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 یباسمه تعال

 

 از جلوتر سفید یاھ لبا با نهواپر.گرفته زیبا به را دمگشا و سپید ناھپیر دبا
 نمی. کنم می دراز رفشط به را ستمد. کند می وازپر دارد ش،سرخو ،من
 نهواپر.قصندر می پریشانم یاھمو و وزد می دبا. سدر نمی بھش ستمد. دشو

 شیب تپه. دهفتاا رهشما به نفسم. باالتر و باال. رود می باالتر و ندز می لبا
 می هکشید بیآ نسماآ فرط به مھنگا. ارمند نجا خیلی من و دارد یتند
.  سطشو در نتابا یشیدرخو با اردند لکی یچھ و خشددر می نسماآ. دشو

 تپه یباال به را دمخو ستا کندنی نجا رھ با. ندز می لبا لبا نماھپیر پایین
 گل از پر شتید. کنم می هنگا مبر و دور به. فتما می نھ و نھ به. سانمر می

 می جا کمی را حالم گل یبو. کشم می عمیقی نفس. سفید و خسر یاھ
 جمو به. ختهاندا جمو نمیانشا دبا که ستا گل کند می رکا چشم تا. آورد

 یاھ نهدا و هشد گرمم. تنھایم. نیست کسی. نمز می لبخند گل و دبا زیبا
 به و ارمگذ می چشمانم یجلو ستد. نشسته مکمر هتیر و پیشانی روی قعر

 ندز می لبخند من به دارد که بینم می بابا از ای هچھر. دوزم می چشم نسماآ
 نسماآ به رو و ارمگذ می انمدھ رکنا را ایمھ ستد. دشو می محو آن یک در و

 نمز می دفریا

 

 بابا. بابا
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 ن،مزماھ را، نبابایشا نددار خترد اھصد رنگاا و پیچد می شتد در یماصد
 نندز می اصد

 

 بابا. بابا 

 

 .جامینا من 

 

 با. ایشھ لب روی مالیم لبخند نماھ با. دهیستاا رمکنا ستدر. دمگر برمی
 مثل را تشرصو. ستا رگبز نمچناھ شکمش. نمھربا یاھ چشم نماھ
 زده شانه باال فرط به را اش جوگندمی یاھمو و دهکر حصالا میشهھ
 بابا: گویم می گونهانجو.

 

 دشو نمی کپا شلبخند. دگیر می تپلش و پرمو نستاد نمیا را ستمد

 

 گوید می و آورد می ایمھ ستد به ریفشا. ستا فحر از پر شھنگا

 

 عقب و ترسم می. کشم می ونبیر ایشھ ستد نمیا از سرعت به را ستمد
 و بابی. ندا دهیستاا بابا فرط دو که بینم می را ام ندگیز یادھمر.  روم می

 می مھ روی را ایمھ لب. کنم می بغض. دگیر می لمد. ستندھ مھ را نماما
 مدھ می نتکا رفینط به را مسر. دشو می مچاله قلبم. رمفشا

 

 نه حاال. حاال نه
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 ام هشد سبک. سفید یاھ لبا با نهواپر نماھ مشو می نیزد مھ به چشم در
 از چرخم می دمخو دور و نمز می لبا. ندا دهیستاا زنوھ نھاآ لیو.  فتهر بابا.

 دبا حاال. چرخم می و چرخم می. دشو می ستدر دبا و نمز می لبا. بغض
 بلعد می دخو در را نھاآ دبادگر و چرخم می زنوھ من. رگبز دیبادگر هشد

 من. چرخیم می و یما دهفتاا گیر ام دهکر ستدر من که دیگربا در ما ی مهھ.
 . من دور به مهھ و ممرکز در

 

 نفسم. نمز می پلک ربا چند. ستا یکرتا قتاا. کنم می زبا را ایمھ پلک
 رفشا تخت به را نجمآر. دهکر خنهر خانه یجا مهھ تسکو و ستا سنگین

 ارمگذ می مسر روی ستد. رود می گیج مسر. نشینم می و مدھ می
 کنم می زبا که چشم.  دشو بھتر حالم تا مبند می لحظه چند را چشمھایم.

 دشخو.  نمز می لبخند منم. بینم می را بابا انخند هچھر ،خانه یھسیا نمیا
 . دارم ستشدو رچقد که نددا می

 

 خیس مبلوند و بلند یاھمو یشهر. ام دهکر قعر. هچسبید تنم به تشر تی
 و کشم می ونبیر یقه از را لباسم. ستا شخامو کولر. دارد دم خانه. هشد

 قبر کلید. روم می راه لمارکو لمارکو. مشو می بلند. ازمندا می تخت روی
 مگر مھ ونبیر ایوھ. کنم می زبا را هپنجر. پاشد می تاقما در رنو و نمز می را
 از یخبر.  همدآ بند نفسش مھ نسماآ رنگاا. نیست دبا از یخبر و ستا

 یاھیارو و ابخو با بابا ،اروزھ ینا جایش به لیو تنھایم زبا. نیست نماما
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 می. هشد خشک انمدھ. دارد نمی مبر لوھ قبل مثل یگرد. ردهخو هگر من
 مپیا فھماند می من به چرخهدو نگز ایصد که مشو رجخا قتاا از ماھخو

 .دارم برمی پاتختی رکنا از را گوشی. دارم

 

 می سر تخت روی مھنگا. ”کن چک یمیلتوا کنم می شاھخو. نجا لیلی“
 بینم می را نگمر قرمز پتا لپ...ماند می ثابت متحریر میز روی بعد و ردخو

 به. کنم می زبا را یمیلما صفحه. کنم می شنشرو. نشینم می صندلی روی.
 ایبر: ”نوشته باالیش که رد   و نگر بیآ مربع نماھ به. ام هخیر صفحه

 را“ عزیزترینم“ لب یرز. ترساند می امر ای کلمه دو رتعبا ینا.” عزیزترینم
 . کنم می ارتکر

 

 دیاز نشوز. کند می سنگینی. نشیند می لمد روی جمله ینا حساسیا ربا
 گمدرسر ینا از بیشتر ماھخو نمی...من یاروزھ ینا آرامنا قلب ایبر ستا

 مشو می حترانا شوند مگیردر ینکها از. آره.  آره. ام گرفته را تصمیمم. مشو
 چیز قلبم و گوید می چیز یک عقلم. ازدندا می حشتمو به مھ تنھایی لیو
 گویم می دمخو به. ردگذ می لحظه چند. ماھخو نمی و ماھخو می. یگرد

 ستا سمج. حرفھاست ینا از پیگیرتر ،شناسم می که را ؟اوچی شخرآ“:
 می ننداخو به وعشر. دشو می زبا یمابر صفحه و کنم می کلیک یشرو“.

 .ام دهکر جمع شکمم یتو صندلی روی که اییھپا با کنم

 

 .م،عزیز لیلی“ 
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 جمع را ام نهدامر شھامت و اتجر متما م،یدد را تو ربا رھ قتو چند ینا
 اربگذ. ستا سخت دمخو ایبر مھ ورشبا که فیاعترا.  کنم افعترا تا دمکر
 لبتها. یمآ می نظر به لگاگو و گیج اروزھ ینا. بگویم ایمھ ناگفته از یتابر

 می را تو من. ام هشد دل یک دمخو با من. نیست دقصا لمد رهبادر مسئله ینا
 قابل مھ دمخو ایبر که یچیز. ام هشد عاشقت من. جانم از عزیزتر. ماھخو

 کنی می فکر نما گذشته یاھ فحر به داری نآلا مینھ شاید. نیست ضمھ
 می حاال لیو. گفتم من که اییھچیز به. عشق رهبادر نایماھ فحر به.

 می. دور بریز را نشا مهھ مھ تو و مگیر می پس را نتمامشا بگویم ماھخو
 یگیر ازهندا. را ایمھ لفرمو. ای یختهر مھ به را من یاھ لهدمعا متما تو؟نیدا
 ،عشقم به ،تو به باید قیقاد نمدا نمی...من ایخد. بگویم ماھخو می. را ایمھ

 ایتھمو رتارتا نمیا من دل ،بگویم ماھخو می.جانم لیلی. لیلی. مبگوی چه
 یاھ نفس نمیا. ایتھ چشم نمیا. ات هکشید و الغر نستاد نمیا. تپد می

 

 لمد عزیز تو. توست فرط از رهشاا یک منتظر ،من رهبیچا قلب. سنگینت
 نمی وربا. ستا ختهاندا پا از امر ،لیلی ،تو دویجا.  ای دهکر نفسوا امر.

 نمز می را اھ فحر ینا دشو نمی ورمبا زنوھ مھ من. داری حق؟نه کنی
 به نیاخو می گرا یا نیاخو نمی را چشمانم فحر نچو ام نوشته را ینھاا.

 بی امر. کنی فکر ایمھ فحر به بخو ماھمیخو. آوری نمی دتخو روی
 . مانم می منتظر. ارنگذ ابجو
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 نامه ینا. سمشا به ،صفحه به ام هخیر زبا نادھ و هشد شتدر نچشما با
 را حساسیا با یاھ جلمه چنین او که دشو نمی ورمبا. ارمند وربا را عاشقانه

 لب نمھما ،نرمک منر ،لبخند. مبند می را پتا لپ. باشد نوشته من ایبر
 ایصد. رگاروز زیبا به مخند می. مخند می بلند ایصد با. دشو می ایمھ

 عشق از.ستا هشد نهایود. ندزالر می را تسکو پشت ام هخند غش غش
 رکا از عقلم یگرد منرده؟خو هگر مھ به چیز مهھ اچره؟مدآ ما سر بر چه.من

 روی را ام هکشید و الغر ننگشتا؟استا من یاھمو رتا رتا گیر لشد. دهفتاا
 دگیر می راه چشمانم گوشه از شکا که مخند می رنقدآ و ارمگذ می انمدھ

 را مسر و ارمگذ می تمرصو روی را ستمد.ستا من یاھمو رتا رتا گیر لشد.
 قرمز بلند ککر شفر روی پشت از صندلی با. مخند می و مبر می عقب به

 ایمھ ستد حالیکه در مشو می هخیر سقف به. یدآ می بند ام هخند. فتما می
 روی هشد پونز یاھ رتکا به فتدا می مھنگا. ندا دهفتاا رمکنا صلیب مثل

 تیرصو رکادخو با یشرو که نگر بیآ تیرکا روی. نایماھ عکس به. اریود
 فتر و نماند من ایبر ،شتمدا ستدو نچهآ رھ. “ام نوشته شتدر خطی و
 .”نبما من ایبر ،تویی گرا خرینآ میدا.

 

 و تسو نیشاابر ما و زد ینروژ به مهھ پیش را عاشقانه تجال ینا حسین
 دود از ای الهھ پشت در او که میدد منددابرگر را مسر قتیو و یمزد کف

 یبو نماتو نمی. نشیند می گلویم یتو بغض. ستا من هخیر رش،سیگا
 نبض روی نلپذیرشاد و سبک عطر. کنم کپا نمذھ روی از را نتماارطخا

 امر و دشو می هکنداپر ،چرخم می که فرط رھ به و هشد یختهر ام ندگیز
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 ایصد با. دگیر می ام گریه. دیاز خیلی. ترسم می. کند می دخو بی دخو از
 می صندلی روی و دگیر می راه چشمانم رکنا از شکا. کنم می گریه بلند

 می گریه قیقهد چند. میزر می شکا ام گذشته شیرین اترطخا ایبر. دیزر
 دارم برمی دنکر گریه از ستد ،تنگ نفسم و دشو می کیپ که ام بینی. کنم

 کشم می چشمانم روی را مساعد و کنم می کپا ستمد پشت با را ام بینی آب.

 دگر ینهآ ویبررو.  روم می ستشویید فرط به. مشو می بلند صندلی روی از.
.  دارد قبر چشمانم لیو. ام هشد الغرتر. کنم می هنگا دمخو به. یستما می
 را شسر که کبک نماھ ام هشد من لیو خشددر می چشمانم در عشق قبر
 می پشتم کم یاھمو نمیا ستید. زده نفھمی به را دشخو و دهکر فبر یرز

 رخنز نمیا. کنم می زبا را شوییرو یرز کابینت درب. مبلند یاھمو. کشم
 کی ربا خرینآ. کشم می ونبیر را بابا شیاتر یشر ماشین. دمگر می را ارھپنز
 کمهد. کنم می صلشو قبر به. یدآ نمی دمیاد؟کر دهستفاا ازش بابا که دبو

 دیا یگرد. نمز می لبخند. دشو می بلند وورش وور ایصد. نمز می را اش
 کسی چه دافر از. ستا شخو را لحظه مینھ. کنم ندگیز لحظه در ام گرفته

 یارھتا. کشم می باال فرط به و ارمگذ می گوشم رکنا را ماشین.  دارد؟ خبر
 ام هترقو انستخوا روی ستهد یک. کنم می تفو را لختم شانه روی دهفتاا

 میکاسر روی ایمھمو. نمشاازندا می کف روی و دارم می نبرشا. هچسبید
 .  . ستهد ستهد...فتندا می ستشویید سفید
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 کنم می یکدنز مھ به را زمبا جلو یمانتو یاھ لبه. ام دهیستاا برقی پله روی
 نمیا ریبھا مالیم نسیم. ارمگذ می پل سینه روی پا...دارد زسو کمی اوھ.

 ستدو شیطانک. دگیر می زیبا به را ام هشد ارھ یاھمو و پیچید می شالم
 فاصله شیدرخو. مگیر می باال را مسر. ستا ھرازظبعد رچھا ساعت. شتنیدا

 میشهھ. گویم می را دمیال جبر. ببین را نجاآ. اوه. اردند نسماآ کنج تا ای
 نداتو نمی مھ لزلهز را نیدمر الغر جبر ینا کمر که ستا من شگفتی باعث

 را او. چسباند می نسماآ به نهورامغر را گشربز کله لیو ستا شتز. بشکند
 معرفی لھها را دشخو. عجیب اریقر. کنم می فکر ارمقر به... دارم ستدو
 اشیو اشیو اش هچھر ته تا دمکر پیش و پس نمذھ نمیا را مھاآد رنقدآ. دکر

 مینھ. شنرو پوستی رگ،بز یلبخند با یخترد. بست نقش اش صفحه روی
 داھخو می خیر مرا ایبر دبو گفته. ردگذ می نمااریدد خرینآ از اھ لسا.

 یعنی ینا ددھ می قد من عقل که نجاآ تا.خیر میرا. ببیند امر
 ادرش،بر ،میریلا از. سدر می نظر به بعید؟میریلا. ؟کی ایبر.ریستگااخو

 آن. دارم دیا به را گندمی پوستی و هتیر چشمانی با بلند قد خیلی نه یپسر
 دیا به چی من از او. شتاند بیشتر لسا رچھا سه و بیست اھ موقع

 و زار روزم و لحا. نیدمشاد بابا ختم ،پیش لسا فتھ ر،با خرین؟آشتدا
 دهفتاداگو چشمانی. انستخوا و پوست...هخشکید یاھ لب. دبو ارنز
 .دکر می گریه آرام که یخترد.

 

 اش دهفتاا لچا نچشما و شتهاگذ پایش رکنا ییازوتر دیپیرمر ،پل سطو
 ه،شد ای هقھو رگاروز یسرما و گرما از تشرصو پوست.  ستا من به هخیر
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 ازوتر روی. ندرگاروز از ردی لبش و اھ چشم رکنا عمیق رشیا چند. مچر مثل
 ارزھ دو. ددھ می ننشا را دو و شصت دعد. کنم می عقربه به هنگا. روم می

 ارمگذ می دپیرمر هشد دراز ستد در و آورم میدر کیفم بغل یپز از نتوما
 چینوا و اچینھ“ کافه ،پل از تر پایین کوچه چند .  برسم ارمقر به تا روم می.
 ینا شاید؟کند ریستگااخو من از میریلا باید اچر. ستا نمااریدد محل“

 ”مدآ دمیا. ناآھ ؟گویند می چه او به. ستا نشارپد دپیشنھا ریستگااخو
 رجو ینا و نیمدا می یشنفکررو یاھ آدم را نمادخو ما لیو. “ بابی.

 نماھ در ستا ممکن...دارد فتا نما ایبر.کمی شیرسفا یاھ ریستگااخو
 از لسا فتھ رچطو پس. ستا لمحا.نه؟باشد هشد من لبستهد اارھیدد

 لنگه دو در روی به رو. مخند می یزر یزر فکر ینا ه؟ازنشد کالھ من دوری
 امر بیآ و زرد و قرمز مربعی یاھ شیشه با در اللیھ حرط. یستما می کافه

 ایبر مانتیکیرو و مناسب یجا. ازدندا می اھ رگبزدرما خانه دیا
 انگلد چند در فرط دو.ستا سلیقه شخو. نه. دهکر بنتخاا ریستگااخو

 یاھ شیشه نمیا. آورد می اھ یمشتر لب به لبخند که ندا شتهاگذ نیاشمعد
 شتدر خیلی نه یبند انستخوا با. قد بلند بینم می یخترد تصویر ،نگیر
 هشد ارھ مجعد مشکی یاھمو. آرام ای هقھو چشمانی. دگر تقریبا تیرصو.

 به. ای هقھو مانتویی با. نگر نماھ به کیفی. ای وزهفیر بیآ لشا. شانه روی
 .نمز می لبخند دمخو
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 بچو یبو ابتدا نماھ و مشو می وارد و مدھ می رفشا خلدا فرط به را در
 شومینه. دگیر می را دمجوو خوبی حس. سدر می مشامم به دعو و سوخته

 در نیاجو دمر. زدسو می آن در شتدر میزھ چند که هشد تعبیه سطو در ای
 تا نمداگر می کافه نمیا را مھنگا. غمگین نگیآھ. ازدنو می رتا کافه گوشه
 ،که سمر می نیز و دمر به. گوشه به گوشه. میز به میز. ببینم شناییآ هچھر

 و دهفتااجا لیو. میریلا. ستا دشخو. کنند می هنگا من به ده،یستاا
  انستخوا

 

 لھها رشکناه؟مدآ مھ دشخو اچر. لبخند بی. یجد یھنگا با. هترکاند
 .یستما می میز رکنا. روم می جلو. لبانش بر یلبخند با دهیستاا

 

 .مسال-

 

 کشد می شغوآ در امر ناگھانی خیلی. فرستد می عقب را ش صندلی لھها
 روی از. من رفکاا بر ستا یتایید مھر جا بی صمیمیت ینا.  رمخو می جا.

 ستا یجد چشمانش. کنم می هنگا یموبررو شانهرچھا دمر به اش شانه
 من به اھ آن در شناییآ یچھ. دهفتاا پھنش ویبرا دو نمیا کوچکی خما.

 لھها یاھ بوسهد؟بو چه خیر مرا ینا پس. کنم می شک. گوید نمی خوشامد
 یرز و مگیر می میریلا از هنگا ،کشد می عقب را دشخو و دشو می متما که

 .گویم می لب

 

 .مسال-
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 ستمد لھها. ددھ می را بماجو ستگیآھ نماھ به مھ او و ددھ می نتکا یسر
 .کند می نشستن به وادار امر و نشیند می و دگیر می را

 

 م؟عزیز رهچطو حالت-

 

 .ندز می میز روی نگشتانشا با. یدآ می و رود می ادرشبر و من بین شھنگا

 

 . دشخو سهوا هشد خانمی چه ماشاهللا ارزھ. میریلا بینی می-

 

 .چرخاند می من سمت را شھنگا رهبادو 

 

 ؟ندیدیم موھ قتهو چند نیدو می.یشد خانم. نجو لیلی ماشاهللا- 

 

 . بله- . دارم ابجو کلمه یک فقط

 

 آن روی را نگشتشا. کند می زیبا میز روی اش گوشی با میریلا 
 شتال. یدآ نمی بانمز به گفتن ایبر حرفی. شچرخاند می وار هیردا و شتهاگذ
 .گویم می لھها به رو. بزنم لبخند کنم می

 

 ؟خوبن رپد- 
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 یک. ستا ننوسا در میریلا و من بین مرتب شھنگا اچر نمدا نمی 
 امر رشکا ینا با. دارد دجوو شھنگا در ماندگیدر رجو یک. مستاصل هنگا
 . آورد می دفشا دشخو به دیاز زدن لبخند ایبر رنگاا. کند می اننگر

 

 ؟بینیش نمی. خوبه حالش بابی. بله- 

 

 رکنا خالی میز روی را کیفم. کنند می اصد“ بابی“ را نشارپد اچر نمدا نمی
 . منمیر هنشگادا دیاز. نه- . ارمگذ می ستمد

 

 لھها. کند نمی مھنگا. ددھ می سر من فرط به را منو میریلا 
 می چپو خوبم حس مهھ. ددھ می آزار امر دارد مسئله ینا و ستا ستپاچهد

 ...دشو

 

 ؟کنین میل یندار ستدو چی- 

 

 میریلا انگریز هنگا و جدیت. یدآ نمی خوشم همدآ پیش جو از 
 گفته خرآ ستا ارقر که حرفی دم می ترجیح.  کنم می خما. لھها نیانگر.

 فحر به توجه بی و کنم می چلیپا سینه روی را ایمھ ستد. مبشنو اول دشو
 نظر به شتدر عینک شیشه پشت از که نمز می زل لھها نچشما به.میریلا

 .سدر می
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 رو بگید ارهقر که یچیز تا مینجاا. نممنو. رمخو نمی یچیز من- 
 ب؟خو. مبشنو

 

 خوبی به را نگشتانشا دیسر. اردگذ می یمزوبا روی را ستشد لھها 
 ازمندا می یل میرا به یھنگا. دشو می شدیدتر ایموھبرا هگر. کنم می حس

 .ستا ختهدو چشم من به دهکر خما که

 

 کیک پکا. هبد رشسفا یچیز یه.داری ای عجله چه. معزیز میگم- 
 ؟چیه تنظر.  م؟وھ. عالیه ینجاا یاھ

 

 ...نجا لھها- 

 

 می زگا را لبش گوشه لھها. دارم سسترا کمی ددھ می ننشا یماصد 
 .کند می من من. دگیر

 

 خیلی شما و من ادهخانو یعنی.... ما.... بخو. نجو لیلی ستشرا- 
 بابی.... فتهر اخد حمتر به من نماما قتهو خیلی....  شناسیم می موھ قتهو

 ....یعنی....

 

 .ندز می نیزالر لبخند بعد و ددھ می ونبیر کالفه را نفسش 
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 و قفل مھ در را نگشتانشا. اردگذ می میز روی را ستانشد میریلا 
 هخیر. باصالبت ،محکم بینم می دیمر. کند می خم جلو فرط به را شکمر

 .گوید می چشمانم در

 

 قعوا در. کنیم صحبت خیر مرا ردمو در یمامیخو گفته بھت بجیآ- 
 ....یماخو می ما

 

 و اردگذ می شکوچکتر ادربر یاھ ستد روی را ستشد رینباا لھها 
 .گوید می سسترا با

 

 .میریلا- 

 

 یرز یبد حس. هشد تند نفسم. دگیر نمی من از را شھنگا میریلا 
 زبا لب. باشم آرام کنم می سعی. فتهر باال قلبم نضربا.  دخز می تنم پوست

 .ددھ می مهادا میریلا. کنم نمی

 

 . کنیم ریستگااخو بابی ایبر رو نجا حفر یماخو می ما- 

 

 نجا حفر“ کلمه نماھ در من. مشنو نمی یگرد من و ددھ می مهادا او 
 . گوید می را درمما ح،فر. ام هماند باقی“
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 می ریستگااخو رشپد ایبر را نماما. دشو می آوار مسر بر فعهد یک نیاد
 ینجاا نماما گر؟اندا ختهاندا راه که ستا زیبا همسخر چه یگرد ین؟اکند

 مھ با قتهو خیلی نجا حفر و بابی لبتها-.  دیستاا می نشا یجلو حتما د،بو
 یکه .  شد می صحبت مھ شما با باید نمیو ینا لیو نسیدر فقاتو به

 خترد ،من؟ندا هسیدر فقاتو به نھاآ بابی با نماما. دشو نمی ورمبا. رمخو می
 نماما رچطو قتو آن ام، کوچه یک خم رندا زنوھ ، نماما ساله پنج و بیست

 مهود؟ھبر عاشقی و عشق لنباد ده،نکر ازدواج زنوھ شخترد قتیو نداتو می
 ام؟ هنشد یچیز متوجه من اچر. حمقانها خیلی. یدآ می نظر به حمقانها چیز

 

 ....نجریا در رو شما اول یمداد ترجیح ما- 

 

 می بر را کیفم. اردند ای هفاید نشنید بطر بی فحر و نماند یگرد 
 وسر بی یحرفھا از. عصبانی خیلی. عصبانیم. نمز می ونبیر کافه از و دارم
 یستما می. هشد مشت یاھ ستد با فتما می راه. گیجم ام هشنید که تھی

 مھ نھاآ. دمگر برمی. ام همدآ برعکس را مسیر. کشم می ام پیشانی به ستد.
 لھها. ردخو می را خونم نخو. کنند می هنگا من به و ندا همدآ ونبیر کافه از
 یھکوتا قد زن. شنونم می را ایشھ کفش تق تق ایصد. دود می نبالمد به
 ضهرو یمابر اھ ساعت ام، دهکر میاحترا بی چه ،فھمید می نماما گرا. ستا

 برمی سر. دشو می هکشید یمزوبا. نیستم نیدا آدابخترد که نداخو می
 .نمز می خندزپو. لھها عینک در نمز می زل و نمداگر
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 .ندز ییاسور به سر بجنبد گر یپیر عشق ،بگید نعزیزتو بابی به برید- 

 

 . مدرھ یاھ خما با. یدآ می جلو میریلا 

 

 .عزیز خانم شبا نتزد فحر باظمو- 

 

 او به باید. نه. یستما می میریلا سینه به سینه. نمز می رکنا را لھها 
 رمستگااخو خیالم در او شسر خیر. دارد هکر رچقد ماست من یک بفھمانم

 حاال و فتدا می قتفاا کم. هشد ینھشا نمدرو نهواپر. مگیر می باال را مسر.دبو
 .ستا درنا قعامو آن از یکی

 

 ب؟جنا یددبو ننتوزد فحر باظمو تو اون شما مگه- 

 

 ی؟شنید ما از بطیر بی فحر- 

 

 ؟یددنز بطیر بی فحر- 

 

 . ددھ می ابجو معطلی بی و محکم خیلی 

 

 .یمدکر ریستگااخو محترمانه خیلی ما. نه- 

 

 .یزندر می یمرو که ستا جوشی آب مثل ریستگااخو سما 
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 فحر مامانم ریستگااخو از حترا رینقدا تونید می رچطو صالا - 
 .بزنید

 

 .یدآ نمی هکوتا میریلا 

 

 ینا ما و کنند وعشر رو ندگیز یه ارهقر نفر دو. لطفا نکنید گشربز- 
 پس. فتنر نیاد از قتهو خیلی من درما و شما رپد.  بگیم تبریک باید فقط سطو

 .همیزآ اقغرا شما کنشوا و حساسیت

 
 9 

 

 . ستا سیمهاسر. یستدا می نمارکنا لھها 

 

 ماشین تو یا بشینیم کافه تو بریم یا بزنیم فحر نیست ستدر ینجاا- 
 .میریلا. نجا لیلی.

 

 . مدھ می مهادا مراھ به و دمگر برمی 

 

 .برسه پیریش عشق به شما بابی که مبمیر من مگه- 

 

 .ننوبد تکلیفشونو منااو تا یمیر می کی قیقاد بگو فقط. باشه- 

 

 .مشنو می را لھها نهاگر توبیخ ایصد 
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 ...میریلا- 

 

 می لبم. دمجوو در دشو می دردی حرفش. چسبد می مینز به ماھپا 
 . عفاد بی. آزار بی و آرام. ام هشد نهواپر رهبادو. زدلر

 

 می انندد به را پایینم لب. ندز می نیش نچشما در شکا. چرخم می 
 ینا مھ میریلا شاید. ام هنجیدر. نیست یگرد لھها میشگیھ لبخند. کشم

 می اش نهدامر یاھ ستد با را تشرصو که نداخو می ام هچھر از را نجشر
 ایشھ ستد. ستا متاسف شھنگا آورد، می پایین که را ستانشد. پوشاند

 به یسر.  ندرو می رکنا سپرتشا کت یاھ لبه. ندز می شکمر فرط دو را
 .ددھ می نتکا رفینط

 

 .مشد عصبانی. متاسفم. زدم می حرفو اون نباید- 

 

 .کنید می رو کسی گمر آرزوی میشید عصبانی قتو رھ شما- 

 

 . کشد می ستد تشرصو به رهبادو 

 

 .متاسفم میگم زمبا. دمنز ستیدر فحر- 
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 یاھ فحر از. نماما ناگھانی عاشقی از. شکسته من قلب.هفاید چه 
 می. روم می عقب مقد یک من که یدآ می سمتم به لھها.  بابا فتنر از. میریلا

 مسر پشت از را ای نهدامر یاھپا ایصد.  کنم می نیددو به وعشر و.چرخم
 .نیست سختی رکا ستا کسی چه ینکها زدن سحد. مشنو می

 

 ...امتو با. لیلی. کن صبر- 

 

 می هنگا جلو به فقط و ام زده بغل را کیفم. دوم می یبیشتر سرعت با 
 .مشنو می را گفتنش“ لعنتی“ ایصد.  دوم می و کنم

 

 به پایم. نمز می تنه دیمر به. روم می باال سرعت به را پل یاھ پله 
 می پایم در یبد درد. ردخو می نیآھ لبه به محکم ساقم و کند می گیر پله

 گلویم که گیربز بغض با روم می نلنگا لنگ. کشم می انندد به را لبم. پیچد
 می باال را ارمشلو پاچه و نشینم می خلشدا. سمر می ماشینم به. دهکر پر را
 چشمانت در رچطو حاال. نماما. نماما آخ. دهمر نخو و هشد دکبو پایم. نمز

 تو دمبو ام نامه نپایا و مقاله نوشتن مسرگر من که اییھ قت؟وکنم هنگا
 . ارمگذ می نفرما روی را مسردی؟بو ریکا چه مسرگر

 

 یندآ می ستقبالما به تسکو و تنھایی میشهھ مثل. مشو می خانه وارد  .
 جانم به مشت با کسی کنم می حس. تتحقیقا معلو. ستا هنشگادا نماما.
 و دکبو و دهکر ورم تیرصو ،خونی انیدھ با من و دهکر ام ردهلو.له و دهفتاا
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 شش. تضربا از گیج و تنھا یتنھا. ام دهفتاا ینگر گوشه قعر از خیس تنی
 سلبا نماھ با روم می که تاقما به. ینیوردفر ھرازظبعد یک. ستا ھرازظبعد

 در بابا هچھر. ارمگذ می مسر یرز را ایمھ ستد و فتما می تخت روی اھ
 آواز مھ با. گیرند می نجا یکی یکی نتماارطخا. دشو می مجسم نمذھ
 نایماھ دنقھرکر و اعود. نایماھ فتنر سینما. نندگیرا موقع نایماھ ننداخو

 را او زنوھ ،بابا فتنر از لسا فتھ گذشت از بعد. بکنم فیاعترا ماھخو می.
 فرصت قتو یچھ. نشیند می چشمانم به شکا. دارم ستدو بیشتر نماما از

 برگشتم سهرمد از قتیو.،برفی دسر روز یک. کنم حافظیاخد او از دمنکر
 را ما ناگھانی خیلی...دبو فتهر میشهھ ایبر بابا و هپوشید هسیا سلبا نماما

 . دکر کتر

 

 ینفر سه عکس به فتدا می چشمم. بماخو می پھلو به و نمز می غلت 
 ام دهکر خم بابا فرط به را مسر و ام دهیستاا نشا بین من. اریود روی نما
 ضوو و روم می ستشویید به. کنم می را ایمھ سلبا. نیمز می لبخند سه رھ.

 عکور به. زنما ننداخو به کنم می وعشر و کنم می زبا را ام دهسجا. مگیر می
 .روم می

 

 و گفتند می گل مھ با سخیرا دستاا و نماما قتیو. لعا بیر نسبحا- 
 مھ انجدو ابعذ سطو آن کسی؟نددکر می فکر مھ من به شنیدند می گل

 ؟شتدا
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 .مگیر می باال را ستھایمد 

 

 بسش من؟کند فکر ییگرد دمر به باید اچر نماما. لدنیا فی تناا بنار- 
 اچر. نه نماما یگرد لیو. دمکر ریصبو گرفتی را بابایم ؟نیستمدم؟نبو

 ا؟چر قعا؟وایااخد

 

 می زبا را تاقما هپنجر. کنم می ارھ نیمه را زمنما. ازمندا می را ستمد 
 تر فرط آن نخیابا چند که یمسجد ای وزهفیر گنبد به دوزم می هنگا و کنم

 میلم ببا ندگیز چیز یچھ قتیو نمابخو زنما باید اچر صالا. ستا
 ؟یھمید را بماجو کِی. ا؟چر؟نیست

 

 از شیرخو گوشت ای بسته. روم می شپزخانهآ به.حوصله بی و مقد. 
 زپیا یبو. کنم می خسر زپیا. ازمندا می داغ آب خلدا و کشم می ونبیر فریز
 کدبانویی ینکها حس. پیچید می خانه در ندگیز حس د،شو می بلند که داغ
 نمی دمخو روی به. ستا نماما نمدا می. یدآ می کلید ایصد. ستا خانه در

 شعطر یبو. میزر می چیندار کمی. مدھ می تفت زپیا با را اھ گوشت. آورم
 .مشنو می پشت از را نماما ایصد. دشو می بلند

 

 .مسال- 

 

 .گویم می آرام. ازمندا می بھش یھنگا نیم شانه روی از 
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 .مسال- 

 

 نماما. کنم می ادمو یطقا را اھ لپه. نیست رکا در ی“ نباشید خسته“ 
 . نشیند می یشرو و کشد می ونبیر صندلی

 
 11 

 

 ؟خبر چه- 

 

 . ازمندا می باال شانه. هسیدر گوشش به پس 

 

 .شتمدا همز بی ارقر یه وزمرا- 

 

 می پززود خلدا آب همدآ شجو یکتر از. شکند نمی را سکوتش 
 .دمگر می بر.  کنم می دیاز را شیرز و میزر

 

 اش؟ مهب؟اداخو- 

 

 سینه به ستد و مدھ می تکیه رفشوییظ سینک به. پرسد می نماما 
 . جوزبا یک مثل مشو می

 

 . میدد رو سخیرا دستاا یاھ بچه- 
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 زده زل مدیگرھ به. کنم می تسکو مھ من. کند می مھنگا و ستا ساکت
 ،ندا زده حرفی نشادخو ایبر نھاآ گوید نمی اچر؟گوید نمی یچیز اچر. یما

 نمی. دشو می بیشتر عصبانیتم. ددھ می آزارم سکوتش ؟کنی می وربا اچر تو
 از حالیکه در و مگیر می سینک از را ام تکیه پس باشم دهکر بیاد بی ماھخو

- . گویم می کنم شھنگا ینکها ونبد مشو می رجخا شپزخانهآ
 .نکنن ارتکر زدن که رو حرفی یگهد گفتم نبھشو

 

 .کند می میخکوبم بشاجو 

 

 کنیم ازدواج که سیدیمر نتیجه ینا به. جدیه کامبیز و من تصمیم لیو- 
 ....باید که تویی فقط ارنند حرفی لھها و میریلا.

 

 .مپر می حرفش نمیا 

 

 جشن قتو اون دممر من قتو رھ گفتم. زدم نبھشو وخرآ فحر من- 
 .بگیرید سیوعر

 

 هماند زبا انشدھ و هشد دگر ایشھ چشم. دشو می یدنید نماما قیافه 
 حتشرانا فھماند می من به شھنگا. رود می مھ در اش هچھر فتهر فتهر لیو.

 . دشو می والنیط سکوتش. ام دهکر

 

 .گوید می ردگذ می که کمی 
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 تصمیم. دمکر فکر امتو به نتخابما تو. کنم نمی فکر دمخو به فقط من- 
 . فھمی می ابعد ینوا. لیلی ستهدر من

 

 باشد من ریستگااخو دبو ارقر. ام دهکر لج. کنم می تلخی تقااو 
 دبو هشد میریلا. دبو نشسته مامانم من یجا و دبو برگشته ورق نناگھا لیو

 .کنم نمی کتر را موضعم لیو مبر نمی باال را یماصد. کامبیز

 

 نمیگن ستدر مامانا میشهھ. نیست تو با حق میشهھ نماما لیو- 
 . حاال مثل.

 
 . 

 
 . 
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 یھسیا حلقه چشمانش دور. یدآ می نظر به خسته اش قیافه حاال 
 .ندا هشد نگر بی کشزنا یلبھا و دهفتاا

 

 باشی شتهدا گترربز ادهخانو یه اممیخو من. لیلی تنھایی دییاز تو- 
 تنھا زبا. نساکنفر سهوا نلماآ مبر باید یگهد قتهو چند من. باشن بتاظمو.

 .مونی می
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 امر ینھاا مهھ لیو نیست سخت یگرد تشرصو. هشد منر یشاصد 
 . برسد شکامبیز به تا ام تنھایی با ددھ می فریبم دارد. کند نمی ضیرا

 

 و مبر ینجاا از یدذار نمی اچر. ؟کنم تمھاجر یدذار نمی اچر— 
 فاعمود یخرتا میشه یدابخو شما گها گفتم ربا ارزھ. م؟بگیر نلماآ مواکترد

 . مبگیر شپذیر نلماآ هنشگادا از پاییز متر ایبر تا ختاندا جلو

 

 الییط مبل روی و آورد می در را ش ای مهرسو یمانتو و مقنعه مامن 
 .ازدندا می

 

 .لیلی مشد خسته کھنه بحث ینا از- 

 

 .نبالشد به مھ من و رود می تاقشا فرط به. دمنبو بیا هکوتا 

 

 دارم رو مهرزو بھترین. انخو می کلهوسر با اھ هنشگادا بھترین منو- 
 .ارینمیذ شما لیو.

 

 چپ. اردگذ می دراور روی و آورد می در را ساعتش و دشو می تاقشا وارد
 از من سھم. ؟کنم رچکا تنھایی با من یبر تو- . کند می مھنگا چپ

 رویناا ربا چند. منتظرمه مخترد خونه ممیا قتیو خوشه لمد. تویی نیاد متما
 ؟بگم بھت
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 کمی و مگیر می در بچورچھا به ستد. پیچد می ام همعد در درد 
 رچطو“ بگویم داھخو می لمد. رود می مھ در ام قیافه.  مشو می خم جلو به
 تنھایی فکر به قتو یچھ و یدربیا نیاد به ندزفر یه فقط شتیندا حق بابا و تو

 ممیا قتو رھ باید من اچر. ؟یدادند پس بحسا شرطخا به و یددنبو من
 .”؟نیست من فکر به کسی اچر؟نباشه ممنتظر کسی خونه

 

 خشم ینا. بگویم را ایمھ فحر حترا خیلی که دمنبو میآد من لیو 
 پوستم یرز. منند با میشهھ و میشهھ نگفته یاھ اضعترا و هشد بسرکو یاھ
 مانما که لعنتی درد همعد مینھ شوند می.  یزندر نمی ونبیر هگا یچھ. نمدرو.

 . هگا یچھ. دمنبو دمخو هگا یچھ من. دبر می را

 

 می دمخو از مرتب. مشو می مچاله تختم روی و روم می تاقما به 
 آب انلیو با. دشو می زبا قتاا در. ارمند یشابر بیاجو یچھ و“. ا؟چر“ پرسم

 رفمط به را“ ازولپر ام.”صقر. شیگرد ستد در ای مجله و ستشد یک در
 بلعمش می آب با و مگیر می را صقر تشکر با. نشینم می سختی به. دگیر می

 را مجله. اردگذ نمی کفتم پشت ستد شتناگذ با که بکشم دراز ماھخو می.
 .دگیر می چشمانم ویبررو

 

 . مبد نشونت ینوا فتر دمیا زدی نق ینقدا- 

 

 ستا هشد نوشته رگبز مجله روی میگیرمش“ . ... 
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 .  .ندز می ای خسته لبخند

 
 . 
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 .سه و چھل صفحه وبر- 

 

 یک که ازمندا می محقق سما به یھنگا کنم می زبا که را مقاله هباالخر”.
 هشد پچا بیآ ور آن آوازهپر مجله یک در ام هکشید حمتز یشابر نیم و لسا

 دشخو به امرو کند می حلقه دورم را اش گوشتی و منر زوانبا نماما. . ستا
 . لمد عزیز کهرمبا- . فشارد می

 

 بی. ارمگذ می ایشزوھبا خمیر روی را مسر. مبند می را چشمانم 
 و اھ فحر متما نستماتو می شکا. ستمھ ایشزوھبا عاشق. ستا منر ازهندا

 و درس. دارد هگنا. یدآ نمی لمد لیو.  ارمبگذ اش شانه روی را ایمھ غصه
 روزه چند یمسافرتھا.  کند می اش خسته رجورواجو یاھ مقاله و هنشگادا
 .ندرو می رژه نمذھ در تکلما. من و ایشھ بیاخو بی و

 

 .کنید ونبیر نسرتو از جوازداو فکر کنم می شاھخو مامن- 

 

 می حلقه نشدگر دور را ستمد. ردفشا می دشخو به بیشتر امر نماما 
 نیمز می لبخند دو رھ حاال. ام شتنیدا ستدو نماما.  من عزیز نماما. کنم
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 و آورم می پایین آرام آرام را ایمھ ستد. هبرید را مانما همعد درد چند رھ.
 هخند ایصد. نشداد قلک قل به میکنم وعشر و ارمگذ می ایشھپھلو روی
 . کند می لتماسما. کنم نمی ایشرھ. دشو می بلند اش

 

 .مگیر می درد دل نکن. یااخد وای.بچه نکن. لیلی نکن- 

 

 گوشی نگز ایصد قتیو. کند می آرام را لمد اش هخند بلند ایصد 
 به. کند می کتر امر انخند ای هچھر با ،کنم می ایشرھ دشو می بلند اش
 ؟باشد سخیرا دستاا نماھ یا کامبیز یا بابی نکند گویم می دمخو

 

 که حاال حتی. مبند می را چشمھایم و ارمگذ می بالش روی را مسر 
 آن ،مدھ می ئهارا مقاله جیرخا یاھ مجله و رکشو خلدا یاھ نساکنفر در

 ستا کم ام ندگیز در یچیز رنگاا.  پیچد نمی لمد در باید که ضایتر حس
 نیستم دمخو ینھاا ی مهھ کنم می حس. آورد در رشو به امر که یچیز.
 نگرفته دیا را مینھ جز به شیرو. باشم نمی ام ندگیز عنو تغییر به درقا.لیو

 ... پیچد می خانه در اذان ایصد. ام

 

 نفر چند با. کنم می گز را سالن فدھ بی؟کنم رچکا. وم؟نر یا ومبر 
 باشد. کنم می فکر. کنم می فکر. کنم می علیک و مسال هنشگادا تخدما از

 روم می باال یکی تادو را اھ پله. ربا یک نشیو ر،با یک گمر. روم می
 ندزلر می ایمھنوزا.  یدآ نمی باال نفسم سمر می که پنجم بقهط به. مصممم.
 یستما می یشابتدا. ورراھ خلدا روم می و مشو می رد نماما قتاا رکنا از.
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 مثل. روم می جلو. ستا سخیرا دستاا قتاا ،سترا سمت قتاا مینرچھا.
 می تاقشا یجلو. دراز و یکربا ورراھ یتو یختهر اش هقھو یبو میشهھ
 می آرام سالمی. ندا دهکر ققر را تاقشا پسر و خترد ینشجودا چند. یستما

 . یستما می ای گوشه و مدھ

 
 . 

 
 . 
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 یک نامه نپایا و بکتا از پر ای قفسه. اردند بیشتر متر دوازده تاقشا 
 با یستا ساله ردهخو و شصت دپیرمر دستاا.  ندا دهکر پر را اریود فرط

 سبیل. کند می دهستفاا بندیلک ،کمربند یجا به میشهھ که رگبز شکمی
 بلند یارھتا با سفید یاوھبرا یرز. هپوشاند را لبھایش که دارد یبلند

 ینا. مشو می نپشیما ردگذ می که کمی. هبیداخو بین تیز و پرمھر چشمانی
 اییھ بکتا. ازمندا می قتاا به یھنگا ون،بیر به یھنگا. کنم می پا آن و پا

 .چرخم می در فرط به و نمز می بغل را ام گرفته مانتا کتابخانه از که

 

 .موحد دارم رتکا نبمو- 

 

 مهھ. دمگر برمی م قبلی یجا به و مدھ می ونبیر والنیط را ممزدبا 
 .فرستم می پایین را انمدھ آب. ام دهیستاا مانجاھ زنوھ من و ندرو می
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 .ستا لنشیند خیلی شلبخند 

 

 .بشین. بابا دییساوا نجااو اچر - 

 

 ؟کشید ته رچطو شھامت مهھ آن نمدا نمی صالا. یدآ نمی حرفم. نشینم می
 مگر لمد د،ر   ب می رکا به نایماھ السو ابجو در را“ نجا بابا“ قتیو میشهھ

 ن؟جا لیلی خوبی- . حاال لیو.  ایشھ نهراپد از شد می

 

 چانه و شتهاگذ شعصا ستهد روی را شستھاد. مگیر می باال را مسر 
 در چیز یک فقط. من به زده زل ش آرام نچشما آن با.  شستھاد روی را اش
 .”ا؟چر“ چرخد می نمذھ

 

 ؟خوبید شما. نممنو. بله- 

 

 .دارد برنمی من از چشم 

 

 .نباباجا خوبم- 

 

 بگویم دبو ارقر که اییھ فحر متما. دوزم می قتاا کف به را مھنگا 
 . ندا هشد ختهدو مھ به ایمھ لب. قلبم ،نمذھ در کلمه مشت یه شوند می
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 رفشط از من. حتهرانا خیلی. زده بھت حرفی چه که گفت میریلا- 
 .مخترد امخو می رعذ

 

 .گویم می ستپاچهد. مشو می لوھ 

 

 .دمنز جالبی یحرفا منم. دنبو یچیز. نه. نه- 

 

 فرط از یاھخورعذ من“ گفتم می که دبو دیاز رنقدآ تماجر شکا 
 ای؟ شتهاگذ من نماما روی نگشتا اچر بگو شما ،ماھخو نمی را میریلا

.”. 

 

 دمکر شموافر یعنی. نیستم لگیرد من. دستاا گذشت دبو چی رھ- 
 .دمکر شموافر گفتن که رو چی رھ.

 

 گرفت را رممنظو نمدا نمی. گفتم یچیز یک هباالخر.مشد حترا.آخ 
 مھ چشمانش. هشد گترربز شلبخند. کنم می شھنگا چشمی یرز. ؟نه یا

 .کشم می خجالت بیشتر. دخند می

 
 . 

 
 . 
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 دگیر می رفمط به و دیزر می هقھو یمابر خلشدا و دارد برمی نیالیو 
 .مگیر می ستشد از یتشکر با.

 

 خونه مشا مشبا یاھخورعذ سمر به ی،نشد حترانا که حاال پس- 
 . شه حترا مھ یل میرا لخیا تا بیاید ما

 

 رشینکاا با داھخو می نمدا می. مدھ می رفشا انلیو دور را نگشتانما 
 مشا با نه ازدواج با نه. کنم نمی لقبو. وردبیا بدست ازدواج ایبر را من دل

 . شب

 

 .شیم نمی حمامز- 

 

 .میشی مشتریش ریبخو ربا یه. ارهند فحر مپسر یکبابا- 

 

 ...درون از زمسو می و کشم می سر را داغ هقھو 

 

 .دستاا خهآ- 

 

 .ندزالر می را لمد مھربانش ایصد 

 

 ؟جکورو ازیبند مینز دوپیرمر من روی ایمیخو- 

 

 .قتاا گوشه هشد هچید یاھ نامه نپایا به ام ختهدو را مھنگا 
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 .چشم- 

 

 .مشو می بلند جایم از و ارمگذ می میز روی را خالی انلیو 

 

 .دستاا زهجاا با- 

 

 .کند می یماصد که منشد رجخا در از 

 

 .نجا لیلی- 

 

 .کنم می شھنگا و دمگر برمی 

 

 ؟بابا اچر. نه دیبو گفته- 

 

 دپیرمر از دارم برمی چشم.مگیر می محکم مشتم نمیا را کیفم ستهد 
 .دارد حرمت یمابر شسفید یمو که یموبررو

 

 .نه فقط- 

 

 سالمت به وبر. نمیوفته تفاقیا یچھ ای،نخو تو قتیو تا. مخترد باشه- 
 .منتظریم شبم.
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 یھکو پشت نمدا می. نمز نمی سر نماما به. مشو می رجخا تاقشا از 
 ایبر ستا ارقر که ایشھ مقاله از یکی روی دارد.پتا لپ و بکتا از

 دمبو نرفته دستاا قتاا به شکا.  کند می رکا بفرستد نلماآ در نسیاکنفر
 با حاال.نددکر تحمبل من به را یچیز رهبادو ،یچھ دمنز که را ایمھ فحر.
 و نماما سر یباال لجوشنذوا شمر مثل باید مھ نجا؟آکنم چه مھمانی ینا
 مھ و کنند خطا پا از ستد نکند بزنم بچو را نشاھسیا زاغ و بایستم دستاا

 از میریلا آن باید

 
 . 

 
 . 
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 ای هکنند کسل و سخت شب چه. کنم تحمل را دهفتاا فیل غماد 
 نجریا به رمسپا می را دمخو و نمز می ونبیر هنشگادا از. دبو داھخو

 ...ندگیز

 
 . 

 

 نسماآ تا مبا از2. 

 

 شاید. نمز می زل دو رھ به شک با و کنم می یکربا را ایمھ چشم 
 و ندا ختهدو چشم نتلویزیو به دو رھ. باشد نشادخو سر یرز مشبا مھمانی
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 ما ببین مثال که کنند می زیبا فیلم نددار البد. نندز نمی فحر مکا تا مال
 دستاا نناگھا. دارم برنمی امکد یچھ از چشم. هبد ضایتر و بیا. خوبیم رچقد

.  دشو نمی کپا شلبخند. کند می رشکا را مھنگا و چرخاند می را شسر
 ای دهسا ای مهرسو مندا و کت نماما. چکد می چشمانش از مھربانی

 می را مھنگا. ددھ می آزارم اش هکشید سرمه نچشما نماھ لیو هپوشید
 مھ او. چیند می را لشزپا پایم رکنا ،لھها سالهرچھا خترد ،ستیھ. مگیر

 از لھها. داده ستد از نندگیرا دفتصا یک در را رشپد. ستا یتیم من مانند
 .ندز می یماصد شپزخانهآ

 

 .یل میرا هبد رویناا بیا حمتز بی. نجا لیلی- 

 

 هبند اون اربذ وبر بیا نجا لیلی. ”یمابر اردند ریکا ششاھخو ترجمه 
 رمبخو جم دستاا و نماما رکنا از ماھخو نمی.” بکشند نفسی مھ ااھخد

 ام یاسی ارشلو و کت. نیست ای رهچا لیو. ارمبگذ نتنھایشا ماھخو نمی.
 به را مراھ. مگیر می ستشد از را اھ گوجه سیخ سینی. کشم می ستید را
 و رگبز بالکن وارد و کنم می زبا را کشویی درب. کنم می کج بالکن فرط
 یاھ گبر. ندا هشد هچید آن دورتادور که مشو می گل ینھااگلد از پر

 منقل میریلا. کند می یقرتز بھم خوبی حس نگیر یاھ انگلد نمیا نسبزشا
 می منقل خلدا را کبریت. یختهر لغاز خلشدا و شتهاگذ سطو را یبلند پایه

 می رفشط به را سینی. گیرند می بل نهز تشآ به غشتهآ یاھ لغاز که ازدندا
 . مگیر
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 .دادن خانم لھها رویناا- 

 

 .کند می رهشاا یمیز به وبرا با 

 

 .لطفا کبابا سینی رکنا نجااو اربذ- 

 

 کند می شنرو شتهاگذ منقل از فاصله با پایه رچھا روی که را ای پنکه 
 قرمز یاھ لغاز. شوند می نگر گلی آرام آرام اھ لغاز.  یستما می رشکنا.

 میریلا رگبز یاھ ستد به. شاید ملگرد.  کنند می دخو مرنگھ را اھ هسیا
 ینا با دمر ینا دستاا یجا به. کند می رو ویرز را اھ لغاز که کنم می هنگا

 او بله ابجو یک با شاید حاال و باشد رستگااخو نستاتو می رگبز نستاد
 چانه روی اش، سینه ،ایشزوھبا روی ردخو می لیز مھنگا. دبو هشد من دمر
 ابجو ستاخو می امر قعاوا گرا. چشمانش ،متوسطش یاھ لب و شتدر

 قبر مھندسی سشنارکا. دارد المد چند و ستا نخبه یک او. د؟بو چه من
 دهنکر یغدر اخد که مھ رو و بر. کند می رکا کجا نمدا نمی لبتها. ستا
 . دبو“ بله“ حتما بماجو گویم می دمخو به مطمئن.

 

 ؟چیه- 

 

 .استھ لغاز به شھنگا. رمخو می تکانی 

 
 . 
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 ؟اھ- 

 

 .من به زدی زل- 

 

 بند را ستانمد ن،پریشا. آورد می یمرو به.ستا تیذا بد آدم عجب 
 . کنم می ام هشد بافته یاھمو

 

 .نیست دستاا شبیه صالا.... بخو.... نتوا قیافه- 

 

 و...چانه. لبھا. چشمانم به. کند می مھنگا و چرخاند می را شسر 
 زده ماھمو بافت پایین که ستا یقرمز قلبی هگیر بند که نگشتانما به خرآ در
 ام فتهر من که را یراھ. قرمز قلب روی. ماند می ثابت مانجاھ شھنگا. ام
 . کند می برعکسش او

 

 .مامانتی شبیه امتو- 

 

 چیند می منقل روی را کبابھا سیخ یل میرا. یدآ می بالکن به ستیھ 
 پوستش. یستدا می ما نمیا ،لیمویی ناھپیر و فر خرمایی یاھمو با ستیھ.
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 کال کوچولویش یاھ ناخن و ستا نهھبر ایشھپا. ستا بمھتا مثل
 . دارد سرخابی

 

 .ییدا- 

 

 .کشد می تر عقب را پنکه یل میرا 

 

 .جانم- 

 

 ؟میشه ستدر یگهد چقد- 

 

 . یگهد قیقهد بیست- 

 

 . باشه- 

 

 بزنیدبا با و کند می شخامو را پنکه یل میرا. خانه خلدا دود می و 
 بکبا بخو بو. چرخاند می را اھ سیخ مرتب و کند می زدن دبا به وعشر

 یکدنز دستاا و نماما. کنم می هنگا قتاا خلدا به شانه روی از. دشو می بلند
 .چیند می را لشزپا ستیھ. نندز می فحر و ندا نشسته تر

 

 ی؟میر رسرکا- 

 

 .استھ بکبا به چشمانش او. مگیر می نھاآ از هنگا 
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 نمی قتو.مشد لقبو شدار قتیو از لیو فتمر می شناسیرکا نماز- 
 . کنم

 

 نتمارپاد ایبر یزواسوپر یه لنباد من؟کنی رکا من ایبر چیه تنظر- 
 . بانمز

 

 می جبا ی؟داردشنید اوه. کند می رو و یرز را اھ لغاز شمنقا با و 
 . ورد؟بیا بدست را لمد ریقط ینا از داھخو می.ددھ

 

 ؟یاھخورعذ یپا ارمبذ یا یدد می جبا یددار- 

 
 . 

 
 . 
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 می امر ستا ربا لیناو ایبر رنگاا. قیقد. کند می هنگا من به رهبادو 
 .کنم می خما و مبر می عقب را مسر. بیند

 

 یدد از گها لیو ممید جبا دارم کنی هنگا بھش گانه بچه ایبخو گها- 
 موقعیت یه تو و رمیزواسوپر لنباد من. پایاپایه معامله یه ینا کنی هنگا ریکا

 . دمیا تگیر بخو

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 

 گرا حاال. ازدبیند گیر را آدم و بزند فحر رچطو ستا بلد بخو 
 .اردگذ می من بچگی یپا را چیز مهھ نه بگویم

 

 شر از من امستخدا با یداخو می شما. شماست نفع به بیشتر ینا- 
 شناختی با ضمن در. شید حترا ریزواسوپر ایبر گھیآ و مصاحبه تمشکال

 سابقه. دارم که مھ شدار. ام دیعتماا قابل آدم من نیددو می یددار من از که
 ؟من از بھتر کی پس. کیهاو مھ رستد

 

 دشو می پا به پا. تمرصو در ندز می زل و کند می تنگ را چشمانش 
 بکبا مانند او مھ کمی اربگذ. ستا بخو. ستا بخو. دجو می را لبش.

 را نشدکر قعر اربگذ. دارم ستشدو.  خوبیست حس. کند لزو وجلز ایشھ
 می جمع ستا مکافاتی رھ به بنشیند لبم روی یدآ می که را یلبخند. ببینم
 کند می دهماآ بیاجو چه دارد نمابد تا بشکافم را ممغز داھخو می لمد. کنم

 .کند می لمشغو اھ بکبا با رهبادو را دشخو.

 

 .ارهند ابجو بحسا فحر. توئه با حق- 

 

 نمی که.نوشته بانیز چه با نداوخد را دمر ینا نمدا نمی. رمخو می جا 
 گیر ستید و زبا انیدھ با دنکو و خرفت آدم مثل. کنم اش ترجمه نماتو
 به که ستاو حاال بینم می و پاید می امر چشمی یرز. ام زده زل او به ایمھمو

 .کند رمھا را شلبخند کند می شتال سختی
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 ؟چیه شما شغل- 

 

 رھ ایبر که نمز می مشودو شعبه دارم مھ حاال. دارم فنی مجتمع - 
 . دارم ریزواسوپر به زنیا تمانشرپاد

 

 ییدا یپا دور را کوچکش یازوھبا و یدآ می ما پیش رهبادو ستیھ 
 .پیچید می اش

 

 ن؟جو ییدا نشد تا بیست- 

 

 .استھ بکبا دنکر رو و پشت لمشغو میریلا. نمز می لبخند 

 

 .ییدا عزیز زنوھ نه- 

 

 . دشو می انیزآو ستیھ خسر یاھ لب 

 

 ؟خوشگله ستیھ دیشمر رچطو رو بیستا- 

 

 مھ از را نگشتانشا. آورد می جلو را ایشھ ستد و کند می مھنگا 
 .کند می خم را نگشتا یک رششما رھ با و کند می زبا

 

 .بیست.... ده....شتھ.... نه.... ده....رچھا.... سه... دو.... یک- 
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 ایصد با رششما ینا از. کند می هنگا من به نخشادر چشمانی با و ضیرا
 می هنگا ما دوی رھ به ستیھ. دارد لب به لبخند مھ یل میرا.  مخند می بلند
 شکا. ستا ستنیاخو و شیرین. کند می نخندید به وعشر لیلد بی و کند
 ادهخانو با امر تنھایی نباشد رمجبو نماما حاال که.شتمدا یراھخو مھ من
 یگهد یتا ده- . گویم می ،کشد می ته که نماا هخند. کنند پر غریبه ای

 ؟خب. میشه دهماآ کنی صبر

 

 .خب: گوید می 

 

 .پرسم می میریلا از. رود می شخامو پنکه اغسر به. 

 

 داره؟ نباز به بطیر چه فنی مجنمع- 

 

 .ددھ می ابجو رشکا لمشغو 
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 مددراپر یاھ شتهر از یکی که نهدو می روزا ینا یحسابگر آدم رھ- 
 چه حاال. گرفتن دیا نباز لنباد دنفتاا امدیر تا بگیر کوچولو اھ بچهاز. بانهز

 .ییشهزا مددرآ مھمه.  نه یا باشه فنی شتهر ینا کنه می فرقی

 

 ستیھ. بکتا و بحسا یتو شسر و. ستا مقاار و رماآ لاھ پس 
 و دبگیر آن یجلو را انشدھ تا دپر می پایین و باال و دهکر شنرو را پنکه
 شسر. ندز می لبخند. مگیر می بغلش و نمز می دور را منقل. بگوید یچیز

 .آآآآآآآآآآآ:گوید می و دگیر می پنکه یجلو را

 

 یبو. بوسم می را لبش گوشه...کند می کیف. نندزالر ایشھ“ آ“ متما 
 مثل که مانیز دیا. فتما می ایمھ کیدکو دیا. ددھ می“ درما بیسکوئیت“

 از حسی بو ینا از. مفھمید می را خوشی یمعنا و دمنبو گر مالحظه حاال
 انمدھ مھ من. کنم می محکمتر دورش را ستمد. کند می هشر نمدرو منیتا

 .آآآآآآآآآآآ: گویم می و مبر می پنکه یجلو را

 

 می نمدگر دور را ستشد ستیھ. خندیم می بلند ایصد با دو رھ و 
 ازبرا من به شکل ینا به کیدکو حاال تا. رود می قنج دل من و ازدندا
 می دیشا قغر و کنیم می ارتکر را رکا نماھ دو رھ حاال. دهنکر تحساساا

 ازدندا می من دل بر زهلر رنگاا. پنکه و اصد زیبا ستا غریبی حس. شویم
 کانهدکو شعف و رشو و ام هشد رگبز استھ لسا. کانهدکو یگوشیزبا ینا

 .دشو می بلند میریلا غرغر ایصد. هبیداخو من در
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 پنکه دبا. کنم می ستدر بکبا دارم ینجاا هبند ممحتر یخانما- 
 .حمهامز

 

 نهھپر یاھپا با نیددو به کند می وعشر. ارمگذ می مینز را ستیھ 
 ستا دککو. ستا دسر مینز نیست مھم یشابر. فھمد نمی طحتیاا او. اش

 .گوید می. یگرد

 

 ی؟بگیر منو تونی نمی- 

 

 می در فرط به. ارمگذ نمی محل ستیھ به. داھخو می زیبا لشد 
 روی و کنم می را ایمھ کفش نناگھا که گوید نمی یچیز کس یچھ. روم

 به. کلفت را یماصد و کنم می خم را ستانمد ننگشتاا. یستما می ماھپا پنجه
 .دمگر برمی ستیھ فرط

 

 .مترخو می گرنه و هبد تنجا تودخو- 

 
 . 

 
 . 
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 پشت لھها که دخند می ریوط و کشد می دل ته از جیغی ستیھ 
 .کند می هنگا شسر پشت به مرتب و دود می او. یدآ می هپنجر

 

 .هبد نجاتم ییدا. رنخو. رنخو منو- 

 

 من یبابا قتیو لیو. دهکر شبابا جایگزین را ییدا. حالش به شخو 
 در. دنبو جایگزینی یچھ. دمکر دنبو نماما بخو خترد قفو را دمخو ،فتر

 .گوید می مرتب یدد دشو می را دیشا میریلا هچھر در حالیکه

 

 . باشید باظمو اھ یلید- 

 

 . منقل به یدرنخو خانما- 

 

 . نیاید ریینوا - 

 

 ته از مدتھا از بعد. ستیھ رکنا در مشبا ام کانهدکو حس از پر من و 
 ستا بھتر یا. یدآ می پیش کم نماما و من ندگیز در که یچیز. مخند می دل

 ستیرا بینم می کنم می را شفکر که حاال. یدآ نمی پیش قتو یچھ بگویم
 درد. دمخو دجوو از بچه یک یا داھخو می کوچکتر راھخو یک لمد ستیرا

 خما. نشینم می نوزا دو روی. لعنتی درد همعد زبا. پیچید می لمد در یشدید
 زیبا از قسمتی مھ ینا کند می فکر که ستیھ. رود می بند نفسم. کنم می

 را تمرصو. فتیما می مینز روی دو رھ که ازدندا می من روی را دشخو ستا
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 یکی میریلا متعجب هنگا با دملودردآ هنگا. کند می خیسش یاھ بوسه قغر
 ...یدآ می ما فرط به و کند می ارھ را اھ بکبا. دشو می

 

 می فکر و روم می راه و روم می راه تاقما نمیا. کنم می سنگین سبک  .
 به فتنشر از قبل صبح نماما. میزر می کاسه آن به کاسه ینا از را رمفکاا. کنم

 ستشرا بخو. کنم فکر نھاآ ازدواج به تر یجد ستاخو من از رهبادو نلماآ
 که سمر می نتیجه ینا به کنم می فکر آن به تر عمیق که حاال.یاھبخو را

 به من دنسپر با داھخو می. مسئولیتش از کند می خالی شانه دارد نماما
 گوشت ام هشد رنگاا. کند حترا را دشخو لخیا سخیرا دستاا ادهخانو

 . نماما از ملگیرد. ضافها

 

 را دی سی و کنم می شنرو را پتا لپ. نشینم می رمکا میز پشت 
 چند. مھبد ئهارا را ام مقاله باید مشھد در یگرد هما دو. ارمگذ می خلشدا
 کنم می رکا ام مقاله روی و ام دهکر حبس تاقما در را دمخو که دشو می هما
 من ایکترد صندلی نماما رطخا به که گویند می عنهط به ایمھ کالسی مھ.

 فصر را روزم از ساعت چند بیند نمی کسی لیو ستا هشد رزرو قبل از
 را نمشخصاتشا و کنم می چک را اھ بکتا مرتب. کنم می تحقیق و نوشتن

 . کنم می شتددایا

 

 تعجب با لھها. دبو داده من به را کبابش از قسمتی ستیھ مشا موقع 
 نمی کسی به یچیز لشاموا از که ستا خسیس رنقدآ شخترد که دبو گفته
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 با دبو گفته میریلا. ستا زیبا پنکه نماھ رکا نمدا می. یشاغذ حتی ددھ
 منتقل کاغذ روی دی سی روی از را زن نمترجما سما. دگیر می ستما من
 .مدھ می ابجو. ردخو می نگز ماھمرھ تلفنم. کنم می

 

 .بله- 

 

 .بخیر صبح. مسال- 

 

 .ستا دهکر وعشر مھربانی با را روز 

 

 .بخیر مھ شما صبح. مسال- 

 

 ای؟ خونه- 

 

. هشد نپشیما دمکر می فکر من و ردگذ می رشکا دپیشنھا از روز چند
 ر؟چطو. بله- 

 

 .ببینیم رو مجتمع بریم نبالتد ممیا اریند ریکا گها- 

 

 شک به دو. نه یا کنم لقبو نمدا نمی. کشم می ایمھمو نمیا ستید 
 ینا. گرفته را تصمیمش او ارھاظ لیو ام ادهند بھش قطعی ابجو من. ستمھ
 نمی لیو. من اریتکر یاروزھ ینا در ستا تنوعی. ماھخو می را رکا
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 یگد خلدا حلیم لوھ از کند فکر که مھبد قطعی ابجو زود خیلی ماھخو
 . کنم می تسکو پس. ام دهفتاا

 

 گها. نیست یراھ گیشا تا. هنشگادا مسوندر رو بابی زهتا. نماچمر من- 
 . ؟نبالتد مبیا یمیا

 

 ریزواسوپر امر دارد تصمیم او که حاال. مفت گنجشک مفت سنگ 
 آرزوی کنند می یسرتد هشگازموآ در که سانیرمد مهھ.کنم رد من اچر کند

 مھ نمابخو اکترد ایبر مھ نماتو می. شوند ریزواسوپر روزی ،نددار را ینا
 .کنم نمتحاا را مدیریت

 

 .میشم دهماآ- 

 

 .منجااو یگهد قیقهد ده- 

 

 نشدکر نپنھا در سعی که تعجبی با نشینم می ماشین خلدا قتیو 
 ناھپیر با مشکی ارشلو و کت دشخو. ازدندا می پایم سرتا به یھنگا دارد،
 با لیدخر لشا. مپوشید می یتر سمیر سلبا دبو بھتر شاید. هپوشید سفید
 هشد نوشته لیدخر به نظامی از یشعر آن حاشیه که ام هپوشید مشکی مانتو

 می راه به و گوید نمی یچیز. ام ختهاندا شانه روی و بافته را مبلند یاھمو.
 .شکنم می را تسکو. یما دهفتاا گیر متھ نتوباا فیکاتر نمیا. فتیما
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 .بینم نمی مجتمع یه اداره و قبر مھندسی بین یطتباار من- 

 

 ستا شتهاگذ لبش روی ستد. ستوبررو یاھ ماشین به شھنگا 
 .ددھ می ابجو هکوتا.

 

 .نیست یطتباار- 

 

 به ایشوھبرا. چرخم می رفشط به کمی.گفتم را مینھ که مھ من 
 . ندا هشد تر یکدنز مھ

 

 ....پس یدا نخبه یه شما- 

 

 .یدآ می حرفم نمیا 

 
 . 

 
 . 
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 .دمبو- 
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 او لیو کنم می شھنگا؟نیست نخبه یگرد یعنی؟چیست رشمنظو 
 بغلی ماشین فرط به را مسر و ازمندا می باال ای شانه. اردند دادن مهادا لخیا
 .کند می دود ریسیگا و ستا هنندرا نیاجو خترد. چرخانم می

 

 نخبه از دکر متمو دشخو سما به هنشگادا عمواخترا خرینآ قتیو از- 
 .شموفر می موافکر ،اموھ حرط نالا. مکشید ستد دنبو

 

 ینا رنگاا. آرام و ستا یجد شھنگا. چرخاند می رفمط به را شسر 
 لیو. آورد نمی دشخو روی به دارد یا اردند درد.  هشد حل یشابر عموضو

 ینا در. شموبفر را ایمھ مقاله که ستا ینا مثل. مشو می حترانا کمی من
 .لپو: ام هشنید کلمه یک او از فقط اریدد چند

 

 کجا یچھ کنی می اعخترا قتیو فھمی می کنی تا رچھا تادو دو یه- 
 حماتتز ثبت از قبل که باشی نگزر خیلی باید. نیست سمتا ،نیست تجا

 ای دهستفاا یه ازش که کسی به شمشوفر می؟یهدرد چه پس. تشزدند کسی
 . میشه لپو پر منم جیب و هبر می

 

 به امر وزیپیر مجتمع نیدد از بعد. باشد او با حق شاید. نمدا نمی 
 بقهط رھ که یستا بقهط پنج نساختما...دبر می ابنو در فعلی مجتمع
 گریم و زیسا راھجو. سلبا حیارط. ریمعما. ستا شتهر یک صمخصو

 بلند نیز که نباز ریزواسوپر به. ستا نباز نتمارپاد رمچھا بقهط. کامپیوتر و
 مختلف یاھ بخش. کند می ام معرفی ،ستا رویباز لیو یکلھ شتدر و قد
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 در. یمرو می پنجم بقهط در مدیریت قتاا به خرآ ستد و ددھ می نشانم را
 مبل از یکی به. دشو می خلدا من از بعد دشخو. مشو وارد تا کند می زبا را
 . دکر رهشاا مچر ای هقھو یاھ

 

 .بشین- 

 

 ب؟خو- .  نشیند می و رود می شقرمز- ای هقھو رگبز میز پشت

 

 .دمکر فکر مسافت به 

 

 .دوره خیلی شراھ- 

 

 .ندز می ضربه میز روی نگشتا با 

 

 مزیتاشه از یکی ینا. ان ومتر یکهدنز یکی اون مھ و مجتمع ینا مھ- 
 .اریند مدآ و فتر نظر از مشکلی.

 

 مالش سر بر دبشو که استھ فحر ینا از تر نگزر ینکها مثل بخو 
 .کند می مھنگا قیقد میریلا. مگیر می دمخو به را اھ ضیرانا قیافه. زد

 

 و؟- 
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 .ستا مصاحبه بخش ترینرمنفو میشهھ د،ستمزد به رهشاا قسمت 

 

 .ریکا یطاشر و قحقو- 

 
 . 

 
 . 

 
 23 

 

 بند را ستشرا ستد و نشیند می فصا. دگیر می را اھ ئیسر ستژ 
 .کند می میز

 

 .تومن یه یھما- 

 

 .پرسم می تعجب با و رود می مھ در ایموھبرا 

 

 ؟تومن یه- 

 

 ؟کمه- 

 

 .ریزواسوپر انعنو به باشم ینجاا روز رھ ارهقر. لبتها- 

 

 .ستا بلد رکا. آورد نمی کم مھ او 
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 .کنی رکا ارهقر قتو متما نه و داری سابقه نه لیو- 

 

 میشه بحسا قتو متما تقریبا شب شتھ تا دو کنم می فکر من- 
 .ارهند و زنما و راھنا ساعت نچو.

 

 می زل و کند می قفل انشدھ یجلو را نگشتانشا. کند می تسکو 
 بیاییوبر دمخو ایبر مھ من. دمنبو بیا هکوتا. نشینم می رق و شق. من به ندز

 .دارم

 

 رمینقدھ مجتمع مینھ تو رمیزواسوپر به من. نیز می چونه داری- 
 .دم می

 

 بیش را حرفش تاثیر داھخو می کنم می حس. کند می مکث کمی 
 .کند تر

 

 .ستھ مھ سابقه با و- 

 

 ستد. ستا ضعفم نقطه مثال که کند می ارتکر را“ باسابقه“ مرتب 
 .مشو می سینه به

 

 قعوا در یداربذ من روی عیب بیشتر چی رھ. تونمدخو بنتخاا من- 
 .گیرید می ادیرا نتودخو بنتخاا از یددار
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 او. نیمز می سیخونک مھ به یرپوستیز رینطوا که ستا دردی چه نمدا نمی
 ردگذ می که کمی. مینز به کفش کنو با من و ندز می میز روی نگشتا با
 .میایم رکنا مھ با. باشه- . ددھ می تکیه اش صندلی به

 

 حس من به ستھ چه رھ لیو کند می لقبو لیلد امکد به نمدا نمی 
 .ددھ می ستد نشد هبرند بخو

 

 هما دو تا. بگیر دیا وھچا و راه. کن رکا یجعفر خانم با هما دو فعال- 
 .کن پر فرمو ینا. نجااو یمیر و میفته راه مجتمع اون یگهد

 

 می بلند. اردگذ می میز روی و آورد می در را ای برگه شمیز کشو از 
 لب یرز و ام مانتو شعر روی دگیر می راه چشمش. روم می رفشط به و مشو

 .کند می مزمهز

 

 .پرستم لیلی من که اریپند تو“- 

 
 . 

 
 . 
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 .”پرستم می لیلی یلیال آن من 
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 ردگذ می چه نشذھ در نمدا نمی. دشو می قفل مھنگا در شھنگا. 
 شبر. ددھ می سر جلو به را مفر ستد با. نیست نااخو یمابر شھنگا معنی.

 .مشو می نوشتن لمشغو و نشینم می مبل روی و دارم می

 

 .ددھ می مهادا او 

 

 مقنعه و شبپو یتر سمیر سلبا دافر از لطفا. یهادار محیط یه ینجاا- 
 و مھمه امبر دهلعاا قفو نظم. موحد خانم تو و ام سخیرا یقاآ من. کن سر

 . اجخرا با هبرابر لیلد بی غیبت. اھنرجوھ با ردبرخو در صبر

 

 یستدا می نخیابا به رو یقد هپنجر رکنا و دشو می بلند جایش از 
 چند به. نسماآ به ندز می زل. کند می شنرو ریسیگا.  اردند ای دهپر هپنجر.

 معلقی. سمانیآ و مینز نمیا رنگاا ینجاا از. یستما می رشکنا. سفید برا تکه
 مدھ می تحویلش را مفر.  ددھ می ونبیر مخالف فرط به را رشسیگا دود.
 ؟کجا: پرسد می که دارم می بر را کیفم.

 

 .یگهد مبر- 

 

 .ازدندا می هنگا مفر به 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 برمی دمخو. یمیا منطقه ینا رهبا لیناو. یمر می مھ با ھرظ بشین- 
 .نمتدوگر

 

 . نیستم که بچه- 

 

 به ،شعر به دوزد می چشم فتهر باال ویبرا با. دگیر می باال را شسر 
 .چشمانم به بعد و ایمھمو هگیر ای هنقر قلب

 

 ستا یجد. نیست خشو چشمانش؟مطمئنی: گوید می دارد.بخو 
 مانیدخو یا بزنم فحر سمیر باید نمدا نمی. نمز می ننفھمید به را دمخو.

 .دشخو مثل

 

 برمی اون با. ئهومتر به یکیشدنز مجتمع ییاامز از گفتی که دتخو- 
 .دمگر

 

 . باشه- 

 

 .دافر تا فظاخد- 

 

 . اردگذ می کشو در را مفر و شمیز پشت رود می 

 

 ؟لیلی- 
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 ؟ستیرا- 

 

 دبر می کتش خلیدا جیب فرط به را ستشد. کنیم می هنگا مھ به 
 .گوید می. ستا غریب یمابر کمی دمر ینا نباز از سمما نشنید.

 

 .بگو تو- 

 

 . ام دهیستاا ،ستد به کیف ق،تاا نمیا 

 
 . 

 
 . 

 
 25 

 

 شما. نتوا خونه توبالکن دهفتاا ماھمو هگیر کنم فکر یشبد- 
 ؟ندیدینش

 

 را ستشد ،باشد هشد نپشیما که رنگاا. ستا ددمر. دشو می متوقف ستشد
 ستدو خیلی را هگیر آن. ددھ می نتکا منفی عالمت به را شسر.  ازدندا می

 ؟بگید ستیداخو می یچیز شما- .  دبو بابا ریگادیا. دارم

 

 .کند می شنرو را تاپش لپ و نشیند می 
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 ره؟چطو ات همعد- 

 

 .مبھتر- 

 

 را مرگم آرزوی که نیست روزی آن میریلا نماھ ،میریلا ینا کنم می حس
 همدآ تر یکدنز کمی حاال و دبو دهیستاا دور خیلی روز آن کنم می حس. دکر

 نگه جلویم یستا نشانه به را ستشد نمچناھ لیو. دهیستاا من به تر یکدنز.
.  ددھ می نتکا را شسر. نیا جلوتر ستھ که یچیز ینا از یعنی. شتهدا

 .سالمت به- 

 

 ارھاظ. آورد نمی نمیا به نماما و دستاا از حرفی که ستا بخو ینا 
 مھ و من دارد مھ. فھممش نمی. ستا بیشتر مهھ از اش عجله نماما
 .کند می کوچک را دشخو

 

 ستا شلوغی نخیابا. ازمندا می هنگا بر و دور به یمآ می ونبیر که مجتمع از
 یپسر. شدوفر می حافظ لفا یکی. ندا دهکر پھن طبسا اھ وشفر ستد.

 جمع دورش زن چند و هچید ستید خچر روی را هشد ستهد یاھ یسبز انجو
 و یندآ می ونبیر خانه از صبح دممر. ومتر سمت به فتما می راه. ندا هشد

 مھ دور و ددمیگر بر رپد شب. خانه نددگر برمی زبا رهبادو و کنند می خرید
 روی فصا خط مثل. مرگیروز. مینھ ستا هشد ندگیز. ندردخو می مشا
 و قبو ایصد. نه. مشنو می ییاصد که مشو می یکدنز ومتر به. قلبی ارنو

 رکنا دهیستاا لسا نمیا دمر دفریا ایصد یا گویم نمی را تاکسی هنندرا فحش
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 فرنگی تتو. نهانوبر دومبا چاقاله. بیا وبد- . گوید می که ربا نتوا
 .نهانوبر

 

 دهکر خو دممر مھمهھ نمیا ای هپنجر از که گویم می را یلنو ایصد 
 می را لمد. یباز لیو. ستا غمگینی و آرام اینو. سدر می شگو به ندگیز به
 به امر زسا ایصد. دهفتاا لمد هکو نجا به و تیشه هشد نگآھ رنگاا. ندزالر

 هشگازموآ: هشد نوشته تر فرط آن مقد چند. نداخو می دشخو سمت
 .نمایوھ موسیقی

 

 بینم می ای صندلی و میز. جوشد می قلبم ته حسی. مشو می وارد 
 را در ویبررو قتاا. ننشسته پشتش کسی لیو باشد منشی به متعلق باید که

 دشو می لیخچا و کابینت و شجو لحا در ورسما نیدد با. کنم می یھنگا
 روی ستد. یدآ می زبا نیمه در یال از اصد. ستا خانهاربدآ زد سحد

 .مدھ می لشھ خلدا فرط به آرام و ارمگذ می هستگیرد

 

 می ای ساله شتھ-فتھ بیست پسر. دشو می قطع یلنو ایصد 
 پایین تا شمجعد یاھمو. ستا هخیر من به اش چانه یرز یلنیو با که بینم

 ای هقھو و سبز خانهرچھا نیاھپیر با دارد تن به یسفید تتیشر. همدآ دنگر
 یرز هکشید ای هقھو نچشما. پا به جینی ارشلو و یشرو

 
 . 
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 لیو اردند شتیدر یبند انستخوا. گوشتی انیدھ. شتیھ.یاوھبرا 
 یک فقط و ستا لگیرد کمی. خالی و ستا دسر قتاا. نیست مھ ریفظ

 به را دشخو حمتز به رنو. ستا بسته که دارد ونبیر به رو کوچک هپنچر
 . ساندر می قتاا خلدا

 

 به بعد و ازدندا می اریود روی ای هیردا ساعت به یھنگا انجو پسر 
 . من

 

 ی؟جدید ینرجوھ- 

 

 .مدھ می نتکا رفینط به را مسر.دارد گرمی ایصد چه 

 

 .ینجاا کشوند منو نتوزسا ایصد- 

 

 کند می رهشاا یشوبررو صندلی به شهآر با. ندز می جانی کم لبخند 
 ...اردند فاصله دشخو با مھ متر یک که

 

 .بشین- 
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 به کنم می هنگا. دگیر می سر از را ختنانو او نشینم می قتیو 
 یاھمو اھ سیم رنگاا. کنند می ازشنو را یلنو یاھ سیم رچطو که نگشتانشا

 مبند می چشم. منر خیلی. باال بعد و پایین ردخو می لیز. باشد معشوقش
 لباسی و نپریشا بلوند یاھمو با مرمرین پوستی لیو محو ای هچھر با نیز.

 به میکند وعشر. دپر می ونبیر پا کنو با زسا یاھ سیم نمیا از خسر و هکوتا
 مگا یک. یگرد مگا یک. دپر می کوچک یاھ مگا با سبک و منر. نقصیدر
 نرمش نبد. شوند می پخش اوھ در ایشھمو. شسر یباال ستانید با. یگرد

 روی. دارد می بر یگرد گامی و چرخد می دشخو دور. ردخو می بتا و پیچ
 دور. کشد می باال فرط به خرآ تا را ستانشد و دمیشو بلند پایش ننگشتاا

 از هقصندر زن و دگیر می اوج موسیقی ایصد. چرخد می انجو دمر و من
 یک. مشو می مست من و چرخد می و چرخد می و دشو می دخو بی دخو
 سیم نمیا ددگر می بر و اردمید بر رگبز گامی ستشرا یپا با. دور دو. دور

 . دشو می قطع موسیقی ایصد و دمر زسا یاھ

 

 به زبا انیدھ با. یمآ می ونبیر خلسه از مھ من دشو می قطع که اصد 
 دشو می گرفته حالم. اردگذ می مینز روی را شهآر و یلنو که کنم می هنگا او
 .کشد می شبلند یاھمو نمیا ستد انجودمر. گویم نمی یچیز لیو

 

 ی؟نرھ یاھ بچه از- 

 

 .کنم می تعجب 
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 . نه- 

 

 .کند می رهشاا مرھاظ به سر با 

 

 ؟یچیھ ،موسیقی ،تئاتر ری،معما- 

 

 .نه: گویم می زبا 

 

 .ازندورا امر و کند می یکربا را ایشھ چشم 

 
 . 

 
 . 
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 نگیتر و چوبی یاھ ستبندد مخصوصا. نریهھ خیلی ترھاظ لیو- 

. 

 

 .مھسیا و بیآ و لیدخر یاھستبندد به کنم می هنگا 

 

 .ینرھ یچھ با. شتماند رکاوسر نرھ با قتو یچھ من- 

 

 .نمز می لبخند. یدآ می دمیا یچیز 
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 .دبو نبیرستاد نماز بخو یاھنشاا نوشتن منرھ تنھا- 

 

 ستشد. روم می وفر صندلی در بیشتر من و دشو می خم جلو به کمی 
 .گوید می و دگیر می رفمط را

 

 خط با که یشعر. نگھار بین مونیراھ. ازبند دتخو به هنگا یه- 
 .تاھمو روی قلب. هشد بافته یمو. هشد نوشته تمانتو روی نستعلیق

 

 .ممنتظر نچشما در ندز می زل و ددھ می تکیه اش صندلی به 

 

 .تتهذا تو نرھ خترد- 

 

 لحا به تا که ستا یچیز ترین دار هخند.نرھ و من. رمخو می یکه 
 نددکر می یسرتد نباز نھاآ. دمبو بابا و نماما رو نبالهد میشهھ من. ام هشنید

 . دهکر گیجم فھمد می.  شتماگذ نھاآ یپا یجا پا مھ من و

 

 مندید لیو نشنو می هپنجر ینا از منو زسا ایصد نفر اھ ده روزی- 
 .داره قفر بقیه با تو دجوو تو یچیز یه پس.  تو دبیا شرطخا به کسی

 

 کپا. غریب یاھ فحر. مشنو می دمخو ردمو در زهتا یاھ فحر 
 .ام هشد گیج
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 .دمنکر هنگا ریجو ینا دمخو به قتو یچھ. نمدو نمی- 

 

 می فصا را ستشرا یپا. ستا تما ای هقھو. فتدا می زشسا روی من هنگا
 پک. نداگیر می را آن فندکی با. کشد می ونبیر ریسیگا جیبش از و کند

 کوچک هپنجر نماھ. رود می قتاا هپنجر تک روی شھنگا. ندز می عمیقی
 عجیب کمی. نیست اھ هپنجر مهھ مثل. ستا دیاز مینز از تفاعشار که

 روی تلخ کمرنگ لبخند یک. ستا دممر مهھ با حرفش روی رنگاا. ستا
 .خسته مھ شاید. سدر می نظر به سمایو اش هچھر. نشیند می لبھایش

 

 هنگا نمودخو به ستدر یدد یهزاو از که ینها ناموھ خیلی مشکل- 
 .کنیم می شموافر مونودخو ناموھ ادهخانو دل سهوا لپو سهوا. کنیم نمی

 

 نشناخته زنوھ را دمخو. ؟گوید می سترا یعنی ؟نداخو می امر نذھ 
 .کنم می رهشاا یلنو به. فتدا می جانم به ترسیام؟

 

 .ستا کھنه- 

 

 هنگا پایش پایین به و رود می باال لبش گوشه. دشو می زبا اش هچھر 
 .کند می

 
 . 
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 .پسر پیر ینا منه رغا ریا. قدیمیه بگی هبھتر- 

 

 کنم می شھنگا که من به دوزد می چشم رشیا از کند می که دل 
 .ینجاا دارم خاصی حس.

 

 . نشدیم معرفی مھ به- 

 

 .نمز می لبخند 

 

 ....من سما- 

 

 .دگیر می تمرصو یجلو را ستشد کف 

 

 .بزنم سحد کن صبر.نه- 

 

 ینظر را مانتو روی شعر. چیست حدسش نمابد تا مشو می قمشتا 
 .گوید می و ندز می رشسیگا به ییگرد پک. ازدندا می

 

 ...لیال- 
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 .مدھ می نتکا باال فرط به را مسر لبخند نماھ با 

 

 .لیلی- 

 

 .کند می دراز رفمط به را ستشد 

 

 .داھفر- 

 

 یارھکا که ددھ می رخطاا میشهھ نماما. کنم می هنگا ستشد به 
 ودنر تیغ و السو یرز اش جتماعیا جھهو که مھند منجاا فعر از رجخا

 .نمز می ای هشرمند لبخند.

 

 به امر که ندراخا می را شسر و دبر می ایشھمو خلدا را ستشد 
 .دگیر می نجا شلبخند مھ او من هخند آرام ایصد با. ازدندا می هخند

 

 او نه یماو شیرین من نه. داھفر و لیلی. کنم می فکر نایماھ سما به 
 . من نمجنو

 

 . .رود می در فرط به و دشو می بلند جایش از 

 

 منشیم وزمرا ؟نسکافه ؟چاکلت تاھ ی؟چا ری؟خو می یچیز- 
 .کنم ستدر ریمیخو یچیز. هشد مریض. هنیومد
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 . مشو می بلند جایم از 

 

 .مبر باید. نممنو- 

 

 .کند می خالی انلیو خلدا را ای نسکافه. خانهاربدآ خلدا رود می 

 

 تا قیقهد چند. کنم ستدر اتبر ایمیخو. نیستم رفتعا لاھ من- 
 .دارم قتو منرجوھ نمداو

 

 . یستما می بچورچھا رکنا 

 
 . 

 
 . 
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 ؟چیه یدزد می که نگیآھ سما فقط. کنم نمی رفتعا منم- 

 

 .گوید می آرام. نشیند می من روی شھنگا 

 

 .دران جامه- 
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 می جیوخر در سمت به یتشکر با. کنم می ارتکر لب یرز را سما 
 .مشنو می مسر پشت از را یشاصد. روم

 

 بیا. لیلی بزنم زسا اتبر تونم می. راینوا بیا شتیدا ستدو قتو رھ- 
 .شو شناآ نتدرو ینیاد با و ینجاا

 

 ایصد. ذات. نرھ. جانم به دهفتاا و رهخو ستا هشد داھفر فحر 
 و دبو یگرد ینیاد یک نساختما آن رنگاا. یدد یهزاو و درون ینیاد. زشسا

 آن. عجایب مینزسر در لیسآ مثل. دمخو ینیاد به ام برگشته رهبادو حاال
 بر ینجاا به یگرد. ترساند می امر داھفر یاھ فحر و زسا زسو و لگیرد قتاا

 رکنا. ندز می لنگ نمدرو یچیز کنم فکر دشو می باعث او. گشت ماھنخو
 تا کند می ترغیب را دممر نمچناھ نتشوا یجلو دمر...یستما می نخیابا

 ینا از نفر چند. نددبو اھ زن. نددبو اھ وشفر ستد. بخرند را ایشھ همیو
 قتاا آن در اھ لسا کنم می حس؟کنند می هنگا نشودخو به ستدر مھاآد
 . ام هشد ارھ حاال و ام دهبو

 

 .کشد می جیغ نیز 

 

 .شبا باظمو- 

 

 . رو دهپیا تو وبر- 
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 .شبا کیفت باظمو- 

 

 شکم به که یمآ می دمخو به قتیو. فتدا می دارد تفاقیا چه فھمم نمی 
 مشد می هکشید مینز روی. کشد می را کیفم کسی و ام دهفتاا مینز روی

 رموتو دمر ستد نمیا آن یگرد فرط و ستا مشتم نمیا کیف ستهد گوشه.
 می تنم متما در درد. نددو می ما سمت به فرط رھ از دممر. ستا ارسو

 کنم نمی ارھ را کیف ستهد لیو. ندا دهفتاا زشسو به ایمھ نجآر و نوزا. پیچد
 ایصد. دشو یم رهپا شکمم کنم می حس و ماند می میرز جرآ ای رهپا تکه.

 .کوبد می ستمد روی کفشش با دمر. ستا هپیچید گوشم در رموتو رقا رقا

 

 .نترخانما یگهد کن ول- 

 

 شوند می یکدنز دممر قتیو. ندا هچشبید کیف بند دور نشتانما رنگاا 
 یرز نیز. کند می ارھ را کیف ستهد ای هکشید آب فحش با ارسورموتو دمر

 می لبھایم. ندا هشد خاکی ایمھ سلبا. کند می مبلند و دگیر می را بغلم
 کس رھ. ندا زده حلقه دورم دمر و زن. ام شوکه. مھ ایمھ ستد. ندزلر

 روی ستد...زدلر می نمدرو. هبرید را مانما شکم درد. گوید می یچیز
 .کشو از. ستر از. ؟چه از نمدا نمی. کنم می گریه و ارممیگذ تمرصو

 

 .داردبر تمرصو روی از را ایمھ ستد دارد سعی نیز 
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 .ربخو ینوا. گذشت خیر به. نکن گریه= 

 
 . 

 
 . 

 
 30 

 

 شکمم در مدھ می غر را آن و اردگذ می ندھ روی را اب یلطر ی لبه 
 .پرسد می کچل سر با دیمر. یدآ نمی بند ایمھ شکا.

 

 .برسونمت بیا. یکهدنز نستاربیما؟کنه می درد جاییت- 

 

 ارسو و ندا گرفته را بغلم یرز. کند می ذوق ذوق و هشد رهپا نویمزاسر 
 .نالم می و ارمگذ می شکمم روی ستد.  کنند می ماشین

 

 .لمد اخد آی- 

 

 .دگیر می سرعت ماشین. کند می مھنگا یینهآ از دمر 

 

 . ختناندا روزی چه به مودمر خترد ببین سنامو بی یشرفا بی- 

 

 می را نماما لمد من و یزندر می ایمھ شکا. ام هشد خم جلو به 
 . داھخو
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 .وای. جونم نماما. اخد آی- 

 

 . نجو خترد بکش دراز- 

 

 می شکم فیاسنونوگر یمابر کشیک کترد و سیمر می نستاربیما به 
 خما. دد می منجاا را فیاسنوگر دارد کترد و ام هکشید دراز تخت روی. نویسد

 .ازمندا می چنگ تخت به درد از. ستا مھ در ایشھ

 

 .شتیدا شکم درد سابقه قبل از- 

 

 .شتمدا- 

 

 .ستا زده زل دی سی ال سفحه به مدرھ ای هچھر با دمر 

 

 .دهکر می درد تکجا قیقاد- 

 

 .او به مشو می هخیر. نمدا نیم را ایشھ السو لیلد 

 

 .ام همعد- 

 

 .قتهو چند 
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 و مشو می خیز نیم ایمھ نجار روی. دارد می مبر ستر اچر نمدا نمی 
 .ازمندا یم هنگا یفید و هسیا صفحه به.  مخر می نجا به را درد

 

 ه؟خبر چه تو اون. ترسونید می منو یددار شما- 

 

 .بانداخو می رهبادو امر و اردگذ می ام شانه روی ستد کترد 

 

 .ره می کجا به و میشه وعشر کجا از قیقاد درد. هبد منو ابجو- 

 

 نمیا را نمزالر و دسر یاھ ستد و دبو رمکنا نماما شکا. ترسم می 
 و دلوآ خما قیافه از. مدھ می را کترد یاھ السو ابجو. گرفت می ستمد

 در را برگه. دشو می رممو رمو شمتفکر

 
 . 

 
 . 
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 نکشا و اریود به ستد. ازمبیند یھنگا ارمند اتجر. ددھ می ستمد 
 کترد به را برگه و روم می معاینه قتاا به. سانمر می نشاورژا به را دمخو نکشا
 بماجو و السو. رود یم مھ در شاھ چھر مھ او برگه به هنگا با. نشینم می
 مخ ندز می که را خرآ فحر. مشو می مچاله صندلی در بیشتر من و کند می
 .تنھایم لحظه ینا در رچقد و. مشو می انیرو. کشد می تسو من
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 رچکا باید حاال. کنم می هنگا مبرو دور به زده حشتو. خیابانم نمیا 
 می مینز روی را کیفم. کجاست ممقصد نمابد ینکها ونبد فتما می ؟راهکنم

 از. روم می نخیابا آن به نخیابا ینا از. ستا خاکی و رهپا ایمھ سلبا. کشم
 نکشید اروھ لمد و نشسته گلویم یتو گیربز بغض...انمید آن به انمید ینا

 دروغ. اری؟بید یا ستا ابخو. ام دهکر شموافر را شکمم درد. داھخو می
 و دهیستاا اھ پله یباال انجو یپسر. روم می باال پلی ؟ازقعیتوا یا ستا

 گل شاخه یک کیفش نمیا. ندز می زسا و ستا دهکر زبا را رشگیتا کیف
 یستما می پل سطو و روم می. ندز می ناکیزسو نگآھ. شتهاگذ مھ خسر

 را اش شیوفر ستد طبسا و نویسد می را ایشھ مشق که ای ختربچهد رکنا.
 می رد پل یاھ میله یال از را ایمھپا و نشینم می رشکنا. ستا دهکر پھن
 . تسکو در. نیاد به. ندگیز به نمز می زل. کنم

 

 .زود خیلی. یبگیر سکنا بدنت متما از باید- 

 

 مبر می نھاآ یال را تمرصو. کنم می چفت اھ میله دور را ستانمد 
 می بسته و زبا را انمدھ. ستا بسته را گلویم راه یچیز.  بکشم داد نماتو نمی.

 کخترد. دشو می دخر و شکند می گلویم در اصد. اردند ای هفاید لیو کنم
 . من به ستا زده زل
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 تودخو زود خیلی. یستژنکولوآ ایبر نویسم می نامه معرفی یه- 
 .هبد ننشو

 

 .ازدندا می هندازنو کیف خلدا نتوما ارزھ دیمر 

 

 .داداش نبز دشا کمی- 

 

 دارد حاال. پیچد می مھ در نماھنگا. ندز می یلبخند هندازنو دمر 
 از یا دارد؟ خبر من درد از. ستا خیس چشمانش لیو ندز می دیشا نگآھ

 پلم روی نمچناھ من و گذشته اھ ساعت و اھ قیقهد ؟ستا دشخو درد
 زدم می نگز نماما به باید. ام دهکر کز کخترد رکنا و دهکر بغل را ایمھنوزا.
 . ستا هشد نمانگر حاال تا حتما.

 

 اریلدد دارد شاید. کند می رفتعا من به را شپنیر و ننا لقمه کخترد 
 .ددھ می ام

 

 . میشه ستدر. ربخو- 

 

 مشو می بلند جایم از. حسم بی. نمز می پا و ستد ای خلسه نمیا 
 می هنگا نما خانه در به دشو می زبا که رسانسوآ. خانه روم می سالنه سالنه.

 من و دشو می بسته رسانسوآ در. نداخو می امر در یرز از که یکیرتا به. کنم
 دمخو دور... نمز می مقد. روم می مبا به. مدھ می رفشا را بقهط خرینآ کمهد
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 می مزمهز لب یرز. مبا با یھگا و کنم می هنگا نسماآ به یھگا. چرخم می
 .کنم

 

 ا؟چر- 

 

 .چکد می شکما 

 
 . 

 
 . 
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 .گویم می بلندتر 

 

 ا؟چر- 

 

 تپر مینز روی را کیفم. جوشند می و شوند می چشمه ایمھ شکا 
 هپر. چرخم می دمخو دور کمر به ستد. عصبانی خیلی.  عصبانیم. کنم می

 .رمنفجاا لحا در نتشفشاآ من و ندا هشد دگشا ام بینی یاھ

 

 .نمز می دفریا نسماآ به رو و یستما می 

 

 وردی؟نیا گیر من از تر بدبخت؟من اچر- 
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 .ام دهکر مشت را ستانمد. ستا هشد تند نفسم 

 

 ؟لیلی از بھتر کی گفتی؟ آوردی؟آره گیر یتیم- 

 

 می ضجه دمجوو متما با. مشو می تا و ارمگذ می لمد روی ستد 
 .نمز

 

 .آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ- 

 

 .کنم می بپرتا نسماآ سمت به و دارم می بر سنگی 

 

 گیر قتهو چند اچر صال؟آره؟اجدیدته شوخیه ینم؟اگرفته شوخیت- 
 ؟من به دادی

 

 ردخو می ستدر و یدآ می پایین باال از هیزر سنگ. پیچم می دمخو به 
 .ام شقیقه فرط به دگیر می راه نخو.من شانس مھ ینا. ام پیشانی به

 

 .هشد تا کمر و هخمید یاھ شانه با نمز می قھ. نشینم می مینز روی 

 

 .شوخیه یه بگو. غهدرو بگو- 

 

 .مگیر می باال به رو را مسر 
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 .غهدرو بگو_ 

 

 .ندز می چشمک نسماآ در ای رهستا 

 

 .گوید می ییاصد 

 

 .رواھ نهویود مخصوصا. هبد شفا رو مهھ اخد- 

 

 کشد می رسیگا دارد یرپوشیز و ارکشلو با یپسر. نمداگر برمی سر 

. 

 

 .کشم می جیغ 

 

 .رتکا پی وبر- 

 

 .کند می شتدر را چشمھایش 

 

 .یختهر بھمت بد؟المصب زدی چی- 

 
 . 

 
 . 
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 می خانه به و مشو می بلند جایم از. ارمگذ می ام سینه روی ستد 
 می تاقما به. ستا هشد هپاشید خانه در هما رنو. کنم نمی شنرو را اغچر. روم
 .گیر مپیغا روی رود می بعد و ردخو می نگز تلفن که روم

 

 چیز مهھ...ام هسیدر منی؟نمید ابجو اچر؟کجایی. نماما لیلی- 
 .نبز من به نگز یه گرفتی پیغاممو. ینجاا خوبه

 

 چیز یچھ ینجاا. کشم می مسر روی را پتو و کشم می دراز تخت روی 
 ...بیا زود. نماما نیست بخو

 

 ستا ینا رمکا تنھا. ام شتهانگذ ونبیر خانه از پا من و گذشته روز دو 
 ادهند را بشاجو من و زده نگز ربا چند نماما. کنم گریه یکیرتا در پتو یرز که
 روح ام هشد. ام شتهاگذ پاسخ بی مھ را میریلا یاھ ستما؟بگویم چه. ام

 ستا گرفته قعر گند یبو تنم. چرخم می خانه نمیا فدھ بی که دانسرگر
 زل. روم می شپزخانهآ به. ارمند فتنر محما ینا لیو هچسبید مھ به ایمھمو.

 ارمند وربا را کترد فحر زنوھ. ماھخو می چه نمدا نمی. لپخچا به نمز می
 رنگاا. هنشگادا شگروھپژ-نشجودا برترین. موحد لیلی.من؟کنم وربا رچطو.

 ارمگذ می در روی را مسر. یدآ می بند نفسم و کوبد می مسر بر پتک با کسی
 زدسو می ام بینی و دهکر پف ایمھ پلک. مگیر می سر از را گریه رهبادو و
 تھدید نماما ایصد. ردخو می نگز روز دو ینا در ارمزھ ربا ایبر تلفن.
 .ستا میزآ
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 نه من نه انیرا دمبرگر ی،ند منو ابجو تبابا کخا ارواح به لیلی- 
 . تو

 

 .کشد می دفریا 

 

 ؟خاموشه گوشیت اچر. هبد ابجو لیلی- 

 

 .روم می وا لیخچا یپا من و 

 

 .ستا دهفتاا سلتماا به حاال 

 

 . روزه؟ دو تو کجایی. بگو یچیز یه. مامانم. نجا لیلی- 

 

 .ندز می نگز رهبادو بعد قیقهد چند. دشو می قطع ستما 

 

 رو تو لیلی. کن زبا درو ای خونه گها. نجااو نمیا دارن لھها و میریلا- 
 . قسم تبابا روح به

 

 تفاقیا چه بگویم او به رچطو. کنم می هنگا تلفن به. کند می تسکو 
 . ؟ستا دهفتاا

 

 .منه ازدواج سهوا راتینکاا گها لیلی- 
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 .ددھ می مهادا تسکو ای لحظه از بعد 

 

 .نماما لیلی. هبد منو ابجو فقط کنم می کنسل وچیز مهھ. باشه- 

 

 .ام حالی چه در من و فکریست چه در او. نماما دارد خوشی دل چه 

 

 .گوید می کند پچ پچ دشخو با رنگاا 

 
 . 

 
 . 
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 ؟خترد ینا با کنم رچکا یااخد- 

 

 که مشو می بلند جایم از .  ا؟خد ینا با کنم رچکا من: گویم می دل در
 چشمم هپنجر از. مشو می قتاا وارد. دارم ضعف. رود می یھسیا چشمانم

 چند با. مدھ می رفشا مھ روی را لبھایم. فتدا می مسجد ای وزهفیر گنبد به
 هپنجر پشت اربگذ. بندمش می غیظ با و سانمر می آن به را دمخو بلند مقد

 لھها و میریلا با ماھخو نمی. دھبد را من یااھچر ابجو قتیو تا بماند
 یمآ می دمخو به قتیو. نمز می ونبیر خانه از و پوشم می سلبا. مشو وبررو
 می امر که نھاآ. ام هسیدر هنشگادا به شفتهآ یرھاظ و کمفلو ای قیافه با که
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 بقهط روم می. مدھ نمی را کسی مسال ابجو. مانند می واج و جاھ شناسند
 بنتخاا را دمر ینا اچر نمدا نمی؟ینجایما اچر نمدا نمی. دستاا قتاا به ، پنجم

 میشهھ مثل. او یاھ گفتن نجا بابا از یا ستا کسی بی از شایدام؟ دهکر
 به مشو می هخیر. پیچم می تنم دور را ستمد. دارم زلر. ستا غشلو تاقشا

 .چشمانم از دگیر می راه شکا. قتاا خلدا نمھربا دپیرمر

 

 با بعد ثانیه چند. ردخو می جا حضوو به فتدا می من به که چشمش 
 .گوید می اھنشجودا به ستد

 

 .تعطیله سخیرا تلھ. پاشید. برید پاشید- 

 

 وارد زانلر من و کنند می کتر را قتاا کرورھ و لبخند با اھنشجودا 
 قفل را قتاا در و دشو می بلند جایش از. دارم برنمی او از را مھنگا. مشو می
 می بغضم. نیمز نمی حرفی یچھ.  اردگذ می یموبررو را صندلی. کند می

 . شکند

 

 پشتم روی را ستشد. نمز می زار و ارمگذ می ایشھپا روی را مسر 
 .یمآ می فحر به. دشو نمی متما ایمھ قھ قھ. کند می شمازنو و اردگذ می

 

 .دارم اسپانکر ناطسر من - 
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 می را ایمزوھبا. ستا هشد شوکه مھ او. یستدا می حرکت از ستشد 
 ستا هشد انیزآو ام بینی آب. کنم بلند را مسر کند می رمجبو امر و دگیر

 از را اھ مایشآز من و ددھ می ستمد به ستمالید دستاا. امنگیزا قتر رچقد.
 .آورم می ونبیر کیفم

 

 . مبگیر سکنا بدنم متما از باید- 

 

 ن؟ماما با کنم رچکا: گویم می درد با و 

 
.  . 

 

 از ممنتظر و ام نشسته تخت روی نوزا رچھا. ستا صبح سه ساعت 
 روز چند رهبادر لیاسو که گفته چه او به دستاا نمدا نمی. بیاید ونبیر محما

 ام هسیدر دمخو به. در به ام ختهدو چشم گلو در بغضی با. پرسد نمی گذشته
 خیسی و یدآ می ونبیر شسفید حوله با. دنشو ام یختگیر مھ به متوجه او تا

 لبخند. کند می من جخر یھنگا نیم. دگیر می را ایشھمو

 
 . 

 
 . 
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 می تختش به تسکو در او.گرنهو کنم زبا را فحر سر باید. نمز می 
 . تسکو با. ددھ می ننشا رینطوا را اش ریلخود میشهھ. بداخو می و رود

 

 ؟فتر پیش بخو چی مهد؟ھبو رچطو ننستواکنفر- 

 

 .کند می لمشغو زدن مکر با را دشخو و نشیند می صندلی روی 

 

 . دبو بخو- 

 

 . نما هنشگادا رفتخاا مایه و ستا بخو میشهھ او 

 

 ؟نددبو هشد پر تئاتر مفیآ یاھ صندلی متما حتما. میشهھ مثل- 
 ؟.نه.

 

 . رلخود خیلی یا ستا قھر پس. کند نمی مھنگا 

 

 می فکر چیز یه به فقط دادم می نساکنفر شتمدا که مدتی متما در- 
 .دمکر

 

 .بگوید داھخو می چه نمدا می. ندز می زل چشانم در 

 

 .کجاست مفکر بی خترد که- 
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 که باشد ینفر خرینآ او ام داده لقو دمخو به. ازمندا می پایین را مسر 
 ریکبا لیو. میشهھ. ستا من پسالود میشهھ او...شنید داھخو را فتنمر خبر

 سلبا خرید ایبر ه،نیامد سینما به من با ربا یک. دارد ستمدو که نگفته من به
 .اننگر میشهھ او. دهنکر یماھمرھ

 

 قتو یچھ لیو دهکر کمک نامه نپایا و مقاله نوشتن در. ستا من 
 یچھ لیو شبا متین. کن طحتیاا گوید می میشهھ او. باشم عشجا ادهند دمیا
 ...دل ته از. بلند ایصد با بخند گوید نمی قتو

 

 .مشو می بلند 

 

 .یدربخو رمبیا یچیز یه رم می- 

 

 گفتم می مشھ. ارمبذ مھ روی چشم لحظه یه نتونستم نجااو من- 
 ؟کجاست من ننامھربو خترد

 

 ستدر و دبو هشنید را یکشدنز گمر خبر نماما تو ننامھربا خترد 
 خترد. دمبر غریبه دمر یک ایبر را ایمھ گریه من و دینبو نجاآ تو موقع نماھ

 دهکر گریه غریبانه تختش در یا.نشسته پل روی تنھا اھ ساعت تو ننامھربا
 .مگیر می مانی لال میشهھ مثل اھ فحر ینا ی مهھ یجا به. دبو

 

 .میشه نتودردسر باعث وازپر نمدو می. مسکن با رممیا هبمیوآ نتوابر- 
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 .رود می باال نماما ایصد 

 

 .عصبانیم ستتد از زنوھ من- 

 

 روز چند ینا کافی ازهندا به مھ من. کنم می مشت را ایمھ ستد 
 به. کنم خالی نماما سر بر اخد از را خشمم و صحر ماھخو نمی. ام هکشید

 .مدھ می مهادا مراھ

 
 . 

 
 . 
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 .کشد می را یمزوبا نماما 

 

 .هبد منو ابجو و دبرگر. نمز می فحر تاھبا دارم- 

 

 می ام هشد کلید یاھ انندد نمیا از. نماما غانمدا. ستا پر لمد 
 .گویم

 

 .عصبانیم منم- 
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 یچھ به تو و زدم نگز بھت متما روز دو- .  کشد می مھ در وبرا
 . کنه توجیه تورکا دبیا باید کامبیز نوقتاو. ادیند ابجو نمشووکد

 

 . نمز می زل خشمگینش نچشما در 

 

 .یددنبو شما و شتمدا جحتیاا نبھتو روز دو ینا منم- 

 

 نیستم من قتیو که داری جحتیاا ادهخانو یه به تو میگم مینهھ ایبر- 
 .باشن شتهدا تواوھ

 

 به من- .  مبر می باال را یماصد مقابلش ربا لیناو ایبر. روم می در رهکو از
 .مامانم به. شتمدا جحتیاا شما

 

 .کشد می داد مھ او 

 

 .باشم رتکنا تونستم می رچطو دمنبو قتیو- 

 

 ؟بگید ینو؟ایددبو کی شما- 

 

 را پشتش. نماخو می چشمانش از حتیرا به را ینا. ام دهکر مایوسش 
 . کند می من به

 

 . لیلی ناسپاسی خیلی- 
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 ایبر و یما دهیستاا مھ روی در رو اچر. ده؟فتاا ما ایبر تفاقیا چه 
 می دفریا. بریم می باال مھ ایبر را نیمااصد نما ندگیز در ربا لیناو

 صندلی روی را حوله. کند می فکر عموضو ینا به دارد مھ او شاید...کشیم
 .من به را پشتش و کند می تپر ینهآ ویبررو

 

 .دارم سکال وبغر تا دافر. بمابخو امخو می ام خسته- 

 

 یختهر مھ به امر ریبیما خبر. مشو می نپشیما. یما هنجیدر مھ از دو رھ
 ازمندا می تخت روی را دمخو. روم می تاقما به گفتن بخیر شب ونبد. ستا
 یاھ بکتا به مھنگا...ددھ می بطر جشازدوا به او گویم می من چه رھ.

 ندگیز. مقاله تا رچھا و بکتا چند هشد من ندگیز. فتدا می رکا میز روی
 نماخو می درس. تنھایم مشو می اربید ابخو از صبح. تنھایی هشد من

 نمی اچر. تنھایم ارمگذ می بالش روی سر. تنھایم رمخو می اغذ. تنھایم
 چرخد می مسر دور خانه .... او و کنم می ترکش زودی به من فھمد

 گیرند می نجا سقف ، در ار،یود ده،پر روی یاھ سایه رنگاا. کنم می بغض.
 ببرند نیاد آن به نکشا نکشا امر نداھخو می. ندآورد می مجوھ رفمط به و
 نفسم.

 
 . 

 
 . 
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 لیو کشم می مسر روی را پتو. دشو می سیخ تنم یاھمو. یندآ می بند 
 .نددار نمی بر مسر از ستد و خزند می آن یرز اھ سایه

 

 .برید. لعنتیا برید- 

 

 می خفگی سحساا. پتو یرز یکیرتا به ام زده زل زبا زبا یاھ چشم با 
 نماما حافظیاخد ونبد مھ من ینکها ستر از ارمگذ نمی مھ روی پلک. کنم

 می ستانمد نمیا را مسر و نشینم می تخت لبه...بابا مثل ستدر کنم کتر را
 . نماما پیش روم می. مگیر

 

 را یگرد ستد و شتهاگذ چشمانش روی را ستشد یک ساعد نماما 
 می بغض. شویم اجد مھ از باید زود خیلی دشو نمی ورمبا. شکمش روی
 کی یدآ نمی دمیا. کنم می شھنگا بخو و یستما می تختش یباال. کنم

 ایشزوھبا به. ندا هشد بیشتر شسفید یارھتا رچقد. دهکر نگر را ایشھمو
 ستا شکیاپیر خمیر مثل که ستمھ نشایزآو پوست عاشق. کنم می هنگا

 ستا زهتا زنوھ خمشز یجا. هبرید را سطشو نگشتا. دگیر می راه شکما.

 مفر روی یکلشھ زنوھ سن لسا پنج و هپنجا دجوو با که ستاغذ بد رنقدآ.
 فکر. هشد بیشتر اش یسیوار یاھ رگ. ایشھپا قسا به کنم می هنگا. ستا

 یشابر لمد من. هنیامد من چشم به حاال تا و پیر و.هشد ضعو رچقد دمکر
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 نمدا می. بکشد درد خیلی فتمر من قتیو داھخو نمی لمد. شد داھخو تنگ
 مخز می تخت روی. دکر ماھخو گریه زار زار کنم شھنگا بیشتر کمی گرا
 .مالم می نرمش زویبا به را تمرصو. میکنم حلقه شکمش دور را ستمد.

 

 .ببخشید. مببر باال مواصد ارمند حق من. نماما اممیخو رتمعذ- 

 

 .نمز می یشزوبا به ای.بوسه 

 

 ؟شتیآ- 

 

 . کند می ازمندورا یرچشمیز و دارد می بر را ستشد 

 

 ...کنی می دهنکر رایکا.هشد چیزیت یه تو- 

 

 دمخو سختی به. کشم می بو را نماما. کشم می غوششآ در تر محکم 
 .نیفتم گریه به کنم می لکنتر را

 

 .مینھ. هشد تنگ لمد- 

 

 ام لعنتی بغض من و کند می شتیآ. اردگذ می ستمد روی را ستشد 
 بوسه قغر را ستشد و مشو بلند گرا کند حشتو ترسم می. مدھ می رتقو را

 . مدھ می ضایتر بویش نماھ به پس. کنم
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 ره؟چطو میریلا با رکا- 

 

 او با نشد وبررو از که یوالییھ هشد میریلا. دشو می زهتا لمد داغ 
 یشزوبا یرز را تمرصو. ارمند دنکر رکا ایبر ای هنگیزا رفیط از. ترسم می

 .دنشو گفتنم دروغ متوجه تا کنم می قایم

 

 .منضبطه دییاز. هگیر سخت. نیست بد- 

 
 . 

 
 . 
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 .که کنی رفتار ریجو ستیھ که نجااو وارممیدا- 

 

 .روم می حرفش نمیا 

 

 .باشم متین- 

 

 .قیقاد- 
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 ستمد روی آرام را شصتش. فھمد می شکمم حرکت از او و مخند می 
 . دشو می خوشی قغر لمد و کشد می

 

 داره؟ هخند حرفم- 

 

 .چالنمش می 

 

 .نیایید نماما بھترین شما. نه- 

 

 در نماما. دشو تلذ قغر من فحر از مھ او اربگذ. کند می تسکو 
 می ترکش قتیو تا مشبا از ماھخو می لیو ستا خسیس حساساتشا ازبرا

 ایبر باشد ای هخیرذ تا باشد که رجو رھ دارم ستشدو که بگویم او به کنم
 . اش تنھایی یاروزھ

 

 .یمیر روز رھ- 

 

 .مواوھ- 

 

 ؟ساعتی چه- 

 

 از باید روز رھ حاال. همددرآ رمکا. مدھ می ونبیر والنیط را نفسم 
 .دنشو یچیز متوجه نماما تا بزنم ونبیر خانه
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 . شتھ تا دو- 

 

 ماھخو می رنگاا. چسبانم می بھش بیشتر را دمخو. کنیم می تسکو 
 . ددھ می لھ عقب به و دگیر می را یمزوبا. مشو حل او در

 

 ؟چته تو- 

 

 .کنم می هنگا متعجبش نچشما در 

 

 ؟بمابخو نپیشتو مشبوا میشه- 

 

 لیلد داھخو می شاید. دهکر تنگ را چشمانش. دارد برنمی ازم هنگا 
 . کند لقبو وارممیدا. بفھمد را روزم چند ینا یارھکا

 

 . کشد می اش پیشانی به ستید 

 

 .کنی می بماخو بد. تختت تو وبر. لیلی بمابخو باید من- 

 
 . 

 
 . 

 
 39 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 ندگیز نماما و من. کشم می یشرو را پتو و مشو می بلند جایم از 
 . نه مگر لیو آرام. ستا ستدر. یمدار میآرا

 
 . 

 

 شکا و ام نشسته رکپا یک گوشه تنھا. ردبا می رانبا و ستا عصر 
 می بر رهبادو شب و نمز می ونبیر روز رھ که دشو می فتهھ دو. میزر می
 و پوچی. نمز می پرسه انتھر یاھ نخیابا در دفیھ یچھ بی. خانه دمگر
 چشانم به ابخو اھ شب. دهکر فلجم فتنر از ستر. همدآ غماسر به یمیدانا

 مو ومبر باید و بیاید بند نفسم ستا ممکن لحظه رھ ینکها از ستر. یدآ نمی
 می تایید ناطسر مایشآز اھ ده و سکنا منجاا از بعد. کند می سیخ تنم به

 وزیرد. دارد خبر که کسی تنھا. دبو دستاا د،کر ام یاھمرھ که کسی تنھا. دشو
 .گفت ،یدد را تمایشاآز یستژنکولوآ کترد قتیو

 

 .کنی وعشر رو مانیدر شیمی ترزود چه رھ باید- 

 

 .مپرسید السو یک تنھا من و 

 

 دارم؟ قتو رچقد- 

 

 .گرفت ستشد در را ستمد و برگشت رفمط به خما با دستاا 
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 ن؟جا بابا لیهاسو چه ینا- 

 

 .دمکر ارتکر را لماسو و زدم زل کترد نچشما در مستقیم 

 

 ر؟چقد- 

 

 .دکر هنگا را سکنا و اھ برگه رهبادو. مکید را پایینش لب کترد 

 

 . لسا یک لیا هما شیش مانیدر شیمی با - 

 

 گریه من اهمرھ نسماآ. ستا هشد کم روز یک هما شش آن از حاال و 
 صد. دشتاھ و صد. کنم می کم را اروزھ. نمز می مقد نخیابا نمیا. کند می

 . ....شتھ و دفتاھ و صد. نه و دفتاھ و

 

 رھ با ارم،برمید که مقد رھ با. سه. دو. یک. رمشما می را ایمھ مقد 
 ایبر تر قمشتا. فرط آن از. مشو می تر یکدنز فتنر به کشم می که نفسی

 به اخد شکا؟شب دافر یا مشبا دا؟فر یا ستا روز خرینآ وزمرا. ندگیز
 یسررو و مانتو.  دمگر می بر خانه به. دکر نمی پر امر خط بچو زودی ینا

 تک روی ستد. ایمھ بکتا به فتدا می چشمم. ازمندا می مینز روی را ام
 نھاآ از یکی. اکترد ایبر ومبر رکشو از رجخا به دبو ارقر. ازمندا می نتکشا

 مقاله مشھد نساکنفر ایبر دبو ارقر. مینز روی کنم می تپر و دارم می بر را
 .نمز می دفریا. کنم می تپر را یگرد یکی. کنم دهماآ را
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 .جھنم به برید- 

 

 خشم هشد یمیدانا. کنم می بپرتا مھ پشت را اھ بکتا. یگرد یکی 
 می جیغ و اریود به کوبم می را ایمرھکادخو. زدلر می خشم از دمجوو متما.

 . کوبم می مینز روی ستیدود و ارممید بر رکا میز روی از را تاپم لپ. کشم

 
 . 

 
 . 
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 .درک به برید نتوا مهھ- 

 

 می بید مثل. آورد می مجوھ تمرصو به گرما. چرخم می دمخو دور 
 قتاا کف به کوبمش می و ارممید شبر. صندلی به فتدا می چشمم. زملر
 و شوند می خسته ایمزوھبا که رنقدآ. ارھبا و ارھبا. کوبم می و کوبم می.

