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 مقدمه:

 

 گران، یمانند د  یمن هم دخترم،دختر 

 ،یکرده ا رانیرا و  میایتو با رفتنت دن اما

 انه؟ی  ردیگ یرا م  ت یجا یکس انه؟ی  شودیتو م  یب دانمینم

 : ندیگو یم  دمیشن اما

 .شودیمعشق با عشق پر  یخال یجا
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 امد، یبوکس فرود م سهی ک یام رو یدر پ یپ یها مشت

کردم   یم نی انقدر تمر دیشم با الیخ یخواستم ب  یکرد اما نم یعرق از سر و صورتم ِچکه م یها دونه
 چیشدم  چون ه یم  نیهفته رو مجبور به تمر یاگه کل روزها یباشم حت  ن ی مسابقه برتر یکه تو

 شه.  ینم سریوقت نابرده رنج گنج م 

 مشت هام رو زدم:  یشتر یاستاد باشدت ب  یصدا دنیباشن 

 دنا ادامه بده . یر ی م شیپ ی عال  یدختر دار  نیآفر

که  رنگ جلوم  بوکس قرمز  سهیداشتم سر ک هیرو که از بق یی برم تموم حرص ها  شیبهتر پ نکهیا یبرا
 داد! یخوب جواب م  یلیکردم خ  یم یبود خال  زونیاز سقف آو

 زدم:   یذهنم با خودم حرف م یتو و

   رهیبم انیباعث شد شا الیدان

 دنبالم امد. اون

 زنم،  یرو م  الی که انگار دارم دان یبوکس زدم طور  سهیبه ک  یمحکم مشت

  یکه نفس نفس م  یاستاد در حال  یصدا یدوباره  دنیدادم که باشن یبه ضربه زدن ادامه م نطوریهم
 : دم یزدم از کاردست کش

 . یامروز بسه خسته نباش  دنا واسه هیکاف

 وسرم رو تکون دادم.  دمیکش یق یعم  نفس

 . دمیبود سر کش  یموندش که مقدار کم  ی باق یآب بزرگم رفتم و همه  یسمت بطر  به

 

 تا گرما ازبدنم خارج بشه، ستادمیباشگاه ا یکولر تو یجلو

 به گردنم دادم.  یودستم رو پشت گردنم گذاشتم وتکون  دمیکش یق یعم  نفس
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 نگاهم رو بهش دوختم:  ایم یک یصدا دنیباشن 

 واقعا! ی! هالک شدم چقدر تو اعصاب و تحمل دار یدنا وا یوا

 زدم و نگاهش کردم:   یپوزخند

 ؟یاعصاب دارم؟ مطمئن من

 : دیتوش بود سر کش  ینفس هر چ کی دستش رو باز کرد و  یآب تو یبطر  سر

 .می آماده شو زودتر بر رمی گ ی حرفم رو پس م کنمیاالن که فکر م  خب،

و   دمیرو تنم کردم شال وشلوارم رو هم پوش دمیسف یآب  یچهار خونه  یرو تکون دادم و مانتو سرم
 از باشگاه خارج شدم. میورزش ی مشک فیبابرداشتن ک

اروم صدام کرد و ازپشت خودش رو   ایمیداشتم که ک یباشگاه آروم آروم قدم بر م  اطیح یتو داشتم
 بهم رسوند: 

 برسونمت؟  یخوا یم

 تکون دادم و گفتم:  نی سرم رو به طرف ستادم،یا سرجام

 رم.  ی م ادهیپ  ستین  یاز ین

 . نمتیب  یم یهرطور راحت زمیباشه عز-

 گرفتم. شیگفتم و راهم رو به سمت خونه در پ یآروم   نمتیب یم

 سرم فرود آمد، یکم بارون گرفت و قطره هاش رو کم

  تی با عصبان  شدیم شتریبارون که لحظه به لحظه شدتش ب  دنیرو به سمت آسمون گرفتم و باد سرم
 لب گفتم:  ری قدم هام رو تند تر کردم و ز

 !میرو کم داشت نیهم

 شدن، س ی خ  نیوهمچنبارون به شدت متنفر بودم  از
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 دست تکون دادم و سوارش شدم آدرس خونه رو دادم.  یتاکس کی یبرا نیبنابرا 

 ذهنم مرور شد:  یگذشته تو کردمیبه بارون نگاه م یتاکس یکه از پنجره   نطوریهم

 

 ****فلش بک****

 

 بارون.   ریز  ایب  نیدنا بب-

 بارون برد با اعتراض گفتم:   ریو و باخودش ز د یدستم رو کش  وسپس

 !ادیمن از بارون بدم م انیشا

 دست هاش گرفت.  یو دوتا دست هام رو تو دیخند

که دلشون خوش   ییها وونهی! مثل دمیدیخند یم یبلند  یو با صدا میدیچرخ یبارون م  ریباهم ز 
 براشون مهم نبود.  یچ یبود و ه

 اشکم رو پاک کردم. عیشدم وسر  گونه ام سر خورد از فکر خارج  یکه رو یقطره اشک با

 

داشته  دمیمن وجود نداره و نبا  یایدن یبودن تو فیموندم ضع یمحکم م دی کردم با یم هیگر دینبا
 باشه. 

 

 خانم.  میدیراننده از فکر خارج شدم: رس  یصدا دنیشن  با

 شدم،  ادهیپ نی از ماش هیتکون دادم و بعد از حساب کردن کرا یسر 

 و انگار قصد بند امدن هم نداشت!  ومدی بارون م هنوزم

 رو باز کردم و داخل شدم.  اطیدر آوردم و درح  فمی رو از ک دمیکل



 جانم  یبال

6 
 

 

رنگارنگ مامان   یباغچه بود با گل ها اطیبزرگ بود و نصف ح  باینگاه کردم تقر  اطیح  یداخل یفضا به
 کاشته شده بود. اطیح  یجا یکه جا

سالن و سقف همه با گل   ینرده ها یکه رو یونه برس تا به در خود خ خوردیم رهیدا مین یتا پله  سه
 کارشده بود.

 لب زمزمه کردم:  ریفضا گرفتم و ز نیرو از ا نگاهم

 داشته باشه،  ییبایهرچقدرم ز  دیکن  یکه شماها توش زندگ ییجا

 من جهنمه.  واسه

نگاه  دنمیمبل نشسته بود با د  یرو شهیو داخل شدم مامان مثل هم دمیکش  نییدر رو پا رهیدستگ
 غمناکش رو بهم دوخت: 

 دخترم.  ینباش خسته

داشتم چشمم رو به   انیکه به شا  یعشق  یول دمشیپرست یعاشق مامانم بودم چقدر ازته دل م چقدر
 کور کرده بود.  زیهمه چ

 راست از پله ها باال رفتم و داخل اتاقم شدم.  ک یندادم و  یفقط سرم رو تکون دادم وجواب  

ساده   یدوش روزانه  کیآرامش بخش نبود! وارد حموم شدم و بعد از گرفتن  نجایمثل ا ییجا چیه
 .از حموم خارج شدم 

روشن بلندم رو که  یقهوه ا یو موها دمیپوش  یمشک یرو همراه شلوار ورزش  دمیدکمه دار سف راهنیپ
 شدم چون حوصله اش رو نداشتم. الی خ  یاش رو ب هیخشک کردم وبق  مهینصف و ن دیرسی تا کمرم م

  نیبود اگه اون بود همچ شمیپ انی شدم، کاش االن شا رهی و به سقف خ دم یتخت دراز کش یرو
 افتاد. ینم  ییاتفاقا

 کنن!  رشی تحق نطوریا شیها حق نداشتن بخاطر خوب نبودن وضع مال اون
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بود خانواده   ستادهیودش اخ یپا  یمن مرد بود و رو انِ ی داشت، نامرد نبود شا رت ی غ ینداشت ول پول
 برعکس اون ها.  کنهی وقت ولم نم چیمن باعث مرگش شدن عذاب وجدان ه ی

مشتاقانه ادامه   ارمی دوست داشت ورزش بوکس رو ادامه بدم و رتبه ب کنمیهاش رو دنبال م  هدف
 . ارمیو رتبه هم م دمیم

 .کشمی وقت پاپس نم چیه

 از فکر خارج شدم:  الیدان یباصدا

 شام.  یبرا ا یب دنا

 و بلند گفتم:  دم یکش یکالفه ا هوف

 خورم.  ینم

 

 در اتاق رو باز کرد و کالفه نگاهم کرد:  الیدان

 ! یش یروز به روز الغر تر م یخورد یم  رونیب یاز بس غذا اریدرن  یباز  مسخره

 کردم با تمسخر گفتم:   یزدم وهمونطور که نگاهش م  یپوزخند

 که براتون مهمه!  نه

 نمی سفره نش  کیبخورم اما باشماها سر  رونیب یغذا یحاضرم هرچقدر که بگ من

 بسه! گهید اریشورش رو درن -

 گفتم:  تی جد با

 باهات حرف بزنم! خوادیهم واردش نشو اصال دلم نم گهید رونیازاتاقم برو ب  الیدان

 . دیحرص نگاهم کرد، از اتاق خارج شد ودر رو بهم کوب با

 واقعا گشنمه!  دمید یکردم م ی تخت بلند شدم حاال که فکر م  یبهش گفتم و از رو  یوحش  رلبیز 
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  نییرو که تا پا میسرمه ا وشرتیجمع کردم و س یسرم دم اسب یوموهام رو باال ستادمیا نهیآ یجلو
رو   پمی ت یکتان  دنیرنگم رو تنم کردم و با گذاشتن شال و پوش ی زغال نیشلوار ج   دم،یران هام بود پوش

 دوشم انداختم و از اتاقم خارج شدم.  یرو هم رو فمی کردم ک لیتکم 

 

 رو گرفتم.  ایمیک یرفتم شماره    یم نییکه از پله ها پا همونطور

 امدم. یکنار نم  یالبته منم باکس ادیتونست با من کنار ب  ینم  ایم یجز ک چکسیتنها دوستم بود ه  

 بهش انداختم:  یمامان نگاه کوتاه یباصدا

 ِدنا؟  یر ی م کجا

 جواب دادم:  کوتاه

   رونیب

  لیموبا ی تو فشیظر یاتصال رو زدم که بعد از چندبوق صدا یاز در خونه خارج شدم و دکمه  بعدم
 : دیچ یپ

 بله؟

 ؟یشام خورد می_ک

 مکث کرد:  کمی

 تنها ام کوفت بخورم؟  تسی خونه ن  یکس ری _نه خ

 شدم:  رهی خ زدم و رو به روم  یمحو لبخند

 ؟ یدرست کن  یز یچ یست یبلد ن خودت

 ؟ یبگ  نارویا ی_دنا زوره ولکن زنگ زد 

 رفتم گفتم:  ی م اطیکه به سمت در ح یکردم و در حال یخنده ا تک



 جانم  یبال

9 
 

 گشنمه. میشام بخور  رونیب می خواستم بگم بر یم نه

 ! یخدا گشنه ا شهیتوهم که هم-

 : دمیاز حرفاش پرس کالفه

 انه؟ ی یآ یم

 . میر یخونمون باهم م  ایخب ب   یلی_اوف...خ 

 راه افتادم.  اشونیمی ک یبه سمت خونه  ادهیرو قطع کردم و پ  لی گفتم و موبا یا باشه

 

باز شد، وارد    یکی ت یبعد در باصدا ه یرو فشار دادم که چند ثان فونیآ دمیساعت رس  مین  بایاز تقر بعد
 خونشون شدم.  ی دهیسرپوش  اطیح

 . دیرس یبه گوش م  ومدیم نییکفش هاش که تند تند از پله پا یپاشنه  یصدا

 

 چرخوند گفت:  یرو دور انگشت اشاره اش م   نشیماش موتیکه ر یحال  در

 ؟ یآ ینم  باال

 باالانداختم:   یمنف یرو به نشونه  ابروهام 

 . میبر ایب نه

کاپشن خزدار کرم رنگش انداخت و   بیج  یرو تو  موتی رو زد، ر  نیماش موتیرو تکون داد و ر   سرش
 سوار شد. 

خارج شد در رو بستم خودم هم سوار  نکهیو بعد ازا میخارج ش   نگیرو باز کردم تا از پارک نگی پارک در
 شدم.
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 فرمون گذاشت وگفت:  یدستش رو رو ایمیک

 م؟یکجا بر خب

 دوختم:  رونیرو به ب  نگاهم

 ی چ یساندو

جا اشاره کرد   کیبه   ایمیکه ک  میراه بود  نیحرکت کرد ب  یچی رو تکون داد و به سمت ساندو  سرش
 وگفت: 

 شده است.   ریتصخ گنیدانشگاه م یبچه ها نیبب نجارویِدنا ا-

 کردم:  یخنده ا تک

 ؟ یحی مرکز تفر ن یشده؟ اونم ا ر یتصخ

 اره! ها وجود ند زیچ  نیوپرت نگو ا  چرت

 گاز گذاشت و گفت:  یپاش رو رو  ایمیک

  یاصال نم  ییهوش شده بود وا یبرگشته از ترس ب  ایبرنگشته   ایرفته  یگفتن هرک یدونم م ینم من-
 شه! ی م  خیتنم س یخوام بهش فکر کنم تمام موها

 کردم گفتم:  ینگاه م رون یکه از پنجره به ب یحال  در

 غلط کردن   یل یدانشگاه خ یها بچه

 پاشم برم بهتون ثابت شه دروغه.  گهیم  طونیش

و باعث در هم رفتن چهره ام   ستادی ا یبد یبا صدا نیترمز گذاشت که ماش یپاش رو رو  عیسر ایمیک
 شد.

 گفت:  غیبه طرفم برگشت و با ج  ایمیک

 تو؟ یا وونهیاونجا؟ د ی؟بر یچ
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 کردم:   یکمرنگ اخم

 خبرته؟ چه

 رم تا به شما ترسو ها ثابت کنم. یم آره

 آخه؟ هیچرت وپرتا چ نیا 

 !وونهید یدختره  یغلط کرد-

 زدم:  یکمرنگ  لبخند

 خب حرکت کن    یلیخ

 نگاهم کرد:  دیباترد

 ! ایر یدنا ِنم -

 حرکت کن   گهیباشه د-

 رو تکون داد و دوباره حرکت کرد.  سرش

 

  می شد یچ یو وارد ساندو  میشد ادهیپ  نیاز ماش ی چی به ساندو دنیبارس 

 روبهم گفت:   ایمیک

 گه؟یکالباس د  شهیهم مثل

 آره تکون دادم که گفت:  یرو به معنا سرم

 سفارش بدم.  رمیممن  یاوک

 شدم.  ای میرو ضرب گرفتم و منتظر ک  زی م ینشستم و با انگشت هام رو یرنگ یزرشک   یصندل یرو
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نشست گفت: االن  یم مییرو به رو  یصندل  یکه رو ی به سمتم امد و درحال   ایم یک قهیاز دو دق بعد
 و دوسالت شد دختر!   ستی؟بیدانشگاه رو ادامه بد یخوایتو نم  یراست  ارن،یم

 تکون دادم:  یرو به عالمت منف  سرم

 برام نمونده که بخوام برم.  یا زهینه، انگ فعال

 تاسف تکون داد: یاز رو یسر 

 !یرو ول نکرد نگی بوکس کی تا االن ک یچطور  ونمدینم گه،ید یا وونهید

 زدم و نگاهش کردم:   یپوزخند

 .انی خاطر شا به

 نگفت.  یز یشد، فقط نگاهم کرد و چ ساکت

 . میآوردن ومشغول خوردن شد اهیهامون رو با نوشابه س چیبعد ساندو  قهیچند دق 

  یتموم کنه ول ایم یگشنه بودم که تا آخرش رو خوردم و پولش رو حساب کردم و منتظر شدم ک انقدر
 با تمسخر گفتم:   نینشستم بنابرا یم  نجایفعال ا دیکه با خوردی انقدر آروم آروم م

 ! شهیذره تند بخور البته اگه زحمت نم کی خوادی اگه دلت م  ایمیک

 گفت:  طنتیرو باال انداخت و با ش  ابروهاش

 تند بخوره که! شهیتموم لقمه هاش رو حس کنه نم  یمزه  دیآدم با زم،یزع

 رو تکون دادم:  سرم

 رم خونه. یتک تک لقمه هات رو حس کن من م   یمزه  نیتو بش باشه،

 بلند گفت: نه!  یخواستم از جام بلند شم که باصدا و

 متعجب به سمت مابرگشت.  یها نگاه

 بهش رفتم و آروم لب زدم:  یغره ا چشم
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 !وونهید نیی پا اریرو ب   صدات

 خورم. یم عیمن االن سر نیباشه باشه تو بش-

 نگفتم. یز یچپ نگاهش کردم و چ چپ

 .میما رفت  یو به سمت خونه  میشد  نیرو تموم کرد سوار ماش چشیساندو ایم یکه ک نیاز ا بعد

 گفت: دنا؟  ینگاهم کرد وبا لحن مظلومانه ا ایم یما ک یدم در خونه  میدیرس یوقت 

 

 کرد:  زونیطرفش برگشتم و نگاهش کردم که لبش رو آو به

 آن. من خونه تنهام...   یمامان و بابام رفتن روستا فردا م ست،ین یامشب خونمون کس  ما

 ؟ یتنها بمون یترس  ی: و تومدم یحرفش پر نیادامه بده که ب خواست

 : دم یکرد که خند ن ییسرش رو باال وپا  زونی آو یلب ها باهمون

 . ایدختر لوس، ب  نییپا ایب

رو دور زد، به سمتم امد و  نی ماش  دیخند یکه م یدر حال ایمی شدم و ک ادهی پ نی خودم هم از ماش 
 محکم بغلم کرد: 

 دوست بداخالق من.  یدنا تک ییوا

 نگفتم.  یز یوچ  دمیخند

 از بغلم خارج شد.  هیاز چندثان بعد

 . میو باز کردم و باهم داخل شددر ر دیباکل

 ها خاموش بود وفقط آباژور حال روشن بود.  برقتمام 

  میباال رفت یباالانداختم و باهم به سمت طبقه   یبود که همه خوابن شونه ا نیا  ینشون دهنده  نیا 
 . میو وارد اتاقم شد



 جانم  یبال

14 
 

 هم نبود که بخوام پنهان کنم.  یز یو چ  دنیدونستم اتاق رو د یکردم چون م یدر رو قفل نم گهید 

 هاچرخوند وگفت:  وارید ینگاهش رو رو ای میاتاق رو روشن کردم که ک برق

 ؟ یعکس هارو برنداشت نیا هنوز

 جواب دادم:  تی جد با

 برشون دارم.  ستی ن قرار

 نگفت.  یز ی باال انداخت و چ   ییاورد ابرو یکه کاپشنش رو از تنش در م یدرحال 

  ایمیک یو چهره  کلی به بدنش بود از ه  دهیبود که کامال چسب یاسک قهیساده   یمشک زی ُبل  کی تنش
 امد.  یخوشم م

 انگار خاص بودن   شیعسل یها چشم

و گونه   شی بود، پوست گندم یدوست داشتم چون حالتش دوست داشتن  یل یابروهاش رو هم خ  و
 . کردنی برجستش که بانمک ترش م یها

  یرنگ هم توش داشت باز کرد و تاب یعسل یکه رگه ها ش یقهوه ا یرو از سرش گرفت وموها  شالش
 بهشون داد: 

 تو روتخت بخوابم؟   شیشه پ یم

 کردم گفتم: یکه لباس هام رو عوض م یحال  در

 آره.  یجفتک ننداز  اگه

 .دیتخت دراز کش یبهم گفت ورو یتیترب  یلب ب ریز

 گذاشتم، شیآرا زی م یز کردم و روکش موهام رو با  ستادمیا نهیآ یجلو

کردم و به چهره ام نگاه کردم به قول  لی متما نهیگذاشتم و خودم رو به سمت آ زیم یدست هام رو 
 بود.  یچهره ام خوشگل، مظلوم وجد انیشا
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 ی هیمظلوم و بق میآب یو چشم ها کردی تر م یچونه ام قرار داشت چهره ام رو جد یکه رو یسوراخ 
 . دادنی م ییبایبهم ز میقلوه ا  یمتناسب با صورتم و لبا ینیب میقهوه ا یصورتم مثل ابروها یاجزا

 .حرف هارو بهم بزنه هنوز باورم نشده بود مرده  نیکه ا ستین گهی د انیشا شدینم  باورم

 از نگاه کردن به خودم دست برداشتم: ایمی ک یباصدا

 ! گهید ا یاونجا؟ب  یشد خشک

 

 : دیهوا پرس  یکه ب دمی دراز کش ای میاشتم و به سمت تخت رفتم و کنار ک برد نهیرو از آ نگاهم

 ؟ی دوستش داشت یلیخ

 وار دوسش دارم! وونهیزدم و نگاهش کردم: داشتم؟ د  یپوزخند

 رو بهم دوخت:  نشینگاه غمگ  ایمیک

 بود.  یپسر خوب  یول دمشیمرده فقط دوبار د انیشا شهیمنم باورم نم یاله رمی بم ی_وا

 رون؟یب  میایب ان یشه از بحث شا یم

 .زهی ر یبهم م عصابم

 زد:  یلبخند

 .یهرطور دوست دار  باشه

 : دم یهردومون کش ینگفتم و پتو رو رو یز یچ

 برم باشگاه.  خوامی دانشگاه منم از صبح تا غروب م یبر   دیبخواب صبح با  ریبگ

 آخه؟ یکن یم  نی! چقدر تمریکار یبس که ب -

 درضمن جفتکم ننداز.  ا،یمی بخواب ک-
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 . دیگفت و پشتش رو به من کرد و خواب یادب یحرص ب  با

 فرو رفتم. یقیکردم و چشمام رو بستم وبا فکر کردن به هدفم تو بوکس به خواب عم  یخنده ا تک

 ********* 

 بلند گفتم:  یبهش دادم و باصدا یتکون  دوباره

 ساعت نه شد احمق! گهیپاشو د ای می_ک

 تخت نشست و با چشمان گرد شده به اطراف نگاه کرد. یبه سرعت رو ایم یحرفم ک ن یا با

 ! رمی خونه کتابام رو بگ برم  یک ی_ُنه شده؟ وا

 .دادیبه ساعت افتاد که عدد هشت رو نشون م ونگاهش

 زد:   غینگاهش رو به من دوخت وج  باحرص

 ساعت ُنه شده؟  کثافت

 باال انداختم و خونسرد نگاهش کردم:  یا شونه

 .می بخور زیچ  کیحاالهم پاشو تا همه خوابن  یشد  یبلند نم  ینطور یا

 شد. ییپرحرصش رو ازم گرفت و با غرغر وارد دستشو نگاه

  میورزش  فیک  یآب تو یرو تنم کردم و شلوارکش رو همراه بطر  میکردم و تاپ سرمه ا یخنده ا تک
 خارج شد ومشغول حاضرشدن شد. ییاز دستشو ایم یکه ک دمیانداختم مانتو و شلوارهم پوش

 سرم انداختم وروبهش گفتم: یرو آزادانه رو شالم

 حاضر کنم.  یی زایچ کی رم  یم من  نییپا ایب یشد آماده

رفته و وارد   نییپا هام رو پام کردم و از پله ها یرو برداشتم و کتان  فمیرو تکون داد که ک  سرش
 وانینون رو هم کنارش و دو ل زی م  یمربارو گذاشتم روو  ری رو باز کردم، پن خچالیآشپزخونه شدم، در 

 .ختمیر یچا
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 د، یبه گوش رس ایم یک یپا یصدا که

 خودش مشغول شد. ینشست و با گرفتن لقمه برا  یصندل  یکنارم ظاهر شد، رو 

 خوردمش.  یکردم و همراه چا  چیساندو ری خودم پن ینون برداشتم و برا یا کهیت

 !شهیم ریگفتم: بجنب د ایمی روبه ک 

 وانی ل  عینگاه کردم که سر ا یمی به ک نهیگذاشتم و دست به س ییظرفشو ن یماش یهارو تو ظرف
 .گذاشت و از آشپزخونه خارج شد  ییظرفشو ن یماش یخودش رو تو

اول من رو باشگاه رسوند و بعد خودش به   میشد ایم یک نی و سوار ماش میشد اطی وارد ح هردمون
 رو برداره. لشیکرد تا وساسمت خونه حرکت 

 بودن.  نیعده از بچه ها مشغول تمر کیباشگاه رو به طرف داخل هل دادم و وارد شدم،  در

بچه ها توجهم رو به   یطرف رختکن رفتم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم که حرف ها به
 خودش جلب کرد: 

  تیِ مِ  هیرفته بود برگشته بود شب  کردی م یقلدر  یپسره از دانشگاه رفت انقدر ادعا یکیهم  شبید
 !یشده بود طفل 

 حرفش رو ادامه داد: پگاه

شد اخه   خیتنم س یموها ییتونست حرف بزنه وا ی عرفان خشک شده بود! اصال نم  چارهی _آره ب
 شد؟  نطوریچطور ا

 ن...اال یاعتقاد نداشتم ول  نایخودم اصال به روح ا من

 : دمیحرفشون پر نیب

   نمشونیب  ینداشته باش اگه هم وجود داشته باشن ما نم االنم

 بهم زد و نگاهم کرد:  یپوزخند بهاره
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 دختر؟   شهیچقدر ادعات م تو

 وسط؟  نیا یگ یم یبودن تو چ  تیم  هیبرگشتن شب اینفر رفتن برنگشتن  نیچند

 سمتش رفتم و باهمون پوزخند گفتم:  به

 وجود نداره؟   یز ی چ نیگرفتن وهمچ یبهت ثابت کنم همتون رو به باز  یخوا یم

 کرد:  یبلند ی خنده

 ؟ ییپسر شجاع شما دیاونجا دختر شجاع؟ورژن جد یبر  یخوای نکنه م هی_چ

 رم.   یخنده زدن که سرم رو تکون دادم و گفتم: م  ریز وهمه

 ! یا وونهیلب گفت: تو د ریخند هاشون کم کم قطع شد و باتعجب بهم نگاه کردن، پگاه ز یصدا

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت:  بهاره

 برو  یگیخب، اگه راست م  یلیخ

 ! شهیم یچ مین یتو برو تو بب میستی میتر از اون مرکز وا نییپا  کمیما  میزار  یباهم قرار م امشب

 روز ها کوتاهه. میقبوله ساعت هفت قرار بزار-

  یق ینفس عم ستادم،یبوکسم ا سهیک  یتوجه به نگاه متعجبشون وارد خود باشگاه شدم و روبه رو یوب
تونستم به صورت   یکه م یو ضربه هام رو شروع کردم با پاهام ودست هام هر نوع ضربه ا دمیکش

 منشست نی زم یتو بدنم نموند و خسته رو یجون گهیدونم چقدر ادامه دادم که د ینم زدمیم یمتوال
 . دمیآب رو باز کردم وسر کش  یپاک کردم و سر بطر   ختی ریازتنم م نطوریبادست عرق هام که هم

گفت به اندازه  یم نیداد و ا یرو نشون م  قهیدق ینگاه کردم که ساعت ده و س وارید یساعت رو به
 .دهیاستفاده کردم و وقت استراحتم رس یانرژ  یکاف

 

 ****** 
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 بهاره از پشت سرم امد:  یسرم انداختم که صدا یرو رو شالم

 هفت شده. کی ساعت نزد ؟یحاضر 

 نگاهش کردم:  تیطرفش برگشتم و با جد به

! اگه یترسی عقب تر چون م یر  یو خودت م یکنیم ادهیمن رو اونجا پ  م،یر یباهم م یکه دار  نیماش
 ساعت برنگشتم برو.  کیتا 

 درست؟   شهیم هیبرگشتم وضعم مثل بق ای گردم  یبرنم ایباشه  یواقع واگه

 زدم وگفتم:   یرو تکون داد که پوزخند  سرش

 تا وجود نداشتن ارواح به همتون ثابت شه.  نیمنتظر باش پس

 : ستادیا شده رو به روم  زونیآو یبا لب ها  ایمیک

 !یخطر بنداز  یارزش ندارن خودت رو تو نایترسم ا یتوروخدا نرو! من م  ِدنا

 بهش زدم:   یچشمک

 شه دختر لوس!   ینم  میزیمن چ  ترسن

گونه هاش   یشد و اشک هاش رو دهیچشم هاش د ینم اشک تو  کرد کم کم ی که نگاهم م همونطور
 !ختیر

 بغلم انداخت و با بغض گفت:  یمتعجب نگاهش کردم که خودش رو تو 

 کنم نرو!  یبشه من چه کار کنم؟ خواهش م تی زیاگه تو چ دنا

 حرکتش متعجب شده بودم.  نیانقدر دوستم داشته باشه! واقعا از ا ایمی کردم ک ینم فکر

 رو آروم ازخودم جدا کردم:   ایم یبود رو باال اوردم ک زونی هام رو که همونطور کنارم آو دست

فقط قرار بهشون ثابت کنم،  وفتهی هم برام نم یاتفاق  گردم،یمطمئن باش من سالم و سرحال برم ایمیک
 فا. نکن لط هیگر گهی. دنیهم
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 وگفت:  دیکوب  نیزم  یحرص پاش رو رو با

 ! یا وونهیکله شق و د  یلیخ

 آم. یمن هم باهاتون م 

 بزنم از باشگاه خارج شد. یبذاره حرف  نکهیا وبدون

 بهاره شدم. نیاز در باشگاه خارج شدم وسوار ماش  دم،یکش یکالفه ا پوف

 بهش نزدم و رو به بهاره گفتم: حرکت کن.  ی زل زده بود حرف رونی روش رو ازم برگردونده و به ب  ایمیک

 روند.  یم یقد یحی رو روشن کرد وبه سمت همون پارک تفر  نیرو تکون داد و ماش  سرش

پشتش واقعا تو   یک یتار ستادیپارک ا یا لهیدر م یبهاره جلو نیکه ماش میتو راه بود یساعت مین بایتقر
 .م بودچش

 بغلم پنهون کرد:  یخودش رو تو دهیترس  ا یمیک 

 چه ترسناکه!  نیِدنا، بب نرو

 

 نگاهش کردم:  مصمم

 . نیبر ومدمین گهیساعت د کی جلوتر اگه تا   نیآروم باش، شما ها بر  ایمیک

 که نم اشک درش واضح بود نگاهم کرد و از بغلم خارج شد. ییچشم ها با

 کرد گفتم:  ینگاهم م  دهیپوزخند خطاب به بهاره که ترس با

 باش.   منتظرم

 گفت:  دیلرز یکه م  ییبه پارک انداخت و باصدا ینگاه مین 

 اوفته! یگردن من م اد یسرت ب ییاگه بال رم،ی گ یمن حرفم رو پس م  ،یخواد بر   ینم دنا
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 کردم جواب دادم:  یرو باز م ن یکه در ماش  همونطور

 .وفتهیشه که بخواد گردن تو ب  ینم  میزی چ نترس،

زمزمه کردم و در    ییلب  ترسو ریحرکت کرد؛ ز  نشیشدم که بالفاصله ماش  اده یپ  نیاز ماش بعدهم
 زنگ زده بود رو به جلو هل دادم وداخل شدم.  بای که تقر یفلز 

 شب. یاهیشد اون هم در س ینم دهید یا گهید  زی جز دار و درخت چ 

 شکست.   یباد م یزوزه  یحکم فرما بود صدا  نجایا یفضا یرو که تو  یسکوت 

 یخنده  یاز جلوم رد شد و صدا یز یچ کی محکم و بلند جلوتر رفتم که احساس کردم  یقدم ها با
 . دیچیفضا پ  یتو یاکوحشتن

  یبودم ول دهیترس کمیکه پشتش به من بود افتاد،  یندادم و جلوتر رفتم که چشمم به کس یتیاهم
 دمیلحظه اون هم خواست برگرده که د به طرفش برداشتم، همون گهیقدم د  کیخودم رو نباختم و 

 درخت برخورد کرد.   یکه بدنش به شاخه 

 شد پس چرا؟ یرد م  زیاز همه چ دیجن بود که با ای روح  نیبهت ابروهام رو باال انداختم، اگه ا با

 انسان بود! کیشد گرفت اون  یم جهی نت کی فقط

 دمیصورتش رو که د ستاد،یمن ا  یو اون فرد درست رو به رو دیچ یفضا پ یخنده تو  یصدا  دوباره
وحشناکش و صورتش   اهیبلند س ی، موهاعقب رفتم  و دوقدم به دمیکش یبلند غی بود ج ییهویچون 

 لب زمزمه کردم:  ریترسوند، ز یبود که من رو م نیبدتر از اون بود و ا

 _مکان نداره ماسکه! 

تنها   نیذهنم جرقه زد، ا یتو یفکر  کیتر شد،  کیخنده و اون شخص به من نزد یاون صدا دوباره
 راهم بود.

هولش   نی و با دست هام به طرف زم دمییبه طرفش دو ادی باسرعت ز هویبه عقب رفتم و  یقدم چند
 انسانه!  کیمطمئن شدم  گهیدادم، با برخورد دست هام بهش د

 افتاد و من هم روش.  نیزم یانتظارش رو نداشت تعادلش رو از دست داد رو چون
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  یاز روماسکه بدون مکث محکم ماسک رو   دمیفهم ی وقت دم، یصورتش کش  یبا ناخونام رو عیسر
 براق قفل شد. یدوجفت چشم مشک یصورتش کندم که چشم هام تو

 بودم.  رهی ترسم فراموشم شده بود با بهت به انسان رو به روم خ کل

 کرد.  ینگاهم م تی رنگش در هم فرورفته بود و با عصبان  یپر مشک  یابروها 

 بلند شد.  نیزم  یمحکم هلم داد و از رو هوی 

 گفتم:  یبلند یباصدا

 ! حدسم درست بود. ینسان ا کی تو

 

 توش واضح بود گفت:  تیکه عصبان   ییرو بهم دوخت و با صدا نشیخشمگ نگاه

 !یکرد یم یکنجکاو دیوجه نبا چی! به هیکرد یم نکارویا دینبا

جن   کی  ی، برااش زل زدم  رهی ت یچشم ها یبلند به سمتم امد؛ با شجاعت تو یبا قدم ها سپس
 جذاب بود! یادیز

 زدم و گفتم:   یپوزخند 

 !یسمی دقل باز و ساد کهی مرت

و   امیدهنم قرار داد، تا بخوام به خودم ب  یرو رو یز ی چ تی زد و با عصبان یهاش رو به قرمز  چشم
 . دمینفهم  یز یچ گهیبکنم دست و پاهام شل شد و د  یحرکت

 

 **** 

 

 که بودم برام آشنا نبود!  ییبه اطرافم نگاه کردم، اصال جا ی جی باز کردم، باگ ی هام رو به آروم چشم
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 لب زمزمه کردم:  ریز 

 کجام؟  من

 شه!  یمانع م یز یچ کیتونم و  ینم دمیصورتم بکشم که د  یکه رو ارم یدستم رو باال ب  خواستم

 نگاه کردم، پاهام هم بسته شده بودن. یبسته شدم به صندل  یبا تعجب به دست ها  

 امد، اون پسره حتما کار اونه! ادمی زیهمه چ کم کم

 داد زدم: یبلند  یباحرص و صدا 

 دست هام رو باز کن. ایب  ؟ یچه خبره روان نجایا

 .دمی نشن ییصدا  چیه یول

 محکم بسته بودشون! ی ل یخ  یبتونم آزادشون کنم ول دیدادم تا شا یهام رو تکون م دست

 زمزمه کردم.   یباحرص لعنت  رلبیز 

وارد شد و در رو   یو چهارشونه ا  یکلی که توش بودم باز شد و پسر ه ییجا  یلحظه در فلز  همون
 پشت سرش بست. 

  دیاون لباس سف گهید کهنیبود فقط با فرق ا شبیهمون آدم د نیبهش نگاه کردم، ا تی با اعصبان 
 جاش رو گرفته بود.  نیرنگ و شلوار ج  یطوس شرتیبلند تنش نبود و ت

 کردم تا دست هام رو باز کنم گفتم:  ی طور که تقال م نیرو ازش گرفتم و هم نگاهم

 احمق؟ بازشون کن. یدست هام رو بست  ی_واسه چ

 گفت:  یز یبا لحن تمسخر آم  ستاد،یزد، جلو امد و رو به روم ا  یپوزخند

 امر امر شماست.  چشم

 ادامه داد: تی با جد سپس

 سرجات.  نیبچه ادم بش نیع



 جانم  یبال

24 
 

 زدم:   غیحرص ج  با

 ؟یدار  سمیتو ساد ؟یچ یعنی ها  یمسخره باز  نیا

 هارو! یلعنت نیبازکن ا ؟یطلبکارم هست یکرد یزندان  نجایمن رو هم ا یکش یم آدم

 برداشت و رو به روم گذاشت،   یا گهی د یدست صندل  کیبا

 اون نشست و گفت:  یرو

 ! یکرد یم یکار من کنجکاو یتو  دیدخترجون، نبا نی بب

 گفتم:  باحرص

دروغ مسخره رو باورکنن که   نیهمه ا نمیدست رو دست بذارم و بب یپرو! انتظار داشت ی وونهید آخه
 کردن؟  ریارواح تسخ  نجارویا

 خشم توش معلوم بود گفت:  یکه رگه ها ییتر اورد و باصدا کی رو نزد صورتش

که تو کار   یهست ی تو کتو؟  یکاره ا یچ ؟ینذار  ای یبذار  یکه بخوا یهست یاصال تو ک ؟یذاشت ی_م
 احمق؟  یدختره  یکن  یمن دخالت م

 

 حرص نگاهش کردم:  با

 آشغال! یِ ! روانیی_احمق تو

 صداش گفت:  یتو تی دستش گرفت و با همون جد یام تو چونه

 ؟یشد رفهمیش  اد،ین  رونیحرف اضافه از دهنت ب  یخبر ندار  یچ یاز ه  یوقت تا

 و گفتم: دمیکش رونی سرم رو کج کردم و چونه ام رو ازدستش ب باخشم

 ! دمیتو ند یبه پست یتابه حال آدم من

 زبونت هم که درازه! ،یقاتل هم هست ،یکن یکار م همه
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 هاش رو به هم فشارداد:  دندون

من فقط از حقم دفاع کردم   یدون  ینم  یچ یمن ه ینکردم، تو از من و زندگ   یکار اشتباه چیه من
 نداره! یربط  چیبه تو ه همنایا

 کردم و جواب دادم:  یعصب  ی خنده

گردن من کشتم پس اون ها   یبرنم گهیو د  نجایا انیاون همه آدم که م ؟یگ یآره، تو درست م  آهان
 کجان؟ 

 زد:   یپوزخند

 تو چه؟ به

 کرد!  یم وونهیداشت من روهم مثل خودش د گهید

 ! نکرده بود  میکلمه انقدر عصبان  نیحاال ا تا

 بلند گفتم:  یرو تکون دادم و باصدا میصندل محکم

 ؟ی منو بست یها رو باز کن واسه چ یلعنت نی_ا

 نگاهم کرد و جواب داد:  خونسردانه

 !ینداز  ی جفتک م  یادیز چون

 جونم؟  یبال یو بش  یکارمو خراب کن ومدهین ؟یرو به همه بگ  زیهمه چ  یبر   ؟یکنم که چ بازت

 رو تکون دادم: یصندل   دوباره

 ؟ یفکر کرد یگم! چ یرم و م  یکه م معلومه

 ؟ یکن  وونهید ای یرو هم بکش هیذارم بق یم

 تر شد:  قیعم پوزخندش

 !یروزه به باد بد ک یهمه زحمت هام رو  نیذارم ا ینم
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 ! نیلرزش هم بش یپا یخورد خربزه

 : دمینگاهش کردم وپرس   تیو عصبان  یناباور  با

 ؟ یبسته نگه دار  نجایتاآخر من رو ا یخوای م ؟یچ یعنی

 جواب داد: یو خونسرد تی جد با

 الزم باشه آره. اگه

 نداشت! گهیکار رو د کی نیحق ا نه

 خشم نگاهش کردم:  با

 ! یغلط کرد یل یخ تو

 ببندم!  یز یچ کی دونم بهت  ینم اسمتم

 بود.  ختهیصورتم ر یبه نفس نفس افتاده بودم، به خاطر تقالهام موهام رو  تی عصبان از

 من خوشش امده بود:   تیاز عصبان  نکهیا مثل

 .نهیاسمم راست ن،یآد و دوما راست یم  رونیاز دهنت ب  یدقت کن چ اوال

 

 ؟ یگ یکه م دمیمگه من اسمت رو پرس-

 نه!  ایمقابل بپرسه  طرف ستیگم برام مهم ن یاسم منه نه؟پس هروقت بخوام م-

 آدم پرو بود! نینگاهش کردم، چقدر که ا چپچپ

 ذاشتن.   یم نیدروغ دی اسمت رو با ن،یآد! راست یچقدرم که بهت م-

 !یهست  یآدم متقلب و روان کی چون

 گفت:  تی رو باال انداخت و باجد ابروهاش
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 جلو؟  یرفت  یدختر گازت رو گرفت واشی

 پرو نشو!  گهید گمیبهت نم   یچیه

 قابل تحمل بود. ری پرو و غ یادیآدم ز نی! ایوا

 حرص نگاهش کردم:  با

که   ارمی سرت م  ییخارج شم، چنان بال نجایاز ا هی! فقط کافییهم پرو یادی! زییکه رو داره تو یاون
 !  یحض کن 

 رفت گفت:  یکه به سمت در م یحال  در

 !یخارج ش  اگه

 بره. رونیدر رو باز کرد تا از اتاق ب  سپس

 ؟ یخواست بره پس من چ یاالن م نیا نمیبب صبرکن

 کردم؟  یسر م نجایتا صبح دست و پا بسته ا دیبا من

 بلند خطاب قرارش دادم:  یدر رو ببنده باصدا نکهیا قبل

 تو؟  یر  یم کجا  یدار 

 ؟ یو بر  نجایا یوضع بذار  نی با ا یخوا  یرو م من

 ودوباره داخل شد:  دیکش یکالفه ا نفس

 ببندم؟ دیتو! دهنتو هم با  یکنی دا مسروص چقدر

 بخونم! ییبرات الال  شتیپ نم یکه بش  یندار  انتظار

کردم؟ بهتر بود   یم  شیراض ی طور  کی دیسرکنم، پس با ینطور یتونستم شب رو ا  یواقعا نم من
 شد.  ینرم م  ینطور یا د یداشتم شا یدست از فحش دادن بهش برم

 کردم از حرص لحنم کم کنم و گفتم:  یسع
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 بخوابم؟ اصال کجا بخوابم؟ یهارو باز کن من چطور  نیحداقل ا نی بب

 ! ستین یز یچ  یجز دوتا صندل  نجایا

 رو باال انداخت و نگاهم کرد:  ابروهاش

 . یکرد یم  نجاشمیفکر ا یکن یفوضول  یامد یوقت ارم؟ی تخت و خوش خواب ب هیبرات  یخوا یم

 تالشم رو کردم:  نیت و آخرام درهم رف  چهره

 ؟یخوا  یم یهارو باز کن، چ نیا ایدم ب ی بهت م یبخوا یهرچ

 نگاهم کرد که ادامه دادم: یحرف  چیلبش نشست و بدون ه  یگوشه  یپوزخند

 دم دارم.  یپول م  ؟یخوای_پول م

 گفتم:  غیکرد که طاقتم سر امد و با ج ی ز یتمسخر ام ی خنده

 ؟ یلعنت  یخوای م یچ خب

 لطفا، خواهش کن. بگو

 خواهش کردن داشت!  ینگاهش کردم، انگار عقده  متعجب

 خودم رو جمع کردم و گفتم:  عیکردم که سر یباهمون تعجب نگاهش م داشتم

 . لطفا

 کامل بگو. -

 : دمیکنترل اعصابم کش یبرا یق یعم  نفس

 دست هام رو بازکن.  ایب  لطفا

 خم شد؛ یو کم  ستادیگفت و به سمتم امد،  پشت سرم ا یلب  ر یز ی خوبه

 زدم که سرش رو کنار گوشم آورد و گفت:  یطناب امد لبخند یدستش که رو 
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 کنم.  ینرم برخورد نم  گهید یفرار به سرت نزنه چون دفعه  فکر

و وخم شدم تا پاهام   دمیتکون دادم که طناب دور دستم رو باز کرد بالفاصله مچ دستام رو مال روسرم 
 رو باز کنم. 

 

 و گفت:  ستادیبلند شدم که رو به روم ا یصندل  یدور پام رو هم باز کردم و از رو طناب

  یشنوه ولصدات رو ب  ستین  نجایا یکس ادمی! البته در بادی صداتم در ن  نجا،یبچه آدم بمون ا نیع
 ندارم! غاتو یج  غیج  یحوصله 

 کرد؟  یم  یزندگ نجایا نیا مگه

 سر کنه؟ ییجا  نیهمچ یتونست تو   یم یچطور 

 و سوالم رو به زبون آوردم:  ارمیطاقت ب نتونستم

 ؟ یکنیم  یزندگ نجایا

 گفت.  ی آروم یو آره   دیصورتم چرخ  یرو رو نگاهش

 لمیموبا ادی هویبازه!   پشیز دمیبرداشتم، که د نیزم یرو از رو  فمی باال انداختم و خم شدم ک ییابرو
 افتادم و 

 نبود!  میاز گوش یگشتم اثر  یم یهرچ  یرو باز کردم، ول فیک کامال

 صداش سرم رو باال آوردم:  دنیشن  با

 ؟یگرد یم نیا دنبال

 خم گفتم: دستش بود دوختم و با ا یکه تو میرو به گوش  نگاهم

 کنه؟ یکار م  یدست تو چ نیا

 همراهت هست و برش دارم.   لی موبا کیاونقدر عقل دارم که بدونم  هنوز
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 زد و از اونجا خارج شد. ینگفتم، پوزخند یز یحرص نگاهش کردم و چ با

 لب زمزمه کردم:  ریکه نشون از قفل کردن در بود. با حرص ز دیچرخش کل یصدا سپس

 ! یلعنتت کنه عوض خدا

  یو سرم رو رو دمیدراز کش واری د یگذاشتم؛ گوشه  نی زم یرو رو  فمیدادم و ک رونی رو کالفه ب نفسم
 قرار دادم،  فمیک

 شدم!   یداخل اتاق م  یسرما یمتوجه  تازه

 تونستم خودم رو گرم کنم اصال ساعت چند بود؟ ینم  یطور  چیمن ه اما

 .دمینپوش وشرتیکردم س  یشکمم جمع کردم عجب غلط یرو تو پاهام

 خالص کنم.   تیوضع  نیخودم رو از ا یکم  دنیهام رو بستم تا حداقل با خواب چشم

بهش   دم،یبلند در چشم هام رو باز کردم و از جام پر یچشم هام کامال گرم نشده بود که باصدا  هنوز
 موهاش فرو کرد و گفت:  ینگاه کردم که دستش رو تو

 .یبمون   نجایا دهیوجدانم اجازه نم  پاشو،

 نگاهش کردم وجدانش؟  متعجب

 کشت وجدانش کجا بود؟ ی صد تا آدم رو م یوقت

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ؟یهم دار  یمگه وجدان  وجدان؟تو

 نگاهم کرد:  تی عصبان با

 . نرو یقاض  شیطرفه پ کیخودت  واسه

 داد و ادامه داد: رونی نگفتم که نفسش رو ب یز یچ

 . فتی نشدم راه ب مونینکن، تا پش میعصبان  انقدرم
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 عصاب داشت! یطور عاد انگار

در   یجلو نهی حرص از جام بلند شدم، لباسم رو تکوندم و زودتر ازاون از در خارج شدم. دست به س با
 که به سمتم امد و گفت:  ستادمیا

 و نه از عقب.  اینه از جلوم ب  ت،فی من راه ب ازکنار

من رو واسه  یمالک ها یداشت همه  نیبهم دستور بده به شدت متنفر بودم وا یکه کس نیا از
 ! زدیو نکنم بهم م کارکنمیچ نکهیا

 ندادم.  ینگاهش کردم و جواب فقط

 باخشونت بازوم رو گرفت و وادارم کرد کنارش راه برم.  کنمیهم نم یحرکت  دید یوقت 

بود تقال کردم تا بازوم رو از دستش خارج کنم که کالفه شد و از   ادیآورد ز یکه بازوم م یچون فشار  
 هم بود گفت:  یکه صورت هامون روبه رو یو درحال  دیبازوم من رو به طرف خودش کش قیطر

 .فت ی بچه ادم راه ب نیع

 من نزن. دستت رو به -

 داد: رونیرو ب  شی عصب  نفس

 ! یر  یرو اعصابم راه م یدار  یادیز گهید

 صداتم ببر.   فتی آدم راه ب نیع

کردم و کنارش راه افتادم،  یظیقدم به عقب رفتم، اخم غل کیبا همون خشونت بازوم رو ول کرد که  
 بهتر از اونجا موندن بود.

 بهش زد که در باز شد. یو لگد محکم  ستادیا یدر رنگ ورو رفته قهوه ا کی یجلو

 : د یپرس یرخ به طرفم برگشت وبالحن جد مین  ستادیا همونجا
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 ه؟ یچ اسمت

 .بود   ریکه کارم بهش گ فیح  یبگم به تو چه ول خواستمیم

 جواب دادم: ِدنا.  یخشک   بالحن

 به داخل اتاق اشاره کرد:   باسر

 داخل.  برو

 براش نازک کردم، از کنارش گذشتم و داخل شدم.   یچشم پشت

 . یداشت یخواب و زندگ  یبود جا نیبهتر از اونجاهم نبود فقط فرقش ا  نیهمچ 

گرفته   قرار نفره بود که کنارهم کی رو پشت سرش بست و به طرف تخت رفت که فکر کنم دوتا  در
 برد و در همون حالت گفت:  واریو به اونور د  دیرو محکم کش شی کیبود، چون 

 به حالت کنم.  یفکر  کیبمون تا بعدا  نجایا فعال

 ؟ یکار کن  یباهام چ یخوا یحرفت؟ م  نیا یچ یعنی-

 ؟ ینگه دار  نجایمن رو ا یخوا یم یتاک

 کنند. یم دامیپ  ازودی رید

 کامل گفت:  تی و باجد ستادیبلند برداشت وجلوم ا دوقدم

 دونم، ینپرس که خودمم جوابش رو نم یانقدر از من سوال ن،ی بب

 . انیکنن ب یانسانه و جرئت نم  کی نجاستیکه ا یاون  دونهیکس نم چیه

 و من. یدون یفقط تو م 

که   ینده ادونه تو ز  ینم  یکنم وآزادت کنم و محض اطالعت هم بگم کس  سکیر تونم  یپس نم  
 دنبالت بگرده

 گفتم:  یهم فشردم و با حرص آشکار  یهام رو رو دندون
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 !ینی ب یکنم؛ حاال م  یزود فرار م ای رید ینگه دار  نجا یمن رو ا یتون  ینم

 سرد سرش رو تکون داد: خون

 کن برو. فرار

فرار کن   یاشهدت رو بخون! پس جور  ،یمن افتاد ریگ و  یفرار کن یاما اگه خواست چیکه ه یکرد فرار
 که من نفهمم. 

 تاسف تکون دادم و نگاهش کردم:  یبه نشونه  روسرم 

 !یهست  ییوالیچه ه یدون یخودت هم م خوبه،

رنگ  دیسف  یو ملحفه  دمیبهش بندازم به سمت اون تخت رفتم، روش دراز کش ینگاه نکهیا وبدون
داد چشم   ی رفتنش م رونیدر رو که نشون از ب یبا صدا  و چشم هام رو بستم که سرم انداختم یرو رو

 هام رو باز کردم. 

 دور اتاق رو از نظر گردوندم.  کی

 کرد.  یشد زندگ  یم  بای تقر آره،

مکان الزم بود   کی در  یزندگ یبود که برا  ییزهای، چرنگ یدراور قهوه ا کیآب، گاز و  ر یش  خچال،ی 
 بود.  نجایا

 بهش دادم و چشم هام رو بستم.   یفحش رلبیدوباره ز 

 

ازش   یانداختم، اثر  یدونم چقدر گذشته بود که چشم هام رو باز کردم و به دور و اطراف نگاه ینم
 شب برنگشته بود، اصال به من چه!  دمینبود شا

 تخت بلند شدم، یرو از

 بود؟   یبتیصچه م گهید نیکردم! اوف ا یدست لباس سر م کی  نیبا ا دیچند روز رو با ستین معلوم

 کردم؟  یفرار م نجا یاز ا دیبا یطور  چه
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 دونستم!  ینم  یچ یه واقعا

که کامال پر   خچالش ی شد، به سمتش رفتم و درش رو باز کردم ماشاهلل  دهیکش خچالیبه سمت  نگاهم
 بود.

 : دم یرو دراز کردم تاظرف مربا رو بردارم که باصداش از جام پر دستم

 ؟ یاجازه ک با

 : نخواستم. دم یرو محکم کوب خچالیبه طرفش برگشتم، تعجبم جاش رو به اخم داد و در  عایسر

 جلو اومد: خوبه.  یباالانداخت و کم ییابرو

شت و درهمون حالت  گذا ییآورد و کنار ظرفشو رونی رفت چند تا ظرف ب  خچالیبه سمت  خودش
 گفت: 

 .یغرورت رو کنار بذار  دیبا یگشنه نمون یخوا یم اگه

  یوقت ستی معلوم ن نجایو من هم که ساعت غذا خوردنم تو ا یبامن غذا بخور  یتون  یچون فقط م 
 به نظرم مکث نکن.  یمون یمن نخورم توهم گشنه م

 تونست رو داشته باشه؟  یم آدم  کیچقدر  

 ینکنه! لبم رو بازبونم تر کردم و گفتم: چه آدم ربا  یگفتم که انقدر بلبل زبون یم زی چ کی دیبا 
 ! یمهربون

 زد:  یو پوزخند ستادیاز حرکت ا دستش

 ربا؟  آدم

 مهربون؟  یول نجا،یا یخودت امد یخودت باپا ستمیآدم ربا ن من

 به طرف مقابل داره.   یو نه هستم؛ چون رفتار من بستگ ستم ین تونم بگم یم نه

 نثارش کردم. یلب موز  ری باالانداختم و ز ییبروا
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 در اومد:  بلندش  یصدا

 . ییتو هیکه موز یاون یگرفت  اشتباه

مثل   ،یش  ینم ریبخور با فحش دادن س یز ی چ کی ایهم دست از فحش دادن به من بردار ب  فعال
 . ینرم برخورد کردم پرو شد یل یخ نکهیا

 خودم گرفتم.  یبرا یلقمه ا دیمکث کردم و با ترد یکم ستادمی کردم، کنارش ا یاخم

 رو جلوم گذاشت.  یچا وانیتوجه به من مشغول خوردن شد و ل یاون هم ب 

 حلقه کردم تا گرماش بهم منتقل شه.  وانیبهش کردم و انگشتام رو دور ل  ینگاه مین 

دوروز که   نیتو ا نرم البته بایروز هم تقر  کیروز خشک و بد اخالق،  کیزد؛  یم  یساز  کی هرروز
 شارژ بود!  یل یامروز خ دمیبود شا ینطور یا

 

  دمیتخت دراز کش یشدم، ظرف ها رو همون جا گذاشتم و دوباره رو ری س یبه اندازه کاف نکهیاز ا بعد
 شدم.  رهی و به سقف خ

شد از   یرو هم دوست نداشتم، کاش م ادیکسل کننده بود و حوصلم سر رفته بود! خواب ز  نجایواقعا ا 
 رفتم.  یم رونیب  نجایا

 گفتم:  یبلند یشد باصدا یکه داشت از در خارج م دنشیباد

 ؟ یر  ی م کجا

 شلوارش فرو کرد:   بیج  یدستش رو تو  کیطرفم برگشت،  به

 به تو جواب پس بدم؟ دیبا

 که! یومدین ی بشور، مهمون ری رو بگ ی که توش نوش جان کرد  ییظرف ها درضمن

 هام رو باال انداختم: شونه



 جانم  یبال

36 
 

 ش؟ یبترسون یخوا  یم یاومد چطور  یکیفقط اگه  نه،

 زد:   یپوزخند

تو به من  ادی ب  نجایاز در ا یفهمم، در ضمن هرک یبگذره من م نجا یا یاز صد متر  ی کی نگران نباش،  تو
 ؟ یرسه، اوک  یخبر م

 رفت و قفلش کرد.   رونی بهش ندادم که از در ب  یجواب

 ******************************************* 

 

  یکار  چی معنا بودن و ه یو ب ی شدم، هر روز روز هام تکرار  یم وونهیموندن د نجایداشتم از ا گهید
 انجام دادن نداشتم. یبرا

نشده بود که  نجایهم تاحاال وارد ا یگشت، کس  یرفت وشبش برم یم رونیهم هر روز ب  نیراست 
 صداش از فکر خارج شدم:  دنیبا شن بخواد بترسوندش.

 تو افق؟  یرفت  ه؟بازیچ

 گفتم:  ینشست و با لحن خشک  میشون یپ یرو  یاخم

 ؟ یدار  ی! چرا دست از سرم برنم بتوچه

 تو کار خودت باشه. سرت

 تاسف تکون داد:  یرو به نشونه   سرش

 سوالم بپرسم. کی یبخوام ازت حت یندار  اقت یل گه،ید یاقتی ل یب

 گفتم:  یبلند یرو از دست دادم و باصدا کنترلم

 من به توچه؟ آخه به توچه؟  یاقتی ل یب

 گفت:  یظیسمتم امد و با اخم غل به
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 صدات رو واسه من باال نبر.  چ،یه به

 گفتم:  رلبیز

 کن دست از سرم بردار.  ولم

 تو ذهنم زنده شدن:  انی که دوباره خاطرات شا دمیسرم کش یمالفه رو رو و

 

 *فلش بک* 

 

 بشه؟  لمیرو دارم ازرائ یمن ک گهیها! د یش یخفه م  رینکرده اون ز ییدختر، خدا رونیب  ای دنا ب-

 و باخنده گفتم:   دمیسرم کش  یخودم رو کنترل کنم و پتو رو از رو نتونستم

 گل کرد؟  ت ی باز بامزه باز  انیشا-

 . یعصبان  یمن برم تو حس آدم ها  یبذار  قهیدق کی اگه

 و گفت:  دیصورتم کش یرو نوازش گونه رو انگشتش

 . یعصبان  یتو فاز آدما یخواد بر  ینم 

 مهربون خودم رو دوست دارم. یهمون دنا من

 

 کرده بودم؟  هیگر یاز فکر خارج شدم، من ک دیگونه ام چک  یکه رو یقطره اشک با

 

 گهید دمیمالفه رو از سرم کش یو اشک هام رو پاک کردم، وقت دمیصورتم کش یکف دستم رو رو  عیسر
 نبود. نیاز راست یاثر 
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 موند؟  یم  نجایا یک نیتعجبم نداشت، ا یالبته جا 

 لب گفتم:  ری اومد، از جام بلند شدم و ز یکه از پشت در م یکس یقدم ها یصدا دنیباشن 

 زود برگشت!  چه

 م و گفتم: به به در زد یمحکم  یسمت در رفتم و ضربه  به

 ؟ ییتو نیراست ،یه

 : دیبه گوشم رس  یب یغر یبعد صدا هیچند ثان  دم؛ینشن ییصدا  یول

 اونجاست؟  یک

 راه نجات!  ک ی یعن ی نیلبم نشست، ا یرو یق یعم  لبخند

 برسه!  نیراست نکهیفرار کنم اونم قبل از ا نجایاز ا نی تونستم با کمک ا یم 

 گفتم:  یبلند  یبه در زدم وباصدا یا گهید یضربه  عایسر

 افتادم، کمکم کن.  ری گ نجایا من

 ؟ یکن  یاونجا چه کار م ؟یتو انسان -

 گفتم:  یبلند یباصدا

 ! گهینه روحم خب ادمم د 

 شه، فقط کمکم کن.  یباز م  یبکوب  یز یچ کی  ای یدر لگد بزن  نیا به

  نیخوردن و من فقط استرس ا یبود که به در م  یمحکم  یبعد ضربه ها هیو چند ثان دمینشن ییصدا
 سر برسه! نیرو داشتم که نکنه راست

 به در خورد و باعث باز شدنش شد.  یمحکم  یضربه  هوی 

که  یدر ظاهر شد و درحال  یجلو  یبور   بای و تقر دیلب هام نشست و پسر سف یرو یق یلبخند عم 
 زد گفت:  ینفس نفس م
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 ؟ یکنیم  کاریچ  نجای؟ایخوب

 به داخل اتاق نگاه کرد و ادامه داد:   یجی با گ و

 چه خبره؟  نجا یا اصال

 جواب دادم:  عایسر

 .  گمی بعدا بهت م میبر دیبا نجا یفعال فقط از ا نی بب

 ... یول-

 : دم یحرفش پر نیب

 برو.  فقط

  نیزم یکرد و با گفتن آخ رو ریگ یکه پام به شاخه ا میبود  دنیرو تکون داد و باهم در حال دو  سرش
 افتادم،

 به سمتم برگشت:  عیسر 

 شد؟  چت

 رو گاز گرفتم:  لبم

 . ستین یز یچ

 بود. ده یچی در پام پ یق یدرد عم گفتم،یدروغ م یول

نگرانم رو بهش   یچشم ها ومدیخورد که از دور داشت م  نیخواستم بلند شم که چشمم به راست و
 دوختم و گفتم: 

 کن، زودباش.  فرار

 نگاهم کرد:  باتعجب

 ؟ یتوچ  یچرا؟ول
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 شه برو.  ینم میزی! من چیا چارهیب   نتتیفرار کن، بدو بب -

دور شد، خواستم از جام بلند شم که اون درد مزخرف دوباره در پام   نجایرو تکون داد و با دو از ا  سرش
 زد. یکه اسمم رو صدا م نیو بلند راست یعصبان یو وادار به نشستنم کرد و پشت بندش صدا دیچ یپ

 : دم یلب با حرص نال ریز

 پشت درد.  درد

 گفت:  یظینگذشت که جلوم ظاهر شد و با اخم فوق العاده غل ادیز

 ؟ یکن  یم یچه غلط  نجایا

 گفتم؟ یم یدادم؟چ یجواب م  یچ دیبا

 نگاهش کردم که دوباره داد زد:  ساکت

 ؟ یکن یم  یچه غلط  نجایا گفتم

 

 ندادم که داد زد: یمچ پام گذاشتم و جواب یرو رو دستم

 ؟ یفرار کن یخواست یم  رون؟یب یازاونجا امد یچطور 

 . گرفتی قدرت حرف زدن رو ازم م شدیتر م دیدرد که هرلحظه شد نیا یبگم ول یز یچ خواستم یم

 همچنان ساکتم جلوم خم شد و بااخم گفت:  دید یوقت

 ؟ یزن  یشده؟چرا حرف نم  چت

 درهم رفته از درد رو؟  افهیطور ق نی؟ و هممچ پام بود یدستم رو که رو دیدینم  واقعا

 پام سرخورد و باهمون اخم گفت:  مچ یلحظه نگاهش رو همون

 ؟ یخورد نیزم
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مردونه   یمچ پام برداشت و انگشت ها یمثبت تکون دادم که دستم رو از رو یرو به نشونه  سرم
 بود، رهیبه پام خ  یظیشد با تعجب نگاهش کردم که با اخم غل دهیچیپ فمیظر یاش دور مچ پا

  یکیباال زد اون   یشلوارم رو کم یبهم کرد و پاچه  ی نگاهم رو که حس کرد نگاه کوتاه  ینیسنگ
 و سپس گفت:  د یچی پام پ یتو  یق یبهش داد که درد عم یمچ پام نشست و فشار  یدستش هم رو

 ؟یدار  درد

 امه دادم: سردادم و با حرص اد یبلند آخ

 ؟ یدرد دار  یگ یبعد م  یدیفشارش م  وونهید

 بعد بلند تر ادامه داد: دمیگفت که نفهم یز یچ کی لب  ریز

 ن؟ ی زم یخورد یچطور 

 مهم بود؟  نیا تی وضع نیاالن تو ا آخه

و ناخوداگاه دستام رو   دمیکش ی فی خف غی که ج دیچ یپام پ یتو  یقیجوابش رو بدم که درد عم امدم
 پهنش گذاشتم و به نفس نفس افتادم،  یشونه ها یرو

 کم شده بود گفت:  تشیاز جد  یکه کم  یلحن با

 تموم شد آروم باش !در رفته بود جاش انداختم. باشه

 بود تا حواسم رو پرت کنه؟ دهیاون سوال رو پرس  پس

 بود.  دهیو دردش امونم رو بر  زدمینگاهم گره خورد هنوزم نفس نفس م یتو نگاهش

شونه هاش   یکه من زودتر به خودم امدم دست هام رو از رو میبود  رهیخ گهیطور به هم د همون
 گرفتم و گفتم: 

 آد.  یده! نفسم باال نم یندا م کی آدم

 .یذاشت   یگفتم که نم یم
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 دادم و به زور گفتم:  رونی رو ب نفسم

 در رفته؟ یدیفهم ازکجا

 ؟یاالن درد دار  مه،یحال شی کم و ب-

 تکون دادم و گفتم:  یمنف  یروبه نشونه  سرم

 .نه ادیز

  یآوردم، م  یمن کم نم یول یبود که خر خودت  نیا یکه نشون دهنده   یحینگاه عاقل اندر صف  کی
شونه هاس گذاشتم و از جام پاشدم که   یم رو روتونستم، ناچارا دست  یهنوز نم  یخواستم بلند شم ول 

 گفت:  تیوبا جد ستادیهم ا نیراست

 کمکت کنم؟  ای  یراه بر   یتون یم

 رو تکون دادم:  سرم

 تونم.  یم

 گه،ی بازم درد داشت د یقابل تحمل بود ول نکهیباا دیچی پام پ یبرداشتم که بازم درد تو یقدم و

فرو   نیآغوش راست  یشد و تو  دهیلنگ لنگان ادامه دادم که دستم کش یو به قدم ها دمیرو گز لبم
 رفتم با تعجب سرم رو باال اوردم و نگاهش کردم که گفت: 

 کن.  هیبه من تک  اری درن یغد باز  انقدر

 

 تا از بغلش خارج شم با حرص گفتم:  کردمی طور که تقال م همون

 . تونمیخودم م  نیراست  ولکن

 : دمیرو دم گوشم شن  صداش

 ؟ یکنم مطمئن  لتو
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 . ستیبه من مربوط ن نی زم یخورد

 دادم: رونی پرحرصم رو ب نفس

 .آرم  ی رو سرت درم   شیتالف

 ؟یآر  یرو درم  یچ یتالف-

 تشکرته؟  یکنم؟ جا  یکه بهت کمک م نیا

 ؟یمرد ی از درد م  کردمی م ولت

 خب بسه ادامه نده. یل یخ-

 اتاق کمکم کرد.  یو اونم تا تو مینزد یکدوممون حرف  چیه گهید

 گفت:  یکامل تی که حضورش رو کنارم حس کردم با جد  دمیتخت دراز کش یازش فاصله گرفتم و رو 

 ؟یامد رونیب  نجایازا یچطور  ؟یکرد  یچه کار م  رونیب

 ؟ی دون  یمگه خودت نم -

ستم، در رو  اس ازش کمک خوا گهید یک ی دمیفهم یوقت یول  ییاول فکر کردم تو نجاینفر اومد ا کی
 ؟ یدیفهم ؛یدیخورد و تو سر رس  چیفرار کنم که پام پ نجا یباز کرد خواستم ازا

 کرد!  یم دادیچشم هاش ب یخشم تو ی شعله

 گفت:  نیبهش اورد و خشمگ یدستش گرفت و فشار محکم یام رو تو چونه

خوره چون بهت گفته بودم  یصداقت به دردت نم  نجای ا یول یگ یخوبه که دروغ نم  ،یجسور   یلیخ
 آد.  یسرت م   ییبد بال نمتی و من بب یفرار کن  یاگه بخوا

 گفتم:  زدم و   یخند پوز

 ؟ یکن  یم  دیتهد یتو رو خدا من رو باچ بسه

 م؟ یکش یم  ای یزن  یم اکتکمی ؟ی به صندل  میدوباره ببند ؟یکارکن ی چ یخوا یم
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 ؟ یکن  یفرار نم یبابا، توباش   ولکن

 موندم.  یادی! من زیتا االن ده بار فرار کرده بود یمن بود یبندم اگه جا   یم شرط

 به چشم هام گفت:  رهی امد و خ نییچونه ام پا یاز رو دستش

 ... یول ،ی ذاشتم بر  ی م یگینم ی ز یچ یبهت اعتماد داشتم که به کس کمی اگه

 : دم یپر  حرفشن یب

 گم. یرم م  ینداشته باش چون م اعتماد

 زد:   یپوزخند

 .ادیخوشم م ،ی سرسخت یلیخ

 ترسم.  یهم نم یروداد، من از کس دینبا یبهتره، به کس یطور  نیا-

بدون   ،یواهمه ندار  یز یچ چیو به قول خودت از ه یگ ی دروغ چرا از رفتارت خوشم اومده، دروغ نم-
 . یستین ی و نازک نارنج  یزن یحرفات رو م  یترس چیه

مثل دخترا رفتار   کمی گفتن  یمن خوشش اومده بود همه بهم م یرفتار ها نیبود که از ا  یکس  نیاول
 داینفر هم با طرز فکر متفاوت پ  کیباالخره  یاون طور باشه، ول دیطور باشه با نیا دیکن، دختر با

 شد!

 گفتم:  نیگرفت بنابرا یرو م  دینبا یول

 من از خودت و رفتارت متنفرم.  برعکس

 جواب داد: خونسردانه

 . ستیبه گفتن ن یاز یدونم ن یم

 شده بود!  بیتعجب ابرو هام رو باال دادم امروز چقدر عج  با
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بعد با   قهیو چند دق ختیداخلش رو به هم ر لیوسا کمی جاش بلند شد و به سمت دراور رفت و  از
 بانداژ برگشت و کنارم نشست. 

 د،یچی باال زد و بانذاژ رو آروم آروم دور پام پ  یشلوارم رو کم  یپاچه  

که دارم رو بروز ندم، بعد از   یکردم درد یم ی کردم و سع  ینگاهش م  یحرف چیسکوت و بدون ه یتو 
 که کارش تموم شد گفت:  نیا

 کنم. یدار  ضیمر نجایراه رفتنت دقت کن، حوصله ندارم ا  یتو کمی

 و جواب دادم:  دمی هام رو درهم کش اخم

 ندارم. یاج یکردم؟ من به کمک تو احت   رتمجبو 

 حواست جمع باشه اون زبونت کار دستت نده. یخوبه ول -

 ده. یتو نترس نم -

 

 تخت بلند شد:  یاز رو دیکش یق یعم  نفس

 .میبگذر

  نجایذاشت به ا یترسوند و نم  یهمه مردم رو م  نیهمه مدت ا نیکنجکاو شده بودم که چرا ا واقعا
 شن!  کینزد

 گفتم: عیبره سر نکهیا قبل

 .سایوا

 به طرفم برنگشت،  یول  ستادیا سرجاش

 دادم:  ادامه

 بشه؟  نجایوارد ا  یکس یخوا  ینم چرا
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 شون؟ یترسون یم چرا

 به سمتم برگشت:   شیرخ جد مین

 ده؟ی نخواب   تیهنوزم فوضول  ؟یبدون یخوایم چرا

 نگفتم که خودش ادامه داد: یز یبهش انداختم و چ یچپ نگاه

 نکن، به نفع خودته.  یولکار من فوض یتو-

 نثارش کردم و روم رو ازش برگردوندم. یلب موز  ریز

 کرد؟  ی رو م نکاریا یکرده بود واسه چ  ریسواالت مختلف ذهنم رو درگ یکل

 اش کجا بودن؟ خانواده

 نداشتم،  چکدومی ه یبرا  یجواب یول

که در پام   یف یخف   بای نه، با درد تقر ایدرد دارم  نمیکه به پام خورد آروم تکونش دادم که بب نگاهم
که از هوش نرفته  نیکاز رو نکنم، هم نیامتحان هم ا ی برا یحت نیا گهیدادم که د حی ترج دیچ یپ

 بود! یلی بودم خودش خ

 بود دوختم و گفتم:  ده یتخت دراز کش یکه رو ن یرو به راست نگاهم

 اون خونه که برم حموم؟  یبر  یمن رو م یک

 متعجبش رو بهم دوخت و گفت:  نگاه

 حمومه؟   یبردمت، باز چ شی سه روز پ تازه

 کردم:  یاخم

 بار برم حموم؟  کی یکه هفته ا  یندار  انتظار

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 ! یبار بر  کی یهفته ا یکه!مجبور  ستیخاله ات ن یمن چه! خونه  به
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 حرص نگاهش کردم:  با

 . یز ینفرت انگ  یلیخ

 بهم نداد و پشتش رو بهم کرد،   یجواب

 دادم، رونیکالفه ام رو ب  نفس

 بود؟ یچه وضع گهید نیا

 انداخت.  نیماش  یپارچه بست و دست و پا بسته تو  کیچشمام رو با  شی روز پ سه

 .رونیب  امیب  عیو سر رمی گفت دوش بگکه بهم   اتاق بودم کی یچشم هام رو باز کرد که تو یوقت 

 رهی دست لباس بگ کینفر که برام  کیگرفت و داد به  فم ی ندارم، کارتم رو از ک ی انقدر غر زدم که لباس 
 شه. دهیکه تا به قول خودش صدام بر

 نبود که باهاش حرف بزنم و غر بزنه.  ییایمیک گهیگرفته بود د دلم

کنارم نبود و االن قدر خانواده ام رو  چکسی تنها بودم، ه  یلینبود که باهاشون دعوا کنم، خ  یا خانواده
 بود.  ریانگار د یدونستم ول یم

 هم نبود!  یراه فرار  چی موندگار بودم انگار ه نجا یا ینبود تا ک معلوم

 

 ************** 

 

تخت نشستم،   یخورد چشم هام رو باز کردم و با شتاب رو  یکه به در م  یمحکم یضربه ها یباصدا
 توجهم رو جلب کرد:  یپسر  یصدا

 ؟ ییهنوز اون تو دختر

 و گفتم:  ستادمیتخت بلند شدم و پشت در ا یاز رو عیسر
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 ؟ یهست یک تو

 . انهیفرار کنم، اسمم شا یام که اومدم و گفت یروز یمن همون د-

عادت   گهی شدند و د یاسمش زانوهام سست م دنیبا شن شهیکردم پاهام سست شدند، هم  حس
 کرده بودم. 

 گفتم:  یفی ضع یباصدا

 برو.   نجایاز ا نجا؟یا یاومد ی چ یبرا

 . دمیم تیآم فرار  یم شونیک یاز خانواده ات بده فردا با  ی ز یچ یخوام کمکت کنم احمق، شماره ا یم-

 دادم. یبرسه انجامش م ن یراست نکهیقبل ازا دیبا د؟یهام برق زدن چرا به فکرخودم نرس چشم

 رو دادم که گفت:   الیدان یعنی دیرس یکه به ذهنم م یکس  نیاول  ی شماره

 ه؟ یچ اسمت

 باهات داره؟ یچه نسبت یکه شمارش رو داد  ینیا

 برادرم.  الهیدناست، اونم دان  اسمم

 . امیکنم با برادرت ب ی بو م میرم و فردا سع  یخب االن م یل یخ-

 دادم و گفتم:  هیرو به در تک سرم

  یز یانسانه و از چ  کیهم بگو اون  هیبه بق  ست،ین  نجایکه اون ا ای ب یرو جمع کن موقع  حواست
 نترسن. 

