم ی بهش بگو بلند شه، با من قهره؛ برا_

 بود که پوالد را از پا در آورد.   ی ه درد عشق چ  نی چه بود؟ ا  عشق

 پوالد، آروم باش!   رسهی االن اورژانس م_

 : دی سرد ماهور گذاشت و نال  ی گونه   ی را رو دستانش 
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  یآخه؟ هر چ  ارمیزر زدم قربونت برم...مگه من بدون تو دووم م_

  ی ماهور...هر چ  یی تو  میزندگ   ی اون باال گفتم، دروغ بود. همه  

 . بود ادمیگفتم از عشق ز

 ختیر  یآنقدر سوزناک اشک م  اریعقب رفت. مه  هیبا گر  لیسه

اورژانس بابت    ی با اپراتور ها  اری که حال همه را بد کرده بود. سام 

همچون مجسمه خشک شده   مان یکرد و ا  یبحث م  رشانیتأخ

 بود.  

 ف ی تعر  شیرا برا  زیهمه چ  لیتلفنش را پاسخ داده بود تا سه  کاش

 .  کند

با    ار ی. مهدیاز پشت سر به گوشش رس  ی شتابان  ی قدم ها  ی صدا

 .  دیاش کوب ی شانیرفت و با سر به پ مانیدو به سمت ا

با   ؟ی هلش بد  ی...چطور تونستیکثافت آشغال، داداشمو کشت_

 خودمم...  ی ..با دستاکنم.   یخودم خفت م ی دستا

سکوت کرده بود. فکر    مانی. ادی او را عقب کش  ی به سخت  لیسه

از جانب او است؛ اما انگار    ی ماهور، دروغ کهنه ا  ی ماریکرد ب  یم

 که اشتباه کرده بود، خودش بود.  یکس

 شانه اش نشست.   ی رو لیسه  دست
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 برو!   نجایاز ا  مان؟یا_

 من کشتمش؟  _

 تصورش هم وحشتناک بود.   یحت

 !  ی نباش نجایبهتره ا  ن،یاالن همه عصبان_

  یم  هیگر  اریکه در آغوش سام  اریدهانش را فرو داد و به مه  آب

 کرد، نگاه کرد.  

 بشه.  ی نجوریخواستم ا ینم_

 .  شهیشر م  ان،یماهور هم م   ی . االن خانواده  م یزن  یبعدا حرف م_

 دانست چرا؛ اما نگران ماهور بود.   یبود. نم مردد

  ؟یچ رهی. اگر بمتونم  ینم_

با    لیا خودش را به او برساند؛ اما سهکرد ت  یباز هم تقال م  اریمه

 کشاند و گفت:  یرا به سمت خروج مانیسرعت ا

 فقط برو! دم،یمن بهت خبر م _
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. دو مرد جوان با دیاورژانس هم رس   نی ماش  مان،یاز رفتن ا  بعد

 .  دندیبه سمت ماهور دو اریتخت س کی

 زد.   یجان ماهور حرف م یهنوز هم با جسم ب پوالد

م_ کردم،  غلط  من؟  م  ؟یفهم  یگنجشک  نکنه  کردم!    ی غلط 

 هان؟  ،ی بر شهیهم ی برا  ی خوا

کارکنان شرکت در اطرافشان جمع شده بودند و با بهت به    تمام

  ن ی شدن آسمان و زم  ی کیکردند. تصور    ی پوالد نگاه م  ی ها  هیگر

  یسرد و سنگ  سیرئ  ی ها  هیتر از تصور گر  یباور کردن  شانیبرا

 اشان بود. 

 را کنار ماهور گذاشتند و به سمت پوالد رفتند.    تخت

 تخت.   ی رو مشیبذارم دیکمک کن_

 : دی دستش آن ها را عقب زد و غر با

 ذارمش.   یکنار، خودم م دیگمش_

گردن    ریماهور زد و دستش را ز  ی چشمان بسته    ی رو  ی ا  بوسه

 و رانش گذاشت.  
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  ی   نهیس  ی سرش را رو  د،یکش  یدر آغوش م  نگونهیگاه او را ا  ره

شده    زان یآو  نییبار سرش به سمت پا  نیگذاشت؛ اما ا  یپوالد م

جانش هم در هوا معلق بود. حلقه اش هنوز هم    یبود. دستان ب

 زد.   یدر انگشتش برق م

اش در   یتخت گذاشت، حس کرد تمام زندگ  ی ماهور را رو   یوقت

 هوا معلق مانده است.  

 .  امیمنم با اورژانس م_

  یکیبردند،    یم   ن یکه ماهور را با سرعت به سمت ماش   همانطور

 از آن ها پاسخ داد:

 !  دیباشه، تو دست و پامون نباش ی ممکنه مشکلش جد_

 گم.  یکه من م  یمارستان یب دشیاریب_

 .. ممکنه. اما _

 : دیخروش انشانیهم چفت شد و از م ی رو شیها دندان

 .  گمی که من م یمارستان یب دشیاریکه گفتم، م نیهم_

 با خودتون!  تشیمسئول_

 مقابل چشمان پوالد بسته شد.  نیماش درب



~ 1704 ~ 
 

مناسب  شیها  زانو وقت  اکنون  اما  بود؛  شده  کم    ی برا  یسست 

 آوردن نبود. ماهور حق نداشت برود...حق نداشت.  

 هم با عجله کنارش نشست.   لیشد. سه   نشی ماش سوار

با مه   اریسام دانست چطور   یشدند. نم  نشانی سوار ماش  اریهم 

 خبر را به ماهرخ برساند.   نیا دیبا

حال بدش، روان همه را به هم   نیبود و ا   زیهمه عز  ی برا  ماهور

  ی در سکوت اشک م  اریزد؛ اما سام   ی ضجه م  اری . مهختیر  یم

 داد؟  یبه عمه اش خبر م دی . چگونه باختیر
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از جنس آتش، تمام   ییها  واری همچون د  مارستانیب  ی ها  راهرو

 سوزاندند.   یبدنش را م

. کرد  یم  قیاز تخت ماهور، زهر به چشمانش تزر  زانیآو  دست

کرد و پوالد    یم  یبلندش خال  ی خشم و بغضش را با ناله ها   اریمه

با حرکت تند تخت، م   ده،یو خم  ریپ  یهمچون درخت   ی همراه 

 . دیدو
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گشت؛   یم  یشد. چشمانش با اشک پر و خال  یصاف نم   کمرش

 . داشت  یماهور بر نم یاما نگاهش را از چشمان بسته 

را باز کرد و پرستاران با سرعت ماهور را به آن جا    یدر اتاق  یعل

 . بردند 

عل  پوالد دستان  اما  شود؛  وارد  خواست  اش    نهیس  ی رو  یهم 

 نشست.  

 پوالد!   می بذار کارمون رو بکن_

 هنوز هم به در اتاق دوخته شده بود.   چشمانش

 مراقبش باشم.   دیبا_

برا  نیا نبود   شیمرد  قلدرآشنا  از  هم  ی .  صالبت  اش   یشگیو 

بود. در صدا  ی زیچ بود. مظلوم و آرام شده  التماس   شینمانده 

 زد.   یموج م 

 من مراقبشم، باشه؟_

 افتاد. تمام بدنش عزادار بود.    نییهم پا سرش

 بهم برش گردون! _

 کنم...  یتمام تالشمو م _



~ 1706 ~ 
 

 خشن شد.   نشیشکسته و غمگ صورت

  ی م  شتونیآت  دشیاری... اگر برام نیزنم عل  یم  شیهمه اتونو آت_

 زنم.  

با بهمن و محسن تماس گرفته بود تا خودشان را برسانند.    ل یسه

ا اتفاق  تیوضع  نیبا  اگر  م  ی برا  یپوالد،  کنترل    ی ماهور  افتاد، 

 .  شدیکردنش سخت م 

 ی. بر خالف انتظارش قدرتدیسمت پوالد رفت و او را عقب کش  به

سه  ی برا آرام  تکان  با  نداشت.  کش  ل،یمقابله  عقب  د.  ش   دهیبه 

 جا خورد.  ل ی آنقدر بدنش سست بود که سه

 .کنن   یم  ادیاز دستشون بر ب ی هر کار_

با چشمان اشکبار، سرش را به نشان تأسف تکان داد و وارد   یعل

  یپوالد بر رو   ی بسته شدن در با فرود عاجزانه    ی اتاق شد. صدا

 همزمان بود.  نیزم

همه    دیبا_ بگم  با  ی بهش  بوده.  دروغ  چقدر    دیحرفام  بدونه 

 دوسش دارم!
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رو  ار یمه را  صدا  شیزانو  ی سرش  بود.  ها  ی گذاشته    ش یناله 

 دردناک بود.   ی ویسنار نی متن ا یقی موس

 پوالد؟  _

حرف   ی برا  ی ا  ی انرژ  یدوخت. حت  اری را به مه  نشیخون چشمان

 زدن نداشت.  

 ه. دلش برات تنگ شده بود...نتونست شمع تولدش رو فوت کن_
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 !  دینگو ی زیبود. کاش چ یپر از خش و تلخ اریمه ی صدا

لج کرده    یدونست  ی شده...م  یچ   دمیتازه فهم_ باهاش  هممون 

   م؟یبود

  ی . حداقل اکنون نمدینگو  ی زیماهورش چ  ریاخ  ی از درد ها  کاش

 خواست بشنود.  

 ... ...اآلن نهاریاآلن نه مه_

 گفت:  ی دردمند ی شکست و با صدا اریمه ی ا  هیچند ثان  بغض
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 پوالد؟    ی بغلش کرد_

شور    ی . قطره هاداد و چشمانش را بست   هیتک  وار یرا به د  سرش

از م با سرعت خودشان را  ب  انیاشک  به  پرتاب   رونیدو پلکش 

 کردند.  

 بلند شد.   اریمه انیگر ی هم صدا باز

بلد    یشد پوالد؟ من زندگ  یداداشم چ_ کردن بدون ماهور رو 

 ... ستم ین

 آوردند؟  یاز ماهور نم ی مشت شد. چرا خبر دستانش 

 بشم...  میتیپوالد نذار باز _

  ی بست؟ ماهور که نمرده بود...ماهور فقط کم   یدهنش را نم   چرا

با قلب    ی . قلبش باز هم باز شده بود   ماریب در آورده بود. آن را 

 تمام شود. زیکردند تا همه چ یم ضیتعو  ی گرید

 . شهینم شیزیماهور چ_

با ماهرخ تماس   یرا پاک کرد. نم  شیاشک ها  ار یسام توانست 

نباشد. چرا عمه    میحال ماهور آنقدر ها هم وخ  د ی. اصال شاردیبگ

  ی زند. م   یدانست دارد خودش را گول م  یاش را نگران کند؟ م
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خودش    ی برا  دیبد تر است؛ اما با  شهیدانست که حال ماهور از هم

 .   دیخر یزمان م

در    یکه گناه بزرگ  ی چرا؛ اما با پدرش تماس گرفت. پدر  د ینفهم

ا پش  نیحق  اکنون  و  داده  انجام  وجود   مانیخانواده  با  بود. 

ها رو به رو شود.    توانست با آن  یاز حدش، نم  ش یب  یمانیپش

  دن یگفته بود و با د   شیبودن ماهور را هم برا  ناجنس یب   اریسام

که اشتباه کرده    ی ردم  ی پدرش، دلش برا  ی درمانده    ی اشک ها

 بازگشت نداشت، سوخته بود.  ی برا یبود و اکنون راه

 جانم پسرم؟ _

 بابا؟  _

 بود.  انیگر  اریسام ی صدا

 شده؟ چرا صدات گرفته؟  یچ_

 بگم؟  دیبا یتونم به عمه بگم. آخه چ یبابا من نم_

که در چهره    ی ا  ینگران  دنیهم در دفتر مهراب بود. با د  آرش

 بود، به سمتش رفت.   دایاش هو

 شده مهراب؟   یچ_
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  ؟یبگ   دیبا ویشده؟ چ یچ نمیدرست بگو بب اریسام_

خارج شد. دستش    مارستانیکرد و از ب  اریرا به پوالد و مه  پشتش

 و گفت:  دیسرش کش ی را با بغض رو

 اما...   مارستان؛ یب مشی ماهور حالش بد شده. آورد_

آمد که از    ی. تازه داشت با خودش کنار م دیچپ مهراب پر  پلک

کند. ماهور مظلومش را ببوسد    یخواهرش عذرخواه  ی خانواده  

خواست    یبطلبد. م  تیلحال  شی ها  یاحترام  یو از او بابت تمام ب

ب ماهور  اکنون چه؟  اما  را دور هم جمع کند؛    مار یخانواده اش 

 شده بود؟ 

  ار؟یسام   گهیم یدکتر چ ؟یاما چ_

 ... ی لیبده بابا... خ یلیحالش خ_

 زد:  ادیبرداشت و فر زیم ی را از رو  دشیکل

  شه؟یآدم حرف بزن...حالش خوب م ی دِ مثل بچه _

 نشست و زمزمه کرد: مکتین کی  ی رو

 دونم...جرئت ندارم به عمه ماهرخ بگم.   ینم_

 . آدرسش رو برام بفرس. مارستانی ب  امیمن االن م_
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  ؟یعمه ماهرخ چ_

 به آرش انداخت و گفت:  ی ا یعصب نگاه 

 . ارمشیخودم م_

  یآرش، با صدا یاز قطع کردن تماس، در جواب نگاه پرسش بعد

 گفت:  ی گرفته ا

. منم  مارستانی ب  دیایه. به مهربان خبر بده ب حال ماهور بد شد_

 دنبال ماهرخ.   رمیم

 من برم؟  ی خوا یم_

 یبه او هشدار م  دیاز خواهرش دور شده بود که آرش با  چقدر

 داد؟! 

 .رمیخودم م_

[۰۱.۰۶.۲۱ ۲۰:۱۹ ] 
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رفتند. صورتش نا   یاتاق که باز شد، همه با هول به سمت عل در

همه چرخاند.    ی . چشمانش را رودیرس   ی کننده به نظر م  دیام
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ب  لی...سه شانیپر  اری...سامانیگر  ار یمه پوالد  و  و    ی نگران  روح 

 ... مرده

 شد؟ حالش خوبه؟  یچ_

کرد    ی مواجه کند. فکر م  قت یآن ها را با حق   یکرد به آرام  یسع

تمام خواهد   ز یماهور، همه چ  یاهدا کننده برا  کیشدن    دای با پ

باورش   یاست. چه کس  ینی بشی قابل پ   ریواقعا غ  یشد؛ اما زندگ

  یالزم برا  طیآماده شود؛ اما ماهور شرا  وندیپ  ی برا  یکه قلب  شدیم

   اشد؟عمل را نداشته ب نیانجام ا

 ی جد  بی. آسست ین  یمهم  زیکه به سرش خورده، چ   ی ضربه ا_

 به مغزش وارد نکرده.   ی ا

عم  ی صدا اما  لرزان؛  کاش   قینفس  داد.  آزار  را  روحش  پوالد 

 مانده است.   یمهم ی نشود. آخر حرف ها دواریزود ام نقدریا

تا تموم    دیرو انجام بد  وندی. زودتر عمل پد یخب پس معطل نکن_

 .  شه

 شرمنده اش را به چشمان اندوه بار پوالد دوخت.   نگاه 

 پوالد.  می عملش کن  میتون یفعال نم_
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 سرش چه...   ی از ضربه  ریمگه غ ؟یچ یعنی_

 . در واقع... ستیمشکلش اون ضربه ن_

 و ادامه داد:  دیصورتش کش ی را رو دستش

تو_ بوده.  واقع سکته  ا  ی در  ا  نجایراه  اما    یقلب  ستیهم  کرده؛ 

 ته.  دوباره برگش

کرد   یبوده است؟ چرا حس م  نیحد سنگ  نیوزنش تا ا  شهیهم

داد و با اخم   هیتک  واریتن وزن دارد؟ دستش را به د  کیبدنش  

 نگاه کرد.  یبه عل

  ؟یقلب ستیا_

حرفاس. اصال ماهور قرصاش رو   نیداغون تر از ا  یلیاوضاع خ_

که کم    نییعملکرد قلبش اومده بوده پا  نقدریکرده؟ ا   یمصرف م

 ذاشته.   یبدنش اثر م ی تمام اعضا ی کم داشته رو

 زد: ادیگرفت و فر یدستش را به سمت عل هیبا گر  اریمه

 داد. یآخه؟ مامانم سر وقت قرصاشو م یگ  یچرا دروغ م_

[۰۱.۰۶.۲۱ ۲۰:۱۹ ] 
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در حال جان دادن بود،   ستادهیبه پوالد که ا  ین ی نگاه غمگ  یعل

 انداخت و گفت: 

هم که    نجایمصرف نکرده. تا ا  یقرص  چیچند هفته اس که ه_

 .  بهیسر پا بوده، برام عج

   ه؟یحرفا چ نیمنظورت از گفتن ا ؟یخب که چ_

درمانده اش رنگ خشم و جنون    ی شده بود. چهره    یهم عصب  باز

 .  دیپاش  یم  ینگاه عل واریرا به در و د

 .  دهیبه مغزش نرس  یکاف  ژنیاکس ،یقلب ستیبعد از ا_

 . دیکوب واریشد و او را به د یعل ی  قه یبند  دستانش 

  گمم؟ی شده م یچ ؟یزن یآدم حرف نم ی چرا مثل بچه _

 . ممکنه بره تو کما.._

 خفه شو...خفه شوو... _

 . دیپرتاب کرد و به سمت در اتاق دو   ی را به کنار یعل

 برمش.   یم نجایآشغال... از ا ی عرضه ها یب_
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که غم و بهت    یبود، با صورت  دهیرس   شیپ   قهیکه چند دق  بهمن

. به  دی عقب کش  لیسه  ی در آن مشخص بود، پوالد را با اشاره  

  ش یاعتماد داشت؛ چرا که ماهور را چند شب پ  یعل  ی حرف ها

 داد.  یمرگ م ی بو   شیبود. به وضوح نفس ها دهید

قلب براش   ی! مگه نگفت گه؟یم  یاحمق چ  نیا  نم یبب   دیولم کن_

 تموم بشه بره؟   ی زن ینم  وندیچرا پ ؟ی کرد دایپ

 نداره.  وندیپ طی. شراهوشهیچون ب_

دستان بهمن    انیرا از م  شیلحظه سکوت کرد و بعد بازو  چند

 . دیکش رونیب

 مگه نه؟   اد،یبهوش م_

 ممکنه بره تو کما.  اد،یبهوش ن گهی. اگر تا چند روز ددوارمیام_

 دونم.   ی م  اد،یبهوش م_

 زد.   یکرد و در راهرو قدم م  یجمله را زمزمه م  نیا  یحواس  یب   با

ا  کی عل  ستاد یدفعه  به  باز هم حرف  یو  انگار  گفتن    ی برا  یکه 

 داشت، نگاه کرد. 

  ؟ی دیرو انجام م وندیپ اد،یبهوش ب یوقت_
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 . دمیآره انجام م_

  شه؟یم یچ ی کرد دای قلبه که پ_

دستگاه ها رو ازش جدا نکنن   گمی. مهیمرگ مغز  ماریب  هیمال  _

 ماهور معلوم بشه.  فی که تکل یتا وقت

 خوبه.  _

 پوالد؟  _

کردند که باز   ی شد. چشمانش التماس م  رهیخ  یچشمان عل  به

 نزند.   ی کننده ا  دیهم حرف نا ام 

بند و حلقه    به   یسمتش رفت و دست پوالد را گرفت. گردن 

 ی ماهور را کف دست چپش گذاشت و با بغض عقب رفت. حلقه  

 که در انگشت خودش بود، قرار گرفت.   ی ماهور کنار حلقه ا

 بمونه.   شتیپ نایا_

لرز   دستان هادیقدرتمندش  صدا  ااطرافش    ی .  هاله  از    یدر 

رابطه اش با پوالد   ی سکوت غرق شدند. ماهور هنوز هم قفل ها

 کرد؟  یرا با خود حمل م
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م  یصندل   کی   ی رو در  را  سرش  و  راستش    انینشست  دست 

گرفت. دست چپش هم با قدرت دور حلقه و گردن بند ماهور  

 حلقه شده بود.  

 ...به دادم برس!ایخدا_

[۰۲.۰۶.۲۱ ۰۱:4۹ ] 
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 ی   ه یکه خشک و پژمرده شده بود، نگاه کرد. هد  یاخم به گل  با

بود که ماهرخ را شوکه    عیپوالد بود. رشدش آنقدر خوب و سر

که شروع به پژمرده شدن کرده    شد یم  ی کرد؛ اما چند هفته ا  یم

 و اکنون هم خشک شده بود.  

از  گُل را  شده  ب  خشک  درون  دیکش  رونیگلدان  گِل  و  خاک   .

 زنگ در بلند شد.   ی که صدا ختیگلدان را در باغچه ر

برداشت و بعد از سر   اطیتخت کنار ح  ی اش را از رو  یرنگ  چادر

 کردنش، به سمت در پا تند کرد.  

باز شدن در، نگاهش به صورت در هم مهراب افتاد. او آنجا چه   با

 کرد؟  یم
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 سالم. _

 در کنار رفت و گفت:  ی ا لبخند هم نزد. از جلونکرد؛ ام اخم

 ! ی سالم، خوش اومد_

پسرش   یپول، چقدر از خواهرش دور شده بود. حت  ی مقدار  ی برا

 میکرده بود؛ پس چرا حاال که اوضاع ماهور بد و وخ  نیرا هم نفر

 ! د؟یتپ ی بود، دلش داشت پر تنش م

 . ییجا هی میبر دیبا ا، یلباس بپوش ب _

 ی کاف  ی به اندازه    نجایدر هم رفت. حضور مهراب در ا   شیها  اخم

 حرفش ماهرخ را ترساند.  نیبود؛ اما ا  زیشک بر انگ

 شده؟ یچ_

 .  گمیتو راه برات م_

ماند.    یم  شیحرف ها   ی پا  شهیآورد. بهزاد هم  ادیرا به    خوابش

 فرزندش افتاده باشد؟!   ی برا ینکند اتفاق 

 ماهور خوبه؟_

ماهرخ فعال    ی در چشمانش حلقه زد. حس ششم مادرانه    اشک

 کرد؟   یشده بود که حال بد فرزندش را حس م
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 .شهیخوب م_

 ش یو لب ها  دیدر مشت شد. رنگ از رخسارش پر   ی رو  دستش

 .  دیرنگ گرد یب

 چش شده بچم؟ _

 زود بپوش تا ببرمت اونجا. مارستانه،یب_

[۰۲.۰۶.۲۱ ۰۲:۱5 ] 
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ماش  ینم  ادشی سوار  چگونه  تمام   نیآمد  است.  شده  مهراب 

 زده بود.   خی بدنش از شدت استرس و ترس 

 ذارم. یذارم ببرتش...نم ینم_

دانست حالش تا   یکه نم  ی هم نگران بود. نگران ماهور  مهراب

  ی که جمالت نا مفهوم   یخطرناک است. نگران ماهرخ  ی چه حد

 کرد.   یرا با خودش زمزمه م

ب   یوقت در   دند،یرس  مارستانیبه  به سمت  او  از  تر  زود  ماهرخ 

 . دیدو  ی ورود 
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از پرستاران،    دنیهم پشت سرش به راه افتاد. بعد از پرس  مهراب

نزد  ییبه سمت راهرو شدند،    یتر م  کیحرکت کردند. هر چه 

 .  شدیواضح تر م  اریمه یها هیگر ی صدا

دستانش گرفته    انیکه سرش را در م  ی مرد  دنیدلشان با د  بند 

 پاره شد.   د،یلرز یم ش یبود و شانه ها

  د یکردن بلد بود؟ اصال چرا با  هی مرد پوالد بود؟ مگر او هم گر  نیا

 کرد. مگر ماهور چه شده بود؟ یم هیگر

  ده یخطر را حس کرده بود. هنوز کامال به آن ها نرس  ی بو  ماهرخ

 سرش نشست.   ی بود؛ اما دستانش با ضرب رو

 بردش؟ ماهورو برد؟  _

 آرام و زمزمه وار بود.   شیکرد. صدا ینم هیگر

 آخر بچه امو برد؟  _

 را به ماهرخ دوخت.  انشیسرش را باال آورد و چشمان گر پوالد

 مامان؟ _

و    دیاش کوب نهیس ی کن، دستش را روحالت مم  نیدردمند تر با

 : دیبا بغض نال 
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 ... رههیبم ی.اله.. مامان  نیا رهیبم یاله ی ا_

خودش   هیهمچون کودکان با سرعت از جا برخاست و با گر  اریمه

 را در آغوش ماهرخ انداخت.  

کرده...م _ سکته  داداشم  نخورده  گنیمامان    گن ی...م قرصاشو 

بشه،   شیزیحاال؟ اگر ماهور چ  میکن   کاری...چ بزنن  وند یپ  شهینم

 م؟ی کن کاریچ

  ار یمه   ی شد. کاش حرف ها  رهی خ  اریبا بغض و بهت به سام  مهراب

  ش یحرف ها  ی کننده    دییتإ  ار،ی دروغ بود؛ اما چشمان اشکبار سام

 بود. حال ماهور خوب نبود... 

[۰۲.۰۶.۲۱ ۰۹:۰4 ] 
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ها  اشک قرص  شد.  خشک  ماهرخ  چشمان  نخورده   شیدر  را 

 داد.  یشود؟ خودش آن ها را به ماهور م  یاست؟ مگر م 

 را به سمت پوالد کشاند.   نگاهش

 گفت؟  یدکترش چ_
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که مهم نبود. پوالد شک نداشت که ماهورش به  یعل  ی ها  حرف

 هوش خواهد آمد.   

 .  شهیگفت حالش خوب م_

 حرفش شک کرد.  یبا بغض گفت که ماهرخ به درست آنقدر

عل  همان نزد  ی موقع  با  راهرو شد. همه  از جا    کیوارد  شدنش 

 برخاستند.  

 . ستادیمقابلش ا ه،ی قبل از بق  ماهرخ

  شه؟یحالش خوب م_

توانست    یکار ممکن بود. نم  نی مادر سخت تر  کیدل    شکستن

اکنون هم   یکه حت دیبه چشمان منتظر مقابلش نگاه کند و بگو

برد  یبا کما نداشت، به سر م  یکه فرق   یکامل  یهوش یماهور در ب

  ار یامکان زنده ماندنش بس  د،یایبهوش ن  گریو اگر تا چند روز د

 شود.   ی کم م

 . دوارمیام_

 از پشت سر ماهرخ با غضب گفت:  پوالد

 .  نمشی خوام بب یم_
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ا  یم بهانه  دنبال  به  راه    ی برا   ی دانست  به  دعوا  و  کردن  بحث 

چند   دارید  کی بود و    هوشیانداختن است. به هر حال ماهور ب 

 آورد.    یبه وجود نم یمشکل ،ی ا قهیدق

 .قهیفقط چند دق _

 کنم.   ینم تشیاذ_

  ک یممکنه    کی اشتباه کوچ  هی.  فهیدونم؛ اما بدنش االن ضع  یم_

 .  ارهیبه بار ب  یمونیعمر پش

 ماهرخ هم بلند شد.   ی شکسته   ی صدا

 .  نمشیخوام بب  یمنم م_

 د یبر  قه یهم در حد چند دق  اری پوالد برگشت، شما و مه  یوقت_

 .   ششیپ

 شانه اش نشست.   ی از کنارشان بگذرد؛ اما دست پوالد رو   خواست

  ؟یعل_

 شد.   رهیدهانش را فرو داد و به چشمان پوالد خ آب

 جانم؟ _
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   اد؟یچند درصد ممکنه بهوش ن_

برا  ی سخت  سوال حداقل  پوالد   یعل  ی بود.  و  ماهور  دوست  که 

 سخت بود.    شد،یمحسوب م

 .  توکلت به خدا باشه_

  ی حضور مهراب نشد. با پرستار  ی حالش بد بود که متوجه    آنقدر

که قرار بود او را نزد ماهور ببرد، همراه شد و اشک حلقه زده در 

  د یترس  یکه م  ی . مرددیو متأسف را ند  مانیچشمان آن مرد پش

بکشد و نتواند حرف دلش را به او    امتیبا ماهور به ق  دارشید

 بزند. 

[۰۲.۰۶.۲۱ ۰۹:۰4 ] 
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کرد. چند    یکه افتاده بود را باور نم  یهم مبهوت بود. اتفاقات  هنوز

گذشت؛ اما هنوز هم   یم  لیتماسش با سه  افتنی  انیاز پا  قهیدق

 گوشش نگه داشته بود. ی تلفن را رو

 به رکسانا نگاه کرد و گفت:  یراننده با نگران مرد

 خانم؟ حالتون خوبه؟ _
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  ی مرگ دست و پا م   ی وال یبود؟ هرگز... ماهور در چنگال ه  خوب

هل داده   وال یه   نیبود که او را به سمت ا  یزد و شوهرش کس

 بود.  

 خوبم. _

را به    یکار مهم لیبرود؛ اما سه  مارستان یخواست به ب   یم  دلش

 مان یاشتباه ا  ی شکستن اعتقاد ها  یبه مهم  ی او سپرده بود. کار

که    ی اشتباه در درون مرد   ی و کاشتن عذاب وجدان از قضاوت ها

 عاشقش بود.  

را در حال راه رفتن در سالن بزرگ    مانیوارد خانه شد، ا  یوقت

 . افتیخانه 

   مان؟یا_

چشمانش   ی ماهور هنوز هم در جلو  ی شانیشکافتن پ  ی   صحنه

آرام  ی. خون سرخشدیتکرار م به  را    ییطال  ی مو ها  یکه  اش 

که احتماال به خاطر سکته    یوحشتناک  ی . اوق هاردک  ی م  سیخ

 شیخواست حرف ها  یکه از او م  ی بودند. لحن درمانده ا  یقلب  ی 

 . داشت  ادیرا تمام کند را هم به 

 زنده ست؟ _
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 فعال آره. _

 فعال؟  _

پوشانده    یشی که با مواد آرا  ی گونه ا   ی رو  یبه آرام  شیها  اشک

 شده بود، به راه افتاد.  

 بده.   یلیحالش خ_

 ... ی ضربه مغز_

 . مانیسکته کرده ا_

 گفت:   ادیبا فر  قهیدهانش گذاشت و بعد از چند دق  ی را رو  دستش

 کرد...  یم  انتیبه پوالد خ  دیخودش بود. نبا ریتقص_

[۰۲.۰۶.۲۱ ۱۰:5۱ ] 

 ۶۶۳_پارت#

  یدوش ها  ی که بارشان رو  یکردن از اتفاقات  فیبود تعر  سخت

گفته بود   شیبرا  لیماهور بوده است؛ اما گفت. هر چه سه  فینح

ا  یلیرا همچون س از   نیا  گری. حاال ددی کوب  مانیبه صورت  بار 

د  ی رو حاال  بود.  شده  برداشته  ماهور  استرس    گریدوش 

نبود ها.. نداشت...دلتنگ  گل  رانگریو  ی .بغض  به    لیتبد  شی ودر 
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نم ا  دهی...حاال وقت آن رسشدیسنگ  وزن  نیبود که  با  به    یبار 

ب رو   و   شتریمراتب  تر،  که    وفتدیب   یکسان   ی شانه    ی کمرشکن 

 گر ی. حاال ددندیعمر ماهور کوب  ی ها  شهیبرداشتند و به ر  شهیت

 بود.    دهینوبت به استراحت ماهور رس 

با خودش   مانی سکوت کرد تا ا  ش،یاز تمام شدن حرف ها  بعد

دانست؛ اما    یچند ساعت؟ نم   ایگذشت    قهی. چند دقدیایکنار ب

 رفت.   یم مارستانیبه ب دیبا

 ... نجایتو هم مارستان،یرم ب یمن دارم م_

 زد.  یبود که لبخند م نیهم ی پس برا_

که در لحظه    یاحساسات   ی بود. مرد  یمرد دل نازک و مهربان  مانیا

 نیگرفت و بعد به خاطر اشتباهات عجوالنه اش، غمگ  یم  میتصم

 پر از گناه و غم بود.   شی. اکنون هم صداشدیم

 زد؟    یلبخند م یک_

 هیشروع به گر  ی بلند  ی دستانش گرفت و با صدا  انیرا م  سرش

 برادرش چه کرده بود؟  یکردن، نمود. او با زندگ
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  ن یزد. انگار به بزرگ تر  ی لبخند م  شد،یم  هوشی داشت ب  یوقت_

صورتش آروم بود که وحشت کردم.   نقدریبود. ا  دهیآرزوش رس

 انگار... 

 رکسانا نگاه کرد و ادامه داد:  یترس به چشمان اشک با

 .   دید یرو م یکیانگار داشت _

   مان؟ی ا ی واقعا هلش داد _

م_ باهاش بحث  بازم  کردم  یداشتم  برم.  بذار  بده،  . گفت حالم 

 دفعه لباسمو گرفت.  هی دادم. ریبهش گ

پ   با به  دق  راهنیدست  کرد.  اشاره  با    ییهمانجا  قا یخودش  که 

 انگشتان ماهور به چنگ گرفته شده بود.  

 رو گرفت. زدمش کنار که لمسم نکنه؛ اما...  نجایهم قایدق_

افتادن ماهور را   ی . انگار داشت صحنه  دیکش  یتند نفس م   تند

 کرد.   یبا خودش مرور م

ا_ م   یب   نقدریاما  به  خورد  که  بود  نمزیجون  من  خواستم    ی. 

 خواستم...  یشه...نم ی نجوریا
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رفت    به کشسمتش  آغوش  در  را  سرش  ادیو  همچون    مانی. 

ر اشک  رکسانا  آغوش  در  باختیکودکان  چطور  حاال  در   دی. 

 کرد؟  یچشمان پوالد نگاه م

[۰۳.۰۶.۲۱ ۰4:۰۱ ] 

 ۶۶4_پارت#

رنگ بود. کاله و    یبه تن کرد، آب  شیلباس ها  ی که رو  یروپوش

دستانش هم با دستکش    یرنگ بود. حت  نیماسکش هم به هم

 ن یبود و با کوچک تر  فیشده بود. آخر بدن ماهورش ضع  ده یپوش

 داد.  یتوانش را از دست م  ،یکروب یو م ی ماریب

  یی بوق دستگاه ها  ی آرام و سست وارد اتاق شد. صدا  ی قدم ها  با

 کرد. یوصل بودند، نفسش را تنگ م مارانیکه به ب

که از    یکه مقابلش بود، با دست به سمت تخت  ی دختر  پرستار

 فاصله داشت، اشاره کرد و گفت:  یتخت ها کم ی  ه یبق

 .رون یب دیایب  گهید ی  قهی دق ۱۰. تا جا هستن نیا_

 تکان داد و جلو رفت.  دییتأ ی سرش را به نشانه  
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در دهانش قرار   ی بسته بودند. لوله ا  یرنگ  دیرا با باند سف  سرش

 داد.  یرا از هم فاصله م  شیبایز ی داشت که لب ها 

 ی خوش حالتش با ظرافت تمام بسته شده بودند. به جا  چشمان

که فشار خون و ضربان قلبش را به طور   یحلقه اش، دستگاه

مان  در  م  تور یمداوم  رو  ینشان  تراشش   ی داد،  خوش  انگشتان 

 نصب شده بود.  

جان ماهور    یدست ب  ی را از پشت ماسک، رو  شی شد و لب ها  خم

 گذاشت.  

  ؟یاآلن راحت_

بلند اشک به    ی را از دست داده بود. موج ها  شی اشک ها  اریاخت

کرد و با جوش و خروش از آن   یچشمانش برخورد م  ی صخره  

 شود. ی گونه اش جار ی کرد تا رو  یعبور م

   م؟یکرد تتیاذ یلیخ_

 شد.   رهیرا بلند کرد و به اطرافش خ سرش

  ؟ ی امروز تولدت بود قربونت برم؟ شمع فوت نکرد_

 ست ماهور گذاشت و ادامه داد: د  ی اش را رو گونه
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چقدر من    ؟ی که از عمد قرصات رو نخورد  ی چقدر پر شده بود_

 .ی دیبر  ایاز دن دمیاحمق بودم که نفهم

[۰۳.۰۶.۲۱ ۰4:۰۲ ] 

 ۶۶5_پارت#

تر شد.    سش،یخودش و دست ماهور با اشک شور و خ  ی   گونه

 ماسکش هم با برخورد قطرات اشک با آن، نمدار شد.  

 ماهور بهم رحم کن... _

 . دیآرام و مردانه اش لرز ی ها هیاش هم از شدت گر شانه

بگ   ی. هر چرمیم  یماهور غلط کردم...ولم نکن؛ وگرنه م_   ی تو 

فقط از خواب بلند شو. آخه االن چه وقت خوابه   شه،یهمون م

 کنه ها...  یداره دق م انکیتنبل من؟ ن ی جوجه 

 : دیو نال  دی اش را به تخت کوب یشانیپ

 ..  آخه. ی رحم نبود یکنه. تو که ب  یهم داره دق م کانین  ی بابا_

که چرا   کانیاز دست ن  ی حرص بخور  ؟یبازم برام ناز کن   شهینم_

که چرا براش تنقالت    یکرده؟ با من قهر کن  فی لباساش رو کث
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 یکه مچ دختر باز  یچک کن  ارو یمه   یگوش  ی خوا   ینم  دم؟یخر

  ؟ی ریهاشو بگ

 لرزان شد و ادامه داد: انشیگرفته و گر ی صدا

  یکنه ماهور؟ مگه فقط جون من به جونت وصله؟ م  کاریآسا چ_

   م؟یزندگ ی همه   یهممونو بدبخت کن ی خوا

به درد   یداد. خفته بود و توجه  ینشان نم  یعکس العمل  چیه

 داد.   ینشان نم د،یچیپ یم   کانشیکه در قلب نزد ی جانسوز

 من امانته، باشه؟   شیحلقه و گردنبندت پ_

گونه اش نشاند و کمرش را   ی ماسک، رو  ی از رو  یآرام  ی   بوسه

با درد خم و    نی نچنیصاف کرد. انگار شکسته بود که ا  ی به سخت

 .  شدیراست م

ب_ اما تو    م؛ی. منتظرمون نذار...ما اشتباه کردمیرونیهممون اون 

 کن.   ی بزرگوار

 یآرام  ی اخطار دادن به پوالد آمده بود، با صدا  ی که برا  ی پرستار

 گفت: 

 آقا؟  _



~ 1733 ~ 
 

 .  امیدارم م_

 آخر را به ماهور انداخت و لب زد: نگاه 

 عاشقتم! _

[۰۳.۰۶.۲۱ ۱۰:۱۹ ] 

 ۶۶۶_پارت#

ماهور رفتند. بعد از بازگشتشان، حال   داریهم به د  اریو مه  ماهرخ

اشان را    هیکدام از آن دو خوب نبود. حال بد ماهور، روح  چیه

 کرده بود.  فیضع

مهربان هم به جمعشان   ی ماندند. خانواده  مارستانیشب در ب  تا

در    ی بودند. سامان و افسانه هم آمده بودند. پوالد از جلو  وسته یپ

بد تر    قه، یگذشت هر دق  چشمانش با  ی دیخورد. سف   یتکان نم

 .  شدیم

گذشت، به    یم  مارستانیکه چند ساعت از حضورش در ب  رکسانا

 کمرش گذاشت.  ی سمت پوالد رفت و دستش را رو

 پوالد؟  _
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و به رکسانا حلقه و گردن بند ماهور برداشت    ی را از رو   چشمانش

 نگاه کرد.  

 بله؟ _

 سرخ شده.   یلیبه چشمات بندازه؟ خ ینگاه  هی  یعل ی ذار یم_

را در    شدیکه به زور در انگشت کوچکش جا م   ی کوچک  ی   حلقه

 و پاسخ داد: انگشتانش چرخاند  انیم

 .  ستیالزم ن_

از گوشه و کنار    یبا آشفتگ   شی جان در بدن نداشت. مو ها  ماهرخ

 زده بود.   رونیشالش ب 

 .  نتتیبلند شو دکتر بب _

نبود؛ اما قلبش طاقت    یچیدش سرپانداخت. قص  نییرا پا  سرش

 دور شدن از گنجشکش را نداشت. 

 خوبم.  _

کرده بود که چشمانش خشک   هیچند ساعت، آنقدر گر  نیا  در

بود و د باز هم    دنیبار  ی برا  یاشک  گریشده  اکنون  اما  نداشت؛ 
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  ی ماهور م  ادی بغض کرده بود. انگار مکالمه اش با پوالد او را به  

 انداخت. 

 پوالد؟  _

 بله؟_

[۰۳.۰۶.۲۱ ۱۰:۱۹ ] 

 ۶۶۷_پارت#

بشه،    تیزیچ  هی. اگر تو هم  مارستانهیاز بچه هام رو تخت ب  یکی_

که دق کرده، آسا هم که بچه ست. دلم به    اری کنم؟ مه   کاریچ

 ... دیمن نکن  گریخون به ج نقدریخوش باشه؟ ا یک

. انگار نه انگار که مهراب و را انکار کرده بود  هیحضور بق  یآسان  به

لحظات مرگبار، تنها به    نیآرش هم در آن جا حضور دارند. در ا

که بودنشان    یتوانست به کسان   یداشت. نم  مانی پسران خودش ا

 وامدار حال بد فرزندش بود، اعتماد کند. 

 شدم. خودش...   ی نجوریخوبم مامان، قبال هم ا_

بب  ار؟یمه_ پداداشتو  بب  شی ر  تا  چ  نهی دکتر  اگر  هیمشکلش   .

   زم؟یتو سرم بر یاز حد رفت باال، چه خاک شیفشارش ب
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گونه    ریبود. با پشت دست، نم ز  سی هنوز هم خ  اریمه  چشمان

نشسته بود،    یصندل   ی را گرفت و به سمت پوالد که رو  شیها

 رفت. دستش را به سمتش گرفت و گفت: 

  م؟یبر_

م   آنقدر که  بود  تک  یبزرگ شده  شود.   هیخواست  بردارش  گاه 

ن به حضورش  که  چرا  نزد؛  پس  را  درد    ازیدستش  سر  داشت. 

 شیزد به علت فشار خون باال   یگرفته بود که حدس م  یبیعج

 باشد.  

 .  میبر_

رنگ    یب   عیما  کیا را با  چشمان پوالد، آن ه  دنیبعد از د  دکتر

چشمش را فشار خون   ی رگ ها  ی شست و شو داد. علت پارگ

 آمدن آن به خورد پوالد داد.   نییپا  ی برا  ینمود و قرص  انیب  ادیز

که قرار    ی داشتند. روز ها  شیرا در پ  ی و سخت  یطوالن  ی ها  روز

 بود با ترس از دست دادن ماهور بگذرند.  

سه   بعد بازگشتشان،  ترد  ل یاز  نم  دیبا  رفت.  پوالد    ی به سمت 

ا گفتن  است    ه،یقض   نیدانست  با  ایدرست  اما  پوالد   دینه؛  با 

 کرد.  یصحبت م
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 پوالد؟  _

 دوخت تا ادامه دهد.   لیمنتظرش را به سه چشمان

 شده.   ی زیچ هیراستش _

  ؟یچ_

 از احسان اومده.   تمونیشکا ی  جهینت_

هوش  صورت اش،  درمانده  و  ها  اریخسته  نفس  و    ی شد.  آرام 

 تند شد.  قشیعم

 خب؟ _

ه  ارشیحکم جلب س_ االن  از  گرفتم.  برا  ی جا  چیرو    ی تهران 

ن امن  حت ستیاحسان  چون   ینم  ی.  بشه؛  خارج  شهر  از  تونه 

 ها ابالغ شده.   ی به تمام کالنتر شیریدستور دستگ 

تنها حسن  لبخند نشد.  که داشت، جنون    ی زد. خوش حال هم 

با احسان  بود.  م  دیمحض  خودش  دستان  دستان    یبا  مرد...با 

 خودش...
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حوزه   ی های : اگر دستور جلب به همه کالنتراری*حکم جلب س

خاص ابالغ نگردد، به آن حکم    ی کالنتر  کیداده شود و تنها به  

 . ندیگو یم  اریجلب س

[۰4.۰۶.۲۱ ۰۳:۳۳ ] 

 ۶۶۸_پارت#

  یکوله پشت  کیبا شک به احسان که در حال پر کردن    سوسن

نگاه کرد. متوجه    ی ضرور   لیبا وسا بود،  مادرش نشد و    ی اش 

با برداشتن شارژر موبا که پشت    یخطاب به کس  لش،یهمزمان 

 خط بود، گفت:  

  ؟ی فهم  یاز تهران برم، م دیمن با_

 رفت؟ مگر چه شده بود؟   یاز تهران م دیبا چرا

 شده؟   یچ مگه _

  ی خشک شد. حت  شیمخاطبش، بر سر جا  ی حرف ها  دنیشن  با

 .دیانگشتانش رها گرد انیشارژر هم از م

 ؟یکن  یم یشوخ_
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فرو   شیتختش نشست و دست آزادش را در مو ها  ی بهت رو  با

 کرد.

   مارستانه؟یاآلن ب یعنی_

 بشم...  ریکنم؟ اگر دستگ کاریحاال چ_

مادرش در پشت در، سکوت کرد و بعد از چند لحظه    دنید  با

 گفت: 

 اونجام.   گهی ساعت د کیتا _

با النگو    دشیوارد اتاق شد. دستان کپل و سف   ی با نگران  سوسن

 پوشانده شده بود.  یمیقدو  نیسنگ  ی ها

 به تن داشت.    یبلند و بلوز بنفش رنگ دامن

   ؟ی بر ی خوا یکجا م_

 انداخت و گفت:  نییرا پا سرش

 برم.    نجایاز ا دیبا_

  ؟ی بر دیکجا؟  اصال چرا با_
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  س ی کردم، حاال پل  کیخالف کوچ  هینکنن.    دامی که پ  ییجا  هی_

 دنبالمه. 

برخورد النگو   ی . صدا دیخودش کوب  ی را با ضرب به گونه    دستش

 . ختیر یرنگش با هم، اعصاب احسان را به هم م ییطال ی ها

 ؟ ی کار کرد یآخه؟ مگه چ یچ یعنی_

[۰4.۰۶.۲۱ ۰۳:۳۳ ] 

 ۶۶۹_پارت#

  د یپول برام جور کن. با  ونیلینده بهم. فقط چند م   ریمامان گ _

ا  ماش   رانیاز  ندارم.  پول  اما  نم  نمی برم؛  بفروشم؛    یرو هم  تونم 

 چون به نام بابا ست.  