 دهکر ستدر که شامی زاربا سطو کشد می ته که ام ژینرا. دشو می تند نفسم
 اریود به نمز می زل. مدھ می بتا عقب و جلو به را دمخو و نشینم می ام
 می متعجبم ستیھ و دستاا نیدد. نداپر می جا از امر نگز ایصد. کرختم.

 . کند
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 لبخند با ستیھ. مبر می نیشاابر و کنم می ستدر لپرتقا شربت 
 ایشھمو روی نگر نماھ به تلی و هپوشید نیاغوار ناھپیر. کند می مھنگا
 می وفر مبل خلدا نیشاوبررو. نشیند می لبم روی جانی بی لبخند. شتهاگذ

 ستا زده زل و شتهاگذ عصا روی را ایشھ ستد ،غلیظ خمیا با دستاا. روم
 . من به

 

 ری؟ نمی رسرکا اچر- 

 

 مدھ نمی بیاجو.دبشو چی که ومبر. ستا شخو لشد مھ دستاا 
 . ام ختهاندا پایین را مسر.

 

 ر،سرکا یمیر میگه مامانت. ؟چی که خونه تو دیکر حبس تودخو- 
 ی؟میر کجا. نیست ازت یخبر میگه میریلا فرط اون از

 

 می یشرو مھنگا. ردخو می رتقو رتقو ایصد با را شربتش ستیھ 
 .ماند

 

 . بابا کخا سر. نخیابو. رکپا- 

 

 ایصد با. ندز می ضربه عصایش به نگشتا با. کند می تسکو دستاا 
 .گویم می جانی کم
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 .ترسم می- 

 

 .کند می یزر را ایشھ چشم 

 

 ؟چی از- 

 

 .زدلر می یماصد. مشو می خفه بغض از دارم 

 

 .فتنر از.... از- 

 

 بلند ایصد با بعد ثانیه چند. دشو می انیزآو ستیھ لب...فتما می گریه به
 گریه نهامیدانا و ام شتهاگذ مبل ستهد روی را مسر. کند می گریه من اهمرھ

. کند می یاھمرھ امر و دهکر جفت مکمر دور را ستشد ستیھ. کنم می
 .شبا آروم- 

 

 گریه ایصد. کند نمی آرام یگرد امر مھ دستاا نمھربا لحن حتی لیو 
 می و دگیر می را ستمد مچ دستاا...ام باخته را دمخو کپا. دشو می بلندتر ام

 می بلندتر ستیھ گریه ایصد. فتما می مینز روی پا و ستد رچھا. کشد
 .دشو

 

 .نکن اشعود بابی- 
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 رمخو می ریسکند. کشد می دشخو لنباد امر عصبانیت با دستاا 
 می نگز من به مرتب اچردارد؟ نمی بر مسر از ستد اچر. مشو می بلند.
 و ارمند را ریکا یچھ حوصله لیو کند ریکا چه داھخو می نمدا نمی؟ندز

 می مینز به رهبادو که کشد می امر محکمتر. کنم می متومقا فتنر برابر در
 دستاا. مشو بلند تا کند می کمکم کوچکش یاھ ستد آن با ستیھ. فتما

 .کشد می دفریا ما زاری و گریه نمیا

 

 ؟کجاست محمو- 

 

 نمز می قھ. ارمند ای هنگیزا یچھ. دراز به دراز. ام دهفتاا کترپا.روی 
 .کند نمی ارھ دمخو لحا به امر اچر؟فھمد نمی دپیرمر ینا اچر. ترسم می.

 

 امر یاھ شانه و دشو می خم. ازدندا می ای گوشه را عصایش دستاا 
 .ددھ می من به محکم نتکا چند و دگیر می

 

 . خترد زنبا تودخو. لیلی بیا دتخو به- 

 

 .ممیر می دارم من. ام باخته را دمخو من. نماتو نمی 
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 .ندز می داد 

 

 ؟کجاست محمو- 

 

 امر و دگیر می را یمزوبا رهبادو. کنم می رهشاا دری به نگشتا با 
 می که محما وارد. دبر می دشخو لنباد به نکشا نکشا مینز روی رمانطوھ

 نمیا که ستیھ به. کند می زبا را آب شیر. وان رکنا نشاند می امر شویم
 .گوید می ستا انیزآو اش بینی آب و کند می قھ قھ در بچورچا

 

 وبد. ربیا بابی ایبر رو نتلویزیو رکنا چوبی کشتی اون وبر. نباباجا- 
 .مخترد

 

 بند ایمھ شکا. ارمگذ می اریود روی را مسر. ونبیر دود می ستیھ 
 .یندآ نمی

 

 .نشاند می وان یگرد فرط را ستیھ دستاا. دشو می آب پر وان 

 

 .گوید می من به 

 

 لمواسو ابجو و کن هنگا بخو کنم می که ریکا به و بشین ستدر- 
 .هبد
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 می من نجا از چیاش؟ خانه رود نمی اچر. ارمند حوصله 
 . ارمگذ نمی محلشم؟بمیر دمخو درد به اردگذ نمی اچر؟داھخو

 

 .ندز می داد رهبادو 

 

 .هبد شگو حرفم به و کن زبا چشماتو. امتو با- 

 

 می گریه به رهبادو را ستیھ و پیچد می محما در دشفریا ایصد 
 را کوچک کشتی دستاا. نشینم می ستدر ممعصو کخترد رطخا به. ازدندا

 .گوید می گوشم دم. آب روی اردگذ می من فرط

 
 . 

 
 . 
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 .کن هنگا کشتی به حاال. تبابا. کشتیه ینا یتو ندگیتز آدم بھترین- 

 

 . داھخو می که ریکا به کنند می وادارم چشمانش 

 

 ؟باشه. بینی می چی بگو و کن هنگا بخو- 
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 . مدھ می کوچکی نتکا را مسر 

 

 یدآ می در حرکت به آب روی کشتی و ددھ می کشتی به میآرا لیھ 
 .پرسد می. یستدا می مسر یباال.

 

 ی؟یدد چی- 

 

 .گویم می آرام. ای همسخر السو چه 

 

 .فتر کشتی- 

 

 ؟فتنشر از داری حسی چه- 

 

 . فتر کشتی آن با معزیز یبابا. یگرد ستا ممعلو 

 

 .غمگینم- 

 

 می یکشدنز کشتی و نشسته وان فرط آن که ستیھ به کند می رو و 
 .دشو

 

 ؟بینی می چی تو نجا بابی- 
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 می لبخند. کند می کپا کوچکش نستاد با را ایشھ شکا ستیھ 
 نگشتا با و دپر می پایین و باال قشو از. خشنددر می یبایشز نچشما. ندز
 . کند می رهشاا آب روی کشتی به

 

 . من پیش دمیا داره کشتی. بابی. بابی- 

 

 می وان لبه؟بگوید داھخو می چه. رفمط چرخاند می را شسر دستاا 
 .دگیر می ستانشد نمیا را دمسر نستاد. نشیند

 

 تبابا با غصه با داری رینوا تو قتیو. نجا لیلی مینهھ گمر- 
 همید نتکو اشبر ستد خوشحالی با داری رنواو یکی کنی می یظحااخد

 .حتیرا مینھ به. دبر باباتو رنواو به رینوا از کشتی ینا.

 

 به مدھ می تکیه را مسر. کند می ازشنو را ستمد. ستا آرام یشاصد 
 نبھشا خیلی که اییھ فحر به مدھ می شگو و محما سفید یاھ میکاسر

 د،کر می سنگینی ام سینه روی که گیربز سنگ کنم می حس. دارم جحتیاا
 .ستا هشد نمھربا شھنگا. شتهدا شبر دیاز حمتز با دستاا

 

 پا یگهد ینیاد به نیاد یه از داره. ترسه می دبیا نیاد ادمیخو که زادنو یه- 
 و تنگ ینیاد اون کنه می فکر. داره درد. نهدو نمی ازش یچیھ که ذاره می

 بخو تونه نمی حتی که جایی. نیاستد یجا بھترین دهبو شتو که یکیرتا
 بناط یه با ندگیشز متما. ستا مچاله. رهبخو نتکو
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 رد که لکانا اون از. شتهدا ورش ستر حاال. یگهد یکی به دهبو صلو 
 .دنکر گریه کنه می وعشر ون،بیر دمیا و میشه

 

 می لبخند؟چی شبعد بخو. ممنتظر. چشمانم در دشو می هخیر 
 به مششآرا.ستا نمھربا دمر ینا نچشما و لبخند رچقد. من ایخد. ندز

 دشو می شل تنم متما. دیزر می قلبم در چکه چکه. کند می یتاسر مھ من
 .ددھ می مهادا. بکشم نفس نماتو می حاال.

 

 شناییرو از پر. رنو از نیایید یتو دمیا یکیرتا از داره نهدو نمی لیو- 
 و زادنو چی نیدو می لیو. قبلیشه ینیاد از گترربز ربا اردھمیلیا که نیایید.

 ه؟بر می بین از ترسشو چی؟کنه می آروم

 

 محما در ستیھ هخند ایصد. مدھ می نتکا منفی عالمت به را مسر 
 .پیچد می
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 ینیاد با مامانشو شغوآ هحاضر زادینو ومکد. مامانش شغوآ- 
 تو یبر ارهقر قتیو ترسی می گمر از زمبا؟لیلی فھمی می؟کنه ضعو تنگش

 اره؟ند دجوو اشبر تعریفی یچھ که گرمی شغوآ

 

 بخو حس از پر قلبم متما. دارد نمی بر من از چشم. کند می تسکو 
 خشانیدر لبخند دستاا. نماما شغوآ مشآرا مثل مشیآرا از پر. ستا هشد
 را توجھم ستیھ یاھ هخند غش غش با آب پشلو پشاال ایصد. ندز می

 ندز می را زورش متما.  کند قغر را کشتی کند می شتال. کند می جلب
 ،کشتی و ستیھ جنگ در. یستدا می آب روی و یدآ می باال کشتی لیو.

 باید مھ من. ستا ختهاندا هخند به را ستیھ دنبر ینا و. ستا وزپیر کشتی
 ؟بیفتم هخند به دارم رو پیش که دینبر از

 

 باشه تو سالتر مھ ریبیما ینا شاید. مهآد سالتر یچیز یه یھگا- 
 .نباباجا

 

 

 

 

 

 .دستاا به کنم می مھنگا ؟گوید می چه

 

 ؟سالتیر چه؟سالتر- 
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 . دشو می رجخا محما از کمر به ستد 

 

 ؟چیه ریبیما ینا سالتر بفھم و ونبیر اون وبر- 

 

 را شسر دستاا. روم می ییاپذیر به؟ندز نمی فحر ستراسر اچر 
 مشو می هشرمند. ددھ می ننشا را درد مشدرھ ی هچھر و شتهاگذ مبل روی

 . مشنو می را یشاصد.

 

 ریکا نمز می فحر شاھبا من. کنرکا بدقلق میریلا با. رسرکا وبر- 
 ...نپیچونه گوشتو دم نمی لقو لیو.  باشه شتهاند رتکا به

 

 .گویم می ضعیفی ایصد با. نشینم می یشوبررو 

 

 .ارمند قتیو من. ؟بشه چی که- 

 

 . کند می مھنگا چشمی یرز نشسته که رمانطوھ 

 

 ندگیتوز وبر. کن دهستفاا داری که قتیو از و وبر. لیلی کنی ندگیز که- 
 .نباباجا کن ندگیز

 
 . 

 
 . 
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 آورم نمی در سرد؟کر ندگیز مھلک ریبیما ینا با دشو می رچطو 
 می دیشا از تشرصو. ونبیر یدآ می محما از هکشید آب شمو مثل ستیھ.

 و دکر شموافر امر لیو دکر می گریه من با پیش قیقهد چند مینھ. خشددر
 می من روی خیس یاھ سلبا نماھ با را دشخو. دبر تلذ اش زیبا از
 . ازدندا

 

 .گشنمه من- 

 

 ستا خیس تشرصو. شتنیدا ستدو عزیز. ندرو می باال ایموھبرا 
 پیشانی به ایشھمو یجلو یچتر. ستا انیزآو و خیس ایشھمو موشی دم.

 .هچسبید اش

 

 ره؟چطو شکالتی بستنی- 

 

 چفت نمدگر دور را شسفید و تپل نستاد. ندز می قبر چشمانش 
 لبخند فتهھ دو از بعد. کند می شیرینش یاھ بوسه قغر را تمرصو و کند می
 .نمز می
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 ستدر که شامی شھر به. دمگر برمی تاقما به ،ندرو می که ستیھ و دستاا
 با یشرو یکیژما با دارم برمی نگیرسبز برچسب. کنم می هنگا ام دهکر

 .لیلی کن ندگیز رو ندگیز- . نویسم می شتدر خطی

 

 نمداگر برمی سرجایش را صندلی. چسبانم می ممیز یباال اریود روی 
 سالتر به. نیمازا به. کنم می فکر گفت دستاا که اییھ فحر به. نشینم می و
 . ندگیز به. ندگیز به و.

 

 متحانیا دبو ارقر گر؟امن اچر.”. ا؟چر“ پرسم می دمخو از مھ زبا 
 دنکو میآد مثل اھ قیقهگ؟دمر با اچرری؟بیما ینا با اچر باشد رکا در مھ

 میریلا به حاال. دشو نمی مستگیرد یچیز و اریود روی نوشته به نمز می زل
 .ستا عصبانی خیلی حتما؟بگویم چه

 

 نمز می ضربه چند دهکر اجد ورراھ از را تاقشا که ماتی شیشه روی  .
 .سدر می گوشم به محکمش ایصد.

 

 .بفرمایید- 

 

 از من. نماتو می من: کنم می ارتکر دمخو با. کشم می عمیقی نفس 
 .یمآ می بر پسش
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 شمیز رکنا که بینم می را ریفیظ خترد. ارمگذ می تاقشا درون پا 
 ستا دهکر قفل مھ در جلویش بانهدمو خیلی را ایشھ ستد و دهیستاا
 هیندآ در نستمدا می گرا شاید. کند می خما بیند می را من تا میریلا.

 سطو به لیو یدزلر می لمد و ستد حاال ،شد ماھخو او موفق ریزواسوپر
 .گویم می ول و شل و روم می قتاا

 

 .مسال- 

 

 دارد ملوسی قیافه رچقد. چرخاند می من سمت به را تشرصو خترد 
 ددھ می تکانی را شسر میریلا. ددھ می را بماجو و ندز می لبخند.
 مانمز از یگرد روز یک. دشو متما نشارکا تا کنم می صبر. ستا سرسنگین.

 تاقشا هپنجر از...ام نگرفته خاصی تصمیم یچھ من و هشد کم

 
 . 

 
 . 
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 ندا دهفتاا شیدرخو روی هسیا برا تکه چند. نسماآ به دوزم می چشم 
 .ستا لگیرد میریلا قتاا.
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 ستید رو نحقوقشو که دبو ربا خرینآ ینا بگید نبھشو من فرط از- 
 من به شوا رهشما و نکنن زبا بحسا گفتم که بانکی تو یگهد هما تا گها. ممید

 قعاوا دادن قحقو ستید نیکولکترا عصر تو. نیست قحقو از یخبر نرسونن
 .داره هخند

 

 دشو می پا به پا. منشی یا باشد ریزواسوپر یا باید انجو خترد 
 .ستا ستپاچهد.

 

 .سونمر می نالعشواط به حتما من. بله- 

 

 .اردگذ می میز لبه را پاکت چند میریلا 

 

 .یدربیا امبر هنر نتودیا سیدر- 

 

 .دگیر می فاصله میز از قدمی و دارد برمی را پاکتھا خترد 

 

 ؟سخیرا بجنا یگهد یمرا. چشم بله- 

 

 .ددھ می ننشا را ونبیر ستد با محترمانه خیلی میریلا 

 

 .نممنو- 
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 فقط. ددھ می تحویلم یباییز لبخند دشو می که رد من رکنا از خترد 
 می هیددنا امر. ندز می زل شکامپیوتر صقحه به میریلا. کنم می شھنگا
 ل مز   آن از یگهد. دهسا ربسیا ارشلو مانتو. ام هپوشید مشکی پا سرتا. دگیر

 یچیز یچھ غماد و دل. نیست یخبر دمکر می دمخو انیزآو که اییھیمبوز
 نمی.  نیست مھ بیا پایین و ستا هشد نشیطا خر ارسو میریلا.نخیر. ارمند را
 .گویم می رهبادو رختیاا بی. بگویم چه نمدا

 

 .مسال- 

 

 .ددھ می ابجو دیسر به ددھ تغییر را شھنگا مسیر ینکها ونبد 

 

 .خانم ونبیر ببرید تشریف- 

 

 را شمرسفا و بزند فحر او با دستاا دنبو ارقر مگر. ؟شد چه پس 
 .مدھ می بتا پایم یجلو را کیفم؟بکند

 

 .کنم وعشر مورکا بدید زهجاا- 

 

 می تپر میز روی را ستشد رکادخو و ددھ می تکیه اش صندلی به 
 . کند
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 قفو نظم به گفتم. خانم دادم توضیح نتوابر نینمواقو اول روز من- 
 رچطو باشه نظمی بی یلگوا من ریزواسوپر ارهقر گها. ممید میتاھ دهلعاا

 د؟کر لکنتر رو ساتیدا میشه

 

 ندز می قبر و عدر نسما؟آندز می فحر قلم لفظ رینقدا اچر حاال 
 یفضا از را مھنگا. ندرخو می شیشه به تق تق رانبا اتقطر. دگیر می رانبا و

 زده زل رگبز خمیا با سینه به ستد که میریلا به دوزم می و مگیر می ونبیر
 .من به ستا

 
 . 

 
 . 
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 . مشد رمجبو که دفتاا صخا قتفاا یه- 

 

 منو یاھ تلفن ابجو که ادند زهجاا شما به صخا قتفاا ینا- 
 .موجھی لیلد یچھ بی شتیددا غیبت فتهدوھ شما؟بدید

 

 نمدا نمی. نزنم ونبیر و نکنم کج را مراھ که نمز می را زورم ی مهھ 
 ومبر که ستا ینا داھخو می لمد که یچیز تنھا؟کنم می رچکا ینجاا من

 اچر نمدا نمی. مشو هخیر اریود به ساعتھا و تخت روی بکشم دراز و تاقما
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 ؟برسم چه به ستا ارقر تھش.  مھبد مهادا ینجاا در رمکا به دارد ارصرا دستاا
 می مینز روی کفشم کنو با.ای هنگیزا یچھ بی. ام خسته و حوصله بی.

 رچقد. فتدا می تپش به قلبم. نداپر می جا از امر شبلند ایصد. کشم
 .ستا عصبانی

 

 ینوا. بدید ابجو میشه السو نتواز قتیو کنه می حکم ادب. مشما با- 
 . ونبیر بفرمایید یدارند بیاجو گر؟ابشم متذکر باید من مھ

 

 یاھ بغض ینا به لعنت. دسر و تلخ رچقد. ستا هشد غریبه رچقد 
 ارقر که حاال. گلویم به ازدندا می چنگ بغض. مگیر می باال را مسر. موقع بی

 ستا حاضر کسی. ستا هشد برابر ارانزھ دنکر ندگیز ایبر میل ومبر ستا
 حسم. کنم ندگیز بیشتر ماھخو می من؟دھبد من به را شعمر از روز یک
 .خشمگینش نچشما در دوزم می را مت ر  چشم. ستا هکشند و تلخ

 

 .میریلا متاسفم- 

 

 و ستا دسر. نیست ستانهدو نما بین یفضا. دارد برنمی من از چشم 
 نماھ من نه ستا پیش فتهدوھ یل میرا او نه.  ددھ می ررمازھ عمط

 از. ونبیر کند می تفو محکم را نفسش و کشد می تشرصو به ستید...لیلی
 و یستدا می یھگا.  زدن مقد به کند می وعشر و دشو می بلند شمیز پشت

 رطخا به. ردبا می نمچناھ رانبا. ازدندا می من ازدهخد قیافه به کالفه یھنگا
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 می من به رو و یستدا می شمیز یجلو. ستا یکرتا نیمه قتاا یبرا ایوھ
 . گوید

 

 کافه تو ارو مدیگهھ که روزی. کنم شنرو نتوابر رو یچیز یه یداربذ- 
 یاھخورعذ تا دکر نعوتتود مشا بابی مداو پیش همسخر بحث اون و یدیمد

 نبھتو. شبا ستدو یه اشبر. بگیر مگر. شبا منر لیلی با گفت. باشیم دهکر
 شناآ و ستدو یه مثل شما با. دبو مھ دمخو نفع به لبتها که دادم رکا دپیشنھا

 شما.  ستاخو بابی نچو. ؟فھمید می. ستاخو بابی نچو دمکر ردبرخو
 بابی رطخا به دارم زبا من و یددنکر هنگا سرتونم پشت فتهدوھ تقریبا و فتیدر

 نیدوبد که گفتم رویناا...ممیا هکوتا و بخشم می روشما دهکر میونیدرپا که
 من گرنه و. شتدا لیلید چه لبدقو و نظم بی آدم یه با من یبیجا صمیمیت

 نھااو شما به ستانهدو خیلی روز اون و مپایبند تشد به صولما به که ام میآد
 . مشد متذکر رو

 

 من با زود رنقدآ اچر فھمم می حاال بخو. ستا پر خیلی توپش 
 ،نشدکر مھربانی. ستا ییزر برنامه با ایشرھکا ی مهھ پس. شد مانیدخو
 یک. حمقما من رچقد. ستا بکتا و بحسا با گفتنش لیلی ،گرفتنش مگر
 .وربازود خرفت دنکو

 

 .گوید می غیظ با .  در فرط به کنم می کج را مراھ
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 یه. دهکر زبا بحسا میآد رجو چه روی که مشد متاسف بابی ایبر- 
 ئیسشر توبیخ یه با و ارهند شوھشتباا شپذیر انتو که نجیرنا زکنا خترد
 یگهد فتیدر ونبیر در ینا از گها.  ترسو یه. همید ترجیح نجنگید به رو فتنر

 .نببینمتو امخو نمی

 

 بخو. ازدندا می گیر ایشھ فحر با امر رهبادو. یستما می سرجایم 
 لعنتی خرآ. مبر می السو یرز را دستاا ومبر گرا. بزند فحر رچطو ستا بلد
 نموھ رطخا به منم: کنم می مزمهز لب یرز. متاسفم گفتم که من غماد هگ ند
 .داره رو تو حوصله کی گرنه و مینجاا بابی

 

 .گوید می صحر با 

 

 .بزنید بلند حرفتونو و باشید شتهدا شھامت- 

 

 خندزپو.دورو آدم. ردخو می مھ به حالم نشزد فحر سمیر ینا از 
 من به کمر به ستد. دمگر برمی. دارم را شھامتش که ستا مسلم. نمز می
 .گویم می آرام. کند می هنگا

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 . امخو می رتمعذ- 

 

 .اردگذ می گوشش پشت ستد 

 

 .منشنید - 

 

 جنساز قلبی ات سینه در دمکر می فکر. لعنت. میریلا تو به لعنت 
 .گویم می بلندتر. مگیر می پس را مفکر. داری ربلو

 

 ارتکر یگهد. سخیرا یقاآ اممیخو رتمعذ. امخو می رتمعذ- 
 .نمیشه

 

 .رود می شمیز پشت رهبادو. کند می پایین و باال ربا چند را شسر 

 

 کنید می معالا و من قتاا میاید مجتمع مدیداو قتو رھ دافر از- 
 لکنتر من دخو توصط نجتووخر و ورود بعد به ینا از. رمینطوھ جتونموخر.

 . میشه

 

 .بله- 

 

 .کند می خم جلو به را شکمر و اردگذ می میز روی را نگشتانشا 
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 و؟- 

 

 هماند معمر خرآ به روز یک سخیرا میریلا رمخو می قسم ینکها و 
 .ایبخو رعذ مھ تو ستماخو رتمعذ که ادتعد نماھ به کنم می رتمجبو

 

 .ممنونم: گویم می مدھ می نتکا را مسر حالیکه در 

 

 و دهکر لطف او. ستمھ منتش یرز حاال بخو. کند نمی مھنگا یگرد 
 و؟: گوید می رهبادو رنگاا که کند می مھنگا ریجو. هبخشید امر

 

 .زدم می لبخند حتما شتمدا را حالش و حس گرا 

 

 .سخیرا یقاآ شخو نتوروز- 

 
 . 

 
 . 
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 ...ددھ می ننشا را ونبیر ستد با دشسر هنگا نماھ با 

 

 . ببندید نسرتو پشت درو- 
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 بقهط به. کشم می حتیرا نفس در پشت. مشو می رجخا تاقشا از 
 یچا. نشینم می که میز پشت. مدھ می ستد ریزواسوپر به. روم می پایین

 .آورد می ونبیر مفر چند شمیز کشو از بعد. کند می رفتعا

 

 ؟کنیم وعشر اھ مفر از رهچطو- 

 

 رچطو که گوید می یمابر او. مدھ می نتکا را مسر و نوشم می را یچا 
 ستدر سکال سر را کس رھ و کنم تعیین را اھنشجودا سطح اھ مفر ینا با

 کوله با مشد می دیگر دوره شد می بخو رچقد کنم می فکر من و بفرستم
 .زدم می داد و مچرخید می شھر به شھر و کوچه به کوچه. شمدو روی ریبا

 

 ؟چند ساعتی ناتاھ ندگیز. مخر می ندگیز. دممر آی- 

 
.  . 

 

 و ام نشسته تیرصو کوچک تخت روی دشو می قیقهد پنج و چھل 
 . کند می اھ فرشته شبیه امر دارد دشخو لقو به دارد ستیھ

 

 .خوشگله ستیھ نشد متمو- 
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 امر و کند می خم چپ سمت را شسر. دشو.می زبا لبخند به لبش 
 یکجا نددا نمی و دارد ستد در بنفش حریر با رگبز کلیپس. کند می ازندورا
 .اردبگذ من سر

 

 ؟خب کن صبر. میشی فرشته داری- 

 

 .خب: گویم می 

 

 متما. نمرابگذ ستیھ با را ام جمعه روز دهکر رمجبو امر دستاا 
 ینا از نمدا نمی. مھبد ارشگز بھش شب خرآ و کنم شتددایا را نایمارھکا
 از جایی را کلیپس هبالخر ستیھ. دبگیر داھخو می ای نتیجه چه رشکا
 تماشا امر و دهکر کج سترا سمت به را شسر حاال. ددھ می گیر ایمھمو

 ربا لیناو ایبر و ددھ می ستمد به و دارد برمی را اش بیربا ینهآ. کند می
 من تعریف منتظر و نندز می قبر چشمانش. ببینم را دمخو ددھ می زهجاا
 دمخو نیدد از. ام هشد خسته. بدابخو و دشو متما رشکا ترزود شکا...ستا

 پشت و هکشید لبم روی نامنظم خیلی را قرمز رژ. مشو می شوکه ینهآ در
 پیشانی یجلو ستدر را ایمھمو از ستهد یک. ستا دهکر قرمز مھ را چشمم

 را ایمھمو باقی. ستا شتهاگذ رکا یشرو را بنفش کلیپس و بسته بیآ نبار با
 سعی. ارمگذ می رکنا را ینهآ. دهکر انیزآو کوچک یاھ هگیر با منظم نا خیلی

 . بزنم لبخند کنم می
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 حاال تا که ستیھ ییشگرآرا بھترین تو. معزیز مشد خوشگل خیلی- 
 .میدد

 

 . دشو می شتدر چشمانش ذوق از 

 
 . 

 
 . 
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 .ازمبند ازت عسک اربذ پس- 

 

 ... دارد می بر قتاا گوشه تیرصو کوچک میز روی از را تبلتی 

 

 می وارد میریلا لحظه چند از بعد و ردخو می قتاا در به ضربه چند 
 .دشو

 

 ...دای ستیھ- 

 

 ندز می خشکش ه،ستگیرد روی ستد ،فتدا می من به که چشمش 
 نیست لیو کنم اپید را شالم تا کنم می هنگا مبر و دور به. شتمدا کم را مینھ.

 کند می مشت انشدھ یجلو ستد. کنم می هنگا میریلا به رهبادو. نیست که
 محل مدیگرھ به...میدد را اش هخند من لیو. کند می مصلحتی سرفه چند و
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 یگرد. کنیم می ردبرخو سمیر. یمرلخود مھ از ییراجو یک. یمارگذ نمی
 دشو می یکدنز من به ربا رھ نمدا می. رمخو نمی را ایشھ مھربانی لگو

 لنباد رکنا گوشه من به پشت و دشو می قتاا وارد. ستا جانش بابی رشسفا
 .ددگر می یچیز

 

 ن؟جا ییدا دیکر رچکا منو تبلت- 

 

 .پرسد می میریلا از.رود می ور تبلت با دارد که ستیھ 

 

 .هشد فرشته لیلی ببین. ییدا- 

 

 .ازه شھر گردوجا شبیه بیشتر - 

 

 ام هخند تشبیھش از لیو رمبخو صحر باید. مشنو می را اش مزمهز 
 .دهیستاا ما رکنا و همدآ حاال. ام هشد کحشتناو.  ستاو با حق. دگیر می

 

 ؟ستیھ کو من تبلت- 

 

 .دگیر می سمتش به را تبلت ستیھ 

 

 .بگیر عسک ما از ییدا- 

 

 . کند می هنگا من به ددمر. دگیر می را تبلت میریلا 
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 ازم؟بند- 

 

 ریگادیا دشو می رگبز ستیھ که روزی اربگذ روم می دارم که من 
 .ازمندا می باال ای شانه.  باشد شتهدا من از

 

 و. کند می چفت نمدگر دور را ستشد. یدآ می باال تخت از ستیھ 
 میریلا. ازمندا می شکمر دور را ستمد مھ من. چسباند می لپم به را لپش
 می سعی سختی به. کند می تنظیم را تبلت و دگیر می فاصله ما از مقد چند
 . کند جمع را دشو می پھن لبش روی دارد که یلبخند کند

 

 ؟یدا دهماآ- 

 

 .بله: گوییم می مھ با ستیھ و من 

 
 . 

 
 . 
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 .دشو می گرفته ما ریگادیا عکس و نمز می گیربز لبخند 
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 می ییاپذیر به و رمشو می را تمرصو و ستد ،بداخو می که ستیھ 
 مھ دستاا. نویسد می یچیز دارد. ستا تاپش لپ در شسر نماما. روم
 می امر تا لھها. نیست میریلا. پتا لپ صفحه به زده زل و نشسته رشکنا

 .گوید می لبخند با.بیند

 
 . 

 

 . جکورو دکر ات خسته حسابی- 

 

 گیرند می باال را نسرشا دو رھ. نشینم می دستاا و نماما ویبررو 
 .کند می مھنگا عینکش یباال از نماما و ندز می لبخند دستاا.

 

 .ونبیر یمداو قتاا از هبالخر.عجب چه- 

 

 .دشو می بلند جایش از لھها. ازمندا می پایین را مسر. ارمند بیاجو 

 

 .رمبیا چایی دور یه مبر- 

 

 .دشو می بلند جایش از عصایش روی رفشا با دستاا 

 

 .لیلی بیا نبالمد- 
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 صندلی روی. دستاا قتاا یمرو می. کند می هنگا ما به کمشکو نماما 
 اردگذ می عصایش روی را ستھایشد. نشیند می شمیز ای هقھو چوبی

 روی که ای هپنجر با دارد کوچکی قتاا. نیشنم می مینز روی پایش یجلو.
 ستا دهکر پر را قتاا اھ گل یبو. نگرنگار یاھ گل از ستا پر اش هرھ
 پر و سقف تا ستا مینز از که کتابخانه یک و گرفته ارقر تخت هپنجر رکنا.
 .ییکشنرد و بکتا از ستا

 

 ؟یددکر راچکا. نجا بابا هبد ارشگز بخو- 

 

 . آورم رمیطخا به را صبح. مگیر می نفسی 

 

 یمردخو بستنی و فتیمر رکپا. زیبا آب. زیبا سکوعر. زیبا خاله- 
 . هسرسر.  شدیم ارسو بتا.

 

 ؟یمدکر چه ھرظ. کنم می فکر کمی 

 

 .مخوند اشبر بکتا. پختیم راھنا مھ با- 

 

 کشد می لوط اھ قیقهد یمدکر رچکا بگویم ماھبخو گها دمکر فکر 
 .گفتم د،کر می مھنگا قمشتا که دستاا به رو.
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 زیبا. شه تلف نقتموو شتانذ مھ قیقهد یه ستیھ دستاا ستشرا- 
 .زیبا پشت

 

 .شتاگذ ستانشد روی را شسر. دشو می تر عمیق شلبخند 

 

 تلف مھ شوا قیقهد یه حتی ستیھ. کن قتد گفتی که ای جمله به- 
 د؟بر مھ تلذ. دنکر

 
 . 

 
 . 
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 مدھ می نتکا را مسر. دگیر می نقش نمذھ در ستیھ ضایتر لبخند 
. 

 

 نمی بر من از چشم. ددھ می رشفشا کمی. دگیر می را ستمد رهبادو 
 .دارد

 

 .لیلی کنی ندگیز رچطو بگیر دیا ستیھ از- 
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 با زنوھ من؟کند گیجم داھخو می زبا. ددھ نمی نتکا را شھنگا 
 با دشو می رچطو ؟کشد می سطو را ندگیز یپا حاال ام هنیامد رکنا گمر
 ؟مدآ رکنا یکجا ینھاا دوی رھ

 

 کن ییاچیز قفو تودخو. نه بگو ندگیتز ارزش بی ایچیز متما به- 
 .دارن ارزش که

 

 او. کنم می بغل را ایمھنوزا. کشم می ونبیر دستاا ستد از را ستمد 
 نکن اضعترا. نگو نه: ام دهکر نگھفر دمخو ایبر را چیز یک من فھمد نمی

 .نماما صبخصو باشند شتهدا ستتدو مهھ و باشی خوبی خترد تا

 

 غم اھ خرینآ ستهدر معزیز لیو باشه شتهدا درد حرفم ینا شاید- 
 خرینآ. شیدرخو علوط خرینآ. ربھا خرینآ مثل. شنارزبا لیو ننگیزا

 . سگیال ختدر یاھ شکوفه

 

 می دگوشز را ایمھ خرینآ دارد.دیزر می ممھ به ایشھ فحر ینا 
 می در سمت به. مشو می بلند جایم از خشم با.  ؟یدآ می لشد رچطو. کند
 .روم

 

 شبا عشجا ندگیتز تو هشد که مھ ربا یه لیلی اخد یضار محض- 
 شھامت.” چشم.” ”امخو می رتمعذ.” ”باشه“ میگه فقط که ترسو یه نه
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 نه حفر نه داری ستدو که رنجواو ربا ینا. کن ندگیز اول از و شبا شتهدا
 ...یگهد کس یچھ

 

 برمی سمتش به. ضعفم نقطه روی شتهاگذ ستد ستدر. یستما می 
 می ضعو را فحر او لیو دھبد مهادا ممنتظر. ستا آرام و دهیستاا. دمگر

 .کند

 

 به باید. تهرضر به یرترد روز یک. کنی وعشر رو مانیدر شیمی باید- 
 .بگی فرحم

 

 .مدھ می نتکا نه نشانه به را مسر 

 

 نیست دشخو یجا سر یچیھ. مهدرھ محسا مهھ. نیستم دهماآ من- 
 من که شه دار خبر نماما قتیو امخو می. ترسم می زنوھ.  دمنکر وربا زنوھ.

 .بزنم لبخند بتونم و باشم همداو رکنا مریضی ینا با

 

 ستمد. نپایما یرز ترکمن حرط شفر به ندز می زل متفکر. نشیند می 
 روی پایم ننگشتاا کنو با غمگین. کنم می قفل مھ در و مبر می پشتم را
 .گوید می خرآ ستد. کشم می خط مینز

 

 .دارم نتورکا دبیا کن اصد میریلوا- 
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 تبلتش با و نشسته مبل روی. ازمندا می هنگا ییاپذیر به بچورچا از 
 به هنگا یک. کنم یشاصد سما به نماتو نمی کنم می ریکا رھ...رود می ور

 .گوید می متعجب دستاا.  میریلا به هنگا یک ازمندا می دستاا

 

 . نجا بابا کن اشصد جا مینھ از- 

 
 . 

 
 . 
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 لمد صال؟اکنم رکا چه.میریلا بگویم.سخیرا یقاآ بگویم. نماتو نمی 
 خوشبختانه و کند می حس را مھنگا سنگینی. مشو کالمش مھ داھخو نمی
 .کنم می رهشاا قتاا به ستد با. کنم می شھنگا دسر. دگیر می باال را شسر

 

 .دارن نتورکا دستاا- 

 

 را تبلت میریلا. کند می هنگا را ما و دگیر می باال را شسر نماما 
 دهیستاا دستاا ویبررو شانه به شانه دو رھ. یدآ می قتاا به اردگذ می ریکنا

 .یما

 

 .میکند رهشاا تاقشا هپنجر به ستد با 
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 نشوربیا. ان خالی که ستھ کوچک ونگلد تا دو هپنجر هرھ رو از- 
 .پسر

 

 سفالی و شکل مربع کوچک انگلد دو. کند می را رکا نماھ یل میرا 
 .گوید می که دھبد دستاا به داھخو می. تیرصو و مکر یاھ نگر به

 

 عنو یه از گل تا دو. شیوفر هگیا و گل یه به میرید دافر. باشه پیشت- 
 ازش و ارهبرمید یکیشو کس رھ. باشه ادهند گل زنوھ که خرید می ازهندا یه و

 . من ابر رهمیا نوقتاو بشینه گل به تا کنه می قبتامر بخو

 

 .کند می اضعترا میریلا 

 

 مجتمع ایکامپیوتر ارهقر دافر. دارم ریگرفتا رجو ارزھ من بابی- 
 . رنبیا رو وزیپیر

 

 .کند می خما دستاا 

 

 گل رجو یه و کنید می رتمشو مھ با. یدر می مھ با. گفتم که مینھ- 
 . تمانیرپاآ یگال. خرید می
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 می مهادا ضشاعترا به نکماکا میریل؟استا یختهر ای برنامه چه زبا 
 . ددھ

 

 دنمیا خوشم گل ورشپر از صالا. رمنمیا در سر گل از من بابی لیو- 
 ؟چیه رکا ینا سهوا نلیلتود.

 

 می نتکا دستاا فرط به را شسر و کند می هنگا من به خما با بعد 
 دشو می بیشتر حرصش. ازمندا می باال ای شانه.نبز حرفی مھ تو که ددھ

 اھ انگلد با میریلا. کند می کتر را قتاا و دشو می بلند جایش از دستاا.
 .ندز می کنایه من به ستشدرد

 

 مودخو ونگلد تونم می یددار عالقه گل ورشپر به خیلی گرا شما- 
 ؟یختیدر ای برنامه چه زبا؟یددنکر اضعترا اچر. مبد ضقر نبھتو

 

 دشو می خوبت: گویم می لمد در. کشم می ونبیر ستشد از را انگلد 
 .کنم می هنگا چشمانش به. ستا ربسیا ستد یباال ستد یبگیر دیا تا.

 

 ...هبد ورشپر شودخو گل کس رھ گفتن که یدیدد- 

 

 .مشنو می را یشاصد که مشو می رجخا قتاا از 

 
 . 
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 ...نمز می نگز بھت. آزاده کمی قتمو راھنا ساعت دافر- 

 

 شویم می رجخا قتاا از مھسر پشت دو رھ. مدھ نمی را بشاجو 
 می ییاپذیر سطو. دشو می رجخا شپزخانهآ از ستد به شمع دستاا.

 می مهھ به نشیند می مینز روی سختی به. کند می شنشرو و اردشگذ
 .گوید

 

 .بگیرید موھ ستد و بدید تشکیل حلقه یه. شید جمع- 

 

 بلند مبل روی از نماما و لھها. کنیم می هنگا مھ به تعجب با مهھ 
 می را بابی ستد لھها. یمارگذ می کانتر روی را اھ انگلد مھ ما. شوند می
 بابی و من بین و یدآ می میریلا. نماما ستد من و لھها ستد نماما. دگیر
 کند می دراز من فرط را شیگرد ستد و دگیر می را بابی ستد. نشیند می

 دشخو به یھنگا و ازمندا می ستشد به یھنگا.نه یا مبگیر ام هماند.

 می ستشد در را نگشتانما کنو. ستا ختهدو زانلر شعله به را چشمش.
 از دمتضا رفتار رینقدا اچر دمر ینا. دگیر می محکم را ستمد او لیو ارمگذ
 ونبیر کنم می تفو را نفسم.ستا نگیر یک قیقهد رھ.ددھ می ننشا دشخو

 .کند می وعشر مطمئن و مگر ییاصد با بابی. یما زده زل شمع شعله به مهھ.
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 متصل حلقه یه. ستد در ستد. یما ادهخانو یه ما حاال مینھ از- 
 باشیم مھ پشت. نشکنه رو حلقه ینا یچیھ کنیم می عھد مھ با جا مینھ.
 ستا مهھ دیشا یکی دیشا.  ستا مهھ درد یکی درد. هکو پشت هکو.
 .میمھ پشت ما نچو دراره پا از ارو ادهخانو ینا یعضاا تونه نمی یچیھ.

 

 کنیم می فکر بابی یاھ فحر به یمدار. ساکتیم مهھ. کند می تسکو 
 خیلی یمابر عموضو ینا یگرد لیو بکنم ضیاعترا ستا منتظر کسی شاید.

 . .کند می هجلو میتاھ بی

 

 .ددھ می مهادا لھها 

 

 .نیموبد موھ رقد و ببریم تلذ دنبو مھ با از بیاید- 

 

 .ستا نماما نوبت 

 

 یکتردنز خوشبختی به روز به روز مھ کمک با کنیم شتال بیاید- 
 .بشیم

 

 درد پر من دل لیو. ستا هکنند مگر دل نایشاھ فحر. کشم می آه 
 ینا رناجو صلهو من. باشم نشا بین بیشتر شد می شکا. دشو می

 .گویم می...جمعم
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 . گرمه ام ادهخانو به پشتم لیو ترسم می.- 

 

 .ددھ می مهادا محکمش و بلند ایصد با میریلا. کنم می بغض و 

 

 جنگ انمید به که ریسلحشو مثل ستدر. باشیم عشجا بگیریم دیا- 
 از ستد لیو بشه کشته شاید نهدو می اون و دهکر اش همحاصر شمند. فتهر

 جنگه می. هنمید ستد از وزیپیر و نموند هندز ایبر میدشوا و کشه نمی دنبر
 . دهبرگر مشدمر نمیو به یسربلند با تا داره نبد در نجو تا

 

 چرخانم می سر رفشط به سرعت به. ردفشا می محکم امر ستد و 
 چشم شمع شعله از. زد می من به را حرفھا آن رنگاا دارد؟ خبر یچیز از او.

 رجو چه تو سخیرا میریلا. کند نمی

 
 . 

 
 . 

 
 54 

 

 را شسرد؟کر ترجمه را تو دشو می رچطو؟ستیھ پاییدو دموجو 
 مثل: گوید می دارد که رنگاا. کند می هنگا چشمانم در عمیق و ندداگر برمی

 .رسلحشو یک مثل. رسلحشو یک

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 . 

 

 دهکر نگیایود. دشو می شکافته سفید و قرمز رنو با یھسیا و یکیرتا 
 نمادخو خانه به قتیو. دشو می بحسا ادبامد و گذشته نصفه از شب...ام
 نشستم می زبا و فتمر می راه. مشد می پا.  نشستم می. دمبو ارقر بی فتیمر
 میدد را دمخو. دمیستاا ینهآ یجلو. دبو هبرید را مانما بابی تلخ یاھ فحر.
 یک. ستمھ ترسو من ستا ستدر. هترسید و غمگین نچشما با یخترد.

 قهور به. دفتاا کتابھایم به چشمم و منددابرگر رو دمخو از. قعیوا یترسو
 ...نویسم کچر یاھ

 

 را مانتویم ستینآ. یدآ می نظر به رتا خیسم یچشمھا پشت از دهجا 
 خرینآ ینا. کشد می تیر درد از قلبم.ربھا خرینآ. کشم می متر نچشما یرز

 . دارد درد فحر ینا رچقد.بینم می که ستا ریبھا

 

 شتمدابر شجو آب فالسکی ده،بر بشاخو نماما مشد مطمئن قتیو 
 نباشید نمانگر. نموبیر من” : نوشتم یکاغذ تکه روی.  یچا و قند مشتی و

 . مچسباند قتاا در پشت و.”

 

 خرینآ ینا یعنی. کنم می رد را وانکند تونل. اھ خرینآ. اھ خرینآ 
 قھ قھ و ازمندا می پایین را مسر. دگیر می تشد ام گریه.من ایخدد؟بو ربا

 دشو می باعث اھ ماشین قبو و دادن اغچر. ندزاسو امر بابی فحر. کنم می
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 کنم می گریه دل تهاز و ارمگذ می نفرما روی را مسر. کنم رکپا هکو رکنا
 .”رسلحشو یک مثل: ”پیچد می گوشم در میریلا محکم ایصد.

 

 بابا فتنر حاال تا ام غصه تنھا. دهسا یاھ غدغهد با مخترد یک من 
 شستخود من دهسا ندگیز کنم می حس حاال و دبو حافظیاخد ونبد
 مشنو می را ام گریه ایصد ه،تیر شب تسکو در. ستا هشد رگبز دیبادگر

 .“ ستندھ اھ شمندترینارز اھ خرینآ: ”گوید می که بابی ایصد و

 

 .”داره برنمی دنبر از ستد که ریسلحشو مثل: ”میریلا ایصد و 

 

 و رمشو می را تمورصو آب یبطر با.کشد می ته ایمھ گریه کم کم 
 یااھصد تا کنم می دیاز را.ضبط ایصد. کنم می شنرو را ماشین رهبادو
 .نداخو می داھفر. ندھند آزارم نمذھ

 

 ....بمھتا شب یه 

 

 ....ابخو تو دمیا هما 

 

 ....کوچه به کوچه هبر می منو 

 

 ....لوچهآ غبا.... رینگوا غبا 
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 یادر سمت روم می دهجا به دهجا دارم مھتابی شب ینا در مھ من 
 کند می درد قلبم. ندزلر می ایمھ ستد. پیچ پشت پیچ. سچالو دهجا.
 پیچم می و کنم می رد را سچالو.  شوند می خالی و پر مرتب ایمھ چشم.

 نمرا می را ماشین.  خانه چند و ستا ساحل که جایی تا روم می. چپ فرط
 جا مهھ. یدآ می اھ جمو ایصد. کنم می رکپا یادر به رو. خاکی یک یتو
 می سینه به ستد. زدسو می اھ خانه دم زرد اغچر چند فقط و ستا یکرتا
 می منتظر و نمز

 
 . 

 
 . 
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 علوط قتو یچھ. ونبیر بیاید رخز ییادر پشت از شیدرخو مانم 
 ایبر ستا ربا خرینآ قتیو باید اچرا؟چر. ام دهنکر تجربه ینجاا را شیدرخو

 . نداخو می زنوھ داھفر؟کنم تماشا یادر روی از را شیدرخو علوط ربا لیناو

 

 .زونلر نترسو.... دمیا یپر یه 

 

 .نپریشو یمو کنه می شونه.... چشمه آب تو ارهمیذ پاشو 
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 یبو. مشو می دهپیا ماشین از. باال دشو می هپاشید یادر لبه از زرد رنو 
 و وزد می خنکی دبا. نیست شرجی خیلی اوھ. ماغمد در پیچد می یھما
 در ای هقھو و منر یاھ شن روی را ایمھ کفش. کند می نپریشا امر یاھمو

 زملر...ستا دسر آب.  لغزند می ایمھپا روی یادر آب و سفید کف. آورم می
 .پیچم می محکم دمخو دور را ام بیآ نخی و دگشا مانتو. دگیر می

 

 امخو نمی. نمز نمی پلک. آورد می باال دارد را شسر شیدرخو حاال 
 نگر. استھ شمندترینارز اھ خرینآ. مھبد ستد از را لحظه یک حتی

 کن هنگا بخو: ”گویم می دمخو به. یادر هسیا روی دیزر می شیدرخو زرد
 .”.ربسپا رطخا به و کن هنگا بخو.” ”لیلی

 

 نشینم می اھ ماسه روی...ته ته آن.دگیر می شکل یادر بیآ روی زرد خط یک
 به نمز می زل. کنم می جمع شکمم در را ایمھنوزا من و دهفتاا ام یسررو.

 اش یھسیا به دگیر می پیشی دارد یادر بیآ. همدآ باال کمر تا شیدرخو. وبررو
 هندید را شیدرخو علوط حاال تا اچر. دگیر می.رهبادو نجا دارد چیز مهھ.

 یشابر دارد که یادر زپرنا معشوقه هشد شیدرخو کنم می حس نیدا می. ام؟
 بوسش یھ و خانمش کمر دور ختهاندا را ستانشد یادر و یدآ می هعشو

 کلمه ینا به لعنت. ربا خرینآ ایبر. شانم زیعشقبا دھشا ینجاا من و. میکند
 می یرازسر شکھایما. قلبم یتو پیچد می رهبادو درد.  ودنمیر نمذھ از اچر.

 رکنا.اایمرھ ستد. مشو می بلند. داھخو می دفریا لمد. کنم می بق...شوند
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. نمز می دفریا بیآ نسماآ و شیدرخو و یادر به رو و ارمگذ می انمدھ
 .دارم ناطسر من- 

 

 مقھر شاھبا من و استھیادر پشت نکهآ به رو ربا ینا و کنم می گریه 
 . گویم می

 

 .دارم ناطسر من- 

 

 تا آب. وزد می دبا. جلو مشو می خم. نمز می جیغ. کشم می دفریا 
 .گویم می بلند ایصد با زبا و یزندر می ایمھ شکا.  یدآ می ایمھپا مچ

 

 .دارم ناطسر من- 

 

 ایصد. ساندر می وربا به امر اصد ینا و. مشنو می را دمخو ایصد 
 آب. نمز می نوزا آب لب ستدر ،شنی مینز روی.  زدسو می گلویم. دمخو
 خیلی منا؟چرا؟خد اچر. مالد می ایمھنوزا به ستهآھ و منر را دشخو یادر

 دهکر خیسم نمرا سطو تا. نیست داربر ستد یا؟درمدآ لتد رچطو. نماجو
 به. آب به کنم می هنگا خیس یچشمھا با. دخز می تنم روی منر خیلی.

 . ششازنو

 
 . 

 
 . 
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 به و هکشید شرھشو از ستد حاال که شیدرخو به کنم می هنگا 
 ایصد. هشد بلند اھ سگ واق واق ایصد. سدر می اش نهروزا یارھکا

 دور، خیلی نه جنگلی سطو از. چرخانم می را مسر. اھ وسخر قوقو قوقولی
 کمی سوخته بچو یبو و. نسماآ فرط کشد می را دشخو دارد سفید دودی
 که بینم می ویگا. هشد ببیشتر نشاادتعد اھ ماشین. کند می بھتر را حالم

 ببین بخو. ردخو می را سبز یاھ علف دارد و دهکر خم را شسر دهجا رکنا
 ستمھ تا. ستا بابی با حق. دارد نجریا ندگیز نباشی چه باشی تو چه. لیلی
 کپا را تمرصو. مشو می پا. ستا هشد سوخت روزم بیست. کنم ندگیز باید
 خشخاشی سنگک ننا و پنیر با داھخو می مگر شیر انلیو یک لمد. کنم می

 فصا را خمم پشت. آرام آرام. مشو می بلند و مگیر می ایمھنوزا به ستد.
 .پیچد می مسر در قتو چند ینا یاھ فحر. کنم می

 

 .”لسا یک لیا هما شیش“ 

 

 .”استھ شمندترینارز اھ خرینآ“ . ”اخد شغوآ تو فتنر یعنی گمر“

 

 .”شبا عشجا هشد که مھ ربا یک ایبر اخد یضار محض“ 
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 اول مالیم دبا. کنم می هنگا جمو بی و بیآ یادر به . ”رسلحشو یک مثل“
 . کشم می نفس من و کند می ازشنو را تمرصو صبح

 

 .”لیلی ندگیتز لحظه لحظه از ببر تلذ“ 

 

 شبلند و نگیر سلبا کمر روی دریچا که نیز به کنم می هنگا 
 چند و وسخر...رود می نگر بیآ نتوا سمت به دشمر اهمرھ و هپوشید

 کنم می لمسش من و دارد نجریا ندگیز ینجاا. نندز می کنو مینز به غمر

. 

 

 ریبیما ینا که حاال. ستا ستدر. کنم ندگیز ماھخو می مھ من 
 . باید. کنم ندگیز باید.  کنم قبولش باید ،ستھ

 

 چه ینکها سحد. مشنو می ماشین خلدا از را ام گوشی نگز ایصد 
 .مدھ می ابجو و نشینم می صندلی روی. نیست سخت ستا کسی

 

 .نماما جانم- 

 

 ؟لیلی تو کجایی- 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 دردی. دارم درد...ازمندا می یھنگا الییط و بیآ و سبز نگر مونیراھ به
 ممداو. بخو یجا یه- .  بیایم رکنا شاھبا باید لیو قلبم در تیز
 .گم می نتوابر

 

 .دشو می اننگر نماما ایصد 

 

 ده؟فتاا تقاقیا- 

 
 . 

 
 . 

 
 57 

 

 .نباشید اننگر. نماما خوبه حالم. نه- 

 

 .شبا باظمو. باشه- 

 

 .گویم می سریع خیلی که کند قطع داھمیخو 

 

 ن؟ماما- 

 

 ؟چیه- 
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 .جدید روز یک به. الییط شیدرخو به کنم می هنگا 

 

 .دارم نستودو- 

 

 می دهپر بی رینقدا که ستا ربا لیناو ینا. دارد حق. میکند تسکو 
 .دبو داھنخو ربا خرینآ یکی ینا لیو. دارم ستشدو گویم

 

 .بینمت می شب- 

 

 که یسبد به فتدا می چشمم که چرخانم می را مسر. کند می قطع و 
 رمکا نمدا نمی. ازمندا می یادر به یھنگا سبد به یھنگا.  ام آورده دمخو با

 سبز سبد و کنم می زبا را عقب در. مبگیر را تصمیمم باید. نه یا ستا ستدر
 بکتا به کنم می هنگا.  روم می آب لب تا نکنا نھ نھ و ارممید بر را نگر
 تا آب.  روم می جلوتر مقد به مقد. آب خلدا روم می. ایمھ نوشته به. ایمھ
 اھ بکتا و کنم می کج را سبد. ارمگذ می رکنا را یددتر. سندر می ایمھنوزا

 می هنگا. ستمھ نشدنشا قغر دھشا من و. فتندا می آب خلدا یکی یکی
 سبک یاھ مقد با و کنم می پشت. رود می آب یرز برگه خرینآ قتیو تا کنم

 پیامکی. نمز می رکنا تمرصو روی از را ایمھمو. ماشین فرط دمگر برمی
 .کنم می زشبا. سدر می یمابر
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 هگیاو گل یکتریندنز. نوشتم که آدرس ینا به بیا دوازده ساعت. مسال“ 
 .”مجتمعه به شیوفر

 

 مدھ می شگو و نشینم می آب لب. میزر می دمخو ایبر غیدا یچا 
 از مبر می تلذ و. ستد یک بیآ نسماآ به کنم می هنگا. اھ جمو ایصد به
 ... ربا لیناو ایبر لھ یچا و تنھایی ینا

 

 تکیه اریود به را مسر. یدآ می بماخو و ام خسته. ندز می فحر رچقد 
 به یھنگا. ندز می فحر شاھمرھ گوشی با که میریلا به ام هخیر و ام داده
 سرپا ینا.” ممدآ. ممدآ“ که ددھ می نتکا یمابر ستید و ازدندا می من

 صحبتش. ممدآ ینجاا به و گرفتم دوش برگشتم لشما از قتیو. ارمند دنیستاا
 شویم می شیوفر هگیا و گل وارد. فتدا می راه من سمت به دشو می متما که
 .گوید می که

 

 ؟یهرینجوا ات قیافه اچر- 

 

 زور به را چشمانم. بمابخو ماھخو می فقط. ازمندا می باال ای شانه 
 .دارم می نگه زبا

 

 .سخیرا یقاآ نیست یچیز- 
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 می امر. دشو می هکشید پشت از یمزوبا که ام شتهابرند را یبعد مقد 
 . ستا فتهر مھ در اش قیافه. شویم می هچھر به هچھر و چرخاند

 

 .بگم بھت دمکر صلا دمخو ابر که چیزیو اربذ- 

 

 دهکر لصوا و هقاعد از پر را اش ندگیز من مانند مھ او.میریلا رهبیچا 
 لمیظ چه ایشھ صلا با بفھمد تا برسد خط خرآ به باید مھ او شاید. ستا

 .حرفی یچھ بی کنم می شھنگا. کند می دشخو حق در

 

 رشکا وارد رو.سحساا قتو یچھ که ینها موفق مدیر یارازھ از یکی- 
 . قتو یچھ. نکنه

 

 کشم می عقب را ام شانه. کنم می حس یمزوبا روی را ستشد گرمی 
 حاال. کشد می دشخو فرط به کمی و دگیر می مھ را میگرد زویبا که

 .حترانا کمی و رلخود چشمانی. یکمدنز چشمانش به خیلی

 

 ی بطهرا یچھ بی. سخیرا یقاآ من و یموحد خانم تو مجتمع یتو- 
 مشنید سمشوا بچگی از که لیلی نموھ تو ونبیر لیو.  گیادخانو و حساسیا
 منه یاھ لویتاو ءجز ،ندگیز تو ادهخانو و. ام ادهخانو از جزئی هشد حاال و
 ؟کیاو. میریلا من لیلی تو پس.

 

 .ببیند را حرفش تاثیر تا چشمانم در ندز می زل 
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 بابی نچو حاالد؟مر داھخو“ بمیر“ بگوید او به بابی گرا نمدا نمی 
 سایه شمنیمد ما گفت می گرا و کند می مھربانی دارد یما ادهخانو یک ما گفته

 باشد. باشد: ”بگویم داھخو می لمد. مشو نمی خامش یگرد. زد می تیر با امر
 .”.پسر گل دادی منجاا حسنتا نحو به را ات یفهوظ. لقبو.

 

 . شوند می اجد ستھایشد که.کشم می عقب را دمخو 

 

 . لیلی من...میریلا تو. باشه- 

 

 ... روم می وشفر گل دمر سمت به و کنم می را پشتم 

 

 از. رگبز خیلی ستا مینیز. نیمز می مقد اھ یفرد نمیا میریلا با 
 ینجاا رگبز و کوچک یاھ ختچهدر تا بگیر ستد کف ازهندا به اییھ گل

 با هشندوفر دمر. ستا هنداپر را بماخو مختلف یاھ گل یبو...دشو می هیدد
 ستا سبک و لطیف ینجاا ایوھ.یدآ می ما یپا به پا تن به کتیژا و هکوتا قد

 می من شانه به شانه ارششلو جیب در ستد میریلا. دارد خاصی خنکی.
 هنگا که ستا ساعت بعر. بیآ نیاھپیر با ستا هپوشید مکر ارشلو و کت. یدآ

 .ازدندا می یھنگا ساعتش به. سیمر نمی نتیجه به و کنیم می

 

 .شه هکند قضیه لقا بریم کن بنتخاا یچیز یه- 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 می ای هقھو و سبز یاھ گبر با اییھ گل نمیا را مھنگا. گویم نمی یچیز
 من از بیاجو قتیو. بنفش. تیرصو. زرد. ندا داده گل تایی چند. چرخانم

 که بدید یچیز یه بجنا- . گوید می ستشد رکنا دمر به رو دگیر نمی
 .هبد گل زود خیلی

 
 . 

 
 . 

 
 59 

 

 .گویم می دمر به و چرخم می 

 

 .هبد ربا یرد که امخو می گلی یه من لیو- 

 

 .کند می وعشر را اش نیاسخنر. رود می مھ در میریلا یاھ خما 

 

 قتیو ارهقر. سنر می فدھ به ترزود تمد هکوتا یاھ ییزر برنامه- 
 .بھتر ترزود چی رھ پس. بدیم بابی تحویل دنکر گل

 

 را گلی ماھخو می. نددا نمی که او. ازمندا می بھش یھنگا نیم 
 مھ من دھبد گل یرترد چه رھ رنگاا. کند عمر من ازهندا به که کنم بنتخاا

 .آورم می دوام بیشتر آن میدا به
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 .هبد گل یرد که امخو می یچیز یه من-. کنم می ارصرا حرفم روی

 

 کوبد می مینز روی کفش کنو با. ازدندا می نسماآ به یھنگا میریلا 
 .گوید می بعد. ددھ می ونبیر النی وط را نفسش.

 

 مسر یختهر رکا وارخر یه من لیو. دهیاز خیلی قتتو تو ینکها مثل- 
 .ارمند زیبا گل و زیبا بچه حوصله که

 

 قتو ارمند من که یچیز تنھا. قلبم در یتیز یچاقو دشو می حرفش 
 .دگیر می لمد و دشو می سنگین نفسم. ستا

 

 و ندراخا می را اش کله پس. کند می لبد و رد ما بین یھنگا دمر 
 .فتدا می چین اش ای کوفته غماد که باال کند می جمع را لبش گوشه

 

 وم؟کد شخرآ- 

 

 .یمدھ می ابجو مھ با 

 

 .هبد گل زود- 

 

 .هبد گل یرد- 
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 .دگیر می را میانه رهبیچا. فتدا می هخند به دمر 

 

 .همید یرد که یکی همید گل زود که یکی. مبد ننشو گل تادو یداربذ- 

 

 یچھ از ییاصد بیند می قتیو دمر. کنیم می هنگا مھ به میریلا و من 
 میریلا. دگیر می ام هخند. دشو می رکا به ستد زود یدآ نمی در نممااکد
 .گوید می

 

 .شیم نپشیمو ترسه می- 

 

 طحیا گوشه گلخانه از گل دو. دارد می بر تند تند را خپلش و هکوتا یاھپا دمر
 مینز اردگذ می را نھاآ ما یپا یجلو. یدآ می نسمتما به و آورد می ونبیر

 مسر یباال میریلا. ازمندا می ینظر را دو رھ. نمز می چمباتمه نھااگلد رکنا.
 .  . دهیستاا

 
 . 

 
 60 

 

 .کند می رهشاا لیاو انگلد به کپلش نگشتا با دمر 
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 با داره شفافی و گوشتی یاھ ساقه. کنین هنگا. حناست گل ینا سما- 
 بزنی ستد بھش تا. داره زنا...ه”نکن لمس منو.”اش یگهد سما. سبز یبرگا

 . کنه می فشانیا دهگر و میشه زبا کپسولش و ره می وا

 

 یزر. کند می یلوند و ستا خانم حتما. مدآ ایمھ لب روی لبخند 
 .مخند می یزر

 

 حالت به فقط. کنم می هنگا میریلا به و مگیر می باال را مسر رختیاا بی 
 ایمھ چشم به کند می حس که را مھنگا. ستا فتهر باال ایشوھبرا تعجب

 نخبه یک از بخو. لبخند بی و آرام. جیب در ستد رمانطوھ. دشو می هخیر
 .شتدا نباید رنتظاا مھ ینا از بیشتر

 

 .ددھ می مهادا دمر 

 

 .یگهد قتهو چند. هما مینھ تو یعنی. همید گل یبھشتارد تو.لیو- 

 

 را یکی آن دمر. ماھخو نمی را گل ینا. رود می مھ در ایمھ خما 
 .ددھ می ننشا

 

 مھ با وسبز و بنفش یبرگھا مدلش ینا. بِگونیاست سمشا گل ینا - 
 . همید گل نتابستو تو. داره
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 .ستا راه راه. کنم می ازشنو و مگیر می نگشتانما بین را ایشھ گبر 

 

 .مگیر می باال را مسر 

 

 ؟باشند اجد مھ از دشمر و زن که نیست گال اون از ینا - 

 

 یسر یل میرا. دشو می پایین و باال اش هگند شکم و دخند می دمر 
 .”. ساله شش یکوچولو: گوید می دشخو با البد.  ددھ می نتکا تاسف به

 

 .ندا بوته یه رو دهما و نر. خانم نه- 

 

 .کنم اجد مھ از رو عاشقا ادخو نمی لمد. خوبه - 

 

 خانم از حرفا ینا نشنید- . مشنو می گوشم رکنا را میریلا ایصد
 .هبعید تو مثل ای دهکر تحصیل

 

 دوزم می چشم اش ای هقھو یاھ مکدمر به و چرخانم می را مسر 
 . دار بتا و ندا ضخیم ایشھ همژ. ستا تمرصو یجلو ستدر تشرصو.

 

 ا؟چر- 

 

 .یستا هقھو ایشھ لب 
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 ینوا علم. شن می تکثیر فشانیا دهگر با که نھگیا فقط ینا؟اعاشقا- 
 .میگه

 

 جایی یعنی. اش بینی انستخوا روی یزر بخیه دو یجا به فتدا می چشمم
 .  ؟ ردهخو مینز

 
 . 

 
 61 

 

 .پله رو دمفتاا که ردمخو می سر پله از. بچگیه یشیطنتا لما- 

 

 یھنگا. ستا رک خیلی. پایین ازمندا می را مسر. کشم می خجالت 
 .گویم می بشاجو در و ازمندا می بگونیا گل به

 

 .کنی هنگا رچجو رو تکثیر و عشق تا- 

 

 ننز فحر بیرستانید یاھ بچه مثل- . من به هخیر و ستا خم نمچناھ
 .نمیشه مسر یچیز عشق از من کنی می فکر تو ضمن در. لطفا

 

 .تسر نه باشه لتد باید عشق نفھمید و عاشقی ایبر- 
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 سترا کمر. مھ پشت ربادو ،ندز می پلک. دارد برنمی من از چشم 
 .رود می باال شاھبا من سر و کند می

 

 بقال گشربز شکم روی را ایشھ ستد و ستا منتظر که دمر به 
 .گوید می ده،کر

 

 .بریم می رو بگونیا- 

 

 نشداد گل دھشا تا ورمبیا اقتط نتابستا تا باید. نمز می لبخند من و 
 هشگازموآ به...اردگذ می عقب وقصند و دبر می را اھ انگلد.میریلا. باشم

 نخیابا فرط آن به...یستما می من لیو رود می در فرط به ، سیمر می که
 دمر نماھ. کند کمکم ندابتو او شاید. نطرفترآ نخیابا چند. کنم می هنگا

 .تر عجیب تاقیا در عجیب

 

 .موحد خانم باال بریم- 

 

 چیز من دل لیو. ستا من منتظر بچورچا نمیا. کنم می شھنگا 
 عقب قدمی. ندوبر بین از ایمھ فرصت ارمگذ نمی یگرد. داھخو می ییگرد

 . ارمگذ می

 

 .سخیرا یقاآ کنم می رحضو معالا سرساعت- 
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 یشاصد. نخیابا فرط آن دوم می و ازمندا می شمدو روی را کیفم 
 .مشنید را

 

 ؟کجا- 

 

 شاید. حاال مینھ. ببینم را داھفر باید وزمرا مینھ. مدھ نمی بیاجو 
 .نددا می چه کسی. نباشم دافر

 
 . 

 
 . 

 

 رود می باالتر قلبم نضربا مشو می تر یکدنز هشگازموآ به چه رھ 
 رچکا. ام دهیستاا نخیابا نمیا.” دبرگر”گویم می ریکبا“ وبر“ گویم می ریکبا.

 یچھ. ارمگذ می ورراھ خلدا پا.  دشو می وزپیر دبرگر بر وبر خرآ ست؟دکنم
 و بیست- بیست یخترد. دگیر می لمد.نباشد داھفر نکند. یدآ نمی ییاصد
 می که را ایمھپا ایصد. ستا نشسته چوبی کوچک میز پشت ساله یک

 
 . 

 
 . 

 
 62 
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 می هنگا قتاا به سمر می که یکشدنز. دگیر می باال را شسر دشنو 
 .گوید می خترد.  ستا بسته درش. کنم

 

 .خدمتم در. بفرمایید- 

 

 نیجاھ. ینجایما اچر نمدا نمی مھ دمخو. کنم می من من؟بگویم چه 
 ییونیر مثل تاقشا عجیب ایوھ و لحا و داھفر رهبادو نیدد. دارم خاصی

 هیچگاھ دنبو ریبیما ینا گرا شاید. کشد می دشخو فرط به امر که ستا
 .گشتم برنمی ینجاا به رهبادو

 

 ؟ستھ داھفر. م م م ام- 

 

 .کند می ازمندورا تر قیقد و کند می یزر را چشمانش خترد 

 

 ؟اشونیدھشناآ از- 

 

 می هکشید مھنگا. دشو می رهپا لمد بند و دشو می بلند زسا ایصد 
 به. شوند می هکشید سمت آن به من رختیاا ونبد ایمھپا.  در فرط به دشو
 . فتدا می راه مسر پشت خترد. خالی و یکرتا نیمه قتاا آن

 

 . بشه متمو سکال تا بفرمایید. نددار دشاگر دستا؟اخانم کجا- 
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 مدھ نمی شگو منشی خترد به. بزنم فحراو با ماھخو می من لیو 
 .تو مبر می را ام شانه و مسر و کنم می را زبا در یال.

 

 آرام. کند می مھنگا و کشد می ونبیر اش چانه یرز از را یلنو داھفر 
 .پرسم می

 

 ؟تو مبیا- 

 

 .گوید می اضعترا با و کند می زبا کامل را در خترد 

 

 شگو خانم ینا لیو مبگیر جلوشو ستماخو من. دستاا ببخشید- 
 .که ننمید

 

 ای مهرسو ارشلو مانتو. ازدندا می من یسرتاپا به یھنگا داھفر 
 ایمھ چشم یرز یشبد بیاخو بی از. نگر نماھ به ای مقنعه با ام هپوشید

 .دارم قفر خیلی روز آن لیلی با. ارمند یشیآرا. ستا دهفتاا دگو

 

 د؟میا نتودیا منو- 

 

 .گوید می شک با بعد کمی. کند می تنگ را چشمانش 

 

 ؟لیلی- 
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 نضربا و.مشو می لخوشحا آورد می دیا به امر ینکها از اچر نمدا نمی 
 .لبھایم بر رگبز یلبخند با مدھ می نتکا را مسر.  دشو می تندتر قلبم

 

 رهشاا میز رکنا صندلی به. مشآرا از پر یلبخند. ندز می لبخند مھ او 
 .بشین: کند می

 

 ستا خشمگین من به شھنگا. ازدندا می من به بعد و داھفر به یھنگا خترد
 .  .دبند می را در و ندداگر می بر رو من از.

 
 . 

 
 63 

 

 و یزر یاھ شجو از پر تیرصو با ستا اننوجو یپسر دششاگر 
 قرمز یاھ لب و دهکر دبا غماد آن با. هماند ثابت من رو شھنگا. شتدر

 می را ایمھمو و کشم می ستد ام مقنعه به رختیاا بی. من به ستا هخیر
 .ندز می پسر ینوزا روی شهآر با داھفر. تو فرستم

 

 .نجا یارپو مینجاا من- 

 

 نظر به شناآ شاید. کنم می تعجب. کند می دل من از سختی به پسر 
 داھفر رود، می که کپسر و دشو می متما که نسشادر سکال. سمر می
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 مشو می جمع دمخو در کمی. چرخاند می من فرط را اش صندلی
 .مدھ می رفشا مھ به را ایمھنوزا.

 

 ...داری فاصله خیلی ینرھ لیلی اون با. یشد ضعو- 

 

 .بپوشم سلبا سمیر باید. دمکر اپید رکا راینوا- 

 

 .پرسد می 

 

 ؟بزنم زسا اتبر یمداو- 

 

 . ینجایما روزش آن جمله رطخا به شاید. نمدا نمی مھ دمخو 

 

 .کنید می شناآ نمدرو ینیاد با منو که گفتید روز اون- 

 

 .ندراخا می را لبش گوشه 

 

 ماغید و فتهر تو یاھ گونه با امندا الغر منشی خانم و دشو می زبا در 
 پشت و کند می من به یھنگا. تو یدآ می ستشد در نیالیو با نیاستخوا

 .دگیر می داھفر فرط به را انلیو. کند می زکنا چشمی

 

 .نجا داھفر نسکافه- 
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 .گوید می دگیر می که را انلیو. رود می باال داھفر یاوھبرا 

 

 .عنار ربیا مھمونم ابر نمالیو یه لطفا- 

 

 منشی. عناستر یدآ نمی او نیدمر الغر یکلھ به که یچیز تنھا. عنار 
 ونبیر ددھ می ماغشد از صپرحر را نفسش و کند می جمع را ایشھ لب

 و ددھ می نتکا یسر داھفر. کوبد می مھ به محکم را در رود می قتیو.
 .گوید می من به رو...اردگذ می میز روی را انلیو

 

 ی؟بر وراھ ینا ایخو می پس- 

 

 می مھ به را اش سبابه و شصت نگشتا...لبخند با. نمز می پلک 
 .گوید می آرام. ستا پایین شھنگا.  کند می تسکو. مالد

 

 سیر می دتخو به قتیو. داره نتیجه دو دنکر اپید رو دتخو و فتنر- 
 بھش قتیو قتاو بعضی لیو. تیدخو زنوھ تو و دهنکر قفر یچیز بینی می
 یچھ به تعمر فھمی می نوقتاو.  هیزر می مھ به ندگیتوز متما سیر می

 ؟ستیھ نکشید درد آدم. داره درد ینا. دینبو دتخو تو و گذشته

 
 . 

 
 . 
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 64 

 

 چشمانش. کند می هنگا چشمانم در مستقیم و دگیر می باال را شسر 
 یا. نشادخو خلدا کشند می را آدم و ندا عمیق خیلی. ستا لچا هسیا مانند

 نباشی بلد شنا و بیفتی آن در گرا که عمیق لیو ستا آرام ای یاچهدر مانند.نه
 تندتند به کند می وعشر قلبم دیبیخو. نهم؟بلد شنا من. شد یاھخو قغر

 به. کشم می ایمھنوزاسر به را ستانمد کف. تمرصو یتو دیزر می گرما. زدن
 را قلبم تند پشط تا کشم می عمیقی نفس. کنم می دل چشمانش از سختی

 . کنم لکنتر نمابتو

 

 رو دمبو حاال تا که یچیز مفھمید زهتا نچو. کشم می درد دارم من- 
 ؟کنی کمکم میشه. نیستم بلد وراھ باقی فقط. امخو نمی

 

 .کوبد می مینز به ردشکسفوآ کفش کنو با 

 

 .اریند نرھ از ای شتهرسر یچھ گفتی مهدیا- 

 

 .گویم می تاسف با 

 

 .بله- 

 

 ؟یهرچطو موسیقی با ات میونه- 
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 .مکال بی و کالسیک صبخصو. دم می شگو قتاو خیلی- 

 

 .ددھ می نتکا یسر 

 

 ی؟مید شگو ؟راکچی راک- 

 

 .گویم می تعجب با 

 

 . نهراک؟- 

 

 لمد. کشم می حتیرا نفس. دشو می رجخا قتاا از و دشو می بلند 
 می زگا محکم را لبم. کنم هنگا ینهآ رادر دمخو و کنم زبا را کیفم داھخو می
 نمز می دبا را دمخو مقنعه با. مگیر می ایمھ لپ از کوچک نیشگونی و مگیر

 را گما من به هنگا ونبد. تو یدآ می عنار. دشو کمتر نمدرو گرما از کمی تا
 می آه با را نفسم. پیچد می شکمم در دردی. رود می و کوبد می میز روی

 ستشد در دفونیھ و گوشی با داھفر. نجاییآ تو ستھ سماحو. ونبیر مدھ
 .گوید می اردبگذ گوشھایم روی را ندفوھ ینکها از قبل. ددگر برمی

 

 .بگو بھم حستو شخرآ و کن شگو بخو. کهرا یه ینا- 

 

 می کپا ملبخند و رود می باال تند تند ام سینه قفسه. دارم نیجاھ 
 .گویم می خوشحالی با. دشو
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 .حتما. باشه. باشه- 

 

 در رگیتا ایصد. کند می لمس را وعشر کمهد و اردگذ می را ندفوھ 
 و شعر ینیاد به رمسپا می را دمخو و مبند می را چشمانم. پیچد می مسر
 .نگآھ

 
 . 

 
 . 

 
 65 

 

 ختدر آن ی گوشه گوشه. بلند یاھ علف با بینم می سرسبز شتید 
 می تسو دارد ساله زدهنو هجدھ یپسر. وزد می مالیم دیبا. دشو می هیدد
 مھ او. دارد ستشد در رز گلی شاخه. چرخد می دشخو دور و ندز

 و سفید ناھپیر نمیا دبا. ستا بخو خیلی حالش و بسته را چشمانش
 می بکتا بید ختدر یپا که یخترد به سدر می. پیچد می شبلند یاھمو

 می تقدیم او به را رز گل دارد لب بر که یلبخند با انجو پسر. نداخو
 تسو و چرخند می مھ با ستد در ستد دو رھ و دشو می بلند خترد.کند
 .ندزالر می را اھ علف و اھمو و اھ سلبا دبا. نندز می
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 با سینه به ستد داھفر. کنم می زبا را چشمانم. دشو می متما نگآھ 
 می انندد به را پایینم لب. گویم نمی یچیز. ستا هخیر من به کوچکی خما

 .پرسد می...دشو می عاشقی بخو حس از پر دمجوو متما نگآھ با. مگیر

 

 ؟شتیدا حسی چه- 

 

 با. گویم می یشابر را دبو بسته نفش چشمانم پیش که اییھچیز متما 
 جایش از شوند می متما که حرفھایم. تکانی یچھ بی.  ددھ می شگو قتد

 آن به ندز می زل و یستدا می هپنجر ویبررو جیب در ستد. دشو می بلند
 ستا دو به قیقهد پنج. شوند می دگشا ایمھ چشم. ساعت به فتدا می مھنگا.
 که کنم می هنگا داھفر به. رود می باال قلبم نضربا میریلا ستر از ربا ینا.

 می بلند جایم از. مگیر می سسترا. شبا زود. شبا زود. دهیستاا من به پشت
 از چشم. مدھ می رفشا محکم و مگیر می ستمد نمیا را کیفم ستهد. مشو

 .دارم نمی بر ساعت دگر ثانیه

 

 موسیقی وهگر یه با چیه تنظر. کهرا-پپا یشنید که یچیز ینا- 
 ؟کنم تشناآ

 

 می هنگا من به داھفر. کنم می ذوق. دیزر می یرھ قلبم فحر ینا از 
 نمدا نمی. روم می عقب قدمی و ازمندا می شمدو روی را کیف ستهد. کند

 از. کنم تجربه را یگرد یراھ که ارمند فرصت رنقدآ لیو دبشو چه ستا ارقر
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 می و نویسم می را ماھمرھ رهشما یشرو و آورم می در یکاغذ تکه کیفم
.  روم می عقب مقد مقد. کند می مھنگا تعجب با داھفر. گما رکنا ارمگذ

 و رشو را دمجوو لیو هشد بیشتر شکمم درد. نمز می لبخند اھ نهایود مثل
 . ستا دهکر پر عجیب شتیاقیا

 

 .ارمند قتو خیلی من یدارنذ ممنتظر. بزنید نگز بھم- 

 

 داھفر و هشگازموآ خوشحالی با من و...رود می باال ایشوھبرا حاال 
 رد عجله با که عابر خط از. دوم می مجتمع فرط به. کنم می کتر را عنار و

 پنج و دو. کنم می هنگا ساعتم به.  نندز می قبو یمابر ماشین چند مشو می
 رود می بند نفسم. روم می باال را بقهط پنج. کنم می بیشتر را سرعتم. قیقهد
 خلدا دوم می مشنو می را اش“ بله“ تا و نمز می ای شیشه در به ضربه چند.
 هشد خشک انمدھ. نمز می نفس نفس. زده زل من به زبا انیدھ و تعجب با.

 .پرسد می لوھ و کند می قطع را اش گوشی میریلا. 

 

 ه؟شد چی- 

 

 یرشدد قیقهد ده فقط. سخیرا یقاآ ببخشید- . گویم می تند تند
 . نمیشه ارتکر یگهد.

 
 . 

 
 . 
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 ایشھ لپ باشد هشد حترا خیالش رنگاا و ددھ می نتکا را شسر 
 بضر شمیز روی نگشتا با. دگیر نمی من از هنگا.  کند می خالی و پر را

 هچھر و ارمگذ می یشرو ستد.  پیچید می شکمم در یتیز درد. دگیر می
 می را نفسم شتیز درد. دشو می ثابت ستمد روی شھنگا. رود می مھ در ام
 .کند ابخر را خوبم لحا مدھ نمی زهجاا بھش لیو دبر

 

 م؟بر تونم می- 

 

 فرط چرخم می...ندز نمی حرفی. ددھ می ننشا را ونبیر ستد با 
 . در

 

 . موحد خانم- 

 

 .دمگر می بر 

 

 .بله- 

 

 می هنگا. ندز می پشتش را ستانشد. یستدا می هپنجر رکنا و دشو می بلند
 ایغذ. ستا بوفه دوم بقهط- . کند می فصا گلویی.  ونبیر به کند
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 می پوشی چشم روبا ینا. یدربخو راھنا و برید. شهوفر می مھ نیراستور
 . کنم

 

 یرپوستیز یاھ نیانگر یا را صولت؟امیریلا کنم وربا را حرفت امکد 
 .گویم می لبخند بارا؟ ات

 

 .چشم. ممچکر- 

 

 قتاا از. دشو نمی بخو جوجه و بکبا با من درد نددا نمی او لیو 
 جلو به و ارمگذ می شکمم روی ستد. نشینم می در پشت روم می ونبیر که

 دوام لیکسا باید. مدھ می بتا را دمخو و مگز می لب درد از. مشو می خم
 آدم نمستاز. ببینم را ایلد شب رهبادو ماھخو می. بیشتر مھ شاید. ورمبیا

 روی از ریسو شنبهرچھا. کنم“ اھ“ را ام دهکر یخ یاھ ستد و زمبسا برفی
 صقر. نه یا شد ماھخو عاشق بعد لسا که مبگیر حافظ لفا و مبپر تشآ

 را میریلا سایه. کشم می سر یبطر آب با و آورم می ونبیر کیفم از را مسکن
 فتما می که راه. مشو می بلند و مگیر می در به ستد.  بینم می در فرط آن
 از و مگیر می اریود به ستد. ددگر برمی باشد هشد نپشیما ینکها مثل مھ او

 اییھ آدم رجو چه یعنی.  موسیقی وهگر به میکنم فکر...روم می پایین اھ پله
 ؟کنم تجربه را اییھچیز چه ستا ارقر؟ستندھ
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 ارھ را ستمد تنھایی. ام همدآ ونبیر تاقما از استھ ل سا کنم می حس 
 مھ شاید. ختدر و دار از پر. نگر از پر مشو می ای دهجا وارد دارم. دهکر
 . .بکشم جیغ خوشحالی از داھخو می لمد. شکوفه از پر

 

 می نساختما به یھنگا و مگیر می باال را مسر. یستما می در یجلو 
 نگر زرد روزی که سانتی سه یاھجرآ با ستا بقهط رچھا ساختمانی. ازمندا

 بهد چند اھ هپنجر از یکی هرھ روی. گرفتهدود ای وزهفیر اھ هپنجر با ندا دهبو
 چند. کشم می عمیقی نفس. دشو می هیدد رهبغوآ شیشه چند و ترشی کوچک

 . مدھ می رفشا را خانه نگز. کشم می را لحظه ینا رنتظاا ستا روز

 
 . 

 
 . 
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 ؟کیه- 

 

 .لیلی- 

 

 قیژ ایصد که مدھ می رفشا خلدا فرط به را در. دشو می زبا را در 
 به پیچرما اھ پله آن.سطو که ستا کوچکی دپاگر یمرو یجلو. ددھ می

 اریود. ستا هشد پر لب جایش یجا که چوبی اییھ پله. رود می باال سمت
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 اجد باال کمرنگ بیآ از یھسیا زکنا خط با و ستا هتیر بیآ آن کمرکش تا
 . دشو می

 

 دی؟یساوا نجااو اچر- 

 

 با و دهیستاا وسیط-بیآ چوبی در رکنا مکفھ از تر پایین پله سه 
 .نمز می لبخند. کند می هنگا امر ام هیدد ازش حاال تا که مشیآرا

 

 .مسال- 

 

 .تو بیا. مسال- 

 

 اریود کند می جلب را توجھم که یچیز لیناو روم می که خلدا 
 یاھ هبرید شاید و مجله ،نامهروز از اییھ تکه با اریود متما. ستا ییوبررو
 سطشو ستدر. ندز می زرد به.اھکاغذ از بعضی نگر. هشد هپوشید بکتا

 ربا رھ با و دارد هیردا تا ده که اییھ نماھ از ،شتهاگذ رکا نگرسبز تلفن یک
 .دمگر برمی داھفر فرط به. ددھ می اصد قِرقِر ای هیردا نکشید

 

 .جالبه خیلی- 

 

 که رود می کوچکی شپزخانهآ فرط به و یدآ می ونبیر مسر پشت از 
 .ستا هشد اجد لاھ یفضا از یفلز کابینتی با

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 .کنه می دیجاا ینوستالژ حس- 

 

 روی مھنگا...جم مجا. یمشھرھ. نکیھا. ننداخو به کنم می وعشر 
 .ردخو می سر نشا یکی یکی

 

 .”ییگرد ناھپیر به انیزآو کمهد نه دتخو دخو. شبا دتخو“ 

 

 .ماند می ثابت ای مجله در پزشکی تبلیغ یک روی چشمم 

 

 به را نھاآ حترا لخیا با. نباشید نتایتا تابه یاھ سینه اننگر یگرد“ 
 .”یدربسپا ما نستاد

 

 دشو نمی لیو کنم لکنتر را دمخو کنم می سعی. دشو می دگشا ایمھ چشم
 مخند می غش غش و مبر می عقب را مسر و ارمگذ می انمدھ روی را ستمد.
 مھ او. مدھ می نشانش را تبلیغ نگشتا با. ددگر برمی من فرط به داھفر.

 کانتر روی را ام هخرید یشابر که شکالتی جعبه . ندز می یلبخند
 چیند می صبحانه طبسا رگبز سینی یک خلدا دارد. ارمگذ می شپزخانهآ
 تا پنج رچھا. نعلبکی خلدا پنیر کوچک قالب یک. سنگک ننا تکه چند.

 می سینی خلدا و دیزر می یچا نستکاا دو خرآ ستد. ششکرپا. دوگر مغز
 گرا. اردگذ
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 دیمر خانه از سر. کند می پا به جھنمی برسد نماما شگو به حماقتم 
 را اھ لیناو دارم اھ خرینآ رکنا در. ارمند او از شناختی یچھ که ام درآورده

 . کنم می یسکر. کنم می تجربه

 

 یختهر یاھمو کیزنا کش با. جین ارشلو با هپوشید راه راه بیآ ناھپیر 
 کند می غافلگیر را مھنگا و ددگر برمی. داده باال را اش پیشانی روی

 . ارمگذ می کانتر روی را تشکال جعبه...مشو می ستپاچهد.

 

 .ارهند قابل- 

 

 . فھمم می را اش معنی. جعبه به کند می هنگا ستد به سینی 

 

 .ممیا خونت رهبا لیناو- 

 

 باال لبش گوشه. ستا کوچک خیلی سوئیت یک اش خانه چند رھ 
 . یلبخند به رود می

 

 .یمربخو صبحونه بیا. ممنونم- 
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 ستا صبح نه ساعت. کند می عوتمد فقط. نه یا ای ردهخو گوید نمی 
 بسته هپنجر رکنا. نشیند می قتاا سطو و رود می. مجتمع دمبرگر باید دو تا و
 اون-.پرسم می مانجاھ از. دشو می هیدد تاقکیا ار،یود به هچسبید ،تاقشا

 ؟چیه

 

 . کند می لنباد را مھنگا مسیر 

 

 داره حالم به بستگی. تنھایی رغا مھ قتاو یھگا. خانگیه یودستوا- 
 تنھاییمو یھگا. کنم می فکر ممیر یھگا. نمز می زسا شتو ممیر یھگا.

 .کنم می تقسیم شاھبا

 

 باید اچر.تنھاست پس. ستا عجیب یمابر ایشھ حس و اھ فحر 
 نشینم می سینی یگرد فرط و روم می.سدر نمی نظر به یبد پسر؟باشد تنھا

 از پر حرکاتش. کند نمی هنگا من به. یمرخو می پنیر و ننا مھ با تسکو در.
 میمالد ننا روی را پنیر چاقو با که کنم می هنگا نگشتانشا به. ستا مشآرا

 ریینطوا اھنرمندھ مهھ. سدر می نظر به لطیف پوستش. بلندند و یکربا.
 در ندز می زل و دگیر می باال را شسر.یگرد البدص؟خا ییراجو یک؟ندا

 هخیر مھ به ستمد نمیا ای لقمه با من و لپش گوشه در ای لقمه با او. چشمانم
 فرط به ام همعد تمحتویا یکدفعه. ازدندا می زهلر به را بدنم یجانیھ.  یما
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 فرط به و مشو می بلند جایم از سرعت به نادھ یجلو ستید با. یدآ می باال
 . آورم می باال را ام ردهخو چه رھ. دوم می قتاا در تنھا

 

 دمکر ارصرا رچقد رھ. ام هشد مانیدر شیمی ربا لیناو ایبر وزیرد 
 دارم ضعف. نمز می آب را تمرصو. شتانگذ تنھایم بابی ارمند زنیا کسی به
 دهفتاا دگو کمی چشمانم یرز. کنم می هنگا ینهآ در دمخو به. ارمند نا یگرد.
 مگیر می شوییرو به ستد. برسد نظر به بخو ام قیافه تا ام دهکر یشآرا. ندا
 .گویم می دمخو به و

 

 حقشو. یمارند باختن دل. باشه دتیا. داری ناطسر باشه دتیا- 
 .اریند

 
 . 

 
 . 

 
 69 

 

 از. فتدا می راه شکما. نمز می نوزا و کنم می شوییرو بند را ستمد 
 وعشر ایمھمو شیزر گفت کترد. مانیدر شیمی از. لمد از. ترسم می دمخو
 .گویم می لب یرز...کنم می گریه اصد بی.  ورمبیا کم ترسم می. شد داھخو

 

 .کن کمکم. کن کمکم- 
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 .کوبد می در به داھفر 

 

 ؟خوبی- 

 

 می بلند و مگیر می مینز به ستد. کشم می نفس مھ پشت ربا چند 
 را نگمرپر رژ و نچشما شکا و آورم می در مانتویم جیب از ستمالید. مشو

 .کنم می کپا

 

 .مدھ می ابجو محکم 

 

 .خوبم. آره- 

 

 توضیح. نندانگر چشمانش. دهیستاا در پشت داھفر. کنم می زبا را در 
 .مدھ می

 

 .مشد ممسمو کنم فکر. ردمخو یچوساند یشبد- 

 

 کپا را رزم هفھمید. لبم به. کند می مھنگا قیقد او و گویم می دروغ 
 .ستا بچورچا نستو ستشد. ازمندا می پایین را مسردم؟کر

 

 .کترد بریم حتیرانا گها- 
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. روم می سینی سمت به شھنگا از ارفر ایبر و کنم می مرتب را ام یسررو
 .مشتاقم خیلی من؟بریم. مشد بھتر- 

 

 .منی نمھمو- . دارد می شبر و دشو می رکا به ستد من از ترزود

 

 به...نیمز می ونبیر خانه از. نمز می لبخند اردگذ می که میاحترا به 
 تیمور داھفر. ام دهکر رکپا رفترط آن خانه چند که روم می ماشینم سمت

 ماشین. ستا هشد رکپا وبررو مسایهھ هپنجر یرز که ندز می را یشمی ییداپر
 .گوید می من به و ازدندا می راه را

 

 .شو ارسو - 

 

 می. دارمبر را ماشینم نماتو می ابعد. مشو می ارسو حرفی یچھ بی 
 .گوید می داھفر. مبند می را در و نشینم

 

 .ببند محکمتر. زهبا- 

 

 .گوید می هخند با ربا ینا. مبند می محکمتر و کنم می زبا را در 

 

 .خانم لیلی ریینجوا یعنی محکم- 

 
 . 
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 دبند می دشخو رینباا و کند می زبا را در و دشو می خم رفمط به 
 .ازمندا می سقف به یھنگا.  فتدا می زهلر به ماشین.

 

 .بدبختو کشتید- 

 

 .گوید می هخند با و ازدندا می راه به را ماشین 

 

 . حرفاست ینا از ترربیعا- 

 

 .گویم می رمنظو بی 

 

 .یددکر جمع نتودخو دور پیرپاتاله چی رھ- 

 

 .کند می هنگا من به متعجب 

 

 . بدید نفتواراط به نتکو یه. پیر خونه. پیر ماشین. پیر یلنو- 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 و رود می مھ در اش هچھر که بینم می لیو ستوبررو به شھنگا 
 ازدندا می سالتر نخیابا خلدا را ماشین و یدآ می در کوچه از. کند می خما
 .فتما می پته تته به. زدم یبد فحر.

 

 .نیست طمربو من به. شتماند ریمنظو. ببخشید- 

 

 .ددھ می ابجو حالتش در یتغییر ونبد 

 

 .باشه تو با حق شاید- 

 

 می هخیر فیکاتر به. مگیر می بغلم در محکم را کیفم. کنم می بق 
 وارد مفرجا محله در بعد ساعت نیم. گوید نمی یچیز یگرد مھ او. مشو

 جانم به شک اش قدیمی یاھ خانه و کوچه نیدد. دشو می یکیربا کوچه
 ریکنا را ماشین.  دبو خانه فقط ینجاا لیو. دمبو یودستوا منتظر من. ازدندا می

 می کوچک دری رکنا تا نیمز می مقد مھ با. مشو می اننگر. کند می رکپا
 وارد و ازدندا می کلید. نشسته شسبز نگر روی کخا که یفلز دری. یستدا

 می دشو می زبا که خانه در. دهفتاا جانم به ستر. ندز می تند قلبم. دشو می
 ؟واردشد چه وهگر پس؟کجاست یگرد ینجاا.  ببینم را ختیدرپر طحیا نماتو

 .ددگر برمی رفمط به داھفر. خانه ونبیر. ام دهیستاا سرجایم من. دشو می

 

 . خلدا بیا- 
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 نیست موسیقی از یخبر. یدآ نمی ییاصد یچھ. ارمگذ می تو قدمی 
 می رکا از من قلب و دبند می مسر پشت را در. نیست مھ وهگر از یخبر.
 ...فتدا

 

 و ستا تسکو. طحیا خلدا چرخانم می چشم. کند می هنگا من به 
 آن ته ای خانه به سدر می که استھ ختدر بین یکهربا راه یک. تسکو

 یاوھبرا با داھفر. مشو می نپشیما ام؟ دهکر بنتخاا هشتباا را ممآد نکند.
 ایمھپا از نجا. کند می رهشاا خانه به ستد با. کند می هنگا من به فتهر باال

 .دشو می مانع یخترد یرز ایصد که ارمبگذ عقب قدمی ماھخو می. فتهر

 
 . 

 
 . 
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 شسر خیر.بابا منتظریم صبح از یگهد بیا؟کن هکو داھفر تو کجایی- 
 .ردخو منو مخ. بگو حسین ینا به یچیز یه بیا. هوھگر بررھ

 

 تو. یدآ می ما فرط به خترد. اصد فرط به دشو می هکشید مھنگا 
 صافش یاھمو. قرمز زبلو و مشکی.وقرمز خانهرچھا منیدا با ستا پر

 و هکشید نگیرپر هسیا خط چشمھایش دور. دهکر ارھ شانه روی را شبلند
 و کوچک بینی. دارد زینا رتصو. همالید ایشھ لب روی هتیر شکیزر رژ
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 تر یکدنز ما به چه رھ. سدر می نظر به حشیو چشمھایش. ای هقلو نادھ
 ارقر که نما ویبررو. نداخو اش هچھر از دشو می بیشتر را تعجبش دشو می
 .چرخاند می داھفر و من بین لیوپاند را شھنگا دگیر می

 

 .گوید می و دگیر می ارقر ما بین داھفر 

 

 ....نیشوا- 

 

 .آورد می باال“ کن صبر“ یمعنا به را ستشد خترد 

 

 .نگندر هسیا ایشھ کال. آورد می جلو را تپلش کمی و سفید ستشد 

 

 . ینمروژ- 

 

 .مدھ می رفشا یلبخند با را ستشد 

 

 .خوشوقتم. لیلی- 

 

 لبخند نماھ به“ بگو را باقیش بخو“ یعنی که کند می هنگا ریجو 
 .گوید می من به داھفر. مدھ می ضایتر

 

 ؟یگهد یمیا- 
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 نهروا نبالشد به مھ ما فتدا می که راه. ازمندا می پایین را مسر هشرمند 
 و طحیا کوچک غبا ویبررو یکی. دارد در سه. ستا قدیمی خانه. شویم می
 ینروژ. یستدا می رکنا و کند می زبا را ستیرا سمت در داھفر. ریکنا در دو
 خلدا. کند می هنگا من به لبخند با داھفر. خلدا رود می اول سینه به ستد

 مشو می زده شگفت بینم می که یچیز از. تو یدآ می مسر پشت و مشو می
 یودستوا یک قتاا سترا فرط. ندا زده زل من به ینروژ اهمرھ به پسر سه.

 از. یدد حتیرا به را خلدا دشو می.که هگند ای هپنجر با. دارد دجوو رگبز
 .گویم می جمع به رو. ام هیدد اھ فیلم در که اییھ نماھ

 

 .مسال- 

 

 با را ستشد یک داھفر. ابجو باقی و نددھ می نتکا سر تادو یکی 
 .گوید می و اردگذ می کتفم پشت فاصله

 

 ناموھبا شد تایید گها بشه شناآ وهگر با آوردم. لیلیه نسمشوا نیشوا- 
 .کنه رکا

 

 حرفش دوم قسمت. هشد شتدر یاھ چشم با دمگر برمی رفشط به 
 .گوید می مھنگا ابجو در. دبو نگفته من به را

 
 . 
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 ...دبیا خوشت یزاسوپر از شاید گفتم- 

 

 رفشا شکمم به را کیفم خوشحالی از. یدآ می خوشم که ستا ممعلو 
 . مدھ می

 

 و من بین را نمتعجبشا هنگا بعد کنند می هنگا مھ به اول وهگر عضاا 
 . نندداگر می داھفر

 

 ستشد کتابی و نشسته قتاا گوشه در کوچکی تخت روی که یپسر 
 .گوید می گرفته

 

 .عشق یبانودیزا. لیلی- 

 

 تشر پسر به و ندز می کمر به ستد ینروژ. نشیند می لمد به حرفش 
 .رود می

 

 .لیلی نه همھر بانودیزا امیتر. نخیر- 
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 دهشمر دهشمر. دارد عجیبی قیافه خیلی. کند می هنگا من به پسر 
 .ماسند می انشدھ در اھ کلمه رنگاا. ندز می فحر

 

 دمیا ننشوذھ به که نیز لیناو میشه عشق از صحبت قتیو انیرا تو- 
 .لیلیه

 

 .گوید می من به رو و ددھ می چین را اش بینی ینروژ 

 

 . کنم معرفی بھت رو وهگر اربذ- 

 

 .کند می رهشاا پسر نماھ به 

 

 مھ تو.” کافکا“ میگیم بھش ما. منه رگبز داداش. ینهوشر سمشا- 
 . کن اشصد کافکا

 

 .اردگذ می اش شقیقه روی نگشتا بعد 

 

 .خونه می بکتا دیاز...شینجاا رطخا به- 

 

 می یچیز حتما. آورد می جلو را شسر و کند می اشیو را یشاصد 
 .دنشنو کافکا که بگوید داھخو
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 .تعطیله رهنمو به- 

 

 .کند می اضعترا داھفر 

 

 ...ینروژ- 

 

 همھر آن خلدا که دارد یبلند یشر و هشیداتر تیغ با را شسر کافکا 
 ستا الغر. دهکر صلو گوشش به مھ کوچک حلقه چند. ختهاندا ای هقھو

 هیدد چشمانش در حسی یچھ.  یخند تکه یک رنگاا ایشھ مکدمر. دراز و
 .ستا نیآھ آدم رنگاا. دشو نمی

 

 اریود به را اش شانه که کند می رهشاا اش یسر پشت پسر به ینروژ 
 ستا تحسر شھنگا در. دگیر نمی ینروژ از را اش هخیر هنگا و داده تکیه

 .بزند ستد آن به نداتو نمی او که ستا قیمتی شی یک ینروژ رنگاا.

 
 . 

 
 . 
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 به ندھ دیاز. ارهند قخالا. حسینه سمشا بینی می که نهویود ینا- 
 . ستھ بدبینم زهتا. ارنذ نشدھ
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 می و یستدا می ینروژ رکنا. کند می اجد اریود از را اش شانه حسین 
 .بھش توپد

 

 ؟میشی آدم کی. برسه اربذ. دیکر وعشر تو زبا- 

 

 .رفشط ددگر برمی کمر به ستد ینروژ 

 

 .یگهد سگیه خالقتا. میگم دروغ مگه- 

 

 .دارم رتکا به ریکا ببین. شبا آدم تو- 

 

 .ددھ می نتکا را ستد ینروژ 

 

 .بسه میآد تو- 

 

 یاھمو. دارد متوسطی قد. الغرست حسین. دگیر می باال نیشااعود 
 . ازدندا می شیر دیا امر ستا پتو شکل که شیزر فر

 

 خلدا و بافته را شبلند یشر. بلند قد و یکلیھ ستا یپسر خرآ نفر 
 من به. ستا نشسته کمهد و هستگاد عالم یک پشت و هکشید سرمه چشمش
 .گوید می لبخند با و ندز می چشمک
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 می امصد جانی مهھ. وهگر هکنند تنظیم. مضار من. یمداو شخو- 
 .حتیرا رجو رھ تو. کنم

 

 دراز تختش روی کافکا. کنند می بحث وجر زنوھ حسین و ینروژ 
 و عجیب آدم مهھ ینا حاال تا. دشو می کتابش ننداخو لمشغو و کشد می

 .گوید می گوشم دم داھفر. ام هندید یکجا غریب

 

 .مبگیر اصد تست ازت امخو می- 

 

 رفشط به ذوق باا؟صد تست گفت. کنم نمی دعتماا ایمھ شگو به 
 . دمگر برمی

 

 ؟قعاوا- 

 

 .کند می رهشاا اریود روی هگیر به 

 

 .یسوا رمکنا بیا. نجااو اربذ کیفتو. آره- 

 

 نندز می فحر نددار و دهیستاا جانی رکنا داھفر. کنم می را رکا نماھ 
 .ددھ می ستمد ای برگه. یستما می داھفر ستد بغل.

 

 .باکس قتاا تو یمیر- 
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 و نفوومیکر و ستا شیشه فرط آن که کند می رهشاا تاقیا به 
 . نجاستآ دفونیھ

 

 به. یگیر می حس ،شد وعشر موسیقی قتیو و اریمیذ رو ندفوھ- 
 ؟باشه. خونی می متنو محکم زدم، بشکن قتیو.  کنی می هنگا من

 
 . 

 
 . 
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 .مدھ می نتکا پایین فرط به تند تند را مسر 

 

 . باشه. باشه- 

 

 – قتاا تو وبر حاال. خوبه ... 

 

 ایمھپا و ستد به زلر. دگیر می را دمجوو مهھ شیرین ای هلھرد 
 مهھ حاال. مگیر می ارقر نفوومیکر پشت و مشو می وارد. دشو می هکشید

 تپد می حشیانهو قلبم. من به ندا زده زل و ندا گرفته ارقر شیشه فرط آن وهگر
 .نماخو می را شعر. ازمندا می برگه به یھنگا.

 

 .من نه و نیدا تو نه ازل ارسرا_ 
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 .من نه و نیاخو تو نه معما فحر ینو 

 

 .توست و من یگو و گفت دهپر پس رندا 

 

 .من نه و مانی تو نه فتدابر دهپر نچو 

 

 می رهشاا داھفر. بقیه به کنم می هنگا. مشو روان تا نماخو می ربا چند 
 پخش موسیقی بعد ثانیه چند ارمگذ می که را گوشی. ارمبگذ را گوشی که کند
 .کند می وعشر ندز می بشکن که داھفر. دشو می

 

 .من نه و نیدا تو نه ازل ارسرا- 

 

 .گوید می و ددھ می رفشا را ای کمهد داھفر. دشو می قطع موسیقی 

 

 .زهنلر اتصد کن سعی. آروم. لیلی. شبا آروم- 

 

 زبا و نماخو می. ندز می گلویم در قلبم. نماتو نمی لیو ماھخو می 
 فرط به را شسر و دھمید رفشا را کمهد رهبادو داھفر.  دشو می قطع موسیقی

 .میکند خم نفوومیکر
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 ستدر. موسیقی به بسپر تودخو. شبا شتهاند سسترا. نجا لیلی- 
 ببند چشماتو. دادی می شگو نگوآھ اون یا زدم می اتبر من قتیو مثل

 . کنی می دتخو که ریکا نموھ.

 

 دارد را یادر حکم یمابر چشمانش. کند می هنگا من به مھربانی با 
 باال و اردگذ می اش سینه یرز را ستشد دو. کند می ممآرا. بیآ و آرام یاییدر.

 می را رکا نماھ. نمز می لبخند. کشد می عمیق نفسی نمزماھ و آورد می
 می را دمخو و مبند می را چشمھایم. دشو می پخش موسیقی. ربا چند. کنم
 هکشید به. دف روی ستد محکم یاھ ضربه به. رگیتا و دف ینیاد به رمسپا
 ،کنم می زبا را چشمانم و مگیر می که حس. رگیتا سیم روی نگشتا نشد

 .اھ نگھضربا با نگھماھ و محکم. کنم می وعشر داھفر بشکن نیدد با

 

 گوید نمی یچیز کسی. جمع به دوزم می چشم. دشو می که متما 
 پایین فتندا می.نگشتانما یال از برگه. مشو می سمایو.  من به ندا هخیر مهھ.
 ددھ می نشانم را شصتش و آورد می باال را ستشد جانی بعد ثانیه چند.
 روی را ایشھ پلک و ندز می گیربز لبخند. داھفر فرط چرخانم می چشم.

 از و ارمگذ می انمدھ روی را ایمھ ستد. دبند می و اردگذ می مھ
 در شکا خوشحالی از. مپر می پایین و باال و کشم می جیغ خوشحالی

 ...نشیند می چشمانم

 
 . 
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 پا از سر. مشو می رجخا قتاا از و دارم برمی مینز روی از را برگه 
 تکیه جانی سیستم به سینه به ستد داھفر. یستما می در رکنا. شناسم نمی
 . ستا داده

 

 کلمهد یه پس از تونی می گرفتی می تو که حسی اون با نستمدو می- 
 .یبربیا

 

 .گویم می لب یرز. کشم می خجالت 

 

 .نممنو- 

 

 نخو کلمهد. کنیم دهماآ نگلیسا راک مسابقه ایبر نگآھ یه ارهقر- 
 .ستیماخو می

 

 داده تکیه کافکا الغر زویبا به را شسر که کند می رهشاا ینروژ به 
 .ستا
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 تر مناسب تو ایصد. داره من با مخونیھ ایبر ییرز ایصد ینروژ- 
 .نهاو از

 

 یاھ ستد. کنم می گم را پایم و ستد کمی. ستا من به مهھ چشم 
 کند می داھفر به رو و دگیر می ینروژ از هنگا حسین. مبر می پشتم را نمزالر

. 

 

 از ینا. کنه یشایرو نموابر رو نهاتر ترجمه کنی اپید یکیو باید فعال- 
 .همھمتر مهھ

 

 .گویم می ذوق با مشنو می را ترجمه سما که مینھ 

 

 .تونم می من. من- 

 

 نمی حالیکه در...مدھ می رتقو را انمدھ آب . کنند می مھنگا بھت با
 .گویم می کنم نپنھا را ام خوشحالی نماتو

 

 .کنم ترجمه متنو تونم می. مخوند مترجمی من- 

 

 حسین“ لیوا“ و ینروژ جیغ ایصد بعد کنند می تسکو مهھ اول 
 کافکا و هسیدر نایشاھ شگو تا جانی و داھفر لبخند. پیچد می قتاا در
 ستا ربا لیناو ینا رمبیما ام هفھمید قتیو از. کند می مھنگا دسر نمچناھ
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 می را ستمد و یدآ می فرط به ینروژ. مشو می دلشاد کمی ام گذشته از که
 .کند می اضعترا داھفر. کشد

 

 ...شبا شتهاند یشرکا ینروژ- 

 

 .ددھ می را بشاجو بلند ایصد با ینروژ. شویم می رجخا قتاا از 

 

 .ننز شجو.بابا ارمند یشرکا- 

 

 اریود فرط یک کوچکی زگا و لیخچا. شویم می سطیو قتاا وارد 
 میز یک سطشو. ستا کابینت چند و رفشوییظ یگرد فرط و ندا شتهاگذ

 از یکی روی امر ینروژ. دشو می هیدد قرمز پالستیکی صندلی شش و
 .کند می منشدا جیب خلدا ستد. نشاند می اھ صندلی

 

 .شه ما مثل تما قیافه باید یشد ما از یکی که حاال- 

 

 . کشم می عقب را مسر 

 
 . 

 
 . 
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 . نه- 

 

 پس از. ددھ می رفشا جلو به زور یه و اردگذ می مسر پشت را ستشد 
 .یمآ برنمی خترد ینا

 

 تسر خیر شی کررا ارهقر. معلماست خانم عین قیافت. تفاقاا اچر- 
. 

 

 یسررو یاھ ستهد دشو می متما که یشمآرا. رمسپا می او به را دمخو 
 اریود روی از. ازدندا می ایمھ سینه روی خرآ ستد و دبر می مسر پشت را
 .ددھ می ستمد و آورد می دیگر ینهآ

 

 دی؟اھفر یفامیال از- 

 

 .کنم می شھنگا چشمی یرز 

 

 .نه- 

 

 چشمم دور نگرپر مشکی خط آن با بینم می ینهآ در که را دمخو قیافه 
 .دگیر می ام هخند و فتما می گاگا یلید دیا هتیر شکیزر رژ و

 

 ؟میشناسیش رچقد- 
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 .ارمگذ می میز روی را ینه؟آبفھمد داھخو می چه 

 

 ر؟چطو- 

 

 و کشد می ونبیر سرکی. در سمت رود می و دشو می بلند جایش از 
 جلو را شسر. کند می جمع شیرز را ایشھپا. سرجایش ددگر برمی رهبادو

 .گوید می آرام و آورد می

 

 می خیانت بھش لیو. شتهدا دمنامز. دهبو دار مایه قبال میگن خهآ- 
 . ونبیر تشازمیند فھمه می قتیو بابا و کنه

 

 ندداگر می بر آرام و چرخاند می در سمت سرعت به را شسر 
 .ازدندا می جانم به رهلشود.

 

 یچھ شناختیم دواھفر ما قتیو از خهآ. فامیالشی از شاید گفتم- 
 .باشی شاھشناآ از تو شاید گفتم.  وردهنیا وهگر به رو یخترد

 

 ردخو نمی خیس انشدھ در دنخو“ نماما لقو به.ختریستد عجب 
 .گوید می سلتماا با. کشد می را اممانتو گوشه.”

 

 ؟نیدو نمی یچیھ قعاوا- 
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 .گویم می و مشو می بلند جایم از 

 

 .نه- 

 

 . ردخو می نگز اش گوشی 

 

 . عشقم لوا- 

 
 . 

 
 . 
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 .میودستوا آره- 

 

 دیزر می قلبم. مشو می هچھر به هچھر حسین با که کنم می زبا را در 
 ونبیر. کشد می در پشت را دشخو حسین. ارمگذ می ام سینه روی ستد.

 .گوید می روم می که

 

 ؟نهز می فحر کی با- 

 

 .کنم می تعجب 
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 ؟بله- 

 

 . کند می رهشاا خلدا به سر با 

 

 ه؟پسر با. گم می ینوروژ- 

 

 .ندز می فحر دشخو با. اش توپی یاھمو خلدا کند می را ستشد 

 

 یا دم می دمخو ستد رکا یا یگهد یکی با هبر ربا ینا ضار مماا به- 
 .اون

 

 .توپد می حسین به رلبکاط و سینه به ستد و یدآ می ونبیر ینروژ 

 

 می خالتد من رایکا تو رینقدا که منی رهچکا تو خهآ نمدو نمی من- 
 ؟اھ کنی

 

 .رود می باال حسین ایصد 

 

 .نهوبد تورقد که شبا کسی با گفتم فعهد صد- 

 

 ؟چه تو به خهآ- 

 

 .ددھ می نتکا ینروژ شگو رکنا عصبانیت با را ستشد حسین 
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 .اننگر. نتمانگر من- 

 

 .کشد می داد و.ندز می حسن ستد یرز ینروژ 

 

 .من رایکا تو بکن شتتوز غماد کم. باشی من اننگر امخو نمی- 

 

 می تماشا را نبحثشاوجر و ام دهیستاا ریکنا. ندا ختهاندا راه قشقرقی 
 .گوید می یبلند ایصد با. ونبیر یدآ می قتاا از داھفر. کنم

 

 .کنیم تمرین یماخو می تو بیاینز؟با چتونه- 

 

 ینروژ که ای قیافه از هنگا. ردخو می جا فتدا می من به که چشمش 
 نچشما به. کنم می شھنگا بخو مھ من. دارد برنمی دهکر ستدر یمابر
 با فتهر یعنی؟ستا دنکر خیانت لاھ دمر ینا پرسم می دمخو از. مشآرا
 شناخته من حاال تا که دیاھفر به یعنی.ستا سخت یمابر ورشبا؟یگرد نیز

 ...یدآ نمی ام

 

 .مگیر می ازش چشم. نداخو شھنگا از دشو می را تعجب 

 

 .گوید می آرام 

 
 . 
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 . 
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 .شبا شتهاند نهویود تادو ینا به ریکا. تو بیا- 

 
 . 

 

 فرط ینا مھ من. کنند می وعشر را تمرین و قتاا خلدا ندرو می 
 و نندز می زسا اھ تمد. کنم می نشاھنگا و نشینم می جانی ستد رکنا
 رگیتا رچطو که کنم می هنگا ینروژ به.  دگیر می را نایشاادھیرا داھفر یھگا

 بچو با و نشسته سنج و بلط مهھ آن پشت که حسین به. ازدنو می لکتریکیا
 که داھفر خرآ در و ستا زشسا ختنانو قغر که کافکا به. کوبد می نیشارو
 نایشاھ نبد و سر مدیگرھ با وهگر. نداخو می یھگا و ندز می یلنو یھگا
 تک هچھر در دشو می را نددھ می منجاا که ریکا به عشق. نددھ می نتکا را

 . برند می تلذ. یدد نشا تک

 

 وارد و مبگیر دیا زیسا که ارمند قتو رنقد؟آکجاست من قعیوا دخو 
 ؟راهبچشم را قعیوا تلذ و برسم دمخو به نماتو می کی. مشو نشا ستهد

 ؟ستا امکد ستدر

 

 .ددگر برمی رفمط به جانی. کشم می آه 
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 .میشی وهگر وارد زودی به مھتو. شبا شتهدا صبر- 

 

 ایبر نیزد مھ به چشم با او“ زود خیلی. ”نمدا می دمخو فقط را دردم 
 .دشو می“ یرد“ من

 

 ؟کی یعنی زود- 

 

 .کوبد می پایش روی ستد. دخند می 

 

 . خترد داری عجله تو رچقد- 

 

 نھایت معمر هباقیماند از ماھخو می من. کنم می هنگا اھ یچه به 
 همز چه ندگیز نیدا نمی نکنی حس گوشت دم را گمر تا. مببر را دهستفاا

 .آورد می در را شکتا که دارد یتیز و تند یھگا و شیرین

 

 .ددھ می مهادا 

 

 نجدیدمو زسا سهوا ونفر چند مھ ما. کن یشایرو و داھفر ترجمه تو- 
 هما چند. سهر می داھفر و تو نوبت نوقتاو شد دهماآ که موسیقی. مگیر می

 .کشه نمی لوط بیشتر

 

 . ورمبیا دوام بیشتر تا ییگرد هنگیزا دشو می مینھ. ستا بخو 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 

 . ان مینیزیرز ناموھ نگآھ لبتها. یمدار نت یتو نگآھ چنتا- 

 

 را سما ینا ریبا چند قبال. دشو می تعجبم باعث“ مینیزیرز“ سما 
 ...ام هشنید

 

 حمایت و لپو لیو. یمدبو عاشقش مگیھ. یمدکر می رکا لمتا قبال- 
 سبکو گرفت تصمیم داھفر. فتر پیش نشد هپاشید زمر تا وهگر. دنبو شتو

 دشاار از نلبومموآ منتظریم مھ حاال. بدیم ونبیر ملبوآ بتونیم تا کنه ضعو
 . هبگیر زمجو

 
 . 

 
 . 

 
 79 

 

 یعنی“ داره درد نشد دتخو“ گفت می داھفر قتیو فھمم می حاال 
 و کنیم می تسکو دو رھ. نددھ می پس را نشادخو وانتا مھ نھاآ پس؟چی

 .نھاآ شتال و شیشه فرط آن به یمدوز می چشم

 

 وسر از قعر. ونبیر یندآ می قتاا از و شوند می خسته هبالخر اھ بچه 
 هماند رانبا یرز که یشیر مثل. هبیداخو حسین یاھمو پف. دیزر می نکولشا

 ینروژ و حسین. کشد می دراز تختش روی کافکا. ندرو می رفیط امکد رھ.
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 پا. کنند می گفت و گپ و نشیند می جانی رکنا داھفر. شپزخانهآ ندرو می
 .روم می باکس قتاا به و مشو می

 

 و کوچک یاھ بلط روی. الییط یاھ سنج روی کشم می ستد 
 . رگبز

 

 .کنم می مزمه؟زعالمم ینا یکجا من 

 

 .من نه و نیدا تو نه ازل ارسرا- 

 

 گوشه ینروژ خسر لکتریکیا رگیتا به فتدا می مھنگا و چرخم می 
 .نماخو می لب یرز. قتاا

 

 .من نه و نیاخو تو نه معما فحر ینو- 

 

 یاھ بچووم؟بر نیاد از نیاجو تو و بیایم نیاد به من دبو ارقر یعنی 
 . دارم می نبرشا. شتهاگذ اش صندلی روی که بینم می را حسین

 

 می شب به را روز ام مریضی از قبل تا. مگو. کوبم می بلط روی آرام 
 بلط روی. نمز می له له روزم و شب ایبر حاال لیو.  روز به را شب. مساندر

 کوبم می سنج ؟رویکنم رچکا را ام رهبیچا نماما. مگو. کوبم می گترربز
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 روی یکی.  بلط روی یکیدی؟کر من با روکا ینا اچر. نگد. محکمتر.
 . پیچد می مسر در اصد. ؟من اچر. سنج

 

 . من نه و نیدا تو نه ازل ارسرا- 

 

 زدتا می نعل رچھا دمجوو عمق از حشیو سبا اھ ده مثل خشم 
 مثل ییاصد. کوبم می و کوبم می. کوبم می و مبر می باال را اھ بچو.

 اچر؟من اچر. سنج. بلط.  سنج. بلط. پیچد می گوشم در دف ایصد
 کوبد می وار نهایود قلبم. ندزتا می و ندزتا می خشم حشیو یاھ سب؟امن

 کوبم می و کوبم می. آورم می پایین و مبر می باال انتو متما با را اھ بچو.

 .ازدنو می دف محکم کسی.

 

 .من نه و نیدا تو نه ازل ارسرا- 

 

 باال محکم را اھ بچو. بینم نمی یچیز. مشو می دبیخو دمخو از 
 اچر. سنج. بلط. رگبز. کوچک. یکی آن. یکی ینا.  آورم می پایین و مبر می
 . کنم می خالی را خشمم و صحر.  اردند تمامی نمذھ در دف ایصد؟من

 

 دمگر برمی صاحبش فرط به نناز نفس. دگیر می را ایمھ مچ ستید 
 هتیر و پیشانی روی قعر. مھ به نیمز می زل. مھ در ای هچھر با ستداھفر.

 خالی کنم می حس. شوند می پایین و باال تند تند ام سینه قفسه. نشسته مکمر
 . نعصیا و خشم از خالی. حسی رھ از خالی. ام
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 که سنجی به فتدا می چشمم. دگیر می ستمد از را اھ بچو داھفر 
 . زدلر می زنوھ

 
 . 

 
 . 

 
 80 

 

 .گویم می ستهآھ 

 

 ....چی نمدو نمی. امخو می رتمعذ 

 

 رنگاا. میزر می وفر. فھمم نمی یچیز یگرد و دشو می هسیا داھفر 
 .باشند هکشید را نمایش خرآ دهپر

 
 . 

 
 . 