 .نمتیب  یوقت رو تلف کنم، م   دیخب، االن نبا یل یخ-

 کرد؟  یم کمکم بود؟ چرا داشت یاون ک ومد،ی ازش ن ییصدا گهید و

 بود؟! بی و غر بی و عج دهیچی پ زی انقدر همه چ چرا

 شدم؟  یآزاد م نجایتخت برگشتم، واقعا فردا از ا یدادم و رو رونی رو کالفه ب نفسم
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 شد؟   یم یچ نیراست  یکردم ول یم فرار

 شد.  یقسمت نم  نکهیمثل ا یخواست کشفش کنم ول  یم دلم

 

 رفتم،  خچالیلب هام نشست و از جام پا شدم و سر  یرو یکمرنگ  لبخند

 . دمشینفس نوش کیو  ختمیخودم ر یآب برا وانیل کی

شده   دهیچی پ کیپالست یخورد که تو یکالباس  کهیآب رو سرجاش بزارم که چشمم به ت یبطر  خواستم
 بود،

 َسکو گذاشتم، یرو برداشتم و رو  کشیکردم پالست  دایخوردن پ یآماده برا زیچ  کی نکهیاز ا خوشحال

 بشه. دایپ خچالی نیا یو گوجه هم تو ارشوریخ  دوارمیام

زدم و دوتا    یگوجه هم به چشمم خورد، لبخند کیرو با چشم گشتم که پالست  خچالی یشدم، تو خم
 لب گفتم:  ریو ز  ستادمیو سرجام ا دمی کش رونیگوجه ازش ب 

 رده بود؟رو از کجا در آو ارشوریاون روز خ  نیراست

 : دمیکه از پشت سرم امد از جام پر ییصدا با

 . نجایا از

 و به دستم  داد، متعجب نگاهش کردم و گفتم:  دیکش رونی رو ب یخم شد ظرف  و

 دم؟ یکه من نفهم  یاومد یک تو

 سروصدا اومدم. یب  کمی-

 رفت؟   یهر مروز کجا م نیا

باالانداختم و همونطور که   ییکرده بود، ابرو  ریشده بود که ذهنم رو درگ یاز اون سواالت یکیهم  نیا
 شستم گفتم:   یها رو م ارشوریگوجه ها و خ 
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 ؟ یخور  یم توهم

 بار هم تو. کیهمه من به تو غذا دادم  ن یشه، ا یشه بله، من ه آدمم گشنم م  یاگه زحمتت نم -

 . زدی ساز م کی ازم هرروز ب  ینرم تر شده بود ول کمینسبت به اول  باهام  رفتارش

 کردم و گفتم:  یآروم یخنده  تک

 ؟ یشده تو امروز شارژ شد یچ  باز

 لبش نشست و گفت:  یگوشه  یپوزخند

 ... ادیز ابونیخ  یتو یپولدار ها امروز

 خودش ساکت شد.   هویباشه  دهیانگار که از دهنش پر  و

 کرد؟ یم  کاریپسر داشت چ  نیا ابون؟یخ یتو یخشک شد، پولدار ها  ییمواد غذا یرو دستم

 

 به سمتش برگشتم: متعجب

 ؟ یچ یعن ی ابونیخ  یتو یپول دارا ؟یچ

 ؟ یکن  یچکار م یدار  تو

 : د یموهاش کش یرو تو دستش

 . ستی به تو مربوط ن  ،یچیه

 کردم:  یعصب یخنده  تک

 ؟ یچرا گفت ستی به من مربوط ن اگه

 . دیاز دهنم پر-

 از دهنت بپره. شی حاال هم لطف کن بق -
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 صورتم گرفت:   یبه سمتم امد و انگشت اشاره اش رو جلو  تی عصبان با

 ؟ یدیفهم چیمن نپ یبار باهات خوب رفتار کردم دور برت نداره، انقدر هم به پرو پا دو

 گفتم:  نیاش و به عقب هولش دادم و در همون ب نهیس یرو رو دستم

 رسم.ت  ینم  یک ینکن از تو  دی بابا، من روهم تهد  برو

 . یبترس دیبا  یکن  یاشتباه م-

 تر شد،  کیقدم برداشت و بهم نزد ودو

 گفتم:  یبلند یباصدا

 . ریمن فاصله بگ  از

 لب گفت:   ریبهم کرد و ز ینگاه چپ ستاد،یا سرجاش

 .وونهید ی دختره

 یمن رو از جا پروند باصدا دی چ یاتاق پ  یتو شیبود از گوش ریآژ هیشب  شتری که ب  یآهنگ یصدا و
 گفتم:  یمتعجب

 ه؟یچ یصدا نیا

 گفت:  دیچرخ یکه کالفه دور خودش م یدرحال 

 ! یلعنت یلعنت

 عجوالنه رو به من ادامه داد:  سپس

 ش؟ ی دیصورتم ماسک کجاست تو ند ماسک

 تکون دادم:  یمنف  یروبه نشونه  سرم

 ؟ یچرا انقدر هول شد ه؟یچ یصدا نیا
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لباس   د؛ یکش رونیتخت کرد و ماسکش رو ب  ری م بده خم شد، دستش رو زبه  یکه جواب  نیا بدون
 رفت.  رونیدر رو ببنده از اتاق ب  نکهیبلندش رو چنگ زد و بدون ا دیسف

 تعجب ابروهام رو باالانداختم، با

ده؟ اما چه  یبهش هشدار م  شیگوش  شهیم نجایکه وارد ا  یهرکس یعنی  دمیکه من فهم نطوریا
 ؟یطور 

قامت   دنی بلند جلوتر رفتم و باد ی به سمت در رفتم و آروم آروم از اتاق خارج شدم، باقدم ها دیترد با
 . دیچی در فضا پ یبلند غیج یبشم که صدا  کیاز پشت سر بهش نزد خواستم  نیراست

 

 لب گفتم:  ر یز

 کشت؟  نمیا ی عنی گه،ید یقربان کی

 فرار کرد؟  ای

و   دمیبه سمت  اتاق دو عیآد سر یسمت م  نیماسکش رو برداشت و داره به ا نیراست دمید یوقت
 تخت نشستم.  یرو

 گفتم:  یشدم و با لحن طعنه دار  نه یتخت پرتاب کرد؛ دست به س یاتاق شد و کالفه ماسک رو رو وارد

هست، ماشاهلل   تیگوش یهم که رو  یز یچ نیفرار کرد؟ با ا ای یرو هم کشت یک ی نیشد؟ ا یچ
 ! یاز دست بد یخوا یکدوم رو هم نم چیه همعلوم

 : دیرو بهم دوخت و با حرص غر نشیخشمگ نگاه

 !یر یرو عصاب من رژه م یدار  یادیتوز

 رو نکشتم.  یرو هم تو مغزت فرو کن که من کس نیا

 رو باالانداختم:  ابروهام 

 رسم!  یکه من کال با تو به تفاهم نم نیا مثل
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 پس اون همه آدم که برنگشتن کجان؟   یرو نکشت یکس  شهیکه ادعات م تو

 ومده؟یدر ن  نجایاز ا یگفت کس یمغزت فرو کرده؟ ک ی چرت و پرت ها رو تو  نیا یبس کن بابا، ک -

 ! ستمیجادوگر که ن  نی اریدر رفتن، از خودتون حرف اضافه در ن یاز در پشت ایفرار کردن  ای همه

 پسر پر از رمز و راز بود. نیرو نکشته بود؟ ا یکس  گفت؟  یواقعا راست م یعنیبهش زل زدم،  متعجب

گرده؟   یره که شب برم  یبودن که در طول روز کجا م نیخواست بفهمم ا یدلم م یل یکه خ یز یچ دوتا
 مسخره رو شروع کرده؟ یباز  نیا یو واسه چ

شدم. از جام بلند شدم و   یخالص م  نجایموضوع فکر نکنم چون فردا از ا نیبه ا گهیکردم د یسع
تخت نشستم و مشغول خوردن   یگذاشتم و رو ینیس  یکردم و به همراه نون تو زیکالباس ها رو ر

 شدم.

ندادم و به خوردن ادامه دادم؛  چند لحظه بعد  یتی اهم یرو حس کردم ول نینگاه راست ینیسنگ
  یلیانداختم که خم شد و خ  بهش یرو باال آوردم و نگاه کردم، سرم  حس  حضورش رو رو به روم 

 تختش برگشت.  یو رو  ختیبشقاب خودش ر یبشقاب رو تو  اتیمحتو شترینصو ب کیش

 به بشقاب کردم و گفتم:  یحرص نگاه  با

 !گهید یبرد یهمش رو م  یاومد یم

 من موند؟  یبرا یچ

 گرفت گفت:  یخودش م یبرا یباالانداخت و همون طور که لقمه ا یشونه ا الیخ  یب

 ال خودمه، دوست دارم. م بتوچه،

 نشنوه گفتم:  که  یلب طور   رینگاهش کردم و ز حرص  با

 !یکرد یم زی خب خودت ر ،یکرد غلط

 : دم یبالفاصله صداش رو شن که

 ؟ یگفت یز یچ
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 گم.  یبخوام م یبتوچه! دهن خودمه هرچ-

 

باالانداختم و همون قدر از   یشونه ا نیبنابرا دم،یگفت که نفهم  یز ی لب چ ری بهم کرد و ز یچپ نگاه
 گذاشتم. ییظرفشو  یغذام که مونده بود خوردم و ظرف ها رو رو

شم چشم هام رو بستم و به خواب فرو    یخالص م  نجایکه فردا از ا نیا دیتخت برگشتم و به ام یرو
 رفتم.

 

 ******* 

 

 .شه دایاالناست که سر و کلش پ  الید بجنب دان- 

 . ریخب از در فاصله بگ یل یخ-

 من ثابت موند. یرو الیمحکم باز شد و نگاه دان  یکه در بعد از چند ضربه  دمیعقب کش  عیسر

 لب اسمم رو صدا زد و به طرفم امد و در آغوشم گرفت،  ریز

 : دم یرو شن  رونشیتعجب نگاهش کردم، دست هام ازادانه کنارم افتاده بودن که صدا ح با

 شه! ینم  باورم

 صد هزار مرتبه شکرت.   ایشده؛ خدا تی زی فکر کردم چ  یرو شکر که سالم  خدا

 هم فشار دادم و گفتم:  یهام رو رو پلک

 فهمه. یاون م نجایا ادیب  یاالن فقط بجنب چون هرک یهارو بگ نیا یتون  یبعدا هم م الیدان

 باشه باشه پس بدو. -

 .می دیدو رونی رو گرفت و باهم به طرف ب دستم
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که اونجا پارک بود چشم دوختم، که  ین یوبه ماش  دمیکش یق ینفس عم میاز در اونجا خارج شد یوقت
 شد و گفت:  انیهمون پسره که کمکم کرد نما ان،ی همون لحظع درش باز شد و قامت شا

 وقت رو تلف کرد! دی نبا ن،ی سوار ش نیبجنب

 م، یشد  نیسوار ماش  الیبه همراه دان عایسر

 لب گفتم:  ری و ز دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 باالخره تموم شد. -

 به سمتم برگشت:  الیحرکت کرد، دان نی لحظه ماش همون

 ! یاز نگران میخبر بود دنا؟ مرد چه

 ؟یکرد یسکیر نی همچ چرا

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 انسانه. کیترسونه   یکه همه رو م یمطمئن شدم اون کس   د،یارز یم سکشیر به

 گفت.   یبلند یبا بهت به سمتم برگشت و چ  الیدان

 

 رفتم. می کرد یشرط بند ه؟یچ-

 لب گفت:  ریحرص نگاهم کرد و ز  با

 !یا وونهید تو

 ول کن بابا. -

 دوختم،  رونی هم نگاهم رو به ب  بعد

  یچه عکس العمل ستمیمن ن نه یبرگرده و بب نیاالن راست یتنگ شده بود! ول رونیب  یدلم برا چقدر
 ده؟ ینشون م
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 !ادیشه، اون هم ز  یم یعصبان  قطعا

 

 : نیراست

 

انگار قسمت نبود چون  یبدم، ول  یرو که وارد شده از اونجا فرار   یبودم که زودتر برسم و آدم دواریام
 با سرعت گاز داد!  یدیمن سمند سف دن یهمون لحظه با رس

 شد؟ طرف خودش برگشت؟  یچ یعنی

درخت ها رد شدم و به طرف در رفتم که با باز بودن در   یباال انداختم و داخل شدم، از البه ال یا شونه
 مواجه شدم!

 در چرا باز بود؟ نیا دم،ی هام رو درهم کش اخم

از ازاتاق خارج شدم و   تیدنا با عصبان  یخال  یجا دنیرو تند کردم وداخل اتاق شدم که با دهام  قدم
 اسمش رو صدا زدم.  یبلند یباصدا

 ازش نبود که نبود!  یهمون اطراف رو گشتم و اثر  دم،ینشن  یجواب یول

 ...نی اون ماش نمیبب صبرکن

 شده،   نجایهم وارد ا یک ی نیهم چن و

 داده بودن! ی! دنا رو فرار یلعنت

 !دمیرس یشدم که االن م یانقدر از شهر دور م دینبا

 از دستم در رفته بود! یراحت نیموهام فرو کردم به ا یبه در زدم و دستم رو تو یحرص لگد با

 ارتباط برقرار کرده بود؟  رونیبا ب  یچطور  اما
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مظلومش    یبه چهره   دینبا رکه،یبود ز کردم، از اولش هم معلوم  یحواسم رو بهش جمع م شتریب دیبا
 کردم.  ینگاه م

 بهم که انقدر احمق بودم! لعنت

 

 !رمیدختر بچه رو بگ کیفرار  یبودم که نتونسته بودم جلو یحرص   نیاز ا شتریب فعال

 خوردم؟  یم  دیرو هم که من نبا نی حرص ا ال،یخ  یب اما

 کرد.   یکه دهنش رو باز نم یتا وقت البته

 افتادم. یخاطرات مامان و حرف هاش م ادیشدم   یرد م  نجایکه از قسمت به قسمت ا هردفعه

  یها زیچ  یکه دوست داره به عالوه  یسرگرم ی لهیخواست هروس ی نقشه ها داشت، م نجایا یبرا
 قرار بده. هیبق یبرا  گانیبه طور را گهید

 گفت:  یم شهیمهربون بود و هم یل یخ دلش

 که پول ندارن دل ندارن؟ یی_مگه بچه ها

 رو بکنن.  شونیکنن و بچگ  یاونا هم باز  بذار

 کنم،  نیدارم که خودم رو تام یمن دارم بخورم، بپوشم و به اندازه ا خداروشکر

 خوام؛ بزار ثواب کرده باشم.  ینم  نجارویا پول

 رفت. امونش نداد و جونش رو ازش گ  یلعنت  یزندگ نیا یول  دیرو خر  نجایذوق و شوق ا یباکل

 رفت، رفت و با خودش منم برد با تمام وجود شکستم نابود شدم. مامان

 . یداشتم نه برادر  یمامان بود، نه خواهر  زمیمن همه چ 

زد، اصال انگار نه انگار    بشیکار و بار خودش بود بعد از مرگ مامانم که غ یهمش پ  یبود، ول پدرم
 هم داره!  ی پسر 
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رو مال خودشون کردن و    نجایاومدن، ا یعده آدم سود جو با کاله بردار  کی ی همون حوال یتو یول
 خودشون منبع در آمد درست کردن.  یراحت برا  یلیخ

آرم و   یرو ازچنگشون در م   نجایموقع به مامانم قول دادم اهمون نم،ی من نتونستم ساکت بش اما
 . کنمی همون طور که خواسته درست م

 .تودادگاه اونا بردن  یرفتم ول ش ی پ یاز راه قانون  اول

 بود،  نیا دیکه به ذهنم رس یتنها راه  پس

 بشه. نجا یوارد ا یرو بترسونم و نذارم کس همه

 . رمیرو پس بگ  نجایدرآمدشون رو قطع کنم و بعد دوباره ا 

 

 موهام فرو کردم،  یرو کالفه تو دستم

 عده برنگشته بودن؟  کی بود که چطور  نیکه ذهنم رو مشغول کرده بود ا یسوال  تنها

هم دنا اشتباه   دیشا  د،یلنگ یوسط م نیا یز یچ کیتک تکشون از در خارج شدن اما  دمیخودم د من
 کرد!  یم

 نداشتم! یافکار از ذهنم خارج بشن، خودم کم بدبخت  نیتکون دادم تا ا نیرو به طرف  سرم

در بود رو روشن کردم و  رنگم که دم   یمشک یو ازش خارج شدم، موتور پرش رفتم  یطرف در پشت به
 حرکت کردم.  یمهد یسرم به طرف خونه  یهم زمان با سوار شدن با گذاشتن کاله کاسکت رو

نگذشت که سرش   یز یرو فشاردادم؛ چ فونیامدم و ا نیی از موتور پا  دمیساعت بعد که رس مین بایتقر
پنجره رو بست و   یحرف  چیمن بدون ه دنیخم کرد، با د نییآورد و به طرف پا  رونی رو از پنجره ب

 در اومد.  کی ت یبعد صدا هیچندثان

  یدرحال  یشدم کفش هام رو در آوردم و با باال رفتن از پله ها وارد واحدش شدم،  مهد  اطی ح داخل
 کرد گفت:  یکه ساکش رو جمع وجور م
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 . میبهتِر بر گهید ن،ی راست یموقع اومد به

 م، رو تکون دادم و وارد اتاقش شد  سرم

 طرف اتاق افتاده بودند. کیهاش  لیبود و هر کدوم از وسا  خته یمعمول بهم ر طبق

شرت هم رنگش رو که   ویگذاشتم. س سرم  یرنگم رو گرفتم و رو یاتاق کاله لبه دار طوس یتو زیآو از
 کاله لبه دارم انداختم. نیا یو کالهش رو رو دمی هر روز تنم بود رو پوش

 دوشش انداخت و گفت:  یساکش رو رو دنمیاتاقش خارج شدم که با د از

 مترو.  میبر امروز

باسرعت به سمت مترو حرکت   میکفشم هردو سوار موتورم شد دنیرو تکون دادم و با پوش سرم
 .میکرد

 م،یشد ادهی به مترو از موتور پ دنیرس  با

 تن هم نبود!سوزن انداخ ی شلوغ بود جا یحساب 

 م،یدیرس مونیشگیهم یتا به جا میمردم رد کرد نیبه زور خودمون رو از ب  

 پهن کرد.   نیزم یساک رو باز کرد و بساط رو رو یمهد

 تاچهره ام معلوم نکنه.  دمیتر کش نییکالهم رو پا یزدم و لبه   واریام رو به د  هیگرد کردم و تک عقب

 

که دست  دهیرس ییکارش به جا ایآر نیمن رو بشناسه و بگن پسر حس  یکس خواستیدلم نم اصال
 !کنهی م یفروش 

 خورد شدن غرورم و ترحم ها متنفر بودم، پس بهتر بود که ناشناخته بمونم. از

راحت کارش رو   الیبا خ  وفتهیب ینداشت که چه اتفاق  تی بر عکس من بود اصال براش اهم   یمهد یول
 .دادیانجام م 
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 . ستی توش ن  یکار پول خوب نیکه امهم نبود  یول

 ها مهم نبود. زی چ هیها پول حرام پس بق ونیلی به م  دیارز ینظر من ده تومن پول حالل م از

 . کردندیخودشون شال انتخاب م یشد که به گمونم داشتن برا دهیکش  یبه دو زن نگاهم

 یتو م؟یدی خر یشال م یدیو از تول میزاشتیبود، نصف به نصف پول م نیبساط هر روزمون هم کال
  کیهم شر  م؛یبود کی شر یعنی می کرد یو درآمد هر روز روهم باهم نصف م میفروخت ی شلوغ م یجاها

 هم دوست.

 نگاهم رو بهش دوختم:  یمهد یباصدا

 بزن خب؟  هیتک  واریبه اون د  سایوا همش

 کمک من!  یسیوا  نجایا یایوقت ن  کی

 ارش رسوندم: کردم و با دو قدم بلند خودم رو کن یخنده ا تک

 خوب شد؟  حاال

 بهتر شد. -

 . دمیتر کش نییکالهم رو پا یبهش ندادم و لبه   یجواب

جاش   نیرفت فقط بدتر  یم شی رفتن امروزم داشت خوب پ  یاومدن و م یها م یطور مشتر  نیهم
 زدند.  یم فی تخف  یدو قرون پول چونه  یبود که برا نیا

 گفت:  یبا خوشحال یکه مهد شدیم کی هوا داشت تار بایتقر

 . میپسر امروزم خوب در آورد ولیا

 چقدر شد؟ -

 البته نصف شال ها مونده. صد،یس-

 ! یگیم یمتیخوب شد که گفتم االن چه ق  یگفت  نیهمچ  یمهد-
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 جواب داد:  زهی ساک بر یشد تا همه رو تو  یکه خم م یحال  در

 .ادی نم شتریب ادی ن رتیگ  نیکار کمتر از ا نیخداروشکر کن، پول اسم نداره تو ا نمیبه هم  برو

 

 رفتم گفتم:   یکه به سمت موتور م یدرحال 

 .میوفتیبه شب ن میبر  بجنب

 شمرد گفت:   یطور که پول ها رو م نیرو کنارم حس کردم و به طرفش برگشتم که هم حضورش

 .میپولتو بدم بعد بر  سایوا

 بعد پول ها رو به طرفم دراز کرد:  هیرو تکون دادم که چند ثان سرم

 .میبر  گهیمال امروز، د نمیا

 گذاشتم و سوار موتور شدم. بمی ج  یکردم و پول رو تو یلب تشکر  ریز

مطمئن شدم نشسته گاز موتور رو گرفتم و   یهم پشت نشست وقت یروشنش کردم مهد  نکهیبعد از ا 
 حرکت کردم.  یمهد  یبه سمت خونه 

 به شونه ام زد:   یامد و ضربه ا نییرمز گرفتم که از موتور پابه خونه اش ت دنیرس  با

 . نمتیب  یفردا م-

 زد و داخل خونه شد؛ من هم گاز موتور رو گرفتم و به سمت پارک رفتم.  یتکون دادم که لبخند یسر 

 درخت ها رد شدم و داخل اتاق شدم. یوارد شدم، موتور رو پارک کردم و از البه ال یدر پشت از

 .ییظرفشو یرو میخورد شبیکه د ییغذا یبود و ظرفا ختهی زدم هنوز هم تخت بهم ر  یپوزخند

 که تا آخر بمونه؟  نیداشتم؟ ا یانتظار  چه

 بود!  یرکیدختر ز یل یکرد؛ خ یرفت وفرار م   ی معلوم بود که م خب
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  میشونیپ ی تخت نشستم. ساعدم رو رو یرو  یو کاله رو  دراوردم و باخستگ وشرتیشدم، س  الی خیب
سرم به خواب   یملحفه رو دنیبا کش  نیتونستم چشم هام رو باز نگه دارم بنابرا ینم گهیذاشتم، دگ

 فرو رفتم. ی قیعم

اوردم   رونی پتو ب  ری هام رو باز کردم و دستم رو از ز از چشم یکی اومد  یم لمیکه از موبا  ییبا صدا صبح
 !  دمیپرسرم برداشتم تا نگاهم به صفحش افتاد باشدت از جام  یرو از باال  لیو موبا

 نجا؟ یبود ا  یوقت صبح ک نیا

  یبه اروم دنشونیتخت بلند شدم و با گرفتن ماسک و لباسم و پوش یملحفه رو کنار زدم، ازرو عایسر
 از اتاق خارج شدم. 

 کردم! ینم  دایرو پ یگشتم کس یم  یهرچ یشده ول  نجایبودم که وارد ا یدنبال کس چشم با

 ! دمیرو ند یباز هم کس یبلند محتاطانه جلو رفتم ول یباقدم ها 

 چطور امکان داشت؟ انقدر زود فرار کرد؟  نیا

  کی دیتون ینم یوقت دیآ یم دی کن  یم ترسو پس غلط  یلب هام نشست، بزدل ها یرو  یپوزخند 
 . دیهم بمون قهیدق

پارک انداختم و دوباره داخل اتاق شدم. بلند کردن خواستم لباس هارو   یبه فضا ینگاه سراسر  دوباره
 امد. رونیاز ب  یز یشکستن چ یکه صدا ارمیدرب

 : دمیغر  رلبیکردم و ز یاخم

 ه؟یا یچه باز  گهید نیا

 !دمیرو ند یباز هم کس یاز اتاق خارج شدم و به اطراف نگاه کردم ول  تی عصبان با

جلوتر رفتم و   کمیپشت درخت توجهم رو جلب کرد،  ی ز یخوردن چدوباره برگردم که تکون  خواستم
 ستادم،ی درست پشت سرش ا
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 رخ به طرفم برگشت که نگاهم متعجب شد، باز هم دنا؟  میحضورم رو حس کرد و ن 

 لبش گفت:  یچشم هام زل زد و با پوزخند گوشه  یبه طرفم برگشت، جسورانه تو کامل

 به انسان روح نما.  به

 

 بود؟  یفرار کرد برگشت دوباره اش چ  یرفت. وقت  ی دختر از رو نم نیکه ا نیمثل ا نه

 : دم یکردم و غر کشیبازوش رو گرفتم و به خودم نزد  تی عصبان با

 ؟ یشد ری از جونت س ؟ یینجایباز ا یچ واسه

 زد و گفت:  یق یعم  لبخند

 م؟یکش  یم  یبگ یخوا یم

 ؟ یزنی م رشیز  یرو نکشت یکس  ی خودت نگفت مگه

 کرد؟  ی جسورانه صحبت م نطوریا ارمی سرش ب ییتونم هربال یم نجایدونست ا یم یوقت  چطور

 به بازوش آوردم و گفتم:   یمحکم فشار

 . ایام اصال ن گهیبرو د  نجایا از

 خوام.  ینمرو بکنم که   ینذار کار  

 . رمی نم-

 نگاهش کردم که ادامه داد: متعجب

 رم. ینم  یکن  یرو م نکاریا  یواسه چ ینگ بهم  تا

از دستم   یتون  یرم فقط با مرگم م  ینم یبکن ول یدوست دار  یهرکار  نجا،یمنو ببند به ا یخوا یم 
 . یراحت ش
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 گفتم: یبلند  بایتقر یو باصدا دمی هام رو درهم کش اخم

 بچه؟ هیمشکلت چ تو

 .نجا یِد گمشو برو از ا یخوا ی از جون من م یچ

 رد.ک  یباز هم جسورانه و با لبخند نگاهم م یول

 : دیصورتم کش  یخواد چکارکنه ماسک رو از رو یبفهمم م نکهیدست آزادش رو باال آورد و قبل از ا 

 . یشیترسو ها م  هیکارت شب  نینشو، با ا میاون ماسک قا ریباش وبامن دعوا کن. ز تی واقع خود

 

 گفتم: یدر هم رفتن و با لحن کامال جد شتریهام ب اخم

 نه؟ ای یشد  رفهمی من اصال دخالت نکن، ش یکارها یتو

  یهاش نشست ول چشم یتو  یلحظه ترس  کی یلحظه...فقط برا کیمحکم و بلند گفتم که  انقدر
 گوشم برد و آروم زمزمه کرد:  ری رفع شد و به همون حالت جسورش برگشت؟ سرش رو ز عیسر

 خواد. یکنم که دلم م یرو م  یکنم کار  یتو دخالت نم یکارها یتو من

 بود گفت:  رهیچشم هام خ یآروم ازم فاصله گرفت و همون طور که تو  و

 . نمتیب یم

و خشم  تی خواست ازم دور شه که بازوش رو محکم گرفتم، به طرف خودم برش گردوندم و با جد و
 گفتم: 

  نجایکنم سالم از ا ینم  نیبشه تضم داتیپ نجاهایا گهیبار د  کیکنم،  یم دیتاک  گهیبار د کیفقط  دنا،
 . رونی ب یبر 

 بازوش رو ول کردم و گفتم:  سپس

 بکش و برو.  راهتو
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 گفت:  یرنگش درهم شدند و با لحن جد یقهوه ا یابروها

 ترسم و...  یپوچت نم  یها دیازخودتو تهد ن ینکن راست دیتهد منو

ز درد لبش  حرفش به سمتش رفتم دوتا بازو هاش رو گرفتم و محکم به درخت کوبوندمش که ا نیب
 درهم بودند درهمون حالت سرم رو به طرف صورتش خم کردم و گفتم:  دیرو گاز گرفت. اخم هام شد

 پوچ آره؟  یها دیتهد

 شن، آره؟   یعمل یخوا  یم پس

  یبلند تر  یهم فشار داد و در سکوت نگاهم کرد که باصدا یدادم چشم هاش رو محکم رو یصدا از
 گفتم: 

 انه؟ ی یفهم شد ریش

 بسه ولم کن! -

 تر کردم و گفتم:   کیلب هام نشست خودم رو بهش نزد یرو  یپوزخند

 کوچولو؟  یدیترس ؟ی زد یشد؟ تو که تا االن دم از شجاعت م یچ

 

شکمم زد که بخاطر شدتش ولش   یتو  یمحکم یچشم هام نگاه کرد و با زانو ضربه  یتو تی عصبان با
 رفت گفت:  ی عقب عقب م شکمم گذاشتم، همون طور که  یکردم و دستم رو رو

 دادمت.  یو گرنه تا االن لو م  ارمیگردم تا سر از کارت در ب یبرم ن،ی گردم راست یبرم

که من بخوام   هیشدم مگه اون ک مونیاز شوک ضربه خارج شدم خواستم دنبالش برم که پش یوقت
 دنبالش بدوئم؟

 بشه همش الف بود.   داشیطرفا پ  نی کرد ا  یجرئت نم گهید

 . دمیتخت دراز کش یشدم، داخل اتاق برگشتم و رو  الی خ ی ب پس
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موند   یم ی خال   نجایچون ا رمیتونستم کار بگ یتر و مزخرف تر وجود نداشت، نم  یمن کوفت یزندگ  از
 افتاد دست همونا.  یو دوباره م

کار   نایا دنی فهم یو اونور کنم و اگه هم م نوریداشته باشم و راحت ا یمعمول یزندگ کیتونستم  ینم 
راه گذاشته   نیا یبودم و پا تو دهیرو به جون خر نایا یمن همه   یافتادم ول ی زندان م یمن بود تو

 بودم.

کرد، اگه اون بگه  ینم  دیشد خطر زندان رفتن منو تهد ینم  داشیپ یلعنت ی اگه دنا؟ اون دختره  
 رفت.   یبه خاطرش به باد مزحمت هام  یهمه   شهیتموم م یهمه چ

 ؟ یبستم اما چطور  یدهنش رو م یجور   کی دیتخت نشستم با یرو  زیفکر ت  نیا با

بدزدمش چون مطمئنا االن به چند نفر گفته بود من آدمم  ایجا  کیتونستم دوباره ببندمش به  ینم
کردم، خودش گفت   یم گهیفکر د کی دیگرفتن پس با  یمن رو م  ی قهیشدنش  دیو به محض ناپد

 د؟دا یلو نم دیفهم یاگه م یعنیلو نداده  نیهم یکنم و برا یکار رو م  نیا یواسه چ  نهیخواد بب یم

 س؟ ی پل شی رفت پ  ینم دنشیاشت از کجا معلوم بعد از فهمبه حال اون د یچه سود دنشیفهم  اصال

از سر  یانداختم و داد نییَسکو بود پا یکه رو ییتخت بلند شدم و با حرص ظرف ها یخشم از رو با
 دختر بچه باشم؟ کیلنگ  دیکه با دهیکار من به کجا رس  دمیخشم کش

 

 ****ِدنا**** 

 

کرده   شی عصب   یلیشدم، مطمئن بودم که تا االن خ رهی لبم به در پارک خ  یگوشه  یک یلبخند کوچ  با
  دمیفهم  یکارش رو نم نیا لیکرد من اگه ِدنا بودم تا دل  یعادت م دیخوب بود کم کم با ی بودم ول

 داشتم.  یدست ازسرش بر نم 

 . هیمشکلش چ  دم یفهم ینم یهم قصد لو دادنش رو نداشتم چون اون طور  فعال
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دورتر پارک شده بود رفتم و سوار   کمی که  ایمی ک نیآروم به سمت ماش یباقدم هازدم و   یپوزخند
 : دینگاهم کرد و پرس یبانگران   ایم یشدم که ک نیماش

 ؟ یسالم

 که!  ینی ب یم-

 بشه؟  میزیقرار بود چ مگه

 باالانداخت:  یا شونه

 کنه!  یتورو زندون   رِ ینبود دوباره بگ دیبع  یگ  یکه تو م یپسر   نیواهلل، از ا دونمیچم

 کردم گفتم:  یکه از پنجره به پارک نگاه م یزدم و درحال   یپوزخند

  ی و م رنیگ  یخودشو م ی قهی انی شم اول م دیناپد ای ادیسر من ب  ییدونه اگه بال یتونه چون م ینم
 خواد! ی نم  نویره زندان، اونم ا

 کرد گفت:  یرو روشن م  نیکه ماش  یبه خودش گرفت و درحال ی متفکر  یچهره  ایمیک

 رسه!   یبه نظر م یموز  تشیشخص یگ یکه تو م  ییزای چ نیبا ا-

 لب زمزمه کردم:  ریز  نیحرکت کردن ماش  با

 . نطورهیهم

 ادامه دادم:  ای میرو به ک و

 ببر خونه. منو

 خونه؟  یبر   یگرفت میباالخره تصم -

 ؟ یکشت ین ها رو از نگرا چارهی ب یوقت اونم

 زدم:   یپوزخند

 امارا رو داده. الیتااالن دان نترس
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 نده؟ یخواست  یپس م-

 خواد اونا رو نگران کنه. ی نم ستی گه، اون مثل تو ن یبودم م  مطمئن

 : دمیبهش انداختم و پرس ینگاه مشکوک  یچشم ریز

 ؟یرو انقدر خوب بشناس الیدان یوقت کرد یک تو

 

 زد و گفت:   یلبخند مصنوع یکردم دستپاچه شد ول حس

 گفتم.  یطور  نیشناسمش، هم  ینم خوب

 من باور نکردم. یگفت ول اون

 : دم یپرس  دیو با ترد دمیکش میقهوه ا یبه موها یدست 

 ؟یدار  الیبه دان ینکنه تو حس   ایمیک

 جواب داد: یبلند یهاش گرد شد و باصدا چشم

 ؟ یاز کجا درآورد نوینه! ا ؟یچ

 تکون دادم:  یسر 

 باشه.  یز یچ  نیخوام همچ ی! اصال نم خوبه

که به نظرم از   یپاک کردن عرق یزمزمه کرد، کف دست هاش رو برا یآروم ستیلب ن  ریز  ایمیک
 و دوباره فرمون رو به دست گرفت.    دیاسترس بود به شلوارش مال

  بایاز اونجا در امدم که تقر یقرار دادم و در فکر فرو رفتم از وقت نی پنجره ماش  شهیش یرو لبه   آرنجم
مدت کجا بودم رو   نیسوال و جواب که ا یشد خونه نرفته بودم چون اون موقع حوصله  یم  یدو روز 

 اصال نداشتم، اصال! 
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ش  مامان بزرگ شیاون رفته بودن کرج پ یموندم، چون مامان و بابا یم ا یمیک ش یرفته بودم و پ  فعال
 به نفع من بود.  یلیرفتنشون خ  نیبخاطر دانشگاهش نرفته بود و ا ای میو ک

بود   یکه غرق در رانندگ ایمیاز افکارم خارج شدم و به ک دیچی پ نیماش  یتو یس یآهنگ انگل یباصدا
 انداختم.  ینگاه کوتاه

خسته شده بودم   یزندگ نیفرستادم، واقعا از ا رونیدادم و نفس کالفه ام رو ب  ه یتک یرو به صندل سرم
از خانوادم هم زده  یاون روز بارون یتو یارتباط نداشتم و بااون اتفاق لعنت یا گهیبا کس د ا یمیجز ک 

 . الیدان شتریبودن و ازهمه ب انی شدم، اون ها مقصر مرگ شا

 

  یفرار م میداشت ،میدیدو یم ابون یخ یدست هم تو  یدست تو ادمه،یلحظات رو تک به تک  اون
 .میدیخند  یبازهم م  یول میکرد

بود،   الیاز پشت صدام زد، اون دان یک یکه  میو بر میسوار اتوبوس ش میخواست  نال،یترم  میبود دهیرس
 دوسش داشتم. یل یاون موقع ها خ

 کردم.  یکاش م یمن گوش نکردم که ا یول میو بر مینسیبهم گفت وا انیشا 

 بود. نیکه کرد ا یکار  نیاول  دیکه بهم رس نیدوسش دارم هم یلیتونم، خ یگفتم برادرمه نم  

 .انیگفتن به شا راهی خوابوند در گوشم وشروع کرد به بد و ب  یلیس کی 

خوابوند و  صورتش  یتو یمشت ال یبهش بگه دان یز یچ  کیامد تا به خاطر زدن من  انیکه شا یوقت 
 انجام بدم.  یچه کار  دیدونستم با یمن از بس بهت زده بودم نمدعواشون سرگرفت. اون وسط 

چش   نمیبود خواستم خم شم بب شی نیب  یافتاده بود و دستش رو نیزم یرو انیکه شا نیدرهمون ب 
 یبود وقت انینگاه من به شا  یو با خودش کشون کشون برد. ول دیدستم رو کش الیشده که دان

  نیمن رو به اون طرف جاده برد و در هم الیدان دیمتوجه رفتنمون شد از جاش بلند شد دنبالمون دو
چون تمام   دم یفهم ینم  یول  دمیشن  یم دم،یفهم  یکرد که نم  یرو زمزمه م ییزهایلب چ  ری ز نیب

با    نیکه ماش دوبدیاومد، وسط جاده داشت م یبود که داشت دنبالم م  یانیشا شی هوش حواسم پ
 اومد و بهش زد. یسرعت
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 یصدا دنیهم باشن  الیغرق در خون بود. دان ن،یزم یافتاد و از اونجا رو نیکاپوت ماش یرو انیشا 
 و بهت زده به اون صحنه نگاه کرد.  ستادیا نیترمز ماش

 شده!  یچ نمیکنم و برم بب یتونستم حرکت ی...من مات بودم، نم من

  یکردم که باصدا یحرکت نگاه م  یمات و ب قهیدونم چند دق یتوان حرکت کردن نداشتن نم پاهام
که دورش جمع شده بودن رو   ی مردم به خودم امدم و با سرعت به طرفش رفتم. مردم  دادیداد و ب

 کنار زدم، اشک هام کامله گونه هام رو شسته بودن.

  یزدم که چشم هاش رو باز کنه ول  یزجه م  زدم و یجونش زانو زدم و به صورتش م  یکنار جسم ب 
 !یحرکت  چیکرد، ه ی نم یچشم هاش رو بسته بود و حرکت  انیشا

 

  یکرد، وقت یرو باز نم  شیمشک یچشم ها انی نداشت، شا یاثر  یو چند بار صداش زدم ول نیچند
من  الیزدم، با امدن آمبوالنس دان هیرگریبلند ز یسرش رو بغل گرفتم و باصدا اد یازم بر نم یکار  دمید

بود! من  رده تموم ک  انی نداشت! شا یا دهیفا چیاومدن آمبوالنس ه یرو به زور از کنارش بلند کرد؛ ول 
 داغون شدم، شکستم. 

نوزده سالم بود که کارم   بای از همه زده شدم، دانشگاهم رو که تازه اوالش بود ول کردم تقر الیاز دان 
 ه بود.کردن شد هیهرروز گر

  یچیبراش مهم نبود و به ه  یچی که ه یشده بودم، کس گهیآدم د کیبه  لیتا به خودم اومدم تبد  
 باهام موند و ولم نکرد.  ایم یاخالقم فقط ک نیکرد، کالس بوکس رو ادامه دادم، با ا  یفکر نم

 تونستن تا کنن. یبهتره بگم نم  ایکردن  یتا نم  دی جد یدنا نیبا ا هیبق 

 با اقوام هم رابطه ام رو قطع کرده بودم.  

هم که بهش زده بود فرار   یجاش امد کس گهید یک یدنا تموم شد و مرد،  شتریب  ای شیدوسال پ  بایتقر
 نشده!  دای ازش نبود و هنوز هم پ یاثر  چیکرده بود وه
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 نیدادن ا یم  تیدادن و به ازدواجمون رضا ینم  ریبهش گ  انیشا یکار یخانواده ام به خاطر ب اگه
  ینم ینطور یفرستادن اصال ا ی رو نم  الیذاشتن باهاش فرار کنم و دان  یحداقل م  ایشد   ینم یطور 

 ! یا گهیمن بودن نه کس د یاتفاق ها خانواده  نیشد، مقصرتموم ا

  ی که تصادف کرد ول دنبال من افتاده بود انیموضوع خبر نداشت، شا نیاز ا انی شا یاز خانواده  یکس
بودن ومن رو    یهر دو راض یزهرا و باباش عل انیمامان شا م،یر یم میدونستن ما دار یخانوادش م 

  یرشت و بعدش وقت یهاشون تو لیاز فام یکی یخونه  میهم دوست داشتن و گفتن بر یلیخ
 . میایمن عادت کردن ب ی نوادهخا

شد   یراض ان یمن و شا یبا اصرار ها یول امی اجازه ب یحال باز هم باباش مخالف بود که من ب نیا با
 .اون هم سکته کرد و فوت شد  ان یبعد از مرگ شا یول

 

 اتفاق. کی تصادف ساده بوده و   کی فقط  نیکردن ا یاون ها فکر م جهینت در

 یم انی سر مزار شا ایو  میکرد یزدم و با هم درد و دل م  یبه مادرش زهرا سر م  یهر از گاه من
 .میرفت

 از فکر خارج شدم:  ای م یبهت زده ک یباصدا

 زم؟ یعز  یکن یم هیگر ِدنا؟چرا

  یم هیبار بود که غرق در افکارم گر  نیچندم نیا دم،یشده ام کش  سیخ یگونه ها یدستم رو رو عایسر
 کردم؟ 

 صاف نشستم و جواب دادم:  سرجام

 !ستی ن یمهم  زی چ ال،یخ  یب

 دستش گرفت:  یناراحت نگاهم کرد، به سمتم خم شد و دستم رو تو  ایمیک

 گذره. یم  ،یکاش انقدر خودت رو ناراحت نکن زم،یعز
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تو بودم مطمئنا   یاگه من جا دم،یکه تا االن د یهست یدختر  نی تر یتو قو ،یهست یقو یلیدنا تو خ  
 . یتوهم به خودت دار  دونمیدارم و م مانینبودم من بهت ا ای دن نیا یتو ااصالیمثل تو سرپا نبودم، 

 : دم ینگاهش کردم و پرس رهیخ

 ؟ یمن اعتماد دار  به

 تکون داد:  دیی تا یبه نشونه   سرش

  نیتندت بهتر یاخالقا نیا یدوست دارم؛ ِدنا تو باهمه   یل یاون خ یاز خودم و به عالوه  شتریب  یحت
 . یمن یدوست برا

 .دمی هست که د یز هرکسقلبته که پاک تر ا مهم

 دوست بودم؟  نیچه طور براش بهتر واقعا

 بود؟  ن یشد بهتر یتند و بد م  یها ی اخالق ها نیبا ا مگه

 ! دونمیمتفاوت بود، نم هیبا بق  یل یخ  ایم یک دیشا

 گفت:  یآروم یشده شدم وبا صدا دهیبغلش کش ینگذشت که تو یز یچ

ادامه داره و تو   یشانس دوباره بده، زندگ  کی. به خودت یکن اون اتفاق رو فراموش کن  یسع دنا
 . یتون یمطمئن باش م ،یقو یلیخ

 زمزمه کردم:   آروم

 اون بود! زمیبود، همه چ انیمن شا یتمام زندگ ا، یمی شه ک ینم

 

شد و بعد از نگاه کوتاه و   الیخ  یزنم پس ب  یبگه بازهم من حرف خودم رو م   یهر چ دیفهم  ایمیک
 رو به حرکت در آورد.   نیبه من دوباره ماش ینیغمگ

 ! دیشد البته شا  یاز خودم برام ناراحت م  شتریب  ایم یک دیشا
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به خونه   یاجمال یبودم نگاه  نیماش یساعت بعد من رو دم خونه رسوند؟ همونطور که تو مین
بوده   یمثل خانواده واقع ادینم ادمیوقته که  یلیخکه  یخانواده ا  شیبرگشتم، پ  نجایانداختم، باز به ا

 ! میباش

 هم اون ها! دیباعثش من بودم، شا دیشا

 دونم!  ینم ی چ یدونم واقعا ه  ینم

 گفتم: ایم یشدم روبه ک ادهی کردم تا پ  یرو باز م  نی طور که در ماش  همون

 . زی بابت همه چ ممنون

 هم فشرد:  یزد و پلک هاش رو رو یلبخند

 کنم.  یم خواهش

دستم رو   دم،یکش یق یو نفس عم ستادمیا اطیدر ح یشدم، جلو  ادهیپ  نینزدم و از ماش یحرف گهید
بعد از   یداشتم برا دیراه مکث کردم، هنوز هم ترد نی رو فشار بدم اما ب  فونی آ یباال آوردم تا دکمه 

 ماه به خونه برگشتن! کی

 الیدان یبعد صدا هیفشردم، چند ثان فونیآ یدکمه   یزدم و نوک انگشتم رو رو  ایدل رو به در یول
 : د یچی پ فونیآ یتو

 ه؟یک

 جواب دادم:  یلحن جد با

 کن.  باز

 دنا؟ -

 داد بلند شد.  یکه نشون از باز شدن در م  کیت  یبعد صدا و

مانتوم فرو بردم وباقدم   یها بیج  یشدم، دست هام رو تو اطی در رو به جلو هل دادم و وارد ح آروم
 بلند به طرف در هال رفتم.   یآروم ول یها
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  نییگذاشتم و آروم به طرف پا  ره یدستگ یمکث دستم رو رو هیو بعد از چند ثان ستادمیدر ا یجلو 
 . دمشیکش

تفاوت بهشون   یو ب   یحرف چیرو به روم ظاهر شد، بدون ه الی لحظه قامت مامان، بابا و دان درهمون
 زل زدم. 

 خواستم نشون بدم.  ینم  یته دل دلتنگ همشون بودم ول از

 

 یو البه ال دیمامان بلند شد و من رو محکم به آغوشش کش یباصدا ی هیگر  یلحظه صدا درهمون
 گفت:  یگرفته ا یهاش باصدا هیگر

کنه   یدق م  تیکه از دور یدار  نجایا یمادر  کی ی...نگفتیتنم، نگفت ی زم؟دپارهیعز یتو کجا بود آخه
 ره؟ی م یو م

 . زمیتنم؟ همه چ ی پاره  دمیماهتو ند یرو  شتر یماه ب کی من

تونستم و    ینم  یخواست بگم خدا نکنه ول   یدلم م یلیشونه هاش رو حس کردم خ  دنیدوباره لرز و
 . میکه فقط خودم و خدا بشنو یدلم بگم جور   یدونستم تو یفقط م

  یدلتنگش بودم، من از همه سرد شده بودم ول یلیکه من هم خ دمیمامان فهم یحرف ها نیبا ا 
 دنشیشد با ناراحت د یزود براش تنگ م  یلیشدم، دلم خ  یمامان سست م یهنوزم با حرف ها

 ده؟ یچه فا یشد ول  یقلب من هم فشرده م

 شد.  یشده بود، مانع م رمی گ بانیکه از اون موقع گر یا نهیغرور و ک نیا 

 گفتم: یآروم یدست هام رو باال آوردم و پشتش گذاشتم و باصدا یول

 ! گهید امدم

 حتما پسرتون بهتون گفته نه؟  نمینرفتم، دزد خودم

 کرد گفت:  یکه دست هاش رو قاب صورتم م  یاز بغلم خارج شد و در حال مامان
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 مادر؟  یمن قربونت برم چرا خطر کرد آخه

 کردم دنا؟  یکار م  یمن چ افتاد یبرات م ینکرده اتفاق  ییخدا اگه

اشک هاش رو تحمل کنم، از   دنینتونستم د  ،ختن یگونه هاش ر یرو یشتر یاشک هاش باشدت ب  و
 سنگ که نبودم!

 اشک هاش رو پاک کردم و گفتم:  دم،یگونه اش کش یرو رو دستم

 خب؟  وفتادهیهم واسم ن یاتفاق نجام،ینکن ا هیگر

 مامان نشست و گفت:  یلب ها یرو  یکم رنگ لبخند

 و هنوز مادرش رو دوست داره.   ستین  یز یدلش چ  یدونستم دختر من تو یدونستم، دنا م یم

 شدم،  دهیآغوشش کش یدوباره تو و

 شد دوستش نداشته باشم؟ اون هم مادرم رو؟  یم مگه

من   یها یبدخلق  نیشده بود و مجبورا ا الیکار بابا و دان یشد، امکان نداشت، مامان هم قربان  ینم
 شد.  یرو متحمل م

 بود؟  یاون چ  ری کردم، تقص یتر رفتار م   یبا مامان بهتر و منطق  دیبا دیشا 

 خبر نداشت!  یز یمامان که از چ ستادیمنتظرمون ا ن یرو فرستاد دنبالم خودشم با ماش الیدان  بابا

 کردم؟  یم کاریداشتم چ من

 بود؟ یمامانم چ گناه

 

 آغوشش حل کردم.  ینگفتم و خودم رو تو یز یباز هم خودم رو نگه داشتم، چ یول

   ش؟یمامانم رو بغل کردم، دوماه پ یبار ک نیآد آخر  ینم ادمی 

 ش؟ یدوسال پ ش؟یسال پ کی
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 !دونمیواقعا نم دونمینم

وض  ع شدی نم یز یچ چیمادر و بغلش رو با ه یواقعا که بو دم،یکش مینیب یمادرم رو با لذت تو عطر
 کرد، تک بود، خاص بود و آرامش بخش. 

همه مدت از مادرم دور بودم؟ چرا اون رو مقصر   نیا یخوب بود، من چه طور  یل یبود که خ یز یهر چ 
 دونستم؟منطقم کجا رفته بود؟ یم

 تفاوت نگاهش کردم.  یبابا از بغل مامان خارج شدم و ب یباصدا

 مامان مقصر نبود اون که بود! 

شده  یحت ارش یرو فرستاد گفت هرطور شده ب الینشسته بود، اون بود که دان نیماش یکه تو اون
 !یپسره رو به قصد کشت بزن 

  شتریو ب  شتریشد و همه رو لو داد از اون روز ب یعصب میروز که بحث کرد  کیخودش گفته بود  الیدان
 !شتریب یلی از بابا فاصله گرفتم، خ

رو بهم   نشیبودن. نگاه غمگ یجوگندم یشده بود ول  ادی ز یل یخ  دشیسف یبابا نگاه کردم تار موها به
 دوخت: 

قبرستونه سال  ی نهیدنا؟ به خاطر پسر مردم که االن س هیو نفرت  نهیچه ک نی ا ؟یایبغل بابات نم تو
 چرا؟ ،یدون  یخودت نم یهاست مارو خانواده 

 به سمتش برداشتم:   یزدم و قدم  یپوزخند

 چرا؟ یپرس  یتازه م  چرا؟

 ؟ یکن یفکر نم ی دنا دخترم چرا منطق -

 مقصر؟ میشد می چون به فکر تو بود ما

 سر و پا فرار کنه؟  یب ی بهی پسر غر  کیدخترش با  خوادیم  یکدوم آدم عاقل آخه

 شه!  یباشه جلو دارش م یهرک  مطمئنا
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 ؟ کردم یم نکارویا دینبا یواسه چ من

 زدم:  ادیفر یبلند  یبابا زدم و باصدا ی نهیکردم و با انگشت به س یعصب  ی خنده

 ؟ یفهم  یشد م انی تو باعث مرگ شا نکاریا یول

 ادامه دادم: یآروم تر  یبعد باصدا و

 ! یخواست یرو م   نینه! تو هم یول

 ؟ یمگه نگفت ار یدنا رو ب  یبه قصد کشت بزنش ول  یگفت الی به دان خودت

 ؟یتو نبود مگه

 

 نگاهم کرد.  یبا اخم کم رنگ نگفت، سکوت کردو فقط  یچیه

 درست بود.  الیدان یحرف ها یهمه  دمیسکوتش فهم  نیاز ا 

  یرو به رو  یعنی، به سرجام، زدم و خواستم از کنارش رد شم که محکم بازوم رو گرفت   یپوزخند 
 تر شده بود گفت:  ظیکه غل  یخودش برم گردوند و با اخم

 جوابشم بشنو. یزد یحرف  کی  سا،یدخترم وا اسیوا

زنند، چون به   یم یفرزندشون دست به هرکار  یِ اگه پاش برسه بخاطر صالح و خوشبخت پدرومادر
 نزد، زد؟  الیدان  یکنن؛ من گفتم ول یفرزندشون فکر نم   یجز خوشبخت   یچیه

 نداشت!  شیکار کیکوچ یچندتا ضربه  جز

   ر؟یدخترمون رو بگ یپ  میما بهش گفت اد؟ یب میخودش دنبالت اومد مگه ما گفت اون

 م؟یکه ما مقصر میگرفت رشیما ز مگه

 دنا! ست یاومد، اون مشکل ما ن  یدنبالت م دیاز اون بچه بود، نبا اشتباه

 به سمت بابا رفت:  دیوضع رو د نیکردم، مامان که ا  یاندازه نگاهش م یب   یتیخشم و عصبان  با
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 شاهرخ! ادامه نده. بسه

 نگاه کرد:  چشم هام  یتو  بابا

 کنه! یم کاریشه داره چ  شی و حال ادیب  ادشیهارو، بذار   قتیبذار بگم بذار بفهمه حق چرا؟

 دونه؟  یسال هاست مارو مقصر م  یو ک یبه خاطر چ 

رو دعوت   چکسیه میتون  یبچه نم  نیبرده، به خاطر ا  لیفام  یهمه  شیهاست آبرومون رو پ سال
 بره! یکنه و آبرومون رو م یرو زهرمون م زیچون همه چ میکن

 خواد بکنه؟   یکار م یچ گهیبهمون کرده د  یاحترام ینوع ب همه

 ! وونستیدخترت د گهیم رسهی از راه م یهرک

 روانشناس.   شیببرش پ  ه،یروان

 م؟یمقصر ریتقص  یما ب  مییو مشکلش ما نداره  یکه دختر من مشکل یدر صورت 

آره   وونه؟یگفتن د  یبودم؟ به من م یشد، من روان یگفت و هر لحظه به خشم من افزوده م یم  بابا
 ! گهید

 و دکتر فقط به خاطر حرف مردم!   شی بردن آزما یبگو چرا من رو به زور م  پس

 صدام نداشتم:  یرو یکنترلچیه گهید

 ؟ یخواست  یمنو م یتو خوشبخت ؟یخوشبخت

 ره؟ یبم  یک ی یمن حاضر  ینخندون، تو به خاطر خوشبخت  منو

 هم نبود!  یکه خوشبخت نجاستیجالب ا یول

من با   یدید یم یداشت ،یدید  یم ی! داشتیکرد نیزم  یآدم رو نیبه بدبخت تر  لیمن رو تبد تو
 چقدر خوشحال بودم. انیشا

 ...فقط تو. ییتو زیباعث همه چ میکرد یما فرار نم م،یما ازدواج کن یشد یم یاگه راض 
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 !یخوا  یصالحم رو م نکهیا یبه بهونه  اونم

 کردم؟  یاحترام یبه شما ب  یمن ک ،یکِ  من

 بود؟   یاحترام یعشقم هم کالم بشم ب ینخواستم با قاتل ها چون

 تو نبوده باشه؟ یاز آدما یکیزد   انیبه شا نیهم که با ماش  یمعلوم کس  ازکجا

چپم خوابونده   یگونه  یکه رو یمحکم  یلیبابا و س  نیشد با نگاه خشمگ  یلحظه حرفم مساو نهمو
 شد.

 

ناباور مامان بلند   یلب هام شکل گرفت. صدا یرو یبه سمت مخالف برگشت و کم کم پوزخند  صورتم
 شد: 

 !شاهرخ

 گفت:  یبلند بای تقر یبه سمت بابا رفت و باصدا الیدان

 ؟یکرد کاری ! چبابا

 و جواب داد: دیدرهم کش شتریکرد اخم هاش رو ب  ینگاهم م ادیباخشم ز  بابا

 با پدرش رفتار کنه!  دیبا یبفهمه چطور  دیرو بهش فهموندم، با  حدش

 لوس شده. نیبه الالش گذاشت یل  یل انقدر

 بودم؟ دهید ادیمحبت ز یشدند نه؟ من ک یلوس م ادی لوس شده بودم؟ معموال از محبت ز من

 تونستم بگم.   ینم یعنینگفتم  یز یه طرفش برگردوندم و با خشم نگاهش کردم و چرو ب سرم

حرف بزنم از کنارشون گذشتم، با باال رفتن   یکلمه ا نیسکوت از صد تا حرف بهتر بود. بدون ا نیهم 
 . دمیاز پله ها وارد اتاقم شدم و در رو محکم به هم کوب

 شدم. رهی و به چهره ام خ ستادمیا نهییآ یرو روبه
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 سوخت.  یم بایطرف صورتم قرمز و تقر کیزده بودن و  رونی از شال ب ختهیموهام به هم ر 

 به چهره ام زدم نگاه حال و روزم رو!  یپوزخند

 دوش رفتم.  ریرختکن ز یسمت حمام رفتم و بعد از در آوردن لباس هام تو به

صورتم  یکردن و رو  یسرم گذر م  یآب از رو یه هاقطر  ستادم؛یا رشی آب سرد رو باز کردم و ز دوش
باال گرفتم تا آب سرد اون حس و حال بد رو ازم دور   ی. چشم هام رو بستم و سرم رو کم ختنیر یم

 گرفتم. یآروم م  ینطور یمن فقط ا یلرزوند ول یتنم رو م  شیکنه، سرد

 شد!  یسرکوب نم یا گهیحس جور د نیشکوندم، ا یم  ای ختمیر یرو به هم م  یز یچ کی  دیبا وگرنه

تا آروم   یکه جلوته رو داغون کن یز یخواست هرچ  یو همه کس، انگار دلت م زی حرص از همه چ حس
 ! یر یبگ

 راه رو انتخاب کرده بودم، حداقل دردسر نداشت!  نی راحت تر من

 

تن کامل  کامال آروم شدم آب رو گرم کردم و بعد از شس یدوش آب سرد موندم، وقت ریز گهید کمی
 و از حمام خارج شدم. دمیچ یخودم حوله رو دور تنم پ

تخت گذاشتم، با حوله تنم رو خشک کردم، لباس هام   یخواستم بپوشم رو رو  یرو که م  ییها لباس 
 و سشوار رو به برق زدم و مشغول خشک کردن موهام شدم. دمیرو پوش 

 ن هم بودم.کردم مشغول فکر کرد یبه خودم نگاه م  نهیطور که تو آ نیهم 

بار که اومده بود و فرار کرده بود باز   ن یاول انیبود که شا نیاومده بود ا شی که برام پ یسوال کی
 دوباره چرا برگشت؟ 

دردسر بندازم و   یکرد که خودم رو تو یگشتم، مگه سرم درد م یاون بودم مطمئنا بر نم یاگه جا من
 تله نباشه؟ کی شناسمش کمک کنم؟ از کجا معلوم  یکه نم  یبرم به کس

بودم و   نی بدب زیهم من به همه چ دی! شادیلنگ یم یز یچ  کیکردم، انگار  یکار رو نم  نیمن که ا نه
 اون فقط قصدش کمک بود!
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فکر غرق   یسشوار رو از سرم دور کردم و با اخم به سشوار نگاه کردم از بس تو  ع یداغ شدن سرم سر با
 قسمت از سرم نگهش داشتم! کی یطور رو نی سم نبود که سشوار رو همبودم و حوا

کار رو هم انجام دادم و  نیها فکر کنم و هم زیچ نیگرفتم اول موهام رو خشک کنم بعد به ا میتصم
 .تخت نشستم  یرو

 کمکش رو بپرسم؟  لی که برم رو در رو دل نیبهتر از ا یبودم، چ  یانسان ُرک اصوال

 کنه!  یآد باز خواستم هم م یم ومدهی ن یدختره بهش خوب گهیش ماون هم باخود حتما

 شدم.  یتا آخرش رو متوجه م  دیکردم با یشک م  یز یچ کیدرهرصورت من به  یول

جونش و    یشدم بال یداشتم، م  یآوردم دست از سرش برنم  یتا سر از کارش در نم نیمثل کار راست 
 بود؟ یچ ابونیخ یتو ی اون روز منظورش از پولدار ها نمیافتادم تا بب یتا آخر دنبالش راه م

 ترسوند؟   یمردم رو م یچ واسه

 وارد اونجا بشه؟  ی خواست کس  ینم چرا

 گرفتم. یسوال هام رو م نیا یجواب همه  دیبا خالصه

 ! اوردمشیو من ن  نیراست  ِش یافتاد پ ادمینگاه بندازم که   کیرو بردارم و  میگوش خواستم

 یم  لیموبا کیفرصت  نی دراول دیدادم، با هیو سرم رو به تاج تخت تک  دمیکش یحرص پوف  با
 . دمیخر

 

بدونه   الیفکر کنم دان رم،یبگ  انی از اون پسِر شا یشماره ا ای  یآدرس کیخواستم برم  یهم م االن
 کجاست. 

رفتم و پشت در   الیتخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق دان  یفکر از رو نیهم با
 وارد شم؟ یطور  نیهم ایمکث کردم، االن در بزنم 

 . دمیکنم! اصال هر دو روباهم انجام م   یهم دارم فکر م یخدا! سر چه موضوع یا
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تخت نشسته بود و داشت با   یکه رو  الی به در زدم و در رو باز کردم و وارد شدم که با دان یتقه ا اول
 رفت مواجه شدم.   یور م شیگوش

 داشت لبخندش رو جمع کنه گفت:  یکه سع ینگاه متعجبش رو بهم دوخت و در حال  

 ؟ یزن یدر م یتو واسه چ یآ یبگم م نکهیبدون ا یطور  نیهم یوقت

 باال انداختم:  یو شونه ا رمی به خودم بگ یجد یکردم چهره  یسع

 یز یچ یبهت زنگ زد، ازش شماره ا  ان،یها رو ولش کن، اون پسره بود شا نی ادب بود، حاال ا عرض
 ؟یدار 

 : دیتخت نشست و پرس یاخم هاش در هم رفت و رو  هیاز ثان یکسر  در

 ؟یدار  کاری با اون پسِر چ تو

 و جواب دادم:  دمیمثل خودش اخم هام رو درهم کش منم

 نه؟  ای  ینداشته باش دار با اونش کار  تو

 هست رو بهت بدم.  یک ستیکه معلوم ن یپسر  کی ینداره شماره   یلیدل یکار دار   یندونم چ یوقت

 .دمیگفتم و از اتاقش خارج شدم و در رو به هم کوب یحرص به درک  با

 ارم؟ یب  ری شمارش رو گ  یحاال چطور   دم،یکوب  نی زم یزمزمه کردم و پام رو رو یلب لعنت ریز

لب هام نشست و عقب گرد   یرو  یث یلبخند خب د،یبه ذهنم رس  یبه اتاقم برگردم، که فکر  خواستم
 رفتم.  نییکردم و با دو از پله ها پا

  یدور با چشم هام دور تادور خونه رو گشتم که کس  کیمکث کردم و  دمیپله ها که رس  نییپا به
 نباشه.  نییپا

پارچ آپ پرتغال رو   خچالیند وارد آشپزخونه شدم و از مطمئن شدم با همون لبخ  هیاز نبودن بق یوقت
 .ختمیحاضر کردم و توشون آب پرتغال ر وانیآوردم و دوتا ل رونیب
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روز   نیبه ا  ید یشماره رو بده و نم گمیدارم با زبون خوش بهت م یخان، وقت  الی نگاه کن دان نیبش
 ! زمی عز یافت یم

 خواب آور هارو کجا گذاشته؟ نیزهرا ا حاال

 لب زمزمه کردم:  ریگشتم ز یرو باز کردم و همون طور که داشتم م  نتایکاب  در

 ؟ یلعنت نیا کجاست

 سرجام خشک شدم:  دهیکه از پشت سرم اومد ترس ییصدا با

 دنا جان؟  یگرد یم یدنبال چ یدار 

 

فرستادم و به   رونی کرد نفسم رو آسوده ب ی خونه کمک م  یکارها یکه تو یزهرا کس یصدا دنیشن  با
 سمتش برگشتم و جواب دادم:

 کنم شکرش کمه. یحس م وه،یآب م  یتو زمی بر خوام  یآره شکر م ِشَکر،

 نگاهم کرد و جواب داد: متعجب

 . نجاستیشکر که ا  زمی عز خب

 به شکر انداختم:  یاشاره کرد که نگاه یا هیبادست به کنار جا ادو و

 . یمرس آها

 زد:  یلبخند

 صدام کن.  یخواست یز ی چ ایرم، خانوم کارم داشت  یم من

پشت   کشیکوچ ی شهیش دنی رو تکون دادم و با رفتنش دوباره شروع کردم به گشتن که با د سرم
 ظرف حبوبات برش داشتم و با حرص زمزمه کردم: 

 ن؟یا  یِ شد جا نجاهمیا آخه
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  یرو سرجاش برگردوندم، قاشق شهیآوردم و ش رونی دونه قرص ب کیردم، اش رو باز ک  شهیش سر
و با همون قاشق  ختمیها ر وانی از ل  یک ی یپودر کردم و تو ی ظرف یبرداشتم و با پشتش قرص رو تو

 توش حل کردم.

 لب زمزمه کردم:  ر یزدم و ز وانی ل یبعد از تموم شدنش با همون قاشق لبه  

 جان. الینوش جونت دان  بخور

 پا تند کردم.  الیدستم گرفتم و به سمت پله ها و از اونجا هم به اتاق دان یها رو تو وانیل

  ییوقت شک نکنه که دنا کیصورتم برگردوندم که  یرو رو میجد یدر اتاقش مکث کردم و چهره  دم
 آورده؟   یدنینوشکرد چه طور شده واسه ام  ی صورت من هم به زور نگاه م  یکه تا االن تو

 جا هم نبود!  ی حق هم داشت شک کنه اگه هم بکنه ب  البته

 که صداش اومد:  دمیرو آروم به در کوب وانیل یدستم پر بود مجبورا لبه  چون

 . ایب

 زنم.  ی! انگار مرض دارم در مای ب  یفرستادم، خوبه گفت رونی رو کالفه ب نفسم

 کردم باال نره گفتم:   یم یکه سع ییباصدا

 درو بازکن.  ایدستم پره، ب...اویب

 

دستم نگاه    یتو یها وانیپشتش ظاهر شد، متعجب به ل الینگذشت که در باز شد و قامت دان ادیز
 رو حفظ کردم:  میجد یچهره  ی کرد که اخم هام رو از هم باز کردم، ول

 نه؟  ایکنار  یر  یم

 گفت:  الیذاشتم که دان  یم زیم  یها رو رو وانیکه وارد شدم، داشتم ل دیکنار کش یحرف چیه بدون

 دنا! یکن یم  زیچقدر من رو سورپرا امروز
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 برادر!  یش  زیسورپرا نایاز ا شتریلبم نشست، قراِر ب  یرو یکه پشتم بهش بود پوزخند یدرحال 

 خواب آور بود رو به طرفش دراز کردم:  یکه حاو یوانی طرفش برگشتم و ل به

 برات خوبه! یرو بخور، از بس حرص و جوش خورد  نیا ریبگ  ایب

 رو از دستم گرفت:  وانیباال انداخت و ل ییپوزخندم پر رنگ تر شد که ابرو و

 مناسبتش؟ 

 نداره. -

 ؟ یتا حاال به فکر من  یتو از ک-

 وهیاز آب م یشد، جرعه ا لیتبد یز ی که پوزخندم به لبخند تمسخر آم دینفس همه رو سر کش کی و
 : د یتخت نشست و دوباره پرس  یو نگاهش کردم که رو دمیرو نوش 

 ؟ ینگفت

 رو؟  یچ-

 کردم بحث رو طولش بدم تا قرص کامال اثرش رو بذاره. یم یسع

 زد و جواب داد:  یلبخند 

 گذره؟  یسرت م  یتو یدنا؟ چ  یکن  کاریچ یدار  یسع

 . یچ یه-

 کردم گفت:  ینگاهش م  یکه با خونسرد یکه آروم شد رو به من یو وقت  دیخند یبلند بایتقر یباصدا

 . ستیطمع ن  ی گرگ ب  یشناسم، دوست ینزن دختر،من تو رو م الف

 ابروم رو باال انداختم و جواب دادم:  یتا کی

 تاسف داره!  یگرگ؟ نچ نچ نچ، جا یگ یگرگم؟ به خواهرت م من
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 : دیخند  دوباره

 خونم دنا.  یرو از چشم هات م  نیا  ،یبرس یز یچ کیتا به  ید یکشش م یدار 

 خوبه. -

 

 : دینال  یآروم یسرش گرفت و باصدا یو ودستش رو رو  دیتخت دراز کش یرو

 آد؟ ی چرا انقدر خوابم م ره؟ی م جیانقدر سرم گ چرا

  یاش هم م جهیساخت و باعث سرگ  ینم  الیانبه د ادیقرص ز نیتخت نشستم، ا یزدم و رو یلبخند
 بدتر!. یبودم، حت  یطور  نیشد، من هم هم

 شدم!  یدچار حالت تهوع هم م جه یسرگ یخوردم به عالوه   یرو م نیاگه ا من

 امد گفت:   یکه به زور از ته گلوش در م  ییافتاد و باصدا یهم م یکم کم داشت رو الیدان یها چشم

 ؟ یاون لعنت یتو یبود ختهیر ی دنا؟ چ  یکار کرد یچ

 .میکه هردومون بهش حساس  یخواب آوره بود نه؟ اون اون

 لبم نشست و جواب دادم:  یگوشه  یپوزخند

 . نی نکن، آفر تی خودت رو اذ ال،یدان بخواب

 ؟یرو کرد  نکاریچرا ا-

نباشه برادرم بود، مطمئنا   یرو کردم، هرچ نکاریشه ا یمن بد نم یدونستم حالش به اندازه  یم چون
 کرد. ی اومد، فقط امشب رو فراموش م یحالش جا م  دنیخواب  کمی آوردم با  یسرش نم  ییبال

 زمزمه کردم:   یآروم یباصدا

که  ییذهنم و جوابا یمن به فکر خودم، سواالت تو ستم،ی من به فکر تو ن ،یحدس زد درست
 .؟یدنبالشونم هستم، اوک 
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 هم افتاد. یواب بهش اجازه نداد و کم کم چشم هاش روبگه که فشار خ یز ی چ خواست

زدم   لیموبا نگریف یرو از کنارش برداشتم،انگشت شصتش رو رو لشیتخت بلند شدم و موبا یاز رو 
کردم فقط دوتا فرد به اسم  رو سرچ   انیشدم و اسم شا  نشیزدم و وارد مخاطب  یکه باز شد، لبخند

  ودب  رهیذخ لشیموبا یخودم که هنوز تو انیشا یشماره  دنیبود، با د  رهیذخ لشیموبا یتو انیشا
 شد. یافتاد انگار بدنم شل م یم  ادمیگرفتم، هروقت که  زیلبخندم جمع شد و دستم رو به م

 !گهیبود د نیرو لمس کردم، مطمئنا هم  یبعد یزور نگاه از اون شماره گرفتم و رو به

رو به حالت اول و   شی کردم و گوش ادداشتیبرداشتم، شماره رو کف دستم  زشی م یاز رو یکار  خود
 اولش برگردوندم. یسرجا

 که غرق در خواب بود انداختم. الیبه دان  یدر آخر نگاه کوتاه و

 لب گفتم:  ریدستم انداختم و ز یتو یبه شماره  یزدم؛ نگاه هیاتاقش خارج شدم و به در تک  از

 مرموز. یغ تو منجسرا می بر دهیوقتش رس گهید

 

از کمدم خارج کردم و بعد از   رونی دست لباس ب کی طرف اتاقم قدم برداشتم و واردش شدم،  به
 موهام انداختم.  یرو آزادانه رو یسرم جمع کردم و شال  یموهام رو باال دنشونیپوش

  یداخلش رو کنار م لیطور که وسا نیکشو رو باز کردم و هم  نیام خم شدم، اول  یپا تخت  یکشو کنار
 لب با حرص زمزمه کردم:  ر یزدم ز

 کو؟  یکارِت لعنت نیا

 زدم، کارت رو برداشتم و کشو رو بستم.  یهمون لحظه چشمم بهش خورد، لبخند کمرنگ که

با گذاشتن کارت   دنشیبرداشتم، بعد از پوش زیرو از آو  میمشک وشرتیبلند شدم، س یکنار پا تخت از
 خارج شدم.  از اتاق وشرتیس بیج یتو

 هال خارج شدم.  یرد کردم و از در خروج یک یهارو دوتا  پله



 جانم  یبال

88 
 

 فرو کردم واز خونه خارج شدم.  بمیج  یهام رو تو دست

خب   یکارتم نبود ول یتو یادیها بود قدم برداشتم؛ پول ز یک ینزد نیکه هم یفروش  ل یبه طرف موبا 
 داد. یخواستم کفاف م  یکه من م  یلیواسه موبا

 راه بود. یا قهیده دق بای تقر ادهیمغازه پ  تا

 انداختم. یمتفاوت پشتش نگاه یها لیو به موبا ستادمیا نی تریبه مغازه پشت و دنیبارس 

 دن؟  یکار رو انجام م  کیهمه  یکنن آخه وقت یم یفرق چه

 داد. امیشه زنگ زد و پ یوگرنه باهمشون م گهیو مدلشوِن د نشونیفرقشون دورب تنها

 اال انداختم و وارد مغازه شدم ب یا شونه

 دادم.  یسالم آروم و

طور همونجا   نیهم هم مکارتیس کیرو برداشتم،  یسامسونگ لیتوجه به مقدار پولم موبا با
 از سالم بودنش مطمئن شدم کارت روبه سمت فروشنده گرفتم و گفتم:   ی امتحانش کردم، وقت

 . 1285 رمزش

 و کارت رو به دستم داد: دیکارت رس  دنیتکون داد وبا کش  یسر 

 . دین یرو بب رش یباشه، خ  مبارکتون

 تکون دادم از مغازه خارج شدم.  یسر 

  یوارد کردم، دکمه   لیموبا یکمرنگ شده بود رو تو یکف دستم بود ول یرو که هنوز تو  انیشا  شماره
 رو درگوشم قرار دادم.  لیتماس رو زدم و منتظر موبا

 

 : دیچ یپ  لیموبا ی اش تو یجد یاز خوردن چند بوق صدا بعد

 بله؟
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 گفتم: یحرف اضافه ا چیه بدون

 . نمتیبب دیبا

 صداش نرم شد:  لحن

 ؟ یکن  ینمی معرف

 حن صداش آروم شد؟ بود که چرا ل نیاومده ا شیپ سوال

 شدم و جواب دادم: الی خیب

 !یشد شی که منج یام، همون دنا

 ه؟یچ دارمونید لیدل یول  دمیفهم-

 از سوال هاش جواب دادم: کالفه

 کافه...  ایاالن ب یتون یگم، اگه م یبهت م دمتید هروقت

 . نمتی ب یم  ،یاوک-

 قطع کردم، چقدر راحت قبول کرد!  یا  گهیحرف د چیه بدون

 ! نمیبدب یلیمن خ  دیشا گم یباز م   یول  زهی خوام بگم رفتارش شک بر انگ یم یه

 به سمت کافه رفتم.  یباالانداختم و با گرفتن تاکس  یا شونه

 مین  ریز  یکاسه ا ایکرده  نکاروی فقط به خاطر حس انسان دوستانه اش ا نیا نمی بب دیاولش با خب
 کاسه بوده!

 آد بگه بود! یپشتش باشه نم یا هیقض کیخب مطمئنا اگه هم  یول

  نمیتا بب  رمی گ یرو م هیقض ینداشت، اگه به رفتارش شک کردم پ یخب امتحان کردنش که ضرر  یول
 آد.  یم  شیپ یچ
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اش رو حساب   هیداد کرا یم دنیراننده که خبر از رس یصدا  دنیدونم چقدر گذشت که با شن ینم
 شدم.  اده یپ نی و از ماش کردم

 

  یکافه بود رفتم، صندل یا شهی ش  واریکه کنار د  یخال ز یوارد کافه شدم، به طرف م  یمکث  چیه بدون
 و روش نشستم.  دمیرو عقب کش  یخال

  رهیکافه خ یقرار دادم و پنجه هام رو در هم قفل کردم و منتظر به در ورود  زیم یدست هام رو رو  آرنج
 شدم.

 رفتم.  یذاشتم و م  ینبود و م ادیمنتظرم نذاره چون واقعا صبرم ز ادی که ز دوارمیام

 دستش بود با لبخند گفت:  یک یکه دفترچه کوچ یحاضر شد و در حال نگذشت که گارسون کنارم  یز یچ

 د؟یارد  لیم  یچ دیامد خوش

 قهوه تلخ. -

 ن؟ یهم-

 گفت وبعد ازنوشتن سفارشم ازم دور شد. یتکون دادم که چشم یسر 

 ظاهر شد.  انی لحظه دوباره چشم به در دوختم که قامت شا همون

دنبالم گشت، من هم  چشم هاش برداشت و با چشم  یکه به چشم هاش زده بود رو از رو ینکیع
صورتم مکث کرد و به    یرو هیکنه که بعد از چند ثان دامیپبه خودم ندادم و منتظر شدم خودش   یتکون 

 قدم برداشت.  طرفم

 گفتم آفتاب بدم خدمت تون؟  یداشتم بهش م  دوست

 اومد.  ینم اصال خوشم  یآفتاب  ریغ یهوا ی زدن اونم تو  نکیع از

 زد: یروش نشست و لبخند کمرنگ د،یرو عقب کش مییروبه رو   یصندل

 عرض شد.  سالم
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 جواب دادم:   تیتکون دادم و با جد یسر 

 . کیعل

 شه لبخندش پر رنگ تر شد:   یلحنم اونم جد نیانتظار داشتم با ا نکهیباا

 دارمون؟ی د لیحاال بگو، دل خب

 مقدمه گفتم:  بدون

 ؟یکمکم کرد یچ واسه

 کرد:  یخنده ا تک

 داشته باشم؟ یل یدل دیبا

 ه؟ یکمکت کردم، مشکلش چ یبه کمک داشت اجیاحت دمید

 

 زدم و به سمتش خم شدم:  یز ی تمسخر آم  بخندل

 ! ید ی طور نشون نم نیتو با رفتارت ا یول نم،یخوام بگم من بدب یم یه

قرارش   زیم  یاومد و رو زیبگه که گارسون با قهوه به طرف م  یز یپررنگ تر شد و خواست چ  لبخندش
 گفت:  انیداد که شا

 . نیاریب ن یهم از هم گهید یکی

 گفت و ازمون دور شد،  یچشم گارسون

 زد:  ی زودتر روش نشست و چشمک  انیرنگ قهوه رو بردارم که دست شا  دیفنجون سف  خواستم

 شما.  شاالیرو ا یخستم، بعد  دمیرو من بخورم تازه از راه رس نیا

 بالبخند فنجون رو باال گرفت:  و
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 اجازه. با

 کردم.  چشم هام آشکار بود نگاهش یکه تو یبا حرص  د، یازش نوش یا وجرعه

 تونست پرو باشه؟   یآدم چقدر م کی

 شناخت.  یاش بودم و سال ها بود که من رو م ی می کنه انگار دوست صم یرفتار م یطور  کی

 شدم که با همون لبخند گفت:  رهی شکل کافه در هم قفل کردم و بهش خ رهیدا  زی م یهام رو رو پنجه

 کنم؟  یمگه من چطور رفتار م  ،ینگفت  خب،

 باال انداختم و جواب دادم:  ییابرو

 بگم؟ دی! من با یکن  یرفتار م تو

 قرار داد، به سمتم خم شد و گفت:  زیم یقهوه رو آروم رو  فنجون

  یدر رفتارم نم یمشکل نیهم یکنم و برا یرفتار م  یکنم، کامال معمول یرفتار نم  ینظر من طور خاص از
 بدم.   یحی که بخوام به خاطرش توض نمیب

 : دمی م کشهام رو دره اخم

 نه!  ایهست  یفهمم مشکل یتو با منه، پس من م رفتارِ 

 اش رو جمع کرد:  چهره

 ! رک و پوس کنده حرفت رو بزن. یبدون  یو چ  یبه کجا برس یخوا  یفهمم م ینم من

 کردم و جواب دادم:  یعصب یخنده  تک

 !یبفهم یخوا یاما شما نم   گمیذاتا دارم رک م من

 ؟ یبه من کمک کرد یچ ی واسه

 زد:  زیبه م یو با کف دست ضربه ا دیرو درهم کش  هاشاخم
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  لیو دل یاون وقت از من طلبکار   رونی ارمت ب یکنم از اون جهنم م یآم کمکت م یکن! م یو خوب  ایب
 ؟ یخوا یم

 رون؟ ی ببر ب  نجایکمکم کن و من رو از ا ی مگه نگفت خودت

 االن چته دختر جون؟ پس 

 

 زدم و جواب دادم:  یام رو به صندل هیزدم، تک  یپوزخند

 خب؟   یستیپسر جون با احمق طرف ن نی بب

 ؟ ینشد، اوک میفرار کن میاونجا؟ من صدات زدم خواست یاومد یپا شد اول

 ؟یبعدش چرا باز برگشت یدرست، ول نجایتا ا خب

 ذاره.  یکه جونش در خطره پاشو اونجا نم   ییدونه اگه بره جا یم  یوقت  یآدم عاقل چیه

 .یرو آورد الیدان یهم رفت نی تازه با ماش ،یو کمکم هم کرد یآورد الویدان  ،یاومد یتو گرفت یول

 کنه! یشناستش نم  ینم یکه حت یکس یآدم عاقل واسه  کیکارها رو  نیکدوم از ا چیه 

 لب هاش نشست و در همون حالت گفت:  یرو  یلبخند

 شه؟  ینم ستم،ی فکر کن من عاقل ن تو

صورتش بزنم که   یرو حفظ کنم تا نرم با مشت  تو می داشتم خونسرد یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 نکنه!  ییانقدر پرو

رفت و رک و پوست کنده جوابم رو   ی طفره نم نطوریوگرنه ا  دیلنگ یکار م یجا کیدرست بود،  حدسم
 اد.د یم

 : دمی هام رو درهم کش اخم

 معلومه. یر ی طفره م یدار 
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 نشون نداد:  ینگاهم کرد و عکس العمل خونسردانه

 کار رو کردم.  نیاون ا یفکر کن از رو ؟یدیحس انسان دوستانه شن  به اسم یز یحاال چ  تا

 گفتم:  تیو با جد دمیکوب زی م یبلند شدم، کف دستم رو محکم رو  یصندل  یرو از

 به کفشت هست!  یگی ر  کیدونم تو  یم من

 ! یشناس یو نگاه کن هنوز منو نم   نیفهمم بش یمن م  یول  یگ ینم

 گفت:  یآروم ی چشم هام زل زد و باصدا یبلندشد، تو یصندل  یزد، از رو یلبخند

 شناسمت!   یکه من  چقدر م یکن  یفکرش رو نم  یحت

 : دمیظاهرم رو حفظ کردم و پرس  یمتعجب شد، ول  نگاهم

 ه؟ یچ منظورت

دستش   ینشست و فنجون قهوه اش رو دوباره تو یصندل  ینداد، دوباره رو یزد و جواب  یپوزخند
 .گرفت 

 از کافه خارج شدم.  تی بهش انداختم و با عصبان  یکوتاه نگاه

 

 کرده بود! ری رو بدتر درگ ذهنم

 !ی ل یعصاب بود، خ یرو ی لیطرز حرف زدن وجواب دادن هاش خ نیا

 شناسمت!  یخوب م یلی که خ  یچ  یعنیزد،  یمرموزانه حرف م  یلیخ

 گفت.  یکنه و دروغ م  ریخواسته ذهن منو درگ  یفقط م دیشا

 داد! یرو نشون نم  نیاش ا ینه لحن جد یول

 شدم.  جیاصال گ  اوف
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  یراحت تر به جواب سوال هام م  یطور  نیاومد و ا یرفتم دنبالش، اون بود که م  یمن نم گهید یول
 . دمیرس

 وجه! جیرفتن تا خونه رو اصال نداشتم، به ه ادهیو حوصله پ  حال

و به داخل  دمیصورتم کش یشده جلو  زونیآو یبه تارموها یفرستادم، دست رونی رو کالفه ب نفسم
 کردم.  تشونیشالم هدا

 امد و آدرس خونه رو دادم.  رمی گ یتاکس کیتا   ستادمیا قهیدق چند

 شدم.  اده یپ نی رو حساب کردم و از ماش هیکرا دمیبه خونه رس نکهیاز ا بعد

  یو سرک  دمیکش نییدر هال رو پا  ی رهی باز کردم و وارد خونه شدم، آروم دستگ دیرو با کل  اطی ح در
 داخل هال نبود! یخوبه کس دم، یداخل خونه کش

شدم و در رو قفل  بستم، با دو از پله ها باال رفتم، وارد اتاقم  وارد هال شدم، در رو پشت سرم کامل
 کردم. 