 به احسان نگاه کرد.   ده،یرنگ پر ی ترس و چهره ا با

خودت    ی برا  ی چه شر  ؟ی دیترس  نقدریکه ا  ی کرد   کاریمگه چ_

   ؟ی درست کرد

کنه. حواست    ی بهم کمک نم  گهید  رم،یاگر بابا بفهمه چرا دارم م_

 . فقط پول... یبهش نگ  ی زیباشه چ

 احسان؟  ی کرد کاریچ گمیدارم م_
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 دهانش را با استرس فرو داد و گفت:  آب

برام   ینیحکم سنگ   وفتم،یب  ریبدون که اگر گ  نوی نپرس ازم؛ اما ا_

 برن...ممکنه اعدامم کنن.   یم

 اش گذاشت و با بهت گفت:  نهیس ی را رو دستش

 حضرت زهرا... ای_

 دست مادرش را گرفت و با ترس گفت:  

 برم تا زنده بمونم.   رانیاز ا  دیتو رو خدا کمکم کن مامان. من با_

شده بودند،    سی خ  شیکه با اشک ها  یبا شوک و چشمان  سوسن 

انجام داده بود که تقاصش    یشد. مگر چه جرم  رهیبه پسرش خ

کرد خودش را جمع و جور کند. فعال    ی؟ سعمرگ و اعدام بود

داد.  یفرزندش را نجات م دینبود. با ی عزادار  ی برا  یوقت مناسب

د. پوست دستش  یکش  رونیاز دستانش ب   یرا به سخت  ش یالنگو ها

چ اما  شد؛  قرمز  و  نفهم  ی زیکبود  دردش  تمام    د؛ یاز  که  چرا 

  هدفش زنده نگه داشتن پسرش بود.

 ها را کف دست احسان گذاشت و گفت:  النگو
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بابات م  نایا_ با خودت ببر. به  بازار    گمی رو بفروش،  ازم   یکیتو 

 . دهیدزد

 هم بغض کرده بود.   احسان

 ؟یمامان اگر گرفتنم چ_

 فقط برو احسان...فقط برو... _

ر  النگو اش  کوله  درون  را  هم   ی ضرور  ل یوسا  .ختیها  را  اش 

 . ستادیکرد، ا  ی به او نگاه م هیبرداشت و مقابل سوسن که با گر

 برم.   دیبا گهید_

 مواظب خودت باش! _

 هستم.  _

 احسان نشاند.   یشانیپ ی رو ی ا بوسه

 . ی ریم رانی. سالم و سالمت از اشهینم  ی زیچ شاال یا_

 زی. ماهور سکته کرده و پوالد هم از همه چداشت   دیترد  احسان

  ، یمطلع شده بود. شک نداشت که اکنون پوالد همچون مار زخم

فرصت دنبال  کاش    شین  ی برا  ی به  است.  انداختن  پا  از  و  زدن 
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برود و جانش را نجات دهد؛ اما نفوذ و قدرت پوالد،    رانیبتواند از ا

 . دی رس یترسناک به نظر م

, [05.06.21 09:48] 

  ۶۷۰_پارت#

 انیگذشت. نگاه گر  ی روز از بسته شدن چشمان گنجشکش م  دو

. جمله شدیمدام در مقابل چشمانش ظاهر م  بشی عج  ی و خنده  

 شیدر گوش ها  هیشده بود، هر ثان  انیکه همراه با آن خنده ب  ی ا

  .دیچ یپ یم

 ...گردما یبر نم گهید_

 داده بود؟  یگذاشت. چه پاسخ شیزانو ی را رو  سرش

  .ستیمهم ن _

رفتن    شیها  اشک که  بود  گفته  ماهور  به  شد.  روان  هم  باز 

 .ست یاش مهم ن یشگیهم

  نم؟یبب ی ذار یرو م کانین_
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انگشتانش بود. طال در   ان یو گردنبند ماهور هنوز هم در م  حلقه

زده بود. انگشتان پوالد هم از شدت سرما    خیسرد راهرو،    ی هوا

  .حس شده بود یب

 .بشه ییخوام باز هوا یکنه، نم یه به نبودنت عادت مدار_

 ا یدن  نیا  شدیبه نبودنش عادت کرد. نم  شدینم  درد داشت.  چقدر

  .را بدون ماهور تصور کرد

  ن ی رنگش هنوز هم با خون ماهور رنگ  دی سف  راهنیپ   نیآست  سر

از کنار در اتاقش هم    یرا عوض نکرده و حت  ش یبود. لباس ها

   .تکان نخورده بود

م _ بو  شهیفقط  نبودنت  کرد.  عادت  بودنت  م   ی به  ده    یمرگ 

 ...ماهور

 یصندل  ی رو  ار یبه خانه رفته بود تا آسا را آرام کند. مه  ماهرخ

ادامه   شیلب ها  کیتا نزد  یخوابش برده بود. رد شور اشک  ی کنار

خواب فرو رفته    به  شیها  هیگر  انیداد که در م   ی داشت، نشان م

دوش کوتاه   کیگرفتن    عوض کردن لباس ها و  ی است. همه برا

  .به خانه رفته بودند
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آورده بود، هنوز هم کنارش قرار داشت.   شیبرا  لی که سه  ییپالتو

لباس نازک به خواب فرو رفته بود،   کیماهور در آن اتاق سرد، با  

  گرم و کلفت بدنش را بپوشاند؟ ی آنوقت پوالد با پالتو

و حلقه اش را هم در انگشت    چاندیماهور را دور مچش پ  گردنبند 

  .کوچکش فرو کرد

را از کنارش برداشت و از جا برخاست. سردش شده بود و    پالتو

د. پالتو را به دور خودش مشخص بو  شیبازو ها  دنیچیاز پ  نیا

  .بدنش انداخت و بعد به سمت در اتاق ماهور رفت ی رو

اش   یشان یگنجشکش وجود نداشت. پ  دنید   ی برا  ی پنجره ا  چیه

  .د یکش یق یدر گذاشت و نفس عم  ی را رو

 برات...سردته، مگه نه؟ رمیبم_

, [05.06.21 09:48] 

  ۶۷۱_پارت#

دو روز    نیکه در ا  ی زیکامال خشک شده بود. تنها چ  شیها  لب

  .آب گرم بود وانیرفته بود، چند ل نییپر دردش پا ی از گلو
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م  گنجشکش جا  یفکر  است  قرار  هما  مگر    نشیگزیکرد  شود. 

اندازه    یم  یکس به    یباشد؟ مگر کس  نیریماهور ش  ی توانست 

ن همچو  یچه کس  یتوانست با متانت رفتار کند؟ اصل  ی مثل او م

کرد؟ چشمان   یهمچون او بغض م  یچه کس  د؟یخند  یماهور م

 نشمال بود؟ انگشتا  ی جنگل ها  ی جز ماهور، به سبز  یچه کس

پوالد فرو   ی انگشتان مردانه    انیکجا بود که م   شیبایو ز  فیظر

  برود؟

بودند که اشکشان خشک    کیانگار به    چشمانش چشمه وصل 

کرد    یم  ییکه گردنبند ماهور دور مچش خودنما  ی. دستشدینم

  .د یرا باال برد و پشت چشمانش کش

خاست. خدا خانواده اش را به او بدهکار بود. به    ی بر م   دیبا  ماهور

به    دیپدر، مادر، بردار و خواهر ماهور را به او داده بود و نبا  ی جا

  .کرد ینعمت محروم م نیاو را از ا ی زود  نیا

زد سودابه باشد    یزنگ خوردن کرد. حدس م  تلفنش شروع به  

  .و درست هم بود

را آرام کند؛   کانیرفت تا ن   یاکثر اوقات به خانه اشان م  رکسانا

  .شدیقرار تنها با پوالد و ماهور آرام م یکودک ب نیاما ا
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 ی صدا  د،یچیکه در گوشش پ   یی آوا  نیرا برقرار کرد و اول  تماس

  .بود کانیسوزناک ن ی ها غیج

  ه؟خال_

 .شهیبچه داره تلف م نیزنگ زدم مادر؛ اما ا د یببخش_

  .بغض دار شد شیمکث کرد و صدا یکم

بچه    نی. ادییشما هم که همش اونجا  مارستانه،ی ماهور که تو ب_

ک  از بس گر  یبه  کنه؟  واال   هیدل خوش  گرفته.  نفسش  کرده، 

  هی  دیای. ب ستی ن  یبچه اش راض  ی   هیهمه گر  ن یماهور هم به ا

  .بخوابه کمیتا  دی بزن  کانیسر به ن 

  ی م   د،یبار  یم  کانیکه از چشمان ن  یاشک  ی با هر قطره    ماهور

گر  شدت  از  پسرشان  حاال  و   هی مرد.  بود  شدن  خفه  حال  در 

  .آرام کردنش وجود نداشت ی هم برا ی ماهور

  ....ماهور تنها ست امی تونم ب ینم_

 ی مام زندگکه ت  یپوالد هم شکسته و آرام بود. مثل کس  ی صدا

به سوختن   و حاال  داده  از دست  ساعت  در عرض چند  را  اش 

  .نا کوک و پژمرده بود شی کند، نفس ها یآن نگاه م  ی ایبقا
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  ؟یچ کانین_

 ...رکسانا_

 .نداره ی ا  دهیست؛ اما فا نجایرکسانا هم ا_

  .بغض به اتاق ماهور نگاه کرد با

  .هم از پشت سرش بلند شد  اریمه ی صدا

  .ماهور هستم ش یمن پ  .کان ین  ش یبرو پ_

 ...اما ماهور_

م_ ا  یدون   یخودتم  برو    ینجوریکه  بهتره.  ماهور  به   کمیحال 

  !بچتون برس

 :به سودابه که هنوز هم منتظر بود، گفت خطاب

   .ام یم_

  .بعد تلفن را قطع کرد و به اتاق ماهور نگاه نمود و

 باشه؟ ام،یزود م_

  ایانداخت و به کت پوالد نگاه کرد. آخ خدا  نییسرش را پا اریمه

  نیتا ا  زدیبرادرش تنگ شده بود. کاش زود تر برخ  ی دلش برا
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راهرو   ی پوالد به سمت انتها  نیسنگ   ی شکنجه تمام شود. قدم ها

سوخت. لحظه لحظه مردنش    یاو هم م   ی را دنبال کرد. دلش برا

 .دید یرا با چشمان خودش م

, [06.06.21 09:51] 

  ۶۷۲_پارت#

  .کرد کینزد کانین ی غذا را به لب ها قاشق

  !عالمه مونده هیهنوز  نی بب ،ییبخور بابا_

  د یخند  یم  شیپوالد خوش حال شده بود. لب ها  دنیاز د  کانین

  .و چشمانش هم ستاره باران بود

 .نمود ریاس ش یدندان ها انیرا باز کرد و قاشق را در م دهانش

  ؟ی ریگ یقاشق رو چرا گاز م کان؟یعه... ن _

 :و گفت دیبا غم خند سودابه

کنه، ماهور قربون    یکارو م  نیا  یوقت   شهی...همشهیداره لوس م_

کارو   نیاآلنم داره ا  نیهم  ی تا قاشقو ول کنه؛ برا  رهیاش م صدقه  

   .دیکنه تا بهش توجه کن یم
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در نقطه    شی روز ها  نیرحم ا  ی...گنجشک خواب آلود و بماهور

  .به جا گذاشته بود ادگاریخانه  نیا ی به نقطه 

  یصدا   ایرا فرو داد    شیشد. بغض ها  نییباال و پا  شیگلو  ب یس

  دردمند قلبش را؟ ی ناله ها

  !قربون پسرم برم من...دهنتو باز کن عمر پوالد_

کوچکش را با باز کردن دهانش   یو دندان ها  دیباز هم خند  کانین

  کسیم  ی و باز هم با غذا  دیکش  رونیگذاشت. قاشق را ب  شیبه نما

درست شده است، آن را   ی دانست با چه مواد  یکه نم  ی شده ا

  .پر کرد

کرد. چشمان    یشسته بود و به آن ها نگاه مهم در سالن ن  هما

دل   ی داد که هوا  یو نشان م  شدیم  یپوالد به طور دائم پر و خال

  .ست  یمرد طوفان نیا

  .ماهور بهتره؟ خاله سودابه گفت حالش بد شده _

  یبه هما نگاه م  ضیمدت، با خشم و غ  نیکه در تمام ا  رکسانا

  .کرد، قبل از پوالد دست به کار شد
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گرده سر    یبر م  گهیو شکر حالش بهتره. تا چند روز دخدا ر_

   .شی خونه و زندگ

 دهیکه تا به حال د  یدختر با تمام کسان  نیبود که ا  دهیفهم  هما

  .جنگ داشت  یو بران بود و سودا   زیاست، فرق دارد. چشمانش ت

  !خدا رو شکر_

به سمت رکسانا انداخت تا آرام تر رفتار   ی نگاه سرزنش گر  پوالد

خانه آمده بود، رفتارش با او   نیکه هما به ا  یکند. از همان شب 

  .وحشتناک بود

 رکسانا؟ _

, [06.06.21 09:52] 

  ۶۷۳_پارت#

خ  با پوالد  به  گستاخش  و  اشکبار  با صدا  رهیچشمان  و   ی شد 

 :گفت ی نسبتا بلند

  فتم؟گ  یمگه چ ه؟یچ_

را به سودابه سپرد تا با رکسانا    کانیکرد و ن  یهم اخم خشن  پوالد

  .صحبت کند 
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  .را گرفت شیسمتش رفت و بازو به

  !می حرف بزن کمی دیبا_

 :چشمانش، گفت دنیشکست و همزمان با بار  بغضش

  .آره اتفاقا منم باهات حرف دارم_

بست. با    را به سمت کتابخانه کشاند و بعد از ورودشان در را  او

  .بود، چشم دوخت انیو گر دهیکه رنگ پر ی اخم به دختر

  چه مرگته تو؟_

  .و به سمت پوالد براق شد اوردیهم کم ن  او

  خوره؟  یم  یچه گوه   نجایکثافت ا  ی   کهیزن  نیتو چه مرگته؟ ا _

 :دیاش گذاشت و غر ینیب ی حرص دستش را رو با

  ؟ی بدبخت دار نیبه ا  کاریآروم حرف بزن رکسانا...چ_

با  یم  فیتعر  دیبا   ی برا  مانیا  ی از اشتباهات شکننده    دیکرد؟ 

م ا  یپوالد  کار   یمانیگفت؟  تمام  وجدان،  عذاب  شدت  از  که 

که ماهور را پشت    یکرده بود. از شب   فیرکسانا تعر  ی را برا  شیها

کسته بود حرف زده و با نام بردن از هما او را ش  دهیدرختان د
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بود، صحبت کرده و قلب    ادهماهور د  امیکه به پ   یبود. از پاسخ

  .رکسانا را خراش داده بود

   تا بره؟ ی ر یمگه قرار نبود براش خونه بگ_

  :دی درد به خودش اشاره کرد و نال با

. من کنار ماهور جا موندم  رمیخواد بم   یمن االن فقط دلم م_

  نه؟برم دنبال خو ی احمق...چطور

 :شد و با بغض گفت زان یآو شیها لب

ن   یوقت_ بود  ازی بهتون  فا  د؟یداشت، کجا  داره   ی ا  دهیاالن چه 

  بودنتون؟

  ؟ی خودت کجا بود_

  ی دون  یداد. م  یزدم، بهم جواب نم  یبهش زنگ م  یمن هر چ_

  بهش دادم؟   امیچقدر پ

  .هم بغض کرد پوالد

  ؟ی دنبال مقصر_

بود، روانش را به هم    دهیماهرخ د  ی که صبح در خانه    ی ا  صحنه

  ن یتا ا  نشیریو ش   یکه ماهور منطق  شدی. باورش نمختیر  یم
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زندگ از  س  یحد  ا  ریکردن  بخواهد  که  باشد  با    نیشده  را  کار 

 ادیجمع کرد و فر  شیخودش بکند. تمام حال بدش را در صدا

 :زد

. خاله دیداد  عذابش  ی جور  هیارهه...دنبال مقصرم. هر کدومتون  _

سرش به کار خودش گرم   اریکرد. مه  ی م  یمحل  یماهرخ بهش ب

هم که تا    مانیو ا  ی بود  ت یبود. تو دنبال حفظ اون غرور کوفت

   .تونست بهش زخم زد

 :سرش گذاشت و ادامه داد ی را رو دستش

به خاطر قلبش داره   یکن  یآدم چقدر صبر داره؟ فکر م  هیمگه  _

ن  ره؟یم  یم رو براش    ایدن  نقدری. شما استینه به خاطر قلبش 

کرد. قرصاش رو تو گلدون    یکه خودکش  دیقابل تحمل کرد  ریغ

خورده تا آروم    ی. ماهور قرص نممیکرد  دایخاله ماهرخ پ  ی خونه  

 ...ماهور همتونو ترک کرد د؟ی. حاال راحت شدرهیآروم بم

, [08.06.21 09:39] 

 ۶۷4_پارت#

گفت، مگر نه؟ با خشم به سمتش رفت و در    ی دروغ م  رکسانا

 :زد ادیمقابل صورتش فر
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  ؟ یچرت و پرتا رو از کجا آورد نیا ؟یگ  یم یچ_

 :زد غیدر چشمان نا باور پوالد، ج  رهیهم خ رکسانا

آورد _ فشار  بهش  مدیهمتون  استراحت  داره  که  کنه،    ی. حاال 

  ه؟یچ یدون یاصال م د؟یاری رو در م دهیبر ایاز دن  ی آدما ی ادا 

کرد، دستانش را   یم  انیکه در وجودش غل  یتمام حرص و غم  با

 :حالت ممکن گفت  نیمشت کرد و با جان خراش تر

هم حقتونه. اگر   دیریاگر از غمش بم  یکاش ولتون کنه بره. حت_

شدم؛ چون...چون شما    ینم  داری وقت ب  چیماهور بودم، ه  ی من جا

  .دیرو نداشت  اقتشیل

عرق سرد  تمام با  پ   ی بدنش  به خاطر    ی راهنیپوشانده شد.  که 

.  د یکرد هم به پوستش چسب   ضیتعو  نش یخون  راهنیبا پ   کانین

 رون یکه از النه اش به ب  ی چشمانش همچون مار  ریز  ی رگ ها

از ز  یم ب  ری خزد،  به سمت    رد؟ ی. ماهور بمدیخز  رونیپوستش 

م کس  یمگر  چه  برود،  ماهور  اگر   داستان  کانین   ی برا  یشود؟ 

جهنم    شیبا خنده ها  یکند؟ اصال چه کس  فیاشان را تعر  یزندگ

  گفت؟ یدختر احمق چه م نیدرون پوالد را بهشت کند؟ ا

 ...خفه شو...خفه شو_
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که    یکه کنار پنجره قرار داشت را با ترس   ی ا  یچوب  یبعد صندل   و

  ی پنجره    ی   شهیرکسانا به جانش افتاده بود، به ش   ی از حرف ها

با صدا  دی و بزرگ کتابخانه کوب  ی سراسر شکستن    ی و همزمان 

  :عربده زد شه،یش

 ...رههیم  ی...نمرهیم  یماهور نم_

از پوالد   هیگذاشت و با گر  شیگوش ها  ی دستانش را رو  رکسانا

  .گرفت فاصله 

  ...حقته_

  د یبه سمتش انداخت و از اتاق خارج شد. با  ینینگاه خشمگ  پوالد

  .دید یآن قرص ها را با چشمان خودش م

هما نشان نداد و با   ی و صدا زدن ها  کانین  ی   هیبه گر  یتوجه

 .ماهرخ رفت ی سرعت به سمت خانه 

, [08.06.21 09:39] 

 ۶۷5_پارت#

ماهرخ از آن فاصله    ی ها  هیگر  ی باز شد. صدا  دایخانه توسط ش   در

  .دیرس  یهم به گوش م
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 ی زی. چدیشد و خودش را کنار کش  رهیبا بغض به پوالد خ  دایش

آرام وارد    ی به دختر مقابلش نگاه هم نکرد. با قدم ها  ینگفت...حت

به خاک   هیخانه شد و به ماهرخ که کنار باغچه نشسته بود و با گر

مگلدا نگاه  خ  ین  قرص    رهیکرد،  ماهور  بود؟  راست  پس  شد. 

وداع   ایدن  نیبا ا   یتا به آرام  ودرا در گلدان پنهان کرده ب  شیها

   کند؟

 مامان؟ _

  ی ا  یعصب  ی خنده    سش،یو با چشمان خ  دیسمت پوالد چرخ  به

  .کرد

 ...به سرمون اومده  یتا بهت بگم چ ایب ؟ی اومد_

را مقابل چشمان پوالد  که با خاک و قرص پر شده بود    یمشت

 :گرفت و گفت

. خاکش رو رونیب   دمشیگلم خشک شده. از تو گِل کش  دمید_

 ن ی. امارستانهی ماهور ب  دمیتو باغچه؛ اما همون موقع فهم  ختمیر

آسا هم مرد...رفت جنازه    ی جوجه    یموند تا وقت  نجایخاک هم

  .دیرو د نایاش رو خاک کنه که ا
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رنگ را هم به پوالد نشان   دیسف  ی را باز کرد تا قرص ها  مشتش

  .دهد

خورده.   یدادم؛ اما اون نم  یهر شب قبل از خواب بهش قرص م_

کردم که خسته    یمحل  یبهش ب   نقدریمن بچمو کشتم پوالد؟ ا 

  شد؟ خودشو کشت؟

هم خورد   شی سرد زانو زد. پاها  ی ها  یکاش  ی جا نشست. رو  همان

  .شده بود. توان حرکت نداشت

  مامان؟ شهیم یحاال چ_

 :دیشد و نال رهیبا بغض به خاک درون مشتش خ ماهرخ

 .دیکن   یم تی خواد ببرتش. بهم گفت شما بچمو اذ یبهزاد م_

  آخه؟ میکن  کاریاون بره، ما چ ه؟یمگه الک_

شروع به   ی بلند  ی فت و با صداسرش را به سمت باال گر  ماهرخ

  .کرد ختنیاشک ر

رحایخدا_ کس  نیا  ،یمی...تو  بچمو  نذار  کن.  رحم  بهم    ی بارم 

  .ببره 
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کرد.    یشده بود، به قرص ها نگاه م   سیکه خ  یبا چشمان  پوالد

 ...از خودش  یاز همه متنفر بود. حت

, [08.06.21 16:15] 

 ۶۷۶_پارت#

  ار یاو را به اتاق مه   دایحالش بد بود که ماهرخ با کمک ش  آنقدر

  غ یتکه نان را هم از خودش در  کی  یچند روز حت  نیرساند. در ا

  .کرده بود. چشمان مقتدرش با اندوه پر شده بود

تخت نشاندند و از اتاق خارج شدند تا استراحت کند؛    ی را رو  او

به ت نگاه پوالد  ن  یشرتیاما  از در  کمد مشخص بود،  باز    مهیکه 

  شود لباس گنجشکش را نشناسد؟ یخشک شد. مگر م

جا برخاست و به سمت کمد رفت. درش را کامال باز کرد و    از

  .د یتا شده و مرتب کش ی لباس ها ی دستش را نوازش وار، رو

رو  انگشت اش  م  ی اشاره  ها حرکت  لباس  تک  که   یتک  کرد 

 ینیریش  ی که با آن خاطره ها  یقرمز رنگ  شرتیت  ی ناگهان رو

با بغض فرو داد و خواست  داشتند، متوقف شد. آب دهانش را 

ب  شرتیت افتادن    رونیرا  با  اما  و    کیبکشد؛  کوچک    ک ی دفتر 



~ 1760 ~ 
 

  نیمز  ی را رها کرد و رو  شرتی شکل، با اخم ت  یمربع  ی جعبه  

  .نشست

گردنبند طال، آن را از    کی  دنی در جعبه را باز کرد و با د  ابتدا

ب از    یمیقد  اری. مدل پالک گردنبند، بسدیکش  رونیجعبه  بود. 

  .گردند  یشوند و با دو عکس پر م  یکه باز م ییهمان پالک ها

که درونش قرار گرفته    ییعکس ها  دنیرا باز کرد و با د  پالک

  .حبس شد  نهیبود، نفسش در س 

 قشان یعم  ی سمت راست از پوالد و ماهور بود. لبخند ها   عکس

دور  ماهور  دستان  رفت.  فرو  پوالد  چشمان  در  خار  همچون 

رو هم  را  سرش  و  شده  حلقه  بود.    شیبازو  ی آرنجش  گذاشته 

گذاشته   شیرا به نما  کانین  نیریش  ی عکس سمت چپ خنده  

دندان که هنوز هم به طور کامل رشد   کیبود. در دهانش تنها  

کردن چهره   نیریش  ی رده بود، وجود داشت؛ اما همان هم برانک

  .بود یاش کاف

پالک افتاد؛ اما به سرعت ان را پاک نمود    ی اشکش رو  ی   قطره

رنگ   یو گردنبند را در درون جعبه قرار داد. دفتر کوچک مشک

  .خواند  یکاش نم ی را باز کرد؛ اما ا
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خواند و آرام    یماهور را م   ی و درد دل ها  شانی افکار پر  چگونه

 !ماند؟ یم

, [08.06.21 16:15] 

 ۶۷۷_پارت#

با سرعت از چشمانش به   شیکرد. اشک ها  یم  هیگر  صدا  بدون

 س یکردند و آن ها را خ  یدفتر سقوط م  دیسف  یکاغذ ها  ی رو

 .نمودند  یم

که    یاز همان شب  شیپوالد نوشته بود. حرف ها  ی ها را برا  نیا

 دیگرد  یاحسان مطلع شد، شروع م  ی   هیرکسانا از هد  ی در خانه  

  .و تا روز تولدش ادامه داشت

را هم نوشته    لشیاز اشک نبودند. دل  سی ز برگه ها خا  کی  چیه

را خودش انتخاب کرده است    یزندگ   نیبود. ماهرخ گفته بود که ا

نکرده بود؛ اما قرص   هیکردن ندارد. از همان روز گر  هیو حق گر 

 زانشیاش را بدون عز  ی را هم نخورده بود. چرا؟ چون زندگ  شیها

  د، یهما فهم  ی که درباره    ی مرگش را روز  ی خواست. لحظه    ینم

 ی مغرش درباره    شانینوشتن افکار پر  انیکرده بود. در م  انیب
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خوانده و آن را در    ییالال  کانین  یپوالد با آن زن، برا  یخوشبخت

  .دفترش نوشته بود

کرده  ادداشتیماه گذشته را مو به مو در آن دفتر  ک ی نیا  تمام

هم نوشته    مانیاو به ا  ی د. از نامه  احسان گفته بو  د یبود. از تهد

  .و در انتها چند جمله را هم به آن اضافه کرده بود

  انت یخ  اریبه مه   ی اگر ازم متنفر بشه. اگر کس  دمیبهش حق م _

رو    یاز پوالد، کس  ریکه به غ  مانی. اشمیکنه، منم ازش متنفر م 

م دل  نا،یا  ی نداره... معلومه که حق داره براش نگران بشه. با همه  

آخر عمرم رو    ی کردم که روز ها  یوقت فکرشو نم  چی. ه رهیگ   یم

  ی کردم چند روز تو بغل پوالد ناز م   یتنها بگذرونم. فکر م  نقدریا

ها م  ی کنم...اشک  پاک  دلدار  اری کنم...مه  یمامانمو    یرو 

 یکنم و بعدش چشمامو م  یرو بوسه بارون م  کانی...آسا و ن دمیم

دونم    ی... م زمیدونم براشون عز  یتنهام. م  یلیروزا خ  نیبندم؛ اما ا

ا اما  به جونم وصله؛    ازینبه محبتشون    یلیروزا خ  ن یجونشون 

 ی نجوری. اصال چه بهتر... ارمیم  شهیهم  یداشتم. آخه من دارم برا

    .انی . راحت تر با نبودنم کنار مشهیمهرم تو دلشون کمتر م
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کوچک ماهور    ی عاشق پوالد بود؛ اما چطور توانست بال ها  مانیا

نوشت،    ی هما م  ی درباره    یرا بسوزاند؟ جمالت فرشته اش وقت

  .پر از بغض بود

که   نی. حتما از ارهیبهتر براش بگ   ی خونه    هی  دیگفت با  مانیا_

ا من  زندگ  نجایقبال  پوالد  م  یم  یبا  بدش  اومده.    یکردم، 

باایخدا م  ی برا  دی...من  آخه  باشم.  حال  خوش  گه    یپوالد 

پس    ت یمسئول منه؛  با  ا  ی عن یهما  مهمه.  و   ی نجوریبراش  اون 

  ام؟ یکنار ب  شتونم باها   یشن؛ اما چرا نم  یخوشبخت م  کانمین

حال بدم   ی درباره    ی زیکنه؟ به بهمن گفتم چ  یچرا قلبم درد م

  ی کنه. حت   یخواست بگه. کاش دهن لق   یبه پوالد نگه؛ اما دلم م

 ...ندم. همه ازم متنفر شدن  امیبهش پ   گهینا هم بهم گفت درکسا

, [08.06.21 16:15] 
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با سرعت رو  ییایسرخ و در  چشمان  یکلمات حرکت م  ی اش 

  .کرد

باشه. من که    ی به بهمن گفتم حواسش به هاد  ی با تلفن عموم_

برا  ی برا  ی زیچ اما پوالد  ندارم؛  بدست آوردن   ی از دست دادن 
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  گه یو بهم م ادیکه م نهیا تشیتالش کرده. نها یلیخ یزندگ نیا

اومدم. بابام    یم   ایبه دن   دی. از اولم نبافم یچقدر چندش آور و کث

کرد تا   یزنده زنده خاکم م  دی کرد. با  یبا عشق بزرگم م  دینبا

  .همه راحت بشن

  کان یپوالد و ن  ی قلبش برا  ی ها  یامان   ی گفته بود. از ب  زیهمه چ  از

  .هم نوشته بود 

نم  چیه_ فراموش  رو  سودابه  خاله  لطف    ی عن یکنم.    یوقت 

م د  یخودش  پشت  من  صدا   سادمیوا  واریدونه  رو   کانین  ی تا 

  کنه؟ ی باز نجایا ارهی بشنوم که اونو م

  یادگاری  هی  کانین  ی حقوق دو ماهم رو جلو جلو گرفتم تا برا_

کنم    ی. حس مازش استفاده کنه   کانی. کاش پوالد بذاره نرم یبگ

  .شم یبه بچم وصل م ی نجوریا

هم   ی . فکش روشدیبا سرعت به سر و صورتش کوبانده م  جمالت

  .قفل شده بود

بهتر_ عاشقشم.  بدونه  ها  نیکاش  باهاش    می زندگ  ی روز  رو 

  .گذروندم

  مگه نه؟ کنم، هیخواد؛ اما حق ندارم گر یم هی...دلم گرااایخدا_
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 .خوام  یمن پوالدو م_

 زه ینمک نر ادیخوبه؟ کاش خاله سودابه حواسش باشه ز کانین_

  .تو غذاش

  .من خسته شدم رم؟یم  یپس چرا نم_

 ...امروزم زنده ام_

. دمیبابام رو تو خواب د  شم؟یپ   ادیپوالد ب   شهیامروز تولدمه، م _

دنبالم؛ اما من که هنوز خانواده امو بغل    ادیخواد ب  یگفت م  یم

کنم    ی حس م  اد، ی. کاش پوالد بشهیدلم تنگ م   ی نجورینکردم. ا

 ...روزه نیامروز آخر

 .چقدر خانواده امو دوست دارم_

اشک با سرعت    ی را با تمنا به سمت باال گرفت. قطره ها  سرش

  دهیپوش  ی گونه    ی و رو  دندیجه  یم  رونیب  شیپلک ها  انیاز م

انگشتانش فشرده    انیشدند. دفتر در م  یم  ی جار  ششیشده با ر

اش را   ی زندگ  یناج   نیبا التماس نام بزرگ تر  شیو لب ها  شدیم

  .کرد  یزمزمه م

 ......خداااایخدا_
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, [08.06.21 22:05] 
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پوالد نگاه کرد و خطاب    ی فرو رفته    ی با اخم به گونه ها  مهراب

 :گفت  اریسام به 

 .نیبه ا دیغذا بد کمی_

  ن؟یا_

  بهش؟ دی سرم بزن دیخوا یگم. باز م یپوالدو م_

بود؛    یتلخ  قتی شد. حق  رهیزد و به پدرش خ  ی پوزخند  اریسام

شاد پ  ی اما  توان  ها  وندیها  رابطه  را   ی دادن  گسسته  هم  از 

  .آمد یکار تنها از دست غم ها بر م  نینداشتند؛ چرا که ا

و رها کردن   یدر زمان ناراحت  گران یکردن د  ادی   ندیگو  یم  همه

شاد  گرید   کی زمان  بزرگ  ی در  شا  یاشتباه  اما   نیا  دیاست؛ 

سخت   ی موضوع در خصلت آدم ها قرار گرفته باشد تا در زمان ها

و راحت تر اندوهشان را هضم    رند یدستانشان را به سمت هم بگ

 .ند کن

  ؟ینگرانش_
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بلند خودش را به ماهرخ   ی به او رفت و با قدم ها  ی غره ا  چشم

  .رساند

و   دیچرخ  یانگشتانش م  انیرنگ، در م  د یسف  حیتسب  ی ها  دانه

  .خورد یذکر گفتن، تکان م ی برا یبه آرام شیلب ها

  ماهرخ؟_

روحش را به مهراب دوخت. کدورت ها در برابر غم    یب  چشمان

  .دندیرس یشانه اشان بود، مسخره به نظر م  ی که رو ی نیسنگ 

  بله؟_

 :و گفت  د ی نا مرتبش کش ی مو ها ی را با محبت رو دستانش 

  .براتون؟ همه گرسنه ان  رمیبگ  یغذا چ_

  ی هوش یروز از ب  5رفت؟    ی م  نییپا  شیاز گلو  ی مگر لقمه ا   غذا؟

م  و   یماهور  ا  دیام  گذشت  به  فرزندش  بازگشت  به    ن یدکتران 

 .شد  یکمتر از قبل م  قه،یبا گذشت هر دق  ا،یدن

, [08.06.21 22:05] 
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  .خوان یم یچ  نیبپرس بب  هیدونم. از بق  ینم_
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  ؟یتو چ_

 :انداخت و با بغض زمزمه کرد نییرا پا سرش

  .رم یمن س_

خ  مهراب او  به  غم  ماهرخ    رهیبا  گوش  به  را  بعد سرش  و  شد 

  .کرد کینزد

حالشون بد بشه؟ اگر    یخوا  یو پوالد هم غذا نخوردن. م   اریمه _

  .بخورن  شنیاونا هم مجبور م  ،ی تو بخور

رفته    اریبه اتاق مه  یشکسته به پوالد نگاه کرد. از وقت  یقلب  با

کردن را هم کنار گذاشته بود و با ماتم به اطرافش نگاه    هیبود، گر

پاسخ نداد؛ اما معلوم   ی زیچ  دند،ی کرد. هر چه علتش را پرس  یم

  .در حال آزار دادنش است ی زیبود که چ

  .باشه _

شده بود.    مانیپش  شیحال پوالد، از حرف ها  دنیبعد از د  رکسانا

  ی ماهور عصب  ر رانگیو  یآن روز آنقدر به خاطر حال بد و خودکش

 نیغمگ  ی تراژد   نیفرد در ا  نیتر  ریتقص  یپوالد ب  دی شد که نفهم

بعد    دنیفهم  قیکه ال   یاست. کس راز معشوقش قرار نگرفت و 
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که    ی تالش کرد زهر  هغرورش در مقابل همه شکسته شد. هر چ

  ی خودش به خورد پوالد داده بود را با پادزهر محبت و عذرخواه

شد و پوالد در همان حالت غم و  حاصل ن  یا  جهیکند، نت   یخنث

  .بغض ماند

از حدش به پوالد   شیهم بد بود. تنها جرمش، عشق ب  مانیا  حال

  یکه باعث شد ماهور را به اشتباه قضاوت کند و برا  یبود. عشق

. در حقش انجام دهد   ی دور کردن برادرش از دردسر، اشتباه بزرگ

رفته بود تا با پوالد رو به رو    مارستانیروز بار ها به ب   5  نیدر ا

شرمنده   آنقدر  اما  و    بودشود؛  پوالد  به  کردن  نگاه  جرئت  که 

 .ماهور را نداشت ی خانواده 

, [08.06.21 22:05] 

 ۶۸۱_پارت#

کرده است.    یهمه ماست مال   ی را برا  هیگفته بود که قض  لیسه

نبودن   ی و عمد  انمیدست ا  ی خطا   ی گفته بود همه را با بهانه  

ا با  اما  قانع کرده است؛  به    نیهل دادن ماهور  وجود جرئت رو 

  .با آن ها را نداشت  ییرو
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راه    ان یبار به خودش قول داد که در م  نیو ا  دیکش   یق یعم  نفس 

که اتاق ماهور   ییآرام به سمت راهرو  ی نشود. با قدم ها  مانیپش

ا را هم از رکسان  ی قدم ها  ی در آن قرار داشت، حرکت کرد. صدا

  .د یشن  یپشت سرش م

ماهور و پوالد در راهرو جمع   یآن جا بودند. تمام خانواده    همه

  .شده بودند

. چشمان گود  دیبه آن ها، سر همه به سمتش چرخ  دنشی رس  با

پوالد هم به او دوخته شد. انتظار داشت از جا    نیافتاده و غمگ

را   ی کار  چیکند؛ اما انگار توان ه  رونیو او را از آن جا ب   زدیبرخ

  .نداشت 

 ی عاد  هیهنوز هم خصمانه بود؛ اما بق  ار، یو سام  اریمه   ی ها  نگاه 

  .کردند  یرفتار م

  .سالم_

هم پشت سرش   هیواکنش نشان داد. و بق  گرانی قبل از د  ماهرخ

  .ش را پاسخ دادندسالم

  .سالم پسرم_
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. رفتارش همچون کودکان  بود  یزود جوش و احساسات  شهیهم

  ی فکر و عجوالنه بود و اکنون هم با بغض به ماهرخ نگاه م   یب

  .کرد

  .اومدم رید د یببخش_

  .برو به پوالد برس_

شد تا زمان رو به رو شدنش با پوالد   ی تر م  یها طوالن  هیثان  کاش

 .فرا نرسد

   .رم  یم_

قلب  به با  و  بازگشت  پوالد  ب  یسمت  و  تر  تند  از   یکه  تر  قرار 

 :گفت د،ی کوب یم شهیهم

   م؟ی حرف بزن  کمی_

   .را تکان داد و از جا برخاست سرش

  .میحرف بزن _

خارج    مارستانیراهرو رفت تا از ساختمان ب  ی بعد به سمت انتها  و

  گران یبه گوش د  دیداشت که نبا  مانیبا ا  ی ادیز  ی شوند. حرف ها

 .دی رس یم



~ 1772 ~ 
 

که در دفتر خاطرات ماهور نوشته شد    یبه سمت مکان   ناخودآگاه

  مان یکه به ا ی نامه ا ی که احسان درباره  ییبود، رفت. همان جا

را لرزاند. قبل از    شیماهور گفت و نفس ها  ی فرستاده بود، برا

  .دفتر ماهور را برداشت  ن،یرفتن به آن جا، از درون ماش

از   یکی  ی کهنه و خاک گرفته را از نظر گذراند و رو  ی ها  تخت

  .آن ها نشست

دانست از کجا   ینم  مانیمدت سکوت کرده بودند. ا  نیتمام ا   در

  .آغاز کند  دیبا

  .گاه کردهم مقابلش نشست و به چشمان سرخ پوالد ن مانیا

عکس توش بود    ی سر  هیبازش کردم،    یبسته برام اومد. وقت  هی_

نامه هم اونجا    هیمغزم از کار افتاد. باور نکردم؛ اما    دم،ید  یکه وقت

  .بود

  .و به سمت پوالد گرفت دیکش رونیب  بشیرا از ج نامه

  ی که باور کردم. حت  دنیرس  یبه نظر م   یدروغاش واقع  نقدریا_

 ...هم مای هواپ طیدو تا بل

  .دونم  یم_



~ 1773 ~ 
 

از   یافتاد. م   نیزم  ی در دستش خشک شد و رو  نامه دانست؟ 

انداخت؛ اما نگاه پوالد   نییو اندوه سرش را پا یکجا؟ با شرمندگ 

م گردش  اطراف  ا  یدر  بغض    نیکرد.  و  درد  شاهد  مکان 

کرد.   یدر هوا پرواز م  شیکه مو ها  ی گنجشکش بود؟ همان روز

خشمش   بتواندکنده شدند تا ماهور    شهیاز ر  گناهیکه ب   یی مو ها

  .را کنترل کند 

مو هامو کندم که    ی چطور  دمینفهم  ی کنه. حت  یسرم درد م_

شکسته و کهنه، ذره ذره جون   ی درد گرفته. رو اون تختا  نقدریا

  .دیبه دادم نرس یدادم؛ اما کس

  .شدیماهور هنوز هم در سرش تکرار م جمالت

 ی گذراند تا نوشته    یدفتر را از نظر م  ی که صفحه ها  همانطور

 :کند، زمزمه کرد دایمورد نظرش را پ

قرص   م،یجدا شد  یرو تو دفترش نوشته بود. از وقت  یهمه چ_

نم  ی ها رو  بم  یقلبش  آروم  تا  خاطره    نیهم  ی برا  ره؛ یخورده 

  .م ی ازش متنفر نباش هاشو نوشته که بعد از مرگش

کرد فشار خونش در حال باال   ی . حس م دیدر دهانش خشک  آب

هم سخت بود؛ پس    مانیا   ی جمالت برا  نیا  دنی رفتن است. شن
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کرد؟ اشک در چشمانش   یم  انیآن ها را ب  یچطور پوالد به راحت

پوالد چمبره زده و    ی که در گلو  ی جمع شد؛ اما حواسش به مار

 .داد، بود یبه او نم ییرها ی اجازه 

, [09.06.21 10:08] 

 ۶۸۳_پارت#

  ؟یپوالد؟ خوب_

  .گرفت مان یکرد و بعد دفتر را به سمت ا دایصفحه را پ آن

 ...صفحه رو نیبخون ا_

 .کلمات کرد ی را گرفت و چشمانش شروع به حرکت رو دفتر

  ی کنم. دوست دارم باهاش حرف بزنم؛ اما م  یرو درک م  مانیا_

  ی شنوم آروم باشم. هر چ  یکه م  ییها  زیترسم نتونم در مقابل چ

  شه یکه تو ذهنم بوده بشکنه. هم  ی ترسم اون  یبگه حق داره؛ اما م

که احسان بهش    یی. حرفانم یتونم اخمشو بب  یمحبت کرده، نم 

ا ا  نقدریزده،  بوده که مطمئنم  از  زمبد  ا متنفر شده.    ی ش گله 

  ر ی. شور بودن سرنوشت من تقص ستم یناراحت هم ن  یندارم. حت

تفاوت باشه،    ی احسان ب  ی که نسبت به حرف ها  نی. است یاون ن
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عصبان  بیعج از  م  یتر  مگه  داداشت   یبفهم  شهیشدنشه.  به 

اون فقط عاشق برادرشه...عشق آدم   ؟ یشده و آروم باش  انت یخ

 .کنه  یرو کور و کر م

 مان یا  یمنطق  نقدریا  ،یروز جهنم  5  نیدر ا   یکرد. چه کس  بغض

  یادآور یاو را در آغوش گرفته و    یرا درک کرده بود؟ چه کس

عشق و تعصبش نسبت به پوالد بوده است؟   ی کرده بود که او قربان

همچون   ،یآمده بود که عشق بورزد و بعد به آرام  ایماهور به دن 

پد  ی بهار  مینس زند  دینا  کاش  ا  ه شود؟  و  ا  مانیبماند  با   نیرا 

او ا درون ذهن ماهور را همان    مانیعذاب وجدان تنها نگذارد. 