 

 شناییرو یتو پا یکیرتا ینیاد از. کنم می زبا زور به را چشمانم یال 
 می تا. ستا اننگر. بینم می را ینروژ هچھر. لحا بی و کرختم. ارمگذ می

 .گوید می ام همدآ شوھ به بیند
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 . مداو شوھ به- 

 

 خم من روی رجورواجو کله چند. شوند می جمع تخت دور مهھ 
 .گویم می آرام...ستا هشد

 

 .خوبم- 

 

 تخت. نشینم می او کمک با. کنم می دراز ینروژ فرط به را ستمد 
 تمرصو خیسی. مدھ می تکیه اریود به. رود می گیج کمی مسر. کافکاست

 می و ددھ می داھفر به را ستشد آب انلیو ینروژ...مگیر می ستد کف با را
 .گوید

 

 ؟غشی- 

 

 . مبخند داھخو می لمد 

 

 .دمکر ضعف کنم فکر. نه: مدھ می ابجو لحا بی 

 

 می ونبیر ینروژ. ام ردهخو راھنا نھاآ با لقمه چند فقط ینجایما که صبح از
 .نتوا خونه ببرمت ایخو می گها- .  نشیند می رمکنا داھفر و رود
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 شش ساعت. دشو نمی ورمبا. اریود روی ساعت به ازمندا می هنگا 
 پایین تخت از. فتر در ستمد از نماز کی.مجتمع.میریلا وای. ستا وبغر
 دارم برمی هگیر از را کیفم. یستندا می دارخبر اھپسر. رمخو می بتا. یمآ می

 به نباید. دارم میریلا از فتهر ستد از ستما شش کنم می هنگا را ام گوشی.
 رهشما. شتمدا می نگھش تسکو حالت در و دادم می شگو داھفر فحر
 نماھ با. یدآ می مسر پشت داھفر. روم می در سمت به و مگیر می را اش

 .ددھ می ابجو اول نگز

 

 ؟لیلی- 

 

 .بیفتم گریه به هماند کم. کنم حس یشاصد در نماتو می را نیانگر 

 

 . فتر دمیا من. امخو می رتمعذ میریلا- 

 
 . 

 
 . 

 
 81 

 

 رگبز لقمه با ینروژ. روم می جیوخر در سمت به. کند می تسکو 
 .پرسد می میریلا. یدآ می سمتم به پنیر و ننا
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 ؟کجایی- 

 

 . کشم می آه 

 

 . مفرجا- 

 

 .بفرست امبر سوآدر. ممداو ستیھ رجاھ نبمو- 

 

 نمی را لعنتی رکا ینا من صالا. ام هشد لبدقو رهبادو. مگیر می اعز 
 و داھفر. رمخو می شکیا چشمی با را لقمه. بگویم دشخو به باید. ماھخو
 ام ادهخانو یعضاا از یکی ستا ارقر که گویم می. یستندا می رمکنا ینروژ

 روم می. کوبد می مینز روی کفش کنو با و دهکر خما داھفر. بیاید نبالمد
 . خلدا رود می و کند می حافظیاخد یمروژ. یستما می کوچه یتو

 

 ییابتدا یازھموآ نشدا مثل پیچد می کوچه خلدا که میریلا ماشین 
 بقال شکمم یجلو را ایمھ ستد و کنم می جمع کمی را دمخو تنبیه ستر از

 کند می هنگا قتد با را حرکاتم و یستدا می رمکنا ستدر داھفر. کنم می
 لبخند کنم می سعی. یدآ می جلو. دهکر خما. دشو می دهپیا ماشین از میریلا.

 .گویم می مھ پشت ،یستدا می که نما ویبررو. بزنم

 

 زمبا نمدو می. گذشت رچجو نماز منشد متوجه صالا. ببخشید- 
 ....لیو لیو دمکر غیبت
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 میریلا هخیر هنگا. مشو می ساکت. یدآ نمی حرفم یگر؟دچی لیو 
 می دراز میریلا فرط را ستشد و یدآ می جلو داھفر.  هماند تمرصو روی
 .کند

 

 .دادم لوط کم یه روکا من. ارهند تقصیر لیلی. هشرمند- 

 

 ستد دنشو عصبانی میریلا ینکها ایبر. کنم می یطقا را دمخو زود 
 .گویم می داھفر به رو.  ارمگذ می یشزوبا روی

 

 .ادهخانو یعضاا از...سخیرا میریلا یقاآ- 

 

 .گویم می و کنم می رهشاا داھفر به. نددھ می ستد داھفر و میریلا 

 

 ....داھفر یقاآ مھ نیشوا- 

 

 .کند می ستید پیش دشخو. نمدا نمی را اش فامیلی 

 

 .لیلی با کنم می رکا موسیقی. یغمایی داھفر. ستمھ یغمایی - 

 

 که دیبو کسی پیش تو.”یعنی که کند می مھنگا خمیا با میریلا 
 .”نیدا نمی را اش فامیلی حتی

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 می ماشین ارسو ما و کنند می حافظیاخد. ازمندا می پایین را مسر 
 نوفاط از قبل مشآرا نمدا می. کند نمی مھنگا. گوید نمی یچیز. شویم

 گیر سالتر نخیابا فیکاتر نمیا. ردبگذ صولشا از که نیست میآد او. ستا
 . کنیم می

 
 . 

 
 . 
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 .کن کپا حشتناکتوو چشم خط و رژ و داربر لستماد یه لطفا - 

 

 او و دمبو دهیستاا داھفر رکنا قیافه ینا با. ارمگذ می لبم روی ستد 
 ریکا نماتو نمی را ادمد. کنم می پاکش و ارممید بر ستمالید د؟بو هسیدرسر
 .کنم

 

 ترمز مرتب. رود می جلو یمتر میلی ماشین. ستا یجد خیلی اش قیافه
 میرچکا قیقاد داری تو- .  دشو می بد رهبادو دارد حالم. دگیر می

 ؟چیه رتکا ینا از دفت؟ھکنی
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 . دگیر می ام هیددنا. ستا هخیر جلو به. چرخم می رفشط به 

 

 ر؟کا ومکد- 

 

 .گوید می عصبانیت با و چرخاند می را شسر 

 

 من گرفتن هیددنا از دفتھ. محله ینا یبیا و نیا رتسرکا ینکها- 
 .بگو من به ینوت؟انیومدنا و غیبتا ینا ؟ازچیه

 

 می مھ به دارد حالم. بانمز یرز پیچد می و دشو می دیاز انمدھ قمابز 
 . ردخو

 

 .ارمند دفیھ من- 

 

 .رود می باال را یشاصد 

 

 نیدو نمی فامیلیشو حتی که دیمر پیش نم؟اوینجاییا اچر پس- 
 ؟لیلی کنی می رچکا داری.

 

 .مدھ می جخر اتجر 

 

 .هشگازموآ مبیا امخو نمی یگهد من- 
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 خالی لمد یتو که ندداگر برمی من فرط را شسر سرعتی نچنا با 
 .ستا کحشتناو ایشھ خما. دشو می

 

 یه. منمیا دافر و ممیا وزمرا که مشما همسخر من؟موحد خانم یگهد- 
 . بزنید چیز مهھ یرز یگهد روز و کنید سطهوا رو بابی روز

 

 باال ام همعد تمحتویا. ندز می غر دارد بند یک. دشو می زبا کمی راه 
 می انمدھ یجلو را ستمد. اردنگھد تا میکوبم یشزوبا روی محکم. یدآ می
 به را دمخو. ونبیر مپر می من و یستدا می. کنم می زبا را ماشین در و ارمگذ
 که نمز می عق رنقدآ.  مھ پشت. آورم می باال و سانمر می آب یجو لبه

 با. ام ردهنخو ستیدر چیز که صبح از. گلو به هچسبید ام همعد کنم می حس
 سیمانی لبه روی را مسر. ستا هشد متما ام ژینرا متما یودستوا در فعالیتم

 گرفته زملر. ارمند ردنخو نتکا ینا. مبند می را چشمانم و ارمگذ می ولجد
 کنم می دراز نخیابا رکنا را ایمھپا. مشو بلند جایم از که ارمند جانی لیو
 کنم می زبا را ایمھ پلک یال. دشو می هکشید تمرصو روی خیس ستید.
 می شاھبا را تمرصو و دیزر می ایشھ ستد یتو آب دارد. ستا میریلا.

 .ردشو

 
 . 

 
 . 
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 جانم به که سرمایی از. کشد می تمرصو روی را بشآ پر ستد رهبادو 
 ستشد و کنم می بلند را ستمد حمتز به. دشو می دون دون تنم پوست دهفتاا

 .گویم می لحا بی. نمز می پس را

 

 . امخو نمی. نکن- 

 

 ردشو می آب با و دگیر می ستھایشد نمیا را ایمھ ستد. ددھ نمی شگو
 نکن. پایین دگیر می راه چشمم گوشه از و نشیند می چشمانم در شکا.
 ترحم من. کند می یتماذ. ستا سنگین یمابر ایتھ محبت ینا.نکن.میریلا

 که زدم می رجا مهھ ستماخو می گرا که؟فھمی نمی اچر ماھخو نمی
 یرز. ستا ترحم از پر نچشما از ارفر ایبر ام ریکا نپنھا متما. دارم ناطسر

 .امخو نمی گفتم- .  نمز می ستشد

 

 می گریه به ضعفم از. نماتو نمی. زملر می. مشو بلند کنم می سعی 
 میریلا. کنم می گریه بلند ایصد.با و کنم می زبا را انمدھ ستیھ مثل. فتما
 .کند می مبلند و دگیر می را بغلم دو رھ یرز

 

 . مینجاا من. ردخو مھ به حالت. که هنشد یچیز. آروم. آروم- 
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 نیاناتو دھشا تو ینکها رطخا به.کنم می گریه مینھ رطخا به مھ من 
 رکنا که دبر می ماشین خلدا امر. ارمبیز ینا از. ضعفم دھشا. ستیھ من

 آرام یکاغذ لستماد با را تمرصو. نشاند می صندلی روی. دهکر رکپا نخیابا
 . کند می کپا

 

 .گویم می گریه با 

 

 .مهدسر- 

 

 پتو مھ عقب وقصند از. ازدندا می من روی و آورد می در را کتش 
 تکیه تکاپو به و دبند می را ماشین در. پیچد می دورم و آورد می مسافرتی

 چند. کنم می گریه آرام ایصد با و کنم می قایم پتو یرز را تمرصو. ددھ می
 رسیگا و رود می راه که کنم می شھنگا و آورم می ونبیر را مسر بعد قیقهد

 پیش مھ باید اچر. مگیر می را نمش و کشم می ماغمد یرز ستید. کشد می
 نادھ و لب میریلا زهتام؟شو می مھ بدتر ینا ؟ازکنم اغستفرا او مھ و داھفر

 لمد. مدھ نتکا را مسر نماتو نمی حتی که دارم ضعف رنقدآ.ردبشو را کثیفم
 شتھایما شعطر که نیحار یسبز با دھخو می هکوبید بچلوکبا سیر دل یک

 رشسیگا ،کنم می شھنگا و همدآ بند ام گریه بیند می قتیو. کند برابر چند را
 . دشو می ارسو و ازدندا می مینز را
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 مبند می را ایمھ چشم. کند می نندگیرا آرام. گوید نمی یچیز یگرد 
 می ابخو به میریلا کت و پتو از ناشی یگرما و ماشین آرام یاھ نتکا با و

 .روم

 

 زبا نیمه تا را چشمھایم. کند می حرکت تمرصو روی ستید کنم می حس
. ندز می رکنا را تمرصو به هچسبید یاھمو دارد که ستا میریلا. کنم می

 . سیدیمی؟رشد اربید- 

 

 .کنم می شھنگا فقط 

 
 . 

 
 . 
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 ؟شی دهپیا تونی می- 

 

 ماشین از و نمز می رکنا را کت و پتو. زدبسو یمابر لشد ماھخو نمی 
 در ستد. کنم می شھنگا تعجب با بینمش می رمکنا قتیو. مشو می دهپیا

 .یدآ می نتمانمارپاآ سمت به من با مقد مھ و دهکر ارششلو جیب

 

 .دارم رکا نجا حفر با. تو ممیا- 
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 لحا. هنیامد زنوھ نماما سیمر می خانه به قتیو. ازمندا می باال شانه 
 تختم یتو و روم می تاقما به مستقیم. ارمند را اغذ دنکر ستدر حوصله و

 صندلی. دشو می خلدا میریلا. کشم می باال ماغمد تا را پتو. کشم می دراز
 .نشیند می.  اردگذ می من ویبررو و اردمید بر رممیزکا پشت از را

 

 ری؟خو می یچیز- 

 

 می گیج امر نقیضش و ضد یارھفتار با مشھ ه؟شد نمھربا چه 
 . هشد بھتر کمی حالم.  مدھ می باال سر.کند

 

 دهکر قفل مھ در که را ایشھ ستد و کند می خم جلو به را شکمر 
 .دگیر می ایشھنوزا بین

 

 ؟موحد خانم باشه چی وزتمرا تنبیه. بخو- 

 

 .گویم می پتو یرز از. دارد برنمی صولشا از ستد مھ ینجاا 

 

 لما ریکا بحث. یما ادهخانو یه. میریلا تو ام لیلی من ینجاا- 
 .مجتمعه

 

 .باشد یجد کند می سعی لیو. یدآ می چشمانش به هخند 
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 نشه دراز امبر بونتز ریینجوا که نگم پیشت دمخو از دیاز باشه دمیا- 
 رد؟خو مھ به حالت اچر حاال.

 

 . دوزم می چشم مینز به 

 

 .مشد ممسمو کنم فکر. ردمخو یچوساند ھرظ- 

 

 اش صندلی به بعد. ارکشد و والنیط. کند می مھنگا تسکو در 
 .ازدندا می پا روی پا و ددھ می تکیه

 

 دمنبو من گهی؟ابگیر کجا از یچووساند باید نیدو نمی رچجو- 
 . بیفتی نخیابو رکنا رمونجوھ ستیامیخو؟چی

 

 کشم می مسر یباال تا را پتو. کند می وعشر را ایشھ زدن غر رهبادو 

. 

 

 امحترا تگترربز به باید نیدو نمی. نمز می فحر تو با دارم- 
 ؟چی دمیفتا تفاقیا گه؟انیستی سالمتیت باظمو اچراری؟بذ

 

 .گویم می پتو یرز نماھ از 

 

 . ببخشید. ببخشید- 
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 .گوید می بعد ثانیه چند. آورم نمی ونبیر را مسر. دگیر می آرام او و 

 

 .کن امصد شتیدا ریکا. دبیا مامانت تا مونم می. ام ییاپذیر تو- 

 

 را ام گوشی ده،فتاا تخت پایین که کیفم خلدا از. رود می که ونبیر 
 .دارم پیامی. آورم می در

 

 .”؟خوبه چیز مهھ“ 

 

 .مدھ می ابجو. نمز می جانی بی لبخند 

 

 .”نممنو. دبو معمر یاروزھ بھترین از یکی وزمرا. بله“ 

 

 ییاپذیر از. ارمگذ می ام سینه روی را گوشی. کنم می لساار و 
 .زدلر می ام گوشی. کند می رچکا دارد میریلا نیست ممعلو. یدآ نمی ییاصد

 

 .”یمداو شخو اھکررا جمع به“ 
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 را گوشی. خوشحالم ندا پذیرفته نشادخو بین امر زود خیلی ینکها از 
 دشو می باعث خانه تسکو. بمابخو کنم می سعی و ارمگذ می بالشم یرز

 ازشنو را ایمھمو ستید که ساعتی چه نمدا نمی. دشو مگر کم کم ایمھ چشم
 را یشاصد. دشو می مگر لمد. شناسم می را نماما کوچک ستد. کند می
 .مشنو می

 

 .فکر بی هخترد - 

 

 .یدآ می میریلا ایصد 

 

 دهبو ھرظ یچوساند رطخا به گفت دشخو. نجا حفر نباشید اننگر- 
 قتویرد تا من. بزنید نگز من به شد بد حالش گها زمبا. میشه بخو دافر تا.

 .شم مرخص من یدارند من با ریکا گها. ارمبید

 

 می نشا پچ پچ ایصد. کنم می حس ایمھمو روی را نماما یلبھا 
 .روم می ابخو به ربادو من و یدآ

 
 . 

 
.  . 

 

 مھ رکپا. دشو می هیدد نسماآ در برا تکه چند. ستا خوبی ایوھ 
 مھ در ایشھ خما و نشسته تاشو صندلی روی بابی.  نیست غشلو خیلی
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 لھها. ستا پایین شسر و کشد می چایش انلیو دور را نگشتشا نماما. ستا
 شتهاگذ مامانش ران روی را نجشآر ستیھ. دیزر می یچا نما تک تک ایبر
 . کند می پوست سیبی میریلا. شکند می تخمه سختی به و

 

 بابی به رو و شکند می را جمع ای قیقهد چند تسکو نماما هبالخر 
 .گوید می

 

 دنکر ضبط چی ببینم هبد گفتی می باید. دییمیساوا نجلوشو باید- 
 .یمداو هکوتا زود.

 
 . 

 
 . 

 
 86 

 

 رفشا عصایش دور را نگشتانشا. دشو می کحشتناو بابی یاھ خما 
 .بسته لمهد چشمانش در نخو رنگاا. ددھ می

 

 من گفتی لتدو علیه که دنکر ضبط تواصد اھنشجودا گفتن قتیو- 
 .مشنید رو نشجودا کلمه فقط

 

 .کنم می زیبا ام مانتو گوشه با و ازمندا می پایین را مسر 
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 کپلش نگشتا با. کنم می شھنگا چشمی یرز. دارد درد بابی ایصد 
 . ندز می قلبش روی

 

 ذارم می مایه نجو از منشجودا ابر که منی. حفر گرفت درد مینجاا- 
 .یومد می باال شتدا جونم زدن خنجر بھم پشت از مشنید قتیو

 

 دارد، مشکلی نشجوییدا ندابد دبو کافی فقط. گوید می سترا را ینا 
 . شتدا مھ شمند ،شتدا اهخواوھ که رنقدآ میشهھ.  داد می مھ را جانش

 

 لمد. دارد بغض یشاصد کنم می حس حاال. دشو می خسر تشرصو 
 .دگیر می

 

 چی ببینم هبد. مبد شگو هبد نگفتم شبعد کنی می فکر تو- 
 می رد نامه اتبر گرنهو بنویس نشستگیتوزبا یتقاضا نالا مینھ گفتن؟گفتم
 .دنکر ام دوره. دنکر رممجبو. کنیم

 

 .گوید می میآرا به دبگیر باال را شسر نکهآ بی میریلا 

 

 باالتر باید شما دنبر باال شونواصد گها نااو. نلشود تو فتیدر می باید- 
 .یدداد می شگو نحرفشو به نباید. دهبو سیسهد مشھ معلومه. یددبر می

 

 .کوبد می مینز روی ربادو را عصایش عصبانیت با بابی 
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 .دنبو دهکر ام دوره. پسر دینبو نجااو تو- 

 

 می یبلند ایصد با و اردگذ می من یپا یجلو یچا نستکاا لھها 
 .گوید

 

 . یشد الغری؟گیر می یمرژ نجو لیلی- 

 

 دنکر ضعو ایبر را یبد موضوعی. کنم می شھنگا زبا نادھ با 
 . کند می خلهامد نماما. ندا هخیر من به مهھ.  ستا دهکر بنتخاا بحث

 

 .نهاو لما الغریش. دبو مریض روزه دو یکی ینا- 

 

 ارصرا زبا. کند می مھنگا خما با بابی حاال. کشم می حتیرا نفس 
 درد کمتر چه رھ. ستا زود فعال. کنم می رد من لیو بگویم نماما به دارد

 . ستا بھتر بکشد

 

 دهکر بلوند که ایمھمو به کند می هنگا و دگیر می باال را شسر میریلا 
 نمشاھبد ستد از ستا ارقر قتیو. گرفتم را تصمیم ینا وزیرد مینھ. ام

 یچیز نماما رنگاا یکدفعه. دارم ستدو که نگیر نماھ ،نکنم نبلوندشا اچر
 .گوید می من به رو باشد همدآ دشیا
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 دبو هخیر. کاناپه روی. دبو نشسته خونه تو. میدد باباتو ابخو یشبد- 
 . زد می لبخند. تو به

 
 . 

 
 . 

 
 87 

 

 همدآ بابا که فتما می دمخو یشبد ابخو دیا. دشو می سیخ تنم به مو 
 بھش دهبو زده زل و دمبو نشسته تخت روی اھ فلج مثل من و تاقما یتو دبو
 با دمکر می اخد اخد. دارم ناطسر من و دهمر بابا نستمدا می ابخو یتو.

 دهکر قعر من و دکر کتر را قتاا لبخند نماھ با بابا. باشد شتهاند ریکا من
 ردنخو لمشغو میریلا. دشو می قرمز بابی رتصو رهبادو. دمفتاا تخت روی

 .گوید می و شکند می ای تخمه لھها. ستا سیبش

 

 . خوبه نحالشو یعنی نبخند ابخو تو میگن نجا حفر- 

 

 . فتیما می راه به و مگیر می را ستیھ ستد و مشو می بلند جایم از 

 

 ؟لیلی بریم کجا- 

 

 .کنیم زیبا ستھ بتا ببینم بریم- 
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 شایدد؟نخند بابا اچر. ددھ می رفشا خوشحالی با را نگشتما ستیھ 
 می آرزو فرط ینا من و پیشش ومبر کند می ریشما لحظه دارد فرط آن او

 به وعشر و مدھ می بتا را ستشد. نیمز می مقد ستیھ با. بمانم بیشتر کنم
 .کنم می کانهدکو یشعر ننداخو

 

 شانه میریلا. بریم می تلذ دنبو مھ با از و یمدھ می بتا را نستماد 
 هنگا را وبررو جیب در ستد او که کنم می شھنگا. دگیر می ارقر ام شانه به

 .یمدھ می مهادا نندنمااخو شعر به. ارمگذ نمی محلش. کند می

 

 به و یستیما می ستیھ و من. بینیم می چرخهدو هیستگاا نماراھسر 
 .گوید می ستیھ. کنیم می هنگا کیوسک خلدا یاھ چرخهدو

 

 ؟بشیم رسبا- 

 

 .کشم می پایین را مھنگا 

 

 .نیستم بلد که من- 

 

 .دهیستاا نطرفشآ که کند می هنگا اش ییدا به ستیھ 

 

 .هبلد ییدا- 
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 ستد که یما زده زل او به نچشمانما در شیاھخو با نفر دو ما حاال 
 .کند می هنگا چرخهدو به ریکبا و ما به ریکبا فتهر باال یاوھبرا با جیب در

 

 .محاله. نکیند فکرشم- 

 

 نمیا. دبا نمیا. پیچد می رکپا یفضا در ستیھ و من.هخند ایصد 
 ایمھپا. پشت من و نشسته چرخهدو یجلو ستیھ.  چیتگر رکپا جکا نختادر
 زده چنگ پھلو از را میریلا تشر تی و ام دهکر انیزآو چرخهدو فرط دو را
 .ام

 

 جمو و استرھ مبلند یاھمو. ردخو می تمرصو یتو ریبھا خنک دبا 
 می یبلند ایصد با من و ندز می زور. رود می باال سرباالیی از. دارد برمی
 .گویم

 

 .تندتر. تندتر. نپابز. نبز پا- 

 
 . 

 
 . 
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 .کند می ارتکر مھ ستیھ 
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 .نپابز...نپابز- 

 

 .گوید می صحر با و ندز می پا تندتر ابجو در میریلا 

 

 .تادو شما نشید خسته- 

 

 .خندیم می ما و 

 

 دهجا شیبیاسر تو فتیما می رهیکبا و. باالتر. باال یمرو می سرباالیی از 
 می همز. کشد می جیغ ستیھ. کشم می جیغ. پایین دیزر می یرھ لمد یتو.

 متما با هشد که بدبختی رھ با مھ ندگیز در باید شاید. ددھ
 ببریم را کیفش و شیبیاسر تو بیفتیم بعد و یموبر باال را اھ سرباالیی.نمازور

 خیلی. ام هنشد ارسو چرخهدو حاال تا رچطو نمدا نمی. باالست نسرعتما.
 .گویم می یبلند ایصد با. تمرصو تو ردخو می دبا. ستا بخش تلذ

 

 .ووووووووووھیو- 

 

 .گوید می مھ ستیھ 

 

 .وووووووھیو- 

 

 .ندز غرمی زبا میریلا 
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 .اھ نهویود- 

 

 .گویم می و مخند می 

 

 .یما نهویود ما آره- 

 

 .دخند می کانهدکو مھ ستیھ 

 

 .یما یبونهد- 

 

 کنیم می کیف خیلی. ندز می دور را مسیر او و سیمر می سطح به زبا 
 نگوشما به لھها جیغ ایصد یکدفعه. دشو نمی کپا تمرصو روی از هخند.

 یک. کند می سیخ نتنما به مو که کشد می اییھ جیغ مھ پشت. سدر می
 می چرخهدو. دشو می لوھ میریلا. زدلر می قلبم. یستریکھ جیغ ییراجو
 جیغ دل ته از دارد زنوھ لھها. فتیما می مینز روی ما و دشو می کج و زدلر

 ستیھ. پیچد می بدنم در درد. فتیما می عمقی کم آب یجو خلدا. کشد می
 می ونبیر شیرز از و ددھ می تکانی را چرخهدو یل میرا. فتدا می گریه به
 نشسته که جایی سمت به اقو متما با. نیددو به کند می وعشر نساارھ و یدآ

 کند می گریه بلند ایصد با و دهکر زبا را انشدھ ستیھ. دود می یمدبو
 نمدا نمی. دهفتاا جانم به هلھرد. زدسو می نجمآر. ستا آب سطو ستدر.

 اممانتو پایین. دود می دارد میرا و کشد می جیغ زنوھ لھها. هشد خبر چه
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 اش گریه. کشم می ونبیر آب نمیا از را ستیھ. خاکی باالیش و هشد خیس
 می بغلش. مشو می بلند سختی به. چکد می آب ایشھمو از. یدآ نمی بند

 ...فتما می نفس نفس به. دوم می...دوم می.  نیددو به کنم می وعشر و کنم

 
 . 

 
 . 

 
 89 

 

 از نجا. ندا هشد جمع نشا دور دممر. بقیه به سمر می بدبختی با 
 می عشهر به بدنم. ترسم می. کند نمی گریه یگرد ستیھ. رود می ایمھپا
 با دهفتاا مینز روی بابی. نمز می رکنا را جمعیت. رود می جلوتر. فتدا

 یاھ ستد میریلا.  کند می گریه زار زار لھها. بسته چشمانی و دکبو تیرصو
 وعشر و دشو می بلند سختی به. ازدندا می ششدو روی و دگیر می را بابی
 رود می و دارد برمی را کیفش نماما. ماشین فرط به نیددو به کند می

 جایش از لھها. یما شوکه مهھ. اردگذ می بابی کمر روی را ستشد.  نبالشد
 ارمگذ می مینز را ستیھ. ددھ می الط آب بھش دارد یکی. ردخو نمی جم

 ،شوند می انیزآو بدنش رکنا که ایشھ ستد. مگیر نمی بابی از چشم.
 گریه ایصد حاال. فتما می مینز نوزا دو من و دیزر می وفر نمدور یچیز
 دشو می دور نچشمما یجلو از سرعت به نشا ماشین. یدآ می مھ نماما

 می دشبا دارد یکی و خانمی ستد روی دهکر ضعف لھها. چرخانم می سر.
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 تنھا ستد ام هماند من و دهفتاا مینز روی چرخهدو. ندز می قھ ستیھ. ندز
 . چیتگر رکپا خلدا

 

 زدلر می نمدرو. هشد شب. نستاربیما یمرو می ستپاچهد و گیج. 
 بینم می را نماما. دوم بقهط یمرو می. فتهر ابخو به لھها بغل یتو ستیھ.

 با و نشسته نگر زرد پالستیکی صندلی روی یو سی سی در پشت که
 می جلو. رود می رو مقد میریلا. داده تکیه اریود به را شسر.بسته چشمانی

 .پرسم می. یمرو

 

 ؟شد چی- 

 

 . بنشیند صندلی روی کند می کمکش نماما. فتدا می گریه به لھها 

 

 لھها. ردبا می اش قیافه از خستگی. ندراخا می را اش پیشانی میریلا 
 .میریلا نادھ به ندز می زل آه و شکا با

 

 . وشهھ بی. دهکر سکته- 

 

 هچھر. مالد می را پشتش نماما. دشو می بلندتر لھها گریه ایصد 
 .گویم می. سدر می نظر به تر هتکید نماما

 

 ؟میشه چی حاال- 
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 از غصه. ددھ نمی را بماجو. جیوخر در سمت فتدا می راه میریلا 
 و شتهدابر رگبز ترکی نماا ادهخانو نستو رنگاا. ردبا می نما مهھ روی و سر
 بخش در سمت روم می. دشو آوار نسرما روی خانه منتظریم لحظه رھ ما
 ستوبررو ستدر.  بابی آخ. تو کشم می کسر...کنم می زبا کمی را الیش.
 هستگاد و دم عالم یک و سیم که یدد جا مینھ از دشو می و ندرکنا اھ دهپر.

 وهگر یک وارد که گفتم او به دبو پیش روز دو مینھ. ستا صلو بھش
 می ژینرا نھاآ از لیو مدھ نمی منجاا خاصی رکا چند رھ. ام هشد موسیقی

 به اش میشگیھ لبخند با او و کند کمکم بیشتر که دمبو ستهاخو او از. مگیر
 .گفت من

 

 . بخونی تودخو آواز و ونبیر اون یبر که هسیدر اون قتو- 

 

 . دمکر شھنگا فقط اھ خرفت مثل من و 

 

 کند می منر پنجه و ستد گمر با دارد و تخت روی دهفتاا او حاال 
 با. نباز با نه. دھبد درس من به زبا رشینکاا با داھخو می کنم می حس.

 . ستا سیلی یک مثل یمابر نشدبو جا ینا. عمل

 
 . 

 
 . 
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 و ام دهفتاا تخت روی من لیو.یبمیر تو دبو ارقر. لیلی ببین و بیا که“ 
 ربا و رکا به. اردند خبر شبعد لحظه یک از کسی. چرخد می مبردورو گمر

 .“ نجا بابا نیست ریعتباا نیاد ینا

 

 در بغض. مبند می اصد بی را در. دشو می خیس شکا از تمرصو 
 تخت روی او لیو دارم ناطسر من. آورده بند را نفسم راه و نشسته گلویم

 نماما. شتهاگذ نماما شانه روی سر لھها. یسترگاروز چه. دهفتاا نستاربیما
 .کند می رهشاا رشکنا صندلی به

 

 . بشین- 

 

 .گویم می نماما به. جیوخر در به فتدا می چشمم 

 

 .ممیا میریلا پیش مبر- 

 

 ای کوچه سر که بینمش می. روم می نخیابا به. ددھ می نتکا یسر 
 هما به ستا زده زل. یستما می رشکنا و روم می. کشد می رسیگا و دهیستاا
 رشسیگا هماند ته. نیست نسماآ در ای رهستا یچھ. ستا هتکید و الغر هما.

 به فتدا می مھنگا. کند می لھش کفش کنو با و ازدندا می مینز روی را
 به را شسر.  ارمگذ می یشرو و مبر می جلو را ستمد. دهکر مشت که ستشد
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 می خما. دگیر می راه شکما. چشمانم در ندز می زل و ندداگر برمی رفمط
 .گوید می آرام.  کند

 

 . نکن گریه- 

 

 شکما میگرد ستد پشت با. مدھ می نتکا“ باشه“ عالمت به را مسر 
 .کنم می کپا را

 

 .گویم می. رگبز و ستا مگر ستشد. دگیر می ستشد نمیا را ستمد 

 

 ؟نه میشه بخو- 

 

 غمگین اش هچھر. تخلو نخیابا به ختهدو چشم. ددھ نمی بیاجو 
 .باشم داده اریلدد داھخو می لمد. ستا حترانا هباشکو میریلا. ستا

 

 دبربیا نستمود از ریکا. ستیمھ نماما و من یعنی. میریلا ستمھ من- 
 .میدیم منجاا

 

 مھ را شھنگا لیو گوید نمی یچیز. چشانم در دشو می هخیر رهبادو 
 خیلی یمابر ینا. کند وربا امر.شکا. مدھ می رتقو را انمدھ آب. دگیر نمی
 نظر به چلفتی پا و ستد و مسئولیت بی خترد یک ارمند ستدو. ستا مھم

 .برسم
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 می بماجو در و کند می تر را بانشز. دگیر می را شھنگا هباالخر 
 .گوید

 

 .کنم جمع باید دمخو من که رو تو؟تو- 

 

 شب آن. تشرصو یتو بکوبم داھخو می لمد ددھ می که بیاجو از 
 فتما می تقال به. مدھ می رفشا مھ روی را لبانم. آورد می یمرو به را لعنتی

 سریع خیلی که کشم می ونبیر صحر با اش هگند ستد بین از را ستمد.
 به لبش گوشه که بینم می. ارمبگذ تنھایش اردگذ نمی و دشگیر می رهبادو

 دارد می نگه محکم را ستم؟دکند می ام همسخر دارد. رود می باال یلبخند
 . یستما می اش شانه به شانه. یمآ می هکوتا.

 
 . 

 
 . 
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 حفر و لھها لطفا. خونه برید. نباشید اننگر اھشما. تونه می بابی- 
 .لیلی دبرنمیا نستتود از ریکا ینجاا. خونه ببر و نجا

 

 .گویم می 
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 ؟تو پس- 

 

 . کشد می عمیق نفسی 

 

 ...حاال ستمھ- 

 

 لمد بگوید دنشو یشرو شاید ستا دمر. مانم می پیشش یگرد کمی 
 او و کند ارھ را ستمد دشخو قتیو تا مانم می. باشد رمکنا کسی داھخو می

 نخیابا به کنیم می هنگا تسکو در دو رھ. اردند را نشدکر ارھ لخیا رنگاا
 می رچطو کنم می فکر ینا به. یسترجا شب در که ندگیز به. دممر به.

 چه حرفش ینا از بابی رمنظو صال؟انمابخو را دمخو آواز نیاد ینا در نماتو
 د؟بو

 

 ابخو و گذشته نیمه از شب. اردند تمامی ،ستا نحسی شب عجب  .
 ایبر تفاقیا ترسم می. نیست لمد در دل. ارمقر بی. یدآ نمی ایمھ چشم به

 روی من به پشت. کنم می زبا را در آرام.  نماما قتاا به روم می. بیفتد بابی
 انلیو رکنا نمچناھ مسکن.  اربید یا ستا ابخو نمدا نمی. هبیداخو تختش

 می ممیز پشت.  تاقما دمگر برمی و مبند می را در رهبادو. ردخو می چشم به
 شکمم در را ایمھپا و کشم می دراز تخت روی. آورم نمی اقتط. نشینم
 .نشینم می ممیز پشت و مشو می بلند زبا بعد کمی. میکنم جمع
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 قتیو هفاید چه لیو ام هنداخو بکتا ورکر ورکر م،تما لسا بیست 
 شاید کنم می شنرو را یوراد. نمابخو را دمخو آواز نماتو می رچطو نمدا نمی

 میدا رهبادر طنشا پر ییاصد با هگویند زن. کند صبح ترزود را شب ندابتو او
 .ندز می فحر

 

 نتوابر رو علمی تحقیق یک دارم ستدو خیلی عزیز نااھمرھ- 
 .ختنداندا ستخرا یک خلدا رو شمو ادیتعد اننشمنددا. بخونم

 

 یک. اصد یک. پا رد یک. ارمبگذ رگادیا به دمخو از چیز یک باید 
 دیمر با هنفر دو عکس یک شد می شکا ای و میدورھ هرطخا یک. عکس

 . دمبو عاشقش که

 

 خفه نھایت در و بمانند هندز نستنداتو قیقهد هفدھ فقط موشھا تمامی- 
 .شدند

 

 نمی. بماند باقی من آوای ماھخو می. ماھخو می را نگآھ تک آن 
 می وازپر و ندز می ونبیر اش النه از روز یک که باشم یکبوتر مانند ماھخو
 روی تخس پسرکی نتیرکما از هشد بپرتا یزر سنگ ردبرخو با نناگھا و کند

 می میز لبه را ام پیشانی.  دهنبو قتو یچھ رنگاا د،میر می و فتدا می مینز
 .مبند می چشم و ارمگذ
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 هندز قیقهد هفدھ از بیش شمو نستنددا می ینکها با اننشمنددا رهبادو- 
 علم با و ختنداندا ستخرا نماھ خلدا به رو شمو ییگرد ادتعد ماند نمی

 جمع آب از قیقهد هفدھ از قبل رو نھاآ تمامی ،موشھا گمر تا قیقهد هفدھ
 مدتی از پس موشھا. ماندند هندز نھاآ مهھ و نددکر

 
 . 

 
 . 

 
 92 

 

 ینا نیدز می سحد. شدند ختهاندا آب به رهبادو حتاسترا و تنفس 
 ؟ماندند هندز قیقهد چند ربا

 

 خانم. کنم می شنشرو. تاپم لپ به فتدا می مھنگا و دارم می بر را مسر
 تا کشید لوط ساعت شش و بیست- . ددھ می مهادا شگفتی با هگویند

 می اپید تنجا و مدآ داھخو ستید رهبادو که میدا ینا با نھاآ. نددمر نھاآ
 . ندآورد اقتط متما ساعت ششو بیست ،کنند

 

 .ددھ می مهادا رینجوا را صحبتش 

 

 حمتر به. باشید وارمیدا بھتر دایفر به میشهھ. عزیز نااھمرھ- 
 .اردند نتھاییا که نداوخد
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 صال؟اباشم وارمیدا نداوخد حمتر به نماتو می مھ من نمدا نمی 
 نهوارامیدا رینقدا زبا شتدا ناطسر و دبو من یجا هگویند خانم مینھ گرا

 د؟کر می صحبت

 

 می را نامش. کنم می ستدر بالگیو من و. دشو می پخش موسیقی 
 ستا ستدر. نباز دو به. نوشتن به کنم می وعشر.” دارم ناطسر من.”ارمگذ
 بینم می حاال لیو ام دهکر بنتخاا بابا و نماما عالقه به توجه با را نباز که

 در. نگذشته گیدبیھو به مھ رنقدآ ام گذشته پس. ردخو می دردم به رچقد
 .نویسم می گبالو صفحه

 

 هفھمید که ستا یھما یک. ساله پنج و بیست. ستمھ موحد لیلی من 
 گیجم. ام سرگشته زنوھ لیو کنم اپید را مراھ ماھخو می. دارم ناطسر ام
 .کنید کمک من به لطفا.

 
 

 

 

 از ماھخو می نهاعاجز رهبادو و نویسم می را ضعیتمو از ای خالصه 
 و بیاید کسی وارممیدا. مبند می را پتا لپ. نداربگذ رمختیاا در نتجربیاتشا
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 لپ رکنا از را گوشی. کنند کمکی نندابتو نھاآ شاید. ندابخو را ایمھ فحر
 . مگیر می را میریلا رهشما و دارم برمی پتا

 

 ی؟بیدانخو زنوھ لیلی- 

 

 .پیچم می نگشتما دور را ایمھمو.ستا خسته یشاصد رچقد 

 

 ره؟چطو حالش بابی؟کجایی تو. نه- 

 

 .خونه ممداو منم. دهنکر فرقی- 

 

 .پرسم می زبا 

 

 ؟نه تونه می- 

 

 .گوید نمی او و هشد یچیز نکند. دیزر می لمد. ددھ نمی بیاجو 

 

 ؟میریلا- 

 

 .کشد می یآھ 

 
 . 

 
 . 
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 ؟کنی ریکا یه میشه. نباشید اننگر که گفتم- 

 

 .دگیر می لمد دردشپر لحن ینا از 

 

 ابنو مجتمع مھ و برسم جدید مجتمع رایکا به باید مھ من- 
 که شرھشو. یدارنذ تنھا رو لھها شما اممیخو.  بزنم سر باید ستانمربیما.
 نمی. کنه می گریه داره زمنوھ.  دبیا رکنا مسئله ینا با تونه نمی یگهد ،فتهر

 . کنم رشچکا نمدو

 

 .گویم می یددتر ونبد 

 

 .نجااو میا می برگشتم مجتمع از دافر. باشه. باشه- 

 

 ره؟چطو مامانت. ممنونم- 

 

 .کشم می آه من رینباا 

 

 .شتهاگذ مھ رو چشماشو لیو نه یا بهاخو نمدو نمی. تاقشها- 
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 مینانیاط آن به دمخو که نمز می حرفی بعد و کنم می تسکو کمی 
 .ارمند

 

 . کنم می عاد اشبر من- 

 

 .کشد می ای زهخمیا. ستا دبالواخو یشاصد 

 

 ...داره ستدو خیلی رو تو بابی. لیلی بکن اشبر روینکاا- 

 

 یچیز او نه. کند می شخو جا گلویم یتو یدآ می رهبادو لعنتی بغض 
 با بابی نشد بخو از بعد باید. کنم می قطع حافظیاخد با. من نه گوید می

 را قتمو نجاآ به فتنر با. روم نمی هشگازموآ به یگرد. کنم صحبت میریلا
 تحویل داھفر به را نهاتر هشد ترجمه متن و ومبر باید دافر. کنم می سوخت

 به فتدا می چشمم. دمخو آواز.آواز. ایمھنوزا روی ارمگذ می را مسر. مھبد
 گنبد ستا قتو خیلی. نشینم می هپنجر لبه و روم می. بسته هپنجر لبه بگونیا

 فحر تا دهیستاا هپنجر فرط آن“ او“ کنم می حس. ام هندید را ای وزهفیر
 نفسی. دارم برنمی بگونیا ای هقھو و سبز یاھ گبر از چشم. دبشنو امر یاھ

 .زدن فحر به کنم می وعشر و مگیر می

 

 . بابی ایبر.نه. دمخو ابر کنی فکر نه. بزنم اموھ چونه ممداو- 
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 می زل و کنم می تنگ را ایمھ چشم. کند می رخطو نمذھ به یچیز 
 .بسته هپنجر روی دهفتاا دهپر به نمز

 

 من تا آوردی بابی سر رو بال ینا شاید؟ستا نقشه یناا تمامی نکنه- 
 رودررو رو ما تا دهکر سطهوا شودخو بابی زبا نه یا؟بزنم چونه تاھبا و مبیا

 ؟کنه

 

 .ددھ می شگو دارد. یدآ نمی ییاصد یچھ 

 

 پیشت مبیا گها من. خوشحالی لتد ته ام نشسته ینجاا ینکها از شاید- 
 و ستیھ و لھها ن،ماما جز به دبیا بابی گها لیو میشه یتاذ خیلی نماما فقط

 که کیه. ستنھ مھ میریلا

 
 . 

 
 . 

 
 94 

 

 بزنیم چونه ارهقر که حاال لیو کنه عمر والنیط باشی شتهاند ستدو 
 ؟اھ. یببر منو و بمونه اریبذ و بابی امخو می ازت

 

 .پیچد می دبا ایصد. نمراخا می را گوشم پشت 
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 همھر یه و تمومه که من رکاذارم؟ می هکال تسر ی؟دارمخند می- 
 ام؟ سوخته

 

 . ونبیر کنم می تفو محکم را نفسم 

 

 شتیاند ستدو مگرا. باشه بگو شتیدا ستدو. دبرمیا ستمد از مینھ- 
 .یچیھ یگهد که

 

 ستا دهفتاا دبا ایصد. دھبد بیاجو شاید کنم می تیز را ایمھ شگو 
 نمی مستگیرد یچیز قتیو و مانم می منتظر کمی؟کند می فکر دارد نکند.

 خانه در زاده ذنمو ایصد با اذان که روم می قتاا سطو تا. مشو می بلند دشو
 به. دیزر می ایمھ گونه روی شکا. دیزر می وفر من درون یچیز و پیچد می
 . یما هسیدر فقاتو

 

 شکمش دور را ستمد. تختش روی مخز می. روم می نماما قتاا به 
 می شکمر یاھ همھر به را ام بینی. ستا مگر بدنش رچقد. کنم می حلقه

 را ستشد مھ او و ددگر برمی. کنم می ایمھ یهر وارد را تنش عطر و چسبانم
 کشیم می آه مھ پشت دو رھ. ساکتیم دو رھ. ازدندا می من یاھ شانه روی

. 

 

 .گویم می بغض با 
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 .مطمئنم من. ممید لقو. نماما شه می بخو- 

 

 کند می گریه اصد بی. ندزلر می ایشھ شانه. زدلر می شکمش 
 باید. کنم می زشنا. کشم می کتفش روی را ستمد.  باشم آرام کنم می سعی.

 یقو خیلی باید. توست رنتظاا در ینا از تر سخت یاروزھ. نماما باشی یقو
 .خیلی. باشی

 
*.  . 

 

 .گوید می نمزماھ و کند می زبا را در 

 

 .تو بیا- 

 

 .یدآ می ستقبالما به روم می که خلدا 

 

 .مسال- 

 

 .کند می رهشاا خلدا به ستد با 

 

 .یمداو شخو. مسال- 

 

 سطو. نشسته ایشوھبرا نمیا کمرنگی خما. سدر می نظر به کالفه 
 .آورم می ونبیر کیفم از را اھ برگه و یستما می لاھ
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 . دبو بسته یودستوا فتمر- 

 
 . 

 
 . 
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 .گوید می صحر با. دشو می شدیدتر خمشا. دگیر می را اھ برگه 

 

 ترجمه بابت نممنو. دنکر تعطیل رو وزمرا تمرین اھ بچه. آره- 
 .یکشید حمتز.

 

 بپرسم داھخو می لمد. اھ برگه دنکر چک به کند می وعشر 
 .کنم می من من. مگیر می نادھ به نباز لیو“. ده؟فتاا تفاقیا؟اچر“

 

 ...یگهد مبر من.... من- 

 

 . کند می مھنگا کمی. دگیر می باال را شسر 

 

 .نممنو زمبا- 

 

 .گویم می یلبخند با 
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 .... یه فقط. کنم می شاھخو- 

 

 .دارد برمی را نیفوآ گوشی داھفر. پیچد می خانه در نگز ایصد 

 

 ...بله- 

 

 .کند می مکث لیو ببینم را اش هچھر نماتو نمی 

 

 ر؟چکا ینجاا یمداو- 

 

 می کمر به ستد. کوبد می اش پایه روی را گوشی. ستا خشمگین 
 .روم می رفشط به. نیست او روز وز،مرا ینکها مثل. دشو

 

 .مبر من- 

 

 .گوید می کند مھنگا ینکها ونبد 

 

 .نبمو نه- 

 

 معنی. یستدا می من رکنا و یدآ می عقب مقد چند و کند می زبا را در 
 می در بچورچا یتو شانهرچھا و قد بلند دیمر. فھمم نمی را رشکا ینا
 ندز می داد که ساعتی با. ستا تنش عیانی و شیک ارشلو و کث. یستدا
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 با دو رھ. ستا داھفر شبیه خیلی اش قیافه. باالست خیلی خیلی قیمتش
 .گوید می دمر. ستا سینه به ستد داھفر. ندا زده زل مھ به خما

 

 ؟تو دبیا کنی نمی رفتعا شتدادا به- 

 

 یگرد ربا ،پایین به باال از ریکبا. ددھ می سر من روی را شھنگا دمر 
 در ریشکاآ ضایتیرنا با داھفر. کنم می جمع را دمخو کمی. باال به پایین از

 .گوید می یشاصد

 

 گهربز داداش هشد باعث چی بگو. بینم نمی عوتتد سهوا لیلید- 
 ؟خمهد ینا تو دبیا و هبد رفتخاا

 

 .ردخو می نتکا شکمش که ندز می اداریصد خندزپو دمر 

 
 . 

 
 . 
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 حالیت حرمت زمنوھ. ییرو و چشم بی تاھ موقع اون مثل زمنوھ- 
 . نمیشه

 

 .ددھ می را بشاجو دیسر ایصد با داھفر 
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 .نکنه یتتاذ رو و چشم بی ینا نیدد تا ینمیومد- 

 

 مثل ندز می تشر دمر. دسر و ستا تلخ. را داھفر ینا دشو نمی ورمبا 
 . دشو می متما سنگین یشابر داھفر فحر ینکها

 

 بیفتیم تو لنباد باید ما ،ما یپا و ستد به بیفتی یبیا تو ینکها یجا به- 
 . باقیه نیمتم و رتقو دو.

 

 .کند می رهشاا در به داھفر 

 

 دیخو به رو غریبه که یددبو اھشما ینا. دهنکر نتورمجبو کسی- 
 . یدداد ترجیح

 

 میکند حرکت تند تند اش سینه. دشو می شتدر دمر یاھ چشم 
 داھفر سینه روی نگشتا با. جلوتر یدآ می مقد یک و دبر می باال را یشاصد.

 . ندز می

 

 نشین خونه تو ستد از که ؟اونغریبه میگی بدبخت شایسته به تو- 
 .شد

 

 .کشد می داد مھ داھفر 
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 د؟نبو. دبو تر غریبه پا یه شایسته. دمبو ادهخانو اون پسر من. آره- 

 

 تو. دیکر خیانت اون به توآوردی؟ باال گند که دیبو تو ینا لیو- 
 سشوا وبرآ. شد یکی روزش و شب که دیکر ریکا تو. دیکر بدبختش

 .شتیانذ

 

 .رود می باال یخندزپو به داھفر لب گوشه 

 

 یحرفھا یمداو که نگو؟نیز می سینه به رینقدا نواو سنگ هشد چی- 
 ؟کنی ارتکر رو قدیمی

 

 .کشد می کتش یقه به ستید و کند می تر لبی دمر 

 

 .من زن هشد نچو- 

 

 هماند زبا انشدھ فحر ینا نشنید کشو از. کنم می هنگا داھفر به 
 .کند جمع را دشخو تا کشد می لوط کمی.

 

 . تو سر رو هکشید شودگشا هکال. ننشسته ربیکا پس- 

 

 سینه به سینه...دمبو فتهر شکا. ترسم می. کند می دبا دمر دنگر رگ 
 .دغر می و یستدا می داھفر
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 روتو گند تا گرفتمش. منه زن نآلا اون. شبا نتزد فحر باظمو- 
 تیشآ که دیتوبو ینا. یگهد زن پی فتیر که دیبو تو ینا. کنم ماسمالی

 ؟باقیه تونیمتمرقودو حاال. دادی سکته گوربز قاآ. ادهخانو دو نجو به ختیاندا

 
 . 

 
 . 
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 دنگر. ندز می ونبیر اش پیشانی رگ. دشو می قرمز داھفر رتصو 
 .ادرشبر یکدنز دبر می را تشرصو و کشد می

 

 ارمبذ نیستم حمقا تو مثل من. دمکر بخو. دمکر خیانت من.ببین- 
 ؟حرفیه زمبا. ام پاچه تو بکنه

 

 محکم و دبر می باال را ستشد. دپر می خشم از ادرشبر چشم یرز 
 .کوبد می داھفر رتصو تو

 

 ستر از نفسم. کشم می یھکوتا جیغ و ارمگذ می نادھ روی ستد 
 و دشو می کج داھفر رتصو. فتندا می زهلر به پایم و ستد. رود می بند
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 لم؟دگوید می چه چشمھایش غم.  فتدا می چشمانم در غمگینش نچشما
 .دگیر می

 

 می ام مانتو از داھفر که روم می در فرط به. باشم ینجاا نباید من 
 . عقب کشد می و دگیر

 

 .نبمو نگفتم مگه؟کجا تو- 

 

 ریکنا و دمگر برمی. ونبیر مدھ می بینی از را نفسم و مبند می چشم 
 . یستما می

 

 .گوید می ادرشبر به رینباا داھفر 

 

 ...سالمت به وبر. کهرمبا میگم منم. دادی خبرتو- 

 

 کشد می تشرصو به ستد. یدد دمر نچشما در دشو می را پشیمانی 
 .گوید می من به رو. زدن مقد به کند می وعشر.

 

 .رگقابزآ بوسی ستد دبیا کنین ضیشرا. بگین بھش یچیز یه شما- 

 

 .یستدا می من یجلو داھفر 

 

 .سطو نکش ینوا یپا- 
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 یگهد. پشتتم من. خونه دبرگر. سطهو شپا یعنی ینجاستا قتیو- 
 نبوز به لیو منتظرته رگقابزآ بینم می دارم من. نیست اھ موقع اون مثل خونه
 . رهنمیا

 

 لمشغو را دشخو و شپزخانهآ رود می و ددھ نمی بیاجو یگرد داھفر 
 کنیم می هنگا مدیگرھ به. ونبیر کند.می تفو را نفسش دمر. ددھ می ننشا

 .گوید می در بچورچا نمیا.  ددھ می نتکا تاسف به را شسر.

 

 .منتظریم. کنم عوتتد ممداو. عقدمونه جشن فتهھ ینا جمعه- 

 

 .دبند می شسر پشت را در و 

 

 ازدندا می پایین را شسر و کند می رفشوییظ گیر را ستانشد داھفر 
 زنوھ.باشد دنکر خیانت لاھ او دشو نمی ورمبا. ارمند گفتن ایبر یچیز.

 ندرابگذ خیر به اخد را ربا ینا. نندز می را خانه نگز رهبادو که نگذشته یچیز
 می زشبا و رود می.  یدآ میدر اصد به نگز رهبادو. ردخو نمی نتکا داھفر.

 تو یدآ می عصبانیت با ینروژ. یستدا می کوچک لاھ سطو و یدآ می. کند
 را شقرمز کیف سالمی یچھ ونبد. یختهر مھ به ایشھمو و دهفتاا شالش.
 ندز می خشکم. یستدا می داھفر مقابل و یدآ می و کند می تپر لاھ سطو
 .کشد می دفریا.
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 ؟نگفتی یا گفتی. ارهند رخو رد گفتی. ستهدر نمورکا ربا ینا گفتی تو- 

 

 خبر چه وزمرا ینجاا. خانه خلدا یدآ می سیمهاسر حسین 
 ...ددھ می نتکا یسر و ازدندا می حسین به یھنگا داھفر؟ستا

 

 .کوبد می داھفر سینه روی ستد کف با ینروژ 

 

 ؟اھ. گه می چی حسین پس- 

 

 حفظ را مششآرا کند می سعی و ازدندا می را ینروژ ستد داھفر 
 .کند

 

 هسیدر ما به جایی یه از یخبر یه. که نیست ممعلو یچیھ زنوھ- 
 .نیست موثق...

 

 در را شکا نماتو می. داھفر رتصو یتو دشو می اقبر ینروژ 
 . ببینم چشمانش
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 از روز شبانه. تمرین سهوا یودستوا یکشید روما شب نصف و شب- 
 یبگیر زمجو تا راک-پپا به لمتا از یمید تغییر سبکو گفتی. یکشید رکا ما
 گفتی. یمدکر رکا خر مثل نیم و لسا یک. میایم در پولی بی از گفتی.
 . ارهند مشکلی نلبومموآ

 

 . دشو می پا به پا حسین. فتدا می گریه به 

 

 لپو زغارچند. هگیر می ستمونود پولی و یمذار می تکنسر گفتی- 
 . دنیادر نمواصد تا نستمود کف شتیامیذ

 

 .دشو می عصبانی داھفر 

 

 تقسیم آوردم می در یودستوا از چی رھ لعنتی منادم؟آره؟ند و شتمدا- 
 نکن نصافیا بی. دادم می هشگازموآ از مودخو جخر. اھشما بین دمکر می
 .ینروژ

 

 نشینم می رشکنا و روم می جلو. فتدا می مینز روی نوزا دو ینروژ 
 .کند می رهشاا داھفر به. ستا شکا خیس تشرصو.  کند می مھنگا ینروژ.

 

 رجو رھ مھ حاال. داد میدا نبھمو. کنیم رکا پپا بریم شتانذ اون- 
 .هبگیر زمجو لعنتی ملبوآ اون ابر باید هشد
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 .کوبد می داھفر سینه به نگشتا با و دشو می بلند جایش از یکدفعه 

 

 رھشو ممیر و کنم می کتر ووھگر گرنهو امخو می تکنسر ازت من- 
 .کنم می

 

 می خما به. جلو یدآ می دهیستاا ای گوشه شمو مثل لتاحا که حسین 
 .گوید

 

 ...کنی می دخو بی تو- 

 

 می لھ رفیط به را حسین...دارد برمی مینز روی از را کیفش ینروژ 
 .کشد می جیغ و ددھ

 

 .نیروا نهویود رکنا وبر- 

 

 داھفر یجلو حسین. کند می کتر را خانه نکنا قھ قھ و نپاکوبا و 
 .ددھ می ننشا را ونبیر نگشتا با و یستدا می

 
 . 

 
 . 
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 . داھفر کشم می مودخو من کنه رھشو اون ضار مماا به- 

 

 .کوبد می حسین شانه روی داھفر 

 

 رچکا اھشما ستد از من. زدی بھش حرفی فتیر دیکر بیجا تو- 
 وبر. داربر مسر از ستد وبردم؟نکر که دمکر می باید رچکا یگه؟دخهآ کنم
 .گم می

 

 می ورراھ در گفتنش.”ینروژ“ ایصد و دشو می رجخا در از حسین 
 خیلی. زدن مقد به کند می وعشر کمر به ستد و دبند می را در داھفر. پیچد

 گرفته ارقر ششدو روی وهگر یک ربا. کشد می نفس تند تند. ستا عصبانی
 .خیانت یک ربا.

 

 خیانت من-.گوید می غیظ با. کند می رهشاا ونبیر به ستد با 
 . عشق سما به هکشید گندده؟بو من عاشق شایسته؟مندم؟کر

 

 . کند می بقال نشدگر پشت را نگشتانشا. چرخد می دشخو دور 

 

 ینا منفھمید که منادرم؟بر زن هشد حاال که دهبو عاشقی رچجو- 
 .همید معنی چه عشق
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 در را ایشھ ستد. ندز می فحر بلند ایصد با و یستدا می یموبررو 
 . ددھ می نتکا اوھ

 

 موا سرمایه متما. ریکا رھ. دمکر نشوابر تونستم ریکا رھ من- 
 من. نبینشو دمکر می تقسیم وردممیا در لپو چی رھ. یودستوا اون تو یختمر

 ان؟خو می جونم از چی یگهد. دمکر رکا نگاآھ روی روز شبانه که

 

 با بعد. اریود به کوبد می پا کنو با. کشد می تشرصو روی ستد 
 ارمگذ می ام سینه روی ستد. کوبد می اریود به محکم ربا چند. مشت

 من فرط ددگر برمی فعهد یک...کنم می حس دمجوو متما با را دردش.

 . یدد مھ را غم دشو می لیو ستا عصبانی خیلی چشمھایش.

 

 ،باکس قتاا نمیا ،یادر رکنا من. بکشد اروھ. ونبیر دبریز اربگذ 
 که دشو می ام دیحسو تو به رچقد نیدا نمی.  مکشید را ایمارھوھ تنھایی
 به و ام دهیستاا من که داھفر خوشبحالت. داری ایتدردھ ایبر ای هشنوند

 دل اریود به داده تکیه. کند نمی کتدر من مثل کس یچھ. مدھ می شگو تو
 . نگفته کسی ایبر حاال تا شاید که اییھ درددل به مسپر می

 

 یگهد یکی چشمم گفتم. امخو می ارو یگهد یکی زدم رجا جا مهھ- 
 هسفر یپا منشوند تھدید و سلتماا زورو به. گوشم تو زد رگبز قاآ. گرفته ارو

 بعد. دمنز دم. جونم به دنفتاا مهھ.  شد ابلو. نه شایسته. نه گفتم لیو. عقد
 .ونبیر ختنماندا خفت با
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 من کنی نمی فکر که تو؟فھمی می...تونستم نمی: کشید دفریا 
 ؟اھ دمکر خیانت

 

 لبخند. دبگیر آرام تا ستا من تایید منتظر. نیست من وربا منتظر او 
 چشم او و دگیر می عمق ملبخند. مدھ می نتکا فرط دو به را مسر. نمز می

 روی. دشو می بیشتر غمش و رود می ایشھ چشم از خشم. دارد برنمی آن از
 مھ من. کند می دراز خانه خلدا را ایشھپا و پایین ردخو می سر اریود

 تنھایی رغا به دوزد می چشم و کند می شنرو ریسیگا. نشینم می یشوبررو
 .اش

 

 از. مهھ از. لسا چند ینا ازهندا به. خسته خیلی. لیلی ام خسته- 
 که اییھ بچه از. نمیشه هفھمید که موسیقی از. ختناندا نموبیر که کسایی

 که میدمر از. بینن نمی حمتاموز

 
 . 

 
 . 
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 تچر یمدار یا یمدمعتا مشت یه ما کنن می فکر و کنن نمی نکمودر 
 دجوو من لمثاا سهوا مھ ییدافر. ینها وزممرا. رنجواو وزمیرد. خونیم می
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 نظر به چپو.چیز مهھ. جاستدر مشھ لیو نمز می موزور متما دارم. ارهند
 . گرفته گند یبو چیز مهھ. سهر می

 

 کی از نیست ممعلو. کشد می عمیقی نفس باشد هشد سبک رنگاا 
 نقابش کنم می حس. را ایشھ“ ام هشد خسته. ”دهکر رتلنبا را ایشھ فحر

 .رشسیگا پاکت به فتدا می مھنگا... هشد دشخو دخو و شتهدابر را

 

 میشه همید بتاعذ دافر فکر و ریخو می توا گذشته تحسر قتیو تا- 
 مثل. خمهد ینا از تودخو ونبیر بکش. یبر نمی تلذ ندگیتز از که مینھ

 . کن وعشر نو از من

 

 . چشمانم در ندز می زل و چرخاند می رفمط به را شسر 

 

 هبر ندگیتز از کھنگی یبو اربذ. کن وعشر تمیز و نو خونه یه با- 
 به؟گذشته به یچسبید قتیو باشه شتهدا گیزتا ندگیتز ایخو می رچطو.
 .هبد دتخو به نتکو یه. ینجاا

 

 کفند با. کشم می ونبیر پاکت از ریسیگا و مشو می خم جلو به 
 .گوید می خمیا با. کنم می شنشرو

 

 . نکش- 
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 .نمز می را اول پک 

 

 .همید ای همز چه نموبد امخو می- 

 

 چشم. کشد می غلیظ یآھ. تکاند می را رشسیگا خاکستر داھفر 
 .شفر به دوزد می

 

 یھگا. همید خیانت عمط یھگا. داره حالت به بستگی رسیگا عمط- 
 عصبانیت. تنھایی. نمستوز یسرما. پولی بی. فیقیرنا یھگا. دیلسرد
 .منچشید خوبشو عمط قتهو خیلی من. درد مھ یھگا. بغض.

 

 یرز خلدا و کشد می ونبیر نگشتانما یال از را رسیگا و دشو می خم 
 . کند می شخامو رسیگا

 

 .گم می نکش- 

 

 به کنم می زبا که را در. روم می در سمت به و مشو می بلند جایم از 
 .کند می هنگا امر و دهیستاا قتاا نمیا که دمگر برمی رفشط

 

 .کنم شاھخو یه میشه- 

 

 .گوید می معطلی بی 
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 .بگو- 

 

 .من رطخا به؟کنی ستشدر زود نگوآھ اون میشه- 

 

 .پرسد می متعجب 

 
 . 

 
 . 
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 ا؟چر- 

 

 .دمگر برنمی یگهد و سفر یه مبر ارهقر کن فکر تو- 

 

 . یدآ می چشمانش به شیطنت و ندز می لبخند 

 

 ؟یگهد پاارو سفر و درد بی مرفه- 

 

 . مخند می 

 

 .دکر هنگا بھش مھ ریینجوا میشه- 
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 ی؟بر ایخو می کجا حاال. کنم می تالشمو مهھ. باشه- 

 

 می فکر دارم مثال. غنچه را ایمھ لب و کنم می جمع را چشمھایم 
 . کنم

 

 مبر. یقشر مهھ از. باشه آدم عالمه یه که جایی مبر امخو می- 
 داری؟ اغسر جایی مچینھ. کنم ننگاشو سیر دل یه و کنم شتیآ ناشوھبا

 

 لمشغو را دشخو و دارد برمی شپزخانهآ کابینت روی از را ساعتش 
 .ددھ می ننشا

 

 روی بشینیم. کنیم شتیآ دممر با. یمولو زاربا بریم تونیم می- 
 که ھرظ. کنیم هنگا مودمر سیر دل یه مھ با و دادخر دهپونز سنگی ینیمکتھا

 ؟چیه تنظر. یمربخو نیحور و بکبا بریم شد

 

 مبگیر مھ را او ستد باید شاید. دمخو با بستنش جمع به مخند می 
 و بیاید تا دهبو کسی منتظر حاال تا مھ او شاید. بکشم ونبیر خمهد ینا از و
 می چه سرنوشت از کسی. ونبیر بکشد خمهد ینا از و دبگیر را ستشد
 ...نددا

 

 امر. شناسد می ستشد کف مثل را زاربا داھفر. زاربا یمرو می مھ با 
 با. یمرو می راه معمر متما ازهندا به. دبر می ستهرا به ستهرا ،سوله به سوله
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 پیر وشستفرد زن با. گیریم می عکس م،بر می ماھمرھ که یجیتالید بیندور
 در جمعیت سطو. انمید هسبز رکنا. ددھ می لھ را ریگا که دیپیرمر با.

 کنم پچا را اھ عکس ماھخو می. انتھر دروازه یجلو. اھ وشفر الط ستهرا
 بچشم را نشا رهبادو تلذ و کنم نشاھنگا شب به شب تا بزنم تاقما اریود به و
 . ردبخو زپیا با را بکبا کنم می رشمجبو و مشو می داھفر نمھما ھرظ. 

 

 می شیشه و اریود و دشخو بین امر شویم می که ومتر رقطا خلدا 
 می. ازدبیند ادھمر و من بین ای فاصله تا کند می نستو را ستشد و اردگذ

 از دشو می دشا لمد ته. کند می تحمل شکمر روی را جمعیت رفشا که بینم
 .گوید می. رشکا ینا

 

 .رمکاھبد بھت یاھخو رتمعذ یه من- 

 

 .کشد می لبش روی نباز. کنم می شھنگا فقط فتهر باال یاوھبرا با 

 

 مھ خیلی. داره رشکنا رو کسی داھفر ببینه نبیژ تا بمونی ستماخو- 
 . نیست کس بی

 

 .گوید می آرام و ازدندا می پایین را شسر 

 
 . 

 
 . 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
 102 

 

 .هشرمند- 

 

 .نمز می لبخند 

 

 .نیست مشکلی پس. دیکر نشاجبر راھنا و یتاھمرھ با- 

 

 .گوید می بعد کمی. دارد نمی بر من از چشم. کند می تسکو 

 

 ؟بخشی می زود رینقدا میشهھ تو- 

 

 .گوید می که مدھ می شگو هگویند زن به 

 

 .خمینی مماا انمید- 

 

 .مدھ می ابجو 

 

 .مشد ریینجوا گیازتا. نه- 

 

 قتیو. ستا گمر خاصیت ینا نددا نمی او. کند می مھنگا بھت با 
 معنی بی یتابر عصبانیت و کینه و خشم یگرد یبمیر زودی به ستا ارقر
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 دشو می ات ندگیز. ماند نمی تالفی و منتقاا ایبر فرصتی یگرد. دشو می
 با دهیستاا نمارکنا که ای هگند انجو دمر. بخشش و بخشش و بخشش

 .ندز می غر شچند

 

 نلمود یکجا کبابو و زپیا گند یبو ومتر زاربا خفه ینا تو- 
ه. بابا کنید مالحظه.یماربذ  .ا 

 

 می انمدھ روی را ستمد دو رختیاا بی دشو می متما دمر فحر تا 
 چرخانم می که چشم. نکشم نفس دشو می که جایی تا کنم می سعی و ارمگذ
 روی را شسر. ختهاندا ایشھ لپ به دبا و دهبر تو را لبھایش داھفر بینم می

 آورد می در را کسی ادای و میکند چلو را ایشھ چشم و ازدندا می اش شانه
 ایصد با و کنم لکنتر را دمخو نماتو نمی یگرد. بکشد نفس نداتو نمی که

 ...مخند می بلند

 

 ما ی مهھ و همدآ شوھ به یشبد بابی. فرید عمو نیدد روم می دارم  .
 کترد با که بینم می را میریلا ارمگذ می که دوم بقهط خلدا پا. خوشحالیم

 دشو متما نشا صحبت تا کنم می صبر و مشو می یکدنز. ندز می فحر
 تشکر و ددھ می ستد کترد با خرآ در و ددھ می نتکا سر مرتب میریلا.

 .چرخد می من فرط به رود می که کترد. کند می

 

 ر؟چکا ینجاا یمداو زودی ینا به صبح- 
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 .مدھ می مسال و روم می جلو 

 

 .بنشینم کند می رهشاا 

 

 ری؟چطو نسکافه با- 

 

 را دشپیشنھا نماتو نمی لیو بنوشم دار کافئین یاھ نوشیدنی نباید 
 . کنم رد

 

 .گویم می لبخند با 

 
 . 

 
 . 
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 .میشم نممنو- 

 

 یکی و ددگر برمی ستشد در فمصر ریکبا انلیو دو با بعد قیقهد چند 
 ...ددھ می من به را

 

 .پرسم می و نمز می مھ را ام نسکافه 
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 ؟مداو شوھ به کی- 

 

 .کند می رد پا روی از پا 

 

 . اذون دم- 

 

 فحر دیا. یستدا می حرکت از ستمد و دگیر می نفسم ای لحظه ایبر 
 . کف به دوزم می چشم.  فتما می“ او“ با ایمھ

 

 ؟خوبه حالش نآلا- 

 

 . بمونه یگهد روز چند باید لیو. خوبه- 

 

 زمسو می و ستا داغ خیلی که نوشم می نسکافه از جرعه چند 
 نتکا انمدھ یجلو را ستمد. کشم می نفس تند تند و کنم می زبا را انمدھ.

 متما که نما نوشیدنی. ددھ می نسرتکا کوچکی لبخند با میریلا. مدھ می
 .چرخانم می ستمد در را انلیو د،شو می

 

 شد مرخص که بابی. ارهند مانعی یگهد قعشا ازدواج من نظر از- 
 .کنند عقد
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 می ونبیر ستمد نمیا از را انلیو. ددھ می باال را یشوبرا لنگه یک 
 .اردگذ می صندلی روی و کشد

 

 ؟چیه عشق تو نظر از. مشنید ازت حرفو ینا یگهد ربا یه.عشق.قعشا- 

 

 . گویم می یشاجو در و کنم فکر کمی 

 

 .دارن ستدو خیلی موھ که نفر دو گفت بشه شاید- 

 

 حس. مشو می بمعذ مستقیمش هنگا یرز. دگیر نمی من از هنگا 
 .ارمند ستدو را ینا و ددھ می ستد من به دنبو ختربچهد

 

 نظر از ینا و. اھ نموروھ نشد پایین و باال جز نیست یچیز عشق- 
 بجذ ونتستستر و وژنسترا یاھ نموروھ ثرا در دمر و زن. هشد ثابت علم

 نالینآدر یعنی میشه خشک نشدھ و میفته تپش به آدم قلب قتیو. شن می مھ
 .هشد ترشح

 

 مهادا حرفش به یجد خیلی او لیو دمگر برمی رفشط به تحیر با 
 . ددھ می

 

 ترشحه رطخا به اھپسر خترد بین کشش نموھ یا غبتر و میل- 
 .پامینهدو

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 

 .ندز می اش شقیقه به سبابه نگشتا با 

 

 تونینوسر یعنی برعکس یا کنه می فکر معشوقش به داره عاشق قتیو- 
 .هشد ترشح

 
 . 

 
 . 
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 .ددھ می مهادا رینطوا را حرفش 

 

 می حس اھبرا رو شودخو که گه می یچیز قمعشو به عاشق قتیو- 
 وفمعر که“ مینآ تیلا فنیل“ سما به هشد ترشح نبد تو شیمیایی ای دهما کنه

 .عشقه لمولکو به

 

 سامیا از هشد پر ممغز. دشو نمی مستگیرد یچیز ایشھ فحر از 
 امر.ستا شیمیایی رچقد او نظر از عشق. عشق لمولکو و رجورواجو یاھ
 .کند می مھنگا جانب به حق ای قیافه با. ازدندا می همایشگاآز دیا

 

 ازدواج از بعد اول لسا اھ عاشق که ینها سهوا. خانم لیلی بینی می- 
 که سهر می اییروزھ یه ذارن می امحترا مھ به بعد لسا چند ،منھ عاشق
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 از یخبر. نیست اھ نموروھ اون از یخبر یگهد نچو. کنن می ندگیز فقط
 ترشح باعث رهبادو که دنگر می کسی لنباد مھاآد و. نیست شیمیایی یندافر

 و باشه شناخت برپایه باید ازدواج. خیانت میشه ینا و بشه عشق لمولکو
 . متقابل امحترا

 

 .رود می مھ در ایمھ خما 

 

 کنن می ندگیز مھ رکنا در عاشقانه اھ لسا که نااو نجریا پس- 
 ؟صلهو صلیا شیرفلکه به نشو شیمیایی دهما ترشح؟چیه

 

 .گوید می ضمعتر و کند می حشتناکیو خما 

 

 .دکر علمی بحث نمیشه ختربچهد یه با نستمدو می مھ اول از- 

 

 باال ای شانه. باشم دخونسر کنم می سعی. ستا کنایه از پر لحنش 
 .ازمندا می

 

 تنھا میگم من. ارمند شیمیایی دهما و لمولکو و ترشح به ریکا من- 
 یکی نیوبد که ینها همید دادن مهادا هنگیزا آدم به اھ سختی ینا تو که یچیز
 به من. بکنی ریکا رھ اشبر قانهدصا یحاضر مھ تو و داره ستدو قانهدصا

 . شیمیایی یندافر بگو تو ،عشق میگم ینا
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 ینا. تمرصو یکدنز آورد می را شسر و کند می تنگ را ایشھ چشم 
 .گوید می آرام. مبر می عقب را مسر مھ من. ستا بینی پیش غیرقابل دمر

 

 ؟مشهوکد. عاشقی مشاید یا.داری ستدو شدنو عاشق پس- 

 

 انندد به را پایینم لب و مدھ می رتقو را انمدھ آب. رمخو می جا 
 دارم یگرد. ایمھ لب روی. پایین ردخو می سر آرام آرام شھنگا. مگیر می

 ینا اچر. فتدا می تپش به قلبم. تنم یتو دشو می هپاشید گرما. مشو می خفه
 از. لبم روی ارمگذ می و آورم می باال را ستمد رختیاا بی؟کند می را ارھکا

 .گوید می لب یرز. یدآ می ایشھ چشم به لبخند حرکتم ینا

 

 مھ نتدھ.هبر باال نالینتآدر مشد باعث نآلا مینھ من بینی می- 
 ی؟شد من عاشق تو پس. دهفتاا تپش به قلبت و هشد خشک

 

 ریپرستا.من ایخد.اردگذ می من یاھ نموروھ سر به سر دارد پس 
 می ستدر و دگیر می فاصله من از میریلا که دشو می رجخا یو سی سی از

 ودبر باال لبش گوشه دشو می باعث که کشم می عمیق نفسی من و نشیند
 به باید. کشم می ای کالفه فپو و چرخانم می مخالف فرط به را مسر.

 .رمنخو را ایشرھکا لگو قتو یچھ که مھبد لقو دمخو

 

 نظر اھ ده. ماند زبا انمدھ تعجب از دمکر چک را بالگمو که یشبد 
 دممر. انیرا و نسهافر. لیااسترا. نستاوندھ. مریکاآ.  نیاد سراسر از. شتمدا
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 اریلدد امر ینحو به امکد رھ. رانپرستا و نپزشکا. انیطسر رانبیما. دیعا
 فرید عمو“ از پیامی نمیانشا.  نددبو شتهاگذ رمختیاا در نتجربیاتشا از و داده

 که داد داھخو نشانم یچیز دبو گفته و ستا ستانیربیما رپرستا که شتمدا“
 فرط دمگر برمی یکدفعه. ستا دهکر نیدد به تعود امر و ستا بخو یمابر

 .پرسم می. رود می ور اش گوشی با که میریلا

 

 می رچکا هموند ندگیتز از هما شیش فقط بگن تو به گها میریلا- 
 ؟کنی

 

 لواسو ینا اچر- . کند می مھنگا عمیق. رود می مھ در ایشھ خما
 ؟پرسی می

 

 .کشم می عمیق نفسی. مدھ می باال شانه 

 

 .دهکر لمشغو نموذھ قتهو چند که چیزیه ینا. ریجو مینھ- 

 

 .کند می چلیپا سینه روی را ستھایشد و ندداگر برمی را شسر 

 

 . کنی فکر بخو یاھچیز به هبھتر- 

 

 ی؟بد ابجو ایخو نمی- 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 .نه کن فکر تو- 

 

 بلند جایش از. ردخو می نگز اش گوشی. دشو می انیزآو ایمھ لب 
 بابی روم می مھ من. ددھ می ابجو و نطرفترآ متر چند رود می و دشو می

 می که رشکنا. دشو می تر عمیق شلبخند روم می رفشط به قتیو. ببینم را
 من و کشد می مسر روی ستد.  بوسم می را اش شانه و مشو می خم ،یستما

 سخت یاروزھ در تا دشو بخو بخو حالش ماھخو می قلب صمیم از
 ...بماند نماما رکنا

 

 ایصد با. بینم می چشمانش در را شکا قبر کنم می بلند که سر 
 .گوید می نیزالر

 

 ؟بابا خوبی- 

 

 .مدھ می نتکا سر 

 

 ؟یدرچطو شما. خوبم- 

 

 .دگیر می ستانشد بین را ستمد 

 

 . منمیا رشکا به گه می. دهکر بماجو ئیلراعز. جکورو که بینی می- 
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 .گویم می ای گرفته ایصد با 

 

 .باشه سالم نتنتو میشهھ- 

 

 ؟مانیدر شیمی یبر باید کی- 

 
 . 

 
 . 
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 . دهنکر شموافر امر زنوھ حالش ینا با 

 

 . یگهد روز سه- 

 

 . بگو حفر به. بابا ونر تنھا- 

 

 از خیالش. شید مرخص نستاربیما از شما یداربذ. چشم. میگم- 
 . میگم شد حترا شما بابت

 

 .پرسد می بابی از. یستدا می من رکنا و تو یدآ می میریلا 

 

 ؟بھترید- 
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 ددھ می ننشا را خستگی یشاصد لحن. دھ می نتکا یسر بابی 
 .همددرآ تشرصو یاھمو.

 

 که اریند رباروکا تو؟تیاصلو رپد پرسی می صبح از رهبا چندمین- 
 ؟ینجاییا مشھ

 

 مھربانی از پر شھنگاو کند می ارششلو جیب خلدا ستد میریلا 
 .گوید می من به رو بابی. دشو می

 

 ؟یگهد شتیدا منو پسر ایوھ روزه چند ینا- 

 

 ستد. کنم می دل دل.نه یا بگویم نمدا نمی. کنند می مھنگا دو رھ 
 .گویم می داریمعنا لحن و شیطنت با خرآ

 

 .دارم مودخو لصوا منم. کنه خطا پا از ستد شتمانذ. شتمدا که بله- 

 

 از .  فتیما می هخند به بابی و من و کند می شتدر چشم میریلا
 می فرید عمو با ارمقر محل فرط به ستایکر یمآ می ونبیر که نستاربیما

 .نمرا

 
.  . 
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 .اردگذ می میز روی را یچا انلیو 

 

 دی؟کر وعشر رو مانیدر شیمی پس- 

 

 .مدھ می نتکا سر غصه با 

 

 .بله- 

 

 لیو ستا سفید و هسیا سبیلش و ندز می عینک. میز پشت نشیند می 
 یسفید شپورو. شانهرچھا و ستا بلند قد. هشد سفید ستد یک ایشھمو
 .دارد تن به

 

 ؟چی شتھاییا بی- 

 

 .کشم می نفسی 

 

 .مبھتر وزیرد از. شتمدا مانیدر شیمی از بعد روز سه تا- 

 
 . 

 
 . 
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 را ایشرھکا فرید عمو. ستا نستاربیما نکادکو بخش خانهاربدآ 
 .نشسته من ویبررو حاال و دهکر

 

 .گوید می مھربانی با 

 

 . میشه وعشر کم کم اتمھمو شیزر که نیدو می- 

 

 .اردگذ می انشدھ خلدا یقند. نشیند می لمد در غم 

 

 بالشت متما بینی می و میشی اربید ابخو از روز یه نیوبد ینوا باید- 
 .شیابتر ماشین با اتوھمو باید نوقتاو ه،شد مو از پر

 

 کنم می گریه سخت و ارمگذ می تمرصو روی ستد. فتما می گریه به 
 ینا در دنبو رسلحشو ندابد میریلا شکا. ستا سخت خیلی دنبو محکم.

 سیر دل یک من اردگذ می و ستا ساکت فرید عمو. ستا مشکل رچقد راه
 .کنم گریه

 

 .گویم می زدن قھ با و کشم می چشمھایم یرز ستد 

 

 مرگو من؟من اچر خهآ لیو. ممیمیر دارم من. قبوله باشه؟من اچر- 
 .ارمند سنی که من. مبیا رکنا نتونستم اچر ینا با لیو دمکر لقبو
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 .گوید می متفکر و ازدندا می باال ای چانه 

 

 غتاسر مریضی ینا دبو سالت چھل قتیو میشد چی؟تو قعاوا اچر- 
 شصت قتیو یا. شتیدا مھ ساله فتھ ختربچهد یه مثال قتی؟واھ. ؟میومد
 ؟نه نوقتاو اچر. دبو تاھ هنو کالھ لتد و دیبو پیر و دبو سالت

 

 . زدلر می ایمھ شانه گریه از 

 

 . تنھاست ؟اونچی مامانم لیو ارمند ای بچه من ستهدر- 

 

 . دھ می نتکا سر زبا 

 

 قتیو یا؟نگرفتی ناطسر دبو سالت سه قتیو اچر. توئه با حق زمبا- 
 د؟بو رپرشو تسر و دیبو ننوجو

 

 کیفم.کند می ام همسخر کنم می حس. اردند ای هفاید او با زدن فحر 
 .روم می در سمت به و دارم برمی را

 

 . کند می سد را مراھ و ساندر می من به را دشخو سرعت به 

 

 .نیمز می فحر یمدار. لطفا بشین وبر- 
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 می خیس را تمرصو شکا و ارمگذ می لبھایم روی را ستمد پشت 
 .ندز می لبخند. کند

 

 اون از تو ضعو شاید بفھمونم امخو می. دنبو نتدکر حترانا مقصد- 
 .هبھتر هنچشید رو ندگیز عمط که کیدکو یا درما

 
 . 

 
 . 

 
 108 

 

 کپا را تمرصو ستمالید با. دمگر برمی قبلی یجا به دهفتاا یسر با 
 .ردخو می را چایش مشآرا در عموفرید. کنم می

 

 می. ارمند نشردخو ایبر میلی و هشد دسر چایم. مگیر می آرام کمی 
 .پرسم

 

 اچر؟چیه ستھ ناطسر ینکها لیل؟دباشه ریبیما باید اچر صالا- 
 ؟بکشن جرز رینقدا مھاآد باید

 

 .ازدندا می باال شانه 

 

 .نمدو نمی- 
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 می مسر در اچر ارانزھ. کنم می مشت را ستھایمد. دگیر می حرصم 
 .چرخد

 

 .نیست رگبز اخد مگه- 

 

 .ستھ- 

 

 ؟نمیشه“ نفیکو“ موقع نموھ“ کن“ میگه قتیو مگه- 

 

 .میشه- 

 

 د؟برنمیا ستشد از ریکا رھ مگه- 

 

 ا؟چر- 

 

 .درد و بغض از مشو می خفه دارم 

 

 ؟کنه نمی بخو منو ناطسر اچر پس- 

 

 .ددھ می نتکا فرط دو به را شسر 
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 نمی قعاوا. نمدو نمی. دارم تااھچر مهھ ایبر ابجو یه تنھا من- 
 .نمدو

 

 فتهھ یک ی ازهندا به و ازمندا می پایین را.مسر. فتما می گریه به رهبادو 
 . میزر می شکا ام، هخندید و ام دهکر زیبا را اھ عشجا نقش که ای

 

 .بدبختم خیلی من- 

 

 .کوبد می میز روی نگشتا.با عموفرید 

 

 .هبد منو ابجو و باال بگیر سرتو- 

 

 .کنم می را رکا نماھ 

 

 به نیذھ هموند عقب که ای بچه اون یا یتر خوشبخت تو بگو من به- 
 ؟چشه نمی رو ندگیز تلذ قتو یچھ و دمیا نیاد

 

 ؟بگوید داھخو می چه. مدھ می رتقو را انمدھ آب 

 
 . 

 
 . 
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 دفتصا خونه به برگشت راه تو که دیمر اون یا یتر خوشبخت تو- 
 اش ادهخانو از کنه نمی فرصت قتو یچھ و همیمیر جادر و کنه می
 ؟کنه حافظیاخد

 

 ....”. من مثل نه دمیر می مرتبه یکاو لیو“ میگویم دل در 

 

 یرز از صبح و بیداخو شب یه ب م تو که یخترد یا یتر خوشبخت تو- 
 دن؟مر اش ادهخانو عضاا متما فھمید و ونبیر کشیدنش آوار

 

 خوشبخت من. باشد او با حق شاید. ستا جالب یمابر ایشھ فحر 
 .دھ می مهادا یلبخند با ده،کر رمگرفتا بیند می قتی؟ونھاآ یا متر

 

 کنی اتوھ حافظیاخد. نیوبد ندگیتوز رقد تا هشد داده فرصت تو به- 
 می چه کسی. کنی ندگیز رهبادو جنگیدنت و میدا با شاید و یببر تلذ.

 ...نهدو

 

 . دشو می بلند 

 

 .بیا مھ تو شد بھتر حالت. بزنم بخش به سر یه ممیر- 
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 به بیاجو. ابجو بی السو نیاد یک با اردگذ می تنھایم و رود می 
 خط با ای نوشته وبررو اریود روی. دکر گیجم بیشتر و ادند ایمھ السو

 .ندا هچسباند نستعلیق

 

 .بغلی قتاا ام فتهر خبر بی فقط من ،نیست یچیز که گمر- 

 

 .ستیمھ مھ زنوھ و ،یمدبو مھ ایبر نچهآ رھ ،موھ تو مانمھ من 

 

 شتاچشمد بی که شیدرخو به. دهپر ونبد هپنجر به دوزم می چشم 
 دمخو“ شمقصد که یراھ زنوھ. گرفته من دل لیو ستا بیآ نسماآ. تابد می

 را امکد باید نمدا نمی من و ستا دهجا اھ ده مقابلم. ام دهنکر اپید را باشم“
 حس لیو اردگذ می پایم پیش یراھ دشخو روش به کس رھ. کنم بنتخاا

 سینک خلدا را یچا. ساندر نمی دمخو به امر نھاآ از امکد یچھ کنم می
 بینم می را فرید عمو. روم می بخش به. رمخو می آب شیر از. کنم می خالی

 ارقر رشکنا. کند می شل پا بیند می کهامر. دشو تاقیا وارد داھخو می که
 .مگیر می

 

 دور دارن ناطسر که کسایی. یمدار گفتگو جلسه یک فتهھ رھ ینجاا- 
 به مھ تو دارم ستدو. کنن می کمک مھ به نتجربیاتشو با و میشن جمع مھ

 .شی ضافها نجمعمو

 

 .گویم می 
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 .کنم فکر بدید زهجاا- 

 

 رهشاا قتاا به سر با و اردگذ می لبھایش روی نگشتا. ندز می لبخند 
 قتاا وارد چینورپا چینورپا. کنم می شھنگا فتهر باال یاوھبرا با. کند می
 یخترد کوچک قتاا خلدا. تو روم می پا پنجه روی او مثل منھم و دشو می
 رکنا شالغرو انجو درما. شویم می یکدنز او به اصد بی. نشسته سالهدو

 نستاد یجستجو در را ستانشد و ددگر برمی کخترد. دهیستاا تخت
 مچ تا ،دھمید او به را ستانشد عمو قتیو. چرخاند می اوھ در عموفرید

 .گوید می آرام و کند می لمس را ستشد

 

 ...عمو- 

 
 . 

 
 . 
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 غش دشجوو عمق از کخترد و کند می ازشنو را پشتش عموفرید 
 .آورد می گوشم یکدنز را شسر عمو. دخند می غش

 

 . هشد رکو. داره یمغز رتومو- 
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 می. دوم می و کنم می گریه دمجوو متما با. آورم نمی اقتط یگرد 
 وارد. سنگین خیلی. هشد سنگین فحر و درد از قلبم. ممیریز شکا و دوم
 شکا. نمز می نفس نفس. یستما می ختیدر رکنا و مشو می نستاربیما طحیا

 ...گممدرسر. یزندر می ایمھ

 

 می چه جانم از یگرد او. یستدا می رمکنا قیافه شخو و قد بلند یپسر 
 .کند می دراز رفمط به را ستش؟دداھخو

 

 .سالمه نه و بیست. مضار من مسال- 

 

 پایین و باال ایشھ نموروھ مھ او نکند.سطو ینا شتمدا کم را مینھ 
 را عقب و ندداگر برمی را شسر مھ او. ازمندا می بردورو به یھنگاه؟شد
 .کند می دراز من فرط را ستشد رهبادو ،بعد ثانیه چند. کند می هنگا

 

 .سالمه نه و بیست. مضار من. مسال- 

 

 فرط به دوان دوان لمیانسا نیز. ستا عجیب کمی. کنم می خما 
 .کند می ارتکر را رکا نماھ رهبادو پسر ،سدر می نبھما تا. یدآ می ما

 

 .سالمه نه و بیست. مضار من مسال- 
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 .گوید می من به رو و کشد می را پسر زویبا زن 

 

 .اس ثانیه دهپونز فقط اش حافظه. دکر نیتتواذ گها ببخشید- 

 

 می هنگا زن به تعجب با ضار. کشد می دشخو لنباد به را شپسر 
 .کند می دراز او فرط به را ستشد بعد و کند

 

 .سالمه نه و بیست. مضار من مسال- 

 

 می. فشم ییکادنز. ستا شھر از رجخا. مشو می رجخا نستاربیما از 
 .کشم می دفریا دل ته از و یستما می عمق کم دره رکناو روم

 

 یکشید تاقما گوشه از منو اچر؟بگی من به ایخو می چی- 
 و بابی به ن،ستاربیما ینا به ،شوھگر و داھفر به دیکر صلمو اچرون؟بیر

 ؟بگی ایخو می چیاش؟ ادهخانو

 

 خالی. ربا چندین. کشم می جیغ لمد ته از و مشو می خم جلو به 
 . مپر دییاز. مشو نمی

 

 .فھممت نمی. اخد فھممت نمی من - 

 

 .کنم می مزمهز. نمز می نوزا مینز روی 
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 ا؟چر؟کنی می ریینجوا من با اچر- 

 
 . 

 
 . 
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 نجاآ که ستا گلی تنھا. دره شیبیاسر نمیا گلی به فتدا می چشمم 
 گلبرگھایش. کثیفی و خکلو نھمهآ نمیا. سنگ و کخا نھمهآ نمیا. هییدرو

 و سنگ نھمهآ نمیا از نستهاتو رچطو.  اردند لکی یچھ. ستا سفید سفید
 رینبو؟زخشدربد شیدرخو رنو یرز رینطوا و ونبیر بکشد را دشخو کخا
 .دارد برمی شھد دارد شاید. یشرو نشیند می یدآ می

 

 .گویم می لب یرز. مگیر می نسماآ به رو را مسر 

 

 نشونه یه ینماری؟امیذ مراھ سر و گل ینا اچر؟چیه راتکا ینا لیلد- 
 ؟نیز نمی فحر ستراسر اچر؟ستا

 

 هکو یک ازهندا به مسر. مشو می ماشینم ارسو هخمید یاھ شانه با 
 که نفر اھ نمیلیو به. انتھر به دشو می صلو که دهجا به نمز می زل. هشد
 ربا چند. مدھ می رفشا نفرما دور را ایمھ ستد. کنند می ندگیز نددار

 .گویم می دمخو با. کشم می نفس مھ پشت
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 .من نه و نیدا تو نه ازل ارسرا- 

 

 . ...فتما می راه به و نمز می رتستاا 

 

 و دبریز یچا تا ماند می او. یمرشو می را مشا یاھ فرظ لھها کمک با .*
 روی و دارم برمی را یشزوبا. نشینم می کاناپه روی نماما رکنا روم می.من

 بوسم می مھ پشت را یشزوبا انیزآو و خنک پوست. ازمندا می ام شانه
 می و دارد برمی را عینکش. دهکر دتعا من تحساساا ازبرا ینا به کمی.

 بوسه را مسر روی .  چسبانم می بھش را دمخو. تاپش لپ رکنا اردگذ
 . ندز می ای

 

 دی؟کر سلو تودخو تو زبا- 

 

 روی را مسر. کنم می حلقه ام ندگیز دفر عزیزترین کمر دور را ستمد 
 . مبشنو را قلبش نضربا ایصد تا ارمگذ می اش سینه

 

 . کنی عفاد تونی می تیر اول- 

 

 .ونبیر ددھ می مانند آه را نفسش 
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 نشوابر توا مهرزو تونی می. ارمند فتنتر نلماآ با حرفی من - 
 .بفرستی

 

 معطلی بی. اردند خبر مجدید یاھ تصمیم از او. مگیر می باال را مسر 
 .مدھ می ابجو

 

 .مشد نپشیمو من لیو- 

 

 .کند می اجد دشخو از امر. کند می تعجب 

 

 ؟چی- 

 

 نپیشتو شما عقد خطبه نخوند موقع امخو می. مبر امخو نمی یگهد- 
 .باشم

 
 . 

 
 . 
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 حالش و حس به مخند می. میزند ونبیر نماما یاھ چشم تعجب از 
 .بوسم می را ایشھ گونه و مگیر می ستھایمد بین را تشرصو.
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 .ذارم نمی تنھا مامانمو من- 

 

 .کند می مھنگا شک با 

 

 من از رو یچیز که تود؟بو چی بحث و جر و سلتماا مهھ اون پس- 
 ؟اھ کنی نمی نپنھو

 

 .ددھ می تنجا امر ستیھ ایصد 

 

 .لیلی- 

 

 ستشویید رکنا هبرچید یاھ لب با. چرخانم می رفشط به را مسر 
 .ددھ می نتکا“ بیا“ نشانه به را ستد. دهیستاا

 

 به ستد. ستیھ پیش روم می و ارمگذ می تنھا لشاسو با را نماما 
 .مشو می خم و مگیر می ایمھنوزا

 

 ه؟شد چی- 

 

 .ددھ می نشانم را اش یکیژما یاھ ستد 

 

 .شن نمی تمیس- 
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 .دشو می بلند میریلا داد ایصد 

 

 ...ستیھ- 

 

 قایم ستشویید خلدا رود می و کند می جمع را ایشھ لب ستیھ 
 می ونبیر تاقشا از میریلا.داده آب به گلی ستهد چه نیست ممعلو. دشو می

 و چرخاند می فرط آن و فرط ینا ستیھ دنکر اپید ایبر را شسر و یدآ
 دهکر کز ستشویید گوشه که ستیھ به کنم می هنگا. ستا عصبانی خیلی

 می غیظ با و یستدا می رمکنا. یدآ می نسمتما به میریلا. دگیر می ام هخند.
 .گوید

 

 .ونبیر بیا- 

 

 دهکر نپنھا پشتش که یکیژما یاھ ستد با ونبیر یدآ می ستیھ 
 به یما زده زل مهھ حاال. نبالشد به مھ ما. تاقشا خلدا رود می میریلا.

 لشغاا را تاقشا از اریود یک که میریلا هچھر سفیدو هسیا ینرھ عکس
 . هکشید کانهدکو نقاشی چند عکس پایین ستیھ...دهکر

 

 .گوید می تشر با میریلا 

 

 .شبا شتهاند ریکا من عکس با نگفتم مگه- 
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 .ددھ می ابجو ستیھ 

 

 . هکشید خط. هکشید خط. دهکر بد رکا پیشی- 

 
 . 

 
 . 
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 .ددھ می نسرتکا میریلا. کنیم می هنگا مھ به متعجب ما 

 

 ییدا و دهکر یھشتباا رکا نگفتی پیشی به شما.دهکر پیشی که- 
 ؟میشه حترانا

 

 .چسباند می اریود به را دشخو ستیھ 

 

 .نگفتم نه- 

 

 .زدن فحر کند می وعشر و گوشش رکنا اردگذ می را ستشد کف 

 

 . هشد حترانا ییدا. دیکر یبد رکا پیشی- 

 

 .گوید می میریلا به و ازدندا می را ستشد 
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 .گفتم بش- 

 

 ایشھ خما حاال. کند می کم را میریلا خشم ستیھ بانیز شیرین 
 .نھاییمآ یگفتگو دھشا لبخند با مھ ما و هشد زبا

 

 ده؟کر شتوز رکا ینا اچر ینپرسید پیشی از شما- 

 

 .اردمیگذ گوشش روی را ستشد ستیھ 

 

 . اهبخو عذ ییدا از بیا. دیکر شتز رکا پیشی لوا- 

 

 . اش شانه روی میکند خم را شسر و ازدندا می را ستشد 

 

 .ستاخو عذ پیشی- 

 

 و ومنر جلو که کنم می لکنتر را دمخو سختی به. رود می ضعف لمد 
 میریلا. کنند می کتر را قتاا هخند با لھها و نماما.  منگیر زگا را لپھایش

 .شتصویر به وزدمید چشم حتیرانا با و نشیند می تختش روی

 

 .بگو بھش. کنم می تنبیھش کنه بد رکا پیشی یگهد فعهد- 

 

 .باشه- 
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 عکس یپا نشینم می. جلوتر روم می. ونبیر دود می قتاازا ستیھ 
 نشسته خط روی نفر سه. صلندو دیگر دو به که هکشید جمعو و کج خط یک.
 چرخهدو دیا. هکوتا یاھمو با فصا خط یک و بلند یاھمو با خط دو. ندا

 دشو می هیدد اش نقاشی در مھ ختدر دو و شیدرخو. فتما می نما اریسو
 .یمدار برمی کف روی از یکیژما.

 

 .یستدا می مسر یباال میریلا 

 

 ؟کنی می رچکا- 

 

 .کنم می شھنگا لبخند با 

 

 .کنم کامل نقاشیشو امخو می- 

 
 . 

 
 . 
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 .چسبند می مھ به ایشوھبرا 

 

 ی؟شد بچه مگه- 
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 نقاشی رکنا. کشم می رکنا مینھ. بمونه اتبر من از ریگادیا یه اربذ- 
 . ستیھ

 

 مسر ستیھ مثل مھ من. کالفه و والنیط و ارکشد. کند می مھنگا 
 .کنم می خم ام شانه روی را

 

 ؟بکشم. ادمیخو رعذ ازت پیشی ابعد- 

 

 .نشیند می تختش لبه رود می و ددھ می نتکا یسر 

 

 .روش مھ تو نقاشی. هشد ابخر ینکها. تادو نشد دبو کم یکی- 

 

 مھ دور رکپا یتو که میکشم را نمادخو. مشو می رکا به ستد 
 . نیست اننگر لھها و دخند می نماما.  ستا لسرحا بابی. جمعیم

 

 .مشد می دجھانگر شاید- 

 

 کتابی. زد را فحر ینا مقدمه بی که چرخانم می میریلا فرط را مسر 
 یمھمفا: نماخو می را نامش. زشبا صفحه به ختهدو چشم و گرفته ستشد
 .یاضیر هیدگاد از نسانیا
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 مشودمر. دمبگر رو نیاد و مبر رکشو به رکشو شتمدا ستدو میشهھ- 
 .دمکر می روینکاا شاید شتمدا قتو هما شیش گها. ببینم یکدنز از

 

 می آواز که کشم می را داھفر. مدھ می مهادا رمکا به و دمگر برمی 
 . نداخو

 

 ؟شاید- 

 

 .مشنو می را کتابش بستن ایصد 

 

 به نتونم مھ موقع اون شاید که دنیاز رنقداو من یاھ مسئولیت- 
 .کنن می رکا امبر که اییھمندرکا. بابی. لھها و ستیھ. کنم فکر دمخو

 

 ایشھ چشم و نشسته نستاربیما تخت روی که کشم می را کیدکو 
 .ستا بسته

 

 ؟کنی می ندگیز کی پس- 

 

 .عکسش به ددھ می تکیه شانه. تر یکدنز یدآ می 
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 یاھ موفقیت جز باشه تونه می چی ندگیز. ضیمرا ندگیمز از من- 
 پله دارم من. بخو رکا. خونه. لپو. رم؟میا نبدستشو دارم من که مھ پشت

 .قلبی ضایتر یعنی ینا و ممیر باال یکی یکی رو ترقی یاھ

 

 می فکر ی،نچشید لذتشو و دینکر دیجھانگر حاال تا نچو شاید- 
 . ستا خونه تو.  پوله تو قلبی ضایتر کنی

 

 .نشیند می خما با 

 
 . 

 
 . 
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 ستھ پولشم؟بر پاارو دور سفر یه ادخو نمی لمد من دیکر فکر تو- 
 .ننمید رو زهجاا ینا بھم ماھ مسئولیت لیو

 

 یه زنوھ نچو شاید- . هکو کمرکش نمیا کشم می را سفید گلی
 . ینشد رسلحشو و زیسربا

 

 حرفی یگرد. کنم می نگر را اھ ختدر و دارم برمی را سبز یکژما 
 می تله به امر او مرتب. من به دشو می هخیر و کند می تسکو. ندز نمی

 .بیفتد من تله.به او وارممیدا ربا ینا لیو ازدندا

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 می. کنم می حس را گرمایش. هچسبید یشزوبا به یمزوبا. رمکنا نشیند می
 نهرالبکاط حالت با و ستا نشسته سیخ. ردبربخو او به و بکشم رکنا ترسم

 تصویر روی که من ستد به زده زل و دهکر قفل سینه روی را ستھایشد
 کنم می حس- . گویم می لحا نماھ در. کند می حرکت تشرصو

 تیکه تیکه و گیریم می گند یبو یمدار. موندیم ندگیز یال به ال ما مهھ
 می و میایم نمودخو به روز یه. پایین هیزر می نتنمو هشد فاسد یاھ گوشت

 .باشیم هشد دارخبر ینکها ونبد یمدمر ندگیز اراییود یال قتهو خیلی بینیم

 

 مھ یاھ چشم در. مھبد مهادا اردگذ نمی و دگیر می را ستمد مچ 
 .دارد نیانگر و ستر و تحیر از ترکیبی شھنگا. شویم می هخیر

 

 ره؟گذ می کوچیکت سر تو داره چی- 

 

 او نچشما هسیا مکدمر. مدھ می را بشاجو قتیو زدلر می یماصد 
 .ندرخو می نتکا نتکا مھ

 

 تو ربا لیناو ایبر. میریلا میفته داره مبردورو تفاقاا خیلی اروزھ ینا- 
 مسکنی یچھ اشبر که دردی. خیلی. دردآوره خیلی نجریا ینا و ندگیمز
 . کنم دتعا بھش باید فقط و فقط من و ارهند دجوو
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 مھ به نایماھنوزا. یما نشسته مھ ویبررو. زدلر می گلویش سیبک 
 نگشتشا. کند می زبا را ستمد کف. مھ به هشد ختهدو نماھنگا و ندا هچسبید

 .پایین تا باال از. پایین تا باال از. کشد می معمر خط روی را

 

 خطی ینا یکجا تو نمونمید من. عمر خط میگن ینا به اھ بین کف- 
 می خسته رو هنندرا ستراسر و فصا دهجا. مونه می دهجا یه مثل خط ینا.

 تلذ دره رکنا از یھگا و میشه رد قله از یھگا که خم و پرپیچ دهجا لیو. کنه
 .میگه بھت داره زسربا یه ینوا. بخشه

 

 می هخند با. ددھ می باال ییوبرا. مخند می و کشم می پس را ستمد 
 .گویم

 

 . مداو قلقلکم- 

 

 . .اھ نقاشی به کند می هنگا. ددھ می نتکا تاسف به یسر 

 

 ؟کنی می خلق داری چی- 

 

 یروتصا نگشتا با. بزند فحر من به زدن سیخونک ونبد نداتو نمی 
 .مدھ می نشانش را

 
 . 
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 .یمدبو نشسته مھ دور. رکپا فتیمر که یهروز اون ینا- 

 

 .کنم می رهشاا یبعد نقاشی به 

 

 . خونه می آواز داره که دهاھفر ینما- 

 

 .کند می خما 

 

 ی؟شد شناآ شاھبا کی- 

 

 . نمز می سبز نگر را نختادر 

 

 . شوھگر تو دبر منو. میشه قتیو چند- 

 

 زرد یکژما د،شو می متما که سبز با رمکا. کند نمی ویکنجکا بیشتر 
 من به بعد و یکژما به فتهر باال یاوھبرا با. ستشد مدھ می دارم برمی را

 .کنم می رهشاا شیدرخو به. کند می هنگا

 

 . نیست بنفشش اچر ببینم مبر من نبز نگر وشیدرخو تو- 
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 و مگیر می را یکژما و ستیھ قتاا روم می و مشو می بلند جایم از 
 تکیه در بچورچا به را مسر. نمز می لبخند بینم می که یچیز از. دمگر برمی

 با و هشد خم جلو به. رمبسپا رطخا به را لحظه ینا کنم می سعی و مدھ می
 . کند می زرد را شیدرخو یشوبرا دو بین خمیا و دیاز قتد

 

 رتکنا نشاند و پایین آورد پنجم بقهط از را دیمر دشو می یھگا 
 شاید. کند نگر قتد با را ات کانهدکو یاھ نقاشی تا ستشد داد یکیژما.
 مھ را دنبو زن یگرد یاھچیز رکنا در باید. ستا دنبو زن خاصیت ینا

 . کنم کشف

 

 ارممید شبر و روم می ییاپذیر به. مشنو می را ام گوشی نگز ایصد 
 . نمز می لبخند داھفر منا نیدد با.

 

 .مسال- 

 

 .دھمید را بماجو مھربانی با 

 

 ره؟چطو حالت. مسال- 

 

 ؟خوبی تو. خوبم- 
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 لنباد بریم مھ با داری قتو دافر ببینم زدم نگز ستشرا. نیستم بد- 
 .خونه

 

 می لخوشحا عشوشر ایبر دل ته از لیو ستا سخت یمابر ورشبا 
 روی ستد لیلد بی. کند می هنگا امر و دهیستاا بچورچا نمیا میریلا. مشو

 .نمز می.لب و ارمگذ می گوشی

 

 .دهاھفر- 

 

 ھرازظبعد. دارم قتو صبح فقط. نه که اچر- . تاقشا خلدا رود می
 .رسرکا مبر باید

 
 . 

 
 . 
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 .دشو می دشا یشاصد 

 

 ؟یگهد یمیا صبح دافر. یمدگر می میریم اھ صبح. باشه- 
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 تخت روی رهبادو میریلا. کنم می قطع را ستما و مدھ می را بشاجو 
 می غر. نشینم می نقاشی یجلو و روم می. نداخو می بکتا و هکشید دراز

 .ندز

 

 . کن تمومش ترزود- 

 

 در. تمیز و مرتب. اش یمیزآ نگر به کنم می هنگا.هشد قخالابد زبا 
 فکر. یاسی مانتویی و زرد یاھمو با یخترد. دهکر نگر امر اھ نقاشی متما
 هپوشید نگر نماھ به مانتویی رکپا در روز نماھ من.ستا ستدر. کنم می

 هپوشید چه او روز آن.  ستا ننداخو بکتا لمشغو. کنم می شھنگا. دمبو
 برمی را سمانیآ بیزدم؟آ چنگ را شرتش تی و دمبو چرخهدو ارسو قتیو دبو

 .گویم می و دارم

 

 .دمبو هپوشید چی روز اون من هموند دتیا بخو چه- 

 

 . دشو می خم جلو به و نشیند می 

 

 ر؟منظو- 

 

 را پشتش رمنظو او و زد حرفی دشو نمی. بیفتم هخند به هماند کم 
 .دنگیر
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 .مشما با- 

 

 می نگر را شرتش تی.” شما“ دشو می“ تو“ دشو می عصبانی قتیو 
 .کنم

 

 . دیبو هپوشید سمونیآ بیآ سلبا مھ تو- 

 

 .ددھ می تکیه تختش جتا به و کشد می عمیق نفسی 

 

 .هنر دتیا ینوا. ستھ ام ادهخانو به سماحو من- 

 

 می بلند و میزر می کیف درون را اھ یکژما دشو می متما که رمکا 
 کند می لنباد را حرکاتم متما شھنگا با سینه به ستد جمع اسحو قاآ. مشو

 .مشو می رجخا تاقشا از قتیو تا

 

 می چک را بالگمو و کنم می شنرو را تاپم لپ. ستیھ قتاا روم می 
 حتما یگرد فتهھ جلسه در که ستهاخو عموفرید.  دارم مپیا مھ زبا. کنم

 . نوشته یمابر یخترد. کنم شرکت

 

 . همید خوبی حس بھت رکا ینا. بنویس رو ات نهروزا اترطخا- 
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 خیلی مسر یتو. کنم می بغل را ایمھنوزا. داده دپیشنھا را یوگا یکی 
 میریلا. ادھاھفر. اھ بابی. اھ دککو. اھفرید. اھضار از هشد پر. ستا غشلو

 ستیدر به را امکد یچھ نماتو نمی که ام ادیسو بی آدم کنم می حس. اھ
 و دبو ستراسر ریبیما ینا از قبل تا من ندگیز. ستا میریلا با حق. بفھمم

 آن شھر به نسیدر ایبر و هشد خم و پرپیچ و ستانیھکو منطقه وارد حاال
 . دره خلدا مشو تپر نباید. نمابر قتد با نماتو می تا باید اھ هکو فرط

 

 بھتر شاید. تمارطخا از. نوشتن به کنم می وعشر و نمز می یادر به دل 
 ریستگااخو نجریا از نه یا مفھمید را ام ریبیما که بنویسم روزی از باشد

 .نباز دو به کنم می تایپ به وعشر.

 
 . 

 
 . 
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 کنم می یکدنز مھ به را زمبا جلو یمانتو یاھ لبه. ام دهیستاا برقی پله روی“
 نمیا ریبھا مالیم نسیم. ارمگذ می پل سینه روی پا...دارد زسو کمی اوھ.

 ستدو شیطانک. دگیر می زیبا به را ام هشد ارھ یاھمو و پیچید می شالم
 هنگا نسماآ به و مگیر می باال را مسر.  ستا ھرازظبعد رچھا ساعت. شتنیدا

 دمیال جبر. ببین را نجاآ.  اوه. اردند نسماآ کنج تا ای فاصله شیدرخو. کنم می
 را نیدمر الغر جبر ینا کمر که ستا من شگفتی باعث میشهھ. گویم می را
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 به نهورامغر را گشربز کله لیو ستا شتز. بشکند نداتو نمی مھ لزلهز
 اریقر. کنم می فکر مھ ارمقر به...دارم ستدو را او. چسباند می نسماآ

 پیش و پس نمذھ نمیا را مھاآد رنقدآ. دکر معرفی لھها را دشخو. عجیب
 با یخترد. بست نقش اش صفحه روی ک،ندا کندا ای، هچھر ته تا دمکر

 ردگذ می نمااریدد خرینآ از اھ لسا. مینھ. شنرو پوستی رگ،بز یلبخند
 یعنی ینا.خیر میرا. ستا خیر مرا ببیند امر داھخو می ینکها علت دبو گفته.

 . ....”سدر می نظر به بعید؟میریلا. ؟کی ایبر.یگرد ریستگااخو

 

 

 

 

 
. 

 

 مهھ. نایشاھ نیددو به. اھ آدم به ام هخیر. دماھفر منتظر نخیابا رکنا 
 یمرو می راه و یمرخو می و یمرخو می و کنیم می گریه و ییمآ می نیاد به ما
 یمرو می بعد و نیماخو می درس و نیماخو می درس و نیماخو می درس و

 زبا و نیمازا و شتیآ و قھر دور روی فتیما می بعد و کنیم می ازدواج و رسرکا
 بعد و نایماھ بچه و نایماھ بچه و شتیآ و قھر و کنیم می رکا و کنیم می رکا

 . قبر دیگو خلدا ننماارگذ می. ترمز نناگھا
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 نیست داھفر از یخبر. تاکسی ایبر دممر دراز صف به کنم می هنگا 
 نشینم می رو دهپیا رکنا چوبی صندلی روی. دارم درد شکم یشبد از من و
 مھ با ماشین دو. مشو می خم جلو به کمی و ارمگذ می شکمم روی ستد.

 ندا هشد یقه به ستد مھ با و ندا همدآ ونبیر نشا هنندرا. ندا دهکر دفتصا
 چند. کنند زبا را راه نداھخو می نھاآ از قبو قبو نسرشا پشت یاھ ماشین.

 من و نددھ می فحش و ندا آورده ونبیر ماشین هپنجر از را نسرشا مھ نفر
 مھ نجا به لگد و مشت با نفر دو آن حاال. بمانم هندز بیشتر داھخو می لمد
 حس با اھ آدم ینا از نفر چند. نددھ می کیکر یاھ فحش و ندا دهفتاا

 ؟میرند می خوشبختی

 

 .دننکر مستفیضت بیشتر تا بریم پاشو- 

 

 . ستا نمھربا شھنگا. دمگر برمی 

 
 . 

 

 .مسال- 

 

 هشد ستنیاخو خیلی اش قیافه و بسته را شسر پشت یاھمو از نیمی 
 .ازدندا می ششدو روی و دارد برمی نیمکت روی از را ام پشتی کوله. ستا

 

 .شد یرد هشرمند. مسال- 
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 را کوچکی.کیسه. دوم می بھش نسیدر ایبر و ستا بلند ایشھ مگا 
 .گویم می و مگیر می تعجب با. ددھ می ستمد

 
 . 

 
 . 
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 ؟چیه ینا- 

 

 .ستوبررو به شھنگا 

 

 و ننو لقمه داری بینمت می قتو رھ. کنی می اریخو هیزر میشهھ- 
 .ات هعدو یه سھم ینا.  شیر با ریخو می پنیر

 

 و آورم می در را اھ لقمه از یکی. مگر و دشو می پر خوشی از لمد 
 و دگیر می رفتعا بی. مدھ می دشخو به را ییگرد و ارمگذ می لپم گوشه

 . فتما می هخند به. انشدھ اردگذ می

 

 ؟یگهد دبو من ابر- 

 

 . دخند می چشمھایش 
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 .گویم می و مجو می را ام لقمه 

 

 .هگیر می مشآرا ازت آدم. مندید تو مھربونی به میآد حاال تا- 

 

 دشخو ویبررو امر داھفر. دشو می هکشید یمزوبا که روم می دارم 
 . دارد غریبی لحا ایشھ چشم. دارد می نگه

 

 تو.بخو.بخوده؟نکر تعریف من از نیز یچھ حاال تا نیدو می- 
 رھ سهوا. کنی می تشکر ازم مپنیر و ننو لقمه یه سهوا که ستیھ کسی تنھا
 .گرفته زگا فقط نشدھ شتماگذ و دمکر عسل تو نجآر تا رو ستمد کی

 

 سرنوشتی چه. نمز می لبخند کنم می سعی و مدھ می رتقو را لقمه 
 د؟اھفر تو شتیدا

 

 خانه سما تا لیو. کنیم می جو و سپر و یمرو می کمالا به کمالا 
 خستگی.” یمارند“ گویند می و بندند می را ستکد و فترد ،یدآ می دیمجر

 از کمتر ام جسمانی ایقو مشو می متوجه من و یدآ می غماسر به زود خیلی
 قعر به ام پیشانی وزد، می که دیبا دجوو با. اریود به مدھ می تکیه. هشد قبل

 چرمش ستبندد به فتدا می مھنگا. یستدا می رمکنا و یدآ می داھفر. نشسته
 . فتیما می راه به یدآ می جا که حالم. زده تا نجآر تا که نشاھپیر ستینآ به.

 

 ؟بپرسم السو یه- 
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 .کند می مھنگا چشمی یرز 

 

 .سبپر داری ستدو رچیھ- 

 

 روط آن. نندز می لبا لبا ایشھ گوشه و نشاھپیر یتو چرخد می دبا 
 ،چرخاند می فرط آن و فرط ینا کمالا دنکر اپید ایبر را شسر او که
 . ستا غم بی علی کند می فکر نشناسد را او کس رھ

 

 دی؟کر می رچیکا دبو هموند باقی ندگیتز از هما شیش فقط گها- 

 

 می لیو ستا عجیب مهھ ایبر لماسو نمدا می. یستدا می بھت با 
 ینکها از قبل. نددکر می رچکا نددبو من یجا انیگرد گرا نمابد ماھخو

 .گویم می بپرسد یچیز

 
 . 

 
 . 
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 . پرسم می مهھ از لواسو ینا- 
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 و یستیما می اھ مالکیا شیشه پشت. یمرو می راه. کند می تسکو 
 .ددھ می ابجو هباالخر. نیماخو می ندا هچسباند که را العاتیاط

 

. آوردم می ستد به لشود. رگقابزآ بوسی ستد فتمر می مهازھ اول- 
 نگآھ که زمسا می نگیآھ. نمز می زسا. دمخو سی ممیر بخشید منو که بعد

 .بشم عاشق مھ شاید. باشه مخرآ

 

 ستمد. من به دوزد می را ایشھ چشم و ندداگر می من فرط را شسر 
 فصا را گلویم. گیرند می غریبی زلر ایشھ ارهیود که ارمگذ می قلبم روی را

 .کنم می

 

 ؟کنی شتیآ رگقابزآ با.ینمیر حاال اچر. پس- 

 

 .ددھ می چینی لبانش به 

 

 .رم می هبالخر روز یه و ستھ قتو نچو شاید- 

 

 ؟ترسی نمی گمر از تو- 

 

 ...نه- 

 

 .گویم می فتهر باال یاوھبرا با 
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 ...کنی می شوخی- 

 

 .آرام و منر. دخند می 

 

 می ورمر ندگیشوز که لحظه چند تو که ترسه می گمر از کسی. نه- 
 دهنبو ستهاخو می لشد که نیاو بینه می. داره دیاز ادهند منجاا رکا بینه می کنه

 دمکر تالشمو من لیو. ادخو می یگهد فرصت یه. هبر ادخو نمی لشد حاال و
 . باشه مرگم روز دافر گها حتی. ستمھ که ام مینیھ من. زدم موزورا.

 

 میز به هچسبید اش هگند شکم که مالکیا دمر. شویم می مالکیا وارد 
 گوشه ،فتدا می ما به چشمش تا کچلش سر سطو دهفتاا ستدر المپ رنو و

 . زدلر می پِرپِر ردهخو چین که اش بینی.و رود می باال لبش

 

 .گوید می و رود می جلو داھفر. کنیم می هنگا مھ به داھفر و من 

 

 . شدیم حمامز یهاکر ابر- 

 

 .کند می رهشاا صندلی به ستد با ردبا می ازش تنفر که یھنگا با دمر 

 

 .بشین- 
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 می من فرط به را شسر داھفر. نه یا بشینیم که ستیمھ شک به دو 
 شانه و کنم می کج یسر“. ؟کنیم رچکا“ که ددھ می نتکا ییوبرا و چرخاند

 میز گوشه از را فایلش دمر. نشیند می.”. بگم چی“ که ازمندا می باال ای
 .پرسد می نهرلبکاط و کشد می جلویش

 
 . 

 
 . 
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 ی؟متر چند و یددار رچقد- 

 

 .دشو می یجد. رود می مھ در داھفر یاھ خما 

 

 . باشه یمتر هپنجا چھل- 

 

 و دگشا لحظه به لحظه مالکیا دمر غماد یاھ راخسو کنم می حس 
 . شوند می تردگشا

 

 ؟کنی لنا و نک ایخو می هللا بسم اول یا داری پولم- 

 

 . نشیند می لمد یتو یبد حس 
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 .ددھ می ابجو محکم و کند می فصا را شکمر داھفر 

 

 .دارم لپو یعنی نشستم ینجاا گها- 

 

 .ازدندا می ایشھ برگه به یسرسر یھنگا فتهر باال یاوھبرا با دمر 

 

 تمانهرپاآ تو صابخونه. تر پایین نخیابو چند دارم اغسر ردمو یه- 
 ؟که نیستی. نباشی دود و دم لاھ. داره طشر لیو. همتر پنج و چھل.