و   دمیسرم کش یو پتو رو رو دمیتخت دراز کش   یپرتاب کردم و رو نیزم  یحوصله لباس هام رو رو یب
 که به خواب فرو رفتم.  دیهم طول نکش یلیچشم هام رو بستم و خ

شد به زور  چشم هام رو باز   یکه به در خورده م  یمحکم یو ضربه ها الیدان دادیداد و ب  یباصدا
تخت نشستم که باز   یکه به چشم هام خورد، چشم هام رو جمع کردم و رو ی کردم که به خاطر نور 

 : د یبه گوش رس الیدان یهم صدا

 احمق. یدر رو تا نشکوندمش دختره  نیدر رو، باز کن ا نیباز کن ا دنا

 

 قفل چرخوندم و با اخم گفتم:  یرو تو  دیشدم و به طرف در رفتم، کلتخت بلند   یاز رو تی عصبان با

 ؟ یباز هار شد چته

 شد وصداش بلند شد:  دهی محکمش به صورتم کوب یل یلحظه س درهمون
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 ؟ید ی خواب آور به خورد من م یآ  یم دهیرس ییکارت به جا  ؟یبهت نگفتم پرو شد یچ یه یه

 م بشه؟ممکنه باعث مرگ یدون یکه م یز یاون هم اون چ 

زد   یم  یکی  دیرس  یاز راه م یکس شده بودم که هرک یدفاع و ب یلبم نشست، انقدر ب یرو  یپوزخند
 گوشم؟  ریز

 اش و با داد گفتم:  نهیتخت س دمیو به طرفش برگشتم، با دست کوب دمی هام رو درهم کش اخم

 باشه دستت کج نره! حواست

 ؟ یپس چرا نمرد یکه خورد یچند بار  نیمرگ؟ تو ا باعث

 .ستمیمثل تو قاتل ن من

 خفه شو!-

 اش سرخ شده بود ودست هاش مشت.  چهره

 زدم و بازهم ادامه دادم:  یپوزخند

 ؟ یدینوک انگشتت به من خورد فهم یآخرت بود حت ی_دفعه 

 هارو گوش کن!  قتیو حق  نیبش ست،یطور ن نیساکت شم؟ نه ا دیمن با ستی به نفعت ن هروقتم

  یرو م   تیزندگ ینشست  یعذاب وجدان چیو خودت بدون ه یشد یک ی باعث مرگ  ،یوجدان ندار  تو
 خاِکه! ری اون ز یول  یکن

 و داد زد:   دیکوب وارید  یتو یحرص مشت با

 از حاِل من؟ یدون  یم یچ تو

 کشه!  یداره من رو م ستی ن یگ ی که م یوجدان

 نبود! کاش

 خوابم،   یهرشب با عذاب وجدان م من
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 !ستی طور ن نیکه ا یشه واقعا قاتلم! در صورت  یبه لطف تو من داره باورم م  نم،یب  یم  کابوس

 : دم یحرفش پر نیاشاره ام رو به سمتش گرفتم و ب  انگشت

 !یگناه جلوه بد ینکن خودت رو ب   یاصال سع اصال،

 شناسم.  یخوب تو رو م من

 اطالعت بگم همون طور هم هست.  محض

 

 گفت:  یآروم یو باصدا   دیموهاش کش نیرو کالفه ب  دستش

 ! یکن یم وونمید یتونم به حرفات گوش بدم، دار  ینم گهیکن، بس کن د بس

 گفتم:  یبلند یرفت که با صدا یهمون طور کالفه به سمت اتاق م و

 ! یها گوش بد قتیبه حق یتون ی من نه، نم  یها حرف

دادم، همون طور که نفس   هی ه بهش وارد اتاقم شدم در رو پشت سرم بستم و بهش تک توج یب و
 سرخوردم و نشستم. نییزدم به سمت پا ینفس م 

 لب گفتم:  ریپنجه هام گرفتم و ز  نی از موهام رو ب یا طره

 خدا لعنتتون کنه! د،یلعنتتون کنه، راحتم بذار خدا

جا بمونم کل    کیتونستم باهاشون  ی، نملشون کنم تونستم تحم یبود نم دهی جونم به لبم رس گهید
 داد! یپولم فقط واسه چند شب موندن در هتل کفاف م

 تونستم بمونم چون خانواده اش باهاش بودن!  ی که نم هم  ایمیکش یپ

جا بمونم    کیو بابا  الیتونستم با دان ینم گهیدونستم د یم  یکردم ول  یکار م  یچ دیدونستم با ینم
 شد!  یواقعا نم
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و چند دست لباس و شال   دمیکش  رونیرنگم رو ب  یکمدم ساک مشک یاز تو یناگهان  میتصم کی یتو
پرتاب کردم و لباس   نیزم یهمشون رو رو یها یکمد برداشتم، چوپ لباس یرو بدون نگاه کردن از تو

 ساک فرو کردم. یهارو تو

دوشم انداختم و با برداشتن   یپام کردم، ساک رو رو  هم رو  ی شلوار ل دم،یپوش میو شال مشک مانتو
 اومدم.  رونیهام از اتاقم ب یکتون دنی و کارتم و پوش  لیموبا

مامان   یکه خواستم در رو باز کنم صدا نیرفتم و به سمت در رفتم، هم  نییتند از پله ها پا یها باقدم
 متوقفم کرد: 

 ؟ یر  یمادر کجا م  دنا

 گفتم:  یآروم یول  ینگرانش با لحن جد یبه چشم ها رهیسمتش برگشتم و خ  به

  یکنه زندگ   یم یپسرتون زندگ یعت ی انیکه قاتل شا ییتونم جا یمن واقعا نم  یمامان، ول  د یببخش
 صورت.  ن یگردم فقط در هم یرم هروقت هم اون رفت من بر م   یم نجایفعال از ا نیهم یکنم، برا

 

 به طرفم اومد و گفت:  یشونم به گردش در امد و با ناراحت  یساک رو  یمامان رو یها چشم

 دخترم؟  یگ یم  یجان چ دنا

 ال یدان ای مِن  یجا  ای یچ یعنی

 برادرته! یناسالمت

 ار یدر ن یباز  وونهیدخترم د اتویب

 ؟ یبمون یخوای م کجا

 تکون دادم:  یمنف  یبه نشونه  یسر 

 ی م یبرادر  نی مامان، همچ نه

 نباشه! خوام
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 کنم.  یم دایجا پ  کی نگران نباش من  شما

اتاقت بدو   یتو، اون ساکم ببر بذار تو ایزود باش ب   ،یخونه بر  نیذارم از ا یدنا مامان جان من نم -
 مامان.

 لب گفتم:   ریکه که ز رهیخواست دستم رو بگ  و

 .متاسفم

 گرد کردم و از در خارج شدم  وعقب

 صدا زد:  یبلند یرم باصدا یشه و واقعا دارم م یمن نم فی حر دید یوقت مامان

 شاهرخ.  شاهرخ،

 کردم و از در خونه خارج شدم.  دنیشروع به دو دمیرو که شن  نیا

سوارش شدم و   یمکث چیبدون ه ستادیبراش دست تکون دادم که ا عیسر  یتاکس کی دنیبا د 
 رو دادم. ای میک یآدرس خونه 

  یدنبالم ادمد ول یعنی نیبود ا ستادهیکه عقب تر از من ا دمیدبابا رو  نیپشت ماش  ی شهیش از
 نتونست بهم برسه!

 دادم. هیتک یفرستادم و به صندل   رونی رو آسوده ب نفسم

  یم  دایکار پ کی  دیکنم اول با کاری چ دیتا بتونم راحت فکر کنم که با ایم یک شی برم پ  کمیخواستم  یم
 ؟ یرو بچرخونم اما چه کار  میو زندگ ارم یکردم که بتونم پول در ب 

 !یز یدانشگاهم رو کامل رفته بودم نه چ نه

 شدم!  یمغازه مشغول به کار م  کیرفتم داخل   یم دیبا  تهش

 موندم.  یهتل م  یچند روز هم تو نیا

 ! نمیبب سایوا
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 دارم! رفته برش  ادمی یشناسنامه داشته باشم ول د یهتل موندن با یبرا 

 کردم؟  ی م یچه غلط دیبا االن

 ! امیتونستم ازش درب  ینم گهیگشتم خونه د یبرم اگه

 

 من چرا انقدر حواس پرت شدم آخه؟ ی! لعنتاوف

 لبم نشست.  یگوشه  یکه به سرم زد لبخند یبافکر 

و   ستادمی درشون ا یشدم، جلو ادهی پ نیرو حساب کردم و از ماش  هیکرا ایمی ک یبه خونه  دنیبارس 
 باز شد. یکی ت یبعد در با صدا هیزنگ فشردم که چند ثان یانگشتم رو رو

هام رو از پام در آوردم، از پله  ی بستم، کتان خونه شدم و در رو پشت سرم  ی  دهیسر پوش اطی ح وارد
رو به روم ظاهر شد و با لبخند نگاهم  ا یمیبه در هال زدم و وارد شدم که قامت ک  یها باال رفتم، تقه ا

 د: کر

 خبر! یچه ب ،یخوش امد سالم

 فرستادم:  رونی رو کالفه ب نفسم

 .کنمی م فیبرات تعر گه،یشد د یطور  نیا

 خونست؟   مامانت

 تکون داد وجواب داد: یسر 

 حمومه.  یتو آره

 : دیدوشم افتاد متعجب نگاهم کرد و پرس یکه به ساک رو  نگاهش

 دوشت؟  ی رو هی! ون ساک چدنا

 ازخونه فرار کردم!-
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 داد زد:  یبلند یباصدا

 ؟یچ

 نگاهش کردم:  باحرص

 !وونهید نیی پا اریرو ب   صدات

 نگاهم کرد:  تی عصبان با

 ! یا وونهی! واقعا هم دییتو وونهید

 یاز کجا دراومد؟ االن م گهی! از خونه فرار کردن دیکه اون هم کرد یکار رو نکرده بود کی نیهم
 ؟یبر  یکدوم جهنم  یخوا

 لب گفتم:  ری کردم با حرص ز ی م تشیکه به سمت اتاق هدا یدستم گرفتم و درحال یرو تو  بازوش

 دم. یم حی گم، برو داخل گفتم بهت توض یبهت م یز ی چ کی! حوصله ندارم ری گاز نگ تخته

 گفتم:  تیکه با جد میتخت نشست  ینداد. رو یبا حرص نگاهم کرد و جواب فقط

 .یانجام بد یکار  کیواسم  دی م، باد یم  حی بهت توض  یشرط کیبه  فقط

 به پام زد:  یضربه ا تی عصبان با

 . نمیذاره! بنال بب  یشرطم م ! واسه منییببر دنا! چقدر پرو صداتو

 نه؟  ایقبول -

 : دیکش یحرص اوف  با

 چه مرگته!  نمیکنم بگو بب یم  یخب هر کار بگ  یلیخ

 لبم کش امد:  ی گوشه

 رفت شناسنامه ام رو بردارم خب؟  ادمی یمن اومدن  ایم یک نی_بب 
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 تکون داد که ادامه دادم: یسر 

رفتم وارد اتاقم   یکن  یو باور نم  یگرد یکه دنبال من م نیا یما و به بهونه  یخونه    یبر  دیاالن با تو
 نیا ،یراحت نی به هم یآر  یمدارکم شناسنامه ام رو برام م ری ز میپ اتخت یو از داخل کشو  یش یم

 تو باشم.  شیکنن من پ یک نمشَ  گهیهم د یطور 

 گرد شده نگاهم کرد و حق به جانب گفت:  یچشم ها با

نه   ؟یکنم تا تو راحت تر فرار کن  یباز  لمیخانواده ات ف یبرم جلو  یاز من انتظار دار  ؟یچ گهیبابا د نه
 !نیاز من بخواه جز ا ی! هرچستیخبر ها ن نیبابا از ا

 

 باال انداختم:  ییابرو

 ! ستین ی راه یقول داد خودت

 : د یکش یغ یحرص ج از

 تونم. ینم یتونم موهات رو بکشم ول یروت و تا م وفتمیخواد ب یم دلم

 زدم:  یلبخند

 گم.  یبهت م قیرو دق زیهمه چ یکه گفتم رو بکن بعد که اومد یحاضر شو، کار   ایمی ک پاشو

دست   کیرنگش رفت و   ینفره اش بلند شد، به سمت کمد آب کی تخت  یچپ نگاهم کرد، از رو چپ
 لباس برداشت و با اخم رو بهم گفت: 

 ! نمیرو اونور کن بب روت

 لب زمزمه کرد:  ریتکون دادم و به طرف مخالفش برگشتم که ز یسر 

 شم!  یفرارش م  کیقرار داده! دارم شر یتیچه وضع یکن من رو تو نگاه

  یکرد و حرص م یمزه غرغر مبا  یلیبشم! خ  یعصبان ای به حرف هاش بخندم   دیدونستم االن با ینم
 خورد! 
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 همون جا گفتم:  از

  لمیهم کنارش ف کمی! گهید یار یشناسنامه ام رو ب یر   یم  ی! فقط دار یش یقتل که نم  کی شر  ایمیک
 .نیفقط هم  یکن یم یباز 

 ! یکن یقتل هم م کیمنو شر ییاگه تو-

 !یبرگرد  یتون یم حاال

نشست و مشغول  نهیآ یلبم نشسته بود جمع کردم و به طرفش برگشتم؛ جلو ی رو که گوشه   یلبخند
 به اتاقش کردم.   یمدت نگاه نیشد؛ من هم تو ا شیآرا

هم رنگ تخت کنارش،   یها ی بود و پا تخت  یروش آب   یکه رو تخت  یرنگ یمشک  ینفره  کی  تخت
بود درکل  رنگ یهم آب ششی آرا ز یشده بود، م دهیرنگ پوش  یگلبه ا یوار ی هاش با کاغذ د وارید
 روشن بود.  یهاش آب  زی چ شتریب

 شد گفت:  یکه از اتاق خارج م یرو برداشت و درحال  فشیک شش یتموم شدن آرا با

 ! ایخالفت سراغ من ن یکار ها یهم واسه ا گهید

 خنده زدم.  ر یز یآروم  یرفت، با رفتنش با صدا رونی از اتاق ب و

کار ها نکن، به خاطر   نیوارد ا گهیگفت من رو د  یکنه که م یکرد داره جرم م  یدونم چرا  فکر م  ینم 
 حرف ها!   لیقب نیکنم و از ا یم  ییتو دارم چه کارها

 

 !ختمیر  یسرم م یتو ی چه خاک دیبا نمی فکرکنم تا بب  کمی ای میگرفتم تا برگشتن ک میتصم

 م!دون یواقعا نم ؟ یکردم اما چه کار  یم  دایکار پ کی دیاول با 

 وجه!  چیتونستم تحمل کنم، به ه ینم گهینبودم چون د مونیاز خونه فرار کردن پش اصال

اون کار به درد من هم بخوره! خالصه   دیکرد شا یم یکار   کی ابونیداخل خ  نی! راستسایلحظه وا کی
  یام یپ ای م یتخت بلند شدم و به ک یاز رو عیفکر سر نی کار به درد بخور باشه!با ا کی دیشا گهیمرِد د
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و بعد از اون از در    ایم یلبم بود از اتاق ک یکه گوشه  یگردم با لبخند یرم و بر م   یم ییزدم که دارم جا
 کفش هام از خونه خارج شدم.  دنیهال خارج شدم و با پوش

ر اونجا من  تا دم د  یدونستم کس  یتر از اونجا رو دادم چون م  نییپا کمی گرفتم و آدرس  یتاکس کی
 بره! یرو نم 

 شدم. ادهیپ  نیاز ماش هیو با دادن کرا دمیخواستم رس یکه م  ییساعت به جا میاز ن شتریاز ب بعد

 هم وحشتناک نبود!  ادی روز ز یتند خودم رو به اونجا رسوندم تو  یها باقدم

  یدرخت ها با سرعت م یرو هل دادم و داخل شدم، داشتم از ال به ال یو در فلز   دمیکش یق یعم  نفس
بود خورد، سرجام   زونیگذشتم که چشمم به چند تا لباس و ماسک وحشتناک که از درخت آو

 بودن! یچ گهیها د نیا ستادم،یا

 ! دمیدروغ نگم واقعا ترس بخوام

 کرده بود! زونی ها آو زیچ نیرو از ا  نجایا شتریب  نم،یتا کامل دور و اطراف رو بب دمیخودم چرخ  دور

برخورد کردم سرم رو باال آوردم که باهمون ماسک  یبرگردم و راهم رو ادامه بدم که به جسم خواستم
و   دمیکش یبلند  غی و ج نهیکه راست  دیبود مغزم نکش  ییهویچون  یرو به رو شدم ول نیراست هیشگیهم

 چند قدم عقب رفتم! 

 صورتش برداشت:  یزدم بهش نگاه کردم که ماسک رو از رو یطور که نفس نفس م نیهم

 ! یینجایکه تو ا  بازم

 قلبم گذاشتم: یفرستادم و دستم رو رو   رونی رو آسوده ب نفسم

 ؟یکرد زونی آو نجایا هی چ زهایچ نیمگه؟ ا یض یکردم! مر یلعنتت نکنه داشتم سکته م خدا

 نم؟ یبب   یطور  نیتو رو ا دیآم با یهم م من

 زد:   یکرد پوزخند یهمون طور که نگاهم م 

 مثل تو الزمه! ییفوضول ها واسه
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 که!  یینداشتم بازهم تو بیغ من علم  درضمن

 ؟یجواب بد آدم  نیوقت ع  کی یر ی م یم-

 

 هاش رو درهم کرد: اخم

 ؟یخوا  یم یچ  نجایباز ا نمیحرف نزن، بگو بب یادیز

 گفتم:  تیو با جد  ستادمیسمتش حرکت کردم و روبه روش ا به

 باهات صحبت کنم. دیبا

 هوا تکون داد گفت:  یبرو بابا تو  یرو به معنا دستش

گم،  یکه بهت نم من هم  ؟یکارمو بدون ل یکه دل نیجز ا  یبا من دار   یکن بابا، تو آخه چه حرف جمع
 .ی پس هر 

  یعصابم راه م یداشت رو یلیچون خ زمینر رونی رو ب تمیهام رو مشت کردم تا حرص و عصبان دست
 کرد.  یرفت و غرورم رو خورد م

 بهم کرد و خواست بره که گفتم: یکه نگاه کوتاه دمیکش یق یعم  نفس

 لطفا.  م یحرف بزن  دیبا  ستین اون گوش کن، راجع به  بهم 

 رخ به طرفم برگشت:  میو ن ستادیا

 !هیدردت چ نمیبب   فتی خب راه ب  یلیخ  یخواد ول  یکه اصال دلم نم  نیا با

لبم نشست و   یرو یمندانه ا روزیراه افتاد، لبخند پ   کشی توجه به من به طرف اتاق کوچ  یخودش ب و
 پشت سرش رفتم.  عی سر یبا قدم ها

  یپرت کرد، رو یحوصله گوشه ا یآورد و ب رو از تنش در    دیاز من وارد اتاق شد و اون لباس سف زودتر
 تخت نشست و پنجه هاش رو درهم قفل کرد، نگاهش رو بهم دوخت: 
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 ؟ یخوا یم ی باز چ   نم،یبگو بب خب

 تخت کنارش نشستم: یرو

 گردم.  یکار م دنبال

 : دیحرفم پر نیب

 به من چه؟  خب

 جواب دادم: کالفه

 حرفم رو کامل کنم!  بذار

 ادامه دادم:  نگفت که  یز یچ کرد و نگاهم فقط

که  یکار چندان بد کیخب به هر حال مرد  یکن یکار م ابونیخ یبود تو دهی بار از دهنت پر کی تو
کار   نیا یخوام تو یکه من هم م نه یمنظورم ا ،یخوره مواد فروش هم باش یبهت نم یبکن  یتون  ینم

 باشم. 

 داد زد:  یبلند یتخت بلند شد و باصدا یاز روباشتاب  د،یهاش رو به شدت درهم کش اخم

 ؟ یباف  یم ی واسه خودت چ یدار 

  یکار  نیا یتو  یول ستم،یمواد فروش و کوفت و مرض ن   ؟یآر  یمفت رو از کجات درم یحرف ها نیا
 خوره! ی الف بچه نم یهم که هستم به درد تو

 

 کردم انقدر عکس العمل نشون بده!  یمتعجب شد، فکر نم  نگاهم

 گفتم:  تی تخت بلند شدم و با عصبان ینتونستم حرصم رو کنترل کنم، من هم از رو نیبنابرا

 ؟ یهست ی ک یواسه من باال نبر! فکر کرد صداتو
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دستش گرفت و همون طور که فشارش   یهاش از شدت خشم سرخ شده بودند، چونه ام رو تو چشم
 و با خشم گفت:   دیدش کشداد من رو به طرف خو یم

 ؟ یهست یک یکن  یاصل تو فکر م در

 ؟ یدیهم بو نبره فهم یاحد چیو ه ارمیسرت ب  ییتونم هربال ی اگه بخوام االن م من

 فهمه کار من بوده!  ینم یاحد چیپارت کنم و گوشتتو بندازم جلو الش خورا ه کهیت

 شتافت و فاتحه! یباق اریسرش آورد و به د ییبال کیگن رفته اونجا ارواح  یم

 بچه! یمون  یسن کم آرزو به دل م  نیکه تو ا ییکنم تو ینم  یضرر  چیهم ه من

 !یکه ازش امد ییدم من نذار و جمع کن برو جا  یهم پا رو حاال

دستش در معرض   یکردم، چونه ام تو ینگاهش م نی خشمگ یمدت با چشم ها نیا یهم تو من
 زدم.   یدم نم یخورد شدن بود ول

آره!البته   یطور جوش م  نیا ارمیکنه که تا اسمش رو م  یم یچه کار  دمیفهم یم دیبا
 من بود! ی ها کهیبخاطر حرف ها و ت  تشیشترعصبان یب

دور   یل یآوردم و اون روز خ یکردنش از کارش سردر م  بیروز با تعق  کی یرفتم ول یم  نجایاز ا فعال
 نبود!

دستش خالص کنم که محکم تر    یدست مردونه اش گذاشتم تا بتونم چونه ام رو از تو یرو رو دستم
 نگهش داشت: 

 !یحاال هم هر  ،یهم رد نش  نجایا یلومتر یاز صد ک  گهیگوشت کن تا د ی  زهی رو خوب آو حرفام

 بهم ازم فاصله گرفت. ین یمحکم چونه ام رو ول کرد و با نگاه خشمگ  و

تر و بد اخالق تر شده   یدم اخالقش قابل تحمل تر بود اما االن وحشبو یزندان ششیموقع که پ اون
 بود!
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از درخت ها همون اطراف نشستم، به  یکی  ری بهش انداختم و از اتاقش خارج شدم و ز  یکوتاه نگاه
 شکمم جمع کردم و دست هام رو دورش حلقه کردم. یدادم، زانوهام رو تو هیدرخت تک 

 شد!  یبلند نم  یهم که بخار  نیکردم؟ از ا یکار م یچ دیبا االن

 کردم؟   یکار م ی چ دیخواستم بمونم؟ واقعا با  یدادم کجا م هیرو به درخت تک  سرم

و همه کس   زیخسته بودم، از همه چ یل یفرستادم، خ رونی هام رو بستم و نفسم رو کالفه ب چشم
 خسته بودم. 

چشم هام رو باز کردم،   نیکردم؛ بنابرارو کنار خودم حس   یفکر بودم حضور کس یطور که تو نیهم
 : دیکه کنارم نشست و بدون نگاه کردن بهم پرس دمیرو د نیراست

 ؟ یکرد یمن دنبال کار م شیپ چرا

 جواب دادم:  صادقانه

 هم نرفتم که بهم کار بدن مجبور شدم شانسم رو امتحان کنم.  یز یچ یخونه فرار کردم، دانشگاه از

 

 بود گفت:  رهی شکل گرفت و همون طور که به رو به روش خلب هاش  یرو  یپررنگ  پوزخند

 !یهم هست یدختر فرار  پس

 جواب دادم:  یو با تند ومد ین که بهم انداخت اصال خوشم یا کهیت از

 ؟یخوا یم لیاز من دل شمی پ ینشست یامد یخوره پس واسه چ یبه درد من نم یکه گفت تو

 جواب داد: خونسردانه

 بهت بدم.   یجواب  ستمین مجبور

تلنگر بودم تا کل حرص و   کی سرتاسر وجودم رو فرا گرفت چون فقط منتظر  تی و عصبان  حرص
 کنم!  یخال  یک یرو سر  تمیعصبان 
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 دست هام گرفتم و داد زدم:  یلباسش رو تو ی قهیبردم و با شدت هام  زی طرفش خ به

 !یبه من جواب بد ی! مجبور یمجبور 

 یمثل تو درخواست کار کنم! عوض یوون یآدم آشغال ح  کی از  امیب  دیافتادم که با یبه چه روز  نی بب
 ! یباهات حرف زدم هار شد  زادی آدم نیاومدم ع

 ستم؟ یمجبور ن  یگ  یبعد م  یخوا یم لیاز من دل یاومد االنم

 خوره! یازت بهم م حالم

  نی زم یحرکت من رو رو  کیهاش از خشم قرمز شده بود با شدت مچ دست هام رو گرفت و با  چشم
صورتم قرار داد و باخشم    یسرم قفل کرد، صورتش رو روبه رو یدست باال کیدست هام رو با  د،یکوب

 گفت: 

 کرده!  یادیبدنت ز یکه تو سرت رو نی! مثل انه

  ییحواست باشه نزنم بال رونیب ی ز ی ر یآد م  یت مبه ذهن یو هرچ  یکن  یطور دهنت رو باز م نیهم
 بره! ادتیکه حرف زدن  ارمیسرت ب

زل   گهیچشم هم د یبود و صاف تو نیشدم نگاه هردومون خشمگ رهیهاش خ  چشم  یحرص تو با
 .میزده بود

زدم و   یپوزخند نیشد، بنابرا یم شتر یکرد خشم وجودم ب یخواست بارم م یدلش م یهرچ نکهیاز ا 
 جسورانه گفتم: 

 شد بهت بر خورد؟  یچ

 یر ی گ یم شی آت یگه؟ دار  یخواد بهت م  یدلش م یهرچ ستادهیدختر جلوت ا کیبر خورد که  بهت
 نه؟

 اندازه! یتفم تو روت نم  کی  یکن ی م یاون اتاق و چه غلط یتو ید یبفهمه چپ  یکس اگه

 ! یچی ه وون،یبهت نگفتم ح یچ یهنوز ه من
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 ! شتر یخشمش ب یشد و شعله   شتریدست هام ب یدستش رو فشار

  دیبهش بزنم که فهم یکه دست هام از حصار دست هاش خارج شه خواستم با پام ضربه ا نیا بخاطر
 رو ازم گرفت! یحرکت  نی تر کیکوچ یپاهاش قفل کرد و اجازه  نیو پاهام رو ب

 : دیکش  ادیفر هوی صورتم فوت کرد و  یپرخشمش رو رو  نفس

 دم؟یکه من کش یو درد یاز زندگ یدون  یم ی! تو چی عوض یآخه دختره  د

 ! یکن یدهنتو باز م  یکن  یغلط م یدون  ینم  یچ یه یوقت

 !یحرف مفت بزن  دینبا یدون  یرو نم  لمیدل یوقت

 هم مثل خودش داد زدم:  من

 کنه! هیکارت رو توج  نیتونه ا  ینم  یز یچ چیه

 تو...  یباشه که چطور صد نفر رو تا لب مرگ کشوند نیا هیتونه توج ینم  یز یچ چیه

 زد:  ادیو با خشم فر دیحرفم پر نیب

 شو!  خفه

 ! یکرد یرو م   نایبدتر از ا یمن بود یاگه جا تو

و   ارنیمادرت بوده و براش آرزو ها داشته از دستتون در ب ادگاریکه  یملک یبا کاله بردار  انی ب یوقت
بچه ها باشه منبع در امد درست کنند و   اری در اخت گانیرار بود راکه ق  ییواسه خودشون از جا یباخوش

 ؟ یکن ینگاه م یس یمید حرف بزن وا ؟یکن  ینگاه م  ینیش  یپولشو باال بکشن م

 

از روم بلند شد،   تی نگاهش کردم، به نفس نفس افتاده بود دست هام رو رها کرد و با عصبان  مات
  یبلند از من دور شد و من رو تو  یبا قدم ها د،یموهاش کش یتو یبهم کرد، دست ین ینگاه خشمگ

 بهت حرف هاش گذاشت!

 بلند شم! ن یزم یتونستم از رو یجون شده بود و نم  یتمام بدنم ب  انگار
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 کارها رو فقط به خاطر مادرش کرده بود؟  نیا یهمه  یعنی

 از دستش در آوردن؟ یملک رو با کاله بردار  نیاز مرگ مادرش ا بعد

 نه؟ گهیرو گفت د نیهم

که اون فقط به   یتونستم بهش گفتم درحال یم یکردم و هرچ رشی همه تحق ن یکار کردم؟ ا یچ من
 کرد؟  یکارو م نیخاطر مادرش ا

رو از دستشون   نجایکردم تا ا ی م  ینشستم و هر کار   یاون بودم مطمئنا آروم نم  یجا اگه من هم 
 !یهر کار  ارم،یدرب

 کردم.  یانقدر قضاوتش م یز یبدون دونستن چ دیکردم، نبا اشتباه

 گفت؟  یبهم دروغ م  دیچرا با قایگفت و دق  یبهم دروغ نم   مطمئنا

 گه! یراست م معلوم بود شی داغون و عصبان یچهره  از

تا آسمون فرق   نیکه زم  یلیبا دال  یول میهردومون بخاطر خانوادمون تباه شد میهم شباهت داشت  به
 کرد!  یم

 کردم! یخوب درکش م نیهم  واسه

 رو دوباره مال خودش کنه! نجایها بتونه ا یباز  نیخواست کمکش کنم تا بدوِن ا یمدلم

کردم، از جام بلند شدم و به طرف اون اتاق   نی زم یگاهم رو هیدست هام رو تک یآن  میتصم کی یتو
 رفتم.

و با کف دست در رو به جلو هل دادم و وارد شدم، در رو   دمیکش یق یباز بود، نفس عم مهین  درش
دست هاش گرفته   نیتخت نشسته بود، سرش رو ب  یپشت سرم بستم و ناراحت بهش نگاه کردم، رو

 کرده بود. لشیما  نیی پابود و به سمت 

 من بود، من دردش رو تازه کرده بودم، لعنت به من!  ری تقص همش

 گفتم:  یآروم یشونه اش گذاشتم و باصدا یتخت نشستم، دستم رو رو یبه طرفش رفتم و رو  آروم
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 ...من  نیراست

 گفت:  یخش دار  یو با صدا دیحرفم پر نیب

! لعنت  یشد  نجایکه وارد ا یهت، لعنت به روز خوام صداتو بشنوم! لعنت ب   ی صداتو ببر! نم شیه
 جونم! یبال یبهت که شد

 جا کردم!   یدونستم و چقدر قضاوت ب یرو گاز گرفتم، من چقدر ظالم بودم و خودم نم لبم

 گفتم:  یآروم یصدا با

 لطفا بهم گوش کن... نیراست

 قرمزش رو بهم دوخت:  یسرش رو باال گرفت و چشم ها یحرکت آن کی در

 !نجایاز ا گهید برو د ید یبهت گفتم فهم  ؟یخوا یم  یاز جون من چ گهید ه؟یدردت چ گهید

 

 ذاره که!  یخوام باهاش با آرامش برخورد کنم نم  یم ی! هیلعنت

 گفتم:  تیبا جد نی, بنابرانمیتونستم آروم بش یشد نم  یبهم ناسزا گفته م یوقت

 ؟ یآدم جواب بده اوک نیزنم ع یآدم باهات حرف م  نیدارم ع من

 که!  یدیبلدم فحش بدم، د  منم

 حالت باخشم جواب داد: درهمون

 !یآدم با من حرف بزن  نیخواد ع  ینم

 خودت رو.  دنیخوام، نه د ینه حرف زدنت رو م من

 برم!  ی م  ادتیحرف زدنو از  نم یهات رو بب  ییپرو نیاز ا گهیبار د کیدرضمن من هم بهت گفتم  

 نره! ادتی ست،ین یجز من و تو کس   نجایا
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 مشتش کردم و با خشم جواب دادم:  تیو با عصبان  دمیکش  نییشونه اش پا یدستم رو از رو 

 واسه از دست دادن ندارم! یز ی بکن، من چ یبکن  یخوا  یم یهرکار 

 ! االیبکن،  یدوست دار  یبزن، بکش، هرکار  یخوا یم

 نگاهمم نکرد!  ینخورد، حت  یجاش تکون از

 و داد زدم:  ستادمی شد، از کنارش بلند شدم و روبه روش ا شترمی ب  تی باعث عصبان نیا

 ؟یهست ی! منتظر چگهید االی د

   ؟یکن یم  دیرو تهد یک یدار  تو

 ست؟ یواسش مهم ن یچ یرو که ه یکس

 !یبترس   دیبا ستیواسش مهم ن یز یکه چ ی،از کس یبترس دیمن با  از

گرد شده به  یتخت پرت کرد که باچشم ها یشونه هام رو گرفت و من رو رو  یحرکت ناگهان کی در
 لب هاش شکل گرفت و گفت:  یرو  یصورتم بود نگاه کردم، پوزخند یرو به رو  قایصورتش که دق

 ! یکرد یورور م  یمثل چ  یشد؟ صدات خفه شد؟ تا االن که داشت یچ

 نخورد! اخم هام رو درهم کردم:  یتکون یبه خودم امدم و با دست  هولش دادم ول  تازه

 رو من.   یکن یشه تند تند خودتو پرت م  یم  یهرچ نم،ی بب پاشو

 تر از نگاهش گفت:  ینگاهم کرد و با لحن جد تی جد با

 چشم و ابروت شدم واسه اونه! عاشق

 یزد و چونه ام رو تو ی قیوزخند عملحظه با تعجب نگاهش کردم که پ کی گفت که  یجد انقدر
 دستش فشرد: 

 بچه! یطرف  یحواست باشه باک نکهیا واسه

 بودم! دهیند نیا ی شعور  یو ب  ییبه پرو  یعمرم آدم یتو واقعا
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 اش زدم و گفتم:  نهیبه س  یمحکم مشت

 !عیلشتو جمع کن، سر  تن

 

 تخت بلندم کرد و با خشم زمزمه کرد:  یبا خشونت از رو  د،یبا شتاب از روم بلند شد، بازوم رو کش هوی

 ! یطرف یکنم باک  یم تی حال

 زدم:   غیدر همون حالت من رو کشون کشون از اتاق خارج کرد که ج  و

 . یروان یکن وحش  ولم

 صداتو ببر. -

از اونجا برد که فقط دارو درخت بود،   ینداشت.  من رو به گوشه ا یا دهیکردم فا یتقال م  هرچقدر
 !دمید ی نم یز یچ چینگاهم رو در اطراف چرخوندم، جز درخت و علف ه

 آورده!   نجایمن رو ا یو واسه چ هیدونستم قصدش چ ینم

 و از فکر خارج شدم! دمیکش یفی خف غی ج  دیچی سرم پ یکه تو یدیبادرد شد هوی

 شده بودند! ریدست هاش اس یبلندم تو یشده بود و موهابه سمت عقب خم  سرم

 زدم:  غی ج یبلند یصدا با

 موهامو ول کن!  یروان

بکنم دوتا دست هام رو   یکار  نکهیقبل از ا یهام رو باال آوردم که به صورتش ضربه بزنم ول  دست
 محکم پشتم قفل کرد!

 بکنم! یحرکت  ن یتر ک یذاشت کوچ ی نم یحت  یلعنت

 زد و گفت:   نیبه زم یمحکم  یپاش ضربه  با
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  دیکنم!حرف دهنتو با یَکَنم و زنده زنده چالت م  یجارو م  نیهم ن یزم نیهم ؟ ینی ب یجا رو م  نیهم
 ! دیبا  ،یبفهم

 ؟ی دیفهم نم،ینب نجایات رو هم ا هیسا گهیبار د  کیفقط  گهیبار د کی

 ! ارمی سرت م  ییبال کیکنم به خدا قسم  یم  چالت

 به تمام معنا بود! ی وونهید کی نیا

 ؟ یمت یبه چه ق یآره ول  یسرم م ییخورد بال قسم

 زد:  ادیفکر کردن ازم گرفته شد، و دوباره فر یموهام اجازه   یشدن دوباره   دهیکش با

 ؟ یدیپا بذاره، فهم نیقلمرو راست یکس حق نداره تو  چیه

 ناچار داد زدم:  به

 !وونهیخب ولم کن د ی لیخ ؟ی کن یدوران شاهنشاه که قلمرو قلمرو م  مگه

 یافتادم و سرم به تنه  نیزم یو ولم کرد که تعادلم رو از دست دادم، رو د یموهام رو کش محکم
 : دم یکه آروم نال دیچی سرم پ یتو یدیدرخت برخورد کرد و درد شد

 ... سرم

 . دمینفهم  یز یچ گهیشد و د اهیس دمید  یجلو زیکم همه چ کم

 

 **** نی****راست

 

رسه رو   یبه ذهنش م یرفتار و حرکاتم نداشتم، حق نداشت هرچ  یرو  یار یبودم که اخت  یعصبان انقدر
 ! ارهیبه زبون ب 

 ! ارمی سرش ن ییخودم رو تا االن کنترل کرده بودم تا بال  یلیخ
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شده بود  ری سراز شی شونیکه از پ یخون  دنیبه سمتش برگشتم و با د فشی ضع یناله  دنیشن  با
 داشتم و کنارش خم شدم، به سمتش قدم بر عایسر

 ! از حال رفته بود!یلعنت

 نه.  اینبض داره  نم یگردنش گذاشتم تا بب یرو رو انگشتم

  ومدهیسرش ن یی تا بال مارستانی بردمش ب  یحتما م دیبا  دم،یکش  یحس کردن نبضش نفس راحت با
 افتاد. یگردن من م زی بود وگرنه همه چ

 شد؟ یطور  نیطور انقدر محکم ولش کردم که ا چه

 ذاشت!  یدمم م ی پا رو دیخودش بود نبا  ریهمه اش تقص یول

مخمصه  نیدادم و هم خودم رو از ا یرو نجات م نیهم جون ا دیفکر کردن بس بود با گهید االن
 .کردم  یخالص م

 متوقفم  کرد:  ییبلندش کنم که صدا نیزم  یاز رو اطیسمتش رفتم و خواستم با احت به

 کنم!  یبهش بخوره قطعش م دستت

  ست،یاز ارواح ن یخبر  نجایدونست ا یهم بود که م یا گهیهام وسط راه خشک شد، کس د دست
 نه؟

 دختِر بود.  نی از صدقه سر ا مطمئنا

 و باخشم به سمت صدا برگشتم. دمی هام رو درهم کش اخم

تا  میستادیهم ا یکرد با خشم به سمتمون امد و رو به رو یبهم نگاه م  یکه عصبان   یجوون پسر
 صورتم خوابوند و داد زد:   یرو  یبزنم مشت محکم  یخواستم حرف

 ؟ی عوض  یکرد  کارشیچ

 چطور جرئت کرده بود من رو بزنه؟  دم،ی هام رو درهم کش اخم
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و   دمیبکو یدرخت  یمشت هام گرفتم و محکم به تنه  یاش رو تو قهیبردم،  ورشیبه سمتش   یعصب
 : دمیغر

 ؟ ی بچه قرت یزن  یم یچه زر  گهید تو

 ؟ یباش  یک سِگ 

 ام گرفت و با خشم گفت:  قهیخشم نگاهم کرد و اون هم دست هاش رو به  با

 کهی کنم مرت یسرت خراب م یرو رو نجاینشونمت، ا یم  اهیتار مو از سرش کم شه به خاک س کی اگه
 پست! 

 به دنا انداخت و ادامه داد: ینگاه نگران  و

 ! مارستانیببرمش ب دیبا  یکن عوض ول

 

 افتادم! یدردسر م یشد من هم تو  یم شیزیشدن نبود اگه اون چ قهیوقت دعوا و دست به  االن

 اش رو ول کردم، انگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم و گفتم:  قهیمحکم  نیبنابرا

 تو بعدا! حساب

 برگرد!  یکه اومد یاز همون راه ،یستین یهستم تو کاره ا نجایمن ا تا

 زد:   یپوزخند

 باش که من دنارو بسپرم دست تو! از سر راهم بکش کنار.  الیخ  نیهم به

 خواست بره سمتش که با گرفتن شونه اش مانع شدم:  و

من   نجاستیکه ا یز یمال منه پس هر کس و هرچ نجایخوره، ا  یانگشتت هم بهش نم نوک
 .یکنم. حاال هم هرر  یمن درستش م وفتهیهم ب  یرو دارم؛ هر اتفاق  ارشیاخت

 به عقب ُهلش دادم که با خشم نگاهم کرد:  و
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 ره!  یداره از دست م یکه بخواد مال تو باشه، ول کن لعنت ستیبکش دنا شئ ن  دستتو

 م؟یکرد ی م کاریچ میداشت ما

 واقعا زمان بحث کردن نبود. تی وضع نیا یتو

 با اخم گفتم:  نیابرابن 

 !سایکنم سرجات وا یم  ولت

  اطینگاهم کرد، نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت دنا رفتم و آروم و با احت  نگفت و فقط باخشم یز یچ
 بلندش کردم که گفت:  نیزم  یاز رو

 . ارشیپارک شده ب رونیب  نمیماش

 .رفت  رونیبه دنا کرد و با دو به سمت ب  ینگاه نگران  و

تونستم با موتور   یبلند و محکم پشت سرش رفتم، البته ناچار بودم چون نم یهم با قدم ها من
 !مارستانیببرمش ب 

 گفتم:  یآروم  یصورتش نگاه کردم و با صدا به

 جونم! یبال یکه شد الحق

و ممکن بود بگه کار من بود و همه افتادم  یدردسر م یبشه چون فقط من تو شیزی خواستم چ ینم
 رو لو بده!  زیچ

 نگفته بود؟   یز یتا االن چرا چ یول

ام چسبوندم تا   نهیبه س  اطیفرستادم، قدم هام رو تند تر کردم و سرش رو با احت رونی رو کالفه ب نفسم
 نباشه و باعث بشه وضعش بدتر بشه. زونیآو

رنگش رو باز کرد و بدون حرف بهم نگاه   دیسف از در خارج شدم که همون پسِر در سمند اطی احت با
 کرد.

 ! نمیبب سایوا
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 هستش که دنا باهاش فرار کرد!  ینیهمون ماش  نیماش نیا

 پسر همون پسِر! نیپس ا 

پام   یشدم، سرش رو رو نی نگاه کردم و خم شدم و همراه دنا آروم سوار ماش درهم بهش یاخم ها با
 قرار دادم و روبه پسِر داد زدم: 

 ! یلعنت گهیبنجب د د

 دادم ضرر بود فقط ضرر!  یکه از دست م یاز وقت  هیثان هر

 

 هم یو هر از گاه دیکش یم ییها ال نیماش یکرد و از البه ال یم  یرانندگ یبا سرعت سرسام آور  پسرِ 
 انداخت.  یبه دنا م ی نگاه نگران نهیاز آ

جون بود  یبهش انداختم و نگاهم رو به دنا که چشم هاش بسته و بدنش ب  ی نگاه چپ نهیاز آ 
 دوختم.

 گوشش بردم و آروم زمزمه کردم:  کیرو نزد سرم

هشدار  ، ین یب یدفعه بد م نیا ، یباز هم واسم دردسر درست کن یبشه، حق ندار   تیزی چ یندار  حق
 آخره! 

 ؟ یکن  یگوشش وزوز م  ری ز یچ یدار -

 جواب دادم:  نیرو باال آوردم؛ با اخم نگاهش کردم و خشمگ سرم

 بکن! تویصداتو، رانندگ ببر

 رسم فقط بذار حالش خوب شه! ی'حسابتو م 

 داد زدم:  یشتر یب  تی عصبان با

 ؟ یبچه قرت  یکن  یم دیتهد ویات، ک نهیصداتو تا سرتو نذاشتم رو س ببر
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 روند.  مارستانیبه طرف ب  یتر شیبهم انداخت و با سرعت ب  نهیآ یاز تو یکوتاه نگاه

  اطیپارک کرد و در سمت من رو باز کرد، دنا رو محکم گرفتم و با احت یمارستان ی نگذشت که کنار ب ادیز
 شدم.  ادهیپ  نیاز ماش

  یبه پرستار ها زد که تخت یحرف   کیشدم که پسِر رفت   مارستانیبلند و تند داخل ب یبا قدم ها 
 : دیپرس شونی ک یروش گذاشتن و  اطیآوردن و دنا رو با احت 

 واسش افتاده؟ یاتفاق چه

 درخت خورده. یسرش به تنه -

 . میکن یخبرتون م  دیسیوا نجایشما هم -

 محو شدن.  دمیکردم تا از د یشد رو دنبال م ینگفتم و با نگاهم تخت رو که ازم دور م یز یچ

نگاهش   برگشتم که به همون پسِر برخورد کردم و با اخمو به سمت مخالف   دمیبه صورتم کش یدست
 کردم که گفت: 

 ؟ یتو بود نه؟ تو هلش داد کار

 اش زدم و گفتم:  نهی زدم و با انگشت به تخت س  یچشمک

 به تو چه؟  ؟یکارش یچ

 ام رو به دست گرفت:  قهیآورد و  ورشیبه طرفم  هوی

 آره؟  کارشمی چ یبدون  یخوایم

 عاشقشم، عاشق!  یول ستمین  شیا کاره

 ؟ یدیشد، فهم گهید یکی نشد، عاشق  یول ادیسرش ب یی دنبالشم نذاشتم بال ه یهاست مثل سا سال

که من دوست   یپسم بزنه، داغون شد اون دختر  دمیبازم جرئت نکردم برم جلو، ترس   یُمرد ول اون
 بشه همون دختر! دینبود با نیداشتم ا
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 بهش بزنه! یب یآس یبشر  یبن  چیذارم ه ینم 

 

خواستم با  یداد و من م یرو لو م زی همه چ تی عصبان ینزدم، تو یحرف یمتعجب شد ول  نگاهم
 ادامه داد: یبلند تر  یکارش ادامه بده که باصدا نیسکوتم به ا

کنم، اسم  یکنم عاشقشم و عاشقش م یم کشیبه خودم نزد ینطور یهم اسم من بود ا ؟یدیفهم
 نیشده ا  یهرطور  ینیب یم شهی مثل اون عاشق من م  شه یرو به اون رو م نیشنوه از ا  یرو م انیشا

 دم.  ینشونت م ین یب یافته، م یاتفاق م 

 آوردم:  نییگرفتم و پا پرستار مچ دست هاش رو محکم  یصدا دنیشن  با

 . مارستانهیب  طیمح نجای چه خبرتونه؟ ا ونیآقا

 . دیکن  جادیا یصوت   یآلودگ نجایاز محوطه ا رونی ب  دییبفرما 

 رو باال آوردم و گفتم:  دستم

 خب برو حل شد.  یلیخ

 تاسف تکون داد و ازمون فاصله گرفت.  یبه نشونه   یسر  پرستار

 گفتم:  تی با اخم بازوش رو گرفتم و با جد 

 . نمیبب فتی راه ب تو

 و ادامه دادم: دم یکش مارستانی ب اطیاون رو با خودم به ح  و

 دونه؟  یرو دناهم م یکه کرد   ییزرزر ها نیا

 : دیرنگ از صورتش پر هیاز ثان یکسر  در

 تو چه! به

 نشست، پس خبر نداشت!  لب هام  یرو  یپوزخند
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 کنه!  یروشم نگاه نم یداشته باشه اگه بفهمه تو دمینبا

 لب هام ادامه دادم: یهمون پوزخند رو با

 نه؟ گه،ید یبود انی شا خب

 نم.  صدات ک  یهمون بچه قرت   دمیم  حیمن ترج  یول

 و گفتم:  دمیدستم رو پشت گردنش گذاشتم و اون رو سمت خودم کش و

 گم، یم یچ  نی_خوب گوش کن بب

  ستیو هست و ن یها باز نکن   بهی غر یدهنتو جلو تی عصبان یدفعه حواست رو جمع کن تو نیا
 .رونی ب  یز یرو بر  تی زندگ

 پس خوب گوش کن.   ست؟ین یچاره ا ی ختیاالن که ر یول

اون پارکم   یمن هلش دادم و من تو یگ ینم  یو به کس  یبند یتو دهنت رو م  میکن یمعامله م کی
 گم، مفهومه؟  یحرفات رو به عشقت نم  نیو من هم ا ست ی از ارواح ن یو خبر 

 زد:   یپوزخند

 کثافت!  یتو عمدا هلش داد پس

 به گردنش آوردم و جواب دادم:  یفشار 

سرجاش، خودشو شل   ادیبهش بدم عقلش ب  یدرس کیخواستم  دیجنب  یم یادینبود زبونش ز یعمد
 ؟ی دیبرخورد کرد به درخت فهم یگرفت و اتفاق 

 ! یتو هلش داد یعمد ریچه غ ینگم؟ باالخره چه عمد یبه کس یخوا یپس چرا م هیطور نیا اگه

 

رو  رفت نتونستم تحمل کنم و گردنش    یعصابم راه م یرو  یادیداشت ز گهینگاهش کردم، د خشم  با
 دست هام گرفتم، محکم فشارش دادم و داد زدم:  یتو
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 ببندمش؟  ای اون گاله رو  یبند یم

داشت دست هام رو از گردنش   یدست هام گذاشت و سع  یقرمز شد، دست هاش رو رو صورتش
 جدا کنه که داد زدم: 

 ؟ یدیکنم فهم یخفت م دست هام  نیو گرنه با هم  یذار   یدم من نم یرو پا

 کرد گفت:  یم که خس خس نطوریهم

 کن کن کثافت، ولم  ولم

 داشتن من رو ازش جدا کنن.  ینفر دورمون جمع شدن و سع چند

بهش   ین ی گلوش گذاشت؛ نگاه خشمگ یبه زور ولش کردم که به سرفه افتاد و دستش رو رو باالخره
 گفتم:  هیکردم و روبه بق

 تموم شد.  شی نما د؟یزل زد یچ به

ها   یاز صندل  یکی  یشدم و رو مارستانیدوباره وارد ب دم،یبه صورتم کش یدست تی با عصبان  و
 نشستم.

 فرستادم.   رونیب  یدادم و نفسم رو عصب هیتک واریرو به د سرم

به   یادیکه شباهت ز یا گهیپسر د  کیبا   انیمنتظر بودم که شا یصندل  یبود که رو یساعت مین بایتقر
 شدند.  مارستانیوارد ب گهیدختِر د کی زد و  یدنا م

از خودم نشون  یعکس العمل  یبودن ول  هیشب   یلیزدم برادرش باشه چون خ  یپسِر رو که حدس م 
 اتفاق بودم.  نیشناسم و من باعث ا یندادم که بفهمن من دنا رو م 

 همون پسِر بلند شد:  یصدا 

 کجا بردنش؟  ان؟یکو شا خواهرم

 گذاشت و گفت: شونه اش  یرو یکه همراهشون بود دست یدختر 

 .میکن یاالن با دکترش صحبت م  الیباش دان  آروم
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 ا؟ ی میآروم باشم ک یآخه چه طور -

 ادامه داد: انیرو به شا و

 درخت؟  یسرش خورده به تنه  یحرف بزن که چش شده؟ چه طور  د

وقت به    کینگاهش کردم تا  یدینگاهم کرد، با اخم شد رهیشد و خ  دهیبه سمتم کش انیشا نگاه
 رو بگه. قتیه حق سرش نزن

به من  یبود خواست دهن باز کنه که دکتِر دنا به سمتمون امد و نگاه رهی طور که بهم خ  نیهم 
 انداخت و گفت: 

 گه؟ ید  یهمراه خانم بود شما

 

 دهن باز کرد: انیبگم شا  یز یمن چ نکهیاز ا قبل

 من بودم. نه

 تکون داد:  یدر گردش بود که سر آخر سر  انیمن و شا نینگاهش ب دیبا ترد دکتر

  یلیکه به سرش خورده خ یسر اصل مطلب خوشبختانه ضربه ا  میخب بر ی اشتباه کردم، ول  حتما
بوده که براثر اون از حال رفته و چند تا خراش   دیشد  بای تقر  یدگیضربه د ک ینبوده و فقط  یجد

 هست...  یمشکل کی یول  کیکوچ

 گفت:  تی برادرش با عصبانبهش نگاه کردم که  دیترد با

 .گهید نیخب بگ دِ 

 و رو بهشون گفت:  دی کش یق ینفس عم دکتر

 ده؟یسرش ضربه د  یچطور 

عمدا هلش  یکی خوره و  یشدت ضربه نم  نیکه تعادلش رو از دست بده سرش به ا ینظر من کس  به
 هوش شده، باز هم بال به دور.  یداده که بر اثر فشار وارد شده ب
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مشتش گرفت و داد زد با   یاش رو تو قهیبرد،  زی خ انیبه سمت شا  الیکه ازمون دور شد دان نیهم و
 ؟ یعوض یکرد کاری خواهرم چ

 ؟ یسرش آورد  ییتو بودک چه بال با

 ! ی حرف بزن لعنت ِد

د نگاهش رو دنبال کرد  ر الیکه دان  میهم بود یتو چشم ها رهینگاهش رو به من دوخت و خ  انیشا
 بهش نگاه کردم و حق به جانب گفتم:  رو بهم دوخت و من هم با اخم  نشینگاه خشمگ  دیو به من رس

 ؟یزل زد یبه چ چته

 کرد گفت:  ینگاه م همونطور که به من انیبزنه که شا یحرف  خواست

 هلش داده بود. گهید یک ی دمشید یمن نبود، من اتفاق  کار

 درکنترلش داشت گفت:  یکه سع ییمشتش فشرد و باصدا یتو شتریاش رو ب قهی الیدان

 ش؟یدید یاتفاق  یچه طور  ش؟یدید یمن دروغ نگو! کدوم جهنم  به

 اونجا بود.  ؛یاون پارک جنگل  یمدت بود، تو کیکه  یی'همون جا

 اش شل شد و مات و مبهوت نگاه کرد:  قهی یبرادرش کم کم از رو یها دست

 ؟یچ

 دمیهوش اونجا افتاده و د یب  یکی  دمیکه د ارمیا بود، من هم رفته بودم از اونجا سر درب آره همون ج -
 هم اطرافش نبود.  یدنا بود و کس 

 . نیو بهت زنگ زدم هم مارستانیمن هم آوردمش ب  

 تموم شد.   نِ یهم قتی نکن، تمام حق یخوا ی باور کن م یخوا یم 

 لب زد:  یآروم یصدا با

 کرد؟  یم یدنا اونجا چه غلط ،یزن  یالف م ی! دار یگ یم  دروغ



 جانم  یبال

126 
 

 

 باال انداخت و خونسردانه جواب داد: یشونه ا انیشا

 دونم.  یمن نم گهیرو د اونش

 برو از اون بپرس.  ،یبه خواهرت که دار  یبه من اعتماد ندار  

 تونه بره، تعجب نداره. یبار رفته باز هم م کی 

 بابا!  یا یش یکباب م یثواب کن یآ یم 

 شد! یدونستم باورم م  یمن هم اگه نم دیکرد، شا یم یباز  لمیف خوب

 نه! ای ننش یتونن بب ینبود بپرسن م ادشونیبودن که   ریهمشون درگ انقدر

  مارستانی ب  اطیاشاره کردم به ح  انی بلند شدم و با حرکت ابرو به شا  یصندل ی زدم و از رو  یپوزخند
 . ادیب

نگذشت که   یز یشدم. چ اطینگفت که خودم زودتر از اون داخل ح یز یچ یبهم کرد ول   یعصب نگاه
 : ستادیکرد به سمتم امد و رو به روم ا یهمون طور که به اطراف نگاه م

 ه؟یچ

 گفتم:  تیبهش نگاه کردم و با جد اخم  با

 . نمشیخوام برم تو بب   یم ،یکن  یدور م الشویفام یطور  کیتو  یر  یم االن

 نگاه کرد:  بهم متعجب

 بکنم؟  نکارویا یتو؟ من چه طور  یگ یم یچ

 جورش کن.   یطور  کینداره، خودت  یبه من ربط -

 . ادیشماره از خودت رد کن ب کیاالنم  

 ؟ یچ-
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 فرستادم:  رونیب  یرو عصب  نفسم

 ه؟ یچ یدون  یشماره نم  شماره،

 ! یبده بچه قرت  شمارتو

 .رونیب  اریب تمیگوش

 رو دراورد.   لشیحرص نگاهم کرد و موبا با

خوند من هم   یطور که شمارش رو م  نیآوردم، هم رونی رو ب لمیکردم و موبا بمی ج یهم دست تو من
 زدم.   یم یگوش یتو

 یصفحه   ینه وقت ایخودشه  یواقعا شماره   نمیتماس رو زدم تا بب یکه تموم شد دکمه  نیاز ا بعد
 ذاشتم گفتم:  یم بمیج  یرو تو  لیطور که موبا نیروشن شد مطمئن شدم و هم  شیگوش

 بجنب.  اد،یبرو کارمو راه بنداز، از منتظر موندن خوشم نم بدو

 لب گفت:  ریبهم کرد و ز  یاخم نگاه با

 .که ی لعنتت کنه مرت خدا

 از کنارم رد شد.  و

 شدم. مارستانیلبم نشست و پشت سرش وارد ب یگوشه  یپوزخند 

 لعنتم کنه؟ داخ

  ست،ین یواسه هرکس  یمسخره و کوفت یزندگ نیروز افتادم، وگرنه ا نیلعنت شده بودم که به ا من
 هست؟ 

دفعه  نیکه ا  نیبا فرق ا ینشستم. ول  یهمون صندل  یفرستادم و دوباره رو رونیب  یرو عصب  نفسم
 نبودن! نجایاونا ا
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 نه. ای شهیم  انیاز شا یخبر  نمیهم انداختم و منتظر نشستم تا بب  یرو رو پاهام

آوردم و به  رونی رو ب لمیکردم، موبا بمی ج یبلند شد، دست تو لمیموبا امیپ ینگذشت که صدا  یز یچ
 نگاه کردم:  امیپ یمحتوا

 و سه.  ستیدم، اتاق دو یم امیبهت پ  میآ یم میرو بردم بوفه، دار هیتو بق   برو

ده برم مثال  یاالن راحت اجازه م یزد ول یم رتیلب هام نشست، تا االن دم از غ یرو  یپوزخند
 نم؟ یعشقش رو بب

 اتاقش رد شه! یقدم کیاز  یحت  بهیغر کیذاشتم  یجاش بودم نم من

 . ستادمیاتاق ا یفرستادم؛ از پله ها باال رفتم، به سمت اتاقش رفتم و رو به رو رونیکالفه ام رو ب  نفس

وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم    دم،یکش نییدر گذاشتم، آروم به طرف پا ی رهیدستگ یدستم رو رو 
 بستم.

شده بود و چشم هاش بسته بودن، به طرفش   دهیچ یدور سرش پ یدیبهش انداختم، باند سف  ینگاه
لبم نشست و به طرفش خم شدم و آروم در   یگوشه  یپوزخند  ستادم،یبرداشتم و کنار تختش اقدم 

 گوشش زمزمه کردم: 

 ؟ یوفت یدر ب ایآر ن یبا راست دینبا یدیفهم ؟یسر عقل اومد االن

کنم که دوقرون پول حالل دستم   یو کوفت و مرض م ی دست فروش  ابونیخ ی رم تو  یهر روز م من
 آد بهم بچسبونه؟  یاز دهنش م ی هرچ ادیب بچه  کیاون وقت  اد،یب

حرف    یچه طور  یبا ک دیبا ی ر ی بگ ادیبرات باشه تا بعدا  کی درس کوچ نی ا ستیخبر ها ن  نیا از
 !یبزن 

ازش در   ییصدا چیسرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم، هنوزم همون طور چشم هاش بسته بود و ه  
 کرده بودند. قیبود که بهش تزر ییاثر دارو ها ادی به احتمال ز اومد  ینم

  یبهش کردم و خواستم از اتاق خارج شم که همون لحظه در اتاق باز شد و قامت دختر   یکوتاه نگاه
 شد.  انینما
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طور که در رو پشت سرش   نی. دختِر متعجب نگاهم کرد و همستادمیمون لحظه متعجب سرجام اه 
 بست گفت:  یم

 ؟ی کار دار  یاتاق دوستم چ یتو ؟یهست یک تو

 

 پسِر بهم خبر بده؟ نیامد ا ی نگاهش کردم، مگه قرار نبود اگه کس  اخم  با

 جواب دادم:  تی جد با

 .اشتباه اومده بودم  رون، یرفتم ب یم داشتم

 دنا متوفقم کرد:  یخواستم در رو باز کنم که صدا و

 ؟ یکرد یم دمیدر گوشم تهد یکه داشت یاومده بود اشتباه

 ! یمشت کردم، لعنت تی هام رو از حرص و اعصبان  دست

 بوده!   داریتمام مدت ب پس

 گفت:  یبلند یبا صدا  هوی بهم نگاه کرد و  یا هیچند ثان  دخترِ 

 ؟ یدیکه دنا رو دزد یره اهمون پس تو

 یخور  یآب خنک م  یر  یگن م یم  سیکنم بعد اوناهم به پل  یاالن نگهبانا رو خبر م یعوض کهی مرت
 کثافت. 

 دهنش قرار دادم و با خشم گفتم: یبردم، دستم رو رو  زیبه طرفش خ عایبزنه که سر غی خواست ج و

 !اوردمی بدتر از دوستتو سرت ن یشو! خفه شو تا بال خفه

دنا   یدهنش برداره که صدا یداشت دستم رو از رو یکرد و سع  یگشاد شده نگاهم م یچشم ها با
 دهنش بردارم:  یباعث شد دستم رو از رو

 ؟ینگه دار   یتون یمنم م ینگه داشت اونو
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کنه،  یفرق م  زیمه چبه بعد ه نیاز ا ینزدم ول  ی. تا االن حرفنیراست ید یکارت رو پس م نیا تقاص
 خبر نکردم! سی تا پل رونیگمشو ب  نجایاالنم از ا

زدم و جواب   یکرد پوزخند یشده بود و با خشم نگاهم م زی خ میتخت ن  یبهش کردم، رو  ینگاه
 دادم:

 فراموش نکن!  یدیرو که شن  یینو؟ زمزمه ها ؟ی کن یم  دیتهد ویک

 ! یبکن  یغلط چیذارم ه یهم نم یبخوا اگه

 در رو باز کردم و گفتم: و

 اطرافت دقت کن. یضمن حواست به دور و اطرافت باشه؛ به آدما در

 . دمیاز اتاق خارج شدم و در رو محکم به هم کوب  و

 

 ****دنا**** 

 

 نگاهم رو بهش دوختم:   ایمی ک یصدا با

 دراومد؟  یاز کدوم جهنم  یعصب   یروان نیا

 

 دستم رو به سرم گرفتم و گفتم:  تی عصبان با

 که من ازش اومدم.  یهمون جهنم زا

 متعجب نگاهم کرد:  ایمیک

 !؟یتو واقعا اونجا بود نم،یبب صبرکن

 زدم و خونسردانه گفتم: هی فرستادم، به تخت تک رونیب  یرو عصب  نفسم
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 !نطورهیکه ا انگار

 با حرص دست هاش رو مشت کرد:   ایمیک

 وجه! چیشه کنترل کرد، به ه یاصال نم گهی! تو رو دیدنا وا یوا

 نجا؟ یمن رو آورده ا یک نمیبگو بب  الیخ  یها رو ب نیبه کنترل ندارم، حاال ا یاز یمن ن-

 تخت نشست:  یو رو دیکش یهوف

 !گهید انیشا

 : دمیمتعجبم رو بهش دوختم و پرس  نگاه

 ! ان؟یشا

 کرد:   یاخم ایمیک

 ؟ یدونست  یمگه نم آره

 لب زدم:  مات

 !نه

 : دیبه گردنش کش یدست  ایمیک

  انِ یگرفت، اول فکر کرد کار شا یاون رو م نویا ی قهی شده بود فقط  وونهی! دیدید یم الو یدان دیبا
 شد.  الی خ  یب نای و ا دمشید یاتفاق  بعدش پسِر گفت نه من

 زدم:   یپوزخند

دارم وگرنه   رتیخواد بگه غ یچسبه، م  یو اون رو م   نیا ی قهیفقط  نه،یهم الیدان ی شگیهم کار
 .لمهیهمش ف  ستین  یچیه

 نگو! یطور  نیا-

 تو! انی ب رنیخوام تنها باشم؛ برو بهشون بگو باز نگ یکنه م ی سرم درد م  الیخ  یب-
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 رفت گفت:  یکه به سمت در م یتخت بلند شد و همونطور  یتکون داد، از رو یسر 

 بگو!  یالزم داشت یز ی بازم حواست به خودت باشه، چ یاوک

 رو تکون دادم که اتاق خارج شد و در رو بست.  سرم

من رو   هیمثل سا انیشد انگار شا  یم لی تبد ن یقیواقعا شکم داشت به  گهیرو به سرم گرفتم، د دستم
 شد!  یم  داشیامد پ یسرم م ییبال کیکرد که هروقت  یم بیتعق

 باشه! یها اتفاق  نیا یتونستم باور کنم همه  ینم مطمئنا

 

خودش که   یکنه ول یرو داره ازم پنهون م  ییزایچ کی مطمئن بودم  دم،یفهم یم  رو  زیهمه چ دیبا
 . دمیفهم  یخودم م دیزد با یحرف نم 

 دونم! یاش رو نم یچطور 

 .دمیرس  یم یا جهینت کیبه   دیفکر کردن شا کمی با

بود و اصال حال  دهیچی سرم پ یتو  یدرد بد دم،یتخت دراز کش یو کامال رو دمیبه صورتم کش یدست
 خواست فقط بخوابم.   ینداشتم دلم م  یخوب

خواست از    یکردن که اصال دلم نم قیتزر یچ ایبهم دادن  ییداشت معلوم نبود چه دارو یتنم کوفتگ 
 تخت دل بکنم! 

خودم تعادلم رو از دست   ایمن رو از عمد ُهل داده بود  نیاومد راست ینم ادمیبود که  نیا مشکلم
 !یز یچ چیاومد، ه ینم ادمی یز ی چ چیکردم ه یرچقدر فکر مدادم واقعا ه

 کار رو بکنه!  نیهم نبود که از عمد بخواد ا دیاون بع از

 کرد که انگار پدرش رو کشتم!   یباهام رفتار م  یجور 

 و هل دادن و... دنیمو کش  ،یباز  یوحش با

 خوابوند!   یکردم چند تا کتک هم در گوشم م یم ولش
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هم افتاد و در عالم خواب فرو   یفکر کردن نداد، چشم هام کم کم رو یبهم اجازه  نیاز ا شتریب خواب
 رفتم.

خوشحال   یشد آروم چشم هام رو باز کردم که صدا یم دهیچ یگوش هام پ  یکه تو ییصداها با
 : دم یرو شن  یشخص

 قربونش برم چشم هاش رو باز کرد!  یاله

 ینشست و دستم رو تو یصندل یاومد، رومادرم بود، نگاهم رو بهش دوختم که به سمتم  یصدا
 کرد گفت:  یدستش گرفت و همون طور که اشک هاش رو پاک م

 زم؟ ی اخه عز یکن یکار رو م نیچرا با ما ا زمی همه چ زکم،یمن فدات بشم، دخترم، عز یاله

 باشه!  ومدهیسرت ن یینکرده بال ییبه لب شدم من امروز که خدا جون

 نبوده! یدلشوره هام الک نیبب یول

 مادر؟  ی اتفاق افتاد خوب نیچطور ا زمی عز بگو

 رو با زبونم تر کردم و جواب دادم:  لبم

 . ستی ن میزی مامان چ خوبم

 .دیگفت و خم شد و گونه ام رو بوس  یلب خدارو شکر  ریز مامان

 یگرما بکشم چون رونی اومد دستم رو ب یدستش بود دوختم دلم نم یرو به دستم که تو نگاهم
 کرد.  یرو منتقل م یبهم حس خوب  شهیدست مامانم هم

ام   یلیشد، خ  یم یشد انگار ته دلم خال  یدستم از دستش خارج م  یکامل بودم و وقت تی انگار در امن 
 شد.  یم  یخال

 

 دم،یکش رونیدستش ب  ری دستم رو از ز یحرف چیمامان دوختم، بدون ه ونیگر یرو به چشم ها نگاهم
 و نگاهم رو درون اتاق چرخوندم.  دمی خودم رو باال کش یکم
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 باشه؟   نجایقراره ا نمیکردم راست ینبود، چرا فکر م یا گهی کس د انی و شا  ایمیخودم و ک یخانواده   جز

 داشت؟!  کاریچ  نجایا انیشا اصال

  پسر پنهان نیا یتو یراز  کیدونستم  یزد، م  یصورتش نشست که لبخند کمرنگ یبا اخم رو نگاهم
 کردم.  یم دایپ دنشیفهم  یبرا یراه کی شده مطمئن بودم و 

 !ولیلبم نشست، ا یگوشه  یسرم جرقه زد لبخند یکه تو یبودم با فکر  رهیطور که بهش خ  همون

 کنه!  یداره کار م شتریکه به سرم خورده مغزم ب  یانگار باضربه ا نه،یهم درستش

 و به اون دوختم گرفتم: انیبابا نگاهم رو از شا یصدا با

 از کجا در امد آخه دخترم؟  گهی خونه فرار کردنت د از

 !ییافتاد بازهم اون اتفاق و اون روز کذا ادمی بازهم

 هم فشار دادم و گفتم: یهام رو محکم رو  پلک

 خوام با پدرم تنها صحبت کنم.   یم رونی ب دیبر هیبق

تخت    یاز اتاق خارج شدند که بابا رو هیراه بق نگاهم کرد و از جاش بلند شد و هم دیبا ترد مامان
 : د یو پرس دیسرم کش ینشست، دستش رو نوازش وار رو  مارستانیب

 اتفاق افتاد؟ نی_چطور ا

 کارو کرده؟  نیا  یپدر و مادر  یب  کدوم

 زدم جواب دادم:  یطور که دستش رو کنار م  نیکردم و هم  یاخم

 نکرده، خودم تعادلم رو از دست دادم. یکار  یکس

 فرستاد:  رونیلب بابا نشست و نفسش رو ب  یگوشه  یپوزخند

 گفت!  یرو نم  نیدکتر ا یول
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تونه   یشدت نم نیبا ا یهولت داده و ضربه ا یکی یشتر یضربه ات شدت داشته، به احتمال ب گفت
 بوده باشه!  یاتفاق

 رو احمق فرض کرده بودم؟   هیمن بق واقعا

 جواب دادم:  تی خودم رو نباختم و با جد یول

 من؟ ایدونه  یبهتر م  دکتر

 ! یا گهیدونم نه کس د یاش رو هم من م یخورده پس چطور  به سر من  ضربه

 

 ؟ یکن  یدفاع م یدار  یاز ک-

 داشتم صدام باال نره جواب دادم:  یکه سع یهم فشار دادم و درحال  یهام رو رو پلک

خوام تنها    یم نیندار  یحرف رو چند بار تکرار کنم االنم اگه حرف  کیخوام  ینم  ن،یلطفا بس کن   بابا
 باشم. 

 داد، نگاه نگرانش رو بهم دوخت و گفت:  رونی اش رو ب ینفس عصب  بابا

 . حتیدخترم؛ از من به تو نص یر  یرو م   یراه اشتباه یدار 

 اش انداخت و ادامه داد:  یساعت مچ به   ینگاه سپس

 .ی ش  یمرخص م گهیاستراحت کن تا دوساعت د کمی االنم

 دستم دوختم. ینگفتم و نگاهم رو به سرم تو یز یچ

اال اون   یکن ی نگاه م یز ی به هرچ یفرار کن  یز ی چ ای یاز نگاه کردن به کس یخوا  یاوقات که م یبعض 
 شخص! 

 ! یش  یم رهیسرم  هم خ نیها مثل هم  زیچ  نیارزش تر یب به

 . ینگاهت رو کنترل کن ی تون یراحت تر م یطور  نیبهتره ا یطور  نیا
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 بزنم و نه نگاهش کنم از اتاق خارج شد. یخوام حرف   ینه م دیهم د بابا

تونستم من هم مثل  یخسته بودم کاش م  یل یخسته بودم، واقعا خ  زیاز همه چ دم،یکش یق یعم  نفس
باشه بتونم با خانواده ام بگم بخندم، دلم به  هیمثل بق  یکنم، نگاهم به زندگ  ی زندگ یمردم عاد هیبق
 کو؟ ی ول ستاده،یدارم که محکم پشتم ا یبرادر  کی خوش باشه که  نیا

داشته باشم   دیرو که با ییحس ها  نیکدوم از ا چیچرا ه من  یباشن هستن ول   دیکه با ییها شخص
 رو ندارم؟ 

 ه؟ یاما کدوم بق هیگم بق  یم ستین هم حق با من  شهیهم  ست،یحرف هام هم درست ن یهمه  یول

 کنم؟  یم سهیمقا هیهرکس مال خودشه چرا خودم رو با بق  یزندگ

 بدتر!  یکیهم  دیکنه، شا  یم یبهتر از من زندگ یک ی دیشا

  کیپارک و  کی یتو  ادگارشیمادرش رو از دست داد و االن داره به خاطر اون و  نیراست نیهم مثال
 کنه!  یم  یدر اتاق زندگ

 همه سال زحمت هاش به باد بره! نیوارد شه و ا یکی چرا که  ادیب رونی تونه ب  یاونجا نم از

  یرفتارمون، حرف زدن و حت دنمون،یطرز لباس پوش میآدم ها باهم فرق دار ی! ما همه آره
 م؟ یباش گهید  یکی مثل  میپس چرا انتظار دار دمون،یخند

 . میقشنگ تر یلیخ  یطور  نیا میخودمون باش  میریبگ  ادی کاش

کردم؛   یم  سهیمقا گرانیخودم رو با د  دیفکرم اشتباه بوده نبا دمیاالن فهم نی خود من هم هم یحت
 خوبه!  یل یخ  دمیکه فهم  نیهم ی ول  دمیفهم ریدرسته د

 

خورده بود طرز فکرم هم عوض   که به سرم  یواقعا با ضربه ا نکهیلبم نشست، مثل ا یگوشه  یلبخند
 شده بود!