 .موقع که او را هرزه خواند، شکسته بود

که با اشک پوالد    ییپوالد، حواسش را از کاغذ ها  ی گرفته    ی صدا

  .چروک شده بودند، به خودش جلب کرد

پ_ از  قبل  ا  دایاگر  بود  نیکردن  اومده  حرصمو سرت   ،ی دفتر 

  .یکردم؛ چون تو حق انتخاب رو از من گرفت یم یخال

 ...من _

  ی اش گذاشت و عصب   ینیب  ی سکوت رو   ی را به نشانه    دستش

 :گفت 
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 ....بذار حرفمو بزنمس یه_

, [10.06.21 01:14] 

 ۶۸4_پارت#

  .تکان داد و سکوت کرد دییتأ ی را به نشانه  سرش

ا  یگفت  یوقت_ با  نگرد،  رکسانا  م  نیدنبال  عقلم  گفت    یکه 

بگ  انهیمخف ا  رم؛یردشو  خودم  به  چون    نیاما  ندادم.  رو  اجازه 

.  یگرفت  یم  می در موردش تصم  دیتو بود و خودت هم با  یزندگ

کنم و اگر مجرد بود بهت بگم و در    داشیپ   انهی تونستم مخف  یم

  ینجوریدخترا هل بدم. ا  ی   هی صورت، تو رو به سمت بق   نیا  ریغ

که تو   ی به کار  هیشب   ی زیچ  هی  ی عنیخاله خرسه؛    یدوست   شدیم

  .ی من کرد یبا زندگ

اش    ی. زندگ دیلرز  یآخر، کم  ی کردن جمله    انی هنگام ب  شیصدا

 ...به تاراج رفته بود 

  دی. نبامینقطه نبود  نیتو ا  ،ی اگر بهم عکسا رو نشون داده بود_

  .مانیا یگرفت یحق انتخاب رو ازم م
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  ی کرد کار درست  یروان شد. حماقت کرده بود. فکر م   شیها  اشک

  کیدر ظاهر درست و در باطن    زیانجام داده است؛ اما همه چ

  .دروغ بزرگ بود

  .کنم یکشم عذرخواه یخجالت م  یحت_

 :و گفت دیبه چشمان دردناکش کش یدست پوالد

با  یکس_ ن  نیا  دیکه  من  بشنوه  رو  اونستم یحرفا  با  ی.    دیکه 

 ...بشنوه 

  .بزرگ تر شد شیچمبره زده در گلو بغض

بشنوه، فعال خوابه. چشماشو بسته؛ اما تو همون   دیکه با  یاون_

جلو هاشو    ی حالتم،  نوشته  اگر  گرفته.  منو  انداختن  راه  دعوا 

چون اگر    مان؛ی تونستم ببخشمت ا  یوقت نم  چی نخونده بودم، ه

با مرگ دست و    میتمام زندگ  ،ی نگرفته بود  میمن تصم   ی به جا

  .کرد  یپنجه نرم نم

اشاره    مارستانیبه ساختمان ب  ی وار  چارهیو با حالت ب  برخاست

  .کرد
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بخشم.    یمنم م   ده،ی...حاال که اون بخشیحق داشت  گهیماهور م _

کاش بفهمه عوض    دم؟یدارم به حرفاش گوش م  نه یب   ی م  یعنی

منتظرم    نیاز ا  شتریبار بهم رحم کنه... کاش ب  هی  نیشدم و هم

تو مغزمه که اگر منفجر بشه، دودمان   یبمب ساعت   هینذاره؛ چون  

  .دهی همه رو به باد م

فشرده   ی و با دندان ها  دیخودش کوب  ی   قهی انگشت اشاره به شق  با

 :شده، ادامه داد

  ی ...حتدهیهمه آالرم م  ی برا.  دهی صدا م  کیت  کیداره ت  نجایهم_

  .خودم ی برا

بار مشکالت   ری که ز  ی تنومند  کل یهم از جا برخاست و ه   مانیا

شانه اش قرار    ی . سر پوالد رودیخم شده بود را در آغوش کش

  .را گرم کرد  مانیا  راهنیاش، پ  یتند و عصب   ی گرفت و نفس ها 

عالمه حرف   هیدونه که    ی... صبور باش! خودشم مادی بهوش م_

 ...ادیبشنوه. بهوش م  دیمونده که با ایدن نیتو ا

, [10.06.21 09:48] 
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ا  سروش چهره  با  و  بود  نشسته  دفترش  به    ی در  فکر  در  غرق 

  .کرد  یاحسان نگاه م

ا   ی خوا  ی م  ی چه طور_ از    ی اجازه    ؟ی بر  رانیاز  خارج شدن 

فرستنت    ی راست م  ه ی  رنت،ی. اگر تو فرودگاه بگی کشور رو ندار

  .بازداشتگاه 

 :و با اضطراب گفت دیکش ششیبه ته ر یدست

  برم؟ یردم کن  یقاچاق شهینم_

ا   یکم با شماره  بعد  با   ی فکر کرد و  تماس گرفت. چند جمله 

  شخند یمخاطبش رد و بدل کرد و بعد تلفن را قطع نمود و با ن

  .به احسان نگاه کرد

  خوبه؟ هیترک_

  .نشست شیلب ها ی رو یمبهوت لبخند

 ؟ یگ یم ی جد_

  مگه؟  میاهل شوخ_

  واقعا جور شد؟_
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. فقط حواست باشه که از  ی کنه بر  یپس فردا، ردت م  ایفردا  _

  ، یکف دست خودته و اگر زرنگ نباش   تی به بعد زندگ  ییجا  هی

  .ی دیتو راه جونتو از دست م 

با هول در را باز کرد و   اوشیاما س  د؛یبگو  ی زیخواست چ  احسان

  .وارد شد

  سروش؟_

 :اش نگاه کرد و گفت یاخم به شتاب زدگ با

  چته؟_

  .رو گرفتن میوارد کرده بود یکه قاچاق یخچالیبار _

 :تعجب از جا برخاست و زمزمه کرد با

  بود؟ هیسرما ونیل یچند م  یدون یم  ؟یگ  یم یچ_

از بچه ها رو    یل یرو سرمون. من فرار کردم؛ اما خ  ختیر  س یپل_

  .بار ها رو هم با خودشون بردن ی گرفتن. همه 

 :زد  ادیخشم فر با

  احمق؟  ی کجا بود؟ مگه حواستو جمع نکرد  سیپل_
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ا  لی کار سه_ گوش  مانی و  با  پ  ی هاد  یبوده. خودشون   امیبهم 

  .دادن

 ...ی کدوم گور ی مگه هاد_

 ...لو رفته. گرفتنش ی هاد_

  .زد زشیبه م  ی و لگد محکم دیخند تیعصبان  با

  پوالد؟  یختیباالخره زهرت رو ر_

.  شناختن   یکه گرفتن، ما رو هم م  ییاونا  م؟ی فرار کن  دیآقا؟ نبا_

اگر   م،یبیهم تحت تعق  ی نجوریهم  ؟یاگر اسممون رو بگن، چ

  .م یش  یمبازم پرونده بسازن برامون بدبخت 

حسابش    دیرفتند؛ اما ابتدا با  یم  رانیاز ا  دیبود. با  اوشیبا س  حق

کرد. حاال که قرار بود از کشور خارج شود،    یرا با پوالد صاف م

 یاو را با داغ  شهیهم  ی زد و بعد برا  ی جگر پوالد را هم آتش م

 .نمود  یگذاشت، رها م  یکه به دلش م

, [10.06.21 09:48] 
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کرد. ماهور    یداده بود و به مهراب نگاه م   هیتک  وار یرا به د  سرش

اش نوشته و آرزو کرده بود که   ییدر دفترش از دوست داشتن دا

  .ندی باز هم بتواند تمام خانواده اش را در کنار هم بب

  مهراب؟_

که در دستش قرار داشت را در سطل آشغال انداخت    یآب  وانیل

کرد پوالد نامش را صدا    یو با تعجب به پوالد نگاه کرد. فکر نم

  .کند

  بله؟_

 ...ی ممنون که اومد _

. در واقع ممنون بود دیبگو  ی زی انست چتعجب کرد که نتو  آنقدر

  .جا را داده بودند نیحضور در ا ی که به او اجازه 

شد   رهیخ نیاز حدش شد که به زم شیب رتیح  ی متوجه  انگار

 :و ادامه داد

نم  یوقت_ دلم  اومد،  بهوش  ه  یماهور    ی برا  ی زیچ  چیخواد 

  .ناراحت کردنش وجود داشته باشه

  .دیخر یمحبت م گنجشکش ی کرده بود و برا بغض
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  .دوست داره یلیرفتارت رو باهاش درست کن. اون خ_

  ی داشت وقت  یو کدورت چه ارزش  ی هم بغض کرد. دلخور  مهراب

 کرد؟   یبا مرگ دست و پنجه نرم م زانشانیاز عز یکی

که هنگام نگاه کردن   یکرد. حس  داینسبت به پوالد پ  یخاص  حس

ا  فیانسان شر  کیبه   کار در وجودت  شود.    یم  جادی و درست 

 ...بود یپوالد مرد خوب

دارم...هم_ دوسش  که    شهیمنم  بود  ماهور    هیآرزوم  مثل  بچه 

همجنسگرا   دمی فهم  یآرزو براش داشتم؛ اما وقت  ی داشته باشم. کل

خ فهم  یلیست،  که  هم  اآلن  شد.  سخت   هیماهور    دمی برام 

 ...نه دختره و نه  یعنی. ناجنسهیب

  .بخند زد و حرفش را قطع نمودل پوالد

پاک    ؟یدون  یکردم. م  قیتحق  یعاشق ماهور شدم، کل  یوقت_

  دیجد  ی زایچ  یسر  هیکردن    ن یگزیاشتباه و جا  یکردن باور ها

جا اول   ی به  فهم  نیاونا،  بود.  من  آدم    نیا  دنیقدم  جسم  که 

کارو    نیکنه، بلکه روح اونا ست که ا  ینم  نییرو تع  تشیجنس

ن  ده،یانجام م ماهور   روحدونم    ی. نمستیاونقدر ها هم سخت 

 ...پسر؛ چون ایدختره 
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  .تمام شد و آب دهانش را با غم فرو داد یبا تلخ  لبخندش

رو نشون داد که   ییایچون ماهور فقط ماهوره...ماهور به من دن _

  ه یدونم عاشق    ینم  نداشت. من   ییمعنا  چیآدما توش ه  تیجنس

اش    هیهستم که روح  ی دختر...من فقط عاشق ماهور هی  ایپسرم  

م  یم  نیری..ش حساسه. که  م  یخنده...بغض  لباش    ی کنه 

کنه...اخم    یم  س یلباشو با زبونش خ  رهیگ  ی لرزه...استرس که م

...عاشق خانواده اشه...پر از درده؛ شهیبامزه م   یل یکنه خ  یکه م

 .هیاما قو

  .افتخار و چشمان اشکبار به در اتاق ماهور اشاره کرد با

  ی و قضاوت نشدن رو داره. کس   دنیبلند خند  اقتیماهور من ل _

که هست    ی اونو همونجور  دیحق نداره با تعجب بهش نگاه کنه. با

 یدخترونه داره؛ اما گاه  ی حرفاش رنگ و بو  ی. گاه م یقبول کن 

  ایکه جلومه، دختره    ینیکه ا  د ی فکر نکن  نیهم پسرونه ست. به ا

پاک   دیبا  یتیجنس  ی که اون ماهوره... مرز ها  دی ...فقط بدون پسر

 ی که مثل اون هستن، حس بد  ییکسا  ی   هیشن تا ماهور و بق

  ن ی عاشق خودشون باشن و ا  دینکنن. با  داینسبت به خودشون پ

  .داره یبستگ انشونیموضوع به رفتار اطراف
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  .شد  رهیهراب خ م  سیمکث کرد و بعد به چشمان خ یکم

 .آروم بشه ش،یروح ی ماهور باش تا درد ها ی برا یخوب ییدا_

را بشنوند.    شی دانست که همه ساکت شده اند تا حرف ها  ینم

.  وفتد یب  هیمهراب باعث شد که ماهرخ هم به گر  ی   هیگر  ی صدا

با    ا،یدن  ی پوالد تکان دهنده بود. کاش تمام ماهور ها  ی حرف ها

 ...همچون او آشنا شوند ی مرد

, [12.06.21 10:19] 

 ۶۸۷_پارت#

روز    ۳۰روز،    ۲۹  ی که اسفند ماه به جا  یبود. سال  سهیکب   سال

بود؛ اما خانواده   دیماه و شروع سال جد  نیام فرورد  ۱داشت. فردا  

  .بودند  زشانیمنتظر بهوش آمدن عز مارستانیماهور در ب ی 

  ه یشده بود و بق  هوشی ب  ی ها از شدت خستگ  یصندل  ی رو  پوالد

  .کردند یهم در سکوت به اطرافشان نگاه م 

در ارتباط بود تا بتواند قبل از فرار کردن    لیمدام با سه  مانیا

  یاد یاطالعات ز  ی . از هادزداندایب   ریسروش و احسان، آن ها را گ

بدست آورده بودند. اعتراف کرده بود که خودش ماهور را برهنه  
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 ریز  یو در جواب مشت محکم  ردیکرده است تا از او عکس بگ

  مان یوار ا  وانهید  ی که شروع لگد ها  ی چشمش نشسته بود. مشت

  .بود  ی به بدن هاد

ا   یعل و گرفته  هم  در  ا  ،ی با صورت  توان   کینزد  مانیبه  شد. 

  .که افتاده بود را با پوالد نداشت  یحرف زدن راجع به اتفاق

 :گفت یرا به گوشش چسبانده بود و با حرص م تلفن

.  رهیگ   یدستمون رو نم  ی چیه  رون، یبذارن ب  رانیاگر پاشونو از ا_

  ردشونو نگرفت؟ نیام

به   مان یت تا به سمتش بازگردد. ا شانه اش گذاش  یرا رو  دستش

تلفن در دستش    ،یعل  د ینا ام  ی چهره    دنیو با د  دیسمتش چرخ

  .خشک شد

  شده؟ زنده ست؟ یچ_

نفس راحت    دن یتکان داد و با د  دییتأ  ی سرش را به نشانه    یعل

مغزشان، منتظر    د یو نا ام  کیکه همه در جانب تار  دیفهم  مان،یا

 .مردن ماهور هستند یبه تلخ ی خبر دنیشن

  .باهات حرف بزنم   دیآروم باش، با_
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  .به سمت دفترش رفت ی را با اخم قطع کرد و با عل تلفن

 دیدانست چطور با  ینم  یمقابل هم نشستند. عل  یدو صندل  ی رو

هم از سکوت او کالفه و  نگران   مانیکند و ا  انیمسئله را ب  نیا

  .شده بود

 نه؟  ایشده  یچ یگ  یم_

, [12.06.21 10:19] 

 ۶۸۸_پارت#

 :نگاه کرد و پاسخ داد زشی با اخم به م یعل

 میکرده بود  دایکه براش پ  ی. اون قلبهوشهی روزه که ماهور ب 5_

  مش یبد  دیبا  میواسش نگه دار  نیاز ا  شتریب   میتون   ینم  گهیرو د

 ...گهید یکیبه 

  .دیچیدر اتاق پ مانیا یعصب ی خنده  ی صدا

زر  ی دار_ دست  ی خوا  یم  ؟یزن  ی م  یچه  رو    ی دست  یماهور 

 ؟یبکش

 :به خودش اشاره کرد و گفت یبا ناراحت یعل
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  مارستان یب   سیاآلنم به زور رئ   نی...تا هممانیا  ستیدست من ن_

روز گذشته و امکان بهوش   5کردم که قلب رو نگه داره.    یرو راض

  ومد یوش ننکرده، به  ییکم شده. اگر خدا  یلیاومدن ماهور هم خ

 ...رو نجات گهیآدم د هیجون  شهیبا اون قلب م ؟یچ

  .را قطع کرد یعل ی و صدا دیکوب  زیم ی دستش را رو کف

.  رهیمیچشمام م  ی ...پوالد داره جلو ی عل  ستین  می حال  یچیمن ه _

م بهش سرم وصل  روز  وا  میکن   یهر  پا  بتونه سر  اگر سهیکه   .

دارم رو از دست   ایدن  نیکه تو ا   یبشه، تنها کس  شیزیماهور چ

حقشو   دینبوده که حاال بخوا  وندی. چند ماه تو نوبت عمل پدمیم

  جالد؟ ای دی. شما دکتردیبخور

نگاه   مانیا  تی هم با چشمان اشکبار به صورت سرخ از عصبان  یعل

 :دیکرد و غر

  شم؛ یم  وونهیخودمم دارم د  ره؟یخواد ماهور بم   یمگه من دلم م _

واقع  مجبورم  موندنش    تیاما  زنده  امکان  کنم.  قبول  رو  ها 

 ه یجون    شهیاما م  م؛یهم کمه. ماهور رو از دست داد  ی لیکمه...خ

 ...رو نجات گهیجوون د 

   ......هنوز زنده ست...هنوز ی خفه شو عوض _
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 :ادامه داد ی بلند  ی عربده  با

  .همه آدم رو تنها بذاره  نیا  تونهی بلند شه... نم  دی زنده ستت... با_

گفته    مارستانیب  سی...رئمانیا  ادیاز دست من بر نم  ی کار  گهید_

 ی بعد  ضیمر  ی رو برا  وندیفردا عمل پ  ومد، یتا امشب اگر بهوش ن

عمل رو هم انجام داده. منم مثل تو    ی کارا   ی ده. همه    یانجام م

  اما منصرف   دم؛یگفتم عمل اونو انجام نم  یکردم. حت  ادیداد و فر 

 .عملو انجام بده  نیا گهیدکتر د هینشد. قراره 

  .جمله خارج شد کی انیبعد از ب یدفتر عل از

 یسرتون خراب م  ی رو رو  مارستانیپوالد ب  د،یکارو کرد  نیاگر ا_

 .کنه

, [12.06.21 10:19] 

 ۶۸۹_پارت#

برا  تمام روز  چ  مانیا   ی طول  پوالد  به  گذشت.  استرس    ی زیبا 

  ی م  وفتد،یکه ممکن بود ب  ینگفت؛ اما تمام بدنش از تصور اتفاقات

هم نگران بود. کنار ماهور نشسته بود و به چشمان   ی. علدیلرز

  یکرد. آنقدر با همه برا یکبود شده اش نگاه م  ی بسته و لب ها
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دنش  اخراج کر ی نگه داشتن آن قلب بحث کرده بود که به او برا

  .هشدار داده بودند

 ...تو ی خواب؟ همه رو جون به سر کرد ستی ن ی ماهور؟ کاف_

ب  از و  برخاست  ماهور  مهلت    رونیکنار  ساعت  تنها چند  رفت. 

  .داشتند

داد. سال نو آغاز شده بود و ماهور    ی صبح را نشان م  ۷  ساعت، 

را پشت سر گذاشته بودند.    یبی همچنان در خواب بود. شب عج

کرد.    ی آن، افسانه بود که از آسا مراقبت م  بی ا غاکه تنه  ی شب

  .انداخت یکه استرس و دلشوره به جان همه م  یشب

دانست منشأش از کجاست، در راهرو قدم    یکه نم  یبا ترس  پوالد

 ...گوارتلخ و نا  ی داد. اتفاق  یرا م  یزد. انگار قلبش هشدار اتفاق  یم

ام  لیسه با  کنون  تا  رد  ن یکه  به سروش    یابیمشغول  بود، 

  ی که گوشه ا  ی کس  دنیاما با د  رد؛یبگ  ی رفت تا خبر  مارستانیب

با    ستادهیا و  م  کیبود  ا  یپرستار صحبت  بهت  با  .  ستادیکرد، 

که   ی دانست مرد  یبود. م  دهیبار د  نیرا چند  اوشیسروش و س

   .است اوشیحضورش نشده است، س   ی هنوز متوجه 
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بعد، سروش هم    قه ینشود. چند دق  دهیتا د  دیرا کنار کش  خودش

ها  نیکور دورب ی که نقطه  یک یبه سمتشان رفت. در قسمت تار 

 یکردند. پرستار، که دختر جوان  یصحبت م  گرید  کیبودند، با  

ابتدا کم نها  ی عصب  یبود،  اما در  بود؛  نگران  که    یبا حرف  ت یو 

  دییتأ  ی زد و سرش را به نشانه    ی رد و بدل شد، لبخند  نشانیب

  .داد تکان

  لیکرد. سه   ییآن ها را به سمت پشت ساختمان راهنما  پرستار

نمود تا علت حضورشان   یپشت سرشان حرکت م  یهم به آرام

  .را بفهمد

کهنه پنهان شده بود   ی که پشت تخت ها  یزنگ زده و خراب  در

  قه یرا باز کردند. پرستار قبل از آن ها وارد شد و بعد از چند دق

به آن ها داد.   دیرنگ با روپوش سف  یبازگشت. دو دست لباس آب

  .لباس ها، هر سه با هم وارد ساختمان شدند  دنیبعد از پوش

اش را از    یبا خشم به رفتنشان نگاه کرد و همزمان گوش  لیسه

هم تماس   سی تا به بهمن خبر دهد. با پل  دیکش  نرویب  بشیج

 .شد  مارستانیگرفت و بعد از همان در، وارد ب

, [13.06.21 10:30] 
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 ۶۹۰_پارت#

از    رونیب  اوشیماسک و کاله، صورتش را استتار کرده بود. س  با

ا اتفاق  ستادهیاتاق  اگر  تا  کند.    ی بود  کمک  سروش  به  افتاد، 

خودش حس    یپوالد و خانواده ماهور را رو  ی گاه ها ن   ی نیسنگ 

بود.    یو باور نکردن  ب یعج  شیحال پوالد برا  نیا   دنیکرده بود. د

 ستاده یمقابل آن ها ا   رنگ،  یبا کت و شلوار مشک  ی دیمرد مو سف

زد. حواس همه به سمت آن مرد جمع بود. انگار    یبود و حرف م

که صورت همه    یی . حرف هاآن ها داشت  ی برا  ی مهم  ی حرف ها

به آن ها نشان نداد و در    یکرده بود. توجه  نیرا مبهوت و غمگ 

 .را باز کرد

بد حال رو   مارانیاز ب  ی ادیوارد اتاق ماهور شد، با جمع ز  یوقت

کند؛ اما   دایبه رو شد. نگاهش را در اطراف چرخاند تا ماهور را پ

  ی آن را اندک  پوالد، به سمت در اتاق رفت و  ادیفر  ی صدا  دن یبا شن

  .باز کرد

 ی   قه یکرد. پوالد با خشم و بغض    یرا باور نم  دید  یچه م  آن

  .گرفته بود شیمشت ها انیمرد را در م
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.  ادیبهوش م  گه یماهور تا چند روز د  . یکارو بکن  نیا  ی حق ندار_

  .ی ریکردن رو ازش بگ یفرصت زندگ  دمیاجازه نم

رو  ی با خونسرد  مرد را  آرامش دستانش  ها  ی و  پوالد   ی مشت 

  .گذاشت

رو   هیتونم جون بق  یشما ناراحتم؛ اما نم  ماریب  ی من واقعا برا_

  .به خطر بندازم ک،یاحتمال کوچ هیبه خاطر 

نسبتا الغر    کلیقدرتمندش را با تمام وجود تکان داد و ه  دستان

  .مرد هم، با او شروع به تکان خوردن کرد

  که؟یاحتمال کوچ هیزنده موندن ماهور،  ک؟ی احتمال کوچ_

وحشتناک و    ی شده بودند و فضا  بیها در هم ترک  هیگر  ی صدا

کردند. پوالد هم بغض کرده بود؛   یم  جادی را ا  یپر استرس   طیمح

  ی کرد و با بغض کمر شکنش دست و پنجه نرم م   ینم  هیگر  اما

  .نمود

انداخت و بعد با اخم به پوالد    یبه سمت عل  ینگاه پر سرزنش  مرد

  .شد رهیخ
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کارو    ن یبده؛ اما انگار ا  ح یگفته بودم که براتون توض  ی من به عل_

  .نکرده

به سمت    یکرد، قدم  ی که با غم و چشمان تر به آن ها نگاه م  یعل

 :د برداشت و گفتمر

 !کنم ی صبر کن، خواهش م  گهیروز د هی بس کن...فقط _

, [13.06.21 10:30] 

 ۶۹۱_پارت#

 :شد و گفت  رهیبه پوالد خ تیبا جد مرد

کمه.    یلیشما خ  ضیکه احتمال بهوش اومدن مر  نهیا  تیواقع_

کما ست. ممکنه بهوش اومدنش چند ماه    ی تو  بایاآلنم تقر  نیهم

بچه    ه یساله که    ۳۰مرد    هی.  ادیاصال بهوش ن  یحت   ایطول بکشه  

  ماریداره. ب ازیقلب ن  نیو به ا مهیهم داره حالش وخ کیکوچ ی 

 ...م یتون ی. نمرهنداره؛ اما اون دا وندیپ طیشما شرا

همه را   ی بهت زده    ی گونه اش نشست و صدا  ریپوالد ز  مشت

 یتوان  گریمرد د  ن یرد. عاقبت صبرش را تمام کرده بودند...اباال ب

  .و آرام بودن نداشت. کنترلش را از دست داده بود  ی بردبار  ی برا
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  ؟ی خور یم ی دار یچه گه وون، یکثافت ح_

 یبازو ها  یبا عجله به سمتش رفتند و به سخت  اریو سام  سامان

  .دندیرا عقب کش نشیفوالد

 ...کنار ایپوالد؟ پوالد ب_

  ش یماهرخ و التماس ها  ی ها  هیگر  ی صدا  ی . حتد یشن  ینم  ی زیچ

   .دیشن  یبه خدا را هم نم

 ی نجوریچه مرگتونه که ا  د؟یخوا  ی من م  یاز جون زندگ  یچ_

 رو سرم؟ دیختیر

مردانه اش، دل همه را    قیشه  ی با شدت شکست. صدا  بغضش 

  .به درد آورد

 میروان  دیآروم بمونم... دار  دی...بذارایضعو  دیدست از سرم بردار _

 ...یی ...رواند یکن یم

  ی را با هل محکم  اریهم به سمت مرد شتافت و سامان و سام  باز

 ی به کنار پرتاب کرد. چشمانش آنقدر سرخ بودند که اشک ها

  .شدند  یم دهیحلقه زده در آن ها، همرنگ خون د
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التماست کنم، چ_ ا  ؟یاگر  ماهور هنوز    د؟یرحم  یب  نقدریچرا 

نباشه،    وند یپ  ی برا  ی و قلب  ادیکشه... اگر بهوش ب  یداره نفس م 

 جوابگوئه؟  یاگر مرد، ک ؟یچ

  .کرد و به اتاق ماهور اشاره نمود یمجنون و تلخ ی  خنده

کنه. شما   هم یتا تنب  ده یداره طولش م  نیهم ی اون دلخوره، برا_

 آخه؟  دی فهم یم یچ

مرد داشت    نیمردانه به سمتش رفت. ا  ی ناخودآگاه با بغض  مهراب

  .تا آرام شود دیرفت. سرش را در آغوش کش یاز دست م

 ...پوالد ادیبهوش م _

آن ها سوخته بود؛ اما باز هم    یواقعا دلش برا  مارستانیب  سیرئ

 .بود  نشی از قدرت قلب غمگ شیقدرت منطقش ب 

 :دیبه سمتش رفت و غر یبزند، عل  یخواست حرف تا

. دست از دمیمنم استعفا م   ،ی ا  گهیبه کس د  ی اگر قلب رو داد _

 .سرشون بردار

, [13.06.21 10:30] 

 ۶۹۲_پارت#
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 :کرد و گفت ی اخم تند مرد

 ...دیچرا با ، یپزشک هیچرا؟ تو که  گهیتو د_

 ...صبر کن  گهیروز د هی_

 ...اما_

مقابلش اشاره کرد. پوالد در آغوش    ی   دهیو ترس  انیجمع گر  به

گر د  یم  هیمهراب  ماهرخ  ر  ی برا  ینفس  گریکرد.   ختنی اشک 

 ی بود که رگ ها  دهیخودش را کش  ی آنقدر مو ها  اریو مه  نداشت 

اش از شدت درد و فشار، برآمده شده بودند. رکسانا در    ی شانیپ

ار هم با چشمان یکرد. سامان و سام  یهق هق م  مانیآغوش ا 

در بهت از دست دادن   دایکردند. ش   ی به اطرافشان نگاه م سیخ

روز کارش   5  نیکرد که در ا  یفکر م  یی به آسا  قیماهور بود و شقا

برادرش تنگ    ی گفت دلش برا  ی بود. م   ی ریو بهانه گ  هیو گر  غیج

  .شده است 

بهش    گهیروز د  هی...نیخانواده رو بب   نیاما حال ا  ده؛یامروز ع_

  .فرصت بده

  ی آن ها جا به جا کرد و بعد با اخم به عل   ی چشمانش را رو  مرد

  .شد رهیخ
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 ...رسم  ی فقط امروز...حساب تو رو هم به وقتش م_

  ی دردمند به گوش نم   ی جز ناله ها  ییصدا  چیاز رفتنش، ه   بعد

  .دیرس

آن جمع با زنگ خوردن تلفن همراه پوالد، شکست. بار    سکوت

به آن نشان نداد؛ اما مخاطبش باز هم تماس   یجهاول پوالد تو

.  د یکش  رونیب  بشی گرفت. چشمانش را پاک کرد و تلفنش را از ج

افتاد که از سرطان    یمهتاب کوچک  ادی  ،یرمضان   د ینام سع   دنیبا د

  ی ن یبر خورده بودند. ب   یالباز هم به مشکل م  دی برد. شا  ی رنج م

  .و تماس را برقرار کرد دیاش را باال کش

  الو؟_

 ...سالم پوالد خان_

  ؟یاز شاد ای. از بغض بود دیلرز یمرد م ی صدا

  لرزه؟ مهتاب خوبه؟ یشده؟ چرا صدات م یچ_

  ی هم م  شیخنده ها  ی کردن نمود؛ اما صدا  هیشروع به گر  دیسع

  .آمد
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بهت    ،ی خوا  یاز خدا م  یهر چ  شاال یباشه آقا...ا  یخدا ازت راض_

 .بده 

, [13.06.21 10:30] 
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 .اش را ییدارا نی زتریعز ی خواست؟ سالمت یم چه

  نه؟ ایشده  یچ یگ  یم_

. سلول  شهیکه زد جواب داده آقا...گفتن داره خوب م  ییآمپوال _

 .رنیم  یدارن م یسرطان ی ها

گر  خنده ترک  هیو  که   بیرا  بود  حالش خوب  آنقدر  بود.  کرده 

  .داد یپاسخ نم دنیخند

امروز بچه ام کنارم    د،یدیخر  یاگر شما اون آمپوال رو براش نم_

تشکر   یکنم. مهتاب هم کل  یرو م  تونینبود...تا عمر دارم، نوکر

  .خواست با ماهور خان حرف بزنه  یکرد. م

  شد؟یمتمام ن  شیشد. چرا اشک ها س یپوالد باز هم خ چشمان

  .ستیماهور...حالش خوب ن ی برا دیدعا کن _

  .مبهوت شد شیو صدا دی خواب دیسع ذوق



~ 1800 ~ 
 

  ؟یچ_

 میایماهور بهوش اومد، م  یخوش حالم مهتاب بهتر شده. وقت_

  .م یزن  یکار دارم، بعدا حرف م کم ی. من شتونیپ

 ...اما_

  !خداحافظ_

 یراهرو نشست و سرش را رو  ی از قطع کردن تلفن، گوشه    بعد

بود.  شیزانو ها او هم رحم  گذاشت. خسته شده  به  ..کاش خدا 

  .کند

جا  سروش سر  نم  شیبر  باورش  بود.  خودش   شدیخشک شده 

 کیگناه و ثواب،    ن یب   ی باشد. فاصله    ه یحال پوالد و بق  نیعامل ا

دور زدن راه اشتباه و قدم زدن    یبه بزرگ  میتصم  کیبود.    میتصم

تپ با شدت  و  نرم شد  راه درست. دلش  با  دیدر  را  . خون سرخ 

ها رگ  وارد  ک  ییسرعت  رنگ  با  که    ی ها  وسوسهو    نهی کرد 

شست و    یها را م  یشده بودند. خون سرخ، دشمن  اه یس   یطانیش

شده بود هم شروع    اهیکه س  یکرد. قلب   یوسوسه ها را خاموش م

 .زد یدر قلبش جوانه م  یانگار حس به عوض شدن نمود.
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حس به او داده   نیا  جاد یکه خدا با ا  یفرصت بود. فرصت  کی   نیا

که در    ی. چشمانش تر شد و به سوزندیبود تا راهش را عوض نما

خواست آدم   یکرد؟ م  یدست داشت نگاه کرد. او داشت چه م

از جام   شیبرا  یماه زندگ   کیکه    ی بکشد؟ آن هم جوان معصوم

  زهر، تلخ تر بوده است؟

  ی روپوشش گذاشت و به سمت تخت  بینفرت سوزن را در ج  با

  .بود، رفت دهیآن آرم ی که ماهور رو

 یعنیچه کرده بودند؟ حالش از خودش بهم خورد.    چارهیب  نیا  با

  ماهور چه؟ د؟یبخش یخدا او را م

  حس کرد؛ اما   ی چشمان بسته شده اش نگاه کرد. تکان کوچک  به

  ی برد. کم  یبه نظرش اشتباه کرده بود. آخر او در کما به سر م

  .به عقب برداشت یدقت کرد و بعد با بهت قدم  شتریب

 شیخوردند. پلک ها  یبلند و چرب شده اش تکان آرام  ی ها  مژه

  .. عقب تر رفت و باز هم به ماهور نگاه کرددندیهم لرز

د دستگاه ها  بوق بلن   ی باز شد. صدا  یو به آرام  دیلرز  چشمانش

کرد.    شیمهمان لب ها  ی آورد و لبخند  رونیسروش را از بهت ب

جبران داشت.    ی برا  یفرصت  یعن ی  نیماهور بهوش آمده بود و ا
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  ر یبازگشت از مس  ی گاه برا  چینشانه داد تا بفهمد ه   کیو  خدا به ا 

 !ست ین ریاشتباه د

, [13.06.21 20:45] 
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بود.    ستادهیا  د،یرس   یکه به اتاق ماهور م  ییکنار راهرو  اوشیس

م  ش یب رفتن سروش  از  ساعت  ربع  هم    یاز  هنوز  اما  گذشت؛ 

 .بازنگشته بود

  رون؟یب ی باالخره از تو سوراخ موشت اومد _

. با اضطراب آب دهانش دیرس  یاز پشت سرش به گوش م  صدا

به سمت    . ابد یفرار ب   ی برا  یرا فرو داد و به اطرافش نگاه کرد تا راه

با دو شروع به فرار کردن نمود؛ اما گ  یچپ نگاه  ریانداخت و 

  .زمان برد هیتنها دو ثان اسریافتادنش به دست محسن و 

ن   یسع پس  باشد؛  مسلط  خودش  بر  به    ی شخندیکرد  و  زد 

 نهیک  کیمان محسن براق بودند و نشان از  . چشدیسمتشان چرخ

شکمش   ی که با نامرد  ییهمان چاقو  ی   نه یداشتند. ک   یمیقد  ی 

  .را شکافته بود
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آخه   ، یبهم چاقو بزن  شهیکه نم  فینه؟ چه ح  ،ی دیبه آرزوت رس_

  .نجاستیآدم ا یکل

شکمش حس کرد و آب در دهانش خشک   ی چاقو را رو   ی زیت

هم با غضب    اسریمحسن پر از خشم و تمسخر بود.    ی شد. صدا

  .کرد  یبه او نگاه م

ندارم. مثل بچه    ی ا  یکه کال اعصاب درست و حساب  ی دون  یم_

  .چاقو کونتو پاره نکردم  ن یتا با هم ایآدم همراهمون ب ی 

. به  د یرس  چاقو، لباسش را پاره کرد و به پوست شکمش  زیت  نوک

 :دهانش را باز کرد و گفت یسخت

 ...باهات امیبکشش عقب، م _

  !جون بکن حرومزاده_

بدون نگاه کردن به آن    لیبه حرکت کردند که بهمن و سه  شروع

به مشت    یبا نگران  اوشیها، به سمت اتاق ماهور رفتند. چشمان س

خورده   خ  ی گره  اکنون    رهیبهمن  که  نداشت  شک  بود.  شده 

در دستان بهمن و پوالد    ی اق ماهور است و به زودسروش در ات

گرفته بودند و    یهاشتبا  میشود. از همان اول هم تصم  یم  ریاس

 .پرداختند  یتاوانش را با آب خنک خوردن در زندان م
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همه   ی بلند به سمت اتاق ماهور رفت. چهره    ی با قدم ها  لیسه

چرا    نداشت؛   یت ی موضوع اهم  نی پر از غم و بغض بود؛ اما فعال ا

داد سروش از شکست   ی که جان ماهور در خطر بود. احتمال م

 .کردن داشته باشد  یدر تالف  یشده باشد و سع  یبزرگش عصب

 :به پوالد نگاه کرد و گفت لی. سه دیهمه به سمتشان چرخ نگاه 

تو اتاق ماهور باشه. جون   دیست پوالد... احتماال با  نجایسروش ا_

 .ماهور تو خطره

سر  را  ندهند.    ی م  انیب   عیکلماتش  از دست  را  فرصت  تا  کرد 

  ستادنیبهمن در اتاق را باز کرد و به سرعت وارد شد. پوالد توان ا

انتقام و  اتاق  که    ینداشت. فکر کردن به حضور سروش در آن 

  .گرفته شود، تمام بدنش را به رعشه انداختقرار بود 

هم همراه بهمن وارد شدند؛ اما دستان پوالد با   اریو سام  سامان

رو د  ی عجز  گرفت.  قرار  کردن   ی برا  یتوان  گریسرش  تحمل 

بتواند    دیمانده باشد. شا  یباق  یهنوز هم فرصت   دینداشت؛ اما شا
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ت و  گذاش  شیزانو ها  ی گنجشکش را نجات دهد. دستانش را رو

  .با بغض برخاست 

  ؟ی کن  یم کاریچ یباز دار ا،یخدا_

بر خالف تصوراتش   زیسست وارد اتاق شد اما همه چ  ی قدم ها  با

با بهت اطراف تخت ماهور ا بودند و پرستاران   ستادهیبود. همه 

رس ماهور  به  که  جمع   یم  ی دگی همانطور  از  حرص  با  کردند، 

م  ی ادیز شدن  خارج  درخواست  بودند،  شده  اتاق  وارد    ی که 

  .کردند

را تکرار    ی نفس جمله ا  کی بود و    ستادهیهم کنار تخت ا  سروش

  .کرد یم

 ...بهوش اومد...بهوش اومد_

 :و گفت  ستادینفر از پرستاران مقابلشان ا چند

بهوش اومده. من به دکترشون خبر دادم    مارتونیخدا رو شکر ب_

 نجای. لطفا اشهیبد تر م  ضیحال مر د،ینر رونیگر ب اما ا ان؛یکه ب 

 ی باز  یاما با پارت  د؛یباش  دیدر هم نبا  ی جلو  ی. حتدیرو خلوت کن

بردیموند لطفا  ب  رونیب  دی.  به  به خاطر  میکن   یدگیرس  ماریتا   .

 !دیکن  تیخودتون رعا ضیمر
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  کل یه  ی رفتند. چشمان پوالد قبل از رفتن، رو  رونیاز اتاق ب  همه

ها  یفیظر پا  فقط  د   شیکه  م  دشیدر  کاش   خی بودند،  شد. 

 ...بود دهیچشمانش را د

از اتاق    رونیسروش را گرفته بود و او را با خود به ب  ی بازو  بهمن

 .کرد یم یهمراه

  ش یلب ها  ی رو   یبه آرام  ی هنوز هم مبهوت بود؛ اما لبخند  پوالد

  .نشست

  بهوش اومد؟_

خود غرق    دیو نا ام  رهیهمه در افکار ت  ش،یپ  ی  قهیچند دق  تا

  .شده بودند و اکنون در کمال تعجب، ماهور بهوش آمده بود

 :و زمزمه کرد د یهم خند مانیا

  ...بهوش اومد_

زدند و   یهمه بلند شد. با هم حرف م  ی زمزمه    ی آرام صدا   آرام

  .کردند یت م عذاب صحب ن یاز تمام شدن ا
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  شه؟یحالش خوب م یعنی_

  کنن؟ ی عملش م  یک_

  مش؟ی ن یبب   میتون  یم_

  !شکرت ایخدا_

 ...چند روز نی تو ا میدق کرد_

  !ست یحکمت ن یکار خدا ب   چیه_

با دو خودش را به اتاق ماهور    یاطرافشان، عل   ی زمزمه ها  انیم  در

به جمع  ی رساند. جلو اتاق  نوران  یدر  و  براق   یکه چشمانشان 

 :شده بود، نگاه کرد و گفت

  !گم یم کیتبر_

  .بعد با خنده وارد اتاق شد و

بازو  لیو سه  بهمن سروش در مشت بهمن    ی هم لبخند زدند. 

  ر یی و تغ  میاما او هنوز هم در خلسه بود. از تصم  شد؛یفشرده م

راض ا   یرفتارش،  به  و  م  نیبود  هم   یفکر  هنوز  خدا  که  کرد 

کرد تا از غرق   ینم  جادیحس را در او ا   نیدوستش دارد؛ وگرنه ا

 .کند  ی ریشدنش در باتالق خطا و گناه جلوگ
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و    دینکش  یطول محسن  پل  اسریکه  مامور  چند  با  به    سیهم 

د با  اما  بود؛  نگران  اشان  چهره  آمدند.  ها  دنیسمتشان    ی لب 

  .ستادندیخندان مقابلشان، بهت زده ا

  شده؟ یچ_

 :و با خنده گفت دیلبش کش  ی زبانش را گوشه  بهمن

  .خرس تنبل باالخره بلند شد_

شده بود که رز    لیباغ سر سبز تبد  کیبه    مارستانیب  ی راهرو 

محسن   ی . لب هادییرو  یآن م  ی رو  یسرخ لبخند به آرام  ی ها

که با   ی شد و نگاهشان به پوالد  دهیهم به سمت باال کش   اسریو  

را نوازش    شی بود و مو ها  دهیرا در آغوش کش   اریمه  ی قرار  یب

  .داد، دوخته شد یم

  .سرش سالمت _

به نظر م  4۰که حدودا    یسیپل  مأمور به    د،ی رس   یساله  با اخم 

 :اه کرد و گفتاطراف نگ
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  ست؟ نجایا ی سروش اسکندر_

پوالد خشن شد و    ی آوردند. چهره    ادیحضور سروش را به    تازه

  .دیباز گرد  اریمه  ی دستانش از دور شانه 

 :شده بود، دوخت و گفت  رهیخ  نی را به سروش که به زم  نگاهش

  ؟یشرف باش ی ب نقدریا  یچطور تونست_

شده بود؛ اما قصد کوتاه    مانیپش   شیاست که از کار ها  درست

با خونسرد برابر پوالد را نداشت.  نگاه    ی آمدن در  به چشمانش 

  .کرد

  !ی باالخره برد_

 :به سمتش رفت و گفت  یقدم

  ؟یداشت کاریچ نجایا_

مشت    بشیبرد. دستانش دور آمپول درون ج  یخأل به سر م   در

 :شد و گفت

  .کشمخواستم ماهور رو ب یم_

  .دیو خند دیچپش پر پلک
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  ؟یبکش_

تکان داد؛ اما همان لحظه پوالد به   دییتأ  ی را به نشانه    سرش

گرفت.    شیمشت ها  انیسمتش هجوم برد و سر سروش را در م

خنک    یبلند شد؛ اما ماهرخ دلش کم  دایو ش  قی شقا  غیج  ی صدا

  .کرد یبه او نگاه م زیشده بود. با چشمان ت

ا  قبل با   یکه کس  نیاز  را  نجات دهد، سرش  را  بتواند سروش 

که گردباد جنون   یو با چشمان  دیپشت سرش کوب  واریضرب به د

شده اش نگاه   جی داد، به صورت دردمند و گ  یدر آن جوالن م

 .کرد

, [14.06.21 12:38] 
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م  کهیت  کهیت_ دستا   یات  با  ج...ده.  مادر  م  ی کنم   یخودم 

  .کشمت

آمده بودند، به سمت پوالد رفتند و با    لیکه با سه   یی ها  سرباز

  .کمک بهمن و محسن، آن ها را از هم جدا کردند

 ...آروم باش آقا_
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 ...کنار باهاش حرف دارم د ی...بردیولم کن _

ها  سروش دستبند  شدن  قفل  به  که  مچ   ی فلز  ی همانطور  در 

 :کرد، گفت ینگاه م  شیها

  !نتونستم بکشم _

 :بغض به خودش اشاره کرد و گفت  با

ش_ تو  بدبختو  اون  خون  چرا  کثافت،  بود  من  با    شه یمشکلت 

  یدون  ی . ممارستانیب   ی گوشه    یانداخت  مویتمام زندگ  ؟ی کرد

  ی دونست  یم  ه؟یک  ی کرد  ی که باهاش همکار  یاون احسان الش

دشمن  ۱۰  ی بچه    هیاز   هم  با  که  قبال  نگذشته؟  هم    ی ساله 

  .ی کرد  یمردونه تر رفتار م  م،یداشت

  .ندارم یحرف_

نبود. بحث    یو ندامت در چهره اش، کار سخت  یمانیپش  صیتشخ

اش را   یاز زندگ  ی ادیز  ی که که قرار بود سال ها  یکردن با کس

  :دیدر زندان بگذراند را تمام کرد و پرس

  احسان کجا ست؟_
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ا  خبر_ از  بود  قرار  احتماال    م؛یبر   رانیندارم.  اآلن  تو   هیاما  جا 

  .شده و منتظره بهش زنگ بزنم  میتهران قا

  .برود یبه کمرش دادند تا به سمت خروج ی ها هل سیپل

  !یمونیبهم نشون بده چقدر پش ؟یمونیپش_

و    ستادیباز هم او را هل داد تا حرکت کند؛ اما سروش ا  سرباز

 :گفت 

  .حرف بزنم  دیبذار قهیدق هی_

ها را گرم کند و خودش   سیکرد تا سر پل  ل یبه سه  ی اشاره ا  پوالد

  .به سمت سروش رفت

ا  یوقت ج  ستاد،یمقابلش  به  و   بیسروش  کرد  اشاره  روپوشش 

 :گفت 

  .کن دایرمزش رو خودت پ_

 .با شک به او نگاه کرد پوالد

 ؟ یکن یکمکم م ی باور کنم دار_

 .هم فشرد و با خشم به سرباز ها نگاه کرد ی را رو شیها دندان
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  .ی کن ی م داشیپ سایبجنب احمق...خودت زود تر از پل_

روپوشش فرو   ب یبه او انداخت و دستش را در ج  ی ا  ره یخ  نگاه 

  .گذاشت  بشیرا برداشت و در ج یکرد. گوش

  !ی حرفا بهم بدهکار نیاز ا شتریکنم، ب یتشکر نم_

 :زد و زمزمه کرد یکج لبخند

  !لهح_

  .دند یها به سمتش رفتند و او را عقب کش  سرباز

  !میبر د یبا گه،یبسه د_

  .به سمت عقب برداشت   یقدم

  پوالد؟_

  .اخم به چشمانش نگاه کرد با

  ه؟یچ_

  !متأسفم_

خارج شد.    مارستانیها از ب  سیبعد پشتش را به او کرد و با پل  و

هم بود، کردند.    اوشیس   زبانیکه م  یرنگ  یاو را سوار ون مشک
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همه جرم را    نیداشت. ا  یتمام شده بود...احساس پوچ  زیهمه چ

انجام داده بود؟ ارزشش را داشت؟   ی زیبدست آوردن چه چ  ی برا

 !نه

, [15.06.21 09:16] 
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از    ی لبخند که کوله بار  کیبا    یعل  ،یطوالن  قیبعد از دقا   باالخره

  .آمد رونیو حس خوب داشت، از اتاق ب دیام

با سرعت به سمتش رفتند. پوالد آرام و قرار نداشت و قبل   همه

  .از همه دست به کار شد

  شد؟ حالش خوبه؟ یچ_

ا  یچشمان  به ب  نیکه در  از   یمدت  براق  اکنون  و  و مرده  روح 

  .شد رهی بودند، خ ی شاد

 ...رو به راهه. چشماشو باز کرده و یهمه چ_

  و؟_

  .مرد بود نی شدن حق ا شاد



~ 1815 ~ 
 

پوالد    گمی م  ی...هر چیینجایا  شه یگرده. باورش نم  یدنبال تو م_

  .یگ  یدروغ م ی دار گهی م ساده،یپشت در وا

چشمانش چروک افتاد.  ریشد و ز دهیبه دو طرف کش  شیها لب

 ...خواست یماهورش هنوز هم او را م

  .رم تو یپس من م _

 .هم بلند شد  اریمه ی و گرفته  زیاعتراض آم ی صدا

   ؟یپس ما چ_

 :کرد، پاسخ داد یهمانطور که در را باز م پوالد

  .دیبعد از من بر_

  .دیبا بهت به سمتش چرخ یعل

اس.    ژهی و  ی بابا بخش مراقبت ها  ؟یکن  یپوالد چرا افسار پاره م_

 ...ی جانینداره، هر ه یمالقات

را از صحبت کردن   جمله، او  کی پوالد با    یقطع شد وقت  حرفش

  .نمود مانیپش

  !دهنتو ببند تا برات نبستمش_
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 :اش نگاه کرد و گفت  یخال ی با دهان باز به جا یعل

تنظ   نیا_ به  برگشت  تا    ماتیچرا  پ  کیکارخانه؟   ش ی ساعت 

  هاش شروع شده؟  یمرد؛ حاال باز کله شق   یم  یحال  یداشت از ب

 یکه خنده به لب ها  ی با لحن  و  د یخودش کوب  ی   نه ی به س  مهربان 

 :همه آورد، گفت

اله_ بچم،  از جون  کله   یدور  اگر  پوالد  اصال  برم من!  قربونش 

  !ستینکنه که پوالد ن  یشق

 :د یپرس تی با حساس قیشقا

  بچه ات؟_

 ی و به جا  دیبه صورتش کش  یو خنده، دست   یبا خستگ   مهراب

 :مهربان پاسخ داد

   !شد رو پوالد چیاگه خدا بخواد مهربان پ _

 ن یاما ماهرخ نگاهش قفل به اتاق ماهور بود. در ا دند؛یخند همه

کرده و قلبش را شکسته بود. چقدر از   یماه به او کم محل  کی

 !مادر بودن خودش متنفر شده بود

, [15.06.21 09:16] 
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بعد از رد و بدل شدن آن حرف ها در  ماهور    دنیبود. د  سخت

 ...سخت بود  انشانیم

 رهیاش خ  دهیجلو رفت و به صورت روشن و رنگ پر   یآرام  به

 ژن،یماسک اکس  رینگاهش به سقف دوخته شده بود و از ز  شد. 