 

 .گوید می داھفر 

 

 .بگو باقیشو شما- 

 

 . ددھ می عقب را فایل ستد رکنا با دمر 

 

 یفیقار شب نصفه و شب. نباشید زبا فیقر. باشید شتهاند بچه- 
 به ینر هما رھ. نباشی اصدوسر لاھ. رینخو وبمشر و نکنی جمع لدنگتوا
 شیشه طبسا. ممید پولتو یگهد رو ده نرفته وشفر رامکا که بیفتی شپا و ستد
 شتهاند تیامنکر ردمو.  نکنی ابخر خونه مودمر و ازینند را منگ بنگ و

 . ببینید رو خونه برید بزنم نگز حله گها بخو. باشی
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 چرخاند می را نفرتش از پر هنگا و اش صندلی پشت به ددھ می تکیه 
 روی که شالی. نگمرنگار و ای همھر ستبندد به. من سمانیآ بیآ یمانتو روی

 ساکت داھفر. نشدگر یالط نجیرز و داھفر بسته یمو به. فتهر عقب مسر
 رھ. ردخو نمی جم...کشم می را ستینشآ. دارد برنمی چشم دمر از و ستا

 نمیا؟چر.  دکر ینھتو ما به صریح خیلی دمر. کنند می ئلدو هنگا با نددار دو
 .نمدا

 

 از پا. ددھ می دشخو به تکانی و کند می فصا را گلویش داھفر 
 .زدن فحر به کند می وعشر...کند می رد پا روی

 

 یمدار خترد قلودو یه. یمارند که مچه بچه. نخدمتتو به عرضم بخو- 
 . خانمم درما خونه شتیماگذ که

 

 کشم می را نشاھپیر ستینآ ربا؟دوگوید می دارد چه. مشو می شوکه 
 .گوید می بلند و چرخاند می رفمط به را شسر.

 

 ؟خانمم جانم- 

 
 . 

 
 . 
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 .دبر می ماتم 

 

 .گویم می گوشش دم 

 

 ؟کنی می رچکا داری- 

 

 .گوید می دمر به رو ستا خم رفمط شسر که رامنطوھ 

 

 تا کو حاال. یمدار ام یراھ تو یه که داد خبر بھم نالا مینھ خانمم- 
 .بگیرید هیددنا رو یکی ینا تونید می شما.بجنا دبیا

 

 می پایین و باال تند تند اش سینه. دشو می شتدر دمر یاھ چشم 
 .دھمید مهادا داھفر. رود

 

 یشبا فقط. بابا عزیز. نھما نه. ساکتین یاھ بچه ییشاخد لبتها- 
 بچه ،بزنیم مھ دور ای شیشه و پیکی چند کنیم می خبر ستامونودو که جمعه

 کنن می گریه نگو نگو و چرخن می خونه تو قِرقِر ئکرو رو با سطو ینا اھ
 ؟یگهد حله. کنه کم پیش از امخو می صاحبخونه یه باشم شتهاند پولم.

 

 می بلند جایم از و مگز می را لبم. نیست دمر نشد منفجر تا یچیز 
 .نخیابا تو دیزر می دمر دفریا ایصد. ونبیر یمآ می هبنگا از و مشو
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 . دم نمی تو به سگم لونه من. ونبیر وبر. ونبیر وبر - 

 

 فتدا می مھ به نچشمما تا. یستدا می رمکنا و ونبیر یدآ می داھفر 
 ستدو نیدنکر وربا زرط به داھفر هگا هگا یاھ شیطنت.  هخند یرز نیمز می

 و زدن فحر در حتیرا ،کوچک یاھ شیطنت مینھ شاید. ستا شتنیدا
 . کنم سحساا یکدنز او به را دمخو دشو می باعث رمفکاا گفتن

 

 ؟شتیاگذ شسر سربه اچر- 

 

 و یوالھ هشد نرھ. وتقضا نشناخته. دکر نمحکوممو دهنکر مجر به- 
 . دممر نجو به دهفتاا

 

 به. کشد می تیر شکمم که ام شتهابرند قدمی زنوھ. فتدا می راه به 
 اشیو اشیو و شوند می خم ایمھنوزا. رود می بند نفسم و مشو می خم جلو
 داھفر.نه حاال.نه حاال. نمز می چتگ مانتویم به. نشینم می مینز روی

 .ندز می نوزا جلویم

 

 ؟شد چی- 

 

 .گویم می نناز نفس 

 

 . ستھ بمآ یبطر. جلو جیب. مها کوله تو قرصم- 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 امکد یچھ. نشینم می نیمکت روی روم می و رمخو می را صقر 
 ماند می منتظر و نشیند می رمکنا فقط. پرسد نمی لیاسو. نیمز نمی حرفی

 می رهشاا نخیابا فرط آن به تر تحمل قابل دردش و مشو می بھتر که کمی.
 .کنم

 

 .ستھ رنواو ام یکی- 

 
 . 

 
 . 
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 .دارد برمی را کوله 

 

 ؟تونی می- 

 

 .مدھ می نسرتکا 

 

 . تونم می- 

 

 .پرسم می را چرخد می نمذھ در که لیاسو و نمز می یادر به دل بعد 
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 ی؟شد عاشق حاال تا تو. تو- 

 

 .مخترعمود. شایسته عاشق. ربا یه آره- 

 

 . دیزر می لمد 

 

 زدن شونه بھونه به الییشوط یاھمو شایسته و دمبو وننوجو قتیو- 
 مشد می نهویود من کشید می سبر آروم آروم و شاھ شونه روی یختر می

 می جمع اشوھمو زنا با قتیو تا. شد می لمس مپا و ستد و مشد می مسخ.
 . مبد نتکو نگشتموا بند یه تونستم نمی حتی من دکر

 

 . کند می یتادھ نخیابا فرط آن به و اردگذ می پشتم را ستشد 

 

 دمخو به زهتا من باشه هشد متمو دوجا رنگاا خونه تو فتر می قتیو- 
 نمذھ تو اشوھمو دنکر شونه رهبادو و رهبادو. مینز ردمخو می سر و ممیومد

 . پایین یختر می من دل و زد می شیرز دبا که اییھمو. دمکر می دوره

 

 یجد اش قیافه. کند می مھنگا و ددگر برمی. نخیابا نمیا یستما می 
 .چشمم در دوزد می چشم. یستدا می یموبررو. ستا

 

 دمکر می فکر اھ موقع اون که لبایی با شایسته مسیدر نیوجو به قتیو- 
 بھش من سهوا فقط دممیکر فکر که اییھمو با ،کنه می سرخش من سهوا فقط
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 از و شد می هکشید مینز روی فتر می راه قتیو که دریچا با کشه می شونه
 و ابخو شد شایسته. کشید بند به منو میفتد یکشربا یاھ شونه روی باال
 رگبز قاآ. شه من لما باید شایسته بال و الا که کفش یه تو دمکر پامو. لخیا

 .من ممحر شد شایسته بعد روز چند و ریستگااخو فتر

 

 نمی را لیلشد. دشو می غپلو غشلو. دشو می پا به قلبم در ای لولهو 
 به اش شیفتگی از و ندز می زل چشمانم در مستقیم رینطوا قتیو لیو فھمم

 . یدآ نمی خوشم یچھ گوید می شایسته

 

 .پرسم می 

 

 دی؟کر می فکر- 

 

 .ندز می لبخند 

 

 داری؟ ستدو قصه؟نیوبد نآلا ایخو می مشوھ- 

 
 . 

 
 . 
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 ارھاظ. مالکیا خلدا رود می. ددھ می مهادا شراھ به و چرخد می 
 جلو. بینم می جمعیتی دور از. نیست خانه از یخبر.  نیستیم کاسب را وزمرا

 نگر نماھ به یھکال و بسته شکمر دور سبز شالی که دیپیرمر. روم می
 چوبی و ستا دهکر میخ یجرآ اریود به را ای دهپر ،شتهاگذ شسر روی

 یمابر.  ختهاندا ششدو روی ای کھنه یشتر یعبا. نداخو می و گرفته ستشد
 چندین دهپر روی. جلوتر روم می. ستا مگر دپیرمر ایصد. ستا جالب

 ندا دهفتاا مینز روی که شسبزپو دمر چند و ستا هشد هکشید سفید درچا
 تیر چند که سبیا. خسر سلبا با دیمر و نخل تا چند. گوشه یه هبرید ستید.

 .یسترجا آن از نخو و ردهخو بدنش به

 

 کبرا علی از. سعبا از. گوید می راعاشو از نیجاھ و رشو با دپیرمر 
 . یستدا می رمکنا داھفر. صغرا علی.

 

 ی؟ندید خونی دهپر حاال تا- 

 

 عکس روی را چوبش دپیرمر. مدھ می نتکا“ نه“ نشونه به را مسر 
 .اردگذ می شیدر و انجو یپسر

 

 .اشمھ بنی قمر ات تشنه لب ایفد- 

 

 .گوید می گوشم رکنا داھفر 
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 . شد کامل ننگموآھ سهوا وهگر- 

 

 .گوید می دپیرمر. دمگر برمی رفشط به خوشحالی با 

 

 در ارزھ نیاد در صد که کن شنرو لواو اغچر. ادرمبر. مراھخو- 
 .ببینی خیر تخرآ

 

 .ددھ می مهادا داھفر 

 

 .میشه تو و من نوبت کنی صبر یگهد کم یه- 

 

 به ستد کسی. کند نمی صبر من ایبر ندگیز لیو کنم می صبر من 
 روی را کشوپرچر ستد. گوید می حسین از دپیرمر.  دشو نمی جیب

 و ندا نسشته آدم یفرد چند. دنکر گریه کند می بنا و اردگذ می چشمانش
 کند می کپا را ایشھ شکا ستینآسر با دپیرمر...ستندھ سرپا نفر پنج رچھا

 را نایماھنوزا.  نشیند می مھ داھفر. نشینم می نفر خرینآ پشت و روم می.
 .کنیم می بغل

 

 تھپنا و پشت بلفضلا هبرید دس لھیا که ونجو ازبند هسیا لپو یه- 
 کنه روات حاجت پیغمبر پسر دخو. کنی رتیاز رو کربال تا ینمیر.
 ...ونجو نشی رگرفتا غیب تیر به که لھیا. باشه سالم بدنت نستورچا.
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 شش در صغرا علی. دشو می مستگیرد چیز یک نیاخو دهپر از 
 سالگی شش و بیست در من و سالگی هجدھ در کبرا علی. دمر گیھما

 نیاد. یستدا نمی مھ من از بعد و دنایستا نیاد نھاآ دنمر از بعد. دمر ماھخو
 بلند رهیکباام؟ نشسته من اچر پس. سدر نمی خرآ به کس یچھ گمر از بعد
 می دهکر پھن مینز روی که دپیرمر بریشمیا لستماد در سکناسیا. مشو می

 را مراھ. ساندر می من به را دشخو دوان دوان داھفر. فتما می راه به و ازمندا
 .کند می سد

 
 . 

 
 . 
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 ؟شد چی- 

 

 .یگهد کنیم اپید خونه بریم- 

 

 .جلو آورد می را شسر 

 

 ...ریجو یه تو- 

 

 یه.یا.... یا بخو رجو یه- . پرسم می یددتر با. دشو می رهپا لمد بند
 ؟بد رجو
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 .دگیر نمی من از چشم. تمرصو تو دیزر می مشزدبا 

 

 ...صخا رجو یه- 

 

 دهیستاا نخیابا نمیا ما. کوبند می بلط قلبم در نفر اھ ده رهیکبا به 
 . شوند می رد نمارکنا از دممر و یما

 

 . نشیند می شمیز پشت رود می و کند می قطع که تماسش  .

 

 . موحد خانم برید تونید می شما- 

 

 معنی بی مجتمع ینا در دنکر رکا و نماند یگرد. رمخو نمی جم 
 می ام دهیستاا سرجایم زنوھ بیند می قتیو و دگیر می باال را شسر. ستا

 .گوید

 

 ب؟خو- 

 

 می. کنم می ارفر بھش دنکر هنگا از. قتاا کف به دوزم می را مھنگا 
 .ستا راه در وفانیط نمدا

 

 .یمارند نیانگر یگهد و هشد مرخص شکر رو اخد که بابی- 
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 می ور کیفم لبه با. دهفتاا تپش به بگویم ماھخو می که حرفی از قلبم 
 .روم

 

 .کنم نمی رکا ینجاا یگهد من.... یعنی بخو.... من- 

 

 تمد. من به ستا زده زل. مبگیر باال را مسر دشو می باعث سکوتش 
 رهبادو او خرآ ستد. کنیم می هنگا مھ به حرفی یچھ بی دو رھ والنیط

 .شکامپیوتر صفحه به دوزد می چشم

 

 .نگیرید منو قتو نتورسرکا بفرمایید- 

 

 کنم می سعی. او نه ستا من قتو دشو می گرفته دارد که کسی قتو 
 .باشم آرام

 

 ....من لیو- 

 

 دشو می خم. یستدا می یموبررو یدآ می و دشو می بلند جایش از 
 .تمرصو یتو

 
 . 

 
 . 
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 که مسئولیتی ربا یرز از که مھاییآد از. ممتنفر اراده بی یماآد از- 
 می. کنن نمی عمل نقولشو به که کسایی از. بیشتر نمیر در دادن نبھشو
 ؟فھمی

 

 دگیر نمی هنگا. رود نمی رکنا. کند می ادا تمسخر و غیظ با را اراده بی 
 ایبر و شبا عشجا لیلی. باالتر. مگیر می باال را مسر.  مشو می خشمگین.

 .نبما حرفت سر.  مانم نمی بگو هشد که مھ ربا لیناو

 

 . مونم نمی من. بگو ایمیخو چی رھ- 

 

 .کند می رهشاا در به ستد با. ردخو نمی نتکا 

 

 حتاسترا به خونه که وزمیرد. نالا مینھ. نتورسرکا یددبرگر- 
 .عزیز خانم برید حاال. گذشت

 

 و لحا بی ھرظ. فتمر مانیدر شیمی به تنھایی وزیرد. کنم می بغض 
 بیایم مجتمع به نستمانتو که دمبو نجا بی رنقدآ.  برگشتم خانه به خسته

 ستشویید میگرد یپا و دبو قتاا پایم یک. دبو هبرید را مانما عتھو حالت.

 به باید. دمفتاا می دراز به دراز ییاپذیر کاناپه روی شتماند انتو که یھگا.
 ایمھ ناخن از تادو یکی یرز. یمآ برنمی پسش از تنھایی یگرد. بگویم نماما
 ام همدآ مبھتر که وزمرا. ام هکشید نیشارو یقرمز کال که داده ییزر نخو

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 نمی. بنشیند شمیز پشت ودبر تا ددگر برمی. کنم هیکسر را تکلیفم ینجاا
 نددا نمی او. نددار الط حکم یمابر ایمروزھ ی لحظه لحظه. بمانم ماھخو

 یغدر من از ندگیز و فھمد نمی را رشقد نکنند یغدر کسی از را یچیز تا
 .ستا هشد

 

 .گرفتم تصمیممو من- 

 

 .یستدا می من به پشت 

 

 .بزنید فحر من فحر رو دم نمی زهجاا نبھتو و مگیر می هنشنید- 

 

 می شجو نقطه به امر دارد. آورد می در را حرصم دارد. گوستزور 
 .مبر می باال را یماصد.فھمم نمی را ارشصرا ینھمها لیلد. ساندر

 

 .مونم نمی من لیو- 

 

 .گویم می صحر با. ددھ می مهادا شراھ به 

 

 .کنم می کتر رو ینجاا مھ حاال مینھ. مونم نمی من- 

 

 .کشد می دفریا. ستا عصبانی مھ او. ددگر برمی سمتم به 

 

 .مھمه گم می من که یچیز. رتسرکا ری می تو- 
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 .نیست. نه- 

 

 .ستھ- 

 

 .نمز می داد تقریبا. ام دهفتاا نفس نفس به خشم از 

 

 ینها گم می من که یچیز. نیست مھم میگی تو که یچیز. نه. نه. نه- 
 . سخیرا یقاآ

 
 . 

 
 . 
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 .گویم می هشد کلید یاھ انندد بین از و دهشمر دهشمر 

 

 .رم می.... من- 

 

 به لبش گوشه رمبخو قسم محاضر. دبر می ماتم بینم می که یچیز از 
 و کند ادبید و داد زبا شتمدا رنتظا؟اچی بهد؟خند می. فتهر باال یلبخند

 به کنم می هنگا. هپنجر به رو چرخد می. کند غیظ.بکشد خمر به را صولشا
 .گوید می آرام.  نیست یخبر تشرصو در خشم از یگرد. نیمرخش
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 .وبر- 

 

 .پرسم می تعجب با 

 

 م؟بر- 

 

 .گوید می مشآرا نماھ با و کند می مایل من فرط را شسر کمی 

 

 ؟ستیاخو نمی مینوھ مگه - 

 

 پیش لحظه چند مینھ. ستا سخت یمابر او درک. کنم می تسکو 
 .ستا آرام حاال و دبو عصبانی

 

 .خوبه. هبد مهادا و ندرو مینھ. وبر میگم منم- 

 

 . رشکنا ستدر. جلوتر روم می 

 

 ؟چیه رتمنظو؟ندرو ومکد- 

 

 .ددھ می لھ در فرط به و اردگذ می ام شانه روی را ستشد 

 

 .وبر. لیلی وبر- 
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 گیج. دهکر نهایود امر ایشرھفتار. مببر کترد پیش باید ربا یک مھ را او 
 می رجخا که نساختما از. کند می نقض دشخو را صولشا. ام هشد یجوو

 شتز پسر. دمیال جبر به فتدا می مھنگا و یستما می ابنو نخیابا نمیا. مشو
 با. زدی سحد ستدر. ازیندا می نفر یک دیا امر تو. ورمغر و شتز پسر.

 می شیوگلفر زهمغا رفترط آن زهمغا چند. کنم می رهشاا پنجم بقهط به سر
 لپذیرد اوھ خنکی و گل یبو. کشم می کسر گلھا نمیا...تو روم می. بینم

 .یستدا می رمکنا وشگلفر دمر. ستا

 

 ؟کنم نکمکتو تونم می- 

 

 .نمز می یلبخند 

 

 .مبگیر چی نمدو نمی لیو امخو می گل ستشرا- 

 

 ستا ممعلو شرتش تی روی از که همدآبر شکمی با ستا نیاجو دمر 

. 

 

 چه بخرید گل اشبر یداخو می که کسی بگید فقط. ارهند ریکا- 
 .بخرید یدامیخو ریمنظو چه به شما و داره خصوصیاتی

 
 . 
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 .کنم می جمع را لبانم 

 

 و مشآرا یبو که کسی ابر یگهد ستهد یه و ستمهدو که رمقتد دمر یه- 
 .همید صمیمیت

 

 می دمر یلبھا روی لبخند. ستندھ پنھانی که یگرد یاھچیز خیلی و 
 .نشیند

 

 رمقتد دمر اون ایبر کنم می توصیه رو دونفتابگرآ گل نبھتو من- 
 صمیمیت از دینما. کنم می دپیشنھا رو سفید بابونه گل نمشتوآرا ایبر لیو.
 .پاکیه و

 

 ستا ستدر. شتدر و یزر دانفتابگرآ یاھ گل به فتدا می چشمم 
 یبو. نمز می چمباتمه بابونه یاھ گل یجلو. ستا میریلا دخو گل ینا.

 بین را لطیفش و منر یگلبرگھا. داھفر یبو. پیچد می ماغمد یتو خوشش
 .مگیر می باال را مسر. کنم می لمس نگشتما دو

 

 ؟قاآ- 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 .بله- 

 

 ؟نه مگه میشن عاشق مھ گال- 

 

 .دشو می هپرخند دمر ی هچھر 

 

 خیلی که نیاو. داره قفر مھ با ننگاشور که لیلهد ینا به شاید. شاید- 
 کنه می مخفی پاکشو عشق که نیاو. رز و الله مثل میشه قرمز نگشر عاشقه

 و. بنفش میشه نگشر ورمغر عاشق گل. بابونه مینھ مثل سفید میشه نگشر
 موقعیت یه سهوا گل رھ که مینهھ سهوا. زرد میشه نگشر داره تنفر که نیاو

 .میشه داده دیهھ صخا

 

 من. بگوید داھخو می رچهھ میریلا اربگذ. نشیند می لمد به حرفش 
 . دارم را دمخو لصوا مھ

 

 دمگر برمی مجتمع به رهبادو و مگیر می دانفتابگرآ شاخه چند 
 نفسی و یستما می ادھپاگر نمیا یھگا. روم می باال تبقاط از سرحوصله.

 ش”بفرمایید“ نشنید از بعد و کند می وارد ضربه چند شیشه به. کنم می قچا
 لبه میریلا و اھ مبل از یکی روی قاآ یاھمندرکا از یکی. مشو می قتاا وارد
 با دمر و بھت با میریلا. چرخد می من فرط به دو رھ سر. نشسته شمیز
 فکر. کنم می گم را پایم و ستد. ندا ختهدو چشم من به فتهر باال ویبرا تک
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 می لبش روی یلبخند. ستا سنگین دمر هنگا. باشد خلدا کسی دمکر نمی
 .گوید می داریمعنا لحن با میریلا به رو. نشیند

 

 . یگهد شم نمی حمامز. ئیسر مبر من- 

 

 دو رھ. کنم می لوھ من و دشو می قرمز یکدست میریلا رتصو 
 .گوید می آرام ردگذ می رمکنا از دمر قتیو. نددھ می ستد

 

 ه؟مید ای همز چه شیر یه ختناندا تله به- 

 

 ردخو نمی نتکا میریلا.ندورنیادر فحر یشابر کند اخد؟تله 
 یاھ مقد با. نمز می نفھمی به را دمخو. دهکر قفل سینه روی را ستھایشد.

 می یکی یکی را اھ گل و یستما می میز رکنا. روم می جلو محکم انچند نه
 . بنفشه یاھ گل رکنا انگلد یتو ارمگذ

 
 . 

 
 . 
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 ختمشاندا دبو من لنباد چشمش موحد خانم بگی مهھ به تونی می- 
 .... میتیاھ چه صالا. میشی تبرئه مھ تو و نیست مھم امبر نحرفاشو. ونبیر
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 داغ ستشد. چرخاند می دشخو فرط امر و دگیر می را ستمد مچ 
 .دغر می. ندا هشد خسر ایشھ چشم. داغ خیلی. ستا

 

 ؟کنی می رچکا قیقاد داری- 

 

 . فتما می پته تته به 

 

 باشم دهکر یتشکر ازت ستماخو. ستماخو. اخد به یچیھ... یچیھ- 
 .ببخشید. نبرمشو می ایخو نمی گها.

 

 .ندز می پسش که کنم می دراز اھ گل فرط را ستمد 

 

 .رهخو نمی گال به ستتد- 

 

 و کالفه. کشد می ایشھمو نمیا ستد مھ پشت و کند می ایمرھ 
 .ندز می داد.  یدآ می نظر به گمدرسر

 

 ای؟خو می جونم از چی- 

 

 .کنم می جمع را پایم و ستد 

 

 .امخو می رتمعذ. امخو می رتمعذ- 
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 اش مزمهز. اردگذ می تشرصو روی ستد و نشیند می شمیز پشت 
 .مشنو می را

 

 .حمقا. حمقا. شم می خل دارم. کنی می ام یونهد داری- 

 

 می صحر ستمد از دارد او که حاالاو؟ یا ستمھ من حمقا نمدا نمی 
 .بزنم را حرفم اربگذ ردخو

 

 هشد نوشته کاغذ تیکه یه روی شیوگلفر در روی گرفتم که روگال- 
 ی؟میا ماھبا مھتو. کنم اش تجربه امخو می من.” کویر شبه یه رتو“ دبو

 

 مستقیمش هنگا. کند می قفل انشدھ یجلو و دارد برمی را ستشد 
 .مدھ می توضیح. کند می معذبم

 

 .ھرظ جمع تا ھرظ شنبه پنج- 

 

 .کنم می خم ام شانه روی را مسر 

 

 .میریلا کنم می شاھخو- 

 

 .گوید می کالفه و اردگذ می اش پیشانی روی را ستھایشد قفل 

 

 .نکن فکرشم. محاله- 
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 ...نمز می لبخند من و 

 

. هشگازموآ روم می و مگیر می را اھ بابونه و شیوگلفر روم می رهبادو 
 می چین را اش بینی و گوید می لب یرز ی”یشا“ بیند می امر تا عزیز یعنار
 منتظر صندلی روی. خانهاربدآ رود می و ددھ نمی ابجو را سالمم. ازدندا

 می منتظر ساعتی نیم.  یدآ می قتاا از یلنو اشگوشخر ایصد. نشینم می
 به داده تکیه عنار. یندآ می ونبیر درشما اهمرھ ای ختربچهد هباالخر تا مانم

 پشت داھفر. مشو می خلدا و ارمگذ نمی محلش. خانهاربدآ در بچورچا
 .گویم می دیشا ایصد با. اردگذ می میز روی را زشسا من به

 

 .مسال- 

 

 یدآ می منر منر بعد و ملبخند روی فتدا می شھنگا و ددگر برمی 
 خشنددر می آورد می باال که را ایشھ چشم. اھ گل روی نشیند می و پایین

 . ندز می لنشیند یلبخند.
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 .نجا لیلی مسال- 

 

 .کند می رهشاا گلھا به وبرابا 

 

 د؟میا خوشم یغافلگیر از من نیدو می- 

 

 می نیز و دشو می زبا یبد ایصد با در که مبر می جلو را ستھایمد 
 لب با دارد الییط یاھمو. عناستر یاھ ستد نمیا یشزوبا یک. خلدا یدآ

 کم. یکربا و ستا بلند. خشنددر می دمرز مثل ایشھ چشم. ریناا یاھ
 .شایسته: دگیر می شکل نمذھ در سمیا کم

 

 و دارم برمی او از را مھنگا سختی به که لوند و ستا ابجذ رنقدآ 
 رناا کسی. ستا یباییز لھها ینا محو زبا انیدھ با داھفر. داھفر به دوزم می

 با ندابتو شایسته شاید. یدآ می دردم کمی. ددھ می رفشا ستشد نمیا را لمد
 آن بین مرتب من هنگا و. ندا هخیر مھ به دو رھ. کند دوجا مھ رحضو یک

 .شکند می را لسمط شبلند و زکنا ایصد با عنار. چرخد می دو

 

 .سرخرمن لولو ام هشد. ام رهکا یچھ ینجاا یگهد من داھفر الوا- 

 

 .کند می رهشاا من به 

 

 .زهجاا ونبد. تو دمیا خانم ینا- 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 .کند می رهشاا شایسته به 

 

 .کیه رھ کی رھ. زهجاا بی زمبا. دمیا خانم ینا- 

 

 کند می محلی بی. کند می حشتناکیو خما و ردخو می تکانی داھفر 
 .گوید می من به رو. شایسته به

 

 دی؟یساوا سرپا اچر. بشین- 

 

 . ندز می پس را عنار ستد شایسته 

 

 .بزنم فحر تاھبا باید- 

 
 . 

 
 . 
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 .کشد می جلو یمابر را صندلی داھفر 

 

 .نجا لیلی- 
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 . کند می رهشاا صندلی به وبرا با و 

 

 ارفر ینجاا از داھمیخو لمد. چرخد می دو آن بین مھنگا. ام همانددر 
 عنهط و کند می ازندورا امر تاھکر با شایسته. ومبد فقط دارم نجا تا و کنم
 .ندز می

 

 سلیقه با زن بنتخاا تو قلاحد دیبو دنامر گها قبال.دیکر فتر پس- 
 ؟کشه می چی. دیبو

 

 مالی که نزند تسر به نکشید ایوھ لیو. ناطسر: گویم می دل در 
 .نیست

 

 .کشد می داد و چرخد می رفشط به نناگھا داھفر 

 

 .گمشو و ببند نتودھ- 

 

 .کند می جیغ جیغ. دگیر می گر شایسته 

 

 ینا. دادی ترجیح من به نواو و ینا میشهھ. دیبو عوضی میشهھ تو- 
 ؟ا؟ھاھ داره چی

 

 .من فرط یدآ می هشد دراز ستد نماھ با 
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 .بھش توپد می. دگیر می ارقر جلویم داھفر 

 

 کله چه من نیدو می. کنم می قلم ستتود رهبخو بھش نگشتتا کنو- 
 .رتکا پی وبر پس. یمیسموا شپا خرآ تا بزنم که فحر یه. ام یخر

 

 کنیم می تماشا واج و جاھ عنار و من. ردخو می را شایسته نخو نخو 
 .کند می ارھ داھفر فرط به را شتیر حاال.

 

 تا گفتیی؟بر می شووبرآ گفتی؟میکنی رچکا عشقت با گفتی بھش- 
 سکه مسایهھ و در تو نتو؟زچیز مهھ یرز نیز می بعد و یبر می عقد هسرسفر

 ؟کثافتی رچقد گفتی؟کنی می لپو یه

 

 .مگیر می قلب تپش و دشو می رهپا لمد بند که کشد می جیغ نچنا 

 

 ایصد که پشتش پیچاند می را شایسته ستد و رود می جلو داھفر 
 می خمش و شسر روی اردگذ می را شیگرد ستد.  آورد میدر را دادش

 گوید می یچیز گوشش دم داھفر. گوید می اهبیر و بد فقط شایسته. جلو کند
 هشنید که یچیز از رنگاا.  هماند خم رمانجوھ شایسته. کند می ایشرھ بعد و

 متما با و کند می حمله داھفر فرط به یکدفعه بعد. باشد دهبر ماتش
 ترسم می شایسته حرکت ینا از نچنا. کوبد می تشرصو و سر به دشجوو

 .ندز می جیغ شایسته. ارمگذ می عقب قدمی که
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 نیز می تھمت حاال نرسید من به ستت؟دکنی مبدنا منو ایخو می- 
 .کثافت. من نه یگهد یکی لنباد فتیر که دیبو تو؟میکنه وربا حرفتو کی.

 
 . 

 
 . 

 
 132 

 

 و دگیر می ستشد دو رھ مچ از. کند می رشمھا سختی به داھفر 
 می محکم را شایسته فک. رود می بند نفسم. اریود به شکوبد می محکم

 .دغر می تشرصو یتو و دگیر

 

 یبیا یگهد ربا یه. یگهد ربا یه فقط. دمکر لتو که ستمتانخو حتما- 
 . آب رو میزر می تو پته. شی ترھشو ادربر حمامز ینجاا

 

 می اش هشد کلید مھ به ینھااندد نمیا از و آورد نمی کم شایسته 
 .گوید

 

 اخد فقط. کنی درازی ستد بھم ستیاخو می که میگم نبیژ به ممیر- 
 . شه دکبو مگلو یرز کنم می اخد

 

 زویبا از. ندا دهفتاا نفس نفس به دو رھ. کشد می عقب داھفر 
 .در فرط ددھ می لشھ و دگیر می شایسته
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 .کن گم تورگو حاال. نیست بعید یچیھ تواز- 

 

 به شکا. یستدا می اریود به گرفتن ستد با. ردخو می تلوتلو شایسته 
 .گوید می بغض با. نشیند می چشمانش

 

 باشی شتهدا ستدو من جز به رو یگهد کسی دم نمی زهجاا بھت- 
 تو مفھمید حاال. امخو می رو تو فقط من. داھفر شه نمی تو مثل یشکیھ.

 .لمدعزیز دمکر غلطدی؟بو چی امبر

 

 .او به کند می پشت و دشو می کمر به ستد. دبند می چشم داھفر 

 

 .ونبیر ازشبند عنار- 

 

 ایشھ چشم و کشد می جیغ شایسته که اردگذ می جلو قدمی عنار 
 .ونبیر ندز می حدقه از

 

 اخد به. میشم اجد نبیژ از پیشم دبرگر تو. اممیخو رو تو فقط من- 
 منو. ایمیخو منو زنوھ تو. کن مقایسه اون با و من صالا.... صالا. میشم اجد
 خهآ.دیکر می خرید نیاد نیاد نمدکر لمس ایبر که ام شایسته نموھ من. هنگا

 داره؟ چی ینا
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 بی  ِ نقص بی. ستا یباییز لھها من مقابل در او. گوید می سترا 
 .ستا مگر شلبخند و چشمانش. کند می مھنگا شانه سر از داھفر. نقص

 

 ...من یکرتا ینیاد تو ستا هپنجر یه مثل لیلی- 

 

 مومش آرام آرام و باشد دهکر شنرو را قلبم شمع ی فتیله کسی رنگاا 
 عقب عقب. دگیر می گر شایسته. دشو می مگر لمد.  پایین دبریز و دشو آب

 نگین با ینگشترا. دگیر می باال را اش حلقه نگشتا. رود می در سمت به
 .ندز می قبر دیمرز شتدر

 

 و دسر نبیژ حتی. ارهند ریکا ادھمر دنکر مخا من ایبر بینی می- 
 .داھفر نکن یتماذ. توئه لنباد زنوھ چشمم حمقا من لیو. یخی

 

 می گریه یاھ یاھ و اردگذ می تشرصو روی را ستانشد نناگھا و 
 قتیو. ددھ می لشھ در فرط به و دگیر می یشزوبا از و رود می داھفر. کند

 .گوید می کند می نشوبیر قتاا از

 

 .کن گم تورگو. دیبر سر موا حوصله- 

 
 . 

 
 . 
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 یدآ می در پشت از شایسته بلند گریه ایصد. دبند می محکم را در 
 به ددھ می تکیه و ندز می بغل به ستید. کند می شنرو ریسیگا داھفر.
 در فرط به ستهآھ یاھ مقد باوم؟بر ؟بمانم. کنم رچکا باید نمدا نمی. اریود

 .گوید می که نشیند می هستگیرد روی ستمد. روم می

 

 ی؟بر می دتخو با رو گال- 

 

 .گویم می گیج و چرخم می رفشط به 

 

 ؟اھ- 

 

 .کند می رهشاا بغلم یتو یاھ گل به وبرا با 

 

 .نمشواخو می منن لما گها- 

 

 . گرفتم تو ایبر. آره. آره- 

 

 شکل مسر در دییاز یاھ السو. ارمگذ می یلنشو روی را اھ گل 
 چیز مھنگا یا هپرید نگمر نمدا نمی. ارمند را نپرسیدنشا روی که گرفته

 .نشاند می صندلی روی و دگیر می مانتویم از که دارد خاصی
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 .بزنیم فحر بشین- 

 

 .گویم می اسحو بی 

 

 . مبر من- 

 

 . ونبیر ددھ می را رشسیگا دود و نمز می لبخند 

 

 .ینشنید منو یحرفھا قتیو تا نه- 

 

 .نشیند می یموبررو دشخو 

 

 . دمکر تعریف اتبر که یها شایسته نموھ ینا- 

 

 .کفشھایش کنو به دوزم می و مگیر می ازش را مھنگا 

 

 گیر لمد. دکر ضعو نگر شایسته شد هخوند محرمیت صیغه قتیو- 
 من و داد ثمورالا سھم رگقابزآ. لپو فقط گفت شایسته لیو دبو موسیقی

 رضر لشاو. نپزشکیاندد ازملو پخش و واردات رکا تو فتمر. رکا تو یختمر
 پتو ضعمو. مسیدر یددھسو به کم کم رکا ینا تو هخبر یه کمک با لیو دادم
 .شد
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 را دودش و دگیر می باال را شسر. ندز می پک محکم را رشسیگا 
 لمد در یبد حس اچر؟یسترجو ینا حالم اچر.  ونبیر ددھ می سرحوصله

 .ومبر و مشو بلند باید ؟گوید می شایسته از قتیو نشیند می

 
 . 

 
 . 
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 نستدو می شاید نمدو نمی. بزنم ستد بھش داد نمی زهجاا- 
 می تر تشنه من گرفت می فاصله اون چی رھ.  کنم ریکا رھ اشبر محاضر

 رنگاا زمبا لیو گفتم نمی نه گفت می چی رھ. بھش دمکر می محبت. مشد
 .دمکر می تحمل لیو مکشید می درد. دمنبو بسش

 

 می ما دو رھ به یھنگا. تو آورد می را شسر و کند می زبا را در عنار 
 .ازدندا

 

 ؟تو بفرستم. ؟کنم رچکا. همداو دتشاگر- 

 

 .کند می شخامو رییرسیگاز یتو را رسیگا و دشو می بلند داھفر 

 

 .بفرستش یگهد قیقهد ده- 
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 نفس. اریود به ددھ می تکیه را ایشھ شانه داھفر و رود می عنار 
 . ستا پایین شسر. کشد می دردیپر

 

 هیدد محل یاھ بچه از یکی با رو شایسته گفت مداو مستادو از یکی- 
. 

 

 .من ورنابا هنگا در دوزد می را غمگینش هنگا و دگیر می باال را شسر 

 

 همیر یگهد یکی با ندگیتز مهھ قتیو بفھمی و باشی دمر باید لیلی- 
 دمر ستد یکیرتا تو بینی می و سینما همیر. میشی حالی چه ور اون و ور ینا
 خیابونا تو بزنی پرسه باید صبح تا شب چند.چی یعنی هلغز می لباسش یرز
 . اچر بپرسی دتخو از یھ و بکشی رسیگا و

 

 یشابر من قلب و دارد درد یشاصد. ازمندا می پایین را مسر مشر از 
 . دشو می دهفشر

 

 و دننکر دینامر منااو و دمکر علم وطبسا اون. مببر شووبرآ نتونستم- 
 ...ونبیر ختنماندا

 

 سخت نفسم. ستا گرفته خیلی قتاا ایوھ. کنیم می تسکو دو رھ 
 . در فرط روم می نجا بی و کرخت و مشو می بلند. دشو می
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 ن؟جا لیلی- 

 

 روم می. روم می و ارمگذ می تنھایش. ومبر باید. نیست نماند قتو 
 از داھفر که ینا از.شایسته ام هشده؟شد مرگم چه نمدا نمی. کنم می فکر و

 پیامی. مشو می لگیرد.،بزند فحر تشینشآ عشق از و بگوید یگرد کسی
 .یدآ می یمابر

 

 .”دبرگر. نباشه نبینمو نگفته تا گفتم لیلی“ 

 

 اھ بچه زیبا به دوزم می چشم. رکپا سبز یاھ چمن روی نشینم می 
 رکپا یتو ستا یختهر نشادشا جیغ ایصد. الکلنگا ب،تا ه،سرسر روی

 حس و دمبو“ من“ من ام ندگیز متما در.غم بی رچقد. خوشحالند رچقد.
 حاال تا.” تو“ مبشو دارم ستدو و باال روم می نرمک منر دارم حاال کنم می

 می بلند. دمبرگر داھخو می. باشم او با داھخو می یکی حاال و دمبو تنھا
 نجاآ ینکها از. ندگیز بعیط خشو از مگیر دل. کنم می گز را اھ نخیابا و مشو
 که ی”من“ ینا با؟کنم رچکا“ تو“ ینا با حاال. دگیر می اش شوخی نباید که

 لمد روی پا. ومبر باید.اھنباید و باید ینا با؟کنم رچکا دبشو“ تو“ داھخو می
 . ارمبگذ تنھا را داھفر رهبادو و ارمبگذ دهکر گیر که

 
 . 

 
 . 
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 گرفته انشدھ یجلو بلندگویی و نشسته نتیوا پشت که دیمر ایصد 
 .نخیابا نمیا میپیچد

 

 نبیلز. دار بچه. دار خونه. ردنخو یسبز. آش یسبز. مهرقو یسبز- 
 . ربیا و داربر و

 

 به. انتھر شھر یاھ نشریا نمیا ندگیز نجریا به دگیر می ام هخند 
 .”...شو ریجا مھ تو. لیلی بگیر دیا: ”گویم می دمخو

 

 زگا روی ارمگذ می و کنم می آب پر را یکتر و شپزخانهآ روم می  .
 .یدآ می نماما ایصد.

 

 .دارم رتکا بشین بیا- 

 

 کجا از. درد از پر. کشم می عمیقی نفس. مگیر می زگا لبه به را ستمد 
 داھخو تنھا یتنھا یگرد هما چند که بگویم باید رچطو ؟کنم وعشر باید
 رتقو را بغضم. باشد شتهدا را تحملش کند اخد؟بگویم فتنمر از رچطو؟شد
 .مدھ می

 

 . نجا نماما ممداو- 
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 نمیا مھ با. مخرید سلبا یشابر و دمبر نخیابا به دمخو با زور به را او 
 او و دمکر حلقه یشزوبا دور را ستانمد. یمزد پرسه عصر لیو غشلو نخیابا

 مشا. زدم می لبخند و مشد می خفه بغض از. دکر هنگا من به تعجب با
 نمیا ینا یچیز دبو هفھمید. دمکر نمھما را نماما و فتیمر نایب رانستور

 و مدآ جا مهھ من یپا به پا. دبو دهکر تسکو میشهھ مثل لیو ستا غریب
 ستهاخو بابی. کند می تا امر دارد خبر ینا ربا. دکر ام یاھمرھ تسکو در
 دیاز شکا. ستا نماما و من لما فقط و فقط لحظه ینا لیو کند کمکی دبو

 می و کشم می لبم به لبخند.دنشو سختش دیاز من ونبد شکا.ردنخو غصه
 می یشوبررو. ستا منتظر شھنگا و نشسته کاناپه روی. ییاپذیر خلدا روم

 ستا هخیر مستقیم او و ازمندا می پایین را مھنگا. کنیم می تسکو. نشینم
 . من به

 

 ...بگو- 

 

 .کنم می وعشر و کنم می تر را لبم 

 

 . زد کیفمو ریموتو یه نخیابو رکنا پیش قتو چند- 

 

 . دشو می جمع سشاحو 

 

 .ولجد به گرفت مپھلو. مینز ردمخو. دمنکر ول کیفو من- 
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 .دشو می قیقد و کند می خما. دگیر می کاناپه از را اش تکیه نماما 

 

 گفت. دادم ننشو دمبر بشواجو. نوشت فیاسونوگر. کترد فتمر- 
 . مریضم

 

 ترکد می دارد لمد. سدر می لبم به دارد جانم. پایین دیزر می شکما 
 .گوید می یددتر با نماما. خیلی.  متنھا ستد خیلی.

 

 ؟مریضی چه؟مریضی- 

 
 . 

 
 . 
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 .متنھا ستد من و زدلر می ام شانه. زدلر می لمد. زدلر می یماصد 

 

 . نماما سخت ریبیما یه.... نیدو می... بخو- 

 

 . میزر می شکا من و ندز می پلک 

 

 ری؟بیما چه- 
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 .متاسفم. نماما دارم ناطسر.... یعنی.... من.... من- 

 

 هشد سنگ تکه یک مثل. دگیر نمی را شھنگا. ردخو نمی نتکا 
 .گویم می زانلر.

 

 . نماما- 

 

 درد پر یلبخند...ندز می لبخند کم کم. کند می پرپر لبش گوشه 
 . وریسرنابا از یلبخند.

 

 تمومش رو.ختیاندا راه که ای همسخر زیبا ینا. لیلی کن تمومش- 
 به نرفتن رطخا به یا نکنم اتعود تکتابا دننبو رطخا به ایمیخو. کن

 ؟مشھد نساکنفر

 

 ایمھ شکا. کنم تایید را حرفش که من نچشما به ندز می زل بعد 
 .مدھ می نتکا فرط دو به را مسر. یزندر می

 

 . نماما متاسفم- 

 

 .ندز می داد عصبانیت با 

 

 ی؟شنو نمی. کن تمومش گم می بھت- 
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 .برسد گوشش به بخو تا مبر می باال را یماصد مھ من 

 

 با. مفھمید که هھما دو یکدنز. دارم ناطسر من لیو. نماما متاسفم- 
 . دنکر تایید مھ اھکترد و فتیمر بابی

 

 می ستد. نشینم می مقابلش. جلو روم می پا و ستد رچھا روی 
 .نمز می لبخند. دارد برنمی ایمرھکا و من از چشم.  ایشھنوزا روی ارمگذ

 

 ؟ باشه. نشو حترانا. خوبه حالم. خوبم من نماما- 

 

 .کنم می ارصرا حرفھایم روی. ندز نمی پلک. ندز نمی فحر 

 

 . ممداو رکنا شاھبا من مامانم- 

 

 بلند جایش از...فتما می مینز روی پشت با که ددھ می من به لیھ نماما
 یشابر. کنم می لنباد را حرکاتش.چرخد می دشخو دور دور یک. دشو می
 روی ار،یود روی فتدا می شھنگا. اش سینه روی اردگذ می ستد. نمانگر

 حس. نداتو نمی لیو بکشد نفس کند می سعی. بابا عکس بقا روی ه،پنجر
 بلند جایم از. آورده بند را نفسش و هشد گلوله گلویش یتو یچیز کنم می
 نماما- . گویم می بغض با و کنم می ازشنو را پشتش ستد با. مشو می

 . دتخو تو نریز
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 می گلویش روی ستد. دبند می و کند می زبا یھما مثل را انشدھ 
 .کنم می لتماسشا. دیزر می شکما.  یتابر مبمیر. کشد

 

 .ونبیر بریز. بکش جیغ جانم نماما- 

 

 را شسر و کند می مھنگا چشم گوشه از. یدآ نمی باال نماما نفس 
 . ددھ می نتکا فقط

 

 .بکش داد. ونبیر بریز. روکا ینا نکن نماما جونم به دردت- 

 

 جلو به ددھ می بتا را بدنش. ونبیر یدآ می چشمش گوشه از شکا 
 قند حبه چند و میزر می انلیو یتو آب. دوم می شپزخانهآ سمت به. عقب و
 را انلیو. پیچد می خانه در نماما ضجه ایصد نناگھا که ازمندا می خلشدا

 پشت نماما.دیاز صبر. هبد صبر بھش یااخد. مدھ می رفشا نگشتانما نمیا
 نماما. لاھ خلدا روم می و ارمگذ می کانتر روی را انلیو. کشد می جیغ مھ

 ضجه دشجوو عمق از و گرفته لباسش یقه به ستد و چرخد می دشخو دور
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 با بیند می که امر.من عزیز نماما. فتما می گریه به. زدلر می نمدرو. ندز می
 .گوید می گریه و سلتماا

 

 ...لیلی غهدرو بگو- 

 

 رهبادو. مدھ می نتکا فرط دو به را مسر و نشینم می مینز روی 
 .کشد می جیغ و دگیر می باال به رو را شسر

 

 .ااااخد- 

 

 اردگذ می تشرصو رکنا را ایشھ ستد نماما. ندزلر می ایمھ شانه 
 . ندز می زار و

 

 ؟لیلی کنی می یتماذ داری بگو- 

 

 .ندز می داد 

 

 .اااااخد- 

 

 و باال مپر می. مشو می بلند. جلو روم می. فتدا می مینز روی نوزا با 
 زبا مھ از را ایمھ ستد ،خرآ ستد. مدھ می نتکا را ایمھپا و ستد. پایین

 .گویم می و کنم می
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 نمز می فحر. مشنو می. رم می راه. مپر می من. نماما ببین. ببین- 
 .خوبه حالم پس.

 

 .پایین و باال. مپر می پا دو روی و مشو می بلند 

 

 مبشنو. ببینم. مبر راه تونم می. مبپر تونم می ببین. کن هنگا منو نماما- 
 . نجا نماما نشو حترانا.  خوبه حالم پس.

 

 شاھ ستد. کوبد می ایشھ ران روی ستد دو با. ددھ نمی شگو 
 . خیسم یاھ گونه روی ارمگذ می و مگیر می را

 

 . خیسم هنگا در دوزد می را اش نیرابا یاھ چشم 

 

 کنی تا بد ماھبا ایخو می مھ تواری؟بذ متنھا ایخو می مھ تو- 
 ؟لیلی

 
 . 

 
 . 
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 ...اااااخد آی: دگیر می نسماآ به روی را شسر 
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 . مدھ می رفشا را ایشھ ستد 

 

 .خوبه حالم. منو بببین. ممداو رکنا شاھبا من ببین نماما- 

 

 .کند می ارتکر مھ پشت. دشنو نمی رنگاا نماما 

 

 ؟کنی ارغددا دارم عمر تا منو ایخو میآره؟ یبر ایخو می- 

 

 می را ایمھ شانه و کشد می ونبیر ایمھ ستد نمیا از را ستھایشد 
 .دگیر

 

 .نماما عزیز. لیلی؟منداده؟ ارو زهجاا ینا بھت کی- 

 

 شل ستھایشد. فتندا می زهلر به ایشھ شانه و فتدا می پایین شسر 
 شانه دور را ستانمد. کند می قھ قھ. رشکنا شوند می انیزآو و شوند می

 گوشش بیخ آرام و ارمگذ می ایمھ شانه روی را شسر و کنم می حلقه ایشھ
 .گویم می

 

 میشی آروم نوقتاو. من مثل کن قبولش. شبا آروم. نماما شبا آروم- 
 روز یه گها. کنم می تعجب نکشم درد روز یه گها.  کنی می دتعا بھش.
 رتا میشم بلند که روز رھ کنم می دتعا. کنم می تعجب باشه بخو مشتھاا
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 مثل فقط. نماما دکر دتعا میشه دردم به. کنم جمع بالش روی از اموھمو
 . کنی ضمشھ اول باید من

 

 .دگیر می تشد نماما گریه ایصد 

 

 .نمدو می من. هشد هشتباا. کترد برمت می- 

 

 .کنم می ازشنو را پشتش 

 

 . ایبخو تو چی رھ. بگی تو رجاھ. کترد میریم- 

 

 حاال تا و کند می قفل را در. تاقشا رود می و دشو می بلند جایش از 
 می بسته در پشت از را ایشھ ضجه و ناله ایصد ستا صبح یماد دم که

 یکشید تمشکال از را دتخو بخو؟فاو بی یبابا کجایی. مشنو
 بی و نماما و من دوش روی شتیاگذ را چیز مه؟ھستا بخو جایتر؟کنا

 ؟فتیر لخیا

 

 بابا بگو من به تو یااخد صالی؟اشنو می را مامانم گریه ایصد یااخد 
 گریه؟نیاخو می درد با مھ تو نوشتم درد با من؟کند می گریه یمابر کخا یرز
 ؟چی را من یاھ شک؟انیاخو می را درمما یاھ

 

 .دادخر خرینآ. لیلی- 
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 .مسر روی کشم می را پتو و تختم یتو مخز می. مبند می را بالگمو 

 
*.  . 

 
 . 

 
 . 
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 ندا نشسته وهگر پشت یگرد دیمر و نماما. نیستیم بیشتر نفر پنج 
 کوچک. فتهر آب رنگاا. نیست میشهھ نماما لیو نشسته صندلی یتو نماما.

 را تمایشاآز رهبادو و دبر کترد به کترد دشخو با امر. مشت یک هشد. هشد
 هخیر ، یموبررو نشیند می اھ قیقهد. دبو که دبو نماھ نتیجه لیو گرفت سراز

 دارد راه خیلی بیاید رکنا تا. گریه یرز ندز می نناگھا بعد و من به دشو می
 . دمخو مثل ستدر.

 

 جو یاھمو با ساله هپنجا تقریبا ری،فسووپر یشر با دیمر 
 می ادفرا تک تک به یھنگا. فرید عمو رکنا ،نشسته وهگر.یباال.،گندمی

 . ازدندا
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 جلسه امخو می. هوھگر جلسه فتمینھ ینما. ام اشمیھ کترد من- 
 . کنیم وعشر نجدیدمو عضو با رو وزمرا

 

 . کند می هنگا من به 

 

 . کن معرفی ما ایبر تودخو لیلی بخو- 

 

 یکی. هتکید و الغر. رنجور یاھ آدم به. کنم می هنگا مهھ به دور یک 
 .یمدار کمشتر درد یک مهھ. متحرکند دهمر باقی و ننداخند ننفرشا دو

 

 . دارم ناطسر مفھمید که هھما دو. مموحد لیلی من.... من- 

 

 .پرسد می کترد. ندز می لبخند مھربانی با فرید عمو 

 

 ؟لیلی ینجاییا اچر- 

 

 ستا مطمئن شھنگا. فرید عمو به کنم می هنگا. مگیر می شوبهآ دل 

. 

 

 .مبیا ستاخو فرید عمو نچو. بخو. بخو- 

 

 ی؟مداو ستاخو فرید عمو نچو- 
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 کف یاھ ئیکزامو به دوزم می چشم. کنم می فکر. مشو می ددمر 
 ؟ینجایما اچر.

 

 ینا با بتونم تا مبگیر دیا یچیز تا ممداو شاید. نه شاید. آره شاید- 
 می رچکا مریضی ینا با بقیه ببینم مدیماو نماما و من. کنم مقابله ریبیما
 .کنن

 

 خندزپو ،نشسته یلچرو روی و ستا انستخوا و پوست که دیمر 
 . ماند می سکلتا مثل. ندز می اداریصد

 

 ؟بتونی تو که هبر در ستشد از تونسته کیگ؟مر با. ؟چی با؟مقابله- 

 

 .کنند می مھنگا منتظر مهھ. کند می مھنگا منتظر کترد 

 

 جانش هنکشید ثانیه چند به یبگیر را ماغشد. دارد اسیط سر دمر 
 .ددھ می مهادا دشخو. یدآ نمیدر کس یچھ از اصد. رود میدر

 
 . 

 
 . 
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 بدتر روز به روز دارم هھما فتھ. ام کشیدخو فکر تو فقط که من- 
 با ربا یه. دارو با ربا یه. کشتم ربا ارزھ رو دمخو نمذھ تو. مشد خسته. میشم

 یا هگیر می تعلق ام بچه و زن به بیمه نمدو نمی فقط. ریجو یه ربا رھ. تیغ
 .نه

 

 .کند می خلهامد کترد 

 

 میشه لیو ختاندا تعویق به رو گمر نشه شاید. توئه با حق محمد- 
 . دکر ندگیز بھتر میدا با

 

 یاھپا روی یمیدانا. ستا دسر فضا. رود می مھ در محمد هچھر 
 از را درد کسی داھخو نمی نلماد. یمدزد می مھ از هنگا مهھ. نشسته مهھ

 .گوید می دیسر به محمد. ندابخو نچشمانما

 

 فقط. پوچه مشھ نحرفاتو. میشگیھ همسخر یاھ فحر نموھ- 
 مھ رو ارمبذ چشممو شب ادخو می لمد فقط من.  یدد می لکیا میدا یددار

 . نشم اربید صبح یگهد و

 

 بی که ینما ارغددا مھ زنوھ. ازدندا می بابا دیا امر حرفش ینا 
 تنھا را ما یکدفعه. صیتیو یچھ بی. حرفی یچھ بی. فتر حافظیاخد
 .گویم می محمد به رو. فتر و شتاگذ
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 فرصت نتوا ادهخانو به باید شما. ستا انهاھخودخو خیلی ینا- 
 مریضی ینا لیو باشه سخت شاید. کنید نشوا دهماآ باید. بدید حافظیاخد

 .کنه می دهماآ ما فتنر ایبر ارو ادهخانو

 

 .دبر می باال را یشاصد دمر 

 

 ه؟بمیر جرز با داره ستدو کی. تهدسعا یه ابخو تو دنمر. نجو بچه- 

 

 می.مامانم فلیط. دگیر می درد قلبم. کند می گریه زارزار نماما 
 .گویم

 

 ن؟توا ادهخانو یا شما ایبر دتسعا- 

 

 .کند می ارصرا حرفش روی دمر 

 

 . گفتم که مینھ- 

 

 ستا الغر و دارد پخی بینی. یدآ می فحر به وهگر از یگرد دیمر 
 .ندا نریخته زنوھ شسر یاھمو لیو

 

 سالم یماآد و ما بین هگند قفر یه گم می هکشید نم ادسو ینا با من- 
 بی ما ایبر یناا لیو پولن و فروقر و خونه و نشد تمندوثر پی نااو. داره دجوو
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 فصل یه یا هما یه روز، یه هشد. بمونیم هندز که ینیما پی فقط ما. هشد معنی
 . نمواعزیز پیش بمونیم بیشتر

 

 ندز می لبخند دمر. یمدھ می شگو او به مهھ. ستا ساکت وهگر 
 . ندراگذ می نظر از را ما تک تک.

 

 هندز نشوابر که ندارز می رنقداو ناموھ شتهدا گها کنیم فکر بیاید- 
 . بکنیم روینکاا بمونیم

 

 .ددھ می مهادا دمر. ددھ می نتکا سر کترد 

 
 . 

 
 . 
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 باید فقط. بزنیم گولش که نیست کسی ینجاا یگهد لھیا بین و بینی- 
 هبرند شمشیر میشه تا رهخو می پتک رنقداو دفوال یه. بمونیم هندز تا کنیم اراده

 گرفتیم که ستامونود هشد که مھ ربا یه ابر. شتهاگذ ما تو تورقد ینا نداوخد.
 . نمودخو یاھنوزا به بزنیم و پایین یمربیا نسموآ فرط
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 مشنو نمی را یشاصد. گوید می لب یرز یچیز مو سربی با نیز 
 محکم ،گل حرط با را کیفش. ستا نجا و لحا بی. دهنکر سر یسررو.

 .گوید می فرید عمو. ندز می چنگ

 

 .شنویم نمی ما. هرزھ بلندتر- 

 

 . ندا یخ تکه دو چشمانش. دگیر می باال را شسر هرزھ 

 

 .میریم می یمدار ما- 

 

 می نلماد روی دسر ِق شال مثل اشصد. دبر می باالتر را اشصد 
 . دارد یبد درد. نشیند

 

 هگنا رنقداو حتما. بریم می نجر یمدار ما ی مهھ. میریم می یمدار ما- 
 دهمر. انمونهھگنا وانتا مریضی ینا. کنه می نتموزامجا داره اخد که یمدکر
 . هببر رو ندگیز ینا رشو

 

 او با حق شاید گویم می دمخو با لحظه یک. دگیر می زملر حرفش ار 
 دارد اخد که دیکر یھگنا چه تو لیلی“ پرسم می دمخو از بعد. باشد
 ریبیما به او اچر؟کند نمی هنگا رینطوا بابی اچر پس“. ؟کند می تتزامجا
 دارد قفر مھ با رچقد نیاد به اھ آدم هنگا فھمم می بعد؟”سالتر“ گوید می

. 
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 .پرسد می کترد 

 

 ؟کنی می فکر رینجوا اچر- 

 

 .سدر می نظر به رنجور. دشو می ساکت هرزھ 

 

 .منتظریم ما هرزھ- 

 

 .ام خسته خیلی من. ارمند بیاجو من- 

 

 ده؟کر ات خسته چی- 

 

 منو رایکا دمیا. داره اسسوو مخترد. مشد خسته مخترد ستد از - 
 کالفه یگهد وزیرد. نهز می غر مشھ محمو هبر می منو قتیو لیو کنه می
 در پشت نماو. دبیا امخو نمی یگهد گفتم.  ونبیر ختمشاندا خونه از و مشد

 سنشنا نمک خترد یه. ناسپاسه خترد یه اون. فتر و دکر ادبید و داد کلی
 دشخو سهوا مشدفرستا و دمکر گشربز جیگر نخو با من د،مر که شبابا.

 مهھ تا صالا. نهز می غر جونم به فقط مشد گیر مینز که حاال. بشه کسی
 بزنن رمبا به ستید و بکنن بھم کمکی ینکها ستر از دارم ناطسر من نفھمید

 .شتناگذ متنھا و دنکر لمو
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 ما که نددا نمی رچطو. یدآ می درد به لمد. کنم می هنگا مامانم به 
 .گویم می بشاجو در و مدھ می رتقو را انمدھ آب. یمدار را فرصتھا خرینآ

 
 . 

 
 . 

 
 142 

 

 مامانم که انیمطسر خترد یه منم. یمارند فرصت دیاز شما و من- 
 . نشسته ینجاا

 

 من- . کنم می رهشاا ،ستا شکا خیس تشرصو که نماما به ستد با
 تونمدخو. یدارند رو کسی نخترتود جز مھ شما و ارمند رو کسی مامانم جز
 که روزی از من. ندگیتونهز تو نعشقتو گترینربز نخترتود نیددو می بخو

 عاشقتم نماما میگم. دارم ستشدو میگم بھش روز رھ ارم،ند قتیو مفھمید
 نواو فقط شما که ینها مھم. بزنه غر خستگی از نخترتود داره ادییرا چه.

 قھر با شما گها نچو. یددار ستشدو بگید بھش و شببخشید پس. یددار
 نمی شودخو قتو یچھ یگهد. میشه رزھ اشبر نیاد کنید کتر خترتونود

 . باشه نیتودرما لطف خرینآ ینا شاید. یددار ستشدو بگید بھش... بخشه

 

 نیاجو زن به فرید عمو. ددھ نمی بیاجو. کند می مھنگا فقط هرزھ 
 .گوید می دجو می مسآدا که
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 . ؟گذشت رچطو ات فتهھ. بگو تو سیما- 

 

 شیک دمر به کند می هنگا و ددگر برمی. خشددر می زن یاھ چشم 
 مهھ. فتدا می هخند به سیما که ندز می چشمکی دمر. شسر پشت شپو

 . ندز می جمو نمیانشا که یمھر از نیمز می لبخند

 

 دهستفاا نلحظاتمو از. اپرماجر فتهھ یه. کیش فتیمر ادبھز و من- 
 .ساختیم هرطخا کلی. گذشت شخو نبھمو خیلی. یمدکر

 

 من در حسی. دگیر می نگر قلبم در داھفر دیا لیو ا،چر نمدا نمی 
 به فقط مشو می تنھا قتیو. تنھایی و غم ،لتنگید جنس از حسی. دارد دجوو

 را لحظاتم و ام دهکر حبس خانه در را دمخو من اروزھ ینا و. کنم می فکر او
 . ننمادبو مھ با ایبر ندز می پر لمد. کنم می یسپر تنھایی با

 

 جلو کترد...یموبر که شویم.می بلند نماما با دشو می متما که جلسه 
 .گوید می و یدآ می

 

 .نبمو تو لیلی- 

 

 ویبررو را اش صندلی نناز لبخند کترد. مانیم می ما و ندرو می مهھ 
 . اردگذ می ما
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 .لیلی مطلب صلا سر ممیر- 

 

 دوزد می چشم مستقیم و دشو می خم جلو به. مدھ می نتکا را مسر 
 .دارد مھمی فحر کنم می حس. چشمانم در

 

 .بشی وهگر میدا سفیر امخو می- 

 

 نماما فرط به. دشو می شتدر ایمھ چشم ام هشنید که حرفی از 
 سر نمینااط نشانه به فرید عمو. کند می هنگا گیج مھ او. چرخانم می سر
 .گوید می کترد. ددھ می نتکا

 

 به یبر یماخو می. سیر می نظر به رصبو و ستیھ میآرو خترد- 
 نبیا ما وهگر به تا کنی تعود رو انیطسر رایبیما و یگهد یاھ نستاربیما

 . بشه گترربز و رگبز وهگر ینا تا کنی کمک ما به یماخو می.

 
 . 

 
 . 
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 .گوید می و اردگذ می کترد صندلی پشت روی ستد فرید عمو 
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 نشوربیا. ارهبذ تاثیر نشورو تونه می بھتر نشودخو جنس از ربیما یه- 
 .داری روکا ینا پتانسیل که دادی ننشو وزمرا تو. لیلی ینجاا

 

 .گویم می یددتر با 

 

 .ارمند ای فاصله نپایا نقطه با من لیم؟وبد میدا نبھشو من- 

 

 اردند را اھ فحر ینا نشنید دل. نشیند می یمزوبا روی نماما ستد 
 .ستندھ مگر ستانشد. دگیر می را ستمد کترد.

 

 ؟کنی می فکر خرآ به فقط اچره؟شد مھم اتبر رینقدا نقطه اون اچر- 

 

 نمی دکر نپنھا دبشو گرا مھ را قعیت؟واگویم می دروغ مگر 
 . دکر رشنکاا.انتو

 

 .قعیتهوا یه ینا لیو- 

 

 که یراھ از لیو باشی شتهدا ستدورد به یھنگا باید که ینها قعیتوا- 
 .کنی ندگیز تا بکنی تالشتو متما و یببر تلذ یمیر داری

 

 .گوید می نماما 
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 .کنه روینکاا لیلی امخو نمی من لیو- 

 

 بینی و اھ چشم. دهکر خما نماما. چرخد می رفشط به ما مهھ سر 
 .ندا دهکر پف اش

 

 تو نماو. هبر نستاربیما اون به نستاربیما ینا از لیلی امخو نمی من- 
 .ذارم نمی من. یطاشر ینا

 

 یراھ ماھخو می. کند مسیرا و دببند پایم به نجیرز نماما ماھخو نمی 
 بایستم میریلا مقابل در نستماتو گرا. ومبر را یدآ می ستدر دمخو نظر به که
 .مدھ می ابجو سریع.  نماتو می مھ او به ،بگویم نه و

 

 .نه- 

 

 . نمز می زل کترد نچشما در. کشد می مھ در وبرا نماما 

 

 .تونم می من لیو سخته ستهدر- 

 

 .کنم می هنگا فرید عمو به 

 

 . کنم می روکا ینا. تونم می من- 

 

 . گوید می ورغر با کترد. یدد نھاآ هنگا در دشو می را لبخند 
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 ؟چی تو- 

 

 .گویم می یبلند ایصد با 

 
 . 

 
 . 

 
 144 

 

 . تونم می. تونم می من- 

 

 از بخو حسی. جوشد می قلبم ته یچیز ییمآ می ونبیر که قتاا از 
 ندرگذ نمی چپو ایمروزھ خرینآ ینکها از. کنم ریکا نماتو می ینکها
 یستما می. دارم داھفر از ستما سه. کشم می ونبیر کیفم از را.گوشی.
 .پرسد می نماما. دیزر می لمد یتو خاصی یگرما.

 

 ؟شد چی- 

 

 ابجو بی را ایشھ ستما متما. دارم برنمی داھفر سما از چشم 
 . ام شتهاگذ
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 دمخو با نمدو نمی یگهد.کنم رچکا شاھبا نمدو نمی یگهد. دهاھفر- 
 .کنم رچکا

 

 .گوید می تعجب با نماما 

 

 د؟اھفر- 

 

 دنکر تعریف به کنم می وعشر و ازمندا می کیفم خلدا را گوشی 
 از. او ایبر ام لتنگید حسی از. میدد را داھفر که روزی نماھ از. اماجر

 در که قلبی از. دشو می تر نگرپر و نگرپر دارد کم کم که شتنیدا ستدو
 از را نشد عاشق و ندگیز که ریبیما از. دگیر می تشآ نامش و دیا با ام سینه

 .کند می یغدر من

 

 تپه از که اییدھمر و زن به یما زده زل و یما دهیستاا اھ تکلو پایین  .
 منر یاھ شن روی کنند می تپر را نشادخو باال آن از و ندرو می باال شنی

 .کویر نمیا یختهر نشاا دیشا و جیغ ایصد. روان و

 

 .گوید می جیب در ستد میریلا 

 

 ...اھ شخو لکیا- 
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 حتما دبو سالم مھ من تن گرا. کنم می هنگا اھ شخو لکیا به بخو 
 کویر تن روی یختمر می را شوقم و رشو و مشد می ضافها اھ آن جمع به
 رھ. دمکر می یکی کویر با را دمخو و دمکر می شموافر را سخت ندگیز.

 شن روی که کسانی فرط فتیما می راه. یما گرفته نستماد بیآ یبطر امکد
 هنگا و ندا دهیستاا یبلند یباال اییھ زن و دمر. نندرا می ماشین روان یاھ

 رھ. رود می پایین و باال رگبز و کوچک یاھ تپه از که ماشینی به کنند می
 دشو می بلند ن شا ستد و تسو ایصد کند می پایین و باال ماشین که ربا
 او به دشو می متوقف که ماشین. کند می لنباد را ماشین دیاز قتد با میریلا.

 .گویم می

 

 .کن نمتحاا مھ تو- 

 

 .نمز می لبخند. چرخاند می من فرط به را شسر تعجب با 

 

 .کن متحانشا.نه که اچر- 

 

 ستمد. دشو می هکشید نگر زرد بلند شاسی ماشین تا شھنگا رهبادو 
 .مدھ می لشھ جلو فرط به آرام و ارمگذ می یشزوبا روی را

 
 . 

 
 . 
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 رمنخو نتکو و یسموا ینجاا دم می لقو. شنبا من قبامر رینقدا. وبر- 
 .نمز می ستد اتبر پایین میفته و باال هپر می ماشینت که ربا رھ.

 

 چشمانش از نماتو می را قشتیاا. کوبم می مھ به را ستانمد ربادو و 
 کویر ایبر جانی من گرنهو توست سفر ،سفر ینا.  وبر. میریلا وبر. نمابخو

 می شل و ندراخا می را لبش پشت.  کن شتیآ دتخو با.و وبر. ارمند نمدآ
 .گوید

 

 .لخیا بی. کن لشو- 

 

 باال را مسر و پایم روی ارمگذ می را آب یبطر. شن روی نشینم می 
 .مگیر می

 

 . تخت خیالت وبر. رمخو نمی جم و شینم می جا مینھ. ببین- 

 

 را اش سبابه نگشتا. من به یھنگا و ازدندا می ماشین به یھنگا 
 .ددھ می نتکا

 

 ...ینمیر جایی- 

 

 .مدھ می نتکا پایین فرط به را مسر گیربز لبخند با 
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 .ددھ می مهادا 

 

 .مینجاییھ ممداو- 

 

 .جلو به دوزم می چشم 

 

 .ممینجاھ من. هنشد ارسو کسی تا وبر- 

 

 مشت را ستمد. ددگر برمی من فرط به ریکبا مقد چند رھ و رود می 
 دشو می ماشین ارسو. مدھ می نتکا“ تونی می تو“ نشانه به اوھ در و کنم می

 راه اھ شن روی ماشین. یستما می. ارمگذ می گوشم یتو را یفرزندھ من و
 من و رود می باال شنی شیبیاسر از ماشین. کنم می پلی را نگآھ و فتدا می

 . پیچد می گوشم نمیا دف ایصد. کنم می زبا رفمط دو در را ایمھ ستد

 

 می دمخو دور من و دبر می باال کوچک تپه یک از را ماشین میریلا 
 .چرخم

 

 .کخا عالم از نیم ملکوتم غبا غمر- 

 

 .چرخم می و مبر می باال را ستھایمد من و پایین دپر می ماشین 
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 .بدنم از ندا ساخته قفسی روزی سه دو- 

 

 دور فتهر باال یستھاد با من و پیچد می دشخو دور دور، دو ماشین 
 .چرخم می و چرخم می و چرخم می دمخو

 

 .سخنم شب مهھ و ینستا من فکر اروزھ- 

 

 چرخم می. کویر دل نمیا مشو می ارھ من و دگیر می سرعت ماشین 
 .چرخم می و

 

 .خویشتنم دل الحوا از غافل اچر که- 

 
 . 

 
 . 
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 باال رود می و دگیر می اوج من روح و رود می باال ای تپه از ماشین 
 میریلا شاید. مشو می سبک من و دشو می ختهانو دف. باالتر و باال. باالتر و
 لب یرز و چرخم می دمخو دور و کنم می زبا را ستھایمد. دشو می سبک مھ

 و دمیگیر اوج که بینم می را ماشین چرخش دور از. کنم می مزمهز را نگآھ
 .ددگر می و ددگر می
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 .امر ساخت سبب چه کز عجب سخت ام هماند- 

 

 بفتاآ .  ارھ. لیلی شو ارھ. پیچد می گوشم در بلند تسو ایصد
 می من و یستدا می ماشین. کند می منبسط امر روح گرمایش و خشددر می

 میریلا. ستا شخو حالم. رمنخو مینز تا کنم می حفظ را لمدتعا.  یستما
 کشد می باال سمت به امر کویر داغ ایوھ نمیا ینجاا یچیز. ونبیر یدآ می

 شیدرخو یقو رنو و مگیر می نسماآ به رو را مسر. مندونیر و رگبز ییونیر.
 یدآ می تسو و ستد ایصد. مگر مگر. مشو می مگر. تمرصو یتو پاشد می

 یکدنز. کوبد می آن به را ستشد کف میریلا و کند می بلند را ستشد دیمر.
 باال یلبخند به لبش گوشه. نندز می قبر ضایتر از ایشھ چشم. دشو می

 پر. دشخو صمخصو ستژ با دگیر می ارقر یموبررو. هچشید را تلذ. فتهر
 .نمز می ستد یشابر. من تعریف منتظر.  ستا منتظر. رتقد و ورغر از

 

 . دیبو عالی- 

 

 . خشددر می و ستا نمھربا خیلی شھنگا 

 

 .دیبو رمکنا ستاخو می لمد خیلی- 

 

 .نمز می لبخند. فھمید لحنش از را قتاصد دشو می حتیرا به 

 

 .کافیه امبر ینا. دبو بخش تلذ ماشین اون تو ،تو نیدد- 
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 به مهھ سر...پیچد می فضا یتو یمحو جیرینگ جیرینگ ایصد 
 ما سمت به تکلو یباال در ستد دور از که چرخد می اھشتر رقطا فرط

 کانهدکو شوقی با. یدآ می ندگیز ایصد رنگاا. مپر می پایین و باال. یندآ می
 .گویم می

 

 . شم ارسو شتر امخو می من یشد ارسو ماشین تو- 

 

 فرط به مهھ ،سندر می قتیو. ندز می لبخند و ددھ می نتکا یسر 
 از و ختهاندا مربع یاھ نقش با ای قالیچه نشا ناھکو روی. یمرو می اھشتر
 ندا دهکر صلو قرمز یاھ منگوله از یفیرد شیگرد گوشه به.نادھ گوشه یک

 محکم را انشھکو مدگیآبر.  مشو می اھشتر از یکی ارسو میریلا کمک با.
 بنا ای تجربه.  زدلر می نیجاھ از لمد ته. ستا معرکه حسم. چسبم می

 .گوید می میریلا.

 

 . بیاظمو و شینی می محکم- 

 

 .گویم می بلند ایصد با 

 

 .نکاپیتا چشم- 

 
 . 
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 سمت به فتدا می راه روانکا و دشو می یبعد شتر ارسو. دخند می 
 .نقامتماا محل اینسررواکا

 

 جمع تشآ دور انسررواکا رگبز طحیا نمیا مشا از بعد و هشد شب 
 می حس. ام ختهاندا ایمھ شانه روی مسافرتی یپتو. گرفته زملر. یما هشد
 در دارد نماراھ. تشآ به زده زل و نشسته رمکنا میریلا. ام هشد مریض کنم

 ری،میاھ نمایانگر چبلو دممر نمیا در که ندز می فحر ک رمانجی قصر ردمو
 ایصد که هنشد متما حرفش زنوھ. ستا گمر با رزهمبا و دیشا ،کوچندگی

 انجو جمع نمیا ای مھهھ. یدآ می انسررواکا بسته در پشت از سرنا و زسا
 می سرنا بلوچی محلی سلبا با دیپیرمر. یستیما می مهھ. پیچد می نما
 طحیا وارد کوبد می لشدھ روی حالیکه در لمیانسا دیمر پشتش و ازدنو

 هسیا شالی و ندا بسته سر به ریستاد که دمر شش نسرشا پشت. شوند می
 یگرد نفر شش و یستندا می ای گوشه هندازنو یادھمر. تو یندآ می کمر به
 وار هیردا ستهآھ یتمر با کنند می وعشر و نددھ می تشکیل را ای هیردا

 . نچرخید

 

 بزنیم ستد یتمر با و بایستیم نشادور داھخو می ما از ننمایماراھ 
 که نشادخو دور. تندتر و تند. دشو می تند کم کم نسنگینشا و آرام قصر.
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 بشکن و چرخند می نشادخو دور.  دشو می دگر نلباشا مندا چرخند می
 اوج به را ما هیردا نشد زبا و جمع و زدن بشکن و یھ یھ ایصد. نندز می
 ...یھ. یھ. هساندر دیشا

 

 قصر جمع نسمااحو ماا. نیمز می ستد و چرخیم می نشادور ما 
 وھ“ مهھ. سطو دبر می و کشد می را میریلا ستد نھاآ از یکی. نھاستآ
 اهمرھ نھاآ با را دشخو مکثی از بعد میریلا...نمز می ستد من. کشند می“

 وارد دانمر یکی یکی.  ددگر برمی زبا و هیردا سطو رود می نھاآ با. کند می
 هشد یکی دیشا در مھ با مهھ. نیمز می ستد ن،ناز ،ما. شوند می قصر
 می مھ با مهھ. ندگیز یتمر از رسرشا. هشد خوشی از رسرشا نقلبما. یما

 لدھ و سرنا. اھ زن ستد ایصد. ادھمر بشکن ایصد.” یھ یھ“ گوییم
 ستا ریجو یک لمد من و. دخند می اھ زن.  کنند می پایکوبی ادھمر.
 شکا دیبیخو دشو می باعث حسی. ونبیر دبپر ام سینه از داھخو می رنگاا.

 ادھمر با میریلا.  تر عقب و عقب. روم می عقب قدمی. بیاید چشمانم به
 ...ندز می بشکن و جلو رود می مگا یک و چرخد می دشخو دور

 

 اھ زن و ادھمر ایصد. روم می باال یکربا و گلیھکا یاھ پله از 
 .دیتحاا چه. یھ یھ. دشو می یکی

 

 کشم می را رمنجور تن. اریود به ستید با. پله به پله. روم می باالتر 
 . باال
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 ورمد یاھ گنبد نمیا چرخانم می را مھنگا. انسررواکا مبا به سمر می 
 بشکن. اھ زن لھلهھ ایصد. یدآ می زنوھ سرنا و زسا ایصد. گلیھکا و

 . ادھمر

 

 نسماآ به دوزم می چشم. کشم می دراز اھگنبد از یکی روی روم می 
 گ له و دهکر رنو پر را ستشد“ او“ رنگاا. ام هندید یکجا رهستا مهھ ینا حاال تا.

 تمرصو و کوتاست خیلی نسماآ سقف کنم می حس. هپاشید نسماآ گ له به
 سحساا ،پایین یمھاآد دیشا نمیا. مشو می لتنگد یکھو. اخد به هچسبید
 لتنگد. داھفر لتنگد. بابا لتنگد. نماما لتنگد. کنم می لتنگید و تنھایی

 . بستم یشرو به را هپنجر که ییاو

 
 . 

 
 . 

 
 148 

 

 حس. ام سینه روی نشیند می و تر پایین و پایین یدآ می نسماآ رنگاا 
 ونبیر یجدید لیلی و دشو می زبا مھ از. دارد برمی کتر دارد حمرو کنم می
 . دیزر می چشمانم از شکا و کنم می بغض. یدآ می
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 کنم می حس پوستم روی را اخد نفس ،کویر یتو م،با روی ،باال ینا 
 گرا. دخند می بعد و تمرصو یتو کند می تفو که ستا ینا مثل. مگر نفسی.
 روی شتمدا و رمکا میز پشت دم،بو تاقما یتو میشهھ مثل دنبو مریضی ینا

 یاھ شلوغی از دور به. مینجاا حاال لیو. دمکر می رکا جدید ای مقاله
 حست حاال تا رچطو. بلند و هکوتا یاھ نساختما از دور به. انتھر
 میریلا. را داھفر. دادی ارقر مراھسر را بابی قتیو. ندزد را کیفم قتیدم؟ونکر

 گونه اخد دمکر قھر تاھبا حتی قتیو دمنکر حست رچطو.  فرید عمو. را
 دره؟ ته نیفتم تا دینکر ارھ را ستمد و دییستاا پشتم

 

 .گویم می لمد ته از و میزر می شکا 

 

 .بستم روت درو که ببخش. ببخش منو. متاسفم- 

 

 .مبر می باال را یماصد. ندزلر می ایمھ شانه و دشو می خیس تمرصو 

 

 شبا فقط. بگی تو چی رھ. ایبخو تو چی رھ بعد به ینا از صالا- 
 . پرسم نمی السو یگهد.  دیبو حاال تا که رجو مینھ.

 

 . انسررواکا نمیا هپیچید تسکو و دهفتاا زسا ایصد 

 

 به رهپرستا شب ینا در که ییاخد دجوو از کنم می گریه دارم من و 
 . ندز می لبخند من
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 یدآ می. ستا میریلا. نمداگر سربرمی. کنم می حس را کسی دجوو 
 می زل و کند می بدنش نستو را ایشھ ستد. نشیند می رمکنا فحر بی و
 اش هچھر. شکنیم نمی را تسکو نممااکد یچھ. نشینم می. اھ رهستا به ندز

 .گوید می و کند می هنگا من به. ستا ضیرا لیو خسته

 

 ای؟خو می آب- 

 

 را یبطر آب او و مبر می جلو را ستانمد. ددھ می ننشا را بشآ یبطر 
 . بینم می آب نمیا را هما آورم می که تمرصو یجلو.  کند می خالی میانش

 

 ری؟خو نمی اچر- 

 

 .مبر می جلویش را ستمد 

 

 .ستمد تو دهفتاا هما. ببین- 

 

 خل چه گیر“ مثال که کند می مھنگا ریجو. ندرو می باال ایشوھبرا 
 را ستمد.” آب روی ستا هما سنعکاا ینا اخد خنگ“ یا“. ام دهفتاا ضعیو

 عمیق میریلا و مخند می. قصدر می ستانمد ضحو نمیا هما و مدھ می نتکا
 کنم می فکر. کنم ییآرزو داھخو می لمد. ندز نمی پلک و کند می مھنگا
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 معنی بی آرزو ارمند ییدافر و کنم می ندگیز لحظه به لحظه که منی لیو.
 .کشم می سر یکجا را هما و آب و چسبانم می لبم به را ستمد. ستا

 
 . 

 
 . 

 
 149 

 

 خسته خیلی. ام خسته. گویم نمی یچیز لیو هشد بیشتر زملر 
 کشم می نمدگر بیخ تا را پتو. کشم می دراز. ارمند نبد در جانی. ضعیف.

 ایمھ پلک یال. گرفته را جا مهھ تسکو. ارمگذ می مھ روی چشم و باال
 کنم می زبا را چشمانم یال...نیستم ابخو و ستمھ ابخو. دشو می مگر

.  رود می رو مقد مبا روی و کشد می رسیگا کالفه که بینم می را میریلا.
 ویبررو پھلو به میریلا. کنم می زشبا کی نمدا نمی و مبند می پلک رهبادو

 می که پلک. کند می هنگا من به. دهکر تا شسر یرز ستید و هکشید دراز من
 .گوید می آرام نمز

 

 .پایین بریم اریبید گها م،عزیز ،لیلی- 

 

 ندا دهکر شنرو نمدرو ای رهکو رنگاا سیمر می انتھر به قتیو ھرظ  .
 لحا تا زدم ابخو به را دمخو راه متما. آورم نمی دمخو روی به لیو زممیسو.

 سترا را ایشرھکا و ندز می فحر آن و ینا با دارد مرتب. نفھمد را بماخر
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 که همدآ پیش شجدید مجتمع در مشکلی چه نمدا نمی. کند می یستر و
 بدنم گ ر از یچیز مھ دبا لیو ام هکشید پایین را هپنجر. عصبانیست خیلی

 دهپیا دارد می نگه که خانه رکنا. برسیم ترزود ماھخو می فقط. ازدندا نمی
 را ام کوله. کنم لکنتر را ضعفم نمابتو تا مگیر می سقف به را ستمد.  مشو می

 .گویم می و جلو به مشو می خم.  ازمندا می شمدو روی

 

 .گذشت شخو خیلی. یمداو سفر ینا به من رطخا به که ممنونم- 

 

 .گرفته بضر نفرما روی نگشتا با. جلوست به شھنگا 

 

 .سالمت به وبر- 

 

 .گوید می که ام دهنایستا فصا زنوھ 

 

 ...لیلی- 

 

 .بله- 

 

 .لبش گوشه یلبخند با کند می مھنگا 

 

 .نممنو. دبو عالی- 
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 می قتیو. مدھ می نتکا ستد یشابر و مگیر می فاصله ماشین از 
 روی ارمگذ می را مسر. آب یجو رکنا ختدر تنه به مگیر می ستد رود

 وارد. سانمر می نتمارپاآ به را دمخو نکشا نکشا. گرگرفته تنم متما. ستمد
 با و مدھ می تکیه ارشیود به را مسر. نشینم می کف ش مشو می که رسانسوآ

 به و مگیر می میله به ستد دشو می زبا که در. بلعم می را اوھ زبا نادھ
 روی را ام کوله حالیکه در هکوتا یاھ مقد با. مشو می بلند جایم از سختی

 .مدھ می رفشا نگز روی را ستمد. روم می خانه فرط به کشم می مینز

 

 .گوید می نیانگر با ام قیافه نیدد با. کند می زبا را در نماما 

 

 ؟لیلی- 

 

 .مسال- 

 
 . 

 
 . 
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 دگیر می را ستمد نیانگر با نماما. ستا نجا و لحا بی یماصد 
 .کند می تعجب.

 

 .زیسو می داری- 
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 .نمز می نفس نفس 

 

 .گرممه فقط. خوبم- 

 

 ارمگذ می مھ روی چشم. بکشم دراز کاناپه روی تا کند می کمکم 
 می نفس تنگ کم کم. اردگذ می ام پیشانی روی ستد و یدآ می و رود می.

 مشو می منتقل نستاربیما به من و دگیر می ستما نساورژا با نماما. مشو
 ماسک. آورم می کم نکشید نفس ایبر اوھ. زدسو می رهکو مثل دمجوو متما.
 ستد در را ستمد و نشسته رمکنا نماما. ندارگذ می انمدھ روی را نکسیژا

 یرآژ ایصد فھمم می که یچیز تنھا. مبند می چشم. دیزر می شکا و گرفته
 ارھنو. اھ سایه نمیا. رمگرفتا مااوھ نمیا. ستا نماما یاھ گریه و مبوالنسآ
 جیرینگ ایصد. پیچد می مھ در. دشو می کج بابا تصویر.  یکیرتا.

 یاھ چشم با داھفر تصویر. ندا هشد یطقا مھ در سرنا و اھشتر جیرینگ
 روم می. ادھمر بشکن با نماما قھ قھ ایصد. دشو می جمعو و کج غمگین

 داھفر.  دبگیر امر کسی کشم می دفریا و پایین فتما می رهیکبا و باالتر و باال
 وفر اھ شن نمیا نگزردر ماشین با میریلا. کند می گریه نماما و ندز می زسا
 جا مهھ. دشو می یکرتا جا مهھ. پایین فتما می یبلند از من و رود می

 .ساکت و یکرتا. تسکو
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 سطو از. ستا یکرتا جا مهھ کنم می زبا که را چشمھایم یال 
 دشو می شنرو جا مهھ کم کم. نتابید به کند می وعشر سفید رینو یکیرتا
 می آنقر بلند ایصد با و نشسته تختم پایین که ببینم را نماما نماتو می من و

 .کنم می یشاصد نجا بی. ارمند مقیر و ستا سنگین ایمھ پلک. نداخو

 

 .نماما- 

 

 گریه کند می وعشر. دود می سمتم به و اردگذ می میز روی را نشآقر 
 که ستا بخو چه. نشیند می م من یگلو در بغض.  بلند ایصد با دنکر
 دممر می گرا. ام شتهانگذ تنھایش که ستا بخو چه. بینمش می رهبادو

 .نبوسید کند می وعشر و دگیر می را ستم؟دچی

 

 تباال و قد نقربو. نماما نفس. نماما عمر. نماما نجو به دردت- 
 . دیکر زشبا که تچشا ایفد نماما. شنومش می رهبادو که اتصد نقربو.

 

 پوسته روی کشم می نباز. ستمد پوست روی دگیر می راه شکشا 
 . لبم همدورآ یاھ

 

 .نماما. خوبم- 

 

 . کند می گریه زار زار و مسر روی اردگذ می را شسر 
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 .ببینم نتودنبو که روزی نباشم- 

 

 تپر را سشاحو باید. ستشد روی ارمگذ می و کنم می بلند را ستمد 
 .کنم

 

 . آب- 

 

 .گوید می و کند می کپا تند تند را شکھایشا 

 
 . 

 
 . 
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 . باشه. باشه- 

 

 انمدھ در جرعه جرعه و اردگذ می مسر یرز ستد. آورد می بیآ انلیو 
 .پرسم می ارمگذ می که را مسر. دیزر می

 

 روزه؟ قتهو چه- 

 

 .دیگیر م ستانشد نمیا را ستمد رهبادو و نشیند می تختم رکنا 
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 .بیآ کم و عفونت رطخا به. بیھوشی نیمه تقریبا ھرظ از. شبه نه- 

 

 .گوید می دیشا با نماما. تو یدآ می میریلا و دشو می زبا در 

 

 . دکر زبا چشماشو- 

 

 نه مجتع میریلا ستا هشد. خما با. من به دوزد می چشم میریلا 
 میریلا. ونبیر رود می و دشو می بلند نماما. دبو ماھمرھ کویر در که دیمر
 یمرو سفید ملحفه به دوزم می را مھنگا. کند می مھنگا مستقیم نمچناھ
 .ارمند را نامھربانش هنگا اقتط.

 

 .گویم می آرام. یستدا می هپنجر پشت و رود می 

 

 .میریلا- 

 

 . نگو یچیھ- 

 

 .من- 

 

 .زده پشتش را ایشھ ستد. رفمط ددگر می بر عصبانیت با 

 

 تب که. نیست بخو حالت بگی که دینکر حسابم آدم رنقداو- 
 . داری

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 من. دبو همداو پیش مشکل رتکا ایبر. کویر یمداو من رطخا به- 
 .شی یتاذ بیشتر ستماخو نمی فقط

 

 . تمرصو روی دشو می خم. یستدا می مسر یباال یدآ می 

 

 باظمو رچطو دکر نشمزسر بابی قتیو. م؟شد یتماذ کی نیدو می- 
 بیآ کم و تب از من از ییاجد از بعد ساعت یه و دمنبو دهبو ماھبا که یخترد

 . لیلی بکشم خجالت یشد باعث. همیر شوھ از تقریبا

 

 می چشم. کند می کتر را قتاا حافظیاخد بی و یستدا می فصا 
 . کشم می عمیقی نفس و مبند

 

 .نشیند می رمکنا. تو یدآ می نماما 

 

 .گفتی می بھش باید. معزیز دیکر هشتباا- 

 

 .کنم می خما 

 
 . 

 
 . 
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 نمی رو کسی ترحم من. زهبسو حالم به لشد اون تا گفتم می بھش- 
 .امخو

 

 می ای بوسه و ددھ می رکنا را ام پیشانی روی یختهر ایمھمو نماما 
 .ندز

 

 و فتر در ینجاا و رشکا محل بین. ستا هسرکند غمر مثل ھرظ از- 
 هبند. دکر نششزسر حسابی و ینجاا مداو کامبیز. نرفته مھ خونه حتی. همدآ

 . دنکر زبا لب و پایین ختاندا سرشو اخد

 

 .گویم می باشد همدآ دمیا یچیز رنگاا یکدفعه 

 

 . نگفتید بھش یمربیما ردمو در یچیز که شما- 

 

 .جایش از دشو می بلند نماما 

 

 .بیآ کم و عفونت. گفتم رو گفت کترد که یچیز نموھ. نه- 

 

 و ابخو مهھ ینا نمیا. ارمگذ می بالش روی حترا لخیا با را مسر 
 . لتنگد خیلی.  منفر یک لتنگد اریبید
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 لمد لحا لیو هشد بھتر حالم. گذشته شدنم یبستر از روز دو 
 می بر اش بینی روی از را عینک نماما. ردخو می نگز ماھمرھ گوشی.نه

 می را تاپش لپ نماما. دشو می دهفشر قلبم کنم می هنگا که را گوشی. دارد
 نمیا از را گوشی. نشیند می رمکنا و یدآ می. یشرو اردگذ می را عینک. دبند

 ام گفته داھفر از یشابر. داھفر منا به کند می هنگا. ونبیر کشد می من مشت
 . باشد ای نگفته نماما و من بین ماھخو نمی.

 

 .بگی بھش باید- 

 

 . مگیر نمی گوشی صفحه روی سما از هنگا 

 

 ؟نبینمش یگهد ارهقر قتیو بگم باید اچر- 

 

 ...رمکنا اردگذ می را گوشی نماما د،شو می قطع که ستما 

 

 ؟چی یعنی نشزد نگز مهھ ینا نیدو می- 

 

 ؟چی یعنی دنبو لتنگد نیدا می تو نماما. ارمند یشابر بیاجو 

 

 ؟کنی می بد حقش در داری نیدو می- 

 

 ؟چی یعنی داھخو می نشد عاشق لمد نیدا می تو نماما 
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 ....ارند حق که نیدو می- 

 

 .گویم می ناله با و کشم می مسر روی را پتو و کشم می دراز 

 

 نشد عاشق حق. ارمند دنکر ندگیز حق من. نمدو می. نمدو می- 
 ام انیطسر ربیما یه نچو باشه شتهدا ستمدو کسی که ارمند ینوا حق. ارمند

. 

 

 . فتما می گریه به 

 
 . 

 
 . 
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 . خیلی. داره درد خیلی شتناند حق ینا نماما لیو- 

 

 ستا هشد مچاله که قلبم روی ارمگذ می ستد ،پتو یرز یکیرتا آن در 
 .داھفر:  کنم می مزمهز.

 

 شتندا ستدو رچجو ینا نمدا نمی. دشو می مچاله بیشتر قلبم و 
 دل بگیر آرام. بگیر آرام.کند می رو و یرز را قلبم سمشا آوردن حتی که ستا

 فقط ینجاا. نیست نمجنو و لیلی از یخبر ینجاا. زیبسو من یپا به باید. من
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 نماما. نمز می قھ. باشد شتهدا مجنونی اردند حق که ستا ربیما لیلی یک
 او نمدا می و ام شانه روی اردگذ می را شسر. کند می شمازنو پتو روی از
 . دیزر می شکا دارد مھ

 

 ابجو اھ مپیا به.کنم می سیدگیر بالگمو به و نشسته تاپم لپ پشت  .*
 نیانگر. ندز می نگز ریکبا ساعت چند رھ و ستا هنشگادا نماما. مدھ می
 اروزھ ینا. کنم می حس بخو خیلی را دارد نشدکر مخفی در سعی که
 زاده مماا رود می هنشگادا از روز رھ. کند می دیاز غریب عجیب یارھکا

 ستماخو قاآ از شفاتو“ گوید می و ندز می نگز من به. دیزر می شکا. صالح
 لسا ،کنی اپید شفا دمکر رنذ“: گفت یکدفعه مشا موقع مھ یشبد“. لیلی

 شد نرمازھ اغذ و دفتاا گریه به بعد.” کربال ببرمت دهپیا یپا ،بعینار یگهد
 هندز با را دمخو قبال من نددا نمی.نماما رهبیچا. فتدا نمی ستشد از تسبیح.

 ...ام دهکر معامله بابی نماند

 
 سناشنا رهشما. کنم می شھنگا. دشو می بلند ام گوشی نگز ایصد 

 .مدھ می ابجو یددتر با. ستا

 

 .بله- 

 

 ؟بابا کجایی تو- 
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 .آوردم نمی دیا به را صاحبش لیو شناستآ اصد 

 

 ؟شما- 

 

 . ینمروژ.شما میگه زهتا- 

 

 به امر قلب دشو می مرتبط داھفر به که یچیز رھ. دیزر می وفر قلبم 
 رو مقد قتاا خلدا و مشو می بلند صندلی پشت از رختیاا بی. آورد می درد
 .روم می

 

 ؟خوبی. مسال- 

 

 .دارم رتکا. هبد تونوا خونه آدرس. خوبم آره- 

 

 .گویم می دل دو 

 

 ؟خب بگو ریمینجوھ تورکا؟خونه- 

 

 ؟ببینم تونوا خونه ایخو نمی یا ببینی منو اریند ستدو- 

 

 .مگیر می رهلشود. ارمگذ می تمرصو روی ستد. یستما می 

 
 . 
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 ؟ینروژ هشد یچیزده؟فتاا تفاقیا- 

 

 .دخند می 

 

 ؟نه یا یمید سوآدر حاال. ببینمت امخو می.بابا نه- 

 

 داھفر به را آدرس گرا. مشو می ارقر بی. کند می قطع او و گویم می را آدرس
 داھفر از نکند. ارمگذ می زگا روی را یکتر. روم می شپزخانهآ به ؟چی دھبد

 صفحه مرتب و کاناپه روی نشینم می. نشیمن خلدا روم میدارد؟ یخبر
 من به ینروژ و باشد دهفتاا یبد قتفاا نکند. کنم می هنگا را گوشی هسیا

. مدھ می ابجو سریع. ندز می نگز هباالخر ساعت نیم از بعد؟نگفت
 .هجدھ حدوا بیا- 

 

 . بزنیم دوری بریم بیا. نیستم بیا باال من. پایین بیا تو- 

 

 .شتماگذ چایی- 

 

 .ممنتظر پایین بیا. بعد سهوا بمونه ازنو نمھمو خانم- 
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 ما خانه نمدآ لاھ ینروژ گرنهو دهفتاا تفاقیا مشو می مطمئن یگرد 
 کوبد می سینه یتو قلبم. پایین روم می و پوشم می سلبا اریقر بی با. نیست

 ندز می خشکم وبررو صحنه نیدد از ارمگذ می ونبیر نتمارپاآ از را پایم تا.

 داھفر با را من تا دبو نقشه اش مهھ پس. ندا نشسته داھفر ماشین خلدا مهھ.
 .دشو می دهپیا ینروژ.کنند وبررو

 

 .ضبط رایکا یودستوا بریم یماخو می. یگهد بیا وبد- 

 

 نفرما پشت که دیمر روی هماند ثابت من چشم و ندز می فحر او 
 قلبم. نشیند می چشمانم در شکا نم. نخیابا به ختهدو را شھنگا و نشسته

 باید و ستمھ و دمبو دمر ینا لتنگد رچقد فھمم می حاال. دگیر می تشآ
 رجورواجو یاھ حس از دشو می پر لمد. مشو اجد او از میشهھ ایبر
 .ستا تر نگرپر خیلی یخرآ و. تحسر و غم ،لتنگید ،خوشحالی:

 

 .هنگا منو- 

 

 روی یمیزآ عنهط لبخند. دشو می کج ینروژ فرط یکند به مسر 
 .نشیند می لبانش

 

 . شو ارسو یشد سیر گها- 
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 یاھ مگا با. زمسو نمی یچیز یچھ از یگرد. زمسو نمی حرفش از 
 عقب من و ینروژ و کافکا و نشسته جلو حسین. ماشین سمت روم می هکوتا

 نیمرخش به یرچشمیز یھگا و شیشه به ام هچسباند را ام گونه. یما نشسته
 رنگاا. دگیر نمی غشلو یاھ نخیابا از چشم و ستا مدرھ که کنم می هنگا

 چشم که ستا سالتر نخیابا فیکاتر مینھ اش ندگیز لمشغولید تنھا
 متما. نندز می فحر حسین و ینروژ یودستوا برسیم تا. دارد برنمی ازش

 کافکا و داھفر و من. نیست ممعلو تکلیفش که ستا لبومیآ ردمو در نحرفشا
 . ساکتیم

 

 پایین ازمندا می را مسر.آدم بچه مثل ستدر ،یودستوا سیمر می قتیو 
 لسرحا میشهھ مثل. کنم می لپرسیاحوا جانی با. تو روم می نفر لیناو و
 و یستدا می رشکنا داھفر. ستا

 
 . 

 
 . 
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 حاال تا یما هشد ماشین ارسو که موقعی از. ندز می فحر شاھبا 
 ستا سنگین نفسم. غمگین خیلی. غمگینم. دهنکر مھنگا مھ ریکبا حتی

 .گوید می وهگر به رو و ندز می ستد ربادو داھفر.
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 یدد می نشونم تونورکا بھترین و تو اون میریم. وزهمرا تمرین خرینآ- 
 ؟فھمیدید.

 

 .گوید می آورد می در را ایشھ بچو حالیکه در حسین 

 

 از مودخو دراد آب از سترا نلبومموآ ننشد تایید گها ضار مماا به- 
 از آدم که نرھ ینا.تو گ ه. میشم عمله ممیر. رکنا کشم می موسیقیه چی رھ

 . نستمود کف ازننمیند تفم تھش و ارهمیذ مایه جونش

 

 

 

 

 

 .کند می هنگا شوھگر ادفرا تک تک به. یستدا می قتاا در جلو داھفر

 

 می روینکاا یمدار نلمود سهوا ما که هنر نتودیا یچیز رھ از اول- 
 .کنیم

 

 .ندز می غر و ازدندا می ششدو روی را رشگیتا بند ینروژ 

 

 رپدرگو. کنم می ول روکا ینا نشه تایید گها. فقمامو حسین با منم- 
 .میشم نسورگا ممیر منم. نرھ و دل
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 لوچه و لب. ندز می جمو نمیانشا یمیدانا. نیشاابر زدسو می لمد 
 باکس قتاا در داھفر. کنند تمرین تا ینجایندا مھ زبا لیو ستا انیزآو مهھ
 .گوید می و تو رود می و کند می زبا را

 

 و کنه می شموافر رو تکنسر و دل و لپو ،تو ینا دیا می کس رھ- 
 .تو دبیا شد دهماآ قتو رھ و ونبیر بشینه گرنهو. دمیا

 

 گرفته مهھ از حسین لحا. شوند می قتاا وارد شسر پشت یکی یکی 
 هنگا. هکو شاید ،یخ تکه یک مثل. دسر. ستا میشهھ مثل کافکا. ستا تر

 کم از دگیر می لمد. اردگذ می گوشش روی را ندفوھ که دشخو به کنم می
 پشت جانی. ایشھ محبت دنکر یغدر از دگیر می لمد. ایشھ محلی

 .ندز می لبخند فتدا می من به که چشمش. نشیند می سیستمش

 

 محلش تو و نهز می نگز بھت داره روزه چند نیدو می. ازت رهلخود- 
 ؟ینجاا ات هکشید ای نقشه چه با ببین.  بھش هبد حقادی؟ند

 

 . فھمم می دمخو فقط را دردم. ازمندا می پایین را مسر 

 

 .چرخد می من فرط به کامال 
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 فیقر داھفر بگم امخو می. شمدا عین دماھفر م،راھخو یجا تو- 
 گوشه یه گها که یهدمر. شناسمش می ستد کف عین. سالمه چند و چندین

 . ذاره می مایه ستوا جونش ا   یبد ننشو بھش چشم

 

 فرط را تمرصو. کند می تما را جانی تصویر شکا از ای الیه 
 .ددھ می مهادا جانی. کشم می آه و چرخانم می مخالف

 
 . 

 
 . 
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 تھش تا“ یاعلی“ بگه قتیو. کنی وا بحسا روش تونی می که یهدمر- 
 ؟لیلی نیگا منو. ستھ تاھبا

 

 ناطسر بفھمد داھفر گرا یعنی. کنم می شھنگا. چکد می شکما 
 تحمل را دنبو من با نجر و درد نداتو می؟یستدا می رمکنا نهدامر زبا دارم
 می اش بافته یشر به ستد جانی.  ماھخو نمی من ندابتو او گرا حتی؟کند

 .کشد

 

 . نکن شک نشدبو دمر به و علی یا بگو اشهھبا لتد گها- 
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 با. نمز می یادر به دل. مگلو بیخ هچسبید. کند نمی لمو بغض 
 .کنم می کپا را ایمھ شکا ،مانتو ستینآسر

 

 .نیست شاھبا لمد من- 

 

 .کند می تنگ را ایشھ چشم. ردخو می جا جانی. دردآوری دروغ چه 

 

 منو دل بتونه که نیست دیمر اون داھفر نچو ادمند تماساشو ابجو- 
 . هببر

 

 می یماصد. زدلر می قلبم. جانی خماپر نچشما در دوزم می چشم 
 . مگیر می تشآ دارم. زدلر

 

 اش لبستهد من که داره چی خهآ بگو بھش. بگو بھش رویناا- 
 .شه من لخیا بی بگو. بکشه خط منو دور بگو بھش؟شم

 

 .پرسد می یددتر با بعد کمی.دشو می والنیط جانی هنگا و تسکو 

 

 ؟مطمئنی- 

 

 .مدھ می ابجو زود 
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 .مطمئنم- 

 

 می مچاله ایمھ مشت بین را قلبم رنگاا. نمز می چنگ محکم ایمھنوزاسر به
 لتنگید وه،ندا ر،نو. دارد معنایی چه عشق نددا نمی من ازهندا کس یچھ. کنم

 حاال- .  چرخد می قتاا فرط به و ردخو می تکانی جانی. ییاجد و
 .نبز بھش حرفتو دتخو مطمئنی رینقدا که

 

 نداخو می دارد که او به دوزم می چشم و نمداگر می ستهآھ ستهآھ را مسر
 ندفوھ یاھ گوشی روی را ایشھ ستد و بسته را ایشھ چشم.

 شگو روی دمبو ندفوھ نماھ شکا.  داھفر دمبو یتاصد من شکا...شتهاگذ
 دیکر می شمازنو نگشتانتاسر با و یمرو شتیاگذ می ستد تو و ایتھ
 مرھ من و دییستاا می من به یکدنز رینقدا تو و دمبو فونتومیکر شکا.

 روی ارتابد ای ستهد و دهکر هکوتا را ایشھمو. دمکر می حس را ایتھ نفس
 ستد شد می شکا. ندرخو می نتکا بدنش حرکت با و یختهر اش پیشانی

 نشیند می لمد روی سنگین غمی. دکر غرقش نموجشا نمیا و نمیانشا دبر
 .  .ندز می جمو شفتگیآ او یاھمو مثل لمد نمیا.

 
 . 
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 و دیزر می قلبم. کند می رشکا امر هنگا و کند می زبا را ایشھ چشم نناگھا
 ینا از و خوشحالم کند می هنگا من به ینکها از.کوبد می وار نهایود
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 بند یک حتی نماتو نمی من و دارد برنمی را شھنگا...ممتنفر خوشحالی
 د،اھفر دمبو سالم گرا فقط. شھنگا در مشو می گم. مھبد نتکا را نگشتما

 شنا که درک به. مشد می قغر و تھنگا آرام ییادر در.ختماندا می را دمخو
 .  . نیستم بلد دنکر

 

 می مھنگا کمشکو جانی که کشم می عمیقی نفس. دبند می که چشم
 که تختی روی. طحیا یتو روم می و مشو می بلند جایم از سختی به...کند

 وبررو منامعلو نقطه یک به نمز می زل. نشینم می ندا شتهاگذ ختدر یرز
 می چیز یه فقط. دشو می ساکت جا مهھ و بداخو می نمذھ شلوغی یکدفعه.

 گذشته رچقد نمدا نمی. من به ستا هخیر که ای هقھو چشم جفت یک. بینم
 ایوھ.  پایین رود می دارد اشیو اشیو بفتاآ. ام نشسته نجاآ یفکر یچھ بی و

 ؟ینجاییا- .  ردخو نمی نتکا برگی یچھ و ستا مگر هما دادخر

 

 روی را ستمد. نشیند می رمکنا حسین. مپر می جا از السو ینا از 
 .ندز می لبخند. ارمگذ می قلبم

 

 ؟ترسوندمت- 

 

 .نشانم می لبم به لبخند مھ من 

 

 ؟شد متمو تمرین. نیست یچیز- 
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 . ندرخو می نتکا شفر یاھمو که ددھ می نتکا را شسر 

 

 ؟کنی ریکا یه امبر تونی می- 

 

 .گوید می. چرخم می رفشط به 

 

 یتاذ منو رنقدا بگو. مشاخو می من بگو بھش. نبز فحر ینروژ با- 
 اون و ینا لیو امخو می رشوطخا ساله سه. مشد خسته یگهد موال به. نکنه

 ؟لیلی نیز می فحر. داده ترجیح من به رو

 

 که را ایمھپا. کند می شاھخو چشمانش با. ندرو می باال ایموھبرا 
 . مدھ می بتا نندایزآو تخت از

 

 .داری ستشدو که بگی بھش دتخو باید- 

 

 .کشد می فپو 

 

 ادبخو ریکا رھ. شمرکنا میشهھ. کنم می اشبر رکا مهھ ینا من- 
 دامر. گم نمی نه هبر ادبخو جا رھ. دم می منجاا شواخرید. کنم می اشبر
 ؟نیست بس یناا. یگهد کنن می راروکا مینھ

 
 . 
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 .مدھ می نتکا فرط دو به را مسر 

 

 مطمئن داری ستشدو نگی تا یبد منجاا رکا نیاد نیاد زن، سهوا. نه- 
 .نمیشه

 

 .مینز به ددھ می را شھنگا. اش یشیر یاھمو نمیا کند می ستد 

 

 ؟خهآ بگم چی مبر- 

 

 .هبشنو دتخو نبوز از باید- 

 

 .مشاخو می که نهوبد باید. کنم می ریکا مهھ اشبر که من- 

 

 .بگو دشخو به بگی من به داری که یناییا- 

 

 نمی اچر. یگهد مشاخو می یعنی ینا. دمنکر اشبر که نیست ریکا- 
 ؟فھمه

 

 . ندز می را دشخو فحر فقط. من به ددھ نمی شگو 
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 . راتکا با نه بگو مستقیم. بگو بھش حسین- 

 

 دهماآ مسابقه سهوا رو نگآھ تک باید. تمرینه فقط وزمرا نگفتم مگه- 
 . حتاسترا بی حتاسترا.  یمدار رکا شب تا. کنیم

 

 نسرما یباال خما با داھفر. چرخد می باال فرط به ما دوی رھ سر 
 ستا قغر دشخو ینیاد در رنگاا حسین لیو. حسین به زده زل و دهیستاا
 پایین را مسر. تو رود می و دشو می بلند جایش از. ستا گیج گیج شھنگا.

 .ازمندا می

 

 . شبا شتهاند ریکا تادو ینا به دمبو گفته بھت قبال- 

 

 . کند می خالقیابد. رمخو نمی نتکا 

 

 کن هنگا من به. نمز می فحر تاھبا ؟دارمستیھ میآد رچجو تو- 

. 

 

 مشو می قغر. کنم می شھنگا و مگیر می باال را مسر. شکند می لمد 
 از دارد قلبم. ساکتیم دو رھ. رلخود خیلی. ندرلخود که ای هقھو نچشما در

 . مشو می بلند ستا کندنی نجا رھ با. یدآ می ونبیر سینه

 

 ...کنی خالقیابد شرطخا به ایبخو تو که نگفتم خاصی چیز- 
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 ...مشنو می مسر پشت را پایش ایصد. قتاا سمت فتما می راه 

 

 . کن صبر- 

 

 دمگر برمی. دارد می نگھم و دگیر می مانتویم از. مدھ نمی محلش 
 .کنم می خالقیابد مھ من. نیمز می زل مھ به عصبانیت با.

 

 ؟چیه- 

 

 .دشو می بیشتر خمشا 

 
 . 

 
 . 
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 ؟نهزد فحر زرط چه ینا- 

 

 .نمز می فحر ریجو مینھ من- 

 

 .کند می رجو و جمع را دشخو زود خیلی. دبر می ماتش 

 

 .لطفا نبز فحر ستدر- 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 

 .بھش توپم می 

 

 ؟کنی نمی خالقیابد تو مگه. بگو دتخو به ینوا- 

 

 . ودنر در رهکو از کند می شتال خیلی. کند می زبا و دبند می پلک 

 

 .ریکاھبد من به توضیحی یه کنم فکر- 

 

 .گویم می جانب به حق 

 

 ؟بابته- 

 

 هیدد جن ینکها مثل من ندگیز. کند می هنگا ایمھ چشم یتو فصا 
 کمی هشد که مھ اھ چشم ینا رطخا به شکا. دود می دارد تند تند باشد
 . ام ضیرا مھ فصل یک به.نه. بیشتر سالی فقط. بیاید کش

 

 دی؟ نمی تماسامو ابجو اچر- 

 

 دشخو فرط به امر. ونبیر مدھ می والنیط را نفسم. مگیر می رو 
 .چرخاند می

 

 ام؟تو با- 
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 قتو حتما. ادمند ابجو که دهفتاا تفاقیا حتما. تونستم نمی حتما- 
 .شتماند

 

 .دکر حس تویش دشو می را صحر لیو. دبر نمی باال را یشاصد 

 

 ابجو؟بگی تلفن پشت رومیناھ که شتیاند قتو رنقداو یعنی- 
 .مینمھ من لیلی؟نکنی هنگا سرتو پشت و یبر که ؟مینهھ شتندا قتاصد

 

 .کند می رهشاا یودستوا به ستد با 

 

 رمونجوھ. ام خلوتی آدم. فکسنی هشگازموآ اون و لونکآ مینھ- 
 . ارمند ازت پنھونی چیز. کنم می فکر که کنم می ندگیز

 

 .مشو می سینه به ستد. نمز می بطر بی فحر 

 

 از نتدھ خهآ. اری؟ند اون با پنھونی چیز که نگو؟چی شایسته- 
 . دبو هموند زبا یدنشد

 

 رلخود مھ حاال. اردند وربارا خگستا لیلی ینا شاید. ردخو می جا 
 .عصبانی مھ و ستا

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 هشد متمو من سهوا ساله فتھ شایسته.گی می چی داری بفھم- 
 . بیژنه زن حاال هنر دتیا.

 
 . 

 
 . 
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 رزھ ایمھ فحر نمدا می. کنم اجد دمخو از را او تا نمز می اریود و در به
 چه سطو ینا بگود؟کر می رچکا هشگازموآ تو پس تهادربر زن گها- . دارد
 ه؟خبر

 

 هنگا یرز. ایمھ چشم یتو ندز می زل فصا و دشو می ساکت 
 عاشقی لمد من“ کشد می دفریا نمدرو یچیز. رود می بند نفسم مستقیمش

 . دزدم می را مھنگا.” داھخو می

 

 سهوا کنی می بھونه رو شایسته داری.بگو نو؟اولیلی چیه دردت- 
 دی؟کر تغییر ینھمها اچر؟چی

 

 تر پشت کم روز به روز که اییھمو. ایمھمو فرط مبر می را ستمد 
 کتر امر او اربگذ. عموضو صلا از شاید. کنم وعشر جایی از باید. شوند می
 . کند
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 . نستاربیما دمبو یبستر نچو ادمند ابجو- 

 

 آورد می باال را هماند ثابت من یمو و نگشتا روی که شھنگا 
 . هشد اننگر.

 

 ی؟شد الغر مینھ سهات؟وا همعد ابر. ن؟ستاربیما- 

 

 را انمدھ آب.دارم دردی نددا می پس. هشد شدنم الغر متوجه پس 
 من ندگیز لحظه لحظه در گمر سما. د؟اھفر نیدا می. مدھ می رتقو

 . کند می تر حریص ندگیز ایبر امر دارد تو عشق حاال و هشد پخش

 

 . نیوبد چیزیو یه باید- 

 

 . دارد برنمی من از چشم. کنم می مکث 

 

 .نگفتم بھت چیزیو یه. من. بخو- 

 

 یمارلدد داھخو می. اردبگذ یمزوبا روی تا کند می دراز را ستشد 
 .گویم می تشر با و کشم می عقب. دھبد

 

 .نکن- 
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 شھنگا. ددھ می رفشا مھ روی را لبھایش. کند می مشت را ستشد 
 کج ییگرد فحر یچھ بی را شراھ هشد مشت ستد نماھ با. دشو می رکد
 کنم می بغل را ایمھنوزا و نشینم می.  قتاا فرط رود می و کند می

 ایصد با و ام گرفته محکم محکم را ایشھ ستد که هشد ینا مثل ایمرھفتار.
 کنم می یتاذ را نمادو رھ دارم.” اربگذ تنھایم و وبر. وبر.”گویم می یبلند

 .گویم می و مگیر می نسماآ به رو را مسر.

 

 ادنمیخو لمد. باشه کشیدنم جرز دھشا ادنمیخو لم؟دکنم رچکا- 
 ادخو نمی لمد. کنه شموافر رو نخندید اون دمفتاا ابختخور تو من قتیو
 ؟کنم رچکا بگو تو. شه متنفر دشخو از هخند می اون و مربضم من قتیو

 

 به اھ بچه. نشینم می صندلی روی. قتاا خلدا روم می نکنا لک لک 
 دل رو عجیبی تسکو. کشد می رسیگا و رود می راه داھفر. کنند می هنگا ما
 حسین به داھفر دخو خرآ ستد. گوید نمی یچیز کس یچھ. نشسته مهھ
 . بزند تنھایی و باکس قتاا خلدا ودبر که کند می رهشاا

 
 . 

 
 . 
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 می زشجا زدن به وعشر حسین. کشد می دراز تختش روی کافکا 
 می من. نیست غبا یتو حسین لیو. ددھ می تذکر بھش داھفر ربا چند. کند

 ازدنو می رهبادو و رهبادو. بسته نقش او نذھ در ینروژ اھ نت یجا به نمدا
 چشمم که روم می رکلنجا دمخو با من و کند می هنگا من به ،کالفه ، داھفر.

 ...نیفتد او به

 

 .بھش توپد می و ددھ می رفشا را نفوومیکر کمهد داھفر 

 

 گم رونتا اچر. نبز ستدر بگم ربا چند؟حسین شد مرگت چه- 
 دی؟کر

 

 و فقط. صندلی روی اردگذ می را اھ بچو و دشو می بلند حسین 
 او نادھ. چرخد می ینروژ فرط به مهھ سر.  کند می هنگا را ینروژ فقط

 قتاا از حسین. داده تکیه اریود به سینه به ستد. هماند زبا حسین رکا از مھ
 به که گوید می داھفر شگو رکنا یچیز و دشو می بلند جانی. ونبیر یدآ می
.  کند می شنرو ییگرد رسیگا. ازمندا می پایین را مسر. کند می هنگا من

 دگیر می را ینروژ زویبا. یستدا می ینروژ یجلو رود می یددتر با حسین
 .گوید می خما با و ونبیر کشد می را یشزوبا ینروژ.  کند می تر را لبش.

 

 ز؟با چته؟اھ- 
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 .گوید می داھفر به رو ینروژ که رود می جلو زبا حسین 

 

 .کنه یتاذ ادخو می زمبا. داھفر بگو بھش یچیز یه- 

 

 .کند می اضعترا داھفر 

 

 .کن لشو.حسین- 

 

 می ینکها سحد. ازدندا می من به یھنگا. رود می عقب قدمی حسین
 مدھ می نتکا تایید نشانه به را مسر. نیست سخت یمابر کند رچکا داھخو

 موھ ساله چند- : گوید می ینروژ چشم در هخیر و کند می فصا گلویی.
 یچیز امخو می قتهو خیلی. یمدار خبر مھ کپو و جیک از. شناسیم می

 . بگم

 

 غر و ندراخا می را گوشش رکنا. یمدھ می شگو بھش قتد با مهھ 
 .ندز می

 

 ؟اھ بدبختیه چه- 

 

 دارد رنگاا. دگیر می ام هخند. ستا زانلر.ونبیر ددھ می که نفسی 
 . کند می هکو
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 . مبلد ریینطوا من صالا قاآ- 

 

 .گوید می یبلند ایصد با بعد 

 

 ایبر ،تویی گرا خرینآ میدا. فتر و نماند من ایبر ،شتمدا ستدو نچهآ رھ“
 کف و تسو ایصد یکدفعه. دگیر می را جا مهھ تسکو . ”نبما من

 چرخانم می را مسر. نشیند می ینروژ لب روی آرام آرام لبخند. دشو می بلند
 من به ستا هخیر رشسیگا دود پشت از که داھفر به فتدا می مھنگا و
 منم شکا. یدآ می بند نفسم...ستا عجیب و سنگین شھنگا.

 
 . 

 
 . 
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 دیمر از مھ من شد می شکا. شتمدا را نشد عاشق حق و دمبو سالم 
 .دشو می سینه به ستد ینروژ. مگیر می را مھنگا. باشم شتهدا سھم

 

 .زدی فحر آدم مثل ربا یه تو عجب چه- 

 

 ایشھمو نمیا ستد. دشو می زبا نیشش.و شکفته حسین گل از گل 
 .کشد می

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 

 . موال به متاخو می سخت- 

 

 ینروژ. کند بغل را ینروژ تا جلو رود می و کند می زبا را ایشھ ستد 
 .عقب ددھ می لشھ و اردگذ می اش سینه روی ستد

 

 ی؟شنید من از بیاجو؟کجا یھ- 

 

 .ددھ می مهادا داری معنی لبخند با ینروژ. رود می وا حسین 

 

 .میشه چی ببینم کنم موافکر حاال- 

 

 پشت ربا چند و اردگذ می انشدھ خلدا را نگشتانشا قشو از حسین 
 .گوید می داھفر. کافکا حتی فتیما می هخند به مهھ.  ندز می تسو مھ

 

 . من نمھمو مشا مهھ. تعطیله وزمرا- 

 

 .گویم می 

 

 . خونه مبر باید من برید اھشما- 

 

 .کشد می دشخو با امر و ششدو ازدندا می را کیفش ینروژ 
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 ایخو می کجا تو. نبد رسو باید داھفر و حسین مشبا. ببینم بیا- 
 .دکر زبا ندھ زیالغو ینا هبالخری؟بر

 

 که ونبیر. کند می رکپا نخیابا رکنا داھفر. ضحو فتھ یمرو می 
 .گویم می ینروژ به رو رهبادو ییمآ می

 

 .بمونم ونبیر تونم نمی مشا. کنم نمی رفتعا من- 

 

 . یستدا می رمکنا داھفر 

 

 . خونه سونمتر می دمخو و یمرخو می یچیز یه یمر می- 

 

 ایشھ چشم هشد نمھربا رهبادو. مدھ می نتکا نه عالمت به را مسر 

. 

 

 نشی یتاذ مگیر می جوجه تو ایبر. ستھ ات همعد به سماحو- 
 م؟وھ.

 

 داھفر. مدھ می نتکا باال فرط به را مسر رهبادو. کنم می بغض 
 . کشد می نفس و دبند می چشم

 

 ری؟لخود چی از قیقاد - 
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 . ازمندا می پایین را مسر 

 

 ؟کنیم تمومش- 

 

 .گویم نمی یچیز. هشد که رجو رھ. کنم تمامش باید. توست با حق 

 

 ؟لیلی- 

 

 هچسبید. نیست بند پایش روی دیشا از که حسین به فتدا می مھنگا 
 .یستدا می.من به تر یکدنز کمی. ندا دهیستاا ما منتظر مهھ. ینروژ به

 

 خندید می حترا. دبو یارو از پر شنیاد که شناختم می رو یخترد- 
 دی؟کر گمش کجا. زد می قبر شھنگا. بخشید می زود.