 شم انگار!  یم وونهیخدا واقعا دارم د یا
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 *************** 

 

 ! گهیگم خوبم د ی بهت م  ایم یبابا ک یا-

 نزدن وسط قلبم که! ریت

 م زد: پا یرو یبا حرص نگاهم کرد و مشت  ایمیک

 بخور! نوی ا ریحرف نزن بگ  انقدر

 ضم؟یهاست من مر ضی سوپ واسه مر ای میک-

 آد!  ی صداتم در نم یخور   یم یر ی گ یم نویا ،یض یمر یتو خداداد یبدتر  ضمیتو از صد تا مر-

پام قرار دادم و قاشق رو   یرو رو ین یس ای میک یاز شر غر و لند ها یراحت یو برا دمیکش یبلند اوف
کرد قاشق رو   ینگاهم م یمندانه ا روزی که با لبخند پ ایم ی به ک یظرف سوپ گذاشتم و با نگاه چپ  یتو
 دهانم گذاشتم و بعد از قورت دادنش گفتم: یتو

 رفتار کنم!  یباهات چطور   دیدونستم با یخوام دلتو بشکونم وگرنه م  یکه نم فی! حفیح

 باال انداخت:  ییابرو

 شناسمت.  یدونم عشقم م یم

 چپ نگاهش کردم و تشر زدم:  چپ

 ! ایمیک

 دار جواب داد:  کش

 جان؟ 

 از پشت سرم گرفتم، به طرفش پرت کردم و داد زدم:  یبالشت تی حرص و اعصبان  با



 جانم  یبال

138 
 

 ؟ یکن  یچرا تکرار م ادی و چندش بدم م  یخاله زنک یحرفا نیاز ا یدون  یشعور تو که م یب

 خنده هاش گفت:  یخنده زد و ال به ال ریز  یبلند یبا صدا  ایمیک

به    یکوب یهر روز سرت رو م یکه به سرت خورد چقدر بامزه شد یبعد اون ضربه ا  یدنا اگه بدون یوا
 .وارید

 شدم!  یم وونهیخدا االن بود که د یوا

 فرستادم و گفتم: رونیرو ب  میکنه، نفس عصب تمیخواست اذ یم فقط

 بس کن، خب؟  یکه از من با نمک تر بش  واریبه د دمی تا سر تورو نکوب  ایمیک

 

تخت   یاز رو د؛یدهنش کش یرو  یفرض پیدر کنترل کردن خنده اش داشت ز ی که سع یدر حال ایمیک
 کرد گفت:  یهمون طور که موهاش رو  باز م  ستاد،یاتاقم ا نهیآ یبلند شد و جلو

 تو نمونه.  شیبرم دنا حواست به خودت باشه، دلم پ گهی_من د

 شدم گفتم:  یتخت بلند م یکه از رو  یتکون دادم و در حال یسر 

 ؟ یمون  ینم

 موندم.  ادیشده تا االنم ز رید گهینه د-

 تکون دادم و جواب دادم: یسر 

 من بدرقت کنم.  ی_باشه هر طور راحت

 کرد:  چپ نگاهم  چپ

 وقت سرت خوب شد فکر بدرقه باش.بخواب هر ری خواد تو بگ ینم

 برگشت و گفت:  به طرفم   ییهوی  یلیکه خ بگم یز یچ خواستم

 بود!  یدنا اون پسِر چقدر وحش یراست ییوا
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 : دمیو پرس  دمی هام رو درهم کش اخم

 ؟ی گ یرو م   نیراست ؟یک

 باال انداخت و جواب داد: یا شونه

 شعور!  یهار بود ب  یلیکه هست، خ  یاسمش هرچ حاال

 روز انداخت!  نیاون به ا که هم  تورو

 طور که دستم رو به سرم گرفته بودم گفتم:  نیبهش کردم و هم ینگاه کالفه

 !ادینم ادم ی قیدادم دق حی که توض برات 

 گه.  یم طونِ ی هست ش یو دقل باز، فکر کرده چه خر  یوحش کهیآد، مرت  یباالخره که م-

 لب زمزمه کرد:  ریفرستاد و ز رونی ب  رو شی کرد، نفس عصب یمکث

 خوام دهنمو باز نکنم.  یم یه  استغفرهلل

  یبلند آب  ینشست و بهش نگاه کردم که دوباره روسر  لبم یگوشه  شیلب  ری ز  یاز غرغر ها یلبخند
 به سمت در رفت.  فشی سرش انداخت و با برداشتن ک  یرنگش رو رو

که   یفرستاد و درحال هوا برام  ی زد و رو یرفتن به سمتم برگشت، به سر انگشت هاش بوسه ا قبل
 زد گفت:  یهم بهم م یچشمک

 عشقم.  نمتیب یم

 

 با خنده در رو بست و رفت.  ا یمیبگم ک یز ی چ نکهیقبل ا یشدت حرص دست هام رو مشت کردم ول  از

حرص خورده   یمدت به اندازه کاف  نیا یاوردم، تو نییفرستادم و مشتم رو پا   رونیرو ب   میعصب  نفس
اش بوکس بود که بعد از بهتر شدن   یک یفکر کنم.  میاصل  یبود که به هدف ها نیبودم االن وقت ا

 .انیو شا نیسردر آوردن از کاِر راست یکیرفتم سراغش و اون   یسرم م
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 یبزنم و دو دست یدست کیخواستم   یراحت تر بود م انیچون کنترل کردن شا ان،یاول شا یول
 . رمیبگ

به کفشش    یگیر کی برداشتم، مطمئن بودم   یپا تخت یرو از رو  لمیباال رفت و موبا  یلبم کم ی گوشه
 ! دیارز یبه امتحانش م  نیهم یهست برا

رو در   لید از زدن دکمه تماس موبا کردم و بع رو لمس  انیشا اسم  یدوختم و رو لیرو به موبا نگاهم
 گوشم گذاشتم. 

 : د یچیپ  لیموبا یاز خوردن چند بوق صداش تو بعد

 بله؟

 گفتم:  یآروم یو باصدا  دمیکش یق یعم  نفس

 . دمیرو فهم  زیچ همه

 متعجب شد:  صداش

 ؟ یدیرو فهم یچ

 . هیو قصدت چ  یشناس ی کجا م  من رو از  ،یهست یکه ک نیا

 زمزمه کرد:  مات

 ؟یچ

 شد! یبود وگرنه انقدر متعجب و مبهوت نم  یز ی چ کیحتما  پس  دمی هام رو درهم کش اخم

 و بعد ادامه داد:  دیچ یپ  لیموبا یتو  شینفس عصب  یصدا

 ؟ یگ یم یدار  یدنا؟ چ  یدیرو فهم یچ

 ...نکنه 

 مکث کرد و دوباره ادامه داد: یکم
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 اون بهت گفت؟  نمی _صبرکن بب

 ن؟ ی پسِر راست همون

 ! ی! لعنتیلعنت

 هام متعجب از هم باز شد!  اخم

 گفت؟  یبه من م دیرو با یچ  نیراست

 شده ازش خبر داشت؟  میکه تازه وارد زندگ  ین یراست یحت بود که یاون راز چ  یعنی

 

 حدسم درست بود! پس 

 گفتم:  یمبهوت و آروم  یصدا با

 گفت؟  یبه من م دیرو با  یچ نیراست

 داد زدم:  یبلندتر  یکه با صدا  دیرس یبه گوش نم   یچی نفس هاش ه یچند لحظه جز صدا  تا

 نه؟  ای  یزن  یم حرف

 ؟ یدیرو فهم  زیهمه چ یمگه نگفت-

 ؟ یدینگفته از کجا فهم نیاگه راست پس

 زمزمه کردم:  یآروم یو با صدا دمیرو پشت گردنم کش دستم

 فهمم.  یاالن م یول دمینفهم

رنگم رو چنگ زدم؛   یکاپشن خردل  تی بزنه تماس رو قطع کردم و با عصبان  یکه بذارم حرف  نیبدون ا و
سرم انداختم؛ با سرعت از اتاق خارج   یسرم انداختم، کاله خز دار کاپشن رو هم رو یهم رو یشال

 رفتم.  نییشدم و با دو از پله ها پا
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و   دیکش یدیشد  ریراه سرم ت  نی ب  که یاصل ابونی تا خ دن یخونه خارج شدم و شروع کردم به دوئ از
گرفتم  یوار یهم گذاشتم و دستم رو به د یپلک هام رو از شدت درد رو سم،یراه وا  نیباعث شد ب  نیا

 !وفتمین  نیزم  یتا رو

 لب زمزمه کردم:  ری حرص ز با

 !یتا االن که خوب بود یلعنت

 شد و طاقت من کمتر! یم شتر یلحظه دردش ب  هر

  یمشک یهاله  کی زیچ نگاه کردم، انگار دور همه دستم رو محکم به سرم گرفتم، به رو به روم  هردو
 رنگ بود. 

 پاهام بند نبودم. یرو گهیرفت و د  یم جیگ سرم 

از   واریدادن خودم به د هیکردم با تک یسع وفتمیب نیزم یرو نکهیکم پاهام سست شد و قبل از ا کم
  واریتونستم دستم رو به د  ینم یکم شده بود که حت نقدر قدرت دست هاما یکنم ول یر یجلوگ افتادنم

 ! رمیبگ

دلم روشن شد که  یتو یدیام یکرد کور سو  یاز پشت سرم که اسمم رو صدا م   یکس یصدا دنیشن  با
 خارجم کنه. تی وضع نیهست که از ا یک یحداقل 

حلقه شد و محکم نگهم   از پشت دور کمرم  یدست وفتمیب نکهیقبل از ا یشد ول  شتریپاهام ب یسست
 ی قهیداشت و من رو به طرف خودش برگردوند که با تمام توانم دست هام رو باال آوردم و به 

 صورتش نشست.  یاش باال تر رفت و رو قهی یلباسش گرفتم، نگاهم از رو

که   ییباصدا  نیبنابراکرد،   ینم یر ی تغ یبهتر بشه ول  دمی چند بار پلک زدم تا د  دمش،ید یتار م یول
 شد گفتم:  یم به زور از گلوم خارج 

 ؟ یهست ی....تو...کتو

 !نمت؟ یتونم بب  ینم چرا
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  یاز حال م دیخواستم از حال برم، نبا  یشد نم یکمتر م دمیزدم د یپلک م شتر یهرچقدر که ب انگار
 رفتم!

 داد زدم:  تی دست هام فشردم و عصبان یتونستم تو یکه م  یی اش رو تا اونجا قهی

 !  نمتیب ینم  گمیم یبکن لعنت  یکار  کی یهست یهرک

دستش رو دور   یو حلقه  دیداد به گوش رس رونیکه ب ینفس کالفه ا یخوام از هوش برم، صدا ینم
 گفت:  یآروم  یکمرم محکم تر کرد و با صدا

 . نیماش  یبده ببرمت تو هیو به من تک زیمن بر ی...دنا گوش کن، تمام وزنت رو رودنا

 !هیک دمی مغزم تازه به کار افتاد و فهم یصداش انگار تازه سلول ها دنیشن  با

من سروکله شون  یزندگ یبودن و چرا هر روز تو یک دی جد یآدم ها نیبود، باز هم اون بود ا انیشا
 شد؟  یم دایپ

 کشوند.  یسمت  کیرو که گفت  انجام دادم و درهمون حالت من رو به   یمخالفت کنم و کار  نتونستم

 کردن! یم وونمیتار بودن چشم هام داشتن د نیا

 شدم. ینم تیاذ یطور   نیگرفتم چشم هام رو ببندم حداقل ا میتصم

 : دمی امد پرس  یکه با زور از ته گلوم در م ییصدا با

 ؟یبر   یمن رو کجا م یدار 

 دکتر.  شیپ  میبر  دیبا نی ماش یتو-

و   دمینشستم و دراز کش نیداخل ماش انیبا کمک شا دم،یرو شن  نیباز شدن در ماش یسپس صدا و
 کردم.  زونی پاهام رو آو

 شروع به حرکت کرد.  ن یراننده نشست و ماش یکه جا دینکش یرو بست و طول   نیهم در ماش اون

 حکم فرما بود با سوالش شکست:  نیماش یکه در فضا یسکوت
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 ؟ یرفت  یکجا م یحالت داشت  نیا با

 هام رو درهم کردم و حق به جانب جواب دادم: اخم

 تو چه! به

 نگفت که ادامه دادم: یز یچ

 شد آخه؟ داتیپ یاز کدوم جهنم  گهید تو

 دونه؟  یهم م ن یکه راست یدون یمن م  یاز زندگ یچ

 ان؟ یسرته شا یتو یچ

 

 : دیغر یعصب یصدا با

آروم آروم    یکه دست به چشم هات بزن  نیبدون ا ست،ی ن یو لجباز  دنی...دنا االن وقت سوال پرسدنا
 چشم هات رو باز کن. 

 دمید یاز تار  دمیفهم  یو چشم هام رو آروم باز کردم، به اطراف نگاه کردم وقت دمیکش ی ق یعم  نفس
 لب گفتم:  ری و ز دمیکش  یکم شده نفس راحت

 شکرت.  ایخدا

 : دیپرس انیلحظه هم شا همون

 دکتر؟ میبر ینکرد یر یشد؟ اگه هنوز تغ  یچ

 جواب دادم:  تی جد با

 . نیراست شی خوبم منو ببر پ  ستین  یاز ین

 . ستیخبرا ن نینکن، از ا نیماست نی_واسه من راست

 خارج شدم و نشستم و داد زدم:  دهیاز حالت دراز کش تی عصبان با
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 . ید یم حی خودت توض  یخب نبر، ول  یلیخ

وگرنه   یرو از قلم بنداز  یز یکه چ ن یبدون ا ان،یشا یکن ی م فیرو برام تعر یخودت مو به مو همه چ 
طور   نیشه، ا  یواسه تو خوب نم شیطور نیطور که معلومه ا نیفهمم و ا ی رم و خودم م  یمن م

 ست؟ ین

 بهم کرد و آروم گفت:  ینگاه کوتاه نهیاز آ د،یکش به صورتش  یدست

 .دهی تونم، هنوز موقعش نرس  یشه نم یدنا...االن نم ستیوقتش ن االن

 ! یگیاالن بهم م نیکنم نه تو. هم یموقعش رو من معلوم م-

 و داد زد:  دیبه فرمون کوب یمحکم  یحرص مشت با

 االن نه!  گفتم

 رو باز کردم و گفتم:  نی در ماش یآن میتصم کی ام رو بهش دوختم و در  یعصبان  نگاه

 صداتو واسه من باال نبر!-

 . نییپرم پا یدار وگرنه م نگه

 نگاهم کرد:  متعجب

 دختر؟  یکن یم کاریچ یدار 

 ! ببند اون درو!؟یشد وونهید

 داد زدم:  یبلندتر  یصدا با

 شدم گفتم نگه دار!  وونهید آره

انگار که تمام حرص و   دیرس یهم به گوش م نی زم یخط انداختنش رو یصدا  ترمز گرفت که یجور 
 کرده بود! یترمز خال یرو رو  تشیعصبان 
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طرفش که  یبه سمت پنجره   دم،یشدم، محکم در رو به هم کوب ادهیپ نیزدم و از ماش   یپوزخند
 بود رفتم و انگشت اشاره ام رو به طرفش گرفتم و گفتم:  نییپا

 نشه! داتیاطرافم پ گهی د ای اصال دنبالم ن اصال،

 

 زد:  یآورد و پوزخند  رونیاز پنجره ب یرو کم   سرش

 یدار ی د نیمن و تو آخر نیدنبالتم ب هیآم، مثل سا ی هم دنبالت م ایدنا، تا اون سر دن یخوند کور
 وجود نداره. 

 تونستم رفتارش رو درک کنم! یوجه نم چیم رفت، به ههام در ه اخم

 شناسه!   یکه انگار صد ساله من رو م یکرد، طور  ی رفتار م   انهیموز یلیخ

 دستم گرفتم: یاش رو تو قهیبه سمتش خم شدم و  تی جد با

 ! یشناس ی منو پسر جون، تو هنوز دنا رو خوب نم نی بب

کردن من و دم  خونم مثل سگ  ب یزنمت تا تعق یم یبر و بر نگاهت کنم، جور  سمینمیدفعه وا نیا
 بره! ادتی دنیکش کیکش

 دستم رو گرفت و با اخم بهم تشر زد:  مچ

 درست حرف بزن! دنا

 باال انداختم:  ییابرو

 ! یشد؟ بهت برخورد؟ اله یچ

 شه؟  یم یدرست حرف نزنم چ اگه

 ؟ یبکن  یچه غلط یخوا یم

 گفت:  یا انهیلب هاش نشست و با لحن موز یرو یق یعم  لبخند
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 ! هیک انیشا یدون یاصل تو هنوز نم  در

  یبزنم که دلم نم یکه دارم بذارم و به خاطر هدفم دست به کار  یحس یپارو یکن  یم یکار  یدار 
 خواد.

 دمم نذار. ی نکن، پا رو لیخوام تبد ی که نم ینذار اون کارو بکنم منو به آدم دنا

 اش  رو ول کردم:  قهیخنده زدم و   ریز یبلند یصدا با

 پسرجون برو.  برو

 کن؟ منو؟   یم دیرو تهد یک یدار 

  نیکه ع ییغازت رو بذار واسه کسا کی صد من  یحرف ها  نیبادا بلرزم؛ ا نیکه با ا ستمین یدیب من
 ؟ یمثل خودت بشه اوک شاهللیکه از تو بترسه ا یخودتن؛ کس 

که   دیطول نکش ادیلبم از کنار نگاه بهت زدش رد شدم، ز  یخند روزدم و باهمون پوز  یسپس چشمک و
 گرفتم و آدرس پارک رو دادم.  یتاکس

 

 گشتم.   یشدم و بر نم  ینم الیخ یب گهیدفعه د نیا

هولم  نکهیبود که ازش به خاطر ا نیداشتم ا یکه بر م  یقدم نیگفت اول  یرو نم  زیاگه بهم همه چ 
زدم و بعدش هم به خاطر   یحدس رو م  نیا یمطمئن نبودم ول نکهیکردم، با ا یم تی داده بود شکا

 .دادم  یکردم و لوش م  یم تی آره شکا یکه داخل پارک اون بال رو سر مردم م  نیا

 . یدونه بگه. هرچ یکه م یشد هرچ  یمجبور م  یطور  نیا

خودش   یم واسه دونن و بازه ی چون چندنفر هستن که م اره،یهم سرم ب  ییبال  چیتونست ه ینم
 شه!  یم سکیر

 لب گفتم:  ریلبم نشست و ز یگوشه  یپوزخند

 خان!  نیاز هر طرف دستت بستت راست گهیدفعه د نیا
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شدم، با دو خودم رو به   ادهی اش پ هیو با دادن کرا سهیگفتم وا  میدیتر از پارک که رس نیی پا کمی به
 داخل پارک رسوندم و داد زدم: 

  ایکنم! ب یم  تی وگرنه به خدا قسم که ازت شکا یگ یرو م   یدون یکه م یهرچ رون،یب  ای ب نیراست
 .رونیب

 گفت:  تی رو به روم ظاهر شد و با جد شی عصبان ینگذشت که چهره  یز یچ

 چه مرگته؟ باز

 سرت؟  یرو یاتو انداختصد  ابونیکوچه خ یالت ها نیا نیکه ع چته

 نشه؟  داتیپ  نورایبهت نگفتم ا مگه

 به باند دور سرم اشاره زد و گفت:  سپس

 درس نشده برات؟  اون

 مشتم گرفتم و داد زدم: یلباسش رو تو ی قهیبردم و   زیبه طرفش خ  تی عصبان با

 ن یراست یگ یرو بهم م  زیچ همه

 !یگ یشرف بهت گفته بهم م یب ان ی که اون شا یز یهرچ

 دم.  یلو م نجارویا هیکنم بعدشم قض یم  تی و ازت شکا یهولم داد گمیکنم م یم  تی اگرنه ازت شکا و

 کنم! یکارو م نیخدا قسم که ا به

و در همون حالت به درخت   دیگلوم رو چسب تی زد و با عصبان یچشم هاش به قرمز  هیاز ثان یکسر  در
 چسبوند: 

 !یزن  یزر اضافه م  یکه دار  باز

 شه! ینکن دختر برات بد تموم م  دیتهد منو

 برداشتن دستش بکنم جواب دادم: یبرا یتالش  نکهیهمون حالت بدون ا در
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 ! نیراست یبکن   یتون ینم یغلط چیه

 ! یغلط چیه

 

 گفت:  یخشن ی شد و باصدا  شتریگلوم ب یدستش رو فشار

 نتونم؟ چرا

 به درخت؟  یبار هولت ندادم و نخورد کی مگه

 رو کشتم؟ نجایآدمو که اومدن ا نیچند یگ ینم مگه

 چرا بازم نتونم هان؟ پس

 داد داد زد:  یکه گلوم فشار م یشد و در حال  شتری ب تشیسکوت بهش نگاه کردم که عصبان در

 جواب بده. د

 کرد. یم تمیگلوم بود رفته رفته داشت اذ  یکه رو دستش

 شد جواب دادم: یکه به زور از ته گلوم خارج م ییمقاومت کردم و با صدا یول

دونن که روح   یچند نفر م نجام؛یا دونن که من  یچند نفر م نجایچون االن که اومدم ا یتون ینم-
 !یبکن  یتون ینم  یغلط  چیه نیهم یبرا یو اون بالرو تو سرم آورد ییتو نجایا

 کندن گور خودم بود! شیمعن  نیکردم و ا یم کی تحر شتریرو ب   تشیکارم داشتم عصبان نیا با

دونستم تو  یکه م  ییکردم تا اونجا یگردنم رو از حصار دست هاش خارج م  یطور  کی دیبا
 زد!  یازش سر م یهرکار  تیعصبان 

 دستش گذاشتم تا بتونم برش دارم اما نتونستم!  یگلوم دستم رو رو  یدستش رو شتر یفشار ب با

 : دیچ یگوشم پ یخشنش تو یصدا

 ! یکن یگور خودت رو م یدار  دنا
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 نکن! یعصاب من باز  با

 برام نمونده که بخوام از دست بدم!  یز یچ گهیرو از دست دادم د زمیهمه چ من

 ! یات کنم، منو قاتل نکن لعنت کهی ت کهینکن که بزنم ت کیتحر منو

 شد که بخوام جواب بدم!  یاز گلوم خارج نم  ییصدا گهید

 شد!  یراه تنفسمم هم داشت بسته م  یحت و

نگاه  گلوم کمتر شد و با خشم بهم  یکنم فشار دستش از رو یتقال م دنینفس کش یبرا دید یوقت
 کرد.

 گفتم:   یخش دار  یو با صدا  دمیکش یق ینفس عم 

 منو بکش!  یتون   یبکش، اگه م پس

 گم!  یمن م ایتو بگو   ایگم،  یم  سیمن به پل یرو بهم بگو که اگه نگ زی همه چ ایبکش  ای

 : دیدو تا دست هاش شونه هام رو گرفت و غر  با

 سرجات! ین یش یم یر ی گ یخفه خون م دنا

 کنم!  یم اهیدنا وگرنه روزگارت رو س   یکن یرو باز نم  دهنت

 کنم!  یم بدبختت

 !یبدبخت ترم کن نیاز ا یتون یشم، نم  ی بدبخت تر نم نیمن از ا ن،یس تو دهن باز کن راستپ-

 

که انگار داشتن   یدست هاش فشرد جور  یپرخشمش رو بهم دوخت و شونه هام رو محکم تو نگاه
 شدن! یدست هاش خورد م یتو

  نشینگاه خشمگ نکهیبدون ا نیراست  یبازوهاش گذاشتم ول یرو  یهام رو باال آوردم و به آروم دست
 داد که گفتم: یرو از روم برداره فقط شونه هام رو فشار م
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کار رو   نی شه، پس بذار بدون خشونت ا ینم  بتینص  یز یچ چیرسوندن به من ه بیبا آس نیراست
 .میتمومش کن 

رو به روم   قایداشت و دققدم به عقب بر کی شونه هام گرفت،  یهاش رو با خشونت از رو دست
 :ستادیا

 م؟ یرو تموم کن  یچ

 ؟یخوا یاز جون من م  یچ

 زدم و با انگشت شستم به خودم اشاره زدم:   یپوزخند

 خوام؟  یم یمن چ من؟

 ی بهم بگ یدون  یکه م یز یکه هرچ نیجز ا ن؟یخوام راست  یاز تو نم یز یچ من

 ؟یا یو باهام راه ب  یپوچت رو با من کنار بذار  یدشمن  نیشه ا یم یچ

 موهاش فرو کرد و بدون نگاه کردن بهم گفت:  یرو ال دستش

 با تو ندارم.   یدشمن چیه من

 کردم:  ی ز ی تمسخر آم ی خنده

 سر به تنم نباشه؟ یخوا یم  یپس واسه چ ؟یندار 

 ! یکن یو مقاومت م یگ ینم یز ی دونم چرا بهم چ ینم

دست منه لطفا بهم  انیده نگران نباش، کنترل شا یاون لوت م یاگه بهت گفته اگه تو بهم بگ  یول
 بهت گفته بگو.  انیکه شا  یبگو لطفا هرچ

 گفت:   یآروم یول یجد ینگاهم کرد و با صدا دیرو باال آورد، با ترد  سرش

 سراغ من؟  یاومد چرا

 ؟ یپرس  یاز خودش نم  چرا
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  نیو گفت حتما راست  دیکه از دهنش پر رمیبگ یبزنم و دو دست یدست کیبهش زنگ زدم خواستم -
 بهت گفته!

دونم از کجا   ینم  انیکه باز شا دی کش ری که داخل راه چشم هام تار شد و سرم ت  شتیپ امیخواستم ب و
 شد و... داشیپ

 و با پوزخند گفت:  دیحرفم پر نیب

 کنه! یم بتیتعق اون

 . رونیب   یمنتظِر بر  نجایهمه جا دنبالته االنم مطمئن باش دم در ا هیسا مثل

 

 : دم ینگاهش کردم و پرس گنگ

 ؟ یچ یعنی

 گفت:  تیکرد و با جد یسرفه ا تک

 بهت نشون بدم.  فتی ب راه

 دنبالش راه افتادم. دیخودش راه افتاد، متعجب نگاهش کردم و با ترد و

 که کامال باز بود، میدیرس  یرنگ یو به در قهوه ا میدرخت ها گذشت یال به ال از

 شد. دهیبود کش ستادهیکه کنارم ا نیخودآگاه نگاهم به راست نا

 هویبود که  رهی همونطور به همون در خ یا هیهاش مشت شده بود و اخم هاش درهم چند ثان دست
 !د یکش یبه در زد و داد بلند یلگد تی با عصبان

 لب زمزمه کرد:  ر یبه نفس نفس افتاده و قرمز شده بود، ز تی عصبان تعجب بهش نگاه کردم، از با

 تونم! ینم گهی د نجایبه ا یدنا نکن منو دوباره کشوند نکن

 کردم، یو فقط گنگ نگاهش م دمیفهم  یاز حرف هاش نم  یز یچ چیه
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 د؟ یرس یاز نگاه من انقدر مظلوم و آروم به نظر م  چرا

 آزار داشت! یدرون آروم و ب کیظاهر خشن  نیپشت ا انگار

و به  ارمینتونستم طاقت ب نیهم یآروم کردن داره برا ی نفر برا کیبه   ازیدونم چرا حس کردم ن ینم
 زمزمه کردم:  یآروم یطرفش رفتم و بغلش کردم، دست هام رو دورش حلقه کردم و با صدا

 م؟ نیتو بب  ی سخت ادیکه دلم نم نیراست  هیبهت چ بمی حس عج  نیدونم ا ینم

 ؟ یچرا انقدر از نگاهم مظلوم 

 . دیرس یشد به گوش م  ینفس هاش که کم کم داشت آروم م یصدا فقط

بود رو باال آورد و پشت کمرم گذاشت و با خشونت من رو به   زونیکم دست هاش که آزادانه آو کم
 خودش فشار داد.

 لب هام شکل گرفت و زمزمه کردم:  یرو یکمرنگ  لبخند

 فهممت.  یکنم و م یخوب درکت م ن،یمثل تو تباه شدم و سوختم راست منم

 تونم...  یراحت م  یلیخ یای باهام راه ب کمی اگه

خواست من رو با    یکه انگار م یکرد جور  شتریکمرم ب  یرو ادامه بدم و فشار دستش رو نذاشت
 خودش حل کنه! 

 خش دار زمزمه کرد:  ییصدا با

 نگو! یز یشو دنا چ  ساکت

 سابقه اس! یآروم بودن من ب نیآروم بمونم ا نطوریهم بذار

 و به حرفش گوش دادم و ساکت شدم.   دمیکش یق یعم  نفس

براش بشم دلم   ین یتسک دیدلش رو بفهمم تا شا ینهفته تو یخواست بتونم درد ها یدلم م  یلیخ
 ! یل یخواست خ یادم مظلوم رو م نیکمک کردن به ا  یلیخ
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 من چرا االن بغلش کرده بودم؟  یول

 باهام داشت؟  یچه صنم مگه

 داد! یدلم وا نم  یخواستم از آغوشش خارج شم ول  یطرفم م کی از

 بود؟ یچه دوراه گهید نیا

دست هام رو   میاز هم جدا شد یباالخره به آروم یو چرا ول میدونم چقدر تو همون حالت بود ینم
ام رو   دهیکار نسنج نیدادم تا حرص ا یفشارشون م گهیپشتم بردم و در هم قفلشون کردم، به هم د

 کنم.  یسر اون خال 

 خورد! شدم که نگاهمون تو هم گره  رهی رو از کفش هاش برداشتم و به صورتش خ نگاهم

و   ارمیکرد که نتونستم طاقت ب  یفقط نگاهم م یحالت  چیصورتش نبود و بدون ه یتو یز یچ چیه
 هوا تکون دادم و گفتم:  یدست هام رو تو

 ؟ یزل زد یبه چ ه؟یچ

 زد، به سمت مخالفم برگشت و گفت:   یپوزخند

 تو.  میبر  فتی ب راه

 و پشت سرش راه افتادم.  دمیکش یق ی خودش بدون مکث راه افتاد که نفس عم و

 نگاه کردم، از در رد شدم در رو پشت سرم بستم و متعجب به اطرافم   یوقت

 برعکس اون طرف بود!  نجایا

 ستادهیبه اونجا ا  رهی بچه ها همون طور خ  یبرا یباز   لیجورواجور کاشته شده بود و وسا یها گل
 من رو از جا پروند:  نیو بلند راست یجد یبودم که صدا

 ستم؟ی مگه با تو ن دنا
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 !گهید ایب د

و به سمتش رفتم   دمیکش ی قیکردم، نفس عم داشیسر چرخوندم که چند قدم جلوتر از خودم پ عیسر
 گفت و بعد دوباره به راهش ادامه داد.  ی نا مفهوم زیلب چ  ریز

مال  دمیکه نگاه کردم فهم یکم م،ی بود رفت  یوتر یکامپ زاتیپر از تجه  یاتاقک  کی وارد   هیاز چند ثان بعد
 مدار بستس! یها نی دورب

کرد   ینگاه م   وتریها رفت، پشتش نشست و همونطور که به صفحه کامپ  وتریاز کامپ  یکی سمت  به
 گفت: 

 ؟ یرو بفهم  یهمه چ یخوا ینم مگه

 !نی خودت بب یبا چشم ها ای ب پس

 رو برام گذاشت و گفت:  یلم یف کیکه  ستادمیا یپشت صندل به سمتش رفتم و دیترد با

رو   هیبق انهی مال شا ین یب یهم که م ین یماش نیمال اون موقع است که سرت به درخت خورد ا نیا
 ...نی خودت بب

 .خم شدم  یکم دنیبهتر د یگذاشتم و برا زیم یو کف دستم رو رو  دمی هام رو درهم کش اخم

 

رو    نیمن وارد شدم ماش نکهیبعد از ا قهیدو دق قایدق انیکردم شا یرو باور نم  دمید یکه م  ییزهایچ
 از من نشد وارد شد! یخبر   یمدت طوالن دیکه د ی اونجا پارک کرد و وقت

 کرده!  یم بمیواقعا تعق  پس

 بودم گفتم:   توریمان ی رهی که خ همونطور

 !ادی نم ادمی یز یچ اری که خوردم به درخت اونم ب ی وقت ؟یچ داخل

 اد؟ ی نم  ادتی یچ یه-

 : دم یکش یق یعم  نفس
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 چطور به درخت خوردنم رو نه! یول چرا

 رو باز کرد.  گهید لمیف  کی وتریور رفتن با کامپ قهینگفت و بعد از چند دق یز یچ

فقط ولم کرد و   نیکه راست دمیو د دیخواستم رس یکه م  یکردم که باالخره به قسمت یحرف نگاه م یب
 نداشت! یچندان  ری ت به درخت برخورد کردم و اون تخصمن بودم که باشد  نیا

 کرد که انگار مقصره؟! یوانمود م یچرا همش جور  پس 

نگاهم رو حس کرد و سرش رو باال آورد و   ین یسنگ هیمتعجبم رو بهش دوختم که بعد از چند ثان نگاه
 که تعجب درش واضح بود گفتم:  ییباال انداخت که با صدا هیچ یابروش رو به معنا یتا کی

 ؟یانگار تو هلم داد یکرد  یوانمود م  ی! پس چرا جور یمنو هل نداد تو

 کرد و با پوزخند گفت:  ینچ

 گفتم من هلت دادم؟ یمن ک من؟

 ! یبرداشت کرد نطوریخودت ا تو

 من هلت دادم؟  یگ یقبل هم گفتم مگه نم کمیباشه  ادتی اگه

 شه! یهم برات درس حساب م  یکه خودت خورد نی ا یندادم ول  هلت من

تا   ارمیذهنم بود رو به دهنم ن یکه تو یز ی و درشت هرچ  زیکردم تا  ر یداشتم خودم رو کنترل م یلیخ
 کنم!  کسانشی با خاک  کمی

 داد.  یجوابم رو م ومدهیبود که حرف از دهنم در ن نیاگه راست البته

 : دم یدادم و پرس  رونیرو ب   میعصب  نفس

 ؟ یدون یم یچ گهید

 گفت:  ت ی کرد و درهمون حالت با جد وتریشروع به ور رفتن با کامپ  دوباره

 ست؟ ین نطوریگفت ا ی به تو م  یخواست بدون  یمن گفت، اگه م به
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  یوفت یم یش  یاالن من بهت بگم شوکه م یهاش رو از زبون خودش و بعدا بشنو یضمن بهتِر بعض در
 رو دست من... 

 و با اخم گفتم:  دمیکوب  زی کف دستم رو به م تی عصبان با

 بس کن! نیراست

 نرو جلو! ری گم تو گازشو نگ ینم  یچ یه یه

 

 به عقب پرتاب شد!   بای تقر  یاز جاش بلند شد که صندل یجور 

 گفت:  ستادی روبه روم ا تی با جد 

 ؟ یکن  کاریچ یخوای اگه بس نکنم م مثال

 هام رو درهم کردم:  اخم

 . ینیب  یموقعش م به

 که بخوام باهات بحث کنم پس شر درست نکن.  ستمین  یطیشرا  یاالن اصال تو یول

 ! یزن یحرف م ادیز-

نشست   شی صندل  یبهم کرد و دوباره رو ینگفتم که نگاه چپ یز یفرستادم، چ رونیکالفه ام رو ب  نفس
 دوخت:  دفعه رو به من نشست و نگاهش رو به من  نیا یول

 هوم؟  ،یرو بدون زیهمه چ یخوا  یم پس

 رو تکون دادم که لب هاش رو با زبون تر کرد و ادامه داد: سرم

 نگم؟ اگه

 زدم و جسورانه جواب دادم:  یکمرنگ  لبخند

 !یگ یم 
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 کرد:  یظیغل اخم

 متنفرم.  یکن  یطور مطمئنانه صحبت م نیا  زیچ کیکه از  نیکه از ا یدون یم

 اش زدم و گفتم:  نهیزدم و با انگشت به تخت س  یپوزخند

 ! ستی من اصال مهم ن یبرا یکه ازش متنفر  ییها زیو چ  قتیعال

 نکنم.  تشونیرعا دمیم حی ترج نیهم یبرا

 : دیلب غر ری دستش گرفت و ز یکرد و بازوم رو تو یظیغل اخم

 حواست رو جمع کن. ،یذار  یدمم م یپا رو یهم دار  باز

رو نداشتم مخصوصا که سرم هم  گهیجنگ و جدل د کیکشش  گهیامشب د دم،یکش یق یعم  نفس
 . ذاشتم  یدرد گرفته بود پس چه بهتر که سربه سرش نم 

 کردم گفتم:  یدستش بود نگاه م  یکه به بازوم که تو یو درحال  دمیاخم هام رو درهم کش نیبر ا بنا

 خب ول کن!   یلیخ

 اگه نکنم؟ -

 هم فشردم و گفتم:  یهام رو پلک

 !ستمینداشته باشم، دنبال شر ن  یکار  یکی کنه که با تو   یدرد م یبس کن سرم به اندازه کاف نیتراس

 کرد گفت:  یکه بازوم رو ول م ی زد و در حال   یپوزخند

 ! ینبود نجایاالن ا یاگه دنبال شر نبود تو

 شر بزرگ! کی شم دختر،  یخودم واست شر حساب م من

 

 دادم:  رو باال انداختم و تخس جواب ابروهام 
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 . یخودت بهتر  یشِر ول  کمی فقط رفتارت  ،یآ ی تو واسه من شر به حساب نم یستین

 زد گفت:   یم هیاش تک نهیزد و همون طور که دست هاش رو به س  هیتک واریزد، به د  یپوزخند

 پم؟ یخودم خوشت  یگ یم یعنی

رفتارت بده خودت    یبگ یتون  یشه، پس نم  یخودم حساب م  یها یژگی ضمن رفتار هم هم جز و در
 ! یخوب

 و گفتم:   اوردمیکم ن یکه داده بودم لبم رو با دندون گاز گرفتم ول یسوت از

 به ظاهرت بود.  منظورم

 پم؟ ی پس همون حرف خودم، خوشت-

 کردم و ناخون هام رو کف دستم فشار دادم.  یلب پوف  ری حرص ز با

 شد آخه؟ یاومدم درستش کنم بدتر م یم یوقت چرا

 نداشتم بدم! ی جواب چیه قایدق االن

 سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم:  نی راست یصدا با

 برات بهتره.  یبر  گهید یموند نجایا یادیاالنم ز ،یحرفتو زد  ،یبد  یچه جواب یخواد فکرکن  ینم

 کرد! یم رونمیخدا، رسما داشت ب  ی...ای پسره

خواستم،  ینم  یز یچ  نیپا گذاشتم و من همچ ری بود که غرورم رو ز یمعن نیموندنم به ا نیاز ا شتریب 
گردم خواستم از در خارج شم که با سوالش متوقف  ینازک کردم و با گفتن برم  یپشت چشم نیبنابرا
 شدم: 

 ؟ یکن  یم یزندگ   کجا

 از سر تعجب کردم، به سمتش برگشتم و متعجب جواب دادم:  یاخم

 ؟یچ
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 گفت:  تیو با جد ستادیبرداشت، به سمتم امد، رو به روم ا واریاش رو از د هیتک

 آدرس خونه ات انقدر سخته؟ ؟یکن  یم یزندگ   کجا

مهمون  هی!چامیبارم من خواستم ب کی دیکنم شا ی که من سکونت م ییجا  یآ یهمه تو م نیا
 ؟یخوا یناخونده نم 

  ادینم لبخند به حساب ب باال رفت، فکر ک یلبش کم  یکردم که گوشه  یطور متعجب نگاهش م همون
 نه؟

 ما؟ یخونه  ادیب  یچ یعن ی یول

 : دمیو متعجب پرس  ارمیطاقت ب نتونستم

 ما؟ یخونه  یایب  یخوا یم تو

 کرد:  ی ز ی تمسخر آم ی خنده

 دختر!  یا وونهید تو

 کار؟ یاونجا چ  امیخوام ب   یکنم، م یاوقات بهت شک م یبعض

 اونجا.  امی دونم رو بهت بگم ب  یکه م  ییها زیچ یخواستم همه  یروز  کی دیگم که شا یم نیا واسه

  یفرصت بود بتونم برا نیزدن چشم هام رو به وضوح حس کردم، االن که نرم شده بود بهتر  برق
 کنم! شیحرف زدن راض 

 رو درآوردم و گفتم:  لمیموبا نیهم یبرا

 رو بگو برات بفرستم.  شمارت

دستش بود افتادم و   یکه تو لمیموبا ادیرو گفت که  لبش شماره اش یهمون پوزخند گوشه  با
 : دم یپرس

 ؟ی کارش کرد یکه دست تو بود چ لمیموبا اون
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 دونم، باز من به تو رو دادم؟  ینم-

 

امدم و دم در  رونیاتاق و بعد از اون از در دوم هم ب از  یز ی بهش کردم و بدون گفتن چ یچپ نگاه
 .ستادمیا

از کدوم   د یبه اطراف انداختم، خب حاال با  یهام کردم،  نگاه هیو هوا رو وارد ر  دمیکش یق یعم  نفس
 رفتم؟  یطرف م 

 فقط درخت بود!  یچرخوند یچشم م نجایا

که  یمنو از کدوم طرف آورد نیشدم برم بگم راست  یفرستادم مسلما االن پا نم رونی رو کالفه ب نفسم
 برگردم؟  ی دونم چطور  یاالن نم

 اوف!  ن یراست اوف

 پا جنگله واسه خودش! کی نجایا

 . گهیطرف برم د کی از  دیشد  پس با  ینم دایکه راه پ ستادنمیا نجایبا ا خب

 . دمیترس ینم زهایچ نی خب من از ا  یهم وحشت ناک بود ول واقعا

راه رو گم   شتر یرفتم ب  یم یانگار هرچ یباال انداختم و از طرف راست حرکت کردم، ول یشونه ا نیبنابرا
 کردم!  یم

 بزرگ بود! نجایا چقدر

  یش کیکنم که حس کردم دستم به  دایپ یراه کی دیکه شا دمیچرخ  یطور دور خودم م همون
 یو چهره   یدیسف یپاره  یپارچه  دنیکردم که با د یبرگشتم نگاه دی خورد با ترد یپارچه ا

رو صدا زدم و عقب   نیو ناخوداگاه اسم راست دمیکش ی بلند  غیچشمم بود ج یکه جلو یوحشتناک
 عقب رفتم. 

  یاز کار ها یک یرفته بود ممکِن بازم  ادمیبودم که اصال  دهیترس یز یچ  نیهمچ ییهوی دنیاز د انقدر
 باشه! نیراست
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 : دم یکش غی و ج  اوردمی سفت برخورد کردم که طاقت ن زیچ کیرفتم به  ی طور که عقب عقب م نیهم

 نه دوباره نه.  نه

 زدم:   هیو بهش تک دمیکش یقینفس عم  نیراست یصدا دنیبا شن  یول

 خب آروم باش دنا منم.  یلیخ

 اش گذاشتم و گفتم:  نهی س یراحت رو  الیزدم سرم رو با خ یطور که نفس نفس م همون

 هات بود؟   یاز اون باز  یکی نمیا

 کردم!  یسکته م داشتم

 !اریدر ب یکمتر غد باز -

 ؟ یر  یم یکن  یکله م  یستیراه رو بلد ن یوقت یچ واسه

 . ستمیبگو راه رو بلد ن  ایآدم ب  نیع

 شه!  یکار اشتباه تو نم حی توج نیا-

 بهتره! یل یمردن خ ید ی کارات مردم رو زجر م نیا با

 !ن یا شمیکی ترسم،  یم زها ی چ یل یاز خ دمیترسم االن فهم ینم  یز یشد از چ یکه ادعام م من

 

 دستش رو پشت کمرم گذاشت:  کیداد و  رونیرو ب  شی عصب  نفس

 ! یدیترس یلیمعلومه خ  دنتیطرز نفس کش از

 مردم! یداشتم م دم؟یترس

 نگاه بنداز.   کی خودت

 !اهیس یبا اون موها  یکه گذاشت یقرمز  یترسم با اون چشم ها یکه م من
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 !چیو دهنم که ه لب

 : دیکرد و پرس یخنده ا تک

 ؟یدینگاه د کی یرو تو همه

به   یخور  ی م یش  یپا م یکن یگذاشتم واسه مزاحم ها، خبر نداشتم تو راه رو گم م نویاضمن من  در
 که! نایا

 : دم یکش یق یعم  نفس

 شم! یم وونهیببر وگرنه د نجایتوروخدا منو از ا  یول ستمیکور که ن  آره

 : دیکه با اخم نگاهم کرد و پرس  دمیرو چسب رهنشیولم کنه که پ خواست

 ؟ یکن یم کاریچ

 . وفتی رم پشت سرم راه ب  یم  یبر  یخوا ینم مگه

 من.  یآب  یبودن برعکس چشم ها رهی سوق دادم، چقدر ت شیمشک یبه چشم ها نیرو از زم  نگاهم

لبش به طرف جلو حرکت   یکه با پوزخند گوشه  دمیبه خورم اومدم و طلبکار خودم رو عقب کش عیسر
 کرد و من هم پشت سرش. 

 راه آروم گفت:  نیب

 بوده! یلحظه ا یچه آروم شده نگو اتصال نی گفتم ا یداشتم م تازه

 حرص جواب دادم:  با

 ! یگ یم یشنوم چ  یم

 .یگم که بشنو  یمنم م -

منم دخترم  هنوز همون طور رفتار کنم؟   یانتظار دار  یآر   یرو از جلوم در م یز یچ  نیهمچ  یخب وقت -
 ترسم. یم گهید
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 راهمون رو کنار زد و گفت:  یدرخت جلو یشاخه  محکم

 با اون ترسو بودنت.   یما رو کشت شما

 و هم من. یش  یبا ساکت شدنت هم خودت راحت م  یزن  یغر م یلیخ  نیراست-

 باال انداختم. هی چ یبرگشت و چپ چپ نگاهم کرد که شونه هام رو به معنا ستاد،یا

 ادامه داد.  رشی.. گفت و دوباره به مسلب ال اال ریز

 

 ************ 

 

 ! امیگفتم م ای میخب ک  یل یخ-

آم دنبالت،   یراس ساعت هفت م  ،یبزن رشیلحظه آخر ز ستین دیاز تو بع  یدون  یخودتم خوب م -
 آدم لباس بپوش.  نیآماده باش ع

 فرستادم و گفتم:  رونیکالفه ام رو ب  نفس

 شم!  یباشه، االن حاضر م  ایمی ک باشه

  ی قیبگه تماس رو قطع کردم، دستم رو به سرم گرفتم و نفس عم یا گهید زی بذارم چ نکهیبدون ا و
 لب زمزمه کردم:  ری و ز دمیکش

 ؟ یبر  یمنو چرا با خودت م  ،یر  یم یاوف خودت دار  ایمی ک اوف

  یکه دعوت بودم اما حوصله نداشتم ول نیباشگاه بود با ا  یاز بچه ها یکیمراسم ازدواج  امشب
 شه! یم با هزار قسم و فالن قصد داشت من رو با خودش ببره که داره موفق هم  ایمیک

  نیج ن یهمه اصرار باز هم قبول نکنم. بنابرا نیاومد با ا یدلم نم  ینبودم ول یکه اصال راض نیا با
جمع  سرم   ین کردم، موهام رو هم باالرو ت  یبلند نیرنگ آست  یآب  زی رو پام کردم و شوم میسرمه ا

 . دمیو شال همرنگش رو پوش  میمشک  یپالتو یشی آرا چیکردم و بدون ه
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مونده   ایم یبه اومدن ک قهیداد پنج دق یرو هم پام کردم و به ساعت که نشون م یمشک  یورن   کفش
 نگاه کردم. 

 از اتاقم خارج شدم.  لمیبا برداشتن موبا 

 الیتوجه به دان یکه مشغول حرف زدن بودن ب  الیو دان مامان  دنیبا د رفتم و  نییدو از پله ها پا با
 رو به مامان گفتم: 

 آد دنبالم.  یم  ایمی فاطمه، ک یدم عروس  یمن دارم م مامان

 زد:  یلبخند مامان

 گلم خوش بگذره مواظب خودت باش.  باشه

 یم که به طرفم انیشا دنیکه با د ستادمیا اطی تکون دادم، از در سالن خارج شدم و دم در ح یسر 
 داشت؟ یچرا دست از سر من بر نم  نیاومد اخم هام رو درهم کردم، ا

 کردن! ی م وونمیهاش داشتن د دیو تهد یدر پ  یپ  یمزاحمت ها گهید

 لبکارانه گفتم: که با اخم و ط ستادیلبش رو به روم ا یلبخند گوشه  با

 ؟یخوا یم یچ  باز

 کرد:   بشیج   یهاش رو تو دست

 ؟ یبر  یم فیتشر کجا

 به تو چه!-

 کرد و تشر زد:  یاخم

 !دنا

 ادامه بده طلبکارانه جواب دادم:  نکهیا قبل

 پسر؟  یخوا ی م از جون من یتو چ ه؟یچ
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 خسته شدم. نم یرو بب   ختتیهر روز همه جا ر نکهیا از

دم،  یخبر م سی به پل نمتیبب  گهیبار د کیفقط  گهیبار د کیچشم هام گمشو اگه  یاز جلو 
 زد:  یقی تصورم لبخند عم  ؟برعکسیدیفهم

دفعه  یایو خودت دنبالم ب یوفتیبه پام ب یبش من  ریتا آخر عمرت اس کنمیم ینمونده دنا، کار  یز یچ
 مال من! ،یمال من شهیهم یبرا  دمتیکه د یبعد ی

 گفتم:  دستم گرفتم و با خشم یاش رو تو قهیبردم،   زیسرتاسر وجودم رو فرا گرفت، به طرفش خ خشم

 گمشو!  نجاینکردم از ا   کسانتینکردم و با خاک  سیمنو تا نزدم دهنتو سرو نی بب

 ؟یار یرسه به زبون م یکه به ذهنت م یکه هر زر  ی هست یک یکرد فکر

 .رونی کن بعد تف کن بذهنت مرور  یمفتت رو تو یاون حرف ها اول

پشتم راه  نمیبب گهیبار د کیافتم، فقط  یمثل تو نم   یآدم آشغال  یهم به پا رمی اگه دنا ام بم من
 کشم! یرو به گند م  تی زندگ یکن  یم بم یو تعق یافتاد

اش برداره هم   قهی یدستم رو از رو نکهیا یبرا یتالش  یکرد و حت  یاون فقط با پوزخند نگاهم م یول
 کرد! ینم

 اش رو ول کردم و به عقب رفتم:  قهیبا خشم   ایمی ک یصدا با

 هست؟   یشده؟ مشکل  یچ دنا

 رفتم و گفتم:   ایمیبرداشتم، به طرف ک انیرو از شا  نمیخشمگ نگاه

 .مینشده بر  رینه، تا د فعال

 رو باز کردم و سوار شدم.  نی در ماش خودم  و

 : دینگاهمون کرد و در راننده رو باز کرد، سوار شد و پرس دیبا ترد هم  ایمیک

 شه؟ یسر راه تو ظاهر م پسِر چرا همش  ن یخبره دنا؟ ا چه
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 رو نگاه کردم جواب دادم:  رونی پنجره قرار دادم، کالفه و همونطور که ب یرو لبه  آرنجم 

 دم!  یخبر م  سیبه پل  نمشیبب گهیبار د کیدونم  ی فقط مدونم،  ی نم ا یمیدونم ک ی نم

 گفت:  نیرو به حرکت در آورد و در همون ح نی ماش ایمیک

 . دمیهاش رو شن دیتهد یبه خانوادت بگو، همه  نظر من  به

 یو شب دم خونش م یکیافته دنبال  یهرروز و هرشب م یعادآدم کی  وونستیبخدا انگار د 
 خوابه؟ نه واهلل! 

 ؟ یبابات بگ ای الیو به دان یرو کنار بذار  یشه غد باز  یم یپسر خطرناکه چ نیا دنا

 شتاب به طرفش برگشتم: با

 اصال!  ایم یک اصال

 بدونن!   یز یاونا چ ستیآم الزم ن  یمشکالتم برم از پس  خودم

 

 ندارم بگم! ی ز یچ گه،ید یکله شق-

 . دیچ یپ  نیماش ی تو یآهنگ یضبط رو روشن کرد و صدا ایمینگفتم، ک  یز یهم چ من

 !دمیفهم یاز آهنگ رو نم یکلمه ا یخودم بودم که حت یها الیفکر و خ  ر یمن انقدر درگ یول

شد    یباعث م  نینکردم و ا دایپ رفتن یبرا یبهونه ا گهیرفتم د ن یراست شیکه پ یبار  نی همون آخر از
 دور شدن از اهدافم. یعنی  نیو ا وفتهیذهنم عقب ب یتو یاون نقشه 

 . نیبه اهدافم بود، فقط هم  دنیرس یبرا  یواسه من پل نیراست 

 دونم! یشدم رو نم   یم کیبهش نزد یچطور  دیبا اما

  دیکه نبا یتونستم خودم رو کنترل کنم و رفتار  ی که نم ختیر  یرو بهم م انقدر با رفتار هاش عصابم 
 کردم.   یکردم رو م یم
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ته   نیشد و باعث سلب هم یظاهر م اهمپوچش هر روز سر ر یها دیبا تهد ان یاون طرف هم شا از
 شد. یآرامشم م یمونده 

 شد!  یم یکردم و اگرنه برام دردسر بزرگ ی به حالش م  یفکر  کی تر   عیهر چه سر دیبا

  یوجه نم چیو به ه وفتادمیخودم م انیشا ادیخورد   یهم که اسمش به گوشم م یا قهیدق هر
 تونستم حرکاتم رو کنترل کنم!

 به خودم امدم:  ای میک یو صدا نیدونم چقدر گذشت که با ترمز ماش  ینم

 . میدیشو دنا، رس ادهیپ

 تفاوت گفتم: یبه تاالر کردم و ب  یپنجره نگاه از

 رو ندارم  باز  یسر و صدا و شلوغ  یحوصله  گردم  یساعت ده بر م من  ا یمیک االن بهت بگم  نیهم از
 ! یصرار نکن ا

 باشه حاال توام! -

هام رو بستم و   فرو کردم و چشم  بم یج  یشدم، دست هام رو تو ادهیپ  نیباال انداختم و از ماش ییابرو
 . دمیکش یق ینفس عم

 . میرو پارک کرد و باهم به داخل تاالر راه افتاد نیماش  ایم ینگذشت که ک یز یچ

 که باعث شد چهره ام درهم بره.  دی چ یگوشم پ یسرسام آور آهنگ تو یصدا میکه وارد تاالر شد  نیهم

 لب با حرص گفتم:  ریلب هاش بود کردم و ز یرو  یکه لبخند پر رنگ ایم یبه ک ینگاه

 برگرد برو خونه!  ریبگ گهیم  طونیش

 . نجایگرفته منو آورده ا  یالک

 

 خودش با ذوق به طرف دوست هاش راه افتاد.   ایمیک
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 رفتم و روش نشستم.  یخال یها  یاز صندل  یکی دادم،به طرف  رونی پرحرصم رو ب من هم کالفه نفس 

  ندشیفاطمه و شوهر آ دنیرقص ی اطراف و مردم نگاه کردم، هرکس تو حال خودش بود و همه م به
 بودن. دهیهنوز نرس یهم که انگار 

دادم و به ساعت   یزده بود، از حرص فقط پاهام رو تکون م بشیمن رو آورده بود و خودش غ  ایمیک
 خالص شم!  نجایتر بگذره و از ا  عیوقت سر دیکردم که شا یدستم نگاه م یتو یمچ

  انیبود اونم چون سالگرد شا یسارا  مییبود که واسه دختر دا  شیکه رفتم چند سال پ یعروس  نیآخر
 دست خودم بدم.  یکار  کیکه  نی شد با ا یم یخونه مساو یبود و موندنم تو

 کردم و اشک اونم در آوردم. هیگر یکل

 لبم نشست.  یگوشه  یاون شب پوزخند  ادی از

 نبود؟ چرا؟  انیشا چرا

 اومد؟  ی م دیاون لحظه با نیاون ماش چرا

 خروار ها خاک؟  ریرفت ز یبه خاطر من و خانوادم م دیچند سالش بود که با انیشا مگه

 ره؟ یدلم بگ یاون رو تو یتونست جا یم یمگه کس آخه

 خواستم فراموشش کنم؟  یم یچطور 

 رفت  یم  ادمیاون همه خاطره رو  چطور

 بود من نبودم!  انیکه با شا یاون آدم انگار

 من نبود! هیشد اصال شب  یلب هاش پاک نم یلبخند از رو  یکه از خوشحال یدختر  اون

 شاد و سرحال اون موقع کجاست؟  یدنا

شه و به    داریتا ب دمیپر یتختش م یرو الی رفتم سروقت دان  یشدم، م یز خواب بلند مروز که ا هر
 یخنده  یکرد و صدا یچوب شور. و اونم دور خونه دنبالم م الی گفتم دان یخاطر الغر بودنش بهش م

 کرد!  یمامان مارو آروم م  یشد سر آخرم اعتراض ها  یهردومون بلند م
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اون  یصفا  یسرسوزن یما االن حت یبا صفا یبه اون دختر ندارم، اون خونه  یشباهت چیه گهید من
 موقع رو نداره! 

 خاک دفن کرد. ری خاک اون دنا رو هم با خودش ز ری که رفت ز انیشا

 تونستم تحمل کنم.  یخورد و نم  یدل من نم یشاد تاالر اصال به فضا یفضا نیا

 یو سرجاده تاکس زدم  رونیخبر بدم از تاالر ب  ایمیبه ک نکهیو بدون ا دمیکش  یق ینفس عم نیبنابرا
 گرفتم و به سمت خونه رفتم.

  یبود جور   کیاتاقم هم مثل درون خودم تار یکرد فضا ی اتاقم آرومم نم  کیتار  یجز فضا ی چیه االن
 شد!  ینم دایهم توش پ یدیام یکورسو کی یکه حت

 کرد.  یفقط همون جا بود که من رو به آرامش دعوت م و

 

 بمی رو از ج م یزنگ خورد، کالفه گوش لم ینگذشت که موبا یز یچ دم،یساعت که به خونه رس میاز ن بعد
 تخت پرتابش کردم. یرو خاموش کردم و رو لی قطع کردم، موبا ایمیاسم ک دنیدرآوردم، با د

  رونی رو ب  انیرفتم و قاب عکس خودم و شا  میپا تخت ی کشو پالتوم رو باز کردم، به سمت یها دکمه
  رهی خ یدست هام گرفتم، با لبخند تلخ  ینشستم و قاب عکس رو تو ن یزم ی همون جا رو دم،یکش

  رشیتصو یرو یبوسه ا  دم،یکش رشی تصو یصورت خندون هردومون شدم، دستم رو نوازش گونه رو
 لب گفتم:  ری ززدم و 

  یم رهی شم به خودت خ  رهیبه عکست خ نکهیا ی! کاش جاانمیشا دیکش ینفس م  تی تصور کاش
 شدم.

سمج بودن که  یشکسته شد و اشک ها و لبخندش کم کم  عکسش  دنیگلوم بود با د یکه تو یبغض
 شدند. یمر یاز گونه هم سراز

  دیلرز یکه م ییگذاشتم و به خودم فشارش دادم و باصدا قلبم ی گرفتم، رو بغلم یعکس رو تو قاب
 لب زمزمه کردم:  ریز
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 ؟ یلعنت  ییکجا ان؟ی شا ییکجا

 معرفت!  یب یتنهام بذار  یتونست ی چطور 

  انیسر مزارت رو ندارم، شا امیکه ب نیشه، جرئت ا یمچاله م شتریقلبم هر روز ب نیکه ا  یبدون کاش
 مردم، من!  یم دیرفتم، من با  یاون خاک ها م ری تو ز یجا دیکشم من با یازت خجالت م 

 !ینفس بکش یو نتون  یخاک ها باش   ریکه من نفس بکشم و تو به خاطر من ز ست یرسمش ن  نیا

 رو دوباره رو به روم قرار دادم و اشک هام رو پاک کردم:  عکسش 

کنم و تقاصت   یم دایبهت زد رو پ  نیکه با اون ماش یدم که هرک یدم، قول م  یقول م  زمیعز انیشا
اون وقت...اون وقت من   رمیگ یکنم و تقاص کارش رو ازش م  یم داین رو پ . اول اورمی گ یرو پس م

 ندارم.  یکار  ایدن نیا یتو گهیهم د

 !یمن تو بود یای نداره، دن یمن معن یبدون تو برا ای دن نیا شت؟یآم پ یم

 !هیلعنت یِ تو ش ی من پ زیبودم، همه چ  شتیپ  شیوقت پ  ی ل یاز من بود که خ اگه

لحظه هم   کیکردم  دایرو پ  تیقاتل اصل  نکهیبه محض ا انی ذارم شا ینترس من تنهات نم یول 
 رسونم خب؟   یم شتیکنم و خودم رو پ یمکث نم

 .زم یدم عز یقول م بهت

 کشو قرارش دادم. یبه عکسش زدم و دوباره تو یبوسه ا و

  یآب رهنی م رو باز کردم و پبودن در کمد  ریکه از گونه ام سراز ییجام بلند شدم، با همون اشک ها از
چسبوندم و با تموم   مینیرو به ب  رهنیآوردم، پ  رونیکه روش بود رو ازش ب  یو جعبه ا انی رنگ شا

 . دمیوجود عطر لباس رو نفس کش

نبود و از    یطور  نیکه ا نیروشه، با ا  انیخواستم فکر کنم بعد از گذشت چهارسال هنوز عطر شا یم 
 بهتر بود.  یل یخ یطور  نیفکرکنم، ا یطور  نیا خواستمیمن م  یمحاالت بود ول 
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  یام جعبه رو باز کردم، گردن بند گهیرو نگه داشته بودم با دست د رهنی دست پ ک یطور که با  همون
کف دستم   یتو دم،یکش رونیبود رو ب  نی داده بود و اسم خودش به حروف الت هیبهم هد انیکه شا

 شدم. رهیتم و بهش خ گرف

 ذهنم اکو شد:  یگردنبند بهم گفته بود تو نیکه موقع دادن ا یحرف 

  شتیاگه پ یهمراهته حت شهی من هم ادی یطور  نیگردنت باشه ،ا یتو شهی هم نیا دارم  دوست
 نباشم. 

 کردن دوبارش بود.  یقولم زده بودم و االن وقت عمل  ری ز یول  ارمیهم قول داده بودم درش ن  من و

روش   یگردنبند رو به گردنم بستم و دست ستادم،یا  نهیآ یگذاشتم و رو به رو ز یم یرو رو  رهنیپ
 .دمیکش

کرد؛   یم ییخود نما یگردنم حساب  دیپوست سف یبودن گردنبند رو یینگاه کردم طال به خودم  نهیآ از
 گردن بند زدم.  یرو یزدم و بوسه ا  یلبخند

 

که به پنجره خورد، از فکر خارج شدم و   یتق یبودم که با صدا رهی به گردنم خ نهیآ یطور تو همون
  یکردم و درحال   یپنجره خورد، اخم شهیبه ش یمتعجب به سمت پنجره حرکت کردم که دوباره سنگ

 لب گفتم:  ریکردم ز یکه پنجره رو باز م 

 چه خبره؟  نجایا

 یکه سنگ تو نیراست دنیخم شدم که با د  نییبه طرف پا یکه پنجره رو باز کردم کم  نیاز ا بعد
 گرفت چشم هام گرد شد! یانداخت و م یهوا م  یدستش رو تو

 کرد؟ یم کاری چ نجایا نیا

 هام رو درهم کردم و با حرص گفتم:  اخم

 ؟ یکن  ی م یچه غلط نجا یا تو

 فت: زد و تلو تلو خوران عقب رفت و گ یپررنگ لبخند
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 .یایب با من  دیبا

 گه؟ینه بابا امر د-

 کردم و بادقت بهش نگاه کردم:  ز ی هام رو ر چشمسپس 

 ؟ یتو مست  نمیبب سایوا

 خنده زد:  ری بلند ز یصدا با

 گما!  یم یفهمم دارم چ یم  یول آره،

 . نییپا ا یب  االی اونقدرنخوردم

 دادم: رونی رو کالفه ب نفسم

 بشه؟ ی که چ  نییپا  امیب

 ؟ید یمن م  لی چرت و پرت تحو نجا یا یبعد اومد ی تا خرخره خورد یرفت

 برو شر درست نکن. االی

 باال.  آمی من م  یایاگه تو ن-

 حرص گفتم:  با

 ؟ یدار  کاری با من چ ی سرشب ؟یا وونهید تو

 خورد. یتعادل نداشت و فقط تلوتلو م  اصال

 پنجره رو ببندم که صداش متوقفم کرد: تاسف تکون دادم و خواستم  یبه نشونه  یسر  

  ایاالنم ب  ا،یآروم شدم، االنم ب  یل یخ  یکرد و تو بغلم کرد میمامانم عصب  ادیاون شب....اون شب که -
 آرومم کن زودباش. 

 گفتم:  رلبی اخم هام از هم باز شدن و جاش رو تعجب گرفت و ز ناخوداگاه
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 !شده وونهیواقعا د نیا

 کرد گفت:  یکردم که همون طور که نگاهم م یگفتم و فقط نگاهش م ی نم یز یچ

 یطور  نیخانوادت در و باز کنه که ا یاز اعضا یکی زنم یمآم در  یم ای یآ یاالن با من م  نیهم ای
 شه نه؟ یبرات خوب نم 

 : دم یکش  یپرحرص نفس

 چه مرگته!  نم یآم بب یاالن م نیسروصدا اونجا بش  یطور ب  نی هم  وونهیخب د  یلیخ

تخت چنگ زدم، کالهش رو   یزد که با حرص پنجره رو بستم، پالتوم رو از رو   یمندانه ا روزیپ  لبخند
 سرم گذاشتم و آروم از اتاقم خارج شدم.  یرو

 

خوشبختانه  رفتم،  نییمطمئن شدم آروم از پله ها پا یکه از نبودن کس یاطراف نگاه کردم و وقت به
 نبود. یسالن هم کس یتو

فرستادم   رون ی صدا بستم؛ نفس آسوده ام رو ب یدر سالن رو باز کردم و بعد از خارج شدن ب آروم
 !هیچ وونه ید نیمشکل ا نمیبب  گذشت حاال برم  ریخدارو شکر خطرها به خ

طرف پشت خونه   کردم و به کی پالتوم رو به هم نزد ی نشست که لبه ها به تنم یهوا لرز  یسرد از
 حرکت کردم. 

دونست    یبود که اون چه طور تونسته وارد خونه بشه و از اون جالب تر از کجا م  نیا میاصل سوال
 اتاق هاست؟  نیاز ا یکیاتاق من کدوم  یپنجره 

زده بود به طرفش حرکت کردم و   هیتک  واریاتاقم به د یپنجره   ر یکه ز دنشیباال انداختم و با د ییابرو
چشم   دنیچونه اش گرفتم و سرش رو باال آوردم که با د ر یشدم، دستم رو ز  زیخ م یبا اخم رو به روش ن 

 بسته اش متعجب گفتم:  یها

 چت شد؟ ن،یمنو بب نیراست

 آرومش بلند شد:  یل یخ یصدا



 جانم  یبال

175 
 

 آد. یفقط خوابم م خوبم

با   ش یشونیپ  دیشد یگذاشتم که با حس کردن داغ شیشون یپ  ینگاهش کردم و دستم رو رو دیترد با
 نگاهش کردم:  ینگران

 یتو یچت شد؟ دار  هوی! االن ید یکش یخط و نشون م واسه من یاالن داشت نیتو که هم وونهید
 ! یسوز  یتب م

 زد و زمزمه کرد:  هیتک واریسرش رو به د یحال یب  با

 برم پارک.  دیبخوابم، با  دیدنا فقط با خوبم 

 کردم و با حرص گفتم:  یاخم

 با خودت؟  یکرد کاری! چیس یپاهات وا یرو ی تون  یحال؟ نم نیا با

 !دیکش یتند م یگفت و فقط نفس ها ینم  یز یچ چیه

 زمزمه کردم:  تی نگاه کردن به لباس هاش با عصبان با

 !یوفتیو از پا ب  یتب کن مدی با رونیب  ادیم  ینازک نینه انگار زمستونه! واسه من با لباس به ا انگار

 فرستادم و ادامه دادم:  رونیکالفه ام رو ب  نفس

تونم ببرمت    ینم یاصال، اصال نخواب اون طور  یگردم ول یمن بر م نیجا بش نیطور هم  نیهم
 باشه؟ 

 .دمیبهش کردم و با سرعت به داخل خونه دو ینگفت، نگاه ی ز یهاش رو به هم فشار داد و چ پلک

 کنه! یمستم م حالن یا با

 بگم؟ یبگم؟ چ  یمن به تو چ آخه

 ! یرو به خودت زهر کرد  یانقدر زندگ یفهمم واسه چ ینم

 آرم!  ینم دووم  یشی گرما لیوسا چیکنم بدون ه ی زندگ  ییجا نی همچ یهم اگه تو من
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  نمیماش  موتیرو باز کردم، ر میپاتخت یو ساکت و آروم به سمت اتاقم رفتم، کشو دمیکش یبلند پوف
 شدم. رهی بهش خ دیرو کف دستم گذاشتم و با ترد

  یعنی اومد،ی وجه ازش استفاده نکردم و جزو ممنوعه هام به حساب م  چیبه ه انیشامرگ  ز ا بعد
 بود؟   دهیاالن وقت استفاده ازش رس

 ذاشتم؟  یبه خاطرش پا رو ممنوعه هام م دی بود که با  یک نیراست

 !دیشا یکردم! ول  یکار رو م  نیحال بود ا نیا یتو  یهرکس دیشا

 رو کنار گذاشتم و دستم رو مشت کردم. دیترد

 .رفتم و داخل شدم   نییطبقه پا یکشو رو بستم و از اتاق خارج شدم، به سمت انبار  

زدم و با برداشتنش از انبار خارج شدم و   یخورد که لبخند کمرنگ   یبرق یگشتن چشمم به بخار  کم ی با
 بود رفتم.  یدنا پالس مشک کی که  نمیبه سمت ماش

و البته خودم  دندیخند یکردند و م یبود مسخره ام م یک ی نمی که اسمم با ماش نیها بخاطر ا یلیخ
 طور.  نیهم هم

جلو گذاشتم و در رو بستم و  یصندل یرو رو  یزدم، خار  رو   نیماش موتیفکر کردن شدم و ر الیخ  یب
 بازوش رو گرفتم و گفتم:  ریرفتم، ز  نیبه طرف راست

 .میبر  دیبلند شو با نیراست

 نگاه کرد، حق به جانب نگاهش کردم و گفتم:  هاش رو باز کرد و با اخم بهم  پلک یال آروم 

 رسه! یتو نم   کلیه ن ی! من زورم به انمیمنم پاشو بباخم کنه  دیکه با  یاون ز،ی اخم هاتو نر من واسه

  یزد و با کمک من بلند شد، ول هیتک نیشد و کف دستش رو به زم  نییگلوش باال و پا  بک یس
بردم و   نیرفت که محکم بازوش رو گرفتم و به سمت ماش  یتعادل عقب  یو ب سه ینتونست درست وا

 خورد!   یهمچنان تلو تلو م  یدر عقب رو باز کردم ول 
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بلندش   یو پاها  دیکردم که دراز کش تشیهدا نیتاسف تکون دادم و به داخل ماش  یبه نشونه  یسر 
 راننده نشستم.  یکرد و چشم هاش رو بست، من هم در عقب رو بستم و جا زونی رو آو

 ز گذشت چهار سال دوباره پشت فرمون نشستم.فرمون گذاشتم، بعد ا یدست هام رو رو دیترد با

واسه   یجز پل ن یداره! راست میزندگ یتو یگاهیدونستم چه جا یکه نم یا بهیغر کیهم به خاطر  اون
 نداشت!  یا گهید گاهیبه اهدافم هنوز جا دنیرس ی

 

 رو روشن کردم و به سمت پارک رفتم.  نیکردن رو کنار گذاشتم و ماش فکر

 رو فراموش نکرده بودم! یرانندگ  خوب بود که هنوز 

به تمام   ی وونهید کیپسر قطعا  نیهاش بسته بود انداختم، اکه چشم  نیبه راست ینگاه نهیآ از
 اومد. ینم ادشی یز یچ چی ه  شیمعنا بود و مطمئنا فردا به خاطر مست

شدم، چند بار صداش   ادهی پ نیاز ماش م،یدیکه به پارک رس دیطول نکش ادیکردم و ز شتریرو ب سرعتم
 زدم و گفتم: 

 شه!  یبد نم ی گندت بد کلیبه اون ه  یتکون کی م،یدیپاشو رس  نیراست ن،یراست

 کرد! ینم یاصال حرکت د،یپاهاش رو به طرف خودم کش و

 . دمیکش یهام رو به کمرم زدم و پوف  دست

 تورو تکون بدم؟! یشدم، آخه من چه طور   رهیبستش خ یچشم ها به

 !اومدی شد و تا داخل م یم  داریزدم حداقل از خواب ب یبهش م یل یس کیاگه  دیشا

 اومد! ی اطراف نم نیا یکس  نجایخوبه که از ترس ا بازهم

هاش رو با شتاب باز  چشم  هویبه گونه اش زدم که  یمحکم ی لی خم شدم و س  نیطرف داخل ماش به
 کرد با حرص زمزمه کرد:

 ؟ یکن  یم یچه غلط یدار 
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 فرستادم و گفتم:  رونیآسوده ام رو ب  نفس

 داخل. می بر نمی خودش شد، پاشو بب هیشب کمی باالخره

 افتاد و زمزمه کرد:  یصندل یبلند شه که دوباره رو خواست

 انقدر بدنم کوفته اس؟ چرا

 .دمشیکش رونیب  نیم و با کمک خودش از ماش گفتم و دستش رو گرفت یاوف

 .رو زدم   موتیدر رو بستم و ر 

  کلیقدو ه دم،دماشاهللیکش یقی تخت گذاشتمش و نفس عم یبا خودم به داخل اتاق بردمش، رو 
 نبود که!

 کردم و با اخم گفتم:  بهش  ینگاه

 ؟ یباز خواب   ای یدار یب

 زور زمزمه کرد:  به

 . دارمیب

 . ارمی ب رونیب  نیکه گرفتم رو از ماش یبرق یرفتم تا بخار  رونیگفتم و از اتاق ب یا خوبه

به داخل اتاق برگشتم و در رو پشت سرم    کیکوچ یبرق   یرفتم و با برداشتن بخار  نی طرف ماش به
 بستم.

  نجایرو بهش وصل کردم و روشنش کردم، واقعا ا یکردنش بخار  دایگشتم و با پ زیچشم دنبال پر با
 آورد؟  یطاقت م  یچطور  یشیگرما  لهیوس چیه بدون

 

 نکرده بود! یر ی تغ چیگذاشتم، ه شی شونیپ یرفتم و دستم رو رو  نیطرف راست به
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 یظرف فرو بردم و بعد رو یو پارچه رو تو ختمیآب ر یظرف یبرداشتم، تو یجام بلند شدم، پارچه ا از
 بهش زمزمه کردم:   رهیگذاشتم و خ ش یشونیپ

 کنم؟  یچرا دارم به تو کمک م من

 ولت کنم و برم؟  یطور  نیآد ا یدلم نم چرا

 یآب تو کمی صورتش افتاده بود رو کنار زدم و با دست   یبلندش رو که جلو یمشک  یدست موها با
 به اطراف کرد و گفت:  یهاش رو باز کرد، نگاه  و چشم  دیکه پلک هاش لرز ختمی صورتش ر

 تونم چشم هام رو باز نگه دارم.   ینم اصال

 نگاهش رو به من دوخت و ادامه داد: و

 ؟ی کن ی م کاریچ یدار  تو

 زدم:  یز ی تمسخر آم  لبخند

 ؟ ین یبیرقصم نم   یبرات م دارم

 کنم!  یتالش م یایبه خودت ب  یجنابعال نکهیواسه ا دارم

 گردنم نگاه کرد و زمزمه کرد:   یشد و با اخم به گردنبند رو دهیصورتم به گردنم کش یاز رو نگاهش

 ه؟یمال همون بچه قرت نیا

 : دم ینگاهش کردم و پرس گنگ

 ه؟ یک  یبچه قرت ؟یچ

 مشتش گرفت و گفت:  یزد، دستش رو آروم باال آورد و گردن بند رو تو  یپوزخند

 پاره کرده؟ کهیهستش که خودشو بخاطرت ت  ی ان یمال همون شا نیا

 که مرد؟ یاون قبل یابر ای

 و مرده! هیک انیدونست شا یاز کجا م نی حرف با بهت نگاهش کردم ا نیا دنیشن  با
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 نگاهش کردم و گفتم:  مات

 ؟ یدون  ی...تو از کجا متو

 لبش کش امد:  ی گوشه

دورادور، گفت به خاطر تشابه    یگفت، گفت اون قبل از عشقت دوست داشته ول یبچه قرت  همون
.  یش  یو توهم عاشقش مدوست داره   یلیده؟ خ یخودش قرار م  ری هم که شده تو رو تحت تاث یاسم

 . دمیفهم اون به من گفت، منم

 دم؟ی شن یم یمن! چ یبلند شدم، خدا رو به سرم گرفتم و از جام  دستم

 خودم عاشقم بوده؟  انی قبل از مرگ شا انیشا

 ! ستیگه، اون تو خودش ن یداره چرت م نیتاالن راس نه

 گه.  یم ی دونه چ ی نم آره

 مرده؟ ان یدونه شا یم دونه پس از کجا  یاگه نم  یول

 رفتم و داد زدم:  نیها به طرف راست وونهیگرفتم، مثل د چنگم یموهام رو تو تی عصبان با

 ؟ یگ یم یچ یدار  تو

 االن! نیهم ن،یراست  ید یم حیتوض االن بهم  نی و هم زیچ همه

 هاش رو بست! نگفت و چشم  یز یچ ن یراست ی ول

 !دیخواب  یم دیاالن نه، االن نبا نه

 گفت.  یدونست رو به من م یکه م ی هرچ دیبا

 

 تکونش دادم و داد زدم:  تی عصبان با

 !یرو بهم بگ یهمه چ دیبلند شو، پاشو با نیراست
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 نبود.  ایدن نی ا یانگار اصال تو یول

من خبر دارن   یزندگ زیافته؟ چرا همه از همه چ یم  یگرفتم، داره چه اتفاق دست هام رو به سرم  کالفه
 اال خودم؟

شه و جواب همه سوال هام رو بده،  داریب  نینشستم تا راست یجا م   نیصبح، تا فردا صبح هم فردا
 داد! یم  دیبا یعنی

شد،    ینم یپرتاب کنم ول  نییبه پا  رو دستم بود  یجلو یخواست هرچ یبودم که دلم م  یعصبان انقدر
 شد!  ینم نجایحداقل ا

  ادیتوانم اسم خدا رو فر یو با همه  ستادمیرفتم، همون جا ا  رونی از اونجا ب یآن  میتصم کی در
 .دمیکش

 کنم. هیتخل  یطور  نیرو ا  تمیزدم تا تموم حرص و عصبان گهید ادیسر اون چند تا فر پشت

 و به داخل اتاق برگشتم. دمیکش یق یاز اون نفس عم  بعد

 دم؟ یخواب  یکجا م دیاالن با من  خب

 ماشاهلل کل اون دوتا تخت رو گرفته بود! نمیا

زور زدن از اون جدا کردم و به   کمی تخت رو با   یکیناچار با دست به اون طرف هلش دادم و اون  به
تخت دراز   یبود انداختم و رو  دهیحت خواببهش که را ین ینگاه خشمگ میطرف مخالفش بردم. ن 

 .دمیکش

 نگذشت که خوابم برد.  یز یهام رو بستم و چ چشم

 : دمی از خواب پر نیراست یعصبان  یدونم چقدر گذشت که با صدا ینم

 ؟ یکن  یم کاری چ نجایتو ا نمی بب پاشو

 ستم؟ یمگه با تو ن د

 بود نگاه کردم:  ستادهیکنار تخت ا یتخت نشستم، بهش که دست به کمر و شاک  یحرص رو با
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 ؟ یگ یم یچ چته

 هاش رو توهم کرد: اخم

 ؟ یکن ی م یتخت من چه غلط یرو  نجا،یگم تو ا یبهت م دارم

 زدم:   یپوزخند

 آد نه؟  ینم  ادتی یز یچ

 : د یغر نشونیکرد و از ب یقرچه ا دندون

 دنا؟  ادیب  ادمی دیرو با یچ

 شده؟ یچ شبید

 و داد زدم:  ستادمیتخت بلند شدم، رو به روش ا یاز رو تی عصبان با

 شده هان؟ یچ که

 ؟ یبه خودت امد تازه

 . ادین ادتی یچی گردن منو ه یوفتیکه االن ب یخور  یتا خرخره م یکنی م غلط

 

دندون  یچسبوند و از ال واریلباسم رو گرفت و من رو به د ی قهیبرداشت و   زیحرص به سمتم خ  با
 : دیچفت شده اش غر به هم یها

 گم بنال. ینکن؟ د بهت م  یبا عصاب من باز  دنا

رفتار   نی خودش باشه که با ا شب ید نیکردم که راست یداشتم شک م زدم، کم کم یکمرنگ پوزخند
 ! ستین ی شک چیسابقش نشون داد خودشه و ه انهیوحش

 ام جدا کردم و حق به جانب گفتم:  قهیدستش رو از  ضی مچ دستش گذاشتم، با غ یرو رو دستم
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و   نییپا یمنو آورد  خونه ما، با سنگ زدن به پنجره اتاقم   یتو یدزدا اومد نیو ع یمست کرد شبید
 ؟ یگفت یاون وقت چ

 اد؟ ی نم ادتی هیکارو کن و فالن و بهمان.چ نیا ایاالنم ب ، یو آرومم کرد یاون شب که بغلم کرد یگفت

 کرد و با بهت گفت:  یظیغل اخم

 ؟یچ

 کنم! ینم یکار  نیوقت همچ چیاضافه نزن، من ه حرف

 ! یکن یاد سو استفاده م ینم ادمی یچ یه نکهیاز ا یدار 

 باال انداختم و جواب دادم:  ییابرو

 حاال دروغگو هم شدم؟ اِ 

 شد؟  یم  یچ نجایآوردمت ا یاگه من نم شبیفکر کن د نیبش  برو

 گم! یخودم م  سایوا نه

 من هم  الیامد و خ  یهم سرت م  ییبال  کی ابون،یخ یگوشه  یافتاد یو م یسوخت  یتب م یتو
 . نیشد، هم  یراحت م

 رو گرفت و من رو به سمت خودش برگردون:  خواستم از کنارش رد شم که بازوم و

 ؟ یموند یتو واسه چ نطوره، یکه ا میریگ اصال

 دونستم،  یرو خودم هم نم  شیاصل  لیدل

 تر داشتم که بهش بگم.   یمنطق ل یدل کی یولش کنم، ول  یطور  نیاومد ا یدونستم دلم نم یم فقط

 زل زدم و گفتم:  شی عصبان یمشک یها  چشم یلبم رو با زبون تر کردم، تو نیبنابرا

 چرا؟  یدون یم
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  یخود من هم نم یکه حت  یدون  یمن م یراجع به من و زندگ  ییزهایچون چ  ،یبه من بدهکار  چون
 دونم.