  .د یکش یم ینا منظم ی نفس ها

و    دیچ یساکت پ  طیدر آن مح  شیکفش ها  ی تر رفت. صدا  جلو

  .حواس ماهور را به خودش جلب کرد

چرب   یرا با مواد مخصوص  شی ها  شیپلک ها  ی هوشیزمان ب  در

گروه گروه به هم متصل    شیکرده بودند تا بهم نچسبند. مژه ها

  .دادند  ینشان م حالیچشمانش را ب ی شده بودند و گرد

  ماهور؟_

و سکون،    یهوشیسبزش با اشک پر شد. چند روز ب  ی ها  چشم

دست راستش را  یا خشک و دردناک کرده بود. به سختبدنش ر

  .باال آورد و به سمت پوالد گرفت
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ماسک زمزمه کرد؛ اما آنقدر آرام و خفه بود که به    ری از ز  ی زیچ

  .دیگوش پوالد نرس

ماهور را در    فی را تند تر کرد و دست بلند شده و ضع   شیها  قدم

  .مشت مردانه اش گرفت

  قربونت برم؟ یگ  یم یچ_

با    شیشد. اشک ها  رهیلحظه مکث کرد و به دستانشان خ  چند

قرار گرفته بود،    ده یروان شدند و چون در حالت خواب  ی قرار  یب

  .رفتند شیمو ها ی ها شهیبه سمت ر

   ؟ی بود  نجای...انیا_

را رو   گونه تا مس  ییطال  ی مو ها  یاش  عبور    ریماهور گذاشت 

پوستش نشست،    ی که رو  یمیمال  ی سیاشک ها را سد کند. خ

  .باعث شد باز هم بغض کند

بدبخت مجنون داره    هی  ی دیبوده که نفهم  قیچقدر خوابت عم_

  معرفت؟ یب ی طولش داد نقدری! چرا اده؟یجون م رونیاون ب

  د ی کش  نییبه آن متصل بود، ماسکش را پا  وکتیکه آنژ  ی دست  با

  :فتگ  دهیبر دهیو بر
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   !برو  یخود...خودت گف...گفت_

 :را بلند کرد و با ناله گفت  سرش

   ؟ ی من گه خوردم ماهور...تو چرا گوش داد _

  ش یو آرام بود. همزمان با قرار گرفتن پلک ها  نی زدنش سنگ  پلک

  .د یجه رونیآن ها ب انیاز اشک از م یدرشت ی هم، قطره   ی رو

 ...خسته بودم_

به اشک خودش بود   نیکه مز  ی پوالد هم تمام شد. بوسه ا  طاقت

 :دیپرس یدست ماهور نشاند و بعد با لبخند تلخ  ی را رو

 ؟ ی استراحت کرد_

که    ییتکان داد و با لب ها  دییتأ   ی به نشانه    یحال  یرا با ب  سرش

 :به لبخند باز شده بودند، پاسخ داد

  .با... بابام بودم   شیآ...آره، پ _

 دلت تنگ نشد برام؟_

 زانیپوالد آو   یجمله    نیکه با ا  ییجمع شد و با لب ها  لبخندش

 :شده بودند تا بغض ماهور را کنترل کنند، گفت 
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 !ما...ماهه که دلتنگم کیاز  شتریمن ب...ب _

, [16.06.21 10:00] 
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 .گرفت  زهر مار ی پوالد مزه   لبخند

  .میدلتنگ بود کانمیمن و ن_

  .را لرزاند و در دل پوالد زلزله بر پا کرد ش یهم لب ها باز

  !نمشی ب...بب ینذاشت _

  .د یبار، انگشتان ماهور را بوس ن یچندم ی تر شد و برا چشمانش

 ...خواستم چند روز بعدش ببرمت خونه  یم_

  .کاش بهت گفته بودم پوالد_

 :سرخش را به ماهور دوخت و گفت چشمان

. احسان شدن  ر یدستگ  اوشی...سروش و سم یفراموشش کن  ا یب_

  .کنه  تتیتونه اذ ینم یکس گهی. دهیهم فرار

 :زمزمه کرد  یپوالد گذاشت و با نگران  ی گونه  ی را رو دستش

  ؟یکن یترکم نم گهید_
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کرد تا قلب   کی ماهور نزد  ی   نهیسرا به    شیزد و لب ها  ی لبخند

  .دردمندش را ببوسد

 ...و بعد ی انجام بد وند یکنم. قراره عمل پ ی معلومه که نم_

حالش بهتر    قهیچند دق  نیشد. در ا  رهیبه پوالد خ  ی کنجکاو  با

  .کرد یشده بود و راحت تر صحبت م 

  ؟یبعد چ_

 ...کانیدور! من و تو و ن ی جا هیمسافرت...  میبر_

 :کرد و گفت  بعض

  .دلم براش تنگ شده _

  .دهد یم ش یدانست پوالد جانش را هم برا  یکرد. م  یم ناز

  .خونه  میصبر کن تا بر گهید کمی_

  تو نوبت عمل باشم؟ دیبازم با_

  .زد ی آسوده ا لبخند

  .شده دای. قلب برات پی منتظر باش ستیالزم ن گهید_
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را شست. کمر خم شده اش   شیها  ی ماهور تمام خستگ  لبخند

را قابل تحمل نمود و روحش   نشییرا راست کرد. ضعف و فشار پا

خواست ماهور را تنها بگذارد؛   یها شست. دلش نم  یرگیرا از ت

گفتن    ی فرزندش برود. حرف برا  داریاما نوبت ماهرخ بود که به د

 !نبود ی بود؛ اما فعال زمان مناسب ادیز

, [16.06.21 10:00] 
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صالبت و قدرت به چهره اش بازگشته    شد،یاز اتاق خارج م  یوقت

. قدم  دندیرس  یپهنش همچون کوه به نظر م   ی بود. سرشانه ها 

  .پر سر و صدا بود محکم و  شیها

سخت بود و   شی برا فیپوالد ضع دنیبه او زد. د  ی لبخند ماهرخ

تواند آن ها را شکست    ینم  زی چ  چیکرد ه  یاکنون احساس م

  .دهد

  .ام یماهور تا من ب  ش ی پ دیشما بر_

 :قبل از ماهرخ دست به کار شد و گفت اریمه

  سراغ احسان؟ ی بر ی خوا یکجا؟ م_
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 :زد و پاسخ داد یکج  شخندین

  .ی ای ب یتون  یهر جا هم بخوام برم، تو نم_

  .د و قلدرش را مقابل صورت پوالد بردغ ی شد و چهره   یشاک

 ام؟ یتونم ب یچرا نم ؟یچ یعنی_

 ادیشد که پوالد را به    نیریاش آنقدر ش  یسبز و حرص  چشمان

را کش انداخت. گونه اش  به    دیگنجشکش  را  او  با خنده  بعد  و 

  .عقب هل داد

  !سرتق پررو ؟ی ماهور هی شب نقدریچرا ا_

 :و قبل از وارد شدن به اتاق ماهور، گفت  دیهم خند ماهرخ

شب_ ب  هیکجاش  اون  ا  چارهیماهوره؟  و  جنگ  نیکجا    ی خروس 

  .تو رو خدا، گردنشو مثل غاز دراز کرده که دعوا کنه نیکجا...بب 

  ی عصب   یکه کم  اریهمه باال رفت. پوالد به مه  ی خنده    ی صدا

  .شده بود، نگاه کرد

ماهور    یول  ا؛یب   ی دوست دار   حرف بزنم. اگر  یخوام برم با عل  یم_

  .منتظرته

  :آرام گرفت و با غر گفت یکم
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  .داخل مینذارن بر ی نکنه بر_

  .نترس، هماهنگ کردم_

کردند فاصله    یکه در آسمان ها پرواز م  ییبعد از جمع خنده رو  و

 .گرفت

, [16.06.21 10:00] 
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برا  یکم  ماهرخ داشت.  زندگ  نیاول  ی شرم  در  راه   یبار  اش، 

  ی اش به خودکش  جهیکه نت   یرا انتخاب کرده بود. راه   ی اشتباه

  .بود دهیگرد  یخاموش فرزندش منته

خانواده اش    ی دانست تک تک اعضا   ینگاهش به در بود. م  ماهور

مادرش، نگران شد. چشمانش از    دنیرا مالقات خواهد کرد. با د

. حال  دیرس  ی پف کرده و ملتهب به نظر م  اد،ی ز  ی   هیشدت گر

کردن    هیحرف زدن و تغذ  ریپوالد هم خوب نبود؛ اما آنقدر درگ

  .نشدند انجسمش ی بودند که متوجه    گرید  کیاز روح 

  مامان؟_
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سف   خودش باند  با  را  رساند. سرش  ماهور  به  بسته    ی رنگ  دیرا 

  ی اتیتگاه ها با سر و صدا مشغول نشان دادن عالئم حبودند. دس 

   .بودند مارانیب

ماه فرزندش را به خاطر    کی  نی . در ادیبگو  دیدانست چه با  ینم

اکنون که م  هیتنب  ادیفر  کی و  بود  چه    لش یدانست دل  ی کرده 

  .داشت ی بوده است، احساس بد

  جان مامان؟_

ماهور ضرر    ی دانست استرس برا   یبغض دار شده بود. م  شیصدا

   .توانست خودش را کنترل کند  یدارد؛ اما نم

 !نیماهور...آفر ی خوب جون به سرم کرد_

 یخودکش  نیانداخت. از خودش بابت ا  نییپا  یمانیرا با پش  سرش

  شد، یم انیبود؛ اما توسط ماهرخ ب  اوردهین  شیکه پوالد به رو  ی ا

  .دی کش یخجالت م

 .تر از قدرت تحملم بود ن یشونه هام سنگ ی بار رو_

به    ادشی  یمگر من مرده بودم؛ اما وقت  د،یخواست بگو  یم  دلش

  .شدیافتاد، دهانش بسته م  یکم محل کردن ماهور م
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  ؟یاز من اعتماد داشت شتریب ار ی. به سامی کاش بهم گفته بود_

خنده و    انیهم بغض کرد. انگار قرار بود امروز صورتش م  ماهور

 .در نوسان باشد هیگر

, [16.06.21 10:00] 
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  ینفر بغلم کرد. بهم گفت قضاوتم نم  هی  ،یمدت طوالن  هیبعد از  _

  .کمکم کرد یلیخ اریخائن باشم. سام  هیاگر  ی کنه؛ حت

  ی گفت کس یکرد. م  یاز رها شدنش گله م میمستق  ریطور غ به

.  دینداده است تا بتواند مشکلش را به او بگو  هیو هدآغوشش را به ا

 :گفت یلرزان ی با صدا

  .یکن  یم  فیبرام تعر   ی ایکنم، م  یمحل  یفکر کردم اگر بهت ب _

 .خواستم  یاما من مامانمو م_

  ؟یمنو به بابات فروخت ؟یرفت ی ولم کرد ی پس چطور_

 دهیدانست کجا است، د یکه نم ییزد. پدرش را در جا  ی لبخند

گفت کنار خودش بماند و همه را    ی فت بازنگردد. مگ   ی بود. م

که    یداد. فرصت  گریفرصت د  کیرها کند. اما ماهور به خودش  
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و ببوسد. در آغوش مادرش    ندیو پوالد را بب  کانی در آن بتواند ن

مه شود.  س  اری گم  به  آسا  نه یرا  مراقب  و  بچسباند  که    یی اش 

   .همچون فرزندش بود، باشد

خسته تر بودم. حضورشو پشت سرم    شهیبابا اومد، از هم  یوقت_

  .حس کردم

نداشت.    یخوش فرم  کلیبهزاد تنگ شد. قدِ بلند و ه  ی برا  دلش

گاه خانواده    هی تک  شیمتوسط؛ اما شانه ها  ی بود با قد  ی مرد الغر

مسئول  بود.  م  ریپذ  تیاشان  را  اش  خانواده  بود.  مهربان    ی و 

  ی . ماهرخ را عاشقانه دوست داشت و جانش را هم فداد یپرست

  .کرد یفرزندانش م 

خواد با    یگفت م  یکه حالت بد شد، اومد به خوابم. م  ی روز_

که مهراب بهم    ن یخودش تو رو ببره. از صبح دلشوره داشتم تا ا

  .شده یخبر داد چ

بهت    دنی با شن  ماهور با  و  فراموش کرد  را  بغضش  مهراب،  نام 

 :گفت 

  مهراب؟ ییدا_
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ب  ماهور ه  ی کار  یهوش ی در  که  بود  داده  انجام  نم  چیرا    ی کس 

انجام دهد. او خانواده اشان را باز هم دور هم   ی دار یتوانست در ب

 .جمع کرده بود

پا    ،ی بود  هوشی که ب  ی چند روز  نیبهش گفته بود. تو ا  اریسام _

  .کردن یبا پوالد هم آشت یما غصه خورد. حت ی به پا

و مرتبش    دیسف  ی باز شد. دندان ها  ی ند گشادبه لبخ   شیها  لب

اش او را    یی. مگر مهم بود که دادیگرد  انینما  شیلب ها  انیاز م

مرگ کرد؟ مهم    ی آرزو  شیخواند؟ مگر مهم بود که برا  فیکث

شده   مانیپش  ش یبود که به سمتشان بازگشته و از حرف ها  نیا

 .بود

  مامان؟ یواقعا راست گفت _

  ش یبود. اشتباه ماهرخ را به رو  دهیمهربانش همه را بخش  ماهور

  .بود ده یاش پرس ییو با ذوق از صحت حضور دا اوردهین

 !منتظرتن ماهور...همه رونیهمه اون ب_

, [19.06.21 10:48] 
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عمل   ی الزم برا  ی ها  شیسر زد. در حال انجام آزما  یبه عل  ابتدا

 یشدن آن ها، عمل ماهور را انجام م  لیند. بعد از تکمبود وندیپ

  .دادند

  یم   نی تلفن سروش را به ام  دی از آن به سمت خانه رفت. با  بعد

  .ابندیاز احسان ب  ی داد تا با باز کردن رمزش،  اثر

بوق پشت سر هم زد. در توسط شاهرخ باز شد؛ اما چهره    چند

  .دی بگو ی زیخواست چ ی مردد بود. انگار م یاش کم

 .سالم آقا_

تا چهره اش   دی کش  نییرا پا  شهی را کنارش نگه داشت و ش   نی ماش

  .ند ی بب یرا به خوب

  شده؟ ی زیسالم، چ_

 :گفت دیمکث کرد و بعد با ترد یکم

به ماهور    ی سر  هیبرم    د،یر اجازه بدخواستم اگ  یراستش آقا...م _

  .بزنم 

 :زد و پاسخ داد لبخند

  کجاست؟  ی برو، راحت باش! هاد_



~ 1830 ~ 
 

  .می تو انباره آقا. دست و پاش رو هم بست_

  دن؟ی نفهم ی زیبودن، چ نجایماهور و آسا که ا ییزندا_

 .دن ینه نفهم_

 .خوبه_

  ن یرفت. ام   اطیح  ی را پارک کرد و به سمت اتاقک گوشه    نی ماش

انداخته بود، با تلفن همراهش   زشیم  ی که کتش را رو   یدر حال

  .رفت یور م

  ن؟یام_

 :برخاست و گفت شی پوالد، از سر جا ی صدا  دنیشن با

  .سالم آقا_

  !یسالم، خسته نباش_

  .زد و به تلفنش اشاره کرد ی شخندین

  .کردم  یم ی باز_

  .ی تر بکن ی جد ی باز هیاآلن وقتشه که _

  .شد  رهیجمع شد و گوش به زنگ به پوالد خ لبخندش



~ 1831 ~ 
 

 د؟ یآورد  ریاحسان رو گ دیجد ی شماره _

, [19.06.21 10:48] 
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برا  ی  همه ها  ب  ریدستگ  ی نگهبان  احسان گوش  زنگ  کردن  ه 

  .بودند

شد؛ اما تلفنش هست.    ریسروش رو آوردم. خودش دستگ   یگوش_

احسان رو داره. منتظر تماس سروشه    ی رمزش رو باز کن، شماره  

  .فرار کنن ران یکه با هم از ا

و به    د یکش  رونیب  بشیکرد و بعد با پوزخند تلفن را از ج  ی مکث

  .گرفت  نیسمت ام

 بدم؟  حی الزمه بازم توض_

  !به من دشیبسپر_

وارد ساختمان خانه شد. در    ن،ی از دادن تلفن سروش به ام  بعد

مبل ها نشسته بود    ی ورود، چشمش به آوا که رو  ی همان لحظه  

آهو،   ی زده  جانیه ی ها غیکرد، افتاد. ج یو به دستانش نگاه م

م  ی ماهه    5دختر   خانه  سالن  در  صدادیچی پ  یهما  از   شی. 



~ 1832 ~ 
 

آوا   ی . دلش برادندآمد. احتماال همه همان جا بو  یآشپرخانه م

  .سوخت  یروحش خراش برداشته بود، م ،یکه در اوج کودک

  خوشکل خانم؟ _

و با ترس به او نگاه    دیپوالد، شانه اش باال پر  ی جمله    دنیشن  با

  .کرد

نگران کننده بود. انگار    یجا خورد. عکس العملش کم  یکم  پوالد

  .بود  دهیپوالد ترس ی از جمله  

  ؟ی دی شد؟ ترس یچ_

و چشمان بغض   دهیپر  یو با رنگ   چاندیرا دور خودش پ  دستانش 

 :دار گفت

  .ستمی من خوشکل ن_

توانست جمله اش را    یآنقدر آرام بود که پوالد به سخت  شیصدا

  .بفهمد

  .خوشکل بودن که ترس نداره_

  .شد رهی کرد و به چشمان پوالد خ یاخم

  .کنه  ینم  تتیاذ یکس ،ی اگر زشت باش_



~ 1833 ~ 
 

وجود داشت که با ترس و دلهره پر شده    یچشمانش گودال  در

  .دیشدن در چشمانش، آن گودال ها را د رهیبود. پوالد با خ

  مگه آدم زشت هم وجود داره؟ _

 :گفت  دیمکث کرد و بعد با ترد یکم آوا

 .آره، اون زشت بود_

  ؟یک_

  .به خودش گرفت ی ا ده یهم چهره اش حالت ترس باز

 .کرد تمیمون که اذه_

  .اما آسا با دو خودش را به او رساند  د؛یبگو  ی زی خواست چ  پوالد

 کو؟ پس داداشم_

آوا برداشت. بعد از خوب شدن    ی اش را از رو   رهینگاه خ  پوالد

 ی روان شناس خوب م  کیکرد.    ی م  یدگ یبه آوا رس  دیماهور، با

 .توانست به او کمک کند

, [20.06.21 10:05] 
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 :شد و پاسخ داد رهیچشمان درشت و بغض دار آسا خ به

اما  _ خوبه؛  حالش  ب  دیبا  گهید   کمیماهور  بمونه.    مارستانیتو 

  .دارو بخوره ستیالزم ن ی . حتشهیبعدش کال خوب م

  .و سودابه هم از آشپزخانه خارج شدند  افسانه

 .سالم پسرم_

همان  هما آغوش کشهم  در  را  آهو  که  به سمت    دهیطور  بود، 

  .پوالد رفت

  .سالم_

آسا   ی به گونه    یمحکم  ی پاسخ همه را داد و بعد بوسه    پوالد

  .زد

  کجاست؟ کانین_

قرار داشت، اشاره کرد و    نییپا  ی که در طبقه    یبه اتاق  سودابه

 :گفت 

  نق زد، بعدم خوابش برد. ماهور چطوره؟ کمی_

مقابلش گرداند و بعد    یپرسش  ی چهره ها  انیگاهش را من  پوالد

 :با لبخند گفت



~ 1835 ~ 
 

دو روز    یکیکه اونم تا    وندشیبهوش اومده. فقط مونده عمل پ _

  .شهیانجام م گهید

  .دهانش گذاشت  ی با بهت دستش را رو افسانه

 ...شکرت ایواقعا؟ خدا _

  رهیبود، خ  دهی در آن آرم  کانیکه ن   یبغض کرد و به اتاق  سودابه

  .شد

  .خدا به هممون رحم کرد_

  یگر یخبر د  دنیبود. انگار منتظر شن   بیعج  یهما کم  واکنش

کم  که  م  یبود؛ چرا  نظر  به  ناخوش د یرس  ی شوکه  خبر  انگار   .

  ی ا  یهماهنگ  چیکه به زبان آورد، ه  یبود. کلمات  دهیرا شن  ی ندیآ

  .با چهره اش نداشت

  !چشمتون روشن_

شال مادرش فرو کرد و دسته  ری با دقت مشت کوچکش را ز آهو

 ی ناله    ی . صداد یو کش  دیچیانگشتانش پ  انیرا م  شیاز مو ها  ی ا

دردمند هما برخاست؛ اما پوالد خنده اش گرفته بود. آخر چهره 



~ 1836 ~ 
 

ب  ی  با آن زبان  بامزه    تینهایب  یآمده و چشمان شاک  رونیآهو 

  .شده بود

  .عادت مو کندن رو داره  نیا کانمیبچه! ن  نیچه سرتقه ا_

جدا کرد و    شی شده بود. مشت آهو را از مو ها  ی عصب  یکم  هما

 .پشت دستش زد ینسبتا آرام  ی بعد ضربه 

, [20.06.21 10:05] 
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  ؟یفلفل بکنم دهنت تا آدم ش ه؟یمگه نگفتم مو کندن کار بد_

 رونیآهو را از آغوشش ب  با اخم و بهت به سمتش رفت و  افسانه

  .دیکش

  ؟یزن یبچه رو چرا م  ه؟یچه کار نیا_

  .کرد یخشم به آهو نگاه م  با

  .شهیادب تر م یگذره ب   یهر روز که م_

را باال انداخته بود و با شک به هما نگاه   شیابرو ی تا  کی سودابه

اول حضورش،   ی کرده بود. روز ها  رییتغ  یزن کم  نیکرد. ا  یم



~ 1837 ~ 
 

به   ی هم موذ  یو کم   رکیمظلوم بود؛ اما اکنون ز  اریکم رو و بس

  .آمد ینظر م

  ازیروان شناس ن  کیزن قبل از آوا به  نیکرد. ا  ی اخم تند پوالد

ن   ی داشت. آهو به سمت  افسانه گرفت و  از  را    کان یبغض کرده 

  .رفت

مشک  درشت  و    یرنگ   یچشمان  سبزه  پوست  در  که  داشت 

م هادیرخشد  یبانمکش  مو  مشک  ی .  وحش  یفر    انه یرنگش 

  ن ییرنگش رو به پا  یصورت  ی صورتش را قاب گرفته بودند. لب ها

داشتند؛    یروشن  ی و مو ها  دیشده بود. هما و آوا پوست سف  زانیآو

  .به رضا داشت ی ادیاما آهو شباهت ز

  ات گرفته عمو؟ هیگر_

براق و مظلوم شده اش دل پوالد را به تالطم انداخت.    چشمان

  .گذاشت شیپا ها ی نشست و آهو را رو کانیتخت ن ی رو

  م؟یکن  داریرو ب کانین ی خوا یم_

را فراموش    هیبغض و گر  ت،یشد و در نها  رهیخ  کانی به ن  یکم

که پوالد متوجه شود،    نیخم شد و قبل از ا  کانی کرد. به سمت ن

  .دی گونه اش کوب ی ودستش را با ضرب ر



~ 1838 ~ 
 

 ...اَه_

  آخه؟ یزن  یعه... چرا م_

شد.    رهیبه اطرافش خ  یبا ترس چشمانش را باز کرد و کم  کانین

کردن    هیاطرافش شد، شروع به گر  ی که متوجه    هیبعد از چند ثان

با خنده آهو را رو را در    کانیگذاشت و ن  نیزم  ی نمود.  پوالد 

  .دیآغوش کش

  ؟ییدختر بود بابا هیاز   ی که خورد یکتک  نیاول_

گر  آهو به  م  کانین  ی   هیبا چشمان درشت شده  و   ینگاه  کرد 

  .نمود یم دیپوالد را تشد ی خنده 

 !تو یهست ییعجب بچه پررو_

, [21.06.21 09:46] 
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روز از بهوش آمدن ماهور گذشته بود. فردا ظهر عملش انجام   سه

کس    چیراحت شود. ه  ی ماریب  ن یاز شر ا  شهیهم  ی تا برا  شدیم

فکر کند که عمل ماهور موفق نباشد    نیخواست به ا  یدلش نم

که احتمال بد تر   ی را پس بزند. همه آن درصد  وندیو بدنش پ



~ 1839 ~ 
 

پنهان کرده    نشانشدن حال ماهور داشت را در گوشه و کنار ذه 

  .بودند

ا  نیا   در کرده بود؛ اما   ی خودداربا ماهور    داریاز د  مانی دو روز 

  ده یماهور را بوس  ی بار به مالقاتش رفته و آنقدر گونه    کیرکسانا  

ب اتاق  از  و  داده  هشدار  او  به  پرستار  که  بود.    رونشیبود  کرده 

 دار یماهور رفته بود. آرش با متانت از ب  ی مهربان قربان صدقه  

بود؛ اما مهراب از رو به رو شدن با   کرده  یشدنش ابراز خوشحال

  .کرده بود زیاو پره

را با    انیگر  اریو سامان لبخند زده بود. مه   اریسام  دنیبا د  ماهور

  .بود  ده یخند  دایو ش   قیسرخ شقا  ین یدستش نوازش داده و به ب 

 یرفت، پوالد  ی که چند بار در روز به مالقات ماهور م  ی کس  تنها

 ی از سد دکتران و پرستاران عبور م  ییو زورگو  ی بود که با قلدر

  .کرد

هما را از شر رضا راحت کرده  ،یتوافق  ی طالقنامه    کیبا   لیسه

آشناها داشتن  ها    ی اد یز  ی بود.  کار  به  داشت،  دادگاه  در  که 

 ی داد. احسان همچنان در حال فرار بود؛ اما نقشه ها یسرعت م

  .گرفت یاش را م ی شرو یپ ی کم کم جلو نیام قیدق
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کتک مفصل، از خانه    کیفراوان و    ی ها  دیرا پس از تهد  ی هاد

به خانه اش بازگشته بود.   ییکرده بودند. رضا هم به تنها  رونیب

که پوالد به جسم و   یوحشتناک  ی فشار ها  ریالبته قبل از آن، ز

م وارد  بخش  یروحش  هما  به  را  فرزندانشان  حضانت    ده یکرد، 

   .بود

ماهور به    یداد تا وقت  یرا با سرعت انجام م  سیتمام کار ها   پوالد

 .کردنش وجود نداشته باشد   تیاذ  ی برا  زیچ  چی خانه بازگشت، ه 

, [21.06.21 09:46] 
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  ی ده ها سال در زندان م  اوشیگفته بود که سروش و س   ل یسه

  را بابت  تشیمانند و پوالد بعد از هماهنگ کردن با محسن، شکا

پس گرفته بود؛ چرا که   شیها  زیو گر  بیچاقو زدن به او و تعق

کرد   یبود. حس م  دهیبا چشمان خودش متحول شدن او را د

مقصر بوده    ت،که به سرشان آمده اس  ییها ییخودش هم در بال

نکرده   یداشته است. اگر دشمن تراش  یو درشت  زیر   ی و خطا ها

 ینم  شانیبرا  یاتفاق  چینبود، ه  زیبود و با سروش در جدل و ست

از هم  م یافتاد. تصم تر  ا  ی زندگ  شهیداشت آرام  نه  که    نیکند. 
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و    اهو یخواست از ه  ی شود، نه! فقط م  ن یرقابت نکند و خانه نش

نشان بدهد. پوالد    ی الزم شد، خود  ی وقتجنگ دور باشد و تنها  

اش قرار    یزندگ  تیرا اولو  یبزرگ  ی ها  همان پوالد بود؛ اما ارزش

  !آرامش خانواده اش و صلح ی به بزرگ ییداده بود. ارزش ها

نزد  یکس  تنها پوالد  قرار   کیکه هنوز هم خنجر  به شاهرگش 

ب  یداشت، احسان را در    یگناهی بود که هم ماهور و هم کودک 

کرده بود. روحشان را    یاشان سالخ  یزمان زندگ  نیتر  نیریش

    .اشان را پر از ضعف کرده بود یو زندگ خراش داده

خوب  ی برا  همه فرصت  بودند.  رفته  خانه  به   ی برا  یاستراحت 

و    د یلبش کش  ی مالقات با ماهور بود. انگشت شستش را گوشه  

  .به سمت اتاق ماهور رفت

جلو   ینگهبان  وقت  ی که  بود،  با    یدر  افتاد،  پوالد  به  چشمانش 

 :و گفت دیپشت سرش کوب واریسرش را به د یخستگ

  !ی کرد میبه خدا روان شه؟یمرخص م ضتیمر یک_

هم اعصاب خودت راحت تره و هم   ،یاگر کمتر باهام بحث کن _

   !من

 ؟ یچ یعنی ژهیو ی بخش مراقبت ها یفهم یم_



~ 1842 ~ 
 

کنترل    مرد، خنده اش گرفت؛ اما خودش را  ی لحن درمانده    از

 :کرد و با اخم گفت

  .بودم یآدم نفهم یاز بچگ_

بودند که    دهی و خشمش را د  ت ی چند روز، آنقدر عصبان  نیا  در

  .ندارد یخوب  ی  جهیمرد نت نیدانستند، بحث کردن با ا یم

 ...حداقل ایتو رو خدا زود ب _

, [21.06.21 09:46] 

 ۷۱۱_پارت#

  .مرد یپوست ریزد به ترس ز لبخند

  !کنم  یجبران م_

اش دوخت.   ییاز وارد شدن، چشمانش را به گنجشک طال  بعد

  .کرد یتخت نشسته بود و به دستان خودش نگاه م  ی رو

  ؟ینی ب یم  ی بیعج زیچ_

  ی خنده    دنشی را با سرعت به سمت پوالد چرخاند و با د  سرش

  .کرد ینیریش

  ؟ی باز اومد_



~ 1843 ~ 
 

سراغت.    امیهمه رفتن استراحت کنن، گفتم تا فرصت هست ب_

  مارمولک؟ ی خند  یم یاز چ

کرد تا  ریاس شی دندان ها  ریرا ز  نشییخنده اش، لب پا انیم در

  .را کنترل کند  شیصدا

  یکم مونده بود خود زن  روزید  یپوالد...عل  ی کرد  یهمه رو عاص_

  .کنه

 ش یلب ها  ی ور رو ماه  دنیکه با د  ی لبخند  ،ینام عل   دنیشن   با

  .نشسته بود را گسترش داد

چند    دیداده. با  یمدرک پزشک  نیبه ا  ی دونم کدوم خر  یمن نم_

  .دادم یم  ادشیتا نکته 

 !آخه؟ ییچقدر پررو_

  .کرد ریانگشتانش اس انیسمت ماهور رفت و لپش را در م به

  پررو؟ یگ  یم  یهان؟ به ک ،یگ  یم یچ_

 :کرد و با درد گفت  زیرا ر چشمانش

 ...ضمااینکن، مثال مر_

  .و خنده لپش را رها کرد دیتهد با



~ 1844 ~ 
 

  ی دهن  هیخوب از فرصت هات استفاده کن. بعدش    ، یضیتا مر_

  ی . کلی ریکنم که تا چند روز استراحت مطلق بگ  سیازت سرو 

  .بشه  یدگی بهش رس  دیکه با ی دار ی گه کار

  یپوالد بود. کل  حرف، خنده اش جمع شد. حق با   نیا  دنیشن  با

داد. مثال   یجواب پس م  دیاشتباه انجام داده بود؛ اما پوالد هم با

نام هما  آن  زندگ  یاز  برا  ی که  م  اه یماهور س  ی را  بود،    ی کرده 

   .گفت 

  !اتفاقا  ی دار ی تو هم گه کار_

شده بود. چشمان سبز و مظلومش گستاخانه به    ی اش شاک  افهیق

  .کردند یپوالد نگاه م 

 ی روشنش که رو  ی از مو ها  یکوتاه  ی دسته    شخندیبا ن  پوالد

 :اش نشسته بود را کنار زد و گفت  یشانیپ

  دارم؟ ی طور...من گه کار نیکه ا_

  !ی معلومه که دار_

  بهم؟ یموردش رو بگ هی شهیم_



~ 1845 ~ 
 

. از هر  ی هما شروع کن  ی دادن درباره    حیاز توض  ی تون  یمثال م _

 .خود پوالد بگه دیگفتن با دم،ی پرس یک

, [22.06.21 10:14] 

 ۷۱۲_پارت#

مسخره   ی را باال انداخت و سرش را با کنجکاو  ش یابرو  ی تا   کی

  .تکان داد ی ا

  هما؟_

د و  حرکت پوالد حرصش گرفت. دست آزادش را بلند کر  نیا   از

  .با آن پوالد را به عقب هل داد

  ؟یاعصابمو خورد کن ادیچرا خوشت م_

اش را مقابلش    ییکرد. انگار تمام دارا  یعشق به ماهور نگاه م  با

  .گذاشته بودند

روح_ نظر  حسود   یاز  ن  ی به  انرژ  ازیکردنات  بده    ی دارم...بهم 

   !یلعنت

صورت ماهور لب زد؛ چرا که با    یکیآخرش را در نزد   ی   جمله

   .کرد یتر م  کیهر کلمه، سرش را به ماهور نزد انیب



~ 1846 ~ 
 

با_ ا  دیپوالد   ی   فهیکار وظ  نی کوک بشه گنجشک خنگ من! 

  ه؟یک

چشمانش   ی ماهور باز شد. لبخند نزد؛ اما گوشه    ی کم اخم ها  کم

  .شد  رهیپوالد خ  ی افتاد. آب دهانش را فرو داد و به لب ها  نیچ

  بوست کنم؟  شهیم_

 ش یرا جلو تر برد و لبخند کج و منحصر به فردش را به نما  سرش

  .گذاشت

ازم    دنشیبوس  ی بدن مال من شده که برا  نیتا حاال ا   یاز ک_

  !؟ی ریگ یاجازه م

 یهر کلمه تکان م  انیکرد. با ب  یفک پوالد را دنبال م  حرکات

   .د یرس ی به نظر م شهیتر از هم زیخورد و هوس انگ

  مال خودمه، مگه نه؟_

تو    ستگاهیکه قطار قلب من تو ا  ی دون  یبهم؟ نم  ی اعتماد ندار_

   موندگار شده؟

  نه؟ی ب  ینم یکس_



~ 1847 ~ 
 

قرار داشت که   ی به اطراف انداخت. تخت ماهور گوشه ا  ینگاه

 :شد و گفت کیپرستاران نبود. باز هم به او نزد دیدر د

  ؟ی هست یمنتظر چ  ست،ین  یکس_

  .پوالد مشت کرد ی قهیرا دور  خباثت دستانش با

 !...فقط منیببوس ی تو حق ندار_

, [22.06.21 10:14] 

 ۷۱۳_پارت#

  .درون دستش نگاه کرد وکتیبه آنژ  یبا نگران پوالد

 ....ماهور، دستت...مراقب دستت _

ماهور    ی لب ها  انیدر م   شیاش قطع شد؛ چرا که لب ها  جمله

 یمک آرام  ه،ی حرکت ماند؛ اما بعد از چند ثان   یشد. ابتدا ب  دهیکش

که در دهانش جمع شده بود را فرو داد. انگار لب    یزد و بعد آب 

کار را انجام داد   نیو آرام ا  فیبود. آنقدر لط  دهی پوالد را بلع  ی ها

بسته شد و   ی. چشمان نگرانش به آرام زد خیکه تمام بدن پوالد 

  .ماهور ماند  ی منتظر حرکت بعد



~ 1848 ~ 
 

لب ها بود. لب    نیبغض کرده بود. در حد جنون دلتنگ ا  ماهور

کردند.    یم  انی ماهور ب  ی کلماتشان را تنها برا  نیتر  بایکه ز  ییها

کردند    یم  میرا به چشمان ماهور تقد  شانیلبخند ها  نیتر  قیعم

ش ها  نیتر  نیریو  رو  شانیبوسه  ماه  ی را  بدن  و  متن    ی ور 

  .نشاندند

اش محکم تر    قهیبه لب پوالد داد و مشتش را دور    یآرام  فشار

 .کرد

نبود. آرام   یو خاص  زیانگ  جانیه  ی خورد. بوسه   یتکان نم  پوالد

جنب و جوش، آنقدر   یب  ی و بدون تالطم بود؛ اما همان تماس ها

  هیکردند. هر چند ثان   یرا سست م   ش یبودند که زانو ها  یخواستن

از   یقیگرفت و دم عم  یفاصله م  یماهور کم  یبار، لب ها  کی

  .کرد یدهانش رها م درگرفت و بازدمش را  یبازدم پوالد م

شد. نفس    دیاکس  ی دهانشان پر از کربن د  انی م  ی کم هوا  کم

کش عقب  را  سرش  باألخره  و  گرفت  پوالد  د یماهور  چشمان   .

لب   اما  بودند؛  بسته  شده    سیخ  شیها همچنان  طراوت  با  و 

  .بودند



~ 1849 ~ 
 

اش حلقه شده بود. آب دهانش   قهیماهور هنوز هم دور    دستان

  شیگلو  بیس  ی را فرو داد و چشمانش را باز کرد. نگاه ماهور رو

  .مانده بود ره یرفت، خ یم   نییکه باال و پا

  پوالد؟_

نداشت؛ اما عشق    ی. در اصل طعمدیکش  شیلب ها  ی رو  یزبان

  .کرد  یم نیریور، آن را در نظرش شبه ماه ادشیز

  جان پوالد؟_

 ه؟ یهما ک_

, [22.06.21 10:14] 

 ۷۱4_پارت#

  .بوسه هم فکرش را آرام نکرده بود نیا یاش گرفت. حت خنده

  حرفاس؟ نیاالن وقت ا_

  ست؟یچرا وقتش ن_

 :دیپرس   یبه خشتک پوالد انداخت و با سرتق ی نگاه

  باز گنده شد؟_



~ 1850 ~ 
 

  .اش برداشت قهی ی بهت عقب رفت و دستان ماهور را از رو  با

  ؟ ی شعوریب نقدریچرا ا_

  .کرد یهم به خشتک پوالد نگاه م  هنوز

  پس چته؟ ست؛ین  شیزیکه چ نیا_

 ...بوسه هیمگه هولم که با _

با خنده سرش را به نشانه    جمله نداد و  ادامه  تأسف    ی اش را 

  .تکان داد

  خوان ی اونوقت اونا هم م  ان،یم   نایبرم؟ اآلن مامانت ا  گهیمن د_

اش    هیدفعه حتما گر  نیسوزه، ا  یم  یعل  ی . دلم براشتیپ   انیب

  .از دستمون رهیگ  یم

  ه؟یگم هما ک یم ؟یچون یپ یچرا م_

  ش ی ب  امدی. دلش ن شدیتخس و بامزه م   ،ی در هنگام لجباز  چقدر

  .آزارش دهد نیاز ا

  ساله تجاوز کرده؟ ۱۰ ی بچه  هیبهت گفتم احسان به  ادتهی_

ا  دنیشن  با گرفته  حالت  اش  چهره  احسان،  خودش    ی نام  به 

  .گرفت



~ 1851 ~ 
 

  خب؟_

با استفاده از اون از   م یخواست  ی هما مامان همون بچه ست. م_

که احسان   ی دختره به خاطر مواد  ی اما بابا  م؛ ینک   تیاحسان شکا

من موند تا طالقش    ی کرد. هما تو خونه    ی داد، قبول نم  ی بهش م

  .کنه ت یتا بتونه شکا می و بهش کمک کن میریرو بگ

در ذهنش پرورش داده   ی شد. چه افکار  رهیبهت به پوالد خ  با

تجاوز بوده است؟    ی قربان  کی هما مادر    د؟ یشن  یبود و حاال چه م 

  وجود نداشت؟ ی گرید زی چ یعنی ن؟یهم

  ن؟یهم_

 :گفت ی ا  رانهیلپش فرو کرد و با حالت مچ گ  ریرا ز زبانش

 ؟ یداشت ی ا گهید زیانتظار چ_

, [22.06.21 10:14] 

 ۷۱5_پارت#

متوجه    یم و  بفهمد  را  افکارش  اگر  که  کردن   ی دانست  شک 

عشقشان   به  بزرگماهور  شر  نم  یشود،  افتاد.  خواهد  راه    ی به 



~ 1852 ~ 
 

دانست که پوالد تمام دفتر خاطراتش را خوانده است و از تمام 

  .مسمومش خبر دارد ی فکر ها

  شد؟ طالق گرفت؟  یکه بعدش چ نه ینه منظورم ا_

  !یخر خودت_

مرد هفت خط را گول بزند؟   نی تواند ا  یکرد که م  یفکر م  چرا

  .دیدرشتش مظلوم گرد شد و چشمان زان یآو شیلب ها

  .نداشتم  یخوب یروح  طیمن شرا_

ج  دستانش در  قدم  ی ها  بیرا  و  کرد  فرو  عقب    یشلوارش  به 

  .برداشت

 ...کنم ماهور  یآدمت م_

  استراحت کنم؟  ی ذار ی اصال من خوابم گرفته، چرا نم_

رنگ و چشمان بهانه   یصورت  ی هم خنده اش گرفت. لپ ها  باز

  .دی رس یبه نظر م بایز رشیگ

مغزم حک    ی خوب استراحت کن؛ چون تک تک کارات رو تو _

  !رمیکردم تا جواب همشونو ازت پس بگ



~ 1853 ~ 
 

اتاق خارج    یتوجه از  نداد و  به چشمان سرتق شده اش نشان 

  .شد

 .جا خورد اریماهرخ و مه دنیوارد راهرو شد، با د یوقت

  د؟یعه؟ شما اومد_

به پوالد    یهمچون گرگ زخم  رای اما مه  د؛یبا تأسف خند  ماهرخ

  .کرد  ینگاه م

ا _ ماهور؟   دنید  ی ر  یم  ییتنها  یواسه چ  ؟ی نامرد  نقدریچرا 

  م؟یست یمگه ما آدم ن

قلدر  هیشب   چقدر بود.  ماهور  م  شیها  ی به  نظر  به  بامزه    ی هم 

  .دیرس

  !نکن بچه ی زبون دراز_

 ...که تو شلوار هیبقول ماهور، بچه اون_

بلندش را کنترل کرد و   ی زنگ خوردن تلفن همراهش، خنده    با

مه  رو  اریحرف  اشاره  انگشت  گذاشتن  با  قطع    ینی ب  ی را  اش، 

  .نمود

  .هستم  ی! منتظر خبر مهمه؟یک  نمی بذار بب_



~ 1854 ~ 
 

حرف پوالد    ریبود، تحت تأث   دنیکه تا کنون در حال خند  ماهرخ

هم  داشت. انگار خبر مهمش به ماهور    یبیساکت شد. حس عج

  .ربط داشت

 :را وصل کرد و گفت نیتماس ام پوالد

  الو؟_

 ؟ ی کرد داشیپ_

  ساعت چند؟_

  گه؟یساعت د می ن_

که الزم   یکنم. لپ تاپ و هر چ  یاالن با بچه ها هماهنگ م_

   .ارتت یب  گمی . به شاهرخ ماریرو با خودت ب ی دار

به بهمن زنگ زد و گفت تمام   ن، یاز قطع کردن تماسش با ام  بعد

داد، حرکت   نی که ام  یهبانان را جمع کند و به سمت آدرسنگ

 .دینما

ماهرخ    ینگران و پرسش  ی از تمام شدن حرفش، به چهره    بعد

  .نگاه کرد

  .میکرد دایاحسان رو پ_



~ 1855 ~ 
 

  .دیهمچون فشنگ از جا پر اریمه

  .امی منم م_

  .شده اش نگاه کرد یبه چشمان وحش تیجد با

  .ستیتو اونجا ن ی جا_

برخاست و به سمت پوالد رفت. کف دستش    یهم با نگران   ماهرخ

  :گونه اش گذاشت و لب زد  ی را رو

  ؟یمراقب_

مادر  کیماهرخ را تمام کند. حس داشتن  یزد تا نگران ی لبخند

  .نگران، تمام بدنش را پر از قدرت کرده بود

  .مراقبم _

  .باز هم با خشم بلند شد  اریمه ی صدا

  .ام یگفتم منم م_

  .د یگونه اش برداشت و بوس ی ماهرخ را از رو دست

  .امیزود م_

 :نگاه کرد و گفت  اریبعد به مه و



~ 1856 ~ 
 

  یکنن، م   یکه اعدامش م  ی امروز رو مراقب ماهور باش. روز_

 !برمت

  .شد رهیبهت به پوالد خ با

  اعدام؟_

 ی باز  ریکه با دم ش  یکسنگفت. جواب    ی زیزد؛ اما چ  ی پوزخند

شکننده را با    ی کند، مرگ است. احسان تقاص آن تجاوز ها  یم

  !داد یجانش پس م

  ل یخارج شد. در راه با سه  مارستانینداد و از ب  اریبه مه  یجواب

انگار    دایتماس گرفت تا خبر پ شدن احسان را به او بدهد؛ اما 

به    مانیهم تماس گرفته بود و با ا  سیچرا که با پل  خبر داشت؛

 .رفت  یسمت آدرس احسان م

, [22.06.21 22:46] 