 

 .ام یسررو به نمز می چنگ 

 

 می ضحو فتھ انمید دور.جمعیت سطو و رود می عقب عقب 
 او به مهھ. کند می اریقر بی قلبم. من نچشما به ختهدو را شھنگا. یستدا
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 را یشاصد. ندرگذ می رشکنا از دممر. کند رچکا داھخو می که یما هخیر
 . ننداخو کند می وعشر بلند گرمش ایصد با رهیکبا و کند می فصا

 

 .اھ قصه لیلی ای ای هماند کجا 

 

 .اھ غصه از یھکو هشد نمجنو که 

 

 .بگو رمیا به کبوتر ای وبر 

 

 .فاو بی فاو بی پاز دمفتا 

 

 عشقی قصه ارنگذ. نکن داھفر نکن. دشو می خیس شکا از تمرصو 
 کسی؟بکنم باید رچکا. ماھخو می را دمر ینا من.یااخد آخ. دبگیر سر ما بین
 نندز می ستد یشابر دهیستاا جمعیت دشو می متما که ندنشاخو؟نددا می

 .گوید می لبخند با و یدآ می جلو.

 

 ؟بزنم حرفمو باید مھ ای یگهد رجو- 

 

 یزندر می ایمھ شکا.هشد لیلی نمجنو داھفر که فھمم می بخو.نه 
 عاشق من. ”دهفتاا قتفاا من درون یچیز. دشو می شنرو یمابر چیز یک.

 .کشت داھخو امر یکی ینا درد ،نکشد امر ناطسر درد گرا و ،”ام هشد
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 .فتدا می حسین نجا به کیف با ینروژ 

 

 .نبخو من سهوا امتودی؟یساوا ماست مثل اچر پس- 

 

 .نالد می و کند می سپر را ایشھ ستد حسین 

 

 ن؟مسلمو رمبیا گیر تو سما سهوا نهاتر کجا از من خهآ- 

 

 . .غرقیم ن،مجنو داھفر و لیلی ،ماو 

 
 . 

 
 . 
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 . 

 

 شتهاگذ تخت لبه را شسر حالیکه در نماما. یدآ می باال نم نم دارد بفتاآ
 نماما رطخا به گرا...هبرید را مانما و هشد وعشر زبا شکمم درد. دهبر بشاخو
 می وعشر الدو الدو و مشو می بلند جایم از. دمکر می گریه بلند بلند دنبو

 و ستد رچھا روی. نشینم می ایمھنوزا روی. آورم نمی بتا. زدن مقد کنم
 و تختم یتو ممیخز. رمخو می ییگرد مسکن صقر و میز فرط روم می پا

 میزر می شکا درد از و بالش خلدا کنم می را مسر. مسر روی کشم می را پتو
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 جمع را ایمھپا. نزنم داد تا مگیر می زگا را بالش. تختیرو به نمز می چنگ. 
 اخد. میزر می شکا و رمخو می بتا. مشو می مچاله و شکمم یتو کنم می
 ثرا صقر تا پیچم می دمخو به و رمخو می وول رنقدآ. دنشو اربید نماما کند
 بلند جایم از ه،برید نفس ... دشو می تحمل قابل دردم و کند می
 نماما بعد کمی. ارمگذ می زگا روی را یکتر. شپزخانهآ روم می و مشو می

 روی ارمگذ می را مسر و شپزخانهآ صندلی روی نشینم می. هنشگادا ودبر باید
 ای هچھر با نماما. زدسو می ایمھ چشم. هشد تحمل قابل لیو دارم درد. میز
 .نمز می لبخند و نشینم می فصا. شپزخانهآ یتو یدآ می دبالواخو

 

 .بخیر صبح- 

 

 .کند می مھنگا اننگر 

 

 ی؟بھتر- 

 

 .اردند وربا را حرفم شاید. کند می مھنگا بخو. مدھ می نسرتکا 

 

 . اببخو وبری؟پاشد اچر حاال- 

 

 روی ارمگذ می و ونبیر آورم می شیر و پنیر لیخچا از و مشو می بلند 
 .میز
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 .شه سوخت قتمو امخو نمی. دارم رکا ونبیر وزمرا. خوبم- 

 

 .گوید می ریلخود با. دگیر می را ستمد و یدآ می 

 

 وبر کمتر. داری جحتیاا حتاسترا به یچیز رھ از بیشتر تو لیلی- 
 از؟بند روت و نگر به هنگا یه. ونبیر

 

 .دگیر می ام غصه. مشو می حترانا 

 

 قعیتوا نماما. ینها روزم و لحا ،خونه بمابخو چه ونبیر مبر چه من- 
 اربذ مبمیر ارهقر گها. کنم حبس مودخو امخو نمی. مونم نمی دیاز من که ینها

 .ابختخور تو تا باشم ونبیر اون

 

 می قتیو. گوید نمی یچیز یگرد. ونبیر ددھ می غصه با را نفسش 
 . ونبیر روم می و پوشم می سلبا حمتز به ه،نشگادا رود

 

 یرز یشبد نبیدانخو و نکشید درد از. سدر می نظر به ارنز و زار ام قیافه
 خستگی سحساا لیو گرفته آرام درد. هشد زرد نگمر و دهفتاا دگو چشمھایم

 .  . کنم می

 
 . 

 
 165 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 یادرھچا یفرد نیدد از. مشو می دهپیا ماشین از نستاربیما رکنا 
 ستا ینا مثل. مشو می شوکه نستاربیما رکنا نخیابا رو دهپیا یتو مسافرتی

 یجلو زن و بچه چند. کنند می ندگیز نجاآ نددار بچه و.زن هعد یه که
 اھ فرط ینا لما که ستا ممعلو نضعشاووسر از. ندا نشسته ادرھچا

 . نیستند

 

 که دارد دری نستاربیما که گفته من به فرید عمو. نستاربیما طحیا تو روم می
 می بر که سر. اھ انیطسر در: گویند می بھش محل و نستاربیما الیاھ
 هکشید پایین چشمھایش روی تا که ای مهرسو پشمی هکال با دیمر نمداگر

 که ستا نیاستخوا و زرد رنقدآ. دگیر می یچوساند نستاربیما بوفه از دارد
 نبار روی ستید.  مینز بیفتد و ردبخو پیچ پایش فتنر راه موقع ترسم می
 می و دگیر می را یچشوساند دمر. کشم می ام بسته یمزوبا روی که تیرصو
 شسر روی فتدا می ام سایه. رشکنا روم می. نشیند می مینز روی رود

 مسال- . کنم می معرفی را دمخو. ندز نمی حرفی. دگیر می باال را شسر.
 ؟بشینم نتورکنا میشه. نتودخو جنس از یکی. لیلیه من سما. بخیر صبح

 

 دمر. ما یکدنز یدآ می نکنا میو ای گربه. ازدندا می باال ای شانه 
 .گویم می. جلویش ازدندا می و کند می را یچشوساند نصف
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 شش گفتن بھم اھکترد. دارم ناطسر مفھمید که یها ردهخو و هما دو- 
 ؟چی شما. مونم می هندز لیکسا تا هما

 

 اردشگذ می ردهنخو ستد رمانطوھ. ردبخو را یچشوساند اردند نا 
 ندز می تششآ و ونبیر کشد می ارششلو جیب از ریسیگا. مینز روی

 کنم می وعشر و آورم میدر را مپنیر و ننا لقمه مھ من. ددھ نمی بیاجو.
 یددتر با. رفشط مگیر می آورم میدر یگرد یکی. کند می مھنگا. زدن زگا

 . انشدھ اردگذ می بھو را لقمه ی مهھ. دگیر می

 

 ردم؟خو شیرین چایی و پنیر و ننو کی دنمیا دمیا- 

 

 .گوید می ددھ می رتقو که را اش لقمه 

 

 مغزیم رتومو گفتن. ستمد رو یختنر رو پاکی آب لیو. رچقد نگفتن- 
 .ارمند قتیو.  نیست بشو بخو یگهد

 

 لبخند خسته. کنم می فشرتعا و آورم میدر کیفم از را شیرسویا پاکت 
 .ندز می

 

 مینھ شب تا صب از. ارهند دتعا یازبا قرتی ینا به یگهد من همعد- 
 .مهاغذ یچوساند نصفه
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 .نیستید نیاتھر لاھ- 

 

 به دوزد می را شھنگا. پیچاند می ایشھنوزا دور را ایشھ ستد 
 می تحسر با. مشدمر نمیا. همدآ نجاآ از که جایی به برگشته رنگاا. وبررو

 . گوید

 

 . دوره ینجاا از خیلی. ام ده لاھ نه- 

 

 می بغل را ایمھنوزا مھ من. کیفم خلدا نمداگر برمی را شیر پاکت 
 کم کم و هشد الغرتر تمرصو لیو. ام دهکر کم وزن رچقد نمدا نمی. کنم

 .پرسم می. دشو می آب دارد تنم یاھ گوشت

 
 . 

 
 . 

 
 166 

 

 ؟نیست ناتوھبا کسی- 

 

 .متنھا نه- 

 

 .چرخم می رفشط کمی؟یدآ برمی پسش از تنھایی رچطو؟تنھا 
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 ا؟چر- 

 

 دگیر می باال فرط به کمی را شسر. کند می شنرو یگرد ریسیگا 
 .ونبیر کند می تفو را دودش و

 

 نتنھامو ،گرفتم رتومو نفھمید قتیو ده دممر؟باشه ادخو می کی- 
 مھ. دنکر ضقر یمدکر وعشر بعد. ختیموفر شتیمدا چی رھ. شتناگذ

 یگهد. دنکر قایم ناشوھ خونه تو شونودخو نیدد روما تا کم کم ماھ الیتیو
 مھسر یگهد یمابخو لپو نترسید می. شتانذ نسمود کف هسیا لپو یه کسی
 .نکنه جمحتا بیابونم گگر اخد. شدیم کس بی. زدن نمی نبھمو

 

 بابا قحقو از نماما که ای جھیزیه لپو دارم مھ من. دگیر می لمد 
 می نپولشا نیم و نمیلیو یک یھما. کنم می ایمداروھ جخر شتهاگذ رکنا
 .دشو

 

 ؟یددار بچه و زن- 

 

 دو رھ. ندز می لیس یچوشاند ننا از زده ونبیر نمبوژا به دارد گربه 
 .او به یما هخیر

 

 بدبختا ینا مثل نبیان؟بیا اچر صالا. ینجاا نمشووردنیا لیو. دارم- 
 ؟بزنن درچا نستاربیما رکنا نخیابو تو
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 یادرھچا فرط سرعت به را مسر. کنم نپنھا را تعجبم نماتو نمی 
 دممر.ندا انیطسر رانبیما ی ادهخانو نھاآ پس. چرخانم می اھ میله پشت
 مظلویم اھ انیطسر ما رچقد. سدر می شگو به ننامفھومشا مھمهھ.رهبیچا

 .گویم می دمر به رو.  کشم می آه. سدر نمی نماداد به کسی و

 

 .یدرلخود ده دممر از- 

 

 .ازدندا می من به والنیط هنگا. چرخاند می را شسر 

 

 می دل به و میشی حترانا کسی از روزت و لحا ینا با تو مگه- 
 ی؟گیر

 

 .مدھ می نتکا فرط دو به را مسر 

 

 .دگیر می را شھنگا 

 

 شیم نمی رلخود نیاد تو یشکیھ از که سیدیمر جایی به یگهد ما- 
 .دممر باقی با داره قفر خیلی میریم می یمدار نیمدو می که ما حس.

 

 .بیداخو می کجا شبا- 
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 راه گرمخونه ممیر مھ شبا. مبگیر مودارو تا. پالسم ینجاا که روزا- 
 . نآھ

 
 . 

 
 . 
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 نمیا باشد شتهدا درد شبھا من مانند مھ او گرا. دگیر می دردم 
 هتیرما یلاوا ایوھ. ؟ دمعتا و نخانما بی مشتی نمیا کند می چه گرمخانه

 .دارد زلر کنم فکر. هپوشید پشمی هکال او لیو ستا مگر خیلی

 

 ؟یدارند قتیو یگهد که گفتید نتوا ادهخانو به- 

 

 گونه. کشد می هکوتا یاھ نفس. طحیا یتو کند می دراز را ایشھپا 
 .همژ نه دارد وبرا نه. زده ونبیر اش نیاستخوا یاھ

 

 دارم میگم ننز می نگز که ربا ر؟ھکنم نحتشورانا و بگم باید اچر- 
 می غصه کمتر ننوبد کمتر چی رھ. میشم بخو زود خیلی و میشم نمادر

 . ردنخو

 

 ن؟پیششو یددبرگر ادخو نمی نلتود- 
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 درد تحمل لیو. دمبرگر گم می قتاو بعضی. مشد دونسرگر- 
 . ارمند رو خونه تو دنمر و نکششید

 

 رتکا به هنگا یک. جلویش مگیر می و آورم میدر کیفم از را رتکا 
 .نمز می لبخند.  من به هنگا یک ازدندا می

 

 از و نجااو نمیا فتهھ رھ دارن ناطسر که کسایی. یمدار وهگر یه ما- 
 . کنیم می کمک نمودخو به نمودخو یمدار که وهگر یه. گن می نشودخو

 

 .ندز می خندزپو 

 

 دوا مودرد ومکد تچر فحر مشت یهر؟سرکا شتیناگذ ملتو بگو- 
 ؟کنه می

 

 .جلویش دوم می. ودبر که دشو می بلند 

 

 از. بگیم نبدمو لحا از میشه باعث ،نکنه مھ ریکا یچھ گها- 
 نخشمشو از. گن می نشودرد از حترا خیلی مهھ نجااو. بگیم نتنھاییمو

 و میشیم خالی نوقتاو. نمیدموانا از یا. دنکر نترکشو نخترشود ینکها از.
 . میشه بھتر نحالمو لحظه یه هشد

 

 .مدھ می نتکا جلویش را رتکا. دبگیر که ستا شک به دو 
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 نجااو بیاید سر یه بچرخید نستاربیما ینا طحیا تو ینکها یجا به- 
 . بدید شگو فقط. نزنید فحر صالا.

 

 و ارششلو جیب یتو اردگذ می هنگا ونبد و دگیر می را رتکا ددمر 
 دمیا دشو می دور که کمی. کند می کج نستاربیما ونبیر فرط به را شراھ
 می بلند و ارمگذ می انمدھ رکنا را ایمھ ستد. ام هبپرسید را سمشا یدآ می

 .گویم

 

 ؟چیه نسمتوا قاآ- 

 

 .ندز می لبخند قعاوا رینباا و دگر برمی 

 

 ؟یگهد دیبو لیلی مھ تو. ادیمر تعز. تعز- 

 
 . 

 
 . 
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 .گویم می خوشحالی با و ددھ می نتکا یشابر را ستمد دو قشو از 

 

 .میدا سفیر. لیلی. آره. آره- 
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 .رود می و کند می را پشتش دمر 

 

 میریلا. کشم می ونبیر کیفم از ردخو می نگز دارد که را گوشی 
 حاال. یما هنشد مصحبتھ حاال تا نستاربیما مشد یبستر که روزی از. ستا

 .زده نگز که ستاو

 

 .مسال- 

 

 .ددھ می ابجو قفهو کمی با 

 

 .مسال- 

 

 پشتی در فرط روم می دارم که رمانطوھ. نیست مگر خیلی لحنش 
 .پرسم می

 

 ؟خوبی- 

 

 ؟مھمه ینکها نه- 
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 را حالش شتهدا ستدو پس. یستما می. مشو می متعجب 
 فرصت که ستا داھفر پیش مفکر و کشم می درد اروزھ ینا رنقد؟آبپرسم

 .بپرسم ازش حالی دمنکر

 

 ری؟لخود زنوھ- 

 

 ؟نباشم- 

 

 ؟میشه ستدر یاھخو رتمعذ با- 

 

 .گوید می تسکو کمی از بعد. گوشی یتو پیچد می نفسش ایصد 

 

 ؟کجایی- 

 

 .مدھ نمی کش را عموضو مھ من 

 

 .دارم رکا جایی. نموبیر- 

 

 .کند می فصا گلویی 

 

 .نبز بھش سر یه بیا. هگیر می توا بھونه ستیھ قتهو چند- 

 

 . دگیر می ام هخند 
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 .نمز می بھش سر یه ممیا عصر باشه- 

 

 .گوید می سریع 

 

 بیا. باشیم مھ دور. بمونید مشا نجا حفر بزنه نگز لھها میگم- 
 .نبز سر بابی به قلاحد

 

 .هشد ما لتنگد بگوید حترا نداتو نمی. ورمغر پسر 

 
 . 

 
 . 
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 .مونم می توییم یکبابا نمھمو گها- 

 

 می بخش وارد. مخند می خسته ؟یگهد ایخو می شکم سهوا منو-
 ندا هپاشید دهمر کخا رنگاا. ستا روح بی و ساکت و دسر فضایش...مشو

 جلوتر روم می زهجاا گرفتن از بعد. مدھ می ارھپرستا ننشا را ام نامه معرفی.

 روی مو بی و رنجور دمر دو و ستا زبا درش. قتاا لیناو رکنا یستما می.
 می لبخند و کنم می شموافر را دمخو. گپی نه حرفی نه. ندا هبیداخو تخت

 را دمخو آواز ماھخو می و نموبیر ینا ببینی که کجایی عزیز بابی. نمز
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 می آواز رنقدآ مھ من ،ددھ نشانم را شتیز یاھ پنجه گمر اربگذ؟نمابخو
 می گرمی با و تو روم می . بکشد پاپس کمی و دشو منر تا نماخو

 .گویم

 

 . انیطسر ربیما یه. میدا سفیر. ام لیلی من. مسال- 

 

 . را؟ آوازم یشنو می 

 
 . 

 

 می. دمگر می زهمغا به زهمغا. دوم بقهط روم می. مشو می ژپاسا وارد 
 ینجاا. دارد قفر دمبو که ستانیربیما با چیز مهھ ینجاا.  ورراھ نمیا چرخم

 یک نجاآ. مدندآ و فتر در شیک یاھ آدم و دارد ای هکنند هخیر قبر و زرق
 یسررو زهمغا یترینو یجلو. ندا هبیداخو تخت رو دهفسرا یاھ آدم مشت

 یاھ گل از پر رگبز حریر یسررو به.کنم می هنگا. یستما می شیوفر
 . سبز و تیرصو ،بیآ. نگرنگار

 

 یستما می ینهآ جلو. کنم می سر و مگیر می را یسررو. تو روم می 
 زرد که پوستی و دهفتاا دگو که چشمانی یرز ،خسته قیافه با بینم می یخترد.

 بینی می کنی که قتد. سدر می نظر به تر هکشید قبل به نسبت ام چانه. هشد
 رچقد. نمز می لبخند دمخو به. هشد خالی کمی نمیانشا ایمھ همژ و اوھبرا
 مدھ می رتقو را انمدھ آب تند تند. شوند می تر چشمانم.لیلی ای هشد یباز
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 شل را یسررو هگر. من به زده زل ینهآ خلدا از هشندوفر دمر. ورمبیا اقتط تا
 .آورم میدر را پولم کیفم و روم می جلو. ام سینه روی تا کنم می

 

 .مشامیخو- 

 

 .دگیر می هنگا دمر 

 

 .بجیآ ارهند قابلی- 

 

 ینا به که باشد ربا خرینآ ینا نکند. چرخم می زبا. ونبیر روم می 
 ینجاا. چرخم می دمخو دور دور، یک و یستما می ورراھ سط؟ویمآ می ژپاسا
 وسعر سلبا. بچه سلبا. تالرآیوز. شیوفر مانتو. دارد شیوفر کفش چند

 را قلبم کسی رنگاا. جلوتر روم می. کند می جلب را منظر یکی ینا. شیوفر
 دمخو مسنھ یخترد...مشو می خلدا. ددھ می رفشا و گرفته مشتش نمیا
 .گوید می ییوخوشر با و دشو می بلند میز پشت از

 

 .مدیداو شخو. بفرمائید- 

 

 رمکنا خترد. کنم می هنگا سفید سلبا مهھ آن به و“ نممنو“ گویم می 
 .یستدا می

 
 . 
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 ؟یداخو می نتودخو ایبر- 

 

 .گویم می مبگیر وسعر سلبا از چشم ینکها ونبد 

 

 . ارمند رو قتشو لیو بشم وسعر دارم ستدو خیلی - 

 

 اییھ سنگ به. اھ سلبا تک تک به کشم می ستد و روم می جلوتر 
 کلتهد یقه. یستما می نشا یکی ویبررو. نشازبا یقه به.  هشد رکا نیشارو که

 مشد می وسعر گرا. یباز و دهسا. پفی یچھ بی.ستا بلند کمی پشتش و دارد
 . دمکر می بنتخاا را سلبا ینا شاید

 

 .ارهند مشکلی. کنی وپر تونی می باشی شتهدا ستدو رو لباسی رھ- 

 

 .دمگر برمی رفشط ذوق با. دشو می یزرسر قلبم یتو خوشی 

 

 ؟تونم می قعاوا- 

 

 .ندز می لبخند هشندوفر خترد 
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 ای؟خو می ینوا. مواوھ- 

 

 مانکن پشت رود می. مدھ می نتکا پایین فرط به ربا چند را مسر 
 .یپشز دنکر زبا کند می وعشر و

 

 .اتبر مشرمیا وپر قتاا تو یبر تو تا- 

 

 یفضا از چهرپا با که گیربز وپر قتاا یتو روم می خوشحالی با 
 روی رتو سلبا با خترد. آوردم می در را ام یسررو و مانتو. هشد اجد هشگاوفر
 می ارقر بی و محکم قلبم. پوشم می را سلبا او کمک با. تو یدآ می ستشد
 .صندلی روی نشاند می و دگیر می را ستمد که ینهآ جلو ومبر ماھخو می. ندز

 

 .کن صبر لحظه یه- 

 

 می مینز روی را کیفش. ددگر برمی بعد ثانیه چند و ونبیر رود می 
 . نمز می لبخند. ونبیر آورد می را یششآرا ازملو و اردگذ

 

 .دمیا بھت بیشتر لباسم کنی یشآرا کم یه. حهرو بی ات قیافه خیلی- 

 

 زبا را ایمھمو. گونهرژ مھ کمی. زدن رژ. نمالید مکر کند می وعشر 
 ممنتظر دیمادا نچو شاید. آرام خیلی. ممآرا. دبند می ای گوجه و کند می
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 می لبخند از رحیط با و کشد می عقب. نیست رکا در مجلسی. نیست
 .گوید

 

 .کنی هنگا تودخو تونی می حاال- 

 

 بند را ستمد. رود می یھسیا چشمھایم مشو می بلند که جایم از 
 .گویم می. دگیر می را بغلم یرز خترد. نیفتم تا کنم می صندلی

 

 .دمکر ضعف. نیست یچیز- 

 
 . 

 
 . 
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 یستما می ینهآ یجلو روم می کند یاھ مقد با یدآ می جا که حالم 
 فرط به را قلبم یچیز. ام هشد هما. وسعر سفید سلبا نمیا بینم می را دمخو.

 بغل به و نمز می کمر به را ستمد. مگیر می انندد به را لبم. کشد می پایین
 می شانه روی را مسر.  چرخم می. ندا ختهدو من ایبر رنگاا. یستما می
 لب. یزندر می رختیاا بی ایمھ شکا. کنم می هنگا سلبا پشت به و نمداگر
 شدید من در نماند به میل اھچیز ینا با که ستا عجیب. ندزلر می ایمھ

 سختی رکا یشابر من یشفا.دمبو اخد همعجز مھ من شکا.  دشو می
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 می خترد به رو. ستا سلتماا رجو یک شاید.نه.  نمز می غر دارم زبا؟ستا
 .گویم

 

 سلبا تو دمخو از عکس یه امخو می. ؟یدازبند عکس ازم میشه- 
 . .باشم شتهدا وسعر

 

 می نگز ماھمرھ تلفن. کنم می کتر ریگادیا عکس یک با را زهمغا 
 . دگیر می نقش صفحه روی داھفر سما و ردخو

 

 .مسال- 

 

 .نجا لیلی مسال- 

 

 .روم می پایین آرام آرام اھ پله از 

 

 ؟خوبی- 

 

 ؟کجایی. خوبم- 

 

 . مدھ می ابجو. یدآ می نظر به خسته یشاصد 

 

 .تجریشم- 
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 ؟نجااو داری رکا خیلی؟تجریش- 

 

 .کشم می عمیقی نفس. روم می پایین اریود به ستد 

 

 .رتیاز صالح ادهمامزا مبر امخو می- 

 

 .رود می ضعف لمد که گوید می یچیز 

 

 دن؟کر رتیاز سوھ خانم جحا.جانم- 

 

 با کنم می سعی. ام سینه روی ارمگذ می ستد. کوچه اریود به مدھ می تکیه
 خانم جحا- .  مھبد نظم نامنظمم زدمبا و دم به ،عمیق نفس چند

 .قاآ جحا رتیاز نرفته قتهو خیلی

 

 .ازدندا می هخند به امر و دخند می 

 

 هنفر دو تهریاز یه و سونمر می مودخو منم کنی صبر قیقهد بیست گها- 
 ره؟چطو. یمر می

 

 .کنم می لقبو اچر و نچو بی؟بھتر ینا از یچیز چه 

 

 .قبوله- 
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 . 

 

 کشم می ایموھبرا نمیا و مخر می وبرا ادمد راه سر یھشگاوفر از 
 می رچکا داری ستا ممعلو. لیلی یھ. کنم می هنگا دمخو به ینهآ یتو.

 مھ را داھفر و یشو می گیر مینز زودی به؟نگویی ستا ارقر کی تا؟کنی
 می نماجدو ایصد لخیا بی و مبند می محکم را ینهآ. دکر یاھخو گیر مینز

 . مشو

 

 ضعفم تا رمخو می تشکال چند. یستما می شمنتظر نخیابا رکنا 
 می رفشط به و کنم می اپید را ماشینش ق،بو ایصد نشنید با. دشو کمتر

 .گویم می لبخند با.نشینم می که ماشین یتو. روم

 

 .مسال زمبا- 

 

 .گوید می و ندز می لبخند یمرو به 

 

 .منه از مسال- 
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 تشرصو یاھمو و هشد هسیا چشمانش یرز. سدر می نظر به خسته 
 رازم به پی دارم من که یشیآرا با رمبخو قسم محاضر لیو. ندا همددرآ کمی

 مبر می نجر بیاخو بی از حاال و ام هکشید درد را یشبد متما نفھمد. دنبر
 را انشدھ بعد و کند می مکث کمی. مقرمز یاھ لب روی فتدا می شھنگا.

 . مالد می را ایشھ چشم. دشو می نپشیما لیو بگوید یچیز تا کند می زبا

 

 ای؟ خسته- . گویم می

 

 .صندلی به ددھ می تکیه را شسر 

 

 صبح وزمرا یمدکر متمو نگمونوآھ تک زجا قسمت هبالخر. کم یه- 
 لیو دبو همددرو شکشا حسین. یمدکر رکا روش روز شبانه متمو روز دو.

 یبر ایخو می فقط. کنیم می وعشر رو دف مشبا از. شد متمو هبالخر
 داری؟ ای یگهد رکا یا رتیاز

 

 . مشو می نپشیما اش قیافه نیدد با 

 

 ؟اھ. یمدبرگر. یگهد روز یه ایبر یماربذ تونیم می. ای خسته- 

 

 .گوید می و دشو می دهپیا ماشین از 

 

 . دمگر برنمی نکنم رتیاز تا من لیو نمدو نمی رو تو- 
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 دارم ستشدو. دهکر بھانه را دشخو و بیاید راه من دل به داھخو می نمدا می
 ایبر جانی من و ستا بلند او یگامھا. ادهمامزا سمت یمرو می...خیلی.

 شانه. کند می مھنگا و ددگر برمی فتدا می جلو که مقد چند. ارمند فتنر تند
 تسکو در. دشو می من یمپاھ و کند می کند پا یستما می که اش شانه به

 .  .ادهمامزا دخو تا یمرو می را مسیر

 
 . 
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 روم می پایین اھ پله از و کنم می سر بیآ یگلھا با سفید درچا در دم 
 هکوتا یاھ مقد با که من به ستا هخیر. دهیستاا من منتظر طحیا نمیا داھفر.
 نشیند می لبانش روی لبخند از رحیط کم کم. روم می سمتش به آرام و
 را ستشرا ستد. صحن به رو یستدا می و چرخد می. یستما می که رشکنا.

 به مشو می هخیر.  نامه رتیاز ننداخو کند می وعشر و اردگذ می سینه روی
 تزئین ای وزهفیر یاھ کاشی با حاال و دبو سیمانی پیش یسالھا که یگنبد
 .گویم می دل در. ستا تر ضیرا امکد با صالح ادهمامزا نمدا نمی. هشد

 

 سهوا و ینجاا دمیا عصر روز رھ که ام نیز نموھ خترد من. مسال- 
 رمکنا و دارم ستشدو که دیمر با. ممداو دمخو حاال. کنه می عاد مشفا

 میشهه؟بد قتو بھم بیشتر کم یه کنی میونیدرپا اخد پیش میشه. دهیساوا
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 فحر حرفت رو لیلی بگی بھش میشهه؟نگیر ازم رو دمر ینا بگی بھش
 .بیشتر کم یه فقط. بمونم اربذ بیشتر کم یه لیو رهنمیا

 

 ستشد نمیا درچا روی از را ستمد داھفر. دیزر می وفر قلبم نناگھا 
 به را مسر. ندا دهکر شخو جا گرمش ستد نمیا را یخم ننگشتاا. دگیر می
 رفشا را ستمد. نداخو می تنامهریاز دارد نمچناھ او لیو چرخانم می رفشط

 و هچسبید مھ به نایماھ شانه حاال. کشد می دشخو فرط به و ددھ می
 ایبر سینه به ستد رمانطوھ. مبگیر هنگا مشآرا ی هچھر از نماتو نمی من

 به که را شسر. کنم می تعظیم او مثل مھ من. دشو می خم جلو به امحترا
 . مشو می قغر شھنگا نمیا چرخاند می من فرط

 

 .لیلی درچا ینا با یشد ممعصو خیلی- 

 

 . ونبیر کشد می را گوشی و ارششلو جیب یتو کند می ستد 

 

 ؟یمازبند هنفردو عکس یه- 

 

 .ستانشمد گرمی واج و جاھ زنوھ من 

 

 در را اش گوشی. چرخاند می یگنبد به پشت امر شیگرد ستد با 
 .گوید می و کند می هنگا بھم.  باال دگیر می و آورد می
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 ؟خانم ای دهماآ- 

 

 .گوید می. مدھ می نتکا سر 

 

 . من عزیز بخند پس- 

 

 مھ من یگرد حاال. مگیر می ریگادیا عکس و نیمز می لبخند دو رھ 
 ینا. ام گیدسا ینا لبستهد من. دارم عاشقشم که دیمر با هنفردو عکس یک

 را ستشد محکم که خوبم حس از پر رنقدآ. دنبو غش و غل بی. دنبو فیقر
 .گوید می و آورد می گوشم یکدنز را شسر. مدھ می رفشا

 

 .یعزیز- 

 

 دشو می شدید من در مختلف یاھ حس. سنگین و مشو می پر من و 
 . نماند به میل. ستناخو.  شتندا ستدو.

 

 .ستمد ددھ می و آورد می در را ساعتش 

 
 . 

 
 . 
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 .گوید می که کنم می شھنگا تعجب با 

 

 .لطفا سموا دار نگھش. مبگیر ضوو ممیر- 

 

 و ادا. پایم به پا. ستھ فقط. اردند نھی و مر؟اچی تو پس گوید نمی 
 هخند. ساعتم رکنا مبند می مچم دور را ساعتش من و رود می او. اردند لصوا

 پوستش گرمی زنوھ. ستا ریفظ من لما و شتدر او ساعت. دگیر می ام
 دارد یدآ می که.ونبیر. داھفر دمبو ساعتت من شکا. هماند ساعت بند روی

 می درچا یرز از را مچم من و یکدنز یدآ می. کشد می ستد ایشھمو نمیا
 هبیداخو ساعت دو رھ به فتهر باال یاوھبرا با...مگیر می رفشط و ونبیر آورم

 . دگیر می باال آرام را شھنگا و کند می هنگا مھ رکنا

 

 .ای نهدو یه- 

 

 .ستشد مچ دور دبند می و ونبیر کشد می را ساعتش. مخند می من و 

 

 ؟قیقهد بیست؟بعر یهات؟بر کافیه رچقد- 

 

 .مگیر می محکمتر ام چانه یرز را درچا 

 

 .بعر یه- 
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 .وبر حاال. بینمت می مینجاھ یگهد بعر یه پس- 

 

 برمی که سر. انراھخو قسمت سمت به روم می و مشو میاجد ازش 
 یستما می. کند می مھنگا ،سینه به ستد ده،یستاا مانجاھ بینم می ،نمداگر

 پشت به رهبادو سمر می که در دم فتما می راه به.  کند می رهشاا جلو به سر با.
 ینا. ودبر دشخو بعد و تو ومبر ستا منتظر که بینم می. کنم می هنگا سر

 پایین را شسر ینکها. کند می مگر را لمد اش یرپوستیز یاھ حمایت
 ودبر بعد و مشو خلدا من تا کند می صبر. نهدامر قسمت نرفت و ختانیند

 . دشخو رکا لنباد

 

 که پیش لسا چند. کنم می تعجب صحن یتو ارمگذ می پا قتیو 
 وممیر. ندا هشد سنگ باال تا پایین از حاال و نددبو گچ اارھیود دمبو همدآ ینجاا

 به ندا زده زل اھ بعضی. ندا نشسته صحن گوشه گوشه اھخترد و زن. جلوتر
 لب یرز و ستا نستشاد نامه رتیاز اھ بعضی. فضا در منامعلو ای نقطه

 گرفته باال نداتو می که جایی تا را ایشھ ستد لمیانسا نیز. کنند می مزمهز
 دبر می و گرفته امر ستد حسی. ردخو می بتا و کند می گریه زار زار و

 پاشد می ضریح سبز رنو رهیکبا و تو روم می کوچک در از. ضریح فرط
 آن مھ داھفر ینکها. دارم عجیبی حس. پایین دیزر می قلبم. تمرصو یتو
 دو رھ. ستا خاصی رجو یک کند می هنگا ضریح به من مثل دارد فرط

 تکیه را مسر. نشینم می اریود گوشه آرام آرام. ستا مھ گیر نلماد و ینجاییما
 . هبیداخو ینجاا که صالحی به دوزم می چشم و اریود به مدھ می

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 

 .گویم می 

 

 دیبو تر مونیدخو ممداو می که قبل سالھا.هشد اهبررو ضعتو قاآ_ 
 .ساختن اتبر یھستگاد و دم. تر خاکی.

 
 . 

 
 . 
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 هچسباند ضریح به را تشرصو ده،کر اھ میله خلدا را نگشتانشا نیز 
 می را ام شقیقه. کنم می بغل را ایمھنوزا. کند می گریه دشجوو عمق از و

 نمدا نمی. ونبیر یختهر ایشھمو. زدلر می انجو زن یاھ شانه. یشرو ارمگذ
 ینجاا عجیبی مشآرا. کنم می تماشا تسکو در و ام نشسته فقط. ماھبخو چه
 و کیفش یتو کند می ستد ،کشد می ته که زن یاھ گریه. ستا ور هطغو

 پایین یدآ می مھنگا. ضریح خلدا ازدندا می و آورد میدر تومانی ده سسکناا
 تعز دیا اچر نمدا نمی. قاآ قبر دور یاھ سسکناا کپه به فتدا می چشمم و

 نخیابا رکنا هشد زده یادرھچا دیا. دشو می نگرپر نمذھ در ادیمر
 نیز. مانیدر شیمی دوره یک لپو ایبر ارھبیما یاھ دل و درد. نستاربیما

 ترکد می دارد من قلب و ازدندا می صحن خلدا که پولی.و تو یدآ می یگرد
 قاط اقتم؟طنھاآ یا یمندترزنیا تو صالح. انیطسر یارھبیما غریبی ایبر
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 منتظر را داھفر. کشم می نفس. طحیا یتو روم می. مشو می بلند و دشو می
 .گوید می لبخند با. رشکنا روم می بینم می طحیا یتو

 

 .باشه لقبو- 

 

 . نمز می لبخند مھ من 

 

 . باشه لقبو شما از- 

 

 رجخا در از. کند می یتادھ در فرط به و پشتم اردگذ می را ستشد 
 یچھ بی مھ او. کنم می کج محر رکنا زاربا فرط به را مراھ شویم می که

 به فتدا می چشمم. ستا غشلو هسرپوشید زاربا. کند می ام یاھمرھ حرفی
 دیمر که زهمغا صاحب.  رود می ضعف لمد. فرظ یتو یاھ ختها لغاز

 .گوید می یبد لحنی با و ازدندا می بھم یھنگا و جلو یدآ می ستا انجو

 

 .نمووووجو- 

 

 پسر به ندز می زل. فتهر مھ در ایشھ خما. یستدا می رمکنا داھفر 
 .گوید می و کند می حلقه ام شانه روی ستد. هشندوفر

 

 ب؟جنا یددفرمو یچیز- 
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 .میکند جمع را پایش و ستد. ردخو می جا دمر 

 

 ترشی. سھ   خلدا مھ مرشی ترشی. یمدار چی مهھ. خدمتم در- 
 .داداش نجو ارهند فحر امونمھ وردهپر نیتوز.  یمدار مھ لیال عمه

 

 .گوید می عنهط با داھفر 

 

 ای؟خو می یچیز شما خانم.اآھ- 

 

 ددھ می ام شانه انستخوا به ریفشا. نمدیستاا از مشو می نپشیما 
 .گویم می آرام. ستا دمر به هخیر زنوھ بینم می که مگیر می باال را مسر.

 

 .ختها لغاز- 

 

 .کند می یتادھ یگرد فرط به امر 

 
 . 

 
 . 
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 .مخر می من. یسوا ینجاا شما- 
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 تند تند. فتدا می راه بلند یاھ مقد با دگیر می تحویل که را فرظ 
 می و مگیر می لباسش گوشه از. رود می بند نفسم.  فتما می راه شسر پشت
 .کشم

 

 ...داھفر- 

 

 لیو بگوید یچیز داھخو می...مدرھ ایشھ خما با لیو یستدا می 
 می یشوبررو. کشد می نشدگر پشت ستد کالفه و دبند می را انشدھ

 .یستما

 

 .بگی ایخو می که رو یچیز اون بگو- 

 

 .گوید می چشمانم در هخیر 

 

 عنو. ستیھ یخترد رچجو نمدو می. دارم قبولت رهجو مهھ من- 
 ستدر نگرپر رژ غشلو یاھجا تو من عزیز لیو.  نیست مھم امبر یشتمآرا

 . نیست

 

 .کنم می خما 

 

 ؟.چیه رتمنظو- 
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 . نهاو و ینا کثیف هنگا. ستا هشندوفر شتز لحن اون رممنظو- 

 

 اری؟ند دیعتماا من به- 

 

 .ونبیر ددھ می ونبیر از محکم را نفسش 

 

 ؟شناسمت می نگفتم نآلا مینارم؟ھند دعتماا گفتم من- 

 

 . فتما می راه 

 

 .مھمه اتبر دممر فحر لیو- 

 

 می تترقو شنگا و فحر با شتدا لعنتی اون. فحر تا یمدار فحر- 
 . داد

 

 زهمغا دو بین اریود فرط به امر ورراھ سطو از. ازش نمداگر می رو 
 دشخو فرط به و دگیر می را ام چانه. اریود چسباند می را پشتم و دبر می
 ...ندداگر می

 

 می رو تو من لیلی لیو. یمدنبو مھ با و ینجاا نآلا دنبو دیعتماا گها- 
 کنه می رناجو فکر تا ارزھ دشخو پیش. شناسه نمی که دنامر اون شناسم
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 جبتو دیمر هنگا قتیو. میشم یتاذ نهز می فحر بد تاھبا نفر یه قتیو.
 .لیلی شم می یتاذ کنه می

 

 .ازدندا می رهشما به امر نفس مینھ و دهیستاا من به یکدنز خیلی 

 

 .شی یتاذ ستمانخو قتو یچھ من- 

 

 .میمھ چشم در چشم 

 

 .نمدو می- 

 
 . 

 
 . 
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 .کنم جلب یشمآرا با رو دیمر نظر ستمانخو قتو یچھ- 

 

 .نمدو می ینما- 

 

 . همید یگهد معنی قرمز رژ یه قتاو یھگا- 

 

 . کنم می من من. کند می تسکو 
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 قدیمیم آدم نموھ کنیم ثابت نمودخو به یماخو می مثال. مثال- 
 ثابت نمودخو به وبرا خط یه با ،چشم خط یه با. لسرحا و سالم رمونقدھ.

 .دهنکر تغییر یچیز کنیم

 

 مشزدبا. یکتردنز آورد می را شسر و کند می تنگ را ایشھ چشم 
 .کند می مگر را تمرصو پوست

 

 ؟حرفا ینا از چیه رتمنظو- 

 

 . یستدا می رمکنا. فتما می راه. مدھ نمی بیاجو 

 

 . کن متمو حرفتو- 

 

 . دمکر متمو حرفمو من- 

 

 . بفھمم من که بگو ریجو یه- 

 

 .فھمی می- 

 

 . بایستم کند می رممجبو زبا و دگیر می را یمزوبا 

 

 ؟لیلی- 
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 . ام شانه روی کنم می کج را مسر. کنم می ضعو را فحر 

 

 برسم بھت تونم نمی من گهربز تاھ مقد. ی؟نر راه تند خیلی میشه- 

. 

 

 می هخیر چشمانم در صانیه چند. ام دهکر ضعو را بحث فھمد می 
 . ازدندا می ام شانه دور ستد و ددھ می نتکا یسر. ماند

 

 .مونی نمی جا من از یگهد تو و شیم می ممقدره؟ھچطو ریینجوا- 

 

 . جلو کنم می جمع را ایمھ لب و کنم می یزر را ایمھ چشم 

 

 فرصت کم یه ام ریینجوا بینم می کنم می فکر بھش که بخو- 
 . ستا لبانهط

 

 .دشو می زبا یلبخند به لبھایش 

 

 شاھبا من ری می جلو جلو. کن حقم در لطف یه ،منی با قتیو - 
 مسر پشت قتو یچھ لیو. عالیه که یبیا ام شونه به شونه. ارمند مشکلی

 . باشه بھت سماحو اربذ. نیفت عقب. شنبا

 

 . چشم: گویم می 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 
 . 

 
 . 

 
 178 

 

 کنم می دراز قرمز و شتدر یاھ ختها لغاز فرظ فرط به را ستمد 
 . مشو می جمع انمدھ در آب.

 

 .رمبخو هبد- 

 

 .کنم می اضعترا من و کشد می عقب را ستشد 

 

 رم؟بخو ینخرید مگه......ِاِاِااِ  - 

 

 . فتدا می چین ایشھ چشم گوشه و دخند می 

 

 همعد با. یمردخو که رنھا از بعد لیو. نجا لیلی توئه لما مشھ- 
 .نآلا زهسا نمی تو نغودا

 

 جمعی اسحو از نشیند می من یاھ شانه روی و یدآ می رگبز غمی 
 . اش
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 ای گوشه در ختیدر سایه یرز ام نشسته وراننیا رکپا یتو 
 رھ. وردبیا یمابر ماشین از دهکر شموافر که را یچیز داھفر ممنتظر...نجد

 می آزاد ایوھ لمد.  دمنکر لقبو یمربخو رانستور در را راھنا دکر ارصرا چه
 ادهخانو یک. کنند می زیبا نبدمینتو اھ پله پایین یپسر و خترد...داھخو

 کشد می نقلیا دارد رگبز شکم با دیمر و ندا نشسته تر فنطرآ متر چند
 رکپا یتو هپیچید اش یسبز یبو و جوشد می نیک پیک روی ای قابلمه.
 زیبا هسرسر نددار که یدآ می دککو رکپا از اھ بچه دیشا و جیغ ایصد.

 می. ددگر برمی داھفر.  کشند می دفریا و نددو می مھ لنباد یا کنند می
 یاھ فرظ از یکی در...پایم روی اردگذ می دی یسد قلب. یموبررو نشیند

 . جوجه ردنخو به کند می وعشر و کند می زبا را فمصر ریکبا

 

 .لبوممونهآ- . پایین ددھ می را اش لقمه. کنم می شھنگا تعجب با

 

 که بینم می سبز ای تپه.از یتصویر. کنم می هنگا قتد با ربا ینا 
 کوچک خیلی سایز در اھ بچه عکس. گرفته ارقر رپربا ختیدر تک یشرو

 .ستا هشد حیارط تپه پایین

 

 می فرط آن و فرط ینا را برنجش لچنگا با. ستا پایین شسر 
 .ددھ
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 یه از یغدر لیو مبگیر بیاجو تا زدم دری رھ به. نشد تایید ملبوآ- 
 .اچر نگفتن. هنشد تایید گفتن فقط.  حسابی و ستدر ابجو

 

 .گویم می عجله با 

 

 ؟اھ بچه- 

 

 .انشدھ اردگذ می یگرد ای لقمه 

 

 .نیمدو می جانی و من فقط- 

 

 چشمانش. دگیر می باال را شسر که ستشد روی ارمگذ می ستد 
 .ندز می لبخند لیو ستا غمگین

 

 فرط اون از. ینمروژ و حسین اننگر. لیلی نیستم دمخو اننگر من- 
 دمکر نشوابر تونستم ریکا رھ حاال تا. هشد مچ وهگر ینا با فقط که کافکا

 موسیقی یگهد نمدو می. بگم بعد ونبیر دراد ننگموآھ تک شتماگذ مھ حاال.
 . کنن نمی رکا

 

 .گویم می دمجوو عمق از 

 

 .متاسفم- 
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 .ددھ می نرمی رفشا. ستمد روی اردگذ می را ستشد 

 

 میشه دمر نشد بلند و ردنخو مینز با دمر. معزیز شنبا متاسف- 
 لسا چند ینا تو من. داره درد قتھاو بعضی لتد پی فتنر دمبو گفته بھت.

 ارمبذ ببوسم رو موسیقی امخو می لیو باشم دمخو تا مخرید نجو به شودرد
 .رکنا

 

 ؟بکشد ستد دنبو دشخو از داھخو می. کنم می تحیر 

 

 د؟اھفر- 

 

 .مھ پشت و آرام. کند می ازشنو را ستمد پشت 

 

 وارد یگهد یکی که حاال. باشی تنھا دمر یه که خوبه موقعی موسیقی- 
 . نجا لیلی دارم ییافکر یه. جلو مبر بکتا بحسا با باید ه،شد ندگیمز

 

 دنبو روی دارد.کند می ییزر برنامه هیندآ ایبر دارد. مشو می شوکه 
 .گویم می لوھ و مشو می جا به جا. کند می بحسا من

 

 .صبرکنی یگهد کم یه میشه- 

 

 . شوند می یکدنز مھ به کمی ایشوھبرا. کند می مھنگا متعجب 
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 .بگم بھت رو اھچیز خیلی دمخو ردمو در باید من- 

 

 .مشنو می- 

 

 به دوزم می و دزدم می را مھنگا. مدھ می نتکا فرط دو به را مسر 
 . بالش دو روی شتهاگذ را نجشآر و کشد می نقلیا که دیمر

 

 .نگیر تصمیم زود مھ تو لیو. نه نالا- 

 

 .ردخو می یگرد ای لقمه و کند می ارھ را ستمد 

 

 منم. کنن می کتر رو وهگر اھ بچه امنخو چه و امبخو چه من لیلی- 
 حسابی و ستدر ندگیز یه دارم تصمیم. شم رکا زاربا وارد رهبادو امخو می
 . جلو به بریم مھ با ارهقر. شنبا اننگر پس. زمبسا

 

 می تصمیماتش شریک امر ینکها از. ددھ می بماعذ ایشھفکر ینا 
 فقط“ ما“ نگوید یگرد مدھ می دیا نماما به دارم من. کنم می بغض کند

 دهکر زبا بحسا من دنبو روی یگرد یکی حاال. لیلی ونبد.” من“ بگوید
 .کنم می وفر برنج خلدا را چنگالم.

 
 . 
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 ؟قعیتوا دخو ؟.چی دتخو پس- 

 

 . ردخو می آب قلپی 

 

 یپا ذاری می عمرتواز لسا فتھ قتیو. لیلی دبو بین قعوا باید- 
 یه. دارم می نگه رو یودستوا. حماقته نشداد مهادا ارهند یثمر که یچیز

 لیو. جانی به سپرمش می.  دم می یهاکر ساعتی. خوبه یهرتجا یودستوا
 ام زهمغا یه لنباد. رکا تو نمز می ممدخو. وشفر سهوا شتماگذ رو هشگازموآ

 .وعشر سهوا

 

 ردی؟خو نمی اچر- . کند می رهشاا من ردهنخو ستد فرظ به

 

 . ردمخو ییاچیز یه یبیا تو ینکها از قبل. ارمند شتھاا- 

 

 به ینا از. یک- . رفمط دگیر می و ندز می لچنگا به را گوشت از ای تکه
 تیکه چند فقط. ریبخو برنجشو ادخو نمی. دو. یمارند ریخو تک بعد

 . یبگیر نجو ربخو گوشت
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 در چشم. کنم می زبا نادھ من و دگیر می انمدھ یجلو را لچنگا 
 ستد داھفر. مگیر می انندد به را گوشت و مبر می جلو را مسر. میمھ چشم
 و رود می بند نفسم. اردگذ می مسر روی ای بوسه و اردگذ می مسر پشت

 می گرمایش و زدسو می مسر از قسمت آن کنم می حس. کند می بغض لمد
 را ایمھ نگشتا.  مجو می را لقمه و پایین ازمندا می را مسر. قلبم یتو دیزر

 شست نگشتا با و ایمھ ستد روی نشیند می ستشد. کنم می قفل مھ در
 ستشد نمیا را ستمد و شکند می را نشا قفل. دنکر ازشنو به کند می وعشر
 .دگیر می

 

 داری؟ کوچولویی یستھاد چه- 

 

 قلبم...کند می نقفلشا و دبر می نگشتانما یال به ال را نگشتانشا 
 گیربز نحمل ام سینه قفسه کنم می فکر که رنقدآ. دگیر می و دگیر می حجم

 که ندز می ارقر بی و محکم رنقدآ. کند زبا نادھ داھخو می و اردند را اش
 می نستانماد زیبا عشق از را.نمزالر هنگا. دببر را یموبرآ یشاصد ترسم می
 تکه. محبتش از پر و نمھربا یاھ چشم. ایشھ چشم به دوزم می و مگیر

 می لبخند. کنم می زبا نادھ رهبادو من و دگیر می رفمط به یگرد گوشتی
 . ندز

 

 .نیست بد مھ گوشت هپر یه. گیرید می یمرژ رینقدا چیه- 
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 می نگز.تلفنم. فتما می هخند به درد از من و ندز می چشمکی بعد 
 . کنم می تعجب میریلا منا نیدد با. کشم می ونبیر را ستمد. ردخو

 

 ه؟شد یچیز. مسال- 

 

 .ستا حترانا یشاصد 

 

 ؟باشی ینجاا دنبو ارقر شما- 

 
 . 

 
 . 
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 ؟کجایی تو- 

 

 داردی؟ تشریف کجا شما- 

 

 ...نموبیر- 

 

 .یدآ می دمیا یچیز 

 

 ای؟ خونه تو- 
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 .کند می تسکو 

 

 ؟میریلا- 

 

 مشو بلند ماھخو می. دشو می قیقد و دگیر می باال را شسر داھفر 
 .گویم می آرام. ددھ نمی من به را زهجاا ینا داھفر هنگا لیو

 

 ؟میریلا- 

 

 . باشی همداو حاال تا شاید دمکر فکر. شتمدا خونه رکا یه- 

 

 ؟گرفته بھونه ستیھ- 

 

 .گوید می صحر با 

 

 تو ندگیز تو نقشی چه خونه ینا یاھ آدم بقیه؟ستی؟ھستیھ- 
 دارن؟

 

 عصبانی رینقدا یچیز چه از نمدا نمیه؟شد چش نمدا نمی 
 .دگیر می امر بھانه ستیھ دبو گفته دشخو؟ستا

 

 .فھمم نمی تورمنظو من- 
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 ؟باشه متدو ربا حاال که یفھمید کی تو- 

 

 . دهکر وعشر را یشا زدن عنهط رهبادو 

 

 .نکن وعشر رهبادو- 

 

 .بابا وبر- 

 

 ای سرفه. ندراخا می را لبش گوشه داھفر. کند می قطع را گوشی و 
 .کند می

 

 ؟نبالتد مداو شب اون که کسیه نموھ میریلا- 

 

 .ارمگذ می کیفم خلدا را گوشی 

 

 .آره- 

 

 ؟یددار مھ با نسبتی چه- 

 

 کجا به داھخو می السو ینا از. چشمانش به نمز می زل 
 .ستا یجد خیلی؟برسد
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 . کنه ازدواج شبابا با مامانم ارهقر- 

 

 . رود می باال ایشوھبرا 

 

 هتر یکدنز تاھبا اش بطهرا خیلی دمکر فکر شب اون من لیو- 
 ...ازش دیبر می بحسا.

 

 حقیقت. ارمند گفتن ایبر خاصی چیز من لیو ستا ابجو منتظر 
 .گویم می را

 

 ریجو چه. باشیم شتهدا موھ پشت ادهخانو یه مثل یمردخو قسم ما- 
 .یما ادهخانو یه ما؟بگم

 

 .کند می تر را لبش. آورد می جلوتر کمی را شسر 

 

 ؟ندگیتمز یکجا من- 
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 ؟اوستا من ندگیز یکجا. کنم می فکر. کنم می فصا را مکمر 
 می ام ندگیز نضربا باعث که ای نقطه شاید.  ستا من ندگیز گرھشا
 مچ روی ارمگذ می را اش سبابه و سطو نگشتا دو. مگیر می را ستشد. دشو

 . ستمد

 

 ؟کنی می حس چی- 

 

 . شکفد می تشرصو 

 

 .نهز می تند خیلی که نبضتو- 

 

 .گویم می آرام خیلی بعد. کنم می مکث کمی 

 

 .ینجاییا ستدر تو- 

 

 چشمانش مھر. نندز می قبر ایشھ چشم. دارد برنمی من از چشم 
 اردگذ می را گرمش یاھ لب و آورد می باال را ستمد.  کند می لبریز را لمد

 . کنم می تجربه را اھ لیناو من و. بوسد می والنیط و منر. نبضش روی

 

 پایین ستیھ. نندایزآو ستھایمد و ام هکشید دراز ستیھ تخت روی 
 می ایمھ ناخن روی نجیرنا کال دیاز اسسوو و قتد با دارد و نشسته تخت
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 ونبیر لبھایش بین از نوکش و گرفته ایشھ انندد بین را کوچکش نباز. کشد
 . دگیر می ام هخند. زده

 

 .ستیھ- 

 

 .گوید می ندز می کال را سطمو نگشتا دارد که رمانطوھ 

 

 .بله- 

 

 .گویم می 

 

 .دارم ستدو خیلی من- 

 

 . کند نمی مھنگا 

 
 . 

 
 . 
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 .لمدا ستدو منم- 
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 می شدیدتر شکمم درد روز به روز. مشو می تر ضعیف روز به روز 
 دهنیفتا پا از گه روزی تا ام داده لقو دمخو به لیو مشو می شتھاترا بی. دشو
 .منشو نشین خانه ام

 

 مامانت سهوا خوبی خترد. شو خترخوبید یشد رگبز قتیو ستیھ- 
 . مامانم و

 

 .ددھ می ابجو اسحو بی. شستم نگشتا اغسر ستا فتهر 

 

 .باشه- 

 

 .کنم می ازشنو را شسر میگرد ستد با 

 

 شتهدا بیشتر منو نماما ایوھ. میشی نمو ادهخانو خترد تنھا تو خهآ- 
 ؟باشه. شبا

 

 .ددھ می نشانم و آورد می باال ذوق با را ستمد 

 

 ؟شد بخو- 

 

 مھ اھ نگشتا دور پوست. هشد گلوله. ندا کوله و کج مهھ اھ نگر 
 من به ندز می زل و اردگذ می تخت روی را ایشھ نجآر. ندا هنماند نماا در
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 ردهخو مشا ما. ستا من تمجید و تعریف منتظر. هکشید اش ییدا به مھ او.
 .من با دهکر قھر. هنیامد زنوھ میریلا و یما

 

 . عالی. خوشگله ستیھ هشد عالی- 

 

 جلو آورد می و کند می غنچه را ایشھ لب. ندز می قبر ایشھ چشم 
 روی را شسر. غوشمآ در کشمش می و بوسم می دمجوو متما با را لبش.

 .بوسمش می و ارمگذ می ام سینه

 

 . خیلی. میشه تنگ خیلی ستوا لمد- 

 

 رود می ضعف لمد. بوسد می را ام چانه و دارد برمی را شسر ستیھ 
 و جیغ ایصد. ددھ می قلقلکش و ارمگذ می پھلویش روی را ایمھ ستد.

 .دشو می بلند اش هخند

 

 . لیلی نکن اخد لو تو. نکن- 

 

 .نکن سلتماا. نمیشه. نمیشه- 

 

 می و کند می شموافر امر ستیھ. خانه یتو پیچد می ماشین ایصد 
 .گوید می ذوق با و پایین دپر
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 . نجو آخ. مداو ییدا- 

 

 ریکا یچھ ینا خستگی از. مشو می بلند و کنم می نستو را ستمد 
 مسال ایصد. غوغاست نمدرو لیو. ام دهکر کامل یشآرا را تمرصو. ارمند

 یگرد یاروزھ به نسبت ضعفم درد، و بیابیخو رطخا به. مشنو می را میریلا
 روم می. مشو می بلند سختی به و مگیر می تخت میله به ستد. هشد بیشتر

 به مدھ می تکیه و نمز می در به ضربه چند. فتهر تاقشا خلدا میریلا. ونبیر
 . بچورچا

 

 .نباشی خسته. مسال- 

 
 . 

 
 . 
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 .ددھ می را بماجو آرام. ازدندا می بھم هکوتا یھنگا شانه روی از 

 

 .مسال- 

 

 رلخود ستمد از میریلا قتیو ستا ینا من ایبر نیاد رکا ترین سخت 
 می حس ندز می لبخند ریلخود از بعد قتیو. ورمبیا لبش به لبخند ستا
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 هپنجر پشت بگونیا گل به فتدا می چشمم...ام دهکر فتح تنه یک را نیاد کنم
 من به پشت. ستھ او به سشاحو پس. ستا لسرحا لسرحا من گل مثل.

 .گویم می. آورد میدر را کتش دارد

 

 ؟نه مگه. باشیم تو نمھمو مشا دبو ارقری؟مداو یرد رینقدا اچر- 

 

 می محلم کم. کند می انیزآو را کتش و آورد می ونبیر لباسی هگیر 
 . کند

 

 . ندزلر می ضعف از ایمھپا. بچورچا به چسبانم می را مسر 

 

 ری؟لخود زنوھ- 

 

 . ایشھمو نمیا کشد می ستد مھ پشت ربا چند 

 

 .کنم ضعو سلبا امخو می- 

 

 رینطوا ات ادهخانو یعضاا از دیفر با نیاتو می رچطو. ننامھربا پسر 
 ؟کنی رفتار دسر

 

 .گویم می بغض با 
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 ینا به. اروزھ ینا به دیگیر برمی که سهر می روز یه نخا میریلا- 
 بھش پشت اچردم؟کر قھر شاھبا اچر پرسی می دتخو از...اھ لحظه

 . بیا لیو یربیاد لیلی میگی که دمیا روز یه. ادمند بشواجو و دمکر

 

 که نرفتم ونبیر مقد چند زنوھ. کنم می کتر را تاقشا و دمگر برمی 
 چسباند می امر و دبند می را در. تاقشا یتو مکشد می و دگیر می یمزوبا از
 ارھ را ایمزوھبا گرا. تنم یتو یختهر نیجاھ و ستر و ضعف حاال...در به

 من از چشم.  عصبانی خیلی ستا عصبانی. مشو می پخش مینز روی کند
 .کوبد می و کوبد می قلبم. دارد برنمی

 

 به مو؟دردبفھمه منو که بگم کی به خه؟آفھمی می. میشم خفه دارم- 
 ؟اھ. ؟بگم کی

 

 تو. فھمم نمی یچیز یچھ من یاھبخو را ستشرا. نمز نمی حرفی 
 نتاکوتانژ و نتاتانژ و سسینو از پر. مانی می یاضیر لفرمو یک مثل یمابر
 به ستد اھ ساعت گرا. منھا و وهبعال ارزھ و تصاعد و رجذ و دو انتو به

 مقابلش. کنم نمی اپید یشابر حلی راه.یچھ ل،فرمو به مشو هخیر و بزنم چانه
 .سکال زموآ نشدا ترین دنکو مشو می. کنم می خنگی سحساا

 

 نمی بینم می لیو. شبا منطقی. شبا منطقی گم می دمخو به یھ- 
 .میشم خفه دارم و تونم
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 می را ارھکا ینا اچر. رمخو می جا. اردگذ می مسر روی را شسر 
 مقیر. نکند ارھ را ایمھ ستد کند اخد؟ندز نمی فحر ستراسر اچر؟کند

 .هنماند یمابر

 

 .گوید می آرام 

 
 . 

 
 . 
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 باال رم می پایین از دارم یا ،پایین فتما می باال اون از دارم نمدو نمی- 
 .دمکر حرط یگهد مسئله یه یا دمکر حل نیموذھ مسئله نمدو نمی.

 

 می چنگ در هستگیرد به سریع. عقب کشد می و کند می لمو رهیکبا 
 ستا غریبی روط میریلا یاھ چشم. دارم می نگه سختی به را دمخو و نمز
 .دارد بغض مھ او رنگاا.  کند می گیجم که ریجو یک.

 

 درد. خیلی. دارم ستدو رو فلجی و کرختی ینا لیو لیلی مشد فلج- 
 . دارم ستدو خیلی مھ رو درد ینا لیو کشم می

 

 .اش شقیقه روی ندز می نگشتا با 
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 .هشد رجخا نظم از تو ینا چیز مهھ- 

 

 .کشد می آه و ددھ می نتکا تاسف به را شسر 

 

 ؟کجاست بدبختی نیدو می لیو- 

 

 دهیستاا یھنشگادا دستاا مقابل که خنگی ساله شش دککو مثل من و 
 مدھ می نتکا باال فرط به را مسر ندز می فحر ینشتینا لفرمو از دارد که

 .گوید می غصه با.

 

 می. دارم ستدو رو نظمی بی ینا من که ینجاستا بدبختی- 
 .مشاخو

 

 ندز می فحر چی از. تشرصو یتو کشد می ستد و ددگر برمی 
 من به پشت؟نظمی بی امکد درد؟از و فلجی امکد از. فھمم نمی که یکی من

 .دشو می کمر به ستد

 

 .کنم ضعو سلبا امخو می. لطفا ونبیر وبر 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 آورم نمیدر سر ایشھ فحر و ارھکا از یچھ. ونبیر روم می تاقشا از 
 به روم می اریود به ستد و کشم می عمیقی نفس.  نیست درک قابل یمابر.
 .ندز می فحر تنھایی نماما با دارد ستا قتو خیلی. بابی قتاا

 

 .گوید می بابی. نمز می در به ضربه چند 

 

 .لیلی تو بیا- 

 

 اش بینی و اھ چشم. نشسته تخت روی بابی رکنا نماما. تو روم می 
 با بابی. نپایشا پایین نشینم می دو، رھ یجلو روم می.  ندا دهکر پف گریه از
 .گوید می گرمش لبخند نماھ

 

 ...یشد میداسفیر مشنید. هپریدور- 

 

 رشفتار در ترحمی و ندز می فحر من با اھ گذشته مثل ینکها از 
 .نمز می لبخند و مگیر می بغل را ایمھنوزا. خوشحالم نیست

 

 من.و کنند می نتقسیمشو ،بشه دیاز وهگر یعضاا ادتعد گها. ستهدر- 
 . بشم اھ وهگر از یکی مدیر تونم می

 

 .گوید می اضعترا با و کند می شتر رو نماما 

 
 . 
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 من فحر کس یچھ اچر.کامبیز گم می چی بھت دارم ساعته یه من- 
 آواره امخو نمی من؟کنه نمی درک رو من کسی اچر.  ؟فھمه نمی رو درما

 . خونه بمونه. کنه حتاسترا بیشتر باید.  شه نستاربیما اون و نستاربیما ینا

 

 چشم یتو ندز می زل فصا و اردگذ می عصایش روی چانه بابی 
 . ایمھ

 

 بند ات نهدراما محبت با حفر. مونه می نخوآواز هپرند یه مثل لیلی- 
 شراھ. کنه ندگیز داره ستدو رجو رھ اربذ. قفس تو ازشنند و شپا به نبند

 .نیست غلط

 

 .گوید می رلخود نماما 

 

 به. نکنه خسته رو دشخو امخو می فقط من؟کنم می روینکاا من- 
 . باشه یطشاشر فکر

 

 و روم می جلو. مشو می بلند سختی به و مگیر می ایمھنوزا به ستد 
 . کنم می بغل را نماما سر
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 دارم ستدو قلبم ته از که رو ریکا اربذ. نگیر سخت رینقدا نماما- 
 تو نموند و نبیداخو ایبر قتو نوقتاو بشم گیر مینز که روزی. مبد منجاا

 .دهیاز خونه

 

 تخرآ فعهد- . بھم توپد می. کند می اجد دشخو از امر عصبانیت با
 ؟نه یا یفھمید. زدی رو فحر ینا که باشه

 

 .کنم می زبا و مبند می چشم مشآرا با 

 

 .معزیز چشم- 

 

 دارد برنمی چشم من از ای لحظه بابی. نشینم می مینز روی 
 .گویم می یلبخند با. دگیر می آرام قلبم که ستا نمھربا رنقدآ شھنگا.

 

 ؟یمربخو رو تادو شما شیرینی ارهقر کی- 

 

 پایین را شسر نماما. نماما به دوزد می و دگیر می ازم را شھنگا بابی 
 می تکه تکه نگشتانشا با را یکاغذ لستماد و کند می فین فین. ازدندا می
 .کشد می عمیقی نفس بابی. کند

 

 .جکورو داده من به نه ابجو مامانت- 
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 الغر. دهفتاا ایشھ شانه رچقد بینم می. کنم می هنگا نماما به بھت با 
 از نیایید با او و روم می من نچو شاید. کشد می جرز من از بیشتر او. هشد
 جلو به. یدآ برنمی ستمد از ریکا لیو کشد می چه فھمم می. ماند می غم
 ...معزیز نماما. دگیر می باال را شسر. مگیر می را ستھایشد و مشو می خم

 

 دمخو به دفتاا تفاقیا قتو رھ اربذ. باشه حترا خیالم من اربذ نماما- 
 . کن ازدواج بابی با کنم می شاھخو. منها شجا و نیست تنھا نماما بگم

 

 بھم وبرا با بابی. پوشاند می ایشھ ستد با را تشرصو. فتدا می گریه به زبا
 ستیھ قتاا روم می و کنم می نترکشا آه با. ارمبگذ نتنھایشا کند می رهشاا

.  . 

 
 . 

 
 187 

 

 ایصد ستھ فرصت قتیو تا. بزنم فحر داھفر با داھخو می لمد 
 نشینم می ی؟ھچی بگویم بزنم نگز. ارمند را یشرو لیو. مبشنو را گرمش

 می فقط؟باشد بد اچر. نه.باشد بد نکند.  کشم می دراز. مشو می پا یھ.
 مگیر می ستما و دارم برمی را گوشی شخرآ. بزنم فحر شاھبا ماھخو

 .گوشم یتو پیچد می مھربانش و مگر ایصد.

 

 ...نجا لیلی- 
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 سفتی بغض و جوشد می لمد یتو یچیز کند می یماصد که رینجوا 
 .چسبد می گلویم به

 

 .مسال- 

 

 .باشد یودستوا کنم می حس. یدآ می ییاصدوسر 

 

 .خانم تھما روی به مسال- 

 

 مشو می کوچک. مشو می جمع دمخو یتو محبت مهھ ینا از 
 .گویم می زده خجالت.

 

 ؟خوبی- 

 

 می خیس من نچشما و گوشی یتو پیچد می اش هخند بلند ایصد 
 امر کلی ام دهبو ونبیر تو با شنید وزمرا قتیو نماما.  داھفر نیدا می. دشو

 صالا شکا“: گفتم دمخو با من و.” کن سنگ را لتد لیلی“: گفت. دکر اعود
 می دشنابو و ازیندا می گیر را دممر پسر داری“: گفت نماما.” شتماند دل

 منی؟شو می دنابو بفھمی تو و مریضم نچود؟اھفر گوید می سترا.”. کنی
 نرمی به و دشو می متما که اش هخند ؟چی هشد لتد گیر لمد که منی. ؟چی
 .ددھ می ابجو
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 .خوبم ستیھ که تو.نجا لیلی.لیلی- 

 

 .”. خوبم من باشی که مھ تو: گویم می لمد یتو 

 

 بعد کمی. گوشی یتو پیچد می نایماھ نفس ایصد. ساکتیم دو رھ 
 .گوید می

 

 ری؟چطو فتهھ خرآ تکنسر یه با- 

 

 دهنکر اش تجربه لحا به تا که ستا اییھچیز آن از مھ ینت؟اکنسر 
 . ام

 

 ؟کی تکنسر- 

 

 .راک زغیرمجا و مینیزیرز تکنسر یه- 

 

 و نمداگر برمی سر رختیاا بی مشنو می را زغیرمجا و مینیزیرز تا 
 ینا نیجاھ از. دگیر می ام هخند یمآ می که دمخو به. کنم می هنگا را مبردورو
 .گذشت انتو نمی یکی

 

 . ممیا- 
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 . دمیا خوشم خیلی نتدبو پایه ینا از- 

 

 .گوید می یجد خیلی رینباا. کند می مکث 

 
 . 

 
 . 

 
 188 

 

 .حسابی یاھ فحر. لیلی بزنیم فحر باید 

 

 گرفت تشآ من دل و.” رکنا بکش و کن تمامش و بگو“: گفت نماما 
 من نباشد گرا که دارد عتفاار من دجوو در داھفر عشق رنقدآ نددا نمی نماما.

 می من. بزند حسابی فحر داھخو یم داھفر. ممیر می و فتما می باال آن از
 ؟نیدا می تو؟کجاست تھش. بزنم حسابی فحر ماھخو

 

 ارمگذ می و جلو مبر می را لبم. کنم می هنگا نما ینفردو عکس به 
 بمانی یمابر شکا. نبوسمشا می. هشد حلقه ام شانه دور که نگشتانشا روی

 .داھفر

 

 ه؟شد چی- 
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 فتهر باال یاوھبرا با که بینم می. مپر می جایم از میریلا ایصد با 
 با. کنم می قایم پشتم را گوشی و نشینم می سریع. دهیستاا قتاا نمیا

 .ستپاچهد من به کند می هنگا هشد تنگ یاھ چشم و ویکنجکا

 

 ؟چیه نجریا- . کند می رهشاا پشتم به چانه با

 

 .مدھ می نتکا فرط دو به را مسر 

 

 . یچیھ. یچیھ- 

 

 می هنگا ایمھ شانه به. نشیند می ستیھ تخت روی یکمدنز یدآ می 
 دارد برمی ام شانه روی از مو رتا چندین و آورد می جلو را ستشد. کند

 یمآ می.کثیفی خترد چه کند فکر دشخو پیش شاید. کشم می خجالت.
 . کشد می عقب را ستشد که مبگیر را اھمو

 

 .شبا شتهاند ریکا- 

 

 . کند می نشا لمس و دگیر می نگشتانشا بین را ارھتا 

 

 .هیزر می تاھمو- 
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 یرز که مبگیر را ارھتا.کنم می دراز را ستمد رهبادو. دارم یبد حس 
 .ندز می ستمد

 

 .نکن گفتم- 

 

 .کنم می خما 

 

 .نیستم کثیفی آدم من- 

 

 ستمد کف. ددھ نمی بیاجو و کند می لمس را بلند بلوند یارھتا او و 
 .مگیر می جلویش را

 

 .من هبد رو نااو میریلا- 

 

 روی کشم می ستد. ایمھمو به دوزد می و آورد می باال را شھنگا 
 ایمھ چشم یتو. پایین ردخو می سر شھنگا. کنم می نشا مرتب.و مسر

 رینطوا اچر. دشو می تنگ نفسم.  یندآ می و ندرو می چشمانش ای هقھو.
 ؟کند می مھنگا

 
 . 

 
 . 

 
 189 
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 ونبیر مدھ می را نفسم. نشیند می من یپا روی و تو دود می ستیھ 
 . ندداگر برمی را یشرو میریلا.

 

 . کند می حلقه نمدگر دور را ایشھ ستد ستیھ 

 

 .زیبا بیا- 

 

 .دشو می هخیر ام شانه روی هشد یختهر یاھمو به یل میرا 

 

 . هبلند خیلی تاھمو- 

 

 .گوید می ستیھ 

 

 .)لپونزرا(الپونسل مث- 

 

 .پرسم می ستیھ از. کند می هنگا بھم میریلا 

 

 ؟میشه کچل لپونزرا- 

 

 می نتکا را شسر. کند می فکر و ددھ می جلو را ایشھ لب ستیھ 
 .قصندر می جشامو یاھمو که ددھ
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 .شن نمی نه - 

 

 .گویم می غصه با 

 

 . نیستم لپونزرا من پس- 

 

 به دشو می خم میریلا. ونبیر دود می. ندز می اصد را ستیھ لھها 
 سبابه نگشتا پشت با. مشو می گیج من و آورد می جلو را ستشد. رفمط

 لیو. مھربانند چشمانش. کنم می شھنگا. کشد می ام گونه روی اش
 اچرا؟چر. کند می ازشنو را ام گونه منر فقط. گوید نمی یچیز. غمگین
 که قلبم نضربا؟دھبد ام زیبا داھخو می نکند؟کند می رفتار غریب عجیب

 هبر قلبت نضربا مشد باعث من نالا مینھ“ فتما می حرفش دیا رود می باال
 زیبا داھخو می زبا.”. ی؟شد من عاشق تو پس. شه خشک نتدھ و باال

 می اوھ در ستشد که کشم می عقب را مسر سریع. دبخند یشمر به و درآورد
 .کند می غلیظی خما. ماند

 

 ؟بزنم ستد بھت اریند ستدو- 

 

 .یبد یمزبا ارمند ستدو- 

 

 .گوید می بھت با 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 ؟نیز می فحر زیبا ومکد از- 

 

 ستھ دمیا را او یارھفتار تک تک من لیو اردند رطخا به او گرا 
 . تخت جتا به چسبانم می را پشتم و روم می تر عقب.

 

 یاھ نموروھ مرتب ایخو می اچرداری؟ برنمی ستد اچر- 
 ؟حمقما یه بگی که ؟کنی پایین باال منو شیمیایی

 
 . 

 
 . 
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 .ندز می خندزپو. کند می مھنگا عمیق 

 

 .نکن شک نتدبو حمقا تو- 

 

 می نیش جانم به فقط. آورد میدر را مکفر ایشھ دنتحقیرکر ینا 
 .ندز

 

 داری؟ مھ ای یگهد فحر- 

 

 .دشو می بلند جایش از 
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 یچیز صالی؟افھمید رو ومکد تو. زدم فحر ینھمها منف؟حر- 
 ی؟فھمید

 

 .مدھ می نتکا باال به رو را مسر 

 

 ...نه- 

 

 .ردخو می صحر. دشو می کمر به ستد 

 

 .بگم نیستم بلد ای یگهد رجو منم- 

 

 .ازمندا می باال شانه 

 

 ؟کنم کمکت رچطو پس- 

 

 او. ونبیر کند می تفو را نفسش و دگیر می سقف به رو را شسر 
 . گنگ منم و ستا کالفه

 

 ؟آره؟ستماخو کمک ازت من- 

 

 می پلک. فھمیم نمی را مدیگرھ نباز تادو ما. دشو می قخالابد زبا 
 بحث نجا. ونبیر مدھ می بعد و فرستم می ایمھ یهر ته ته تا را نفسم. مبند
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 هخیر بینم می و کنم می زبا چشم. داھخو می مشآرا فقط لمد. ارمند دنکر
 .من به ستا

 

 و منطق تونم نمی که شلوغه رنقدا مسر منم. ستا هپیچید تو ینیاد- 
 و نقانو از میشهھ تو. بفھمم نتوذھ فلجی و پایین و باال و یاضیر و فلسفه

 لفرمو عالمه یه از. ندگیتز یاھ کشی خط از. نیز می فحر نظم و لصوا
 و آواز از هشد پر من نذھ حالیکه در. میریلا ستا هشد ندسیھ تو ینیاد.

 . ندگیز یمعنا و زجا

 

 .پرسد می شک با. ندا هشد یزر ایشھ چشم. جلو کشد می را شسر 

 

 ؟بینی می رو داھفر زنوھ- 

 

 من من. کنم می لمس را گوشی و پشتم رود می ستمد. رمخو می یکه 
 .کنم می

 

 ؟پرسی می اچر......چ- 

 

 .کند می لنباد را ستانمد حرکت شھنگا 

 

 . ندسهھ و لفرمو نه زجا و آواز از هشد پر نتذھ نچو- 
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 رهبادر ارمند ستدو یگرد اچر نمدا نمی. مدھ می رتقو را انمدھ آب 
 .ازمندا می پایین را مسر.  بگویم یچیز او به داھفر

 

 رجخا میدد از زنوھ لیو کند می کتر را قتاا بعد و یستدا می کمی 
 رهشاا نگشتا. دشو می خم مسر یباال. تو یدآ می کالفه و عجله با که هنشد
 داھخو می یھ. ددھ می تکانش ربا چند و چشمھایم جلو دگیر می را اش
 تاسف به ربا چند.  ازدندا یم را ستشد. ردخو می را حرفش لیو بگوید یچیز
 به ستھایمد. پوشانم می را تمرصو...ونبیر رود می...ددھ می نتکا را شسر

 . دگیر می دارم که را ژینرا هماند ته میریلا. ندزلر می حضوو

 

 

 

 

 

 .نیست لسرحا قتیهو چند؟چشه میریلا نیدو می تو-

 

 ارمگذ می ایمھنوزا روی را ایمھ ستد. دهیستاا بچورچا یتو لھها 

. 
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 .نجو لھها نمدو نمی- 

 

 دشو مطمئن داھخو می شاید. ونبیر فرط به چرخاند می را شسر 
 .گوید می میدانا.  نیست شبردورو کسی

 

 حفر اچر حاال. ستا کالفه خیلی. چشه قتهو چند ینا نمدو نمی - 
 ده؟کر گریه نجا

 

 و اردگذ می انشدھ رکنا ستد. ددھ می را دشخو ابجو دشخو 
 .گوید می آرام

 

 ونبیر مداو که بابی قتاا از خهآ. هشد نحرفشو بابی با کنم فکر- 
 . دبو خسر خسر شچشا

 

 را بشاجو رمانطوھ مھ من. مدھ می نتکا نفھمید معنی به را مسر 
 .اشیو و آرام. مدھ می

 

 . شنبا اننگر. نمز می فحر شاھبا نموا خونه بریم- 

 

 ی؟میر آب داری روز به روز اچر تو. الوا بگم چی- 

 

 . بزنم لبخند کنم می سعی 
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 بخو. نیست یچیز. نهاو لما. مشد مریض مھ پشت قتو چند ینا- 
 .میشم

 

 . ارمند دیعتماا زدم که حرفی خرینآ به 

 

 رهلشود اچر نمدو نمی. شبا دتخو باظمو یکی تو اخد رو تو- 
 .باشم شتهدا مھ رو تو نیانگر سطو ینا ارنذ. نشد ریجو یه مهھ رنگاا.دارم

 

 متماا. داھفر یاھ فحر. گممدرسر. ونبیر رود می و گوید می را ینا 
 نماما لحا و حس. میریلا هکنند گیج یارھکا.  بکنم او با باید که حجتی

 ینکها ایبر. ستمھ دمخو ناشاھ خیلی یشهر و ردهخو هگر مھ به چیز مهھ.
 می زبا را گبالو. تاپم لپ اغسر روم می مشو حترا لخیا و فکر از

 .ننداخو به کنم می وعشر و کنم می زشبا. دارم مریکاا از پیامی...کنم

 
  

 
 

 

 

 .عزیز لیلی 

 
 . 
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 شتددایا. ستمھ ردستنفوا هنشگادا از مانگردر روان ر،تیلو نجا من 
 ،من. مشد نتا مانیدر وهگر ی هنحو قسمت بجذ و منداخو را تو یاھ

 شمندارز و جالب یمابر شما رکا و دارم رکاوسر انیطسر رانبیما با دم،خو
 ریبیما با رانبیما ایبر پاارو در که استھ لسا مانیدر روان یاھ وهگر. مدآ

 راه زنوھ انیرا در روش ینا ستا جالب یمابر. دشو می منجاا جالعال یاھ
 کوچک وهگر با را دخو تتجربیا محاضر هبند رتصو رھ در. ستا دهنیفتا
 عالاط من به لطفا یددار دلتبا ینا به تمایلی مھ شما گرا. ارمبگذ نمیادر شما

 .یددھ

 

 .ستمھ شما ابجو منتظر 

 

 .ام،حترا با 

 

 .رتیلو نجا 
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 ای خفه جیغ و ارمگذ می انمدھ روی ستد م،پیا نیدد خوشحالی از 
 ایبر را مپیا. کند یقرتز ما وهگر به زهتا جانی نداتو می طتباار ینا. کشم می

 . فرستم می اشمیھ کترد و فرید عمو

 
 . 

 
 . 

 

 ای کوچه یتو پیچد می. گوییم نمی کالمی داھفر نه من نه برسیم تا 
 هکشید قد انیزآو یاھ شاخه با رقطو نختادر یفرد دو نخیابا فرط دو. پھن

 ندا دهیستاا نمنتظرما ریکنا که بینم می را کافکا و جانی. نسماآ سمت به ندا
 سمت به یمرو می دشو می متما نما پرسی الحوا و لحا و شویم می که دهپیا.

 اپید تنومند ختیدر پشت از درش ،نرسی تا که بست بن.کوچه ته ای خانه
 . نیست

 

 دهیستاا در یجلو که یکلھ شتدر دمر دو به داھفر را نایماھ بلیط 
 در چیز مهھ شویم می که وارد. کنند می زبا نیماابر را راه. ددھ می ننشا ندا

 ییاصد یچھ. دبر می باال را قلبم نضربا نیجاھ و ستر. فتهر وفر تلماظ
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 بعد و ما سر پشت حسین و ینروژ و یمرو می جلو داھفر و من. یدآ نمی
 نھاآ یحرفھا از که رجو ینا لیو شناسم نمی را هننداخو. جانی و کافکا

 کاکل که ماند می ینا مثل هما رنو یرز نختادر. اردند ننداخو زهجاا ام هفھمید
 یرز را نختادر بین یکربا راه یزر و شتدر یاھ سنگ.  ندا دهکر سفید را نشا

 . کنم می حس کفشم

 

 لته یک در یاھ شیشه از ضعیفی رنو که ای بقهط دو نساختما به سیمر می
 هتیر اریشلو و کت و ساط یاھسر با هگند دمر دو. طحیا یتو دیزر می اش

 .گوید می و کند می زبا را در نھاآ از یکی.  ندا دهیستاا در یجلو تن به

 . 

 
 . 
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 در. دره دو سالن یتو...پایین برید. ورراھ ینتھاا. مدیداو شخو- 
 در یه سالن یاھ پله پشت شد زاربا رمامو ربا یه گها. تو برید رو سترا سمت

 از تھش. برید و شبگیرید. یکربا ورراھ یه به رهخو می کنید زبا نواو. ستھ
 ؟حله. رهمیادرسر پشتی کوچه

 

 .ددھ می ابجو د،شو می وارد حالیکه در و دگیر می را ستمد داھفر 

 

 .نیست نلمواو ربا. حله- 
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 مشو می زده نیجاھ و دیزر می یرھ لمد مشنو می که حرفھایی با 
 می چنگ کیفم به. کنم می غیرقانونی یارھکا ینا از که ستا ریبا لیناو.
 فضا یکیرتا. پایین یمرو می اھ پله از و یمرگذ می یکرتا نیمه ورراھ از. نمز
 هپیچید جا مهھ غریب سکوتی. دهکر ام زده نیجاھ نجریا دنبو ناشناخته و
 .کند می کوا نایماھ کفش تق تق ایصد.

 

 یمحو پچ پچ ایصد...تو یمرو می و کند می زبا را سترا سمت در داھفر
 ندا هچید سفید یاھ شمع را دورش تا دور که ستا گیربز قتاا. یدآ می

-خترد مهھ. پرند تقریبا که ندا هچید صندلی یفرد شتھ سالن سطو.
 داھفر قیافه. نشینیم می خالی یاھ صندلی روی یمرو می. ننداجو یاھپسر

 ازمندا می پایین را مسر. کند می لبد و رد ما بین یھنگا جانی...ستا گرفته
 من. کنند می پچ پچ نددار مھ زنوھ و ندا جیک تو جیک ینروژ و حسین.

 یاھ لبخند و گوشیدر یاھ فحر. داھخو می شکیایو یاھ فحر لمد مھ
 هچید کوچکی سن روی که اییزھسا به ستا هخیر فحر کم کافکا. دارمعنا

 اردگذ می ام صندلی روی را ستشد داھفر. نیست دور ما از مھ دیاز که ندا
 نمی دور چشمش از رمکا ینا. ردنخو من به ستشد که کشم می جلو کمی.

 گوشم رکنا و آورد می جلو را شسر. شوند می یکدنز مھ به ایشوھبرا. ماند
 . لیلی نکن ام نهویود- . گوید می
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 می دشخو به بغل از امر و کنم می حلقه ام شانه دور را ستشد 
 می حس نشاھپیر روی از را تنش یگرما. کوبد می بلند بلند قلبم. چسباند

 کنم می مشت ایمھنوزا روی را ستانمد. نشو ییاوھ.لیلی نشو ییاوھ. کنم
 .گوید می گوشم یتو.

 

 . نیمز می فحر مھ فتنتر ردمو در- 

 

 داھفر. نندز می ستد و شوند می بلند مهھ. تو یدآ می کچل یسر با دیمر
 سن روی دمر. ونبیر مدھ می را ام هشد حبس نفس من و دشو می بلند مھ

 را شسر داھفر. دشو می خم و اردگذ می اش سینه روی ستد و رود می
 یاھ نگآھ. نهایرا متالیست بھترین- . آورد می من فرط

 . ارهند فحر ضیشاعترا

 

 می ارقر دسرمر پشت و تو یندآ می یفرد یک در مھ یگرد نفر سه 
 ربا چند نگشتا کنو با دمر. نشینیم می و دشو می متما که اھ تشویق. گیرند
 .گوید می د،شنو می را یشاصد یکوا قتیو و ندز می نفوومیکر روی

 

 .مسال- 

 

 .یمدھ می ابجو اصد یک مهھ 

 
 . 
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 .مسال- 

 

 که هپوشید مشکی تیشرتی و دارد یپر یکلھ. ندز می لبخند دمر 
 . هشد پچا یشرو بلند یاھمو با دیمر عکس

 

 خطرناکه رچقد نیددو می ینکها دجوو با ینجاا مدیداو که ممنونم- 
 نددار ستدو رو لمتا و راک موسیقی که کسایی ستنھ زنوھ که خوشحالم.
 مینھ و یمارند یمددرآ منبع یچھ اھ نخو مینزیرز ما که نیددو می نتودخو.

 تشکر زمبا. باشه نموابر خوبی مالی کمک تونه می کوچیک یاھ تکنسر
 .نتورحضو از کنم می

 

 تشویقش. شوند می خم ما یجلو شوھگر یعضاا و دشخو رهبادو 
 کند می وعشر و ازدندا می ششدو روی را نیکشولکترا رگیتا بند. کنیم می
 رنگاا نداخو می قتیو. قتاا یتو پیچد می رگیتا و زجا ایصد. زدن زسا

 و مگر یشاصد.  کشد می ما قلب روی و گرفته ستشد در یتیز یچاقو
 عشق یه ستا اضعترا لشاو نگآھ. نشیند می دل به عجیب. ستا خمیز
 خشن که.را نایشارھگیتا. جنسی یاھ عشق. هشد دیما که اییھ عشق به. 
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 عقب و جلو به را دخو یاھسر ختنانو حین یھگا وهگر یاھ دمر.  ندازنو می
 .مینز روی گیرند می یتمر پا با و نددھ می نتکا

 

 ستا خشن و تھاجمی و ضیاعترا که ستیمھ مشرچھا نگآھ محو 
 ننساا طسقو از. جامعه ضعیتو از کند می شکایت اش نهاتر با هننداخو.
 .جامعه. دممر جنگ به رود می دارد رنگاا.

 

 .تنبونی بند فیلم تادو با . میشن رهستا اون تو که ریکشو-

 

 .با میشن هبرگزید شماآد 

 

 .پیشونی روی داغ قاشق 

 

 .گوید می آرام داھفر 

 

 . نظامیه رشما عین مشدرا یاھ یتمر. کن قتد بخو- 

 

 ونبیر انشدھ از سریع تکلما رنقدآ یھگا. ام دهکر حسش مھ من 
 سبیا کنم می حس که ندازنو می رگیتا ریجو...مشو می گمدرسر که یدآ می

 با که ییاصد بعد و شنویم می قتاا ونبیر از ای مھمهھ. دهکر رم که ستا
 .گوید می اسرھ
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 . رامامو. رامامو- 

 

 شویم می بلند نجایما از اسرھ و لوھ با. دشو می پا به ای لولهو 
 از. دگیر می امر ستد داھفر نناگھا. یما شوکه. کنیم می هنگا مھ به مهھ.
 می ول را ستمد. بینیم می را در. پله پشت یمرو می. شویم می رجخا قتاا

 ای لحظه“ رامامو رامامو“ ایصد. دشو نمی زبا که ددھ می لھ را در و کند
 باال بقهط از را“ یستا یستا“ ایصد. کشند می جیغ خترد چند. فتدا نمی
 می انمدھ روی ستد ستر از. شویم می اننگر. دشو نمی زبا در. شنویم می
 شنویم می را پلیس یاھپا ایصد. دهفتاا گریه به مسر پشت یخترد...ارمگذ

 .جانی. حسین: کشد می دفریا داھفر.

 
 . 

 
 . 
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 مھ حسین. نددھ می لھ را در مھ با دو رھ و ندز می رکنا امر جانی 
 ونبیر پاشد می مطلق یکیرتا و دشو می زبا یقیژ ایصد با در. کمک یدآ می

 . بجنید بجنبید: گویند می جمعیت یتو از اییاھصد.

 

 کند می شنرو را اش هقو اغچر و آورد میدر را اش گوشی داھفر 
 نیمارو یجلو متر یک از بیشتر. نیددو کند می وعشر و دگیر می امر ستد.
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 پیچید می نتھاا بی نالدا یکرتا و دسر یفضا در اھپا ایصد. بینیم نمی را
 با. فتما می هخند به سسترا و نیجاھ از. اردند تمامی نالدا و یمدو می.

 کند می هنگا و ددگر برمی داھفر. نیست دمخو ستد. مخند می بلند ایصد
 کم کم و فتدا می هخند به مھ او من هخند از. دشو نمی قطع ایمھ هخند.

 اھپا و هخند ایصد. پیچد می نالدا در که استھ پسر و خترد.هخند ایصد
 یمدو می هقو اغچر با مھ ستد در ستد پسر و خترد. ستر و اسرھ ایصد.
 سرکش ننااجو و کشد می را قفل بانهز داھفر. در به سیمر می. خندیم می و

 دشو می اجد داھفر ستد از ستمد. ونبیر یزندر می کوچک در از سیل مثل
 فتهر ایمھپا از مقر. ارمند نجا. مشو می گیج. دود می رفیط کس رھ و
 جمعیت نمیا. مشو می خم و مگیر می نوزا به ستد. زدلر می بدنم متما.

 پشت مهھ. چرخانم می فرط آن و فرط ینا به را مسر. بینم نمی را داھفر
 .نددو می من به

 

 روم، می که کوچه چند. مھاآد سر پشت. نیددو به کنم می وعشر مھ من
 مینھ حاال لیو شتاند ریکا یمابر نیددو رینطوا قبال. آورم می کم نفس
 گامپ ایصد. مینز روی نشینم می. ختهاندا رهشما به را نفسم کوچه چند

 یاھ نفس و مگیر می اریود به ستد. مشنو می حترا خیلی را قلبم گامپ
 می خس خس که ارمگذ می ام سینه روی را میگرد ستد. کشم می عمیق

.  مشنو می را پلیس“ یستا. یستا“ ایصد. ندا هکوتا و تند ایمھ نفس. کند
 از. دشو می هکشید ستمد نناگھا. ارمند را نشاتو لیو مشو بلند ماھخو می
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 می را داھفر ایصد که کشم می پس را ستمد. کشم می یبلند جیغ ستر
 .وبد. منم سنتر- . مشنو

 

 رنقدآ. یمدو می را یگرد کوچه چند. نبالشد به مھ من و دود می 
 می مینز روی نناز نفس نفس. مھبد مهادا نماتو نمی یگرد که دارم ضعف

 و دگیر می را بغلم یرز و دشو می خم داھفر. پیچد می شکمم یتو درد. فتما
 . یستدا می یموبررو دشخو. کند می نپنھا امر ارییود کنج

 

 مرتب. بایستم سرپا نمابتو تا نمز می چنگ را لباسش ستمد دو با 
 با اش فاصله. نیست یا ستھ یخبر ببیند چرخاند می فرط دو به را شسر
 قفسه. مشنو می حتیرا به را نشزد نفس نفس ایصد. ستا کم خیلی من

 باال را مھنگا. دشو می پایین و باال ایمھ چشم یجلو سرعت به اش سینه
 آرام. ایشھ چشم به. لبھایش به. اش چانه به. گلویش سیبک به. مگیر می
 ام سینه از دارد قلبم. من به دوزد می را شھنگا و چرخاند می را شسر آرام
 یسررو و آورد می جلو را ایشھ ستد. ام دهیستاا سختی به. ونبیر ندز می

 .گوید می میآرا ایصد با. ازدندا می مسر را ام شانه روی دهفتاا

 

 .لیلی قتو یچھ. نکن ول منو ستد قتو یچھ- 

 

 روی یاھمو از ای ستهد. کند می نهایود امر ایشرھکا با دارد مھ او 
 ونبیر ندز می ارتحر تمرصو از. ندز می گوشم پشت حوصله با را ام پیشانی

 می یکدنز لبش به و باال آورد می را ستمد. نندز می قبر مھ او یاھ چشم.
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 مھر و ساندر می لبش به را ستمد پشت. تپد می انمدھ.یتو قلبم حاال. کند
 برقی. دگیر نمی مھنگا از را شھنگا. اردگذ می یشرو را لبانش داغ

 
 . 

 
 . 
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 آورد می را شسر ،کنم نمی ضیاعترا قتیو. دشو می صلو قلبم به 
 ایمھ چشم مھ من. بوسد می را ام پیشانی و دبند می را چشمانش. یکدنز
 حمتر. کنم می حس ستمرا چشم روی را ایشھ لب خیسی. مبند می را

 ایشھ بوسه یرز ممیر می.  بوسد می را چپم چشم.فنصاا بی لمد به دیبیا
 می آب.آرام آرام و ممیشو ذوب. پاست به تشیآ. هشد ای لولهو ام سینه یتو.

 که ام همدآ یدآ می دمیا.ام، گونه روی نشیند می که ایشھ لب گرمی. مشو
 می دمیا. باشم شتهدا ستدو را کسی ارمند حق که یدآ می دمیا. کنم تمامش

 روی ستد. کنم دمخو بند را کسی نباید نماما لقو به و ارمند قتو خیلی یدآ
 مدھ می لشھ و کنم می جمع را ام شتهاند زور متما و ارمگذ می اش سینه

 .عقب

 

 ...کن لمو- 
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 دشخو زود خیلی لیو. ندز می گیج. ستا دشخو لحا و حس یتو زنوھ
 نمی؟لیلی- . گوید می اننگر و دگیر می را یمزوبا.  کند می اپید را

 .ستیھ ضیرا مھ دتخو دمکر فکر. کنم حتترانا ستماخو

 

 . گلویم بیخ هچسبید بغض. کند نمی ایمرھ...مشو می اجد اریود از 

 

 ؟چیه راتکا ینا پس. بمونم تاھبا تونم نمی گفتم بھت- 

 

 .گوید می خما با و دگیر می را میگرد زویبا 

 

 .... دینکر اضعترا قتیو. که گفتم- 

 

 ستد رفشا. ددھ می رفشا مھ روی را ایشھ لب. ددھ نمی مهادا 
 . کنم می حس ایمزوھبا دور را ایشھ

 

 ی؟بر ایخو می کجا- 

 

 . کنم می اجد یمزوبا از و مگیر می را ستشد یک مچ 

 

 . گفتم کن لمو- 

 

 ندز می ستد. هشد تند نفسش زبا. کشد می عقب را ایشھ ستد 
 .کند لکنتر را عصبانیتش کند می سعی. شکمر به
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 ؟لیلی چیه حسابت فحر؟تو چته- 

 

 . دارم برمی عقب به قدمی کوچه نمیا 

 

 .ممیر می دارم من.... من که ینها حسابم فحر- 

 

 چند. ندداگر برمی سرجایش اردبگذ جلو داھخو می که را قدمی 
 نشیند می ایشھ لب روی یخندزپو فتهر فتهر. تمرصو یتو ندز می زل لحظه

 . ونبیر کند می تفو را نفسش. تشرصو به کشد می ستد.

 

 . متمو و بمونی من با ایخو نمی بگو. بھونه. لیلی ریمیا بھونه- 

 
 . 

 
 . 
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 ندز می زل عصبانی. آورد می تمرصو یکدنز را شسر. جلو یدآ می 
 . ایمھ چشم یتو

 

 نه دی، می تلفن ابجو نه. نهز می غیبت اھ تمد و ری می ربا یه- 
 باشی من با ایخو نمی و منتظرمه مشا نماما گی می ربا یه. ذاری می محل
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 برمی گفتم که منم؟تنھا دمر یه نچو ؟چی که دیکر علم ینوا مھ حاال.
 لسا دو فقط...ونبیر کشم می موسیقی از گفتم لعنتی من.خونه به دمگر

 بھونه اچر ات؟بر کمم گی نمی حترا اچر. مببند مودخو ربا تا هبد فرصت
 ری؟میا

 

 ستد. منداچز می. قلبم یتو ستا غیدا سیخ مثل ایشھ فحر 
 .مغر می و کنم می کیفم یتو را نمزالر

 

 ؟بھونه؟بھونه- 

 

 ارمگذ می خلشدا را برگه و مگیر می را ستشد. آورم می در را برگه 
 .بھش توپم می. رملخود. ام عصبی. مدھ می نتکا را ستشد.

 

 .بخونش و کن زشبا. کن زشبا- 

 

 ...تمرصو یتو ددھ می نتکا را برگه 

 

 شایسته مثل مھ تو یحرفا ی مهھ نگو. هبد منو ابجو ینا یجا به- 
 ...ای یگهد شایسته یه مھ تو نگوده؟بو دروغ

 

 . کن هنگا- . سمما روی ارمگذ می و مگیر می را نگشتشا
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 .مبر می باال را یماصد 

 

 . کن هنگا میگم- 

 

 .برگه به دوزد می و دگیر می من از چشم 

 

 ؟اھ. ؟کیه سما- 

 

 .سمما به کند می هنگا 

 

 .موحد لیلی. لعنتیه من سما- 

 

 .ای کلمه روی ارمگذ می. پایین مبر می را نگشتشا 

 

 ؟چیه کانسر نیدو می. کانسر نوشته ینجاا- 

 

 نم. زدلر می یماصد. ستا مھ در ایشھ خما. ددھ نمی بیاجو 
 . نشیند می چشمانم در شکا

 

 .ناطسر یعنی کانسر- 

 
 . 

 
 . 
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 می را بھت. متر نچشما در دوزد می و کند می بلند را شسر یکدفعه 
 .نمابخو شھنگا از نماتو

 

 . ازش مگیر می فاصله. کنم می ارھ را نگشتشا 

 

 می فحر بھونه ومکد از معرفت بی. دارم اسپانکر ناطسر من- 
 ام؟ یگهد شایسته من؟نیز

 

 . من به هخیر. تما. دهیستاا مانجاھ داھفر و روم می تر عقب 

 

 .مونم نمی هندز بیشتر لیکسا تا هما شیش گفتن اھکترد- 

 

 .مدھ می نشانش را نگشتانما از تا سه 

 

 فھمی می حاال. هنموند یچیز تھش تا بینی می. فتهر شھما سه- 
 . مهآرزو ته که لسا دو. کنم صبر لسا یه تونم نمی میگم اچر

 

 از را ورشنابا هنگا لیو ندز نمی حرفی. بدنش رکنا فتدا می ستشد 
 تر عقب و روم می عقب. مگیر می گر. دشو می مچاله قلبم. دگیر نمی من
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 به قدمی داھفر شکا روم می دارم که من.  دشو می بیشتر مھ از نما فاصله.
 . داردبر جلو

 

 موشمافر. شتمدا نگھت و دمکر یاھخودخو نمدو می. داھفر ببخش- 
 .کن

 

 نکن موشمافر. داھفر کنم می لتماستا.نه“ کشم می دفریا لمد یتو 
 مھ خیلی که شخرآ تا ستیھ بگو و بگیر را ستانمد. جلوتر بیا.نکن ایمرھ.

 برگه با کوچه نمیا دهیستاا. کند نمی حرکتی یچھ لیو.” نیست دور
 یبنا. آورم نمی اقتط.  دارد برنمی من از چشم. ستشد نمیا فیاسونوگر

 عقب به دمگر برمی و یستما می سمر می که سرکوچه. ارمگذ می نیددو
 دهفتاا تشرصو یتو قبر اغچر رنو. ردیخو نم نتکا. دهیستاا مانجاھ زنوھ.
 . ام کشته را داھفر کنم می حس.

 

 اقتط من: گویم می دمخو با یھ. نخیابا یتو دوم می و ازش مگیر می رو
 ارمند لحا من و دهفتاا نجمآر روی کیفم بند . نماتو می من. آورم می
 ریسکند و ردخو می پیچ پایم...مینز ی رو کشد می تھش. کنم ستشدر

 می تردور داھفر از مقد به مقد.نمانتو ترسم می. رود می بند نفسم. رمخو می
 می هنگا من به تعجب با دممر. دشو می تر دهفشر قلبم لحظه به لحظه و مشو

 می ایشرھ باید. آرام.لیلی شبا آرام. ارمگذ می انمدھ یجلو را ستمد. کنند
 داھفر ونبد نمدا نمی. ارمند فتنر راه ینا. رو دهپیا سطو نشینم می. دمکر
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 قلبم دردی از مشو می تا. مینز به مگیر می ستد. نه یا مھبد مهادا نماتو می
 ستد کسی. دشو می بیشتر قلبم درد و.داھفر: کنم می مزمهز. شکمم درد از.

 .اردگذ یم ام شانه روی

 

 ؟خوبی خانم- 

 

 رکنا. مگیر می هیددنا را زن. مشو می بلند ستا کندنی نجا رھ با 
 .مگیر می بستدر و یستما می نخیابا

 

 . کشم می دراز عقب صندلی روی 

 
 . 

 
 . 

 
 199 

 

 نگر به یگرد. کنم می کپا را یشمآرا و دارم برمی وبیطمر لستماد 
 ...داھفر: گویم می زبا. نمز می چنگ شکمم به. ارمند زینیا بلعا و

 

 ایمھ چشم. گریه یرز نمز می بلند ایصد با. دیزر می شکما ربا ینا و 
 دادم به نیست کسی. کنم می گریه یاھ یاھ خجالتی یچھ بی و مبند می را

 .کنم می نجا تاکسی یتو ؟دارمبرسد
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 اننگر. یدآ می ونبیر شپزخانهآ از نماما کنم می زبا را در تا. خانه روم می
 آره؟ گفتی- . پرسد می که دبر می پی حالم از شاید. ستا

 

 .گویم می لحا بی. تاقما فرط به روم می 

 

 .گفتم- 

 

 .دارد غصه یشاصد. یدآ می نبالمد 

 

 .دادی منجاا رو رکا ترین ستدر- 

 

 یتو روم می ونبیر یلباسھا نماھ با و ازمندا می مینز روی را کیفم 
 .مسر روی کشم می را پتو. تخت

 

 .کنی می موششافر کم کم سخته لشاو. لیلی- 

 

 بابی عاشق حاال نه و بابا عاشق نه. هنشد عاشق حاال تا نماما شاید 
 را دشخو رکا آرام آرام. ماند می ناطسر مثل عشق خمز نستدا می گرنهو.

 آدم رهیکبا و ردخو می را آدم.فکر و روح.و نجا متما. اردند ییاسیر. کند می
 نما نبد متما عشق درد که سیمر می نمادخو به روز یک. ازدندا می پا از را
 می را ایمھ چشم. ای هنشد عاشق تو. نماما نه. دگیر می را نجانما و گرفته را
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 چکه نیست کسی. زدسو می دارد قلبم. هشد وعشر حاال مینھ از درد و مبند
 د؟بریز یشرو آب ای

 

 . اردگذ می یاھ شانه روی را ستشد 

 

 .تو و من فقط. بربیایم پسش از تونیم می تو و من- 

 

 .کنم می گریه بلند بلند 

 

 . رمنمیا اقتط داھفر ونبد من. دارم ستشدو خیلی من نماما- 

 

 می مسر روی را شسر. پیچد می ایمھ شانه دور را ایشھ ستد 
 نمذھ در زده بھت ای ه چھر با کوچه شنرو و یکرتا در داھفر تصویر. اردگذ

 .دشو می بلندتر ام گریه. دگیر می نقش

 

 رچکا داھفر بی من نماما. دارم ستشدو نگفتم بھش حتی من نماما- 
 ؟کنم

 

 یااخد. پشتم نه ترکد می دارد قلبم نددا نمی نماما. مالد می را پشتم 
 . بربیایم پسش از تا کن کمکم مھ ربا ینا. دیبو میشهھ

 
 . 
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 . 

 

 خانه یتو را دمخو. ردگذ می ام ندگیز در داھفر دنبو از روز یک 
 و یدآ می نماما. ساکتم مشھ. یدآ نمی حرفم.  تاقما یتو. ام دهکر حبس

 . کامبیز خانه یموبر بیا: گوید می. رود می

 

 رمکنا ،مدھ نمی که را بشاجو. ارمند را کس یچھ حوصله من لیو 
 . نشیند می

 

 .لیلی تونی می تو- 

 

 دبر می و دگیر می را ستمد. نمز می وارمیدا یاھلبخند من و 
 لوبیا زگا روی قابلمه یتو از من به پشت. نشاند می صندلی روی. شپزخانهآ

 . کشد می یسد یتو پلو

 

 .ینگیر گیدفسرا تا باشی باظمو خیلی باید- 

 

 ششزلر از یخبر. ارمگذ می ارمشلو جیب یتو گوشی روی ستد 
 .نیست
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 .بماظمو: گویم می 

 

 .لیخچا یتو کند می سر. اردگذ می میز روی را یسد 

 

 .هبر اریبذ رو داھفر و باشی دتخو فکر به باید تو- 

 

 .کشم می ونبیر را گوشی شکیایو و پایم می را نماما چشمی یرز 

 

 .کنم موششافر باید. نماما هبر ارمبذ باید. آره- 

 

 که نماما. پیامی یچھ. ارمند تماسی یچھ. کنم می شنرو را صفحه 
 . یموبررو نشیند می. نمرا روی مشارگذ می ددگر برمی

 

 .نکن ممیدانا پس. ستیھ عاقلی خترد تو- 

 

 . نمز می ای جانانه لبخند 

 

 . تھش تا تو و من فقط. نجا نماما شنبا اننگر- 

 

 دهکر شخامو را گوشی یھشتباا نکند. غماسر یدآ می هلھرد یکدفعه 
 یک با. باشم هنفھمید من و باشد زده نگز داھفر ثانیه چند ینا یتو و باشم
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 مدھ می رفشا را گوشی رکنا کمهد یگرد ستد با و دارم برمی را کفگیر ستد
 .نیست یخبر.نه...دشو می شنرو صفحه و

 

 . ؟ببینیم فیلم مھ با مشا از بعد چیه تنظر- 

 

 یاھ ستد با که نماما به دوزم می و مگیر می صفحه از را مھنگا 
 او دارم هفھمید که کنم می حس. من به ستا هخیر انشدھ یجلو هشد قفل

 .گویم می آرام. نمز می لگو را دمخو و

 

 انخو می قتیو یا نندز نمی نگز قھرند قتیو فقط ادھمر. نماما- 
 ؟نندز نمی نگز مھ نبر میشهھ ایبر

 

 می قتیو ادھمر فھمم می که کند می مھنگا ریجو. ندز نمی حرفی 
 می رفشا مشتم یتو را گوشی. نندز نمی نگز یگرد کنند نما کتر نداھخو
 . مدھ

 
 . 

 
 . 
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 ؟باشیم شتهدا نستشودو اھ زن ما گها حتی- 
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 از خسته. انشدھ اردگذ می و کند می برنج پر را قاشقش نماما 
 .گویم می نماما و داھفر تسکو

 

 قتو آدم به رقد اون و داره حمر مھ ناطسر حتی.ناکهدرد خیلی ینا- 
 رینقدا ییاجد قتو ادھمر اچر پس.... پس. دبیا رکنا شاھبا بتونه که همید
 ؟حمندر بی

 

 با قاشق ردبرخو ایصد. مشو می بلند جایم از اغذ دنکر همز ونبد 
 تاقما به روم می. ردنخو از هکشید ستد مھ او کند می ام حالی ببشقا

 دهکر پونز اریود روی که داھفر و من یاھ عکس. یستما می اھ عکس مقابل.
 و بزنی نگز ممنتظر.  ممنتظر. کنم می چک و آورم می در زبا را گوشی. ام
 .بگویی و یبخند زبا

 

 ...جانم- 

 

 از من و مانی می پیشم و روی نمی جایی بگویی. زدبلر من قلب و 
 .مبمیر ذوق

 

 نیست داھفر از یخبر یچھ. ردگذ می نما ییاجد از روز شبانه دو  .
 لتنگمد. بابی خانه ومبر. نمانم تنھا که دهکر رشسفا کلی. ندھ فتهر نماما.
 که بغضی هشد ام لتنگید متما. کنم نمی گریه. لتنگمد حشتناکیو زرط به.

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 داھخو می که دشو می رگبز رنقدآ یھگا. ترکد نمی لیو هماند گلویم یتو
 همددرآ چوبهزرد نگر به پوستم. دارم مانیدر شیمی دافر. کند رهپا را گلویم

 می مسکنی صقر. ام داده ستد از را شتھایما و مبر می نجر یشدید درد از.
 شاید رمخو می بتا و کنم می بغل را ایمھپا. نشینم می تختم یتو و رمخو
 .بیفتد درد

 

 تو به مثال. کنم فکر بخو یاھچیز به. آرام. باشم آرام کنم می سعی 
 ...لیلی: گویی می. نشینم می ماشینت یتو. خانه دم نبالمد ییآ می تو مثال.

 

 .جانم: گویم می قلبم ته از و سالمم منم مثال 

 

 رچقد ییدد- . کنی می نشا ازشنو و یگیر می امر یاھ ستد مثال
 . گذشت لسا دو زود

 

 .گویم می لبخند با و کشم می حتیرا نفس مھ من 

 

 .مونم می تاھبا شخرآ تا که گفتم- 

 

 بوسی می را ایمھمو و کنی می بغل را مسر ،اھخرآ ینا مثل تو مثال 
 . خوشی از ممیر می و دشو می ورویرز مھ من لمد.
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 کنم می بوسه قغر را تشرصو. کنم می اپید را ادهمامزا یتو عکس 
 نمی قعاوا یعنی.باشد کنادرد رینقدا ییاجد دمکر نمی فکر قتو یچھ.

 هشد حمر بی تو یا ماھخودخو من ؟بپرسی را حالم و بزنی نگز یاھخو
 .کند می تابم بی و فتدا نمی ای؟دردم

 
 . 

 
 . 

 
 202 

 

 وعشر کمهد. ارمگذ می پخش هستگاد یتو را وهگر ملبوآ دی وی دی 
 لتنگید از من و خانه یتو دیزر می.داھفر ایصد ثانیه چند از بعد و نمز می را
 شترکاند می دارد حسی. ام سینه به نمز می چنگ. قتاا سطو نمز می نوزا
 دمبو یتاصد من شکا.  ارمگذ می مینز روی سر من و نداخو می داھفر.

 می لمس را لبھایت عاشقانه ینداخو می یا زدی می فحر ربا رھ که داھفر
 ...مشد می خوشی قغر و دمکر

 

 یھگا. پرسد می را حالم و ندز می نگز ریکبا ساعت یک رھ نماما  .
 زبا در. کنم نمی نشپنھا از را یچیز دشو مطمئن تا ندز یم نگز بابی به مھ

 یم رمکنا دمخو کترد. شوند می قتاا وارد یگرد یکترد با مکترد و دشو یم
 .گوید یم لبخند با و ام شانه روی ندز می و یستدا
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 ن؟مجنو بی لیلی رهچطو حالت صلا بخو- 

 

 ینا از اییھ شوخی لاھ که ستا خشکی آدم او. دارد می مبر ستر 
 صطو ینا یچیز فھمید باید کند می تغییر اھ آدم ارھفتار قتیو. نیست ستد

 .مدھ یم ابجو. ستا صلو دارو ستمد یک به. نیست انمیز

 

 ه؟شد یچیز- 

 

 ندز می لبخند کیزور کترد. دشو می جا به جا ش صندلی یتو بابی 
 .کند یم رهشاا اش ستید بغل دمر به و

 

 ات معاینه همداو پوستت بیعیط غیر نگر رطخا به. حنداجر نیشوا- 
 . مینھ. کنه

 

 . کنیم می لبد و رد یھنگا بابی و من 

 

 نماما با تا دشو می رجخا قتاا از مھ بابی. ندرو می ککه اھکترد 
 هنگا را ونبیر قتاا هپمجر از و ام هکشید دراز تخت روی. کند سحبت تلفنی

 ده نمی نتکونشو دیبا یچھ که بینم می رو اھ ختدر یاھ شاخه. کنم می
 . شوند می برشته شیدرخو رنو یرز نددار و
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 بیند می که لحا آن در امر. تو یدآ می بابی و کند می قطع را ستما 
 .پرسد می اننگر و جلو یدآ می

 

 ؟بابا هشد یچیز- 

 

 دارد گلویم. کند نمی حتمرا و شکا و دشو نمی بغضم اچر نمدا نمی 
 .دشو یم رهپا

 

 .بابی ترسم می- 

 

 ؟چی از- 

 

 . کنید موشمافر ینکها از. نشد شموافر از- 

 

 دوزم می چشم و مشو می پھلو به. مبنداخو می و دگیر یم را یما شانه 
 . اردگذ می عصایش روی را ایشھ ستد. مھربانش یاھ چشم یتو

 

 . استھ ننساا بیعتط دنکر شموافر- 

 
 . 

 
 . 

 
 203 
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 که مریضیم. مریضم فقط من. کنید موشمافر امخو نمی من لیو 
 امخو نمی دمخو میل به که من. ستمشانخو دمخو که من. دهنبو مخمد ستد

 . مبر زود ریانقد

 

 .گفت چی نماما 

 
 &&&&&. 

 

 تو داھفر. هکشید تشآ به را لمد حسین فحر حاال تا ھرظ از 
 شبا لیو اربذ تنھایم. ستا کافی من ایبر مینھ. شبا سالم فقط؟کجایی

 لتاتو یتو را مسر. دوم می ستشویید دخو تا و ارمگذ می شکمم روی ستد.
 باال زبا و شوند می یکدنز مھ به ایمھ شانه. نمز می عق و کنم می فرنگی

 می مینز به ستد. کشم می را نسیفو. یگرد یدآ نمی باال نفسم. آورم می
 دراز را ایمھپا. اریود به مدھ می تکیه را مسر. کشم می عقب را دمخو و مگیر
 .کنم می

 

 عتھو حالت زبا و فتیمر نستاربیما به بابی با مانیدر شیمی ایبر صبح وزمرا
 ندز می نگز ریکبا یکساعت رھ نماما. آورد میدر را رمپد دارد اغستفرا و
 بشوآ لشد نمدا می لیو کند می نپنھا اش یجد لحن پشت را نیانگر.
 مھ به ام همعد رهبادو. هنماند بدنم در جانی. ندا دهکر یخ پایم و ستد. ستا
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 فحر .  نمز می عق و لتاتو یتو مبر می را مسر سرعت به. پیچد می
 .کند می اصد مسر یتو کترد

 

 خیلی. کنی عمل باید پوستت ضعیتو و فیتاسونوگر به توجه با- 
 .زود

 

 .پرسید فتهر مھ در یاھ خما با بابی 

 

 ؟عملی چه- 

 

 به ستد و شتاگذ میز روی را فیاسونوگر برگه و تمایشاآز کترد 
 .شد سینه

 

 یسلولھا. یهاوصفر ریمجا ادنسدا رطخا به پوستش زردی- 
 . شن می پخش دارن انیطسر

 

 حل مثال یا ندز می فحر شیمیایی لفرمو یک ردمو در دارد که دبو ینا مثل
 گرمی .  ردخو را خونم نخو. آب انلیو یک یتو قرمز رھجو نشد

 پزشک توصیه به که دبو حیاجر کترد. دمکر حس مشتم روی را بابی ستد
 .مپرسید. دکر می معالجه امر دمخو

 

 .گم می رو عمل؟خطرناکه- 
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 چه تو اون ببینیم و شه زبا شکم اول باید. بگم یچیز نآلا تونم نمی- 
 کنیم می فرطبر رو ادنسدا و یمدار برمی رو اسپانکر دیاز لحتماا بهه؟خبر

 .دهبرگر بیعیشط نگر به پوستت تا

 

 هشیر مسر که دبو ینا حسنش تنھا لیو زد می فحر ماشین یک مثل 
 :مکشید.آه. گفت را چیز مهھ سترا و رک و نمالید

 

 ؟مونم می هندز - 

 
 . 

 
 . 

 
 204 

 

 حرکاتش. پیچید مھ به ام روده و دل. زد پایم روی ضربه چند آرام 
 نیست یخبر که گویند می حترا نباشد یچیز قتیو. دکر اننگر بیشتر امر

 نندز می. دادن اریلدد کنند می وعشر بیفتد ستا ارقر یبد قتفاا قتیو لیو
 ارھبیما ما که ستا موقع آن. شوند می وارد شوخی در از یا آدم شانه روی

 .ستا بعقر در قمر عضااو یا میریم می یمدار یا فھمیم می

 

 ؟متاربذ عمل لیست تو نیست مشکلی گرا- 
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 .داد ابجو بابی. یمدکر هنگا مھ به بابی و من 

 

 باشیم شتهدا نیشوا با مھ رتمشو یه یداربذ. نیست ینجاا مامانش- 

. 

 

 . کنند عملم یگرد ی فتهھ شنبه شد ارقر و زد فحر نماما با بابی 

 

 با ستاخو بابی. آورم می باال زردآب و ارمگذ می گلویم روی ستد 
 شبعد نستمدا می نچو لیو دکر ارصرا خیلی رهبیچا.  ومبر اش خانه به او
 نمی. ارمند را دنبو نجاآ غماد و دل. دمنکر لقبو فتما می روزی و لحا چه به

 نمی. کنند حشتو غانمدا و درب قیافه نیدد با ستیھ و لھها ستماخو
 . بفھمد را روزم و لحا میریلا ستماخو

 

 روی کشم می را دمخو. ییاپذیر یتو روم می پا و ستد رچھا روی 
 ارمند ،ستا انیزآو که را پایم یک دنکر بلند ینا که جانم بی رنقدآ. کاناپه

 . گلویم به هچسبید ام روده و دل.

 

 مھ روی چشمد؟اھفر کجایی. نیست یخبر حسین از و هشد شب 
 مشو جمع مبل یتو ارمند لحا حتی لیو نشسته تنم به زلر. ارمگذ می

 قتاا ایوھ. دشو می خالی لمد یتو رهیکبا. دشو می بلند ام گوشی ایصد.
 . ندز می پرپر قلبم یتو یچیز و دشو می متما
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 تلفن ایصد ،بزند فحر خصوصی نماما با تا فتر ونبیر که بابی 
 به. پایین یختر لمد یرھ ینروژ سما نیدد با. پیچید قتاا یتو ماھمرھ
 داھفر نکند“ دمکر فکر دمخو پیش؟مھند یا مھبد ابجو که دمفتاا الو و لوھ

 بی قلبم روی را دبو صلو آن به دارو که ستید“. ؟پیشم ددبرگر داھخو می
 .گفتم و.شتماگذ ارمقر

 

 ؟ینروژ- 

 

 .حسینم- 

 

 .گفتم نیزالر ایصد با. شد یالوا لمد یتو 

 

 .مسال حسین- 

 

 ...هشد رگو و گم روزه سه؟کجاست داھفر لیلی. مسال- 

 

 من- . نشستم یکدفعه. ختاندا جانم به رهلشود نشانگر ایصد
 ...نمدو نمی من...