 . یرو گفت  شترشیب ینذاشت و خوابت برد، حت  تی مست یول  یگفت یم یهم داشت شبید

 گفت:  اخم و با دیحرفم پر نیب

 به تو گفتم؟ ی من چ  نمیبب صبرکن

 گلوم نشسته بود رو قورت دادم و گفتم:  یتو انیشا  ادیکه بازهم با  یبغض

 ؟ یگفت یچ یبدون  یخوا یم

 دستم گرفتم و داد زدم:  یرو تو  گردنبند

 که مرده؟ یاون  ای است  یمال اون بچه قرت نیا یگفت

 

 نگفت که ادامه دادم:  یز ی نگاهم کرد و چ فقط

منو   یجور   کیاز قبل عاشق من بوده و بخاطر تشابه اسم هم که شده  انیشا  یگفت خان   نیراست آره
 . یگفت نارویکنه؛ آره ا یبه خودش جذب م

 !یو کسر  کم چ یبدون ه ،یهمه رو بهم بگ دیچون با  یبه من بدهکار  االنم

ابروش رو باال انداخت   یتا کیکرد،  ینگاه سوختم یکه داشتم از درون م یبه من یکمال خونسرد در
 و گفت: 

 حالم خوب نبوده*"؟ یگ ینم مگه

 گفته باشم؟  ونیهذ یتو مست   ستین  ممکن

 اش زدم و به عقب هلش دادم:  نه یدست به تخت س با

 ؟ یدونست  یاز کجا م  نویمن مرده و اگرنه تو ا زیهمه چ مرده چون  انیشا ست،چونین ممکن  ست،ین
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 هاش رو درهم کرد و گفت:  سرعت اخم  به

 زنده. یمرده و ک یک کار ندارم  من

 بود. شبیگفتم مال د شبید ی هرچ 

 گم. یخواست به موقعش بهت م  زنم، اگه دلم ینم   یحرف هم نخوام  تا

گه و هروقت دلش   یکه نم ییزها ی چ نیخواست بفهمه ا  یشدم، چرا نم یم  وونهیداشتم د گهید
 منه؟  یع به زندگگه راج یخواست م

 گفتم:  یعصب یفرستادم و با خنده   رونیرو ب   میعصب  نفس

 منه، من!  یزندگ یزن  یازش حرف م یکه دار  یز یچ نیا نیراست

 ؟ یچ یعنیمن  دونن جز  یهمه م یمنه ول یزندگ نیا

  تی تکون داد و با جد  نیرو با زبون تر کرد، دستش رو پشت گردنش گذاشت، سرش رو به طرف  لبش
 گفت: 

 . نهیهم یزندگ  رسم

 کنن نه؟  یازش استفاده م  هیبق یمال تو ول اسمم

 دونن اال خودت! یتو م یراجع به زندگ هیرو بق زهای چ یبعض نه،یهم نمیا

 قبولش کرد! د یبا  یهست ول دمیشا  ستیبه نفعت ن  دیشا

 اتاق خارج شد.  من از  یبهت زده  یچشم ها یجلو و

 سر خوردم.  وارید نیی و پا دمی کوب واریرو مشت کردم و با حرص به د دستم

 کشم! ینم گهید ایخدا

 چه خبره؟  نجایا

 گه؟ ینم ی چ ی ه چکسیه چرا
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 ؟ یبدونم؟ آخه چ  دینبا که من هیچ نایا

 

 مسلط باشم.  کردم به عصابم  یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

  یکیلباش گذاشته بود، اون  نی رو ب  گاریکه با دوانگشت س دمیرو د نیرفتم که راست رونیاز اتاق ب  
 کرد.  یشلوارش بود و به رو به رو نگاه م  بیج یدستش تو

آروم به سمتش رفتم و کنارش   ی بودن، با قدم ها ختهی صورتش ر  یطرفه رو ک یبلندش هم  یموها
 .ستادمیا

 : د یزد پرس  گارشیبه س  یبه طرفم برگرده پک نکهیا بدون

 ؟ یهنوز نرفت یچ واسه

 رم!   ینم ییجا  رمیتا جواب سوال هام رو نگ-

 زد و به طرفم برگشت:   گارشیبه س یا گهیزد، پک د  یپوزخند

 !هیهمون بچه قرت   شیپ  ست،ین من  شی تو پ یسوال ها جواب

 شدم:  نهیس به دست

 !نمی رو بب  ختشیخوام ر  ینم  یشم حت یبا اون هم کالم نم  من

 : د یپرس یابروش رو باال انداخت و با خونسرد یتا کی

 ؟ یش  یمهم کالم  چرا با من  پس 

 . ؟ینی منو بب یدوست دار  یلیخ

 و جواب دادم:   دمیکش یق یعم  نفس

 نه برعکس!  ،ید  یپرسم و تو جواب م  یمن سوال م نیراست

 انداخت و با کفشش لهش کرد:  نیزم یرو رو گاریس
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 نداره! یبه من ربط ن،ی نکن  یاز اون بپرس منو قاط یبدون یخوا یم یبار بهت گفتم هرچ کی_

 به سمت اتاق رفت که داد زدم: و

 ؟ یدون یچرا م نداره پس  یبه تو ربط اگه

 چرا بهت گفت؟  پس 

 تموم شد!  ن،ی راست یشد  یتو قاط ،ی کرد یم  یخودت رو قاط  دیهمون اول نبا از

 رخ به طرفم برگشت و جواب داد: مین ستاد،یا

  شی نشه. جواب سواالت پ داتی هم پ گهیبرو؛ د نجایبشم، از ا نیاز ا شتریخوام ب یهم شدم نم اگه
 . ستیمن ن

 شت. همونجا گذا تی پر از حرص و عصبان یبگه من رو با درون  یز یچ نکهیبدون ا و

 از اونجا خارج شدم.  بلند و محکم  یها دادم و با قدم  رونی پرحرصم ب نفس

 

که  ذاشتمیم یس یخ یها زهی سنگ ر یفرو بردم، قدم هام رو رو بمی ج یحرص دست هام رو تو با
 برام داشت! یخاص  تی آرامش و جذاب کیصداشون 

 کردم.  یشروع به رانندگ یرو روشن کردم و با سرعت آروم نیسوارش شدم، ماش  نی به ماش دنیرس  با

داره پشت   ی رنگ دیمتوجه شدم سمند سف  نهیطور در افکار خودم غرق بودم که با نگاه کردن از آ نیهم
 ! ادیسرم م

 ها انگشت شمار بود! نیخلوت بود و تعداد ماش  یلیخ میکه توش بود یجاده ا نیا

 بله!  دمیکه د دمیچی پ یرن م   یدونستم به کجا م یکه نم  ییمطمئن شم از راه ها نکهیا یبرا

 اومد! یهم داشت دنبالم م  باز

 بود! انی رنِگ شا دیشدم و به عقب برگشتم، سمند سف ادهیپ نی ترمز زدم، از ماش تی عصبان با
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 زدم و داد زدم:  نشیبه ماش یرفتم، لگد  نیدست هام رو مشت کردم و به سمت ماش تی عصبان با

 ! کهیمرت  رونیب  ایب

لبش به سمتم  یشد و با لبخند گوشه  ادهیپ  نیکامل از ماش یبا خونسرد انی که شا دینکش یطول
 و گفت:  ستاد یاومد، رو به روم ا

 خانوم بوکسور؟  احوال

 اش زدم و داد زدم:  نهیبه س یمشت محکم  تی حرصم گرفت، با عصبان  شیی همه پرو نیا از

 هان؟ یخوا ی م ی چ از جون من تو

 ؟یدار  یدست از سرم بر نم  چرا

دستم رو ام گرفت و هردو رو   یک یمچ اون  ییهویحرکت  کی یدستش مچ دستم رو گرفت، تو با
 چرخوند که خودش پشت سرم قرار گرفت. یپشتم برد و من رو جور 

 زدم با ا  یکه نفس نفس م یدرحال  

 داد زدم:  خشم

 احمق دستامو ول کن! یروان

 زمزمه کرد:  یمرموزانه ا  یگوشم آورد و با صدا ری رو ز  سرش

 نرم! گهی دفعه اومدم که د نیا

 ! یش یوقت از من جدا نم  چیو ه یا یببرمت دنا؛ با من م اومدم

 کردم گفتم:  یکه تقال م یرو در هم کردم و همونطور  هام اخم

 من نده! لیرو تحو  اتتیچرند نیا

 مونم!  ی جا نم  کی یعوض  یبا تو رممی بم من

 دستمو ول کن! گفتم
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 ترم کرد. یگردنم فوت کرد که جر  ینفس گرمش رو تو یحرکت چیاون بدون ه یول

 : د یشد و با حرص غر  شتریدستم ب یبه پاش زدم که فشار دستش رو یلگد تی عصبان با

 دنا!  یشد یوحش یل یخ تو

 نگاه کن.  نیکنم بش  یمن رامت م یول

 کردم گفتم:   یطور که تقال م نیهم

 شو بابا.  خفه

 !یدیند مویول کن تا نشونت بدم، هنوز وحش دستامو

 تونم.  یدفعه نم  نیشرمنده ا-

 هوشم کنه!  یخواست ب  یم یحس کردم، لعنت مین یدهان و ب ی رو رو  یز یچ یسرد و

 گهیته شد و دچشم هام بس کم نتونستم، کم یکردم خودم رو آزاد کنم و نفس نکشم؛ ول یسع  یلیخ
 !دمینفهم  ی ز یچ

 

 ************************* 

 

 چشم هام زد و باعث شد دوباره چشم هام رو ببندم. یتو که نور المپ  پلک هام رو باز کردم  یال آروم

 بسته نگهشون داشتم، بعد باز کردم و گنگ به اطراف نگاه کردم.  هیثان چند

 کجا بودم!؟ من

 دم؟ یتخت دراز کش ن یا یرو یچه طور  من

 که درش بودم انداختم!   یدور کامل به اتاق کیتخت نشستم و نگاهم رو  یشتاب رو با
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 شناختم!   ینم نجارویا یبود ول ی اتاق کامال معمول کی

که  یز یاتاق قرار گرفته بود، تخت و کمد و هرچ یگوشه  کی کنارش   یصندلکه با دوتا   یا نهیشوم
 تونست داشته باشه! یم یاتاق معمول  کی

 لب زمزمه کردم:  ری بهش آوردم و ز یگرفتم، فشار  سرم  یاشاره و وسطم رو به گوشه  انگشت

 !ست؟ین ادمی  یچ چیه چرا

بود با    انیشا  یکیعکس من بود و اون   شیکی یخورد که تو  ینگاهم به دوتا قاب عکس  ناگهان
 دست هام گرفتم و نگاهشون کردم.  یتعجب قاب عکس هارو تو

 من!  ان،یشا

 رو لود کرد!  یهمه چ ذهنم کم کم

 بود! انی همه اش کار شا نجا،یهوش شدنم، آورده شدنم به ا یب

عکس   نیا یل خاص بود، و  یلیعکس خ نیا یتو هام دوست داشتم، رنگ چشم یل یعکس رو خ نیا
 کرد؟ یم  کاریدست اون چ

 خودش کجا بود؟  کهی مرت ن یتخت بلند شدم و به اطراف نگاه کردم، ا یاز رو تی عصبان با

داد  یبلند یدستم گرفتم و با صدا یانداختم، قاب عکس خودم رو تو نیزم ی عکس اون رو رو قاب
 زدم: 

 ؟ یشد میقا یکدوم جهنم انیشا ان،یشا

چشمم به در بسته خورد، تا خواستم به سمتش برم    دمیچرخ یطور که با حرص دور اتاق م  همون
 بلند شد:  از پشتم  انیشا یصدا

 خودت رو خسته نکن!   زم،یجام عز نیهم من

فنجونش   یاز محتوا  یجرعه ا یو به سمتش برگشتم، با خونسرد دستم رو مشت کردم  تی عصبان با
 و اون رو به سمتم گرفت و با لبخند گفت:  دینوش
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 !قهوه؟

شکستنش   یپرتاب شد و صدا نی زم یبه فنجون زدم که رو یضربه ا تی کردم، با عصبان یظیغل اخم
 در اومد!

 انداخت و گفت:  نییدست آزادش رو پا ی قیبه فنجون قهوه کرد و با لبخند عم  ینگاه انیشا

 .یخب هرطور راحت   یلیخ

 . یبخور  دیود گفتم شاآرامشت خوب ب واسه

 هام رو به هم فشردم و با حرص گفتم:  دندون

صبر من رو    وفتادهین یاتفاق  چیکه انگار ه  یمسخرت جور  یخونسرد نینکن! با ا یبا من باز  انیشا
 امتحان نکن. 

 

رفت، روش نشست و   نهیکنار شوم یِ چوب یها یاز صندل یک ینگفت و همون طور به سمت  یز یچ
 گفت:  ییرو به رو یبه صندل   رهیخ

 افتم.  یم یابونیول گرد کوچه خ یپسرا نی ا ادی نمتی ب یم یُمرده وقت انیشا  ی_ز وقت

 عوض شد!  تیبعدش همه چ  یول  ه،یمثل بق یبود ف یدختر ظر کی قبلش

 !دنتیتا لباس پوش  ریطرز حرف زدن و راه رفتنت بگ از

 نبود. میقد فیاز اون دختِر شاد و ظر یخبر  گهید

با  فمی ظر یخونه سوختن و اون دنا  اطیح یتو  فت ی و رنگ شاد و ظر ی صورت یلباس ها اون
 خودشون سوزوندن!

 و خاص متولد کرد! یدختر قو کیدختر شکننده  کی یپشت سرش به جا یُمرد ول انیشا

 زد.  یف نمبا اونا هم حر  یحت گهیبودن د  زشیکه خانوادش همه چ یدختر 
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کردم  یکه با بهت به حرف هاش  گوش م  یمن ی روش رو به سمت دیحرفش که رس ینجایا به
 زد:  یبرگردوند و لبخند

 . یکه اون دختر تو بود اولشم گفتم  خب

 به گذشته؟ میبرگرد ی خوایم گم یم

 دستم اشاره کرد و گفت:  یبا ابرو به قاب عکس تو و

 کنه؟ یم  کاری اون قاب عکس دست من چ یبدون ی االن دوست دار  حتما

 تا برات بگم! ن یبش ای ب خب

 کردم:  یعصب یکرد که من خنده  شییرو به رو   یبه صندل یبا دست اشاره ا و

 ؟یتو..تو من رو مسخره کرد نم،یبب صبرکن

بهت   یکردم رو ک کاری شدم و چ  یبودم و چه طور  یمن چه طور  که  نیا ؟یدون یهارو از کجا م  نیا
 گفته؟

 جاش بلند شد، با لبخند به سمتم امد و گفت:  از

 ! زمیکه عز یندار  صبر

 گم! یبهت م   یتحمل کن کمی

نشوند و بعد از گرفتن قاب  یصندل  یکنم من رو رو یحرکت نکهیناگهان مچ دستم رو گرفت و قبل ا و
 عکس از دستم خودش رو به روم نشست. 

 دستش گفت:  یبه قاب تو رهی راستش انداخت و خ  ی پا یچپش رو رو یپا

 هات! هات دنا، چشم چشم

 شه!  یناخواگاه بهت جذب م نهیهرکس بب نجایخاص و قشنگه، مخصوصا ا یل یخ رنگشون

 نگاهش رو بهم دوخت و ادامه داد: و
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 .دمتید یبود رستانیسالت بود و دوم دب  فدهی ه یبار وقت  نیاول

خنده هات اون منطقه رو برداشته بود،   یخونه و صدا ی گشت یبا دوست هات از مدرسه بر م  یداشت
 سالم بود! ست یکه بدونم محوت شده بودم البته اون موقع ب نیهم بدون ا من

 دختر چقدر خوشگله! نیبود که ا  نیکه گفتم ا یز یچ نی و اول  نگاه کردم بهت

با صدا کردن اسمت توسط   نمت،یتا بب  ستادمیمیگوشه وا کیمدرسه  یاز اون روز هر روز جلو بعد
 بودم.  دهیاسمت رو فهم  دوست هات هم

 ؟ یعوض شد  یلیخ گم  یچرا م یدون یم

 یو م یبود دهیسر راهت سبز شدم ترس  یتنها بود یو وقت ارمیطاقت ب  بار نتونستم کی چون
 ناراحتت نکنم رفتم. نکهیکه به خاطر ا یو داد راه بنداز  غی ج یخواست

 !یزن   یم یو حت یکن  یم دیتهد ،یکش یخط و نشون م  ،یکن یاالن جلوم قد علم م یول 

 هه؟ یشب   یقبل یدنا به دنا نیا یکجا خب

 

 باال انداخت و ادامه داد:  ییکردم که ابرو  ینداشتم، فقط مات بهش نگاه م یحرف  من

 گم.  یتو ساکت به حرف هام گوش بده؛ خودم م م،یطور ادامه بد نیپس هم  خب

دختر اون نبود. بعد اون روز هم  نینداشت انگار اصال ا یشباهت چی، هدونم یرو هم من م جواب
 نگاهت کنم. ریدل س کی کردم، تا بتونم  یجلوت سبز نشدم و فقط دورا دور دنبالت م گهید

 !یرو دوست دار  ی کی  دمینگذشت که فهم یز ی چ یول

 کرد!  یمحلتون کار م   نت یکاف  یبود و تو وتری که رشتش کامپ  یبود پسر  انیاونم شا اسم

 .ید اونجا بو یکه داشت یوتر یهر کار کامپ یو برا یرفت  یاونجا م یلیخ

  ی فتگیکه با ش دمیحرف هات رو با دوست هات شن یروز من هم پشت سرت وارد شدم و اتفاق کی 
 : ی گفت یو م یکرد   ینگاه م انیبه شا
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 شه! یروزم شب نم  نمش یروز نب  کیشدم رفت!  نیبابا من عاشق ا ره،یچه سربه ز نشیبب  توروخدا

وار بهت وابسته شده  وانهیاز کف داده بودم و د اریکه من بهت داشتم من اخت یهمون حس  قایدق
 بودم!

 بود!  یواقع یول  ست،ین یگفتم بچست و احساسش واقع یخودم م  با

 دومت! یشده بود خدا انیشا

و من مات مونده   یکه عاشقش شد یو خودت بهش اعتراف کرد یار یطاقت ب   یکه نتونست یحد در
 بودم!

داشت که من   ی! مگه اون پسر چیهم بهم ننداخت یچشم یگوشه  ی تو بودم ول یر پ ها من د مدت
 نداشتم؟

 !دمینفهم نویوقت ا چیه

 شکل برخورد کردن و گفتن کار و بار نداره.  نی خانوادت به بدتر شی پ شیبرد یوقت  یول

 نبود! یتموم شدست، ول  انیشا ی هی دلم روشن شد که قض  یتو یدیام یکورسو 

من   یول ن،یو باهم بود یدیکش ی نم و با وجود مخالفت خانوادت بازهم پا پس  یبود  انیبا شا هرروز
 ؟یچ

 !رهیگ یم  شیسوزه و آت  یم  و از درون  نهی ب یهمون اطراف شمارو م یبدبخت کی  ینداشت خبر

 !رهی گ یمثل خوره افتاده به جونش و داره  جونش رو م حسادت

 مردم تا بفهمم اونجا چه خبره!   یمردم، م یم نیشد ی خونه م کیمن وارد  ی چشم ها یجلو یوقت

  دم،یپرست  یمن هم تورو م یدیپرست   یرو م  انیهمون طور که تو شا چون کردم یتحمل م دیبا یول
 ساختم چون عاشقت بودم!  یم دیبا

  یصندل یدسته  یفشردم و دستم رو رو هام رو به هم پلک  حرفش رو با داد گفت که  ینجایبه ا و
 . دیرس  یو پشت سر همش به گوش م یعصب   ینفس ها ی فشار دادم، فقط صدا
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 چشم هام رو باز کردم:  لرزونش آروم  یصدا دنیو با شن  هیاز چند ثان بعد

 زدم؟  یو دم نم  دمیکش یم یمن چه زجر  یفهم  یدنا؟ م یفهم  یم

 وجودم جا کردم؟ یتو یاون همه درد رو چه طور  یدرک کن  یتون یم

 باهات حرف بزنم چرا؟  ایلمست کنم   ام،یطرفت ب تونمی من نم  یول   یمن کیکه نزد نیا

 

از   یشد و قطره اشک نیی گلوش باال و پا بکیقورت داد که س یساکت شد، آب دهانش رو جور  ناگهان
 !دی چشمش چک یگوشه 

اصال   دم،ید ی رو نم  یز یچ  نیخواب همچ یوقت حت چی! هدمید یشد انگار داشتم خواب م ینم  باورم
 اونم به خاطِر خوِد من!  زهیمن اشک بر یمرد جلو کی ارمیتونستم طاقت ب  ینداشتم؟ نم  یحس خوب

دستم فشار داده بودم که  یرو تو ی صندل یهام رو باال آوردم و بهشون نگاه کردم، انقدر دسته  دست
 کرد!  یم زی گ زیکف دست هام قرمز شده بود و گ

 نگاهم رو بهش دوختم که با دست  اشکش رو پاک کرد، از جاش بلند شد و گفت:  دوباره

دفعه طرف   نی! ایخوش گهید  یکی با  نمی بب ستمیا یدفعه نم نیدنا! ا ستین  یاون طور  گهید االن
 من باشم، فقط من! دیمقابل با

 گفتم: یرفته ا  لیتحل یبهت نگاهش کردم و با صدا با

 ؟ ی گ یم یچ تو

 آورد و خونه رو نشون دادو گفت:  هاش باال دست

 !یتار مو ازت کم شه و ناراحت ش  کی  یخوام حت یو نم یستی ن رمیبندم چون اس یو پاتو نم  دست

 . میکن یو بعدش ازدواج م یش  یچون عاشقم م یبا من بمون نجایا دیبا یول

 زد و ادامه داد:  یچشمک
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برم و   یخودته، من هم از کنار تو بودن لذت م یحرف ها زوده تو لذت ببر خونه  نیا یفعال برا البته
.  زمیکنم عز یم  فیداستانم بعدا برات تعر ی هیکنم و در ضمن بق یم  یپنج سال رو خال نیا یعقده 
کس مزاحم خلوتم باهات بشه،   چ یخوام ه  یببرم چون نم  نیاز ب یمن  شیتو پ نکهیمدارک ا دیفعال با
 !نمتیب  یشب م

 رو نشون داد و گفت:   وانیل یها شهیکرد، با دست خورده ش یمکث

 کنم.  یجمعشون م شب که برگشتم ،یراه نر   نایا یباشه رو حواستم

به خودم امدم با شتاب از جام بلند شدم و   یبهت زدم از اونجا خارج شد، وقت یچشم ها یجلو و
 اون رفته بود!  یپشت سرش رفتم ول 

 در رو قفل کرده بود! یکردم ول نییاش رو چندبار باال و پا رهیسمت در رفتم و دستگ به

 و داد زدم:  دم یخشم و حرص با کف دست به در کوب  با

 ه؟یچ ای مسخره باز نیا انیشا

 رو باز کن! در

 رو باز کن! د نیگم ا یبهت م  د

 !ومدی ن ییصدا  ی و داد زدم ول  دمیهم به درکوب گهیبار د چند

 نشکست.  یافتاد ول نیزم  یپام زدم که رو یجلو  یبه گلدون چوب یلگد تی عصبان با

 لب گفتم:  ری حرص موهام رو چنگ زدم و ز با

 هست اطراف من جمع شده؟  وونهیخل و د یچرا هرچ  ایخدا

 که خودم هم خبر ندارم خبر داره!  ییزهایافتاده، از چ یرم پشت سرم راه م  یپنج سال هرجا م پسرِ 

سوزه! آخه مگه  یکنه اون وقت دل من خل و چلم براش م یم هیکنه گر یم فی برام تعر نجایا نشسته
 داره؟  اقتیل

 ! یروان هیروان
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 : دم یکش  یغیحرص ج  با

 !؟ یچ یعن یشم آخه  یم وونهیخدا االن د یوا

 

 ************************ 

 

 !نی دختِر آب شده رفته تو زم ست؛یکه ن ستین-

 چه وضعشه؟ گهید نیا م؛یکن دایمختلف پ یدنا رو از جاها دیروز با هر

راه دستش را مشت   نیبگذارد، اما نتوانست، ب  الیدان یشانه   یدست چپش را باال آورد تا بر رو ایمیک
 آورد:  نییکرده و پا 

 شه. یم داشیهرجا باشه پ الی نباش دان نگران

 خود را کنترل کند گفت:  یداشت صدا یکه سع ی که انگار در معرض انفجار بود در حال  الیدان

شه  یکردن! مگه م دایپ یکه داخل جاده خاک نشمیو ماش ی! گوش ستیهفته است دختِر ن کیآخه  د
 نگران نباشم؟

جرئت گفتن را    یباشد ول نیراست یعن یبازهم دنا در دست همان مرد   دیشکش برده بود تا شا  ایمیک
 نداشت. 

 گرانید  شی را که تنها به او گفته بود را پ  ییتوانست اعتماد دوستش را سلب کند و حرف ها ینم
 کند.  انیب

 شد!  یآنجا م یراه ییخودش به تنها نکهیراه داشت؛ آن هم ا  کیتنها  پس 

  یدر جا الی دان یخواست به سمت در برود که با صدا برخاست و  ش یاز جا ی ناگهان میتصم کی در
 خود متوقف شد: 

 ؟ یر   یکجا م یدار 
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  یدرهم قالب و به او نگاه م شی بود، پنجه ها شیپاها یرو شی آرنج ها الیسمتش برگشت، دان به
 کرد.

که نگاهش رو از او   یو در حال  اوردی نتوانست طاقت ب یگره خورد ول  الینگاهش در نگاه دان یا لحظه
 جواب داد:  دیدزد یم

 گردم.  ی آن، من هم زود برم یم گهیاالن د رم خونه عمو شاهرخ و خاله  فاطمه هم  یسر م کی

 سر خود بست.از جانب او باشد از اتاق او خارج شد و در را پشت  یبدان آنکه منتظر جواب و

  یق یگذاشت، نفس عم دیکوب یم یاد یقلبش که با سرعت ز یخود را به در زد، دستش را بر رو ی هیتک
 لب گفت:  ری و ز دیکش

 سرکوب شه؟ یحس لعنت نیشه ا ینم  ایخدا

 ! ارمیطاقت ب گهیپنهونش کردم، فکر نکنم د قلبم  یساله که تو چند

شد با خود فکر    یم رهی آورد، هر بار که در چشمان روشن او خ نییرا همان جا مشت کرده و پا دستش
که سال هاست در دلش پنهان شده با   یاز حس  الیکرد االن هست که حال دلش لو برود و دان یم

 خبر بشود!

 رفت.   نییفرستاده و از پله ها پا رونیتکان داد، نفس خسته اش را ب  نیرا به طرف   سرش

 سوارش شده و از آنجا خارج شد. رفت،نش یتند به سمت ماش  یقدم ها اب

 لب گفت:  ریرنگش  فرو کرد و ز یعسل یموها یدستش را ال کالفه

 کنم!  ی! من امشب همون جا سکته میانداخت یمنو داخل چه دردسر  نیدنا آخ! بب آخ

 به جن و روح داره؟  یاز ی اونجا ن مگه

 خودش از صد تا جن و روح و امثال اون بدتره!  کهی مرت اون

 برنگردم!  یرم دست خال یانشاهلل تا اونجا م حداقل
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 . دینگذشت که به مقصدش رس یادیز مدت

 حس شده بودند! یب  شیاسترس و ترس کف دستانش عرق کرده و پاها از

نگاهش همه  که سردرش قرار داشت دوخت و بعد با یخاک خورده ا یترس نگاهش را به تابلو با
 .دی آن منطقه را کاو یجا

 شد. ادهی پ نیگفت و از ماش  یلب بسم اهلل ا ریخورد؛ ز  یبه چشمانش نم ی گر ید زی چ یاهی س جز

به جلو   یقدم دیترس به سمت در رفت، با دست لرزانش در را به سمت جلو هل داد و با ترد با
 برداشت. 

 استفاده کرد. ییروشنا جادیا یآن برا ز نور را در آورده و ا  لشیفرو کرد، موبا بشیرا در ج  دستش

 کرد ترسناک تر بود! یکه فکر م  یز یاز آن چ  نجایا

 رفت و آمد کند؟ نجایتوانست راحت در ا یچطور م دنا

را   لینور موبا دیترس یم یخورد، حت  یبه چشمانش نم  یگر ید زی درخت بود و چ دیچرخ یچشم م تا
 !وفتدی رو به رو شود و همان جا پس ب  یز یو با چ ردی باال بگ

 : دیکش ادی دهانش را با ترس فرو داد و فر آب

 ؟ یینجای...دنا ادنا

 . دینشن  یجواب یول

  یخش خش برگ ها از پشت سرش در جا یدوباره نام دوست اش را صدا بزند که با صدا خواست
 خود متوقف شد.

 و از هوش برود! وفتدیب نی زم یکرد االن است که بر رو یبود که هر لحظه فکر م  دهیترس  انقدر

 به عقب برگشت و نور را باال گرفت:  عایدنا باشد سر دیکه شا نیفکر ا با

 ؟ ییتو دنا
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 یدستش را بر رو  د،یکش یبلند  غیبود، ج  شیکه در رو به رو  یترسناک یچهره  دنیبا د یول
 گفت:  دیلرز یکه از فرط ترس لکنت گرفته بود و م ییچشمانش قرار داد و با صدا

 .خب؟ ..من..ف.. فقط امدم دنبال دنا..خ. نی..ببب

 !ریص..صورتت بگ یاونو ا..از رو نت یتر زی تورو جون عز ینی..اگه تو راستا

 . ستین نجایدنا ا-

 برداشت.  شیچشم ها یرا از رو شیدست ها یبه آرام یمردانه ا یصدا دنیشن  با

 فرستاد. رونینفس آسوده اش را ب  نیراست دنینگاه کرد و با د شیرو به رو یبه صورت آشنا  دیترد با

 : د یمردانه اش پرس تی شد و با جد  شیرو به رو ی دهیبه دخترک ترس رهی با اخم خ نیراست

 دنبال دنا؟  نجا یا یاومد یچ واسه

 ن؟ یآ یم  نیر  یم یخونه خاله است که ه نجایا مگه

 !مایکرد یر ی گ عجب

 از ترسش کم شده بود، جسارتش را جمع کرده و جواب داد: ی کم نیراست دنیکه حاال با د  ایمیک

 ! شیبازهم تو گرفت دیکردم شا فکر

 . نیواسه هم  ستیازش ن یهفته است خبر  کی آخه

 باال انداخت و جواب داد:   شیابرو یتا کی

 باشه. نجایشه ا ینم  لیدل  ستین داشیپ یوقت

 ن؟ یدنبالش بگرد نی رو ندار یا گهید یجا

زود   ای ری داره، نترس بادمجون بم آفت نداره؛ د ادیدونم دوستت سابقه فرار ز  یهم که م ییاونجا تا
 شه!  یم داشیپ

 هم اونجا بود.  لشیکردن، موبا دایپ یجاده خاک رو وسط   نشیآخه ماش -
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 ش؟ یدید یبار ک  نیتو آخر 

 

بعد آن روز دخترک    قایدق یعنیقبلشان افتاد،  یهفته  دارید ادیدر هم رفتند و  نیراست یها اخم
 مفقود شده بود؟ 

 : د یدوخت و پرس ایم یک ی دهیرا به چشمان ترس نگاهش

 ست؟ ین ی ازش خبر  یاز ک قایدق

 نگاهش کرد و پاسخ داد:  دیبا ترد  ایمیک

 ! یقبل یشنبه  سه

 .همان روز بود قایحدسش درست بوده، دق ،یآر 

ها   نیبه سمت اتاق دورب  ایمیتوجه به ک  یمحکم و تند ب یبا خود گفت و با قدم ها یلب لعنت ریز
 ها نشست.  ستمیپشت س یوقفه ا چیرفت و بدان ه

کرد و هم زمان با شروع   دایدم در را پ یها نیدورب یضبط شده  یها لمیعقب و جلو کردن، ف یکم  با
 یبه صفحه   رهیو خ  ستادیبه سمتش آمد. پشت سرش ا دیهم وارد اتاق شد و با ترد ای میک لمیف

 : د یپرس ستمیس

 ه؟یچ اون

 کرد.  ینگاه م لمیبه ف ت یبدان جواب دادن به او با جد نیراست اما

ک خارج شد و بعد از رفنتش  گذشته بود که دنا را نشان داد، از در پار  لمیاز شروع ف یا هیچند ثان 
 پشت سر او شروع به حرکت کرد.  یرنگ  دیسمند سف

دور تر از آنجا را   نی نبودند، چون دورب ستمیس یصفحه   یتو گریآن ها د یبعد هم هردو ی هیثان چند
 گرفت.  ینم لمیف

 : د یپرس دیلرز  یکه م ییدهانش گذاشت و با صدا یبا بهت دستانش را رو  ایمیک
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 دن؟یدنا رو دزد یعنی! ایخدا یوا

به آنها زد و    یفرو برد، چنگ شیموها نیمردانه اش را ب  ی برخاست و پنجه ها ش یکالفه از جا نیراست
 : د یرد و بدل کرد و با حرص پرس ستمیو س  ایمی ک نینگاهش را ب 

 ه؟یک ن یماش نیصاحب ا یدون ینم یبگ یخوا یم

 دونم! ینه به خدا نم -

 گفت:  تی فرستاد و با جد  رونی را کالفه ب  نفسش

 .انیشا ،یبچه قرت  همون

 ناباورانه نگاهش کرد:   ایمیک

 مارستان؟یکه دنا رو آورد ب  یهمون ان؟ی شا کدوم

 : د یحرکت از تن خود خارج کرد و بدان نگاه کردن به او پرس کیبلندش را با  راهنی تکان داد، پ یسر 

 ؟ یآورد نیماش

 را پشت سرهم تکان داد و جواب داد:   سرش

 پارکه.  رونی ...آره بآره

 . فتی خوبه، راه ب-

 از آنجا خارج شد.  عایخود سر و

 یآورد و با حرص شماره  رونیرا ب لشیکرد و موبا  بشیرفت دست در ج  یم رونیهمان طور که به ب  
 را گرفت.  انیشا

 : دیچی در تلفن پ انیشا یصدا هیرا در گوش خود قرار داد که بعد از چند ثان  لشیموبا 

 خان! نیبه راست به

 !؟یاز ما گرفت یشد خبر  یچ
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 : دیآن ها غر  یرا بهم فشرد و از ال شیها دندان

 ناموس؟   یب یرو کجا برد دخترِ 

 

 از پشت تلفن بلند شد:  انی شا یخنده  یصدا

 !دیدیفهم پس 

 !دی خلوتم رو باهاش بهم بزن   دیایجاش رو بگم که ب تونم  یشرمنده نم   یدنا با منه، ول  درسته

را    نیماش ی عنیاشاره زد که  نیکرد با دست به ماش یافتاد که منتظر به او نگاه م ایم یکه به ک نگاهش
 روشن کند. 

 پشت آن نشست.  رفت و  نیتکان داد و با سرعت به سمت ماش یسر  ایمیک

 : د یغر تی که از رفتن او مطمئن شد با عصبان  نیداست

 گم دنـــا کــجــاســت؟  ینکردم! بهت م  سیبنال تا نزدم دهنتو سرو ان،ی شا بنال

 شد و جواب داد: یهم جد انیداد او لحن شا یصدا از

 دنبالش؟  ینداره، به تو چه! پدر و برادر نداره تو افتاد یتو ربط  به

 ؟ یارش کیچ

 دادم! لشیکردم و تحو داشیدنبالش من پ  وفتنیکه اون ها ب  نیاز ا قبل

 . انیکنم شا  یم  اهیروزگارتو س یسر اون دختر آورده باش  ییگم؛ اگه بال یم یچ  نیگوش کن بب  خوب

 ...ای  یگ یجاش رو م ای

 : د یپر شیها  دیتهد نیکرد و عجوالنه ب  یعصب  ی خنده

 ؟ یبکن یچه غلط  یخوا یم مثال
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 بست گفت:  یرفت، در شاگرد رو باز کرد و همان طور که در را م  نیزد، به سمت ماش  یپوزخند

 ؟ یبدون  یخوا یم

دختر   نیمنم حساب کارو با ا  یدنا رو بهم نگ یمنه، اگه جا یتو دست ها نیر یاالن خواهرت ش مثال
 .کنمی تموم م  یچشم آب

 باشد!  ن یراست یرش بخواهد در دست هاکرد که تک خواه یدر هم رفتند؛ باور نم انیشا یها اخم

 شناخت؟  یاو خواهرش راچطور م اصال

 باور نکرد:  نیبنابرا

 .خوام صداش رو بشنوم  یم  یگ یکنم، اگه راست م ی! حرفات رو باور نم یگ یم  دروغ

برد و محکم    شیشال دختر متعجب رو به رو ریدست آزادش را ز یناگهان  میتصم  کیدر  نیراست
 به هوا رفت!  ایمی دردناک ک  غی ج یکه صدا دیرا کش شیموها

که با   نی راست نی خشمگ یچهره  دنیکه با د دیبگو یز یدر چشمانش حلقه زده و خواست چ  اشک
شالش برد و   ری زد ساکت باشد دستش را ز  یاش به او اشاره م ینی ب یگذاشتن انگشت اشاره بر رو

 نگاه پر حرصش را از او گرفت. 

  یهنوز هم نم یول  دیترس یباشد م ری خواهرش در دستان او اس نکهیچند لحظه سکوت کرد از ا انیشا
 گفت:  نی خواست باور کند بنابرا

 !یازش عکس بد دیعکس بده، با  یگ یباشه! اگه راست م گهیدختر د کی یممکنه صدا دروغه،

 و خواهرت!   یدون یو اگر نه تو م ،ید یخب عکس رو که برات فرستادم آدرس رو بهم م  یلیخ

 بلند شد:  ایم یک  غیج یبعد تماس را قطع کرد که صدا 

 ؟ یکش  یموهامو م ی! واسه چیوحش ی کهی مرت

 شعور؟  یب یدار  سمیساد مگه

 ...ی وونهید
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 آمد:  شی صحبت ها  نیکالفه ب نیراست

 !گهیبس کن د ده

 قابل تحمل تِره! یل یدوستت از تو خ اون

 ترسو هم نبود!  د،ی کش ینم  غیتو ج  مثل

 نزد مثل تو! غیم  غیهمه بال سرش آوردم ج اون

 . یکن  دایکنم اون دوستت رو پ  یاز اون مخت کار بکش! دارم کمکت م  دنی کش غی ج یذره جا کی

 

 موهام؟  دنیبا کش ؟یکن یکمکم م  یطور  نیا

 به جلو دوخت و با اخم جواب داد:کامل نگاهش را  یخونسرد با

خواستم بهت بگم  یزنه، تا م  یمقدار کج م کی تی داشتم، تو هم ماشاهلل دوزار  اجی احت غی ج یصدا به
 رفت که! یبزن نقشه هدر م   غیج

  یامد با او تنهاست و او م  ادشیتواند بار او کند که  یخواست دهانش را باز کند و هرچه که م  ایمیک
 !اوردیسرش ب  ییتواند هر بال

 داد، آب دهانش را آرام فرو داد و نگاه پر ترسش را از او گرفت.   حی سکوت را ترج پس

را  یدوست خود مهد یخود درآورده و شماره   بیرا از ج لشی به دخترک کرد، موبا ینگاه چپ  نیراست
 گرفت. 

 : دیچ یپ  لیدر موبا قشیرف یمردانه  یکه صدا  دینکش یطول

 الو؟

 مکث و مقدمه پاسخ داد:  بدون

 ؟ ییکجا یمهد
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 چطور؟  رون،ی ب-

 اون خونست؟  یهنوز تو انیاون دختِر خواهر شا-

 زنه! یبد*" م بیره خونه و عج یگفت داره م  نی حس آره

 دختِر.  ست ین حال خودش  تو

 فرو کرد.  شیموها نی را ب  شیها پنجه

 گفت:  عایگرفت پس سر یرفت او را م یبه خانه م  نکهیقبل از ا دیبا

  ،یهوششو برام فرستاده باش  یدختِر رو گرفته  و عکس ب  دیبا گهید قهیدق ست یبجنب تا ب یمهد
 بجنب!  ستیوقت ن 

 بدهد تماس را قطع کرد.  یپاسخ یبگذارد مهد نکهیبدان ا و

 و طلبکارانه گفت:  دیدرهم کش را  شیکرد نگاه کرد، اخم ها یکه بهت زده او را نگاه م ای میبه ک 

 ؟ یدیبهم؟ جن د یزل زد یواسه چ چته؟

 ! دیترس ی م شی مرد رو به رو نیواقعا داشت از ا گرید

 زبان گرفته بود:  لکنت

 ت..تو؟   شی..اون دختره وا..واقعا پا

 لبانش نشست..  یگوشه  یپوزخند

 پاسخ داد: نیبود بنابرا دهیدختر را خوب فهم ترس

 .آد  یم  ینه، ول هنوز

 کنم تا به هدفم برسم!  یم  یباشه هرکس دور و برم باشه رو زندان الزم

  دیلرز  یکه دستانش م  یچسباند و در حال یبود خودش را به در صندل دهی ترس یکه حساب  ایمیک
 : د یپرس
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 شون؟ یک..کش  یب..بخاطر هدفت م یعنی

 . کند  تشیاذ یآمد کم یانداخت بدش نم  دیلرز یبه دستانش که م یمرموزانه ا نگاه

 پاسخ داد: تیرا باال انداخت و با جد  شیابرو یتا کی

 کنم. یپارک خاکشون م نیهم ی کنم و تو یاشون م کهی ت کهی کشم، ت یم آره

 کنم! یکارو م نیا یمخم بر  یرو ی لیاگه توهم خ  یحت و

 از ترس گشاد شدند و زبانش بند آمده بود. ای میک چشمان

 و پاسخ داد: دیرا در هم کش  شیآن اخم ها کیدر  نیلحظه ممکن بود از حال برود که راست هر

 !وونهید یکه نه دختره  معلومه

 ام؟ یا رهی من قاتل زنج مگه

 کنه! یدختِر دهن منو باز م  استغفرهلل،

رو   یافت یم  یکن یکه تهش خودت سکته م اریدر ن یباز واسه من کارگاه  نم،یلگنو راه بنداز بب  نیا
 دستم! 

 

 پرتاب کرد.  واریبرداشت و آن را با قدرت به طرف د زیم  یرا از رو  یگلدون تی با عصبان انیشا

 را با شتاب باز کرد. شیبلند آن دنا که خواب بود چشم ها یکه از صدا دیکش یعربده بلند  

 اجازه را نداد!  نیبدنش ا یو کوفتگ یبلند شود که کرخت   شیاز جا خواست

 کرد! یقوت بلند شدن را هم نداشت و تمام بدنش درد م یدرهم رفتند، حت شیها اخم

 باز شدند. شیشد و ناخوداگاه اخم ها دهیاو کش یرو  انیخصمانه شا نگاه

 توانست! ینم  یکرد ول یبلند شدن تقال م  یبرا
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دنا که حضورش را   ستاد،یتخت ا ینشست، به طرف او رفت و باال انیلبان شا یگوشه  یپوزخند
 گفت:  یگرفته ا یدر هم رفتند و با صدا   شیحس کرد اخم ها

 اشغال؟ یکرد کاری من چ با

 کنه؟  یانقدر بدنم درد م یبخورم؟ واسه چ تکون تونمی نم چرا

 به طرفش خم شد و آرام کنار گوشش زمزمه کرد:  انیشا

 افتاد؟  یچه اتفاق  ستی ن ادتیفکر کن،  کمی

 گفت:  یبلند  یافزوده شد و با صدا تشیبر عصبان دنا

 ! ؟یکــرد ـکـاریبا من چــ گمیمن قصه نباف! بهت م  واسه

 به نفس نفس افتاده بود!  تی عصبان از

 زد و جواب داد:  یلبخند محو انیشا

 نشو! یگم، عصبان  یم  مزیعز باشه

 کرده باشم که بتونه تو رو تا آخر عمرت کنارم نگه داره، هوم؟ قیبهت تزر یز ی چ کی ممکنه

 لبخندش پررنگ تر شد و ادامه داد:  دیدنا را که د یگرد شده  چشمان

  یم یو اگه نکش شی ریاز خودم بگ یمعتاد کرده باشمت که فقط بتون یز یچ  کیتونم به  یم مثال
 !یتکون بخور  ادی از درد ز یو مثل االن نتون  یر یم

 !رهی تونه تو رو از من بگ ی نم یز یچ  چیکس و ه چیمطمئنم ه یطور  نیا حداقل

 معتاد کرده باشد!  یکه او را واقعا به ماده ا نیبود از ا دهیبود! ترس  دهیترس دنا

رد درهم رفته بود با  که صورتش از د یشد و در حال   زیخ مین  یادیدرد بدنش شد، با تالش ز الیخ  یب
 گفت:  یگرفته ا یصدا

 احمق؟!  یکرد کاریچ تو
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 ! ییبه تمام معنا یو روان  وونهید کی! تو یا وونهید

 ؟یخودت نگه دار  شی من رو پ یتون  یم یکه کرد  یکار  نیبا ا یکرد فکر

 کرد:  یعصب  ی خنده

 زنم!  یم یداشتنت دست به هرکار  یام کرده! اون قدر که برا وونهیام! عشق تو د یروان  آره

 !یبمون   دیبا یعنی ، یمون  یمن م  شیپ تو

 کنم تا دردت آروم شه!  قشیبهت تزر گهیبار د کی یخوای و ازم م یا یدردم که شده م نیخاطر ا به

 شم دنا!  یمکنه تا فقط و فقط درمون دردت من  یم دایادامه پ رهی زنج نیا و

 کنه! ینم یکار  نیعاشق با عشقش همچ  ک ی ،یست یتو عاشق ن-

 ! ضیمر ،یضیمر تو

 کنن! تیبستر مارستانی ت یتو دیبا

اندازمت   یکنم و م یم تی از دستت شکا رون،یآم ب یم نجایمن از ا ،یش   یم مونیپش  یلیخ
  یحس کیخوشحال باش   ان،یازت متنفر شدم شا یکه باهام کرد یکه کار  نیزندون با ا ای مارستانیت

 بهت دارم، اسمشم تنفره.

 

 ****دنا**** 

 کرد و جواب داد: یعصب  ی خنده

 که! یبش  یتون  ینم ،ینشد

 . نیهم ،ی منو دوست داشته باش دیبا تو

 مثل خودم.  ، یحس رو به من داشته باش نیهم  دیبا فقط

 بود!  وونهیبهت نگاهش کردم اون واقعا د با
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 به تمام معنا! ی وونهید کی

 آدم نرمال بود. کی هیداد، کامال شب  یبودمش اصال نشون نم  دهیکه د لیاوا یول

 شد!  ینم  یکنم ول تفاوت عمل   یبدنم ب یداشتم نسبت به درد ها یسع

 ! هیشده چ  قیکه بهم تزر یز یدونستم اون چ ینم  یشدن و من حت یم شتریلحظه اون درد ها ب  هر

 تاسف تکون دادم و گفتم:  یبه نشونه  یسر 

 !ستیعقلت سرجاش ن  ،یشد وونهیتو د انیشا

 پسر!   ایخودت ب به

 رو تمومش کن! ی مسخره باز  نیا  رون؛یببر ب  نجا یاز ا منو

 .کنم یو زمان محوت م  نی بخدا از زم   رونیبره ب  نجا یاز ا من پام  ان یکنم، شا ینابودت م  انیشا

 بذار برم! یمرد اگه

 که نتونستم تحمل کنم و داد زدم:  دیچ یبدنم پ  یتو یادیدرد ز دوباره

 آرومــش کــن!  یطـور  ـکیرو هــم  ی لــعــنــت ــنیا درد

 که از درد به نفس نفس افتاده بودم گفت:  یبه من  رهیتخت نشست و خ  یزد، رو  یپوزخند

 ! ؟یگ ینم دروغ هم  ی نجات خودت حت یکه برا یانقدر متفاوت  چرا

 تو نه! یول   رونی ب میر  یم نجایاز ا گهیگفت باهم د یبود به دروغم شده بود م گهینظرم اگه کس د به

 ! یکن یهم م  دمیعالوه تهد به

 کنه دختر!  یبهت جذب م شتریمتفاوت بودن و رفتار هات من رو روز به روز ب  نیهم

 : دمیرتم از درد جمع شده بود نالکه صو  ی توجه به حرف هاش در حال یب

 ؟ی کرد قیرو چند بار بهم تزر  یلعنت نیا کهی مرت
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 هاش دوختم. چشم یکرد که نگاهم رو تو لیبه سمتم ما یرو کم   خودش

که  یداشتم تمام فشار  یدستم مشت کرده بودم و سع  یزدم، ملحفه رو تو یهم نفس نفس م  هنوز
 کنم.  یملحفه خال یروم بود رو

 گفت:  یچشم هام زل زد و با لبخند کج  یتو

 باالخره طاقتت سر اومد؟  پس

 شکنه دنا؟   یغرورت داره م طلسم

 شکنه؟   یداره م یو سخت یچندسال سفت نیا طلسم

 همون حالت جواب دادم: در

 شکنه.  یمثل تو نم  یشکنه، حداقل واسه آدم ینم

  یآروم یدستش گرفت و با صدا  یواز موهام رو ت یرنگ گرفت، دستش رو باال آورد و تره ا لبخندش
 گفت: 

 شکنه دنا خانوم!  یهم م اون

 . یکنم تا آروم ش قشی که دوباره بهت تزر یکن  یو بهم التماس م یآ  یها م  یکی نزد نیهم

و آرومت   زنمشی بهت م  یالتماس کن نکهیو زودتر از ا نمیرو بب  دنتیتونم درد کش ی نممن که   یول
 ، مثل االن!کنم یم

 

خودم   عیدردم شدم، سر الی خ یبزنه که ب  دستش رو باال آورد و خواست دستش رو به صورتم  سپس
 گفتم:  یظیو با اخم غل دمیرو عقب کش

 . انینخوره شا بهم صال دستت هم اصال،

 تخت بلند شد. یبست و با غضب از روهاش رو با خشم  هوا مشت شد، چشم  یرو دستش
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  یسرنگ  زیدنبالش کردم که رفت و از سر م  نمیبودن با نگاه خشمگ ختهیموهام دورم ر که یحال  در
 نگاهش کردم.  سرنگ کرد که با ترس  یرو تو  اتشیکرد و محتو یبرداشت، سوزنش رو داخل قوط

 بود؟ یچ یلعنت اون

توجه شد تخت بلند شدم که م یگرفت از رو یکه داشت جونم رو م  یبا درد ادی که به طرفم ب نیا قبل
 برگشت و امرانه گفت:  و با اخم به طرفم 

 بخواب روش. االن نیتخت دنا، هم یرو برگرد

 تکون دادم و گفتم:   نیبه طرف یمنف یرو به نشونه  سرم 

 !یمعتادم کن  یلعنت  نیبه ا  شتریب نیاز ا ذارم  یذارم، نم  ینم

 نگاهم کرد و به سمتم امد و گفت:  نیخشمگ

 نکن، نذار بهت آرامبخش بزنم! سگم دنا

 شد به سمت در رفتم. یم شتری ب که با حرکت هام  یتوجه به درد یبهش بدم ب  یکه جواب  نیا بدون

پشت   کردم که همون لحظه دوتا دست هام نیی اش رو باال و پا رهی باز بودنش چند بار دستگ دیبه ام 
 . دمیکش ی فی خف غی ج ادی به پشتم برده شد که بخاطر درد ز  یتسرم توسط دس

 : دم یرو از پشت سرم شن  صداش

 باش دختر خوب!  باش دنا، آروم   آروم

 یم من راحت به هدفم هم  یکن یهم تو حس نم  یطور   نیا م،یرو بزنم هردومون راحت بش نیا بذار
 هوم؟  هیرسم، نظرت چ

 آروم باش. پس یدونم موافق یم من

 زدم:   غیو ج ارمیطاقت ب نتونستم

 !یکن آشغال، ولم کن روان  ولم
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که دست هام رو محکم تر بهم فشرد و   دمیخودم رو عقب کش  عیبهم وارد شد، سر ی*" که شوک
 گفت؛  نیخشمگ

 ! یدنا، خودت خواست یخواست  خودت

 و داد کردم! غی دستش خورد شروع به تقال و ج یچشمم به سرنگ تو یوقت

 آرام بخش بود.  یکی نیا اون سرنگ نبود و فکرکنم  نیا

 !دمی خوابی م دیرفتم؛ من نبا  یم نجایاز ا دیبا من

 : دیچسبوند و غر شد که با حرص من رو به در  شتریب هام  تقال

 گم تقال نکن!  ید بهت م ،ینخور لعنت  تکون

 : دم یحس کردم و صداش رو شن گردنم  یسوزن رو رو یشد که سرد یچ دمیلحظه نفهم  کی یتو

 آروم، تموم شد تموم شد. زم ی آروم باش عز سیه

 . دمینفهم   یز یچ گهیهم افتاد و د یهام رو هام خود به خود متوقف شد، چشم تقال

 

 ***نی***راست

 زدم:  ادی فر تی گوشش زدم و با عصبان یتو یمحکم  ی لیس

 ؟ ارمی دخلتو ب بزنم  نجایهم ای  یزن  یحرف م یعوض

 شروع به تقال کردن کرد:  هیگر با

 ؟یخوا  یمیچ من و داداشم از جون  ؟یهست یک تو

 کجاست! انیدونم شا  یدونم، نم  ینم گمیم

 لب زمزمه کردم:  ریفرو کردم و ز موهام  یحرص پنجه هام رو تو با
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 . یگ ی دروغ م ! مثل سگیگ یم  دروغ

 گفتم:  یبه مهد یبلند تر  یباصدا و

 ؟ یشرف فرستاد یواسه اون ب  نویا عکس

 .آره داداش حله -

 رو تکون دادم:  سرم

 .هیدست ک  ایفهمه دن  یاالن م خوبه

 : ای میبغض دار ک  یپشت سرم امد و بعدش صدا ییها قدم یصدا

 مگه نه؟  یکن یم  دایدنا رو پ ن،یراست

 . ارهیسرش ب  ییبال ترسم  یکن، م   داشیپ توروخدا

 . نگم یز یچ یبه دنا قول دادم به کس رم،یکمک بگ یاز کس تونم   یتو نم جز 

 ! الیدان یاز وجود تو با خبر شه، حت  یدنا قول دادم نذارم کس به

 بگم نذاشت.  خواستم

  داشیندارم، لطفا پ یشده من راه نم یبه خاطر ا یگفت ول  نویچرا ا دونم  ینداره، نم یاون گناه گفت
 کن!

 متوقف شد. آن دستم کی زدم  یمکه داشتم موهام رو چنگ  همونطور

 از وجود من با خبر نشه؟ یقول گرفته که کس ی چ یبرا دنا

که   یکردم از کس یفکر نم  یگم ول  ینم ی ز یچ  یبه کس یبهت گفته بهم بگ  انیشا یبود اگه هرچ گفته
 کنه! یکرده طرفدار   شیزندان

کارهاش رو ازش   ن یا لیکنم و دل دایکه دنا رو پ خواستمی از قبل م شتریحرف ها ب نیا دنیفهم  با
 بپرسم. 
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 : دمی بردم، گردنش رو گرفتم و غر  زیخ  نیری باعث شد که به طرف ش نیا

 کشمت!  یدست هام م نی کشمت؛ با هم یم ایشرفت دنا رو کجا برده  ی اون برادر ب یگ یم ای

 کرد گفت:  یم گردنش خس خس  یکه از فشار دست هام رو یحال  در

 دونم من از...  ینم

توان  نیکردم که چهره اش کبود شد و با آخر شتریتحمل کنم و فشار دستم رو ب  نیاز ا شتریب نتونستم
 گفت: 

 گم توروخدا دستتو بردار! یگم، م یم باشه

 گه! یم دونستم خبر داره و داره دروغ  یم

 دستم رو برداشتم و گفتم:  محکم

 . نمیبب بنال

 گرفته گفت:  ییصدا با

 خارج از تهرانه، مال خودشه. کمی خونه  کی یتو

 گفت:  غیگوشش زد و با ج یتو یل یس تی با عصبان  ایمیبگم که ک یز یچ خواستم

 شعور، آدرسش رو بگو.  یب یدروغ گو ،یآشغال عوض  ی دختره

ر  دخت نیزدن و فحش دادن ا غیاز دست ج  تی وضع نیا یتو دونستم ینم دم،یبه صورتم کش یدست
 بهش بگم. یز ی چ کی ای بخندم 

 اومد و گفت:  ایم یتکون داد و سمت ک یکنار بکشه که سر  نویاشاره زدم که ا یابرو به مهد با

 .میکن یکنار ما خودمون حلش م دیخانم، بر  ایمیک

 برگشت و بهش چشم غره رفت و گفت:  عیکه سر رهیخواست بازوش رو بگ و

 .ای نزد یمن دست زد به
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 اصال به توچه؟! یگنده کرد کلیشه فقط ه  یبلند نم  یتو که آب از

 کردم:  یظیکرد که اخم غل یفقط با حرص نگاهش م یمهد

 . رونی ب دیبر عیبسه، هردوتون سر  ایمیک

 

 گرفت و رو به من گفت:  ای مینگاه پرحرصش رو از ک  یمهد

 ...اما

 . ــرونیبــ  ــدیگـفــتــم بــر-

 .یو به سمت در رفت، پشت سرش هم مهد  دیکوب نیو به زمپاش ر کی نهی دست به س ایمیک

 گفتم: ین یخشمگ یآروم ول  یشدم و با صدا کی نزد کردیکه سرفه م  نی ریرفتن اونا به ش  با

 . یکه گفت یهمون خونه ا ی بر ی مارو م کنم یدختر، بازت م  نیبب  منو

ذارم!  یبه سرت بزنه زندت نم یمار بخواد فکر فرار و هرکوفت زهر  ،ید یرو انجام م که گفتم  یکار  و
 ؟ یخر فهم شد

در آوردم، باهاش طناب پاهاش رو باز کردم و   بمی تکون داد که اول چاقوم رو از ج رو پشت هم  سرش
 خم شدم و دست هاش رو باز کردم.  یرفتم، کم یبعد پشت صندل 

 دستم گرفتم و با اخم گفتم: یرو تو فشیظر یزوبلند شد که به سمتش رفتم، با   یصندل  یرو از

 . فتی ب راه

 که با درد گفت:  دمشیرفتم پشت سرم کش یطور که م نیهم و

 !گهیدنبال خودت د یکش ی منو م یتو دار  خب

 هم داره؟ یفرق ومدنمین ایامدن  راه

 گفتم:   یخشکدرهم رفتن و با لحن   شتریهام ب اخم
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 ببر!  صداتو

 . میرفت  رونیب یبگه که از در انبار مهد یز ی جرئت نکرد چ گهید

نگاه  متوجه ما شد و به من ایم یزده بودن که ک هیتک ا ی میک  نیبا فاصله از هم به ماش یو مهد  ایمیک
 گفتم:  تیکرد که با جد

 عقبو باز کن.  در

پرت کردم و و در   ن یرو داخل ماش   نیری رو باز کرد که شدر   نیری به ش یرو تکون و با نگاه چپ  سرش
 بلند گفتم:  یهمون حالت خطاب به مهد

مثل داداشش مارمولک از آب در   نمیا ی دید هویدختِر حواستو جمع کن،  نیا ش یپ  نیبش  ایب یمهد
 امد! 

 سوار شه. یکه مهد دم یخودم رو کنار کش و

 کردم و نشستم.از سوار شدن همه در شاگرد رو باز  بعد

 گفتم:  تیبرگردم با جد نکهیبدون ا  ایم یحرکت کردن ک با

 طرف بره.  آدم بگو از کدوم  نیبگو و ع  ایمی رو به ک آدرس

 : دی رو به من پرس یگفت و با لحن مظلوم ایمیلحظه مکث کرد، بعد آدرس کامل رو به ک  چند

 ؟ یکن کار یبا من چ  یخوا یم

 بذار برم!  گهیگفتم د آدرسو

 ابروم رو باال انداختم و جواب دادم:  یتا کی

 دارم!  ازتین هنوز

 .ید یکه گفتمو انجام م یکار  نی گوشاتو وا کن ع  خوب
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و   هیهم گر کمیدرو باز کن و فالن و بهمان،  انیشا یگ  یو م  یزن یدر م یر   یاونجا اول م میر یم
 . یانداز  یراه م یزار 

 .یرو بهتر از من بلد  شاینما  نیتو خودت ا خب

 کنم. یم کاریشرفت چ یدونم با تو اون داداش ب یم بعدش

 ؟یدار  کارشونی آخه تو چ-

 ؟یبا دنا دار   یچه نسبت تو

 ! ومدهیبه تو ن  شیفوضول

 ادامه داد: مظلومانه

 بذار تو حال خودشون باشن!  وونشهیعاشق دناست، د داداشم

 به سمتش برگشتم و داد زدم:   تی عصبان با

 ببرمش؟   ای یبر ی م صداتو

 غلط کرده عاشقشه.  یلیناموس خ  یب اون

 

 لب زمزمه کردم:  رینگاه کردم و زکه با حرص به روبه روم   دیچسب  یبه صندل   د،یبلندم ترس یصدا با

 عاشقه برده! ی هرچ ی! آبروعاشقه

زده نشده  یا گهیآدرس حرف د دنیشد که جز  پرس ی م یساعت  میگفت و ن  ینم  یز یچ یکس گهید
 بود.

 : دیترمز زد و پرس یرو   ایم یهمون لحظه ک 

 نجاست؟ یا

 گفت.  ی آروم یلرزون آره  یبه اطراف کرد و باصدا ینگاه  نیریش
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رو    نیریرو دور زدم، در سمت ش  نی شدم، ماش ادهیپ نی بهش کردم و با اخم از ماش  ینگاه چپ نهیآ از
 کشوندمش گفتم:  یکه با خودم م یباز کردم، بازوش رو گرفتم و همونطور 

 ! ارمی جا دخلت رو م  نیهم یبگ که بهت گفتم  ییها ز یکلمه خارج از چ کیفقط  نی بب

 رو با ترس تکون داد.   سرش

 در آوردم و پشتش گذاشتم و گفتم:  بمیچاقوم رو از ج  میدیبه در رس یوقت 

 .االی

 گفت:  یبلند یو با صدا دی کش  یقیکرد، نفس عم نگاهم  و ترس  دیترد با

 . نیریشداداش منم  داداش،

 ردتو گرفته! سی پل م،یبر نجایاز ا دیدرو باز کن با نیا داداش

 در گوشش گفتم: دیرس یکه مهد  نیب  نیهم در

 کنم! دایمنم دنا رو پ انی که باز کرد تو برو سروقت شا درو

 بمونه. رونی دختِر هم بگو ب نیا به

 گفت:  یبلند یو با صدا دیدوباره به در کوب نیریرو تکون داد که ش  سرش

 ؟ی کن یچرا باز نم انیشا

 رسن!  یاالن م بدو

تم خبر دار شد که مارو  پنجره ها َشس دنینشد که به اطراف نگاه کردم و با د انی از شا یخبر  یول
 ! دهید

 داد زدم:  نیری به در زدم و رو به ش یحرص لگد با

 هم داره؟ ی قبرستون در پشت  نیا

 زدم و گفتم:  یتکون داد که داد بلند  یرو متوال  سرش
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 شرف!  یب دهیپشت و بپا، مارو د یمهد

 پرت کردم و گفتم:   ایمیبا عجله به سمت پشت خونه رفت که چاقوم رو به سمت ک  یمهد

 فرار نکنه.  نیدختِر رو ببر تو ماش نیا ریبگ

 . اری دخلش رو ب نیهم کرد با هم یکار  غلط

 یتوجه به تقالها یرو به سمتش هل دادم که ب ن یریبرداشت و من ش نیزم یشد و چاقو رو از رو  خم
 کنه. نشی وارد ماشتونست   ایم یک  نیریش

از اونا مطمئن شدم به در نگاه کردم، دو قدم عقب رفتم و خودم رو با شونه چند بار محکم به در   یوقت
 که باالخره باز شد! دمیکوب

 داد زدم:  یبلند ی دادم و با صدا یرو با دست ماساژ  ام شونه

 .که یمرت  رونی ب  ایب  ا،یشا

لب زمزمه کردم و با سرعت به   ری تخت اسمش رو ز یدنا رو دنیرو به اطراف چرخوندم و با د چشمم
 سمتش رفتم.

 هاش رو باز نکرد.  چشم یرو صدا زدم ول تکونش دادم و اسمش  یبار  چند

 : دمی غربه صورتش زدم و با خشم   یآروم یلیس

 کرده؟  کاریباهات چ  یلعنت اون

 دختر پاشو! پاشو

 

 !خوردیتکونم نم   ینه! حت یول

شونه اش انداختم و بغلش گرفتم که همون  ریام رو ز گهیپاهاش و دست د  ری دستم رو ز کی  ناچار
که گلدون شکسته   ایمیک دنیکه با شتاب به عقب برگشتم که با د دمیرو شن  ی داد کس یلحظه صدا

 نگاهش کردم. دستش بود متعجب   یتو یا
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 و با ترس گفت:  انداخت ن یی پا عی گلدون رو سر 

 کنه! رتیخواست از پشت غافلگ   یچوب بود، م دستش

  یشرف  یلب ب  ریهوش بود. ز یافتاده بود و خودش ب  انی دوختم که چوب کنار شا نیرو به زم  نگاهم
 گفتم:  ا ی میگفتم و بلند رو به ک 

 رو جمع کنن! نایا انی ب سی پل نیبزنرو صدا کن زنگ    یپشت مهد برو

 کردم:   انی به شا ینگاه چپ رفت که  رونی سرش رو تکون داد و از در ب ایمیک

 رسم! یمبه حساب تو هم  صبرکن،

 به صورت دنا انداختم. یرفتم و نگاه  رونیب تند و بلند از در  یبا قدم ها 

 هاش بسته بودن. شده بودن و هنوزم چشم زونیبلندش آو یموها 

لب گفتم  ریز  یبود لعنت  نیکه عقب ماش ن یریش دنیفتم با در ن ی لب گفتم و به طرف ماش ری ز یپوف
 رو باز کنه.   نیماش در  ادیب  ای میتا ک  ستادمیمیوا دیاالن با

 لب گفتم:  ریبه دنا کردم و ز یدادم، نگاه  هیتک ن یو به ماش دمیکش یهوف 

 مونه!  یچوب خشکو م دخترِ 

 ذره وزن نداره! کی

 کجا موندن؟  نایاطراف نگاه کردم، پس ا به

 دنا نگاهم رو بهش دوختم:  یاز سو یزمزمه مانند یصدا دنیشن  با

 ان یشا

 هام رو بستم. حرص چشم با

 که مرده.  یاون  ایاس  کهی اسم اون مرت ستی آره معلوم ن یهم که به زبون م یز ی چ نیاول

 رو درهم کردم. اون گردن بند اخم هام   دنیبه گردنش که خورد با د نگاهم
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  بمیج یو تو  دمیگذاشتم، بدون فکر کردن گردن بند رو از گردنش کش  نیزم  یشدم و دنا رو رو خم
 گذاشتم. 

 لب زمزمه کردم:  ریز

 دنا.  ینداز  یگردنت نم یشرف رو تو یاون ب اسم

 باز شده بود. مهیهاش ن اومد چون چشم یکم کم داشت به هوش م انگار

 از اون باز نشدن. شترینکرد و چشم هاش ب یاثر  یبه صورتش زدم ول  یمحکم بایتقر یلیس

 .یقو  یل یآرام بخش خ کی شده بود،   قیبهش تزر  یقو زیچ  کی مطمئنا

 با دو اومدن که با حرص گفتم:  یو مهد ایم یلحظه ک همون

 چقدر راهه؟ نجا ی شما؟ مگه از اون پشت تا ا نیی کجا

 کرد و گفت:  ای میبه ک ی با حرص نگاه  یمهد

 دختره اس.  نیا  ری همش تقص داداش

 ندازه.  یاون پشت با من کل م ستادهیا

 حق به جانب به سمتش برگشت:   ایمیک

 . یشروع کرد خودت

 انداخت؛  نیزم یرو رو انی با حرص شا ایم یتوجه به ک یب یمهد

 من. یوزنش رو انداخته رو آشغال تموم  کهی مرت

 چوب مرده! کی با  انگار

 گفتم:  انیبه شا  رهیو خ زدم  یپوزخند

 ام نداره.  یوزن
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 ن؟ یزنگ زد  سیپل به

 آره داداش االناست که برسه.-

 

 در آورد و گفت:  بشیرو از ج  لشیموبا ایمیک

 به خانواده اش خبر بدم.  من

 ازمون دور شد.  و

 .رو بردن  انی و شا نیر یو ش  دنیهام سر رس  س ی که پل دینکش یطول

 شد.  یم ییباز جو دیالبته از ماهم با م،یرفت مارستانیبه ب  ایم یک نیبا ماش  ماهم

 

 ****دنا**** 

 

 شدم.  رهیخ رونی پنجره رو کنار زدم و از پنجره به ب یاز جام بلند شدم، پرده  کالفه

 ماه گذشته بود. کی

 معتاد. نی تو زندان بود و من هم به هروئ انیماه شده بود که شا کی

 بود! دهیکس نفهم  چیه

 بودم.   چارهی ب  دیفهم  یم یودم، اگه کسنگفته ب یکس به

 ذاشت! یوجه نم  چیبفهمه ترک کنم اما درد بعدش به ه یکه کس ن یخواستم بدون ا یم

 نبود. گردنم یبود که گردن بندم بعد از اون روز تو نیفکرم رو مشغول کرده بود ا یل یکه خ یز یچ



 جانم  یبال

224 
 

گردنم  ی آخر تو یبودم که گفت اون برنداشته و تا لحظه  دهیو ازش پرس انی بودم مالقات شا رفته
 بوده!

 نبود.   یگم مالقات مالقاِت خوب یم

 کردم بماند.  دشیگفتم و تهد راهی بهش بدو ب چقدر

اون  دیشا رونی من رو از اونجا آورده ب نیاومد راست ادمیبود  میگردن خال یطور که دستم رو  همون
 باشه. دهید

 یرو گرفتم که با خوردن چند بوق صدا نیراست یرو برداشتم و شماره   لمیموبا عی فکر سر نیا با
 : دیچ یپ لی موبا یمردونه اش تو

 .بگو

 .نمتی بب دیبا-

 انقدر زود دلت تنگ شد؟-

 حوصله جواب دادم:  یب

 پارک؟   امیب  ار،یدرن یمسخره باز  نیراست

 !گهید یایتو ب دیبا   رون؟ی ب امیب  نجایآدم از ا نیتونم ع  یمن م-

 اونجام.  گهیساعت د کیخب تا  یل یخ-

 حرف تماس رو قطع کردم،  نیبا گفتن ا و

 نداشت.  تی خونه امن یانداختم، تو بشیج  یبرداشتم و مواد رو تو یصندل یرو از رو میسرمه ا یپالتو

 از اتاق خارج شدم. نمیماش موتیو ر  لیسرم انداختم و با برداشتن موبا یرو رو  میمشک شال

 بابا متوقف شدم:  یشدم که با صدا یاز در سالن هم خارج م  داشتم

 ؟ یر   یکجا م یدار 
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 به سمتش برگشتم و جواب دادم: تی جد با

 .رونیب

 دستش گرفت، من رو سمت خودش برگردوند و با اخم گفت:  یخواستم برم که بازوم رو تو و

 !یرفتار کن  یو هرجور خواست  یدلت خواست بر هرجا  یطور کله کن نیهم  یتون  یپدرتم، نم  من

 زدم:   یپوزخند

 ؟یدیرس  جهینت نیاالن به ا اِ 

 ؟یاالن کجا بود تا

 ها! بهیداد نه غر ینجاتم م دیشدم پدرم با دهیدزد یوقت من

 باباجون!   یایکه به خودت ب نیواسه ا رهید االن

 و از سالن خارج شدم. دمیکش  رونی با حرص بازوم رو از دستش ب سپس

 

 رو زدم و با سوار شدنش به سمت پارک حرکت کردم. نی ماش موتیر

 کردم؟   یم کاریچ معتاد شدن ن یبا ا دیبا من  ،یلعنت

 ذاشت ترکش کنم؟  یدرد م نیا مگه

 . دمیکش  ییها ال نیماش نیگاز گذاشتم و با سرعت از ب  یرو رو پام

 ! انیلعنتت کنه شا خدا

 ؟ یبود سر من آورد ییچه بال گهید نیا

 . یارم عوض یرو سرت در م  شیتالف

 . یزجر بکش دیرفتن برات کمه با زندان
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 .یمثل من درد بکش  دیبا

 ترمز گذاشتم و وارد پارک شدم.  یپام رو رو دمیبه پارک رس  یوقت

  یز یچ  گهیبودم د دهیرو فهم ز یچون همه چ  شده بودم الیخ  یرو ب  نیشدن به راست کینزد گهید
 شدن بهش بفهمم. کینمونده بود که بخوام با نزد

 تند سمت اون اتاق رفتم. یو با قدم ها  دمیکش یپوف

در   یصدا دنیتخت نشسته بود با شن  یبود و رو نیی که سرش پا نیدر زدن واردش شدم، راست بدون
 هاش رو درهم کرد و سرش رو باال آورد:  اخم

 تو!  یآ یم  یکن یباباته مگه کله م خونه

 : دمیپرس ینیمقدمه چ ونبد

 تِو؟  شی پ گردنبندم

 ؟ یچه گردنبند-

 .ستشینوشته بود، از اون روز به بعد ن انیکه روش اسم شا یهمون-

 گفت:  یتفاوت   یلحن ب با

 ؟ یر یگ یدونم سراغ گردنبند خودتو از من م یچه م من

 . شی انداخت یچه جهنم نیبگرد بب  برو

 ابروش رو باال انداخت و گفت:   یتا کی و  ستادیتخت بلند شد و به سمتم اومد، رو به روم ا یرو از

 ؟یاومد  نجایتا ا نیا واسه

 . یگرفت یجواب رو م نیهم یدی پرسیم پشت تلفنم  از

 لبم باال رفت و جواب دادم:  ی گوشه

 .امیب  نجایمهم بود که وادارم کرد تا ا یلیخ  حتما
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 . دیشا-

 ندادم پس گردنبندم کجا بود؟ یجواب گهید

 هم که نبود! ای میک  نیراه افتاده تو ماش  نیب  ییجا حتما

 نگاه کردم: بهش   نیراست یصدا  دنیطور در فکر غرق بودم که با شن همون

 که باهات نکرد؟  یکار  یبود  اونجا

 اورد؟ی سرت ن ییبال یعنی

 معتادم کرد که! تونستم بگم یشد نم دهیکش نیسمت هروئ  فکرم 

 رو حفظ کردم و جواب دادم:  میعاد ی چهره

 .نه

 بود.  دهیخوب ند د یرو بگرده، شا  نشیخواستم ماش  یم ایم یاز ک گهیبار د کیبود   بهتر

 افتاد. نییرو در آوردم که همراه با اون مواد هم پا لمیکردم و موبا بمیج  یفکر دست تو نیا با

  کشیکوچ ک ی که من دست به کار شم پالست نیهم بهش جمع شد و قبل ا نی افتادنش توجه راست با
 : دیغر یظیبه مواد با اخم غل  رهیدستش گرفتک خ یرو تو

 ه؟ یچ یکوفت نیا دنا

 

 دست پاچه شده بودم اما جسارتم رو حفظ کردم:  یکم نکهیا با

 اونو بدش به من. نیراست

 اد زد: اومد و د به سمتم  تی عصبان با

 ؟ یکش  یم نیاحمق تو هروئ ی دختره
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 مغز؟  یب هیعوارضش چ  یدون یم چیه

 : د یغر تی بزنم خواستم بگم به تو چه که با عصبان نداشتم  یحرف  چینگاهش کردم، ه ساکت

 همراهته بده من. یکوفت  نیاز ا یهرچ

 نداره.  یبه تو ربط -

 : دیخواستم برم که بازوم رو محکم گرفت و غر بعدم

 همراهته بده.  یسگ نکن، هرچ منو

 کنم داد زد:  ینم  یحرکت  دید یوقت

 .االی د

 :گفتم ی اروم یرو گاز گرفتم و با صدا لبم

 همراهم بود. نیهم فقط

 نگاهم کرد:  و با خشم دیکش یپوف

 ؟ی ر ی گ یاز کجا م نارویا

 ؟ یکن یغلطو م  نیوقته ا چند

 : دم یکش یق یعم  نفس

 کرده،  من هم... یم قیتزر بهم انیکردم شا ینم من

 : دیحرفم پر نیحرص ب  با

 نه؟ ید یکش یرفت  یتحمل کن   یاحمقم نتونست یتو

 ؟یر ی گ یم یجهنم ها رو از کدوم   نیگفتم ا بهت

 پسِر رو داد منم از اون گرفتم.  کیبهم آدرس   انیشا-
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 دادم! یدونم چرا داشتم به سواالش جواب م ینم

 نداره. یربطرفته بود به اون   ادمیانقدر دست پاچه شده بودم که  دیشا

هام گرد   چشم یو کم  دمیبود ترس  یچسبوند که چون ناگهان واریآورد و من رو به د  زیبه طرفم خ هوی
 شد و بهش نگاه کردم. 