 ۷۱۶_پارت#

تهران    ی فراموش شده    ی داده بود، به نقطه ها  نی که ام  یآدرس

امها ه  سی پل  یکه حت  یی. جا ها دی رس  یم نا  از آن  شده    دی م 



~ 1857 ~ 
 

از آن ها در  ی بودند و گشت ها  ی م  غیشبانه و روزانه اشان را 

 .کردند

ها  کوچه قلچماق  و  معتاد  جوانان  از  در    ییپر  چاقو  بدون  که 

  .روند، بود ینم رونیاز خانه ب بشان،یج

خورد.   نی ماش  ی   شهیبه ش  یمحکم  ی را جلو برد که ضربه    نی ماش

  یو به ماجرا ها  ستیمکان ن  نیمناسب ا  نشی دانست ماش   یم

  .شود؛ اما زمان نداشت  ینم  ی منته یخوب

پسر  سرش به  و  راست چرخاند  به سمت  ها  ی را  دندان   ی که 

زد،   یم  شخندیبود و ن  انیکبودش نما  ی لب ها  انیزردش از م

  ی را دور انگشتش م  یرنگ  ی نسبتاً نازک نقره ا  رینگاه کرد. زنج

به احتمال ز   ن ی ماش   ی   شهیرا به ش   ریهمان زنج  ادیچرخاند و 

   .بود  دهیکوب

  ؟ین یجوجه ماش ی دار  کاریچ نجایا_

را   ریکه وقت بحث کردن با او را نداشت؛ وگرنه همان زنج  فیح

 یکس  ی به دست و پا  لیدل  یب  گریکرد تا د  یدر حلقش فرو م

  .چد ینپ

  .پسر بلند شد  ادیفر ی را جلو برد که صدا  نیتوجه ماش  یب



~ 1858 ~ 
 

بب  یالش  نیا_  ی خوریننه خراب گه م  ه؟یفکر کرده ک  د،ین یرو 

 ...ی شیما شاخ م ی برا نجایا

کرد. ماهرخ مادرش بود، مگر   ف یکه داد اعصابش را ضع  یفحش

باز هم جلو تر رفت. دست تنها بود و    ادش،ینه؟ با وجود خشم ز

از  ی نفر به طرفدار نیچند ،ی ری دانست به محض شروع درگ یم

که احسان    ی برند. نگاهش را به خانه ا  یپسر، به سمتش هجوم م

 ی مشک  ی زنگ زده    در با    ی شده بود، دوخت. خانه ا  یدر آن مخف

کوتاه و    واریبا د  ی کوچه قرار داشت. خانه ا  ی رنگ که در انتها 

فرمان مشت کرد و جلو تر    ی ! خودش بود. دستش را روی آجر

  ده ین با خاک و سنگ پوش بود و کف آ  کیبار  اریرفت. کوچه بس

  .بود نیی پا اریعلت سرعتش بس نی شده بود؛ به هم

 یپسر، با ضرب رو   ریمتر تا خانه فاصله داشت که زنج  5۰  دیشا

  .فرود آمد نی ماش  ی جلو ی  شهیش

 زنم؟ یمگه با تخ*مت دارم حرف م_

, [22.06.21 22:46] 
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  .ختیترک خورد و همزمان با آن، روان پوالد هم به هم ر  شهیش



~ 1859 ~ 
 

با ضرب در ماش  نی ماش باز کرد. وقت  نیرا نگه داشت و  از    یرا 

باعث شد، پسر و   کلیشد، ه  ادهیپ  نی ماش بلندش  بزرگ و قدِ 

  .جا بخورند  یدوستانش کم

  مگه؟ ی خار یم  ؟ینال  یم یچ_

به    ی د و قدمپوالد، پسر بهتش را پنهان کر   ی جمله    دنیشن   با

  .جلو برداشت

  برام؟  یخارون یتو م_

با ب  دیکش   یق یعم  نفس  چشمانش را به چشمان   یحوصلگ  ی و 

 .پسر دوخت ثیشر و خب

کنم؛ اما واقعا وقت ندارم. بذار  یخواد باهات باز  یدلم م یلیخ_

  !خارونمت یقشنگ م   امیکارم که تموم شد م

دوستان پسر که انگار گنده الت محله اشان  زیر ی خنده  ی صدا

  .کرد کی بود، بلند شد و خشم پسر را تحر 

درون دستش را با ضرب به سمت صورت پوالد برد؛ اما او   ریزنج

  .زد شیدو پا انیبه م  یداد و لگد محکم یجا خال



~ 1860 ~ 
 

صدا  با شدن  رفتند.    ادیفر  ی بلند  جلو  دوستانش  دردمندش، 

 ی بعد، صدا  هیرفت و چند ثان  دستشان به سمت کمر شلوارشان

ها در کوچه   ییباز شدن چاقو  بودند،  بران  الماس  که همچون 

  .دیچیپ

افتاده بود و    یفرستاد. در دردسر بزرگ  رونیخشم نفسش را ب  با

  .گنجشکش برود داریبه د یاصال قصد نداشت با بدن زخم

  !نیدارم، هم نجایا ی امانت هی! من فقط دی ...آروم باش یه_

به پوالد حمله کرد و چاقو را به سمت شکمش  از    یکی آن ها 

  .برد

احسان   ی   رهیخواست دفاع کند؛ اما نگاهش به چشمان خ  پوالد

  دن یو حاال با د  آمده بود   رونیسر و صدا به ب  دنی افتاد. انگار با شن

   .کرد  یپوالد، مات زده به او نگاه م 

  .تا چاقو شکمش را سوراخ نکند دیرا کنار کش خودش

  .برم  دیکنه... بذار یاآلن فرار م_

از   یبزرگ  ی جمع کرد و قمه    نیزم  ی هم خودش را از رو   پسر

  .دیکش رونیپشت کمرش ب



~ 1861 ~ 
 

  !حاال  ی کجا؟ بود_

جمع چاقو    انی با سرعت وارد خانه اش شد. پوالد اما در م  احسان

 .افتاده بود ریبه دست مقابلش گ

 .برم دیخوبه؟ فقط بذار دم،یبهتون پول م_

, [22.06.21 22:46] 
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تند شده دستانش را در مقابلشان گرفته    ی خشم و نفس ها  با

  .ند یایبود تا جلو ن

  .کرد و جلو رفت ی اخم تند پسر

حرومزاده،   ی   ده یتازه به دوران رس  م؟یما محتاج پولت  ی فکر کرد_

  ...که دهیخواب یننت با ک  ستیمعلوم ن

قفل شد    ی. نگاهش به احساندیپسر نفهم  ی از حرف ها  ی زیچ

با   به   دن یدر حال دو  شرت،یکوله و همان شلوارک و ت  کیکه 

  .کنار خانه اش بود کیبار ی سمت کوچه 

ها  یب به چاقو  به سمت    ییتوجه  بودند،  گرفته  به سمتش  که 

شد و پوستش    شیکه وارد پهلو  ییچاقو  ی زیاما ت  د؛یاحسان دو 



~ 1862 ~ 
 

ب  دیرا در  ابتدا  با خ  یرا حس کرد.  اما همزمان  بود؛    س یحس 

 .د یچیپ شیدر پهلو ی زیدرد ت  راهنش،یشدن پ

 دشیگذاشت و به احسان که داشت از د  شیپهلو  ی را رو  دستش

م وقت  شدیخارج  کرد.  ها  ادیبه    ینگاه  ماهور    ییبال  به سر  که 

آورده بود افتاد، دردش را فراموش کرد و خواست دنبالش برود  

بار چاقو به سمت کمرش رفت؛ اما قبل از خراش دادن   نیکه ا

  شان یو همه را بر سر جا  دیچیتفنگ در فضا پ  ریت  ی بدنش، صدا

  .خشک کرد

  زبان یکه م  یرنگ  یون مشک  دنیبه عقب انداخت و با د  ینگاه

و مبهوت   رهیتوجه به چشمان خ   یبود، ب   ه یبهمن و محسن و بق

  .به کوچه اشاره کرد نش، یخون ی آن ها به سمت پهلو

  .دنبالش دیطرف...رفت...ب...بر نیاز ا_

  ی دندان ها  انیبا سرعت به سمت کوچه رفت. بهمن از م   اسری

  :دیشده اش غر دیکل

 ...پهلوت_

 :زد ادید و با خشم فرخم شده اش را صاف کر کمر



~ 1863 ~ 
 

  !بهمن اارشیبرام...ب  ارشیب_

  ی با چشمان سرخ سرش را تکان داد و به سمت کوچه    بهمن

  ش یدانست که کوچه ها  یآمده بود و م  نجای. قبال ادیدو  ی گرید

 .به هم مرتبط هستند 

رفته بود؛ اما محسن به سمت پوالد رفت و   اسریهم با    شاهرخ

 .حلقه کرد شیدستش را دور بازو

مرد اسطوره اش بود و حاال با   نی. ادیپر ی چپش از خشم م پلک

  .بود ستادهیپاره شده کنارش ا ی پهلو

  کدومش زد؟_

کت و    ی غول ها  نیو دوستانش که هنوز هم در بهت ورود ا  پسر

به عقب برداشتند؛ اما تمام حواس پوالد    یشلوار پوش بودند، قدم

 .به احسان بود

  !بااش عیجلوشون، سر میبردار بر نوی رو ول کن. ماش نایا_

و چهره اشان را در به سمتشان انداخت    ینگاه پر خشم  محسن

از آن ها عکس گرفته    نیدانست حتما ام  ی ذهنش ثبت کرد. م



~ 1864 ~ 
 

ام ماش  ینی است.  در  سه  ن یکه  با  و  بود    سی پل  و  لینشسته 

  .کرد یهماهنگ م

جلو   یصندل  ی برد و او را رو   نیرا با خودش به سمت ماش   پوالد

  .نشاند 

 یی هم پشت فرمان نشست و همانطور که با سرعت باال   خودش

 :گفت   نیگرفت، خطاب به ام یدنده عقب م 

  نا؟یاز ا یعکس گرفت_

  ی لیخ  شیمرد برا  نیکرد. ا  یبه پوالد نگاه م  یهم با نگران   نیام

  .بود زیعز

  .گرفتم _

از آن ها نبود.    ی شدند. خبر  یپهن   ی وارد کوچه    ییسرعت باال   با

از   ی گشتند؛ اما نه خبر  یاطراف را م  یبا سرگردان  اسریشاهرخ و  

 !از احسان یبهمن بود و نه نشان

, [23.06.21 09:39] 
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~ 1865 ~ 
 

  یکیرا در نزد  یی قدم ها  ی بودند. صدا  چیدر پ   چیها تنگ و پ   کوچه

قرار   یکس  دیدانست که هنوز هم در د  یکرد؛ اما م  یاش حس م

  .نگرفته است

 قیعم  ی بود و نفس ها  ستادهی ا   واریکنار د  شرتیشلوارک و ت  با

  .دی کش یم یو آرام

  یمخروبه ا   واریهمان جا ماند و بعد نگاهش را به د  قهیدق  چند

  .بود، دوخت ختهیرفرو  شیقسمت ها شتریکه ب

  ی تر به نظر م   کیکرد، نزد  یکه دنبالش م  یکس  ی قدم ها  ی صدا

  .افتاده بود ریبست گبن  ی کوچه  نیو احسان هم در ا دیرس

  ی کوتاه  واریشد. د  کینرد   واریبه د  ینداشت؛ پس به آرام  ی ا  چاره

که    ی خانه ا  اط یبه ح   یاش ارتفاع داشت. نگاه  نه یبود که تا س 

با مطمئن    وار،ید  نیا و  انداخت  بود،  از کوچه جدا کرده  را  آن 

حرکت خودش را باال   کیبا    اط،یدر ح  یشدن از عدم حضور کس

  .و وارد خانه شد دیکش

صدا  همزمان شدنش،  وارد  ها  ی با  م  ییقدم  گوشش  در    ی که 

دانست بهمن    یکه م   ی بعد، مرد  هیواضح تر شد و چند ثان   دیچیپ

دستان  شد.  کوچه  وارد  دارد،  پشت  نام  بودند.  بزرگ  و  پهن  ش 



~ 1866 ~ 
 

اسلحه پنهان شده بود که به خاطر عجله اش هنگام   کیکمرش  

بود   رفتهشلوارش قرار گ  ریکتش ز  ی کردن آن، گوشه    ی جا ساز

. از سوراخ نسبتا  ردیاحسان قرار بگ  دیاسلحه در د  شدیکه باعث م 

  .کرد یقرار گرفته بود، به بهمن نگاه م  واریکه در د یبزرگ

سکوت و    دنیبا د  ت یشد و در نها  رهیبه اطراف خ  یکم  بهمن

از کوچه خارج شود. صدا  دیسکون آن جا، به پشت چرخ  ی تا 

  .از دور دست بلند شد یشخص

  بهمنن؟_

  بله؟_

  ؟ی کرد داشیپ_

 :زد ادیهم فشرد و فر ی را رو شیخشم دندان ها  با

 ...گمش کردم_

تند و محکم بهمن به سمت    ی زد و به قدم ها  ی شخندین  احسان

 ی را رو  یکوچه نگاه کرد؛ اما همان موقع حرکت دست  یخروج

  .شانه اش حس کرد



~ 1867 ~ 
 

با ترس سرش را چرخاند و  چشمانش به شخص   درشت شد و 

 .شد  رهیمقابلش خ

, [23.06.21 09:39] 
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  ی که با مو ها  یالغر پسر بچه ا  کلیو ه   قد کوتاه  ی رو  چشمانش

  د، یرس  یو بامزه به نظر م  بایز  ،یرنگ و چشمان عسل  ییخرما

  .گردش کرد

 ینزند تا بهمن از آن جا دور شود. دستش را به آرام  یحرف  کاش

 :اش گذاشت و لب زد ینیب ی رو

  حرف نزن، باشه؟_

و با    شدیکوچکش فشرده م  ی بزرگ آدامس در مشت ها   ی   بسته

  .کرد ی تعجب به احسان نگاه م

  ؟ ی دزد_

  ت یآرام بود؛ اما نه آنقدر که جلب توجه نکند. با عصبان   شیصدا

چشمانش را بست تا خشمش را کنترل کند و بعد، به سمت پسر 

  .دهانش فشرد ی برداشت و دستش را رو زیخ



~ 1868 ~ 
 

  !گم خفه شو؟ یمگه نم_

منطقه بر خالف ظاهر    نید. کودکان اانجام داده بو  یبزرگ   اشتباه 

بزرگ شده بودند و    یدر اوج کودک  شان،یدست و پا  یمظلوم و ب

آدامس را   ی . پسر بسته  ندیایتوانستند از پس خودشان بر ب   یم

رها کرد و از پشت دستش را به سمت صورت احسان برد و با 

. احسان با درد ختچشمش اندا  ریز  یقیخراش عم  ش یناخن ها

شد.   رهیو با چشمان خون بار به پسر خ  دینار کشخودش را ک

ن بچه  اما پسر  برود؛  به سمتش  باز هم  و   ی شخندیخواست  زد 

 :زد  ادیدر چشمان پر هراس و خشم احسان، فر رهیخ

 ....ی آهااا ه؟یفرار هیدنبال  یک ؟ی آها_

لحظه به خودش آمد   کی کرد؛ اما در    یزده به پسر نگاه م   بهت

  .کرد یجا فرار م نیاز ا دیو از جا برخاست. با

  پدر سگهه؟ نیدنبال ا یک_

  ی پشت  واریبه پسر خنده رو انداخت و به سمت د  یپر غضب  نگاه 

بود بهمن   دواریآن بپرد و وارد کوچه شود. ام  ی خانه رفت تا از رو 

باشد. د ا  واریاز آن جا رفته  با    یقسمت کم  نی در  بود.  بلند تر 

فرود آمد، مشت    ن یزم  ی رو  یو وقت   د یعجله خودش را باال کش



~ 1869 ~ 
 

کهنه    ی ضرب به آجر ها  بااش خورد و سرش    قهیبه شق  یمحکم

برخورد کرد. ضربه اش آنقدر محکم و پر حرص و خشم   یمیو قد

  قش یزخم عم  انیاش شکافت و خون با سرعت از م   قهی بود که شق

 .دیجه رونیب

, [24.06.21 10:07] 

 ۷۲۱_پارت#

گذاشت تا   وارید  ی رو  یرفت. دستش را با سست  ی م  جیگ  سرش

ت با سرعت  فاصله دهد. خون  آن  از  را  بدنش  زرد   شرتیبتواند 

  ی نمود و وخامت اوضاع را به احسان ثابت م   یرنگش را سرخ م 

  .کرد

ا  کمرش از  قبل  و  بود  به    نیاز شدت درد خم شده  بتواند  که 

ب بزرگ  د،یایخودش  و   راهنشی پ   یدستان  گرفت  پشت  از  را 

  .او را با خود همراه کرد فیموجود کث کی همچون 

که همچون گرگ،   یو به بهمن   د ی تمام قدرت بدنش را کنار کش  با

  .شد  رهیخ د،یرس ی درنده به نظر م 

بهمن چنگ انداخت   راهنیکه به پ  بود  دهیبه آخر خط رس  انگار

  .التماس تکان داد ی خشکش را برا ی و لب ها



~ 1870 ~ 
 

  ..تو رو خدا بذار برمنه...نه ولم کن...تو رو خدا.._

نشان نداد و باز هم بدن سست احسان را به سمت    یتوجه  بهمن

خون آلود پوالد، خشم و جنونش را    ی . پهلودیکوچه کش   ی ابتدا

 .قلقلک داده بود

اش را در    یزندگ  انیتوانست پا  ینشست. نم  نی زم  ی ترس رو  با

آو  دیزندان و شا  یطناب کلفت تصور کند. رو  ک یاز    زانیهم 

  .زانو زد و به شلوار بهمن چنگ انداخت نیزم

 !ولم کن... جون مادرت ولم کن_

جان   شیکه با نقشه ها  یفی اش را به موجود کث  یطوفان  چشمان

با سنگ دل و  بود، دوخت  انداخته  به خطر  را    راهن یپ  ،یماهور 

احسان را از پشت گردنش گرفت و با تمام قدرت به سمت خودش  

  ده یسنگ و خاک درون کوچه کش  ی لختش رو  ی . زانو هادیکش

  .گشت یشد و زخم

و    دهیشدن احسان ترس  دهیبه پوالد، با کش  دنیراه تا رس  تمام

  .شد  مودهیپ  نیزم ی مفلوک بر رو

م  ی را رو   خودش اما    ریتا د  د یکش  یخاک  برسد؛  به مقصد  تر 

  .کرد یدستان بهمن با قدرت و خشم او را با خود همراه م



~ 1871 ~ 
 

که صورتش از درد    یپوالد را در حال  دند،یبه سر کوچه رس  یوقت

به دنبال احسان م با کمر خم شده  بود و  گشت،    یجمع شده 

  .افتندی

داد تا به او نرسد؛ اما   هیتک  نی به زم  پوالد، دستانش را  دنید  با

گردنش نشست و او را از جا   ی رو  نباریدستان قدرتمند بهمن ا

  .بلند کرد

 آقا؟_

, [24.06.21 10:07] 
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پوالد از شدت فشار و درد سرخ و کوچک شده بود. خون    چشمان

پهلو زخم  از  سرعت  وقتدیجه   یم  رونیب  ش یبا  به    ی.  نگاهش 

خاک آلود و    ی به چهره    ی درد، پوزخند  انیاحسان افتاد، در م

  .زد نش یخون

  !ست؟  نجایا یک  نیبب _

داشت که توجه   ی و بلندرسا    ی صدا  ش،یپهلو  اد یوجود درد ز  با

شاهرخ و محسن هم به سمت    اسر، ید جلب کرد.  همه را به خو



~ 1872 ~ 
 

از ماش   ن یام  ی . حتدندیاحسان چرخ به آن    ادهیپ  نیهم  شد و 

  .گشت  رهیخ فیموش کث

  .نا متعادل به سمت احسان رفت  ی قدم ها با

نزد  بهمن رو   کیبا  حقارت  با  را  احسان  پوالد،   نیزم  ی شدن 

  .انداخت و عقب رفت

کرد،    یم  سیکه لباسش را خ  یخون  ی رو  یهمه با نگران  چشمان

  .مانده بود رهیخ

 ...کردم  داتیباالخره پ_

پوالد نقش انداخته بود، احسان را    ی که در چهره    ی غرور   دنید

مرد    نینداشت، چرا دل ا   ی کرد. حاال که راه فرار  یو حرص  یعصب

  را پاره پاره نکند؟ 

  ماه خوش گذشت؟ کی نیا_

  .بدنش خم شد ی سمتش رفت و رو به

  .گذره  یحاال به بعد به تو هم خوش ماز _

  .داشت خودش را کنترل کند یبود؛ اما سع  دهیترس

  .کنده  یداشته جون م دمیماهور هنوز نمرده؟ شن_



~ 1873 ~ 
 

 .زد ی خم شد و لبخند پوالد

به شکم احسان زد. ضربه    یلگد محکم  ،یحرکت ناگهان   کی  در

بود. آنقدر محکم که دهانش از شدت بهت و درد باز  یمحکم ی 

  .ماند 

  .رفت کیبا هشدار نزد محسن

  پوالد؟_

ا  ی بعد  لگد در  زد.  بغض  با  غم،    کی  ن یرا  و  درد  از شدت  ماه 

  .پوست انداخته بودند

  چطور دلت اومد؟_

  .داشت او را متوقف کند  یبود که سع  نیبار ام نیا

  .دیولش کن  که،ینزد سیآقا؟ پل_

رو  مشت ها  ینیب  ی محکمش  نوشته  نشست.  ماهور   ی احسان 

ب  ی روز   ی درباره   در  احسان  بود،   دشیتهد  مارستانیکه  کرده 

  .شد یچشمانش ظاهر م ی جلو

  !ییریخودم بم  ی با دستا دیبا_



~ 1874 ~ 
 

خاک   ی . قرص هادید  یشد؛ اما پوالد نم  ی اش جار  ین یاز ب  خون

  .شدیچشمانش ظاهر م  ی ماهور در جلو ی شده 

  ی ، خشک و شکننده به نظر م کوچک آوا که بر اثر تشنج  جسم

با کف کفشش باشد و صورت   ی بعد  ی باعث شد ضربه    د،یرس

 .دینما یاحسان را متالش

  ؟یبچه تجاوز کن هیبه   یچطور تونست_

  س ی پل  نیماش  ریآژ  ی به پوالد انداخت. صدا  ینگاه مضطرب  بهمن

  .دیچیدر کوچه پ

به   مانیشد و با ا  ادهیپ  نشیاز ماش  لیآن ها سه  دنیاز رس  قبل

لباس    ی که رو  یراه نگاهشان به خون  انیاما در م  د؛یسمتشان دو

 .پوالد مانده بود، خشک شد

, [26.06.21 09:33] 
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مرد   نیدر ا   شیایبه جلو برداشت. تمام دن  یبا بهت قدم  مان یا

اش پوالد بود. به  ی.. تمام هست...مادر...برادر.شد. پدر یخالصه م

 .نداشت   ایدن ن یرا در ا یاز او و رکسانا کس ریغ



~ 1875 ~ 
 

  رونیشد و با درد از دهانش ب  نیو خون  یزخم  شی در گلو  شیصدا

  .آمد

  پوالد؟_

. تمام حواسش به بدن آش و الش شده د یرا نشن  شیصدا  پوالد

  .احسان بود ی 

  داداش؟_

که تا کنون تمام حواسش   لیتر شد. سه   کینزد  س یپل   نی ماش

از   کی  چیپوالد بود، نگاهش به احسان افتاد. ه  یزخم  ی به پهلو

لگد ها و مشت   ر یصورتش قابل مشاهده نبود؛ چرا که ز  ی اجزا 

  س یشده بود. اگر پل  هد یخون پوش  ظیغل  ی   هیال   کیپوالد، با    ی ها

  .کرد یم   ریدستگچه؟ پوالد را هم  د،ید ی صحنه را م نیا

 :عجله به سمت بهمن رفت و گفت با

  ی م  رشیدستگ   نتش، یبب   سی. اگر پلمارستان یب  دیپوالد رو ببر_

  .کنه

خند  بهمن و خشم  درشت    دیبا حرص  بهت  با  را  و چشمانش 

  .کرد



~ 1876 ~ 
 

م  ریپوالد رو دستگ_ پوالد رو   یکنن؟ احسان رو ول  کنن که 

  کنن؟  ریدستگ

شد. قدش از بهمن کوتاه تر بود؛ اما مشتش    یهم عصب   ل یسه

 :دیاو قفل شد و غر ی  قهیدور 

شتم   یحت_ و  ضرب  خاطر  به  پوالدو  بود،  قاتل  احسان  اگر 

پوالد    ی برا  یکردن. ماهور فردا عمل داره اگر اتفاق  یم   ریدستگ

  .شهیاونم داغون م فتهیب

 رهیبود، خ  ستادنیکه در حال ا  سیپل  نی با جنون به ماش  بهمن

  .دیشد و بعد با سرعت به سمت پوالد دو

  .د یرا دور کمر پوالد قفل کرد و با تمام قدرت عقب کش  دستش

 ...نجایبرو از ا_

 ...دیبکشمشش... باا دیبا_

, [26.06.21 09:33] 
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 :دیست خودش را رها کند؛ اما بهمن در گوشش خروشخوا  پوالد



~ 1877 ~ 
 

  یکنن؟ دوست دار  رتیدستگ  ی خوا  یماهور فردا عمل داره، م_

  ؟ی تنهاش بذار

  .شد  رهیو به چشمان بهمن خ  دیبا بغض به سمتش چرخ پوالد

  .رهیبم د ی...بادیبه هم. با ختیر مویزندگ _

  :دیبغض کرد و بهمن همچون نامش خروش پوالد

 ...بسپر به من شویبق _

کمک    ی ا  اشاره با  هم  او  و  زد  محسن  عقب    اسریبه  را  پوالد 

  .دیکش

  نی مشت سنگ  دنشان،یها به سمتشان رفتند؛ اما قبل از رس  سیپل

کرد. از    نیفک احسان فرود آمد و انگشتانش را رنگ  ی بهمن رو

خواست    یوجود داشت. م  ی ضربه زد که خون ببشتر  ییعمد جا

تا او    اندازدیپوالد را به گردن خوش ب  ی تمام مشت ها و لگد ها

  .به ماهور برسد

 ...آشغال ی حرومزاده _

  .کرد  یناله م  یآرام  ی شده بود؛ اما با صدا  هوشیب  بایتقر   احسان



~ 1878 ~ 
 

که با    یبه بهمن  یو محسن با ناراحت  دیبه سمت پوالد دو  مانیا

را گردن   زیها، همه چ  س یتک زدن احسان مقابل چشمان پلک

  .شد  رهیگرفته بود، خ

 !بهمن؟_

قدرتمندش را گرفتند و او را    ی ها با خشونت بازو ها   سی پل  یوقت

پوالد شروع به تقال کرد تا به سمتش برود؛ اما   دند،یعقب کش

دهانش گذاشت و او را   ی دستش را رو   ،یبا چشمان اشک  مان یا

  .کشاند  نی به سمت ماش

اتفاق افتاد. بهمن با خنده از خنک   قهیها در چند دق  نیا   تمام

پل و  گفت  دلش  ا   س یشدن  دادن  انجام  بابت  از  را  جرم   نیها 

  .مطمئن کرد. اورژانس آمد و احسان را با خودش برد

ب  پوالد از آن جا دور کردند.  از شلوغ شدن اطرافشان،  ا را قبل 

با بغض او    مانیگرفت. ا  یزد و سراغ بهمن را م  یم  ادیخشم فر

  دیتا آرامش کند. پوستش همچون گچ سف   دیکش  یرا در آغوش م

بود؛ چرا که قطره قطره   از رگ    ی شده  با سرعت  بدنش  خون 

شده    ی ها فدیجه  یم  رونیب  شیپهلو  ی پاره    یها  ادیر. 



~ 1879 ~ 
 

با سرعت از مقابل    نشانیماند؛ چرا که ماش   جهینت  یب  نشیخشمگ

 .چشمان بهمن دور شد

پش   نیا   از ا   مانیکارش  از  بعد  جهنم  کی  نینبود.   کی  ،یماه 

  .دغدغه حق ماهور و پوالد بود یب  یزندگ

 .کرد یها جر و بحث م سیدر کنارش مانده بود و با پل محسن

به گذشتن    یآن ها راض   ی منطق  لیداشت با دال  ی هم سع  ل یسه

اما خودش   بهمن کند؛  ناز  بدن  به    مه یبا دستان دستبند زده، 

  .زد یم شخندیکرد و ن یبرانکارد نگاه م ی جان احسان بر رو

 ...بود حقش

, [26.06.21 19:48] 
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منتقل کردند و بهمن را به اداره   مارستان یبه ب  مای را مستق  احسان

  .بردند  سیپل ی 

نگران محسن پوزخند   ی ره  نشسته بود و به چه  یصندل  کی  ی رو

  .زد یم



~ 1880 ~ 
 

 ی ریبود و حکم دستگ   ستادهیا  یسرگرد جوان  ز یمقابل م   لیسه

  .داد یاحسان را به او نشان م

  ست، ین  یاحسان مراد  ه،یکه قربان  ی...کسستی ن   یواقعا منطق_

  .کنه  رشیخواسته دستگ یمتهمه! موکل من م هیاون 

 :کرد و گفت ی زیتمسخر آم  ی خنده  سرگرد

  سه؟یپل ،ی بهمن مرتضو ی آقا_

 :کمر خم شده اش را راست کرد و با اخم پاسخ داد  لیسه

 ...متهم داشت فرار د؟یاریدر م ی چرا مسخره باز_

 :دیسرگرد هم جمع شد و غر ی  خنده

  ی گ  یقشنگ مشخصه به قصد کشت طرف رو زده، بعد شما م_

   ل؟یوک جناب یکنه؟ مگه با خر طرف رشیخواسته دستگ یم

نگاه کرد. احسان در    لیکه نشسته بود، به سه   ییاز همانجا  بهمن

روز در آورده بودند،    نیکه او را به ا  ی همان حال بدش، از کسان

  .کرده بود  تیشکا

  ی پدرو اعدام م یاون ب گهیدو روز د ؟یکن  ی بحث م نیچرا با ا_

  .نگه داره نجایخواد منو ا یم  یک  نمیخوام بب ی کنن، اونوقت م 



~ 1881 ~ 
 

را باال   شیبه بهمن نگاه کرد و ابرو  لیسه  ی از کنار بازو  سرگرد

  .انداخت

  ؟یکجا نشست یفهم یم_

  .به بهمن رفت   یوحشتناک  ی از جا برخاست و چشم غره    محسن

  !ه یشما ببخش جناب سرگرد...بهمن هنوز عصبان_

 ی اش حلقه کرد و توجه  نهیس  ی دستانش را رو   یال یخ  یبا ب  بهمن

که دستش با دستبند به    ی سرباز  ی شده    دهیهم به دست کش

  .بود، نشان نداد ده یدست خودش چسب

 ...نه، من اآلن حالم خوبه_

که دستش همراه با حرکات    یبا حرص به سرباز الغر اندام   سرگرد

شد، نگاه کرد و   یم   دهیو آن طرف کش  نطرفیدست بهمن به ا

 :گفت   ی بلند ی با صدا

 .بلند شو ببرش بازداشتگاه _

, [26.06.21 19:48] 
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~ 1882 ~ 
 

ترد  سرباز بازو  دیبا  دور  را  دستانش  و  برخاست  جا  بهمن    ی از 

  .حلقه کرد

 ...میپاشو بر_

  .دیبه صورتش کش یبا عجز دست  لیسه

  م؟یسند بذار شهیم_

با لبخند اعصاب شده بود،    ی بهمن عصب  ی ها  ی که از قلدر  سرگرد

 :پاسخ داد ،یخورد کن

  .داره ی خصوص یچون شاک شه؛ینه نم _

  ی . حتشدیم  وانهیبهمن د  ی ها  یالیخی داشت از دست ب  محسن

تهد چشمان  با  هم  م  دیاکنون  نگاه  سرباز  به  و   یکننده  کرد 

  .داد یآن ها نشان نم ی به حرف ها یتوجه

 !درست صحبت کن_

دور از چشمان    ه،یاز چند ثان  هم با بهت سکوت کرد و بعد  سرباز

 :سرگرد، زمزمه کرد

  !ی مرتضو ی آقا د یبلند ش_



~ 1883 ~ 
 

م  محسن به سمت    یخنده اش گرفت و قدم  تیعصبان   انیدر 

  .که هنوز هم در حال تالش بود، رفت  لیسه

  نشد؟_

  .تکان داد ینف ی و سرش را به نشانه  دیکش  یقیعم  نفس

  .کشه تا بتونم آزادش کنم ینه، حداقل چند روز طول م_

  شه؟یآزاد م_

  .کشه  ی. فقط چند روز طول مشهیمعلومه که م_

  .ببرند رونیرا صدا زد تا بهمن را از اتاق ب ی گریسرباز د سرگرد

رفت و خونشان را به    یها رژه م   سیاعصاب پل  ی رو  ی خونسرد  با

م سه  یجوش  و  بردند  بازداشتگاه  به  را  او  باالخره  و    لیآورد. 

  .رفتند  مارستانیمحسن هم به سمت ب

  مارستان یشدن پوالد در ب  ی شده بود و ساعت ها از بستر  شب

 ی اتیح  ی به اندام ها  یخطرناک  بیچاقو آس  ی گذشت. ضربه    یم

گرفت. در   یتحت نظر قرار م  دیاش وارد نکرده بود؛ اما فعال با

به هچند س  نیا پوالد   چیاعت،  بودند؛ چرا که  نداده  کس خبر 

پوالد در دستان   راهرا نگران نکنند. تلفن هم  یخواسته بود کس 



~ 1884 ~ 
 

که   ی که هنوز هم در شوک خطر  یمانی. ادیلرز  یمدام م  مانیا

 .پوالد از سر گذراند، بود

  ی خبر بدهند. نه ماهور و نه خانواده    ینداشتند به کس  جرئت

موضوع را نداشتند؛ اما آخر   نیپوالد، طاقت کنار آمدن با ا   دیجد

از خبر دار   شتریب   ،ی خبر  ی ب  ن یماهرخ نشان داد که ا  امیچه؟ پ

  .دهد یشدنشان، آن ها را آزار م

اتفاق  ؟ییپوالد کجا_ بده.  افتاده؟    یجون من، تلفنت رو جواب 

  نه؟ز یچرا دلم شور م

 .نوشته شده بود یو نگران ی دیآخرش در اوج نا ام امیپ و

 ...رو ندارما دیاتفاق جد هیمن طاقت  ؟یپسرم سالم_

خانواده   کیبزند. پوالد    یباعث شد لبخند بغض دار  اریمه   امیپ

  .کرده بود دایپ دیجد ی 

  سرت آوردن؟ ییبال  ام؟یب  یداداش، چرا نذاشت_

بود؛ اما خانواده اش در    دهیمسکن، خواب  ی به خاطر دارو ها  پوالد

  .خود غرق شده بودند ینگران



~ 1885 ~ 
 

که پوالدشان، در   دند یفهم  یم  د یداد. با  یبه آن ها اطالع م  دیبا

 .است  دهیخواب مارستانیب نیاز هم ی گرید ی طبقه 

, [27.06.21 09:04] 
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پوالد   تیمانده بود؛ اما وضع  یماهور باق   ساعت تا عمل  ۱۰  تنها

از چک کردن عالئم ح  دارید  ی برا بعد  نبود.  او مناسب    ی ات یبا 

  .شد  رهیدر همش خ ی ماهور، به چهره  

  شده؟ ی زیچ_

  ی م   ی قیعم  ی نگرانش را به دستانش دوخته و نفس ها  چشمان

  .دیکش

  .ست ین ی زیچ_

رنگش را    یآب  راهنیپ  ی نگران کننده بود. دکمه ها  شیها  نفس

  .اش گذاشت نهیس  ی را رو یپزشک  یباز کرد و گوش

  .بکش قینفس عم_

  .و باز هم به دستانش نگاه کرد دیکش ینفس آرام ی لجباز با

  .در هم فرو رفت یعل ی ها اخم



~ 1886 ~ 
 

  ؟ی ماهور؟ درد دار _

  .نه باال انداخت ی را به نشانه  سرش

ضربا_ چته؟  اپس  باال،  رفته  قلبت  عمل    ی خوا   ی م  ی نجور ین 

خرابش   ی که با لجباز  ی دیکش  یهمه سخت  نیا  ؟ی انجام بد  وندیپ

  ؟یکن

  پوالد کجاست؟_

م  یعل که  چرا  نخورد؛  ز  ی جا  ساعات  آخر   ی ادیدانست   نیاز 

  .گذرد و ماهور حق دارد نگران شود یمالقات ماهور و پوالد م

بردش خونه   مانیچند روز اصال استراحت نداشته. ا  نیپوالد تو ا_

  .بخوابه کمیتا 

  .شد  رهیخ یکرد و با چشمان نم دار به عل بغض

  ن یدونم ممکنه ب   یخودم م  ؟ی چ  دمش،یاگر قبل از عملم ند_

  .نمی خوام قبلش پوالد رو بب  یم رم،یعمل بم

اش گذاشت. زخم سرش بهبود    ییطال  ی مو ها  ی را رو  دستش

  .رنگ آزاد شده بود د ی سف ی کرده و از شر باند ها دایپ



~ 1887 ~ 
 

... خانواده ات اینگ  ی ا  گهیجلو کس د  ؟ی ریگفته قراره بم  یک_

  .یکه حاال حرف از مرگ بزن  دنیزجر نکش نقدریا

 :و گفت دیاش را باال کش ین یب

  خطر نداره؟ یعنی_

از خودم، چند تا از   ر یم. غمعلومه که داره؛ اما من مراقبت هست_

  ی اتفاق   چیمعروف تهران هم تو عملت کنارم هستن. ه  ی جراح ها

ناراحت   یلیپوالد نزن؛ وگرنه خ  ی حرفو جلو   نی. اوفتهیبرات نم

 .شهیم

, [27.06.21 09:04] 
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  .پهن و روشنش را در هم فرو کرد ی ها ابرو

  .تونم بهش بگم  یاگر بخوام هم نم  یپوالد که رفته بخوابه، حت_

 ییپوالد چه بال  د، یکش  یاگر لپش را م   یعنیکرد.    ی آرام  ی   خنده

و    زیت  ی نگاه ها  ی نیسنگ   شان،ی ها  نهیآورد؟ در معا  یبه سرش م

  یی کرد. نگاه ها  یخودش و پرستاران حس م  ی متعصبش را رو 

  .ماهور را لمس نکنند ی ضرور  ریداد، در مواقع غ یکه هشدار م
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  ؟ یدون  یباشه. خودت که م  ی تونه فردا با انرژ  یاگر نخوابه، نم _

   !هیفردا روز پر استرس

  .افتاده ی . انگار اتفاق بد میجور هیاما من _

 راهنیپ  ی زد و شروع به بستن دکمه ها  ی ا  یلبخند زورک   یعل

  .ماهور نمود

. تا صبح استراحت کن تا ضربان قلبت هم  فتادهین   یاتفاق   چیه_

  .بشه زونیم

نمود   یبا همان حالت مضطرب، حرفش را قبول کرد و سع  ماهور

شک    یعل  ی با بستن چشمانش به خواب فرو برود. به حرف ها

گذاشت.    یهمه ساعت، او را تنها نم  نیگاه ا  چیداشت. پوالد ه

  .باشد وفتادهین ی کاش اتفاق بد

از   ماران،یبه پرستاران سپرد که تمام حواسشان را به حال ب یعل

  .جمله ماهور، جمع کنند و بعد از اتاق خارج شد

  .شد مانیحضور ا ی تر که رفت، متوجه  جلو

مهراب   ار،یاستراحت به خانه رفته بودند؛ اما ماهرخ، مه  ی برا  همه

  .پوالد بودند از جانب ی و رکسانا هنوز هم منتظر خبر
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و بعد همه را به سمت    د ینگو  ی زیاشاره کرد تا چ  مانیسر به ا با

  .اتاق خودش برد

 ده یرنگ پر  ی موضوع از چهره    نیهم خوب نبود و ا  مانیا  حال

    .خشک شده اش مشخص بود ی و لب ها

  .شد  ریامروز احسان دستگ _

  .کرده بود ان یدر چشمان منتظر مقابلش ب  رهیاش را خ جمله

کردن   انیب  ی نگاه کرد. چرا پوالد برا  مانیبا اضطراب، به ا  ماهرخ

  بود؟ امدهیخبر خوش ن نیا

 ده؟یپوالد کجاست؟ چرا از صبح تا حاال تلفنشو جواب نم_

  :و گفت دیکش شیلب ها  ی رو یزبان

زخم کوچولو افتاده رو پهلوش. باور   هیاما    فتاد؛ی ن  یاتفاق خاص_

 ...نشد؛ اما ی زیچ د یکن

مسئله   نیاما مجبور بود ا   د؛یگو  یدانست دارد چرت و پرت م  یم

  .زن نگران بد نشود نیرا ساده نشان دهد تا حال ا

  ؟یزخم؟ زخم چ_
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بود، نگاه کرد. چشمان او هم    دهیسوال را پرس  ن یمهراب که ا  به

  .دیرس ی نگران به نظر م

  .نبود  قیبا چاقو زد؛ اما عم یکی_

  .کرد یم هیدهانش گذاشته بود و گر ی دستش را رو رکسانا

  ؟ی زد آخه؟ مگه تو اونجا نبود یاآلن حالش خوبه؟ ک_

 ی نجوریا  نیهم   ی اآلن حالش خوبه. زود تر از ما رفته بود، برا_

  .شد

سالم   شهیکرد. پوالد را هم  یبهت زده به اطرافش نگاه م  ماهرخ

بود. اکنون که از حالش با خبر شده بود، حس    دهیو سالمت د

 یگاه تصور نم  چیاز قلبش آتش گرفته است. ه  ی کرد تکه ا   یم

  .شود زیعز شیحد برا نیکرد که پوالد تا ا 

  اآلن کجاست؟_

 :گرفت و گفت اریمه  ی نگاهش را از چشمان شوکه شده  مانیا

 .هیترباال بس  ی طبقه _

, [30.06.21 09:32] 
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خواب    انیشد. در م  دهیصورتش کش  ی به لطافت گل رو  یانگشتان 

مادر، در مشامش    ی بو  ینیبه دلنش  ییو بو  دیکش   ی قینفس عم

  .دیچیپ

  پوالد؟_

را   شیپلک ها  نیب   ی دارو ها قرار داشت؛ اما به سخت  ریتأث  تحت

  .از اشک ماهرخ نگاه کرد  سینگران و خ  ی فاصله داد و به چهره  

  جان پوالد؟_

بود. حضور ماهرخ همچون   زمزمه از آرامش  اما مملو  اش آرام؛ 

را به سمت پوالد روانه  یمثبت ی عمل کرده و انرژ  ی بهار یمینس

  .کرده بود

 .اش نشاند یشانیپ ی رو یآرام ی زد و بوسه  ی لبخند ماهرخ

  نگفتم مراقب باش؟مگه __

م  باز خوابش  مهربان    یهم  صورت  از  چشم  نتوانست  اما  آمد؛ 

  .ردیماهرخ بگ

 !مراقب بودم_
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 ی دانست خطر  ی کرده بود که م  چیرا سوال پ  ی آنقدر عل  ماهرخ

در تخت   دهیپوالد آرم  دنیکند؛ اما باز هم د  ینم  دیپسرش را تهد

بود    یمحکمکرد. پوالد همچون کوه    ی حالش را بد م  مارستان، یب

. لبخند  شدیبه پا م   انشیدر دل اطراف  امتیکه با خم شدنش، ق 

  .دیپوالد کوب  ی شانیبه پ  یامآر  ی زد و با انگشت ضربه    ی بغض دار

  نه؟یو حالت ا ی مراقب بود_

  !دیارز  یشدن احسان م  ریبه دستگ_

 :را نوازش داد و گفت  شیمو ها ماهرخ

ب   نقدریا  اریمه _ . مهراب هم شتیپ  ادیناراحت شد که نتونست 

. مهربان  شنیحالت م   ریگی و سامان هر ساعت پ  ارینگران بود. سام 

. . دختراش هم بغض کرده بودن شهیکه اشک چشمش خشک نم

 ...مانیرکسانا کم مونده بود از حال بره و ا

  .پوالد نشاند  ی مو ها ی بار بوسه اش را رو نیا

رو باخته.    شی متحرکه. انگار تمام زندگ  ی مرده   هی  هیشب  مانیا_

  د؟یارز یکردن احسان م ریبه دستگ  نا،یا ی همه 

 :شد و پاسخ داد ره یمقابلش خ دیسف واریبه د پوالد
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  .وقت آرامش نداشتم  چیکرد، ه ی...اگر فرار مدیارز یم_

رفت.    ماهرخ فرو  فکر  و خون دل گذرانده    کیبه  با غم  را  ماه 

  دیاحسان بود. شا  ی ها  ی ها حاصل کثافت کار  ن یبودند و تمام ا

شدن احسان به تمام    دهیبه بند کش  دیگفت...شا  یپوالد درست م

  .دیارز یاتفاقات م نیا

  مامان؟_

  .را به سمت پوالد چرخاند سرش

  جانم؟_

 :تگف   هیکرد؛ اما بعد از چند ثان دیترد  یکم پوالد

  ؟یمراقبش باش شهی...م شهی. مدهیترس مانیمطمئنم که ا_

گونه   ی محکمش رو  ی و بوسه    ز یپاسخ ماهرخ لبخند محبت آم  و

 .پوالد بود ی 

, [30.06.21 09:32] 
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پوالد رفت و آنقدر لج کرد و پوالد   داریبه د  اریاز ماهرخ مه   بعد

جا شماتت نمود تا صبر پوالد را تمام  را بابت تنها رفتن به آن  
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سرش فرود    ی بود که رو   ینسبتا محکم  ی اش ضربه    جهیکرد و نت

رد و بدل شد.   ییبایآن دعوا ها کلمات ز   انیآمد. هر چند در م

  .را محکم تر از قبل کرد انشانیم ی که حکم برادر یکلمات

با بغض از پوالد خواست که مراقب خودش باشد؛ چرا که  رکسانا

  نه یس  ی است و پوالد هم سرش را رو   مانیخودش و ا   یتمام زندگ

  .بود دهی را بوس شیاش گذاشته و مو ها

بود.    ده یفرزندانش در آغوش کش  ی   هیرا همچون بق  مانیا  ماهرخ

نها در  و  زمزمه کرده  ها در گوشش  لبخند    دنیبا د  تیساعت 

  .بود  دهیخندآرامش، 

  ی مرتب تر و سالم تر به نظر م  شهیاشان از هم  یقلب زندگ  نوار

   .دیرس

پ  تنها تا    ی وندیمشکلشان عمل  انجام    گریساعت د  کیبود که 

  .شدیم

  دنش یبا بغض چشم انتظار پوالد بود. مهم نبود همه به د  ماهور

با مهراب هم مهم نبود... تمام حواسش    دارید  یآمده بودند...حت 

  .پوالد بود بتی غبه 

   .بود مانیو ا یهم با تمام قوا در حال بحث کردن با عل پوالد
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 ی دست از لباس ها  کیو زروگو بود که بتواند    ی خود رأ  آنقدر