 

 چی: گفت می مرتب که مشنید را ینروژ ایصد. میکند تسکو 
 ؟میگه چی؟میگه
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 .پرسید اننگر 

 
 . 

 
 . 

 
 205 

 

 ؟اھشما بین هشد یچیز- 

 

 ستماخو من مگر.دمبو هشرمند دیبیخو. مچسباند سینه به را ام چانه 
 ریبیما ینا چیز یچم؟ھبمیر زود رینقدا ستماخو من مگر م؟شو مریض که
 ساعت یک و فتمر می راه نخیابا یتو روز یک؟چیز یچھ. دنبو من اهلخود به

 دمر ماھخو زودی به و نیستم هندز بیشتر هما شش گفت من به یکترد شبعد
. 

 

 .شدیم اجد مھ از ما- 

 

 .مفھمید یشاصد از. دبو هشد شوکه 

 

 ؟خهآ اچر- 

 

 .مپرسید. وردمنیا دمخو روی به 

 

 ؟شها خونه شاید- 
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 تو؟لیلی دیکر رچکا. نیست جا یچھ. نیست ماشینشم. نیست- 
 ؟یدامیخو چی یگه؟دچتونه اخترد شما؟نه دیکر لشو

 

 آب سختی به. دکر ورم گلویم. تر رگبز و رگبز. شد رگبز بغض 
 .دادم رتقو را انمدھ

 

 ...کنم می شاھخو. بگو منم به شد یخبر حسین- 

 

 ای؟خو می چی سهوا رو خبر یگرد. اش زهکو کاسه یرز زدی که تو- 

 

 . مشد تا و شتماگذ ام سینه روی را گوشی. سوخت لمد. دکر قطع و 

 

 حسین کند اخد. مشو می بلند کاناپه روی از ستا بدبختی رھ با 
 د؟اھفر. ابخو قتاا روم می سالنه سالنه و مگیر می اریود به ستد.باشد

 تنھا آدم تو.دیگر برمی که نمدا می؟نیدا می را چیز یک؟تو کجایید؟اھفر.
 ؟کجایی خرآ لیو. اریگذ نمی تنھا را توھگر قلاحد. نیستی شتناگذ

 

 از آه. ستا میریلا. دارم برمی میز روی از را گوشی زانلر ستید با 
 .مدھ می ابجو حالی بی با و کشم می دراز تخت روی. دشو می بلند دمنھا

 

 .مسال- 
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 . مسال- 

 

 اصد خس خس و ندھکوتا من یاھ نفس. شویم می ساکت. مینھ 
 .کشد می نفس منظم و آرام او لیو نددھ می

 

 ؟خوبی- 

 

 .دارم یشدید ضعف. فتندا می مھ روی ایمھ پلک 

 

 .خوبم- 

 
 . 

 
 . 
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 .نبالتد ممیا دارم. شو دهماآ- 

 

 .مدھ می ابجو میلی بی با؟کنم ضیرا را ینا رچطو حاال 

 

 .منمیا جایی من- 

 

 .میشی دهماآ تو و مراھ تو من- 
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 .دشو نمی اش حالی فحر 

 

 .منمیا- 

 

 .داربر شخصیتو سایلو- 

 

 .کشم می داد ام جانی بی متما با 

 

 دی؟ نمی شگو اچر. منمیا. منمیا- 

 

 گوشی یتو پیچد می اش حرصی یاھ نفس ایصد. کند می تسکو 
 یتو اغچر یک تنھا. ستا یکرتا قتاا. فرط ینا من و خط فرط آن او.

 نتابستا مگر.ستا دسر ایوھ رچقد. ام شتهاگذ شنرو ییاپذیر
 .ستا مستانیز یشاوھ من نتابستا؟نیست

 

 ه؟شد یچیز- 

 

 مھ در و دشو می مچاله کاغذ تکه یک مثل قلبم. میریلا هشد یچیز 
 .گویم می بغض با. رود می

 

 ....ف- 
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 کند اپید یمابر را داھفر بگویم ستماخو می. رمخو می را حرفم باقی 
 .پرسد می اننگر. ارمند را ایشھ زدن نیش حوصله.  مشو می نپشیما لیو.

 

 ه؟شد چی لیلی- 

 

 .دھبد مانما بغض تا. بزنم فحر نمابتو تا کشم می عمیقی نفس 

 

 .مینھ باشم تنھا امخو می- 

 
 -.... 

 

 . میریلا نمیفته تفاقیا یچھ- 

 
 -...... 

 

 . ارمند را اش محلی کم اقتط. مشو می کالفه سکوتش از 

 

 ...کنم می شاھخو میریلا- 

 

 .دی می خبر بھم دفتاا تفاقیا رھ. ذارم می ستمد دم رو گوشی من- 

 
 . 

 
 . 
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 .چشم: گویم می 

 

 . نباشه سایلنت مھ گوشیت- 

 

 .باشه- 

 

 می را گوشی. یدآ می باال ام همعد از زانسو و شتر مایعی رهبادو 
 دمسر. زدلر می تنم متما... آورم می باال و ستشویید سمت دوم می و ازمندا

 برمی را همدآ مسیر خانه شنرو و یکرتا یتو و مگیر می اریود به ستد. هشد
 یختهر بسر تویش رنگاا که سنگین قلبی با. کوچک و کند اییھ مقد با. دمگر

 چشمم.  تاقما زبا هپنجر یجلو روم می. شوند می سیخ زلر از تنم یاھمو. ندا
 نداخو می امر شھر یاھ اغچر نمیا شسبز رنو. ای وزهفیر گنبد به فتدا می

 لیو یمآ می غتاسر تنگی دم موقع.نمدا می.نمدا می. ام هشد محتاجت زبا.
 را لبم.بپرسیم ازت حالی بھانه ینا به که آوری می رفشا نبھما رنقدآ دتخو
 را مسر. مینز ندرخو می و شوند می تا. شوند می تا ایمھنوزا. مگیر می زگا
 .فتما می سلتماا به و ارمگذ می هپنجر لبه

 

 . خبر یه. هبد ازش خبر یه فقط- 

 

 . ندز می مسر به معامله سوھ زبا 
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 می مھ دتخو. ارمند باختن سهوا یچیز که من. کنیم معامله بیا- 
 لقو. رکنا کشم می من هبد ازش خبر یه تو لیو.  خالیه خیلی ستمد نیدو

 .شو ضیرا.  شو ضیرا. بابا روح به. ممید لقو. ممید

 

 هشد. مھبد مهادا نماتو نمی یگرد کنم می حس. مشو می خفه دارم 
 ازدمبیند و کند زمبا یکی باید. یدآ نمی ریکا یچھ به که سوخته المپ یک ام

 یتو روم می پا و ستد رچھا. مبند می را هپنجر ،پایین نماھ از. دور
 مبند می دل و ارمگذ می مھ روی را پلکھایم. یمرو کشم می را پتو...تختم

 . روم می ابخو به و دشو می مگر ایمھ چشم کم کم. معامله ینا به

 
 . 

 

 لبا با شسرخو ای نهواپر. گرفته زیبا به را دمگشا و سپید ناھپیر دبا 
 نمی. کنم می دراز رفشط به را ستمد. کند می وازپر من از جلوتر سفید یاھ

 لبا نهواپر. قصندر می پریشانم یاھمو و وزد می دبا. سدر نمی بھش. دشو
 یتند شیب تپه. فتدا می رهشما به نفسم. باالتر و باال. رود می باالتر و ندز می

 دشو می هکشید بیآ نسماآ سمت به مھنگا. ارمند نجا خیلی من و دارد
 . ندز می لبا لبا نماھپیر پایین. اردند لکی یچھ و خشددر می نسماآ.

 

 نھ و نھ به. سانمر می تپه یباال به را دمخو ستا کندنی نجا رھ با 
 نفس. سفید و خسر یاھ گل از پر شتید. کنم می هنگا مبر و دور به. فتما می
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 کند می رکا چشم تا. آورد می جا کمی را حالم گل یبو. کشم می عمیقی
 نمز می لبخند گل و دبا زیبا جمو به. ختهاندا جمو نمیانشا دبا که ستا گل

 هتیر و پیشانی روی قعر یاھ نهدا و هشد گرمم. تنھایم یتنھا. نیست کسی.
 نسماآ به دوزم می چشم و ارمگذ می چشمانم یجلو ستد. نشسته مکمر

 دشو می محو آن یک در و ندز می لبخند من به که بینم می بابا از ای هچھر.

 . نمز می دفریا نسماآ به رو و انمدھ رکنا ارمگذ می را ایمھ ستد.

 
 . 

 
 . 

 
 208 

 

 ...بابا.بابا- 

 

 را نبابایشا نددار خترد اھصد رنگاا و پیچد می شتد یتو یماصد 
 .نندز می اصد

 

 .بابا.بابا- 

 

 .مینجاا من- 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 لب روی مالیم لبخند نماھ با. دهیستاا رمکنا ستدر. دمگر برمی 
 تشرصو. ستا رگبز نمچناھ شکمش. نمھربا یاھ چشم نماھ با. ایشھ
 زده شانه باال فرط به را اش جوگندمی یاھمو و دهکر حصالا میشهھ مثل را
 .بابا: گویم می یرلبز.

 

 .دشو نمی کپا شلبخند. دگیر می تپلش و پرمو نستاد یتو را ستمد 

 

 .گوید می و آورد می ایمھ ستد به ریفشا. ستا فحر از پر شھنگا 

 

 ؟بریم - 

 

 یادھمر. روم می عقب و ترسم می. کشم می پس سرعت به را ستمد 
 ستندھ مھ نماما و بابی. ندا دهیستاا بابا فرط دو که بینم می را ام ندگیز
 مچاله قلبم و رمفشا می مھ روی را ایمھ لب. کنم می بغض. دگیر می لمد.

 . مدھ می نتکا رفینط به را مسر. دشو می

 

 . نه حاال. حاال نه- 

 

 سبک. سفید یاھ لبا با نهواپر نماھ مشو می نیزد مھ به چشم در 
 می دمخو دور و نمز می لبا. ندا دهیستاا زنوھ نھاآ لیو.  فتهر بابا. ام هشد

 چرخم می و چرخم می. دشو می ستدر دبا و نمز می لبا. بغض از چرخم
 دخو در را نھاآ دبادگر و چرخم می زنوھ من. رگبز دیبادگر هشد دبا حاال.

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 چرخیم می و یما دهفتاا گیر ام دهکر ستدر که دیگربا در ما ی مهھ. بلعد می
 . من دور به مهھ و ممرکز در من.

 

 می پلک ربا چند. ستا یکرتا یکرتا قتاا. کنم می زبا را ایمھ پلک 
 به را نجمآر. هشد پخش خانه یجا مهھ تسکو و ستا سنگین نفسم. نمز

 می مسر روی ستد. رود می گیج مسر. نشینم می و مدھ می رفشا تخت
 می زبا که چشم. دشو بھتر حالم تا مبند می لحظه چند را چشمھایم. ارمگذ

 نمز می لبخند منم. بینم می را بابا انخند هچھر ،خانه یھسیا نمیا کنم
 . دارم ستشدو رچقد که نددا می دشخو.

 

 گر درون از حاال و فتهر بین از زملر. ام هبیداخو ساعت چند نمدا نمی 
 خیس ایمھمو یشهر و هچسبید تنم به تشر تی. زمسو می رهکو مثل. ام گرفته

 ازمندا می تخت روی و کشم می ونبیر یقه از را لباسم. دارد دم خانه. هشد
 می رنو و نمز می را قبر کلید. روم می راه لمارکو لمارکو. مشو می بلند.
 از یخبر و ستا مگر مھ ونبیر ایوھ. کنم می زبا را هپنجر. قتاا یتو دیزر
 یبد عمط و هشد خشک انمدھ. همدآ بند نفسش مھ نسماآ رنگاا. نیست دبا

 می من به چرخهدو نگز ایصد که مشو رجخا قتاا از ماھخو می.  ددھ می
 .دارم برمی پاتختی رکنا از را گوشی. دارم مپیا فھماند

 

 .  .”کن چک یمیلتوا کنم می شاھخو. نجا لیلی“
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 را پتا لپ...تحریر میز روی بعد و تخت روی ردخو می سر مھنگا 
 می زبا را یمیلما صفحه. کنم می شنشرو. نشینم می صندلی روی. بینم می
 ایبر: ”نوشته باالیش که رد  و نگر بیآ مربع نماھ به. ام هخیر صفحه به. کنم

 را“ عزیزترینم“ لب یرز. ترساند می امر ای کلمه دو رتعبا ینا.” عزیزترینم
 . کنم می ارتکر

 

 عزیزترینش امر باید اچر؟بنویسد را کلمه ینا باید میریلا اچر 
 اییھ فحر. گیرند می نگر نمذھ در یکی یکی نایماردھبرخو متما؟ندابد
 نه.نقیضش و ضد یارھفتار.ایشھ هنگا. شد لبد و رد نمیانما اھخرآ ینا که

 ...شتمدا کم را مینھ سطو ینا.باشد هشد من گیردر اردند نمکاا.

 

 گویم می دمخو به. ردگذ می لحظه چند؟نه یا کنم زشبا ام هماند 
 ستا سمج. حرفھاست ینا از پیگیرتر ،شناسم می که را ؟اوچی شخرآ“:
 می ننداخو به وعشر. دشو می زبا یمابر صفحه و کنم می کلیک یشرو“.

 .ام دهکر جمع شکمم یتو صندلی روی که اییھپا با کنم

 

 .م،عزیز لیلی“ 
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 را ام نهدامر شھامت و اتجر متما م،یدد را تو ربا رھ قتو چند ینا 
 ستا سخت دمخو ایبر مھ ورشبا که فیاعترا.  کنم افعترا تا دمکر جمع

 یمآ می نظر به لگاگو و گیج اروزھ ینا. بگویم ایمھ ناگفته از یتابر اربگذ.

 تو من. ام هشد دل یک دمخو با من. نیست دقصا لمد رهبادر مسئله ینا لبتها.
 دمخو ایبر که یچیز. ام هشد عاشقت من. جانم از عزیزتر. ماھخو می را
 فکر نما گذشته یاھ فحر به داری نآلا مینھ شاید. نیست ضمھ قابل مھ

 حاال لیو. گفتم من که اییھچیز به. عشق رهبادر نایماھ فحر به. کنی می
 دور بریز را نشا مهھ مھ تو و مگیر می پس را نتمامشا بگویم ماھخو می

 ازهندا. را ایمھ لفرمو. ای یختهر مھ به را من یاھ لهدمعا متما تو؟نیدا می.
 به ،تو به باید قیقاد نمدا نمی...من ایخد. بگویم ماھخو می. را ایمھ یگیر

 رتارتا نمیا من دل ،بگویم ماھخو می.جانم لیلی. لیلی.بگویم چه ،عشقم
 نمیا. ایتھ چشم نمیا. ات هکشید و الغر نستاد نمیا. تپد می ایتھمو

 تو. توست فرط از رهشاا یک منتظر ،من رهبیچا قلب. سنگینت یاھ نفس
 وربا. ستا ختهاندا پا از امر ،لیلی ،تو دویجا.  ای دهکر نفسوا امر. لمد عزیز
 نمز می را اھ فحر ینا دشو نمی ورمبا زنوھ مھ من. داری حق؟نه کنی نمی

 به نیاخو می گرا یا نیاخو نمی را چشمانم فحر نچو ام نوشته را ینھاا.
 بی امر. کنی فکر ایمھ فحر به بخو ماھمیخو. آوری نمی دتخو روی

 . مانم می منتظر. ارنگذ ابجو
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 میریلا. ”سمشا به ،صفحه به ام هخیر زبا نادھ و هشد شتدر نچشما با
 روط ینا ندابتو مھ میریلا دشو نمی ورمبا. ارمند وربا را عاشقانه نامه ینا.”
 پتا لپ.من ایخد.دهفتاا عشق تله یتو منطقی میریلا. بنویسد سحساا با
 می بلند ایصد با. دشو می ایمھ لب نمھما ،نرمک منر ،لبخند. مبند می را

 را تسکو پشت ام هخند غش غش ایصد. رگاروز زیبا به مخند می. مخند
 چیز مهھ اچره؟مدآ نسرما به چی.من عشق از.ستا هشد نهایود. ندزالر می

 من یاھمو رتا رتا گیر لشد. دهفتاا رکا از عقلم یگررده؟دخو هگر مھ به
 مخند می رنقدآ و ارمگذ می انمدھ روی را ام هکشید و الغر ننگشتاا ؟ستا

 دیا.ستا من یاھمو رتا رتا گیر لشد. دگیر می راه چشمانم گوشه از شکا که
 اچر. دکر نلمسشا و شتدابر ایمھ شانه روی از مو رتا چند که فتما می شبی

 مخند می و مبر می عقب به را مسر و ارمگذ می تمرصو روی ستم؟دنفھمید
 یدآ می بند ام هخند.  فتما می قرمز بلند ککر شفر روی پشت از صندلی با.
 دهفتاا رمکنا صلیب مثل ایمھ ستد حالیکه در مشو می هخیر سقف به.

 . 

 
 . 
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 عکس به. اریود روی هشد پونز یاھ رتکا به فتدا می مھنگا. ندا 
 زاربا یتو داھفر و من یاھ عکس. کویر در میریلا و من یاھ عکس. نایماھ
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 خطی و تیرصو رکادخو با یشرو که نگر بیآ تیرکا.به فتدا می چشمم.
 .ام نوشته شتدر

 

 گرا خرینآ میدا. فتر و نماند من ایبر ،شتمدا ستدو نچهآ رھ“ 
 .”نبما من ایبر ،تویی

 

 و تسو نیشاابر ما و زد ینروژ به ما یجلو را عاشقانه تجمال ینا حسین
 دود از ای الهھ پشت داھفر که میدد منددابرگر را مسر قتیو. یمزد کف

 امکد ایبر ریبیما ینا نمدا نمید؟اھفر کجایی. من به ستا هخیر رش،سیگا
 بفھمد میریلا قتیو نمدا نمی ؟من ایبر یا؟تو ایبر. ؟ستا ترسناکتر نما

 ارفر؟نوشت داھخو یمابر عاشقانه رینطوا مھ زبا هنماند من گمر تا یچیز
 از را نتماارطخا یبو نماتو نمی. نشیند می گلویم یتو بغض د؟کر داھنخو
 یختهر ام ندگیز نبض روی نلپذیرشاد و سبک عطر. کنم کپا نمذھ روی
 دخو بی دخو از امر و دشو می هکنداپر ،چرخم می که فرط رھ به و هشد
 ریبیما ینا ترسم می. ترسم می تنھایی از. دیاز خیلی. ترسم می. کند می

 گریه بلند ایصد با. دگیر می ام گریه. مھبد ستد از را نماعزیز دشو باعث
 ایبر. صندلی روی دیزر می و دگیر می راه چشمانم رکنا از شکا.  کنم می
 میریلا ایبر. رهبیچا داھفر ایبر. میزر می شکا ام گذشته شیرین اترطخا

 سخت لهدمعا میریلا نمدآ با ینکها نه کنم کپا را داھفر من دبو ارقر.نهایود
 نفسم و دشو می کیپ که ام بینی. کنم می گریه قیقهد چندد؟شو تر سخت و

 می کپا ستمد پشت با را ام بینی آب. دارم برمی دنکر گریه از ستد ،تنگ

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


.  مشو می بلند صندلی روی از. کشم می چشمانم روی را مساعد و کنم
 دمخو به. یستما می دگر ینهآ ویبررو. روم می ستشویید فرط به 

 الهھ ایمھ چشم دور. نجا بی و زرد رچقد. ام هشد الغر رچقد. کنم می هنگا
 عشق قبر. نددار قبر چشمانم.  چشمانم لیو. دهکر شخو جا هسیا ای

 من به داھفر از کسی اچر؟ندز نمی نگز حسین اچر. خشددر می نتویشا
 دل ایشھ لفرمو با او ستا ممکن رچطو؟کنم چه میریلا با؟دھ نمی خبر

 .استھمسگر زاربا مسر یتو؟گرفته اش زیبا زبا نکند؟باشد بسته من به

 

 کابینت درب. مبلند یاھمو. کشم می پشتم کم یاھمو نمیا ستید 
 اشتر یشر ماشین. دمگر می را ارھپنز رخنز نمیا. کنم می زبا را شوییرو یرز

 نمی دمیاد؟کر دهستفاا ازش بابا که دبو کی ربا خرینآ. کشم می ونبیر را بابا
 بلند وورش وور ایصد.  نمز می را اش کمهد. کنم می صلشو قبر به. یدآ

 . دشو می

 

 می تجربه را اھ خرینآ دارم بگوید یکی؟لیناو یا ستا ربا خرینآ ینا 
 امر دیمر ربا لیناو.ام هشد عاشق که ستا ربا لیناو خر؟آاھ لیناو یا کنم

 می را ایمھمو که ستا ربا لیناو.مگیر می ناطسر ستا ربا لیناو.بوسید
 ر؟با خرینآ یا ستا ربا لیناو.ممیر می دارم که ستا ربا لیناو و.شماتر

 

 روم می. کشم می باال فرط به و ارمگذ می گوشم رکنا را ماشین 
 ستهد یک. کنم می تفو را لختم شانه روی دهفتاا یارھتا. مسر پشت. باالتر
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 مشازندا می کف روی و دارم می شبر. هچسبید ام هترقو انستخوا روی
 . ستهد ستهد...فتندا می ستشویید سفید میکاسر روی ایمھمو.

 
 . 

 
 . 
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 به. ینهآ یتو کنم می هنگا دمخو به. ارمگذ می رکنا را ماشین 
 نمز می کامل ،ندا یختهر تکه تکه که را ایموھبرا و دارم برمی تیغی.لیلی

 هکشید و الغر تیرصو. هشد انیطسر یاھ آدم شبیه کامال ام هچھر حاال.

 ما نددا می اخد لیو. زرد ییرو و نگر. دهفتاا لچا یاھ چشم. مو بی سر.
 کنیم ازدواج. کنیم عاشقی. کنیم ندگیز داھخو می نلماد مھ اھ انیطسر

 شوییرو یتو را مسر من و یدآ می باال ام همعد تمحتویا زبا. شویم دار بچه و
 .نمز می عق و مگیر می

 
.  . 

 

 یبستر باید دافر و دارم عمل یگرد روز دو. ددگر برمی مشبا نماما 
 من به داھفر از یخبر کسی نه مدھ می را میریلا یاھ نگز ابجو نه. مشو
 . ددھ می
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 نگز ایصد که کنم می ستدر شب ایبر ییاغذ شپزخانهآ یتو 
 شتھاییا بی. کنم می خشک ای چهرپا با را ستمد.  دشو می بلند ام گوشی

 حالت. ام ردهنخو حسابی و ستدر ایغذ تقریبا ستا روز دو. گرفته را جانم
 از را گوشی و تاقما یتو روم می. ارمند یچیز به میل لیو هشد بھتر ام عتھو

 ابجو یددتر بی. ندزالر می را قلبم ینروژ سما نیدد. دارم برمی تخت روی
 .مدھ می

 

 ؟یددکر اشپید- 

 

 می زهلر به من یپا و ستد و گوشی تو پیچد می قشھ قھ ایصد 
 اش گریه از ردخو می پیچ لمد. نکنم طسقو تا تخت به مگیر می ستد. فتندا
 .نمز می لب.

 

 ؟ینروژ- 

 

 گریه. نمز می نوزا مینز روی من و دشو می بلند ایشھ یاھ ایصد 
 د؟اھفر.کن حمیر دتخو یااخد. مندزاسو می و دارد درد اش

 

 .نبز فحر آنقر رو تو ینروژ- 
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 ایصد. مشو می هندز و ممیر می. میزند قھ. ددھ نمی مانشا گریه 
 به نمز می چنگ. دیزر می سینه یتو قلبم. گوشم یتو دیزر می اھ زن جیغ

 . کنم می لتماسشا.داھفر. اخد نمادا به نمز می چنگ. شفر

 

 ه؟شد چی. نبز فحر اخد رو تو ینروژ- 

 

 .گوید می هبرید نفس 

 

 . قطعه ینا بیا. شدیم ابخر خونه که بیا. لیلی بیا. ارزھ بھشت بیا- 

 

 و ندز می فحر من با عمیق یھچا ته از ینروژ رنگاا. مشنو نمی 
 می سر حسم بی ننگشتاا نمیا از گوشی. مشنو نمی را ایشھ فحر باقی
 یگرد را یکی ینا یااخد؟من با دیکر رچکا داھفر. مینز فتدا می و ردخو

 باید نمدا نمی. ام نشسته مینز روی تمبھو رمانطوھ.کنم تحمل نماتو نمی
 مگیر می عشهر. کشم می جیغ من و منداپر می جا از خانه نگز.کنم رچکا

 داھخو نمی لمد. زدلر می تنم متما. مشو می بلند و مگیر می مینز به ستد.
 با داھفر

 
 . 

 
 . 
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 ازمندا می و دارم می یسررو. پوشم می مانتو.باشد دهکر زیبا من 
 و ردخو می پیچ پایم مچ. ییاپذیر سمت روم می اریود به ستد. مسر روی
 نجاآ ومبر و مشو بلند باید. رود می بند نفسم. مینز فتما می پا و ستد رچھا

 ربا ینا و ومبر باید. ونبیر بکشاند امر یترفند با ستهاخو داھفر مھ زبا.
 ینروژ گریه.هشد پا به نمدرو ای لزلهز. فتما می راه.کنم یشاعود حسابی

 می زار. نشینم می و آورم می کم ییاپذیر سطو.یااخد.یااخد. اھ زن جیغ.
 .کشم می دفریا. نمز

 

 ...داھفر- 

 

 یشاصد دل ته از. باشم تو عشق گیر مینز معمر خرآ لحظه تا ارنگذ 
 .نمز می

 

 ...داھفر- 

 

 میریلا. مشو می بلند و دارم می بر را کیفم. مشو می زده خانه نگز رهبادو
 شخامو را شیرز. ستا زگا روی اغذ فتدا می دمیا. کنم می زبا را در. ستا

 ستد. یستما می ارقر بی قلبی با رسانسوآ یجلو. ونبیر روم می و کنم می
 می میریلا و دشو می زبا رسانسوآ در. رمخو می بتا و پیچم می ام سینه دور
 روی هماند ثابت شھنگا.  ندز می خشکش من نیدد با که ونبیر بیاید ادخو

 در یفکر چه نیست مھم یمابر یگرد. ستا زبا زبا انشدھ. من یمو سربی

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 می. کنم نپنھا ینا از بیشتر را ام ریبیما نماتو نمی یگرد. کند می من ردمو
 .سبر دادم به میریلا- . کنم می سلتماا. مگیر می را کتش لبه و تو روم

 

 اسمط سر از هنگا. ندز نمی پلک. ردخو نمی نتکا. گنگ و ستا گیج 
 .مدھ می تکانش. دگیر نمی

 

 . ارزھ بھشت ببر منو- 

 

 را کتش لبه. متر یچشمھا روی نشیند می. پایین یدآ می ماتش هنگا 
 . کشم می تر محکم

 

 . ارزھ بھشت ببر منو میریلا- 

 

 .ارمگذ می اش سینه روی را مسر 

 

 . ببر منو. ممیر می دارم- 

 

 می گیجی با. کند می اجد دشخو از امر یدآ می ونبیر که بھت از 
 .گوید

 

 ا؟رزھ بھشت- 
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 .نمز می زار و ارمگذ می تمرصو روی ستد 

 

 . داھفر- 

 

 یمزوبا. خلدا دبر می و دگیر می را بغلم یرز دشو می تا که ایمھنوزا 
 کند می هنگا و کند می هنگا فقط. ندز نمی حرفی.  من به زده زل و گرفته را
 می شکا من لیو. ستا ساکت. ازدشندا می راه به. ماشین یتو دمبر می.
 . مدھ می تکیه ماشین شیشه به را مسر. میزر

 
 . 

 
 . 
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 که کنم می داھفر سلتماا دل در. کند می مھنگا و ددگر برمی یھگا 
 ایصد با و ارمگذ می ردشتبودا روی را مسر. باشد وردهنیا دشخو سر بالیی

 ندرخو می نتکا ایمھ شانه. ارمگذ می قلبم روی ستد. کنم می گریه بلند
 دشخو فرط به امر و دگیر می را یمزوبا. کشد می ریکنا را ماشین یکدفعه.

 .گوید می عصبانیت با. ددھ می تکانم. چرخاند می

 

 . کنی می دنابو تودخو داری. کن تمومش- 
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 نماتو نمی. ایمھ شانه روی فتدا می و ردخو می سر مسر از یسررو 
 من باشد دهفتاا تفاقیا داھفر ایبر گرا نددا نمی او. مبگیر را قمھ قھ یجلو
 .یگوید لبم یرز. مسر روی نشیند می زبا شھنگا. دمر ماھخو

 

 ت؟اھمو- 

 

 .گویم می من و 

 

 ...داھفر- 

 

 را در و دشو می دهپیا ماشین از. ازدندا می من به غمگین یھنگا 
 بیاوی؟بر رکلنجا من و دتخو با تو که نیست ینا قتو حاال. دبند می محکم

 کند می ام نهایود چشمانش غم. من به کند می هنگا.نبرسا داھفر به امر و
 دهپیا. رود می راه و رود می راه. تشرصو روی. ایشھمو نمیا کشد می ستد.

 .گویم می سلتماا با و مشو می

 

 . شو ارسو بیا کنم می شاھخو. میریلا- 

 

 تمرصو رکنا اردگذ می را ایشھ ستد. جلو یدآ می بلند یاھ مگا با 
 می را ام دهکر یخ و زانلر ستد. ام سینه یتو دیزر می چشمانش یتو درد.

 . ایشھ مچ روی ارمگذ
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 . ببر منو- 

 

 . چسباند می مسر به را شسر 

 

 . باشی آروم که یطشر به مبر می- 

 

 .بریم فقط. ممآرو. ممآرو- 

 

 تمرصو یتو دیزر می نفسش. دارد برنمی را شسر. کند نمی ایمرھ 
 .گویم می. نگشتا بند یک ازهندا به دشو می کوچک.  دشو می جمع لمد.

 

 .میریلا- 

 

 .گوید می آرام خیلی 

 

 ...لمد نجا- 

 

 ستانشد مچ دور که ستانید با ه،چسبید شسر به که یسر با من و 
 ...سخت خیلی.هشد سخت.  نمز می زار ام، هپیچید

 
 . 

 
 . 
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 می تپر ماشین از را دمخو که دهنایستا حسابی و ستدر ماشین زنوھ 
 به دوم می. نجا کم یاھپا با دوم می. سینه خس خس با دوم می. پایین کنم

 از یکی ستا ارقر و مانند می رنبوز النه مثل که دگو و خالی یاھقبر سمت
 سمت به. خالی یاھقبر فرط به دوم می...بمابخو شتو منم اروزھ مینھ

 مشنو می را ینروژ یاھ جیغ ایصد. ندا هشد جمع یقبر دور که جمعیتی
 مینز و کند می گیر یقبر به پایم. کنم می لوھ و دشو می سیخ تنم به مو.

 را داھفر لیو. بینم می را کافکا بلند قد. پیچد می تنم متما در درد. رمخو می
 ادھمر اتصلو ایصد. اھ زن بلند گریه ایصد. یدآ می آنقر ایصد.نه
 ومبر جلو نماتو نمی ینا از بیشتر من لیو کند مبلند کند می شتال میریلا.
 یاھ جیغ.ماھخو می تو از را داھفر من یااخد. مشو می آوار جا مینھ من.

 یااخد. کشد می من قلب روی ناخن کسی رنگاا و اردند تمامی ینروژ
 به؟مرگش خبر فنصاا بی خرآ. یھبد بھم ازش یخبر که شد ینا نماارقر

 .گوید می گوشم رکنا میریلا. تلخ ای گریه.  فتما می گریه

 

 . کن هنگا رو نجااو- 

 

 شاید نه. کنند می کخا در را قلبم از ای تکه؟فھمد نمی را حالم اچر 
 .ددھ می رشفشا کمی و اردگذ می ام شانه روی ستد.را قلبم متما

 

 ...امتو با- 
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 تما ییروتصا فقط لیو مگیر می باال را مسر. ددھ نمی مانما گریه 
 .ددھ می ننشا را جایی نگشتا با. بینم می اھ شکا پشت از

 

 ؟نیست داھفر اون- 

 

 چرخم می ددھ می ننشا که جایی فرط به را مسر. یستما می سترا 
 ...بینم نمی.بینم نمی.

 

 ...گرفته رو خترد بغل یرز که نیاو- 

 

 کنم می هنگا مانجاھ به. کنم می کپا ام مانتو لبه با را ایمھ شکا 
 می نوزا رچھا رهیکبا. گرفته را ینروژ بغل یرز. ستا دشخو. ستا دشخو.

 یگرد من دبو داھفر گرا. دنکر گریه به کنم می وعشر بلند ایصد با و نشینم
 کی یجا. ؟کی ؟کی پس. یدآ می دمیا یچیز نناگھا. آوردم نمی اقتط

 تشآ لمد ؟حسین؟کی پس. دبو جانی. کنم می هنگا اھ بچه به؟ستا خالی
 نیست. دمگر می هنگا با حسین لنباد را جا مهھ.ینروژ یاھ جیغ. دگیر می

 می گل جتا روی را عکسش قتیو. نیست کجا یچھ لعنتی حسین. نیست. 
 .حسین آخ. دیزر می نمدور یچیز بینم

 

 اردگذ نمی. ازدندا می مسر را یسررو. کند می مبلند زور به میریلا 
 جلو درد پر لید با. شوند می هکنداپر جمعیت که مانیم می رنقدآ...ومبر جلو
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 نهوز چند رنگاا. کنم می کند پا.دار نم کخا کپه به فتدا می مھنگا. روم می
 ایمھ شانه گریه از. ومبر جلو حترا تونم نمی و هشد صلو ایمھپا به سنگین

 شدنی بخو غتدا نیدا نمی توف؟نصاا بی اچر؟حسین اچر. ندزلر می
 دار نم کخا یه هشد که حسینی رکنا. حسین رکنا. نشینم می رشکنا؟نیست

 . مگیر می سر از را گریه و ارمگذ می کخا روی را مسر. 

 
 . 

 
 . 
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 کخا یرز حسین و ام انیطسر ربیما من؟ستا نیایید چه یگرد ینا 
 تو حسین. خطم ته من. مریضم من. باشم یرز آن او یجا باید من.هبیداخو
 خیلی؟حسین اچر.هشد برعکس چیز مهھ اروزھ ینا اچردی؟بو سالم که

 می را داھفر کنم می بلند که سر؟بگویی یاھخو می چی زبا اخدد؟نبو زود
 دگو چشمھایش یرز. هشد بلند تشرصو یاھمو. دهیستاا مسر یباال که بینم

 میریلا کمک با. دهکر تن به یھسیا سلبا. ستا قرمز چشمھایش و دهفتاا
 مسر. هشد چوبهزرد مثل نگمر که منی به. من به ستا هخیر داھفر. یستما می
 غم نمیا. ام نیدمر که ندز می زار ام قیافه. ام هشد الغر.  موست بی

 بی دمبو لتنگتد رچقد. فتما می گریه به. یدد دشو می مھ کشو چشمانش
 شتنتدا ستدو ایبر قتمو نیدا نمی مگر.دنامر دارم ستتدو رچقد.معرفت
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 رچقد نیدا نمی مگر ه؟نماند کوچم تا یچیز نیدا نمی مگر؟ستا کم رچقد
 ستشد.  لمد روی کند می سنگینی داھفر هنگادارم؟ زنیا رتحضو مشآرا به
 .گوید می آرام و کند می دراز رفمط را

 

 ؟لیلی- 

 

 نمی من به داھفر ستد.که عقب رنقدآ. کشد می عقب امر میریلا 
 .گوید می خما با. ردخو

 

 ...نجا لیلی ماشین تو وبر- 

 

 قتو حاال. من زویبا و میریلا ستد قفل روی نشیند می داھفر هنگا 
 که مشنو می را ینروژ ایصد.نیست یاھخودخو قتو.  میریلا نیست تالفی

 دارد. سترا فرط نمداگر برمی را مسر.  دشو می یکدنز ما به گریه و جیغ با
 ایشھمو و دهفتاا اش یسررو. ردخو می تلوتلو. دود نمی. ما فرط دود می

 یمانتو. خل و کخا نمیا از دشو می پا و مینز ردخو می. یختهر مھ به
 دود می نبالشد به مھ جانی. هشد گلی ایشھنوزاسر. ستا خاکی شھسیا

 .ندز می جیغ.

 

 ....م حسین. حسین؟شدیم بدبخت رچجو ییدد. ی؟مداو لیلی- 
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 رود می بند بانشز ،بیند می که امر قیافه و سدر می که ما قدمی چند 
 مقد چند. من روی ماند می ثابت شھنگا و ماند می زبا انشدھ. یستدا می.

 .گوید می. مینز ردخو می پشت به. جلو یدآ می بعد و رود می عقب

 

 ...لیلی ،ضار مماا یا- 

 

 نمی جم. زبا انیدھ با کند می هنگا من به گیج. یستدا می مھ جانی 
 .گویم می ینروژ به شکا با. ردخو

 

 ا؟چر؟ینروژ اچر - 

 

 چرخد نمی بانشز که ستا شوکه من قیافه نیدد از رنقدآ ینروژ 
 .گویم می گریه با. داھفر به کنم می رو. دھبد بیاجو

 

 د؟کر نترکمو اچرا؟چر- 

 

 نمی.اردند وربا را ام قیافه زنوھ. کند می هنگا فقط. گوید نمی یچیز 
 گلویش سیبک که بینم می.من قیافه یا آورده بند را بانشز حسین گمر نمدا

 پر ایشھ چشم. من بغض دشو می او بغض. دشو می پایین و باال مرتب
 .دشو می شکا

 
 . 
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 .هشد دیاز دورم معرفت بی- 

 

 ستماخو من مگر. کند می رهشاا من به.فھمم می را حرفش یمعنا 
 فتدا می نسماآ از یکدفعه. نیست من ستد ریبیما ینا چیز یچد؟ھاھفر
 .آدم نمادا یتو

 

 دشو می یشر من دل و دپر می چپش چشم رکنا. کنم می شھنگا 
 . چشمانش یتو درد از

 

 . ساختن و نموند تا هتر حترا فتنر فھمید نچو شاید - 

 

 توپد می میریلا. دشو می بلندتر ام گریه ایشھ فحر نمیا درد از 
 .بھش

 

 ؟شوروز و لحا بینی نمی- 
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 می راه که چشمش گوشه از شکا. دارد برنمی من از چشم داھفر 
 یا کند می گریه من ایبر نمدا نمی. زدسو می من قلب ،پایین دگیر

 ؟یما هندزاسو را لشد بیشتر نممااکد؟حسین

 

 .دنامر.تو مثل یکی حسینم- 

 

 . ددھ می ارقر داھفر و من بین را دشخو میریلا 

 

 خترد ینا که نیمز می زور یمدار ما ی مهھ. ازبند اش قیافه به هنگا یه- 
 ؟خمز روی نمک.یتوشد نوقتاو یمدار نگه نمودخو رکنا بیشتر رو

 

 می باال را مسر؟نددا می یچیز نکند؟چیه رشمنظو. رمخو می جا 
 رفشا و دگیر می محکم را ستمد. کشم می و مگیر می میریلا کت از. مگیر
 قیاقه. کنند می هنگا مھ به دمر دو رھ. بزنم فحر شاھبا باید. ددھ می

 .نغادا داھفر قیافه و ستا درد از پر میریلا

 

 .پرسد می عنهط با داھفر 

 

 ؟نیز می سینه به سنگشو رینقدا اچر تو- 

 

 ایصد. شوند می یکدنز ما به که یدآ می جمعیتی بلند گریه ایصد 
 .ددھ می ابجو میریلا. نستارگو یتو دیزر می“ هللا الا لها ال“
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 .مها ادهخانو از یعضو نچو- 

 

 داره؟ تاھبا نسبتی چه قیقاد- 

 

 با دیمر. شوند می تر یکدنز ما به جمعیت. کند می تسکو میریلا 
 دهکر قفل آن روی را ستھایشد و دهیستاا حسین یکدنز خالی قبر یباال بیل

 کشد می جیغ رهیکبا ینروژ. ددھ می شگو ما یاھ فحر به لخیا بی.

 با ینروژ. کند مشآرا کند می سعی و رشکنا نشیند می جانی. مھ پشت.
 سندر می ما به نششادو روی تابوتی با جمعیت. دهفتاا تشرصو نجا به چنگ

 . هللا الا لها ال: گویند می اصد یک ادھمر و

 

 درچا. ندز می را دشخو دریچا نیز. دشو می سیخ تنم به مو 
 نفر چند...دشو می هکشید مینز روی پایینش و دهفتاا اش شانه روی شھسیا

 یسر با و ندا دهکر قفل نجلویشا را نستشاد ادھمر. ندا گرفته را بغلش یرز
 داھفر. دارد می نگھم میریلا که دشو می شل پایم یرز. کنند می گریه کج
 .گوید می. رمکنا نشیند می

 
 . 

 
 . 
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 . نکن شنگا. لیلی نکن شنگا- 

 

 لمد یتو که کشد می جیغ نچنا زن. ندارگذ می مینز روی را دهمر 
 .گویند می ادھمر. دشو می خالی

 

 .هللا الا لها ال- 

 

 رچقد گمر. ندا هکشید یشرو ترمه ای تکه که ای دهمر به فتدا می چشمم
 مھ یگرد زن چند. ندز می ضجه ینروژ. دگیر می نجا لخیا بی و اصد بی

 نشااز هنگا نماتو نمی. ضعف از نشینم می مینز روی من و کشند می جیغ
 امر. ام هشد مسخ. دگیر می را ستمد. کشد می جلو را دشخو داھفر. مبگیر

. گوید می سلتماا با داھفر. ندآور می جا مینھ ستد روی یگرد هما چند مھ
 . من به فقط. کن هنگا من به- 

 

 کرخت ایمھپا. کند می مبلند سختی به و دگیر می را بغلم یرز میریلا 
 من چشم در چشم. دگیر می را ام مانتو پایین و یدآ می جلو ینروژ. ندا هشد
 .ند می زار

 

 .لیلی. لیلی- 

 

 .مهھ به توپد می. عقب کشد می امر میریلا 
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 ینروژ. کند می اجد من یمانتو از را ینروژ ستد داھفر . یداربذ حتشرا-
 . گیرند می را دورش داھفر و جانی.  مینز روی فتدا می و رود می لحا از

 

 رھ یرز میریلا. ومبر راه ستدر و محکم که ندارند تقو رنقدآ ایمھپا 
 نفس. شوند می هکشید مینز روی ایمھ کفش کنو یھگا. گرفته را بغلم دو
 رطخا مینھ به شاید. دسر خیلی.  ستا دسر. کنم می حس ینجاا را گمر
 ما به ساندر می را دشخو دو با داھفر. ماشین یتو منشاند می. گرفته زملر
 شویم می هخیر. ندز می نفس نفس. کند می زبا را در و ندز می دور را ماشین.

 می. تو ددھ می لشھ و اردگذ می شیشه روی ستد و یدآ می میریلا. مھ به
 .دغر

 

 . اربذ حتشرا گفتمی؟نشنید- 

 

 .گوید می خما با. یستدا می اش سینه به سینه داھفر 

 

 .ازنند سطو تودخو تو. لیلیه و من بین ینا- 

 

 دو بین عمیقی خما خط حالیکه در من به دوزد می چشم میریلا 
 .دهفتاا یشوبرا

 

 .ستھ نماو فحر من فحر- 
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 تتایید یاھخو می من از هنگا با اچر؟نیز می را اھ فحر ینا اچر 
 می داھفر؟کنم کوچکت و گویی می دروغ بگویم نماتو می رچطو؟کنم

 .گوید می در یال از. رفمط چرخد

 

 .ای؟خو می مینوھ تو؟لیلی آره- 

 
 . 

 
 . 
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 شخو یچھ حالم. پایین ازمندا می را مسر. روم می وفر صندلی یتو 
 . نیست

 

 ...بجنا ببند و در- 

 

 می را شسر. رفمط به دشو می خم و ندز می رکنا را میریلا داھفر 
 .گوید می. تمرصو یجلو آورد

 

 ؟لعنتی ؟آرهندگیتز یتو نباشم ایخو می.هبد منو ابجو- 

 

 ایصد...بغض دشو می تنم متما و دارد گهر. دارد بغض یشاصد 
 تمرصو روی را ایشھ نفس گرمی لیو بینمش نمی. دشو می بلند ام گریه
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 ستناخو تا ام بسته چشم. میزر می شکا فقط و ام بسته چشم. کنم می حس
 .دغر می میریلا.  ندانخو را قشو هشد که لتنگید. ندانخو نتویشا از را

 

 ؟کنی نمی لشو اچر. کنی می یتشاذ داری- 

 

 پایین تا باال از. کند می ششازنو. مسر روی نشیند می مگر ستید 
 کنم نمی زبا چشم لیو میزر می شکا. زملر می ششگرازنو یاھ ستد یرز.
 .کند می مزمهز گوشم بیخ.

 

 رچقد مو بی زن یه دمکر نمی فکر قتو یچھ. لیلی یشد خوشگل- 
 ...بشه لرباد تونه می

 

 سنگین. مھ از پاشم می. مشنو می من فقط که گوید می آرام رنقدآ 
 را اسمط سر زنوھ. غم از پر. بغض از پر. پر دییاز. مشو می پر. مشو می

 .ایموھبرا یجا کشد می و آورد می جلو را ستشد. کند می ازشنو

 

 ؟نباشیم مھ با ایخو می تو- 

 

 فرط به را مسر.نیست فقامو تو و من دنبو با کس یچھ.نیدا نمی تو 
 شنبا“: گویم می تو به من. یستدا می حرکت از ستشد. مدھ می نتکا پایین

 ،بگو یاھخو می چی رھ تو“: گویند می که شبا اییدھمر آن از تو لیو.”
 رمبسپا را دمخو و ودبر غنج لمد که ستا نوقتآ.” کنم می را دمخو رکا من
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 یتو بیشتر من و. دبند می را در. عقب کشد می. تو یاھ ستد گرمی به
 کمی. ازدندا می راه را ماشین. تو نشیند می میریلا. مشو می مچاله صندلی

 دهیستاا. کنم می هنگا سر پشت به و دمگر برمی. آورم نمی اقتط رود می که
 هپوشاند ایشھ ستد با را تشرصو و گرفته نسماآ به روی را شمانجاسرھ
 می خالقیابد با میریلا. نمز می قھ و صندلی لبه ارمگذ می را ام پیشانی.

 .گوید

 

 .بشین ستدر- 

 

 دتخو نجا به. نکن لشو یگرد و بگیر را ستمد بیا تو لیو. داھفر روم می دارم
 شیشه به را مسر. یستدا می قرمز اغچر پشت .  هنماند تھش تا خیلی

 زبا ای سهرمد در ن،خیابا ستد آن. من نه ندز می حرفی او نه. ام هچسباند
 می پا به ای لولهو.  نخیابا یتو یزندر می نشیطا یاھ پسربچه و دشو می
 نشا کیف ناشاھ خیلی. دشو می نخیابا رگ وارد ندگیز قشو رنگاا. دشو

 دو. نددو می نعلرچھا حشیو سبیا مثل و چرخانند می نسرشا یباال را
 می مھ ایبر لگد و ندا گرفته را مدیگرھ ای مهرسو مفر سلبا یقه ن،نفرشا

 نشارکنا نشا کیف.ننداپر

 
 . 

 
 . 
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 نشیرشا نکشید وھ با ندا هشد جمع نشادور که اییھپسر و دهفتاا 
 ای حلقه درما چند یگرد ای گوشه...بزنند کتک را مدیگرھ بیشتر تا کنند می

 زهمغا از یگرد یتا سه دو. نددو می نشادور ناشاھپسر و ندا دهکر ستدر را
 رچطو یااخد. شوند می نشزد لیس لمشغو و خرند می بستنی سهرمد بغل
 ارقر مھ یمتر چند در را گمر سنگینی و ندگیز رشو رینطوا نیاتو می
 هشد اھ بچه رشووشر ینجاا و هبیداخو دسر کخا یرز آرام حسین نجا؟آیھبد
 . نشااز کنم می دل فتدا می راه که ماشین. ندگیز به

 

 حاضر لیو کشیم می جرز یمدار دو رھ. ستا هکشند نما تسکو 
 . .بگوییم یچیز نیستیم

 

 .پرسم می هبالخر دارد می نگه که خانه رکنا 

 

 داری؟ خبر کجا از- 

 

 شتهاگذ لبش روی نگشتا. گوید نمی یچیز. ستوبررو به شھنگا 
 .ستا مھ در اش هچھر و

 

 .گویم می تشر با. چرخم می رفشط به 

 

 داری؟ خبر قتهو چندی؟شنید کی از- 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 .گوید می من به هنگا ونبد. کشد می آه 

 

 .گفتی بابی به هنشگادا فتیر که روزی از. اول نموھ از- 

 

 .گویم می بھت با. نستمدا می دمخو مینا را بابی من.دشو نمی ورمبا 

 

 ؟گفته بھت بابی. اول؟ از- 

 

 رنقدورده؟آنیا دشخو روی به و نستهدا می اول از. کند می تسکو 
 .کشم می داد شسر ربا لیناو ایبر که ام هشد صبر کم و اقتط بی

 

 اچر. نیست قائل ارزش من یحرفھا ایبر یشکیھ اچرا؟چرا؟چر- 
 ؟بگه بھت باید

 

 از سختی به. کشم می نشوبیر که دگیر می را ستمد و ددگر می بر 
 .گوید می چشمانش در غمی با آرام. دگیر می هنگا ام هشد مشت یاھ ستد

 

 لحظه رھ. دیبو مریض و دنبو رتکنا کسی. باشیم بتاظمو تا- 
 . بیفته تفاقیا اتبر دبو ممکن

 

 . گوید می چه فھمم نمی که نغادا و گیجم رنقدآ 
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 ده؟اونبو ترحم و زیلسود سر از راتکا متمو یعنی. ؟چی یعنی- 
 ایخد. اھ زدن نگز. اھ فتنر و نمداو. اھ نگرفتن سخت ،ارھکا ،اھ فحر
 ؟نه. سوخت امبر لتد تو؟من

 

 .نالم می و مگیر می را ستینشآ. دگیر می هنگا 

 

 ؟سوخت لتد- 

 

 ...ستا کالفه مھ او. دبر می باال را یشاصد مھ او 

 
 . 

 
 . 
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 ما با و یبیا مامانت و بابی ازدواج از بعد دبو ارقر. سوخت. آره- 
 خترد یه یشد. یختر مھ.به رو چیز مهھ لعنتی ریبیما ینا لیو کنی ندگیز

 . دبو می بھت نسمواحو باید که انیطسر و تنھا

 

 .گویم می صپرحر. فتدا می زهلر به بدنم نستورچھا 

 

 کنی زیبا نقش دنبو زمال. ارمند جحتیاا کسی ترحم به من لیو- 
 . سخیرا بجنا
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 به ستد. شوند می تا ایمھنوزا. مشو می دهپیا ماشین از عصبانیت با 
 دم به دم. دشو نمی بند مسر روی یسررو. مشو می بلند و مگیر می هستگیرد

 ماشین. دارد نگھش که نیست دار بتا و بلند یاھمو از خبر یگرد. فتدا می
 رهبادو. نمز می رشکنا زانلر ستید با. کند می سد را مراھ و ندز می دور را

 یتو روم می. نمز می پسش کنم شھنگا ینکها ونبد. دگیر می را مراھ یجلو
 .بھش توپم می دمگر برمی. یدآ می من یپا به پا...نساختما

 

 ای؟خو می جونم از چی- 

 

 .گوید می خما با 

 

 ذارم؟ می تتنھا نخیابو تو کنی نمی فکر که تو- 

 

 در را مانتو مشو می که خانه خلدا. ونبیر مدھ می صپرحر را نفسم 
 می جمع شکمم یتو را ایمھپا سرما از. کاناپه روی کشم می دراز و آورم می
 مثل. مشو می جمع دمخو یتو و ارمگذ می نالیشا را ایمھ ستد. کنم

 مسر. دسر آب ضحو یتو دهفتاا و شکسته بالھایش که مانم می گنجشکی
 مھ روی چشم.یستدا می مسر یباال یدآ می...دارم ضعف و رود می گیج
 یمابر وزمرا که اییھ قتفاا مهھ تا اردبگذ تنھایم ماھخو می فقط. ارمگذ می

 و دشو می دور من از که مشنو می را پایش ایصد. کنم ضمھ کمی را دهفتاا
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 نمی محلش. کند می مکث. مسر یباال یستدا می. دشو می یکدنز رهبادو
 .کشد می من روی زکنا پتویی یدآ می که ربا ینا و رود می زبا. ارمگذ

 

 ؟لمدعزیز یخوند یمیلموا- 

 

 لمد. کنم گریه زار زار داھخو می لمد شمھر از پر ایصد نشنید با 
 نددا می قتیو دارد برنمی ستد اچر. اریود یتو بکوبم را مسر داھخو می
 می لب یر؟زیدآ می خوشش من با دنکر زیبا از اچر؟کجاست لمد گیر

 .گویم

 

 ریکا ستد موناموروھ ایخو می زبا؟لمدعزیز؟جدیدته یهزبا ینما- 
 ؟جدیدته نقشه؟کنی

 

 .کنم می هنگا ایشھ چشم یتو فصا. کنم می زبا را ایمھ پلک 

 

 .میریلا رمخو نمی گولتو یگهد- 

 

 روی را لبھایش. مھ پشت ربا چند. ایشھمو نمیا کشد می ستد 
 کند می را ام مالحشه. باشد آرام کند می سعی خیلی.  ددھ می رفشا مھ
 .کند می ادبید یشاصد یتو غم. کند می تر را لبش. سطو میز لبه نشیند می.

 
 . 
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 بابی. ارھکا اون دبو دتخو رطخا به مش؟ھنیز می فحر زیبا ومکد از-
 تا. یسیوا دتخو یپا روی یبگیر دیا تا هشگازموآ تو بمونی ارمبذ گفت بھم

 .گویم می خندزپو با . بگی نه یبگیر دیا

 

 راتکا متما دیکر قت؟دبابی میگی رچقد تحرفا تو دیکر قتد- 
 ه؟مید لتھ بابی؟کنه می ییزر برنامه بابی رو

 

 .دشو می غلیظ خمشا 

 

 رضر نچو ممید شگو حرفش به. داره سندیت من ایبر بابی فحر- 
 .کنم نمی

 

 بغلم یرز و دشو می بلند جایش از که مدھ می رفشا کاناپه به را ستمد 
 به مدھ می تکیه را مسر. پیچم می دمخو دور را پتو و نشینم می. دگیر می را

 .گویم می جانی بی با. کنم می شھنگا چشمی یرز. کاناپه پشت

 

 .ای یگهد لیلی یه تو نچو یمید شگو حرفش به.نه- 

 

 ر؟منظو- 
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 می جمع انمدھ یتو آب. پیچد می مھ به ام همعد دیاز ضعف از 
 . دشو

 

 گند ربا رھ و گرفتی نظر یرز منو بابی نقشه با. رکا سر دیبر منو بابی نقشه با-
 شاید نهدو می چه کسی. یمداو بگیرید گل گفت بابی. گرفتی هیددنا زدم

 با. دشو می تند نفسش. دشو می پا  ؟شی من عاشق گفته بھت بابی
 .کند می مھنگا خشمگین چشمانی

 

 حل قابل دمخو ایبر زنوھ که حساساتیا ینکها از. کن تمومش- 
 .کنه می بد حالمو یبگیر همسخر به رو نیست

 

 یستما می. رکنا ازمندا می را پتو. مشو می بلند جایم از 
 .گویم می...یشوبررو

 

 لمولکو سر یرز شتندا ستدو ی مهھ گفتی که دیبو کسی تو لیو- 
 ی؟شد عاشق دتخو اچر پساره؟ند دجوو عشق سما به یچیز گفتی؟عشقه

 

 .ددھ می ابجو یبلند ایصد با و روم می عقب قدمی 

 

 ارقر. بشم لبستهد من دنبو ارقر. نشد ستماخو. مهدخو ستد مگه- 
 گفتم دمخو به. داری ناطسر تو نستمود می مھ اول از. کنم فکر بھت دنبو

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 که ممداو دمخو به لیو...انیهطسر و تنھا خترد یه. شبا شتهدا شواوھ فقط
 . مشد تگیردر

 

 .ستا انحیر و کالفه. ایشھمو نمیا کشد می ستد 

 

 ییاچیز با. نیست حل قابل امبر عشق و حس ینا شمرجو مینھ من- 
 ....خترد یه عاشق حاال دنمیا در رجو مخوند من که

 

 من را حرفش. کند می هنگا من به درد با و ردخو می را حرفش باقی 
 .مدھ می مهادا

 
 . 

 
 . 
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 ؟نه. یشد انیطسر خترد یه عاشق- 

 

 را نیدمر من صالا. گوید می سترا. غم از دشو می پر دمجوو متما 
 فتنشر تا یچیز که کند یخترد گیردر را دشخو باید اچر.نشد عاشق به چه

 می قتیو اچرد؟گیر می لمد اچر لیو.  یدآ نمی در رجو او منطق باه؟نماند
 یتو دشو می خم. مینز روی نشینم می؟کشد می تیر قلبم ستاو با حق نمدا
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 مهھ. ام هندید حاال تا که ریجو. ستا غریبی رجو ایشھ چشم. تمرصو
 ستدو و مھربانی قبر بدتر مهھ از و گیجی. درد. ترحم. دارد شتو چیز

 . شتندا

 

 میدد رو اھ مریض عکس. مخوند ردشمودر مقاله عالمه یه من لیلی- 
 . میدد تھشو.

 

 .کشم می داد تشرصو یتو. ایشھ فحر از زملر می 

 

 ه؟بدتر ینا ؟ازمیریلا دبو خبر چه تھش- 

 

 ستانشد. سرتاپایم به. کند می مھنگا بخو. کنم یم رهشاا دمخو به 
 داھفر لحا. حالش از دشو می رو و یرز لمد. کند می بقال نشدگر پشت را

 متوجه من که دیکر گیر کی. شتماند ریکا تو با من لیو ستا من تقصیر
 می دردم من و کشد می پایین چنگ با را لمد تمحتویا مهھ ستیم؟دنشد

 . یموبررو نشیند می. یدآ

 

 ...هبد فرصت.یختهر مھ به من نیذھ یاھ فایل لیلی- 

 

 ؟کنم تحمل باید یگرد رچقد. تلخیست روز چه. دیزر می شکما 

 

 ؟گیجی مھ زنوھ قتیو نوشتی یمیلوا اون اچر پس- 
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 . یزندر می تمرصو روی مھ پشت ایمھ شکا. دگیر می زگا را لبش 

 

 ی؟فھمید نمی نچوی؟یدد نمی نچو- 

 

 دگیر می را ایمھ شکا شستش نگشتا با و آورد می جلو را ستشد 
 میریلا درد تحمل. اردند را درد ینھمها گنجایش ام سینه.  ترکد یم دارد لمد.

 . اردند را

 

 ؟کنی رچکا ارهقر؟شد چی بخو. میدد که حاال. مفھمید که حاال- 

 

 .مدھ می مهادا غصه با. دگیر می لمد. کند می مھنگا کالفکی با 

 

 قتی؟ومونی می مشد گیر مینز قتی؟ومونی می تخت تو دمفتاا قتیو- 
 متنھا؟چی رمبخو یچیز نتونستم قتی؟وچی مبد نتکو پامو و ستد نتونستم

 رو لھها و ستی؟ھبمونی من رکنا تا کنی می ول تو ندگیز مهذاری؟ھ نمی
 ؟تورکارو؟ بابی؟کنی می ول

 

 به ستد. کند می من به را تش پش و دشو می بلند جایش از یکدفعه 
 .گویم می. دگیر می سقف به رو را شسر و ندز می کمر

 

 ؟نه یا مونی می من با- 
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 .ددھ می ابجو تشر با و ددگر برمی 

 

 . تونم نمی. تونم نمی- 

 
 . 

 
 . 
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 .تشرصو روی کشد می ستد 

 

 . نمدو نمی. نمدو نمی- 

 

 میزر می شکا و تمرصو روی ارمگذ می ستد. دگیر می تشآ قلبم 
 .مشنو می یکدنز از را یشاصد.

 

 دو. دارم رو ستیھ و لھها. دارم رو بابی. لیلی نیستم تنھا دمخو من- 
 سماحو باید من. شونندھما خرآ زار دو جمحتا و داره مندرکا کلی که مجتمع

 .کنه می مختل چیو مهھ داره لعنتی شتندا ستدو ینا لیو باشه چیز مهھ به

 

 ستداد؟د ننشا را عشقش اچر نباشد داھخو می گرا. فھممش نمی 
 .پرسم می غمگینش یاھ چشم در هخیر تر چشمانی با.  دارم می بر را ایمھ
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 من؟کنی می یتماذ داری اچر؟بفھمم شتیاگذ اچر تونی نمی گرا- 
 . ارمند اقتشوط

 

 نمز می قھ. کند می کپا را ایمھ شکا. یموبررو نشیند می رهبادو 
 می تمرصو فرط دو را ایشھ ستد. هشد نمھربا رهبادو ایشھ چشم.

 . اردگذ

 

 ورد فقط تو لیو. ببینمت دارم ستدو. کنم می فکر بھت اممد من- 
 ...داھفر. دهاھفر بونتز

 

 شھنگا با. مشو می بلند. کنم می اجد تمرصو از را ایشھ ستد 
 را بغلم یرز که رمخو می بتا. رود می گیج مسر.  کند می لنباد امر تحرکا

 شکسته لید با تاقما سمت به فتما می راه. کشم می ونبیر را ستمد. دگیر می
 را یمزوبا رهبادو. قتاا سمت به کشم می را ام زده نوفاط تن. هشد تکه تکه.

 را آن من که مگر غوشیآ. کشد می غوشمآ در. عقب کشد می امر و دگیر می
 می حلقه شکمم دور را ایشھ ستد. عاشقانه نه ماھخو می ستانهدو فقط
 مزمهز گوشم بیخ پرمھر لحنی با. اردگذ می ام شانه روی را اش چانه و کند
 .کند می
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 کنم می فکر دتنبو به قتیو. شکنم می کنم می فکر فتنتر به قتیو- 
 . کنم می حس ام سینه تو تیز دردی

 

 وزمرا ایبر. ارمند را نشاتو یگرد. نمز می قھ. دشو می شل ایمھپا 
 با مھ میریلا و نشینم می مینز روی آرام آرام ضعیتو نماھ در. ستا بس
 ایشھ مزمهز به او و میزر می شکا و هشد خم جلو به مسر. نشیند می من
 .ددھ می مهادا

 

 اقتط. ارمند رو کشیدنت درد اقتط یعنی؟نه یگهد ینا یعنی عشق- 
 ...ارمند رو یگهد دمر یه با یدنتد اقتط. ارمند یختهر یاھمو با یدنتد

 

 برمی امر. دشو می بلند ایمھ یاھ ایصد. نمز می مینز به ستد 
 ستا مھ یکدنز نتمارصو. پیچاند می دورم محکم را ستانشد. ندداگر

 تنش رحصا نمیا.هشکنند و دتر ای ساقه مثلی. زده حلقه دورم را ایشھپا.
 غم و مھربانی لیو نمشابر ماھخو می. کشم می جرز و ام دهکر گیر

 .گویم می زانلر و آرام. نماتو نمی که دهفشر را قلبم نچنا چشمانش

 

 ...کنی می یتماذ داری- 

 

 می رفشا ایمھپھلو روی را نگشتانشا. دشو می قرمز ایشھ چشم 
 .ددھ

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 . 

 
 . 

 
 224 

 

 .امخو نمی ینوا من- 

 

 . دشو می تر خیس و خیس ایمھ گونه 

 

 .وبر پس- 

 

 غصه با. ردفشا می دشخو به امر. مسر روی اردگذ می را اش پیشانی 
 .گویم می

 

 .باشی پیشم امخو نمی. وبری؟شنو می. اربذ حتمرا و وبر- 

 

 کند می اجد را شسر. فتندا می و شوند می شل ایشھ ستد 
 دراز دیاز خستگی از. دشو می بلند. کشد می عقب. ستا پایین شھنگا.

 پشت. بنشینم نمابتو حتی که بینم نمی دمخو در نیاتو. مینز روی کشم می
 می مکث. یستدا می.  خانه یتو یختهر غریبی غم. در سمت رود می من به

 .گویم می که بلند یاھ مقد با رفمط ددگر برمی. کند

 

 .داریبر یگهد مقد یه اریند حق بمونی من با شخرآ تا تونی نمی گها- 
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 دراز ییاپذیر سطو پھلو به. چشمھایم یتو ندز می زل. یستدا می 
 می نتکا فرط دو به غصه با را شسر. رمکنا ندا دهفتاا ستھایمد و ام هکشید

 عقب. هشد کند نفسش کنم می حس.  کند می مشت را ایشھ ستد. ددھ
 ربا ینا. در به سدر می تا رود می رنقدآ. دگیر نمی ازم هنگا و رود می عقب

 و دگیر می راه چشمانم از شکا. دبند می شسر پشت را در و ونبیر رود می
 ؟نیاتو نمی ییددی؟دنبو نماند دمر ییدد. شفر روی فتندا می یکی یکی
 ایمھ ساقه دارد.و همدآ نوفاط.فتیر و دیکر له بیشتر امر ایتھ فحر با فقط

 غصه از ترکد می دارد لمد. بیاید ترزود نماما شکا. شکند می یکی یکی را
 و ینروژ و داھفر و حسین لیو مبگیر نفسی تا ارمگذ می مھ روی چشم.
 . کنند نمی ایمرھ تنھایی در حتی میریلا

 

 سختی به که بینم می. کند می تنم را عمل سلبا دشخو نماما  .
 دارخبر داھفر ایماجر از و برگشت قتیو شب آن.  کند می لکنتر را دشخو
 اللمانی میشهھ مثل مھ من.  ادند بھم یگرد و شتدابر را ام گوشی ،شد

 از یچیزاده؟ند پیامی کسیده؟نز نگز من به کسی بگوید شکا لیو. گرفتم
 مھ را بابی ادهخانو اردنگذ مترسید.مترسید. نگفتم ایشھ فحر و میریلا

 ...ببینم

 

 من ریبیما و ندا هفھمید مهھ یگرد. کند می گریه و دهیستاا قتاا گوشه لھها
 و صقر مدھ می ترجیخ. ماھخو نمی را کسی گریه. نیست نپنھا کسی از
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 می که را سلبا پشت بند نماما. نمز می لبخند بھش. باشند رمکنا محکم
 یخمیر زویبا. اردگذ می اش سینه روی را مسر. دگیر می غوشمآ در دبند
 .یقو خیلی. شبا یقو. نماما شبا آروم- .  کنم می ازشنو را اش

 

 می ردنکاابر روی امر رپرستا. کند می کپا را تشرصو روی شکا 
 دراز. دببر عمل قتاا به امر تا کند می اصد را دیمر و ونبیر رود می. اردگذ
 دارد لب به لبخند بابی. ردنکاابر دور یندآ می مھ بابی و میریلا. کشم می

 در دشو می را ستر و غم و مھربانی...ستا غریبی روط میریلا لیو
 کنم می هنگا نشا تک تک به. یندآ می ردنکاابر یپا به پا مهھ. یدد چشمانش

 گشت ماھبرخو نمدا نمی.نه یا ستا اریدد خرینآ نمدا نمی. ام ادهخانو به.
 .نه یا

 
 . 

 
 . 
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 ماند می رشکنا بابی. یستدا می. گریه یرز ندز می یکدفعه نماما 
 ورراھ یتو پیچد می اش گریه بلند ایصد و اریود به ددھ می تکیه لھها.
 یچیز شکا. او به من هنگا و ستوبررو به شھنگا. یدآ می من با میریلا.

 .“ منتظریم ینجاا ما. دیگر برمی. تخت خیالت: ”بگوید مثال. بگوید
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 کمهد و یستدا می رسانسوآ یجلو ،ددھ می لھ را ردنکاابر که دیمر 
 هچسباند را ام هندوپر رپرستا. در به زده زل میریلا. ددھ می رفشا را یک رهشما

 فکر که دشو می رد نمارکنا از دیمر یکدفعه.  ستا فکر یتو و اش سینه به
 .گویم می و نشینم می سریع. ندز می پرپر قلبم. ستا داھفر کنم می

 

 ...داھفر- 

 

 می دراز رهبادو دهپژمر. کند می مھنگا متعجب و ددگر برمی دمر 
 دیمر یاھخو می که اییروزھ به لعنت. ستاو شبیه ایشھ شانه فقط. کشم

 از کس رھ ،شوند می او شبیه عالم یادھمر متما قتو آن ،کنی شموافر را
 کوچه و نخیابا یتو نفر اھصد ،ددھ می را او عطر یبو دشو می رد رتکنا

 سطو ،تتارطخا سطو فتیا می ستدر تو و“ داھفر“ دشو می نسمشاا
 .نو از روزی ،نو از روز رهبادو. عاشقی

 

 پتو یرز را ستمد. گرفته زملر. تو نددھ می لمھ و دشو می زبا رسانسوآ 
 سینه روی که میریلا یاھ ستد به فتدا می چشمم. کنم می قایم نگر بیآ

 پیشانی روی شتدر چین چند و هچسبید مھ به ایشوھبرا. دهکر قفل اش
 نتنھایما مھ لحظه یک. دهبو نستاربیما یتو ما یپا پابه وزیرد از. دهفتاا اش
 کلمه یک از یغدر لیو گرفته خصوصی قتاا. دهکر تکمیل را هندوپر. شتهانگذ
 روی نشیند می قتاا یتو. ایمھ چشم یتو هنگا یک از یغدر. من با فحر

 ایشرھفتار از. دگیر می ایشرھکا از لمد. وبررو به ندز می زل و صندلی
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 دارم جحتیاا اش هکنند ملگرد یاھ فحر به.  باشد قبل مثل من با شکا.

 . نیست کافی اش فیزیکی رحضو.

 

 تا بیشتر مقد چند. شویم می رجخا و یستدا می تکانی با رسانسوآ 
 می رپرستا به. نمز می چنگ محکم را ردنکاابر رکنا میله. هنماند عمل قتاا

 .گویم

 

 . لطفا بدید قتو لحظه یه - 

 

 از پر. کیزور یلبخند. نشیند نمی لمد به یچھ که ندز می یلبخند 
 . ترحم

 

 زبا. جلو دشو می خم. کشم می و مگیر می را میریلا ناھپیر ستینآ. 
 .گوید می مھربانی با و آورد می انمدھ یکدنز را گوشش.  هنگا ونبد مھ

 

 ؟.جانم- 

 

 من. هنگا ،کن مھنگا.کنی می یتاذ امر رینقدا که تو به لعنت 
 .گویم می بغض با. ماھخو می را چشمانت نمینااط

 

 .شبا شتهدا رو مامانم ایوھ- 
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 شسر. ردنکاابر روی دیزر می و دگیر می راه چشمم گوشه از شکا 
 ردنکاابر به لیھ رپرستا. ونبیر ددھ می محکم را نفسش و کند می بلند را

 .گویم می بلند و شوند می زبا عمل قتاا یادرھ...نشینم می. ددھ می

 
 . 

 
 . 
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 بجز مامانم. مامانمی باظمو برنگشتم گها هبد لقو. میریلا هبد لقو- 
 . هبد لقو.  ارهند رو کسی اھشما

 

 شکا از تشرصو که بینم می و ددھ می نتکا پایین فرط به را شسر 
 . دشو می خیس

 

 دبو مھ او شکا دبو اریدد خرینآ ینا گرا کنم می فکر. کشم می دراز 
 بھش د،بو اریدد خرینآ ینا گرا. شد می فعر م لتنگید و یدمشد می شکا.

 خیلی حالم شمرکنا در قتیو گفتم می.دارم ستشدو خیلی خیلی گفتم می
 . بخو خیلی. ستا بخو

 

 رتصو به ماسکی و سبز یاھ سلبا با نفر چند. شویم می قتاا وارد 
 می مکترد. ندازندا می جلویم نگر سبز یاھ چهرپا.  شوند می جمع دورم
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 که دیزر می شکمم روی یچیز خانمی.  کند می بش و شخو من با. تو یدآ
 یاھ ستد به کند می هنگا کترد. ستا یندبتا کنم فکر. کند می یخ پوستم

 من به فتدا می چشمانش. چرخد می شکمم روی وار هیردا که خانم نماھ
 .گوید می.

 

 .شنبا اننگر- 

 

 .کشم می نفسی 

 

 زنوھ که اھچیز یسر یه. کترد دارم دهنکر یارھکا یسر یه زنوھ من- 
 .ادمند نسامووسر نبھشو

 

 و ای تخته به دبند می را ستھایمد و یدآ می دیمر. یمزوبا به ندز می 
 .گویم می. دگیر می را گمر

 

 ؟یددکر فکر گمر به حاال تا کترد- 

 

 منتظر قتاا یتو مهھ. کند می تسکو. دگیر نمی را ایشھ چشم 
 .گوید می. ستیمھ بشاجو

 

 .منفردو یا یک قلاحد گمر دھشا من فتهھ رھ- 
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 گمر به. داره قفر خیلی انیگرد با نتودخو گمر به دنکر فکر- 
 بدخیم دهتو یه بگن نبھتو نآلا مینھ گها مثال ؟یددکر فکر ؟چی نتودخو
 ؟کنید می رچکا نیستید هندز بیشتر هما سه و کنه می شدر نمغزتو تو داره

 

 نمدا می که شکمم به دوزد می را شھنگا. پایین ازدندا می را شسر 
 گرفته ییاصد با. ستا سینه به ستد. او به یما زده زل مهھ. هشد خسر خسر
 . گوید می

 

 نمز می عمل قتاا از نآلا مینھ ،نباشم هندز بیشتر هما سه ارهقر گها- 
 متما ازهندا به و کنم می بغل پسرمو. ام بچه و زن پیش اراک رم می و ونبیر

 . مونم می ناشوھبا هما سه ینا تو معمر

 

 رنقدآ خرآ هما سه آن که ننددا نمی لیو. گویند می را مینھ مهھ 
 می تحسر با. ماند ادهخانو پیش را اش مهھ انتو نمی که ردگذ می سخت

 .گویم

 
 . 

 
 . 
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 ناکهدرد و سخت رنقداو خرآ هما سه اون. کترد نیددو نمی چیزیو یه- 
 رجورواجو یاھ عمل و مانیدر شیمی و بشید یبستر نستاربیما یدرمجبو که

 . هنمید رو دنبر تلذ فرصت شما به عمال

 

 ماسکی و رمکنا یستدا می هکوتا ستینآ سبز سلبا با یگرد دیمر 
 . اردگذ می انمدھ یجلو

 

 .بشمر ده تا- 

 

 می. مسر یباال اغچر شنرو سفید یاھ المپ به دوزم می را مھنگا 
 . یک. مشمر

 

 . هبد فرصت. دارم دهنکر یارھکا زنوھ نیدا می یااخد 

 

 . دو. رمشما می 

 

 نماھ ینا. محکم محکم. دگیر می را ستمد و جلو یدآ می کترد 
 صقر را لمد ستمد گرفتن با. ددھ منجاا میریلا ستماخو می که ستا یچیز
 .دنکر کسی که ریکا. کند

 

 .تخت خیالت دیگر برمی- 
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 یکیدنز مینھ که ییاخد به. او به. نمز می لبخند ماسک یرز من و 
 به نسیدر ایبر مھ جنین یک حتی یااخد. کترد مینھ ستد رکنا. ستا
 .برسد فتنشر نماز که دارد زمال قتو هما نه درشما شغوآ

 

 .سه 

 

 . کنم رجو و جفت را ایمرھکا تا هبد فرصت 

 

 .رچھا 

 

 در. ببینم را داھفر زبا داھخو می لمد فتمر ونبیر ینجاا از گرا 
 . دمر دارم ستتدو بگویم و کنم هنگا آرام یچشمھا

 

 .پنج 

 

 ....خد هبد فرصت 

 

 .گوید می یبلند ایصد با نماما  .

 

 برسونیم مھ رو لیلی باید. شد یرد شیپو سلبا. کن لشو غالمرضا- 
 .دککو مھد
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 ام هپیچید پایش قسا دور را ستھایمد و ام نشسته بابا یپا یک روی 
 فرط را ایشھمو دارد که کنم می هنگا بھش انخند و ام گرفته باال را مسر.

 خوبی حس و دارد برمی یگرد قدمی بابا. نیاد یبابا بھترین. کند می شانه باال
 .نداخو می. دارم وازپر حس. لمد یتو دیزر می

 

 . شلشگر با دمیا هشا- 

 
 . 

 
 . 

 
 228 

 

 ترین خوشبخت من و. ددھ می بتا پایش روی امر و دارد برمی یگرد قدمی
 را یباز حس ینا و خوشبختی ینا نداتو می یچیز چه. منیاد خترد

 شکوچیکتر پسر سهوا. شبردورو اھ ادهزھشا- . نماخو می شاھباد؟بگیر
 م؟ند یاآ م؟بد یاآ.

 

 .گویم می کج یسر با و کنم می سلو را دمخو 

 

 .شپسر با نه کنم ازدواج هشا با امخو می من بابا- 
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 بغل یرز ناگھانی خیلی و دشو می خم هشد شتدر یاھ چشم با 
 و کشم می جیغ. ششدو روی ازدمندا می. کند می مبلند و دگیر می را ایمھ

 .ردخو می بتا من یاھمو و چرخد می دشخو دور تند تند بابا

 

 اد؟خو می لتد چی یگهد.شنرو تبابا چشم- 

 

 دمخو تنھایی یتو و ام دهفتاا قتاا یتو دراز به دراز من و فتهر میریلا 
 تنھایم ام ندگیز یاھ آدم که نیست ینا قتو حاال. نمز می پا و ستد

 شویم جمع مھ دور رهبادو اھتر قبل مثل داھخو می لمد. ندوبر و نداربگذ
 و دبپز بکبا میریلا. کنیم زیبا پنکه بابی خانه بالکن یتو ستیھ و من.

 .خانه دل یتو دبریز نما هخند ایصد

 

 ستد یتو ستمد. یکرتا نالدا یتو پیچد می نما هخند ایصد 
 تنھا رهبادو و دشو می ول ستمد. ونبیر نیمز می در از. یمدو می و ستا داھفر

 یستا ایصد. اھ کوچه پس کوچه یتو نیددو به کنم می وعشر. مشو می
 یماصد آرام، ،کسی.  فتدا می رهشما به نفسم. دوم می من و یدآ می یستا

 .ندز می

 

 ...لیلی- 

 

 تسکو. نیست یبشر بنی یچھ. ام دهیستاا شناآنا ای کوچه یتو 
 ام هیددو رنقدآ. مشنو می حترا را ام سینه خس خس ایصد. ستا محض
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 ستا ممعلو رینو تھش. ستا یکرتا و دراز کوچه. بایستم سرپا.ارمند نا که
 .گوید می کسی.

 

 ...لیلی.لیلی- 

 

 شاید. نه. ستا نماما ایصد شبیه. یدآ می رنو نماھ یتو از یشاصد 
 نکشا نکشا و مشو می بلند. ستا داھفر مھ شاید نمدا نمی. میریلا شبیه

 درد. مشو می بلند. فتما می. ندزلر می ایمھپا.  رنو فرط به مبر می را دمخو
 کشد می عقب به امر ستید. مشو می تا. کنم می حس شکمم یتو یتیز

 .ونبیر دیزر می رنو یتو از ییاصد. نمز می چنگ مینز به. یکیرتا یتو.

 

 .شو اربید لیلی- 

 

 ستد رچھا. کوچه ته به کشاند می امر ییونیر لیو ام دهفتاا نفس از 
 کوچه ته به. ستا رنو به چشمم. دشو می بیشتر و بیشتر درد. روم می پا و
 می را ام تکه تکه یاھ نفس ایصد. یھسیا به. میکنم سر پشت به هنگا یک.

 نکند نجا به. سمر می. رنو به برسم باید. کس یچھ. نیست کس یچھ. مشنو
. 

 
 . 

 
 . 
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 درد. لھها. بابی. بینم می را نماما رمکنا. کنم می زبا را ایمھ چشم 
 .گویم می ای ستهآھ ایصد با. کنم می حس شکمم یتو را یبد

 

 .مسال- 

 
.  . 

 

 کترد قتیو از. مسر روی کشم می را پتو. تخت روی ام هکشید دراز 
 صلیا یاھیدور از یکی به اسپانکر چسبیدگی رطخا به که داده خبر نبھما

 را میریلا و بابی و نماما. ندا فتهر تسکو یتو مهھ نددار شبر ندا نستهانتو
 یتو. دهنز حرفی کس یچھ موقع آن از. گفت نبھشا یچیز و ونبیر کشید

 با یدآ می مھ میریلا. کنند می هنگا نتلویزیو و نشینند می تختم رکنا قتاا
 و کم. نیماابر آورد می و دگیر می اغذ. یھنگا نه حرفی نه. رسیگا تند یبو

 یک و ستا مجتمع و خانه پایش یک. رود می و کند می فعر را اھ یکسر
 آزار امر مینھ. پرسد نمی حالی. دشو نمی مکال مھ من با لیو. ینجاا پایش

 می داد مسر که ماھخو می را میریلیا نماھ من. امر کشد می. ددھ می
 ندزاسو می را لمد.  داد می میدا و گرفت می را ستمد. دکر می یماعود. کشید

 بابی.  ندز می نماما با را ایشھ فحر ی مهھ لیو مریضم من. ایشرھکا با
 . سفسوا به ددھ می نتکا یسر و کند می شھنگا تنگ یاھ چشم با
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 یمابر بگوید رپرستا به فتهر نماما. تنھاییم نماما و من و هشد شب 
 . هبرید را مانما درد. بزند مسکن

 

 یپا ایصد...پایین دیزر می دیخو بی من لمد و تو یدآ می کسی 
 نمی یچیز. کند می سِر را پایم و ستد اش نهدامر یپا ایصد. نیست نماما

 دارم خاصی حس. زدن تند به کند می وعشر لمد. ندز نمی حرفی.گوید
 ایمھ چشم. نمز می چنگ را پتو. دهیستاا رمکنا لمد عزیز گوید می که حسی.
 و مشنو می را یپیز نشد زبا ایصد. ستا زانلر نفسم. ستا زبا زبا پتو یرز

 شهآر نشد هکشید ایصد. قتاا یتو پیچد می زشسا ایصد بعد ثانیه چند
 . یلنشو روی

 

 یتو که ای ختربچهد ام هشد کنم می حس که ستا لنشیند رنقدآ 
 اھ چمن روی تیرصو یاھ شکوفه از پر منیدا و نهھبر یاھپا با ربھا فصل

 رمکنا. تمرصو یتو. ایمھمو یتو وزد می دبا. کنم می لی لی. دوم می
 . رود می را دشخو راه آرام ای خانهرود

 

 کم درد. تر سبک و سبک. دشو می سبک من روح و ازدنو می داھفر 
 روی نشیند می کم کم لبخند. کنم نمی حسش یگرد که کم رنقدآ. دشو می
 یلبخند با زنوھ ختربچهد. سمر می مشآرا به و دشو می شل بدنم. ایمھ لب

 . خیس یاھ چمن روی دود می دارد رگبز
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 می بضر. کند می ککو را زشسا من قلب فتدا می که زسا ایصد 
 که بخو چه. دشو می تر یکدنز من به که مشنو می را کفشش ایصد. دگیر

 آرام و نشیند می پتو روی ستشد.ستیھ ام ندگیز یتو که بخو چه.یمدآ
 غوغا لمد نمیا داھفر نیدد با و مگیر می باال را مھنگا. ندز می رشکنا آرام
 روی. تمرصو یتو چرخد می شھنگا. دشو می غپلو غشلو زبا. دشو می
 را پایینش لب. دشو می نیرابا. دشو می وفانیط ،مھربانش یچشمھا. مسر
 نشاھپیر یھسیا به فتدا می چشمم. دگیر می زگا و انشدھ یتو دبر می

 هسیا یاھمو.

 
 . 
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 زنوھ من لیو. نیست یگرد حسین فھماند می من به زبا تشرصو 
 .ام هندز زنوھ من. داھفر ستمھ

 

 می و کشد می. اسمط سر روی کشد می و جلو آورد می را ستشد 
 او و مبند می چشم. داھخو می بیشتر لمد. زدلر می لمد. شگونهازنو. کشد

 لمد خمز روی ندا میھمر ستانشد.  کند نمی یغدر را ستانشد ازشنو
 مسر پوست که گرمش یاھ نفس. کنم می حس مسر روی را لبھایش گرمی.

 .گوید می و بوسد می. دمخو یتو مشو می جمع. کند می ازشنو را
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 .دیکر ام رهبیچا. لتنگتمد. لیلی لتنگتمد- 

 

 دگیر می تشآ من قلب و کند می خیس را مسر پوست شکشا 
 از حترا. وینر و بمانی تو شکا لیو شنبا گفتم من. ستا یمآرزو شتنتدا.

 نمی مھ یشرکا. داھفر دارم ستتدو لیو. نمدا می. ماھخودخو. رینگذ من
 لبا به کند می وعشر لمد ام پیشانی روی نشیند می که اش بوسه. بکنم نماتو
 .زدن لبا

 

 ؟ببینی منو ایخو نمی؟کنی نمی وا چشم- 

 

 یگرد تو کنم زبا را ایمھ چشم گرا یعنی. مدھ می رتقو را انمدھ آب 
 فرط آن به را نسرما دو رھ. دشو می زبا اری؟درگذ نمی تنھایمروی؟ نمی
 داھفر چشم در چشم. دهیستاا زبا در یجبو. ستا نماما. چرخانیم می

 . کند می رهشاا ونبیر به ستد با نماما. چرخد می دو رھ بین مھنگا.

 

 .بزنیم فحر ونبیر بیا لحظه چند لطفا- 

 

 ستد. ستا یددتر از پر اش نیرابا هنگا. کند می هنگا من به داھفر 
 ویبررو که بینم می شیشه پشت از. ونبیر رود می.  تشرصو به کشد می

 نماما. ختهاندا پایین را شسر. ندز می فحر دارد نماما و دهیستاا نماما
 و آورد می باال را شسر داھفر. ندز می فحر و ددھ می نتکا را ستھایشد
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 چه نماما نمز می سحد. شھنگا غصه از زمسو می. من به دوزد می
. اردبگذ حترا امر داھخو می ازش دارد حتما. گوید می بھش اییھچیز

 زبا. ددھ می را نماما ابجو یچیز و دگیر می هنگا داھفر. اردبگذ تنھایم
 می یرھ لمد. دھ می نشانش را ورراھ ته ستد با و دھ می بیاجو نماما

 کند می هنگا من به زبا داھفر. ندز می خشکم. ودبر داھفر نکند. پایین فتدا
 شھنگا داھفر. دھ می نشانش را ورراھ ته ستد با و گوید می یچیز نماما.

 تشرصو به کشد می ستد. کنم ریکا من ستا منتظر شاید. دگیر نمی را
 ددھ می ننشا را من و ددھ می بیاجو داھفر. گوید می یچیز زبا نماما.
 تشرصو به کشد می ستد داھفر. ددھ می نتکا فرط دو به را شسر نماما.
 داھفر. ددھ می ننشا را ورراھ ته فقط نماما و ندز می فحر و ندز می فحر.

 می کجا. ندز می ونبیر سینه از قلبم. فتدا می راه و من به کند می پشت
 و رود می؟ستا مینھ معرفتت؟مانی نمیاری؟گذ می تنھایم زباروی؟

 کند می ادبید درد. یمآ می پایین تخت از. کند نمی هنگا را شسر پشت یگرد
 آورد ماھنخو را سمتا یگرد ویبر.ونر.کن صبر داھفر. در سمت روم می.
 جلو روم می. بھش چسباند می را پشتش و دبند می را در. تو یدآ می نماما.

 .کنم می سلتماا. مگیر می مانتویش از. شکمم به ستید با. خم یکمر با

 

 .نماما هبر ارنذ- 

 

 .ددھ می تکانش. شتهاگذ در هستگیرد روی پشت از را ستشد دو 

 
 . 
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 .دارم سشدو من نماما. رمنمیا دووم داھفر ونبد من نماما- 

 

 بند نفسم درد از و ارمگذ می هستگیرد روی ستد. ردخو نمی نتکا 
 .رود می

 

 .هبر ارنذ پرستی می کی رھ به رو تو نماما- 

 

 یجا به نداتو می رچطو. وبررو به ختهدو را شھنگا. ندز نمی حرفی 
 د؟کر ونبیر را داھفر اچر صالد؟ابگیر تصمیم من

 

 .میزر می شکا. ازمندا می پایین را مسر. نشینم می ایمھنوزا روی 

 

 یگهد شاید. هبر ارنذ وبر نماما. دارم ستشدو نگفتم بھش من نماما- 
 .اخد رو تو نماما. ببینمش نتونم

 

 از ن،ماما از دگیر می لمد. نماما یاھنوزا به چسبانم می را مسر 
 که عشقی درد از کشم می اروھ. کشم می اروھ درد از و کنم می گریه. داھفر
 بغلم یرز نماما. قلبم درد از و شکمم درد از کشم می اروھ. کند نمی ایمرھ
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 دمخو به درد از و کشم می داد. ابختخور یتو مبانداخو می و دگیر می را
 قلبم دبو مھ مسکنی شکا. ندز می مسکنی و تو یدآ می ریپرستا. پیچم می

 ینا خرآ. فتر و نماند نماما کلمه دو با که معرفتی بی داھفر. دکر می آرام را
 رچجو ینا خرآ. ؟ندرو می حترا فحر کلمه دو با که ستا ستناخو رچجو

 پس. ؟کنند می یغدر را نشاھنگا و فحر لیو ستندھ رمکنا که ستا عشقی
 می را ارھکا ینا نماما اچردارد؟ قفر نھاآ با من شتندا ستدو لمد اچر
 ه؟ماند من عمر از رچقد مگر؟کند می دور من از را داھفر اچر؟کند

 

 راه بخش ورراھ نمیا کند می کمکم و گرفته محکم را یمزوبا نماما  .
 تا گفته کترد. هشد زبا کمی یمرو و نگر و گذشته عمل از روز رچھا. ومبر

 نبوزرد یک معمر باقی. فتر داھنخو بین از پوستم زرد نگر ام هندز که روزی
 ستا روز دو.  ابخر ابخر. ستا ابخر مھ لمد لحا. ماند ماھخو باقی

 و هنشگادا رود می نماما. تسکو و دهبو تسکو. ام دهنز فحر مکا تا مال که
 یاروزھ ینا. بابی روز یک ماند می پیشم او روز یک. نستاربیما یدآ می

 .مدھ می شگو من و ندز می فحر او گیر نفس و سخت

 

 .مبد اغذ شب رھ نمضور هما لمساا شی بخو دمکر رنذ- 

 

 به مگیر می ستد. کشد می تیر عمل یجا. لمد یتو پیچد می درد 
 تند تند را نفس و مگیر می زگا محکم را لبم. مشو می خم جلو به و شکمم

 .دشو می خم من با نماما. ونبیر مدھ می
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 ز؟با داری درد ؟جانم- 

 

 داھخو امر عشق درد دمبو نگفته. ممیر می دارم. دارم؟ درد 
 ندھکوتا ایمھ نفس. کند نمی ارھ را یمزوبا.  اریود به مدھ می تکیه؟کشت

 مشت یک ام هشد.  ارمند شتھاا. ستا زار حالم و همدورآ لبم پوست.
 .وبرا بی ه،مژ بی. مو سربی. انستخوا

 

 نجو مانیدر شیمی ایبر باید. یبگیر نجو تا ریبخو بخو باید- 
 .باشی شتهدا

 
 . 

 
 . 
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 خلدا کنم می دراز را ایمھپا. اریود یپا نشینم می. پایین رمخو سرمی 
 می غصه با نماما. قتاا در روی دو و یستدو رهشما به مشو می هخیر. ورراھ

 .گوید
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 زیببا تودخو نباید. تونیوھگر میدا سفیر تو. لیلی من به هبد شگو- 
 و وبر. وبر داری ستدو ستانیربیما رھ. خونه نبمو گم نمی بھت یگهد من.

 .لمد عزیز زنبا تودخو فقط.اچر گفتم گها. نبز فحر اھ مریض با

 

 من به را پشتش داھفر که مانیز ستدر ن،ماما ام باخته را دمخو من 
 یختر جانم به درد ایشھ فحر با میریلا قتیو.  شتاگذ تنھایم و دکر

 تمرصو و اردگذ می ام چانه رکنا را ستشد نماما. وبررو به هماند ثابت مھنگا.
 .چرخاند می دشخو فرط را

 

 کن موششافر. فتر داھفر؟نیستیم اتبر داھفر ازهندا ما مهھ یعنی- 
 .شخرآ تا. تنه یه. ستمھ دمخو من.

 

 امکد از. در نماھ به دوزم می و مگیر می خیسش نچشما از را مھنگا 
 لمد به را غشدا و فتر دیفرستا را داھفر. ن؟ماما نیز می فحر“ ما“

 را دشخو رکا مھ شخرآ و کشد می را دشخو گفت رنقدآ حسین. شتیاگذ
 شبانه لھها. هشد نشین خانه ینروژ. هبیداخو کخا اوارھخر یرز حاال و دکر

 فحر و میریلا. ام سینه یتو درد هشد میریلا. میریلا و. کند می گریه روز
 ؟نیز می فحر“ ما“ امکد از. ایشرھکا و میریلا. ایشھ

 

 کرختم. یدآ برنمی پسم از لیو دگیر می را بغلم یرز. فتدا می گریه به 
 با و رود می. اردگذ می تنھایم. دادن مهادا ایبر ای هنگیزا یچھ بی. سست و

 سنگ روی ارمگذ می را مسر. کشم می دراز کف روی. ندز می فحر تلفنش
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 دشو می تر عمیق روز رھ و هشد ستدر ام سینه یتو هسیا ای چاله. دسر
 قتو یچھ.  کشاند می اش یکیرتا و یھسیا خلدا امر و. تر عمیق و عمیق.

 یھسیا یتو امر و دبگیر گل را ممیدا یاھ نهروز ندابتو عشق دمکر نمی فکر
 فحر میریلا. ندزاسو را لمد حسین. نماند مھ زبا داھفر. کند حبس دشخو

 دکر وفر قلبم یتو چاقویی مستقیم و گفت دنبو من با ستر ار و زد را ایشھ
. 

 

 یتو میدا سفیر. هنماند یمیدا یچ؟ھبینی میا؟خد منی با مھ ینجاا 
 من. ببر و بیا حاال بخوی؟ببر یگرد هما چند امر دنبو ارقر مگر. دهکر گیر گل

 .ام دهماآ من بابا. ماھخو می گمر فقط

 

 زکنا دنگر یرز که اییھ ستد. کنم می حس رمکنا را کسی رحضو 
 ستا میریلا. هنماند یچیز ربھا لیلی از. گیرند می ارقر قوتم بی یاھنوزا و
 .گوید می و دهیستاا رشکنا ن،گریا ن،ماما.

 

 بین از شودخو داره. سوندر رو تو اخد. نمیرجاا سوندر رو تو اخد- 
 .کنه می بدبخت منو داره. هبر می

 

 فقط پیش روز چند مثل. چرخانم می میریلا رتصو فرط را مھنگا 
 بگو کشی می.که دردی با داری، سینه یتو که عشقی با. کند می هنگا جلو به

 ارمند را اقتشط. نکن غریبی من با رینجوا.  شبا سایق مثل میریل؟اچکنم
 به محکم امر و رود می راه.مانی می حسابی و ستدر نه رکنا کشی می نه.
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 می تشآ به را لمد اش هچھر غم. ستا مھ در تشرصو. چسباند می دشخو
 غوششمآ در که دیمر به ام هخیر من و ندز می فحر دارد زنوھ نماما. کشد

 .من از ددھ می اریفر را شھنگا او و

 
 . 

 
 . 
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 ترسم می. نستخوا و پوست هشد. نهز می فحر نه رهخو می اغذ نه- 
 .هبر ستمد از

 

 منر را شسر میریلا. کند می گریه یاھ یاھ و ورراھ تو یستدا می 
 میریلا وبر. مھ به نیمز می زل. دوزد می چشمم در چشم. آورد می پایین منر
 شکا که بینم می. تاارزھ نتدبو و ستا درد یک نتدنبو.اربگذ حتمرا و وبر.

 و گونه روی. پایین دگیر می راه چشمش گوشه از. نشیند می چشمانش یتو
 مبند می چشم. دردش از مگیر می تشآ من سینه روی چکد می و. اش چانه

 نمھما ای دهکر چه ؟نماعزیز با ام دهکر چه. رمسپا می گمر به را دمخو و
 ...لطفا کن تمامش؟کشند می چه ایمھ یبر و دور بینی می ؟نمدرو

 

 می را پتو و مبانداخو می تخت روی. قتاا یتو دمبر می و فتدا می راه 
 می یکرتا را نیایمد و پتو یرز مبر می را مسر. کنم نمی زبا چشم. یمرو کشد
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 که مشنو می را میریلا یاھ مقد ایصد.  تو یدآ می نکنا فین فین نماما. کنم
 .تو یدآ می کسی و دشو می زبا در رنگاا. یدآ می و رود می قتاا یتو

 

 ح؟فر هشد چی- 

 

 .گوید می نماما. کنم می بغض من و ندز می نفس نفس بابی 

 

 می نموا رهبیچا داره. ده نمی شگو من فحر به کامبیز کن ریکا یه- 
 .کنه

 

 . را نفسش دادن ونبیر ایصد مشنو می 

 

 .نیا ینجاا یگهد و خونه وبر- 

 

 .گوید می اضعترا با میریلا 

 

 ....من؟بابی- 

 

 .وبر نالا...نیمز می فحر. گفتم که مینھ-: 

 

 ....شد زمال یچیز گها باشه باید یکی- 

 

 .نشیند می رمکنا بابی کنم می حس 
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 بھت قتیو تا ینیا یگهد و یبر هبھتر. مبرمیا ارھکا پس از نمودخو ما- 
 .بگم

 

 و مشنو می را میریلا یاھ مقد ایصد که کشد می لوط ای قیقهد 
 . دشو می بسته و زبا میآرا با که دری

 

 .حفر شبا ونبیر مھ تو- 

 

 نهراپد را ستشد لیو کند می تسکو بابی. ونبیر رود می مھ نماما 
 نشادور را ایمھ ستد و کنم می جمع شکمم یتو را ایمھپا.  کشد می پشتم

 .مشنو می را محکمش و نمھربا ایصد. پیچم می

 

 نیست کسی رھ رکا که دیفتادرا اییھچیز با هھما چند ینا یتو- 
 و دیکر گریه. یشد بلند لیو شکستی. یمیر می داری یفھمید یکدفعه.

 تونه نمی کسی مهھ ینوا. یمداو رکنا گمر با. دیکر قبولش لیو یکشید داد
 .هبد منجاا

 
 . 

 
 . 

 
 234 
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 . مالد می را پشتم نمچناھ. ارمند یشابر بیاجو 

 

 یکشید درد.چیه نیاد ینا یتو سالتتر بفھمی تا زدی اریود و در به - 
 ندگیتوز. یشد شناآ جدید یاھ آدم با. یفھمید رو ندگیز یمعنا لیو

 پسش از تو لیو نیست کسی رھ رکا ینا. دیکر وعشر نو از و یکوبید
 . یمداوبر

 

 در شدنی بلند که ام دهفتاا ریجو ربا ین؟ابابی کنی مشیر یاھخو می 
 . کنم نمی زبا لب. نیست رکا

 

 .خسته خیلی. ام خسته. ندز می پس را پتو 

 

 می لیو کشی می درد. زده مینتز. یشد وبررو عشق با مھ حاال- 
 ینا ارنذ. نباباجا سبر دتخو به و ربگذ مھ عشق سد از...شی بلند تونی
 می چی فھمی می. بخونی توآواز و کنی وازپر ارهنذ و تپا به یبند بشه عشق

 ؟جکورو گم

 

 لحا یگرد نه من. یندآ نمی من رکا به لیو بابی نیز می یباییز یاھ فحر
 پشت اروزھ مطلق سکوتی در داھخو می لمد فقط. را قتشو نه دارم نجنگید

 نساختما به فتدا می مھنگا. کنم می زبا را ایمھ چشم. مینھ. بمابخو مھ
 ایشھ هپنجر که اداری و رگبز ساختمانی. ستاپید تاقما هپنجر از که وبررو
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 و کثیف و کوچک یاھ هپنجر. ندازندا می انندز دیا امر که کوچکند رنقدآ
 تویش مکر مثل که اییھ آدم و بقهط ھادھ. گرفتهدود یاارھیود با. مھ جفت

 با وبررو نستاربیما در یخترد ننددا می نھاآ از نفر چند. ندرخو می وول
 را نشا ندگیز رقد نھاآ از نفر چند؟کند می منر پنجه و ستد عشق و گمر

 . ...نمشااکد یچھ.نمشااکد یچھ رمبخو قسم محاضر. ؟ننددا می

 

 

 

 

 

 چه. یدآ می ونبیر از تقی تق ایصد. تو یدآ می هشد هکشید دهپر یال از رنو
 و دمبو من فقط خانه برگشتیم نستاربیما از که وزیرد. نمدا نمی ستا ساعتی

 یگرد ام گرفته تصمیم خرآ. آورد تخت رکنا تا را یلچرو نماما. بابی و نماما
 دراز و فتمر تخت یتو کمکش با. رمنخو نتکا تختم از. نزنم فحر. ومنر راه

 دکر که ریکا لیناو. تخت رکنا اردگذ می را ارچرخد صندلی نماما. مکشید
 می.نمدا نمی ترسد می چه از. کشید را اھ دهپر. دکر جمع را اھ ینهآ متما

 اربگذ. کند نمی فرقی یمابر یگر؟دنبینم را کسی من یا نبیند امر کسی ترسد
 .بکند داھخو می که ریکا رھ

 

 کنم می شھنگا تسکو در. من به ازدندا می یھنگا. تو یدآ می بابی 
 هپنجر. یکرتا قتاا یتو پاشد می شناییرو. کشد می رکنا را دهپر و رود می.

 . یستدا می ونبیر به رو. کند می زبا را
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 می که روز یه. تخت تو نبیداخو با دادی ستد از عمرتو از روز یه - 
 . اتبر باشه جدید یاھ تجربه از پر تونست

 

 . کشد می عمیقی نفس 

 

 .دهکر علوط شیدرخو یگهد ربا یه- 

 
 . 

 
 . 

 
 235 

 

 ماھخو می فقط. ارمند ریکا شیدرخو وبغر و علوط به یگرد من 
 می خم جلو به. راه خرآ به برسم ترزود تا ،ندوبر و بیایند اھ شب و اروزھ

 .پاید می را نخیابا. فرط آن و فرط ینا به چرخاند می را شسر. دشو

 

 پشتی کوله با خترد چند. شلوغه نخیابو. صبحه فتھ ساعت- 
 .ختیامیند کوله مھ تو. ؟تهدیا توھنشگادا.  نخند می دارن نپشتشو

 

 یک هشد هنشگادا رنگاا. عمر صد. گذشته لسا صد رنگاا. ستا دمیا 
 هشد متولد یلچرو مینھ با وزیرد مینھ من رنگاا.  دور خیلی خیلی هرطخا
 .یدآ می نظر به گرفته مه و دور چیز مهھ. ام
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 یه با دمر یه نآلا مینھ. زهبا نخیابونتو سر خشکشویی که جالبه- 
 شنشرو و رهمیا ونبیر ریسیگا. ونبیر مداو یسوپر از کیراخو رگبز کیسه

 ماشینش تو شما خونه ویبررو ستدر نخیابو ستد اون دمر یه. کنه می
 .نشسته

 

 مشو می هخیر و کنم می را پشتمد؟بشو چی که ؟گوید می را ینھاا اچر 
 پشت از را یشاصد. دشو نمی مگر اھچیز ینا با من زده یخ قلب. اریود به

 .مشنو می مسر

 

 نتونه تاھ یبرو دور دارکر و رفتار که رگبز رنقداو. لیلی شو رگبز- 
 .بزنه مینتز

 

 آب به را دشخو بابی اربگذ. کند می پر عمیق دردی را دمجوو مهھ 
 مسر روی کشم می را ازندروا. نیست مھم یمابر چیز یچھ یگرد. بزند تشآ و
 .گوید می محکمی و تند لحن با و ندز می رشکنا تحکم با بابی.

 

 بکش داد. ونبیر بریز غمتو و حتیرانا. لیلی کن ناله. کن ناله- 
 .داری ستدو چی بگو.ایخو می چی بگو. ارند ننگھشو.

 

 فحر لیو اربگذ حتمرا و وبر بگویم و بکشم جیغ داھخو می لمد 
 مچاله. یمرو کشم می را ازندروا رهبادو. میرند می.  شکنند می گلویم یتو اھ
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 یکفر. دگیر می لجم. ندز می رشکنا.  نیست داربر ستد مھ او. مشو می
 کنم می مشت را ایمھ ستد. مدھ می رفشا مھ روی را ایمھ لب. مشو می

 قتیو. ارمند حتیاجیا بھشاش؟ خانه رود نمی اچر؟ینجاستا مشھ اچر.
.  تمرصو یتو دشو می خم. باشد رمکنا ماھخو نمی یعنی نمز نمی فحر

 .مبند می را چشمھایم

 

 ندگیز زمبا فبر تو بکنی سرتو گها حتی. نکن رفتار اھ حمقا مثل- 
 هندزبا یه مثل. شه بخو لتد لحا تا کنه نمی صبر ستوا و همیر شودخو راه
 .نکن رفتار

 

 کشم می مسر یباال تا را ازندروا مھ من. عقب کشد می 
 .دشو می تردور و دور.یشاصد.

 

 .اببخو تونی می تا. دیکر ممیدانا- 

 

 تاقما لعنتی در روی یکی شکا. ونبیر مدھ می صپرحر را نفسم 
 . بزند

 

 .”. عممنو تمالقا“ 

 
.  . 

 
 . 
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 می آب نماما. میلچرو ستهد روی ارمگذ می و کنم می کج را مسر 
 یتو. شستنم به کند می وعشر و لیف به مالد می را نصابو. بدنم روی دیزر
 ای گله یچھ. یما دهنز حسابی و ستدر فحر نما امکد یچھ روز چند ینا

 امر شخصی یارھکا متما. مدھ نمی دمخو به تکانی اچر که دهنکر ینا از
 را سکوتم ی روزه. فتما می تخت یتو دراز به دراز فقط من و ددھ می منجاا

 . اردند ای گله او و ام هبرید ندگیز از. ام نشکسته

 

 گوشت متما کم کم که اییھپا. لختم یاھپا روی کشد می را لیف 
 اغذ و شتھاییا بی با رچطو کنم می حس خوبی به. شوند می آب ایشھ

 کنم می شھنگا چشمی یرز.  تر ضعیف روز به روز و مشو می آب ردننخو
 یگرد که ام هفھمید. نشسته تشرصو و سر روی قعر شتدر یاھ نهدا.

 . سدر می من به فقط و خانه ستا هماند. رود نمی هنشگادا

 

 آورد می را حوله م،شو می تمیز که بخو. تنم روی دگیر می را دوش 
 یتو اردمگذ می. ونبیر دمبر می و کند می تنم سلبا. کند می خشک را تنم و

 اردگذ می ستد ،یستدا می قتیو. اریود سینه به ددھ می را ام تکیه. تخت
 نفس و ردبا می تشرصو وسر از قعر. گوید می اشیو خیآ و شکمر روی
 یچیز ،مالحظه بی. ام هشد یبد خترد. یشابر زدسو می لمد. ندز می نفس
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 بعضی. کند نمی زبا شکایت به لب حاال لیو مدآ می شبد میشهھ او که
 . مشنو می را مشآرا ی گریه ایصد تنھاییم که اھ شب

 

 قتاا یتو پیچد می گرمش عطر یبو. تو یدآ می نناز عصا بابی 
 ندز می گرمی لبخند. دهکر شسر تخت و زده شانه باال به رو را ایشھمو.
 ارشگز. روزش رھ یاھ فحر به. ام دهکر دتعا نشدبو و دشجوو به یگرد.

 .ایشھ

 

 ؟بابا ریچطو- 

 
 -......... 

 

 کند می زنا را لپم. مویم بی سر به کشد می ستد و جلو یدآ می 
 کنم می زبا را انمدھ. لبم روی اردگذ می. تو یدآ می آب انلیو یک با نماما.
 بد حالم. پایین دیزر می و دگیر می راه لبم گوشه از آب که رمخو می کمی و

 .گوید می نماما.  نمداگر برمی را مسر. دیزر می مھ به عصابما. دشو می

 

 . ربخو یگهد کم یه- 

 

 زانلر یآھ نماما. فتما می تخت روی پھلو به و کنم می شل را دمخو 
 هنگیزا لیو آورد می بند را نفسم راه نماما یاھ چشم غم و خستگی. کشد می
 دارم یشدید ضعف. ارمگذ می مھ روی چشم. ارمند ریکا یچھ ایبر ای
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 زده لک ستیھ ایبر لمد. تاییم سه ما فقط ستا روز چند. نه شتھاا لیو
 .داھفر.داھفر و ستا تنگ میریلا ایبر.

 

 یدآ می بعد کمی. نمدا نمی کند می رچکا. اریود فرط رود می بابی 
 میریلا و من عکس. چشمانم یجلو دگیر می یچیز.  رمکنا نشیند می و
 یمداھفر و من. دگیر می را یگرد یکی و کند می عوضش. کویر یتو ستا

 چه. پیر بی بغض از. بغض از کند می ورم گلویم. صالح ادهمامزا یتو
 گفت میریلا که مانیھ. ستیھ و من یبعد عکس.شتمدا خوشی یاروزھ

ز شھر گردوجا مثل ام هشد  و من. یما موسیقی وهگر و من یبعد عکس. ا 
 یاھمو نماھ با.بخیر دشیا حسین. کافکاو ینروژ و حسین و جانی و داھفر
 را ستمد. رکنا نشااردگذ می بابی.  وشستفرد زنپیر. دمیال جبر عکس. فر

 . دگیر می

 
 . 

 
 . 

 
 237 

 

 الغهرقو حتی. مھاآد. خونند می آواز اھ گنجشک زنوھ ونبیر اون- 
 .هبد دتخو به تکونی و پاشو. نباباجا هشد هشد نوبت. اھ کجیرجیر. اھ

 
 -.......... 
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 به هخیر. هپنجر لب رود می زبا و دشو می بلند د،شو می بشاجو که سکوتم
 ینا از که روزه ده. هشد هما دادمر. گرمه اوھ ونبیر ینا-. گوید می نخیابا
 اغذ مثل. یمید ستد از رو دییاز یاھ تلذ داری. نرفتی ونبیر خونه

 نیدو می. دنکر هنگا رو دممر هپنجر از. زدن فحر. نیددو. فتنر راه. ردنخو
 دهکر بقال ستھاشود و ماشینش به داده تکیه. دهیساوا نخیابو رنواو دمر یه
 .ینجاا به زده زل. اش سینه رو

 

 ایشھ فحر ر،جو ینا روز رھ اچر نمدا نمی. دشو می ریجو لمد 
 ....دشو می یعنی.  دمر آن با. کند می متما را

 

 روزش رھ رکا ینا. اردگذ می تنھایم و رود می ییگرد فحر ونبد 
 فقط. گوید می نخیابا یتو دممر از. هپنجر رکنا یستدا می و یدآ می. ستا

 یجلو صبح روز رھ که دمر یک.دمر یک. دارد کمشتر چیز یک روز رھ
 .من قتاا هپنجر به ندز می زل و یستدا می ما خانه

 

 خانه یتو ام هشد حبس. ام فتهر راه که ریبا خرینآ از گذشته اروزھ  .
 یچھ نه. ندگیز یوھیاھ نه. میریلا نه. ستا داھفر از یخبر نه. قتاا یتو.

 مثل و بیاید شکا. لتنگمد من و هنیامد بابی که ستا روز چند...یگرد چیز
 .بگوید مثال و بزند رکنا را هپنجر دهپر روز رھ
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 نهز نمی پر اوھ تو هپرند. گرمه خیلی اوھ. دادهمر مچند وزمرا- 
 و کنه می ازش و همیر راه و ستشهد رو ننو بسته یه زن یه. بیهآ بیآ نسموآ.

 .نشدھ ارهمیذ

 

 .کند متما رینجوا را حرفش و بگوید و بگوید 

 

 .هپنجر ینا به زده زل و ماشینش به داده شو تکیه که پایینه اون دمر یه- 

 

 ینا صالا. کند می اریقر بی. پایین دیزر می من دل که ستا قتو آن 
 می ریشما لحظه بعد. هپنجر رکنا ودبر و تو بیاید بابی ممنتظر مشھ اروزھ

 زمنوھ بگوید. بگوید دمر آن از و ایشھ فحر خرآ به برسد کنم
 ؟من قتاا هپنجر به ستا هخیر زمنو؟ھستھ

 

 ترسم می لیو دماھفر لتنگد. نمز می پا و ستد ستر و لتنگید نمیا 
 از دبگیر رو زبا ترسم می لیو میریلما لتنگد. یمابر نماند. ودبر و بیاید زبا

 ترسی لمد ته لیو. باشند فقط اربگذ اردند عیبی گویم می دمخو به یھ. من
 جا رھ که ییلچرو شتندا به ستا شخو لمد. کند نمی ول و هچسبید

 ور آن و ور ینا دمبر می و تویش اردمگذ می نماما. شاھبا روم می ماھبخو
 .مانیدر شیمی ایبر فتیمر که پیش روز چند مثل.
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 می شگو بسته یاھ چشم با و ام سینه روی ام شتهاگذ را ستمد دو 
 ستا رچطو حالت و مسال.”یک و تو بیاید کسی شکا.  خانه تسکو به مدھ

 . کند مماحر“

 
.  . 

 
 . 

 
 238 

 
 . 

 
 . 

 

 و بیاخو بی و ابخو و تنھایی در ایمروزھ. ستا رکو و تسو خانه 
 ستمھ ابخو. ردگذ می غم و اریود و اش هپنجر تک و قتاا و حوصلگی بی

 دممر به. ندگیز به ،نیاد به پشت.  ام هبیداخو در به پشت. نیستم ابخو و
 یگرد. بدبختی اول دشو می نمدنز فحر ،نمدنکر حرکت ینا نستمدا نمی.

 را ستمد نماتو می سختی به. بنشینم کمک ونبد. ومبد. ومبر راه نماتو نمی
 گویم می دمخو به یھ. دهکر پر غصه را دمجوو متما. مبگیر یچیز و کنم بلند

 به را حق لمد ته؟تنھایی ین؟الیلی ستیاخو می که ستا یچیز نماھ ینا
 مینز رهبادو و کنند خالی را پشتم زبا ترسم می. ترسم می لیو. مدھ می بابی
 .ام داده ستد از را ورمبا. رمبخو
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 می مکث. یستدا می قتاا سطو ستھ که رھ. مشنو می پایی ایصد 
 دشو می خم. جلوتر یدآ می.نه یا دشو یکدنز من به ستا دل دو شاید. کند

 .گوید می ،بیند می را زمبا نچشما قتیو. ستا لھها. تمرصو یتو

 

 ...نجا لیلی مسال- 

 

 . ستا غمگین و دارد بغض یشاصد 

 

 ؟لمد عزیز رهچطو حالت- 

 
 -......... 

 

 . بوسد می آرام را ام شقیقه و تر یکدنز آورد می را تشرصو 

 

 یکدنز دبر می. دگیر می ستھایشد نمیا را ستمد. تخت لبه نشیند می 
 .بوسد می را کفش و ایشھ لب

 

 قتو چند ینا بابی. بابی. ستیھ. من. هشد تنگ اتبر نلمود خیلی- 
 .دبو هشد مریض اوھ گیدلوآ رطخا به

 

 تر چشمانش. کند می زاقباط امر و ام شانه روی اردگذ می ستد 
 که بابی لتنگد. ستیھ لتنگد. لتنگمد مھ من. زدلر می لبش. ستا
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 نمی ؟دردستا بخو حالش. بگو میریلا از ستیرا. مشا هندید استروزھ
 . نیفتد گریه به که ندز می زور خیلیده؟کر شموافر امر؟کشد

 

 .... یعنی. نیست بد میریلما- 

 

 . چشمانم یتو ندز می زل 

 

 ،خونه دمیا که اھ شب. کنه می رکا قتو یرد تا اروزھ. نیست بخو- 
 بزنی فحر ناموھبا شکا...کشه می رسیگا و هبند می درو و تاقشا تو همیر

 .شه می بھتر مھ ما لحا ریینجوا.

 
 -......... 

 

 . کند می ازشنو را ام نیاستخوا ستد 

 
 . 

 
 . 

 
 239 

 

 باشید مھ با ساعتی چند که مشآورد. گرفت می توا بھونه ستیھ- 
 ؟تو دبیا بگم.
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 -....... 

 

 .ندز می یشاصد بلند و ندداگر برمی را شسر 

 

 .تو بیا ستیھ. ستیھ- 

 

 فرط دو به را ایشھ ستد. رفمط دود می. دشو می تاقما وارد جیغ با ستیھ
 ...لیلی- . گوید می و دهکر زبا

 

 می که مینھ. کیدکو یبو. ددھ می ندگیز یبو ستیھ ینا که آخ 
 یک بعد. کند می مھنگا بخو. فتندا می ستھایشد. یستدا می ،من به سدر

 ستد لھها. کند می هنگا دهیستاا شسر پشت که لھها به و عقب رود می مقد
 .بزند لبخند کند می سعی.  جلو ددھ می لشھ و پشتش اردگذ می

 

 . نجا نماما لیلی ینمه؟اشد تنگ لیلی سهوا لتد نگفتی مگه- 

 

 یچشمھا از. هترسید. کند می مھنگا و ددگر برمی رهبادو ستیھ 
 یکدفعه و کند می بغض.ستیھ نکیاحیو. فھمید دشو می اش هشد شتدر

 از تند تند اھ شکا. بسته را چشمانش و دهکر زبا را انشدھ. گریه یرز میزند
 می و کند می بغلش لھها. اردند ورمبا. پایین یزندر می چشمانش گوشه

 را ستیھ که هشد رچجو ام قیافه نمدا نمی. لک یتو روم می. ونبیر دشبر
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 نسماآ به دوزم می چشم. ام هندید ینهآ در را دمخو استھ تمد. هترساند
 .ونبیر ینیاد از من سھم. ستا ممعلو هپنجر بقا از که بیآ

 

 می ،بغل به ستیھ ،لھها بعد قیقهد چند. دهفتاا ستیھ گریه ایصد 
 یاھ چشم با و شتهاگذ مامانش دنگر دیگو یتو را شسر ستیھ. تو یدآ

 جلو بیا. سینه روی ستھایید با زماقباط نمچناھ من. کند می هنگا امر شتر
 نمی جم ستیھ. مینز اردشگذ می لھها. مبشنو را خوشت یبو تا بیا. ستیھ

 تخت لبه. جلو یدآ می لھها. من به زده زل و شتهاگذ نادھ را نگشتشا. ردخو
 ژماسا کند می وعشر و ایمھ شانه روی اردگذ می را ایشھ ستد و نشیند می

 می را ایمزوھبا. نماستخوا یتو پیچد می درد با اهمرھ بخو حسی. دادن
 ستد اهمرھ و گیرند می ارقر ایشھ ستد رکنا تپل و سفید ستد دو. مالد

 لھها دنبو با. ستیھ دنبو با دشو می مگر لمد. نددھ می ژماسا امر لھها یاھ
 یمابر ینا. ندا پذیرفته نغادا و درب رمینجوھ امر. ستندھ زنوھ دو ینا ینکها.

 . ام هخشکید یاھپا اغسر ندرو می. دارد ارزش

 

 .گوید می ستیھ 

 

 ؟نهز نمی حف لیلی اچر- 

 

 .کند می هنگا من به لھها 
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 .نماما مریضه نچو- 

 

 یلبھا. تر یکدنز و یکدنز یدآ می. باال کشد می تخت از ستیھ 
 .بوسد می و بوسد می. ام گونه روی اردگذ می را سرخش

 
 . 

 
 . 

 
 240 

 

 میگه میشه ملیض قتیو نماما خهآ. دمکر بوست من. شی می بخو- 
 . میشم بخو زود کنی بوسم تو گها

 

 دشو می سنگین تنگم دل. ونبیر رود می و آورد نمی اقتط لھها 
 کند می مھنگا ستیھ. آورد می چشمانم به شکا اش کانهدکو محبت.
 یاھ لپ و پیچد می نمدگر دور را ایشھ ستد. عشق با. کنم می شھنگا.