 هاش قرمز.  سرخ شده بود چشم صورتش

 داد؟  ینشون م یعکس العمل  نیبه معتاد شدن من همچ چرا اون

 خشنش به خودم امدم:  یصدا با

 سرنگش کو؟  ؟یدار  یزهر مار  نیاز ا بازم 

 رو جمع کردم:  عزمم

 تو چه! به

 ؟ یکن  یمن دخالت م یتو کارا یچ واسه

 ! نمیکنار بب بکش 

  یجور  د؛ی کوب واریبا دست هلش دادم و خواستم برم که دوباره بازوم رو گرفت و منو محکم تر به د و
 که حس کردم کمرم خورد شد!

 : دیکش ادیفر یبلند یصدا با

 نکن دنا! یعصاب من باز  با

 گوشت! ریخوابوندم ز  یکی جا  نیهم یدید هوی 

 : هام رو در هم کردم و مثل خودش صدام رو بلند کردم  اخم

 ؟ یپدر و برادرم ؟ی! به چه حقیکن یم غلط

 : دیدستش چونم رو سفت گرفت و غر با
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 از اوناست! شتریب  تی من تو زندگ ری تاث  یول ستم،ین

 دم!  یمن تهش نجاتت م   یافت یم یهچل هر  تو

 ختم شده!ام تهش به من یک ی نیا انگار

 وسط. ی نداز  ینخواستم تو خودتو م یمن ازت کمک -

 

 زد:   یپوزخند

 ندازم وسط!  یخودمو نم من

نجاتت بدن که دوستت   انیب ستنیحاضر ن  یکه خانوادت حت یباال آورد یچه گند ستین معلوم  تو
 کنه!  یآد خواهش التماس منو م یم

 در گوشش خوابوندم.  یمحکم یلیس یکنترل  چیکرده بودم که بدون ه میعصبان انقدر

 .دم یلرز یم تی عصبان از

 زد.  یو حرف م  دونست  ی رو نم  یچیه

 بگه داد زدم:  یز یاون چ نکهیشده بود و اخم هاش در هم بود قبل ا لی به چپ متما صورتش

 من؟ یاز زندگ یدون  یم یچ تو

 !؟یکن  یراجع بهم قضاوت م  یچه حق به

 چرا؟  یدون  یندارم! م ی نه، من با اونا کار  اونا

 اونا قاتل عـــشـــق مــنن! چون

 منو کشتن! انی شا اونا

 نگاهش هم معلوم بود. یتعجب تو  یرنگ تعجب گرفت، اخم داشت ول نگاهش
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 آوردم:   نییصدام رو پا ولوم

 ؟ یدیفهم

 . نیراست یدون  ینم می از منو زندگ یچ یه تو

 . یکنی م خمیتوب و واسه کارام   یکن یم دمیتهد  یای راست م راست

 که االن هستم نبودم.  ینیا من

 من نخواستم از خانوادم و تک برادرم زده شم. ره،یبم  انینخواستم شا من

 !وفتمیروز ب  نیبه ا یبه دست اون لعنت نخواستم من

 !یکن  خینا خواسته توب یمنو واسه اون کارا یتون  یتو نم  پس

 گفت:  یلبش نشست و با خونسرد یگوشه   یق یعم  پوزخند

 داشت نه؟  درد

 درد داره نه؟ یل یندونسته قضاوتت کنن خ که نیا

 ؟یکرد  یکارو م نیتو ا چطور

 کنم؟  یو فالن و بهمان من حق نداشتم باهات کار   یو قاتل یجور حرف راجع بهم زد هزار

 .یعوض شده انگار  جاهامون

 بودن؟  قتیحق شهینگاهش کردم، چرا حرف هاش هم  مات

 بودن.  قت یحقی گفت ول  یم هیو کنا شی ن با

 اون حرف زد:  من  ینداشتم بزنم که جا یحرف 

 کنم!  یرو ول م ی کن یم یکه دار  یغلط  نیا یحال فکر نکن پ نیبا ا یول

 ام که مطمئن شم.  یالبته خودمم م ،یکن یآدم ترک م ن یع یر  یم
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 ؟ یزن  یجوش منو م  یبه تو چه؟ تو چرا دار -

 به سوالم بده ادامه داد:  یجواب نکهیا بدون

 . میکن یفردا شروع م  نیهم از

 گفتم: عیسربردم    یحرفش پ یکه به معنا تازه

 خوابما! گفته باشم. ینم  نایکمپ و ا یتو من

 لبش کج شد و جواب داد:  ی گوشه

 بخواب؟ کمپ  یبهت گفت برو تو یکس مگه

 رفت گفت:  یآب م  ریطور که به سمت ش  نیهام رو باال انداختم و نگاهم رو ازش گرفتم،  هم شونه

 اد سرجاش.  یباال حالت م  ید یدارو م  یچند وقت ادیمرکز ترک اعت میر یم

 آب رو بست.  ریآب به صورتش زد و ش   یآب رو باز کرد، مشت ر ی حرفش ش نیبعد ا و

 نگاه کردن بهم از اتاق خارج شد که گفتم:   و برداشت و بدون کی تخت پالست  یاز رو 

 ؟یبر  یاونارو کجا م یدار 

 سرنگت کجاست؟  یگفت-

 : دم یکش یپوف

 .نمهی ماش تو

 . ادیرد کن ب   موتشویر-

 رو کف دستش گذاشتم که چییکردم و سو  بمیج  یدست تو یلیم یب  با

 . دمیقفل کردنشو شن  یلحظه در رو محکم بست و صدا همون

 صداش اومد:  سپس
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 گردم.  یکردن بمون تو بر م  یبدون فوضول قهیدق چند

 

 و داد زدم:  دمی حرص دست هام رو مشت کردم، به در کوب  با

 درو باز کن.  نیا اریدر ن یمسخره باز  نیراست

 رفته بود. نکهیمثل ا یول

 !نیاز ا نمیا  انیاز شابه تخت زدم، اون   یحرص لگد با

 یدادم که با صدا یتکون م  یتخت نشسته بودم و پام رو عصبان  یدونم چه قدر با حرص رو ینم
 بلند شدم:  از جام  عیدر سر یتو دیچرخش کل

 ؟ یکن  یم کاری چ یهست دار  معلوم

 بست جواب داد:  یطور که در دو م  همون

 ها رو گم و گور کردم.  یزهرمار  اون

 تخت نشست و گفت:  یهم با فاصله رو تخت نشستم که اون ینازک کردم، دوباره رو  یچشم پشت

 ؟ ید ینم یتیاهم تو بهشون  یگفت

 اوهوم.-

 لبش نشست:  یگوشه  یپوزخند

 ان؟یهم به خاطر شا اون

 گفت:  تی رو تکون دادم که با جد سرم

 کردم که هستن!  یو شکر م دمیبوس یصد بار دستشون رو م   یرفتم روز  یاگه مادر و پدر داشتم م من

 !یداشت یچه رفتار اشتباه  یفهم  یتازه م یرو از دست بد یکس  کی یوقت
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 . یش یم مونی پش یل یخ یناخواسته بهش زد یحرف بد  کی یحت  ،یکه باهاش کرد ییهر دعوا از

 !ای کنم فقط ب  یکنم اون کارو نم یکارو نم نیبخدا ا یگ یم

 . شینیکه دوباره بب  یار ی ب نیآسمون رو به زم یحاضر 

 . یفهم ینم یچی ه یاون هارو دار  االن

 پره.  یکلت م یداغ یاز دست داد  یوقت  یول

 کدومشون رو ندارم.  چیاالن ه من

 کجاست! ستیخروار ها خاک و بابامم معلوم ن  ریکه رفته ز مامانم

 . نمیمادرم رو بب گهیبار د کیدارم بدم که فقط  یهرچ  حاضرم

 بکنم! یکار  چین به به خاطر سرطان جون داد و نتونستم هم یچشم ها یجلو مادرم

 و رفت.  ارهینتونست طاقت ب  هم  یدرمان یمی با ش یحت

 . یدون یکه م  یاتفاق اون  بعدم

رو دوباره به اسم خانواده   نجایتا تهش ا  دمیخودم دست کش  یاز زندگ مادرم  ادگاریمن به خاطر  
 خودم کنم. 

با   ستی ن ای دن نیکه تازه تو ا  بهی غر کیوقت بخاطر   چیه ،یکه ازش متنفر   یاز کس  حتینص کی 
مادر و پدرت تا آخر   یافتاد که تو اشتباه کرده بود یم یاتفاق  کیتا نکن، اگه  یخانواده ات اون طور 

 کرد.  یرو نم  نکایا بهی غر کی یکردن ول  یم تت یپشت بودن و حما

 به؟ یغر کی  ایتو ان  یزندگ اونا

نه به  ای یادامه بد یطور  نیا ی دونم تو بخوا یمن از دست دادم و م ،یدون  یباز هم خودت م حاال
 عهده خودته! 
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 نگاهش کردم.  مات

 بود!  دیبود واقعا بع  دیحرفا؟ بع  نیو ا نیراست

 که بهم نگاه کنه گفت:  نیشلوارش فرو کرد و بدون ا بیج  یکنارم بلند شد، دست هاش رو تو از

 که گفتم. ییهمون جا میر یآم دنبالت م  ی برو خونه، فردا م االن

 خواستم ترک کنم. یخواستم مخالفت کنم چون خودم واقعا م ینم

 رفتم.  رونی رو تکون دادم و با گفتن باشه از اونجا ب  سرم

 رو گرفتم که بعد از چند بوق جواب داد: ای میرو در آوردم و شماره ک  لمیرفتنم موبا رونیب  محض به

 جانم؟ 

 جا افتاده باشه.  کی دیرو نگاه کن، شا  نتی ماش یتو گهیبار د کیگم  یم ای میالو ک-

 : دینال بایتقر

 !ستینگاه کن منم نگاه کردم بخدا ن ی! تا االن ده بار گفتالیخ  یتوروخدا ب  دنا

 لب گفتم:   ریو ز دمیکوب  نیپام رو به زم کیحرص  با

 ؟ی لعنت نیکجاس ا پس 

 صدام رو باالتر بردم:  ولوم

 افتاده. ییجا  کیخب حتما   یلیخ

 داد: رونینفس کالفه اش رو ب   ایمیک

 .نی خودت بب ایشه ب  یراحت نم  یطور  نیا التی دونم خ یکه م من

 نشست و جواب دادم:  لب هام  یرو  یلبخند

 . نمتی ب یم ممنون
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 . نمتیبی م-

 رفتم و سوارش شدم. نم یرو گاز گرفتم و به سمت ماش لبم

 مردم!  یبهتر بود چون مطمئنا شب از درد م ایم یخونه ک رفتم  یاالن م نیهم 

 یتشون موقت از دس کیکرده بود، اگه   ریبدجور ذهنم رو درگ نیراست یحرف ها طرف هم کی از
 دادم؟

 شدم!  یم مونیپش یل یشدم؟ چرا خ  ینم مونیپش

 گرده. یرفتار من که برنم  نیکه رفته با ا انیشا

 من. یبهش زده بود نه خانواده   نشیبود که با ماش   یکس یاصل  مقصر

 فرار کنه!  گهیپسر د  کیذاره با  یخواد و نم یبد بچشو نم  یکس  چیبه قول بابا ه دیشا

برم   نکهیا یکردم جا ینداشتن مثل قاتل ها رفتار م یچندان  ری که تقص ییتا االن داشتم با کسا من
 . یدنبال قاتل واقع

 

 **************************************************** 

 . ستیکه ن  ستین

 گفت:  نهی باال انداخت و دست به س یشونه ا  ایمیک

 که بهت گفته بودم. من

 گفت:  ا ی میدادم که ک هیو بهش تک  دمیکش یبستم، پوف  رو  نیدر ماش کالفه

 رو بخر.   نشیع  یکی برو  خب

 بود.  انیشا هیکرد هد ینه اون فرق م-

 تکون داد:  یسر  ایمیک
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 .باال مامانم واسه عصرونه منتظرته  می بر ایخب حاال، ب   یلیخ

 برداشتم:  نیام رو از ماش هیتک

 برم خونه.  گهید نه

 کرد، به سمتم امد و بازوم رو گرفت و گفت:  یاخم

 . فتیحرف نزن راه ب  انقدر

 نگفتم و دنبالش رفتم.  یز یچ گهید

 مخالفت کردن نداشتم. یحال و حوصله  اصال

 از پله ها باال رفتم. ا یمیآروم به دنبال ک یقدما با

 گفت:  یبلند و سرحال یکه زودتر از من رفته بود با صدا  ایمیک

 ه مهمونمون افتخار دادن اومدن.باالخر مامان

 امد. زد و به سمتم یکردم که لبخند پررنگ ی زدم، رو به خاله آرزو سالم یکمرنگ  لبخند

 فشرد گفت:  یطور که من رو در آغوشش م  همون

 شده دخترم.  نیات سنگ هیسا

 . یای ما نم طرف

 امد. شیپواسه من  یچه اتفاقات نیدون یشما که م-

 شد گفت:  یکه ازم جدا م  یحال  دستش رو پشتم تکون داد و و در  خاله

 .یدید یم دیبود که با شونیزد و پر واریانقدر خودشو به در و د ا یمیدونم، ک ی م گلم آره

 کرد کردم که گفت:  ینگاهم م طنتیکه با ش  ایمیبه ک یگوشه چشم نگاه از
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که   ستین الشم یخن یع نیدم، ا  یخانوم م  نیا جونم رو واسه که قدر بدونه من  هیمامان جون ک واال
 . ستین

 کرد:  یاخم تصنع  خاله

 . ایم ینکن ک یانصاف  یب

 مگه نه؟ ده ینشون نم نه،یاخالقش ا یهم تو رو دوست داره ول دنا

 و گفت:  دیکه خند نگاه کردم ایم یتکون دادم، چپ چپ به ک یسر 

 گشنمه. یلیعصرونه که خ میبر  نیایب

 

  ییفنجون چا یو روش نشستم، خاله تو دمیرو عقب کش ی. صندل میرفت  زیهر سه مون به سمت م و
 گفتم و فنجون رو از دستش گرفتم. یلب ممنون ری و به سمتم گرفت، که ز ختیر  یخوش رنگ

رو برداشتم و همون طور که مشغول هم زدنش بودم داشتم به  یقاشق  ختم،یفنجون ر یشکر تو یکم
 وفته؟یبرام ب  یدم که فردا قراِر چه اتفاقکر یفکر م  نیا

 خوام ترک کنم؟  یم یطور  چه

 سخته؟ یلیخ

 بخشمت.  یوقتم نم  چیه ،یروز انداخت نیخدا لعنتت کنه که من رو به ا انیشا

 رو تحمل کنم!  ییچه دردها دیمن با نیا ی وونگیبه خاطر د نی بب

 بود؟  یکار واسه چ نیا یکرده بود میتو که زندان  یروان

 خودش نگه داره؟ شی خواست من رو پ یچه طور م مثال

 بشره! نیا تی که نباشد جان در عذاب است حکا عقل

 . رمیکرده و مواد بگ یمعرف  انیکه شا یکس شی االنم هم مجبور شدم برم پ البته
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 کنم کمه!  نشیلعن و نفر یهرچ

 : سرم رو باال آوردم و از فکر خارج شدم ایمی ک یصدا با

 ! ینموند از بس همش زد   ی چیه گهید ییدنا؟ از اون چا یکن یم کاریچ

 تکون دادم و جواب دادم:  نیرو به طرف  سرم

 !حواسم نبود  اصال

  ینگاه چپ ا ی میگذاشتمش که ک زیم  یفنجون زدم و رو یحرفم قاشق رو چندبار به لبه  ن یپشت بند ا و
 کرد و گفت:  بهم 

 .کجا هست  یحواس جناب عال ستین معلوم

  نجای افتاد خاله ا ادمیجواب دندون شکن بهش بدم که  کیحرص نگاهش کردم و خواستم  با
باال   ییابرو  طنتی که با ش دمیساکت شدم، فقط با نگاهم براش خط و نشون کش نیهم ینشسته، برا

 انداخت و نون رو برداشت و مشغول شد. 

 خودم گرفتم که خاله گفت:  یبرا ر یمربا انج ی، نون رو برداشتم و لقمه اگفتم یلب استغفراله  ریز

 ؟ید یدرست رو ادامه نم گهیجان شما د دنا

 گفتم:  یدهنم رو کامل قورت دادم و با خونسرد یتو ی لقمه

 االن زوده. یول چرا،

 . یهم سن ایم یو دو سالته و با ک  ستیب دخترم اگه اشتباه نکنم-

  امرزیفکر کنم بعد از مرگ خدا ب یافتی نم عقبم یطور  نیخودت بهتره ا  یبرا یهرچه زودتر شروع کن  
 درسته؟ یبعد ول کرد یادامه داد یدوسال ای کی انیشا

 زدم:   یپوزخند

 اخبارتون کامال درست بهتون گفته. منبع
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 به خودش گرفت و گفت:  یمظلوم یدوختم که چهره   ایمیرو به ک  میاه عصباننگ و

 کنه.  یبتونه تورو راض دیبه مامان گفتم که شا شمی تو نم  فیمن که حر آخه

 من به فکر توام! وونه،ید

 

 نگاهش کردم:  تی جد با

دخالت کنه   میزندگ یبه فکر من باشه و تو  یکس ستینخودم عقل دارم، فکر دارم، الزم  من  ا، یمیک
 رو دخالت بده! هیلطفا نه خودت دخالت کن نه بق

 بلند شدم و رو به خاله گفتم:   یصندل  یاز رو 

 عصرونه ممنون.  بابت

از خونشون  ا یمیک یتوجه به صدا زدن ها یو ب یا  گهیحرف د چ یحرف بدون ه  نیاز گفتن ا بعد
 شدم.  خارج 

 

 ******************************************** 

 

 با حرص به داخل خانه باز گشت و گفت:   ایمیک

 که گند زدم مامان! نیا مثل

 را به مادرش دوخت.   نشینگاه غمگ و

 آمد:   ایمی برخاست و به سمت ک یصندل  یاز رو یبا لبخند کمرنگ   مادرش

مسائل فکر کنه و بخواد  نیبه ا  نهیباعث شده باشه دنا دوباره بش نیا دیاش  زم،ینباش عز ناراحت
 تلنگر باشه.  ک یتونه براش  یم نیدرسش رو ادامه بده، ا
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 داستان که به من  نیبه خاطر ا ممکنه االن ستین یچ ی تو دلش ه یدنا اخالقش تنده ول ضمن  در
 یقبل  یشه همون دنا یزود دوباره م  ای ریو ناراحت باشه اما د دهیرنج   کمی  یرو گفت شی زندگ

 گرفت و گفت:  یو خوشحال  دیرنگ ام ای میک نگاه

 ؟ یگی م راست

 جواب داد:  یدخترکش گذاشت و با مهربان یگونه  یمادرش پررنگ تر شد، کف دستش را بر رو لبخند

 دلت رو بشکنه؟ ادینمو دلش  ییتنها دوستش تو یگ یمگه خودت نم ،زم ی عز آره

 را تکان داد که مادرش ادامه داد:  سرش

 قهر کرده باشه.  البته فکر نکنم  نیزنی اد و دوباره باهم حرف م یم  یدنا زود پس  خب

 و عجوالنه گفت:  د یحرفش پر  نیب  ایمیک

 .یقبل یشه همون دنا یو دوباره م نهیسرسنگ یدو روز  یک یفقط  ست،یدنا اهل قهرو فالن ن  نه

 مونه.  ینم  یمشکل  چیپس ه گهیباشه د-

 و با ذوق گفت:  دیمادرش را بوس ینگاهش کرد، گونه  یخوشحال با

 .یداد دیبهم ام یمامان! عاشقتم، کل  یوا

 شه.  یخنده و حل م  یخودش م یلوس باز  کمیبا  تازه

 و به اتاقش رفت.  دیگونه اش را بوس  یشتر یذوق ب با

 لب خود را مواخذه کرد:  ری کرد ز یرا بر تن م  شی انتوطور که م همان

کنن   حتینص  نویا یگ یم یر  ی م یچ یبرا ی دوستت رو دون  نیاحمق تو که اخالق ا یدختره  آخه
 احمقم! گهی خودمه د تی آخه! خر
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بر   نیشود، بنابرا  شیآرا الی خ یتوانست ب  یشده بود و عجله داشت باز هم نم  رشیچقدرم که د هر
  دیاش کش یلبان قلوه ا ینشست، رژ قرمزش را برداشت و بر رو ششیآرا زیم ی رو به رو  یصندل یرو

 خط چشم و رژگونه.   مل،یبعد از ان ر

  یآب یدست فیبلند شد و با برداشتن ک   یصندل  یاز رو  تیشد با رضا یخود راض یکه از چهره  یوقت
 آمد. رونیرنگش از اتاقش ب 

 او شده بود سرش را باال گرفت و با لبخند گفت:  یکه متوجه  مادرش

 دنا؟ شی پ یر  یم یدار 

 جواب داد:   ینشست و با خوشحال  ایمیبر لبان ک  یپررنگ لبخند

 . ارمیدر ب یرم لوس باز  یعشقم م آره

 : دیخند  مادرش

 مامان جان برو.  برو

 کرد و از خانه خارج شد. یخنده از مادرش خداحافظ  با

 متوقف شد:  ش یبرجا ییآشنا یصدا دنیبشود با شن   نشیش که خواست سوار ما نیهم

 م؟ یصحبت کن  یوقت دار  کمی  ایمیک

 خشک شده بود!  نیدر ماش یبر رو دستانش

 بود؟  الیمعشوقش دان یصدا صدا  نیاست و ا دهیواقعا درست شن  ایکرد آ یخود فکر م  با

لبانش نشست، با آرامش  یبر رو  یحفظ ظاهرش لبخند  یفرو داد، برا ی دهانش را به آرام آب
 به سمتش برگشت و جواب داد:  یظاهر 

 ...یول  رونیب برم  خواستم یم من

 : دی حرفش پر  نیب الیدان
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 خونه هوم؟  یرسون  یسرراه م من هم ،م یکنی صحبت م نیداخل ماش  رمی گ یوقتت رو نم ادیز

قلبش   ی در پ  یتوجه به کوبش پ  یبداد پس  یو مخودش را ل  دینبا یبود ول شیدل که از خدا در
 تکان داد و گفت:  یسر 

 هست؟  یحاال موضوع چ ن،ی بش ایب  باشه

 گفت:  نشستی که م یدر شاگرد را باز کرد و در حال  الیدان

 .دنا

 گفت:  حرکت کرد و   نینگفت، با نشستن در ماش  یز ی آن لحظه چ  ایمیک

 شنوم.  یم خب

 و گفت:  دیکش شیبه موها یکالفه دست الیدان

 . ای میاز کنترل خارج شده ک  یلیدختر خ  نیا

 آد.  یم  یره، ک  یم یره، ک  یکجا م ستین شه، معلوم  ینم ی تفاوت باشم ول یب خوامی م یه

 !رونی گه ب یهم فقط م یر ی مامان تازه رابطش بهتر شده و در پاسخ سوال کجا م با

 کنه؟ یم کاریدختر داره چ نیا یدون  یم تو

 گه.  یرو بهت م ز یهمه چ یکسش  نیتر  کیتو نزد آخه

 

 سرش را تکان داد و گفت:  نیهم یخود را خونسرد نشان دهد برا  یکرد چهره  یم یسع

 خب؟ 

 مکث کرد:  یکم الیدان

 کنه؟  یم کاریدختر داره چ  نیا یدون  یتو نم   یعنی خب
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 : دی کش یق یباال انداخت، نفس عم ییابرو ایمیک

 دونم. یگه و م یم درسته

 ذاره رو برمال و فاش کنم!   یم ونیکه دنا با من در م ییتونم حرفا ی من نم الیشرمنده دان یول

  یبدون  یز ی چ یخوا یره، متاسفم اگه م  یم نی کار اعتمادش از ب  نیاون به من اعتماد کرده و با ا خب
 از خودش بپرس 

 گه. یصالح بدونه بهت م اگه

 مات به او نگاه کرد. الیدان

 کند!  افتیرا از جانب او در  یپاسخ نیکرد همچ ی نم وقت فکر  چیه

 پاسخ.  نیرا داشت به جز ا یهر پاسخ  انتظار

فرو داد و به سمتش   یخود را به سخت شده بود آب دهان  الیو مات دان  رهینگاه خ یکه متوجه   ایمیک
 برگشت. 

 : دیبزند و بگو ادی توانست فر ی م کاش

 به من نگاه نکن،  یطور  نیا ی لعنت

  ینم ازش  یز یچ چ یسوزه و جز خاکستر ه یم یر  یم ی دل وامونده باش که وقت نیهم به فکر ا کمی
 مونه.

 کرد.  یو هر زمان پنهانش م شهیمثل هم  دیتوانست با ینم ی ول

 لب باز کرد:  الیدان باالخره

 گه؟ید یگ ینم  یعنی

  ی: نه نمدینگاه کند و بگو شیها  در چشم توانستیسوق داد، نم  نییرا از صورت او به پا نگاهش
 .میگو
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 گفت:  یآرام یگرفت و با صدا یرا گاز آرام  لبش

 . الیدان متاسفم

 ؟ یکن  ینگاه نم چشم هام  یچرا تو-

 .دیدر صورتش جوش  خون

 توانست.  ینم یخود را حفظ کند ول  یداشت خونسرد یسع

 دوخت و  گفت:   رنگشی آب چشمانش را به چشمان یسخت به

 شد.  دهیکش نیینگاهم به پا هوینداره  یربط

 

 کرد گفت:  یم زی که چشمانش را ر  یباال انداخت و در حال ییابرو الیدان

 ا؟ یمی نداره ک ی ربط یچ

 نداره؟  یربط  یگ یم  یکن یگم چرا به من نگاه م یم

 داده است. یکه گاف بزرگ دیفهم

 .دیکش  یبود هوش و حواس او از آنجا پر م  الیدانهرجا  انگار

 و پاسخ داد:  دیسرش بود کش یکه بر رو  یبه شال  یدست د،یکش  یق ینفس عم نیبنابرا

 با دنا بحثمون شده فکرم اونجاست.  ست،ین  نجایا حواسم  راستش

 فرستاد.  رونینفس آسوده اش را ب  و

 بود. دهیبه ذهنش رس عای سر یخوب یبهانه  چه

 : د یپرس دیتر شد و با ترد زی ر الیدان چشمان

 ؟ یسِر چ ن؟یکرد بحث
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 خب راستش اشتباه از من بود،-

شه اما   یم ی دخالت کنه و از اون با خبر بشه شاک شیخصوص  یزندگ یتو یکس نکهیدونستم از ا یم
 کردم و به مامانم گفتم که باهاش صحبت کنه. تی خر

 انداخت و رفت.  کهی کرد و چند تا ت یقاط اونم

 .ارم یخواستم برم از دلش در ب  یهم االن م من

که بحثشان   ییخودشان افتاد؛وقت ها یها میقد ادینشست  الیلبان دان یبر گوشه  یکمرنگ  لبخند
 آورد.  یرفت از دل تک خواهرش در م  یم دیشد او با یم

انداخت تا نشان   یم کهیکرد الف و ت  یقهر م یبا کس  یاخالق را داشت وقت نیموقع ها هم هم آن
 همان موقع ها بود. یدنا هیشب دهد از او ناراحت است، انگار دنا هنوز هم 

 گفت:  ایمیرا گرفت و با همان لبخند رو به ک  مشی تصم یناگهان  یلحظه  کی در

 کجاست؟ یدون یم االن

 بزنم. بهش زنگ دیدنا؟ نه واال با ؟یک-

 را تکان داد و گفت:   سرش

 آم. یمن هم م می ر  یبزن، باهم م باشه

 آمد؟ یمتعجب شد، او هم م ایم ینگاه ک رنگ

 برد!  یهم با خود م الیچه برسد که دان گریدنا از او دلخور بود د یطور  همان

 د؟یتوانست به او نه بگو یمگر م اما

 ا؟ یتو ن دیتوانست بگو یم

 جز قبول کردن نداشت، داشت؟  یگذاشت، چاره ا یتوانست، دلش نم  ینم
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 ****دنا**** 

 

رو محکم بستم    نیشدم، در ماش  ادهیپ  نیترمز فشردم، از ماش  یبه خونه با حرص پام رو رو دنیرس  با
 لب با حرص گفتم: ریو ز

 دن.  یم یشناس شدن و درس زندگ همه واسه من روان دایجد

 گه بل کن.  یم یکیگه ال کن اون  یم یفالن

 افتادم من! ایک  ریگ  نیبا من حرف بزنن. خدا بب انیگن ب یام م گهید یک ی رن به  یکمه م نیا

 کنه.  یبره و معتاد م یآد به زور م  یکه به قول خودش عاشق شده و م وونهیاز اون د اون

 خواد به زور ترکت بده. یکه م گهید یکیاز  نیا

 .به من مشاوره بده  ادی ذاره کف دست مامانش ب  یمارو م یره زندگ یکه م دوستمونم

 خداوندا! ایمنه پس چرا همه توش دخالت دارن جز خودم؟ خدا یزندگ نیا اگه

 فرستادم و وارد خونه شدم. رونی پر حرصم رو ب نفس

 افتادم. نیراست یحرفا   ادیمامان که تو آشپزخونه بود  دنید با

 هم نه. دیحق با اون بود، شا دیشا

 بود. دهیکردم، اون زجرش رو کش  یمن که درک نم خب

 ولش کرد و مادرش مرد.  پدرش

نباشه  تیکه مادرت تو زندگ نیدونم ا ینم  ه؛یکه پدرت دوست نداشته باشه چطور نیدونم ا ینم من
 . هیچطور

از ما انتظار دارن   یکنن، پس چه طور  یدرک م دنیکه کش ییاونا میکن ی درک نم میدیکه نکش  ییما
 !م؟یبفهم  میدیرو که نکش یدرد
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از   یدرد رو بفهمم فقط گفت قدر بدونم، گفت باهاشون بد تا نکنم که وقت  نیاون نخواست ا آره،
 شم.  یم مونیپش یلیدستشون دادم خ

 . یفهم ی قدرش رو نم  یرو از دست ند یز ی چ کی یخونده بودم که تا وقت  یی جا کیمن هم  خب

 .یبوده انگار  نیهم مفهومشون ا نیراست یاون حرف ها ی همه

 اومدم:  رونی از فکر ب مامان  یصدا دنیشن  با

 ؟یامد یجان شما ک  دنا

 ام رو از در برداشتم و جواب دادم:  هیتک  دم،یکش یق یعم  نفس

 .دمیاالن رس  نیهم تازه،

 مامان پررنگ شد و به سمتم اومد: یلب ها یرو  لبخند

 که امشب برات شام مورد عالقه ات رو پختم.  ایب  ا،یمامان جون، ب یاومد خوش

 : دمیحواس پرس یزل زدم و ب   شیآب یها چشمیتو

 جات؟ یسبز سوپ

 

به  ینشست که مامان دست لب هام یرو یناخوداگاه لبخند کمرنگ  دمید مامان رو که یچشم ها برق
 و گفت:  دیام کش ختهیر   رونی از شال ب یموها

 خوبه. جاتشی هاست و فقط سبز ضیمر  یسوپ ها برا ی هیاز نظر تو که بق زم،ی عز آره

 هم ندارن. یادی فرق ز گرچه

 : دم یکش یق یعم  نفس

 من چرا.  یفرق ندارن اما برا درسته

 .امی من برم لباس هام رو عوض کنم و ب میبگذر
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 : دیپرس یمامان رو به وضوح حس کردم، با تعجب و خوشحال  یخوشحال

 سفره؟ ک یسر  یآ یبا ما م یعنی... یعنی؟دیایب

 لحظه از خودم بدم اومد! کی

 کرده بودم؟  کاریچ من

 انقدر خوشحال بشه؟ نمیش یم  زی م کیکه باهاشون سر  نیا دنیکرده بودم که مامان با فهم کاریچ

 چه طور رفتار کنم!  دیبا یدونم با ک  ینم اصال

 داشت؟  ری تقص یک انیشا داخل مرگ  اصال

 اصال خود من!  دمیشا  ایال؟ی مامانم؟ دان بابا؟ 

 بودن. انیشا از مرگ  یگوشه ا کیفقط مقصر  نایانگار ا یول

 کردم. یم  دایاون رو پ که دست دست کنم نیا ی به جا دیبا ه،یدونستم ک یرو نم یاصل  مقصر

 ! یلیدور شده بودم، خ از اهدافم یل یوقت بود خ چند

 رفتم.  یم گرفتم دوباره دنبال هدف هام  یقرار م  یکوفت نیا ترک  یمرحله  که در نیبه محض ا دیبا

  یدر گذاشتم و به آروم یآهن ی ره یدستگ یو به از پله ها باال رفتم؛ دستم رو رو  دمیکش یق یعم  نفس
 و وارد اتاقم شدم. دمشیکش نییپا

 .ستادمیا نهیآ یرو تن کردم و جلو میراحت  یحوصله باز کردم، لباس ها یپالتوم رو ب  یها دکمه

 زمزمه کردم:  لب  ری و ز دمیکش مین خال به گرد یدست

 کجا؟ ؟ی لعنت یافتاد کجا

بلندم ازادانه دورم رها شدند،   یفرستادم و کش موهام رو باز کردم که موها رونیکالفه ام رو ب  نفس
پشت در   ایمی ک دنیخارج شدن از اتاق در اتاق رو باز کردم که با د یو برا دمیموهام کش یبه ال یدست
 زد و گفت:  یق یعقب رفتم که لبخند عم دهیترس
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 کنون. یآشت اومدم عشقم؟

 

 لب زمزمه کردم:  ریفشردم و ز هم یبه خودم اومدم با حرص پلک هام رو رو  یوقت

 زهرمار، عشقمو... عشقمو

  یم  که آدامسش رو  یو در حال یبا لبخند پر رنگ  ایمیدر کنار رفتم، ک یو از جلو دمیکش  یپر حرص نفس
 تخت نشست.  یوارد اتاقم شد و رو دیجو

 بستم گفتم:  یکه در رو م  یهام رو در هم کردم و در حال اخم

 نجا؟یا یاومد ی چ یبرا

 انداخت گفت:  یسطل آشغال م یکه آدامس رو باهاش تو یبرداشت و در حال یدستمال 

 آد دنا؟  یم دلت

 ؟ یزن  یحرف م  یطور  نیبا من هم ا گهید

 جواب دادم:   تی شدم و با جد نهیدست به س یخونسرد با

 آد. یبده بله که دلم م یبه من درس زندگ  یکن یم  دایرو پ  یک ی ین یش یم  هیبق نیتو هم ع ی وقت

 رو جمع کرد و مظلومانه گفت:  لباش

 ! یکردم انقدر ازم دلخور ش یکار رو کردم فکر نم   نیبه خاطر تو ا بخدا

 !گهینکن د یطور  نیخدا ا  خوام، تورو  یباز هم معذرت م 

 دخالت کنه متنفرم.  می زندگ یتو یکیکه  نیصد بار بهتون گفتم از ا-

کار رو    نیحال بازم ا  نیو با ا  یدونست  ی..میدونست  یرو م نیتو بهتر از همه ا ایم یتو ک مخصوصا
 .یکرد
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شد که بخوام باز هم    یمانع م نیو ا  دمید یم یرو به خوب  نیچشم هاش اشک جمع شده بود؛ ا یتو
 مواخذه اش کنم.

کرد   یام م وونهید یل یخ نیشدن و ا  یبود، درد هام داشتن شروع م ختهیبهم ر  یلیعصابم خ  یول
 ! یلیخ

 : د یگرفته از بغضش به گوشم رس یصدا

 دنا من... اما

 : دم یحرفش پر نیب

 نباش، لطفا نباش!  ؟یبه فکر من  ا؟یم یک یچ تو

 خسته شدم، از همتون خسته شدم! گهینباشه د به فکر من  ی کنم کس  یم خواهش

 گرفته گفت:  یگونه اش سرخورد، از جاش بلند شد و به سمتم امد و با صدا یرو  یاشک قطره

 دنا! یخود خواه و مغرور   یل یتو..تو خ نی..همتو

 !ی کن  یداغونش م ،یشکن یرو که دوست داره رو م ی..هرکسغرورت هرکس  نیخاطر ا واسه

 !ادی جرئت نکنه سمتت ب گهیکه د شیشکن   یم یجور 

 

 داد.  یادامه دادن نم یبهش اجازه  ادشی کرد، بغض ز مکث

 رو فرو داد و ادامه داد:  بغضش

رو که گفتم لبخند   هیبهش قض   دمیدنبالت اون رو تو راه د امیخواستم ب یبرادرت؛ م الیدان نیهم
 دنا! دم یلبش رو د یگوشه 

 و باهات حرف بزنه.  ادیخواست با من ب که بعد دمی فکر رفتنش رو د یتو

 من بود؟ یفکر چ یتو یدون  یاون لحظه م یول
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 ! یزن  یو باهام حرف نم یش  یباز تو ناراحت م   ارمیرو ب الیمن دان یبود که االن وقت نیا

 گفتم نه؟ یچطور بهش م یول

 شه آره؟   یناراحت م  نهی چون تورو بب ن یو خواهرت رو نب  ایگفتم با من ن یم

 دنا،  یکن  یم انتیکارو با اطراف نیا تو

 !یغرور کرد یجات همه رو ب یخاطر اون غرور مسخره و ب  به

 ؟ یچ یعن ی نتتیکه بب ادیبرادرت بخواد با من ب یوقت

 رو باال برد:   صداش

 ؟ یچ یعنی گهید بگو

 بود؟ ایم یواقعا ک نیبهش نگاه کردم، ا  مات

 زد؟  یم  ایمیحرف هارو واقعا ک  نیا

تونستم، پس خودم رو نباختم و با   ینم  یعنیکنم،  ر ینبودم که با چند تا حرف تغ  یمن کس  یول
 جواب دادم: یظاهر  یخونسرد

 ؟ یچ یعن ی یدون یم

 .ی بفهم ی تون ی و نم یدون  ینم

که رو به روت   ینیا انی قبل مرِگ شا یدون  یباشم، خودتم خوب م  نیمن خودم انتخاب نکردم ا ایمیک
 من نبودم.  ستادهیا

 دمیمن جون داد؛ جون دادنش رو من د یچشم ها ی جلو انیکنم چون شا  یتونم چشم پوش  ینم
 من!

 !دمیرفت رو من د یکه از سرش رو م  یخون

 افتاد!  یاتفاق نم نیو بابام نبودن ا الیکه اگه دان یصورت در
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 ؟ی دیحاال فهم  ؟یدیفهم

 ؟ یچ یعنیچشمت جون بده  یعشقت جلو یدرک کن  یتون یم

 نه؟  ای یار ی طاقت ب یتون  یم ین یرو بب ش یخون  یجنازه  یوقت

 نه؟  ایآره  ؟یخند  یم یهمون طور  ؟یش  یم  یآدم قبل همون

اون روزها قرمز شده بود و صدام   یآور  ادیدر من نبود، صورتم با  یقبل یاز اون خونسرد یاثر  گهید
 باال رفته بود. 

 

 لب گفت:  ری ز یصورتش سرخورد و با ناراحت   یرو ایم یک یها اشک

 ..دنا

 گفتم:  تیو با عصبان   دمیحرفش پر نیب

 دنا مرد، تموم شد!  ؟ یهان؟ دنا چ  یچ دنا

 !نی قضاوتم کن دینبا ن یدرکم کن نیتون یو نم   نیکن ی منو درک نم هیبق  ایتو  یوقت

 .دیافت  یم یبعدش به چه روز  دیکه بفهم نیدیچشمتون رو ند یکه جون دادن عشقتون جلو ماش

 .کنم رو قضاوت کنه  یکه م ییکس حق نداره من، رفتار من و کارها چیکس، ه چیه

از  یگوشه ا یدن  حت یکنن و نظر م  یکه منو قضاوت م  ییو کسا ست ین من  یکس جا چیچون ه 
 کس حق نداره! چیه نیهم یپس برا دن،یدرد منو نکش 

 تو!  یحت

 دنا.  یکن  یم یانصاف  یب یدار -

 . یلیخ  یکن ی م یانصاف  یب  هیدر حق من و بق یدار  یلیخ

 . دیاز اتاقم خارج شد و در رو به هم کوب یا گهیحرف د چیبدون ه و
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 به در زدم. یو لگد محکم  دمیکش یغ یبا حرص ج ایم یمحض رفتن ک به

 شدم. یجوره آروم نم چیبودم و بهم فشار اومده بود که ه  یعصبان انقدر

در   شهیشکستن ش یادکلن رو برداشتم و به طرف پنجره پرتاب کردم که صدا ی شهیش  تی عصبان با
 . دیچ یاتاق پ  یکل فضا

 داد زدم:  تی عصبان با

 .خدا لعنتتون کنه ایلعنت

  یخال دیشده با  یدونستم االن هرطور  یکنم فقط م یرک لعنت م   یام و دارم ک یدونستم با ک ینم
 که شده  یشم هر طور 

شده  وونهیانگار د  ختم،ی ر نییپا هی و گر غی بود و با ج زیم  یکه رو یز یرفتم و هر چ  شیآرا زیطرف م  به
 بودم!

 شدم.  یخراب دچار م ت یهم مثل قبال داشتم به اون وضع باز

بکنمشون اصال  شهیخواستم از ر ی، انگار که م موهام کردم و با تمام وجود چنگشون زدم یرو تو دستم
 !یار یاخت چیحرکاتم نداشتم، ه یرو  یار یاخت چیه

 و در با شدت باز شد. دیکرد به گوشم رس  یکه اسمم رو صدا م یداد کس یلحظه صدا همون

اونجا   نیمامانم و راست ا،ی میک ال،ی ردم که دانبه در ک ینگاه نهیزدم از آ یکه نفس نفس م یحال  در
 .بودن

 کرد؟ یم کاری چ نجایبا شدت به طرف در برگشتم، اون ا نیراست دنید با

 طور وارد شده بود؟  چه

 

دهانش گذاشت   یدستش رو رو  ای میگفت، ک  ییخدا ایبلند  یوضع اتاق و من با صدا دنیبا د مامان
 بلند داد زدم:  یکه با صدا ادیخواست به سمتم ب الیو دان
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 برو عقب.  ا،ین

 نگاهم کرد:  تی عصبان با

 ؟ یدرست کرد نجایواسه خودت و ا هیچه وضع نیا وونهید

 . دیتنهام بذار رون،ینداره؛ برو ب  یتو ربط  به

س  با تر ایم یگفت که ک یز یچ  ای میبرداشت و در گوش ک  واریاش رو از د هیتک یبا خونسرد نیراست
 گفت:  الیتکون داد و رو به دان یسر 

 کنه.  یحلش م نی راست رون،ی ب میبر نیای شما ب الی...داندا

 گفت:  تی با عصبان  الیدان

 باشه که بخواد حلش کنه؟  یخر ک نیراست

 داره؟  کاری چ نجایا ه؟یپسِر ک  نیا اصال

 به من کرد و جواب داد:  یا دهینگاه ترس   ایمیک

 دناست.  دوست

 به ما کرد و گفت:  ینگاه یبا سرسخت الیدان

 آد دنا دوسِت پسر داشته باشه!   ینم ادمی من

 : د ینال ی داشت م بای تقر  ایمیک

 . دیایب دیدم قانع نشد یم حی من توض دیایتوروخدا ب  الیدان

 برد.  رونی رو به زور ب الی مامان و دان و

دادم و با   ه یتک  واریدر رو پشت سرش بست و به سمتم اومد، دستم رو به د نیرفتنشون راست   رونی ب با
 : دمیپرس یف یضع یصدا

 نجا؟یا یاومد یچ واسه
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 دوخت و جواب داد:  خونسردش رو بهم  نگاه

چته که از  نمیاومدم بب نیهم  یبرا  یفکر کردم ممکنه در بر  ،یزدم جواب نداد چند بار زنگ بهت
 اومدم باال.  نی هم یبرا رونی ب یپرت کرد یز یچ کیپنجره 

 دمیخمار شده بود و کم کم د شد چشم هام  یم شتری رفت، درد بدنم ب یم ج یکم کم داشت گ سرم
 زمزمه کرد:  یآروم یبازوم رو گرفت و با صدا ر ی متوجه شد و ز نیشد که راست  یداشت تار م

 ؟ یخوب  دنا،

 : دم یآروم نال نیتونستم راستش رو بهش بگم، بنابرا یدونست؛ حداقل م  یبود که م خوب

 .ستمیاصال خوب ن  ،ستمین نه

 گفت:  یآروم  یکرد و با صدا تی نگهم داشت و آروم من رو به سمت تخت هدا تر  محکم

 . ایباشه ب شششش

که   یهام رو بستم و در حال چشم دم،یتخت دراز کش یرمغ رو یتخت گذاشت که ب  یمن رو رو و
 مع شده بود گفتم: ج چهره ام 

 شه.  یداره شروع م دردم

 .ی رو داغون کرد ی_همونه زده به سرت همه چ

 گفتم: یگرفته ا یتکون دادم، آب دهانم رو فرو دادم و با صدا  نیبه طرف یمنف یرو به نشونه  سرم

 . ستین شی به خاطر اون باشه، بق  شیگوشه ا کی دیشا

 

 ؟ یکارارو کرد نیا یپس واسه چ-

بتوچه چون تهش به   حال نداشتم باهاش بحث کنم و بگم یحوصله بودم که حت   یحال و ب ی ب انقدر
 جواب دادم:  نی بنابرا دیرس  ینم ییجا
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 .افتادم به خاطر اون.  انیمرگ شا ادیبحثم شد، بعدم   ایم یک با

تخت   یبا فاصله از من رو  دمیهام رو آروم باز کردم که د احساس تکون خوردن تخت چشم  با
 دوخت و گفت:  ، نگاه سردش رو بهم نشسته

 .یدینمونه اش رو هم د ک یشم؛  یم یطور  نیافتم ا یمرگ مادرم م ادی یهم وقت من

رو تماشا کردم و  انیدونست که من جون دادن شا یلبم نشست، اون چه م یگوشه  یپوزخند
 کنم؟  ینتونستم کار 

 همون پوزخند گفتم:  با

  رشی ز نیماش کیمن تصادف کرد،  یها چشم یجلو انیبود اواخر مهر ماه؛ شا  شیچهار سال پ  بایتقر
 گرفت و فرار کرد! 

 اومد، تموم کرده بود. یاز دستم بر نم  یکار  چیه یمن بود؛ ول یها چشم یجلو ش ی خون  ی جنازه

 شن.   یم یذهنم تداع ی ، چون تک تک اون صحنه ها توشم  یم وونهیکه من د نهیهم یبرا

 هم کرد و لب زد: نگا شوکه

 ؟ یگفت  یچ تو

 . یدیهمه رو شن-

 : دیموهاش فرو رفته بود پرس نیکه دستش ب یرو از من گرفت و در حال  نگاهش

 ه؟ یخانوادت چ ری تقص نجایخانوادت باعث شدند، ا یکه گفت تو

  یدونم چطور ول یچون خانوادم مخالف بودن نم  م،یکرد یباهم فرار م  میداشت  انیاون روز من و شا-
  انیشا نی و به زور برد؛ درهمون ب  دیو کتک زد و دست منو کش  انیاومد و شا  الیکردن. دان دامونیپ

 . تگرفت و در رف  رشی ز یپژو پارس مشک  کیبا  یشرف  یب کیراه   نیاومد دنبالم ب یکه داشت م

 بود؟  یک  یدون ینم-

 جواب دادم:  هام رو بستم و خشم چشم با
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 کنم.  داشیپ هیکشتمش فقط کاف  یخودم م  یبود که با دست ها  یشرف یدونستم کدوم ب یم اگه

 ؟یدار  یرفتار  نیچرا با خانوادت همچ  یدون یپس اگه اون رو مقصر م-

 گفتم:  نیشدم بنابرا یاز سواالش کالفه م داشتم گهید

 ؟ یراه انداخت یسوال  ستیخبره؟ ب چه

 از اتاقم.  رونیاصال به تو چه؟ برو ب نایا

 

 : دیدر حالت صورتش بده پرس یر ی تغ نکهیا بدون

 ؟ یکن  رونمی افتاد ب ادتی تازه

 رفت گفت:   یکه به سمت در م یندادم که در حال  یجواب

 باش.  داریزنم ب   یآم دنبالت بهت زنگ م ی صبح م فردا

 خارج شد. که در رو باز کرد و از اتاق   دیاز من نشن یهم جواب  باز

ذاشتم   یرفتم و نم یم  دیکردن پس با یم  یبحث حساب  کی  الیبا دان دیبا گهید  قهیتا چند دق مطمئنا
 نداشتم.  گهی رو د  یکی نیا یحوصله  وفته،یاتفاق ب نیا

تخت بلند شدم،   یگرفتم از رو یکه به خاطر درد لبم رو گاز م  یزدم و درحال  هیتک  یرو به پاتخت  دستم
 نبود که مانع حرکتم بشه. ادیخوشبختانه دردش اونقدر ز

 .ستادنیدر اتاق من ا یرو به رو قایهمه دق دمیاتاقم رو باز کردم که د در

 رو به عقب ُهل داد و با اخم گفت:   نیبا دست راست الیلحظه دان همون

 ؟یشناس یگم تو از کجا دنا رو م ی بهت م کهی مرت

 گفت:  تیرو گرفت و با جد الیکرد، مچ دست دان یظ یاخم غل نیراست

 برو از خواهرت بپرس نه من. یبدون  یخوا  یرو م ی ز یبکش.هر چ  دستتو
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بگه با   ی ز یو خواست چ  دیکوب  واریرو گرفت، اون رو به د نیراست ی قهیدفعه با حرص  نیا الیدان
 گفتم:  یبلند یصدا

 بسه. ال،یدان

 جلوتر رفتم و گفتم:  یبا اخم به طرفم برگشت که کم  الیدان

 که...  هیهمون نیراست

 ینگاه کردم، از فرصت استفاده کرد، دست ها نیمکث کردم و به راست دیحرفم که رس  ینجایا به
 اش جدا کرد و به من نگاه کرد. قهی رو از  الیدان

 : دیپرس  یبا کنجکاو الیدان

 !گهیکاملش کن د ؟یکه چ هیهمون

 نه؟ ایگفتم  ی راستش رو م دیبا

  ینم که من  دیکش یم تی و شکا  سیشد، کار به پل  یبدتر م   تیگفتم وضع یراستش رو م  اگه
 گفتم؟ ی م یچ دیبشه! پس با یطور  نیخواستم ا

 کرد و گفت:  یان یپا درم ایم یلحظه ک همون

 ... نیراست زِ یچ

 

 کالفه گفت:  الیدان

 . نیکن  یکث م چقدر م گه،ید نیبگ اه

 : دیکش  یقینفس عم   ایمیک

 جون دنا رو نجات داده. نیراست

 . نیخود راست  یحت مینگاه کرد ایمی با تعجب به ک  یهمگ
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 لب گفت:   ریمتعجب نگاهش کرد و ز نیراست

 جان؟ 

 لبم نشست.  یگوشه  یکلمه رو باحال گفت که لبخند نیا انقدر

 : دی پرس  جیاز سر ندونستن کرد و گ  یاخم الیدان

 ه؟یگه موضوع چ یتون م  یکیرو نجات داده؟   جونش

 گفت:  الیچرخوند و رو به دان نیمن و راست نینگاه نگرانش رو ب   ایمیک

و دنا رو از دست   میبود که ما با هم رفت یِ من که اسمش مهد یاز دوست ها یک یدوست  نیراست اره،
آره فقط  ن،یاونجا باهم آشنا شدن هم   نایکرد و ا ن یکار رو راست نی تر یاصل ی. ولمیگرفت  انیشا
 . نیهم

 : دیکرد و با اخم پرس نیبه راست  ینگاه دیبا ترد الیدان

 دوست مشترکتون شده االن؟  نمیا ؟یتو؟ مهد دوست

 برگشت:  ن یسرش رو تکون داد و رو به راست الیتکون داد که دان یسرش رو به صورت متوال ایمیک

 اداش. د شرمنده

 زد و گفت:  نیراست یدستش رو به شونه   و

 گرم مارو حالل کن. دمت

 رفت.  ن ییاز پله ها پا یا گهیحرف د چ یکرد و بدون ه ایم یک به  ینگاه چپ و

 کرد:  نیبا لبخند رو به راست مامان

 رفتار کرد. دهیو نشن دهیرو خواهرش حساسه ند  کمیما  الیدان نی رو ببخش پسرم، ا ما

 . میمهمونتون کن ییچا کی چش شد شما هم بفرما  نمیمن برم بب  

 تکون داد: یسر  نیراست
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 شم. یممنون من مزاحمتون نم  ست،ین  یمشکل

 . ایپسرم ب  ایب  ،یشه بر  ینم یاومد  نجایشه؟ تا ا یمگه م-

 رفتن. ن ییتکون داد و همراه مادرم پا ینگاه کردم که سر  نیبه راست اخم  با

 صدا زدم:  عیبهم کرد و خواست بره که سر ینگاه کوتاه   ایمیک

 . ایمیک

 و به سمتم برگشت که گفتم:  ستادیا سرجاش

 ممنون. یخوام، بابت همه چ  ی...من معذرت ممن

 باال انداخت و با پوزخند گفت:  ییابرو

 ؟یهم بلد یوقت، مگه تو عذر خواه کیبه غرورت بر نخوره  ؟یخوا  یم عذر

 

 نگاهش کردم:  کالفه

 بس کن لطفا! اصال حال و حوصله ندارم.   ایمیک

 !یحوصله ا  یب یرس یآره هروقت به ما م-

 حرص بهش تشر زدم:  با

 . ایمیک

 ه؟یچ-

 داشتم خودم رو کنترل کنم گفتم:  یکه سع یو در حال   دمیکش یق یعم  نفس

 آم.  یمنم االن م نییبرو پا   برو،
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 نهیآ ی رفت که من هم به داخل اتاق برگشتم و رو به رو نییبهم رفت و از پله ها پا  یغره ا چشم
ممکن   یجا نیاز باال تر یبرس رو برداشتم،  موهام رو شونه کردم و به صورت دم اسب ستادم؛یا

 بستمشون.

 رو تنم کردم و از اتاقم خارج شدم. یرنگ یطوس بافت

 .دمیکش یخورد اوف کالفه ا یم یکه داشت چا نیراست دنیبا د نییرفتم پا  یوقت

 نجات داده!  بود من رو به کشتن بده جونم رو هم  کی که نزد یکم بود فکر کنن کس نمیهم 

 نداشت!  انیاز شا یبازم خودش دست کم   یخالص شم ول انیدرسته که کمک کرد از دست شا البته

 زد و رو بهم گفت:  یکه متوجه من شد لبخند مامان

 . زمی بر یچا  کیتو هم  یبرا  ایمامان؟ ب یجون اومد دنا

  الیو دان  ای میرفتم و روش نشستم و با چشم دنبال ک ینفره ا رو تکون دادم، به سمت مبل تک  سرم
 امد:  نیراست یگشتم که صدا یم

 هم رفته دنبالش.   ایمی ک اطه،یح  برادرت

 کردم، نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:  یظیصداش اخم غل دنیشن  با

 جون من؟  ی بال یبش  نجایا یهمون پارکت؟ اومد یبر  یش  یپا نم  یواسه چ تو

 ! گهیولم کن د یخوا یاز جون من م  یچ

 به سمتم خم شد و گفت:   یبه آشپزخونه کرد و از مبل بغل ینگاه چشم یگوشه  از

تو رو   نیمن هم گفتم بذار د  ،ینداشت  یجون من و دست از سرم برنم  یبال یمدت تو شده بود  کی
 ادا کنم مگه بده؟ 

 حرص لبم رو گاز گرفتم و جواب دادم:  با

 ادا شده. نتید یکه دست از سرم بردار  نیهم
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 کرد و گفت:  یلبش نشست، نچ یگوشه  یلبخند

 که دارم رو به همون روش خودش ادا کنم. ین یعادت دارم هر د من

 

نگاه چپ    کیجواب دندون شکن بهش بدم که با اومدن مامان ساکت شدم و تنها به  کی خواستم
 بهش اکتفا کردم. 

 کنارم گذاشت و گفت:  یعسل  زی م یو خرما رو رو یبا لبخند چا مامان

 نوش جونت.  زمی عز  بخور

 گفت:  نیبل ها نشست و رو به راستاز م  یکی  یگفتم که مامان رو یآروم  ممنون

 خوب شد که باهات آشنا شدم پسرم. چه

با تو ام دوسته واقعا   دمینداره و االن که فهم یدوست چی ه  ایمیو چند ساله که جز ک  نیدنا چند چون
 خوشحال شدم.   یلیخ

  تی ذاشت با جد  یم شیدست شی پ  یکه فنجون رو رو ی خورد و در حال  شییجرعه از چا کی نیراست
 ت: گف

 خوشحال نشد. هم یل یانگار پسرتون خ  یول

 .هیحساسه وگرنه پسر خوب  یادیز  کمی الیپسرم، دان ریبه دل نگ تو

 .خوردمی داشتم حرص م نجایگرم گرفته بود و فقط من بودم که ا یحساب  نیبا راست مامانم

چرا انقدر    شی نیب  یباِر م   نیو اول  یشناس   یآدم رو نم نی اصال ا یبگه مادر من تو وقت ستین  یکی آخه
 آخه؟ یکن یبرخورد م  یمیباهاش صم 

 ! الیواو گهیباز شه د نجایپاش به ا نیراست گهی مونده دوروز د نیهم

 : دی پرس نیخورد و از راست  شییاز چا یکم مامان



 جانم  یبال

264 
 

 ن؟ ینیش  یکجا م ن؟یها هست  یپسرم شما از ک  خب

 اون پام انداختم و نگاهم رو ازش گرفتم.  یپام رو رو الیخ  ینگاهش رو به من دوخت که ب نیراست

 ؟ یجنابعال ین یش یم ی خان کدوم جهنم نی جواب بده راست خب

 ؟ یبگ یخوای م یچ

 دم؟  یو مردم رو سکته م نمیش یپارک م یتو یگ یم االن

 و جواب داد:  دیکش  یقینفس عم  نیراست

 .نمی ش یم هیریمش یطرفا  استی آر میلیفام

 بگه که گفتم:  یز یخواست دوباره چ مامان

 انگار.  رونی معطل کردن ب یل یکجان، خ الیو دان  ای میک  نیگم به نظِر من برو بب  یم مامان

 تکون داد:  یافتاد سر  ادشیکه انگار با گفتن من تازه  مامان

 . نمیبرم بب  ی گ ی واهلل راست م آره

 برگشتم و گفتم:  نیبه سمت راست با اخم  عای که از در هال خارج شد سر نیبه محض ا و

 تحملت کنم.  تونم  ینم لحظه هم کی یحت رون،ی برو ب نجایاالن پاشو و از ا نیهم نیراست

 

 کامل جواب داد: یکه نگاهم کنه با خونسرد نیا بدون

 .ی کن  رونمی ب یکه بخوا یمنو دعوت نکرد تو

 . ینیبش  نجایاجبارت نکردم ا یتحمل نکن  یتون یضمن م در

 حرص دست چپم رو مشت کردم و گفتم:  با

 .رونیبرو ب   ؟یفهم یم نمیبب   نجایخوام تورو ا یمنه و نم  یخونه   نجایا
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 کن.  رونی ب-

 سمتم برگشت و گفت:  نگاهش کردم که به متعجب

 ؟ یکن ینم  رون یچرا ب  پس  ست؟یتو ن یمگه خونه  ؟ یهست ی منتظر چ االی

آن  کی توجه به دردم از جام بلند شدم و خواستم برم تو اتاقم که  یحرص لبم رو گاز گرفتم، ب با
 شدم و سرجام نشستم. مونیپش

 بره.  دی با نی خودمه، خودش بره، آره، راست یخونه  نجایرفتم؟ ا یچرا م من

 صداش به سمتش برگشتم:  دنیشن  با

 ؟یشد   مونیشد پش یچ

 جواب دادم:  عایباال انداختم و سر یا شونه

 واهلل اصال چرا من برم؟   ،ییبره تو دیکه با یمِن اون یخونه   نجایا اره؛

 داشت گفت:  یکه از ظرف جلوش تخمه بر م   یکرد و در حال یخنده ا تک

 ! یساخت نجارویا یسال ها کار کرد  یکنه نشست یندونه فکر م  یکه هرک  یکن یخونه خونه م  نی_همچ

 نازک کردم:  یچشم پشت

 به تو چه هان؟ به تو چه؟ اصال

 تازشم... گه،یمگه خونه خالته؟ پاشو برو د ؟یدار  کاری کارا چ نیفکر کن آره، اصال تو به ا تو

 : دیحرفم پر  نیچه خبره باال آورد و ب یدستش رو به نشونه  هوی

 چه خبرته؟  هووووش

 پشت هم رگبار ببند!   ایبعد ب  ری نفس بگ کی

 ؟ یچته؟ اصال با خودت چند چند معلومه
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 من چم بود؟  واقعا

 دادم کنترل نداشتم! یکه از خودم نشون م یرفتار   یرو اصال

 ! ارمی دارم به روم ن  یکه سع هیلعنت نیبخدا از اثرات و درد ا واهلل

از   یآوردن که چهره ام در کسر  هجوم افتاده باشه، درد هام بهم  ادمیدرد انگار که باز  یگفتن کلمه  با
 دور نموند. نیاز چشم راست نیجمع شد و ا هیثان

 

 : د یکرد، از جاش بلند شد، به سمتم اومد و پرس ی ظرف خال یپر از تخمه اش رو تو مشت

 ؟یدرد دار  هو؟ی چت شد  دنا

 رو گاز گرفتم و جواب دادم: لبم

 شد.  دیشد یول  ارمیکردم به روم ن یم یاولشم داشتم، سع از

 کرد و گفت:  یلب نچ   ریهاش در هم رفتن و ز اخم

 ببرمت اتاقت.  ومدهین  یدختر، پاشو، پاشو تا کس پاشو

 یخوا ی م یخواستم بپرسم چه طور  یمخالفت هم نداشتم، م ینا یبدنم درد داشت که حت انقدر
و من رو از    شونه ام انداخت ریرو ز  یکی زانوم و اون  ریدستش رو ز کی نیکه همون لحظه راست میببر
 مبل بلند کرد.  یرو

 رفت گفت:  یکه به سمت پله ها م یگرد شده نگاهش کردم که در حال یبا چشم ها 

 تابلو نشه؟  تت یاتاقت که وضع  یتو یبر  عیسر یتون یوضعت م نیتو با ا ه؟یچ

 . نییبگو بذارمت پا   یتون یم اگه

 نگفتم.  یز یو چ  دمیکش یق یعم  نفس
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تخت   یمن رو رو نگذشت که در اتاقم رو با پاهاش باز کرد، به سمت تختم رفت و آروم  یز یچ
 شده بود. روم خم  بای کار رو بکنه تقر نیکه راحت بتونه ا نیا یگذاشت و برا

 شد که نگاهمون در هم گره خورد. نیاش سوق دادم هم رهیت یرو از تخت به و چشم ها نگاهم

 . مینبود یجالب   تی وضع یتو اصال

 کرد!  ینم  یخوب  یفکرا دید یامد و مارو م  یم رونیاز ب  یهرک

دستم رو از   عیمن پشت گردنش که سر یاز دست ها  یک ی دو طرف بدنم بود و  نیراست یها دست
شدم، ابروهاش   قیبه چهره اش دق شتریآوردم، از فرصت استفاده کردم و ب  نییپشت گردنش پا 

 یمعلوم نبود؛ جلو قیدق رهیت  یلیکه خ یقهوه ا دمیشا  یبودن چشم هاشم مشک  یو مشک دهیکش
و لبش هم که خوش فرم و متناسب با   ین یبودن ب ختهی ر  شیشون یموهاش بلند بود و طرف راست پ

 ! انیبهتر از شا ینکنم واقعا جذاب بود حت یانصاف یصورتش بودن ب 

 کردم؟  یم سهیمقا انیرو با شا نیمن چرا داشتم راست نم یبب سایوا

 کردم و گفتم:  یکمرنگ اومدم، اخم به خودم  عیسر

 جات راحته؟ گه،یعقب د  برو

 گفت:  ی اروم  یو با صدا دیحرف من همون لحظه خودش رو عقب  کش با

و  دختر بداخالق  نیکنه همچ یدرصدم فکر نم  کیچشم هات و صورتت مظلومه که آدم   اونقدر
 . یباش  یخشن

 نبودم، شدم. -

 : دیبه صورتش کش  یدست

 . ستیخب، االن حالت خوب ن  یلیخ

 حالتو بهتر کرد.  دیشا ؟یدار  مسکن
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 .یموند یادیز گهیکنارم هست، بده برو د یپاتخت یتو-

 گشت گفت:  یدنبال قرص م   یپاتخت  یکشو یکه خم شده بود و تو  یاخم نگاهم کرد و در حال با

 کنه! یاال...دختِر دهن منو باز م ال

 تشکرته؟  یجا

  ز یم یآب از پارچ رو وانیل کیکه همون لحظه قرص رو کف دستم گذاشت و  دمیلب کش ری ز یپوف
 برداشت: 

 وقته پارکو به امون خدا ول کردم.   یلیبخور بعد بخواب، من هم برم؛خ   نویا ریبگ

 بمونه. نجایذاشت انگار من مجبورش کرده بودم ا یمنت م  نیهمچ

آب و قرص رو از دستش گرفتم و بعد از خوردن   وانیبهش کردم و آروم تو جام نشستم؛ ل  یچپ نگاه
تخت   ی توجه بهش دوباره رو  یگذاشتم و ب ز یم یرو رو وانیو ل دمینفس سر کش کیقرص آب رو 

 و چشم هام رو بستم. دمیدراز کش

 رفت گفت:   یکه به طرف در م ی در حال بعد  هیثان چند

 نره. ادتیفردامون  قرار

 داد. یدر که نشون از رفتنش م  یبعدش صدا و

  یلیمحو کنم، خ یپسر رو از هست نیخودت کمک کن نزنم ا  ایفرستادم؛ خدا  رونیرو ب   میعصب  نفس
 ره.  یداره رو عصابم رژه م

 و با شتاب چشم هام رو باز کردم:  دمیکش  ینیه  ایمیک یصدا  دنیبا شن هوی

 طاقت ندارم. گهیرو بهت بگم د یز یچ  کی دیبا دنا

 و به سمتش برگشتم، آخه االن وقت اومدن بود؟  دمیکش یق یعم  نفس

 قشنگ دچارم؟  تیوضع نیاون از کجا بدونه من به ا ه؟یگناه اون چ خب
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 زدن.  یهاش برق م  لب هاش بود و چشم  یرو یق یبهش کردم، لبخند عم ینگاه

 : دمیکردم و پرس زی هام رو ر چشم

 کنن!   یم یخبر شده؟ چشمات نور افکن چه

 گاز گرفت و کنارم نشست:  یرو با خوشحال  لبش

 گفتن به تِو.  نیسختش هم  یجا

 ا؟ یمی شده ک یچ-

 : د یکش یق یعم  نفس

 خودت رو حفظ کن خب؟  ینشو و خونسرد  یگم فقط عصبان  یگم، م یم

 نگاهش کردم:  کالفه

 . ای میک بگو

 گفت:  عیهاش رو بست و سر چشم

 دوست دارم. الویمن دان دنا

 

 رو دوست داشت؟  الی! داندم؟ی شن  یم یگوش هام شک کردم، داشتم چ به

 متعجب نگاهم کرد:  ایمی خنده زدم که ک ریز یبلند  یخودم رو کنترل کنم و با صدا نتونستم

 ؟ یخند یم یچ واسه

 : خنده گفتم یال البه

 بود.   یجالب  یشوخ

 .نکردم   یمن اصال باهات شوخ یول-
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 گفتم:  تیقطع شد و با جد  خندم

 چراغ سبز نشون داده؟  اون وقت؟ بهت  یرو چه حساب ؟ی رو دوست دار  الیدان

 اونم دوست داره!  البد

 ؟ یدوستش داشته باش  یوقت کرد یک اصال

 زد و گفت:  یحرفم دوباره لبخند  نیگفتن ا با

 که نگو! دمیترس یشد، انقدر از عکس العملت م  یدونم ک یخودمم نم  واهلل

 نه.  دمیآره شا دیدونم شا یرو نم الی دان یول

 ه؟ یرو چه حساب یگ یکه م یآره ا خب اون -

 خب؟ میبود  اطیاالن که باهم تو ح نیشده، هم یرت یکنم سرم غ  یفکر م گه،ید نی خب هم-

 با تو داشت، از کجا در اومد و فالن!  یارتباط بود و چه یک یسرم غر زد که اون مهد یکل

 خنده زدم و گفتم:  ریز ی کنترل چیبدون ه  بازم

 منو نخندون توروخدا! ایمیک یوا

 شده و دوست داره؟   یرتیغ یعن یچون چند تا حرف بهت زد  االن

 لطفا.  رونیب   ایافکار بچه گانه ب نیبودن و ا   ییای از رو کمی

 حرص نگاهم کرد:  با

 هان؟ ه یپس اسمش چ ستی شدن ن  یرتیغ نیا اگه

 نه سرتو سر من شده! یشده، ول  یرت ی غ الیبه نظر من دان-

 نه تو! هی و ارتباط من باهاشون چ هیک نیراست ه،یک یخواست بدونه مهد  یم

 خودتو بکن. یفکرا نیبش یخوای تو اگه م یول
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 گفت:  ینیغمگ لبخندش جمع شد و با لحن هیاز ثان یکسر  در

 ؟ یکن یفکر م  یطور  نیا یعنی

باهاش رک صحبت کرده   یادیز  نکهیشدم؛ مثل ا مونی از گفته هام پش دمیناراحتش رو که شن لحن
 کردم.  ی م دشینا ام یطور  نیا دیبودم و نبا

 فهمم چقدر سخته! یذارم م  یرو که جاش م خودم

 کنم. یم  کاریگم و چ یم  یدارم چ  دمیگفت و من شوکه شدم که نفهم   ییهوی خب انقدر  یول

 کردم:   یلحنم رو جد نیبنابرا

 فکِر منه.  نیکه ا گفتم

 . ستیمن درست ن  یکه فکرا شهیباشه هم یا گهید زی هرچ ممکنه

 و در همون حالت گفت:   دیو کنارم دراز کش دیکش یق ینگفت و نفس عم یز یچ  ایمیک

 .یدنا! کل بادمو خوابوند اوف

 تو.  یهست یمنف یشه بخدا، منبع انرژ  یم دینا ام یو زندگ  ای زنه از دن یکه باهات حرف م  آدم

 

 **************************** 

 

 گفتم:  ای میبستم خطاب به ک  یمانتوم رو م ی طور که دکمه  همون

 منتظرن.  نایا نی راست شی پ میبعد بر می ریدوش بگ کیما  یخونه  میبر ای میک  بجنب

 رفته؟  یمهد ی'خونه 

 کردم:  یخنده ا تک
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 سورشو بده.  خوادی کرده م دایکار پ یگفتم که مهد آره،

 نازک کرد:  یپشت چشم   ایمیک

 نبود بهش سور بده؟  یا گهیکس د حاال

 برد؟  یمارو م دیبا حتما

 دوشم انداختم و با اخم گفتم:  یرو بستم؛ رو  فمی ک پیز

 . ستین ی اجبار  ،یاین  یتون یم

 رو جز من و تو ندارن. یا گهیکس د نیو راست  یکه مهد یدون یم

گفت و منو هرچند بزور   یمعتاد شدن منو به مامان نم  هیاگه اون نبود، و قض  ونمیمد نیبه راست من
 بودم.  یچه وضع یتو ستیاالن معلوم ن خوابوندنی کمپ نم  یتو

 چهره اش رو جمع کرد:  ایمیک

 .یموز  ی ننداز پسِره  ادمی یوا

 بردنت تو کمپ.   ادیاومد با مامانت حرف زد و به مقصد مرکز ترک اعت یمول مول

 هام رو درهم کردم:  اون روز ها اخم یآور  ادی با

 . فتیراه ب  ،یبد حی نگفتم که تو توض ادمهیخودم همه رو   ایمیک

 اوف، باشه. -

 بهش کردم و زودتر از اون از باشگاه خارج شدم.  ی چپ نگاه

که  یدو ماه و ده روز از روز  قایرو زد که من در جلو رو باز کردم و سوار شدم؛ دق  نیماش موتیر  ایمیک
 گذشته بود. کمپ رفته بودم 

رو بهش گفته  هیما بود با مامانم صحبت کرده بود و قض  یخونه  نیکه راست یهمون روز  نکهیمثل ا 
 مامان روز بعدش من رو بدون اطالعم و به زور برده بودن کمپ.  ی د، و باهماهنگبو
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  یم یتنها زندگ مامانم که یاز خاله ها یک ی یشابور خونه   ین گفته بود رفتم ال یبه بابا و دان  مامانم
 کرد. کنه و با اونم هماهنگ 

کس حرف نزدم و   چیسخت گذشت و بعد از چهل و پنج روز که خارج شدم با ه  بهم   یلیخ درسته
اون  دمی که به خودم اومدم و فهم ی شد تا وقت یسبز نم اطرافم  ادیام ز یازش شاک دیفهم  نمیراست

 ارزش داشت و به صالح خودم بود. یهمه سخت

دوست   هی شب یز یچ  کی یو حت میکرد یبحث نم  گهیبهتر شده بود، د نیاون به بعد رابطم با راست از
 .میشده بود

 

رو روشن کرد و به سمت    نیماش ا ی میاز فکر خارج شدم، ک  ای میو وارد شدن ک  نی بهم خوردن در ماش با
 ما حرکت کرد.  یخونه 

در آوردم و   بمی رو از ج  دمیشدم، کل ادهیپ  نیاز ماش م؛یما بود یساعت بعد دم در خونه  م ین بایتقر
 هم پشت سرم وارد شد.  ایمی باهاش در رو باز کردم و وارد خونه شدم، در رو باز گذاشتم که ک

در به سمت در   یصدا دنیتند خودم رو به در هال رسوندم و در رو باز کردم، مامان با شن  یقدم ها با
 لب هاش نشست:  یرو یق یمن لبخند عم دنیبرگشت و با د

 مامان؟ یاومد

 گفت:  یاز پشت سرم امد که با چاپلوس ای میک یبگم صدا یز ی که من چ نیا قبل

 اومدم خاله جون.  منم

 : د یخند مامان

 . نیاومد خوش

 به گونه اش زد:  یبه سمت مامانم رفت و بوسه ا  ایمیک

 خاله، انقدر دلم برات تنگ شده بود که نگو. یوا
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 کردم و گفتم:  یبگه که اخم تصنع یز یخواست چ  مامان

 شه.  یم رید  میبر  ایب  ایم یبسه ک یو چاپلوس   ینیری خودش

 رو به مامان ادامه دادم: بعد

 خواد سور بده.   یکرده م دایکار پ  یمهد رون،یب  میر یم یو مهد نی با راست میدار ما

 برسون حتما.  نی، سالم من هم به راستخوش بگذره بهتون  ن،یبر زم یعز نیبر

 بده اون پسرو.   رشی خ خدا

 گفت:  اومدی همون طور که پشت سرم م  ایمیتند از پله ها باال رفتم و ک ینگفتم و با قدم ها یز یچ

 شه؟  ینم  رید میایحموم ب  میبر  یاالن تا ما نوبت  دنا،

 رفتم گفتم:  یم که به سمت اتاقم یحال  در

 لطف کن برو حموم ته سالن.   ی، جنابعالحموم اتاقم رم یم من

 اتاقت نه تو.  یبرم تو دیخداست من با بی حب مهمون  ت،ی ترب یب

 .یپالس  نجایخداست نه تو که هر روز ا  بیحب مهمون

تخت پرتاب   یرو رو فمی ؛ ککردم و وارد اتاقم شدم یاسمم رو صدا زد که تک خنده ا غی حرص و ج با
 رخت کن گذاشتم و دوش آب رو باز کردم.   یتنم رو تو یراست وارد حموم شدم، لباس ها   کیکردم و 

  دمیچ یرو دور موهام پ یو حوله ا دمیتن پوشم رو پوش  یکه کامال خودم رو شستم، حوله  نیاز ا بعد
 و از حموم خارج شدم.

 بودن.  یحموم هاش طوالن شهیهم بود اون  یع ینبود، خب طب ای میاز ک یاثر 

  میکوتاه نارنج نیآست  زیرو تن کردم، بل  میزغال  نی تنم رو خشک کردم و  شلوار ج گهید یحوله  کی با
 و با  به برق زدن سشوار مشغول خشک کردن موهام شدم.  دمیرو هم پوش
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نگاه  نه یحاضر و آماده وارد اتاقم شد، از آ  ایم یکه من سشوار رو خاموش کردم ک نیبعد از ا قایدق
 وقت کرده بود آماده شه؟ یک نیبهش کردم، ا  یمتعجب

 خودش جواب داد:  که بپرسم  نیا قبل

  یحلش م نجایمونده که ا شمیتو اتاق خاله جونم حاضر شدم فقط آرا  زم،ینکن عز نگاهم یطور  اون
 کنم.