از درد در چهره اش،   ی خودش را بپوشد و بدون نشان دادن اثر 

  .به سمت اتاق ماهور برود

کوتاه و دردمند    ی تلخ به قدم ها  ی با خنده ا  مانی و ا  ضیبا غ  یعل

  .پوالد نگاه کردند 

ا  چیاش عاشق ه  یدر زندگ  پوالد تا  که ماهور را    نیکس نشد 

عشق در وجودش جوانه زد و آنقدر بزرگ   ی . کم کم دانه  دید

اش   یو تمام زندگ  چاندیرا دور قلب پوالد پ  شی ها  شهیشد که ر

  .را تحت تصرف خودش در آورد

ماهور فکر    ینگران حالش بودند؛ اما خودش فقط به سالمت  همه

  .کرد یم

اش را    نهیس  شهیو مثل هم  دیکش   یقیدر اتاق، نفس عم  ی جلو

  .جلو داد و کمر خم شده اش را صاف کرد

بود   یلبش نشاند و وارد اتاق شد. امروز روز مهم  ی رو  ی لبخند

 .ضعف نبود ی برا یمناسب ی . جاد یطلب  یمکه قدرت و صالبت 

, [01.07.21 09:44] 
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افتاد، ت  یوقت را آزار    شیکه پهلو  ی درد  ی زی چشمش به ماهور 

  .داد، فراموش شد یم

پوالد،   دنیمنتظر ماهور به در دوخته شده بودند. با د  چشمان

  .دستش را به سمتش بلند کرد

  ؟ ی باالخره اومد_

ماهور را در مشتش    ی را سرعت داد و دست بلند شده    شیها  قدم

  .گرفت

  ام؟ین  شدیمگه م_

  .با بغض جمع شد شیها لب

  !ی ومدیتا حاال ن روزیاز د_

  .د ینشاند و خند زانشیآو ی لب ها ی رو ی ا بوسه

  !ی بل هم لوس تر شدماهور؟ تو که از ق هیچه وضع نیا_

اش قرار   نه یس  ی دور کمر پوالد حلقه شد و سرش رو  دستانش 

  .گرفت
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 ...دمیترس_

  .کمر ماهور آرام گرفت ی پوالد هم رو دستان

  ؟یاز چ_

  .نمتی که قبل از عملم نب نیاز ا_

 :و با خنده گفت دی را بوس  شیها مو

  !احمق من_

پوالد نگاه    ی کش آمده    ی را بلند کرد و با لبخند به لب ها  سرش

  .کرد

 ...احمق ی بازم گفت_

  ؟ی ایکنار ب  تیبا واقع یتون  ینم ه؟یچ_

  .گشت رهیپوالد خ راهنیپ ی جمع شد و به دکمه   لبخندش

  .! من واقعا احمقمی نه، حق دار_

  .دیرا به مشام کش شیمو ها ی و بو دیکش یق ینفس عم پوالد

  !مال منه ا،یاحمق دن نیتر ی دوست داشتن_
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بود؛ پس نگذاشت ماهور هم به   ی فرار   ریاز تمام اتفاقات اخ  پوالد

 :گفت ی فکر فرو برود و با لحن بامزه ا

 بود؟  ییچه بو نیپناه بر خدا، ا_

, [01.07.21 09:44] 
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به مشامش    یب یعج  ی بو  چیاما ه  د؛یبو کش  یهم با اخم کم  ماهور

  .د ینرس

  فهمم؟ یچرا من نم ه؟یچ ی مگه بو_

 :اش را به سمت سر ماهور برد و پاسخ داد ین یبا خنده ب  پوالد

 یمرخص شد  نجایاز ا  ی خودته. وقت  ی چون منبع اون بو مو ها_

  .ی ش زیدو روز بشورمت تا تم دیبا

  .ب هل دادبه پوالد نگاه کرد و او را به عق  یشاک

  !یکثافت یلیواقعا که پوالد... خ_

 !گنجشک چرکو_

 ...گمشوو_
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با چند پرستار به    یعل  ت یشد که در نها  یآنقدر طوالن  بحثشان

  .سراغشان رفت

  .کردند یعمل آماده م ی ماهور را برا دیبا

خشک شد. ماهور با حسرت به پوالد نگاه    شانیلب ها   ی رو  خنده

.  دیچرخ  یبدنش م  ی ک تک اجزات  ی کرد. چشمانش با ولع رو

هم    ش یبه مو ها  ی ... حتشیدستان بزرگش...چشمانش...لب ها

  .شد رهیخ

  مگه نه؟ ،ی ایزود م_

اما    د؛ یترس  یبود. او هم همچون ماهور م   دهیپوالد هم لرز  ی صدا

  .داشت خودش را آرام نگه دارد یسع

حالش بود، نگاه نمود   ی که در حال بررس  ی به پرستار دختر  ماهور

 :و بعد زمزمه کرد 

  .و آسا تنگ شده  کان ین ی دلم برا_

  !تحمل کن قربونت برم گهید کمی...شهیزود تموم م_

  ار یکه بس   یعمل  نیاز ا  د یترس  یخواست. م   یبهانه گرفتن م   دلش

  .خطرناک بود
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  ...حلقه و گردنبندمو ازم گرفتن پوالد_

ا لبخند دستش را به سمت  در چشمان پوالد جمع شد؛ اما ب  اشک

  .دیکش رونی ب  راهنشیپ ریگردن خودش برد و گردنبند را از ز

  .من جاشون امنه ش یپ_

زنج  حلقه از  هم  کنار    فیظر  ریرا  در  تا  بود  کرده  رد  گردنبند 

 .خودش باشد

  .دیخند شیگونه اش روان شد؛ اما لب ها  ی قطره اشک رو کی

  !که یاون گردن کلفتت کوچ ی برا_

  .نشاندند و دو طرف تخت را گرفتند   ی گریتخت د  ی را رو  ماهور

  .هم به سمتش رفت و دست راست ماهور را گرفت پوالد

  .امیمنم تا اونجا باهات م_

به دست پوالد داد و تخت شروع به حرکت    یفشار محکم  ماهور

  .کرد

به    یوقت   ره یآن ها خوارد راهرو شدند، چشمان مضطرب همه 

 .شد

, [01.07.21 09:45] 
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 :دهانش گذاشت و گفت  ی دستش را رو ماهرخ

 ...منتظرتم پسرم _

 :لرزان زمزمه کرد ی با لب ها  اریمه

 ...دوست دارم داداش_

 .به ماهور انداخت  یقی مهراب که عبور کردند، نگاه عم ی جلو از

  !ییباش دا ی قو_

  .با لبخند او را بدرقه کردند اریچشمک و سام کیبا  سامان

در آغوش مهربان جمع شده و با بغض به رفتنش    دایو ش  قیشقا

شده بودند. آرش با نگاه مسلطش به عبور ماهور نگاه کرد     رهیخ

   .کرد، چشم غره رفت  یم هیو به مهربان که گر

اش    برداشت و گونه   زیآخر به سمت ماهور خ  ی در لحظه    رکسانا

  .د یرا بوس

کرد تا   ینگاه م  زانشیتمام مدت ماهور با چشمان براق به عز در

  .دند یرس مانیکه به ا نیا
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بودند. عذاب وجدان تمام وجودش را گرفته بود.    سیخ  چشمانش

خودش    ی چشمانش به چشمان ماهور قفل شد، حرف ها  یوقت

خوابد، خطاب    یکه در آغوش همه م  ی آورد. او را هرزه ا   اد یرا به  

ب و  وس  ی ماریکرده  را  مردان    ی برا  ی ا  لهیماهور  توجه  جلب 

  ی پوالد م   یزندگانگل که به    کیکرده بود. او را همچون    فیتوص

ب  دیچسب بدش  به حال  نسبت  و  کرده   یتوجه   یخوانده  خرج 

  .بود

کرد که چشم از صورت    یها فکر م  زیماهور هم به همان چ  انگار

  .داشت یبر نم مانیا

 :زبان باز کرد و گفت مانیا باالخره

  .حرف دارم باهات یکل ، یبرگشت  یوقت_

تکان داد و باالخره با تخت از آن راهرو   دییتأ  ی را به نشانه    سرش

  .رفت رونیب

برا  ی   ه یبق روز  از    ی ساعات  بعد  پوالد  گذشت.  کشنده  همه 

  ینشسته و سرش را رو  ن یزم  ی رساندن ماهور به اتاق عمل، رو

سرگردان بودند. عمل   مارستانیگذاشته بود. همه در ب  شیزانو



~ 1903 ~ 
 

با    ی بعد از گذشت ساعت ها، عل  تیبود و در نها  یطوالن  وندیپ

  .به سمتشان رفت یخستگ

 زدیرا گرفت تا برخ  شیبازو  مانیتوان بلند شدن نداشت. ا  پوالد

  .شد رهی خ یو بعد به عل

به چشمان منتظر مقابلش نگاه کرد و در آخر،    هیچند ثان  یعل

  :گفت 

  .رفت شیپ  یعال_

 :با ضعف زمزمه کرد پوالد

 حالش خوبه؟_

 :پاسخ داد ینسبتا شاداب ی صدا با

  .بهتره شهیاز هم_

و راحتشان لبخند زد. باالخره تمام شده   قیعم  ی به نفس ها  و

 !بود

, [03.07.21 10:07] 

 ۷۳4_پارت#

  .گذشت ی هفته از عمل ماهور م چند



~ 1904 ~ 
 

  مارستانیدر ب   ی ادیماهور را زمان ز  الشانیراحت شدن خ  ی برا

نگه داشتند تا از حال خوبش مطمئن شوند. خوشبختانه بدنش  

  .د یرس ینرمال به نظر م  زیهمه چرا پس نزده بود و  وندیپ

و    کانین   ی قرار بود مرخص شود و به خانه برود. دلش برا  باالخره

  .گرفت  یزد و دائما سراغ آن ها را م یآسا پر م

لبخند زد و گوش  ادیز   جان یبه ه  یعل  ی را رو  یپزشک  یماهور 

  .برهنه اش گذاشت  ی  نهیس

  ؟یخوشحال_

 :شاداب پاسخ داد  ی و با چهره ا دیکش  یقیعم  نفس

نم_ همشهیباورم  پ  روز ید  نی...انگار  عمل  صف  تو  که    وندیبود 

  .بودم

و درست   ی عاد  زیاش برداشت. همه چ  نهیس  یرا از رو   یگوش

  .بود

مراقب خودت    دیمدت با  هیاما تا    ؛ی ندار  یخدا رو شکر مشکل_

کن.    تیرعا  یل یات کامال باز شده؛ پس خ  نهیس  ی . قفسه  ی باش



~ 1905 ~ 
 

نکن...ه  ن یسنگ  ی زایچ نشو...سع   جانیبلند  عصب  یزده    ی کن 

  .یکن  تی رو هم رعا تییغذا میو رژ ینش

ها  ماهور قدردان  راهنشیپ  ی دکمه  با  و  عل  یرا بست  نگاه    یبه 

  .کرد

  !ازت تشکر کنم دیبا ی دونم چطور ینم_

روپوشش قرار   بیرا در ج  یپزشک  یکرد و گوش  یآرام  ی   خنده

  .داد

  .کنم   یتشکرت رو قبول م ،ی ببر نجاید رو از ا اگر پوال _

 .هم خنده اش گرفت ماهور

  !ی شد تیاذ یلیمدت خ نیتو ا_

 :گفت  یشلوارش فرو کرد و با ژست جذاب بیرا در ج  دستانش 

 .هنوز کارمون با هم تموم نشده _

  درسته؟  ام،یچکاپ ب ی برا دیدونم...با یم_

  .ینظر باش  ریز دیآره، تا چند ماه با_



~ 1906 ~ 
 

از اتاق خارج شد    یباز هم تشکر کرد و از جا برخاست. عل  ماهور

  نده یسر بزند و از ماهور خواست که ماه آ مارانشیب ی  هیتا به بق

 .برود مارستانی چکاپ به ب ی برا

, [04.07.21 09:53] 

 ۷۳5_پارت#

 بیرا در ج پوالد وارد اتاق شد. دست راستش ،یاز رفتن عل بعد

 :شلوارش فرو کرد و گفت 

  ؟ی آماده ا_

  مارستانیب  نیرا در ا   ی ادیز  ی و ذوق بود. روز ها   جانیاز ه  پر

  .گذرانده و اکنون مشتاق خارج شدن از آن بود

 .آماده ام_

آنقدر حس خوب داشت که قلب    ش،یپوالد به حرف ها  لبخند

  .تند و محکم وا داشت ی ماهور را به تپش ها

  ه؟خون میبر_

  .میبر_

  .آمد و به سمت پوالد رفت نییتخت پا  ی رو از



~ 1907 ~ 
 

  .و آسا تنگ شده کانین ی دلم برا م،یزود بر_

ماهور نشاند و دستانش را پشت گردن   ی گونه    ی رو  ی ا  بوسه

  .خودش برد تا قفل گردن بند ماهور را باز کند 

  .هات رو بهت پس بدم  ی امانت دیاول با_

 ستادیا  شیپا ها  ی پنجه ها  ی دست پوالد را کنار زد و رو   ماهور

  .خم شد تا ماهور راحت باشد   ی تا قدش به او برسد. پوالد هم کم

  .را در مشتش گرفت را باز کرد و گردنبند  قفل

 ریرا از آن جدا نمود و در انگشت خودش فرو کرد و بعد زنج  حلقه

 .را به پوالد داد

  .حاال برام ببندش_

زد و به سمتش خم شد. قبل از بستن قفل گردنبند،    ی شخندین

  .شاهرگش نشاند و بعد از ماهور فاصله گرفت ی رو ی بوسه ا

   .کردن ی م ین یگردنم سنگ ی رو_

آن   ی را رو  شیبه حلقه اش نگاه کرد و بعد لب ها  یمک  ماهور

  .د یگذاشت و بوس

  م؟یبر  می تون یحاال م_



~ 1908 ~ 
 

  .ماهور خنده اش گرفت ی قرار یب از

  !ی ام نکرد وونهیتا د میبر  ای.بآخه..  یچقدر هول_

خارج شدند و به سمت خانه رفتند. همه در   مارستانیهم از ب  با

مهراب هم با وجود اختالف   یپوالد منتظرشان بودند. حت  ی خانه  

ماهور   یاش با پوالد، به آن جا رفته بود تا خوش حال  یمیقد  ی ها

 .کند لیرا تکم

, [04.07.21 09:53] 

 ۷۳۶_پارت#

ق بلند حضورش را به پوالد با چند بو  دند،یدر رس  ی جلو  یوقت

  .نگهبانان اطالع داد و در توسط شاهرخ باز شد

  .و به سمت شاهرخ رفت دیپر ن ییپا نی قرار از ماش  یب ماهور

رفته بود،    مارستانیمالقات با ماهور به ب   ی که برا  نیبا ا  شاهرخ

اراده دستانش را دور کمر ماهور حلقه   یباز هم دلتنگش بود. ب

  .دیشکرد و او را در آغوش ک



~ 1909 ~ 
 

که حس مهم بودن و دوست داشته   نیفقط لبخند زد. از ا   پوالد

کاشتند، از آن ها ممنون بود. محسن    ی شدن را در وجود ماهور م

  .هم به سمتش رفتند  هیو بق

  .با تک تک آن ها دست داد ماهور

 ی تند  ی قدم ها  ی کرد که ناگهان صدا  ی صحبت م  اسریبا    داشت

که   ییو با آسا  دیخانه چرخ  . به سمت ساختماندیبه گوشش رس 

  .رو به رو شد د،یدو یبا بغض به سمتش م

  ...دادااش_

در    شیزانو  ی رو را  آسا  کوچک  وجود جسم  تمام  با  و  نشست 

  .دیآغوش کش

 ...قربونت برم یجان داداش؟ اله_

  فشیبا اشک پر شده بود. دستان ظر  شیبایدرشت و ز  چشمان

  .ماهور گذاشت یگونه ها ی را رو

  چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ یدون یم_

  .کمر آسا حرکت داد و لبخند زد ی را نوازش وار رو  دستش

  چقدر؟_



~ 1910 ~ 
 

  !آسمون ی تو  ی ستاره ها ی همه  ی اندازه _

از رو   ی ها  دست بوسه    ی گونه    ی آسا را   یخودش برداشت و 

  .به انگشتانش زد یمحکم

  .شده بودآسمونا برات تنگ  ی دل منم اندازه  _

  ؟ی ر ینم گهید_

  .جا  چی...هرمیجا نم چیه_

از اتمام حرفش از جا برخاست و همانطور که دست آسا را   بعد

 .گرفته بود، به سمت خانه رفت 

, [04.07.21 09:53] 

 ۷۳۷_پارت#

که سالن خانه را پر کرده    یمعذب از حضور در جمع شلوغ  هما

به ماهرخ که    ی بودند، آهو را در آغوشش جا به جا کرد و لبخند

  .کرد، زد  یبه او نگاه م

  .ستیازش ن ی آوا کجاست؟ خبر_

  .ادیخوشش نم یتو اتاق خوابه. از شلوغ_

 :شربت را مقابل هما گرفت و گفت  ینیس  رکسانا



~ 1911 ~ 
 

  نکردن؟ ریماهور و پوالد د_

 :بود، با شوق پاسخ داد ستادهیپنجره ا ی که جلو قیشقا

  .اطنیاومدنن...تو ح_

ا  هما رو  وانیل  کیگرفته،    ی با چهره  و  برداشت    زیم   ی شربت 

  .مقابلش گذاشت

  .ممنونم_

 .با دقت به چهره اش نگاه کرد و بعد کمرش را راست نمود  رکسانا

گذاشت و به سمت در رفت. ماهور و    زیهمان م  ی را رو  ین یس

وارد شدند. پوالد هم پشت سرشان   گر،ید   کیسا دست در دست  آ

 .تمام خانه را پر کرد یسالم و احوالپرس ی بود. صدا

اش    ییبایشد. ز  رهیکه صاحب قلب پوالد بود خ  ی به پسر  هما

  نیمز  ینیو دلنش  نیریبه لبخند ش   شیقابل انکار بود. لب ها  ریغ

  .شده بود

شد،    ده یرکسانا بوس   ی رژ خورده    ی با لب ها  شیگونه ها  یوقت

رنگ قرمز  باعث خنده    ی رو  یرد  ماند که  و    ی گونه اش  ماهور 

  .پوالد به رکسانا شد ی چشم غره 



~ 1912 ~ 
 

که    دیرس  ی. آنقدر مهربان و آرام به نظر مدیخند  یم  بایز  چقدر

جوان جذاب و    نیدرون ذهنش متنفر کرد. ا  ی هما را از فکر ها 

  .بود فیمردن ح ی برا بایز

که    یبرق  نیشده بودند. هم  رهیعشق به ماهور خ   پوالد با  چشمان

ا  ی سبز به  را  بود، هما  پوشانده  را  باور رساند که    نیچشمانش 

  .ستین   یعشق پوالد به ماهور تمام شدن

چهره اش را    یشده بود و تک تک اجزا  رهیماهور خ  ی چهره    به

  .کرد یم  یبررس

در   وارد سالن خانه شد و خانه غرق  کانیدفعه سودابه با ن   کی

 .دیسکوت گرد

, [04.07.21 09:53] 

 ۷۳۸_پارت#

 ...مااا_

  .زد یپر پر م کان ین ی خشک شد. دلش برا شی بر سر جا ماهور

  .به جلو برداشت  یشد و قدم سیبا اشک خ چشمانش

  .چقدر دلم برات تنگ شده بود ا،یپسر قشنگم... خدا_



~ 1913 ~ 
 

  .با نق خودش را به سمت جلو هل داد تا به ماهور برسد  کانین

 ...مااا_

ن  و  رساند  به سودابه  را  آغوش کش  کانی خودش  در  درد  دیرا   .

اش را آزار داد؛ اما آنقدر از حضور پسرش   نه یس  ی قفسه    یاندک

 .به آن نشان نداد یمست بود که توجه

ه شد حلق  راهنشیپ  ی   قهیبه سرعت دور    کانیکوچک ن  انگشتان

  .دیماهور پنهان گرد ی  نه یو سرش در س

 :دیبه سمتشان رفت و غر یبا اخم و نگران پوالد

  .ی ...تو تازه عمل کردیبغلش کن   دینبا_

نزد  کانین پوالد، ج  کیبا  اد یکش  ی بلند  غی شدن  در  مدت   نی. 

بود که نم نزد  یآنقدر دلتنگ ماهور شده  با  شدن    کیتوانست 

  .که او از آغوشش جدا کنند   دی ترس  ی. مدیایبه آن ها کنار ب  یکس

   ....نَ... مااا...نَ _

برد تا او را در آغوش بکشد؛ اما ماهور   کانیرا به سمت ن   دستش

  .از آن ها نشست یکی  ی با سرعت به سمت مبل ها رفت و رو



~ 1914 ~ 
 

بلندش نکردم   گهی. دنجایا  مینشست  نینه...ولش کن بچمو! بب_

 ...که

 .از مبل ها نشست  یکی  ی رو  ش،ی ها  یاطیاحت  یاز ب   یعصب  پوالد

بفرسمش خونه    شمیمجبور م   ،یرفتار کن   ی نجوریا  ی اگر بخوا_

   .مامان ماهرخ تا حالت بهتر بشه  ی 

 .شد رهیبا بهت به او خ ماهور

 ...پررو ه؟یمگه الک ،یکن   یتو غلط م_

با اخم    دهیماهور چسب  ی   نهی هم همانطور که به س  کانین بود، 

 :گفت 

 ...پُ...پُر_

با چشمان درشت شده به کودک چند ماهه اش که در حال   دپوال 

  .فحش دادن به پدرش بود، نگاه کرد ی تالش کردن برا 

  به من بود؟_

 ی برا  ی همه بلند شد. واقعا که ماهور معلم خوب  ی خنده    ی صدا

و باعث    دیخند  هیبق  ی پسرش بود. آهو هم با ذوق به خنده ها

  .شد حواس ماهور به سمت هما و فرزندش جمع شود



~ 1915 ~ 
 

 :چشمانش را به او دوخت و گفت  ی کنجکاو با

 !سالم_

, [05.07.21 10:23] 

 ۷۳۹_پارت#

که نگاه ماهور به او   نیبا خجالت و هول از جا برخاست. از ا  هما

  .معذب بود یافتاد، کم

  .سالم_

اما با اخم   زد؛یو برخ  ردیرا در آغوش بگ  کانیهم خواست ن  ماهور

توجه به دست و    ی مبل گذاشت و ب  ی پوالد، او را رو  زیآم  دیتهد

ج و  ها  زدن  و   ی ها  غی پا  رفت  هما  سمت  به  خراشش  گوش 

  .دستش را به سمتش بلند کرد

  .سالم کردم، متوجه حضورتون نشدم رید د یببخش_

  یها  ی که با وجود کبود  ییرا از دست ها  نینداشت. ا  ی ادیز  سن

  دند، یرس  یبه نظر م  بایجوان و ز   وکت،یبنفش رنگ حاصل آنژ

  ناجنس یدانست ب   ی شد. م  رهی. با شرم به دست ماهور خدیفهم

چهره   اما  م  ی است؛  مردد  را  او  اش  پسرانه  در    ینسبتا  کرد. 



~ 1916 ~ 
 

گناه    کینا محرم    نآن ها دست دادن با پسران و مردا  ی خانواده  

   .آمد یبه حساب م  ینابخشودن

و با   د یرا فهم  دشیشدن در چشمانش علت ترد  رهیبا خ  ماهور

  .د یدستش را عقب کش ی شرمنده ا ی خنده 

  !خوام یحواسم نبود، عذر م_

ا  در از  پرت  نیاصل  نم  یحواس  بود.  شده  ناراحت    یخودش 

  .ا حضورش عذاب دهدخواست هما را ب

داد که در   یسر هما قرار داشت، نشان م  ی که رو  ی ا  ی رنگ  چادر

  .بزرگ شده است  یو متعصب یمذهب  ی خانواده 

 :گفت یبه آرام گران، ید ی  رهینگاه خ ریهم ز هما

  .ستین  ینه مشکل_

از چشمانش را بست   یکیپسرش،    غیج  ی صدا  دنیبا شن   ماهور

 .عقب رفت   کان،یبلند ن   ی جمع شده از خنده و صدا  ی و با چهره  

  .خطر رو آروم کنم  ریآژ نی. منم برم ادی ن یبش  دییبفرما_



~ 1917 ~ 
 

  مانه یبا افتخار به لبخند راحت هما و رفتار درست و صم  ماهرخ

  ی و عاقل  دهیفرزند فهم   نیچننیکه ا  نیماهور نگاه کرد. از ا  ی 

 .دیگنج یخودش نمداشت، در پوست 

, [05.07.21 10:23] 

 ۷4۰_پارت#

  یگرینشسته بود و مشغول صحبت کردن با د  ی کس گوشه ا   هر

با شقا رکسانا  مثال  روزه   کی   ی برا  دای و ش  قیبود.  دو  مسافرت 

حضور    ی دخترانه که فقط ماهور اجازه    ی. مسافرتدیکش   ینقشه م

  .کردن در آن را داشت دایپ

داشت تا بتواند در فرصت    یماهور بر نم  ی چشمش را از رو  مانیا

 .با او صحبت کند   یمناسب

استفاده    تینها  نیبودند و از حضور ام  اطیدر ح  اری و سام  سامان

م نم  یرا  باورشان  خوشت  نیا   شدیبردند.  و  جوان    پ یهکر 

  .پوالد کار کند ی برا  یاختصاص

  .کردند ی شرکت با هم صحبت م ی و آرش درباره  مهراب

  .و افسانه هم در آشپزخانه مشغول بودند  مهربان



~ 1918 ~ 
 

با ن   پوالد شدن   کی، با نزدبود  کانیکه در حال سر و کله زدن 

 :ماهور، گفت

  کردنه ماهور؟  تی چه طرز بچه ترب نیا یلیخداوک_

  .گذاشت  شیپا ها ی را رو  کانیمبل نشست و ن  ی ذوق رو با

عشق  ی وا_ چقدر  زدخدا،  رو  بابا  پسرم...خوب    ی م  کان؟ین  ی ه 

  کنه؟ یهمش دعوام م ین یب

دست بزرگ او    ی به سمت پوالد خم شد و دستش را رو  کان ین

  .د یکوب

 ...اَهه...ما اَهه_

که با خم شدنش به    کان یشده با پوشک ن  ده یبه باسن پوش  پوالد

  .د یسمت جلو، باال رفته بود خند

 ...ما غلط کرد با تو_

  .زد ی گرید ی باز هم ضربه   کانین

 ....تووو_

  !بزنتتا ادی زنم ب یآهو م ی تو و درد...صدا_



~ 1919 ~ 
 

بود، با تعجب به پوالد نگاه    دنیکه تا کنون در حال خند  ماهور

 .کرد

  ه؟یآهو ک_

به سرش   یمحکم  ی خم شد و بوسه    کانیهم به سمت ن  پوالد

  .زد

 !که تو بغل هما نشسته، اسمش آهوئه یهمون جونور_

, [05.07.21 10:23] 
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زد.    ی موج م  طنتیش   اهش ی به آهو نگاه کرد. در چشمان س  ماهور

و   ستادیا  ی لحظه هم از حرکت نم  کی  ی برا یحت  شیدست و پا

  .کرد یو راست حرکت م  با تمام قدرت به چپ

  !چقدر خوشکله_

به    ی ا  یچنان کف گرگ  شیهم خوشکله. چند روز پ  تاشیاذ_

  .دیزد که بچم دو متر از جاش پر کانین

 :و گفت دیبا بهت خند ماهور

  زد؟ کانوین_



~ 1920 ~ 
 

  !نهیآره بابا...کال کارش هم_

  .دیپسرش را بوس زانیآو ی و خنده لپ ها ی دلسوز با

عمر    ی! قراره کتک خور باش ؟ی هست   ی چقدر دست و پا چلفت_

  من؟

ماهور پنهان    ی   نهیبا چشمان خمار شده سرش را در س  کانین

  .کرد تا بخوابد

  !خرس تنبل_

ب  پوالد از  را  غذا  اجازه    رونیخواست  ماهرخ  اما  بدهد؛  سفارش 

شود تا   هیتغذ  د یبا گوشت و مواد مف  دیگفت ماهور با  ی نداد. م

  .از دست رفته اش را باز گرداند ی قوا

را گرفت و در کمال تعجب حس کرد   ل یسراغ بهمن و سه  ماهور

  .کند  یم یرا از او مخف یزیپوالد دارد چ

 رد؟ یبگ  یمدت نا معلوم مرخص کی ی شود که بهمن برا  یم مگر

آخر ماهور مطمئن بود که جان بهمن و محسن به پوالد وصل 

  .دادگاهش را بهانه کرده بود  ی هم کار ها   ل یسه  ی است. درباره  



~ 1921 ~ 
 

دانست    یقرار محسن شده بود و م  یحال بد و ب   ی متوجه    ماهور

  .افتاده است  ی ادیخانه، اتفاقات ز نیدر زمان نبودش در ا

داد تا او را در اتاقش بخواباند و خودش   قیرا به دست شقا  کانین

  مانی ا  ی رفت تا با محسن صحبت کند؛ اما صدا  اطیبه سمت ح

  .او را از حرکت باز داشت

 ماهور؟_

, [05.07.21 10:23] 
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که قلبش با    د یفهم  یخواست با خودش صادق باشد، م   یم  اگر

کرد که او    یم  ی ادآور یقهره کرده است؛ اما عقلش به او    مانیا

  .احسان بوده است ی بزرگ در باز  یقربان کیهم 

 :و زمزمه کرد دیسمتش چرخ به

  بله؟_

  م؟ی صحبت کن شهیم_

  .کرد لبخند بزند یدهانش را فرو داد و سع آب

  اط؟یتو ح می. برشه یالبته که م_



~ 1922 ~ 
 

  !ی ممکنه سرما بخور   فهیهوا سرده، تو هم بدنت ضع_

  ی وکننده نبود؛ اما بغض را مهمان گل  تیاذ  شی کردن ها  محبت 

هنوز   مان،یهرزه خوانده شدنش توسط ا  ی کرد. صدا  یماهور م

  .نشان نداد ی زد؛ اما عکس العمل بد یهم در گوشش زنگ م

  تو اتاق؟ میبر_

  .شمیممنونت م _

  .از اتاق ها رفتند  یکی هم به سمت  با

  .نشست یصندل کی یهم رو  مانیتخت و ا ی رو ماهور

ا   قه یدق  چند با  ینم  مانیدر سکوت گذشت.  از کجا    دیدانست 

با  ی شروع کند. کم اما چطور  آن حرف   دیبا خودش فکر کرد؛ 

  .کرد یم هیزشت را توج ی ها

  !کنم  یمن درک م_

. با بهت به ماهور که  دیکش  رونیماهور او را از افکارش ب  ی صدا

  .را بشنود  شی شده بود، نگاه کرد تا ادامه حرف ها  رهیخ  ن یبه زم

برات نوشته. با وجود اون حرفا،    ییزایاحسان بهم گفت چه چ_

  ؟یبه من اعتماد کن یتونست  یچطور م



~ 1923 ~ 
 

شرمنده اش   ن ی نچنیابراز تنفر، ا  ی بغض کرد. چرا به جا  مانیا

را مخاطب   مانیمظلومانه ا  نقدریزد؛ اما ا   یم  ادیکرد؟ کاش فر   یم

  .داد یقرار نم

دلخورم؛ اما مطمئنم کم    کمی!  دمت یوقته که بخش  ی لیمن خ_

  .کنم یکم فراموشش م 

 :نجوا کرد ی گرفته ا  ی صدا با

بهم گفته    ،ی دی احسان به من فهم  ی نامه    ی درباره    یکاش وقت_

 ...ی نجوری. ای بود

 !ی کرد یباور نم_

, [05.07.21 10:24] 
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 :زد و ادامه داد یمهربان لبخند

کرد.    یکس حرفامو باور نم  چی داشتم که ه   ی خراب کار  نقدریا_

  .کردم یرفتار م ی جور نیتو بودم هم ی اگر منم جا

  .تلخ بود ی خنده  کی مانیبار سهم ا نیا



~ 1924 ~ 
 

که من انجام   ی وقت کار  چیماهور...تو ه  یدروغ بگ  ستیالزم ن_

 .... اون شبی کرد یدادم رو نم

با  سخت اما  اشتباهش را آشکار    ی کار ها  دی بود اعتراف کردن؛ 

  .کرد یم

از عمد اسم هما رو    ،ی که پشت درختا نشسته بود  یاون شب_

  .خواستم حالتو بد کنم  یخواستم...م یآوردم. م

با بهت به صورت شرمنده اش نگاه کرد. اگر قصدش آزار   ماهور

شب مرده    خوش حال باشد؛ آخر ماهور آن  دیدادنش بود که با 

  .بود

رو هم من جواب دادم. بعدشم   ی که به رکسانا داد ی امیپ  یحت_

  .نهی ها رو پاک کردم تا نب امیپ

بس  یکی  نیا تولدش  روز  در  رکسانا  آخر  بود.  حدس   ار یقابل 

کاسه    مین  ریز  یداد کاسه ا  یرفتار کرده بود که نشان م  مانهیصم

 .قرار دارد امیپ نیا ی 

 یم  فیاشتباهش تعر  ی از کار ها  ی دیا امدر اوج ن  مانی که ا  حاال 

دانست   یخودش هم م  یوقت  د؟یبخش  یاو را م  دیکرد، چرا نبا



~ 1925 ~ 
 

به پوالد بوده    ادشیتنها عشق ز  ش،یکار ها  نیتمام ا  لیکه دل

 !است؟

 هیبوده تموم شده. ما هنوز    یبهش فکر نکن، باشه؟ هر چ  گهید_

بد رو با خنده هامون    ی خاطره ها نیکه تمام ا میعالمه وقت دار

  به گذشته؟ ی دیو چسب ی . چرا اآلن رو ول کردمیبشور

  .یکن  یچون مثل قبل نگام نم_

  .سوخته بود  مانیا مانیلحن لرزان و پش ی زد. دلش برا لبخند

! اگر با یخودت  دتیکه نبخش  ی ! کسدمتیبه جون پوالد بخش_

  .شهیمثل قبل م  یهمه چ ،ی ایخودت کنار ب

هنوز هم خودش    مانی شد. حق با او بود! ا  رهیاهور خندامت به م  با

  .از جانب ماهور راحت نبود الشیبود؛ چون خ  دهیرا نبخش

  ؟ی دیکه بخش یمطمئن _

 :سبز و خوش حالتش را گرد کرد و گفت چشمان

  تر از اونم دارم؟ زیبه جون پوالد! مگه عز  گمیدارم م_

  .هم خنده اش گرفت مانیا

 !ی زیچ هیشد  نیا_



~ 1926 ~ 
 

بعد از جا برخاست تا از اتاق خارج شود؛ اما قبل از آن به سمت    و

 .اش نشاند یشانیپ ی رو  ی ماهور رفت و بوسه ا

  !ممنونم_

کرد. گرد و   یخوب بود. قلب و روح را سبک م   دنیبخش  چقدر

کرد و آن را    یروح انسان پاک م  ی را از رو   ی غبار غم و دلخور 

  .نمود  یهمچون آب چشمه، زالل و شفاف م

با   مانیبهتر بود. ا  شانی از خارج شدن از اتاق، حال هر دو  بعد

  شیها  ی گذاشت و به زبان دراز  یبلند سر به سر آسا م  ی صدا

بود و   وستهیپ  دایو ش  قی. ماهور به جمع رکسانا، شقادیخند  یم

با خودشان به مسافرت، با آن ها دعوا    کانیهمراه کردن ن  ی برا

 .کرد یم

, [05.07.21 23:20] 
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مهربان و   ی ها در کنار هم ماندند. شب که شد، خانواده    ساعت

 .مهراب به خانه اشان بازگشتند 



~ 1927 ~ 
 

  هیبماند؛ اما او هم بعد از توص  ششانیانتظار داشت ماهرخ پ   ماهور

و آسا    اریخودش بازگشت. مه   ی فراوان به سودابه، به خانه    ی ها

  .را هم با خودش برد

  .و رکسانا بودند مانیکه هنوز هم نرفته بودند، ا یکسان  تنها

که در حال تخمه شکستن و   مانیباال رفته به ا ی با ابرو ها پوالد

  .شد  رهیبود، خ دنیفوتبال د

 خونه ات؟  ی بر ی خوا ینم_

اش   ی که در گوش  ی راهنیتوجه به حرف پوالد، مدل پ   ی ب رکسانا

  .بود را به ماهور نشان داد

  ؟ین یمغازه اش که رو تنت بب  می . برادیبهت م  یل یخ شیصورت_

  !ارمایرو هم م  کانیفقط ن  ام، یآره م_

 .کانهین  ریخدا...همش گ ی وا_

   .دیپوالد به سمت رکسانا چرخ یبار نگاه شاک  نیا

کنه؛ اونوقت    تی فعال  ادیز  دیاحمق تازه عمل کرده نبا  نیا  ؟ی خر_

 د؟ یخر شیببر ی خوا یتو م

 :هم سرتقانه پاسخ داد ماهور



~ 1928 ~ 
 

از حد    شتریب   یگفت   ی به عل  دمینفهم   ی من حالم خوبه. فکر کرد_

  نگهم داره؟ مارستانیمعمول تو ب

اتاق  با به  آماده کرده    ی برا  نییاپ  ی که در طبقه    یاخم  ماهور 

 :نکند، اشاره کرد و گفت  بودند تا از پله ها استفاده 

خواد بزنم تو دهنت. از صبح که    یحرف نزن که دلم م  یکیتو _

  ؟ی چند ساعت استراحت کرد ،ی مرخص شد

 .دمیخواب یلی...خیلیخ_

, [05.07.21 23:20] 
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 ی تو تختت باز  کانیبا ن  یشد که اونم داشتساعت هم ن  4کال  _

  .ی کرد یم

  .رفت  یخب حوصلم سر م_

  !بلند شو برو بخواب_

درون دستش را پر سر و صدا شکست و مغزش   ی تخمه    مانیا

  .دیرا جو

  ؟یکن یم تشیولش کن خب، چرا اذ_



~ 1929 ~ 
 

  .پرتاب کرد مانیاش را به سمت ا یروفرش  ییحرص دمپا با

  .تو هم پاشو برو خونه ات_

 :از جا برخاست و گفت یبا لبخند مظلوم رکسانا

  .میتا مراقب ماهور باش  می بمون نجای ا میخوا یما م _

را    ونیزیبار نتوانست آرام بماند. با شتاب از جا برخاست و تلو  نیا

  .خاموش کرد

  .ماهور را گرفت و از جا بلند کرد دست

  .میبخواب  دیمن و ماهور با. دیبخور دیخوا  یم  یهر گوه_

آغوش   ی زد و از جا برخاست. دلش برا ی هم لبخند گشاد ماهور

  .اش تنگ شده بود نه ی س ی پوالد و سر گذاشتن بر رو

ماهور آماده کرده   ی که برا  یبه اتاق   مانیتوجه به رکسانا و ا  یب

  .بودند رفتند و در را هم قفل نمودند

باز م  راهنشیپ  ی با غر غر دکمه ها  پوالد   ی کرد تا آماده    ی را 

  .خواب شود

  .شبه...من صبح هزار تا کار دارم ۱۱ساعت  _



~ 1930 ~ 
 

ماهور    ی   رهینگاه خ  ی افکار خودش بود که متوجه    ریدرگ  آنقدر

  .لختش نشد ی به باال تنه 

تا شلوارک بپوشد که چشمان بهت    د یکش  نییپا  را هم  شلوارش

  .دیماهور را د ی زده 

پهلو  رد به  و  کرد  دنبال  را  رس   ی نگاهش  . چرا زخم دیخودش 

خورد به سمتش رفت    یرا فراموش کرده بود؟ با اعصاب  شیپهلو

  .لرزان ماهور بلند شد  ی تا آرامش کند؛ اما قبل از آن صدا

 شده؟ یپهلوت چ_

, [06.07.21 21:46] 
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  ی نگاه  ی ظاهر  ی راه بود. با خونسرد  نیرفتار کردن، بهتر  ی عاد

خودش انداخت. زخمش خوب شده بود؛ اما هنوز هم    ی به پهلو

  .پوستش مانده بود ی ردش رو 

  .زخم شد زیگرفت به م  ست،ین ی زیچ_

 نیکه ا  دیفهم  یکرد. احمق نبود و م  دنیشروع به لرز  دستانش 

  .نشده است جادیا زیزخم از برخورد با م



~ 1931 ~ 
 

  .شکم محسن شده هیچاقو؟ شب  ه؟یدروغ نگو...زخم چ_

 :و گفت  دیعوض کردن بحث، خند ی برا

 ...بکشمت که  رمیبگ ؟یدیتو شکم محسن رو از کجا د_

  :دیپرس د،یلرز یکه به وضوح م  ییصدا با

  خونه چه خبره؟ نیتو ا ه؟یگفتم زخم چ_

سم بود. با چند قدم بلند، خودش   شیاسترس و اضطراب برا  نیا

اکثر مهمان    یرا نوازش کرد. وقت   شیرا به ماهور رساند و مو ها

 شیبراق و خوشبو  ی ها رفته بودند، به حمام رفته و اکنون مو ها

  .نمدار شده بود  ی با عرق سرد

 ...نشده که ی زی چته ماهور؟ چ_

کرده و مرگ را با تک    یماه تمام در استرس و اضطراب زندگ  کی

بد تر   ی تک سلول ها اما اکنون حالش  بود؛  بدنش حس کرده 

  ی عصب  ی ها  کی افتاده است. ت  شیبرا  یدانست چه اتفاق  یبود. نم

که بعد از بهوش آمدنش فراموش شده بود، کم کم شروع به   ی ا

.  دید  یم  حسنم  ی کرد. در ذهنش پوالد را به جا  ی ریشکل گ

روز  چاقو  ی همان  و  گرفتند  را  دستانش  وارد    ی بلند  ی که  را 



~ 1932 ~ 
 

  یشکمش کردند. ذهنش به گذشته سفر کرد و شانه اش به آرام

وا به سمت گردنش رفت. دست پوالد با کج شدن گردنش در ه

  .معلق ماند

   .ی گ ید...دروغ م ی دار_

بهت و غم به چشمان تر شده و گردن کج شده به سمت شانه    با

  .اش نگاه کرد

  ؟یی کن یم ی نجوریماهور...چرا ا_

 .دیخودش را پرس  ی نداد و باز هم سوال ها یپاسخ

, [06.07.21 21:46] 
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احس  ی زیچ  هی_ م شده...بازم  زندگ  یان  بر  م ی خواد  بهم.    زهیرو 

بال رو به سرت    نیاصال...اصال بهمن کجاست؟ کشتنش؟ احسان ا

  آورد؟

و   فیحد ضع  نیو آرامش تا ا  یکه ماهور منطق  شدینم  باورش

و روان   یروح زخم  نیا  دیحساس شده باشد. خداوندا چگونه با



~ 1933 ~ 
 

اش   یعصب  کیت  دنیکرد؟ دلش با د  یم  میرا ترم  ده ید  بیآس

  .آتش گرفته بود

اش چسباند و با تمام وجود او را به خودش   نهیماهور را به س   سر

  .فشرد

  !نکن ی نجوریآروم باش ماهور...تو رو خدا ا_

تن پوالد پر کرد. قطره    ی را بست و مشامش را با بو  چشمانش

و   دند یجه  رونیب  شیپلک ها  ان یاز شکاف م  یاشک به آرام  ی ها

  .ردندپوالد را تر ک ی  نهیس

  کردم پوالد؟ کاری...مگه من چد؟یکن  یم تمیچرا اذ _

. االن تو زندانه.  میکرد  ریتموم شده...احسان رو دستگ  یهمه چ_

   .کنه تتیتونه اذ یکس نم چیه گهید

پوالد فشرد و دستانش را دور  ی   نهی پوست س ی را رو شیها لب

به بدن    نهیخواست س   یکمرش حلقه کرد. دلش م اش را هم 

اما م   ی برهنه     ی چند سانت   ی دانست فاصله    ی پوالد بچسباند؛ 

  .به خاطر عمل قلبش است انشانیم ی متر

  شده؟ یپهلوت چ_



~ 1934 ~ 
 

جز حال بد ماهور نخواهد   ی ا  جه ینت  چیدانست دروغ گفتن ه  یم

 :داشت؛ پس با صداقت پاسخ داد

ا الت اما با چند ت  رمش؛یکرد. رفتم بگ   یاحسان داشت فرار م_

 ...نبود یقیبحثم شد. زخم عم

از رو  سرش به چشمانش خ  ی   نهی س  یرا  و  برداشت     ره یپوالد 

باال    ییباینمناک و بلندش با هر بار پلک زدن، به ز  ی شد. مژه ها

 .رفتند یم نییو پا

  ؟یبهمن چ_

را در حق پوالد تمام کرده و جرمش را    یکه مردانگ  ی...کسبهمن

   .گردن گرفته بود

خواست    یم  س ی زدمش که پل  نقدریحسان رو گرفتم، اا  یوقت_

 .کنه. بهمن گردن گرفت...االنم بازداشته  رمیدستگ

, [07.07.21 09:52] 
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  .پوالد برد ی بغض دستش را به سمت گونه   با