 یشابر لمد ته و کشم می بو. کشم می بو. تمرصو به چسباند می را نشایزآو
 را تپلش یاھ نگشتا ت،سکو یتو. دارد برمی را تشرصو. رود می ضعف

 ندز می پر کشیدنش شغوآ در ایبر لمد. مسر روی. تمرصو روی کشد می

. 

 

 .گوید می 
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 .نجو لیلی- 

 

 .لمد نجو: گویم می لمد یتو 

 

 .مسر به دوزد می را شھنگا 

 

 ؟کنم ستوعر- 

 

 از خوشحالی با دگیر می که را متایید. کنم میز با و مبند می پلک 
 چند و رود می. دشو می پایین و باال شقرمز ناھپیر.  پایین دپر می تخت

 انلیو خلدا را مو قلم. رمکنا نشیند می. ددگر برمی ایشھ برنگآ با بعد ثانیه
 بانشز. مسر روی کشد می بعد. مشکی نگر یتو ندز می و کند می بمآ

 تند تند. بخو بخو. کنم می تماشایش. ندز نمی پلک و زده ونبیر کمی
 اوھبرا یجا. مویم بی سر روی کشد می و کند می زرد و هسیا را مو قلم

 ایمھ لب روی کشد می و کند می شقرمز ربا ینا. دشو می متما که رشکا.

 لبخند. خشنددر می ایشھ چشم. کند می ازمندورا و عقب دبر می را بدنش.
 بخو یاروزھ دیا. فتما می میریلا عکس روی اش نقاشی دیا. نمز می

 لتنگد و غمگین من مثل.باشد بخو لتد لحا شکا. ؟میریلا کجایی.
 .نباشی

 

 .کشد می جیغ من نیدد با تو یدآ می لھها 
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 . ستیھ- 

 

 شکا. فتدا می ستشد از مو قلم. رفشط ددگر برمی ستر با ستیھ 
 .ندز می تشر بھش.باشد شتهاند رشکا به ریکا لھها

 

 ؟تو دیکر رچکا- 

 

 . فتدا می گریه به ستیھ 

 

 .دمکر خوشگلش- 

 

 می و دگیر می را ستیھ یاھ بغل یرز لھها...تو یدآ می مھ نماما 
 لیناو ینا. مگیر می را لباسش پایین ،نگشتا دو با که کند شبلند داھخو

 تعجب. جلو یدآ می نماما. ام داده ننشا نستاربیما از بعد که ستا کنشیوا
 .گوید می لھها به. دهکر

 

 ...باشه ادخو می لیلی. کن لشو- 

 
 . 

 
 . 
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 روی اردگذ می را نگریا ستیھ. من ننگشتاا روی ماند می لھها هنگا 
 . .دشو می شمو. بغلم یتو دخز می ستیھ. تخت

 

 می را ستشد ستیھ. ونبیر دبر می و دگیر می را لھها ستد نماما 
 . ایمھ هندد به چسباند می را اش بینی و ام سینه روی ازدندا

 

 فتدا می که چشمش. ندا داده من به را نیاد رنگاا ،تو یدآ می که بابی 
 .گوید می هخند با من شکلوسر و بغلم یتو دهکر کز ستیھ به

 

 . میاید مینھ به بخو. دبربیا تو پس از هیدزمررآپد ینا مگه- 

 

 هوکشیداط و مرتب نمچناھ لیو هشد الغر کمی. جلوتر یدآ می 
 .گوید می من به رو. ستا

 

 ؟جکورو ریچطو- 

 
 -....... 

 

 بابی- . گوید می بابی به ذوق با و ونبیر یدآ می شسنگر از ستیھ
 .دمکر سشوعر من.بابی.

 

 . شسر به کشد می ستد بابی 
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 دشیا رو اھچیز خیلی که ینجاا آوردم رو تو.دیکر ریکا بخو- 
 . ازیبند

 

 . کند می شھنگا گیج ستیھ 

 

 نشاند می تخت یتو امر نماما. یمرخو می من قتاا یتو مهھ را اغذ 
 هسرمعد رود می پایین که ای لقمه رھ. اردگذ می انمدھ پسو قاشق چند و

 انمدھ یشاغذ از قاشق دو دشخو زور به ستیھ.  دشو می سنگ و ماند می ام
 دشخو ایبر تند تند و کند می بپر بپر موفقیتش رطخا به کلی و اردگذ می

 رتصو روی. ایشاھصدوسر با کند می بخو را نحالما. ندز می ستد
 رنقدآ. کشد می دراز رمکنا ستیھ ر،اھنا از بعد. نشسته.کمرنگی لبخند مهھ
 . دبر می بشاخو تا ندز می فحر دری رھ از

 

 یخبر ترزود شکا. هپنجر سمت رود می نناز عصا و تو یدآ می بابی 
 و ونبیر از کسی. ادهند من به یخبر او از کسی استروزھ.  دمر آن از دھبد
 چشم و کوبد می قلبم. دهکر تسکو و دهیستاا من به پشت. نگفته مشدمر

 زبا. مبشنو بخو را اش مهھ تا ام دهکر تیز را ایمھ شگو. دارم برنمی ازش
 .مشو می اننگر. گوید نمی یچیز

 

 دو دو ینکها ایبر. زمرمو یلبخند با کند می مھنگا.و ددگر برمی 
 می قایم دنکر مشت با را ستانمد زشلر و مبند می پلک نبیند را چشمانم

 . کنم
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 اچره؟شد چی یعنی. رمکنا یدآ می که مشنو می را پایش ایصد 
 .نشیند می؟نگفت یچیز

 

 .دارم رتکا کن زبا چشماتو- 

 
 . 

 
 . 

 
 242 

 

 با. عصایش ستهد روی شتهاگذ را شسر. کنم می نشازبا آرام آرام 
 .گوید می من به هخیر هشد تنگ یاھ چشم

 

 . نیست که یهروز چند ،بگم اتبر ازش یمنتظر تو که نیاو- 

 

 زبا؟نیست. دشو می زبا مشتم.روم می وا و دیزر می قلبم 
 .ندز می لبخند بیند می چشمانم در که را نیانگر؟فتهر

 

 همیدا از پر ونجو اون. کنه وارد ازملو رشکا سهوا فتهر. فتهر چین- 
 . نجا لیلی هبد هنگیزا بھت تونه می.
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 کند می فصا را شکمر. دشو می یجد. کشم می حتیرا نفس 
 . کنم می تعجب. ستمد یتو اردگذ می را نگشتشا.

 

 چیزیو یه لیو نیز نمی که فحر. باشی سترورا ماھبا امخو می- 
 سد از من و بمونه رتکنا پسر اون داری ستدو گها. بپرسم ازت امخو می

 من نکن شک. بابا یبد رفشا رو نگشتما کافیه فقط مبد رشعبو مامانت
 که ایخو می تو. مھمی مھ تو من ایبر لیو ادخو می اون. پیشت مشرمیا

 ؟باشه

 

 می ستمد. میمھ چشم در چشم. ددھ می نتکا مشتم یتو را ستشد 
 می. ترسم.می لیو.دیاز خیلی. بابی لتنگشمد یاھبخو را ستشرا. زدلر

 دورادور روط مینھ مدھ می ترجیح.بابی نه.  کند خالی را پشتم رهبادو ترسم
 فصا لمد با را دمخو بحسا یگرد...نمابد را حالش و باشم شتهدا ستشدو
 رود می باال بابی یاوھبرا. کشم می عقب سانت یک ازهندا به ستمد. ام دهکر

 ددھ می نتکا را شسر. عصایش روی اردگذ می و دارد می بر را ستشد.
 .”.رینطوا که.”یعنی پایین

 

 آرزوی در و نشستی وبغر به رو ینکه؟ابابا چیه تو درد نیدو می- 
 یدنشد سهوا تو و کنه می علوط قشر از شیدرخو نیدو نمی لیو. لوعیط

 که جایی. لیلی کن هنگا علوط به.  بچرخونی جهدر دشتاھ و صد سرتو باید
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 یبد ستد از میدتوا لیلی. داربر ستد لعنتی وبغر اون از. دمیا باال بفتاآ
 . مونه نمی اتبر یچیھ یگهد

 
 -......... 

 

 بلند. ام دهکر مایوسش. دارد اش یطقا آه که کشد می عمیقی نفس 
 .کند می وعشر و هپنجر لب رود می و دشو می

 

 روی برفی یگهد. نشسته نسموآ کنج کوچیک و سفید برا تیکه چند- 
 کنن می زیبا کوچیک گل نخیابو تو دارن بچه پسر تا چند. نمیشه هیدد هکو

 ارسو چرخهدو یه. میشه داد و جیغ بی زیبا مگه لیو دنمیا باال نشواصووسر.
 . میشه رد نخیابو تو از داره

 

 مهادا رینجوا بابی. ردخو می وول بغلم یتو ستیھ. کند می تسکو 
 . ددھ می

 

 نموھ به بلند گلدسته دو با. چشمامه جلو ستدر ای وزهفیر گنبد یه- 
 . چرخن می دورش کبوتر چند. نگر

 

 .گوید می و زمبا نیمه یاھ چشم یتو ندز می زل. رفمط ددگر برمی 

 
 . 
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 ؟لیلی ستھ ییاخد کنی می فکر تو - 

 

 سر نشا زیبا نمیا. اھ بچه ایصدوسر نمیا. ستھ. بابی ستھ 
 نیم ابخو نمیا. تنگم دل نمیا. تاقما هپنجر شکل مستطیل بقا نمیا. ھرظ

 ردشو می را تنم نماما قتیو محما نمیا. ستیھ معصومانه ابخو نمیا. روزی
 گریه نمیا. مشو می اربید شاھبا اھ صبح قتیو ذنمو“ کبرا هللا“ ایصد نمیا.

 قتو در ،بابی ،تو دنبو نمیا. کند می یشر را لمد که نماما شبانه یاھ
 میریلا با لماجد. داھفر با نجامماسر بی عاشقی نمیا. ام ندگیز یتو.مناسب

 مینھ یتو. بابی جاست مینھ اخد. زمپرسو سینه نمیا. دیمر و عشق سر
 .من به یکدنز. قتاا

 

 .گوید می و ونبیر رود می نناز عصا 

 

 ی؟میدانا اچر پس ستھ گها- 

 

 . اردگذ می تنھا فکر نیایید با امر و رود می. رمخو می جا 

 

 نمی نمھمو- .  ندز می تاقما در به ضربه چند نگشتا با کسی .
 ای؟خو
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 آورد می بند را نفسم راه و نشیند می گلویم یتو رگبز بغضی رهیکبا 
 اھ تمد از بعد در بچورچا نمیا یدنشد از کنم گریه زار زار ماھخو می.
 دهکر هکوتا خیلی را ایشھمو.  دهفتاا دگو چشمانش یرز. هشد الغر رچقد.
 زل مھ به.  دگیر نمی من از هنگا. نیست یگرد لشاو لبخند و زده خشکش.

 شخرآ تا گفتم که اهخودخو رچقد.دمبو حمقا رچقد. آخ. میریلا آخ. یما زده
 یک.دیبو چی یمابر فھمم می ام دهفتاا تخت یتو رینطوا که حاال. نبما

 یتاصد یجا رچقد. شد می حس دتنبو رچقد.پشت یک.رگبز لگرمید
 بفھمد را سالمم شاید کنم می زبا و مبند می چشم.ایمھ لحظه نمیا دبو کم

 ییوبرا. فصا گلویی و کند می تر لبی. دشو رجخا ام قیافه نیدد کشو از و
 .جلو یدآ می یلبخند با و ازدندا می باال

 

 .مسال- 

 

 می ازشنو را پشتش. دگیر می را ستمد. رمکنا نشیند می و یدآ می 
 . کند

 

 ره؟چطو حالت- 

 
 -.......... 
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 می شھنگا. چشمانم یتو مبریز را ام مھربانی متما کنم می سعی 
 . میکنم حس را غمش مھ زنوھ. ونبیر کند می تفو محکم را نفسش. کنم

 

 ؟بزنی فحر. ؟شی بلند نیست قتش؟وبیابخو ایخو می کی تا- 

 
 -......... 

 
 . 

 
 . 

 
 244 

 

 روی نماتو نمی که ام هشد ضعیف رنقدآ. میریلا ستا یرد یگرد 
 شوند نمی زبا حرفی ایبر ایمھ لب که ام دهکر تسکو رنقدآ. بایستم ایمھپا
 .گذشته رکا از رکا لی و دبو محض حماقت رمکا.

 

 می مھنگا هشد یزر نچشما با. مدھ می کوچکی رفشا را نگشتشا 
 .کند

 

 ؟بگی ایخو می یچیز- 

 

 منم ینا حاال. جلوتر. جلو آورد می را شسر. مدھ می رفشا رهبادو 
 می را رکا ینا میشهھ دشخو. اش پیشانی به چسبانم می را ام پیشانی که
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 می که رجو رھ. میریلا نبما فقط. بگوید حسش از ستاخو می قتیو. دکر
 تا. شبا گویم می سلتماا با حاال لیو.ببخش تو و دمبو اهخودخو. یاھخو

 . نیاتو می که قتو رھ

 

 دشو می بلند و ندداگر برمی را شسر یکدفعه ردگذ می که ثانیه چند 
 گهر ییاصد با و یگرد فرط هچرخاند را تشرصو. کنم نمی ارھ را نگشتشا.

 .گوید می ستا دار

 

 . رمبیا یلچرتوو مبر. مجا مینھ. رم نمی جایی- 

 

 . فتدا می من ستد و رود می 

 

 کمرنگی خما با تو یدآ می مھ نماما. ددگر برمی یلچرو با بعد کمی 
 کند می مبلند و اردگذ می میرز را ایشھ ستد میریلا. اش پیشانی روی

 پیچد می مبھم دردی. خشک بچو ندا هشد ایمھ انستخوا کنم می حس.
 می دردم.  ندارند نعطافیا یچھ. ندا هشد الستیک مثل عضالتم. نتویشا

 روی اردگذ می را ایمھ ستد. بیاید جا حالم تا کشم می عمیقی نفس. دگیر
 . پایم

 

 .پرسد می نماما 

 

 ؟میرا بکنی ایخو می رچکا- 
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 باال را شسر ،کند می مرتب امر دارد و زده نوزا من یجلو که میریلا 
 .گوید می و دگیر می

 

 .هپنجر یجلو ببرمش- 

 

 .رود می مھ در نماما قیافه 

 

 .شنبر جلوتر. خوبه جا مینھ- 

 

 .گوید می تعجب با میریلا 

 

 ....نجا حفر لیو- 

 

 .یلچرو ستهد روی شتهاگذ را ستشد. حرفش یتو یدآ می نماما 

 

 .بمونه جا مینھ اربذداره؟ فرقی چه. نجااو چه ،ینجاا چه- 

 

 ترسد می بیفتد داھفر به چشمم ینکها از زنوھ. ترسد می مھ زنوھ 
 بند تویش و آورم نمی بتا را قتاا ینا یگرد ن،ماما بگویم داھخو می لمد.

 ییارو ،ندگیز ییارو با ،خانه تسکو و تخلو یتو اروزھ ینا. مشو نمی
 یگرد یاھچیز خیلی و نخندید و نوشتن زدن، فحر ن،یددو
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 ندا ندگیز نعمت که دهسا یاھچیز مینھ. کنم می زیعشقبا 
 پشت میددو می که اییھ قتو ایبر هشد تنگ لمد یاھبخو را ستشرا.
 تنگ لمد. فتر می و داد می زگا لخیا بی و یدد می امر اش هنندرا و ستوبوا

 یبو. بنددر شب شنبه پنج یاھ شلوغی تنگ. ستا انتھر کثیف یاھ کوچه
 هنماند پایی لیو آورم نمی بتا یگرد. میریلا یاھ بکبا یبو. جگر

 بشکنم نکند بیفتد من به نچشمشا دممر ترسی می مھ تو و هنماند شتھاییا.

 ...بشکنی نکند.

 

 کند می مھنگا. مدھ می رفشا ستا ستمد رکنا که را میریلا نگشتا 
 یمدھ منجاا دارد ستدو نماما ریکا رھ اربگذ. کنم می زبا و مبند می چشم.
 .یمھبد ایشھ نهدراما دل به دل بیا. بماند بد یا بخو.

 

 .ونبیر کند می تفو را نفسش. پایین ازدندا می را شسر میریلا 

 

 .مونه می جا مینھ. بگید شما چی رھ. چشم- 
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 صندلی میریلا. اردگذ می نتنھایما دشو می حترا که نماما لخیا 
 . ایشھ ستد یتو دگیر می را ایمھ ستد. یموبررو اردگذ می و آورد می

 

 .ندیدمت قتهو خیلی- 

 
 -.......... 

 

 نیست بد سکوتم. ندز می تلخی لبخند او و دارم برنمی ازش چشم 
 . مبشنو را یشاصد بیشتر من و بزند فحر بیشتر او دشو می باعث

 

 دکر غدقن امبر رو تو نیدد ،خونه مداو نستاربیما از بابی قتیو- 
 دمخو با قتیو تا ببینمت ارمند حق گفت. لنگه می رمکا یکجا دبو هفھمید.

 . بگم نمودخو از. بزنم فحر تاھبا بتونم قتیو تا. منیومد رکنا

 

 را در. فتنر راه کند می بنا. دشو می بلند. کند می ارھ را ایمھ ستد 
 بغلش یرز ندز می را ایشھ ستد. من به رو هپنجر لبه نشیند می و دبند می

 .گوید می یلچرو روی من یاھپا به هخیر.

 

 و بضر و دنکر پایین و باال کمی با. کتابه بحسا مثل امبر رکا- 
 میشهھ. دهبو ریجو مینھ میشهھ.کنم شبرابر چند تونم می حترا تقسیم

 تا. دبو حترا امبر حلش رطخا مینھ به ،شد می خالصه امبر لفرمو تو
 ......ینکها
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 می ستد. بگوید داھخو می چه از نمدا می. دگیر می باال را شھنگا 
 .یشزوبا به کشد

 

 به فعهد یه. شتماند رو رشنتظاا صالا که غماسر مداو موقعی عشق- 
 رھ رو یکی ینا. عفاد بی دموجو یه مثل. مشد عاشق میدد و ممداو دمخو
 نمی ابجو به حلی راه یچھ با. دبو دهکر گیجم. کنم حل نتونستم دمکر ریکا
 .سیدر

 

 هخیر و باال دگیر می را شسر. من به کند می را پشتش و دشو می بلند 
 . نسماآ به دشو می

 

 نگفتنی که. بزنم اموھ فحر که ممداو لیو. بگم نباید ینوا. مترسید- 
 هفاید بی متومقا لیو یسموا شجلو دمکر سعی خیلی.  لیلی مترسید. نمونه

 ینوا. دیبو انیطسر ربیما یه تو.دبو

 
 . 

 
 . 
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 نشو شگیردر. نشو شگیردر گفتم می دمخو به. نستمدو می اول از 
 با لشد ستماخو می که رو کسی که دبو نجااو قسمتش بدترین. نشد لیو.

 . دبو یگهد یکی

 

 نمی یچیز اھ قیقهد شاید. کند می تسکو ،سدر می که ینجاا به 
 نسماآ بیآ به. باال با هشد هخیر جیب یتو ستد.  ردخو نمی تکانی. گوید

 شتهرسر ما و دفتاا قتفاا مھ پشت چیز مهھ. یدآ می دمیا سخت یاروزھ.
 نشستیم ایشھ بیاخر روی ما.و فتر و مدآ که وفانیط مثل. یمدکر گم را رکا
 نفس. من نشد گیر مینز و داھفر ننماند. میریلا فتنر شد اش نتیجه. اعز به

 .کشد می عمیقی

 

 که حاال ،مھ به دیبو یختهر منو نیتذھ متما که حاال. ردبرخو بھم- 
 بعد. منو ببینی تا نوشتم یمیلوا. داھفر دبو هشد بونتز ورد دی،بو دهکر گیجم

 بیشتر زبا دبو مرگت لحتماا ینکها و شدنت یبستر و پشتش یاھ قتفاا اون
 ستماخو می. کنم رچکا باید نستمدو نمی نچو دمکر تسکو. دکر نغودا منو

 یا مموند می باید یا. دبو سختی روزای. باشم ستماخو نمی و باشم تاھبا
 . لیلی فتمر شخرآ. مبد منجاا تونستم نمی مووکد یچھ و. دمکر می لتو

 

 ایشھ چشم. قعیوا یلبخند. ندز می لبخند ربا ینا. ددگر برمی 
 از نه. تو از نه. ارمند ای گله یگرد من. نیست رکد لیو باشد غمگین شاید

 . داھفر

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 یه. ستدو یه مثل. ایخو می تو که رنجواو ستمھ. مینجاا حاال- 
 . شخرآ تا. ادهخانو از یعضو

 

 که رنجوآ نشدبو از مگر. تپد می تند تند لمد. خوبی یاھ فحر چه 
 .ستا نعمتی چه شتندا ادهخانو. باید

 

 . دگیر می را ایمھ ستد رهبادو. صندلی روی نشیند می یدآ می 

 

 نیست پایین اون یگهد اون. بگم اتبر دمر اون از باید گفته بابی- 
 .مجتمع مداو وزمرا.

 

 گرا. نیاید یگرد که ستماخو دمخو من؟کند می رچکا ؟داردمجتمع 
 ایبر لمد چند رھ. ونبیر آن. مانجاھ بماند پس. ممیر می من ودبر و بیاید زبا
 . ندز می لبا لبا یدنشد

 

 تو که گفته بھش بابی. تو از و گفتیم نمودخو از. یمزد فحر مھ با- 
 ؟یشاخو نمی قعاوا تو. دبو یکفر. باال دبیا ستیانخو

 

 کنم می حس را رشحضو. میریلا دارم ستشدو. پایین ازمندا می را مھنگا
 فتهر باال ویبرا با. باشد ماھنخو یگرد گرا حتی. قلبم یتو.  ینجاا ستدر.

 .بگم بھت رو.شحرفا نیست زمال پس- . یانهذمو. کند می مھنگا
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 وعشر مھ زباروی؟ می کجا. مگیر می را نگشتشا که دشو می بلند 
 چی بگوداری؟ را خالقتا ینا زنو؟ھمن نجا به زدن سیخونک دیکر

 می چکنم لیو.جنگم می لمد و دمخو با رچقد نیدا نمی که تو؟گفته
 ؟چی ودبر و بگوید بھش یچیز نماما زبا گرا.ترسم

 

 .گوید می یجد خیلی ربا ینا و نشیند می 

 

 اربذ کنی می فکر بھش زمنوھ گها.کن مشخص دتخو با تکلیفتو- 
 .باال دبیا

 
 . 

 
 . 

 
 247 

 

 دشو می خم. بگوید را حرفش باقی تا کنم می زبا و مبند می پلک 
 تشرصو اردگذ نمی. نویشزا روی اردگذ می را اش هشد قفل یستھاد. جلو

 . ببینم را

 

 میشه متمو داره نماو و داره ای ازهندا شصبر که بگم بھت ستاخو- 
 شتهاگذ کم اتبر نهدو می گفت. نیست دارشجلو یچیز شسر بزنه گفت.
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 ینوا ستاخو شخرآ. فرصت خرینآ. ادخو می یگهد فرصت یه فقط لیو
 .بگم بھت

 

 نمی پلک. چشمانم یتو ندز می زل...باال آورد می کمی را شسر 
 .گوید می آرام. ندز

 

 . خیلی. خیلی. تما نهویود- 

 

 ستا قلبم دهبو لفعا خیلی تمد ینا متما در که بدنم از یعضو تنھا 
 می لبا لبا. دشو می غمگین. تنگ ل،خیا بی ده،فسرا د،شو می حوصله بی.
 دشو می نهایود حاال مثل یھگا و دشو می لگیرد. دیزر می. شکند می. ندز
 هنگا. عمیق و والنیط. کنیم می هنگا مھ به. کوبد می ام سینه به را دشخو و

 تو. خیلی.  میریلا دارم ستتدو مھ من. دارد فحر ارزھ و ستا غمگین او
 چکنم. دارد قفر مھ با نشتنمادا ستدو جنس چند رھ. میدجوو از ای تکه
 .ام بسته او با را عشق نپیما و یگریستد دمر با قلبم که

 

 کند می بنا قلبم. منداپر می جا از و کند می رهپا را چرتم خانه نگز  .*
 بلند ایصد. دارد برنمی و نگز روی شتهاگذ را ستشد کسی. زدن تند تند

 .مشنو می را نماما

 

 .ینجاا از وبرداری؟ برنمی نسرمو از ستد اچر؟کنی نمی ول اچر- 
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 فتدا می جانم به هلھرد. خانه یتو دیزر می که نگز رهبادو ایصد و 
 از نجا. خرآ سیم به ستا زده.ستا داھفر. شوند می زبا زبا ایمھ چشم.

 . باال دبر می را یشاصد بابی. رود می بدنم

 

 ...داریبر تادو ینا سر از ستد باید که تویی ینا. کن تمومش حفر- 

 

 و کنند می بحث بلند بلند بابی و نماما. دشو نمی قطع نگز ایصد 
 مشو می نهایود دارم نیانگر و نیجاھ از و ام دهفتاا دراز به دراز تخت یتو من

 بجنگد ن،شد وارد صلح در از یجا به گرفت تصمیم هبالخر. مدآ هبالخر.

 ینا دارد که ایبر ؟کی ایبر لیو. کند سپر شینه من و نماما یجلو که مدآ.
 لیلی نماھ من دهکر لخیا نکند؟ندز می تشآ و آب به را دشخو مهھ

 . پیش هما یک لیلی نماام؟ھ

 

 می را چشمانم. شوند می یکدنز قتاا به که مشنو می را نیشااصد 
 می را بابی زدن نفس نفس ایصد. یستندا می مسر یباال و یندآ می. مبند

 و دگیر می امر ستد...نماما و من یارھکا از ردخو می صحر دارد. مشنو
 دگیر می دردم و ام سینه روی ردخو می که کند می لشو یکدفعه. باال دبر می

 که بغضی. گلویم یتو نشیند می بغض. کند می ارتکر را رشکا رهبادو.
 .کند زبا سر اردند لخیا و نشسته مگلو یتو داھفر فتنر موقع از ستدر

 

 .گوید می داد با بابی 
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 نمی که نیز می سینه به رو لیلی چیه سنگ. ؟نه یا ییدی؟دیدد- 
 .تخت یتو گوشت تیکه یه هشد که ین؟اباال دبیا ذاری

 

 .ددھ می مهادا تغیر با بابی زبا. مشنو نمی نماما از بیاجو 

 

 نحتشورا اچری؟بگیر تصمیم شجا به ایخو می کی تا. ؟کی تا- 
 ذاری؟ نمی

 

 ام کالفه. فتدا نمی نگز ایصد. زدلر می و دارد بغض نماما ایصد 
 .کند می

 

 . کامبیز شمدخو فکر به من- 

 

 .یدآ می مینز به بابی یعصا نشد هکوبید ایصد ربا چند 

 

 وازپر شتدا بچه ینا. دراد پا از زودی ینا به که دنبو یخترد لیلی- 
 . قفس تو یشدکر ات نهدراما یاھ تصمیم با تو لیو دکر می
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 که اییرھکا متما ایبر دشو می یشر من دل و فتدا می گریه به نماما 
 حتشرا پس.بابی ارمند شکایتی که من. دهنکر زبا گله به لب و دهکر من ایبر

 ...نکن یتشاذ و اربگذ

 

 من. دارم ارو بچه مینھ فقط من. کامبیز شنبا فنصاا بی؟من- 
 . امخو می خوبیشو

 

 .یشاصد یتو دیزر می سلتماا کمی. دشو می منر بابی ایصد 

 

 ته. ادهند ابجو که بینی می. نمو مهھ. یمزد مونوزورا ما حفر- 
 نحرفامو ابجو در زدن مھ به پلک یه. شنگشتاا دادن نتکو هشد نموزور

 میدا و کنه همعجز شتنشدا ستدو با بتونه پسر اون شاید. باال دبیا نماو اربذ.
 .شه بلند رهبادو تونه می میدا با خترد ینا. نهدوبرگر بھش رو لیلی

 

 .کند می فین فین نماما 

 

 کنی می فکر؟چی شتاگذ تنھا رو لیلی گه؟اچی زد جا و مداو گها- 
 . ؟کنه تحمل تونه می لیلی

 

 .گوید می خالقیابد با و ام شانه روی اردگذ می را ستشد بابی 

 

 . کن زبا اتوھ چشم- 
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 نمی نگز ایصد. نیست داربر ستد داھفر. مدھ می رتقو را بغضم 
 .ددھ می نتکا را ام شانه بابی. فتدا

 

 ستدو رو داھفر زنوھ بگو مامانت به و کن زبا چشماتو.امتو با- 
 .داری

 

 نماما غمگین و تر.چشم یتو فتدا می چشمم. کنم می نشازبا 
 چین ایشھ چشم دور و یختهر تشرصو. اش دهکر پف و قرمز یاھ چشم.

 دو بین گیربز خط. سدر می نظر به تر کوچک و هخمید. دهفتاا شتیدر یاھ
 روی اردگذ می ستد بابی. ام دهکر تا را شکمر که آخ. دهکر زبا جا یشوبرا

 .نماما زویبا

 
 . 

 
 . 
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 داره که رو فرصتی اربذ. کن زبا روش به درو تخترد رطخا به حفر- 
 . ارنذ لشد به تحسر. کنه ندگیز ادخو می که رنجواو
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 دگیر می راه چشمم گوشه از شکا. دگیر نمی من از چشم نماما 
 خیلی لیو. خیلی. دارم ستشدو خیلی ن،ماما بماند نمادخو بین. پایین

 ردنخو مینز از. نشد تنھا رهبادو از. ترسم می تو مثل منم و دهفتاا اھ قتفاا
 بعد و کند می مھنگا روط مینھ ثانیه چند. رینتظاا چشم از. ننشد بلند و

. نه. ملحفه به نمز می چنگ. کند می بلند امر و دشو می خم. جلو یدآ می
 می یدنشد با نمدا نمی خرآ.ستا بخو جایم جا مینھ من.نماما هبد شگو
 اردمگذ می قتیو.نه یا ارمبگذ پا نفھمم نباز دل روی ارم،قر بی دل روی نماتو

 چه به یگرد ببینمش ماھخو نمی. دشو می هکشید مھ ملحفه ،یلچرو روی
 می هنگا و دگیر می باال را شسر نماما...ترسم می. ترسم می. بگویم بانیز

 بابی لیو ندابخو را لمد فحر شاید. کنم می شھنگا مھ من. بابی به کند
 .گوید می من به هخیر

 

 .کن زبا درو وبر- 

 

 لیلی یجا گوید می نماما به بابی. ونبیر رود می دهفتاا یاھ شانه با نماما
 می بحسا یچھ به من زبا؟کند می را رکا ینا دشخو حاال و نگیر تصمیم

 مھ به نیمز می زل تسکو یتو. بکشم داد داھخو می لمد. ام عصبانی. مشو
 قتد باو دهیستاا من ویبررو عصا به ستد.چیست منتظر یگرد نمدا نمی.

.  کند می نهایود را قلبم و خانه یتو پیچد می ییاصد یکدفعه. من به زده زل
 . خانم حفر مسال- 
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 بغض از گلویم. بند می چشم. رود می بند یشاصد نشنید از نفسم 
 به که مگر یاھ نگر. دگیر می نگر رهبادو نیاد رنگاا.  کند می ورم هماندوا
 دشو می وعشر نیاد او ایصد با رنگاا.  دشو می ضافها من یخاکستر ینیاد
 ،کنم می زبا که چشم.  ام شانه روی نشیند می ستید. متما نیاد نشدنبو با و

 رچطو بابی خرآ لیو. هشد رو پیشش لمد ستد. کند می مھنگا لبخند با بابی
 را؟ روزم و لحا بینی نمی؟ببینمش ضعیتو ینا با

 

 بابی شکا. در فرط به ددھ می لشھ و یلچرو پشت رود می بابی 
 زدبلر لمد یپا و ببینمش ترسم می. قتاا مینھ یتو.  بمانم جا مینھ اردبگذ

 . شنبا. وبر بگویم نمانتو و

 

 .یدآ می نماما ایصد 

 

 ؟تو نیستی کن ول اچر- 

 

 .کند می ام نهایود و دمجوو عمق یتو نشیند می که او ایصد و 

 

 .کنم صحبت دشخو با بدید زهجاا شما- 

 

 ؟خهآ ایخو می چی- 
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 یستدا می بابی.بگود؟اھفر یاھخو می چه. ممنتظر. دشو می تسکو 
 من از بیشتر او. ستا مشآرا از پر شھنگا. ام شانه روی نشیند می ستشد.

 .گوید می هبالخر.  رنگاا دارد دعتماا داھفر به

 
 . 

 
 . 
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 . نکشه ستد ازم که. باشه رمکنا لیلی که- 

 

 جمحتا من به لیلی گوید نمی.باشد رمکنا داھخو می گوید نمی 
 مشاھخو می. نمز می پلک تند تند و سقف به رو مگیر می را مسر.ستا
 . ستا داھفر البط دمجوو متما.

 

 هنگا یک. ازبند مپا و ستد به هنگا یک.من سوخته دل...آی آی آی 
 اریود و در به را دتخو رینقدا. ننز پا و ستد رینقدا پس.ازبند میلچرو به

 .شبا عاقل کمی. بنکو

 

 فحر. دشو می تر بتا بی لمد. اھ ابخو قتاا ورراھ یتو یمرو می 
 دارد خبر دشخو نمدا نمی. نمز می چنگ ایمھنوزا سر به.نیست اش حالی

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 می و پایین مکشد می باال ؟ازکند می ضعو رینجوا را حالم که ستاو تنھا
 اوج؟ به تا باال دمبر می پایین از. مینز مندز

 

 دمخو لحا یگرد بھش فتدا می چشمم و ونبیر ییمآ می که ورراھ از 
 محو. مشو می شمحو و یلچرو ستهد به مدھ می تکیه را مسر. فھمم نمی را
 نمیا مشو می قغر. ندز می فحر دارد نماما چشم یتو چشم که دیاھفر
 ایتھ ستد ستا لسا چند؟متا هندید ستا لسا چند. شتنشدا ستدو
 می گریه لمای؟د هندانخو یمابر. ؟یما هنخندید مھ با؟ندا دهنکر شمازنو

 نمی و بینی می سالھا از بعد را تعزیز قتیو بلند یاھ قھ قھ آن از. داھخو
 ازمبیند را دمخو و جلو ومبد داھخو می لمد.یبگیر را ات گریه یجلو نیاتو
 بی کجایی: بگویم مشھ و اش سینه روی ارمبگذ سر و غوششآ یتو

 نه لیو. گریه یرز بزنم بعد دارم؟و ستتدو رچقد نیدا نمی مگر؟معرفت
 . شکا نه. را یشاصد نه. دارم را پایش و ستد

 

 .گوید می داھفر ... رکنا کشد می بابی

 

 .... شما لیو بمونم ممداو که گفتم نبھتو مھ نستاربیما تو من- 

 

 هندز و ممیر می شھنگا از. بیند می امر نماما شانه یباال از یکدفعه 
 مسر که منی. من روی ماند می ثابت شھنگا. ماند می زبا انشدھ. مشو می

 خترد روی...ایمھنوزا روی را ایمھ ستد و ام شتهاگذ یلچرو ستهد روی را
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 شپر و ککر که مرغی مثل.  اردند لیلی به تیھشبا یچھ یگرد که نیدمر الغر
 دییاز تسلط. نیستند فرمانم به خیلی ایمھپا یگرد که منی روی. باشند هکند را

 .گوید می میآرا ایصد با و دگیر می نوزا به ستد. ارمند ایمھ ستد روی

 

 ...اخد یا- 

 

 دشو می پایین و باال گلویش سیبک. ندز می نوزا مینز روی آرام آرام 
 می زل دارد، عمیق غمی و ندز می پرپر شکا تویش که خسته چشمانی با.
 ...جانم داھفر. داھفر. من به ندز

 

 می. کشد می و دگیر می را یشزوبا و نماما فرط رود می بابی 
 . تاقشا فرط دشبر

 

 ستدر. من به سدر می. جلو یدآ می نوزا روی. او و مانم می من 
 امر نیاستخوا یاھ ستد و جلو آورد می را نشزالر یاھ ستد. پایم یجلو
 رانبا بوسه را نکفشا و دبر می پایین را شسر. ندداگر می نبرشا. دگیر می
 یاھ حس از پر.  مشو می پر. مدھ می نجا یلچرو روی من و کند می
 گریه کند می وعشر و پوشاند می من یاھ ستد با را تشرصو. رجورواجو
 شکا. مگز می بغض با را لبم. ندزلر می ایشھ شانه. اصد بی و آرام. دنکر
 یزندر می ایشھ

 
 . 
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 ابعذ ،کشیدنش نجر مینھ از. دشو می بکبا من دل و ستمد کف 
 یاھ شانه زشلر از. ودبر گویم می که استھ مینھ ایبر. حتمرانا کشیدنش

 و تو و من با عشق ینا. جانم داھفر.  نجا داھفر. زدلر می لمد اش نهدامر
 ستا شکا خیس تشرصو ،کند می بلند که را شسر.دهنکر که اھ چه میریلا
 .گوید می شتر یاھ لب با.

 

 ف؟نصاا بی مداو لتد رچطو- 

 
 -......... 

 

 تو لما ایمھ شگو. دشو سبک. بگوید اربگذ.من دمر کند می گله 
 می بلند. دزدم می ازش را ایمھ چشم. ونبیر بریز را ایتدردھ و بگو. داھفر

 . مبند می چشم.  چرخاند می دشخو فرط را تمرصو و دشو

 

 .کن نگا منو- 

 
 -....... 

 

 ...کشی می جرز من با. وبر. داھفر وبر 
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 .گوید می که مشنو می 

 

 ؟مهوکد تاقتا- 

 
 -....... 

 

 . دبند می را در و قتاا یتو دمبر می. ددھ می لھ را یلچرو 

 

 می را ایشھ ستد. مگیر می پایین را مھنگا. یموبررو نشیند می 
 دوزم می غمگینش چشم در چشم. باال آوردش می. تمرصو فرط دو اردگذ

. 

 

 د؟بو مینھ شتنتدا ستدو مه؟ھکنی نمی منگا که مشد بد رینقدا- 

 
 -......... 

 

 ایشھ چشم یپا کشد می ستد. دشو می بلند. کشم می عقب کمی را مسر
 رود می راه زبا و کند می مھنگا و یستدا می. دگز می لب. ردخو می صحر.
 دشو می خم. یستدا می جلویم یدآ می یکدفعه و کند می پایین و باال را قتاا.

 من. گی می سترا تو. باشه. باشه- . گوید می ریلخود با و تمرصو یتو
 .بد
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 قرمز ایشھ چشم. گرفته یشاصد. ندز می اش سینه به نگشتا با 
 .ستا

 

 میریلا پیش قتیو ارزھ بھشت تو روز اون که دنامر من. عوضی من- 
 مامانت روی تو نستاربیما تو. دمفتاا ورمغر فکر به دیکر یخم رو سنگ

 . بمونم امخو می بال و الا که دمینساوا

 

 ایشھ چشم. تمرصو روی اردگذ می ستد. رهبادو ندز می نوزا 
 .شوند می پر رهبادو

 

 که. ؟سمشر دبو ینا.فنصاا بی دیبو بخو که تو؟لیلی چی تو- 
 د؟بو ینا نموارقراری؟بذ در پشت تمد مهھ ینا منو

 
 . 

 
 . 
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 -....... 

 

 فتنر و نمدآ مینھ از. داھفر نیست صقر لمد. کنم می شھنگا فقط 
 ربا یک گرا و مشد گیر مینز فتنتر با.هشد سست تاھبا ماندنم یپا ایتھ
 .دفتاا داھخو یمابر تفاقیا چه نمدا نمی ویبر یگرد
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 ستد اوھ بی و دشو می بلند مینز از د،شو می بشاجو که سکوتم 
 کتفم پشت اردگذ می را ستشد یک. کند می بغلم و پشتم دبر می را ایشھ
 .اش سینه به چسباند می را ام پیشانی. مسر پس را شیگرد ستد و

 

 من به بگو یچیز یه. بگو یچیز یه.میشم یونهد دارم.لیلی نبز فحر- 
 .دنامر

 
 -....... 

 

 یلچرو روی با. ؟نتدنز فحر با. ؟کنی می ام تنبیه داری- 
 .نکن.لیلی نکن؟نشستنت

 

 مویم بی سر گله به گله. کنم می حس مسر روی را گرمش یاھ لب 
 مشنو می را قلب یاھ تپش ایصد. یشابر کشد می پر من دل و بوسد می را
 . ام هندز زنوھ ددھ می ننشا که اییھ تپش.

 

 . نتمویود. لعنتی نتمویود من- 

 

 را اھ ازشنو ینا ی،بشنو را اھ فحر ینا و باشی زن دشو می مگر 
 وبر گفتن. مشو می منر. ینشو منر و کنی همز را مگر یاھ بوسه ینا ،بچشی

 تصمیماتم مهھ م،بشنو را یشاصد و ببینمش نستمدا می. نیست من انتو در
 کمی و نگشتانما نمیا مگیر می را لباسش پایین. اوھ ندرو می شوند می دود
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 می و گرمش بغل یتو ددھ می رمفشا بیشتر و فھمد می داھفر. کشم می
 .گوید

 

 .جانم. جانم- 

 

 که اییھ شب چه. دمبو ایشھ گفتن“ جانم“ مینھ لتنگد رچقد 
 اوھ بی. ام دهنکر ورمر را ایشھ عاشقانه مینھ دمخو تخلو و تنھایی یتو

 . ایشھ دنکر بغل ،ایشھ نبوسید

 

 می را پشتش و دشو می بلند یتند داھفر. ردخو می در به ضربه چند 
 .گوید می. من به کند

 

 .بله- 

 

 لبی با. تو یدآ می بابی. کشد می ایشھ چشم یپا ستد که بینم می 
 برگشته که داھفر به رو. دشو می ترزبا شلبخند. من به کند می هنگا. انخند
 .گوید می

 

 .داره رتکا حفر. ونبیر بیا- 

 

 .دشو می پا آن و پا ینا. ستا اننگر. من به کند می هنگا داھفر 
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 .کشم نمی پس پا من بابی لیو- 

 

 .ونبیر رود می بابی 

 
 . 

 
 . 
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 .میشهھ سهوا ربا یه. بکنید وا مھ از سنگاتونو بیا- 

 

 با کند تخت را خیالم ینکها ایبر و تمرصو یتو دشو می خم داھفر 
 .گوید می یلبخند

 

 شتو فتنیر نمداو ینا یگهد. دمگر برمی و نمز می حرفامو ممیر- 
 .نیست

 

 را شسر. کنم می زبا و مبند می پلک. ایمھ چشم یتو ندز می زل و 
 دتعا من تسکو به زنوھ. ونبیر کند می تفو را نفسش و باال به رو دگیر می
 بگونیایی به فتدا می چشمم. وبررو هپنجر و مانم می من و. رود می. اردند
 و هشد تر رگبز. دشو خشک شتهانگذ و دهبو قبشامر تمد ینا یتو بابی که
 نشین یلچرو من لیو. هنماند نشداد شکوفه تا یچیز. گرفته جانی. تر گبر پر
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 ادخو می البد. ؟بگوید چه داھفر به داھخو می نماما نمدا نمی. ام هشد
 .یشابر اردبگذ وطشر و طشر

 

 یندآ می مھ بابی و داھفر. ستا پر خیلی توپش. تو یدآ می نماما 
 .کند می رهشاا داھفر به ستد با و یموبررو یستدا می نماما.

 

 ؟آره؟بمونه ایخو می- 

 
 -......... 

 

 . نکنه هنگا سرشو پشت و هبر باید گرنهو. بگو بمونه ایخو می گها- 

 

 هشد منر ستشرا. من به زده زل. داھفر سمت چرخانم می را مھنگا 
 فرصت داھفر و دمخو به یگرد ریکبا و قلبم گوشه مدھ می ر    س را ستر. ام

 به. نخندید مھ با. دنبر تلذ. دنبو مھ رکنا. عاشقی فرصت. مدھ می
 شکفد می داھفر گل از گل. کنم می زبا و مبند می چشم. کنم می هنگا نماما

 .دخند می بلند ایصد با بابی.

 

 ...جکورو تادو ینا به باختی نجا حفر- 

 

 می تحکم با. داھفر سمت چرخد می و کشد می عمیقی نفس نماما 
 .گوید
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 ...هنر دتیا ناموطشر و نحرفامو- 

 

 روی اردگذ می ستد بابی. چشمش روی اردگذ می را ستشد داھفر 
 .در سمت ندداگر می شبر و نماما شانه

 

 رپد درارن اعز از لید اربذ. ننز بھم رو نخلوتشو رینقدا بریم بیا- 
 .هبر پایین ما یگلو از شخو آب یه شتنانذ قتو چند ینا. تیااصلو

 

 یدآ می یلبخند با داھفر. نبند می نسرشا پشت را در و ندرو می 
 محکم. کند می مبلند. ایمھپا و کتف یرز اردگذ می ستید اوھ بی. جلو

 می بتا ایمھپا. چرخاند می دشخو دور امر دور، یک و دارد می نگھم
 را ایشھ زیبا نهایود. نمز می لبخند. پایین دیزر می یرھ لمد و ندرخو
 چرخد می من با قتاا مهھ. رهبادو و رهبادو. مچرخاند می رهبادو.دهکر وعشر

 حس و بگونیا و نسماآ و هپنجر و اریود و قتاا. یدآ میدر قصر به چیز مهھ.
 هخند با. سبک سبک. وازپر مثل حسی. مشو می بخو حس از پر...من یاھ

 .گوید می

 

 .موال به بتماخر- 

 
 . 

 
 . 
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 صدقه نقربا و زد می ینروژ به را فحر ینا قتیو فتما می حسین دیا 
 دننبو درد با ینروژ. دارم دیاز یا کم. دارم را داھفر من. فتر می اش

 که اییروزھ ایبر بخشد می را دشخو؟کند می رچکا حسین میشگیھ
 می داھفر.یھ ندگیز یداد؟ھ نمی محلش او یددو می نبالشد حسین

 کشد می امر. رمکنا کشد می دراز مھ دشخو. پھلو به. تخت روی مبانداخو
 می نشدبو مگر لمد و پشتم به. مسر به کشد می ستد. گرمش شغوآ یتو

 .گوید می گوشم بیخ آرام. دشو

 

 . متدار که خوبه. ستیھ تو که خوبه لیو فتر حسین- 

 

 ستد.متدار که ستا بخو.ستیھ که ستا بخو. توست با حق 
 مشآرا فقط چشمانش یتو. دگیر می باال را مسر و ام چانه یرز اردگذ می

 و جلوتر. جلو آورد می را شسر. من نجا یتو دیزر می که مشیآرا. ستا
 نفس با. نشدبو با. عشقش با کند می بماسیر. کند می داغ و خیس را لبھایم

. اھ لیناو گویم می من؟اھ خرینآ گفته کی. ایشھ ازشنو. گرمش یاھ
 می دشخو به را اھ لیناو عمط و نگر چیز مهھ یگیر می ناطسر قتیو

 لیناو. گمر لقبو.داھفر با عاشقی لیناو.میریلا یاھ حمایت لیناو. دگیر
 لیناو.زغیرمجا تکنسر. نشد میدا سفیر. مانیدر شیمی لیناو.کویر سفر
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 که عاشقانه بوسه لیناو و... و....و...و.نشد نشین یلچرو.اھ ردنخو مینز
 .خنک خنک. خنک عمشط و ستا قیانوسیا بیآ نگشر من ایبر

 

 تسکو کس یچھ. کند می دود رسیگا و هپنجر رکنا دهیستاا میریلا  .*
 را شھنگا و لھها بغل یتو داده لم. ستیھ حتی.  شکند نمی را کحشتناو

 شب ده. ازمندا می ساعت به یھنگا. اھ رگبز آدم ما نمیا ندداگر می دور
 یھنگا چشمی یرز یھگا و دهکر خما نماما. نیست ازش یخبر زنوھ و هشد

.  نتلویزیو هسیا صفحه به زده زل بابی. یددتر از پر یھنگا. ازدندا می من به
 گذشته روز چند ینا. نیست زدن جا لاھ او. نه. ام دهکر مشت را ایمھ ستد

 می من نادھ پنیر و ننا لقمه سه دو ایشھ ستد با و مدآ می اھ صبح
 مهھ باشد شتهاگذ ارقر کسی ینکها ونبد شب.  رشسرکا فتر می. شتاگذ

 . ادهخانو یک مثل ستدر. شدیم می جمع مھ دور

 

 ه؟موند کجا ببین نبز بھش نگز یه- 

 

 می من به یھنگا میریلا. یدآ می فحر به هباالخر که ستا بابی 
 .گوید می بابی به رو بعد و کند می سیخ تنم به مو که ازدندا

 

 .خاموشه گوشیش- 

 

 .گوید می صحر با نماما. پایین دیزر می لمد ته 
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 ....رو در نباید گفتم که من- 

 

 .حرفش یتو یدآ می یتند با بابی 

 

 ...حفر- 

 

 کشد می فپو نماما. کند می جمع لھها بغل یتو را دشخو ستیھ 
 .شپزخانهآ یتو رود می و

 
 . 

 
 . 
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 وعشر تمافقر نستو یتو دردی ستا روز چند. مهھ از مگیر می هنگا 
 را اش بقچه نمدرو نمھما نمدا می.چیست عموضو نمدا می بخو. هشد

 می تحمل. ام نگفته یچیز کسی به.  نشسته جدید خانه فتهر و دهکر جمع
 می لھ را یلچرو. جلو یدآ می میریلا. ستا دمخو سھم فقط یکی ینا. کنم
 .داھفر دبرگر کنم می سلتماا. کشم می آه. تاقما فرط ددھ
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 می یچیز نکند. تخت لبه نشیند می دشخو و قتاا سطو اردمگذ می 
 ستد میریلا. کنم فکر اش باقی به نماتو نمی حتی......  قعاوا نکند؟نددا

 .کند می تر را لبش.و تشرصو روی کشد می

 

 بابی. دکر نمی زبا روش به درو مامانت و دبو پایین اون داھفر قتیو- 
 . کنم جو و سپر یه ردشمو در دفرستا منو

 

 تا کنی مگر را مسر یاھخو می نمدا می. کشم می عمیقی نفس 
 .ودنر داھفر ننیامد و ساعت پی سماحو

 

 می میریها تو. ونبیر دبو هکشید بونشز یرز از ییاچیز یه بابی دخو- 
 کله از یکی و محله یقدیمیا از یکی گشرقابزآ. ندشتدر خونه یه تو. شینن

 دو رھ که شمالی درشما لیو یهازشیر رشپد. انتھر نآھ زاربا یاھ هگند
 .نه یا نیدو می رویناا نمدو نمی. نشد تفو

 

 یگرد. ازمندا می یرز را مھنگا.یمابر گفته دشخو از داھفر.نمدا می 
 داھفر که من ایبر کند می فرقی چه. مدھ نمی شگو ایشھ فحر باقی به
 دیمر به من. ازدندا می یرپایشز نقیمتاگر ماشین و پوشد می شیک وزمرا

 روی یختر می ایشھمو و دکر می ندگیز یمتر سی خانه یتو که بستم دل
 دارد زنوھ میریلا.  زد می زسا و پوشید می خانهرچھا ناھپیر. ایشھ شگو

 میریلد؟ااھفر کجاست؟کجاست ینکها پی فتهر لمد من لیو گوید می
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 باال را مھنگا. کند صقر را لمد داھخو می. اردگذ می ستمد روی را ستشد
 .من یستھاد به ختهدو چشم او لیو. چشمانش تا مگیر می

 

 .دمیا. لیلی دمیا- 

 

 ددھ می حمایت یبو. آرام و منر. نگشتانما روی کشد می ستد 
 می لید کوچک یاھ ازشنو مینھ یتو کنم می حس تھش ته لیو رشکا
 می را دردش. یختهر خاکستر عالم یک یشرو که ور شعله سحساا یک. ندز
 من گیر لشد که دمکر می را شفکر کجا من. نیستم مشھمر لیو. نمدا

 دگیر می را شسر که کند می حس را مھنگا سنگینی.کند همز را عشق.دشو
 . باال

 

 فتدا می قتفاا کنی فکر که آن از پیش میشهھ: ”وغفر گوید می سترا 
 روی نگشتشا. فحر بی و والنیط. کند می هنگا و کند می هنگا. میریلا“
 زل و هپنجر رکنا رود می. دشو می بلند یکدفعه. دشو می حرکت بی نگشتما

 یدآ برنمی ستمد از ریکا بھش دنکر هنگا جز من و. شب یھسیا به ندز می
 و تاقیما یتو کالمی یچھ بی ما و ندرو می اھ قیقهد. هشرمند. ام هشرمند.
 .کشیم می رنتظاا

 

 آرام قلبم. ونبیر مدھ می را نفسم یدآ می در اصد به که خانه نگز 
 ستھ. نیست و ستھ رنگاا. من به پشت. دهیستاا زنوھ میریلا. دگیر می
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 به دادن شگو از. کند نمی یغدر یچیز یچھ از. تر ساکت. تر فحر کم لیو
 فحر بی حتی من رکنا نشستن و خانه یاھخرید تا گرفته نماما یاھ فحر

 دمبر می. ددگر برمی. ستمھ نکشید درد دھشا من و ستھ.

 
 . 

 
 . 
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 زبا در. در به یما ختهدو چشم و یما دهیستاا ییاپذیر یتو مهھ. ونبیر 
 .گوید می تند و ندز می نفس نفس. تو یدآ می داھفر و دشو می

 

 دمکر گیر ونبند راه تو د،بو هشد دفتصا. مهھ هشرمند. مسال- 
 .... دهکر متمو رژشا مھ گوشیم.

 

 یما شوکه مهھ. شجدید قیافه به یما زده زل ما مهھ و گوید می او 
 یسر. اسشط سر به کشد می ستد دهشرمز بیند می که را ما زده بھت هنگا.

 هنگا. من روی فتدا می شھنگا. من سر مثل ستدر. ندز می قبر ینهآ مثل که
 یچیز. ندز می نیزالر لبخند.  اش کله پس کشد می ستد زنوھ. مھربانش

 ایمھ شقیقه.  ایمھ رگ یتو دود می سرعت به نخو. جوشد می نمدرو از
 با و شکند می بغضم رهیکبا دهکر من ایبر که ریکا از...گیرند می نبض
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 نماما...دشو می بلند مھ ستیھ گریه ایصد. فتما می گریه به بلند ایصد
 .گوید می خوشحالی با. غوششآ یتو کشد می را مسر

 

 . کن گریه تونی می تا. معزیز کن گریه- 

 

 قھ تمد ینا متما ازهندا به و اش سینه به چسبانم می را مسر من و 
 کنم لکنتر را ام گریه نماتو نمی و دشو می قعر خیس تنم متما. کنم می قھ
 .مشنو می را داھفر اننگر ایصد. ندا هشد جمع دورم مهھ کنم می حس.

 

 ...دمکر غلطی عجب- 

 

 به ددھ می لھ را یلچرو نماما. نشیند می ام شانه روی کسی ستید 
 می نفس سختی به. تخت روی بانداخو می امر و دبند می را در. قتاا فرط

 می شکا مھ او. دگیر می ایشھ ستد یتو را تمرصو لبخند با نماما. کشم
 . دیزر

 

 . دهکر تو ایبر فقط روکا اون که نیدو می دتخو- 

 

 ستیھ وزمرا. نماما نیدا نمی که تو. دگیر می تشد ام گریه رهبادو 
 میدد هما یک از بعد را دمخو. داد ستمد و آورد تاقما به ای ینهآ دشخو با
 دهفتاداگو چشمھایی. زرد پوستی.  یکربا ای چانه و رگبز یسر با یخترد.
 موقع نماھ. یستدا می یکشربا دنگر روی زور به که زده ونبیر یاھ گونه و
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 دشو می پشت و ماند می و بیند می میریلا رچطو مپرسید دمخو از
 ؟ندز می دم عشق از و بیند می را شتز خترد ینا داھفر رچطو؟یمابر

 

 با یکی.آورده بند را نفسم مین؟ھستندھ اچرا؟چر پرسم می دمخو از 
 شب تا صبح از نشدبو با لھها.ایشھ عاشقانه با یکی. ایشھ حمایت

 و من.ایشھ نهراپد با بابی. دپز می و ردشو می. کند می را خانه یارھکا.
 مهھ شاید نمدا نمی. ترکانیم می انستخوا یمدار مھر مهھ ینا ربا یرز نماما
 یکی. نیمراگذ می سر پشت مھ ستد یتو ستد را غبلو سخت دوران یمدار

 می را شسر یکی. شکد می رسیگا یکی. کند می گریه بلند بلند من مثل
 .شداتر

 

 ستد. ندز می لبخند. تو یدآ می داھفر و ردخو می در به ضربه چند 
 .شسر به کشد می

 

 م؟شد رناجو خیلی- 

 

 .  . مھ یتو رود می ایشھ خما. نمز می قھ.تو نه منم رناجو

 
 . 
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 .بابا ای- 
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 .گوید می بھش رو نماما. کنم می شھنگا هشرمند 

 

 .میایم و کنم می مشآرو من یدربخو مشا اھشما- 

 

 نماما. ونبیر رود می مدرھ ای قیافه با و گوید می ای بله داھفر 
 .گوید می مھربانی با. کند می کپا را ایمھ شکا و بوسد می را تمرصو

 

 تو و کنه می ستوا ریکا دتمر قتیو. یبگیر دیا رو ییاچیز یه باید- 
 تو فھمه نمی که بدبخت اون ر،ینجوا نماو فتیا می گریه به خوشحالی از

 فتر حتیرانا با داھفر که حاال مثل. دهکر ابخر کنه می فکر. خوشحالی
 دتخو روش به و ونبیر یبر لبخند با و کنی کپا شکاتوا هبھتر پس. ونبیر

 ؟باشه. کنی تشکر

 

 مشو آرام تا کشم می عمیق نفس چند. کنم می زبا و مبند می چشم 
 تشر تی با و ونبیر کشد می کمد یتو از نیاھپیر. مبوسد می رهبادو نماما.

 را داھفر رکا نمدا می. دشو نمی کپا لبش روی لبخند. کند می ضعو تنم
 یخمیر زویبا روی ارمگذ می را مسر. یلچرو روی منشاند می. شتهدا ستدو

 نمدگر دور ازدندا می ستد مھ نماما. لمد یتو پیچد می خوبی حس...اش
 یک. بخو خیلی. ستا بخو نمادو رھ لحا. مسر روی اردگذ می را لپش.
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 لیو فتابیآ. دهکر ریبھا را نیمااوھ که نلماد روی نشسته صخا دیشا
 .خنک

 

 به نسرشا. ندا نشسته میز دور مهھ. شپزخانهآ به سیمر می قتیو 
 بیند می که امر لبخند داھفر... خوشحالیم نماما و من. چرخد می ما فرط

 می را یلچرو نماما. یدآ می ایشھ چشم تا لبخند و دشو می زبا اش هچھر
 .گوید می و نشیند می رمکنا مھ دشخو و داھفر صندلی رکنا اردگذ

 

 .بفرمایید- 

 

 رکا مینھ مھ من. ددھ می رفشا و دگیر می میز یرز را ستمد داھفر 
 دور که اییھ آدم مینھ. ام ادهخانو مھر از. مھر از هشد پر دمجوو. کنم می را

 یگرد نفر پنج حاال و. نماما و دمبو من پیش هما پنج رچھا. ندا هشد جمع میز
 .گوید می و کند می ای سرفه تک داھفر. عزیز پنج. هشد ضافها نبھما

 

 .مبگیر ضقر روز یه رو لیلی امخو می من ن،بد زهجاا حفر نماما گها- 

 

 نمدا نمی. ندز می قبر نماما یاھ چشم. کنیم می هنگا او به مهھ 
 ادهخانو رطخا به اش قرصی دل از مھ شاید یا داھفر گفتن نماما از شاید

 .گوید می او به رو داھفر. ندز می لبخند. گشربز

 

 . ستا روزه یه مسافرته یه- 
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 با. کشد می باال کمی را دشخو و میز روی اردگذ می ستد ستیھ 
 .گوید می جیغ

 

 . ممیا منم- 

 

 . دخند می بلند ایصد با مھ ستیھ. فتندا می هخند به مهھ 

 
 . 

 
 . 

 
 258 

 

 ستد. نشسته میز فرط آن که میریلا سمت دشو می هکشد مھنگا 
 . تنگ اییھ چشم با داھفر به ستا هخیر. میز به داده تکیه سینه به

 
 . 

 
 . 

 
 . 

 

 روی شتهاگذ امر سر و اریود به داده را اش تکیه داھفر. تاقیما یتو 
 دکر فقتامو نماما. میلچرو به کوبد می پا کنو با و گرفته را ستمد. اش شانه
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 در گوید نمی یچیز. دافر مینھ.  باشیم مھ با داھفر و من روز یک که
 می یلچرو به لیھ پا با.بیفتد اییھ قتفاا ستا ارقر گوید می فقط. ردشمو
 .ددھ می ت ل قی ایصد. قتاا اریود به ردخو می که ددھ

 

 و بھش یچسبید ستید دو ریینجوا که ینیا.ممتنفر تیلچرو از- 
 .کن لشو رو لعنتی ینا. کنی نمی لشو

 

 می تسو مخم. مگیر می زهلر تن دشو می که یلچرو دنبو از فحر 
 مگر. ام رهبیچا که نباشد رهپا نآھ مینھ گر؟اکنم رچکا میلچرو ونبد. کشد

 روز به روز بیند نمی.باشد شخو نبھشا لمد که دارم مانیدر و ستدر یاھپا
 .نیست کن ول داھفر؟کشد می ته ام ژینرا و روم می آب

 

 شی نمی پا رو. لیلی مینیھ ینها به چشمت قتیو تا ینیا با قتیو تا- 
 . ازش بکن دل.

 

 ندز می بغل. دبر می خانه ور آن و ور ینا امر ستھ دشخو قتیو تا 
 می که فرط رھ لیو کند می دورم. مشو یلچرو ارسو اردگذ نمی. دبر می و

 نفسش. رفمط ندداگر می بر را شسر.  یلچرو سمت چرخد می من هنگا رود
 . تمرصو یتو دیزر می

 

 . هبر کن لش؟ولیلی اھ- 
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 .کنم می شھنگا ستر با 

 

 .کند می خما 

 

 اری؟ند وربا منو زنوھ نکنه. ستمھ من؟ترسی می چی از- 

 

 نیدا نمی که تو. نشد گیر مینز از. ردنخو مینز ؟ازترسم می چی از 
 صاحب بی یگلو به نشاند می بغض که تنھایی تند عمط.  دارد عمیط چه
 ندا هنشد پھلو آن به پھلو ینا از اھ ساعت که اییھ انستخوا درد عمط. آدم

 قتاا هکشید دهپر به. سر یباال سقف به. اریود به زدن زل اھ ساعت عمط.

 دگیر نمی را آدم اغسر یبشر بنی یچھ که ھرظ سر ارکشد یاھ لحظه عمط.
 . بابی. میریلا. تو دننبو عمط. دگیر می تنھایی ینا یبو آدم و

 

 یچھ. من یپا پابه. من رکنا ستدر. دهبو یلچرو تمد ینا متما تو 
 با. کنند می مھاآد که ریکا. دهنکر خالی را پشتم.  وردهنیا کم. دهنز جا کجا
 نمز می ننشنید به. کن لشو.  نباشد نگو پس. انیطسر من با. ربیما من
 نشیند می ایشھنوزا روی تخت رکنا. تو یدآ می ستیھ. یکر به. را دمخو

 ندز می زل. اش چانه یرز ندز می را ستشد و تخت لبه اردگذ می را نجشآر.
 ددگر برمی. نشیند می ستدر و کند می اجد دشخو از امر داھفر. ما به
 . یجد یھنگا با. رفمط

 
 . 
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 .باید که ریکا به.لیلی کنی می رممجبو داری- 

 

 می صال؟اکند رچکا دافر داھخو میرد؟گذ می شسر یتو چی 
 نمیا چرخاند می را شھنگا ستیھ.مشو می اننگر د؟ببر کجا امر داھخو
 .گوید می داھفر به هشد یزر چشمانی با ،ما

 

 ؟گی می لیلی به داری چی- 

 

 می تنگ را چشمانش دشخو مثل. کند می شھنگا زمرمو داھفر 
 .جلو دبر می را شسر و کند

 

 .دکر چپش لقمه یه رو ستیھ میشه رچجو گفتم می بھش شتمدا- 

 

 را تشرصو. تخت روی بانداخو می و کند می بلند را ستیھ یکدفعه 
 .آورد میدر را نشردخو ادا و کشد می سخرنا. ستیھ شکم روی اردگذ می

 

 . ستا هخوشمز خیلی. وووموھ- 
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 اردگذ می اش هخند ایصد با را خانه و ردخو می بتا و پیچ ستیھ 
 . شسر روی

 

 .رهخو می منو داره داھفر. کن کمکم لیلی. کمک- 

 

 داھفرود؟بر داھخو می یعنی. هپوشید را کتش. تو یدآ می میریلا 
 . کولش روی ازدندا می را ستیھ. ازدندا می من به بعد و او به یھنگا

 

 دی؟کر زیبا اریسو سبا حاال تا- 

 

 .دمنکر نه: گوید می ذوق با ستیھ 

 

 یبنا و کند می نشازبا مھ از و دگیر می را ستیھ یستھاد مچ داھفر 
 یجلو. جلو یدآ می میریلا. ونبیر رود می قتاا از و اردگذ می پیتیکو پیتیکو
 . ندز می تشآ را لمد غمگینش یاھ چشم. ندز می نوزا تخت

 

 اری؟ند ریکا. یگهد مبر من- 

 

 دافرزودی؟ ینا به ودبر داھخو می کجا. ازمندا می ساعت به یھنگا 
 .گوید می که فھمد می. ستا جمعه که

 

 . کنم حتاسترا مبر. جمعه تو بابت از مھ خیالم. ام خسته- 
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 من با چشمانت قلاحد. نجا میریلا نیستی خوبی یغگودرو 
 .گوید می و دگیر می را ستمد. قنددصا

 

 دبرگر شی می یتاذ داری ییدد جا رھ. شبا دتخو باظمو دافر- 
 ؟باشه. دبو قتو رھ. هبد خبر من به مداو پیش ریکا.

 

 . نمز می لبخند 

 

 .مسپر می دماھفر به- 

 
 . 

 
 . 
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 بگویم. ببوسم را اش سینه و جلو مببر را مسر نستماتو می شکا 
 می. مدھ می رفشا دارم نجا که جایی تا را ستشد جایش به لیو. ممنونم

 . فھمد

 

 .ستمھ من.لیلی ستمھ من- 
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 اش سینه یتو عشق ایبر. ورشغر. اش ریصبو ایبر دگیر می لمد 
 مھربانی رگبز حجم ینا ابجو در نیدا نمی لیو ستا بخو تسکو ینجاا.

 دگیر نمی حافظیاخد نگر اھحاال حاال اھ هنگا ینا نمدا می.بگویی باید چه
 اول عشق مھ آن.  اول عشق مھ آن. نبرید. نکند دل داھخو می قتو.
 .میریلا

 
*.  . 

 

 را مھنگا قشتیاا با. یافته شفا زهتا که ستا ریکو لحا عین حالم 
 دو را نیاد رنگاا ونبیر ییمآ می که نتمارپاآ در از. نمداگر می نخیابا دورتادور

 به. ندگیز نجریا به. کنم می هنگا افراط به لعو با. من به نددھ می ستید
 بقالی نماھ به. مشد می رد نشارکنا از لخیا بی قبال که میشگیھ یاھ آدم

 ازش بابی که خشکشویی به.مانجاستھ مھ زنوھ. تر فرط آن خانه چند
 دل ته از و انمدھ رکنا ارمبگذ را ایمھ ستد داھخو می لمد. گفت می یمابر

 .بکشم داد

 

 ممداو. ونبیر ممداو خونه از منم. ستمھ منم. خالیق آی. دممر آی- 
 ینا حاال. داد می نجو تختش تو شتدا که نموھ. لیلی منم. اھشما نمیو
 . نموبیر

 

 داھفر و من رکنا از ل،خیا بی ،اھ آدم و دممر و شناسم نمی پاازسر نیجاھ از
 دوازده قتاا یتو اروزھ که نھاآ.نیستند لیلی که نھاآ. نددار حق.  شوند می رد
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 نخیابا مینھ از و بیاید بابی که نددنز له له روز رھ و ندا هنشد حبس یمتر
 معنی چه نخیابا. ؟چی یعنی ندگیز ننددا نمی که نھاآ. بگوید یشابر

 را ایشھ کسی بی و ناطسر عمط که نھاآ. نیستند لیلی که نھاآ. نهدارد؟
 کشید پایین ایموھبرا یکدنز تا را یسررو نماما ،خانه یتو ... ندا هنچشید

 .گفت و زد هگر مگلو یرز و

 

 .کنه یتاذ ممکنه نشوھنگا. عقب هبر سریترو ارنذ- 

 

 مبلند داھفر. نیست ارسو یلچرو خترد پی سشاحو کش یچھ لیو 
 ایبر لمد. ازمندا می ماشینش به یھنگا. جلو صندلی اردمگذ می و کند می
 و نشستیم می شتو ینروژ و حسین با که نماھ. دشو می تنگ شپیر یداپر

 . داھفر حتی.  من دخو حتی. هشد ضعو اھچیز خیلی. خندیدیم می

 

 ماشین به را مھنگا. نفرما پشت نشیند می و عقب اردگذ می را یلچرو 
 .گوید می ،بیند می که

 

 شخو. گهرقابزآ قانونه. ساختگیه مشھ. نکن هنگا پز و دک ینا به- 
 گوشه ماشینم که دماھفر نموھ من گرنهو. حسابی و ستدر ماشین و شپو

 . زده لک یودستوا به فتنر و ندنشرو سهوا لمد و کهرپا خونه طحیا

 
 . 

 
 . 
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 میشهھ متھ از. ردگذ می اھ نخیابا از. فتدا می راه و کشد می آه 
 ینکها سحد د،شو می جکر نتوباا وارد که ماشین. ریستا نخیابا از. غشلو
 بفتاآ لیو نگفته من به یچیز. دشو می دهسا یشابر یمرو می کجا یمدار
 ییوبرا. کنم می شھنگا.  ندزد فحر ساعتی و قتاا یتو فتندر نماما با دهنز

 .دشو می تخس و ازدندا می باال

 

 برسه دادت به اخد. مکشید ستوا ای نقشه چه بفھمی تا هموند حاال- 
 .لیلی

 

 یھنگا.داھفر کنی یتاذ امر تو ستا لمحا. نمز می لبخند لحنش از 
 .گوید می آرام و آورد می جلو را شسر کمی و بھم کند می

 

 .بکنم پوستتو امخو می- 

 

 می هخند به بلند ایصد با که کنم می شتدر یشابر را ایمھ چشم 
 از که یخرآ ربا یدآ می دمیا. سچالو دهجا یتو فتیما می و یمرو می. فتدا
 جمع مھ دور را مهھ بابی. دارم ناطسر مفھمید زهتا قتیو. گذشتم دهجا ینا

 آن. باشم رسلحشو یک باید که گفت میریلا. یما ادهخانو یک ما گفت و دکر
 زنوھ قتو آن.بکند که ارھکا چه نداتو می ریبیما ینا نستمدا نمی زنوھ موقع
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 ربا رھ با که اییھ سختی.چی یعنی ندگیز فھمم می لحا لیو.دمبو گیج
 دم،نز دم و دمکر تحمل تاقما یتو که اییھ تنھایی م،کشید مانیدر شیمی

 هساندر وربا ینا به را من مهھ. داھفر و میریلا فتنر. حسین شبه یک دنمر
 . ستا غنیمت ندگیز لحظه به لحظه که

 

 و زدم ریکنا شب آن فتدا می دمیا د،شو می رد که وانکند تونل از 
 .“ ؟من اچر: ”مپرسید و زدم داد نسماآ به رو. دمکر سیرگریه دل یک

 

 برگشتیم کویر از قتیو از ستا؟درچر ام هنپرسید ستا قتو خیلی 
 ریبیما ینا رچقد. ام هشد ضعو رچقد. دمکر حس را اخد نفس قتیو.

 مشھسر و شکست. ساخت نو از و کوبید را لیلی. دهکر ضعو را من یتھما
 . دکر

 

 کمکم. دارد می نگه نیراستور رکنا ،کند می نندگیرا که ساعتی سه 
 ریکا رھ داھفر. ورودی در سمت یمرو می. بنشینم یلچرو روی تا کند می
 دمر. بکشد باال در یجلو بلند پله از تنھایی را یلچرو نداتو نمی کند می
 .گوید می و جلو یدآ می خلدا از نیاجو

 

 .کنم کمکت داداش اربذ- 

 

 داھفر. خلدا یمرو می. یلچرو پشت از داھفر و دگیر می جلو از دمر 
 .گوید می و دگیر می نفسی
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 .ستتد نقربو- 

 

 ازمندا می را مسر. کنم می جمع را پایم و ستد. کشم می خجالت 
 نماما با قتو یچھ که یچیز. دنبو رسربا همز. دگیر می رزھ همز انمدھ. پایین
 روی ریبا تلخ عمط. چشمش می دارم ربا لیناو ایبر حاال و ام دهنکر حس
 مدھ می درد پر را نفسم.  باشد داھفر آدم آن گرا حتی ،ددھ می دنبو دوش

 . جلویم نشیند می دشخو و دبر می یمیز پشت امر. ونبیر

 

 را مسر انمدھ اردگذ می که لقمه دو یکی. ددھ می ملتا رشسفا 
 دبو نماما شکا. دشو می سختم یکدفعه. ارمند اغذ به میلی. کشم می عقب

 می ازش را مھنگا. مدآ می شکا.

 
 . 

 
 . 
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 یتو آب، یبطر از. ببیند چشمانم یتو را رتحقا ماھخو نمی. دزدم 
 دارد برمی را یبطر. فتدا می من به که شھنگا. کشد می سر و دیزر می انلیو

 باقیش رمخو می که جرعه چند. کنم می زبا را انمدھ. چسباند می لبھایم به و
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 می رو. کنم می مشت را ایمھ ستد. پایین کند می هشر انمدھ فرط دو از
 .گوید می و دگیر می را ام چانه. شوند می تر ایمھ چشم. ازش مگیر

 

 رد؟برخو بھتی؟شد حترانا- 

 

 .آورد می ام چانه به ریفشا. نبیند را شکستنم تا مبند می چشم 

 

 .امتو با. کن وا چشاتو- 

 

 غلیظی خما. بھش مشو می هخیر غصه نیاد یک با. کنم می نشازبا 
 ...دهکر

 

 ....نشی حترانا ایخو می گها— 

 

 . باال نشاآورد می و ایمھ ستد یتو اردگذ می را یبطر 

 

 .یاال. شبگیر دتخو یاھ ستد با- 

 

 ستد روی. کشم می پایین را مھنگا. ددھ می ایمھ ستد به تکانی و 
 و شکد می پس را ایشھ ستد یکدفعه. هشد حلقه نگشتانما دور که ایشھ

 لباسم روی ددگر برمی و ردخو می سر نمزالر یاھ نگشتا نمیا از یبطر
 . ممیر می خجالت از. کف یاھ میکاسر روی. پایین تا دگیر می راه آب.
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 به زده زل سینه به ستد. کنم می شھنگا بد و باال مگیر می را مسر 
 که ینفر چند هنگا. ایمھ شانه روی فتدا می و رود می عقب ام یسررو. من
 از که اسیمط آدم دو ما. ما سمت دشو می هکشید ندا نشسته رانستور یتو

 می تکه تکه را قلبم نترحمشا از پر هنگا. نشسته یلچرو روی نشا یکی قضا
 .گوید می داھفر...کند

 

 . لیلی کن ضعو تودخو هنگا ،نکنه یتتاذ نااو هنگا ایخو می گها- 

 

 .گوید می نمینااط با. رفمط دگیر می را ستشد و دشو می بلند 

 

 . یلچرو اون روی از شو بلند و من هبد ستتود- 

 

 . ددھ می نتکا را ستش؟دمینانیاط چه بهم؟شو بلند داھخو می 

 

 .نکن شک دتخو به- 

 

 ستر نشد بلند نیدا نمی مگه؟بیفتم گر؟اچی رمبخو مینز گرا. گرا 
 یک کند فکر اربگذ.نهدارد؟ درد مینز ریبخو شبعد که شدنی بلنددارد؟
 مشو بلند یلچرو روی از ستا لمحا.  ستمھ صالا. باشد. باشد. امترسو

 ...ندداگر برمی را یمرو...پایین دگیر می راه چشمانم از شکا.

 

 .در فرط ددھ می لشھ آرام و یلچرو پشت رود می 
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 .سخت خیلی. لیلی دیکر شتر سخت- 

 
 . 

 
 . 
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 و من بین که حسی مثل ستدر. ستا یبرا اوھ. لشما سیمر می 
 فرعی دهجا یتو پیچد می. من از او و ملگیرد او از من. گرفته شکل داھفر

 دار از پر ای دره شیگرد فرط و ستا سرسبز هکو رفشط یک که ای دهجا.
 دجوو با. نشسته غلیظی مه اھ هکو یباال و ردبا می نم نم رانبا. ختدر و
 دهجا. نمز می لبخند رختیاا بی. ستا خنک خیلی اوھ ستا نتابستا ینکها

 دشو می والنیط نمیانما تسکو. دره کف یھگا و رود می هکو یباال یھگا
 می را مھنگا. کند می هنگا جلو به ردهخو هگر یاوھبرا با. کنم می شھنگا.

 اھ هکو نمیا جایی سیمر می. ونبیر مدھ می را نفسم و یگرد چرخانم
 دهجا. نجیرنا و قرمز یاھ نیواشیر با خانه چند. بینم می دور از ستاییرو.

 بینم می را اوھگا. ندرا می آرام داھفر. هشد گل رانبا رطخا به ستارو خاکی
 اییھ اردک. ندردخو می علف دهجا رکنا باشد نشارکنا کسی ینکها بی که
 مھ از پرچین با که اییھ خانه. چرخند می نکنا لک لک تایی شش پنج که

 سر یباال مه. کنند می زبا کوچک گل نددار که اییھ پسربچه و هشد اجد
 می ای خانه یجلو داھفر هباالخر و کنیم می رد را کوچه چند. نشسته ستارو
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 شتهاگذ کتش لبه روی را ستشد حالیکه در دیمر که ندز می قبو چند. یستدا
 چوبی در. ستا پایش یبلند قسا هسیا یاھ چکمه. ونبیر دود می تاقیا از

 .گوید می. کند می زبا را هکوتا

 

 .نجا قاآ یمدآ شخو. مسال- 

 

 .کند می بلند ستید و ندز می لبخند داھفر 

 

 رت؟قد رهچطو حالت- 

 

 ختدر چند که ستا شتید درن طحیا. خلدا ندرا می را ماشین و 
 یاھ پله که بقهط دو و رگبز ای خانه. دشو می هیدد اش گوشه گوشه نجرنا

 تاقیا از نیز. دشو می هیدد گل انگلد یک پله رھ لبه و دارد نگر بیآ چوبی
 لیو بسته شکمر دور دریچا که شمالی نگرنگار سلبا با. ونبیر یدآ می

 یلچرو و دشو می دهپیا داھفر. ستا ممعلو درچا یرز از گشربز شکم زنوھ
 . تویش نشاند می امر و کند می زبا را در. کشد می ونبیر مھ امر

 

 .گوید می لب یرز. کند می هنگا امر غریبی رجو. جلو یدآ می زن 

 

 .داھر فِ قاآ یمدآ شخو- 

 

 . جلو ددھ می لھ را میلچرو داھفر 
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 ره؟چطو حالت. تی تی مسال- 

 

 غمگین و کند می مھنگا گشربز غبغب و انیزآو یاھ لپ با تی تی 
 .گوید می

 

 .نجا خانم مسال- 

 

 و ام خسته. اھ قتاا فرط رود می داھفر. نمز می جانی نیم لبخند 
 تشنه خیلی و هشد وعشر پشتم هتیر درد. بکشم دراز ساعتی داھخو می لمد

 ...ام

 

 . یندآ می ما یپا به پا شمالی دمر و زن 

 

 ؟تی تی ستا دهماآ چیز مهھ- 

 

 . دارد برنمی من از هنگا تی تی 

 
 . 

 
 . 
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 . نجا قاآ ستا دهماآ_ 

 

 قتاا از یکی یتو دبر می و کند می بلند یلچرو روی از امر داھفر 
 با بالش چند و ندا دهکر پھن اریود رکنا سفید پتو یک. پایین بقهط یاھ

 می دراز امر داھفر. ندا شتهاگذ مھ خسر گل وزیگلد و سفید ونتتر کشرو
 انستخوا به ستد کسی داھخو می لمد. کشم می حتیرا نفس. مینز کند

 . بیفتد دردش تا بکشد پشتم یاھ

 

 اره؟ند خاصی رکا ببین. هبد بھش آب کمی. سبر بھش تی تی- 
 ...حمتز بی بکش ستا دهماآ گرا رماھنا.

 

 .گوید می من به رو 

 

 ...کنم مامانت با صحبتی یه ونبیر مبر من- 

 

 که یھنگا. کند می هنگا را ما و دهیستاا در دم رتقد. ونبیر رود می 
 به تی تی. ندارگذ می تنھا تی تی با امر. دارد حسی چه زد سحد دشو نمی

 سلبا. انمدھ اردگذ می آب. ندز می آب را تمرصو و ستد. سدر می ایمرھکا
 با. باال ازمندا می وبرا که دارم ییگرد رکا پرسد می. کند می مرتب را ایمھ
 ددھ می بتا را دشخو. مسر روی کشد می ستد. کند می مھنگا زیلسود
 .گوید می و
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 .نجا خانم مبوشو نقربو تی- 

 

 باال سمت را ایشھ ستد. کند می کپا را ایشھ شکا یسررو پر با 
 دشو می متما حرفش قتیو و کند می مزمهز یچیز یشاخد به رو و دگیر می

 غمگین یچیز لب یرز. دشو می بلند. تشرصو به مالد می را ایشھ ستد
 .گوید می و کند می هنگا چشمی یرز امر یھ. نداخو می

 

 ...نجا قاآ.داھفر قاآ- 

 

 روز ینا به که منی ایبر.زدسو می نممااکد ایبر لشد نمدا نمی 
 اش ندگیز وارد یخترد مچینھ یک و ستا بدشانس که دیاھفر یا ام دهفتاا

 . تو یدآ می داھفر. ازدندا می هسفر...ستا هشد

 

 .گوید می تی تی به 

 

 تو اربذ سایلمو. هبد نجامشا ببین وبر. رتقد دمسپر ریکا یه وبر- 
 .سبد

 

 نمیدرسر ایشرھکا از یچھ. ونبیر رود می و گوید می چشمی تی تی 
 . نماما ونبد ختهانداگیر ینجاا امر. گوید نمی یچیز. آورم
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 اردگذ می انمدھ لقمه چند هسفر ایغذ از...نشاند می امر داھفر 
 لمشغو دشخو و ببشقا یتو اردگذ می را قاشق کشم می پس که را مسر.

 اردگذ می را شسر و کشد می دراز دشو می متما که یشاغذ. دشو می ردنخو
 یرز از و ایمھ رگ یتو دیزر می گرما. دشو می رو و یرز لمد. من ران روی

 لبخند.  شسر روی اردگذ می و کند می بلند را ستمد. ونبیر پاشد می گلویم
 پوست. شسر پوست روی کشم می اشیو اشیو را ایمھ نگشتا. نمز می

 چشم روی اردگذ می را شساعد. کنم می حس نگشتما نرمه یرز را صافش
 . گوید نمی یچیز. ایشھ

 
 . 

 
 . 
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 یبرا نسماآ به نمز می زل هپنجر از مھ من. کند می در خستگی 
 یدآ می سوخته بچو بخو یبو. ستا رداربا ستا ممعلو که هسیا یبرا.
 نگشتانما و دگیر می را ستمد. دارد برمی را شساعد رد،گذ می که بعیر یک.

 و کش. دشو می بلند.  مشآرا از پر. دشو می مھر از پر دمجوو. بوسد می را
 .گوید می و مالد می را ایشھ چشم. ددھ می دشخو به قوسی

 

 .نجا لیلی بریم باید- 
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 شغوآ در امر. ددھ نمی بیاجو لیو کنم می شھنگا لیاسو؟کجا 
 دراز را ایمھپا و اریود یپا نشاند می. انیوا یتو. ونبیر دبر می و دگیر می
 را یشرو و یرز و ستا طحیا سطو که میلچرو به فتدا می چشمم. کند می
 پیت. رفشط رود می و پوشد می را ایشھ کفش داھفر. ندا یختهر بچو

 شھنگا. کند می هنگا من به. دگیر می را ستا رتقد ستد که نگیر قرمز
 در و دگیر می را پیت؟کندر چکا داھخو می. دشو می خالی را لمد یتو

 عشهر به بدنم. کند می خالی یشرو را بنزین دارد، برنمی من از چشم حالیکه
 ندردخو می نتکا نتکا ایمھ شانه بکند داھخو می که ریکا از. فتدا می

 می بانهز شعله یکدفعه.  اھ بچو روی کند می تپر و کشد می را کبریت.
 تشآ. کشند می رکنا رتقد و داھفر. زدسو می تشآ یتو من یلچرو و کشد

 .کشم می جیغ دمجوو عمق از و مشو می شوکه. سدر می نسرشا.یباال تا

 

 ......نه- 

 

 تا رود می تشآ شعله چشمانم یجلو و فتما می مینز روی بغل به 
 داده ستد از را معزیز رنگاا. دشو نمی هیدد تشآ بانهر پشت داھفر. باال

 .نمز می ضجه ،باشم

 

 ....نه.نه- 
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 را نویشزا یک. باال یدآ می اھ پله از. حلوتر. جلو یدآ می داھفر 
 بدنم نستورچھا حالیکه در یدآ می نظر به لخوشحا. مینز ندز می جلویم

 .گوید می لبخند با. جانم یتو دیزر می درد. زدلر می من

 

 رو لعنتی اون ترزود نستمدو می گها.شد زبا بونتز.خوبه. خوبه- 
 . زدم می تیششآ

 

 و ور ینا رچطو؟کنم رچکا میلچرو ونبد. فتما می گریه به دل ته از 
 .ام قعیوا فلج یک آن ونبدوم؟بر ور آن

 

 .گویم می گرفته خش ایصد با 

 

 ا؟چر خهدی؟آکر روینکاا اچر- 

 

 می من به رو بعد. زدسو می تشآ یتو که ییلچرو به کند می هنگا 
 . گوید

 

 ینا.دبو گرفته اتبر رو مهھ یجا نچو. شی بلند شتذا نمی نچو- 
 .بریم باید. مونهرکا اول

 

 . فتدا نمی ستانمد زشلر. نمز می قھ ،مینز روی هشد پھن 
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 . امخو می مامانمو من. منمیا جایی تاھبا من- 

 

 .کنم می ناله 

 
 . 

 
 . 
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 . انتھر دونبرگر منو- 

 

 .کند می مھنگا خما با 

 

 ؟لیلی یشد بچه- 

 

 ببر منو. بزنی تیشآ یلچرموو که آوردی ینجاا تا منو.مشد بچه آره- 
 ؟ینجاا آوردی منو اچر صالا. باشم تاھبا یگهد امخو نمی. نهویود خونه

 

 .ندز می کجکی لبخند. ازدندا می شبرو دور به یھنگا 

 

 فقط. بابی ونبد. میریلا ونبد. مامانت ونبد. تو و باشم من فقط که- 
 . تنشناسد کسی. نرسه دادت به کسی که. تو و من
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 انیوا یتو هشد پھن نگر قرمز جاجیم روی یزندر می ایمھ شکا 
 . لمد یتو یختهر عالم غم.

 

 نپشیمو که کنی می ریکا داری. ؟من با کنی می روکا ینا اچر- 
 ....شم

 

 باقی و کشم می خجالت که ستا نمھربا خمشا رنقدآ.کند می خما 
 .کند می اصد باال آن از. رمخو می را حرفم

 

 .بیا تی تی- 

 

 جانی کم هسیا دود. طحیا یتو هپیچید سوخته الستیک و بچو یبو 
 ونبیر بدنم از نجا رنگاا. فتما می عشهر به زبا. دشو می بلند یلچرو یباال از

 می کولش روی و دگیر می را ستھایمد داھفر. باال یدآ می تی تی. رود می
 اردگذ می لمد روی داغ رشکا ینا با داھفر. ستا یلچرو به من هنگا. اردمگذ

 دبند می داھفر و من کمر دور را ستشد یتو درچا تی تی. دشو می بلند.

 قفل داھفر دنگر دور مھ را ایمھ ستد. یمرو پیچد می مھ را کیزنا یپتو.
 رچکا آن ونبد حاال. شویم می رد یلچرو رکنا از. فتدا می راه داھفر. میکند

 شانه روی از. داھفر دنگر روی ارمگذ می منگ یاھ آدم مثل را مسر؟کنم
 یدآ می نمارکنا ستد به سبد تی تی. کنم می هنگا ستارو و دهجا به ایشھ
 مسال داھفر با اھ بعضی. کنند می نماھنگا شوند می رد که نمارکنا از دممر.
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 شویم می رجخا ستارو از کم کم. تی تی با اھ بعضی. کنند می لپرسیاحوا و
 قطع رانبا. یمارگذ می سر پشت را مهھ. دره و تپه. جنگل یتو رود می راه.

 یلگیرد و لخیا و غصه از پر. ستا پر من دل لیو. ستا سبک اوھ و هشد
 . داھفر یارھفتار از

 

 .گوید می. دگیر می باال را شسر. یستدا می هبالخر 

 

 همعجز میگن که ستا ادهمامزا یه نوکش. باال بریم هکو ینا از باید- 
 .کنه می

 

 مه را باقیش. نیست ممعلو بیشتر کشش کمر تا. هکو به نمز می زل واج و جاھ
 ستا خیس خیس مینشز رانبا رطخا به که ختدر و دار از پر یھکو.  گرفته

 امر داھخو می رچطو. ستا یبلند هکو ستا ممعلو لیو. بینم نمی ای قله.
 می فحر همعجز امکد از.داده ستد از را عقلش کپا؟باال آن دببر رینطوا
 لھ امر تکانی با  م؟شو می بخو ادهمامزا به فتنر با دهکر لخیا نکند؟ندز

 .باالتر ددھ می

 
 . 

 
 . 
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 ای؟ دهماآ- 

 

 اننگر مھ تی تی هنگا. ستا نجنو رشکا.راه به کنم می هنگا رهبادو 
 بتا یھ. کند می هنگا را ما نیانگر با و شتهاگذ ستشد روی ستد. ستا

 .گوید می داھفر. گوید می لب یرز اییھچیز و ردخو می

 

 .هللا بسم- 

 

 .هللا بسم- . گویم می لب یرز منم

 

 مسر پوست روی نماتو می را نم. باال یمرو می. دارد برمی را اول مقد 
 نایشاھ شاخه که اییھ ختدر. یدآ می ریقورقو ایصد یھگا. کنم حس

 و کوچک یاھ ختدر نمیا از باید. نیست ای دهجا یچھ. فتهر مھ دل یتو
 هپیچید نشدگر دور را ایمھ ستد و گرفته محکم را ایمھپا. شویم رد رگبز
 می تکانی یھگا. بکشد پشتش روی امر نداتو می راه ینا یکجا تا نمدا نمی.

 دشو می تند هکو شیب کم کم. مشو جا بخو شکمر روی تا من به ددھ
 هنگا را ما ددگر برمی و رود می یھ تی تی. مشنو می را ایشھ نفس ایصد.

 .گوید می. دگیر می کمک اھ شاخه از فتنر باال ایبر داھفر. کند می

 

 .نمدبو به. نکن شک بھم. لیلی کن ورمبا- 
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 ثابت من به را دشخو داھخو می. دگیر می درد. کند می دبا گلویم 
 ...جانم داھفر. داھفر.کند

 

 یما هشد مه وارد حاال. رود می باال هکو از دارد که دشو می یکساعتی 
 بیند نمی را چشم چشم نطرفترآ متر چند. بیشتر وبترط و هشد تردسر اوھ.
 داھفر کم کم. ستا شل و گل از پر مینز.  یسفید و ستا یسفید فقط.

 می. کشد می عمیق نفس چند. خم یکمر با یستدا می. آورد می کم نفس
 .کند می دراز تی تی فرط را ستشد.هشد خم ربا یرز ایشھنوزا که بینم

 

 . هبد آب کم یه- 

 

 ددھ می و پالستیکی انلیو یتو دیزر می آب یبطر یتو از تی تی 
 را انشدھ. ردخو می آب قلپ قلپ و دگیر می باال را شسر داھفر. ستشد
 داد می من به مھ کمی شکا. ندداگر می شبر و کند می کپا ستینشآسر با

. 

 

 دشو می تر خسته یمرو می جلوتر چه رھ. دگیر می سر از را فتنر باال 
 می بلندتر و بلند اش سینه خس خس. دگیر می نفسی.  یستدا می بیشتر و

 با و ردخو می لیز گلی مینز روی پایش دارد می بر که را یبعد مقد. دشو
 ستشد روی حالیکه در تی تی. گوید می یبلند آخ. مینز ردخو می رتصو
 .گوید می جلو یدآ می ندز می
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 ...نجا قاآ هبد گمر همر اخد - 

 

 . دشو می بلند و دگیر می مینز به ستد داھفر 

 

 .تی تی رکنا وبر- 

 
 . 

 
 . 

 
 268 

 

 ددھ می اش بینی از را نفسش تند تند. ردبا می یشاصد از خستگی 
 . ونبیر

 

 . تر ستهآھ و ندا هشد تر هکوتا ایشھ مگا. ددھ می مهادا شراھ به 

 

 اھ ختدر یتو هپیچید جیرجیر ایصد. نیست قله از یخبر زنوھ 
 ممعلو یچیز یچھ. یمرو می راه مه یتو. یدآ می سگی واق واق مھ یھگا.

 .گوید می تی تی به رو داھفر. نیست

 

 . شسر رو بکش رو پتو- 
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 فتدا می راه داھفر. ام پیشانی تا کشد می را پتو. جلو یدآ می تی تی 
 فتیما می مینز و رود می لیداگو یتو پایش.که نرفته بیشتر مقد چند زنوھ.
 . فتدا می گریه به تی تی.

 

 .افید هسر تی نجا قاا- 

 

 و باال اش سینه حرکت با. دهفتاا خیس مینز روی دراز به دراز داھفر 
 تی. دنگیر دردم تا من یاھنوزا یرز شتهاگذ را ایشھ ستد. مشو می پایین

 می پس را ستشد داھفر که کند شبلند و دبگیر را یشزوبا یرز یدآ می تی
 .دغر می و کشد

 

 .کنی کمکم امخو نمی. نیا من فرط. تی تی بگم ربا چند- 

 

 .گویم می آرام. دشو بلند ایشھپا و ستد روی تا کشد می لوط کمی 

 

 .یمدبرگر بیا- 

 

 .شکمر یباال فرستد می امر 

 

 .باال یمر می. نکن فکرشم- 
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 همعجز امکد به لتد.لیلی من ایبر شیرین ایبر نه.ستا هکو و داھفر جنگ
 یرز اردگذ می را اش گلی یاھ ستد.بیا هکوتا و بیاد؟اھفر ستا شخو

 آخ. فتیما می رهبادو و ردخو می لیز که جلوتر اردگذ می را پایش. ایمھپا
 امر. دهنکر ول را من یاھپا لیو ستا مینز روی تشرصو. گوید می یبلند

 یاھ و نشدگر پس ارمگذ می را مسر. فتدا می قلبم به تشیآ. گرفته محکم
 اخد- . گوید می داد با تی تی که دگیر می لبا را شسر. کنم می گریه یاھ

 .بوکوشه همر

 

 مشت یک و اھ گل یتو کند می ستد داھفر که جلو یدآ می زبا 
 .کند می تپر سمتش

 

 .کنه کمکی ارهند حق راه ینا تو کسی. لیلی و من فقط. جلو نیا- 

 

 و ایشھ ران روی ندز می یھ و اردگذ می عقب قدمی تی تی 
 که را ستشد. اش پیشانی روی کشد می ستد داھفر. گوید می اییھچیز

 .گویم می گریه با. دگیر می تشآ مجگر. دهکر شقرمز نخو دارد برمی

 

 .یمدبرگر داھفر- 

 

 . دشو می بلند و مینز به دگیر می ستد 

 

 .همید حالی چه ردنخو مینز از بعد نشد بلند نیدو نمی تو- 
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 فکر نشد بلند از بعد ردنخو مینز به من. دارد قفر نفکرما رچقد 
 نسرشا که اییھ ختدر سطو راه، نمیا یھگا.  من برعکس او و کنم می
 شسر. دشو می خم پا و ستد رچھا روی خیس مینز روی ،ستا مه یتو

 می را ایشھ گفتن“ اخد آخ“ لب یرز. ندز می نفس نفس. پایین فتدا می
 می مینز را ستشد یک. نشد بلند موقع را ایشھ گفتن“ هللا بسم“ و مشنو

 .دشو می بلند و دگیر می من پشت به را شیگرد ستد و ندز

 

 .تونیم می ما. لیلی تونیم می ما- 

 

 هبالخر. قله به سیمر می تا کشد می لوط ساعت چند نمدا نمی 
 ثابت عاشقی در را دشخو و ددھ می شکستش و کشد می باال هکو از داھفر

 خیلی ادهمامزا یک که ختدر بی قله به دوزم می را خیسم هنگا. کند می
 بخو خیلی یسفید یتو اش یوطمخر سقف. ندا ساخته یشرو کوچک

 می لھ را چوبی در نناز نفس نفس و هشد تا یکمر با داھفر. نیست ممعلو
 بیشتر یمتر دوازده قتاا یک. زدسو می اش گوشه گوشه سفانو چند. تو ددھ

 دهماآ مینز سطح از سانت چھل سی که گرفته ارقر قبر یک سطشو که نیست
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 داھفر. تو یدآ می مھ تی تی. نجاستآ کسی نه ستا ضریح از یخبر نه. باال
 تی به رو. ستا من یاھنوزا یرز ایشھ ستد حالیکه در مینز ندز می نوزا

 .گوید می تی

 

 .قبر رکنا کن پھن رو پتو- 

 

 داھفر. قبر جفت ازدندا می و آورد می در سبد یتو از را پتو تی تی 
 پتو روی بانداخو می امر آرام و کند می زبا بسته نکمرما دور که دریچا هگر

 می جا حالش که کمی. رود می مھ در اش قیافه. شکمر به دگیر می ستد.
 من. نداخو می لب یرز ای فاتحه و قبر سنگ روی اردگذ می را نگشتانشا یدآ

 با امر دبو بدبختی رھ با ینجاا تا بخو. دارم برنمی ازش چشم کش دراز مھ
 ؟چی شبعد ی،کشاند دخو

 

 .گوید می ده،یستاا نسرما یباال فحر بی که تی تی به 

 

 .ونبیر وبر و ینجاا اربذ رو سبد- 

 

 روی که من به دوزد می را ترحمش از پر هنگا. دشو می پا به پا تی تی 
 ریکنا اردگذ می و ستشد از دگیر می را سبد دشخو داھفر. ام هبیداخو کف

 را در و تو یدآ می قتیو. ونبیر دشبر می و دگیر می را تی تی زویبا بعد.
 هشد گلی حسابی تشرصو وسر. مسر یباال نشیند می. دبند می شسر پشت
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 از را انلیو.  کند می تر را لبش. دهکر قرمز را چشمش رکنا و پیشانی نخو و
 سنگ رو اردگذ می و آورد می در سبد یتو از ننا تکه چند و کند می پر آب
 یتو قتاا کنج. دارد برمی سبد یتو از شمع چند و دشو می بلند. رمکنا قبر

 سوخته نیم و سوخته یاھ شمع از هشد پر که ندا هکند شگو سه یک اریود
 چکید نشااز که هقطر چند. کند می شنرو را اھ شمع و کشد می کبریتی.

 روی دهفتاا زرد رنو. مسر یباال یستدا می یدآ می. کند می نمحکمشا سرپا
 . سدر می نظر به کترسنا. تشرصو

 

 . دتخو با باقیش. دمکر متمو مورکا من- 

 

 .دارد می مبر ستر. کنم می خما 

 

 ؟چیه رتمنظو- 

 
 . 

 
 . 
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 کجا- . گویم می نیانگر با. دشو می رهپا لمد بند. در فرط رود می
 ؟کنم رچکا ینجاا من. ی؟میر

 

 . من فرط چرخاند می را تشرصو. کند می زبا را در 
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 . کن همعجز- 

 

 .گوید می دبند می را در حالیکه در و ونبیر رود می 

 

 .منتظرتم ونبیر ینا من- 

 

 ونبیر حدقه از یاھ چشم با من و دشو می بسته یجیر ایصد با در 
 .کشم می جیغ زده

 

 .داھفر- 

 

 حمر بی رنقدا نداتو می رچطو. خالی ادهمامزا یتو پیچد می یماصد 
 می دور را مھنگا.ونبیر ومبر رچطو انستخوا رهپا چند.و علیل من خر؟آباشد

 شوند می آب هقطر هقطر و ندزسو می اھ شمع. خالی قتاا یتو نمداگر
 گوید می. دباآ ناکجا در یھکو یباال آورده امر مھ حاال و زد تشآ را میلچرو.
 .کن همعجز:

 

 دنبو ارقر مگر صالا.نیستم اخد که من. من نه کند می اخد را همعجز 
 گلیھکا که یوطمخر سقف به نمز می زل تسکو در ؟کند همعجز ادهمامزا
 بخو. یدآ نمی ییاصد یچھ. نم یبو.  یدآ می ردهخو رانبا کخا یبو. ستا
 .قبر به نمز می زل.ممنتظر من. کن همعجز ادهمامزا.
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 ؟ستیھ چی منتظر. شبا زود- 

 

 نمی.دشو نمی یخبر و ندرگذ می اھ قیقهد و اھ ثانیه روط مینھ 
 دو یکی.بیفتد تفاقیا چه ستا ارقر صال؟افتدا می قتفاا همعجز رچطو نمدا

 ام تشنه. مشو می میدانا. ردگذ می رنتظاا و تسکو یتو رجو مینھ ساعتی
 .نمز می داد رهبادو.ام دهفتاا تنھا و کس بی ینجاا و مراھ خسته. دارم ضعف.

 

 .ونبیر ببر منو بیا.داھفر- 

 

 مھنگا. هشد بچو مثل بانمز و خشک انمدھ. یدآ نمی بیاجو یچھ 
 را نگشتانما کنو. کنم می بلند مینز روی از را ستمد.  آب انلیو به فتدا می
 ترور آن کمی مدھ می شسر بدبختی ارزھ با. قبر لبه به مدھ می گیر

 ام سینه روی فتدا می و زدلر می انلیو. انلیو رکنا مبر می را نمزالر ننگشتاا.

 می؟کجایی یااخد. نمز می قھ. فتما می گریه به من و دشو می خیس لباسم.
 ی مهھ نمدا میز؟نوھ ستیات؟ھ ادهمامزا یتو دهفتاا که را تنھا لیلی بینی

 رهبادو.ینجاا آوردی و داھفر لکو روی شتیاگذ امر.ستا دتخو رکا ینھاا
 ندزلر می ایمھ شانه گریه ؟ازمنی حرکت منتظر و ای هچید را ایتھ همھر

 .دفتاا نمی تتفاقاا ینا از امکد یچھ مدآ می نماما گرا.نیست شخو حالم.

 

 بزنم و مشو بلند ایمھپا روی نماتو نمی.داھفر نمدا نمی همعجز من 
 یدآ برنمی من از ارھکا ینا.کنم بخو را سخت ریبیما ینا نماتو نمی.ونبیر
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 خیسم سلبا. ادهمامزا قتاا یتو یختهر تسکو. یدآ نمی ییاصد یچھ.
 .نمز می دفریا. ندزلر می لبانم. تنم به هچسبید

 
 . 

 
 . 

 
 271 

 

 .کن کمکم.ااااااخد- 

 

 شمع به فتدا می چشمم. پایین دگیر می راه چشمانم گوشه از شکا 
 دو به فتدا می هنگا. دمیشو خالی لمد ته یکدفعه. هسیدر ته به نشا یکی. اھ

 به نھاآ تا که جوشد می لمد یتو حسی.  ندا هشد آب نصفه تا که یگرد شمع
 به برسانم را دمخو هشد رجو رھ باید. ونبیر ومبر قتاا ینا از ندا هنرسید خرآ

 ییاخد.  ایمھ یهر به هبد نفس. ایمھ ستد یتو بریز نجا تو یااخد پس. در
 گوشم دم و بیا. لمد به. ایمھ ستد به. ایمھپا به بکش ستد. هبد متھ و کن
 . بگو

 

 .ستمھ من. لیلی حترا خیالت- 

 

 .اخد آخ. تو ستد به مدھ می را ایمھ رهلشود مھ من قتو آن 
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 نگه پھلو به را دمخو ارمند نا. دشو نمی. پھلو به چرخم می نم نم 
 می نمتحاا رهبادو و کنم می حبس سینه یتو را نفسم.  مشو می زاقباط. دارم
 ام شانه یتو پیچد می تیز دردی و یندآ می کش ضعیفم یاھ یچهھما. کنم

 . کشم می انندد به را لبم.

 

 .شافی یا. شافی یا: گویم می رختیاا بی. فتدا می لمد به یچیز رهیکبا 

 

 ستاحو یااخد. فتدا می مسر. ارمند را زورش. باال مگیر می را مسر 
 . جلو هبد لمھ. ایمھ شانه روی اربگذ را ستت؟دمگرنه ستھ

 

 می لھ را دمخو و مینز مدھ می رفشا را پایم و کنم می بلند را مسر 
 ستمھ سرجایم زنوھ. فتدا نمی تفاقیا یچھ. درد از زملر می. جلو مدھ

 می سیر ندگیز از. مشو می سیر دمخو از. پتو روی ارمگذ می را ام پیشانی.
 ...مشو می سیر ریبیما ینا از. مشو

 

 .گویم می لب یرز 

 

 . بشم هسیا رو ارنذ- 

 

 جلو کشم می را دمخو سانت چند و ام شانه روی ازمندا می را زورم 
 یتو دشو می یزرسر میدا.ردمخو نتکا.ردمخو نتکا. دگیر می ام گریه.

 . ونبیر مدھ می را نفسم تند تند...جانم
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 . شافی یا. شافی یا: گویم می زبا 

 

 زبا و مینز مدھ می رفشا را میگرد نجآر. جلو کشم می را ستمد یک 
 روی و گرفته چاقویی کسی رنگاا. یندآ می کش عضالتم. جلوتر روم می

 نتکا سانت چند مینھ لیو. بکشم جیغ داھخو می لمد. کشد می ایمھپا
 با بجنگ. ستا مینھ. ستا مینھ. لمد یکیرتا یتو رینو هشد ردنخو
 . هبد شکست را دتخو. بجنگ ضعیفت دخو با. لیلی دتخو

 

 نیم و متر یک ینا. جلو روم می یگرد کم یک. مگیر می زگا را لبم 
 ایبر نیست بیشتر مقد سه. اردند تمامی. نسماآ تا مینز از دشو می فاصله
 فتما می نفس از. نشسته قعر به و کند می درد تنم متما. رود می راه که کسی

 نمز می را نجمآر. مشو نمی لخیا بی لیو. ام شانه یتو نشیند می یبد درد.
 .گویم می و مینز

 

 .هللا بسم- 

 
 . 

 
 . 

 
 272 
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 می رتصو با و رود می در میرز از ستمد که جلوتر ومبر ماھخو می 
 زاقباط. یدآ می بند نفسم که کشد می تیر نچنا ماغمد انستخوا. مینز رمخو
 .نمز می داد. بماخو می

 

 .ااااااااااخد- 

 

 مهادا و شد بلند و دفتاا مینز به رتصو با ارھبا که فتما می داھفر دیا 
 زدلر می تنم متما. کوبد می محکم قلبم. دشو می پایین و باال ام سینه. داد

 چرخانم می را مسر. نیستم داربر ستد ام، همدآ جلو مقد نیم که حاال لیو.
 پشتش قتو آن مھبد لشھ و برسد بھش ستمد ستا کافی فقط. در سمت

 جلو روم می یگرد سانت چند و مشو می پھلو به زبا. دهیستاا ممنتظر داھفر
 . تمافقر نستو یتو. لمد یتو پیچد می درد.

 

 ندزلر می تمرصو تعضال. ندزلر می ایمھ لب و هماند زبا انمدھ 
 من و دهکر خیس را لباسم قعر یاھ نهدا. ندا زده ونبیر دیاز زور از چشمانم.

 کنو. کنم می دراز را ستمد.  در فرط کشم می را دمخو مکر یک مثل
 می را ام پیشانی.  دشو نمی زبا. مدھ می لشھ...در به سدر می نگشتانما

 امر نستاتو داھفر گرا. ونبیر مدھ می کم کم را نفسم. دسر مینز به چسبانم
 ضعیف لیلی اربگذ. نماتو می مھ من پس وردنیا کم و بکشد باال هکو از
 گوید می سترا داھفر. ونبر ودبر در ینا از جدید لیلی و بماند جا مینھ
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 رهبادو ات لیلیا؟خد بینی می. کنم کمک دمخو به نماتو می دمخو فقط.
 . مبگیر سر از را آوازم و ونبیر آن ومبر باید.برگشته

 

 از. نجاآ کنم می چفتش بخو. در درز ارمگذ می را نگشتانما کنو 
 ایصد. مھ زبا. مھ زبا. مدھ می لھ را در. نمز می لبخند لیو فتما می نفس
 را مانما درد. یزندر بیشترمی ایمھ شکا و دشو می مگر لمد. یدآ می جیر
 کشم می را دمخو.  در پایه به نمز می چنگ. نیستم بیا هکوتا یگرد لیو. هبرید
.  کشم می جیغ درد از. مینز روی شوند می هکشید شکمم تعضال. جلو
 دشو می زبا حوصله با در. مدھ می لشھ و در روی ارمگذ می را ستمد کف

 بینم می نمداگر برمی که سر. ادهمامزا یتو دیزر می یکدفعه دیسر ایوھ و
 داد دمجوو متما با و ونبیر کنم می در از را مسر.  ندا هشد شخامو اھ شمع

 .کشم می

 

 .اااااااخد. ااااااااااااااخد- 

 

 می و دشو می بلند و مینز ردخو می. دود می سمتم به کسی بینم می 
 یتو کشد می امر و جلو یدآ می. ستا نماما. شناسمش می. رفمط یدآ

 پیچم می را ایمھ ستد. دهفتاا نفس از کنم می گریه. کند می گریه. بغلش
 .گویم می و شکمر دور

 

 . تونستم من. نماما. نماما- 
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 .گوید می و بوسد می. بوسد می را مسر 

 

 . تونستی تو. تونستی آره- 

 

 ...یمداو شخو- 

 

 یلبخند با هشد خم یمرو که داھفر فرط به نمداگر برمی را مسر 
 . ضایتر سر از یلبخند با. رگبز

 

 . میزر می شکا و مدھ می نتکا پایین فرط به ربا چند را مسر 

 
 . 

 
 . 
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 تالشمو لیو.نه یا دمکر همعجز نمدو نمی من؟ستیاخو می ینوا تو- 
 .داھفر دمکر

 

 . دشو می تر ایشھ چشم 

 

 .لیلی ای همعجز دتخو تو- 
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 که نماما به کنم می هنگا رهبادو. فتما می گریه به حرفش ینا از 
 با. دارد لب به یلبخند لیو ستا خیس چشمانش.  ستا خیس تشرصو

 به رو. بوسد می رهبادو را تمرصو.  کند می کپا را ایمھ شکا نگشتھایشا
 .گوید می داھفر

 

 . اشبر بریز آب- 

 

 می. کند می شپر و ونبیر آورد می ادهمامزا یتو از را انلیو داھفر 
 کشم می عقب را مسر که انمدھ اردبگذ داھخو می نماما. مامانم ستد ددھ

 . آورم می باال را ایمھ ستد.

 

 .بکنم موراکا دمخو امخو می یگهد...دمخو هبد- 

 

 داھفر. ستانمد یتو اردگذ می را انلیو. ندز می قبر نماما یاھ چشم 
 تا من یاھ ستد روی اردگذ می را ایشھ ستد. ندز می نوزا. جلو یدآ می
 و لبم روی ارمگذ می را انلیو. نیمز می لبخند دو رھ. دبگیر را نشا زشلر

 .ندگیز یسو به دارم برمی را مقد لیناو. رمخو می را آب

 

 تی تی. پاشد می قرمز رنو و فتهر نسماآ کنج شیدرخو و هشد وبغر 
 می ضعو را ایمھ سلبا. دهمامزا یتو برند می امر. شوند می بلند نماما و

 روی ازدندا می امر رهبادو و دگیر می را ستھایمد داھفر. ونبیر برند می و کنند
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 یمرو می هکو از. رود می جلو جلو تی تی. یمرو کشند می مھ را پتو. ششدو
 گوشش بیخ. بوسد می و دبر می لبش یکدنز را ستمد داھفر راه یتو. پایین

 .گویم می

 

 .بینه می نماما. نکن- 

 

 .گوید می آرام و تمرصو فرط ندداگر برمی را شسر 

 

 . ندید. ستھ سماحو- 

 

 .گوید می ای سرفه با. کند می بلند و تند را ایشھ مقد نماما 

 

 .رم می جلو جلو من- 

 

 .گویم می. دشو می خسر شگو بنا تا داھفر که بینم می 

 

 ...نهویود گفتم ییدد- 

 

 می داھفر ،فتدا می جلو که نماما. خندیم می یرکیز یرز دو رھ بعد 
 یشاصد. جنگل یتو. شب دل یتو. خنک و نیرابا ایوھ یتو آواز یرز ندز

 .اھ ختدر یتو پیچد می

 
 . 
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 .من خانه تخلو به من فسانها به بیا 

 

 .من نهایود دل با ای دهکر چه ببین بیا 

 
 . 

 
 . 
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 . 

 

 می و سبکیم رنگاا. بخو خیلی. ستا بخو نمادو رھ دل لحا 
 هشد ارھ قفس از که کبوتر دو یما هشد رنگاا.  کنیم وازپر اخد دخو تا نیماتو

 همدآ ونبیر سربلند نمتحانماا از دو رھ. چشیم می را آزادی همز یمدار و یما
 می پخش دارد ریبیما که دارد میتیاھ چه. دارم درد که دارد میتیاھ چه.یما

 برگشته نلماد خانه به رهبادو لبخند و نیماا و میدا. دهفتاا قتفاا همعجز.دشو
 . برگشته ندگیز ایبر نجنگید حس رهبادو.

 

 نماما. رود می پایین هکو از و نداخو می شب دل یتو بلند ایصد با 
 جلوتر تی تی. پایین رود می را شیب کمکش با و گرفته ستشد چوبی تکه

 باال ینا از را ستارو یاھ اغچر سوسو.  فتهر باالتر و هشد تر قیقر مه. ستا
 ...بینیم می
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 . 

 

 .هبد پر و لبا رهبادو اھ فرشته قصه به- 

 

 .هبد خبر نسموآ به ای، عاشقانه اوج تو 

 

 .نیز می که اھ کوچه به بگو خبر بی شھر به 

 

 .نیز می که اصد امر کنم می تسکو رو تو 

 
 . 

 

 به رو مگیر می را مسر ذوق، و خوشحالی با سدر می که ینجاا به 
 .کشم می دفریا و نسماآ

 

 .ااااااااداھفر- 

 

 مینھ. خندیم می بلند ایصد با دو رھ. باالتر فرستد می امر 
 همعجز اھ هخند مینھ ،نداخو می دشا که داھفر مگر ایصد مینھ ،اھلبخند

 روز دافر. دماھفر لکو روی زنوھ کند می فرقی چه. ستا ادهمامزا ی
 .نجنگید رهبادو ایبر. نشد بلند ایبر یگریستد
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 ددھ می بتا دشخو اهمرھ امر ،گرفته محکم را ایمھپا حالیکه در 
 .نداخو می و کند می بچگی. فرط آن و فرط ینا

 
 . 

 

 .تنھایی شب از مشد رد تو لخیا با- 

 

 .نجاییآ سمر می ینا از بعد من که کجا رھ 

 

 .یاییدر ینا جمو مو به مو منم ساحلت 

 

 .یباییز مهھ ینا بدا تا من به سدر می 

 
 . 

 

 می یکدفعه نماما. مخند می غش غش ،بلند ایصد با رشکا ینا از 
 می ستد. نبھما سدر می. جلو یدآ می نماما. یستدا می مھ داھفر. یستدا

 می و داھفر رتصو فرط دو اردگذ

 
 . 

 
 . 
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 یک داھفر. اردگذ می شسر روی نهدراما ای بوسه. پایین آوردش 
 ن،تاما سه رھ. نماما شانه دور اردگذ می و دارد برمی پایم یرز از را ستشد

 ینا. شویم می شریک مھ خوشی در و چسبانیم می مھ به را نایماھسر
 که مینھ. باشد مینھ شاید. نمدا نمی. نمدا نمیا؟خد نیست تو همعجز

 حس. هشد صلو مھ به رینجوا نلھاماد که مینھ. دهکر لقبو را داھفر نماما
. رود می دمیا از ماھ غصه متما و قلبم روی کشد می ستد اخد کنم می

 .ایمھ ناییاتو و دمخو به نیماا.ایترھکا و تو به نیماا یعنی همعجز

 

 نماما. نماما دوش روی ختهاندا ستد داھفر. یمرو می پایین مھ با 
 اش یاھمرھ ما و نداخو می داھفر. داھفر و من پشت شتهاگذ را ستشد مھ

 ...کنیم می

 

 نایماھ قیافه لیو خسته خیلی. یما خسته مهھ. خانه سیمر می 
 روی شتهاگذ را مسر و هبانداخو امر. ردخو نمی جم رمکنا از نماما. شکفته
 سرما پشت ستدر که گوید می. دشو کم دردم تا داده بھم مسکنی. پایش

 رکپا بغلی کوچه را ماشینش.  هیدد دشخو چشم به را چیز مهھ و همدآ می
 قتاا دشبر می و غشاسر رود می ،شتهاگذ قتاا یتو امر داھفر قتیو و دهکر
 . باال بقهط
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 راه یتو. انتھر سمت به فتیما می راه صبح اول و مانیم می را شب 
 سفیر مھ زنوھ ینکها به. کترد و فرید عمو به. نما وهگر به کنم می فکر

 .باید.مشو بلند بایدم؟میدا

 

 ماھخو می نماما از ،تخت روی نشاند می امر داھفر قتیو. سیمر ھرمیظ
 ایصد قبو دو از بعد. مگیر می را فرید عمو رهشما. ستمد دھبد را ام گوشی

 .لیلی- . گوشی یتو پیچد می متعجبش

 

 .گویم می ذوق با 

 

 م؟میدا سفیر زنوھ من فرید عمو- 

 

 .دخند می 

 

 . یمیدا سفیر زنوھ تو. آره. لیلی آره- 

 

 کنم می قطع که را ستما. کند می مھنگا و اریود به داده تکیه داھفر 
 .گویم می

 

 دارم دادن منجاا سهوا دییاز یارھکا. دم نمی ستد از رو قتو یگهد- 
 . شم بلند باید فقط.
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 از تادو یکی. بگونیا گل به فتدا می چشمم چرخانم می که را مسر 
 دخند می داھفر. کشم می جیغ خوشحالی از.  ندا هشد زبا ایشھ غنچه

 . اش نشانه از مھ ینا. ستا دهماآ زهتا وعشر یک ایبر چیز مهھ.

 

 نتکا فرط دو به را مسر. رفمط دگیر می را تلفنش. تو یدآ می نماما 
 .”.میریلا”ندز می لب.” کیه“ که مدھ می

 

 .گویم می و مگیر می را گوشی خوشحالی با 

 

 ؟میریلا- 

 
 . 

 
 . 
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 .گوید نمی یچیز لیو مشنو می را ایشھ نفس ایصد 

 

 .گویم می ای گرفته ایصد با و کنم می بغض ربا ینا 

 

 ر؟چطو تو لما. داده گل من یبگونیا میریلا- 

 

 .مشنو می را دارش گهر ایصد 
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 .نجا لیلی زنوھ نه- 

 

 .مخند می بغض با 

 

 . نبد نشودخو به تکونی یه بگو تتنبال به- 

 

 .کند می مزمهز 

 

 ...لیلی- 

 

 خفه ایصد با. فتما می گریه به و ارمگذ می انمدھ روی ستد من و 
 .گویم می ای

 

 ...بیا. میریلا پیشم بیا- 

 
 . . 

 
 . 

 
 . 

 

 .هموند خرآ تا پست چند نیدوبد تا ارممیذ رو سمعکو رششما بخو 

 
 . 
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 .فتمھ پست 

 
 . 