  عایسر ایمی کنار رفتم که ک نهیآ یرو از باال بستم و از جلو باال انداختم و با برداشتن کش موهام   ییابرو
تاسف تکون دادم و در کمدم   یبه نشونه  یکردن شد؛ سر  شیرسوند و مشغول آرا  نهیخودش رو به آ

  یآب یها یدم؛ کتان یرو باال کش پشی و ز  دمیکش رونی رو رو ب  یروشن اسپورت یآب  یرو باز کردم، مانتو
 آوردم و پام کردم.  رونی بودم رو از کمد ب دهیکه تازه خر یرنگ

 گفت:  ایمیسرم انداختم که ک یرو رو یرنگ  یزغال  یدر آخر شال و

 شه.  یبد نم یرژ لب بزن  کی رنگ و رو  یدنا، همش صورتت ب  یوا

 کردم:  یاخم

 اد. ی نکرده، خوشم نم الزم

 به سمتم اومد و گفت:  یمز رنگ بلند شد و با برداشتن رژ قر یصندل  یبا اخم از رو  ایمیک

 . یبزن   دیبا یکرد غلط

 . ایمی خوام ک  ینم-

 گفت:  زیام دیلب رو باال اورد و تهد رژ

 آم.  ینم کنم باهاتم  ی م یکل صورتت رو رژ لب  ایاگه نذار بخدا

 فرستادم و گفتم:  رونی پر حرصم رو ب نفس

 بزن.   ایخب ب یلی خ  ه،یها واسه چ یمسخره باز  نیدونم ا ینم
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و   دمیو کنار رفت؛ لب هام رو به هم مال دیلبام کش یو رژ رو رو ستادیزد و رو به روم ا یق یعم  لبخند
 گفتم: 

 شد؟  تموم

 .یخوشگل شد یل یخ ولیاره ا-

 رفتم گفتم:  یم نهی آ یکه جلو یحال  در

 کنه! یم  جادیا ری رژ چقدر تغ کی انگار

  شیوقت بود آرا  یلیگفت؛ از بس خ  ینم راهیب هم ن یهمچ انداختم، نهیآ ی به خودم تو ینگاه و
 کرد.  یبهترم م  هم کیرژ کوچ کی ینکرده بودم حت 

 داشتم گفتم:  یرو بر م  لمیطور که موبا نیزدم و هم  یکم رنگ لبخند

 .ای میک  میبر  بجنب

 کرد گفت:   یرو جمع م ششی ارا ل یکه وسا یحال  در

 .باشه اومدم  باشه

 .می بعد از خونه خارج شد ی قهیج دقپن بای تقر و

 

 گفتم:  ای میخطاب به ک  شدم  یم ادهی پ نیکه از ماش یدر حال یمهد یبه خونه  دنیرس  با

 . نییپا انی رم اونا رو بگم ب  یمن م ن،ی تو ماش نیبش تو

که در با   دینکش یرو فشار دادم، طول فونیا یرو بستم و دکمه   نیتکون داد که در ماش یسر  ایمیک
دو  یخونه   نیدوم ا یبود و طبقه  یاجاره ا یمهد یشدم؛ خونه   اطی باز شد و وارد ح یک یت یصدا

 طبقه.
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که کفش هام رو در   یوقت قایبه در زدم و کفش هام رو از پام در آوردم، دق یپله ها باال رفتم، تقه ا از
کرد که مثل   یداخت و سالم آرومبهم ان یپشت در ظاهر شد، نگاه   نیآوردم در باز شد و قامت راست

 خودش جوابش رو دادم و بلند تر ادامه دادم: 

 تو؟  امیکنار ب  یر  یم

صدا   یبلند یکه داخل خونه شدم و چشم چرخوندم و با صدا دیخودش رو کنار کش  یحرف چیه بدون
 زدم: 

 ؟ ییکجا یمهد ،یمهد

 اومد که گفت:  موقع صداش از پشت سرم  همون

 .اومدم  نجام،یا

 زدم:  یطونی لبخند ش دنشید با

 مهمون قشنگ آوردم.  کی برات 

 رفت:  ن یلبش از ب ی رو  لبخند

 !یرو آورد  ایمیکه ک نگو

 کردم:  نییباال و پا دییتا  یرو به نشونه  سرم

 .خودشه  قایدق

 بزور آوردمش.   ادیخواست ب  ینم اونم

 ! میداد یرو از دست م یحساب  یدعوا  کیشد   یم فیح

 ادامه دادم:  نی زدم و رو به راست یچشمک سپس 

 نه؟  مگه

 گفت:  یکرد و خطاب به مهد یخنده ا تک
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 منتظره.   نییدختِر پا  میبر  ایب ارتش،ی حتما ب گه منم بهش گفتم  یم راست

داشتم لبخندم رو کنترل کنم در رو باز کردم و دوباره کفش هام رو پام کردم و   یکه سع یحال  در
 : ستادمیا نیراست یکه با صدا نییخواستم برم پا

 .میبر باهم  سایوا

از  که باهم یو در حال  ستادیا کنارم  نینگفتم؛ همون لحظه راست یز یباال انداختم و چ ییابرو متعجب
 گفت:  م یرفت یم  نییپله ها پا

 .ی از قبل بهتر شد یلیخ

 از چه لحاظ؟ -

 . یست یدونم مثل قبل خشک و بد اخالق ن یدونم، فقط م ی نم

 زدم:  ی کمرنگ  لبخند

 .میکن  یبام تهران مفصل صحبت م میبر بذار

 : دیباال انداخت و پرس ییابرو

 تهران؟  بام 

 تکون دادم:  یسر 

 . هیخوب  یجا آره،

 رفتم و جلو نشستم.   ایمی ک نیرو باز کردم، به سمت ماش  اطیهمون لحظه در ح و

 

 رو روشن کرد و گفت:   نیماش ا یمیهم اومدن ک یو مهد نیکه راست نیا بعد

 م؟ی حاال قراِر کجا بر خب،

 گفتم:   یحرفش من به سمت عقب برگشتم و خطاب به مهد  نیگفتن ا با
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 بام تهران هوم؟   میبر میبخر یز ی چ یچی ساندو کیگم  یم من

 زد:  یلبخند یمهد

 که قولش رو داده بودم. یبشه سور  چمی ساندو خوبه،

 گفت:  ایمی تکون دادم که ک یسر 

  یتوش چ ستیخورم معلوم ن  یرو نم  گهید یدنا، من مال جا یشگیهم ی چی همون ساندو میبر
 . ختنیر

 باشه.  نمیا-

 کرد.  یرانندگ  یچ یزد و به طرف ساندو تیاز سر رضا یلبخند  ایمیک

  رونیداده بودم و به ب هیپنجره تک  شهیزدن و من سرم رو به ش  یحرف م  گهیباهم د  یو مهد نیراست
 کردم.  ینگاه م

 نیاومده بود ا شی سوال برام پ ک یبودم، فقط  دهیانجام داده بودن رو فهم یو مهد   نیکه راست یکار 
 کنه؟  کاری خواست چ یم نیبشه راست یآموزشگاه درس   کی یتونسته بود منش یبود که االن که مهد

 آورد؟ یخرج خودش رو در م  ییتنها یطور  چه

 خورد.   یکرد چون به غرورش بر م ینم یوقت دست فروش چیه ییبودم که تنها مطمئن

 کنه؟ کار ی چ خواستی م پس

 گفتم:  یچیساندو دنیو با د  به اطراف کردم ینگاه  ای میترمز زدن ک  با

 . رمی گ یرم م  یمن م ن یتو ماش   نینیبش  شما

 بهش انداختم و گفتم:  یشده نگاه ادهیهم پ نیراست دمیشدم؛ که د ادهی رو باز کردم و پ نیدر ماش  و

 رفتم. یخودم م ؟یچرا اومد تو

 به سوالم بده گفت:  یکه جواب  نیا بدون
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 تو.   برو

 بهش انداختم و وارد مغازه شدم.  یچپ نگاه

 

 شلوارش کرد و گفت:  بیج یتو دستش رو  کی نیراست

 پولو داده به من. یمهد  میسفارش بد میبر

 امده بود. نی به خاطر ا  نیرو خاروندم، پس راست میشونیپ یباال انداختم، و خجالت زده گوشه  ییابرو

 !یتو چرا اومد خرم   یخودم م گفتم  یپول رو بده اون وقت من م  یبود مهد قرار

 گفتم:  ی آروم یرو گاز گرفتم و با صدا لبم

 ن؟ یخوریم  یچ یتو و مهد باشه،

 کرد:  یخنده ا تک

 . یبندر 

 گرفت رفتم. یبود و سفارش م ستادهیا زی که پشت م یتکون دادم، به سمت مرد یسر 

  یاز صندل یک ی یهمبرگر سفارش دادم و رو ای میک یخودم کالباس و برا یبرا  ،یبندر   سیسوس دوتا
 نشستم.  یخال یها

 و روش نشست:  دیرو عقب کش مییرو به رو   یصندل  نی بعد راست هیثان چند

 ؟یداد سفارش

 انگار. -

تو   یخواست ازش بپرسم بعِد مهد  یدلم م یلی رو باال آوردم که باهاش چشم تو چشم شدم؛ خ سرم
 گفتم:  نی هم یبرا  رمی زبونم رو بگ یجلو تونستم یو نم یچکار کن  یخوا یم

 گم.  یم نیراست
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 نگاهم کرد و گفت:  یمکث کردم که جد یکم

 .بگو

 رو با زبون تر کردم و گفتم:  لبم

 ؟ی کن کاریچ یخوا  یرفته آموزشگاه تو واسه کار م یاالن که مهد یعنی

 د: ز  یپوزخند

 ؟یبرام کار سراغ دار  ه؟یچ

 اش کردم که ادامه داد:  کهیت  دنیاز شن یاخم

 . نیتو پارک هم  نمیش ی کنم م ینم  یخاص  کار

 آد؟ ی آد، م یخرجت که با نشستن تو پارک در نم -

 پس انداز دارم. یمقدار  کی-

 آورد. یجوره کم نم جی..هی پسره

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا کیبه سمتش خم شدم،  نیهم یمنم دنا بودم برا یول

 مونه. یپس انداز که تا آخر نم  اون

 شه؟  یشه؛ نم  یتموم م یروز  کی

 

 زد:   یچشمک

 کنم.  یحلش م   نترس،

 کرد.  یبود که انقدر مطمئن صحبت م یز یچ کی هیقض نی! مطمئنا پشت انه

 کردم و گفتم:  زی چشم هام رو ر نیهم یبرا
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 ! یزد یجا گرمه، واگرنه انقدر مطمئن حرف نم   کی پشتت به تو

 ن؟ یراست هیچ هیقض

 لبش نشست و جواب داد: ی گوشه  یکمرنگ  لبخند

 .دم  یم  حیداره، اونجا برات توض هیقض

 هست.  ییزایچ کیپس حدسم درست بود -

 تکون داد:  یسر 

 هست، ابام فوت شده. آره

 گفت:  یکننده ا خیبهم رفت و با لحن توب  یچشم غره ا نیکه راست یگفتم چ یبلند یبا صدا چنان

 چه خبرته دختر؟ آروم تر!  ش،یه

برگشتم  نیدوباره به سمت راست تی اهم  یب یکردن کردم ول  یکه متعجب نگاهم م ییبه کسا ینگاه
 و گفتم: 

 تو؟ یا وونهید

 ور دل من؟  یبابات مرده اون وقت نشست یگ یم

 . یار ی طاقت ب یگم، گرچه فکر نکنم از فوضول  یت مگفتم که کاملشو تو بام تهران به -

 به پاش زدم و گفتم: یضربه ا زی م ریحرص از ز با

 ادب! یب  ،یخودت فوضول

ها مارو مخاطب قرار داده بود از   چیگرفتن ساندو یکه برا  یمرد یبگه که با صدا یز ی چ خواست
 رفت.  زی جاش بلند شد و به سمت م

به سمت بام تهران حرکت   ا یمیو ک میبرگشت نیبا گرفتن نوشابه و حساب کردن پولش به داخل ماش  
 کرد.
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 رو برداشتم و عجوالنه گفتم: ن یخودم و راست چیساندو  میدیکه به بام تهران رس نیمحض ا به

 .ی بهم بگ دیبا  زویچ همه  ن،یراست  فتی ب راه

 امد گفت:  یکه همراهم م یو در حال  دیخند

 خوره.  یبهت بر م یگم فضول یم  باز

 ! ؟یخوب نیراست-

 ! ؟یخند یمرده اون وقت تو م بابات

 گرفتم تا دنبال خودم بکشونمش گفتم:  یکه دستش رو م یکردم و در حال ینچ

 بهم...  دیشه! با  یم تی زیچ کیتو  نه

باعث شد   نیو ا  دیدستم رو محکم گرفت و من رو به سمت خودش کش ادیکه باهام م نیا یجا یول
 حرفم قطع شه. 

 نگاهش کردم:  متعجب

 ؟ یکن یم کاریچ یدار 

بار تو   نیاول یبود که برا یز یداشتن چ یخاص  طنتی برق ش کیبه چشم هاش زل زدم، چشم هاش  و
 !دمید ی م نیراست یچشم ها

 

 لبش نشست و گفت:  ی گوشه  یکمرنگ  لبخند

 خوبه؟  یلیخ  یچ  یدون یم

 نگاهش کردم که ادامه داد: یسوال

شه منم نتونم باهات سرسخت رفتار   ی باعث م نیا یستیمثل قبل بد اخالق و سخت ن  گهیکه د نیا
 کنم.
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 عوض شده بودم؟  من

 نه!  دمینرم شده بودم شا دیدونم شا ینم

 حس نکردم؟   یز یچرا خودم چ پس

 چشم هاش نگاه کردم و جواب دادم: یتو جسورانه

 .ینکرد نکردم، تو هم یر یتغ چیه من

 ابروش رو باال انداخت:  یتا کی

 واقعا؟

 تونم االن موهات رو بکشم و به سمت درخت ُهلت بدم؟   ینظرت من م به

 ؟ یشکمم بزن   یاالن دوباره با زانو تو یتون  یم تو

 . االیبزن   یتون یتونم! تواگه م یکه نم من

 بزن.  میهنوزم همون یدار  دهیعق اگه

 ن؟ یراست یبه کجا برس   یخوا یحرفا م   نیبا ا-

داشت   یرو بر م  چشیدستم ساندو یتو کیکه از پالست ی زد، دستم رو ول کرد و در حال یق یعم  لبخند
 گفت: 

 گم. یبهت م  مینی بش میبر ایب

 خودش جلو تر از من راه افتاد. و

 پامون بود. ریتهران ز یو انگار همه  ید ید یمکل تهران رو  قاینشست که دق  ییجا 

 داشت! دنیمنظره داخل شب واقعا د نیا

  یلیهمه باهم خ گهید یمغازه ها و جاها ابون،یتو خ یساختمون ها، خونه ها، چراغ ها  یها چراغ
 شب به وجود آورده بودن.  یرو تو یدنیقشنگ و د یمنظره 
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 نشسته بود رفتم، کنارش نشستم و ناخوداگاه گفتم:  نیکه راست ییسمت جا به

 قشنگه.  یلیتو شب خ  نجایا

 .یبود دهیخودت بود،حتما قبال هم د  شنهادیپ

 کردم گفتم:  یطور که اطراف رو نگاه م همون

 بودم.  ومدهیوقت بود ن یل یخ  یول آره،

 تکون داد:  یسر 

 قشنگه.  یلیخ موافقم

 . یکن یاداره م نجارویتو و تو ا یِ پا  ری شهر ز یهمه  انگار

 بره. یرو باال م  استمی ده و حس ر یبه من اعتماد به نفس م  نجایا

 .هیخوب   یلیپات باشه حس خ  ری که تهران با اون عظمتش ز نیا

 گفت:  ینگاهش رو از شهر گرفت و بعد از مکث کوتاه رو بهش دوختم که اون هم نگاهم

 برسم؟ یبه چ خواستمیکه م نیا ایبابامو  هیاول کدوم و بگم؟ قض خب؛

 گفت! یراست م نیراست

 عوض شده بود.  یلی خ نیمطمئن بودم که راست گهیرو د نیا

 شهیدوست خوب و هم کیم شده بود؛ اون رفتار سرد و خشن رو با من نداشت واقعا دوست گهید
 همراه.

 

 گفتم:  نیهم یبود برا یخواستم بدونم هدفش از گفتن اون حرف ها چ  یاول م خب

 . یبرس یبه چ یخواست  یکه م نیا ش،یدوم
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 تر شد و جواب داد:  قیعم  لبخندش

 . یعوض شد  یخوام باور کن یم

 گفتم:  یو با لحن آروم  دمیحرفش رو پر نیادامه بده، ب نذاشتم

 شه.  یسخت برخورد کنم فقط واسه خودم سخت م یباور کردم که اگه بخوام با زندگ دیشا

 آم.  یدارم کوتاه م نیهم یبرا دیشا

  یمن م ستنیگرده؛ در واقع اونا قاتلش ن  یبرنم  انیخودم بد تا کنم شا یهر چقدر هم با خانواده  من
 بگردم.  شی خوام دنبال قاتل واقع

 .نی هم نگه؛یبوکس کیدر ک دنیو به مقام رس نی تنها اهداف هام ا فعال

 : دیچند لحظه مکث کرد و پرس  یهاش در هم رفتن و برا اخم

 ؟ یکن داشی پ یخوا یم یطور  چه

 رو؟  یک-

 رو با زبون تر کرد:   لبش

 قاتلش رو.  همون

 کردم و جواب دادم: یظیغل اخم

 کنم. یم داشیحتما پ   یدونم، ول ینم

 ؟ یکن کاریچ یخوا  یم یکن  داشیپ اگه

 س؟یدست پل  شید یم

 شدم.   ینم یدادنش راض  سی هام رو مشت کردم، قطعا فقط به دست پل دست

 نه.  یخواست بکشمش ول یقبال دلم م  یزدمش و حت  یتونستم م  یتا م  دیبا خودم
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داد و   ینم  تی هم رضا انی کردم؛ مطمئنا مادر شا یآلوده نم یآدم آشغال  نیدستم رو به خون همچ من
 شد.  یقصاص م

 کلمه جواب دادم:  کیفقط  نیهم یبرا

 .قصاص

 نکرد، در همون حالت گفت:  یر یتغ چیصورتش ه حالت

 قصاص شه. یخوا  یم پس

 جواب دادم:  مسمم

 .ذارم یده بخوادم بده من نم ینم  تیهم رضا انیدر صد، من مطمئنم مامان شا صد

 ! رهی بم دیمنو کشته با انی که شا یحتما کس  

 گرفته در رفته.  رشی ز نی با ماش تازه

 رن؟ یم رونیاون صحنه ها از ذهن من ب مگه

 ره؟ نه! یم  ادشیتک پسرش رو  مامانش

 شه؟  یداشته، نم لیفرار کردنش دل  یکه زده و فرار کرده برا یاون کس  دیشا-

 جواب دادم:   یبلند  یکم یش کردم و با صدانگاه خشم  با

 ؟ی لیشه! چه دل ینم نه،

 نگاه کنه گذاشته رفته!  یکه حت  نیگرفته و بعد بدون ا ری رو ز  یکی زده

 تونه وجود باشه. ینم یآدم آشغال نیواسه همچ  یلیدل چیه

 کشن.  یم  دکی هیفقط از آدم بودن اسم و ظاهرش رو  ییآدم ها نیهمچ

 . ستنیاصال ن ستن؛یانسان ن نایا
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 گفت:  ی آروم یدستش گرفت و با صدا یرو تو بازوم

 دنا باشه، آروم باش.  باشه

 قرمز شده بودم!  تی کنم از خشم و عصبان فکر

 گفت:  نیگذاشتم که راست سرم  یو دستم رو رو  دمیکش یق یعم  نفس

 خواستم ناراحتت کنم.   ینم د،یببخش

 تکون دادم و گفتم:   نیبه طرف  یرو به عالمت نف  سرم

 نداره. یکن، اشکال ولش

 .هیکاف  میراجع بهش حرف نزن گهیکه د نیهم

 زود باش منتظرم.  ؛یبابات رو بهم بگ هی قض ی خواست یم اصال

دستش بود و چشم هاش رد و بدل کردم که خودش متوجه شد،   نیبازوم که ب   نینگاهم رو ب سپس
 کرد:  یو تک سرفه ا  دیدستش رو کش

دوستش   یلیخ  یعنیباهاش داشت  یکه بابام رابطه خوب  ای از دختر عمه هام رو یکی  شی روز پ سه
 داشت بهم زنگ زد، خبرش رو داد و گفت بابام سکته کرده و تموم کرده.

  یباهاش ارتباط داشتم جز من و خودش کس یپنهان  رم یازشون خبر بگکه  نی ا یخودم هم برا البته
 خبر نداشت. 

  ع ی اون روز؛ بعد از تش یفردا قایاونا جمع شدن پا شدم رفتم که دق یخبر داد همه خونه  که بهم  نیهم
 نامه اومد. تی وص  یبابام برا  لیجنازه وک

 که داشته و نداشته رو داده به من. یهرچ بابام  

 بهت نگاهش کردم:  با
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 . هیکه عال نیا ؟یجد

 هست.  یمشکل کی یخوبه، ول آره

 ؟ یچه مشکل-

 فرستاد:  رون یرو کالفه ب   نفسش

 ازدواج کنم. ایده که با رو ی م یثروتش رو وقت  ی  هیرسه و بق یسوم ثروتش به من م کی فقط

 نگاهش کردم، ازدواج کنه؟ مات

 صدام داشته باشم گفتم:  یرو  یکه کنترل  نیا بدون

 ؟ یبا دختر عمت ازدواج کن ؟یچ

 بهم انداخت و تشر زد:  یچپ نگاه

 .ن ییپا  اریصداتو ب  دنا

 !هیمنطق و مسخره ا یب  زی چ یلی آخه خ-

 ن؟یبچه ا مگه

 ن؟یاونو به ا نیو به اون ببند نیمگه عصر حجره ا  اصال

 ؟ یثروت خواسته تو با دختر عمت ازدواج کن کیبه خاطر  فقط

 داد که بهتر بود! ینم نمیهم

 .نیحق انتخاب دار  نیدوتا ادم عاقل و بالغ هردوتون

 گفت:  نی ساکت شدم که راست ن یهم یتند رفتم برا یل یخ  دمیفهم  نیراست خانهیسکوت و نگاه توب  با

 خودتو کنترل کن، خب؟  کمی یخوا یم

 گفتم که ادامه داد: یدیلب ببخش ریرو تکون دادم و ز  سرم
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 که نکرده. زورم 

 کش!   شیپ شی ده، بق یسوم منو کفاف م  کی نیهم فعال

 . هیخودش خبر داشت و بهم گفته راض ا یبگم رو دیعاقل و بالغ بودنم با یدر باره  بعد

 م؟یگه ازدواج کن  یدوست داره و م یگ  یم یعنی-

 .یی زای چ نیهمچ  کی-

 

 براش کرده باشه!  یتیوص   نیشد باباش همچ ینم تو بهت بودم و باورم  هنوز

 کرد؟   یم فیتکل  نیمگه بچه بود که براش تع آخه

 خواست قبول کنه؟  یم  نیراست یعنی

 دادمک یاز دوستام رو از دست م گهید یک یکه من بازهم  نیشد با ا یم یکرد که مساو یقبول م اگه

 رو از دست بدم.  نیخوام راست  یدونستم اصال نم یخودمم خوب م 

  یوقت نم چیبدم پشتم بود و کمکم کرد، ه یها  تیهمه موقع یبود که تو  یکس نیراست چون
 خواستم از دستش بدم.

 : دمیپرس  تیشدم و با مظلوم  رهی خ  شیمشک یها چشم یبه سمتش برگشتم، تو  نیهم یبرا

 هوم؟  یباهاش ازدواج کن  یخوا  یکه نم تو

 : د یتوجه به سوالم پرس  یکش امدن و ب اشلب

 سردته؟

 جواب دادم:  رک

 . یکمی
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 آم.   یصبر کن االن م-

  نییاز کنارم برداشتم و به پا ی رفت که با حرص سنگ  ایم یک نیاز جاش بلند شد و به سمت ماش  و
 دادم و زمزمه کردم:  رونیپرتاب کردم، نفسم رو پر حرص ب 

 ره.   یذاره م یجواب آدمو بده م نکهیا بدون

 شه مثال! یم یچ گهینه د ای کالم بگو آره  کی خب

 اوف.  ن،یراست اوف

 یرو باال نی راست  سرم رو به عقب برگردوندم  شونه ام یرو  یز یموقع با حس انداخته شدن چ همون
 دورم انداخته بود. یرنگ یآب  یکه پتو دمیسرم د

 نشست و گفت:  لب گفتم که کنارم  ری ز یآروم  ممنون

 نه؟ یبود دهیسوال پرس  کی خب

 رو تکون دادم که گفت:  سرم

 نه؟ ایازدواج کنم  ه؟یتو چ  نظر

 باال انداختم و گفتم: یتفاوت شونه ا یظاهر ب با

 ، یدون  ینداره، خودت م یمن ربط به

 که!  رمیبگ توییخوام دختر دا یکه نم من

 کرد گفت:  یکه نگاهم م یو در حال  دیخند

 عمم.  دختر

 هم شونه هام رو باال انداختم: باز

 .ی هر کوفت  حاال

 ؟ یپرس   ینداره پس چرا م یاگه به تو ربط -
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 . دمایسوال ازت پرس کیاه تو ام! -

 گفت:  تی داد با جد یکه گردنش رو ماساژ م یشد، دستش رو پشت گردنش گذاشت و در حال یجد

ندارم که بخوام به خاطرش با   ی اجیسوم احت کیاز اون  رشت یکه نه! گفتم که من به ثروت ب معلومه
 سقف،  کی ری ندارم برم ز یحس چ یکه بهش ه یکس

 .ازدواج رو ندارم  طیپارک هم هست؛ من اصال شرا تازه

 

 لبش کش اومد:  یفرستادم که گوشه   رونی رو آسوده ب نفسم

 راحت شد؟   التیخ

 جواب دادم:  صادقانه

 خوام از دستت بدم. ینم نی هم یندارم برا یا گهیدوست د چیه  ایمیچون جز تو و ک  اوهوم؛

 : د یابروش رو باال انداخت و پرس یتا کیلبش  یهمون لبخند رو با

 ؟ ید یازدواج کردم منو از دست م یوقت  یفکر کرد چرا

 دم!دا یصد تا سوال جواب م  دیحاال با دمیسوال پرس  کیفرستادم،  رونی رو کالفه ب نفسم

 جواب دادم:  دمیچ یپی دور خودم م شتری طور که پتورو ب  نیهم

 . یشناس  یمارو نم  گهیشه و د  یم تی متاهل یسرت گرم زندگ  ی ازدواج کن یچون مطمئنم وقت  خب

و   دیحرفم سرم رو باال آوردم و به چشم هاش نگاه کردم که اخم هاش رو در هم کش نیپشت بند ا و
 گفت:  تی با جد

 خودش.  یجا  یافته؛ هرکس یاتفاق نم یز یچ نی وقت چن چی ه ،یکن  یم  یالک فکر

 گفتم که ادامه داد: یدیلب شا ریز

 . رونیب  امی خوام از پارک ب یم



 جانم  یبال

293 
 

 : دم یرو با شتاب باال آوردم و متعجب پرس  سرم

 !؟یچ

 رو ندارم!.  طشی پارک هست و فالن من شرا ی االن گفت نیکه هم تو

 سرش رو تکون داد و گفت:  یخونسرد با

 . رونی آم ب ی خودم از اونجا م  یگم ول یهنوزم م درسته،

خوام برم    یگذاشته برام، م  یو نقل  کیکوچ یخونه  کیسوم بابام لطف کرده  کیداخل اون  چون
 اونجا بمونم. 

 اقدام کنم. یکنم تا بعدا قانون یبا چند تا دم و دستگاه درست م پارکم

 باال انداختم و سرم رو تکون دادم که ادامه داد:  ییابرو

 تونستم برم اونجا مشغول شم.  دیکافه ام داشته شا کی بابام

 کنم.  یم یدگزن یعاد یآدما نیو ع رهیگ  یسرو سامون م میزندگ  یطور  نیا حداقل

 چشم بود دوختم و گفتم:  یفاصله هم تو  نیکه از ا  الدیرو به برج م نگاهم

 ؟ یکن یم دایازدواج رو پ طی شرا یعنیاون موقع  و

 : دیخند

 ازدواج من؟  هیقض نیبه ا یداد ری چرا گ تو

 

 در آوردم و  کی رو از پالست   چمیساندو

 از جام بلند شدم:  ایمیک  یصدا دنیجوابش رو بدم که با شن  خواستم

 !میکن  داتونیتا پ میدور زد نجارو یکل ا یمنو مهد ن؟ییدوتا کجا شما
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 جواب داد: یبا خونسرد نیراست

 .موقع ها  نیرو گذاشتن واسه هم  لیموبا

 نازک کرد:  یپشت چشم   ایمیک

 دونم.  یم خودم

 زدم و دوباره سرجام نشستم و گفتم:  چمی از ساندو یگاز 

 افته. یشه از دهن م یشما سرد م یبرا یمال من که مدلش سرِد ول  نیبخور  چاروی ساندو نی نی_بش

 سر نوشابه ام رو هم باز کردم و مشغول خوردن شدم. و

با   ا یمیک هیبا فاصله با ما نشستن؛ بعد از چند ثان  یهم کم ن ی و راست ینشست و مهد کنار من   ایمیک
 : دینگاهم کرد و پرس  طنتیش

 ن؟یکرد کارای چ میمدت که ما نبود نیو ا خب،

 . میکرد یگرگم به هوا باز  میبلند شد یچ یه-

 بهش کردم و گفتم:  ینگاه چپ حرفم  نیگفتن ا بعد

 ا؟ یمیک می کن کاری چ میخواست یم

 برام نازک کرد و گفت:  یپشت چشم   ایمیک

 ذوق.  یب ش،یا

 و گفتم:  دمیاز نوشابه رو سر کش یکم

 شانس بهش رو کرده.   ،یچیه

 رو به اون رو شه.  نیاز ا شی زندگ قرارِ 

 : د یگنگ نگاهم کرد و پرس ایمیک
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 ؟ یچ یعنی

 گفتم:  تی جد با

 داده. نیداشته به راست یبه رحمت خدا رفته و هرچ باباش

 گرد شده نگاهم کرد:  یبا چشم ها  ایمیک

 جدا؟  ؟یگ یم یدار  یچ

 زد و گفت:  یبخندل ای میمثبت تکون دادم که ک یبه نشونه  یسر 

 . هیکه عال نیا واو،

 کنه.  یبلند شه بره مردم ازار   ستیالزم ن گهید

 گفتم:  نیکردم و به دفاع از راست یاخم

 کرد که! یکارو نم  نیعشق و حالش که ا واسه

 کرده.  یم  نکارویمادرش ا ادگاریاز  یخاطر نگه دار  واسه

 ه؟ یچ نیخودشون گناه راست  یاونجارو گرفتن برا یشرف امدن با کاله بردار  یتا ب  چند

 دنا خانوم؟  یکن ی ازش دفاع م یدار  یطور  نیاوهو تو چرا ا-

 باال انداختم:  یا شونه

 گم. یم قتوی حق دارم

 

 ادامه داد. چشیحرف به خوردن ساندو یباال انداخت و ب  ییابرو ایمیک

  نیتونم به راست  یم یکردم که چطور  یفکر م  نیودم داشتم به اهم همچنان که مشغول خوردن ب من
 تو ذهنم جرقه زد!  یفکر  کیکمک کنم که 
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 !یسارا

بهش   یبود رفتم، وقت ستادهیا  نیکه حاال کنار ماش نی بلند شدم و با دو به طرف راست از جام  عیسر
 زدم گفتم:  یکه نفس نفس م یدر حال  دمیرس

 رو بهت بگم.  یمهم زیچ کی  دی...بادی...بانیراست

 گفت:  نیمتعجب سرتاپام رو بر انداز کرد و درهمون ح نیراست

 خب دختر چته؟  یلیخ

 جام!.   نیکنم هم یفرار که نم  ؟یدوئ  یم یچ واسه

 گفتم:   دمیکش یم  قیکه نفس عم یام گذاشتم و در حال  نهی رو رو س دستم

بچه داره   یکی. االنم رونی بود و بخاطر شوهرش از کار اومد ب یعنی سه،یپل میی من دختر دا راستش
تو اداره داره  یادی ز یآشناها  یل یچون خ میری تونه کمکمون کنه راحت پارک رو پس بگ  یم یول
 هستن. ناهمیا شییدا

 به شوهرش تهمت دروغ زده بودن، البته اون موقع شوهرش نبود،  نیهم 

 تونه کمک کنه.  یپس به ماهم م ثابت کنه شویگناه یراحت تونست ب   یلیخ

 !نمیتونستم بب  یهاش رو راحت م لبش نشست، برق زدن چشم ی گوشه  یکمرنگ  لبخند

 براش ارزشمنده.  ادیمادرش چقدر ز ادگاریبود که  معلوم

 صداش نگاهم رو به چشم هاش دوختم:  دنیشن  با

 ؟ یکمکم کن  یخوا یم چرا

 . یکرد بهم کمک زیکه تو داخل همه چ یلیبه همون دل-

 تر شد:  قیعم  لبخندش

 شدم.  قانع
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 تر شدم و گفتم:  کیقدم بهش نزد کیمنم نشست و   یلب ها یرو  یلبخند

 زنم.  یمن بهش زنگ م نمشیبب می امشب بر نیهم پس

 : دیپشت گردنش کش یدست

 کنه؟ یقبول م یمطمئن یولباشه، 

 تکون دادم و جواب دادم:  یسر  مطمئن

 . یفهمی م  شینی مهربونه خودت بب یلیخ  یسارا آره،

رو گرفتم و دم گوشم گذاشتم که   یسارا یرو در آوردم و شماره  لمیتکون داد که موبا یسر  نیراست
 : د یچی پ  یگوش  یبعد از خوردن چند بوق صداش تو

 جانم؟ 

 

 کردم گفتم:  ینگاه م نیو همون طور که به راست   دمیکش یق یعم  نفس

 ؟یخونه ا گم یمن دنام، م یسارا سالم،

 ازت دارم.  یخواهش کی  نمت،یبب دیبا

 حس کردم:  یصداش رو به خوب   یتو تعجب

 ؟ یمن کار دار  دنا؟با

 که خودم زنگ بزنم.  نی چه برسه ا دنید یمنم نم یداشت تعجب کنه، سال به سال رو حقم

 زدم:   یکمرنگ  لبخند

 دارم.  اجیواقعا به کمکت احت  آره

 ؟یآدرس رو بلد  زمی خب، آره خونه ام عز  یلیخ



 جانم  یبال

298 
 

 بفرستش.  لطفا برام ستم،ینه بلد ن-

 خداحافظ.   نمتیب  یباشه گلم م-

کرد و برگشتم و  یکه منتظر نگاهم م نی گفتم و تماس رو قطع کردم، رو به راست یآروم  خداحافظ
 گفتم: 

 .شش یپ میر یفرسته م ی االن آدرس رو م حله،

 .ولیا-

 

******************** 

 نجاست؟ یا-

 دوختم:  رونی نگاهم رو به ب نی راست یصدا با

 . گهید البد

 . یهشت طبقه اس انگار  نمیآپارتماِن هشت طبقه اس ا گفت

 .میشد ادهیپ  نیرو خاموش کرد و هردو از ماش   نیتکون داد، ماش یسر  ن یراست

 زد گفت:   یرو م  نیماش موتی که ر ی در حال نیراست

 رو بهمون پس بدن. یمهد  یجنازه  میری رو از بام بگ ای میو ک یمهد میبرگرد یقتو ترسم  یم

 کردم:  یخنده ا تک

 . ستین  ثیخب   یکنیاونقدرام که فکر م ایمیک

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 کرد.  یم یکه اون به مهد یخصمانه ا یاون نگاه ها واهلل
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وارد   نیکه در باز شد و من و راست  دینکش  یسوم رو فشردم، طول یطبقه  فونیآ یو دکمه  دمیخند
 .میو به سمت آسانسور رفت میشد اطیح

 آسانسور همکف بود.  خوشبختانه

 سه رو فشردم.  یدکمه  نی درش رو باز کردم، اول خودم وارد شدم و بعد از وارد شدن راست 

 

ناخودگاه نگاهم رو   م،یستادیشون ا یاواحد سار یو رو به رو  میدیکه به طبقه سوم رس دینکش یطول
 کنه. یاونم داره نگاهم م دمیدوختم که د  نیبه راست

  یکی دختر کوچ یسارا یبعد در باز شد و به جا هیو زنگ واحد رو زدم که چند ثان  دمیکش یق یعم  نفس
 درشتش نگاهمون کرد. یکه حتما دخترش بود درو باز کرد و با چشم ها

نبود، موهاشم کامال فر   یسارا هیاصال شب یبامزه بود ول  یل ی نشست خ لب هام  ی رو  یلبخند ناخوداگاه
کرد پشت در   یکه داشت شالش رو درست م یبگم که همون لحظه سارا یز یو کوتاه بود خواستم چ

 گفت:  یظاهر شد و با لبخند پررنگ و لحن گرم 

 . دینسیدم در وا دیی بفرما  د،یاومد خوش

پشت   عی هم سر نیو بعد از در آوردن کفشم وارد خونه شدم که راست کردم نی به راست  یکوتاه نگاه
 گفت:  یسرم اومد و رو به سارا 

 زحمت دادم. نیدوسِت دنا، ببخش  نمیراست من سالم،

 زد:  یلبخند یسارا

 . هیچه حرف نیا د،ییبفرما  خوشبختم

 دنبالش. کلی و باباش هم با اون قد و ه  دییدویبه دخترش خورد که دور خونه م موقع چشمم همون

 به عقب برگشت و گفت:  عیسر یبلند شد که سارا  نیراست  یتک خنده  یصدا

 ؟ یکن  یم کاری چ یدار  پندار؟
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 .میمهمون دار یناسالمت نجایا ای رو بردار ب یسانا 

زد و به   ی ق یرفت و با لبخند به سمتمون اومد، لبخند عمحرکت محکم دخترش رو بغل گ  کی با  پندار
 دست داد و رو به من سالم داد که من هم مودبانه جوابش رو دادم.  نیراست

 کرد و گفت:  تیهردومون رو به سمت مبل هدا یسارا 

 . ارمیب یچا من برم  نینیبش  شما

 گفتم:  عیسر

 . میباهات حرف بزن م یخوا یم  ،یسارا ستین  یاز ین

 ؟یآ یم لحظه با من  کی شما  پندار جان  م،یزن  یبعد حرف م  نی رو بخور یاول چا حاال

 گذاشت و گفت:  نی زم  یزد و دخترش رو رو  یقیرو به پندار دوختم که لبخند عم  نگاهم

 کن باشه؟  یبرو تو اتاقت باز  یخوا  یبابا تو اگه م یسانا

 ا دو به سمت اتاقش رفت. سر داد و ب یبلند یهم خنده  یسانا

 گوشم گفت:  ریآروم ز  نیپندار هم وارد آشپزخونه شد راست یوقت

 .عاشقن  یحساب معلومه

 

 امد که گفتم:  به سمتمون یچا  ینی با س یبعد سارا کم یکه  ندادم  یباال انداختم و جواب ییابرو

 . میبزنباهات حرف  میخواستی فقط م ؟یدیچرا زحمت کش-

 جواب داد: یسارا یجا پندار

 که!  دیبر مینخورده ول کن  یچ یه نطوریشه هم ینم گهیبهشون د میبرس   دیخداست با  بیمهمون حب-

تک نفره   یآب  یمبل سلطنت یهارو بهمون داد رو  ییکه چا نیبعد از ا یگفتم که سارا یآروم  ممنون
 نشست: 



 جانم  یبال

301 
 

 شنوم.  ی م زمی جانم؟ بگو عز-

 کردم:  یسرفه ا تک

 ..نینه راستدوست م  نیراستش ا-

 ...انهی یدیرو شن  شده و فالن  ریخارج از شهر تسخ  یپارک  کیکه  نیا یزمزمه  دونم  ینم

 : د یحرفم پر نیتکون داد و ب یسر  یسارا که

 گفته.. پندار بهم دمیآره شن -

 و ادامه دادم: تکون دادم  یسر 

 بوده...  نیدر کار نبوده و همش کار راست یز یچ  یخب در اصل روح -

 : د یپرس ن یپندار با تعجب رو به راست هویادامه بدم که  خواستم و

 گه؟یراست م جان من  ؟یچ-

 گفت:  تی تکون داد و با جد یسر  نیراست

  یب یندارن و بچه ها  یخوب یکه وضع مال ییواسه بچه ها خواست یآره اونجا مال مادرم بود که م-
ده و   یکرد که عمرش قد نم یکارو م نیکنه و داشت ا یح ی پارک تفر کیبه  لی اونجا رو تبدسرپرست 

  یم رخودشون د اونجا رو به اسم  یقالب  یو سند ها یبا مدارک جعل  ییشرفا ی ب  یسر  کیو  شهی نم
 کنن محل در امد خودشون و... یآرن و اونجا رو م

و سکوت به    یبا خونسرد یداد که سارا ح یبراشون توض  ی کم و کسر  چیموضوع رو بدون ه یهمه  و
 : دیپرس یم یداد با لحن مال یمحرفاش گوش 

 آد؟ ی از دست من بر م یخب حاال چه کمک -

 

 دستم گرفته بودم گفتم:  یرو تو  یچاکه فنجان یمداخله کردم در حال من
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بهمون   یکمک ک ی یبتون  دیشا گفتم ،یو االن استعفا داد  یبود سی تو پل دگفتمنیبه راست من  راستش
 زده بود.  نیچون مامانش اونجا رو به اسم راست یبر گردون   نیبه راست یتا اونجا رو قانون  یبکن 

 جواب داد:  یبعد با مهربون   هیدهانش انداخت و چند ثان یتو یزد، شکالت یلبخند یسارا

 مییو پسر دا هیقاض مییدا یول ستمیتو اداره ن گهیدرسته خودم د زم،یعز نیاومد  یخوب کس شیپ
 دارم. ادیسرگرد، دوست و آشناهم ز

به طرز کامال    کنمی دادگاه حتما و حتما کمک م دیاریرو ب یو مدارک اصل   دیکن تی فقط الزمه شما شکا 
 . نینگران نباش  دیریاونجا رو پس بگ یقانون

از جاش بلند   یپررنگ نگاهش معلوم بود و با لبخند یکامال تو یبرق زدن، خوشحال  نیراست یها چشم
 شد و گفت: 

 .کنمی ممنونم، جبران م یلیممنون، خ  واقعا

 زد:  یلبخند هم یسارا

 حرف از جبران بزن.  ایکارت درست شد ب هروقت

 زدم و از جام بلند شدم و گفتم:  یپررنگ لبخند

 . میبر گهیما د م،یوقت شب مزاحمت شد نیا دیببخش یممنون سارا بازم

 حتما.  نی ایگلم بازم ب هیچه حرف نیا-

  ششیپ د یکنم بر یپنداره باهاشم هماهنگ م ییفرستم، دا یم  لویوک کی یبرات شماره  یراست اها
 شه.  یپرونده بهمون م نیا یتو یبشه کمک بزرگ لتونیوک

 . یباشه مرس-

به طرفم امد و  نیراست  هویدر رو بست  یکه سارا نی هم میاز خونه خارج شد قهیبعد از چند دق و
 محکم بغلم کرد!

 امدم:  گوشم به خودم ریز نیراست یبودن که با صدا زونیرفته بودم، دست هام آزادانه دورم آو مات
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 کمکتو.  نیکنم کارت و ا یهرچقدر ازت تشکر کنم و ممنون باشم کمه، به وهلل جبران م دنا

 لب هام نشست و دست هام رو باال آوردم و پشتش گذاشتم که دوباره گفت:  یرو  یلبخند

 دم.  یهوم؟ بخدا که انجامش م  یخوا یازم م  یچ بگو

 گلوم نشست.  ینا خواسته تو یبغض

 مادرش داشت..  ادگارِ یکه واسه پس گرفتن   یهمه ذوق ن یاز ا تش،یهمه مظلوم نیا از

 گفتم. یخواستم بگم رو بهش م ی که م یز یموقعس چ ن ی ده بهتر یبگم انجام م یکه گفت هرچ  حاال

بازوهاش بود   یرو هام که دست یآروم از بغلش خارج شدم، بغضم رو فرو دادم و در حال  نیا بنابر
 گفتم: 

 . یبد یقول کیخوام بهم  یازت م  فقط

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 حتما بگو.  باشه

 رو با زبونم تر کردم و گفتم:  لبم

 . یکن  یوقت ازدواج نم  چیوقت ازدواج نکن، بهم قول بده ه چیه

 

 دونستم  یانداختم م  نییبود، سرم رو پا صورتم  یشدنش رو حس کردم و نگاه متعجبش که رو شوکه
ر  خواستم با دخت ی ، نمرو از دست بدم  نیراست خواستمی نم ی محض بود ول ی خواسته ام خودخواه

 جز من در ارتباط باشه.  یا گهید

عادت کرده   میدوست هاش باش ایمی و ک یکه فقط من و مهد نیبه ا عادت کرده بودم شییتنها  به
 وا شه.  شیزندگ یتو میا گهیکس د یتونستم هضم کنم پا یبودم و نم 

که دستش رو   اوردمیسرم رو باال ن   یگفتم ول  یکرد هوم آروم  یصداش که اسمم رو صدا م  دنیشن  با
 چونه ام گذاشت و گفت:  ریز
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 .نمی منو نگاه کن بب-

 هاش دوختم که گفت:  چشم یرو تو نگاهم

 که بهت گفتم؟  هیحرف ر یذهنت در گ هنوزم  تو

و فراموشت   یر  ینم  ادمیوقت تو از  چیکنم و گفتم که ه یوجه ازدواج نم  چ یبه ه ایکه با رو گفتم
 کنم دختر.  ینم

 . گهینکن د یطور  نیا

 مظلوم اصال عادت ندارم!  یدنا نیا به

 بداخالق که اصال من براش مهم نبودم عادت داشتم.  یهمون دنا به

 عوض شده.  زیهمه چ یخودتم گفت  یول-

کنم،  م یتقس  یو من هم عادت ندارم تورو با کس ییحرف ها   نیمهم تر از ا ی لیاالن واسه من خ تو
 . نیبه تنها بودنت عادت کردم راست نمیبب یا گهیعادت ندارم تورو با کس د

 باشه اما... یخودخواه دیشا

 و با لبخند گفت:  دیحرفم پر ن یب

 دم. یبهت قول م  دم،یفهم  باشه

 ؟ یعاشق شدم چ یروز   کیاگه  یول

 باال انداختم:  یا شونه

 .م یزن  یموقعش شد راجع به اون حرف م حاال

 لب هام نشست.  یرو  تیاز سر رضا یتکون داد که لبخند یخنده سر  با

 پشت سرم اومد.  نمیو وارد آسانسور شدم که راست   دمیبازوهاش کش یرو از رو دست هام  

 گفت:  نیگذشت که راست  یطور در سکوت م نیهم کف رو زدم و هم ی دکمه
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 ؟ یفردا خونه ا دنا

 رو بهش دوختم:  نگاهم

 چطور؟  اوهوم،

 . ییجا کی میباهم بر آم دنبالت یپس م-

 : دمینگاهش کردم و پرس  کنجکاو

 کجا؟ 

 جواب داد:  تی جد با

 نیکنم و ا  یازدواج نم  ای خوام ببرمت و اونجا بگم که با رو یپدربزرگم، همه اونجان م یخونه  میر یم
 کنسله. هیقض

 مگه تا االن کنسل نبود؟  شدم، کنسله؟  رهیبهش خ  متعجب

 کردم و گفتم:  زی هام رو ر چشم

 ؟ یکن یباهاش ازدواج م یگفته بود ایتو تا االن به رو نم،یبب صبرکن

 جواب داد:  تی و با همون جد دیپشت گردنش کش یدست

 که نه!  معلومه

 پس... -

 : دیپر حرفم  نیب

 رو گرفتم.  ممیدم االنم تصم یبهش خبر م  و رمیگ یرو م   ممیبهش نداده بودم، گفتم تصم  یجواب

 باال انداختم:  ییابرو

 ؟ یببر  یخوای منو چرا م  خب
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 قولم هستم. یکه رو ی خوام مطمئن ش  یم-

 

بغلش کنم و فشارش بدم   تونم  یخواستم بپرم تا م یکه م یخوشحال شده بودم جور   یلیخ دلم ته
تکون دادم، انقدر گرمم   یفقط سر  نیرو بغل کنم! بنابرا ی کی اون  امی ب هویمن مثل اون نبودم که  یول

 شدم!  یآسانسور داشتم خفه م کیکوچ یفضا نیا  یشده بود که انگار تو

قفسه   یدر رو باز کردم و از آسانسور خارج شدم؛ دستم رو رو عیسر میدیبه همکف رس نکهیمحض ا به
 .دمیکش یق یام گذاشتم و نفس عم نهیس

 افتاد؟ یداشت م یاتفاق چه

 م؟ یدیرس  نجای به ا یک  نیو راست من

 م؟یدوست شد نطور یا می زد یم  ریهم رو با ت  ی  هیسا شیچند وقت پ   نیو اون که تا هم من

 شد از فکر خارج شدم:  یصورتم تکون داده م  یکه جلو یدست با

 چته؟ یوا

 و گفت:  دیاومدم دستش رو عقب کش به خودم  دید یوقت

 زنم! ی ساعته دارم صدات م کی چمه؟

 تکون دادم و گفتم:  نیرو به طرف  سرم

 حواسم پرت شد. د یببخش

 رو تکون داد:   سرش

 بام؟  میخب، االن دوباره برگرد  یلیخ

 گفتم: رفتم  یگذشتم و به سمت در م یم  اطیح یها ک یموزائ یکه از رو یحال  در
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 یز یکه چ  رنی بگ یتاکس کی ان،یب گم  یشونم م  ایمیما به ک یخونه  م یبر  ایب ال یخ  یزورمه! ب نه یوا
 شه!  ینمازشون کم

 اومد گفت:  یطور که کنارم راه م نیچند تا قدم بزرگ خودش رو بهم رسوند و هم با

 داشته باشه. یز یچ یمامانت برنامه ا دیشا ؟یکن  یخودت دعوت م  از

هم در و بست و کنارم   نیراست  ستادم،یا در رو باز کردم و دم در م،یدیرس اطیلحظه به در ح  همون
 که گفتم: ستادیا

 شه. یخوشحالم م یای تو ب نداره،

 مقاومت کرد:  بازم 

 دم بهش.  یم  لیرو تحو  ایمیکن یماش رمی بعدا م خونهرسونمی خواد، تورو م  ینم

 .میشد نی نگفتم که هر دور سوار ماش یز یچ گهید

 چند لحظه گفتم:  بعد

 ؟ یر  یتو کجا م  بعدش

 جواب داد:  تی و با جد دیلبش کش یبه گوشه  یدست

 کنم امشب تموم شه.  فیپارک رو رد یکارا رمیگ  یرو م یمهد

 رم خونه.  یفردا م از

 بهش کردم گفتم:  یچپ نگاه

 آره حتما برو پارک واسه خودت دردسر درست کن!  آره

 ادامه دادم: یآروم تر  یبا صدا سپس

  گهیبشه؟ ول کن د ریخودتم گ یپا یخوا یبشه م  ییخواد قضا یپرونده م  نیا ؟یتو احمق پسر
 . میکن شیتخل  میآم بر یروز م  کیاونجارو 
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 : دیکوب  شی شونیدست رو پ  با

 اصال حواسم نبود!  یوا

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 !ید یرو درست انجام نم  یکار  چینباشم تو ه من

 

 : دیخند

 خودت خوب نوشابه باز کن. یبرا

 !قتهیجان حق نیراست  قتهیحق-

 تکون داد و ضبط رو روشن کرد. یخنده سر  با

 زدم:   نیراست یبه رو  یلبخند نیساعت بعد با ترمز ماش  مین بایتقر

 باال؟  ی آ یرفتم، پس نم  من

 نه، مواظب خودت باش. -

 .شدم  ادهی پ نیگفتم و از ماش  یآروم   نیهمچن

  نیو ه دمیآن ترس کیرو به رو شدم،  الیشدم و بعدش در هال که در رو باز کردم با دان اطی وارد ح 
که معلوم بود به زور داره خندش رو   یدر حال  الیبستم که دان یو چشم هام رو طوالن  دمیکش  یآروم

 گفت:  یآروم یانداخت و با صدا  ریکنه سرش رو ز یکنترل م

 رون؟ ی برم ب یذار  یم-

 رفتم و با حرص گفتم: بهش  یغره ا چشم

 برو. ایشعور، ب  یب  مرض،
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  نیحرف زدم و هم الیبا دان  مای بازم مثل قد  دمینگاه کرد، تازه فهم سرش رو باال آورد و بهم  متعجب
 بود که باعث تعجبش شده بود.

 رفتم. به سمت اتاقم   عایرو به دندون گرفتم و سر  نمیریز لب

گفتم   یکه همون لحظه در باز شد و مامان وارد اتاقم شد، سالم آروم کردم  یلباسام رو عوض م داشتم
 تخت نشستم که مامان گفت:  یو رو

 ؟یراجع بهش فکر کرد  دنا

 : دم یحواس پرس یب

 ؟ ی به چ راجع

 افتاد و با اخم به مامان نگاه کردم که گفت:  میلحظه دوزار همون

 نگاهم نکن مامان جان.  یطور  اون

 که هست.  ست؟ی ن یکار  ه،یمهرداد پسر خوب به فکر تو ام، من

 که هست.  ست؟ین پ ی خوشت

 دارم که هست، دوستتم داره.  خانواده

 : دم یکش یق یعم  نفس

 ! هیمن نگفتم پسر بد مامان

ام  گهید یک یکه  نیکنم چه برسه به ا ی خودمو دارم به زور اداره م یخوامش، من زندگ  یمن نم  یول
بار   ریتونم ز یکنم، نم  میرو هم وارد زندگ گهید یکیتونم   یتونم مامان؛ بخدا نم  ی! نم میزندگ یتو ادیب

 آم.  یبرم، من از پسش بر نم  تشیمسئول

 منو تحمل کنه مامان. یای محل یتونه ب  یسقف نم کی ر ی ز ادی اگه با من ب اونم

 کن لطفا.  تمومش
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 تکون داد: یسر  مامان

 ...یخوا یم  یگم، تا ک یمن به خاطر خودت م  یول باشه، 

 : دم یحرفش پر نیب

 .مامان

 باشه دخترم باشه. -

 تکون دادم: یسر  تیرضا با

 نه. االنم زنگ بزن بهشون بگو جوابم  خوبه،

 خارج شد و در رو پشت سرش بست.  در سکوت نگاهم کرد، بدون حرف از اتاقم مامان

 

 شد؟  یبحث ها تموم م نیا ی ک ایخدا  دم،یموهام کش نیب  یحرص دست با

 دونن!  یمن رو نم  طیکنن انگار شرا  یرفتار م یجور 

 !ی آن خاستگار  یشن م  یآد پا م  یمن خوششون م یدونم از چ  ینم

 و فالن بهمان؟  ستهیم یمامان باباش وا یگن دختره اخالق نداره تو رو یمبهتون ن  نیکن  یکه م قیتحق

 . دمیتخت دراز کش یو به پشت رو دمیکش یبلند اوف

 هم نذاشته خوابم برد.  یخسته بودم و خواب داشتم که چشم هام رو رو انقدر

شتم و بعد از  گ میبا اخم چشم هام رو باز کردم، با دست دنبال گوش میگوش یوقفه   یزنگ ب یبا صدا 
کرد، ناخوداگاه اخم  یم  ییروش خود نما نینگاه کردم که اسم راست یکردنش با حرص به گوش دایپ

 نشستم و تماس رو جواب دادم:  از هم باز شد و تو جام  هام

 .بله

 ؟یآماده ا-
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 گفتم:  متعجب

 ؟ یچ  یآماده برا ؟یچ

 دنا. -

 ه؟یچ-

 باال نه؟  ومده یهنوز ن ندوزتیو-

 . نای خونه بابابزرگش ا میافتاد که قرار بود بر ادمیمکث کردم و تازه  یکم

 گفتم:  عی سر نیبنابرا

 ؟ یگیبابا بزرگتو م آهاااا،خونه

 به نظر تو؟ -

 جواب بده! هیبلد بود با کنا فقط

 حرص گفتم:  با

 زنه!  یحرف م  هیبا کنا یه ن،یآدم جواب منو بده راست نیع

خونتون،   آم یم گهیساعت د کیدختر پاشو برو حاضر شو تا   ریف نگ مگه؟! انقدر منو به حر  گفتمی چ-
 پاشو. 

 رفتم.  سیگفتم و تماس رو قطع کردم، پتو رو از روم کنار زدم و به طرف سرو یآروم ی باشه

 

 خارج شدم و مشغول حاضر شدن شدم. سیکه دست و صورتم رو شستم از سرو نیاز ا بعد

که  نییانداختم و از اتاق خارج شدم و با دو از پله ها رفتم پا  سرم  یرنگم رو رو  دیآخر شال سف سر
 متعجب گفت:  دنمیمامان با د

 کجا؟  ؟یچرا انقدر عجله دار  دنا؟
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 رفتم گفتم:  یطور که به طرف آشپزخونه م همون

 خونه بابا بزرگش.  میبر میخوا  یآد دنبالم م یم نیدمه؟ صبحانه بخورم راست ییچا

 ؟ یچ یا! اونجا براو-

 جواب دادم: دم یکش یرو عقب م  یکه صندل یحال  در

 گم.  یحاال بهتون م  هیداستانش طوالن-

 سپس رو به زهرا خانم ادامه دادم: و

 من بخورم عجله دارم. یو مربا بد  ییچا کیجون قربون دستت  زهرا

 حاضر شد و من شروع به خوردن کردم.  زیهمه چ قهی گفت و بعد از پنج دق ی آروم چشم خانم زهرا

 شدم.  اطی از مامان وارد ح یسرسر  یکردم و با خداحافظ  یشدم تشکر  ری س نکهیاز ا بعد

  دیپام پارک کرد و پسر سف  یخورد که جلو یرنگ  یمشک یرو که باز کردم چشمم به سوناتا اطی ح در
لبش نشست و   یگوشه  یلبخندشد، اخم هام رو در هم کردم و بهش نگاه کردم که  ادهیازش پ  یپوش

 به سمتم امد:

 .سالم

 نگاهش کردم:  طلبکار

 امرتون؟  ک،یعل

 کرد:  یخنده ا تک

 کردم! یکه فکر م یهست  یز یاز اون چ بدتر

 گفتم:  تیدرهم رفتن و با جد شتریب هام اخم

 !یگ  یم یو چ  یهست یک نم یبب  حرف بزن درست

 رو جلو آورد و گفت:  دستش
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 . ینیمهردادم، مهرداد ام من

نرفته بودم که  نیی که اومده بودن من اصال پا ی خاستگار  یاز غلضت اخمم کم شد، برا یکم
 بشناسمش. 

 و گفت:  دیبه دستش کردم که خودش متوجه شد و دستش رو عقب کش ی نگاه تی جد با

 . میحرف بزن دیبا

 ابروم رو باال انداختم: یتا کی

 به؟  راجع

 

 . نمیبودن بب طنتی که پر از ش یرنگ یآب یچشم هاش برداشت که تونستم چشم ها یرو از رو  نکشیع

 زد:  یلبخند

 به جوابت. راجع

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند

 . هیمنف

 به خودش اومد و گفت:  عیسر  یشوکه نگاهم کرد ول   مییهو یخاطر جواب  به

 چرا؟

 فرستادم:  رونیکالفه ام رو ب  نفس

 بهت ندارم؟  یحس چ یشناسمت و ه یمهم تر که نم نیاز ا لیدل

 من فعال قصد ازدواج ندارم.  بعدشم

 نجا؟ یا یچرا اومد یشناس یتوهم اصال منو نم یراست و
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 !کنمی که باور نم یاعتقاد دار  یبه ازدواج سنت نگو

 و گفت:  دیصورتم کش یرو نوازش وار رو دستش

 دنا. آد یمن ازت خوشم م م؛یش  یکم آشنا م کم

 کنه!  یبه خودش جذب م  بیکالمت منو عج یتند یهات، موهات، اخمت و حت  چشم

 سرتا پام رو بر انداز کرد،  یبا نگاه بد و

 زد؟  یبهم دست م  یکردم، با چه جرئت یظیغل اخم  با

 متوقفم کرد:  نیراست یبگم که صدا یز یپس زدم و خواستم چ ت ی رو با عصبان دستش

 ؟ یچ گهیخب د-

  یبهم کرد و رو به رو یبه طرفش برگشتم و زمزمه وار اسمش رو صدا زدم که نگاه کوتاه متعجب
 گفت:  و با اخم  ستادیمهرداد ا

 ؟ یزن یبهش دست م یچه اجازه ا با

 رو به من گفت:  نیتوجه به راست یچرخوند و ب  نمونینگاهش رو ب  با اخم مهرداد

 نه؟یا پس

 . یکنی که به خاطرش منو رد م یکس

 جلو تر رفت و با خشم گفت:  نی من راست یاج به

 فرض که باشم تورو سننه؟ بر

 عقب بکشمش گفتم:  داشتم یکه سع یبازوش گذاشتم و در حال  یرو رو دستم

 .می بر  ایول کن ب ن،یراست
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 : دیکه به سمتم برگرده پرس  نیا بدون

 ه؟یک نیا

 بهش بدم که مهرداد گفت:   یجواب خواستم

 . ندشیشوهر آ دیشا

دستش گرفت و   یاش رو تو دهیلباس اتو کش  ی قهیبرد و  ورشیبه سمتش  هوی  نیحرف راست نیا با
 با خشم گفت: 

 منو...  نی بب

 که توش حرص مشهود بود گفتم:  یبلند یصدا با

 نداره.  اقتیگم ولشکن ل یم نیراست

 : دیلباس مهرداد عقب کش ی قهی  یبازوش رو گرفتم که دست هاش رو از رو و

 شه آقازاده!  یتموم نم  نجایا

 زد و گفت:  یشخندیکرد ن  یلباسش رو مرتب م  ی قه یکه  یدر حال مهرداد

 باهاش. یوقت سروته نش کیموتورتو بپا  برو

 ؟ یکن  تیدنارو هم وارد زندگ یخوا یم  ستین یکردن خودتم کاف یزندگ یپولت واسه  یتو حت  نی بب

 واسه من شاخ و شونه بکش. ایاول خودتو جمع و جور کن بعد ب  برو

صورت مهرداد خوابوند که   یتو یهوا مشت یاز خشم قرمز شد و ب  هیدر عرض چندثان نی راست صورت
 دهانم گرفتم. یشوکه دست هام رو جلو

 من رو به خودم آورد:   نیراست یبودم که صدا  رهیبهت بهشون خ  با

 ؟ یکش یشرف، پولتو به رخ من م یب

 شد؟  دایسر و کلت پ  یجهنم  از کدوم  گهید تو
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 شد؟  تی کفاف بدم حال  شترمیدارم که بخوام دونفر ب  یاونقدر  من

 . یخودتو جمع و جور کن   دیبا تو

 دستم رو  گرفت و گفت:  تیمهرداد رو ول کرد، به سمت من اومد؛ با عصبان  ی قهیمحکم  و

 . وفتیب راه

 

با   میمهرداد خارج شد دیاز د قایدق یوقت میاز مهرداد دور ش کمینشون ندادم تا  یعکس العمل  اولش
 و گفتم:   دمیکش رونیدستش ب  نیخشم دستم رو از ب

 !یباهام دار   یانگار واقعا نسبت خاص یکن یرفتار م یجور  چته؟

 ؟یر ی گ یم یتو چرا جد میکه دهن اونو ببند  نیواسه ا میگفت  یز یچ کی

 به سمت موتورش رفت.  یحرف  چیدستم رو ول کرد و بدون ه عیرد و سرهاش رو در هم ک اخم

 شد؟ بهش برخورد؟ یبهش نگاه کردم! چ متعجب

 گفت:  یبگم که با لحن سرد یز یچ خواستم

 شو.  سوار

 نگاهش کردم و آروم گفتم:  دیسمت موتورش رفتم، با ترد به

 من...  نیراست

 : دیحرفم پر نیب

 سوار شو.  گفتم

گاز گذاشت و با   ینشستم دستش رو رو دیفهم  یحرص بهش نگاه کردم و سوار موتور شدم، وقت با
 سرعت حرکت کرد. 
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فقط اون به خاطر   دیرفته بودم و دوباره ناراحتش کرده بودم، شا یطرفه به قاض کیکنم بازم  فکر
 کار رو کرده بود.  نیکمک به من ا

گاز داد، با حرص دستم رو به  شتریکه حس کردم ب  دمیجلوتر کش کمیگفتم و خودم رو  یپرحرص  اوف
هم بگذره خودمم  گهید کمیکردم   یافتاد، حس م یشالم گرفتم که به خاطر شدت باد داشت از سرم م

 رفتم!  یزد با باد م یکه باد م  یشدت  نیبا ا

 زدم:   غیج  بایو تقر ارمی نتونستم طاقت ب نیبنابرا

 آروم تر برو.  نیراست

 زدم:  غی و ج دمی پشتش کوب یدر سرعتش نداد که مشت آروم یر ی تغ یول  دیشن

 ستم؟ یبا تو ن مگه

 

 رخ به طرفم برگشت، و با تمسخر داد زد:  مین

 ؟ یدیترس هیچ

 !نوینگه دار ا ن،یی کنم پا ی خودم رو پرت م ینس یبخدا اگه وا-

هم با   نیشدم، راست  ادهی پ عینگه داشت که من سر ابونی خ یحرص نگاهم کرد و موتور رو گوشه  با
 اومد و با خشم گفت:  نییحرص از موتور پا

 ! یر یگ یپاچه م یدار  یدیمنو د یمرگته تو؟ از وقت چه

 خوام.  یبگو نم  یایب  یخوا ینم

 ه؟ی ادا و اصول ها چ نیا

 نگفتم که ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  یز ینگاهش کردم و چ فقط

 که اون بچه پولدار رو رد کردم هوم؟  ی! تو االن ناراحتدمیفهم اها



 جانم  یبال

318 
 

 . یخوره با ماها بپر  ینم  پتیتو به ت شش،یبرسونمت پ ایب  ایب  باشه

 کرد؟ یفکر م یطور  نینگاهش کردم، واقعا راجع به من ا تی عصبان با

 به چشم هاش گفتم:  رهیلباسش رو گرفتم و خ  ی قهیحرص  با

 من نده. لیخفه شو، انقدر چرت و پرت تحو نیراست

 نزن.   یپس حرف الک ؟یدیاومدم فهم یبرم با تو نم کهی خواستم با اون مرت یاگه م من

 زد:   یپوزخند

 و با من...   یقرار گرفت یسیرودروا یتو دیدونم، شا ینم

 دهنش گذاشتم و گفتم:  یحرف هاش رو ادامه بده و دستم رو رو نذاشتم

 بهت گفتم چرت و پرت نگو.  ن،یراست

 تا االن نداشته! یکس چیه یکه تو واسه من ارزش دار  یمنو حرص نده، اونقدر  انقدر

 گفت:  یو با لحن آروم دیکش  نییدهنش پا یهاش از هم باز شد، دستم رو از رو اخم

 ان؟ یشا یحت

 بود؟ ی چه سوال گهید نینگاه کردم! ا بهش متعجب

 دادم؟ یجوابشو م  یچ من

 دونم! یدونم واقعا نم ینم  جوابشو

 عقب تر رفتم، نگاهم رو ازش گرفتم و آروم گفتم:  یکم

 فرق داشت من عاشق اون بودم.  انیشا

 

 رو باال انداخت:  ابروهاش
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 ه؟ یبه من چ  حست

 نداشتم!  گهیسوال رو د نیخوردم! توقع ا جا

 ودم رو نباختم و خونسرد جواب دادم: خ  یول

 داشت رو بهت دارم. دیدوست با  کیکه به  یحس  ،یتو دوستم  خب

 گفتم؟ یراست م ی ول

 موهاش فرو کرد و با حرص زمزمه کرد:  ن یزد و پنجه هاش رو کالفه ب  یعصب   پوزخند

 دوست... کی...مثل دوستشم

 بلند ادامه داد: یبا صدا هوی

 ها؟  یبرام ارزش دار   شتریاز همه ب  یگ یدوستتم پس چرا م یوقت

 درستشه نه؟ نی ا ،یتو با ارزش تر باش   دیدوستام شا نیب بگو

 شده بود؟  بیچرا انقدر امروز عج نینگاهش کردم، ا متعجب

 یکردن البته حق هم داشتن! گوشه  یمتعجب بهمون نگاه م شدن هم یکه از کنارمون رد م یمردم
 !میکرد یباهم بحث م  میشت رو دا ادهیپ

 نگاهش کردم:  یعصب

 ؟ یکن یم یطور  نیچرا ا نیراست

 ! یستیامروز اصال تو حال خودت ن  تو

 فراتر از دوستانه هست و...  یز ی چ کیانگار حس تو به من  یگ یم  نیهمچ

 حرفم رو خوردم:  یادامه  دیکه کش یبا داد هوی

 هست.  یلعنت هست،
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 فراتر از دوستم براش؟  یچ  یعنی ؟یچ  یعنی ستادم،یا نگاهش کردم و خشک شده سرجام  مات

 رو به چشم هاش دوختم و آروم لب زدم:  نگاهم

 ه؟ یچ منظورت

 : ستاد یچند قدم بلند خودش رو بهم رسوند و رو به روم ا با

 دنا. ید یخوب فهم  منظورمو

 واقعا انگار مغزم قفل کرده!  دم، ینفهم-

 !یگ یم ی چ شم ینم متوجه

 گفت:  یبه چشم هام با لحن عصب   رهیو خ دیکش یق یعم  نفس

وقت امکان نداره دوباره عاشق بشه و اونم  چیدونم ه یکه م  یمن انقدر احمقم که به کس یدون یم
 مثل من دل دادم!  یعاشق کس 

و تنهام   یتمام مشکالت کنارم بود یکه هرلحظه و تو یی و تنها بودم که با اومدن تو چارهی ب انقدر
 شدم.  دیجد  یزندگ  کیانگار وارد  ینذاشت

 یمن عاد  یبپرم ول   ایل یتونستم با خ یخواستم م یبود اگه م ادیدختر دور و اطرافم ز ه؟یچ  یدون یم
 نبودم. 

  یدر و اون در م نیداشتنو نداشتم پول نداشتم و واسه دو قرون پول حالل به ا هیکه بق یعاد  یزندگ
 زدم!

 ک ی یحاضر نبود حت چکسیکه من داشتم ه یاخالق و زندگ  نیبا ا  یداشته باشم ول افهیق دیشا اره
 که مثل تو کنارم باشه!  نیلحظه تحملم کنه چه برسه به ا

 

بردم ادامه  ی بهت به سر م  یکه تو  یتوجه به من یو دوباره ب دیکش یق یمکث کرد، نفس عم هیثان چند
 داد:
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 و فالن تو کارت نبود.   یعشوه و دلبر   ،یکرد یهمه فرق م  با

که دو روز از خونه و  یدخترا نبود هینبود؛ مثل بق  یعاد  تی و مثل من زندگ یو جسور بود شجاع
 . یاومد یخودت بر ماز پس  رنی گ یآبغوره م شنیخانواده جدا م

 .یشد  کیبهم نزد شتریاز خودم روندمت ب شتری!هرچقدر که بیتو کرد یکرد ول یتحملم نم یکس

  دمیکه گذشت د کمی یو کمکم کرد یلوم نداد یدم ول یلوت م یگفت یم یقضاوتم نکرد  هیبق مثل
با حرف تو    یطی هرشرا یشدم، تو  یباهات آروم م ؛یبودم تو کنارم بود  یعصب ی جونم؛ وقت  آروم  یشد
 شدم.  ی رو به اون رو م نیاز ا

رو    یحس کوفت  نیا یمطمئن باش جلو دمیفهم یبهت دل دادم اگه زودتر م دمیفهم رید دم،یفهم  رید
تو هنوز   یشی نم وقت عاشقم  چیدونم ه یشه م ینم ی چی دونم تهش ه یکه م یگرفتم؛ حس  یم

 خاکه.  ریکه ز هیانیدلت با اون شا

 ندارم.  یگاهیجا یکه عاشقش باش یندارم حداقل به عنوان کس ییتو جا یزندگ  یمن تو 

 تونستم از خودم نشون بدم! ینم  یعکس العمل چیه

  یو فقط مسخ شده بهش نگاه م ارمیتونستم به زبون ب  یرو نم  یکلمه ا چیقفل کرده بود و ه زبونم
 کردم!

  کیوجه باور کنم انگار همش  چی تونستم به ه یبودم رو نم  دهیکه شن ییها زی بند امده بود، چ  زبونم
 دونستم! یرو نم  شیتلخ  ای  نیریشکه   یخواب کیخواب بود 

و   دیکش  یخوام بگم پوف کالفه ا ینم یز یچ چیجز نگاه کردن بهش ه  دیفهم  ینگاهم کرد وقت رهیخ
 گفت: 

 شه.  یم ریخونه پدربزرگم د م یبرو سوار شو بر ایب

  ط یشرا نیا ینگفتم و سرد بودم بازم سر قولش موند تو  یز یچ چیه دید نکهیسرقولش بود، با ا هنوزم
 اومد.  یبود که از دستم بر م یکار  نیسکوت بهتر
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درهم سوار   یهم با اخم ها نیکه راست  ستادمیحرف به سمت موتورش رفتم و کنارش ا  یب  نیهم یبرا
 پدربزرگش رفت.  یشد و بعد از روشن کردن موتورش به سمت خونه 

 برام مهم نبود. گهی شوک بودم که اصال د  یمن انقدر تو یبود ول ادی سرعتش ز هنوزم 

 !دیگنج  ینم  یز یچ نی مغزم همچ یعاشق من باشه اصال تو نیشد راست یباورم نم  هنوزم

 بهم بگه بهم دل داده!  نیراست ییجا  نیهمچ یکه تو  دمید یرو نم یز یچ  نیخوابمم همچ یتو

 ذهنم نگذشته بود. یبارم از گوشه  ک ی یبود که حت  یز یچ

 

به خودم اومدم و از   نیموتور راست ستادنیدر فکر بودم که با ا قایدونم چقدر از زمان رو عم  ینم
به طرفم امد و با نگهبانا هماهنگ کرد و وارد   نیشدم. اونم بعد از خاموش کردن ماش ادهیموتورش پ

 شد.  خیرو به روم م  یبای ز ییالیو ینگاهم رو خونه  م،یپدربزرگش شد یخونه   اطیح

 بود و بزرگ.  دیسف کامال

 بود!  یانقدر خوشگل بود داخلش چ رونشیب

هم کال چمن بود و سرسبز و   اطشی شده بود و ح دهی چی بالکنش گل پ یبود و دور نرده ها دوطبقه
 بود.  اطیرنگ هم وسط ح یآب  یاب نما کی

توجه بهم راهشو  یجلوتر از من راه افتاده بود و ب   نیهمون طور که من محو اطراف بودم راست 
بعد از   نکهیا یخودم رو بهش رسوندم، جا  عایرفت که با حرص نگاهش کردم و سر  یبود و م دهیکش

 شه!  یمن باهاش سرد بشم اون باهام سرد م باشی اون اعتراف ز

در رو   یانسالی بعد زن م هیبه در زد که چند ثان یضربه ا  نیراست  م،یدینگذشت که به در حال رس ادیز
 و گفت:   دیعقب کش نیراست  دنیباز کرد و با د

 .دیی بفرما   نیاومد خوش

بهم کرد، دستم رو گرفت و من رو با خودش داخل  ی نگاه کردم که نگاه کوتاه  نیبه راست دیترد با
 خونه برد. 
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 کمیجذب شد که  ینگاه ها به سمت ما جلب شد، نگاهم به سمت دختر  یوارد شدنمون همه   با
بهش انداختم،  ییکرد، اخم هام رو درهم کردم و نگاه گذرا ینگاه م نیما با لبخند به راست دورتر از 

شده، پوست   شیسبز آرا یبودن و چشم ها رهیت یموهاش قهوه ا ی شهی بلند بلوند که ر یموها
هم تن کرده   یرنگ یبود و بافت نازک مشک  دهیکش یهاش رژ کمرنگ لب یهم داشت و رو یدیسف

 بود.

  یب د؛یلبش ماس یقفل شدمون لبخند رو یدست ها دنیما بود که با د ی رهی طور با لبخند خ  همون
 خونه انداختم.  یبه فضا ییو نگاه گذرا  دمیرو محکم تر چسب نی دست راست اریاخت

 

با اقتدار نشسته بود و دست هاش رو   یاز اون ها مرد یک ی یرنگ که رو ییطال  یسلطنت یها مبل
 عصاش گذاشته بود. یرو

 بود.  نیراست سن داره و قطعا پدر بزرگ  یهفتاد سال کی  دیشد فهم ی م دشیسف یموها از

به دلم نشسته بود، همون لحظه   یل یداد و خ یبهم م یمهربونش نا خوداگاه آرامش خاص  ی چهره
 گفت:  تی کرد و با جد یبهم کرد، تک سرفه ا یهمون مرد نگاه کوتاه 

 . نین یبش  نیایب ن،یپسرم خوش اومد نیراست

دو نفره   یاز مبل ها  یک ی یرو دی کش  یگفت و همون طور که منم با خودش م یچشم آروم  نیراست
 .مینشست

خواه ناخواه    شیحال مهربون  نیمرد قائل بود، ابهت و در ع نیواسه ا یادیاحترام ز نیبود راست معلوم
 کرد. یآدم رو به احترام مجبور م

سال و دوتا پسر   انیزن و مرد م کیباشه و پدر بزرگش و  ای زدم رو یاون دختره که حدس م جز
 جمع رو شکست:  ن یسکوت ب نیجوون هم حضور داشتن؛ راست

 باهاتون صحبت کنم، عمه به شما هم مربوطه.  یموضوع کیبابا جون اومدم که راجع به  راستش

 گفت:  تی رو به نگاه نگران من دوخت و با جد نگاهش
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 کنم.  یازدواج نم ایبا رو من

کرد نه تنها اون بلکه همه به جز پدربزرگش   ینگاه م  نیدوختم که شوکه به راست ایرو به رو نگاهم
 متعجب بودن. 

 از پسرا با خشم از جاش بلند شد:  یک ی هوی

 روز نه؟ کیکنم  یازدواج م یروز بگ  کیپسر؟ مگه خواهر من مسخره دست تو  یگ یم یچ

 بود؟ یچ ای باز نیا گهیخوامش د ینم ی گفت یهمون اول م از

 نگاهش کرد:  یبا خونسرد ن یراست

 کنم؟ نه! یقول دادم باهاش ازدواج م ایبه رو من

 .مهیتصم نمیگم ا یبهش م  رمیگ  یرو م ممیتصم گفتم

گرفته بود و معلوم بود به زود خودش رو سرپا   واریبود که دستش رو به د اینگاه من فقط به رو یول
 نگه داشته! 

 انقدر دوستش داشت؟  یعنی

خواستم   ینم اومدمی جوره کوتاه نم چیمورد خودخواه بودم و ه نیسوخت، تو ا یبراش نم دلم
 وجه!  چیت بدم به هرو از دس نیراست

 

 پسره شوکه بهمون نگاه کرد:  یکی اون

 ! ؟یچه ازدواج نم،یبب دیسیوا

 از جاش بلند شد و گفت:  هیتوجه به بق  یب  نیراست

 با خودتون.   شیبق گهیحرفام رو زدم د من

 .میزد رونیاز اونجا ب  دست من رو گرفت و باهم یا گهیحرف د چیبدون ه و
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 لبش نشست:  یگوشه  یشخندیکه ن  دمیکش رونی اومدنمون دستم رو از دستش ب رونیمحض ب  به

 موندم. ثابت شد؟ سر قولم بهت

 تکون دادم:  سرم رو آروم -

 .آره

 و روش نشستم.  پشت سرش رفتم گفت و به سمت موتورش رفت و منم  یآروم  ی خوبه

کردم و   یآروم یشدم و خداحافظ   ادهیبدون حرف پ ستاد،یما ا یدر خونه  ساعت بعد دم مین بایتقر
 وارد خونه شدم.