  ش؟یزد_



~ 1935 ~ 
 

  .تمام حال بدت بهش مشت زدم ی آره...به اندازه  _

  حقش بوده، نه؟_

 ...حقش بود _

  شه؟یم  یبهمن چ_

  .شهیآزاد م گهی تا دو سه روز د_

  .دلم براش تنگ شده _

باز ماهور    مهی ن  ی لب ها  ی رو  ی محکم  ی و بوسه    دیبار خند  نیا

  .نشاند 

 ...چه غلطااا_

تازه در مورد هما فهم  یشب جلو  هی_ بد شد.   دهیخونه حالم 

تونستم    یم. اگر بهمن نرسونده بودم خونه، تا چند ساعت نمبود

  .از جام بلند شم 

هم از قصد  مانیا یدفتر خاطرات ماهور را خوانده بود. حت پوالد

بب  یکرده بود؛ اما م  فیتعر   شیلعنت شده اش برا   ند ی خواست 

  :د ینه؛ پس پرس ایکند  یرا بازگو م  مانیماهور کار اشتباه ا

  ؟ی دیفهم ی چطور_



~ 1936 ~ 
 

  .شد  یاتفاق_

داد. چقدر روح گنجشکش    یزهر مار م  ی که زد مزه    ی لبخند

  .بود زیپاک و تم

  .دونم یم  زویمن همه چ_

 :عقب رفت و گفت  یتعجب کم با

  از کجا؟_

ن _ بنداز  کانیدفترت...گردنبند  خودت  گذاشتم  هم   ی رو 

  !گردنش

تخت    ی رو   در هم رفت. از آغوش پوالد خارج شد و  شیها  اخم

  .بزرگ وسط اتاق نشست

  !یاونو بخون یحق نداشت_

 :دیهم اخم کرد و غر پوالد

مثال  ؟یکه نفهمم از عمد قرصات رو نخورد نیچرا؟ به خاطر ا _

 هات؟  ی رو گه کار ی خاک بد ی خوا یم

, [07.07.21 09:52] 

 ۷4۹_پارت#



~ 1937 ~ 
 

 یاش گذاشت و با صدا  قهی شق  ی خشم و بغض انگشتش را رو  با

 :گفت ی بلند

بودن. حق    ضمی افکار مر  ی همه    ی   جهیاون حرفا...اون حرفا نت_

  .ش یبخون  ی نداشت

  ؟ی من ننوشته بود ی مگه برا_

  .ش یقرار بود بعد از مرگم بخون_

تا    ی حرص به سمتش رفت و دستش را رو  با دهانش گذاشت 

  .ساکت شود

چه   میکرد  دایقرصات رو تو گلدون پ   یوقت  یدون  یشوو! م  خفه_

 ......من خستمهمیگذشته رو ول کن  ایبسه ماهور...ب  م؟یشد  یحال

 :و ادامه داد  دیرا با خشم پشت گردنش کش دستش

خواد.    یندارم. دلم استراحت م  ی ماهه که زندگ  کیاز    شتریب_

  ؟یفهم یتوان ندارم، م گهی...من دااایبا دل من راه ب کممی

 :بغض و شرم زمزمه کرد با

  ام؟یبا دلت راه ب ی چطور_



~ 1938 ~ 
 

  ت یخاموش شد. با جد  نیریلحن مظلوم و ش  نیبا ا  تشی عصبان

 :به تخت اشاره کرد و گفت

ام و بخواب! پاهات رو هم بذار   نه یمثل قبل، سرتو بذار رو س  ا یب_

ر تا حرصم ...تو بغلم وول بخویپاهام تا مطمئن بشم کنارم   نیب

ب ان...من م  یل یمن خ  ی ... خواسته هاادیدر  خوام مثل    ی ساده 

  !نیهم م،ی کن یقبل زندگ

  ن؟یهم_

  !نیآره، هم_

را باز کرد. شکاف    راهنشیپ  ی تخت برخاست و دکمه ها  ی رو   از

  راهنش یپ   انی نشسته بود از م  دشیسف  ی   نه یس  ی که رو  یبزرگ

  .مشخص شد

خارج کرد    شیانداخت. شلوارش را هم از پاها  ی را گوشه ا   راهنیپ

 :در چشمان براق پوالد گفت رهیو خ

 ...لباس خوابمو بده_



~ 1939 ~ 
 

و قرمزش زد و از کمد درون اتاق،    دهیبرچ  ی به لب ها  ی شخندین

و به سمت ماهور    دیکش  رونیب  یو شلوار ساتن سبز رنگ  راهنیپ

  .انداخت

 ...دیجد ی   ژامهیپ هی نمیا_

  .دیو آن را پوش دیکش فش یرم و لطن ی به پارچه  یدست

  .دی تشک کوب ی تخت نشست و دستش را رو ی رو سپس

 ...گهید ا یب_

تخت   ی را رو  ش ی. بازودیآن دراز کش  یسمت تخت رفت و رو  به

ماهور در آغوشش جا    فیکه جسم ظر  دینکش  ی خواباند و طول

  .گرفت

درشت پوالد    یران ها  انیدر م  شیاش و پا ها  نهیس  ی رو   سرش

  .قرار گرفت

شکم تخت پوالد   ی را بست و دستش را نوازش وار رو  چشمانش

  .حرکت داد

  !ریشب بخ_

 :هم با لبخند چشمانش را بست و زمزمه کرد پوالد



~ 1940 ~ 
 

 !ری شب تو هم بخ_

, [08.07.21 09:47] 
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  ی بود. کم  یماهور در تخت خال   ی که از خواب برخاست، جا  صبح

  .شد رهیچشمانش را ماساژ داد و به ساعت خ

ب ۸ و  بود  برا  داری صبح  تازگ  ی ماریب   ی شدن  به  را    یکه  قلبش 

  .از حد زود بود شی عمل کرده است، ب

رفته بود. دستش    یو آرام  قیخواب عم  ،یمدت طوالن  کیاز    بعد

بلند کرد درد گرفتگ بازو  ی ندیخوش آ  یرا که  .  د یچیپ  شیدر 

کرده و به    ینیآن سنگ  ی وزن سر ماهور در تمام طول شب رو

علت جا به جا نشدن آن، عضالتش گرفته بود؛ اما پوالد عاشق  

  !حس بود نیا

از   یبهداشت  سیسرو  در بعد  و  شست  را  صورتش  اتاق  درون 

 .از اتاق خارج شد  ش،یلباس ها دنیپوش

آهو او را به   ی ذوق زده    ی ها  غیو ج  کانین  ی زده    جانیه  ی صدا

  .سمت آشپزخانه کشاند



~ 1941 ~ 
 

نشانده    نیزم  ی را رو  کانیجلب توجه به ماهور که آهو و ن  بدون

  یرا به نوبت در دهان آن ها م  یمملو از فرن  ی بود و قاشق ها

  .شد ره یگذاشت، خ

  ...حاال نوبت آهوئه... بگو آااا_

رنگ ماهور   یشلوار مشک  ی رو  یقاشق زد و فرن   ریدستش را ز  آهو

  .ختیر

  ؟ی کرد میشکل نیعه...چرا ا_

حضور او شد.    ی شدن هما به جمع آن ها، تازه متوجه    کینزد  با

  .دید یکس را نم  چیآنقدر غرق در لبخند ماهور بود که ه

  .ادب شده  یب نقدریدونم چرا ا یببخش ماهور جان، من نم_

خواست فرزندش را بلند کند؛ اما ماهور نگذاشت و با خنده لپ    و

 .دیآهو را بوس

ا  ییخدا_ ا  نقدریچرا  ست  بب   نیخوشمزه  رو    نش یبچه؟  تو 

 .کانیانگشتاشو کرده تو ظرف ن ی خدا...همه 

, [08.07.21 09:47] 
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~ 1942 ~ 
 

شدن به ماهور    رهیاز خماهور، دست    ی جمله    دنیبا شن  پوالد

سرد    ی برداشت و به آهو نگاه کرد. انگشتان تپلش را در ظرف فرن

رنگ پر شده بود را   د یکه با مواد سف ی شده فرو کرده بود و مشت

که از باز بسته شدن    ییبه صدا  تیکرد و با جد  ی باز و بسته م

  .داد یشد، گوش م  ی م جادیمشتش ا

ا  کانین در  آ  نیکه  آهو  با  روز  بسچند  و  بود  شده  از   ی اریشنا 

  ت یشد و در نها  ره یبه او خ  یکرد، کم  یم  دیرا تقل  شیها  طنتیش

مشت کردن    یآهو فرو کرد و به جا  ی دستش را در ظرف غذا

آرام  ی انگشتانش ضربه   کوب  ینسبتا  آن  مواد درون  به    دیبه  و 

  .دیخند یفرن ی  دهیذرات باال پر 

بار قاشق غذا   نیکرد و ا  دنیشروع به خند  شیهم پا به پا   ماهور

سر و صدا و   انیاش پر کرد و در م  ی کنار  ی را از قابلمه    شانیها

  .ذوق آن ها قاشق قاشق، غذا در دهانشان گذاشت 

نشود؛ اما    فی کث   شیعقب رفت تا لباس ها  یبا تعجب کم  هما

  ی لباس ها و مو ها ی که رو ییتوجه به ذرات مواد غذا ی ماهور ب

  ی م  طنت یدو کودک مقابلش ش   ی اش نشسته بود، پا به پا  ییطال

  .کرد



~ 1943 ~ 
 

  ی عادت داشت و با خنده شاهد صحنه    شیکار ها  نیبه ا  پوالد

  .مقابلش بود ؛ اما هما واقعا بهت زده بود

دهانش گذاشته بود و با بغض و خنده به    ی دستش را رو  سودابه

بهتر از    زیکرد. حاال که او بازگشته بود، همه چ  یماهور نگاه م 

  .د یرس یبه نظر م  شهیهم

خانه به گوش    ی آسا هم از ورود   غیج  ی نگذشت که صدا  ی زیچ

و بعد خودش را به آشپزخانه رساند. پوالد دست راستش    دیرس

اش فرو کرده و شانه    ی ه او تنگ سورم  ی شلوار پارچه ا  بیدر ج

داده بود و به آن ها   هیآشپزخانه تک  یچپش را به ستون پشت  ی 

 .کرد  ینگاه م

, [08.07.21 09:47] 
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سرخ شده به    ی با لباس فرم مدرسه وارد خانه شد و با لپ ها  آسا

 .نگاه کرد یغرق در فرن ی و آهو کانین

 دادااش؟ _

 :را پاک کرد و پاسخ داد شیدست ها  ی با دستمال کاغذ ماهور



~ 1944 ~ 
 

 ...جان داداش؟ قربونت بره داداش _

  ی خودش را به موش مردگ   د،یماهور را شن  زیلحن محبت آم  یوقت

 :زد و گفت

پ   ی من م_ اما مامان م   شتیخوام  برم مدرسه.    دی با  گه یبمونم؛ 

   .هم افتاده دنبالم که به زور ببرتم اریمه

تک  نیا کرد.  مداخله  پوالد  به    هیبار  و  برداشت  از ستون  را  اش 

  .سمتشان رفت 

  !مدرسه ی خواد بر ی..امروز نمغلط کرده.  اریمه _

  .سالم کرد و پوالد هم پاسخش را داد هما

  .دیرا در آغوش کش شیبا دو به سمت پوالد رفت و ران ها آسا

  ش؟ی زن  یاگه اومد م ؟ یگ ی راست م_

که با ورود پوالد تمام حواسش به سمت او جمع شده بود،    ماهور

  .حرف آسا عکس العمل نشان داد نیبه ا

 .نکن  یادب  یکه بزنه؟! ب  یچ یعنیآسا، _

  .کنه  یم تمیخب اذ_



~ 1945 ~ 
 

  .زنم یخودم باهاش حرف م_

  .زد ی به پوالد نگاه کرد و لبخند گشاد بعد

  !تنبل ریصبح بخ_

  .کرد زیر دیرا با تهد چشمانش

خواب  شتوین_ داشت   ای   ی دیببند...اصال  م  ی همش  خونه    ی تو 

  ؟ی دیچرخ

 :احمقانه پاسخ داد ماهور

  .شدم داریساعته که ب  ۳همش _

 .شده اش نگاه کرد فیکث ی تأسف به مو ها  با

, [08.07.21 09:47] 
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که عمل قلب انجام    ی آره؟ فکر کنم اون  ،ی بود  دار یصبح ب   5از  _

  !داده منم، نه تو

  .نده بهم  ریگ نقدریپوالد ا ی وا_

 :و زمزمه کرد دیصورت درمانده اش خند به



~ 1946 ~ 
 

 !گنجشک چرکو_

 :بچه ها را برداشت و گفت ی قاشق غذا یشاک

  !یگفت یچ دمیشن _

  .به جهنم_

از مدرسه پوالد    تیاما آسا با حما  د؛یبعد رس   قهیهم چند دق   اریمه

  نیزم  ی رو  ز،یقاشق تم   کیرفتن سر باز زد و بعد از برداشتن  

از درون قابلمه کرد. آنقدر با ولع    ینشست و شروع به خوردن فرن

درست   شیافتاد که پوالد هم از سودابه خواست برا  یبه جان فرن

دن از هما، در کمال تعجب متوجه شد  یکند و سودابه بعد از پرس

   .است  دهیساده و خوش طعم کش  ی صبحانه    نیکه دل او هم از ا

با کم  یننشست. حت   زیم  ی کس رو  چیه از   یپوالد هم  فاصله 

آن جا را به    ی  مانهینشست؛ چرا که جمع صم  ن یزم  ی ماهور رو

شدن لباس    فی از حد با کث  شی ب  یکیداد؛ اما نزد  ی م  حیترج  زیم

  .برابر بود شیها

 :به آشپزخانه آمد و گفت   اسریخواست به دانشگاه برود که    اریمه

  آقا؟ د یببخش_



~ 1947 ~ 
 

  .بود نشیسر آست ی در حال بستن دکمه ها پوالد

  بله؟_

  .خوان با شما صحبت کنن  یدر... م ی اومدن جلو یخانم هی_

  ه؟ینگفت ک_

 .ماهور خان هستن  ی گفتن عمه _

, [10.07.21 09:50] 
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  یشد؛ اما پوالد متعجب به نظر نم  رهیبا بهت به پوالد خ  ماهور

  .احسان را داشته است ی . انگار انتظار آمدن خانواده دیرس

 :دیهم فشرد و غر ی را رو شیدندان ها اریمه

  .رونیندازمش ب  یخودم م_

  .دیبه سمتش چرخ ی با اخم تند  ماهور

  ؟ی اریدر م ی باز یچرا وحش نم،ی بب ن یبش_

کردن    ریرو دستگ   شی...حاال که پسر الشنجایگه خورد اومد ا_

  .بده تیاومده موس موس کنه تا هما رضا



~ 1948 ~ 
 

  ی نم  تیرضا  فیشد. هرگز به آن مارموز کث  رهی خ  نیبه زم  هما

  .داد

  .رها کرد و از جا برخاست نیزم ی و آهو را رو کانی ن ماهور

ن  ی جلو_ قرار  نده.  فحش  ها  ب  ی زیچ  ست یبچه  اما    ی بشه؛ 

  !هم نکن  یاحترام

و    اوردیب  نجایگفت سوسن را به ا  اسریبحث آن ها به    انیم  در

. دیدست ماهور را گرفت و به سمت خودش کش  شخندیبعد با ن 

ا پارچه  ج  ی دستمال  ب   بیدرون  را  با    دیکش  رونیکتش  و 

  .پاک کرد  شیصورت و مو ها  یرا از رو  یفرن  ی لکه ها   ی خونسرد

  .شهیچسبنده ست با دستمال پاک نم یحموم، فرن ی بر دیبا_

 ...دره پوالد ی حرفا ست؟ عمه ام جلو نیاآلن وقت ا_

گردنش هم نشسته بودند. با لبخند گردن خوش   ی غذا رو  ذرات

اشان    یرا هم پاک کرد و بعد به اتاق موقت  زشیتراش و هوس انگ

 .اشاره کرد

  .داخل برو لباساتو عوض کن ادیتا م_

  .عقب رفت  یدهان باز مانده کم با



~ 1949 ~ 
 

  حالت خوبه؟_

  .لباساتو عوض کن_

  .حرص به سمت اتاق رفت با

  کان ی از رفتن ماهور از سودابه خواست کودکان را به اتاق ن  بعد

  .نشوند شانیببرد تا مزاحم صحبت ها

  .دکودکان را از آن جا دور کر اسمن،یهم با کمک  سودابه

به سمت   اریمه  ی دستش را پشت شانه    پوالد را  او  گذاشت و 

 .کرد تیسالن بزرگ خانه هدا

, [10.07.21 09:50] 
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  ی درک کن  دی ...احسان قراره اعدام بشه و بااریدعوا راه ننداز مه_

ن اصال خوب  ات  عمه  اما  ستی که حال  باش؛  آروم  و  . خونسرد 

  .نترسونش

 ...چقدر کثافته یدون یآخه نم_

  .هستم ینگو. خودم مراقب همه چ ی زیتو چ ست،یمهم ن _



~ 1950 ~ 
 

دانست    ی هم نشست؛ اما م  اریمبل دو نفره نشست. مه   کی   ی رو

  .کنار پوالد، متعلق به ماهور است  یخال ی که جا

  ن ی ته و به زممبل تک نفره نشس   کی  ی به هما که با اخم رو  پوالد

  .شده بود، نگاه کرد رهیخ

  نموندن؟ شبید مانیرکسانا و ا_

 :را باال گرفت و پاسخ داد سرش

 .رفتن شبیخاله سودابه گفت همون د_

  .خوبه_

  .موقع در سالن باز و سوسن وارد خانه شد همان

با قد کوتاه و شکم بزرگ    ی هم پشت سرش وارد شد. مرد  قادر

  .بود ختهیوسط سرش کامال ر ی بود که مو ها

گاه به    چیکه ه  ی آمده بود، به عمه ا  رونیکه تازه از اتاق ب  ماهور

  .شد رهی فرزندان برادرش محبت نکرد، خ

 ی سورمه ا  ی بود که مانتو  ده یپوش  ی رنگ طرح دار  یمشک  چادر

  .پوشاند یرنگش را م 

  .سالم_



~ 1951 ~ 
 

و به گوش سوسن و   دیچیسالم کردن ماهور در سالن پ  ی صدا

  .دیهمسرش رس

اش را به ماهور دوخت و   ی شبانه روز  ی ها  هیقرمز از گر  چشمان

  .زمزمه کرد

  .سالم_

   .نداد یبه ماهور نگاه کرد و پاسخ ضی اما با غ قادر

  .در بده ی داخل، جلو دییبفرما_

شد. از قدرت و    رهیاو خپوالد بود. قادر با اخم به    ی بار صدا  نیا

  .بود دهیشن ی ادیز ی حرف ها شینفوذ باال 

برا  کی  احسان برنده  داشت   شیبرگ  امکان  که  بود  کرده  رو 

 .باشد شیبرا یبه راه نجات  لیتبد

, [10.07.21 09:50] 
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  ی مرد رم کرده را راض  نیکرد تا بتواند ا یتمام تالشش را م  دیبا

  .احسان کند  یاز شاک ت یگرفتن رضابه 



~ 1952 ~ 
 

رنگ رفتند و مقابل پوالد   ییطال  ی سوسن به سمت مبل ها  با

 .نشستند 

  .گرفت ی به سمت پوالد رفت و در کنارش جا ماهور

 غ یسالم کوتاه را هم از عمه اش در  کی  ی که حت  ار یبه مه  سوسن 

  .کرده بود، نگاه کرد

  جان؟ اریمه یخوب_

 .زد ی گستاخانه ا پوزخند

  نه؟ ه،ی. روز فوق العاده اشمینم نیبهتر از ا_

خ  ماهور او  به  خشم  مه   رهیبا  ببندد.  را  دهانش  تا  هم    اریشد 

  د یکش   شیلب ها  ی دهانش، رو  پیدستش را به عالمت بستن ز

  .و با همان پوزخند شروع به ور رفتن با تلفن همراهش کرد

ه چهره اش دوستانه تر را تر کرد و به ماهور ک  شی لب ها  سوسن

  .بود، نگاه کرد  هیاز بق

  کرده؟ یم  تتیاحسان اذ _

که به زبان آورد، مثل بمب عمل    ی زد؛ اما جمله ا  یآرام  لبخند

  .کرد



~ 1953 ~ 
 

بار مچ احسان رو گرفت؛    هیشوهرتون که    د؟یدونست  یمگه نم_

  د؟یاریاطالع رو در م یب ی آدما ی پس چرا ادا 

  .سوسن گرد و بزرگ شد چشمان

  ده؟یقادر د ؟یگ  یم یچ_

دانست    یخبر نداشت. نم  تیواقع  نیپوالد جمع شد. از ا  لبخند

  .به ماهور بوده است   دنیکه پدر آن حرامزداه هم شاهد آزار رس

  ؟یچ_

  .اش را کنار گذاشت یهم گوش اریمه  یحت

 :به چشمان پر حرص قادر نگاه کرد و ادامه داد ماهور

سالم    ۱۲...همش  دیچرخ  یپسرت رو بدن من م  ی دستا  ادته؟ی_

. اون یبه احسان نگفت   ی زیتو؛ اما چ  ی اومد  ی بود...درو باز کرد 

کس    چیو گفت ه  دیخند  د،یتو رو د  یتفاوت  یب   یوقت   ی ول  د؛یترس

 ...دهینجاتت نم

 .دیشم به سمت قادر چرخپوالد مشت شد. چشمانش با خ  دستان

 بوده، نه؟ یاحسان ارث یپس معلوم شد حرومزادگ_

, [11.07.21 10:25] 



~ 1954 ~ 
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دهانش گذاشت و با شوک به قادر   ی دستان کپلش را رو سوسن

  .نگاه کرد

  گه؟یراست م _

به سوسن نشان نداد. تمام حواسش به خورد کردن   یتوجه  قادر

  .ماهور بود

مال  یوقت_ دست  م   یاز  خوشت  با  ومد،یشدن    یجلو  دیچرا 

اآلن    نیدو طرفه بود. مثل هم  یرابطه    هیگرفتم؟    یاحسان رو م

  .ی د یم سیپولدار سرو ی که به مردا

را به لرزه    شیدست و پا  ادیراست شد. خشم ز  اریبه تن مه   مو

چرا که پوالد آن    ست؛یدانست الزم به دخالت ن  یاما مانداخت؛  

  .جا بود

نداشت. بار ها هرزه خطاب شده بود؛ اما    ی تیاهم  شیبرا  ماهور

  .دارد  ی ا  ژهیو  گاهیدانست که در چشمان مرد کنارش چه جا  یم



~ 1955 ~ 
 

 شیرا برا  گرانیبه حضور د  ازیبزرگ داشت که ن  یخانواده    کی  او

حرص قادر عکس    ی از رو  ی ها  ی به فحاش   دیبرد. چرا با  یم   ن یاز ب

 !داد؟ یالعمل نشان م

تونم االن چند نفر از قلچماقام رو صدا بزنم    ی م  ه؟ یچ  ی دون  یم_

 ...زنت بهت حال بدن؛ اما ی تا جلو

داده   یزرد و پر نفرت بود. آنقدر خشم در خودش جا  پوزخندش

  .ترساند یبود که قادر را کم

م_ عزاد  ی اما  قراره  بشبخشمت؛ چون  نمیار  پاره  با کو*ن    ی . 

براش  یرو شونه هات و درست و حساب  ی جسد پسرتو بذار  یتون

که قراره رو دلت بمونه،    یدفعه به خاطر داغ  ن ی. من ایزار بزن

  !بخشمت یم

 :شد و ادامه داد  رهیدرمانده و پر سوز سوسن خ ی اشک ها به

سخت شما تازه دارن    ی سخت ما تموم شدن؛ اما روزا  ی روزا_

 .شن یع مشرو

, [11.07.21 10:25] 
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~ 1956 ~ 
 

بر   ی احسان از طناب دار، عرق سرد  ی شده    زیتصور بدن آو  از

پوالد مهم نبود...تنها    ی ها  نیاز توه   کی  چیتن قادر نشست. ه

  .بود  یکردنش کاف  رانیو  ی تصور مردن تک پسرش برا

.  ی بر  ی آرزو رو با خودت به گور م  نیا  ، یذارم پسرمو بکش  ینم_

اما   م؛ یریآدرسش رو ازت بگ میکنم...اومد  یم دایخودم اون زنو پ

  .کنم  داشیتونم پ  یخودم م

  .برخاست و به سمت سوسن رفت ی بدن لرزان از خشم از جا با

ننه باباش هم رهاش    ی حرومزاده که حت  هی  ی ...جلومیبلند شو بر_

   !نکن هیکردن گر

. ماهور به هما که با اخم دیقادر خند  ی ورات احمقانه  به تص  اریمه

و دستان مشت شده ساکت مانده بود، نگاه کرد. آن ها به دنبال  

کردند که   یشناختند و تصور نم  یهما بودند؛ اما چهره اش را نم

  .باشد نجایاو ا

آن ها    تیپدر و مادرش فکر کرده و در نها  ی بار ها درباره    پوالد

فرزندشان را رها کرده    ی. مهم نبود به چه علترا رها کرده بود

پوالد وجود نداشتند؛ پس از رها   ی بود که آن ها برا   نیاند، مهم ا

  .شدیشدن به دست آن ها اعصابش خورد نم



~ 1957 ~ 
 

د   ی چهره    ی وقت  ماهور را  پوالد  که    دیخونسرد  مطمئن شد  و 

  .حالش خوب است، قادر را مخاطب خود قرار داد

  .نجاستیاون هم ،یکن داشیخواد پ ینم_

  ش ی. حرف هاد یبه سمت ماهور چرخ یبا همان حالت عصب  قادر

  .شدیرا متوجه نم

  ؟یگ  یم یچ_

  .بار خود هما به حرف آمد نیا

  ی ... همون یمادر آوا سعادت ی هما موسو ؟یستیمگه دنبال من ن _

بزرگ شده.    شیپسرت تو کودک  ی ها  ی که به خاطر کثافت کار

 نه؟ ،ی دنبال ما بود

کردن   هیشد. سوسن هم گر  رهی با چشمان بهت زده به هما خ  قادر

  .را فراموش نمود و با شوک به هما نگاه کرد

  ؟یهست ی تو...تو هما موسو_

 ...خودمم_



~ 1958 ~ 
 

  ی زیچ  چی . از چهره و لحن هما مشخص بود با هدرمانده بود  قادر

مصمم    تشیاندن شکابه سرانجام رس  ی شود و برا  ی وسوسه نم

  .است

  م؟یبا هم حرف بزن   شهیم_

 :و گفت دیبه سمت پوالد چرخ هما

نم_ ه   یمن  با  داد  چیخوام  قول  بزنم...بهم  حرف  ازم    ی کس 

که    یپدر و مادر کس  ی جلو  دیشد؟ چرا با  یپس چ  ؛یمراقبت کن

 نم؟ یبچمو پر پر کرد، بش

, [11.07.21 10:25] 
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  .تکان داد دییهم با اخم سرش را به نشان تأ پوالد

  !نباش یچیآوا، نگران ه شیسر قولم هستم. تو برو پ_

 یبه سمت هما رفت و دستش را با حواس پرت  ی با ناراحت  ماهور

  .شانه اش گذاشت ی رو

  .کنه  یباال، پوالد حلش م  میبلند شو بر_



~ 1959 ~ 
 

 تیلمس پر از حما  نیدست ماهور را کنار بزند؛ اما به ا  خواست

به چشمان خشمگ  ازین را  از اشکش  براق  و   نیداشت. چشمان 

  .ماهور دوخت نیغمگ

  .نگاه پر حرف، لبخند زد نیهم در پاسخ به ا ماهور

  .زمیعز میبلند شو بر_

 هیسوسن هم بلند شد. با گر  ونیش  ی از جا برخاست، صدا  یوقت

بدهد؛ اما ماهور هما را با خودش    تیخواست که رضا  یاز هما م

  .برد

م_ قسم  پدرت  به خاک  رو  تو  تو    دم،ی مااهور؟  اگر  کمکم کن. 

 ....یی تون ی...م یدرستش کن ی تون یم ،ی بخوا

 :لحظه به عقب بازگشت و زمزمه کرد کی

  .خوام ینم_

در کمال تعجب با هما از آن ها دور شد. اگر ماهورِ قبل بود    و

اما بعد از گذراندن آن دوران    رفت؛یپذ  یسوسن را م  ی حرف ها

  .سخت شده بود شیسخت، بخشش برا



~ 1960 ~ 
 

به سمت پوالد هجوم برد    دید  ی را تمام شده م  ز یکه همه چ  قادر

  .کرد راهنش یپ ی  قهیو دستانش را بند 

پسر   هیبرم. اگر بفهمن با    یبروت رو مآ  ی اگر پسرمو نجات ند_

 .... هم تو رو، هم ماهور روکننیاعدامت م  ،ی رابطه دار

  !کرد. چقدر احمق بودند؟ ی بلند ی خنده  پوالد

ب   ی...حت ناجنسهی ب  هیماهور  _ نم  ناجنسیاگر  بازم  نبود،    ی هم 

  ر یپ   هیسگ دو نزدم که    موی. من تمام زندگیکن   ی کار  یتونست

از دستت بر اومد رو   ی کنه. هر کار  دمیاد تهدسگ حرومزاده بخو

  .انجام بده 

آن ها، محسن را صدا زد تا    ی ها   ی توجه به شلوغ باز  ی بعد ب  و

  .کند رونیسوسن و قادر را از خانه ب

   .شده بود  ی خانه خال قهیعرض چند دق در

م  اریمه  ی   دهیترس  ی چهره    ی برا  دلش از   یسوخت.  دانست 

  .نبود ینگران ی برا ییاست؛ اما واقعا جا دهیقادر ترس دیتهد

  ار؟یمه _

 :را باال گرفت و پاسخ داد سرش



~ 1961 ~ 
 

  بله؟_

  .دمیبهت قول م  نوی. اوفتهیمن و ماهور نم ی برا  یاتفاق  چیه_

 ؟یکارو بکنه، چ  نی اما اگر واقعا ا_

  به من اعتماد کن، باشه؟_

 شیهابر سر قول    شه یکرد؟ بله...چرا که پوالد هم  یاعتماد م  دیبا

  .مانده بود

 ...ایقول داد_

  !قول دادم بچه_

 .ختیرا به هم ر شی با خنده مو ها و

, [13.07.21 10:30] 
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  :ماه بعد چند

شروع به صلوات    ی بلند  ی با ترس چشمانش را بست و با صدا  هما

  .فرستادن کرد



~ 1962 ~ 
 

آهنگ، کمرش را تکان    ی زد و همراه با صدا  یبا ذوق دست م  آهو

  .داد یم

  .دندیکش  یم غیو آسا هم ج کانین

  ...ماهور؟ تو رو خدا آروم بروو_

ماش  ی   نهیآ  از به  م  ینی کنار  دنبالشان  و    یکه  کرد  نگاه  کرد، 

  .نمود شتریسرعتش را ب 

  .نکنم ی که کار  شهینم اد،یخب داره دنبالمون م_

و دستش را از پنجره    دیکش   نییرا پا  شهیش  ی با حالت خونسرد  آوا

آن ها بلند کرد، هما با  یانگشت وسطش را برا  یبرد. وقت رونیب

  .خودش زد ی به گونه  یمحکم یلیچشمان درشت شده س 

  آوا؟  هیچه کار نیخاک بر سرم، ا_

 :باال انداخت و پاسخ داد یالیخی اش را با ب  شانه

  .انگشتمو بهش نشون بدم  نیکرد ا تمیاذ یگفت هر ک اریمه _

و با    دیچیپ  یفرع  ابانیخ  کیدر    ی با سرعت سرسام آور  ماهور

 :حرص گفت

  ده؟یم ادیحرفا  نیآخه؟! آدم به بچه ها از ا شعورهیچقدر ب _



~ 1963 ~ 
 

  .کردن از ماهور نمود د یطبق معمول شروع به تقل  کانین

 ...شوویب_

  .تکرار نکن  گمیم ی ... زهر ماار...هر چکانی زهرمار ن_

 ...زه ماا_

  .خنده اش گرفت کانیاز زهر مار گفتن ن هما

  .نده کانین ادیفحش  نقدریا_

  یپژو پارس  دنیبه پشت سرشان نگاه کرد و با ند  نهیاز آ  ماهور

  .د یکش یکرد، نفس راحت  یکه دنبالشان م 

 .گممون کرد_

 :گفت  ضی از پشت سرشان با غ آسا

م_ پوالد  داداش  به  بزنه    هیبا    گمیحاال  تا  شد  دعوات  دختر 

 .بکشتش 

  .که حد نداره نیخبرچ  ی از بچه  اد یبدم م نقدریا_

ب  هما و  زد  به   یلبخند  پنجره  از  آسا،  و  ماهور  بحث  به  توجه 

  .شد   رهیخ ابانیخ



~ 1964 ~ 
 

آن  ی خودشان برا یکیدر نزد ییبایچند ماه پوالد خانه ز نیا در

 یدر کوچه  ی بود. هر چه تالش کرد، نتوانست خانه ا دهیها خر

و نسبتا بزرگ در کوچه   کیش  ی خانه    کیکند؛ اما    دایخودشان پ

 .و سندش را به نام آوا کرد د یآن ها خر ی اشان برا ی کنار ی 

, [13.07.21 10:30] 

 ۷۶۱_پارت#

رستادن  لطفش ف  نیکمک پوالد بود. بزرگ تر  نیکوچک تر  خانه

  یکه آوا را تا حدود   یروانشناس زبده و ماهر بود. کس  کی آوا نزد  

وجود هنوز هم بزرگ تر از سنش    نیبازگردانده بود. با ا  یبه زندگ

  .کرد  یرفتار م

  ی ها  کیسخت، ت  ی که خودش هم به خاطر آن روز ها  ماهور

ن  ی عصب نا آرامش  با آوا نزد همان    ازیو روح  به معالجه داشت، 

با آوا آنقدر عم شد که    قیروانشناس رفت و کم کم رابطه اش 

  .کردند یم ی هما به آن ها حسود یپوالد و حت یگاه

از خانواده   ی همه با آن ها خوب بود و درست مانند عضو   رفتار

آمده    نییرکسانا هم از موضع خودش پا  یشدند. حت  یشمرده م

 .کرد ینم یاحترام ی ببود و به هما 



~ 1965 ~ 
 

امروز به    نیبهتر بود. دکترش هم  شهیاوضاع قلب ماهور از هم 

  .کامل ماهور را داده بود یسالمت ی آن ها مژده 

که به خاطر احسان برگزار   ییها، دادگاه ها   ینیریش  نیتمام ا  در

  .داشتند  یشدند، طعم گس و تلخ یم

ه او را نجات کردند ک  یاحسان با تمام وجود تالش م  ی   خانواده

درنده گوشت آن ها را در دندان    کی همچون    ل یبدهند؛ اما سه

نجات پسرشان اقدام   ی برا  یکرد. از هر راه  یگرفته بود و رها نم

  .کرد یسد درست م شانیجلو یرکیبا ز لی کردند، سه  یم

به    لیهم نمودند؛ اما سه یروان  ی شروع به ساختن پرونده  یحت

  .گذاشت  جهی نت  یرا ب  شانیو نقشه ها  ستادیدر مقابلشان ا  یسخت

دادگاه احسان بود و پوالد مجبور شد به دادگاه برود؛    نیآخر  امروز

علت    نی اما ماهور وقت دکتر داشت تا قلبش چکاپ شود؛ به هم

  دن یهما با او همراه شده بود تا تنها نباشد. بعد از دکتر رفتن و شن

که   ی کافه رفته و با دختر  کیم به با ه  یخوش، همگ  ی خبر ها

کرده بود، بحث کرده    ینسبت به حضور کودکان آن ها کج خلق

  .بودند



~ 1966 ~ 
 

ل  شانیدعوا ماهور  که  گرفت  باال  در   یبستن   وانیآنقدر  را  اش 

 ی سورمه ا  ۲۰۶و بعد همه را سوار همان    ختیصورت دختر ر

  شد   نینچنیپوالد بود، نمود تا فرار کنند. و ا  ی   هیکه هد  یرنگ

  ی خال  ی ادآور ی رخ داد. با    انشانیجانانه م  زیو گر  بیتعق  کیکه  

دختر، خنده    ی   ردهک  شیصورت آرا  ی رو  ی ا  وهیم  ی شدن بستن

  .اش گرفت

  ی . وقت دندیبه خانه رس  یچه زمان  دیدر فکر بود که نفهم  آنقدر

با    نی ماش که  پوالد  به  و چشمش  متوقف شد  مقابل ساختمان 

بود، افتاد قلبش شروع به جنب    ستادهی در ا  ی جلو  یژست خاص

 .و جوش کرد

برا  امروز هم  پوالد  و  بود  شده  مشخص  احسان    یسرنوشت 

  .بود ستادهیدر ا  ی رساندن خبرش به آن ها، جلو

به  شد و آهو را در آغوشش جا    ادهیپ   نی دستان لرزان از ماش  با

 کان یشد و ن  ادهیپ  نیبه او از ماش  هیشب  یجا کرد. ماهور هم با حال

  .را از بغل آوا جدا کرد



~ 1967 ~ 
 

با هم به سمت پوالد   یو آسا هم با آن ها همراه شدند و همگ  آوا

نداشت؛ اما ماهور شجاعت    دنیکس جرئت سوال پرس   چیرفتند. ه

 :کرد و گفت شهیپ

 شد؟  یچ_

, [14.07.21 12:47] 

 ۷۶۲_پارت#

فرو کرده بود و به   شیها  بیهمانطور که دستانش را در ج  پوالد

 :گفت یکرد، با حالت آرام یماهور نگاه م 

  ...گفت حالت کامال خوب شده، آره؟یزنگ زدم به عل_

  .ردی عجله سرش را تکان داد تا پوالد پاسخش را بگ  با

  شد؟  یدادگاه چ  یبگ  ی خوا  یندارم. نم   یمشکل  چیآره، گفت ه_

ها  به وورجه  بعد   کانین  ی ورجه  و  زد  لبخند  ماهور  آغوش  در 

  .چشمانش را به سمت آوا گرداند

  گفته بودم؟  یقبال بهت چ_

ا  ی از کس  یگفت_ نم  نیکه  آورد،  ماهور  و  من  به سر  رو    ی بال 

  !ی گذر



~ 1968 ~ 
 

خم شد. همزمان    یو کم  دیکش  رونیب   شیها  بیرا از ج  دستانش 

 :آوا، گفت یشان یپ  دنیبا بوس

  .حکم اعدامش صادر شد_

ساله بود، دور گردن پوالد    ۱۱آوا که اکنون    ی کرده    خی  دستان

  .شانه اش قرار گرفت ی حلقه شد و سرش رو

  تموم شد؟_

  .تموم شد زم،یآره عز_

پله ها نشست. حالش خوب    ی رو  یبا بهت و حالت سرگردان  ماهور

خبر بود؛ اما اکنون که داشت    ن یا  دنیکنون منتظر شننبود. تا  

  .خوش حال نبود د، یرس یبه خواسته اش م

ها  هیگر التماس  و  م  ی ها  تکرار  گوشش  در  اش  و   یعمه  شد 

  .کرد  یحالش را بد م

 ریمرگ احسان تقص  د؟یایداغ کنار ب  نیقرار بود چگونه با ا  سوسن

  آن ها بود، مگر نه؟

ها  پوالد برابر تشکر  و در  و    ی با هما هم صحبت کرد  خالصانه 

  .کرد یبغض دار او، فروتن



~ 1969 ~ 
 

که هما و آوا، همراه با آسا   نیبه ماهور بود و به محض ا  حواسش

 .وارد خانه شدند، کنار ماهور نشست

, [14.07.21 12:47] 

 ۷۶۳_پارت#

ه  کانین پو  جان یبا  به سمت  را  در فراوان خودش  و  الد کشاند 

  .گرفت ی آغوشش جا

 ...باااباا_

رخ غرق در فکر   میو بعد، به ن   د یگونه اش را بوس  یلبخند کج  با

 .ماهور نگاه کرد

  سوزه؟  یدلت براش م_

ماهور و جمع شدن آرام شانه اش به پوالد فهماند که اگر   سکوت

  ی عصب  ی ها  کی نکند ماهور باز هم شروع به انجام دادن ت  ی کار

  .دینما یاش م

  !شونه ات رو جمع نکن_

  .نزد یحرف چی اما ه ستاد؛یاش از حرکت ا شانه



~ 1970 ~ 
 

هر چقدرم حالش   شه؟یم  یاش چ  ندهیآ  ی ...فکر کردن یآوا رو بب_

تونه    یوقت نم  چی . هاد یکنار ب  ی تونه با کس  یبهتر بشه، بازم نم

که دوسش داره عشق   ی عاشق بشه و با کس  ی آدم عاد   هیمثل  

دختر    هی...نمی ب  یآوا رو تو ذهنم م  ی   ندهیکنه. من دارم آ  ی باز

تا   یم  شرفتشیپ  و درس    ی تنها که تمام تمرکزش رو رو ذاره 

  .فکر کنه ی مرد چیمجبور نباشه به ه

  .در چشمان ماهور حلقه زد اشک

زندگ  حق بود.  پوالد  و  یآوا در همان کودک  یبا  شده   رانیاش 

  .بود

به سرمون آورد؟ سروش و احسان با هم   ییرفته چه بال  تادی_

کردن؛ اما سروش نتونست تحمل کنه و از راه اشتباهش    ی همکار

اتفاق براش   نیبود، ا  مونیبرگشت. اگر احسان هم از ته دلش پش

  .افتاد ینم

  .دیچشمان ماهور به سمتش چرخ باالخره

  اد؟یبا مرگ بچه اش کنار ب ی چطور ؟یعمه ام چ_

  .دهیاشتباهش رو پس م تی عمه ات هم داره تقاص ترب_



~ 1971 ~ 
 

داره. هر    یمطمئنم بعد از مرگ احسان، دست از سرمون بر نم_

 ...و نجایا ادیخواد ب یروز م

  .گرفتم ماهور ط یمن بل_

جمله را گفت که چشمان ماهور با بهت درشت    ن یا  یناگهان  آنقدر

  .شد

 ؟یچ طی بل_

, [14.07.21 12:47] 

 ۷۶4_پارت#

 ...کانی. من و تو و نمیر یم  رانی از ا گهید ی هفته  کیما _

شد. دور شدن از خانواده اش وحشتناک   رهیخ  نی بغض به زم  با

  .بود

  .بشمخوام از خانواده ام جدا  یاما من نم_

. قرار  م یباش  رانیکنن، ا  یکه احسان رو اعدام م  ی خوام روز  ینم_

  م یکن  یم   یماه آلمان زندگ  کیفقط    م، یبمون  شهیهم  ی برا  ستین

  .میگرد یو بر م

 ...اما_



~ 1972 ~ 
 

کنم؛ چون ما    ی م  شیکه من گرفتم و حتما عمل  هیمیتصم  نیا_

  .میدار ازیمسافرت ن  نیبه ا

هم نبود، البته اگر پوالد   ی بد  ی   دهیماهه؟ ا  کی مسافرت    کی

  .بازگرداند رانیماه آن ها را به ا کیسر حرفش بماند و بعد از 

  ماه؟ کیبعد از  میگرد ی بر م_

 کرد؟ یبا خودش م ی . چه فکردیماهور خند ی ترس ها به

  خوام بدزدمت؟ یم ی فکر کرد ؟یپس چ_

 :را پاک کرد و گفت شیهم خنده اش گرفت. اشک ها ماهور

  راز؟یش میخانواده بر ی فته رو با همه ه کی نیا_

 :نشاند و پاسخ داد شیلب ها ی رو ی محکم ی  بوسه

  م یایب  دیروز فقط؛ چون بعدش با  5. اما  میر  یم  ی هر جا بخوا_

  .می جمع کن لمونویوسا

  .اما پوالد نگذاشت زد؛یخواست از جا برخ جانیه با

  کجا؟_

  .برم به همه خبر بدم_



~ 1973 ~ 
 

گاز جانانه وسوسه    کی   یسرخ شده بود و پوالد را برا  شیها  لپ

  .کرد یم

  .بهت بزنم یحرف  هیجلو  ا یب_

گاز    کیحرف،    ی به جلو خم شد؛ اما به جا  یکم  دیبا ترد  ماهور

  .شد  بشی محکم از گونه اش نص

 ...ییینامرد یلی... خیییآ_

شن   کانین اول  ی صدا  دنیبا  ماهور،  در    ییجا  ن یدردمند  که 

  .پوالد را به هوا برد ادیدسترسش بود را گاز گرفت و فر

 ...ییی توله سگ وحش _

پسرش حرف نداشت.    ی ری. نشانه گ دیخند  ی بلند  ی با صدا  ماهور

  .گاز گرفتن بود ی برا  یپوالد مکان مناسب ی  نهیس

را از آغوش پوالد جدا کرد و با دو وارد خانه شد تا ترکش   کانین

صدا  پوالد  تیعصبان   ی ها اما  نکند؛  اصابت  تنشان  پوالد    ی به 

  .د یرس یهمچنان به گوششان م

م_ آدم  کثافتو  اون  هم  رو  تو  پوالد    یهم  وگرنه  ماهور؛  کنم 

  .ستم ین



~ 1974 ~ 
 

  ی ب ی. حال همه به طرز عجدیماهور خند ی هم از خنده ها کانین

 .شدیمسافرت بهتر هم م نیخوب شده بود و حاال با ا

, [15.07.21 09:15] 

 ۷۶5_پارت#

  یکه رابطه اشان با خانواده    نی هنوز هم در شوک بود. با ا  ماهور

  شنهادیشده بود، باز هم تصور قبول کردن پ  یمهراب عال   ییدا

   .سخت بود شیروزه، برا 5مسافرت  نیا  ی پوالد برا

ا  مهراب، ها   مانی مهربان، هما،  بود    شانی به همراه خانواده  قرار 

هم    لی سه  یتهران را ترک کنند. حت  راز،یفردا صبح به مقصد ش

. در  ونددیخواست با بهمن و محسن همراه شود و به آن ها بپ  یم

  .پوالد بود ی سه نفره  ی با خانواده   یخداحافظ یواقع نوع

  ه یماهور و پوالد، گر ی ماهه  کیخبر مسافرت  دن یبا شن ماهرخ

غضش را با لبخندش پوشانده بود و آسا  مردانه ب  اریکرده بود. مه 

ماهور   با  به همراه شدن  را  آوا  کنار  ماندن در  تعجب  در کمال 

  .داده بود حیترج



~ 1975 ~ 
 

کرده و گفته بود که بعد از بازگشت آن ها    ی هم حسود  رکسانا

ا آخر  برود.  آلمان  به  که  اوست  جا    مانی نوبت  آن  در  پوالد  و 

 .م داشتنده یکوچک ی شرکت بودند و خانه  کیسهامدار 

 .بعد از ظهر بود ۳ ساعت

خودشان رفته بودند. آسا هم با آن    ی و فرزندانش به خانه    هما

فرو رفته    یقیهم در اتاقش به خواب عم  کانیها همراه شده بود. ن

  .بود

شرکت را به چند تن از کارکنان قابل اعتمادش سپرده بود    پوالد

اکنون هم م از    ی و  بعد  کوتاه  کیخواست  و استراحت  ماهور   ،

  .ردیبگ شانیرا به بازار ببرد و چند دست لباس برا کانین

 .اونا هم لباس بخوان دیشا م؟یآوا و آهو رو هم ببر ی خوا یم_

  .نمود راهنشیپ ی به باز کردن دکمه ها شروع

  .نه، به محسن گفتم ببرتشون_

  .ماند رهیرا از تنش کند، نگاه ماهور به بدنش خ راهنیپ یوقت

 .گفت کامال خوب شدم یعل_

, [15.07.21 09:15] 