 

 بلند و.یما نشسته ییاپذیر یتو مهھ. نمیانشا چرخانم می را مھنگا 
 می یچیز ستیھ و ییمآ می مدیگرھ فحر یتو یھگا.  نیمز می فحر بلند

 تک یجلو اردگذ می و کند می پوست همیو نماما. فتیما می هخند به که گوید
 . کند می ییاپذیر و یدآ می و شپزخانهآ ورد می یھ لھها. ما تک

 

 نستهانتو زنوھ و گذشته نبرگشتنما از روز سه. جانم بی یاھپا از نماا 
 را دبو شتهاگذ تخت روی یمابر نماما که مانتویی یعصر.  بایستم سرپا ام

 را ارھکا از یسر یک نماتو می لیو ستندھ زنوھ ستانمد زشلر. مپوشید
 .زدم اصد قتاا یتو از. مسر ختماندا را یسررو. مدھ منجاا دمخو

 

 ...نماما- 

 

 

 

 

 

 .تو مدآ نماما بعد کمی

 
 . 
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 ای؟خو می یچیز- 

 

 .گفتم و زدم لبخند 

 

 . امخو می اموھستبندد جعبه- 

 

 ممیز یکشو یتو از را جعبه. نشست ایشھ لب روی گرمی لبخند 
 به دفتاا مھنگا و دمکر زبا که را درش. ستمد رکنا شتاگذ و ونبیر کشید

 ایبر. گذشته یاروزھ ایبر پرکشید لمد ،نگرنگار و چوبی یاھستبندد
 یدد ینھاا با امر داھفر که لیاو روز. نفتنمار یودستوا ایبر. نشجوییدا دوران

 وزهفیر یاھ همھر با یستبندد. نیشارو مکشید ستد. نریستھ تیپم گفت و
 به. ونبیر فتر نماما خانه نگز ایصد با. مچم دور بستم و شتمدابر ای
 یمدکر میخش قتاا اریود به رهبادو که ای ینهآ به. دمکر هنگا ینهآ یتو دمخو

 و مو بی یسر. ستا انیطسر ندز می زار اش قیافه که یخترد به دمکر هنگا.
 انستخوا. الغر نیدگر و رگبز یسر. همژ بی و دهفتاا دگو چشمانی و وبرا بی
 اقبر. نخشادر دارد چشمانی لیو. لیو. زرد پوستی. زده ونبیر ام شانه یاھ
 . ندگیز رشو از پر. میدا از پر و
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 ستانمد. مینز روی دادم سر را دمخو آرام و تخت لبه به گرفتم ستد 
 را ام تنه پایین و نیشارو ختماندا را زورم. دمکر مینز نستو و دمبر جلو را

 تو مدآ میریلا که قتاا سطو صندلی به مسیدر. رهبادو و رهبادو. جلو مکشاند

. 

 

 هکند پوست سیب و نشسته بابی ستد رکنا آرام،. بھش کنم می هنگا 
 نگیدامر تمیز یبو. ددھ می عاشقی تمیز یبو دمر ینا. ردخو می را اش

 شھر دور تادور. پیافیزیوتر دبر دشخو با امر وزمرا. ددھ می بابی یبو.
 بعد و مدآ.،برگشتیم لشما از که روز نماھ. یمردخو نعمت بستنی. ندداگر
 ارقر. یمزبسا هرطخا یمداد لقو...یمداد لقو. یمزد فحر مھ با اھ تمد از

 خرآ ایبر یمارنگذ را ندگیز. بعد ایبر یمارنگذ را نایماھ هخند شتیماگذ
 . شد متما نایمارھکا قتیو ،فتهھ

 
 . 

 

 . گفتم لبخند با زدم می نفس نفس صندلی رکنا حالیکه در 

 

 .یمداو شخو. مسال- 

 

 . صندلی به بعد و ختاندا من به یھنگا 

 

 ؟کنی می رچکا. مسال- 
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 می زور حالیکه در. باال مکشید را مکمر. صندلی لبه به گرفتم ستد 
 .گفتم مشو بلند زدم

 

 .کنم می......تمرین.... دارم- 

 

 مینز نقش و شد کج صندلی که بنشینم یشرو د،بو هنماند یچیز 
 و زدم می نفس تند تند. رفمط دکر تند پا میریلا.  رمکنا دفتاا صندلی. مشد

 .گفتم هخند با دبو هشد خم یمرو که میریلیا به هخیر

 

 . خوبم من- 

 
 . 

 
 . 
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 .میدد اش هخند گوشه غمی لیو زد لبخند 

 

 . نمدو می- 

 

 .گفتم زبا 

 

 .میریلا خوبم من- 
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 .داد نتکا پایین فرط به را شسر 

 

 . نمدو می- 

 

 میریلا و مخندید بلند ایصد با. شد بلند ام هخند ایصد دیخو بی 
 . ختماندا هخند مھ به را

 

 .زدم ام سینه روی نگشتا با 

 

 . بخو خیلی. خوبه مینجاا لحا- 

 

 عقب فتر مقد یک...کشید و گرفت. دمکر دراز رفشط را ستانمد 
 را ستھایمد. فتر تر عقب قدمی زبا. شدند خم ایمھنوزا. مشد سرپا زانلر.

 .گفت. دمبو سرجایم زنوھ من لیو. دبو گرفته محکم

 

 .لیلی بیا- 

 

 فتر عقب یگرد مقد نیم. ندداد نمی زهجاا جانم بی و سفت تعضال 
 .جلو دادم سر را ایمھپا کنو. شد زبا مھ از خرآ تا نستھایماد.

 

 .گفت و باال گرفت را شسر میریلا 
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 .یگهد کمی یه. خترد فرینآ- 

 

 تا ایمھنوزا که ارمبگذ جلو را میگرد یپا ستماخو. لمد یتو یختر قشو
 و ردمخو مینز به نوزا دو دبگیر را ایمھ یربغلز میریلا ینکها از قبل و شدند

 .آخ- . منالید درد از

 

 بلند را مسر و مکشید.عمیقی نفس. صندلی روی منشاند و دکر مبلند 
 .گفتم گرفت آرام که ایمھ سینه تند حرکت. دمکر

 

 .بریم- 

 

 .گوید می مهھ به رو و دشو می بلند جایش از بابی 

 

 راه سر. ممیا منم مانیدر شیمی سهوا دافر. حفر بریم یگهد ما بخو- 
 .غماسر بیا

 

 ،شیطنت با. بیاید داھخو می که نمدا می. کند می مھنگا داھفر 
 و من و ندرو می یکی یکی. کند می خما او و ازمندا می باال ییوبرا یشابر

 وان یتو نشاند می امر. کنم محما تا کند می کمکم. مانیم می تنھا نماما
 . را ستھایمد. ددھ می ژماسا را ایمھپا م،گر آب یتو.

 
 . 
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 مھ را اش هخند. نیست گرفته اش قیافه قبل مثل یگرد. را ایمزوھبا 
 اردگذ می را شساعد. بھش پاشم می و کنم می آب پر را مشتم. یدد دشو می

 .ندز می غر و تشرصو یجلو

 

 ی؟شد بچه. نکن- 

 

 می دل مھ او. مخند می. پاشم می و آب یرز مبر می را ستمد رهبادو 
 یتو دیزر می نماا هخند ایصد و مھ به پاشیم می آب. ام بچگی به مدھ

 یاھ لحظه مینھ به. اھ دنبو مینھ به ستا شخو نلماد. محما یفضا
 . دشا لیو هکوتا

 

 نایماھ ستد گفت. دکر جمع مھ دور را مهھ رهبادو ،یشبد ،بابی 
 میریلا ،میریلا ستد داھفر د،اھفر ستد من ،من ستد نماما. بگیریم را
 را دتحاا حلقه. گرفت را نماما ستد بابی و بابی ستد لھها ،لھها ستد

 بابی. ضافها نفر یک با ربا ینا. ما خانه سطو ربا ینا. مینز روی. بستیم رهبادو
 .گفت مطمئنش و مگر ییاصد با و دکر هنگا نتکما تک چشم یتو
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 ادهخانو یه ینکها. یمرمیا دیا به رو نمودتحاا یگهد ربا یه ،جا مینھ ما- 
 ینا خرآ به کسی بعد به وزمرا از. یمدار برنمی مھ پشت از رو نستمود و یما

 به. کنیم می فکر نمووزمرا به فقط بعد به لحظه ینا از. کنه نمی فکر حلقه
 جمعیم مھ دور که حاال مینھ به. یمزبسا نحو بھترین به رو نمووزمرا ینکها
 می جمع مھ با قتیو لیو. شکل یه. ان ازهندا یه نمشووکد رھ نگشتا پنج.

 .میمھ پشت هکو مثل بعد به حاال از. کنند بلند رو یچیز تونن می شن

 

 ام ادهخانو حمایت و لگرمید به. زدم لبخند لیو یختر ایمھ شکا 
 ...سخت یاروزھ یتو نشتنشادا به.

 

 شد یجد میریلا رتصو. دمکر دراز رفشط به را ایمھ ستد 
 سر را پایم. مشد سرپا من و تر عقب. عقب فتر...نگرفتشا محکم. مصمم.

 را مھنگا. گرفت را بغلم یک یرز میریلا. شد خم رهبادو نویمزا. جلو دادم
 تا دنبو فرصتی لیو. بدنم یجا مهھ. دبو درد. پایم ننگشتاا به دمبو ختهدو
 ستاخو می لمد که دمبو میدا از پر رنقدآ. مدھ سر ناله و مھبد نلشاد به دل
 . دبو سھل که فتنر راه کنم وازپر

 

 عقب او. رمبخو مینز شتانگذ و.گرفت را بغلم دو رھ یرز میریلا 
 مسر فتمر جلو که مقد سه دو. دبو پایین نمادو رھ هنگا. جلوتر من و فتر می

 . زدم داد خوشحالی با و گرفتم باال را
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 . بیین. ببین میریلا. جونم اخد. جونم اخد. ممیر راه دارم من- 

 

 تا. ما به زد زل شپر یاھ چشم با و تو مدآ نماما. زد لبخند میریلا 
 من را یکی ینا. ستا نعمتی چه فتنر راه نیدا نمی نیفتی تخت یتو قتیو

 تعضال ایصد. ونبیر فتمر قتاا از میریلا کمک با. فھمم می بخو خیلی
 زشلر به ایمھنوزا.  کشید می ته نماتو کم کم. مگزید لب. دبو همددرآ ایمھپا

 نفسم.  دبو نشسته قعر به ام پیشانی و مدآ نمی باال نفس. نددبو دهفتاا غریبی
 . ونبیر دادم می انمدھ از را

 

 .فوھ. فوھ- 

 

 می مرتب و ایمھپا به هنگا یه ختاندا می من به هنگا یک میریلا 
 .گفت

 

 . یگهد مقد پنج. لیلی- 

 
 . 

 
 . 
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 .جلو فتمر می و میدزلر می 
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 .یگهد مقد رچھا لیلی- 

 

 یپا به پا نماما. ایمھپا. ایمھ ستد. ایمھ شانه. بدزلر می بدنم متما 
 نمی قویش یاھ ستد با. دبو گرفته را بغلم یرز تر محکم میریلا. مدآ می من
 نددابگر خانه یتو امر و بیاید که هشد او نوبت وزمرا. رمبخو مینز شتاگذ

 .دبو میریلا و من روز وزمرا.

 

 یگرد. مشو سرپا تا بستند را متھ کمر مهھ بابی یاھ فحر از بعد 
 یا فتهھ یک از بعد شتال مهھ ینا از بعد شاید که کند نمی فکر ینا به کسی
 ...کند نمی فکر تھش به یگرد کسی.  مشو گیر مینز رهبادو هما یک شاید

 

 که دمفتاا رهبادو. شد سست ایمھپا و کشید ته ام ژینرا خرآ مقد 
 را ستھایمد. تخت روی مبانداخو. دکر مبلند و گرفت را ایمھنوزا یرز میریلا

 پایم قسا روی نشست میریلا یاھ ستد. بستم چشم. ام سینه روی شتماگذ
 بغض. خلدا دکر جمع را پایم ننگشتاا درد از. پایین تا باال از. پایین تا کشید.

 شتمرکز ،پیشانی به خمیا با. دمکر شھنگا چشمی یرز. گلویم یتو نشست
 .دکر می که ریکا روی دبو شتهاگذ را

 

 بغلم یرز اردگذ می را ستشد یک. ونبیر آورد می محما از امر نماما 
 .گوید می. تاقما سمت یمرو می نلنگا لنگ.  مکمر دور را پایش یک و
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 ؟لنگی می اچر- 

 

 .باشد نماما روی کمتر نموز تا مگیر می اریود به ستد 

 

 ردمخو مینز ربا چند فتیمر می راه و یمدبو ونبیر میریلا با که وزمرا- 
 . کنه می درد کم یه.

 

 رود می دشخو. رمکا میز روی منشاند می. ونبیر ددھ می را نفسش 
 نسیمی. کشد می رخ به را اش یھسیا شب و ستا زبا هپنجر. دبگیر شیدو

 مشآرا. کند می شخو را حالم که رنقدآ.  لمد یتو. خانه یتو. وزد می خنک
 می کشویم یتو از یسفید برگه. ام گرفته یجدید یاھ تصمیم. دارم عجیبی

 .نوشتن به کنم می وعشر و دارم برمی ریکادخو. ونبیر کشم

 
 . 

 
 . 

 

 .م،عزیز داھفر 

 

 نفس یگرد و ام دهفتاا تخت یتو من که نیاخو می را نامه ینا روزی 
 را یجرز چه نمدا می. کشی می دردی چه نمدا می.  کشم می را خرآ یاھ

 نمی زبا لبھایم یگرد. کنم تھنگا تا نیست زبا چشمانم یگرد.کنی می تحمل
 با.دادی ننشا دمخو به امر رچطو بگویم تا. دارم ستتدو رچقد بگویم تا شوند
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 داھفر آخ. دیکر سرپا امر شدنت بلند و ردنخو مینز و هکو از نکشید باال
 نداوخد که دبو گیربز نعمت چه تو شتندا ستدو که.دارم ستتدو رچقد که

 .داد دیهھ من به معمر خرآ یاروزھ

 

 ...جانم داھفر 

 
 . 

 
 . 

 
 281 

 

 می تو از.نگویی نه و یھبد شگو ام ستهاخو خرینآ به ماھخو می 
 و وبر.نیا یدنمد به یگرد.داھفر کن ترکم.ستا ستدر. کنی ترکم ماھخو

 خرینآ داھخو نمی لمد. توست از من ستهاخو خرینآ ینا. اربگذ تنھایم
 اربگذ. باشد ضعیف لیلی ینا ،ماند می باقی نتذھ یتو من از که یتصویر

 نماھ به وبر. بماند رگادیا به میدا از پر و یقو ،محکم لیلی یتابر من از
 کنم می شاھخو. وبر لیو. نبز زسا نیاتو می تا و یودستوا به وبر. ادهمامزا

 یدنمد به یگرد مدھ می قسمت نشتنمادا ستدو به را تو. اربگذ تنھایم. داھفر
 .متر ضیرا رینجوا من. نیا

 

 نبند ندگیز یسو به را لتد یادرھ. هند جرز را دتخو من از بعد 
 یسو به بکشم پر ینجاا از قتیو کن وربا. بخند رهبادو. شو عاشق رهبادو.
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 که فتر ماھخو گرمی شغوآ یتو. دبو داھخو بخو جایم نجاآ ن،سماآ
 می بھش.  دکر یماھخو دتیا حسین با نجاآ. گفته من به اش رهبادر بابی

 ارھنقدآ گمر بینی می. فتر ماھخو بابا پیش. ستیھ لتنگشد رچقد گویم
 یمابر تو و شد ماھخو کشتی ارسو من. نیست یبد چیز گویند می که مھ
 مسیدر و فتر و فتر کشتی قتیو. ریخو می غصه و یدھ می نتکا ستد
 می نتکا ستد یمابر خوشحالی با یگرد یاھ خیلی و حسین و بابا ف،نطرآ

 زسا. بخند. رتکا به.  سبر ات ندگیز به. شبا آرام. نکن تابی بی پس. نددھ
 کن ارھ را لیلی. اھ هرطخا به ربسپا امر. ندگیز. داھفر کن ندگیز. وبد. نبز
 .ارھ. ارھ.

 

 سر مامانم به یھگا.،فتنمر از بعد. ماھخو می ازت یچیز خرآ در 
 شد داھخو لخوشحا تو نیدد با. نکن موششافر.  سبپر ازش حالی. نبز
 لشد ته. شناسمش می بخو من لیو گوید نمی یچیز. دارد ستدو را تو.

 بکشید ریسیگا مھ با. وبر میریلا اریدد به مھ یھگا. یدآ می خوشش تو از
 . دشو تر کم نتادرد شاید. بگویید نتتاارطخا از و

 

 میشهھ از بیشتر مھ حاال و ام شتهدا ستتدو میشهھ. معزیز داھفر 
 جانم از عزیزتر نکن شموافر را دتخو من از بعد.  بگویم نمانتو گرا حتی

 آدم اردھمیلیا فتنر از بعد که رمانطوھ. دشو نمی متما چیز یچھ من از بعد.
 و من به و ییآ می ما پیش تو مھ روزی. ددھ می مهادا رشکا به زنوھ نیاد

 . یپیوند می حسین
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 .رمسپا می اخد یاھ ستد به را تو 

 

 . لیلی 

 

 ایبر: ”نویسم می پشتش. پاکت یتو ارمگذ می و کنم می تا را کاغذ 
 .”داھفر

 

 با نماما. چسبانمش می بعد و کنم می خیس نباز با را پاکت ی لبه 
 را ارمشلو. ستا مگر آب کیف ستشد یتو. تو یدآ می هشد پیچ حوله یسر
 می لبخند یشرو به. ایشھ دیکبو روی اردگذ می را کیسه و باال ددھ می

 . نمز

 
*.  . 

 

 منتظر بگویم ستا بھتر. ام نشسته منتظر و دهکر تنم بنفشی سلبا 
 یتو نماما. گرفت زهجاا نمدآ ایبر و زد نگز صبحی سر. یما نشسته

 و ستا مرتب چیز مهھ دشو مطمئن داھخو می. ردخو می وول شپزخانهآ
 سایلو به که ستا مدھ ربا ینا پیش ساعت یک از. نیست یکسر و کم

 و نشسته مبل روی.،عصا به ستد ،بابی. کشد می کسر ییاپذیر

 
 . 
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 را نامه فتدا می دمیا. نمز می لبخند شھنگا به. نماما به ستا هخیر 
 ونبیر یدآ می بیند می امر تا نماما. مشو می بلند. ام شتهاگذ جا کشو یتو
 روم می دار، نجا انچند نه بدنی با ار،یود به ستد...دگیر می را بغلم یرز.

 . قتاا یتو

 

 چشمانش. کند می هنگا من به نماما. یدآ می در اصد به خانه نگز 
 به ستید. دارم هلھرد کمیا؟چر دروغ. فتدا می تپش به قلبم. نندز می دو دو

 صندلی روی نشینم می. رود می. ندزلر می ،بینم می که کشد می لباسش
 ستدر رمکا نمدا می. بھش دوزم می چشم و مگیر می ستانمد نمیا را نامه.
 . ستا

 

 با. غماسر همدآ اغستفرا و عتھو ،پیش روز دو مانیدر شیمی.با زبا 
 زهتا یلیمو یبو. رمبخو لیمو آب با را اغذ که یما هسیدر نتیجه ینا به نماما

 فاو بھم شیرینی. رمخو می سبک و منر یااھغذ. کند می بھتر را شتھایما
 نگز من به ،بخرند شیرینی نداھخو می قتیو ام دهسپر مهھ به لیو. کند نمی

 اغذ قتیو یما هفھمید. رکا ینا دارد عجیبی لذتی. نداھبخو نظر من از و بزنند
 کس رھ ستا روز چند. رمخو می بیشتر لقمه چند م،خند می و رمخو می

 کند می تعریف و میز سر اردگذ می سدر می شنظر به داری هخند چیز
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 لبخند و شکا. شیرین و تلخ. کنیم می تجربه را یجدید یاھ حس مگیھ.

. 

 

 می غوغا لمد یتو. خانه یتو پیچد می لپرسیاحوا و مسال ایصد 
 مشو وبررو نھاآ با باید روزی نستمدا می. شتمدا را تمالقا ینا رنتظاا. دشو

 .مخند می. اردند رو به نگر. تو یدآ می نماما.

 

 ...بیفته خاصی قتفاا نیست ارقرن؟ماما- 

 

 . دگیر می را ستمد. جلو یدآ می 

 

 . هند بیاجو دنکر یتند گها. رنیا دتخو روی به تو گفتن چی رھ- 

 

 .گویم می. ونبیر روم می اریود به ستد. فتما می اھ قبل دیا 

 

 .رقاوبا و متین- 

 

 کمی و ستا نیمه و نصف شلبخند. ازدندا می بھم یھنگا نیم نماما 
 ارشلو و کت دیپیرمر به فتدا می چشمم ون،بیر ییمآ می که ورراھ از. غمگین
 که سفید یکدست یاھمو. ارستوا قامتی و دهکر حصالا تیرصو با هپوشید

 مبل روی از من امحترا به دو رھ. شناسم می قبل از را نبیژ. زده اش شانه باال
 نماما ستد روی ستد. قیقد و تیز. ستا تیز رگقابزآ هنگا. شوند می بلند
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 نظر به محکم و ارستوا. نبیند را ایمھپا زلر کنم می را تالشم متما و رامگذ می
 .گویم می یبلند ایصد با. برسم

 

 .مدیداو شخو. مسال- 

 

 بیایند ونبیر من نیدد کشو از رگبز قاآ و نبیژ تا کشد می لوط کمی 
 لبش گوشه کمرنگی لبخند. مدھ می نتکا نبیژ ایبر شناییآ نشانه به را مسر.

 ددھ می را سالمم ابجو رگبز قاآ. ددھ می نتکا یسر مھ او و نشیند می
 .مبل به کنم می رهشاا ستد با.

 

 . بفرمایید- 

 
 . 

 
 . 

 
 283 

 

 غماد و شتیھ یاوھبرا آن با. نددار برنمی من از هنگا و نشیند می 
 ستا همدآبر و همدآ جلو کمی شکمش. سدر می نظر به شوھبا ،تیز عقابی

 روی نشاھنگا. کنیم می تسکو. بابی و دشخو بین نشاند می امر نماما.
 ،بنفش الکی با. پایم روی ارمگذ می را نامه پاکت. کند می سنگینی من

 شپزخانهآ رود می و دشو می پا نماما. ام هپوشاند را ایمھ ناخن یرز یخونریز
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 از. نویشزا روی اردگذ می را ستھایشد و ازدندا می پا رو پایی رگقابزآ.
 و ساکتیم مهھ. نددار بیایی و کیا نشادخو ایبر ستا ممعلو نشا ضعووسر

 دور و ددگر برمی یچا نستکاا با نماما. کند نمی زبا را فحر سر کس یچھ
 . ندداگر برمی

 

 .گوید می بابی به رو و کند می فصا گلویی رگقابزآ 

 

 اریدد ینا از ضغر که مشد رضعا نخدمتتو ،تلفن پشت ،قبال- 
 .یماربذ پیش پا شتنشدا ایبر ستهاخو داھفر که ختریهد و شما با شناییآ

 

 نماھ با بابی. نمز می یلبخند. کند می هنگا من به چشمی گوشه بعد 
 .گوید می اش میشگیھ ییوخوشر

 

 بشن شناآ بیشتر مھ با اھ ادهخانو که بھتر ینا از چی. مدیداو شخو- 
 .ماست یخرسند باعث.

 

 ستا بلد بخو که بابی یاھ فحر به نمز می لبخند لمد یتو 
 مثل نبیژ هنگا. کند رجو و جفت مقابلش فرط زدن فحر زرط با را دشخو
 می بھش چشمم بیند می قتیو. نمھربا خیلی. ستا نمھربا داھفر هنگا

 . کند می ترزبا را شلبخند ،فتدا

 

 .ددھ می مهادا رینجوا رگبز قاآ 
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 کنم ریستگااخو اشبر رو نخترتود ستهاخو ازم قتهو چند داھفر- 
 نیشوا دادم ترجیح هبند ن،خدمتتو به عرضم لیو.  لشما به فتنشر از قبل.

 . شم شناآ شما با لبتها صد و. ببینم یکدنز از رو

 

 .ددھ می نتکا تایید نشانه به را شسر بابی 

 

 .یددکر ستیدر رکا. بله- 

 

 می شھنگا. دهکر یخ ستشد. دگیر می ستشد نمیا را ستمد نماما 
 که بگوید یچیز بابی به رو زبا داھخو می رگبز قاآ.  دگز می را لبش. کنم
 .گویم می

 

 .ببخشید- 

 

 شسر. فتهر باال جوگندمی یاوھبرا با. رفمط ندداگر برمی را شسر 
 .”؟بله.”یعنی دگیر می کج ریجو را

 

 .گویم می و کنم می فصا را گلویم مھ من 

 

 ابجو دمخو از و بگید دمخو به یددار حرفی گرا دارم ستدو- 
 .بشنوید
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 زبا و دبند می پلک بابی. ازدندا می بابی به یھنگا فتهر باال یاوھبرا نماھ با
 می رفشا را ستشد من ربا ینا. کند می مھنگا ابضطرا با نماما.  کند می
 لبش. دشو می جابجا جایش یتو کمی رگقابزآ. کنم تخت را خیالش تا مدھ

 نیست حرقی ایخو می رینطوا تو گرا. باشه- . کند می خیس را
 ؟باشیم رک مھ با تونیم می.

 

 .کنم می کج کمی را مسر مھ من 

 

 ...لبتها- 

 

 . ارمند را رشنتظاا یچھ که پرسد می لیاسو معطلی بی 

 

 ه؟موند ندگیتز از رچقد کنی می فکر- 

 

 برمی نبیژ. رگقابزآ به کند می هنگا تند. دشو می رق و شق نماما 
 .گوید می بھت با و ددگر

 

 رگ؟بز قاآ- 
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 نیانگر با نبیژ. باال دگیر می نبیژ فرط به را ستشد کف رگقابزآ 
 ...کند می هنگا امر

 

 ینکها- . گویم می یلبخند با.و کنم می رجو و جمع را دمخو کمی
 به گرفتم دیا یدابخو ستشورا بخو. نیست مھم امبر یگهد روز چند و رچقد
 . نکنم فکر ندگیمز هباقیموند یاروزھ

 

 پا و ستد بی خترد یک مثل و گرفته کم ستد امر گوید می شھنگا 
 .پرسد می دسر و محکم ییاصد با. ام همدآ شنظر به

 

 ؟کنی می فکر چی به پس- 

 

 . مدھ می ابجو معطلی بی که منم رینباا 

 

 .دافر ایبر بمونه دافر غصه. حاال به. ستھ که مینیھ به. شپھنا به- 

 

 شگو ما یاھ ابجو و السو به فقط باقی و پرسد می السو مھ پشت 
 بابی لیو ددھ می دشخو به تکانی اضعترا ایبر یھگا نماما. نددھ می
 . ستا آرام

 

 .باشن گمر منتظر لحظه رھ باید تو لمثاا- 
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 لاھ من. نیستم نشستن منتظر آدم من لیو. ارمند رکا بقیه به من- 
 .ام رزهمبا

 

 بچه تسرجا بشین: گوید می که اییھ نماھ از. ندز می کجی لبخند 
 .”.نجا

 

 رزه؟مبا- 

 

 می مھ در یاھ خما با. کند نمی منتقل خوبی حس یچھ لحنش 
 .پرسد

 

 ؟جنگید گمر با میشه مگه؟چی با رزهمبا- 

 
 . 

 
 . 

 
 285 

 

 می وول جایش یتو یھ. دجو می را باالیش لب و هشد قرمز نبیژ 
 .گویم می یلبخند با. ردخو

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 رشکنا در. دکر لقبو میشه رو گمر لیو. جنگید نمیشه گمر با- 
 لحا عین در ،تیز و تند رو ندگیز همز گمر ستشرا.  دبر تلذ. دکر ندگیز

 .کنم می رزهمبا بخو ندگیز یه شتندا ایبر من ،بینید می. کنه می شیرین

 

 .ازدندا می پایم سرتا به هنگا یک 

 

 .نشسته تاھ شونه روی گمر. ازبند دتخو به هنگا یه نخترجود- 

 

 .گوید می اضعترا به نماما 

 

 ....یددار شما- 

 

 .حرفش یتو یدآ می بابی 

 

 .هبد ابجو لیلی بدید زهجاا شما خانم- 

 

 .گویم می مشآرا در و کشم می نفسی 

 

 گمر یھگا. ارهند ریبیما به بطر مھ دیاز گمر که داد دمیا حسین- 
 حاال کنن می لخیا و دنیساوا صف ته که کسایی یقه به ازهند می ستد

 من. میشه نفتنشور موقع و صف جلو نشوازمیند بعد. نیست نقتشوو اھحاال
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 نیستم هندز بیشتر هما شش گفتن بھم پیش هما پنج اھکترد که انیمطسر یه
 . فتنر نبینمو از من از قبل سالم یاھ ونجو از خیلی لیو

 

 ؟نیستی شمنتظر تو یعنی- .  کند می مھنگا بخو. کند می تسکو

 

 نباشه دافر ممکنه نچو. کنه نمی فکر داشفر به من یطاشر تو میآد- 
 .میشه معنی بی رنتظاا یگهد. کنم می فکر وزمرا به من.

 

 ماھخو می کند می فکر دارد یا. شبا ردهبرخو بھش کنم می حس 
 سندر می نظر به منقبض عضالتش کمی و نشسته تر سیخ. مدھ ننشا دیخو

. 

 

 سهوا درد فقط نوقتاو. مونی نمی هندز دیاز که نیدو می دتخو- 
 .مونهو می من پسر

 

 . کنه می رگبز رو اھ آدم درد- 

 

 و نشسته سیخ نماما. هشد تند کمی نما بین یفضا کنم می سحساا 
 ردخو می را حرفش لیو بگوید یچیز یدآ می مرتب نبیژ.  دجو می را لبش

 ختهدو چشم هشد تنگ چشمانی با بابی و فتهر مھ یتو رگقابزآ یاھ خما.
 .رگقابزآ به
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 .گوید می عنهط با رگبز قاآ 

 

 ...بیاحاضرجو- 

 
 . 

 
 . 

 
 286 

 

 یتو بزنم زل و مبگیر سیخ را مسر یمآ می تا که ستا ریجو شھنگا 
 .گویم می آرام. ازمبیند یرز را مسر مشو می رمجبو ،ایشھ چشم

 

 به میاحترا بی مقصد. دم می ابجو فقط من پرسید می السو شما- 
 . نیست شما

 

 ی؟بد بمواجو چی گفته داھفر- 

 

 .هسوندر ینجاا به منو مکشید که اییدردھ- 

 

 .پرسد می مکث با 

 

 ؟سالته چند- 
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 .پنج و بیست- 

 

 برمی را چایش نفنجا. کند می ارتکر لب یرز ربا چند را پنج و بیست 
 زهتا گلویی بعد دور ایبر داھخو می شاید. ردخو می ازش قلپی چند و دارد
 .پرسد می ددھ می که تکیه.  نعلبکی یتو اردگذ می را نفنجا. کند

 

 ؟کنی ازداج من پسر با ضعیتتو ینا با ایخو می اچر- 

 

 اقتط تا کشم می عمیق نفس تا دو. دارد برنمی مسر از ستد عتھو حالت
 با امخو نمی من- .  مدھ می رفشا نگشتانما یال را نامه پاکت گوشه. ورمبیا

 .کنم ازدواج شما پسر

 

 رگقابزآ. کنند می مھنگا نهورانابا. چرخد می من فرط به مهھ سر 
 .پرسد می فتهر باال یاوھبرا با

 

 ای؟خو نمی- 

 

 ندگیز تحسر گترینربز یکی ینا. ندز می چنگ را لمد کسی رنگاا 
 .ددھ می نتکا فرط دو به را مسر. داھفر با سقف یک یرز فتنر. دبو ماھخو

 

 .نه- 
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 .گوید می نبیژ ت،سکو کمی از بعد 

 

 ...همصر رچقد نیدو می مھ دتخو. لیلی ادخو می اون لیو- 

 

 از. ازمندا می یرز را مسر. چشمانم روی فتدا می شکا از ای دهپر 
 .گویم می تر اشیو ییاصد با و کشم می نفس ام بینی

 

 .ارمند اشوھبا دنکر ندگیز قصد من لیو دهاھفر ستهاخو ینا- 

 

 . چرخد می من فرط به کامل. جلوتر کشد می نبیژ 

 

 ا؟چر- 

 
 . 

 
 . 
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 شانه نمیا دهفتاا شسر مامن. ازمندا می نماما بعد و بابی به یھنگا 
 . ایشھ

 

 راه یه اشبر امخو می که دارم ستشدو رنقداو. دارم ستشدو نچو- 
 نمی. شم نمی بلند یگهد و شم می گیر مینز روزی نمدو می. ارمبذ گریز
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 باشه دور امخو می. باشه رمکنا داھفر ،سخت خیلی خیلی یاروزھ امخو
 پیوند اون. خرآ لحظه تا نموند به رهناچا ،باشه ما بین یپیوند گها لیو.

 ،سخت خیلی ،بشه سخت قتیو نباشه جیازدوا قتیو لیو. کنه می رشمجبو
 . هبر تونه می نوقتاو

 

 یک دشو می. دشو می سنگین قلبم. هشذ مچاله ستمد یتو نامه گوشه 
 رگقابزآ ایصد. دگیر می دردم و پایین.کشد می را دشخو یھ که بسر تکه
 . نمھربا و هشد منر. نیست سخت یگرد. گوشم یتو دیزر می

 

 .مپسر ایبر بشی خوبی وسعر تونستی می- 

 

 یتو نمز می زل رینباا. مگیر می باال را مسر. را بغضم مدھ می رتقو 
 . چشمانش

 

 انیمطسر یه فھمید قتیو که یددکر گشربز دمر رنقداو شما لیو- 
 . ممنونم شما از بابت ینا از. دنکر ترکم و موند

 

 پر نهراپد حسی را جایش ارقتدا آن. ستا خاصی رجو شھنگا نگر 
 میز روی یاھ همیو به بابی. نشسته نبیژ یاھ لب روی رگبز یلبخند. دهکر

 .کند می رهشاا

 

 .کنید ییاپذیر نتودخو از بفرمایید- 
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 . کنم می حس بابی ایصد یتو خوشحالی از موجی 

 

 یرز فتنر از. کمشتر ندگیز از. گوید نمی داھفر و من از کسی یگرد 
 ونبیر ودبر نبیژ ینکها از قبل و رود می جلوتر رگبز قاآ فتنر قتیو. سقف یک
 یستھاد به داده تکیه. کند می مھنگا منتظر و ددگر برمی. کنم می یشاصد
 بھش راگذ یھنگا از بعد و دشگیر می. مگیر می جلویش را پاکت ن،ماما

 .گوید می من به رو

 

 ؟چیه ینا- 

 

 ....فقط. نوشتم داھفر ایبر که ستا نامه یه- 

 

 یجلو را فحر ینا ینکها از دگیر می لمد. مامانم به ازمندا می یھنگا 
 .مدھ می ابجو نبیژ به رو و کنم می تر لبی. بگویم یشرو

 

 . بھش بدین ینوا ،کنم زبا چشمامو نتونستم یگهد قتیو- 

 

 با نبیژ. مھ یتو رود می ایشھ خما بینم می. دشو می پا پابه نماما 
 . کند می حافظیاخد و ددھ می نتکا یسر ده،فتاایرز یھنگا

 

 .شنویم می سر پشت از را بابی انخند ایصد 
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 سفیدشو یمو مالحظه باید.ختیاندا مچ شاھبا بد خیلی.جکورو- 
 .دیکر می

 

 .دشو بخو نماما لحا تا مخند می بلند ایصد با 

 
 . 

 
 . 

 
 288 

 

 .گوید می نرمی با رنقدآ و بابی به کند می شیرین خمیا نماما 

 

 ...کامبیز- 

 

 نماما که بینم می. فتما می هخند به. ندز می قبر بابی یاھ چشم که 
 بابی رهبیچا. کاناپه فرط دبر می امر و کند می زکنا چشمی پشت یشابر

 . فتدا می راه نماما لنباد نناز عصا

 

 قتیو ینکها به. داھفر به کنم می فکر شم می جاگیر که مبل روی 
 ستمھ ایشھ خالقیابد منتظر حاال ؟ازکند می چه ام داده بیاجو چه دبشنو

. 
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 می لمد اچر نمدا نمی. برلن کوچه دببر امر ستماخو میریلا از یشبد 
 نگیرنگار یارھپنز رخنز نمیا بچرخم ومبر. ببینم را اھ وشفر ستد داھخو
 آدم تا ندازندا می راه که وییھیاھ نمیا مشو گم. نپایشا یجلو چینند می که
 . کنند بجذ را اھ

 

 ومبر حسین نیدد به ام گرفته تصمیم. داھخو می اھچیز خیلی لمد 
 تا ام گرفته تصمیم. بزنم وهگر به مھ یسر و کنم کامل داھفر با را نماآواز.

 . باشم ستمھ

 

 نمی حرفی. اردند یلبخند لیو ستھ. ستا سرسنگین ستا روز دو  .**
 حسین نیدد یموبر مھ با و بیاید تا یما نشسته ینروژ منتظر ،ماشین یتو. ندز
 سمتش به. ونبیر به زده زل ،مھ یتو یاھ خما با رش،کنا شیشه از داھفر.

 یاھ ستد یتو مگیر می و دارم برمی پایش روی از را ستشد. مشو می کج
 . مدھ می کوچکی رفشا را نگشتانشا. اردگذ نمی محلی. دمسر

 

 ؟چیه تنظری؟خوند بالگموو- 

 

 یھنگا با بھم دوزد می چشم. رفمط چرخاند می را شسر منر منر 
 یاھمو ایبر لمد. ندز می قبر. اسشط سر روی دهفتاا بفتاآ رنو. رلخود
 جمو و نشا نمیا مببر ستد ستاخو می لمد روزی. هشد تنگ دارش بتا

 .گوید می. نتویشا ازمبند
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 ا؟چر- 

 

 نمی. کنم می ارھ را ستشد. ونبیر مدھ می بینی از عمیق را نفسم 
 مچرخاند می دشخو فرط و دگیر می را یمزوبا دو رھ. بکشم رکنا اردگذ

. 

 

 ؟نه اچر میگمام؟تو با- 

 

 دشخو نستاد با را شرھشو داھخو می که نیز مثل ،نمز می دل دل 
 .حتشرانا یاھ چشم به دوزم می چشم.  دور یراھ بفرستد

 

 ...گفتم نه اچر فھمی می ابعد- 

 

 می شتدر خطی یشوبرا دو بین. اش پیشانی یتو دیزر می خما 
 . فتدا

 
 . 

 
 . 

 
 289 
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 که رنجواو. باشم امخو می نآلا من.رچکا امخو می رو ابعدا؟بعد- 
 لکھ نماو که. باشم پیشت تونم می شب و رمکا سر روز من. ادخو می لمد
 . خونه دمبرگر بخو پسر یه مثل شب زدهیا باید لکھ

 

 می منر. ام شانه روی کنم می کج را مسر. کنم مشآرا کنم می سعی 
 .گویم

 

 . حاال مثل. میمھ با روز لوط ما لیو- 

 

 .گوید می صحر با 

 

 .نموبد امخو می ینوا. ؟نه اچر. لیلی نکن ضعو رو بحث- 

 

 می من به هخیر و عقب کشد می را اش تنه. کند می مکث رهیکبا 
 .گوید

 

 . ؟اھ داری شک بھم زنوھ تو نکنه. نکنه- 

 

 .کنم می ششازنو. ستشد روی ارمگذ می را ستمد 

 

 ستدو و نتدبو به لحظه یه که قسم حسین روح به ،بابا روح به- 
 . ارمند.شک شتنتدا
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 .ندز می لب 

 

 ؟کنی می من با روکا ینا داری اچر- 

 

 گلویم به آورد می رفشا. دشو می تر تنگ و تر تنگ یھ ام سینه 
 اش خفه. داھفر با نماند و ستناخو ایصد. باال یدآ می لمد ته از ییاصد.

 .گویم می بغضی با. کنم می

 

 ...نه. داھفر نه فقط- 

 

 دشو می دهپیا ماشین از عصبانیت با و کشد می را ایشھ ستد 
 سنگینم سینه. ونبیر ددھ می غلیظ را دودش و نداگیر می تشآ از ریسیگا.

 . مگیر می زیبا به را کچم دور هپیچید نگیر ستبندد. دشو می پایین و باال

 

 یبلند هسیا یمانتو ینروژ. ونبیر یندآ می نشا خانه از کافکا و ینروژ 
 دهکر زهقو. یشیآرا یچھ بی. یختهر ای قیافه و هپرید نگر تیرصو با هپوشید

 یخترد مگر. ماند می را هبیو نیز منظر به. داھفر فرط رود می حس بی و
 می را دشخو.عشق هبیو.شتندا ستدو هبیو؟نیست هبیو دبمیر عشقش که

 می را رشسیگا داھفر. اردگذ می را دنکر گریه یبنا و بغلش یتو ازدندا
 .گوید می گوشش دم اییھچیز و ینروژ پشت کشد می ستد و مینز ازدندا
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 ایشھ یشر و هشد الغر. هخیر یھنگا با. دهیستاا من ویبررو کافکا 
 قد. روم می ونبیر و کنم می زبا را در. رفمط یدآ می. ندا هشد بلند خیلی

 ستشد ،بھم سدر می قتیو. دنگیر خیلی من نیدد با نلشاد تا کنم می سترا
 .گویم می و مگیر می را ستشد. رفمط کند می دراز را

 

 ره؟چطو حالت. مسال- 

 

 .گوید می ارشکشد و دسر لحن نماھ با و ددھ می رفشا را ستمد 

 

 .عشق یبانو دیزا- 

 
 . 

 
 . 
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 نتکا نتکا را شسر. یشرو به پاشم می و کنم می لبخند را بغضم 
 ستا شیشه عین شھنگا. ردگذ می شسر یتو چی فھمم نمی. ددھ می

 می زبا یشابر را غوشمآ. رفمط یدآ می اصد وسر پر ینروژ. حسی یچھ بی.
 . کنم

 
 . 

 
 . 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 لیو ستا صبح ده. تر دهکر دم. ستا تر مگر رنگاا نقبرستا ایوھ 
 یتو هشد هکند شکل مستطیل یارھگو.زبا. دشو نمی سحساا خنکی یچھ
 به کنم می هنگا تعجب با. نیست ترسی. ارمند زلر یگرد. بینم می را مینز

 دییاز یاھ دیگو لیو ردگذ می حسین فتنر از همادو فقط. هشد پر یاھقبر
.  خالی ریگو فرط برند می دوش روی را کسی مھ زبا. ندا هشد پر باال تا

 ارزھ بھشت دسر تن رو یختهر ارغددا یادھمرو زن نشیو و گریه ایصد
 بلندگویی از نداخو می مناکا نیاجو انجرھ غم در که ناکیزسو ایصد.

 . دشو می پخش

 

 شتهاگذ و دهکر زبا را ایشھ ستد. مالد می حسین قبر به سینه ینروژ 
 بتا و پیچ رشیا ایبر لتنگید و دوری از. کند می تابی بی. سنگ فرط دو

 ایشھ بغل یرز و دشو می خم داھفر. یدآ برنمی ستشد از ریکا و ردخو می
 می قھ قھ با و دگیر می باال را شسر ینروژ...کند شبلند تا دگیر می را

 .گوید

 

 رو شجلو تونستی می. دبو نآلا حسین دیبو هنشد غیب گها تو- 
 .توئه تقصیر مشھ. یبگیر

 

 پشت رود می راه. تشرصو به کشد می ستد و کند می لشو داھفر 
 . نسرما
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 چشمانش دور هسیا ای الهھ. ستا خیس خیس ینروژ هتکید رتصو 
 .نالد می دل ته از. قبر سنگ روی ازدندا می را دشخو رهبادو. دهکر شخو جا

 

 یه دمبو حترانا روز اون من. دبرگر حسین. دمکر غلط من حسین- 
 یتدور از دی؟دارمکر وربا اچر تو. کنم رھشو امخو می گفتم که ردمخو گھی

 ...نجا حسین کنم رچکا تو ونبد. ممیر می

 

 ما با کند می تا بد ندگیز.ترکاند می دل ینروژ تحسر.تحسر 
 نددا نمی لیو. کند می ضافها نعقلما به و کند می نلماد از ای تکه.اھ ننساا

 کند نمی پر را نلماد هشد هکند تکه آن خالی یجا یچیز یچھ نیاستد نیاد تا
 ...کنم نتا تجربه با ماھخو می بگوید یھ حاال.

 

 نشسته نما مهھ پیشانی به قعر. نسرما یتو ردخو می تیز بقتاآ 
 شکا. ازدندا می نلماد به تشیآ حسین با لشد درد و ینروژ یاھ فحر.

 سنگ روی هشد هکند“ حسین“ سما از چشم کافکا. یزندر می یکی یکی ایمھ
 بگال یبو که خیس سنگ به مالد می را دشخو ینروژ. دارد برنمی هسیا
 . داھفر سینه به کوبد می ایشھ مشت با و دشو می بلند ینروژ. ددھ می

 

 .تو تقصیر. توئه تقصیر مشھ- 

 

 . ستا درد از پر داھفر رتصو 
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 .کوبد می داھفر سینه روی را اش غصه متما ینروژ 

 
 . 

 
 . 

 
 291 

 

 و ینا از شتیاگذ اچر. هنشد تایید ملبوآ نگفتی نبھمو دتخو اچر- 
 . نگم بھش تپر و تچر و منپر بھش من ارینذ تا دینبو اچر. بشنویم اون

 

 دهکر مشت را ایشھ ستد. دگیر نمی را ایشھ مشت یجلو داھفر 
 .کند می هنگا وبررو به مدرھ ای قیافه با و

 

 امخو می رو حسین مند؟اھفر اچر. نزنه ادمو ارینذ که دینبو اچر- 
 که ییاخد ینا از من.امخو می تو از رو حسین من. دونبرگر بھم رو حسین.

 ا؟چر خهآ. دمیا مبد دبر عشقمو

 

 دهیستاا من که جایی به برسد تا دارد راه.من اول یاروزھ به هسیدر زهتا 
 پیچد می من سینه یتو دردی ،ندز می داھفر سینه به که ای ضربه رھ با.ام
 می خم ینروژ. کنم می بغلش پشت از و مشو می بلند. آورم نمی اقتط.

 .ندز می زار و تشرصو روی اردگذ می ستد. جلو به دشو
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 ...حسین- 

 

 .کشد می داد و نشیند می مینز روی نوزا به ستد 

 

 ...حسین- 

 

 دهفتاا اش یسررو. ماشین فرط دشبر می و کند می شبلند کافکا 
 و لتنگد هنگا و ددگر برمی یھ رود، می که مقد چند. دهفتاا ایشھ شانه.

 می بلند و ردخو می ریسکند... کند می حسین هسیا سنگ یراھ را شتر
 سنگ روی کشد می نگشتا با. حسین رکنا ندز می نوزا داھفر. دشو

 .ستا غصه از پر یشاصد.

 

 .داداش دنبو ستدر فتنر رینجوا- 

 

 .گوید می بغض پر 

 

 بکش ینتوروژ زنا. نبز زجا نسمووا بیا پاشو. پسر هشد تنگت نلمود- 
 شھنگا تو و کنه می گریه ینروژ ببینی که یشد اقتط پر مهھ ینا کی از.

 ؟کنی

 

 .رفمط چرخاند می را شسر. مگیر می را ستشد 
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 و گم مودخو فتمر که من. همقصر کی نمدو نمی. بد. لیلی فتر بد- 
 حاال گفت و شکوند حسین دل که ینروژ. دمنبو مناسب قتو و دمکر رگو
 که حسین دخو. کنه رھشو ادخو می نیست لبومیآ و نیست یوھگر که
 یا نشد اربید صبح و بیداخو شب که زد ادمو رنقداو فتر و وردنیا اقتط

 . مینز ننموزد و ننشد قائل ارزش ما نرھ ایبر که ناییهاو تقصیر

 

 مسر. سرگیجه کمی. دارم ضعف کمی. دیزر می یمرو وسر از قعر 
 نه. دهنکر فاو بھش خیلی ندگیز که دیمر شانه. اش شانه روی ارمگذ می را

 .نماندیم یشابر امکد یچھ.  من نه ،ستشدو بھترین نه ،شایسته

 

 نیدد اقتط گفت. نیامد ینروژ. یودستوا یمرو می ارزھ بھشت از 
 به کنم می حس ختشدر پر طحیا و.در نیدد با.  اردند را حسین خالی یجا

 گذشته اترطخا. ام شتهدا تعلق بھش روزی که جایی به. ام برگشته خانه
 برمی داھفر کمک با که قدمی رھ با. گیرند می نگر یمابر

 

 رھ ندگیز نستیمدا می چه. دگیر می نقش نمذھ یتو یچیز دارم، 
 می را یکی. کند می نیمااجد مھ از و ای گوشه کند می تپر را نممااکد

 مهھ رنگاا. گیر مینز را یکی. کند می نشین خانه را یکی. کخا یرز فرستد
 جانی ،تو یمرو می و کنیم می زبا که را یودستوا در. ستا صلو مویی به چیز

 کند می سعی. جلو یدآ می. دشو می بلند اش صندلی یتو از نیدنماد با
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 را ستشد. شوند می بسته و زبا تند تند اش بینی یاھ هپر لیو بزند لبخند
 .گوید می بغض پر و آورد می جلو

 

 .نجا لیلی یمداو شخو- 

 

 می داھفر. مدھ می رفشا را ستشد. چکد می چپش چشم از شکا 
 .اش شانه روی ندز

 

 ...جانی یھ- 

 

 .چشمانش به مالد می را ستشد کف و کشد می عقب جانی 

 

 .خوبم. خوبم- 

 

 .گویم می لسرحا 

 

 ؟کنی ضبط میشهھ ایبر منو ایصد ای دهماآ- 

 

 .گوید می غمگین ای هخند با 

 

 . ستا دهماآ چیز مهھ. آره. آره- 
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 داھفر. نشینم می صندلی روی. باکس قتاا روم می داھفر کمک با 
 . یموبررو اردگذ می و آورد می صندلی مھ

 

 ؟حفظی که رو متن- 

 

 . مدھ می نتکا تایید نشانه به را مسر 

 

 داھفر. کند می پخش جانی را نگآھ. باشد یتمر به سماحو گوید می 
 کلمهد را متن من و کنیم می تمرین ربا چند. دگیر می بضر پا و بشکن با

 می ضایتر هبالخر. دگیر می بضر رهبادو و دگیر می را اادھیرا. کنم می
 عمیق را ام پیشانی و مسر فرط دو اردگذ می را ستانشد. دشو می بلند. ددھ
 آن جانی.  بوسم می مگر را ستشد کف و کنم می کج سر مھ من. بوسد می
 روی ارمگذ می را گوشی. ونبیر رود می داھفر. ندز می عمیقی لبخند ونبیر
 زجا...ینروژ نیکولکترا رگیتا ایصد. دشو می ختهانو دف. ایمھ شگو

 یتو وهگر رنگاا. نداخو می که داھفر مگر ایصد.  کافکا زسا ایصد. حسین
 ستا ارقر. ستا من لما آواز ینا. کنند می اجرا و ندا دهیستاا من قلب
 آن د،اھفر. مبند می دارم را ربا دارد میتیاھ چه یگرد. دشو نهوداجا یماصد

 می قتیو...مگیر می یتمر ایمھ پنجه با من و ندز می بشکن ،شیشه فرط
 چشم. ددھ می نتکا و باال دبر می را ستشد ،نمابخو باید که جایی به سیمر

 .زشلر ونبد. نماخو می سار و محکم ییاصد با و مبند می

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 . 

 

 .من نه و نیدا تو نه ازل ارسرا- 

 

 .من نه و نیاخو تو نه معما فحر ینو 

 

 .تو و من یگفتگو دهپر پس از ستھ 

 

 .من نه و مانی تو نه فتدابر دهپر نچو 

 
 . 

 

 می گریه به و پوشانم می ستانمد با را تمرصو د،شو می متما که شعر 
 ریبیما ارسرا ایبر. یما هندراسرگذ از حاال تا که تفاقاتیا متما ایبر. فتما

 نممااکد رھ دنبو و نمدآ ارسرا. عشق ینا ارسرا. حسین فتنر ارسرا...من
 نمی یچیز. یمدگر برمی یما همدآ که جایی به ،بفھمیم ینکها ونبد یھگا که
 و نمھربا شغوآ یتو امر و یدآ می. مشنو می را ایشھ مقد ایصد که ردگذ

 ننمادبو سر. ؟چیست من ندگیز در تو دنبو سر.داھفر. کشد می گرمش
 ؟عاشقی ینا سر؟سخت رگاروز ینا در مھبا

 

 می مشآرا. ام هتپند نبض روی...نمدگر رگ روی کشد می را شستش 
 .گوید می گوشم دم. ایمھ رگ یتو دیزر
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 . شبا آروم. من عزیز آروم- 

 

 اش سینه روی ارمگذ می را مسر و نشدگر دور ازمندا می ستد 
 .گویم می و بوسم می را نشدگر داغ پوست.

 

 .داھفر- 

 

 ...جانم. جانم- 

 

 گذشتن ینا لیو گذشتم دتخو رطخا به تو از من. یدآ نمی باال نفسم 
 شکا یدآ می بھم ریفشا تا که تنگ رنقدآ. تنگ خیلی.  دهکر تنگ را ام سینه

 می ازشنو آرام آرام. پشتم. مسر روی کشد می ستد.شوند می ریجا ایمھ
 .گوید می گوشم یتو. کند

 

 بیشتر نوشتی من ردمو در که اییھ قسمت اون از. مخوند بالگتوو- 
 . مداو خوشم

 

 . دشخو به ددھ می رفشا امر. مخند می گریه نمیا 

 

 اربذ. بنویسش و ستانیدا بکن تتوارطخا گم می من. لیلی بنویس- 
 .بخونن بکتا یه رتصو به ندگیتوز نستادا دممر
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 .گویم می تعجب با. ونبیر یمآ می غوششآ از. یدآ می بند ام گریه 

 

 ب؟کتا- 

 

 .کند می کپا را ایمھ شکا نگشتھایشا با. ندز می لبخند 

 

 هنویسند که داری رو ناییاتو ینا تو. حسند از پر تاھ نوشته. آره- 
 ندگیتوز دممر اربذ. نستادا یه بکنش و هبد نسامووسر اتوھ نوشته پس. بشی

 .بخونن

 

 حاال تا. مینز به دوزم می را مھنگا و کنم می تنگ را ایمھ چشم 
 اهبیر. نباشد یبد چیز شاید. کنم ستانیدا را سرنوشتم که ام دهنکر فکر بھش
 .کنم می شھنگا لبخند با. مشو می گوشم انیزآو داھفر ستد. گوید نمی

 

 ؟کنی می رچکا داری- 

 

 کند می انیزآو گوشم به یچیز دارد و گرفته انندد به را لبش گوشه 
 کف زبا یاھ لبا با کوچک الییط نهواپر یک. دگیر می جلویم را ستشد.
 او. باال کشم می را مھنگا. دشو می گترربز ملبخند. دهکر شجاخو ستشد
 شوخی به. یستدا می نسرما یباال تو یدآ می جانی. ندز می لبخند مھ

 .میگوید
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 .مخر می هگند هگند یالط عشقم سهوا من. خسیسی خیلی دادا- 

 

 می ابجو کند می انیزآو میگرد شگو به را نهواپر حالیکه در داھفر 
 .ددھ

 

 می خرجش هگند هگند رچطو بینیم می بعد کن اپید اول عشقتو تو- 
 ...کنی

 

 .پرسد می من از بعد 

 

 ؟چیه داتفر برنامه- 

 

 می اش سینه روی را مسر. مخند می. اھ نهواپر به کشم می ستد 
 می ام شانه دور را ایشھ ستد. مبشنو را قلبش لنشیند دیملو تا ارمگذ

 .پیچد

 

 ارهقر. مامانه و من روز دافر. فرید و عمو پیش بریم نماما با ارهقر- 
 .رهبگذ شخو نبھمو کلی

 

 .گوید می آرام 

 

 .هبد ابجو بعد و کن فکر منم به رینباا. لیلی کن فکر رهبادو- 
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 یاھخو می که چی رھ بگو تو. کنم می قفل شکمر دور را ستھایمد 
 . خیلی. دارم ستتدو خیلی نچو. داھفر ممصر تصمیمم روی من لیو

 

 تنگ اھ کوچه. میریلا نه شناسمش می من نه. ستا غریبی ی محله  .*
 کاغذ به هنگا یک و ازمندا می اھ کوچه سما به هنگا یک.  شوند می تر تنگ و

 و رینوا چرخاند می را شسر مھ و کند می نندگیرا مھ میریلا. ستمد یتو
 جلسه قتاا در تا ن،ستاربیما فتیمر نماما با وزیرد. کنیم اپید را کوچه تا ور آن
 اش بافتنی هکال نماھ با که دفتاا ادیمر تعز به چشمم دم،کر زبا را وهگر

 زد شناییآ سر از هکوتا یلبخند یدنمد با. دبو نشسته اھ صندلی از یکی روی
 که نددبو کسانی یگرد یتا دو. دبو هشد ضافها ارھبیما ادتعد به تایی چند. 

 وعشر وارد زهتا عضاا معرفی با جلسه...وهگر ینا به دمبو دهکر نعوتشاد من
 . شد

 

 .پرسید تعز از اشمیھ کترد.بعد 

 

 داری؟ حسی چه نآلا بگو ما به تعز- 

 

 د،بو گرفته یرز را شھنگا حالیکهدر اش صندلی یتو دهکر زقو ت،عز 
 .گفت
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 ایبر ستمد از ریکا یچھ. رمخو نمی ریکا یچھ درد به من.... من- 
 بچه و زن راکخو و ردخو لپو دارم فقط که لمطبا و لطعا یه. دبرنمیا کسی

 . ارهند مھ ییاسیر که انمطسر شیکم تو میزر می موا

 

 یپسر اغسر فتر کترد. یمدبو ساکت مهھ. نگفت یچیز کسی 
 معرفی نشایا را دشخو. دبو نیاستخوا الغرو... شناختمش نمی که انجو
 وچکینھ ناطسر.میرکبیرا هنشگادا شدار شناسیرکا ینشجودا. دکر

 می. دبو ژینرا از پر. دبو هکشید تیغه ماغشد و یختهر شسر یاھمو...دارد
 تشارطخا پایینش مانیدر شیمی موقع و دهکر ستدر بالگیو مھ او گفت

 ناطسر رهبادر دییاز یاھ مقاله. کنم می من که ریکا نماھ. نویسد می را
 گفت می. ستا پچا یرز کتابش حاال. دهکر ترجمه را مهھ و دهکر جمع

 فقط. ستا لخوشحا خیلی بابت ینا از و دبشو مترجم هشد باعث ناطسر
 .گفت می. دبو شاکی چیز یک از

 

 ینها کنه می عصبانی بگم هبھتر یا کنه می یتاذ خیلی منو که یچیز - 
 .ستا هکبیر هگنا یک حاصل من ریبیما ینا کنند می فکر دممر که

 

 .داد ابجو پایین هنگا نماھ با تعز 

 

 فحر ینا با نباید یگهد سیدیمر ینجاا که اییھما...بگن اربذ. بگن- 
 .هبگز ککمونم اھ
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 .نیامد هکوتا موضعش از نشایا 

 

 کسی قبال همیگیر جالعال مریضی کی رھ مگهه؟گنا ومکد خهآ لیو- 
 ناطسر باید نیاد دممر مهھ که رهینجوا گها. دهکر ناشایستی رکا یا کشته رو

 . نبگیر

 

 بھش یھنگا چشم گوشه از و گرفت باال کمی را شسر تعز 
 .ختاندا

 

 روما تحرفا با و ینجاا یمداو که کسی یه. مترجم یه. مھندسی یه - 
 .هنشد مریض هکبیر هگنا رطخا به میآد مچینھ یه گم می من. کنی می دلشاد

 

 .گفتم تعز فحر مهادا در و دادم نتکا را مسر مھ من 

 

 داری دتخو با راتفتخاا عالمه یه تو. فقمامو دایمر یقاآ با منم- 
 باید. گشت ریبیما ینا صلیا لیلد لنباد باید.  ییدد نمی ردھ رو قتتو.
 سهوا باشه اخد لتنگید لیلشد یه تونه می. چیه هبیداخو پشتش که لیلید یدد

 ؟ستا هکبیر هگنا ینا. اھ آدم ما

 

 می تعز و من به. دبند می نقش.نشایا زکنا یاھ لب روی یلبخند 
 .گوید
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 .نمفیدتو یاھ فحر بابت نممنو- 

 

 .فتهر باال یاوھبرا با تعز به کند می رو کترد 

 

 یچھ ایبر که دیکر وعشر فحر ینا با رو جلسه توت؟عز یشنید- 
 مھ تودی؟بو مفید اون ایبر گفت نشایا که مشنید من لیو نیستی مفید کس
 ی؟شنید

 

 را ستشد نشایا. نشایا به شد هخیر و گرفت تر سترا را شسر تعز 
 . دبر جلو

 

 .ای معرکه تو دمر یھ- 

 
 . 

 
 . 
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 می را میدا از کمرنگی قبر. نشست تعز یلبھا روی شنیرو لبخند 
 . یدد رشکد یاھ چشم یتو شد
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 گفت. فتهر نمیانما از هرزھ که گفت بھم حافظیاخد موقع عموفرید 
 را ما ابخو یتو شب نماھ و دهکر شتیآ شخترد با و داده شگو حرفم به
 تشکرکند من از ستهاخو و همدآ آه و شکا با شخترد ینکها مثل. کند می کتر
 و داد ما دو رھ به یکاغذ تکه. دکر اصد را نشایا و من کترد. ام دهنبو من که

 .گفت

 

 شاید. کنید نیاسخنر و اھینجاا به برید ،ما وهگر میدا سفیر انعنو به- 
 .داد تغییر ندگیشوز مسیر شما یاھ فحر نشنید با کسی

 

 یکدفعه. داد بھم کترد که یمدگر می سیآدر لنباد میریلا و من حاال و 
 .مدھ می نشانش میریلا به نگشتا با. فتدا می کوچه به چشمم

 

 .نجاستاو. اھنااو- 

 

 را کیسه و پشت دمگر می بر سیمر می قتیو. کوچه یتو پیچد می 
 .گوید می من به بعد و ازدندا می نساختما به یھنگا میریلا. دارم برمی

 

 ؟نجااو یبر ایخو می مطمئنی تو- 

 

 هشد بیشتر که ستا روزی چند ستانمد زلر. آورم می در را گیس هکال 
 بلوند یاھمو با گیسی هکال. مشاربگذ مسر روی تا کند می کمک میریلا.
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 مھنگا بخو. رکنا ددھ می چشمانم یجلو از را ایشرھتا و کند می مرتبش.
 .گویم می. عمیق یھنگا. کند می

 

 .کشه نمی لوط دیاز. رهیکبا فقط. بکنم روینکاا امخو می. آره- 

 

 تا شدتش از. آورد می بند را نفسم و شکمم یتو پیچد می یتیز درد 
 .پرسد می نیانگر با. اردگذ می ام شانه روی ستد میریلا. مشو می

 

 ی؟شد چی- 

 

 دو که حاال تا و هشد وعشر دردم صبح از. کشم می عمیقی نفس 
 می فصا را مکمر. مگز می را لبم. دهنیفتا قرصی یچھ با ستا ھرازظبعد
 .نمز می لبخند.  ورمنیا دمخو روی به کنم می سعی و کنم

 

 .خوبم. نیست یچیز- 

 

 . کند می مھنگا مدرھ یاھ خما با 

 

 .یمدگر برمی. نجااو یبر دهنکر زمال- 

 

 .گویم می یتند و ارمگذ می ستشد روی ستد 
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 بکنم امخو نمی که خاصی رکا. نهزد فحر قیقهد ده نھایتش.میریلا- 

. 

 

 ....لحا ینا با- 

 
 . 

 
 . 
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 غم یاھ مایه ته که یلبخند. ندز می لبخند و ردخو می را حرفش 
 .دارد

 

 .ایبخو تو چی رھ- 

 

 دشو می شدیدتر و شدید درد. مدھ می رفشا مھ روی را ایمھ لب 
 میریلا. کنم می زبا را در و ازمندا می شمدو روی را کیفم.  ام دهکر یشآرا قبال.

 بدنم نیاناتو و ضعف از. دگیر می بغلم یرز یدآ می و دشو می دهپیا فنطرآ از
 رھ. ومبر راه انیگرد کمک با رینطوا نماتو نمی دییاز یاروزھ که فھمم می
 لیو.  ینجاا وزمرا و دمبو نستاربیما وزیرد مثال. دارم فتنر ایبر جایی روز

 چند از بیشتر نماتو نمی تنھایی. ومبر راه کند کمکم تا باشد کسی باید حتما
 . دارمبر مقد
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 دارد گیربز طحیا. ستا نآھ راه یندمعتا کمپ. تو یمرو می در از 
 ،جا چند. ندا ساخته طحیا ته ،مھ رکنا ،سالن چند.  ستا سیمانی کفش که

 .ندا نوشته اییرھشعا ،اارھیود روی

 

 . تمایل ،بینی شنرو ،قتاصد- 

 

 .منت بی هنددھ منا به- 

 

 . ردمدھ رکمبا نو روز- 

 

 خم جلو به کمی و ارمگذ می شکمم روی را ستمد. جلوتر یمرو می 
 گوشه هتکید و الغر اییھ رتصو و ای هقھو پوست با زن چند. مشو می

 ستد امر میریلا. تو یمرو می و کنیم می اپید را فترد. ندا نشسته طحیا گوشه
 ...رود می دشخو دن،کر رشسفا کلی از بعد و ردسپا می نجاآ لمسئو

 

 سالن از یکی وارد مھ با و ددھ می ستمد به فونیومیکر لمسئو خانم 
 ندا هچید بقهط دو یاھ تخت پایین تا باال از سالن فرط دو. شویم می اھ
 مھ ینفر چند. ندا هبیداخو تخت روی.کتر لحا در یاھ زن از ادیتعد.

 و لحا بی. ستا زرد نایشاھ قیافه. کند می پچ پچ و ندا هشد جمع مھ دور
 تایی چند. دشو می جلب نتوجھشا ،بینند می قیافه آن با امر قتیو. جانند بی

 ی مهھ. ندا هشد ساکت ندزد می فحر که نھاآ. نشینند می و شوند می بلند
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 رو. سالن ته یمرو می. مھند ننشا را دردم و بایستم سترا تا نمز می را زورم
 دهماآ قبل از را یچیز یچھ. کنم می نتکشا تک به یھنگا.  یستیما می مهھ به

 .میکنم شنرو را نفوومیکر. ومبر و بزنم را حرفم ام همدآ. ام دهنکر

 

 . مسال- 

 

 .پیچید یکی ایصد 

 

 .لعنت معرکه برخرمگس- 

 

 .مخند می مھ من. هخند یرز نندز می مهھ 

 

 .گوید می سالن فرط آن از یگرد یکی 

 

 ؟خوشگله ریمطو ریچطو- 

 
 . 

 
 . 
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 بی نزنم را ایمھ فحر تا لیو هبرید را مانما درد گویم می دمخو با 
 . رکنا مدھ می چشمم یجلو از را اھمو. مشو نمی لخیا
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 به نوزا ،سینه به ستد. کش دراز. کنند می هنگا من به نکثرشاا حاال 
 .گویم می محکمی ایصد با. بغل

 

 .لیلیه من سما- 

 

 .کند می خوشمزگی یگرد یکی 

 

 . بغلم بپر. مجنونم منم- 

 

 می. گوید می یچیز کس رھ. دشو می بلند نشاا هخند رھرھ ایصد 
 نیز به. نمز می لبخند. کند می هنگا من به لمسئو زن. بخندند بخو ارمگذ
 یاھمو با. لسا یک و سی- سی ستا نیز. مشو می هخیر زد را فحر ینا که

 ای فتهر رو و نگر ارشلو و زبلو. یختهر شالغر رتصو روی نامنظم که هسیا
 .گویم می چشمش یتو هخیر. دهکر تنش

 

 . ام انیطسر ربیما یه من لیو - 

 

 نماخو می نشاا هچھر از را تعجب. گوید نمی یچیز کسی یگرد 
 کیفم یتو از وبیطمر لستماد. مینز ازمندا می و دارم برمی را گیس هکال.

 ام قعیوا ی هچھر. کنم می کپا نچشمھایشا جلو را یشمآرا و آورم میدر
 . کنم می هنگا نشا تک تک به. دشو می مشخص نیشاابر

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 

 من لیو. هما شیش گفتن پیش هما پنج. ارمند قتو دیاز گفتن اکترد- 
 .مسرپا زنوھ

 

 . نددھ می شگو من به. هشد جمع مهھ توجه 

 

 . مبر و بگم چیزیو یه ینجاا ممداو- 

 

 دشو می بیشتر دردم. دشو بیشتر حرفم تاثیر تا کنم می تسکو 
 . مبر می باالتر را یماصد.

 

 . من به بدینش یداخو نمی ندگیتونوز گها- 

 

 .گویم می مجوو متما با 

 

 یداخو می نجسموتو. ببرید بین از رمخد ادمو با ندگیتونوز یدامیخو- 
 ندگیمز عاشق من. من به بدینش نکیند روکا ینا. کنید دنابو اککر و شیشه با
 من به بدینش؟چی کبدتونو. مشاخو می من. ؟یداخو نمی رو نستواپانکر.

. 

 

 با. من به ندا داده را نگوششا مهھ. یدآ نمی در کس یچھ از ییاصد 
 .گویم می قتاصد
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 نمی حمتونور گها پس. تونم نمی لیو بشم درما که ینما عاشق من- 
 بگیرمش بغلم تو که ای بچه. ادخو می بچه یه لمد من.  من به بدینش یداخو

 عضو تک به تک من. امخو می رو شما ندگیز روز به روز من. بکشم شبو و
 لیلی من. دارم می شبر من.  نیست مشکلی؟ینشاخو نمی. امخو می بدنتونو

 ناتوھ یهر و کلیه و قلب به کنه می دنابو بدنشو عضاا متما داره ناطسر که.
 دنخو موقع که ناتوھ ستد به. نتوا همعد به. ناتوھ نستخوا به. دارم زنیا

 .زهنلر اغذ

 
 . 

 
 . 
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 .گویم می ارتحر با 

 

 می بتونم که نجاییاو تا. مشاخو می من. من به بدین ندگیتونوز 
 .شو لحظه لحظه. خرمش

 

 مهھ. کنند می هنگا من به مهھ. هپیچید سوله نمیا سنگین سکوتی 
 نمی یگرد که هشد دیاز نچنا درد. نیست کش دراز کسی یگرد و ندا نشسته

 می را مسر. شوند می تا ایمھنوزا. جلو مشو می خم. بایستم سترا نماتو
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 و ندا هشد خیز نیم مهھ.  کنم می هنگا نبھشا مدرھ ای قیافه با و باال مگیر
 .گویم می زانلر ییاصد با. کنند می هنگا من به اننگر

 

 یداخو نمی تونو سالمتی گها کنم ازدواج تونم نمی لیو عاشقم یه من- 
 .من به بدینش

 

 دور مهھ. ونبیر دود می لمسئو زن. دبر می نفسم. مینز نمز می نوزا 
 امکد رھ. ستا زرد من مثل نپوستشا که اییھ زن.  شوند می جمع من

 یتو و کشم می دراز مینز روی. مالد می را پشتم یکی. گویند می یچیز
 . مشو می جمع دمخو

 

 .هبد بھش آب یکی- 

 

 . باشه شتهدا یچیز مسکنی شتو شاید یددبگر کیفشو- 

 

 .گوید می ندز می نفس نفس حالیکه در که مشنو می را زن ایصد 

 

 .کنید سر اتونوھ یسررو. رکنا بکشید- 

 

 می نوزا. تو یدآ می نساارھ.میریلا بینم می و شدو می تخلو دورم 
 در. یدآ می باال دارد جانم. ونبیر دود می. کند می بلند مینز از امر و ندز

 می. عقب صندلی بانداخو می امر میریلا و کند می زبا لمسئو زن را ماشین
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 صندلی مچر یتو کنم می را مسر. ازدندا می راه را ماشین و نفرما پشت نشیند
 لحظه به لحظه ماشین سرعت و ددھ می زگا میریلا. ممانتو به نمز می چنگ.

 با و پشت ددگر برمی میریلا. درد از رمخو می بتا و پیچ. دشو می بیشتر
 .گوید می نیانگر

 

 .لمدعزیز سیمر می نآلا. سیمر می نالا- 

 

 و آورم می باال کمی را مسر. ونبیر مدھ می هکوتا هکوتا را ایمھ نفس 
 .گویم می

 

 ؟.میریلا- 

 

 .ندداگر برمی را شسر لحظه یک 

 

 ؟لمد نجا- 

 

 .گویم می ضعیفی ایصد با 

 

 . خوبم. خوبم من- 

 

 یاھ قبو ایصد. فھمم می را مهھ. دشو می قعر خیس تنم متما 
 سعی. فتدا نمی درد و رمخو می بتا. ایشھ دادن زگا. میریلا مھسر پشت
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 لبم. پشتم کشد می و دشو می وعشر شکمم از درد. نیایددر یماصد کنم می
 یبلند ترمز ایصد با. نیفتم گریه به تا مگیر می زگا را

 
 . 

 
 . 
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 بغل امر و کند می زبا را در. ونبیر دپر می میریلا. یستدا می ماشین 
 .گویم می لب یرز. ندز می

 

 ...آخ- 

 

 نمز می چنگ. ممیر می دارم درد از من و دود می را طحیا لوط متما 
 .ندز می نفس نفس.  ارمقر بی. لباسش به

 

 .ربیا اقتط. نندز می... مسکن... بھت نآلا- 

 

 .ندز می داد. نساورژا سمت دود می 

 

 .باشید زود. کنه کمک یکی- 
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 روی مندارگذ می. مبند می را چشمانم. ونبیر یندآ می ارھپرستا 
 .پرسد می میریلا از رپرستا. مشو می مچاله دمخو یتو. ردنکاابر

 

 ؟کیه شکترد سما و چشه- 

 

 مهھ به تخت به ،بالش به. رمخو می بتا و پیچ. ارمند ارقر و آرام 
 فرستند می را میریلا. ددھ می را رپرستا ابجو میریلا. نمز می چنگ چیز

 یاھ یاھ. گریه یرز نمز می ،نیست یگرد دشو می حترا که خیالم. ونبیر
 . تو یدآ می مپولیآ با رپرستا.

 

 .پشت به اببخو- 

 

 .گویم می. ندا هشد منقبض عضالتم درد از. زدلر می تنم متما 

 

 .تونم نمی- 

 

 گریه و کشم می دراز. نندز می یمابر را لمپوآ هخمید حالت نماھ در 
 به نمز می چنگ. درد از کنم می گریه و یمآ می در هسجد حالت به. کنم می

 دشو می مگر ایمھ چشم و فتدا می آرام آرام درد و. برسد ستمد به که چه رھ
 جا مهھ شبعد ثانیه چند...گرفته ای هچھر با تو یدآ می میریلا که بینم می.

 . درد بی نیایید یتو روم می من و. یکرتا. دشو می شخامو
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 . 

 
 . 

 
 . 

 

 کنم می حس. سنگینم و کرخت. کنم می زبا را سنگینم یاھ پلک 
 ستد صاحب به کنم می هنگا. مشو می ترروشیاھ.  گرفته را ستمد کسی

 .نمز می یشاصد آرام. ستا نماما.

 

 .نماما- 

 
 . 

 
 . 
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 بینم می دورم را مهھ. چرخانم می که سر. مشنو می را اییھپا ایصد 
 می گریه اصد بی دارد که لھها. بابی. نماما. ستندھ مهھ و ستانمربیما یتو.

 .نمز می لبخند. شوند می جمع تخت دور. داھفر و میریلا. کند

 

 ؟ینجاا هخبر چه. مسال- 

 

 .بوسد می را ستمد نماما 
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 ...مبر قربونت. نجا نماما مسال- 

 

 .میریلا به میکنم هنگا کمرنگی خما با 

 

 ن؟بھشو گفتی اچر- 

 

 را ینا. نندانگر مهھ. دارد برنمی من از چشم و دهیستاا سینه به ستد 
 می بھش رو. کند می ازشنو را ستمد پشت نماما. نماخو می ناشاھ قیافه از

 .گویم

 

 . کنم ازت شاھخو یه امخو می نماما- 

 

 . کند می یزر را ایشھ چشم 

 

 ای؟خو می چی- 

 

 .رود می باال ایشوھبرا. بابی به کنم می هنگا 

 

 . شماست از من شاھخو تنھا ینا. کن ازدواج بابی با- 

 

 را پاینش لب. کشد می عمیقی نفس نماما. گوید نمی یچیز کسی 
 .دگیر می باال را شسر بعد. کند می فکر.  انشدھ یتو دبر می
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 ؟میشی لخوشحا رکا ینا باای؟خو می تو که چیزیه ینا- 

 

 دشو می حترا بابتش از خیالم یگرد کند ازدواج بابی با نماما گرا 
 می نتکا تایید نشانه به را مسر. ندارگذ نمی تنھایش ادهخانو ینا نمدا می.

 . مدھ

 

 می هخند با که بگوید یچیز داھخو می. بابی به کند می هنگا نماما 
 .گویم

 

 .کنه ریستگااخو من از روشما باید بابی.نه که ریینجوا- 

 

 . نشیند می مهھ لب روی لبخند 

 

 . نشیند می اش صندلی روی و رود می عقب بابی 

 

 ؟مامانش به کنه قالب زور به منو ادخو می رچجو هپریدور ینا ببین- 

 

 رهبادو. یستندا می بابی سر پشت ندرو می لھها و میریلا. مخند می 
 پس کشد می ستید داھفر. دهیستاا من رکنا نماما.  ادهخانو یک شوند می
 .گوید می و شسر

 

 . دارم رو دھشا نقش ینجاا منم- 
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 .نماما به کند می هنگا. عصایش روی اردگذ می را ایشھ ستد بابی 

 

 سکته. ام زده بند چینی یه من. شناسی می بمنوخو دتخو حفر- 
 میشه دهلوآ کمی اوھ. کنن می یتماذ چشمامم. نستاربیما مبیداخو و دمکر

 .مشد ربیکا که رمکا از. شم می نشین خونه

 

 .فتما می هخند به 

 

 .کنید می پشیمونم اھ فحر ینا با یددار بابی- 

 

 .کشد می مھ تو یمابر را ایشوھبرا بابی. خندند می مهھ 

 

 . تیاصلو رپد حرفم تو نیا- 

 

 شانه روی شتهاگذ را ستشد لھها. کند می رهشاا میریلا و لھها به سر با 
 .رشپد
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 تو یبیا باید کنی ندگیز من با ایبخو. کنم می ندگیز ماھ بچه با- 
 ستیھ با. چشمم روی مھ تخترد مقد. ستنھ ماھ بچه که ای خونه نموھ
 .شیطونه ازهندا نموھ به و ارهند فرقی امبر

 

 .کنم می اضعترا هخند با 

 

 ...بابی- 

 

 .گوید می میریلا 

 

 . فقمامو بابی فحر تیکه ینا با- 

 

 لبخند و خوشحالی رهبادو. کنم می شتدر میریلا ایبر را ایمھ چشم 
 .نمیانما برگشته

 

 با لھها. دارد برنمی ازش چشم نماما. کند می تسکو بابی 
 .گوید می ییوخوشر

 

 ؟کنید ازدواج ما بابی با حاضرید شما نجا حفر- 

 

 را ستشد. نشسته چشمانش یتو شکا. ندزلر می نماما ی اھ لب 
 .گوید می و کند می هنگا بھم. مدھ می رشفشا و مگیر می محکم
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 .بله جانم لیلی زهجاا با- 

 

 از گیربز سنگ کسی رنگاا. کند می پر پر قلبم. کشد می کل لھها 
 نمز می ستد. بکشم نفس حترا نماتو می حاال.  دارد می بر ام سینه روی

 .در سمت رود می میریلا. نیمز می ستد نیشاابر مهھ.

 

 .مبیا و مبخر شیرینی مبر- 

 

 حاال. بوسد می را ام پیشانی و یدآ می بابی. شاھبا رود می مھ داھفر 
 . نسماآ یسو به. کنم وازپر نماتو می که سبک رنقدآ.  ام هشد تر سبک

 
*.  . 

 
 . 
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 . 

 

 از یگرد. رندھشو و زن یگرد حاال. ندا نشسته مھ رکنا بابی و نماما 
 می ما نمیا. شتهدابر شاھ بکتا هکو از ستد. نیست یخبر نماما پتا لپ

 می را لشزپا ییاپذیر گوشه ستیھ.  کند می نما کمک ارھکا در و چرخد
 مبل به ستد. ستا شپزخانهآ یتو لھها. تشرصو یتو یختهر ایشھمو. چیند

 .گویم می. کند می سیخ را اھ گوجه. پیشش روم می و مگیر می
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 .ایخو نمی کمک- 

 

 .ندز می لبخند و ددگر برمی 

 

 ؟میریلا سهوا یببر رو اھ گوجه تونی می- 

 

 ومبر.تا کند می کمکم. مگیر می ازش را سینی و روم می خوشحالی با 
 منقل یتو یختهر را اھ لغاز میریلا. ندز می سیخ بکبا.داھفر. بالکن یتو
 که یکی اھ گلی با اھ هسیا. مھ رکنا ختهاندا گل و هسیا. ندز می نشادبا و

 دشگیر می میریلا. نرفشاط مگیر می را سینی. نندز می ای جرقه شوند می
 .صندلی روی اردشگذ می.

 

 .نممنو- 

 

 لکنتر را ام هخند نماتو می سختی به که ندز می یمابر چشمکی داھفر 
 شنشرو و جلو آورد می را پنکه. نشینم می میریلا رکنا صندلی روی. کنم
 چیند می را اھ بکبا بعد کمی. اوھ یتو دیزر می لغاز دود یبو. کند می

 خیسش و خسر یلبھا با. ما پیش یدآ می نهھبر یاھپا با ستیھ. منقل روی
 .گوید می

 

 ؟ییدا میشه ستدر یگهد چقد- 
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 .گوید می کند شھنگا ینکها ونبد میریلا. دکر وعشر زبا 

 

 .یگهد قیقهد بیست میگم بھت منم و پرسی می رو السو ینا میشهھ- 

 

 نمدگر دور را ایشھ ستد. من یاھپا روی نشیند می و یدآ می ستیھ 
 می مھنگا. بوسم می را شسر. ام سینه روی اردگذ می را شسر و پیچد می

 لب. اش چانه به. اش نهدامر یاھ ستد به کنم می هنگا. میریلا سمت کشد
 از یکی. دارم دمخو رکنا در که ستا ستیدو بھترین او. ایشھ چشم. ایشھ

 .گوید می. نداوخد یاھ نعمت

 

 ؟چیه- 

 

 .گویم می لوھ. رمخو می جا 

 

 ؟اھ- 

 

 .گوید می یلبخند با و کند می خیس را لبش 

 

 ...من به زدی زل- 
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 فتما می ریبا لیناو دیا یکدفعه. آورد می یمرو به. ستا میآد عجب 
 یعنی کند می مھنگا ریجو مھ او. یمزد مھ به را حرفھا مینھ جا مینھ که

 .”؟ستھ دتیا مھ تو“

 
 . 

 
 . 

 
 304 

 

 .گویم می قیذو با 

 

 ...میریلا- 

 

 یاوھبرا با. کشد می کسر رشکنا از داھفر. فتیما می هخند به دو رھ 
 .گوید می فتهر باال

 

 ؟چیه نجریا- 

 

 لمشغو را دشخو میریلا. ازمندا می باال را یموبرا ربا چند شیطنت با 
 سھمی یگرد کسی نیست ارقر. ستاو و من لما فقط اھچیز ینا. کند می
 ستا شخصی خیلی اھچیز بعضی یھگا. باشد شتهدا ما اترطخا یتو
 و دشو می بلند پایم روی از ستیھ. هرطخا صاحب و من دل بین بماند باید.
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 روم می و مشو می بلند جایم از. من به کند می هنگا. پنکه یجلو رود می
 . رشکنا

 

 .ندز می غر میریلا 

 

 .شد وعشر زبا- 

 

 دشبا. پنکه یجلو بریم می را نانمادھ. کند می هنگا را ما گیج داھفر 
 .گوییم می...آورد میدر وازپر به را ستیھ شنرو یاھمو

 

 .آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ- 

 

 دشو می کیدکو رشو از پر نلماد. ندزلر می نایماھ“ آ.”متما و 
 وعشر نقطه به یما هسیدر رنگاا. دشو می ارتکر رهبادو و رهبادو دارد ندگیز.
 حاال. بینم می رمکنا را داھفر.  یمزبسا را اھ لحظه و یموبر جلو باید مھ زبا و
 .گوییم می رهبادو و جلو بریم می را نانمادھ هخند با سه رھ

 

 .آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ- 

 

 .ددھ می نتکا یسر میریلا 

 

 . میدھ عین مهھ- 
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 ستشد بینم می ،نمداگر برمی که سر. دهکر وعشر را ایشھ زدن غر 
 دو یکی از. دشو می رهپا لمد بند. کند می هنگا را ساعتش و هچرخاند را

 یدآ می هلھرد. کند می را رکا ینا که ستا ربا چندمین ینا ،پیش ساعت
 را مھنگا سنگینی.  ودبر جایی داھخو می گوید می من به حسی. غماسر

 کشد می عمیقی نفس. کنم می خما. دگیر می لبا را شسر که کند می حس
 عالم غم؟کند رچکا که ودبرود؟بر داھخو می کجا. دزدد می را شھنگا و

 .گوید می هخند با و بوسد می امر ستیھ. لمد یتو دیزر می

 

 .مینز ارمبذ لیلی- 

 

 می و دگیر می اش لیمویی ناھپیر گوشه از. داھفر یجلو رود می 
 . پایین و باال دپر

 

 .داھفر لبخو منو بیا. لبخو منو بیا- 

 

 و دگیر می پنجه شکل را نگشتھایشا. دگیر می اش هخند داھفر 
 اش پی داھفر. بالکن یتو دود می ستیھ. کند می شتدر را ایشھ چشم

 .گوید می هشد کلفت ایصد با و دود می

 
 . 

 
 . 
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 . گشنمه خیلی- 

 

 دخند می غش غش و کشد می یبلند جیغ ستیھ که کشد می خرناسی
 می یشاصد آرام و یشزوبا روی ارمگذ می ستد. یستما می میریلراکنا.
 ؟میریلا- . نمز

 

 .گوید می فقط. کند می جابجا را اھ سیخ. کند نمی مھنگا 

 

 .ابعد. لیلی ابعد- 

 

 دارم غریبی حس. آورم نمی نباز به یچیز و زمسو می ابعد تا من و 
 می ساعتش به یھنگا میریلا که ربا رھ که ماند می خطی بی کاغذ مثل لمد.
 ربا فھمم می. غماسر یدآ می لتنگید نرفته.  دشو می مچاله بیشتر ازدندا

 . رود می دارد و بسته را یسفر

 

 که انمدھ ارمبگذ را برنج قاشق یمآ می ،نددشا مهھ م،شا میز سر 
 و دگیر می را ستمد میریلا. کند می مھنگا مهھ.  اردگذ نمی ستمد زشلر

 .لبخند با کنم می نشاھنگا فتدا می که ششزلر. کند می کمکم
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 . زهلر نمی یگهد. شد حاال- 

 

 پایین ازدندا می را شسر. کشد می آه نماما. انمدھ ارمگذ می را قاشق 
 لمد بینم می ستشد روی که را بابی ستد. ردخو می را یشاغذ فحر بی و

 . مامانم پشت. میشهھ.  ستھ او که دشو می صقر

 

 دشخو لنباد امر هنگا و ونبیر رود می میریلا ،شد می متما که مشا 
 رفشط به را مسر. کنم می حس ام صندلی پشت را داھفر ستد. کشد می
 .گوید می گوشش دم و جلو آورد می را شسر. نمداگر می

 

 . اربذ امحترا بھش ،گرفت تصمیمی رھ- 

 

 شوبهآ دل. کنند جمع را میز تا کنند می کمک مهھ. دارد خبر او پس 
 .مگیر می

 

 .گوید می گوشم دم و یدآ می لھها 

 

 . داره رتکا طحیا تو میریلا- 

 

 .کند می نماھنگا لبخند با که داھفر سمت کنم می رو 

 

 .داره رمکا میریلا- 
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 .وبر- 

 

 می رسیگا دارد و دهیستاا من به پشت. ونبیر روم می و مشو می بلند 
 .گویم می بغض با. کشد

 

 .میریلا- 

 
 . 

 
 . 
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 پایش یرز و پایین ازدندا می را رشسیگا. رفمط چرخاند می را شسر 
 و عمیق. کند می مھنگا. یستدا می یموبررو یدا می. کند می خاموشش

 . دهکر ارششلو جیب خلدا را ایشھ ستد. نمز می لبخند. والنیط

 

 . ستا نمھربا نھایت بی یشاصد 

 

 .نیدو می چیزیو یه- 

 

 .”؟چیه“ که مدھ می نتکا فرط دو به را مسر 

 

 .کنم می دیحسو بھت- 
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 .گویم می لب یرز 

 

 ...یونهد- 

 

 .ستا غمگین شھنگا. ندز می کمرنگی لبخند 

 

 یاھ همز به. ات شتهاند ویبرا به. کنم می دیحسو تمو بی سر به- 
 . کنم می دیحسو ات یختهر

 

 .ددھ می مهادا و کند می مکث کمی. کنم می بغض 

 

 تند قتیو که نفسی به ات، دهفتاا دگو یچشمھا یرز به ت،الغر تن به- 
 .کنم می دیحسو دمیا باال سخت یمیر راه تند

 

 .گویم می یرلبز. ببینم چشمانش یتو نماتو می را شکا نم 

 

 ...میریلا- 

 

 .مشو می ساکت. جلو آورد می را ستشد کف 

 

 دهیساوا رتکنا ه،شیداتر سرشو که دیمر اون به. بزنم حرفمو اربذ- 
 لتد گرمی به ات هخشنددر لبخند به تچشما قبر به. کنم می دیحسو
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 کنم می دیحسو دییساوا لیو زیلر می که ینا به. لیلی کنم می دیحسو
 .خوبت لحا به.

 

 که بینم می. دگیر می باال به رو را شسر. کند می من به را پشتش 
 می بانهز ام سینه یتو تشآ از ای شعله. کشد می چشمانش یرز را ستشد

 .ددگر برمی بعد کمید؟مر تو با ام دهکر چه. کشد

 

 مینز ردیخو ینکها. کنی وعشر نو از تونستی ینکها به. شھامتت به- 
 داری که ییاچیز مهھ به. قعیوا رسلحشو یه یشد.  یشد بلند زمبا لیو

 کنم می دیحسو جونت به دهفاا که یوالییھ اون به حتی. کنم می دیحسو

. 

 

 ددھ می حافظیاخد تلخ عمط ایشھ فحر. چکد می ایمھ شکا 
 به ستید. دیزر می ونبیر شکا با فقط که دشو می گلوله گلویم یتو یچیز.

 .دیزر می من دل و کشد می تشرصو

 

 .ممیر دارم - 

 
 . 

 
 . 
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 .پرسم می آرام 

 

 ؟کجا- 

 

 می مینز روی اییھ حرط کفشش کنو با. ازدندا می پایین را شسر 
 .کشد

 

 ینا باید. مبر روزی چند باید کنم می حس فقط. نیست مھم شکجا- 
 بابت از. مندھ با که نجا حفر و بابی. کنه فکر و شسنگر تو هبر. هبر زسربا

 تحمل منو دننبو روزی چند تونن می مھ ستیھ و لھها. تخته خیالم که مھ تو
 ...کنن

 

 ددھ می و دارد برمی را گلش انگلد ماشینش عقب وقصند روی از 
 .گویم می ذوق با. هشد شکوفه قغر بگونیایش. ستمد به

 

 .دادن گل مھ تو یبگونیا- 

 

 . ندز می لبخند 

 

 مانتا ستتد مشد می ؟دارمگلته به ستاحو تو فقط دیکر فکر- 
 . مشاخو می دمبرگر. نیدو می روگال ینا معنی تو فقط.
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 برمی اریود رکنا از را نشاچمد. مدھ می نتکا باشه معنی به را مسر 
 برمی...کنم می لنباد را ایشرھکا هنگا با. عقب قصند اردشگذ می. دارد

 . کند می مھنگا داھخو می لشد تا و ددگر

 

 رم؟بیا تسوغا اتبر داری ستدو چی- 

 

 می غمگین. کنم می غنچه را لبھایم و کنم می جمع را چشمھایم 
 .دخند

 

 . کن مغافلگیر- 

 

 . دیکر سختش- 

 

 . رود می عقب عقب 

 

 . باشی دمگر برمی قتیو امخو می- 

 

 . کنم می کپا را ایمھ شکا 

 

 . رونبگذ شخو تونی می تا. منمیر جایی حافظیاخد ونبد من- 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.roman4u.ir/


 کنم می حس. بکند دل نداتو نمی کنم می حس. ردخو نمی نتکا 
 . کنم حتشرا یشابر باید.  ستا سخت یشابر نکند

 

 .میریلا وبر- 

 

 پا ستانمد نمیا انگلد با. ددھ می نتکا رفینط به بغض با را شسر 
 مگیر می نفس بینی از. بکشم نفس کنم می سعی.  خانه فرط کنم می تند

 کمکم و یدآ می اھ پله پایین داھفر. رهبادو و رهبادو. ونبیر مدھ می نادھ از و
 می هپنجر پشت. حافظیاخد ایبر پایین ندرو می مهھ. باال ومبر کند می

 رود می. دشو می ماشینش ارسو. نمز می رکنا را دهپر. یستما

 
 . 

 
 . 
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 دیمر تنگ. ستا تنگ لمد یجا یک ددبرگر قتیو تا نمدا می من لیو 
 . ماند اش عاشقی یپا نهدامر که

 

 و لھها. خانه ساندر می را ما داھفر...یمارگذ می تنھا را بابی و نماما 
 نشینم می تختم روی خسته. بنداخو می نماما قتاا یتو ندرو می ستیھ
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 ددگر برمی یھگا و شسر به کشد می ستد. ندز می مقد قتاا یتو داھفر.
 .گویم می. ندز می لبخند مھ او. مخند می یشرو به. کند می هنگا امر و

 

 ی؟بر ایخو نمی- 

 

 .ازدندا می اش بینی به چینی 

 

 م؟بر یعنی- 

 

 .ازمندا می باال را ایموھبرا 

 

 .یگهد آره- 

 

 .ندراخا می را یشوبرا گوشه 

 

 .یگهد مبر من. باشه- 

 

 می تکیه را مسر. فتما می هخند به. قتاا یتو دهیستاا لیو گوید می 
 یموبررو کمر به ستد. کنم می شھنگا عشق و تلذ با و تخت جتا به مدھ
 .گوید ملتمس چشمانی با. یستدا می

 

 ؟بمونم ینجاا مشبا- 
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 دور ازمندا می ستد. یستما می مقابلش روم می. مشو می پا جایم از 
 مشو می بلند ایمھپا کنو روی. مکمر دور پیچد می را ستانشد. نشدگر

 می دشخو به محکم امر. کنم می لمس را لبھایش. مبند می را چشمانم.
 می. کشم می رکنا ،شویم می که ابسیر. کند می ام یاھمرھ و چسباند

 .گویم

 

 . وبر حاال- 

 

 .ددھ می نتکا فرط دو به را شسر 

 

 ...ای نهدو یه- 

 

 یبگونیا. هپنجر رکنا روم می. اردگذ می تنھایم و رود می عقب عقب 
 نمدآ ونبیر از قبل. ندا هشد شکوفه از پر دو رھ. گلم رکنا ارمگذ می را میریلا

 قتیو ستهاخو ازش. بابی ستد دادم را ام نوشته یشابر که را ای نامه ،خانه از
 . بھش دھبد دمنبو

 
 . 

 

 .،میریلا مسال 
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 کند می مگر را لمد مھ نتدکر اصد که آخ. میریلا. میریلا. میریلا 
 فتهر نمیانتا از و ام بسته را سفر ربا ،نیاخو می را نامه ینا که حاال نمدا می.

 .داری پریشانی لحا چه نمدا می. ام

 
 . 

 
 . 
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 به. کن فکر نخوبما اترطخا به لیو.هشد غصه پر رچقد لتد 
 مھ با رچطو سالھا از بعد یدآ می دتیا...شتیمدا مھ با که خوبی یاروزھ

 اریسو چرخهدو ربا لیناو ایبر ؟یمدکر اعود مھ با رچطو. ؟شدیم وبررو
 که بستی یخترد به دل.یمدفتاا تویش و گفتیم عشق از. فتیمر کویر. یمدکر

 و شتیاگذ لتد روی پا. ستا داھفر با لمد یفھمید. دبو حتمی فتنشر
 ستا رگبز رچقد حترو.میریلا آخ. دییستاا پشتم و یکشید رکنا نهدامر
 ...دمر

 

 لیلی مانند ستدر. نرسیم صلو به و شویم عاشق که دبو ینا ما تقدیر 
 . شد نهوداجا ما یاھ قلب یتو عشق. داھفر و شیرین. نمجنو و

 

 ایوھ. ای شتهانگذ تنھایم و ای هماند رمکنا خرآ لحظه تا نمدا می 
 لیو کنم تشکر ازت باشم نستهانتو تلحظا آن یتو شاید. ای شتهدا را نماما
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 یدآ برمی ستمد از مینھ. ممنونم ازت نتدبو متما رطخا به گویم می حاال

. 

 

 را لتد و ینبند را لتد یادرھ نیستم نمیانتا که حاال ماھخو می ازت
 شتدا داھخو رشکنا در را تو که خوشبخت یخترد یاھ ستد به ریبسپا

 یخترد اربگذ. بچشی را اماجر پر عاشقی یک عمط هبد فرصت دتخو به.
 یخترد دل اربگذ. کند لمس را ایتھ گفتن جانم. بچشد را ستتد اھ ازشنو
 را فرصت ینا پس. دبو داھخو شیرین رچقد تو با عاشقی که آخ. بتپد یتابر
 یگرد یخترد ایبر را قصه ینا ی،شد شناآ دل قصه با که حاال. هبد دتخو به

 .،جانم میریلا .  انبخو

 

 یھگا. ستا بخو حالم باال آن من. نریز شکا. رنخو غصه فتنمر از 
 نلتنگیماد از و شویم می جمع ستانمدو با یھگا و اردگذ می مسر به سر بابا
 ییاخد. ردگذ نمی سخت گویند می که رنجوآ نجاآ. گوییم می شما ایبر
 ینجاا تو پس. نیمز می سر مھ به و شناسیم می که اییھ آدم و نمھربا ستھ
 یھگا.  دیبو که میشهھ مثل شبا ارستوا. نریز مھ به. نگیر سخت دتخو به
 . ارنگذ دتخو ایبر حسرتی. کن لید یارھکا. سفر وبر. سبر دتخو به

 

 گرفتی را منظا دهپیا یک ستد که ستیھ ریسلحشو.عزیز میریلا تو 
 ببین. ندگیمز سخت یاروزھ در دبو نداوخد دیهھ نتدبو. یکشید باال و

 هرطخا به ربسپا را لیلی...کن ندگیز و شو بلند پس. ستا بخو حالم رچقد
 . گذشته در ریگاروز به. اھ
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 دیاز ارینگذ. باشی شتهدا را مامانم ایوھ ماھخو می ازت خرآ در 
 سر داھفر به مھ یھگا. کن یپسر یشابر. ونبیر شببر. ودبر دشخو یتو
 . دشو کم نتادرد شاید بگویید نتتاارطخا از و بکشید مھ با ریسیگا. نبز

 

 .لیلی 

 

 ارمگذ می مھ روی چشم. یمرو کشم می را پتو. تختم یتو روم می 
 .عجیب بیاخو. عمیق بیاخو. بماخو می و

 
*.  . 

 
 . 

 
 . 

 
 . 
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 یتو شیدرخو. نهھبر یپا. تنھا یتنھا. روم می راه خشک بیابانی یتو 
 جانی اش سایه یرز کمی که ختیدر نه. ستھ ای خانه نه. تابد می نسماآ دل

 نسماآ کنم می هنگا را فرط رھ. هشد بچو مثل بانمز و ام تشنه. کنم زهتا
 .کشم می دفریا و ارمگذ می انمدھ رکنا ستد. خشک مینز و ستا
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 ؟نیست ینجاا کسی- 

 

 .ددگر برمی یماصد 

 

 .نیست. نیست- 

 

 نمی و ام دهفتاا گیر علفی و آب بی نبیابا نمیا. چرخم می دمخو دور 
 دیزر می کولموسر از قعر. آورده شجو گرما از مسر.  کنم رچکا باید نمدا
 روی نخو از ردی دارم، برمی که مقد رھ. زدسو می و هشد خمز ایمھپا کف.

 نماتو می سختی به.  تابم بی تشنگی از. ماند می باقی ه،شد برشته کخا
 می کمتر و.کم نماتو.نمدا نمی. ؟کجا. روم می و روم می. کنم زبا را انمدھ
.  نمز می نفس نفس. مشو می نوزا به ستد. شوند می سست ایمھنوزا. دشو

 . ستا درد از پر ام سینه

 

 یاارھیود با بینم می رگبز باغی چپم فرط م،گیر می باال که را مسر 
 یاھ شاخه اریود سرتاسر از. یختهر.باالیش چینه از جایی چند که گلیھکا
 خوشه نماتو می مھ جا مینھ از.  ندا هشد انیزآو ونبیر فرط به مو ختدر
 کنم می سترا قد. نمز می پلک ربا چند. ببینم را رنگوا شتدر و سبز یاھ
 سمر می. نمز می دورش و مگیر می اریود به ستد. رفشط روم می نلنگا و
 لنگه یک. دشو می هیدد یشرو نیآھ رگبز کوبه دو. غبا چوبی لته دو در به
 . تو روم می. ارمند زهجاا به زنیا ورود ایبر کنم می حس.  ستا زبا در
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 روی که ستا مو ختدر کند می رکا چشم تا. نیست ممعلو غبا ته 
 یشرو ختهاندا سایه و غبا سر روی هشد سقفی و دهکر شخو جا بستدار

 اھ گبر یالبال از. نندایزآو بستدار از هسیدر یارھنگوا و سبز یاھ گبر.
 یاییرو را غبا و خلدا تابد می شیدرخو سفید و یکربا یاھ شعها اھ خوشه و
 می رد بیآ یجو غبا سطو. جلوتر روم می زبا انیدھ با. دهکر نگیزا تحیر و

 یجو لب نشینم می. کند می ازشنو را ام خسته روح ششرشر ایصد و دشو
 خنکی. تویش ارمگذ می را ام خمیز یاھپا و باال کشم می را نماھپیر.
 ایصد. فتدا می آرام آرام درد. کنم می حس جانم عمق تا را آب لچسبد

 ای هقھو ای سینه با بلبلی. مگیر می باال را مسر. دشو می بلند بلبلی چھچھه
 جلو داده را اش سینه و نشسته ای خوشه روی قرمز و هسیا نگر به اییھ لبا با
 خنک خاصی رجو اوھ. ددھ می سر لنشیند آوازی و دهکر زبا را نوکش.
 مسر. بینم می غبا ته یچیز. ایمھمو یال پیچد می و وزد می نسیمی. ستا

 تخت روی کسی ،ته آن. کنم می هنگا بخو تنگ چشمانی با و جلو مبر می را
 روم می کنم حس ایمھپا یتو دردی ینکها ونبد ربا ینا و ممیشو بلند. نشسته

 دشو می بلند مھ او. ببینمش بخو تا کنم می تنگ را چشمانم. جلوتر...جلو
 که یکمدنز. نشیند می لبھایم روی لبخند.،ینجاا ،یدنشد با. جلو یدآ می و

 .گوید می انخند تیرصو با دشو می

 

 ه؟بالخر یمداو- 
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 بخو عجیب حالمده؟بو ممنتظر. کنم می تعجب بابا فحر ینا از 
 یچھ. نیانگر یچھ ونبد. غدغهد و لمشغولید رھ از تھی. ارھ. سبکم. ستا

 . لمد نمیا حتی. نیست نمذھ نمیا چیز

 
 . 

 
 . 
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 .گویم می 

 

 . بابا ممداو- 

 

 .دارم نمھمو دنبو گفته- . گوید می.و ام شانه روی اردگذ می ستد

 

 خوشه به ردخو می چشمم و مگیر می باال را مسر. نمز می لبخند 
 بابا...ستدوگر ازهندا اش حبه رھ. باال خیلی.  باالست خیلی که رنگوا
 و کند می ای حبه. دگیر می ارقر ستشد نمیا رنگوا و کند می دراز را ستشد

 پیر یچھ. دخند می ،بیند می که امر قمشتا یاھ چشم. انشدھ اردگذ می
 و کند می اجد یگرد یکی. ماند می فتنشر از قبل شب مثل ستدر. هنشد
 چشم. انمدھ ارمگذ می. رگبز و شتدر و سبز ای حبه. ستمد کف اردگذ می

 تا که ددھ می ای همز. دگیر می را دمجوو متما اش شیرینی. مبند می را ایمھ

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 ستا اربدآ رنقدآ. دارد ینظیر بی شیرینی. ستا عسل مثل. ام هنچشید حاال
 ام ردهخو حاال تا که رینگوا یچھ مثل شعطر.  کند می فعر را ام تشنگی که

 یھنگا با. کند می مھنگا صخا یلبخند با بابا ،کنم می زبا که چشم. نیست
 . صخا

 

 ناھپیر یال. کند می اجد را رنگوا خوشه و دبر می باال را ستشد 
 ستا سنگین رنگوا خوشه. میانش اردشگذ می و باال ددھ می را.مسفید

 عطر. نیفتد رمنگوا که مگیر می را منمدا ستید دو. دهکر پر را منمدا متما.
 . آورد می سرکیفم و ماغمد یتو پیچد می خوشش

 

 ...تو به مبد گفتن بھم. دبو تو سھم ینا- 

 

 لمھ و اردگذ می ام شانه پشت ستد. کنم می هنگا رنگوا به رهبادو 
 .در فرط ددھ می

 

 . وبر حاال- 

 

 حس را دردی یچھ ینجاا قتیو ومبر باید اچر. دمگر برمی متعجب 
 حالم ینجاا قتیو. نیست یخبر نمذھ و دل یاھ شلوغی از قتیو. کنم نمی
 .فتما می سلتماا به. ستا شخو

 

 . بمونم امخو می. همداو خوشم ینجاا از من.بابا لیو- 
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 یدآ می من با مقد چند ،پیچد می مکمر دور را ستشد حالیکه در 
 .در فرط

 

 . همنتظر. وبر- 

 

 یال از رمنگوا بماظمو و کنم می شھنگا تعجب با. یستما می 
 .نیفتد نماھپیر

 

 ؟کی- 

 

 ...کنه می اتصد وبر- 

 

 من منتظر کی. پایین دیزر می یرھ لمد. دشو می سیخ تنم به مو 
 می. بنشیند تختش روی تا ددگر برمی بابا؟ببیند امر داھخو می کی؟ستا

 .گویم

 

 ؟کی. بابا کی- 

 
 . 

 
 . 
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 . کند می رهشاا در به ستد با 

 

 .شه یرد ارنذ. وبر. هنشد یرد تا وبر- 

 

 نمیا نگرسبز رنگوا خوشه. ونبیر یمآ می غبا از وواج جاھ من و 
 ستشد از ماھخو نمی. دارم می بر مقد سختی به. کند می سنگینی مانمدا
 بابا و غبا از نمداگر برمی که سر.  توھبر نبیابا به ام برگشته رهبادو. مھبد

 نمی را راه و کویر نمیا ام هماند زبا. مانمدا.به ازمندا می هنگا. نیست یخبر
.  ستر ونبد. درد ونبد لیو. یجو و گیج. زار رهشو نمیا ام دهیستاا. نمدا

 یدآ می در عشهر به تنم متما. پیچد می ییاصد. بزند یماصد ممنتظر. ممنتظر
 .نمز می نوزا سنگین نمادا نماھ با.

 

 ستمھ تاقما یتو. ستا یکرتا یکرتا خانه. کند می زبا را چشمھایم 
 دیزر می اصد رهیکبا. مشنو می را قلبم گامپ گامپ ایصد و. تختم یتو.

 .خانه یتو

 

 .کبرا هللا- 

 

 یتو کش دراز ،مانجاھ. دشو می کرخت بدنم. فتدا می عشهر به تنم 
 می امر که ییاند به مدھ می دل و میزر می شکا. فتما می گریه به ،تخت

 شنرو یمابر روز مثل ام هیدد که یاییرو. نشینم می و میزر می شکا. نداخو
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 خوشه از یخبر. ازمندا می نماھپیر به یھنگا. اش قیقهد به قیقهد. ستا
 به. کشم می ستد ایمھپا به. ستا شیرین انمدھ عمط لیو. نیست رنگوا

 مشو می بلند. ستا بخو حالم. شوند می خیس یاھ گونه و ام سینه
 می من چشم و ستا زبا هپنجر. آورد می قتاا نمیا به را دهپر خنک نسیمی.
 . ای وزهفیر گنبد به فتدا

 

 .کند می اخد منا از پر را قتاا که ذنمو شخو ایصد و 

 

 .کبرا هللا- 

 

 شانه نمیا فتدا می مسر. نمز می نوزا و مگیر می هپنجر لبه به ستد 
 یتو که دیبو تو.دیبو تو. ندردخو می نتکا نتکا ایمھ شانه گریه از. ایمھ
 که دیبو تو.دادی ننشا را راه که دیبو یتو.دییستاا پشتم تمد مهھ ینا

 دل یتو یختیر مشد می رد نخیابا آن از قتیو ستدر را داھفر زسا ایصد
 هخند نمیا.میشهھ دیبو تو.ندگیمز یتو شتیاگذ را بابی که دیبو تو.نخیابا

 درد پر دل نمیا. میریلا یاھ نماند نمیا. لھها یاھ نهاراھخو. ستیھ یاھ
 دل نمیا. فرید عمو دل نمیا. ادهمامزا نمیا. داھفر رکنا. هکو نمیا. نماما
 اخد دیبو یتو. یارو و ابخو نمیا. گفتم می دمخو از نیشاابر قتیو دانمعتا

 یپا کشم می ستد. غبا خنک نسیم نمیا.  رنگوا حبه شخو عمط نمیا.
 . ایمھ چشم
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 ونبیر نمز می خانه از و دارم برمی هگیر از یسررو. مشو می بلند 
 لشد. دشو نمی جا قتاا ینا یتو یگرد که هشد رگبز رنقدآ سرکشم روح.

 روم می. اخد دخو تا. نسماآ دخو تا فتنر. نشد ارھ. داھخو می دنکر وازپر
 مھنگا. اھ پله به فتدا می مھنگا. شوند می زبا که ایشدرھ. رسانسوآ فرط

 ستد.  شوند می بسته رسانسوآ یادرھ. چرخد می بنتخاا دو ینا بین مرتب
 اھ پله یکی یکی. کنم می ضعو اھ پله سمت به را مراھ و مگیر می اریود به
 شکا. دهکر پر را دمجوو متما که حسی ایبر میزر می شکا. باال روم می را

 بقهط یک. من سینه یتو ستدر. جاست مینھ که ییاخد ایبر میزر می
 می رهشما به ایمھ نفس و روم می باال

 
 . 

 
 . 
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 می که قلبم روی ارمگذ می ستد. اریود سینه به مدھ می تکیه. فتندا 
 . باالتر. باال روم می زبا. کوبد می و کوبد

 

 .گویم می لب یرز 

 

 .هبار یا- 
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 نمز می نوزا. مشو می خم نیاناتو و ضعف از. یستما می اھ پله یتو 
 یتو پیچد می ام هبرید یاھ نفس ایصد. کنم می نستو را ایمھ ستد.

 و مگیر می باال را مسر. غریب سکوتی و اخد و ستمھ من. پله راه تسکو
 اھ میله.ستمد دو با. مبا به سندر می و پیچند می که اییھ پله به کنم می هنگا

 روی مدھ می رفشا را ایمھنوزا. یمزوبا یتو ازمندا می را زورم. مگیر می را
 .کنم می مزمهز لب یرز روم می باال که را پله رھ. مشو می پا. اھ پله

 

 .هبار یا- 

 

 مدھ می مهادا لیو فتدا می خس خس به ام سینه. دشو می تنگ نفسم 
 . یبعد پله.

 

 .هبار یا- 

 

 لیو دشو می پایین و باال تند تند ام سینه. مشو می بلند و فتما می 
 یکدنز بھش مقد به مقد که ستا مبا در به مھنگا. باال کشد می امر ییونیر
 حس ارمگذ می مبا سینه روی.که را پایم ،بینم می که را زبا در. مشو می تر

 تنگ. تنگ. دشو می تنگ ام سینه. کوبد می اریود به را دشخو حمرو کنم می
 به را او که ستا ستید منتظر و همددرآ وازشپر پر که دارم را ای هپرند لحا.

 نمی و قفسی هشد ام سینه. باید که نجاآ به کند وازپر تا ددھ پر نسماآ سمت
 و نفتاا. عظیم رینفجاا. رمنفجاا به رو. کند زبا را ایشھ لبا حمرو اردگذ
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 دفریا نسماآ به رو و انمدھ رکنا ارمگذ می ستد. مبا روی تا روم می انخیز
 . نمز می

 

 سخت ینجاا تحمل یگهد.کنم وازپر اربذی؟شنو می. ام دهماآ من- 
 . هبد مپر. اخد هبد مپر. هشد تنگ سموا نیاد ینا.امبر.هشد

 

 مھنگا فقط. گوید نمی یچیز یچھ. مبشنو بیاجو تا کنم می تیز را ایمھ شگو
 از.پر نسماآ به دوزم می چشم...مبا روی نشینم می. میزر می شکا.  کند می
 . هبد مپر. امخو می اییرھ من- . کنم می مزمهز.  کوچک یاھ رهستا

 

 من. نیست ام ندگیز یتو ییاچر یچھ یگرد. تسکو یتو. کند می هنگا زبا
 به رو رهبادو. زدلر می لمد. زدلر می ام چانه. ام هسیدر نشا مهھ ابجو به

 . من اچر گم نمی یگهد بعد به ینا از- . کشم می داد دشخو

 

 .دیزر می شکما و مگیر می نفسی 

 

 .من زمبا. من زمبا. من زمبا گم می فقط- 

 
 . 

 
 . 
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 پیچد می نسیمی. نسماآ به دوزم می چشم و مبا کف کشم می دراز 
 می هخند به. ددھ می غلغلکم و تنم روی دلغز می اخد ستد. نماھپیر یتو

 روی نه یگرد. بگویی تو قتو رھ. یاھبخو تو چه رھ. باشد. باشد. فتما
 .آورم نمی حرفایت

 

 یاھ ستد با زاقباط من و ندز می چشمک نسماآ یتو ای رهستا 
 با نداتو می که پر یک مثل سبک. سبکم. اخد به کنم می هنگا وار صلیب

 دشخو از و خانه آن به خانه ینا از ودبر. اوھ نمیا بچرخد و دشو بلند فوتی
 کافیست فقط یدردخو مینز قتیو حتی ستھ ییاخد میشهھ بگوید...بگوید

 . کنید دراز را نستتاد

 

 دشخو قتیو تا کنم می جمع را وازمپر لبا. مشو می بلند جایم از 
 . کند یماصد

 

 لبھایم روی یلبخند با. شخو حالی با لیو پله به پله. یمرو می پایین 
 و تسکو در خانه. لخیا رغفا. لسبکبا. ام بسته او با که جدید یعھد با.

 داھفر به ستماخو می میشهھ که را یچیز یدآ می دمیا. هبیداخو مشآرا
 . مگیر می را اش رهشما و دارم برمی را ام گوشی. ام نگفته ،بگویم

 

 .گوشم یتو پیچد می دشلوآ ابخو و اننگر ایصد 
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 ؟لیلی- 

 

 .گویم می 

 

 دارم؟ ستتدو رچقد گفتم بھت صبح پنج ساعت حاال تا- 

 

 . کشد می گیدسوآ سر از نفسی 

 

 .نگفتی نه- 

 

 .مخند می 

 

 . خیلی...خیلی.دارم ستتدو- 

 

 .گوید می بعد کمی. مشنو می را ایشھ نفس ایصد. کند می تسکو 

 

 ؟گشتی رو انتھر صبح پنج ساعت حاال تا- 

 

 .باشه یجانیھ خیلی باید. دمنکر اش تجربه حاال تا.نه- 

 

 .گوید می دیشا لحن با 

 

 .منجااو یگهد بعر یک. موال به بتماخر- 
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 می. ام گرفته را تصمیمم. کنم می زبا را تاپم لپ ،بیاید داھفر تا 
 سالتر شاید کنم می فکر که بخو. بنویسم را ام ندگیز نستادا ماھخو

 ندگیز مینز روی.نامی لیلی نندابد دممر اھبعد ینکها. باشد مینھ من قعیوا
 نندابد و بچرخد نادھ به نادھ لیلی ندگیز تا.بنویسم ماھخو می.دهکر می

 و نظیر بی عمط از و شسرکشید جرعه جرعه باید که ستا معجونی ندگیز
 معنایی ندگیز د،نبو گمر گرا که. ستھ میدا که. دبر تلذ اش نشدنی ارتکر

 گرا که. شتاند

 
 . 

 
 . 
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 سه عشق و گمر و ندگیز که. شد می سخت ندگیز د،نبو عشق 
 کنم می زبا را ورد صفحه. ام دهکر بنتخاا مھ را سمشا.  ندنداوخد همعجز

 .نویسم می اش گوشه.

 

 .نسماآ تا مبا از 

 

 .ستانمدا نوشتن به کنم می وعشر و 

 
 . 
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 . 

 

 سفید یاھ لبا با نهواپر. گرفته زیبا به را دمگشا و سپید ناھپیر دبا“ 
 کنم می دراز رفشط به را ستمد. کند می وازپر دارد ش،سرخو ،من از جلوتر

 قصندر می پریشانم یاھمو و وزد می دبا. سدر نمی بھش ستمد. دشو نمی.

 تپه. دهفتاا رهشما به نفسم. باالتر و باال. رود می باالتر و ندز می لبا نهواپر.
 هکشید بیآ نسماآ فرط به مھنگا. ارمند نجا خیلی من و دارد یتند شیب

 در نتابا یشیدرخو با اردند لکی یچھ و خشددر می نسماآ. دشو می
 به را دمخو ستا کندنی نجا رھ با. ندز می لبا لبا نماھپیر پایین.  سطشو

 شتید. کنم می هنگا مبر و دور به. فتما می نھ و نھ به. سانمر می تپه یباال
 کمی را حالم گل یبو. کشم می عمیقی نفس. سفید و خسر یاھ گل از پر

 به. ختهاندا جمو نمیانشا دبا که ستا گل کند می رکا چشم تا. آورد می جا
 نهدا و هشد گرمم. تنھایم. نیست کسی. نمز می لبخند گل و دبا زیبا جمو
 ارمگذ می چشمانم یجلو ستد. نشسته مکمر هتیر و پیشانی روی قعر یاھ
 می لبخند من به دارد که بینم می بابا از ای هچھر. دوزم می چشم نسماآ به و
 به رو و ارمگذ می انمدھ رکنا را ایمھ ستد. دشو می محو آن یک در و ندز
 . نمز می دفریا نسماآ

 

 ...”بابا.بابا- 

 
 . 
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 . 

 

 .نتابستا لیناو. لیلی 

 
 . 

 

 می منر پنجه و ستد سخت ریبیما با که اھ لیلی و لیلی به تقدیم 
 یکیرتا در ستا رینو نشادجوو. شوند می بلند لیو ندردخو می مینز. کنند

 . میدانا یلھاد در ستا یمیدا.

 

 سخت در و کنند می عاشقی نهدامر که ادھاھفر و داھفر به تقدیم 
 .شوند می میدا و مانند می نعشقشا یپا تلحظا ترین

 

 از قمعشو یضار ایبر و نددشیرمر که اھ میریلا و میریلا به تقدیم 
 .شوند می پشت و ندرگذ می نشودخو عشق

 

 رھ با و نددار انیطسر کانیدکو که نیدراما. اھ حفر و حفر به تقدیم 
 روی یا یزندر می تخت یتو را نایشاھ شکا و کشند می درد نندشوزفر درد

 .دهسجا

 

 سقف نباشند گرا که ندا ادهخانو رھ نستو که اھ بابی و بابی به تقدیم 
 .دشو می ابخر عضایشا سر روی ادهخانو
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 .ندا ندگیز رشو که اھ ستیھ و ستیھ به تقدیم 

 

 دوش روی از ربا و ماند می نهاراھخو که اھ ههلا و ههلا به تقدیم 
 .نددار برمی ادرھما

 

 می رو من یاھ نوشته ستد که عزیز ننندگااخو شما به تقدیم 
 .نیداخو

 

 .موسیوند مریم 

 

 .پنج و دنو یبھشتارد 

 

 .رمسپا می نداوخد مگر نستاد به رو شما 
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