~ 1976 ~ 
 

 ۷۶۶_پارت#

  ی شلوارک عوض م   کیزد و همانطور که شلوارش را با    شخند ین

 :نمود، گفت 

 .خودم خبر دارم _

  .دهانش را فرو داد آب

  ندارم؟ یتیمحدود چیاالن ه یعنی_

 :پاسخ داد  یاش را خاراند و با لبخند مهربان  قهی شق

 !زمیعز ی نه، راحت شد_

 .توپر و مردانه اش انداخت ی به ران ها  ی نگاه

  ؟یبخواب ی خوا یم_

 .را باال انداخت  شیابرو  ی تا کی

 م؟ یدار ی ا گهیکار د_

  .اش نگاه کرد و از جا برخاست یبه چشمان پرسش  یشاک

و    دیکش  رونیو شلوارش را با شدت و حرص از تنش ب   راهنیپ

  .کنار اتاق انداخت



~ 1977 ~ 
 

  .ررینخ_

او خ  پوالد به  بهت  از چند لحظه که در مرور    رهیبا  بعد  و  شد 

  .ماهور شد تیمکالمه اشان گذشته بود، متوجه علت عصبان 

به سمت    ریلباس ز  کیشرارت به او که لخت شده بود و تنها با    با

  .ه کردرفت، نگا یتخت م

  ؟یبخواب ی خوا ی م ی نجوریهم_

  .دیبه سمتش چرخ  یسرتق با

 ؟ ی دار  ی آره، کار_

 .خنده اش را گرفت ی جلو ی سخت به

  .بخواب ی نه، هر جور دوست دار_

ها  یعصبان  آنقدر جوراب  کرد  فراموش  که  از    شیبود  هم  را 

  .بکشد رونیب شیپاها

  د یجفت جوراب سف  کیماهور برهنه که تنها پوشش او    دنید

کرد که   یم  جادی بود، دو حس را در پوالد ا  ریلباس ز  کی رنگ و  

به لذت که    هی شب  یشده بودند. حس دهیبا ظرافت تمام در هم تن



~ 1978 ~ 
 

  ی دلتنگ   یبه باشکوه  یکرد و حس  یم   ش یخنده را مهمان لب ها

  .دنمو یم شهیکه کوبش قلبش را محکم تر از هم

باز  نیچند به عشق  ماهور  با  تماسش  تمام  بود که   ی ها  ی ماه 

و رفتار ماهور نشان    شدیپر شورشان محدود م  ی کوتاه و بوسه ها 

  ی بار کس  نیپوالد دلتنگ است؛ اما ا  ی داد که او هم به اندازه    یم

پ با ماهور چند خورده   شد،ی قدم م  شیکه  نبود؛ چرا که  پوالد 

 .حساب کوچک داشت

, [17.07.21 10:54] 

 ۷۶۷_پارت#

 .کرد یماهور حرکت م   یحرکات عصب ی هنوز هم رو چشمانش

  ی . پوالد هم با خونسرددیتخت خواب  ی را با شدت کنار زد و رو  پتو

 .گرفت ی به سمتش رفت و کنارش جا

اش بخوابد؛ اما    یشگیهم  ی را باز کرد تا ماهور سر جا  شیبازو

افتاده   ی لجباز  ی دنده    ی زد رو   یبار همانطور که حدس م  نیا

  .دیبالشتش خواب ی بود؛ چرا که پشتش را به او کرد و رو



~ 1979 ~ 
 

که    د یطول نکش  ی زیزد و چشمانش را بست. چ  شخندین  پوالد

  .متوجه حرکت ماهور در کنارش شد

بعد حرکت جسم   قهینشان نداد. چند دق  یهم عکس العمل  باز

  .دید شیرا از پشت پلک ها یمتحرک

بودنش   یم از خواب  مطمئن شدن  حال  در  ماهور  که  دانست 

سر    ی نی خنده اش را گرفت و باالخره سنگ  ی جلو  یاست. به سخت 

  .حس کرد شیبازو ی ماهور را بر رو

اش نگاه کرد. ماهور او    ییطال  ی را باز کرد و به مو ها  چشمانش

  نه یکم پشت س  ی مو ها   ی رو  یرا به آرام  و دستش  دید   یرا نم

  .شده بود رهیداد؛ اما نگاه پوالد به او خ یپوالد حرکت م ی 

  ی تخت نشست. ب  ی از چند لحظه، سرش را بلند کرد و رو  بعد

  .شدیاش کامال حس م ی قرار

شد   مانیکرد و بعد پش  کیبه شلوار پوالد نزد  دی را با ترد  دستش

  .دیو آن را عقب کش

  .پوالد سرگرم کننده بود ی اش برا یسردرگم نیا



~ 1980 ~ 
 

گرفتن با اما و اگر    یدر فکر فرو رفت. انگار در حال کشت  یکم

  .درون ذهنش بود ی ها

در هم به    ی با اخم ها  تیاما در نها  دیچقدر طول کش  د ینفهم

  .جا خورد  ارشیچشمان باز و هوش  دنیو با د  دیسمت پوالد چرخ 

به خواسته    می که تصم  نوناک بود  و    ی گرفته  دلش توجه کند 

که او اصال    دیدر کمال تعجب فهم  د،ینما  داریپوالد را از خواب ب

 :خواب نبوده است. چشمان خوشرنگش را گرد کرد و گفت

 ؟ ی داریب  یتو از ک_

, [17.07.21 10:54] 

 ۷۶۸_پارت#

 :و پاسخ دادشرارت به شلوارش اشاره کرد  با

  .نییپا  یشلوارمو بکش  یخواست  یاز همون موقع که م_

به پوالد نگاه کرد.    یلحظه ساکت ماند و با چشمان عصب  چند

ها گوش  و  ها  یکم  شیصورت  لب  و  فشرده   شیسرخ  هم  به 

  .شدند 

 ...کثافت_



~ 1981 ~ 
 

ست و تنها به   ی گرید  زیدانست مشکل چ  یسکوت کرد. م  پوالد

  .شود یماهور محدود نم ی خجالت ها

  یشد، به سمتش رفت و رو   د یاز پاسخ پوالد نا ام  یوقت  ماهور

برهنه اش خم شد تا صورتش مقابل صورت او قرار    ی تنه    مین

  .ردیبگ

  ؟یکن یم ی نجور یچرا ا_

  کردم؟ کاریمگه چ_

  ؟ ی ...اصال دوستم داریکن  یبهم توجه نم_

  .سرش قرار داد  ر یرا باال انداخت و دستانش را ز  شیابرو  ی تا   کی

  ه؟ینظر خودت چ_

  ؟ی کن یم تمیاذ_

که تو هم به اندازه    ی دیهنوز هم نفهم  ،یهمه بدبخت   ن یبعد از ا_

  ؟ی دار تی رابطه مسئول نیا ی من تو ی 

 :شد و زمزمه کرد کیبه پوالد نزد یکم

  ؟ یتی چه مسئول_



~ 1982 ~ 
 

سرت آزاد کن تا    ی تو  ی باش، خودتو از بند فکرا  یماهور واقع_

تو ماهوری ریبگ   میدرست تصم  یبتون  ا  ی ...کسی .  از  بعد   نیکه 

با مشکل،  برا  ادی  دیهمه  اگر  که  باشه  هاش   یگرفته  خواسته 

  .شهینم بش یجز حرص و غم نص  ی زینجنگه، چ 

  ماهور باشم؟_

شم  خودخواه که مطمئن ب  نقدریماهور خودخواه باش. ا  هیآره،  _

  .ی دوباره ترکم کن ستیقرار ن

سرخ شده    ی لب ها   تیلحظه در سکوت گذشت و در نها  چند

 .باز شد  ینیری اش به لبخند ش 

, [17.07.21 10:54] 

 ۷۶۹_پارت#

  کنم، نه؟ یامروزمو عمل ی شروع، خواسته  ی پس برا_

  .دیهم خند پوالد

   !شروع کن خنگ من_

دهانش    ی از حفره    یرفت. زبانش با گستاخ  نییپا  یبه آرام  سرش

  .پوالد به حرکت در آمد ی لب ها ی و رو دیجه رونیب



~ 1983 ~ 
 

  .سرش مشت شد   ریپوالد ز دستان

 ...لعنت بهت ماهور_

متجاوز کوچکش را وارد دهان پوالد   نباریگشاده شد و ا  لبخندش

  .کرد

  یکننده دور حاله    کیتحر  یهم آرام نماندند و با حالت   دستانش 

   .اش به حرکت در آمدند نهی رنگ س ی قهوه ا

  .پوالد نگاه کرد  ی باال برد و به چشمان بسته شده    یرا کم  سرش

  .ات کنم وونهیخوام د یم_

  .تاسف لبخند زد با

  .یکن میوحش  نیاز ا شتری خواد ب یهستم...نم وونهیمن د_

  نم؟ی ب یکو؟ چرا من نم _

پلنگ که در   ک یلحظه همچون    کیو در    دیکش   یقی عم  نفس

از جا  نیکم است،  رو  ش ینشسته  را  ماهور  و  تخت   ی برخاست 

  .خواباند

ماهور   ی ها  نهی زد و دستانش را بند س  مهیبدنش خ  ی رو   خودش 

 .کرد



~ 1984 ~ 
 

 ...نایچه خوبن ا نیبب _

  .خودش را جمع کرد یو کم دیخند دنیخجالت کش ی جا به

  .شمیم ی جور هینشو روشون،  خ یم_

  .داد و به چشمان خمارش نگاه کرد یمیمال فشار

 ...و هم نای. هم اانیجذاب به نظر م _

  ان یاز م   یاز دستانش به سمت باسن ماهور رفت و به سخت  یکی

 .قرار گرفت ش یاز کپل ها یک ی ریگوشت و پوست او و تخت، ز

   .زنهیچشمک م  یلیکه خ  یلعنت نیا_

 :و گفت دستانش را دور گردن پوالد انداخت ییپررو با

  م، یاز اونجا رابطه داشته باش  ی خوا  ی که م  ستی ن نیمنظورت ا_

  مگه نه؟

  .با حرص و ولع باسن ماهور را فشرد دستش

   .بود نیهم  قایمنظورم دق _

  .شهینه، نم_

 .شهی خوبم م  شه،یم_



~ 1985 ~ 
 

, [17.07.21 10:54] 

 ۷۷۰_پارت#

  .و شروع به وول خوردن کرد دیترس یکم

  .شدم مونیپش_

  .اتهیگه کار هیتنب نیا گه،ینه د_

عضالت باسنش را منقبض کرد تا در انگشتان پوالد فشرده   یشاک

  .نشوند

  .کنم یپس منم تو رو م_

  نه یاز نوک س  ی کوچک  شگونیماهور شد و ن   ی لجباز  ی   متوجه

  .اش گرفت

  .بتمرگ تا دست و پاتو نبستم_

اش    نهی رنگ س یانگشتان پوالد با پوست حساس و صورت  تماس

فرو برد.    یقیکرد و مغزش را در خواب عم  کیاو را به جنون نزد

و   نیریش  ی رابطه    نیبار قرار بود ا  نیاول  ی که برا  ی دیقلب جد

مد  قیعم ه   تی ر یرا  با  تپ  جانی کند،  به  و   دنیشروع  کرد 

   .داد انجام ی شتریبدن را با سرعت ب ی به اعضا یرسانخون



~ 1986 ~ 
 

با خشم از دور گردن پوالد جدا شد و به شلوارش چنگ    دستانش 

  .انداخت

 ...شهیکن...محکم تر از هم همی پس محکم تنب _

رو  لبخند ها  ی از  قدرتش در    ی لب  تمام  واقع  در  زد.  پر  پوالد 

لبخند   ی اش را برا  ی از انرژ   ی ذره ا  یجمع شد. حت  شیدست ها

  .زدن کنار نگذاشت

  ده یکش  رونیب   ش یرنگ ماهور با سرعت از پاها  ی نارنج  ریز  لباس

  .شد

بلند   ی و ترس به پاها جانیدستانش تاج تخت را گرفت و با ه با

  .خودش نگاه کرد ی شده 

گل انداخته  ی لپ ها  دنیبه باسنش زد و با د یآرام یلیس پوالد

  .دیاش، خند

  .تماما لذت باشه ستیکه قرار ن هیتنب هیماهور،  ههی تنب نیا_

  .زود تر انجامش بده هیبه درک، هر کوفت_

 !؟ینکن  فمونیکث اد؟ی نم  تییدستشو_

 :دیبه سمتش انداخت و غر یحرص لگد محکم با



~ 1987 ~ 
 

 .تازه رفتمم_

جا گرفت. قبل از وارد شدن،   ش یپاها  انیم   یو به آرام  دیخند

از انگشتانش    ی کیور کرد.  گردن ماه  دنیشروع به خوردن و مک

م  ی دور حفره    یبا حالت خاص  ماهور حرکت  تا    ی باسن  نمود 

   .انقباضش را کم کند

تا صدا  آنقدر .  دیاز سر لذت ماهور را شن  ی ناله ها  ی صبر کرد 

بدن ماهور  ریاز آماده بودنش مطمئن شد، دستانش را از ز یوقت

وع به حرکت  شر   یرد کرد و خودش را به او چسباند. آلتش به آرام

  .کرد

شد، چشمانش    دهیماهور کش  ی   نهیس   ی قفسه    یزبانش رو  یوقت

  .کمر پوالد مشت شد ی بسته و دستانش رو

 ...پوالاد_

بود. با شدت خودش را به    یشدنش کاف  وانهید  یکلمه برا  نیهم

  .دی درون ماهور کوب

  ی لذت و درد گنجشکش، او را مجنون م  ی بلند شده از رو  ی صدا

  .کرد



~ 1988 ~ 
 

دونم    یبه بعد م  نیکنم...از ا  یچند ماهه دارم خودمو کنترل م _

  .کنم کارتیچ

ا  درست لحظه  شن  ی در  منتظر  و   ی آوا  دنیکه  دار  بغض 

صدا بود،  سوپرا  ی دردمندش  را  پوالد  و  شد  بلند  اش    ز ی خنده 

  .کرد

   .ا...اصالا هم د...درد ن...نداشت _

  جدا؟_

 ...آرهه_

  .دیهم خند پوالد

شا  وانهید ددیبودند؟  اگر  چه   نیر یش  نقدریا  یوانگی...اصال  بود، 

  وجود داشت؟ ایبهتر از آن در دن ی زیچ

  .اشان در سکوت نگذشت. پر از بحث و کلکل بود ی باز عشق

... پوالد در اوج شهوت بود؛ اما  دیخند  یدرد داشت؛ اما م  ماهور

  .کرد یلبخند زدن را فراموش نم

ن   نیا تنها  آرام   ازیرابطه،  را هم  بلکه روحشان  نبود؛  جسمشان 

  .کرده بود



~ 1989 ~ 
 

بعد از   ی اما حت  شتر؛ یهم ب  دیشا   د،یساعت طول کش  کی  دیشا

  .آرام شدنشان هم به صحبت کردن ادامه دادند

در باز    ی چه زمان  دندیغرق در حرف زدن بودند که نفهم  آنقدر

  .گفت، وارد اتاق شد یم ی زیکه چ یدر حال ار،یشد و مه 

بندم، اصال    یعصره، خواب کجا بوده؟ من شرط م ۶بابا ساعت  _

 ...خونه نبا 

ماهور در آغوش پوالد، خشکش زد و   ی جسم برهنه    دنیبا د  و

  .عقب رفت  یبهت زده کم

 ...ی وا_

, [19.07.21 15:11] 

 ۷۷۱_پارت#

  .د یباال کش  یخودشان کم  ی به او انداخت و پتو را رو  ینگاه  پوالد

 .تو اتاق مردم ی ومدی ینم ی نجوریهم ،ی اگه گاو نبود_

  .زد ی شخندین یتالف ی آمد و برا رونیبهت ب  از

  شلوغه، نه؟  یلیسرتون خ_

  .بهت بگم کثافت پررو امیتا ب  رونیبرو ب_



~ 1990 ~ 
 

.  دیآن ها نفهم  ی از مکالمه    ی زی آنقدر شوکه شده بود که چ  ماهور

پرتاب شد، به    ار یپول پوالد به سمت صورت مه  فیک   یتنها وقت 

نگاه   شد،یداده و از اتاق خارج م یخودش آمد و به او که جا خال

  .کرد

  !خوش بگذره_

بد   پوالد با د  ی فحش  بعد  و  مانده    دنیداد  باز  ماهور    ی دهان 

  .خنده اش گرفت

 تو؟ یسالم ؟یه_

 ...دمونید_

  .دمونیخب به چپم که د_

 .تخت بود نگاه کرد  ی بهت به پوالد که در حال برخاستن از رو  با

  !آخه؟  یادب ی چقدر ب_

  ی فهم  یاون داداش خرت، م  ری ز  دمیلگد کش  هیاآلن که رفتم  _

 .میرس  یبه خواب نم  گهیکه د  رون یب  ای . تو هم بلند شو بهیادب چ

  .و برخاست د یهم خند ماهور

  .تو مود سگ شدن یاگه خدا بخواد رفت_



~ 1991 ~ 
 

  .اشاره کرد شانیبه ماهور نگاه کرد و به کمد لباس ها  یشاک

  .د یخر میکلکل کردن لباس بپوش تا بر ی به جا_

 :بعد به سمت در اتاق رفت و ادامه داد و

 .بدم تا آدم شه  اریبه مه یگوشمال هیمنم برم _

 .ام یباشه، اآلن م_

, [19.07.21 15:11] 

 ۷۷۲_پارت#

 ی قبل از آمدن او به خانه    اری رفت؛ اما مه   رونیاز اتاق ب  پوالد

  .خودشان رفته بود

هم آن   اریدرست کرده بود و مه   کیعصرانه اشان ک  ی برا ماهرخ

  .آورده بود نجایها را به ا کیک

وسط خانه گذاشته و با سرعت فرار کرده   زیم  یها را رو  کیک

  .بود

  ی شکالت  کیتکه از آن ک  کی  شخندیمبل نشست و با ن   ی رو  پوالد

  .را در دهانش گذاشت

 .گرفت یآورد و حالش را م یم  ریاو را تنها گ باالخره



~ 1992 ~ 
 

 .بود  ی دیجالب و جد  ی خانواده، تجربه    ی رفتن با همه    مسافرت

که در آن   یآمده بودند. ماه  رازیماه به ش  بهشتیهم در ارد  باز

 .بر تن کرده بودند  دی تمام درخت ها رخت سف

برد و خطاب    رونیدستش را از پنجره ب   یمیبا لبخند مال  ماهور

 :به پوالد گفت 

که   شهی. باورت مرازیش  میاومد  بهشتیقبل هم تو ارد  ی دفعه  _

  سال گذشته؟ کی

که پسرش   ی. همان شبحرف زدنش با ماهور افتاد  ادیبه    ماهرخ

  .از شکستن دل پوالد گفته بود

رو دوست داره...گفت    ی کیکه ماهور بهم گفت    میبود  هیتو حافظ_

 .اسمش پوالده

جلو به ماهرخ که پشت سرش نشسته بود، نگاه    ی   نهیاز آ   پوالد

  :کرد و گفت

 هیندارم.    نجایاز مسافرت ماهور به ا  یخوب  ی من که خاطره  _

وگرنه با پشت دست    اد؛یب  ادمیخواد    یکه دلم نمباال آورد    ی گند

  .زنم تو دهنش یم



~ 1993 ~ 
 

  .دیپوالد خند ی به شوخ ماهرخ

  ی چیگفت قولشو شکسته. بچم همش ناراحت بود. ه  ی م  ادمهی_

 .دیاز مسافرتمون نفهم

  .و مکالمه اشان را قطع کرد  دیبه گوششان رس  ی بوق بلند   ی صدا

 :گفت  ی بلند ی نگاه کرد و با صدا مانیا نیبا اخم به ماش پوالد

 ؟یچه مرگته روان _

, [19.07.21 15:15] 

 ۷۷۳_پارت#

 ش یمو ها ی چشمانش برداشت و رو ی اش را از رو ی آفتاب نکیع

  .گذاشت

  .م ین یبهار نارنج بچ دیسیگن وا یرکسانا و هما م _

  آخه؟ کاریچ ی خوا  یبهار نارنج م_

چا_ با  اگر  گفته  بهشون  ماهرخ  طعم    ییخاله  کنن خوش  دم 

  .مین یبچ سای گن وا یدادن م  ریگ  نامیا شه،یم

و کنارشان قرار   دیهم به آن ها رس  لیآرش، مهراب و سه  نی ماش

  .گرفت



~ 1994 ~ 
 

 :چرخاند و گفت  شهیسرش را به سمت ش مهراب

  شده؟ ی زیچ د؟ی ر یچرا آروم م_

 :با حرص سرعتش را کمتر کرد و گفت پوالد

  م؟ین ی خواد. اشکال نداره بچ ی بهار نارنج م یروان نیا_

مهراب هم به دو طرف   ی کرد و لب ها دنیشروع به خند ماهرخ

 .شد  دهیصورتش کش

اما درخت نارنج تو   م؛یکن   یداد، فرار م  ریگ  ی شهردار  تشینها_

   .دی نی بچ دیتون  یباغ ماهرخ هست. اونجا هم م

 :کرد و گفت ی مردانه ا ی مهراب خنده  ی از لحن بامزه  الدپو

 .میفرار کن  م یتا مجبور نش مین یچ یپس از همونجا م_

پا  و رو  شیبعد  ا  ی را  خانه  به  تر  زود  تا  گاز فشرد  که   ی پدال 

 .داشت و آدرسش را داده بود، برسند  نجایمهراب در ا

نگاه  یوقت پوالد  بزرگ و صم  یوارد خانه شدند،    ی م یبه جمع 

  .اشان انداخت. همه در حال تکاپو و جنب و جوش بودند

پدر و مادرش را حس   یخال  ی اش، جا  یبار در زندگ  نیاول  ی برا

خواست    یکند، نه! فقط دلش م  ییکه احساس تنها  نیکرد. نه ا



~ 1995 ~ 
 

جربه را ت  یحس خوشبخت  نیآن ها هم حضور داشته باشند تا ا

  .کنند 

  .موقع ماهرخ نامش را صدا کرد همان

  پوالد؟_

  جانم؟_

خسته   ،یشربت بخور پسرم. چند ساعت پشت فرمون نشست  ایب_

  .ی ا

مهراب هم بلند شد که در حال اعتراض کردن به ماهرخ    ی صدا

  .بود

  .که شربت بهمون بده  هیکردم...ک یواال منم رانندگ _

  .اره یزنت برات م_

 اد یکه پوالد به    ی. ماهرخ درست وقتد یمحکم تر کوبپوالد    قلب

رفع    ی خانواده اش افتاده بود، نامش را صدا زده و با محبت برا

  .پسرش اقدام کرده بود یخستگ



~ 1996 ~ 
 

از دست   وانیزد و به سمتش رفت. بعد از گرفتن ل  یکج  لبخند

زده اش را اجابت کرد و با تمام   جانیقلب ه  ی ماهرخ، خواسته  

  .دی را بوس وجود پشت دستش

مرد    دیاند. شا  دهیصحنه را د  نیا  یمهم نبود که چه کسان  شیبرا

که دوستشان داشت،    یبود؛ اما از محبت کردن به کسان  ی مغرور

  .نداشت  ییابا

 .کرده بود  رییتغ اریبا ماهور، بس ییبعد از آشنا پوالد

, [20.07.21 11:39] 
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. بوته دیدرخش  یالماس م  کیهمچون    شهیتر از هم  بایارم ز  باغ

فضا  ی ها تمام  شکوفه  پر  و  سرسبز  درختان  گل،   ی رنگارنگ 

  .اطراف را پوشانده بود

ماه  یحوض  مقابل  از  پر  بود،   ی ها  یگل   یکه  کوچک  و  بزرگ 

 .ستادندیا

به اطراف    کانین با چشمان درشت شده  بود و  در آغوش پوالد 

  .کرد  ینگاه م



~ 1997 ~ 
 

ماه  ورماه بس  ی ها  یبه  که  م   اریرنگارنگ  نظر  به  حال    ی سر 

م   دند،یرس کس  ینگاه  که حضور  نزد  یکرد  در  خودش    یکیرا 

  .حس کرد

 کیبه ماهور نزد  دیبه آوا که با ترد  ی و لبخند  دیپشت چرخ  به

  .شد، زد یم

  ؟یرو دوست دار نجایا_

که کنارش    ی از همان روز  قایبه ماهور داشت. دق   یخاص  حس

گذشته   از  و  آ  ی نشسته  و  برا  ی   ندهیدردناک  آوا    ی روشنش 

  .الگو شده بود کیبه  لی کرده بود، در ذهن او تبد فی تعر

 ؟ی بر ی خوا یم_

 :و پاسخ داد دیرنگش کش ییخرما ی به مو ها یدست

  .ستمی ماه ن  کیفقط _

  روزه مگه نه؟ یماه س کی_

  .روزه یآره، س_

 .شد و سکوت کرد  هریها خ یبه حرکت ماه آوا



~ 1998 ~ 
 

ها   دای و ش  قیشقا  ی ها  غیج  ی صدا از عکس    ت ی فی ک  ی ب  ی که 

اما تمام    د؛یچی پ   یماهور م  ی بودند، در گوش ها   ی شاک  اریسام

  .آوا بود ی گرفته  ی حواسش به چهره 

 ؟ی ایباهام ب ی خوا یم_

 .خوام ینه نم_

 ...آوا شهیدلم برات تنگ م_

 :باال آمد و زمزمه کرد یبه آرام سرش

  .ایزود ب_

  .اش نشاند  یشانیپ ی رو  یآرام ی شد و بوسه   خم

 .امیزود م_

, [20.07.21 11:39] 
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م  زمان سرعت  آنقدر    ی به  اشان  روزه  چند  مسافرت  گذشت. 

 .زمان نشسته بودند نی شد که انگار در ماش یم  ی سپر نیریش

ها   به فرهنگ  یدنید  ی تمام مکان  از    یسر زدند. حت  رازیش  یو 

  .اطراف شهر هم نگذشتند ی ها حگاهیتفر



~ 1999 ~ 
 

شد و   ینم  دهی اشان د  یمیدر جمع صم  ی ا  یمنف   ی انرژ  چیه

  .شدیم شانیبایموضوع باعث حال خوب و حس ز نیهم

  .بازگشت به تهران هم در کنار هم بودند ریدر مس یحت

رس  بعد کردن   دنیاز  جمع  به  شروع  پوالد  و  ماهور  تهران،  به 

  .کردند لشانیوسا

بود. تصور دور شدن ماهور و پوالد   ریدلگ  یاز رفتنشان کم  ماهرخ

  .از خودشان، اعصابش را خورد کرده بود

اش با    یکم حرف شده بود؛ اما آسا تمام حواسش به دوست  ار یمه

  .آوا بود

ا  آوا تمام  ماهور چسب  نیدر  به  روز  کنارش   دهیچند  تا در  بود 

 .او تنگ خواهد شد ی باشد. کامال مشخص بود که دلش برا

کرده بود. او که به جز   ی سوزناک ی   هیو گر  اوردهیطاقت ن   رکسانا

رفتن نداشت؛ پس در نبودن   ی را برا   ییماهور و پوالد جا  ی خانه  

 گذراند؟  یاوقات فراغتش را چگونه م دیآن ها با

  .جو قرار گرفته و بغض کرده بود ریهم تحت تأث ماهور



~ 2000 ~ 
 

نشد؛ چرا    مانیآن ها، از رفتن پش  ی ها   ی قرار  یبا وجود ب  پوالد

دانست بعد از اعدام شدن احسان خانواده اش آن ها را   یکه م

پس دور کردن    ند؛یآ  یراغشان ممقصر خواهند دانست و به س

 .اولش بود تیماهور اولو

قول بزرگ به خودش و ماهور   ک ینبود. او   نیا  لش یتنها دل  البته

 .بود ده یداده بود که اکنون زمان عمل کردن به آن رس

, [22.07.21 21:46] 
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  ش یکرد. دستانش با قدرت و حرص درون مو ها  یدرد م  سرش

 .مشت شده بودند 

مقابلش    واریو فرسوده اش نشسته بود و به د  یتخت آهن  ی رو

  .کرد  ینگاه م

عوض کردنش تالش کردند؛   ی را داده بودند. ماه ها برا  حکمش

  .بود دانیم روزیپوالد پ تیاما در نها

با پدر و مادرش، آنقدر ماتم زده و شوکه بود   دارشید نیآخر  در

و نه اشک ها و نفس تنگ مادرش را.   دیکه نه بغض پدرش را د 



~ 2001 ~ 
 

هما را  ی . آدرس خانه رفته اند  رانیگفتند پوالد و ماهور از ا یم

  .نجات را بسته اند  ی هم به آن ها نداده اند و در واقع تمام راه ها

روز  یبیعج  ی باز  سرنوشت م   ی داشت.  و   دیخند  یاحسان 

را چنگ    شیمو ها  ییطال  ی تار ها  یرحم  یانگشتان ماهور با ب

انگشتان احسان    ی جرم به عهده    نیکند و اکنون ا  یزد و م  یم

  .بود

و پر درد شده    نیاحسان سنگ   ی ماهور با حرف ها  ی   نهیس  ی روز

  .زد یبود و اکنون قلب احسان محکم و تند م

  .شد  یتر م ک ی و نزد کینزد قه یمرگ با گذشت هر دق  ی وال یه

اآلن طناب    نی همگردنش گذاشت. انگار از    ی راستش را رو  دست

  .دار را دور گردنش انداخته بودند

خفگ  ناخودآگاه حس  با  و  فشرد  گردنش  به  را    ی انگشتانش 

   .شد  رهیدهانش را باز کرد و به سقف خ فش یخف

عم  ی مرد  ریپ اخم  بود،  ماجرا  شاهد  دور  از  به   یقی که  و  کرد 

  .سمتش رفت 



~ 2002 ~ 
 

شدن مرد،    کینزد  ی را به سمت باال گرفته بود و متوجه    سرش

  .شد ینم

و قدرتمندش دور مچ احسان حلقه شد و دستش را    ریپ   دستان

  .از گردنش دور کرد

 جوون؟  ی کن  یم کاریچ_

  .به گردش در آمد رمردیصورت پ  ی بغض دارش رو چشمان

  .خوان اعدامم کنن یم_

 .دونم  یم_

, [22.07.21 21:46] 
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  .خوام اون حرومزاده عامل مرگم باشه  ی. نمرمیکاش خودم بم_

  .با تأسف به صورت احسان نگاه کرد رمردیپ

که دنبال   نینه ا ،ی دی رس نجایکه به ا ی کرد کاریچ ی نیبب   دیبا_

  .یو خشم باش  نهیک

ا_ بودم. اگر اون    هیقض   نیمن  شر درست    یعوض رو حل کرده 

  .افتاده یچه اتفاق  دیفهم یکس نم  چیکرد، ه ینم



~ 2003 ~ 
 

 :زد و گفت ی پوزخند رمردیپ

  نه؟ ،یستی ن  مونیپس پش_

دانست جرمش چه بوده که در   یبه مرد مقابلش که نم  یشاک

  .شده است، نگاه کرد ریزندان اس

ا_ بزرگ نبود که حکمش اعدام باشه. مگه آدم   نقدریجرم من 

  کشته بودم؟

کرد_ کرد  هی...به  ی تجاوز  تجاوز  برای بچه  اعدام  کمه،   ی .  تو 

  !فهیح

 ختهیمرد هم روانش را به هم ر  ی بود. حرف ها  دهیو ترس  یعصب

با جنون به سمتش   برد و دستانش را دور گردنش   ورشیبود. 

  .حلقه کرد

  ...رگمشوو...دست از سرم بردار_

د  ی ها  یزندان با  بندش  اس  دنیهم  دستان   ریسهراب  در  شده 

  .دند یاحسان به سمتش رفتند و او را عقب کش 

  نجا ی...مجبورم نکن قبل از اعدامت همیالش  نمیبکش کنار بب _

 .زمیخونتو بر



~ 2004 ~ 
 

  .خشم به قلچماق مقابلش نگاه کرد و عقب رفت با

 :و گفت دیکش  یقینفس عم  سهراب

  نجام؟یچرا ا یدون یم_

شانه   ی که او را نجات داده بود، دستش را رو   یکلیدرشت ه  مرد

 :سهراب گذاشت و با تأسف گفت ی 

سهراب...ا  ی ادآور ی_ عمو  چ   نی نکن  سگ  غ  یتخم  و   رتیاز 

   فهمه؟ ی م یمردونگ

خ  یتوجه  سهراب و  نداد  نشان  او  کنجکاو   رهیبه  چشمان  در 

 :احسان ادامه داد

دخترم تجاوز کرد. با پول خودشو پدر و مادر مثل تو به    یب  هی_

نبودم که راحتش بذارم. خودم   ی نجات داد و آزاد شد؛ اما من آدم

  .جونشو گرفتم 

 :را جلو آورد و ادامه داد دستانش 

هم_ پش  نیبا  کردم.  اش  خفه  ن  مونیدستام  چون   ستم؛یهم 

نظر   یزندگ هنوزه تحت  هنوز هم که  بود.  داغون شده  دخترم 

  .دکتره



~ 2005 ~ 
 

  .به عقب برداشت یزد و قدم یتلخ شخندین

  !سخت  یلی...خی ریسخت بم دوارمیام_

جا  مرد سر  بر  مجسمه  همچون  احسان  و  ماند.    یباق  شی رفت 

 یو تنش را م  دیچیپ  یم  شیمرد همچنان در گوش ها   ی صدا

  .لرزاند

 ....سخت.. ی ریسخت بم_

, [24.07.21 15:02] 
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که در آلمان سهامدارش است رفته   یدانست پوالد به شرکت  یم

دستان کوچک و خوشبو  نیگردد؛ پس ا یباز نم ی زود  نیو به ا

  .بود  کانیشد متعلق به ن یم  دهی به گونه اش کوب  یدر پ یکه پ

  .غرق شد کانیچشمان ن یا یرا که باز کرد در در چشمانش

  بخوابم، نه؟ ی ذار ینم_

تا او را   یرا رو  سرخ و آبدارش  ی ها  لب صورت ماهور گذاشت 

کرده   ی اریببوسد؛ اما در واقع فقط گونه اش را با آب دهانش آب

  .بود



~ 2006 ~ 
 

 ...بَبَ_

ب  یکینزد  تا برا  داریصبح  بود که پوالد صبح    بی عج  شیبودند. 

با    شیآمد که لب ها  یزود به شرکت رفته است. آنقدر خوابش م

  .شدند ده یبه دو طرف کش یبدبخت 

  روسک؟گشنته ع_

تا پلک ها  کانین   انگشتان  شیبه سمت چشمانش حرکت کرد 

  .بسته نشوند و باز بمانند 

 ...ماهو_

مدت خودش   نی. در ادیکلمه، خواب از سرش پر  نیا  دنیشن   با

ب بود که  بابا    ی کلمه    نی را مجبور کرده  و  برا  یکیمامان    یرا 

به مادر بودن    یخودش انتخاب کند و در آخر هم خودش را راض

بود،    کانیکرده بود؛ اما حاال چه؟ آن ما که ورد زبان ن  کانین  ی برا

  .دیرس  یبه اسم ماهور م لکهشد؛ ب  یمامان ختم نم ی به کلمه 

 :و زمزمه کرد دیبهت خند با

  ماهور؟ یگفت_

  .ر کردو حرفش را تکرا  دیماهور خند ی از خنده   کانین



~ 2007 ~ 
 

   ...ماهووو_

خودش برداشت و به سمت لب    ی مو ها  یرا از رو  کانین  دست

  .دیبرد و بوس  شیها

ا _ ا  یسرتق  نقدریچرا  مامان،    نیتو؟  بگو  تو گوشت گفتم  همه 

  ماهور؟  یبازم گفت

گذشت و شاهد    یبه خانه م   دنشیاز رس  قهیکه چند دق  پوالد

  :بود، گفت شانیتمام حرف ها

 شده، مگه نه؟  ی نجوریا  ی نبود یراض ادیچون خودتم ز دیشا_

, [24.07.21 15:02] 
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  .نشسته بود، بغض کرد شیلب ها ی که رو ی با لبخند  همزمان

 ...دونم ینم_

  .دی و بعد ماهور را بوس  کانیسمتشان رفت و ابتدا ن به

   ؟یش یاگه بچه ات ماهور صدات کنه، ناراحت نم_

شد. ماهور نه تنها از لحاظ   یمعلوم است که ناراحت نم  ناراحت؟

مرد بودن کامل    ایتوانست زن بودن    ی هم نم  یبلکه روح  ،یجسم



~ 2008 ~ 
 

  ش یها  ازیرا قبول کند و در واقع خودش را با تمام رفتار ها و ن

اش، تمام آرزو    یزندگو انگار با وارد شدن پوالد به    خواست   یم

 .برآورده شده بود شیها

  .شم یناراحت نم_

ماهور، دستش را دور گردنش    ی اشک روان شده    دنیبا د  کانین

  .شانه اش گذاشت ی انداخت و سرش را رو

 ...ماهوو_

  جون ماهور؟_

  .در پاسخ ماهور نگفت و خودش را به او فشرد ی زیچ

  :کش زد و با خنده گفتبه باسن باد کرده با پوش  ی ضربه ا  پوالد

  .رونیب میبر  دیبلند ش  ،ی لوس باز ی به جا_

 .به پوالد نگاه کرد ی و با کنجکاو دیاش را باال کش ینی ب ماهور

  خونه؟ ی زود اومد نقدریاصال چرا ا م؟یکجا بر_

  .زد ی شخندیرا باال انداخت و ن  شیابرو  ی تا کی



~ 2009 ~ 
 

  یکی  گهی. حاال ددمیشرکته رو خر  نیاز سهام ا  گهیچند درصد د_

   .امیسهامداراش به حساب م نیاز بزرگ تر

سه _ مگه  خارج  لیواقعا؟  چون  فروشن    ی نم  م یهست   ینگفت 

  بهمون؟

کنم    ی رو آماده م  کان یعقل داره آخه؟ بلند شو تا من ن  لیسه _

  .ییجا هی میبر دی لباساتو بپوش؛ با

  کجا خب؟_

  !بلند شو تا نزدمت، زود بااش_

 ی را عوض کرد. مو ها  کانین  ی هم برخاست و لباس ها  خودش

 .دیکم پشتش را هم شانه کش

, [24.07.21 15:02] 
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از   بعد بعد  و  از خانه خارج شدند  هم  با  ماهور،  آماده شدن  از 

در   صبحانه  جا  کیخوردن  سمت  به  نم  ییکافه،  ماهور    ی که 

  .دانست کجاست، رفتند 



~ 2010 ~ 
 

ماه اجاره کرده بود،    کی  نیا  ی که برا  ینی از داشبرد ماش  پوالد

توجه به چشمان درشت شده    یرا برداشت و ب   شانیشناسنامه ها

  .رفت ی ک یرنگ و ش دیمان سف ماهور به سمت ساخت ی 

ها   ماهور نم  ی ادیز  ی حدس  باورش  اما  درست    یداشت؛  شد 

که نامشان را صدا زدند   نیمنتظر ماندند تا ا  قهیباشند. چند دق 

  .شدند یو وارد اتاق

  ی م  یپ  شیها  ه یبه درست بودن فرض  شتریب  قه،ی گذشت هر دق  با

  .د یتپ یبرد و قلبش تند تر م

ازدواج کرده بودند؛ اما انگار پوالد قرار نبود ها قبال با قلبشان    آن

  .از ثبت کردن ازدواجشان بگذرد

پوالد    ی از حرف ها  ی زیشده بود که چ  نی آنقدر سنگ  شیها  گوش

  .د یشن ینشسته بود، نم زیم کیکه پشت  ی و مرد

کرد؛    یزد و اطراف را نگاه م   یدر آغوش پوالد دست و پا م   کانین

  .ماهور شل شده بود ی اما پا ها

سست جلو رفت و به چشمان   ی نامش را صدا زدند با قدم ها   یوقت

  .شرور پوالد نگاه کرد



~ 2011 ~ 
 

  چه خبره؟_

 :و با خنده گفت د یلبش کش ی به گوشه   یدست

  .امضا کن تا بهت بگم_

  .اش گرفته بود هیگر یشدت خوش حال از

  ن؟یزم  ی رو ی زد یزانو م دیاآلن نبا_

امضاش   دیبا  یخواست ازدواج بدم؟ تو اجبارخوام در  یمگه م_

  .ی کن

  .چشمش را پاک کرد و خودکار را برداشت ی  گوشه

  !یوحش شعوریب_

 ....شوووی...بابا بشوویب_

 :دینگاه کرد و غر کانی با اخم به ن پوالد

  .تخم سگ فحش نده نیا  ی هزار بار گفتم جلو_

 ...تخ..سَ_

  .و برگه را امضا کرد دیبلند خند ی با صدا ماهور

  .که بهتر بود شعوریحداقل ب ،ی خودت بدتر نیبب _



~ 2012 ~ 
 

را در آغوشش    کانیماهور، ن  ی از خودش و خنده    یشاک  پوالد

  .انداخت و خودش هم خودکار را برداشت و برگه را امضا کرد

 .کنه ریکره خر به خ نیخدا عاقبت منو با ا_

, [24.07.21 15:03] 

 ۷۸۱_پارت#

لبخند    آنقدر بودند که  در کل کل و بحث خودشان غرق شده 

آم  ند  زیمحبت  را  مقابلشان  سند    دندیمرد  گرفتن  از  بعد  و 

  .ازدواجشان و تشکر از مرد، از آن جا رفتند

  .پارک هم رفتند  یخوردند و حت  یها قدم زدند...بستن  ابانیخ  در

مراقب    کانین به  را  او  و  گذاشتند  کودکان  توپ  استخر  در  را 

 .شوند ییکه آن جا بود سپردند تا بتوانند سوار ترن هوا ی دختر

باز  حاال  تمام  را سوار  او  بود،  قلب گنجشکش سالم    ی ها  ی که 

فشارش از شدت ترس افتاد با    یپارک کرد و وقت  ز یانگ  جانیه

  .حالش را جا آورد وهیآب م وانیل کی

  .کردند  یداشتند که انگار در آسمان ها پرواز م  یحال خوب   آنقدر



~ 2013 ~ 
 

  ین یزم   بیو س  تزای رستوران معروف رفتند و پ  کیشام به    ی برا

  .سرخ کرده سفارس دادند

و پوالد هم   دیرفت تا دستانش را بشو  یبهداشت  سیبه سرو  ماهور

  یدیکودک نشاند تا با عروسک جد  یصندل  کی  ی را رو  کانین

  .کند ی ازبود، ب دهیکه خر

رفتن ماهور دوخته بود تا بازگردد؛ اما همان   ریرا به مس  چشمانش

 .موقع تلفنش زنگ خورد

  .دارد یدانست خبر مهم  یبود و م  لیسه

  الو؟_

  شما؟ دیسالم، چطور_

  همه خوبن؟ ؟یشما چ م، یخوب_

  .م یما هم خوب_

  خب؟_

 :گفت  تیلحظه سکوت کرد و بعد در نها چند



~ 2014 ~ 
 

امروز  _ اومد    ی اعدامش کردن. عمه  تموم شد،  بار  ماهور چند 

همونطور  اما  خانم؛  ماهرخ  گفت  ی سراغ  گذاشت   یکه    م ینگهبان 

  .کنه تیدر تا نتونه اذ ی جلو

انسان خوش حال کننده    کیحال شد؟ نه...مسلما مرگ    خوش

  .نبود؛ اما به نظرش حقش بود

  .د یخوبه، بازم مراقب باش_

  !ی شرکت آلمان شد یسهامدار اصل دمیشن _

  .داد هیاش تک ی زد و به صندل ی شخندین

  مصرفم؟ یب مانیمگه مثل تو و ا _

بابا، مرت_ هم زنگ زد. گفت    ی عل  یخودپسند. راست  ی   که یبرو 

م که  مرده  اون  هم    یعمل  بهش  بدن  رو  ماهور  قلب  خواستن 

  .کنن  دایگشتن تا تونستن قلب براش پ  نقدریرفته. ا  شیخوب پ

  د یاز زنده ماندن ماهور نا ام   یعا خوش حال شد. وقت بار واق  نیا

قرار دارد و    وندیگفتند که در نوبت عمل پ  ی شده بودند، از مرد

بود و    دهیپرس  ی. چند بار حالش را از علستیحالش هم مساعد ن

  .کرد  یم  یشد، احساس راحت  یاکنون که از سالمتش مطمئن م



~ 2015 ~ 
 

 .ی دش تیاذ یلیچند ماه خ نی...تو الیممنونم سه _

  .بود؛ اما باالخره تموم شد یسخت و طوالن _

  .آره، تموم شد_

  !همه دلتنگن د؟یگرد ی بر م  یشما ک_

  .میایم گهید ی دو سه هفته _

  .خب پس خوش بگذره _

  .ممنونم زیهمه چ ی ممنونم ازت، برا_

آمدن    شیو به پتلفن را قطع کرد    لیبا سه  یاز خداحافظ  بعد

  .شد  رهیماهور خ

  .خندان و چشمانش درخشان بودند شیها لب

نش  ریمس  چه و  فراز  پ  یبیپر  از    مودهی را  درد...پر  از  پر  بودند. 

 ...ی بغض...پر از خنده...پر از شاد

ها  یزندگ دره  در  بود  ممکن  هم  باز  داشت.  ادامه  هم   یباز 

  یاما مطمئن بود که بعد از آن حتما در قله ها  وفتند؛یمشکالت ب

  .ستندیا یهم م  یخوشبخت



~ 2016 ~ 
 

غمش   ای  ی شاد  ی گاه کفه    چی ترازو بود که ه  کیهمچون    ایدن

  .شد ینم ی گریتر از د نیسنگ 

د  ممکن کفه    دی بود در  ها  بدبخت   ی انسان  و  تر    نیسنگ   یغم 

  .طور نبود نیا قتی باشد؛ اما در حق

  .ست یمسلما آسان ،ی از هر سخت بعد

ست و بعد از هر بغض، مسلما خنده   ی از هر غم، مسلما شاد  بعد

  .است

  .به ماهور زد و او هم پاسخش را داد ی لبخند

خانواده اش    ی لحظه ها را برا   نیتا توانست ا   دی آنقدر جنگ  پوالد

  دهیچیکه در بدنش پ   ی ا  یو خنک  ی حس سبک  نیبسازد؛ پس ا

  !بود، حقش بود

 

 .انیپا

 (قلم اولین) 𝐌𝐚𝐲𝐚 قلمِ به

 