  رونیدادم و نفس کالفه ام رو ب هیکه در رو بستم به در تک   نیاونم نشدم بعد ا یمنتظر خداحافظ  یحت
 گنجه! یمغزم نم یکه کرد هنوز تو  یفرستادم، اون اعتراف 

 مثل من دل ببنده؟  یتونسته بود به کس عی انقدر سر چطور

 دوباره عاشق بشم. انیخودش من فکر نکنم بتونم بعد شا یگذاشته بود به گفته  یرو بد کس دست

 حال قدم برداشتم و وارد خونه شدم. یام رو از در برداشتم و ب هیتک

 

 ***** نی*****راست

 

 . یر  یرو م یراه اشتباه یدار  نیگم راست یبازم بهت م -

 به در زدم و گفتم:  یحرص لگد با

 ؟ ی؟ چه اشتباهپسر یگ یم یچ

 !اههیگم بفهمه روزگارم س  یبهت م  د

 .رهی رو بگ هی قض نیا ی روزاس که پ  نیشم هم  یم چارهیب
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 شه؟  ی م یچ یفهم  یدونه اگه اون بگه م یشرفم م یب  انیشا اون

 

 با خشم نگاهم کرد:  یمهد

 شه ها؟  یعوض م  یکار تو چ نیا با

 ن؟ یشه راست یعوض م یدادن دنا چ یباز  با

 ! یر  یبوده و به فنا م یباز  کیفهمه همش  یزود م  ای رید

جوابشو   یطور  نیاون وقت ا یر یو سر و سامون بگ  یر یپس بگ   نجارویکنه ا یدختر داره کمکت م اون
 ؟ید یم

آب فرو کرده  ریو خشم خارج شم کلم رو ز یاز داغ نکهیا یکردم، برا سمیخ یموها نیدستم رو ب کالفه
 بودم.

 دادم و آروم گفتم:  نرو یکالفه ام رو ب  نفس

 مجبورم. یخوام، ول  ینم

بگه و باهام    سیآد به پل  یدلش نم دیکنم بعدش که فهم  یکه باهام نرم شد باهاش نامزد م کمی
 هیقض نیگردم و ا یرفت بر م ادشی زی همه چ یرم و وقت ی ذارم م  یداشته باشه اونوقت من م یکار 

 ره. یشه م یهم بسته م

 ؟ یفهم  یتونم برم زندان م  ینم

  یشم م  یرو و من اعدام م  یکیده هم اون  ی لو م نجارویا هیقض نیاون موضوع رو بفهمه هم ا اگه
 ؟ یفهم

 تخت نشست و گفت:  ینشست و رو  یمهد یلبا  یگوشه  یشخندین
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 یبوده، هم م یباز  کی تی و نامزد  یعاشق ی هیقض نیفهمه ا یهم م یکارو کرد نیوقت که تو ا اون
وجه   چیو به ه  رهیگ یفهمه اون تصادف کار تو بوده اونوقته که مطمئن باش نفرت سراسر وجودشو م 

 !نی گذره راست یازت نم 

 زدم گفتم:  یکه از خشم نفس نفس م یحال  در

 شه.  ینم یندطور یا نه

 آد که بگه! یتونه بگه دلش نم   یوجه نم چی عاشقم بشه به ه اگه

  دیرو فهم زیهم که همه چ یخونن وقت یم  نمونیب  تیمحرم کیکنم  یامزد مشه باهاش ن  یم عاشقم
 رم.   یذارم م  یکنم و م  یباطلش م 

 لباسم رو گرفت و داد زد:  ی قهیبا خشم  یمهد

 هان؟ یانقدر پست  چطور

 ؟ یعاشقش کن  یخوا  یو هم م ید یم شی باز یهم دار  یعشق دختره رو کشت یزد هم

 ! ییشرف به تمام معنا  یب کی تو

 آشغال شرف داره. یشرف هزار برابر تو یب  یگ یکه بهش م  یان یشا اون

 خودت بکش کنار.  نی راست یرو ادامه بد فی کث یباز  نیذارم ا ینم

 ؟ یدیکنم، فهم  یکارو من م نیرو اعتراف کن وگرنه ا ی همه چ خودت

 

شد و هم   یم دهیکه هم توش خشم د ییلباسم رو ول کرد و خواست بره که با صدا ی قهی با خشم و
 گفتم:  یناراحت 

 من اونو از قصد زدم؟ مگه

 یکه م یسرعت نیشتریخودتو برسون؛ منم با ب رهیم  یزنگ زدن گفتن مامانت داره م مارستانیب از
 . مارستانی روندم برم ب یتونستم داشتم م
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 شده بود!  ر یتا خواستم ترمز بزنم د ابونی وسط خ دیپسر پر کی  هویوسط راه  

 !یمرد مهد یمامانم داشت م یشم ول  ادهیبهش اول خواستم پ زدم

منم مامانمو    دیطول نکش ادیگرفت ز خدا انتقامشو ازم  یشدم برم و پشت سرمم نگاه نکنم ول  مجبور
 م در رفتم.بگم من زد یاز دست دادم، خواستم برم اعتراف کنم من بودم بخدا خواستم برم کالنتر 

 !یرو صاحب شدن مهد  نجایشرفا اومدن و ا یاون ب  یول

 من نبود.  ریتقص

تونستم   یو نم  ادی ب نجاینتونه ا یروح رو بندازم تا کس  یباز  نیشدم، بعدشم مجبور شدم ا یقربان  منم
 .سی پل شی برم پ نجا یبا وجود ا

  یدونه دنا واسه من ارزش داره ول یخدا خودش م   ست،یشاهده قصد من عذاب دادن دنا ن خدا
 اونم مثل تو دوستمه. ینه اون طور  یدوستش دارم ول  ستمیعاشقش ن

 . سیپل  شی ره پ  یشه و م یرو من زدم ازمن متنفر م  انیاگه بفهمه شا یآد آزارش بدم ول ینم دلم

زدم اشد مجازات رو برام    انویگه من شا یروح رو در آوردم و هم م یباز  نیگه من بودم که ا یم هم
 اعدام! یشم مهد یبرن، اعدام م  یم

 حال برو بگو.  نیبا ا حاال

 آرم که جونمو نجات بدم. یرو در م   یباز  نیبگو دارم ا  برو

محکم بغلم  هویچشم هام نگاه کرد و  یتو ستاد،یبه سمتم برگشت و رو به روم ا یبا ناراحت  یمهد
 گذاشتم. یگلوم نشسته بود رو فرو دادم و دست هام رو پشت مهد یکه تو  یکرد، بغض

 نگاهم کرد: نیجدا شد و غمگ بعد ازم  هیثان چند

 باشه. یا گهیکاش راه د ؟یکجا بر  یبگم بذار برو ول  خوامیم ست؟ین یا گهید راه

  شیرو کشته و باز  شیکه عاشقش بوده و عشق قبل  یاون اگه عاشقت بشه و بفهمه کس ؟یچ دنا
 ن؟ی شه راست یم  یداده و گذاشته رفته چه حال
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 شه! یشکنه، دوباره داغون م   یدلش م  یآد بگه ول  یگه، دلش نم ینم آره

خواهر منه  یسوزه، دنا جا یدلم براش م نیهم یکه داشت برا یازش گفته از حال  یلیخ برام   ایمیک
 . نیراست

 . یکارو نکن  نیشه کاش ا  یگه تازه داره بهتر م یم  ایمیک

 .ید  یبد م  ن،یراست ید یدل شکستنشو م  تاوان

 

 ذهنم بود رو به زبون آوردم:  یکه تو یز یهام رو در هم کردم و چ اخم

 کنم. یکارو م نیحرف نزن انگار من از قصد دارم ا یجور 

 سرش رو تکون داد: یمهد

 فعال. نجا،یا ی هیکمکت واسه تخل میآ  یفردا م باشه

دادم، چشم هام رو   هیپشت سرم  تک واریتخت نشستم و سرم رو به د یکالفه روگفتم و  یآروم فعال
 یصورتم چکه م  یموهام رو  یآب از رو یسوختن رو به هم فشردم، قطره ها یم  یخواب یکه از ب

هم بذارم و اصال   یاصال نتونسته بودم چشم رو ریاخ یخوردن؛ با وجود اتفاق ها ی کردن و سر م 
 کردم.  یم الیبرد چون همش داشتم فکر و خ   ینم وابمخ

 دمیکش یپوف کالفه ا  بمی ج یتو  لیموبا دنیچشم هام گذاشتم که همون لحظه با لرز یرو رو سائدم
  یبم یرو دم گوشم گذاشتم و با صدا  لیو در همون حالت بدون نگاه کردن به اسم مخاطب موبا

 گفتم: 

 بله؟ -

 ن؟ یراست-

 چشم هام برداشتم و کامال نشستم:  یدستم رو از روشتاب زده   ایرو یصدا دنیشن  با

 ا؟ یرو
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 اش بلند شد:  هیگر یصدا

 خونه ما. ای کشه توروخدا ب یداره منو م  امی ت نیراست

 هام رو درهم کردم و با بهت گفتم:  اخم

 کشه؟  یداره منو م امیت یچ  یعنیتو؟  یگ یم یچ

 هق هق گفت:  با

 ازدواج منو اورد خونه...  هیواسه قض یکه تو اومد نیا بعد

 تلفن قطع شد. هویمانع شد و  غشیج یخواست ادامه بده که صدا و

 !ومدهیلحظه آرامش به من ن کی دم؛یکش یخشم از جام بلند شدم و داد بلند با

عمه   یسرعت به سمت خونه  نیشتریتخت بلند شدم و سوار موتورم شدم و با ب   یاز رو یطور  همون
 روندم. 

 

بود که در    بیشدم، عج ادهی از موتور پ عایسر دم؛یکه رس دیطول نکش ادیرفتم ز  یمن م که یسرعت با
 هم باز بود! یورود

 با دو خودم رو به در حال رسوندم و با باز کردنش داخل شدم.  ای رو  غیفکر کردن با ج با

و التماس هاش   غی ج یصدا دنیبودم که با شن  اینبود، همون طور با اخم دنبال رو یاز کس یاثر  چیه
اتاق تو خودش جمع   یکه گوشه   ایوضع رو دنیدر اتاق رو باز کردم و با د عیامد سر یکه از اتاقش م
  یلیس وبردم   ورشی امی که کمربندش دستش بود با خشم به سمت ت  امیکرد و ت یم هیشده بود و گر

 بهش زدم:  یمحکم 

 ده؟یستر از خودت ر فیگن، زورت به ضع یکه بهت م یعوض  رتی غ یب

  یکه نفس نفس م  یهوا گرفت و در حال  یهم بهش بزنم که دستم رو رو گهید  یلیس کیخواستم  و
 زد گفت: 
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 ه؟ یاالن دفاع کردنت چ  یخوا  یرو نم  ایرو  یهمه جار زد یجلو  یتو که اومد ه؟یچ

 بهم قفل شده ام با خشم گفتم:  یدندون ها نیب از

دست روش   لی دل یب  یطور  نیهم یتوهم حق ندار  ؟ید یمنه فهم یدختر عمه  ای که باشه رو یهرچ
 !یبلند کن 

 ابروش رو باال انداخت:  یتا کی

 ربطش به تو؟ خواهرمه،

پنهون کرد،  خودش رو پشتم کردیکه هق هق م یپشت سرم رفت و در حال  هیبا گر  ایرو  نیح  نیهم در
 کرد خطاب به من گفت:  یکه چپ چپ بهش نگاه م یدر حال امیت

 .نیشه ا  یتهش م رهیگ یشه و قول ازدواج م یم  کیتو ج  کیج  شیی با پسر دا یتوق

 و گفتم:  دمیلباسش رو چسب  ی قهیخشم  با

 ؟ یگ یم  هیچرت و پرتا چ نیا

 دهنتو بفهم!  حرف

 داره نه من. ایبه رو یبابام بود نه ربط  تی خاطر وص به

تختش برداشتم   یرو گرفتم و شالش رو از رو ای نگفت که دست رو یز ی با اخم نگاهمون کرد و چ  امیت
 و گفتم: 

 خواهرتو ببر.  ایب یسر عقل اومد  هروقت

 بردم.  اطیح  یرو با خودم تو  ایتوجه بهش رو یب و

 

  ی رهیکه خ یو در حال  دیبه صورتش کش یدست عیدستش رو ول کردم که سر میشد  اطیوارد ح یوقت
 بود گفت:  نیزم
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 ...یاگه تو نبود ن،یراست ممنونم

 : دم یحرفش پر نیب

 انسان دوستانه بود. ی فهیوظ  کی ست، یبه تشکر ن یاز ین

 کردم گفتم:  ینگاه م به اطرافم که گنگ  یدر حال و

 با موتور ببرم؟  ی وضع چطور  نیموتور دارم، االن تورو با ا من

 که عزمش رو جزم کرده بود گفت:  یتکون داد و در حال  نیسرش رو به طرف  عیسر

 من خوبم.   ستین  ینه نه، مشکل-

 سرتاپاش رو از نظر گذروندم و گفتم:  دیترد با

 ؟ یمطمئن -

 یگفت و رو یگفتم و کاله کاسکت رو بهش دادم که ممنون آروم  یرو آروم تکون داد که باشه ا  سرش
 سرش گذاشت. 

سرم رو به    یسوار شد، کم  یدش کرد و به آرومگاه خو هی پشتم رو تک ایهم سوار موتور شدم که رو من
 شد و احتمال دادم به خاطر درد بدنش باشه. یبه زور داشت سوار م  دمیعقب کج کردم که د

 که به گوشم برسه گفت:  یینشست و با صدا ایلحظه رو دادم که همون امی به ت یحرص فحش  با

 حرکت کن.  یخوا ینشستم، م من

 نگفتم و گاز موتور رو گرفتم و به سمت پارک حرکت کردم.  یز یچ

بردمش اونجا   یم  یکنم پس وقت یم یدونست من داخل پارک زندگ یبود که م یکس  نیاول  ایرو
 کرد. یمسلما تعجب نم 

  ریگذاشتم ز شیشگیهم یموتور رو جا نکهیو بعد از ا می دیپارک رس یکه به در پشت دیطول نکش  ادیز
نکرد و خودشم کمک کرد. تا   ی. اونم مخالفتادیگرفتم و کمکش کردم به طرف اتاق برو   ایرو یشونه 
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  ورنگم ر دی سف  رهنیپ ی قهی عیکه خواستم ولش کنم سر  یتخت بردمش، موقع یداخل اتاق و رو
 گفت:  تیهام دوخت و با مظلوم چشم ی گرفت، نگاهش رو تو

 ترسم.  ی...ولم نکن...من...من منرو

 

 شد، چقدر باهم متفاوت بودند! دهیکه دنا پاش در رفته بود کش یذهنم به وقت ناخوداگاه

 ؟ یچ ای رو یول  ادیو خودش ب  رهیاز من فاصله بگ یقیداشت به هر طر یسع اون

 برعکس بودن!  کامال

زد و   یتخت نشستم که لبخند یام جدا کردم و کنارش رو  قهینگفتم و دست هاش رو اروم از  یز یچ
 گفت: 

 کنن، فکر کنم به خاطر سگک کمر بنده! یدرد م یل یو پاهام خ  کمرم

 شده بود؟  یانقدر وحش یاز ک امیکردم، ت  یدیشد اخم

 دهید یتازه و قرمز  یتخت نشست و مانتوش رو در آورد که نگاهم به دستش که روش رد کبود یرو
 بهش کردم و آروم گفتم:  ینگاه شد خورد با اخم یم

 کرده!  کاریباهات چ  یعوض

 زد. هیگر  ریبغلم انداخت و ز یتو  هوی با بغض نگاهم کرد و خودش رو   ایرو

دستم رو پشت کمرش   ستیاصال حالش خوب ن دمیبعد که د ینشون ندادم ول یعکس العمل  اولش
 گذاشتم و آروم زمزمه کردم: 

 . نجامیآروم باش، من ا باشه

 کرد گفت:  یق هق مکه ه یحال  در

 زنه.  یخونه بازم منو م  میبد بود...اگه بازم بر  یلیوقت تنهام نذار، خ چیه
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 خودم رو حفظ کردم:  یخونسرد  یاش بلند شد، کالفه شده بودم ول هیگر یدوباره صدا و

 .ی چه خوبه که هست ن؛ی رسه نگران نباش. ممنونم راست  یدستش بهت نم امی باشه ت باشه،

 رو داد!  دیدختر جماعت نبا به

 دوتا باهاش خوب حرف زدم سوار شد!  نی بب

و   ستادهیچارچوب در ا یشد که دنا تو دهینگاهم به در کش هویخواستم از خودم جداش کنم که  اخم  با
 کرد!  یبا پوزخند نگاهمون م

 

 نگاهم کرد:  متعجب  ایتخت بلند شدم که رو یرو از خودم جدا کردم و از رو ای رو عیسر

 شد؟  یچ

 دنا کمرنگ شد و کامال خونسرد گفت:   یلب ها یرو  پوزخند

 انگار بد موقع اومدم.  یواسه جمع کردن اساست کمکت کنم، ول امیزنگ زد گفت ب یمهد

 زنگ زد؟  یکه از سر ندونستن بود نگاهش کردم، مهد یاخم  با

 جمع کنم که پس؟ وام خ یگفتم فردا م یکه به مهد من

 کارو کرده!  نیا یچ  یمتوجه شدم برا تازه

 !یرو بدتر کرد یهمه چ ؛یرو خراب کرد یهمه چ یمهد آخ

 کرد گفت:  یکه عقب گرد م یکرد و در حال ایبه رو ینگاه کوتاه  دنا

 هست کمکت کنه.  یک ی رم، حاال یفعال م من

 آم، فعال. یم  یداشت اجیهرحال اگه به کمکم احت به

 شد. هوا تکون داد و از چارچوب در خارج  یخداحافظ رو یدستش رو به نشونه  و
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 !یلعنت یوا

 تو بغل منه! ایگم اون رو دوست دارم اون وقت االن رو یکرد که من چطور م  یفکر م االن

و جواب  ره  ی دنبالش رفتم و صداش زدم که بر خالف انتظارم که گفتم م عیبشه سر  ریکه د نیاز ا قبل
 و به سمتم برگشت:  ستادیده ا ینم

 بله؟

 بروزش ندادم:  یکردم ول  تعجب

 . ستی ن یکن  یکه فکر م  یطور  اون

 ابروش رو باال انداخت:  یتا کی

 ست؟ یکنم ن یکه فکر م  یاونطور  یچ

 موهام فرو کردم و گفتم:  نیدستم رو ب کالفه

 ...یرو تو ایکه منو رو نیهم

 گفت:  یو با خونسرد دیحرفم پر نیب

 ؟ ید یم حی واسه من توض یچرا دار  نیراست

 برام مهمه که بدونم؟  یکن  یفکر م واقعا

 نداره!  یتو به من ربط ی زندگ

 . یدست و پا ش ی ب یطور  نیا نجایکه ا یداد یکاش اون قول رو به من نم فقط

 

 دیبا یچ ونستمد یم بود منم گهید تیموقع کیرو از حرص مشت کردم، بخدا اگه   هام  دست
  یکردم، کم یدر کف دستم حرصم رو خال  رو با فشار دادن انگشت هام  حرصم یجوابش رو بدم ول 

 تر شدم و گفتم:  کیبهش نزد
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 بدم.   حیبهت توض خوام  ی من م یول

 قولم نزدم.  ریز من

 !ینگفتم زد من-

 !یخودتو دروغگو کرد هیجد  ایطور که معلومه قصدت با رو نیا یول

 دم. یگم، قول نم  ی نه نم یبگ  یتونست ی که اجبار نکردم م  من

 ...ی وقت بهی عج کمی به نظرم  ییایدوست دارم و از اونور با رو یگ یبه من م یآ یم یوقت  یول

 سمتم گرفتم و با اخم گفتم:  یحرص شونه هاش رو تو با

 خوام بگم!  یم  یچ نیبب   ریزبون به دهن بگ قهیدق کی خودت نرو جلو  واسه

که  یخودش شونه هاش رو از دست هام خارج کرد و در حال دنیبهم کرد و با عقب کش یچپ نگاه
 شد گفت:   یم نهیدست به س

 شنوم.  ی بگو، م باشه

 و گفتم:  دمیبه گردنم کش یدست

رو   ای آد رو یکنه و م   یخبر نداشت فکر اشتباه م یز یچ چی که از ه  ایبرادر رو امیت  م؛یکه ما رفت نیا بعدِ 
 . رتشی گ یکتک م ری بره خونه و ز یم

 . نجایزنه منم رفتم از اونجا آوردمش ا یآره به من زنگ م   یم ری هم وقت گ ایرو 

 برات.  ادین  شیسو تفاهم پ گه؛ید نایو ا بغلم  یخوب نبود خودش اومد تو ادیز  حالش

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  یتا کیبه اطراف کرد،   یکه زدم نگاه ییتوجه به حرفا یب

 . یدونه انگار  یپارک رو م  ی هیقض اونم پس 

 دونست.  یآره از اولشم م-

 نگاهم کرد:  تی جد با
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 .یبه نظرم اشتباه کرد نیراست

 ؟ یو اونم که دوست داره پس چرا معطل  یکه انقدر بهش اعتماد دار  تو

 حرفارو نداره نه؟  نیقول که ا کیبساطشم که جور بود  گهید نیکرد یم ازدواج

رو عصابم  یغرورش بد جور  نیا یدوست دوستش داشتم ول  کیمثل  نکهینگاهش کردم، با ا اخم  با
تونم   یدونستم نم یم یول  ارمیسرش ب ییبال کی بخواد بزنم  شد دلم  یو باعث م دیکش یسوهان م
 اومد!  ینم بزنم؛ دلم یب یبهش آس 

 بهش تشر زدم:  م خش با

 دنا!-

 رو باال انداخت، دستاش رو از هم باز کرد و گفت:  ابروهاش

 .یکرد دایپ طشمیشرا گهیگم، برو باهاش ازدواج کن د یم قتو یحق  ؟یدنا چ هوم؟

 گفتم:  تی رو از هم باز کردم و با جد هام اخم

 ندارم؟  یحس  ایمحکم تر که به رو نیاز ا لیدل

 .کنمی خواستم ازدواج کنم با تو ازدواج م اگه

 

 هوم؟ ؟یاگه من نخوام چ-

 منم گفتم دل دادم؟  ی ول یدل داد یگفت تو

 خودم رو نباختم، دست هام رو پشت سرم بردم و سرم رو تکون دادم:  یخوردم ول  جا

 .یتوهم خواست یدید هوی اده،ی صبر کن، وقت ز حاال

 . یکردن کمک کنجمع  یبرا یخوا  یداخل اگه م ایب فعال

 کرد و از کنارم رد شد و وارد اتاق شد.  یاخم
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رو به همراه فندک در    گارمیس  یشلوارم و بسته  بی دست کردم داخل ج   دم،یکش یکالفه ا پوف
 آوردم. 

که با فندک روشنش   یلب هام گذاشتم و در حال  نیرو ب گاریآوردم، س رونی از داخلش ب گارینخ س کی
 گذاشتم. بمی ج  یرو دوباره تو گاریس یام بسته  گهیکردم با دست د یم

انگشت اشاره  نیرو ب   گاریبودم س رهی خ  ینامعلوم یکه به نقطه  یزدم و در حال گاریبه س یق یعم پک
 شد؟  یم یکه من راه انداختم چ یباز  ن یو وسطم گرفتم؛ ته ا

 رفت؟   یم  شیپ خواستم یکه م یهمون طور  یهمه چ دیفهم  یدنا م اگه

 داد؟ یلوم م ایشد  یعاشقم م  دنا

 کرد! یعقلم کار نم  گهیذهنم بود که اصال د یسوال تو انقدر

لهش کردم و وارد اتاق شدم که  رنگم  ی مشک یکتان  ریانداختم، ز  نیزم  یرو رو  گاریس  دم،یکش یپوف
  یبا اخم رو هم  ایکنه و رو یم یدستش گرفته و داره تموم کشو هارو خال  کی پالست کیدنا و  دمید

رو   اهمانداخت نگ یبهش نم  کمی نگاه کوچ کی  یدنا حت یکرد ول یتخت نشسته بود و به دنا نگاه م
 هردوشون چرخوندم و گفتم:  نیب

  م؛یکنفردا تموم هم هیامروز بق لو یاز وسا کمی ارهیدوستشو ب نیماش بزنم بگم  ی زنگ به مهد کی من
 آم کمکت.  یبعد م

  یدر آوردم، شماره  بمیرو از ج  لمیو موبا ستادمیتکون داد که دم در اتاق ا ینگاه کردن بهم سر  بدون
 رو در گوشم قرار دادم که بعد از خوردن چند بوق جواب داد:  لی رو گرفتم و موبا یمهد

 بله؟

  یبعض  نجایا نیای ب گهیساعت د ک یمزدا داشت هماهنگ کن تا  یگفت یبا اون دوستت که م یمهد-
 فردا.  شمیاون خونه بق میببر لویاز وسا

 .میکن  یحتما صحبت م یهم که کرد یبه کار  راجع

 . میکن یخب حله، صحبت هم م یل یخ-
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 خشک شده سرجام  دمیکه دست دنا د یز یرو قطع کردم و دوباره داخل اتاق برگشتم و با چ  لیموبا
 و مات بهش نگاه کردم.  ستادمیا

 

 ****دنا**** 

 

 در همون حالت مکث کردم:  ایرو یکردم که با صدا یم  یلباس هاشم خال یبعد یکشو داشتم

 ه؟ یچ نیتو و راست  نیب  ی رابطه

 جواب دادم:  تی جد با

 .میخواهر زاده ا خاله

 اخمش رو حس کنم.  تونستمی م  یکردم ول یکه بهش نگاه نم  نیا با

  یاصال دلم نم نیهم یکفشش بود برا یتو یگیر کیدختر نداشتم انگار که  نی به ا یحس خوب  اصال
 بدم. ی درست حسابخواست به سوالش جواب 

 گفت:  هیاز چند ثان بعد

 !دمیپرس یندارم خانوم، جد یباهات شوخ من

  چشم یکه از گوشه  یابروم رو باال انداختم و درحال یتا  کی لب هام نشست،  یگوشه  یشخندین
 کردم گفتم:  ینگاهش م

 ه؟یچ نمونیب ینظر تو رابطه  به

 طور نگرانت کنه.  نیهست که ا یز ی چ حتما

 منو دوست داره نه تورو.  نیراست-

 منو احمق فرض کرده بود!  رم،ی خندم رو بگ یکردم جلو  یسع  یلیخ
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 در افتاده بود! یبا بد کس یکنم ول  یم هیکشم و زار زار گر یحرفش عقب م نیکرده بود با ا فکر

 آره بهم گفته.-

 نگاه کرد:  هاش از هم باز شدن و متعجب بهم اخم

 بهت گفته؟  یچ ؟یچ

 به سمتش برگشتم: کامل

 دوست داره؟ یمگه خودت نگفت  یدوست داره، چرا تعجب کرد گفت

 دختر جون برو؛ منو احمق فرض نکن.  برو

 وقته رفتم. ی ل یراه هارو خ نیا من

 تونستم حس کنم:  یچشم هاش رو خوب م  یتو خشم

 ه؟ یچ منظورت

لباس هارو از   یو همه  دمیکش رونیآخر رو ب  یرو باال انداختم و نگاهم رو ازش گرفتم، کشو ابروهام 
خورد که داخل کشو افتاده بود  ییآشنا رنگ   ییگردنبند طال کیانداختم که چشمم به  رونی داخلش ب

 خورد! 

همون  دستم گرفتم؛ همون گردنبند بود حاضرم قسم بخورم  یزده دست بردم و گردنبند رو تو بهت
 بود گمش کرده بودم!  دهیمن رو دزد انیکه شا یبود که بعد از اون روز  یگردنبند

 کرد؟  یم  کاری چ نجایا نیا یول

 

بلند   نیزم  یگردنبند بودم از رو  ی رهی رو کنارم حس کردم همون طور که خ یموقع حضور کس  همون
گردنبند به چشم  یاز رو نگاهم رو نیهم یبرا هیکه روبه رومه ک یتونستم حدس بزنم کس یشدم، م

 هاش سر دادم و شمرده شمرده گفتم: 

 کنه؟ یم کاریتو چ  شیگردنبند پ  نیا 
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کف دستم  یهم فشردم، گردنبند رو تو ینگفت، پلک هام رو محکم رو یز ی نگاهم کرد و چ فقط
 گفتم: یبلند  یفشردم و با صدا

 کنه؟  یم کار یتو چ یکشو یگردنبند تو نیگم ا یم بهت

 برگردوند:   ا یو سرش رو به سمت رو دیکش یق یعم  نفس

 ؟یشه تنهامون بذار  یم  ایرو

 اما...-

 . رونیبرو ب   ایرو-

 بعد از اتاق خارج شد.  کم یبه من کرد و  ینگاه خصمانه ا ایرو

 چند قدم عقب رفت و گفت:  نیراست

 روز از گردنت برداشتم. همون

 نه!  یگفت ش؟یدی د دمیازت پرس  دم،یاما من اومدم ازت پرس-

 تِو! شی گردن بند پ نیاالن ا ی! ولیدون  ینم  یگفت

 . داشدیتو پ یکشو یاالن تو یول

 ن؟یراست  یچ یعنی نیا

 و آروم گفت:  دیرو دور لبش کش زبونش 

 ادیبهم گفت از گردنت بردارمش پالکش منو   یحس ک ی دمشیگردنت د یتو  یدونم چرا وقت ینم
 شد. میبرداشتمش؟ حسود  نیانداخت واسه هم  یم  انیشا کهی اون مرت

دوخته  نی کرد و نگاهش رو به زم یچشم هام نگاه نم ی گفت، تو یخشم نگاهش کردم، دروغ م  با
 .بود

 ذهنم بود رو به زبون آوردم:  یکه تو یفکر 
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 !یگ ی دروغ م یدار  نیراست

 . یاحساس داشته باش  یکیکه تو به  هیوقت یبرا  یگ یکه م یحسود

 ! یعاشقم بش یکه تو بخوا میباهم نداشت یبرخورد چیبود من و تو ه دهیمنو دزد انیموقع که شا اون

مکث کردم و دو قدم به عقب برداشتم،  ی نبوده!کم شتریدوماه ب ی ک ی و اونم م یبحث کرد باهم  فقط
 گذاشتم و گفتم:  بمی ج ی گردنبند رو تو

 ! یاون موقع نبود  یول یراست بگ دیاالن شاشه   یدل دادنت م یادعا

 .نیراست یمتنفر بود از من  یحت تو

تر   کیدو قدم بهم نزد قایچشم هام دوخت و دق یفرستادم، نگاهش رو تو رونی رو ب مینفس عصب  و
 شد: 

 راستش رو بگم؟ یخوا یم

 رو تکون داد و ادامه داد:   سرش

 . نیخواست بردارمش هم  دونم دلم  یدونم چرا برداشتمش فقط م یکه نم نهیا راستش

با   اونم ره،ی من رو ازم بگ یش نی وجه حق نداشت با ارزش تر چیبه ه نگاهش کردم، اون نیخشمگ
 .یمنطق  یب  لیدل  نیهمچ

 گفتم:  اشاره ام رو به طرفش گرفتم و انگشت

 . یدست بزن گردنبند نیبه ا یکه بود تو اصال حق نداشت یز یهرچ لتیدل

 آخر! یدفعه  ؟ یدیآخرت بود فهم یدفعه  ،ینداشت یاجازه ا نیهمچ

 آوردم و با تمسخر ادامه دادم:  نیینزد که انگشتم رو پا  ینگاهم کرد و حرف  فقط

 گه نه! یم شیدید پرسمی م ازشم چ،یداره که ه یرو بر م   گردنبند

 چشم هاش دوختم:  یدلخورم رو تو نگاه
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من  یدید  یم  یگردم، داشت یگردنبند م نیکه من چقدر در به در دنبال ا یدی د یم یداشت نیراست
 چقدر آشفته بودم!

 نه! یو گفت  ینگاه کرد چشم هام  یراست راست تو  دمیپرس ازت

 ؟ یتونست چطور

 !؟یچقدر واسه من ارزش داره چطور ساکت موند ید ید یم یداشت یوقت

 کنم!  یباور نم  نیراست کنم ی نم باور

 گفت: دستش گرفت و در همون حالت  یتو یتم از کنارش رد شم که بازوم روخواس و

 حرف نزن.  لشیو وسا  انی با ارزش بودن شا از من  یوقت جلو چیه گهیوقت، د چیه

 و گفتم:  دمیکش رونی از دستش ب دستم رو با خشم دم،ی اخم هام رو درهم کش 

 ؟یهست یک یکن  یفکر م تو

 ؟ یکن یم  فیتکل نییواسه من تا یچه حق به

 

 گفت:  یهم فشرد و لحن آروم یرو هاش رو محکم  پلک

 . میکن یصحبت م  یآروم شد  ی..برو وقتیهست  یاالن عصبان  دنا

 ن یهم ی برا بشم  مونیبگم و تهش پش یز یچ کیبود و ممکن بود  یگفت، واقعا عصبان  یم راست
رنگم که    دیسف یو از پارک خارج شدم، به سمتدنااتاق گذشتم  هیبهش کردم و از در فلز ی نگاه چپ

 پارک بود رفتم و درش رو باز کردم و سوار شدم.  رونیب

  نیشدم، ا  رهیو به گرنبند خ  باز کردم  ام رو آروم  گهیفرمون گذاشتم، مشت دست د یدستم رو رو کی
 بوده!  نیهمه دنبالش گشتم نگو که دست راست

 . دمیبه پالکش کش یگردنم بستم و دستدور  دیفرستادم، گردنبند رو بدون ترد رونی پرحرصم رو ب نفس
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 فهمم!  ینم نیفهممت راست ینم

 ؟ یچرا گردن بند رو برداشت ؟یگ یدروغ م چرا

 ن؟ یتو سرته راست یچ

 !بیعج   یلی! خبهی برام عج شیهویو حساس شدناش  شیی هویابراز عالقه  اون

لحظه  کی یبه طرف خونه برم اما تو رو روشن کردم اول خواستم  نیو ماش دمیکش ی قیعم پوف
 مامان زهرا عوض کردم. یرو به سمت خونه  رمیشدم و مس مونیپش

 ******************************************** 

 زدم:  یدستم گرفتم و لبخند یرو تو  دشیتپل و سف  دست

 هوم؟  یزن  یجونم چرا بهم زنگ نم مامان

 ؟ی خونه موند نیا یک و تنها توت یگ  ینم چرا

 . شتیپ  امیب  یگفت  یم یزد یم زنگ   رازیهم که برگشته ش  مایش

 ستم؟یمنم دخترت ن مگه

 

دستم که دستش رو بغل   یاش رو رو  گهیشد، دست د  ریسراز شیمشک یها از چشم یاشک قطره
 فشرد:  قیگرفته بود گذاشت و دستم رو عم

 .یهست از منم  کهی ت ک یپس  یبود انمیاز شا  کهی ت  کیتو  ،یتنم یپاره  ،یدخترم  چرا

 .ییپس بود و نبود منم تو یتو بود انمیو نبود شا بود

تر   کیجا به جا کردم و بهش نزد شیمیرنگ قد یمبل قهوه ا یادامه بده که خودم رو رو خواست
 گفتم:  شیاشک یبه چشم ها رهی شدم، بغضم رو  فرو دادم و خ
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 مامان جون، نکن!  نکن

 . زمیشه شما بدترش نکن عز یآد دلم خون م یم انیکه اسم شا شی طور نیهم من

 وجود منم بود. یتنت بود، تک پسرت بود، ول ی پاره  انی دونم شا یم

 هم من. ی کن  یم  تیحرف ها هم خودت رو اذ نیبا ا 

 : د یهاش کش چشم ری خوشه دارش که طرح گل روش داشت رو بلند کرد و ز یروسر  ی لبه

 . زدلمیگم، خودتو ناراحت نکن عز ینم گه یباشه، د  زمیعز باشه

و   یمیقد رنگ یدست مبل هفت نفره قهوه ا کیکردم و نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم،  سکوت
 شت. مبل سه نفره قرار دا یوسط هم رنگش که روبه رو زی با م

  یکه کم کم داشتن بو ییها واریکرم رنگ و د یچوب  یونی تلوز  ریرنگ و ز یطوس  کی کوچ ونیتلوز کی
همونم   انیشا صفا داشت البته داشت با رفتن  یبود ول  یمیخونشون قد دیگرفتن، شا  یرطوبت م
 رفته بود.

 یخنده ها یصدا گهیرو نداشت؛ چهار سال بود که د میو رِو قد رنگ گهیخونه د ن یسال بود ا چهار
و   خوش رنگ  ییچا ینی س کیبا  ی کس میهرروز ساعت پنج و ن  گهید د، یچی پ ینم   نجایا یمردونه کس

 شد.  یوارد هال نم دیکش یدم م  یم یبو که از سماور قد

  یبعدش بره روو   رهیو کاپشنش رو بگ فیک  ادیب انینبود که با هر بار وارد شدن شا  ییمایش گهید
 کولش تا دور خونه دورش بده. 

کرد   یفکر نم  چکسی که داشت ه یا زهی ر کل یبا قد و ه یاون موقع شونزده سالش بود ول  مایش
 از دوازده سال داشته باشه.  شتریب

 .سالش شده و با پسرخاله اش نامزد کرده   ستیب  مایاون ش االن

 مادرش.  شیپاش پ  ک یو  رازهی پاش ش کی
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 یرو برام زنده م انی خونه بمونم چون تک تک خاطرات شا نیا یتو تونستمی نم  نیاز ا شتریب گهید
 کردن.

 زهرا مجبور بودم. مجبور بودم به خاطر مامان  یول

 مبل بلند شدم:  یگاه دستم کردم و از رو هیوسط رو تک زی رو از دستش خارج کردم، م دستم

 نگران نشن. خوابمی م  نجایا بگم امشب نایتلفن بزنم به مامان ا کی برم  من

 مهربونش رو به چشم هام دوخت:  نگاه

 برو خونتون.  مونمی تنها م دخترم، من ستی ن یاج یاحت

 کردم:  یآوردم اخم مصنوع یدر م  فمیرو از ک  لمیکه موبا یحال  در

  ادیب گم یزنم م یم زنگ   کیرم به الناز  یخوام بمونم االنم م یمامان جون؟ خودم م  هیچه حرف نیا
 . هوم چطوره؟ م یخوریم و باهم میکن یخوشمزه درست م شام   کی نجایا

کرده؛   یم تشیاذ ییتنها  یلیحس کردم، معلوم بود خ  یهاش به راحت  چشم یرو تو  یخوشحال  برق
 ره!  یشه، حوصلش سر م یم وونهیخب د خونه آدم  کی یخب حقم داشته تنها تو

 شه.  یبراش زنده م پسرش توش  یعنی انی شاخونه که تک تک خاطرات  نیا اونم

رنگ   دی سف  واریگرفتم به د یمامانم رو م یکه شماره   یفرستادم و در حال  رونیکالفه ام رو ب  نفس
بود که   ییکه نگاهم به مامان زهرا  یو در حال قرار دادم رو در گوشم  لیدادم، موبا هیتک  پشت سرم 

تماس   امانکه م دینکش یضرب گرفتم، طول نی زم یرو بود با پاهام  وارید یرو انی عکس شا ی رهیخ
 رو جواب داد: 

 دخترم؟  جانم

 نگران نباش.  مونم  یم ششیمامان زهرا شبم پ یسالم، مامان من اومدم خونه -

 ن؟ ییتنها زمیباشه عز-

 . انیشا یهمون دختر خاله  اد،یب زنم النازم  یفعال آره اما زنگ م -
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 گفت:  هیاز چند ثان مکث کرد و بعد یکم

 . ریمواظب خودت باش، شبت بخ  زمیعز باشه

 آوردم. نییرو پا  لیگفتم و موبا یآروم  ری شماهم بخ شب

 

  نیپنج تا تماس از دست رفته از راست یرو باال آوردم که متوجه   لیو دوباره موبا  دمیکش یق یعم  نفس
 لب زمزمه کردم:  ریزدم و ز  یدارم، پوزخند

 دونم!  ینم  یبگ  یخوا یم یو چ   یزن  یزنگ م چرا

 چند بوق جواب داد:  الناز رو گرفتم که بعد از خوردن یلب گفتم و شماره  ری ز ییپرو

 دنا؟ الو

 ؟ یسالم خوب -

 ! یاز ما گرفت یچه عجب تو سراغ سالم  کیعل-

 کردم:  یخنده ا تک

 . میبمون میخوای خونه مامان زهرام شبم م ای بعد، االن پاشو ب یرو بذار برا تعجب

 شد:  شتری صداش ب  یتو تعجب

 سر رفته بود! یلیحوصلم خ  ولیا ؟ییالناز اونجا جون

 باش.  منتظرم  عشقم آمیم شم ی حاضر م االن

 پشت  یدی سف یبرداشتم که متوجه   واریام رو از د هیگفتم و تماس رو قطع کردم، تک یآروم ی باشه
  نمیآست واریبه خاطر پس دادن گچ د شدم، به عقب برگشتم که متوجه شدم  م یمشک یمانتو نیآست
 شده بود!  دیقطعا پشت مانتوم سف طیشرا ن یشده و در ا دیسف

 نگاهم کرد:  عای زهرا سر که مامان دمی کش  یبلند بایتقر اوف
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 شد دخترم؟  یچ

 گفتم:  تکوندمی رو م نمیآست یکه گچ رو یحال  در

 غر زدم.  شد واسه اون دیمانتوم سف وارین جون، به خاطر گچ دماما یچیه

 لب هاش نشست:  یرو  یتلخ  لبخند

 شده و عمرش رو کرده. یمیخونه قد نیا گهید

 دخترم.  یخونه دار  نی از ا یچه انتظار  ستمیجواب کردن، منم امروز هستم فردا ن  واراشمید

 رو در هم کردم و گفتم:  هامرو دور زدم و دوباره کنارش نشستم، اخم زی، مبه سمتش رفتم  یناراحت با

 ! گهید دینگ  ینطور یمامان جون ا اِ 

 ! نیکنیم ناراحتم  نیدار واقعا

 : د یبوس قیرو عم   میشون یزد، با دست هاش صورتم رو قاب گرفت و پ یق یعم یلبخند

 . زمیعز یبرم من دخترم، چه خوبه که هست قربونت

 بهش وارد کردم.   یدستش گذاشتم و فشار آروم یزدم و دستم رو رو یهم لبخند من

 

 ************************************************************ 

 

 الناز خودت پاشو ظرف هارو بشور خسته شدم بابا!-

 ! یو حرف زد  یفقط نظارت کرد یجنابعال  دمیمن چ همز یپختم م من

 باال آورد:  میشد، دستش رو به عالمت تسل یبلند م شی صندل ی که از رو یدر حال  الناز

 .نی نیبش  نیشما و خاله جون بر کنمی جمع م ، االنچشم زم یعز چشم
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 زد و گفت:  یق یزهرا لبخند عم مامان

 انشاهلل.  نیش  ریپ زانم،ی درد نکنه عز دستتون

 و با لبخند گفتم:  ستادمیمامان زهرا ا ی رو دور زدم و کنار صندل  زیبلند شدم، م زدم، از جام  یلبخند

 داخل اتاقتون. میباهم بر  دیری، دست منو بگجون  مامان

کرد و   ازم  یبلند شد، تشکر آروم  یصندل  یرو گرفت و از رو گفت، دستم یآروم یعل  ایجون  مامان
 .میشد  کشیهمراه هم وارد اتاق کوچ

به خاطر   ی خواب سفت رنگش که خوش   ینفره مشک کی  یمامان جون رو به سمت تخت فرفورژه  
تخت برداشت و   یپتو رو خودش از رو د،یتخت دراز کش  یکردم که رو تیکمردردش روش بود هدا

 . دیسرش کش یرو

اتاق رفتم، درش رو باز کردم و دوتا   یرنگ تو یقهوه ا یر وایبا لبخند نگاهش کردم و به سمت کمد د 
بالشت و پتو   نکهیکنار تخت مامان زهرا پهن کردم، بعد از ا نیزم  یو رو آوردم  رون ی تشک از داخلش ب

 و از اتاق خارج شدم. هم خاموش کردم  برداشتم در کمد رو بستم، المپ هم

 الناز که مشغول ظرف شستن بود رفتم: سمت  به

 ؟یتموم نشد هنوز

 در حالتش بده گفت:  یر ی تغ نکهیا بدون

 نمونده. یز یآخراشه، چ گهید

 رو تکون دادم:  سرم

 منتظرتم.   ای ب یتموم که شد من تشک پهن کردم  باشه،

 که نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره داخل اتاق برگشتم.  گفت  ی آروم ی باشه
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دادن، خواستم دراز  یم دنشیاز خواب کوتاهش نشون  یرو به مامان جون دوختم که نفس ها  نگاهم
 آوردم که با اسم رونی رو ب یو گوش دمیکش یمانع شد، پوف کالفه ا بمیج یتو م یگوش دنیبکشم لرز

 لب زمزمه کردم:  ری شدم و ز یصفحه گوش ی رهی مواجه شدم، با حرص خ ن یراست

 نه؟  یش  ینم  الی خ یوجه ب  چیه به

 شدم تماس رو جواب دادم: اطیوارد ح  ینشه از اتاق خارج شدم و وقت  داریبمامان جون  نکهیا یبرا

 . نیراست بگو

 !یباالخره جواب داد-

 آره جواب دادم، چون کالفه شدم از زنگ زدنات. -

 : دیکش یکالفه ا هوف

 بدم!  حی برات توض ینذاشت ینکن دنا، حت یطور  نیا

 ؟ یبد حیتوض  یخوا یرو م یچ-

 .دم یفهم دمیفهم ی م  دیکه با یهرچ من

 پس لطفا کشش نده!  یندار  یکه کرد یاون کار  یهم برا یمنطق لیدل

 شد:  یجد  لحنش

 زنم.  یرم با خانوادت حرف م یدم، م یکشش نم باشه

 حرف بزنه؟  خواست با خانوادم  ی رو م یچ دم،یدرهم کش عایرو سر هام اخم

 رو به زبون آوردم:  حرفم 

 ؟ یبا خانوادم حرف بزن  یخوا یرو م  یچ

پا   خوامی م یواسه نامزد یخوامت، االنم که هم کار دارم هم خونه زندگ یبهت گفته بودم، گفتم م-
 . تی آم خاستگار یزنم م  یبذارم با خانوادت حرف م شیپ
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 هام درشت شدن!  چشم

 بود! یواقعا جد نیا انگار

 شتاب گفتم:  با

 ! اریدر ن یباز  وونهید نیراست

 ؟ یگ  یم یواقعا جد تو

 کامال! بود! اونم  یجد  لحنش

 خوامت.  یم بهت گفته بودم  م،یمعلومه که جد-

 خوامت؟ ی اون وقت منم گفتم م یخوای م  یتو گفت-

 بعدش گفت:  ینگفت ول  یز یچ هی کرد، تا چند ثان سکوت

 . ریشبت بخ  میزنی باهم حرف م  ایبرم اون خونه ب یکه اثاث ها رو م  یموقع فردا

 بگم قطع کرد. یا گهید زی بذاره چ نکهین ابدو و

 

 : دم یکش یکالفه ا پوف

 اوف!  ن یراست اوف

 شد؟  یم  یچ انی شا دم،یتشک دراز کش یبه داخل اتاق برگشتم و رو کالفه

 شدم؟  یوارد رابطه م نی شد اگه من با راست ینم انتیخ

 و چشم هام رو بستم. دمیسرم کش یرنگ گل بافت رو رو قرمز  یپتو

 ************************************************************ 

 عقب بکشم. ای که برم  نی داشتم به ا دیترد هنوز
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بود و  رونی از درخت ها پنهون کرده بودم و فقط سرم رو از پشت درخت ب یکی رو پشت  خودم
که   یرنگ ی آب  یاومدنم بود و به مزدا رو که چشمش منتظر  نیراست دمید یکردم؛ م یبهشون نگاه م

 زده بود. هیذاشتن تک  یرو توش م  لشیداشتن وسا

رو   لیوسا یدوتا مرد به همراه مهد رفتم،  نیمحکم به سمت ماش یرو جزم کردم و با قدم ها عزمم
 .ن یماش یذاشتن تو یو م  آوردنیم

 گفت:  نیرو به راست ینشده بودن که همون لحظه مهد من یمتوجه  کدومشونچ یهنوز ه 

 ؟ یبه خودت بد ی تکون کی یخوای نم

 !میبری م میهمه رو ما دار هیجنابعال لیوسا

تختش رو به دست گرفت   برداشت و داخل اتاق شد، و چوب نیاش رو از ماش  هیحرف تک  یب  نیراست
 لب زد:  گره خورد، آروم  همون لحظه نگاهم با نگاهش و پشت مزدا گذاشت که

 ! یاومد

 

 لب هاش نشست:  یرو یلبخند کمرنگ ستاد،یرو دور زد و رو به روم ا نی نگفتم که ماش  یز یچ

 .میدیبار همو د نی که اول  ییبسته شد؛ جا  نجایا یپرونده  گهید

خوب و   یخاطره   یبا هرچ  نجایکردم، ا ییهام رو حصار بدنم کردم و ساکت به اطراف نگاه گذرا دست
 گفت.  یشد، راست م  ی پروندش داست بسته م میبد که باهم داشت

 از اون مرد ها متوقفم کرد:  یکی یبگم که صدا یز یچ خواستم

 ن؟یآ یشد آقا، نم  تموم

 به من گفت: لب هاش نشست و رو   یگوشه  یپوزخند نیراست

 . ای خودت ب  نیبا ماش  یسوار ش نییمدل پا  نیخوره ماش  یرم شما به کالست بر م  یبا مزدا م من

 شناخته بود؟  یطور  نیواقعا من رو ا دم،ی هام رو در هم کش اخم
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گذاشتم و پام رو بلند   نیماش یتوجه به نگاه متعجبش دستم رو به لبه   یحرص نگاهش کردم، و ب با
 شدم.   نیو سوار ماش دمیپا بود گذاشتم و خودم رو باال کش یکه جا یقسمت یکردم، رو

 باال انداختم:  ییکرد که ابرو یمات نگاهم م نیراست

 ؟ یآ ینم

 رو بست.  نیسوار شد و در پشت ماش  د،یحرکت خودش رو باال کش کی یخودش اومد، تو به

 .یو مهد نیبودم و راست من

بود    یگوشه خال کیو فقط  نیراست  لیپر شده بود از وسا جا ن یحرکت کرد. ا نی بعد ماش  قهیچند دق و
 من به زور خودم رو جا کرده بودم!  که اونم

 وفتنیکردم االنه که ب یفکر م نیبا هر تکون ماش بودن و من  نیماش یکه لبه  یو مهد نیراست
 ! نییپا

 

********************************* ************************ 

 کجا بذارم؟ نویا نیراست-

 جواب داد:  ینگاهش رو ازم گرفت و رو به مهد نیراست

 بره.   یآد م یخودش م  ه،یکه خال  یتو اون اتاق  ببر

 . لیبه خونه انداختم، کامال مبله و تکم ییگذرا نگاه

  یمعمول یها  ز یرنگ و چ دیساده سف یها واریشده بودن، د  دهیکه مرتب چ یرنگ  یقهوه ا یها مبل
 شد. یکه تهش به دوتا اتاق خطم م یکه هر خونه داره و راه رو کوتاه

 نگاهم رو بهش دوختم:  نی راست یصدا با

 م؟ یبزن حرف
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 یبود اشاره کرد، سرم رو تکون دادم و به طرف مبل رفتم که صدا کمونیکه نزد یبه مبل دو نفره ا و
 اومد:  یمهد

 ؟یندار  یرم، فعال باهام کار  یم  من دارم نیراست

 بهم انداخت:   ینگاه نیراست

 .آم   یرو بدرقه کنم م یمن مهد ن،یبش تو

 نشستم.  ن یهم انداختم و منتظر راست یرو رو مبل نشستم، پاهام  یهم سرم رو تکون دادم و رو باز

و   دمیخودم رو به طرف چپ کش ینشست، ناخوداگاه کم  مبل کنارم  یکه اومد و رو دینکش یطول
 مبل گذاشتم:  یدسته  یرو رو دستم

 بود؟  یچ ی گفتیم که پشت تلفن  ییاون چرت و پرت ها ،شنوم ی بگو، م خب

 لبش کج شد:  ی گوشه

 . تی خاستگار  امیب خوامی بود م  قتی و پرت نبود، حق   چرت

 زبونم رو گرفتم و به جاش با پوزخند گفتم:  یجلو یول  یکنی تو غلط م بگم  خواستی دلم م  یلیخ

 ن؟ یراست یا یب یخوای میچ واسه

 ! یتو منو دوست ندار  بخورم  قسم حاضرم  

 

 : دیکش هاش رو درهم  ابرو

 ؟ یگ  ی خودت م   یبرا یچ

 کردم:  کیرو بهش نزد سرم  ی کم

 ن؟ یراست هیچ هدفت

 مطمئنم.  یمنو دوست ندار  تو
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 شناسم. ی من نگاه عاشق رو خوب م ست ی عاشق ن کینگاه  نیا

 زد:  هیمبل تک  یابروش رو باال انداخت و به دسته  یتا کی یخونسرد با

 . خوامتی بهت دل دادم و م عاشقتم، گفتم نگفتم منم

 زدم:  یشخندین

 عاشق شدن.  یعنیداره؟ دل دادن  یفرق چه

 !هیعشق چ یدونی اصال نم  تو

 ؟ی گ یدروغ م  یدار  چرا

 ه؟یدوست دارم ها چ  دوست دارم  نیا پشت 

 : دیتو دستش گرفت و غر یرو راستم  یبازو خشم  با

 سوال نبر!  ریکه بهت دارمو ز  یحس دنا

 ؟ ینیو نخواهد بود چرا انقدر بدب  ستی کار ن  ن یپشت ا یهدف

 نگفتم.  یز ی مبل بلند شدم و چ یاز رو کالفه

 ! تونستمی رف هاش رو باور کنم اصال نمح تونستم ی چرا نم دونستم  ینم

شده، موشکافانه رد نگاهش رو   رهی خ ییجا به دمیبزنم که د  یحرف و خواستم سمتش برگشتم به
 . دمیخودش و مادرش رس دنبال کردم و به قاب عکس 

 به عکس گفت:   رهیسرخ شده از جاش بلند شد و خ  یبا صورت  ن یلحظه راست همون

 خونه نگه داشته؟ یرو تو عکسنیا یچ واسه

 م؟یهم داشت  یما واسش ارزش  مگه

 لب زدم:  متعجب
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 ؟یبود  دهیعکسو ند مگه

 

 بده به سمت عکس رفت.  بهم   یجواب نکهیا بدون

  یدستش رو گرفتم و مانع شدم، چشم ها عیبرداشت و خواست پرتش کنه که سر وارید یاز رو محکم
 دوخت:  سرخش رو بهم 

 ول کن. دستمو

 کردم به آرامش دعوتش کنم:  یسع

 . میزن یحرف م  نی. برو بش یش  یم  مونیپش نیراست

 !ست ین  نجایعکس جاش ا ن یشم، ا مونیکه بخوام پش ستین یز یچ

 ؟ یکن ی م ینطور یخودت و مامانته. چرا ا ! عکس ستیعکس بابات که ن-

 : دمیکش رونی دست بردم و عکس رو از دستش ب آروم

 . نیبش  ریبگ

رفتم و  ینگفت و فقط نگاهم کرد، همون طور که عکس دستم بود به سمت مبل سه نفره ا یز یچ
 روش نشستم.

پام   یرو شکمش جمع کرد و سرش رو  یبلندش رو تو یپاها د،یمبل دراز کش  یکالفه نگاهم کرد و رو  
 گذاشت. 

 نگاهش کردم:  متعجب

 ! ؟یکنی م کاریچ

 جواب داد: ی آروم یصدا با

 کرد.  یکرد، موهام رو نوازش م  یآرومم م یطور  نیا شدم مامانم  یم یعصب یز ی چ کیاز  هروقت
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 . ستین گهیاون د یوقت  یول 

 : دم یحرفش پر ن یب

 کارو بکنم؟  نیا من  یخوا یم

  یکج شدم، قاب عکس رو رو به طرف چپ ی کم دم،یکش یرو با سکوت داد که هوف کالفه ا جوابم
بود که   یکی کوچ یپسر بچه ها هیسرش قرار دادم. شب یدستم رو رو دیقرار دادم، با ترد یعسل  زیم
 بردن.   یکردن و به مادرشون پناه م یم ییکرد و بعدش احساس تنها  یم تشونیاذ یکی

 : دمیکش شی صاف مشک یموها نی هام رو ب انگشت

 آرومت کنم؟  یخوا  یاز من م شهیهم چرا

 هم گذاشت:  یهاش رو رو پلک

 !یکن  یکارو م نی ا یدونم چطور  ی! منم نمیبعد مامانم فقط تو قدرتش رو دار  چون

 

 رو باال انداختم و لب زدم:  ابروهام 

 ؟ یکن یم  یباز  یکه دار  هییاز نقش ها گهید یکی نمیا

 .هیواقع  یکی نیا-

 حرکت دادم.  شیمشک یموها  نیباال انداختم و آروم دستم رو ب  ییابرو

 کرد دوسم داره؟ یگفت؟ چرا داشت وانمود م یدروغ م چرا

 بودم دوسم نداره. مطمئن

 .شناسم  یشناسم، رفتارش رو م یعاشق رو م کینگاه  من

 عاشق بود. کی انمیعاشق بودم، شا کی من

 . انمیشا ان،یشا آخ
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 رفتم؟  یوقت بود سر مزارش نم  چند

  یمرده بود نم ی که به خاطر من تو اوج جوان یکردم و سر مزار کس یم یمعرفت یوقت بود ب چند
 رفتم؟

 شدم و لب زدم:  رهی خ نی راست یدادم و چهره   رونیرو ب   میعصب  نفس

 ؟یگ ی بهم دروغ م یدار  چرا

 .دمیکردن موهاش کش دست از نوازش  منظمش  ینفس ها دنیدونم چقدر گذشت که با شن ینم

 دونم! یرو نم  شیداشتم چطور ر ی م کردنش تاثآرو یکه من واقعا تو نیمثل ا 

از کوسن  یک یسرش  ری مبل بلند شدم و ز یدست هام گرفتم و در همون حالت از رو یرو تو  سرش
 مبل رو گذاشتم. ی رهیت یقهوه ا یها

 یکه نگاه آخرم رو بهش که پاهاش رو تو یبرداشتم و در حال زی م یرو از رو لمیشدم و موبا خم
 انداختم از خونه خارج شدم و در رو بستم. یبود م  دهیود و آروم خواب شکمش جمع کرده ب

 ********************************************************** 

 به من؟ ید یدنا اون ظرف مربارو م -

کرد کردم و دستم رو دراز کردم، ظرف مربا رو برداشتم و بدون   یکه منتظر نگاهم م یال یبه دان ینگاه
 بهش نگاه کنم به طرفش دراز کردم.  نکهیا

به زور   که خودمم یکنم  یکه جوابش رو با خواهش م گفتی رو از دستم گرفت و ممنون آروم  ظرف
 دادم. دمشیشن یم

 

گرفتم که همون لحظه  یخودم م  یبرا ریپن یو داشتم لقمه ا دمیفنجونم نوش   یتو یجرعه از چا کی
 رنگ خونه دستش بود وارد آشپزخونه شد:   یمشک م یس یکه تلفن ب یزهرا خانوم در حال 

 گن با شما کار دارن.  یزنگ زدن م یخانم   کیخانم  فاطمه
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 گرفت گفت:  یکه تلفن رو م یسرش رو تکون داد و در حال  مامانم

 ه؟ یک  نگفت

 بود. ای رو گفت که به گمونم آر  شیل یفقط فام-

سرفه کردم که مامان نگران چند ضربه به   کرد و پشت هم ری آن تو گلوم گ کیدهانم بود  یتو یا لقمه
 کمرم زد گفت: 

 آب بده به خواهرت!  وانیل کی ال یشد دخترم؟ دان یچ

نفس سر   کیبه و به طرفم گرفت که از دستش گرفتم و همه رو   ختی پر آب ر وانیل  کی عیسر الیدان
 .دمیکش

 رو در گوشش گذاشت:  میس یلحظه هم مامان ب همون

 ن؟ ییبفرما جانم

 هستم. بله خودم -

 ر؟ ی واسه امر خ-

 لحظه مامان نگاه خندونش رو به من دوخت و ادامه داد: همون

 . میمنتظر نیاری ب فیمتوجه شدم باشه امشب حتما تشر بله

 قربون شما خداحافظ. -

 بود!  یواقعا جد نی! راستمن یخدا

 گذاشته بود! یخاستگار  قرار

 شه! ینم  باورم

 گفت:  الیبود خطاب به دان همون طور که نگاهش به من  مامان

 خوام با خواهرت حرف بزنم.  یلحظه برو اتاقت م کی پاشو
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 با اعتراض به مامان نگاه کرد:  الیدان

 بابا! یخورم. ا یدارم صبحانه م  مامان

 دوباره تکرار کرد:  مامان

 .ی خور ی کنه دوباره م  یصبحانه فرار نم  ال،ی دان پاشو

 

 بلند شد و به سمت اتاقش رفت.   یصندل  یزد از  رو یلب غر م ری که ز یدر حال الیدان

مضطرب من   یکه به چهره  یبرگشت و همون طور از رفتنش مطمئن شد به سمت من  یوقت مامان
 دست هاش گرفت:  نی بود، دستم رو ب   رهیخ

 . باشه؟ یگ یپرسم و شما راستش رو بهم م یسوال م کیدخترم، من از شما  خب

 زد:  ی کردم که لبخند نییسرم رو باال و پا عانهیمط

  نیبه من گفت راستبود و  نیراست یکه من االن باهاش صحبت کردم زن عمو یکس نیخب ا خوبه،
 شما گلم.   یِ خاستگار  یعن ی ری امر خ یبرا انی خوان ب یبهشون گفته و امشب م

 هست؟ یز یچ  نیتو و راست نیخوام بدونم ب یمن م و

 نگاهش کردم و لب زدم:  مبهوت 

 !نه

 ست؟ین نتونیب ی چ یه-

 رو جزم کردم و محکم جواب دادم:  عزمم

 ! ستین نمونی ب ی چیمامان، معلومه که ه نه

 .نیفقط دوستمه، هم اون

 مهربون نگاهم کرد:  مامان
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  یم شیپا پ  یخاستگار  ینداره که داره برا ینظر  نیکه اون همچ نیمثل ا یدوستته ول  یگ  یم شما
 ذاره.

 که بهم زد.  ییاون اعترافش، حرف ها د،یپر کش  ابونیبه سمت اون روز و داخل خ  ذهنم

 آروم گفتم:  ناخوداگاه

 باور کنم. تونم  ینم من  یگه دوستم داره ول یدونم مامان، اون م ینم

 خودم عاشق بودم مامان!گه، خب من  یکنم دروغ م  یم حس

 ! ستین یبه من اصال اون طور  ن یشناسم اما نگاه راست  یعاشق رو م  کی نگاه

 کنه.  یم منگاه خیمثل   ستیهاش ن چشم یتو یاحساس چیه

آد  یم  هوی  یهم هستم اما اون به مرور نرم شد. وقت نرم تره من  قبول دارم نسبت به قبل باهام  آره
 گه دوست دارم انتظار داره من باور کنم؟  یم

 . نهیبی دوست نم کیاز  شتریدونم که اون من رو ب یرو م نیجلو فقط ا ادیخواد ب یدونم چرا م ینم

 

نگاهم   تیحرف هام با جد ت و با دقت به حرف هام گوش کرد بعد از اتمام که ساک نیبعد از ا مامان
 کرد: 

 گه؟ ی دروغ م ی گ یم یعنی

 رو مطمئن تکون دادم که ادامه داد: سرم

کشک که   هیعمر زندگ کیبحث   ادی و جلو ب رهی رو بگ یجد  میتصم  نیا دیدوست نداشته باشه نبا اگه
 ! ستین

دست هام گرفتم که   نیقرار دادم و سرم رو ب  زیم یرو رو  دست هام  آرنج   دم،یکش یکالفه ا پوف
 : د یجمع شده بود کش سرم  یباال رهیکه با گ  ییو موها سرم  یمامان دستش رو نوازش بار رو
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  ییحس ها کیتازه داره  نیگم ممکنه راست  یمن م  یقبول کن ستیاجبار که ن زم،ینباش عز نگران
  یتون  ینم ن یهم  یهنوز عاشقت نشده و تو برا دیشا ست،ین  لیم یکنه و نسبت بهت ب  یم دایبهت پ
 هوم؟  ،یباور کن

 لب زدم:  آروم

 کشه مامان! ینم مغزم  گهیدونم! واقعا د ینم 

 کنار زد:  صورتم   یگذاشتم، مامان موهام رو از جلو زیم یسرم رو رو و

 ؟یندار  یاحساس نیمامان، شما به راست یدنا خب

 دونستم! یهم نم نیا نداشتم؟ داشتم؟ ی کردم، احساس سکوت

 دونم  یندارم، م نیرو به راست داشتم انیکه به شا ی بود که حس نیدونستم ا یکه م یز یچ  تنها
 لب زدم:  نی بنابرا ستم،یعاشقش ن

 !نه

 ؟ی ل یم ینسبت بهش ب-

 انداخت!  یسوال بود که من رو واقعا به شک م  نیا

 نبودم!  لیم ینبودم، قطعا ب   لیم یب

 جور نبود.  کی یو مهد نیبه راست نگاهم

 : دم یکش یق یعم  نفس

 دونم.  یدونم مامان. واقعا نم ی نم

 کنم.  ینگاه نم  کنم ینگاه م یکه مهد  یدونم مثال به اون به چشم یم فقط

 

 وارد کرد:  یبه دستم فشار آروم مامان
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 . میکن یکه اومدن صحبت م شب یدون  یهر طور خودت صالح م زم یعز باشه

 آن؟  یشب م-

 نگفتم. یز یچ منم انیخوان ب  یآره گفتن شب م-

 بلند شدم:  زی رو تکون دادم و از پشت م سرم 

 وقته نرفتم. یلی پنج شنبه ام هست خ ان،ی رم بهشت زهرا مزار شا یسر م کیمن فعال  باشه

 شد:  نیمامان غمگ نگاه

 ام؟ یمنم باهات ب  یخوا یم

 تکون دادم:  یمنف یرو به نشونه  سرم

 خوام تنها برم. یم نه،

 حلوا درست کنم با خودت ببر.  سایباشه پس حداقل وا-

چشمم که به در اتاق   ی حرف از پله ها باال رفتم، خواستم به اتاقم برم ول  یرو تکون دادم و ب  سرم
  دیدر گذاشتم و با ترد رهیدستگ یخورد عقب گرد کردم و به سمت اتاقش رفتم، دستم رو رو  الیدان

 زمزمه کردم: 

 نزنم؟  ای؟ در بزنم نرم  ای  برم

داستان هارو   نیا نیشم ا الیخواستم وارد اتاق دان یکردم، هروقت م  تمیوضع یبرا یخنده ا تک
 داشتم.

  نی تخت نشسته و با حرص با پاهاش زم یرو دمیدر اتاقش رو باز کردم که د  دم،یکش یق یعم  نفس
 رو ضرب گرفته.

 لب هام نشست:  یگوشه  یلبخند

 ادامه صبحانه ات رو بخور.  نییبرو پا پاشو
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 و سرش رو باال گرفت:  ستادیپاهاش از حرکت ا صدام  دنیشن  با

 خوردم مامان نذاشت.  یم که داشتم من

 مثل قبال بود، مثل قبل به خاطر غذا نخوردن لجباز بود.  هنوزم

 شد!  یاصال چاق نم یخورد بود ول پر

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ! یش یاصال چاق نم  یخور  یو م یکه همش گشنه ا نیدونم چرا با ا ینم

 حرفامون تموم شد.   الیبرو بخور دان پاشو

 

 بلند شد و با تمسخر گفت:  شیرنگ چوب  یتخت مشک یرو از

 ؟ یکن ینم  یتوروخدا؟ شوخ وا

 حرص نگاهش کردم:  با

 باش به فکر تو ام! نخور اصال به من چه! منو

 چرا اومدم؟  یدون یم

 یبهت برخورد اومدم بگم غذاتو بخور  لوس با حرف مامان  یدختر بچه ها نیمثل ا دمید آخه
 نشکنه!  کتی وقت دل کوچ کیبابا تا  پرنسس 

 گرد شده اش در اتاق رو محکم بستم.  یتوجه به چشم ها یب و

 !ینداره اصال به فکرش باش  اقتیعنق، ل  ی پسره

دست کامل لباس   کیدادم در کمد رو باز کردم و  یقرار م  تی رو مورد عنا الیلب دان  ریطور که ز همون
 . دمشونیو پوش دمیکش  رونی رنگ ب یمشک
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وقتم تلف شه و مامان حلوا رو درست کنه   یکم نکهیا یتخت نشستم، برا  یتاپم رو برداشتم، رو لب
 شدم. دنشونیبوکس دانلود کردم و با دقت مشغول د پی چند تا کل

 مامان لب تاپ رو خاموش کردم:  یها بودم که با صدا پیکل دنیدونم چقدر مشغول د ینم

 حلوا حاضر شد.  ای دخترم، ب دنا

از پله ها  م یرو سرجاش برگردوندم و با برداشتن گوش می تخت بلندشدم، لب تاپ مشک  یاز رو عیسر
 رفتم و وارد آشپزخونه شدم:  ن ییپا

 تموم شد؟  کو؟

 جواب داد:  دیکش یحلوا سلفون م یکه داشت رو یدر حال مامان

 ببر.  ای تموم شد ب آره

 گفتم و ادامه دادم: یظرف رو به سمتم گرفت که ممنون  و

 ره؟ صبحانه بخو ن ییآخه اومد پا  الیدان

 خورد دوباره باال برگشت.  خواستی آره اومد، تا دلش م-

 

  نیگذاشتم و با گفتن خداحافظ سوار ماش یلونینا یبار مصرف حلوارو تو کی گفتم و ظرف  یاهان
 شدم و به طرف بهشت زهرا حرکت کردم. 

************************************************************************** 

و پشت سرش دستم رو   ختمیر شی سنگ قبر مشک  یآب رو باز کردم و به صورت پراکنده رو یبطر  سر
 : دم یقبر کش سنگ  یرو

 وقته بهت سر نزدم. یل یدونم خ یمعرفتم، م یب دونم  یم سالم،

 ی چیه گهید یتو رفت  یاصال از وقت انم،یها سرم اومد شا زی چ یلی مدت خ  نیتو ا یدون یم یول
 . ستیسرجاش ن 
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 شه. ی من نشد و نم انیکس شا چیتو نشد، ه چکسیه  یها رفتن و اومدن ول یل یخ  یدون یم

 . انیشا  دمیجا ند چینمونه اش رو ه یکه تو داشت  یو صداقت یسادگ اون

 یدادم، م  ختنیر یپاکشون نکردم و بهشون اجازه  یول کردن  دنیهام ناخوداگاه شروع به بار اشک
 شم.  یخواستم خال

 . انیمن بودم و شا نجا یا ختم،یر  یخودم م  یتو یبس بود هرچ 

 .نبود که به خاطرش خودم رو نگه دارم  یکس 

 زدم و ادامه دادم:  یتلخ  لبخند

فهمم  یکنه نم یفهمم، فکر م یکنه من نم یشه فکر م یم  شیعاشق  یگه دوستم داره، ادعا یم اومده
 .گه یدروغ م 

دونه به خاطر   ینم ه،یبدونه عشق چ دهیحق داره، حق داره چون نگاه تورو به من ند یدون  یم خب
 ! یچ یعنی از جون گذشتن  یکی

 .کنه  یدونه و ادعا م ینم ی چیه

 

اتفاقات   زدم، از تموم   یباهاش حرف م دمیکش یقبرش م سنگ  یکه دستم رو همه جا یطور  همون
 .زی، همه چگفتم یبراش م یاز همه چ گفتم،ی براش م  ریاخ

  دمیکش یق ینفس عم ن،یامشب راست یو خاستگار  وفتهی افته و قراره ب  یکه افتاده، داره م ییها اتفاق
 ادامه دادم: نیو غمگ

 کردم نه؟  انتیاگه قبول کنم بهت خ  انیشا

شد و دلم هم   ینم المی خیبود که ب یکردم عذاب وجدان   یاومد، اگه قبول م یکه برام نم  یجواب یول
 کردم.  یدستش رو رو م دیبا هیدروغ ها چ نیاز ا نیخواستم بدونم قصد راست یم
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ازش از مزار   یمزارش گذاشتم و با خداحافظ  یحرف زدم حلوا رو رو انی با شا گهید کمی  نکهیاز ا بعد
 شدم.  خارج 

***************** ***************************************************** 

 برگشتم: ای میسرم گذاشتم و کالفه به طرف ک  یرنگم رو رو یا روزهیف شال

 خوب شد؟ االن

 چونه اش گذاشت:  ری رو متفکر ز دستش

 !ه؟ی! مگه عزاداریوسط خاستگار  یبر   یبا اون شال مشک  یخواست یبود م  یچ ؛یتحمل شد قابل

خواد اصال از رفتار هاش معلوم  یکرد تورو م یبود رو نم  یچقدر موز  نیراست نیا ما یخودمون یول
 نبود!

 لبم نشست:  یگوشه  یشخندین

 !هیباز ک یهمش  ایم یدوستم نداره ک چون

 جمع شد:  لبخندش

 ت؟ یخاستگار ادیب  دیباشه چرا با یاگه باز   ؟یمطمئن

 خوام قبول کنم.   یبفهمم م نویا نکهیا یدونم منم برا ینم-

 زده لب زد:  بهت

 ؟یچ

 

 رفتم گفتم: ی که به سمت در م   یرو باال انداختم و در حال  شونه هام  الیخ  یب

 .ادی االنه که مامانم صداش در ب میبر ایب

 بازوم رو گرفت و من رو به طرف خودش برگردوند:  با حرص نگاهم کرد، از پشت   ایمیک
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 ؟ یخودت رو خراب کن  ی ندهیآ یخوای نه م ای ه یباز  کی نیا یکه بفهم  نیواسه ا ؟ ی احمق تو

 لب هام نشست:  یرو یز یآم تمسخر   لبخند

به هدفش  یوقت  نینه و راستک  ینم دایباشه صرفا ادامه پ یباز  کی نیدوما اگه ا نده؟یآ کدوم  اوال
 . ستین یمشکل زنه، پس   یجا م وسطش  دیرس

 نگاهم کرد:  ی نگران با 

 دنا! ترسم  یم  ؟ینباشه چ یباز  اگه

  تیداشت خودش رو به خاطر من اذ یلیبود! خ یادیز واسه من  ای میاز طرف ک  یحجم از نگران نیا
 کرد.  یم

 گوشش زمزمه کردم:  ری و ز بغلش کردم  آروم  ن یهم یبرا

 کشم. ی پا پس م دم یرو فهم  زیهمه چ ینباشه هم من وقت یاگه باز  یحت  ا، یمی نباش ک نگران

فرستاد، دست هاش رو پشتم گذاشت و   رونیفشردم که نفسش رو کالفه ب به خودم  اون رو آروم  و
 آروم گفت: 

 بگذره.  ریبه خ هم ن یا دوارمیام

************************************************************************** 

 ینیس یو دسته ها  دمیکش یق یعم  نفس

هول نکردم کامال   ینگاه ها به سمت من بود ول یدستم فشردم و وارد هال شدم، همه  یرو تو یچا
 خونسرد بودم. 

که نگاهم  ن یبدون ا دم؛یهمه به خودش رس و آخر از یچا  پدر بزرگش شروع کردم به تعارف کردن از
بودنش رو کامال   یکه ناراض  یگفت، اخم داشت، اخم   یرو برداشت و ممنون آروم یچا کنه فنجون 

 کرد.  یواضح م
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اپن برگردوندم، از آشپزخونه خارج شدم و   یرو رو یچا  ینیتفاوت س  ینشون ندادم و ب یالعمل عکس
 کنار مامان نشستم.

 گن چون اصال برام مهم نبود.  یم  یکردم چ  ی نم گوش

  یدر فکر فرو رفته بودم که با صدا قایدوخته بودم و عم نیکف زم یقهوه ا یرو به پارکت ها  نگاهم 
 تکون خوردم و نگاهش کردم:  در جام  یمامان کم

 دخترم.  پاشو

 ؟ یچ یبرا نگاهش کردم، پاشم؟ گنگ

و بعدم به باال اشاره کرد که آهان  نیبهش نگاه کردم، با ابرو به راست  ایمینامحسوس ک یاشاره  با
از پله ها باالرفتم و اون هم دنبالم   نیبه راست  یکیکوچ یگفتم، از جام بلند شدم و با اشاره  یآروم

 اومد.

 تخت نشستم.  یتفاوت رو یو ب  اتاقم رو باز کردم  در

ابروم رو   یتا  کینگاهم کرد که  و با همون اخم هم وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست نیراست
 باال انداختم:  

 ؟ ینیش  ینم

 نشست:  یصندل یفرستاد و رو رونی رو با حرص ب  نفسش

 نه؟  ایکالم بگو آره  کی واقعا حوصله جنگ و جدل ندارم؛  دنا

 نگاهش کردم:  خونسردانه

 .آره

 صورتم مات شد و شوکه لب زد:   یرو نگاهش

 ؟یچ

 ! نه؟یبشنو  یکه جواب منف یومدین  نجایتا ا ؟یچرا تعجب کرد-
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 دلم ادامه دادم: یتو و

 ن؟یراست م یکن یباز  یخوا یم

 .م یکن یکنم، باز  ی م تینداره همراه  یاشکال یول  یگذاشت یبد  یهمباز  یکه دست رو نیا با

 

 شد و لب زد:  رهی چشم هام خ یتو

 قبوله؟  ؟یندار  یمشکل  یعنی

 گوشه لبم شکل گرفت:  یز ی تمسخر آم  لبخند

 مخالفت کنم! یبود لی ما یل یکه خ نیا مثل

 بلندش فرو کرد و لب زد:  یموها نیرو کالفه ب  دستش

 نبود!  نیا منظورم 

 تخت بلند شدم:  یباال انداختم و از رو ییابرو

 من شرطم رو بگم. یاگه ندار  ؟یندار  یحرف   ست،یکه هست مهم ن  یمنظورت هرچ خب،

 رو تکون داد:   سرش

 .بگو

سر   کیجشن کوچ کی و با  میمونی نامزد م  م،یکن  یکه من نگفتم ازدواج نم یکنم اما تا وقت یقبول م-
 .میآر یو همش رو م

کنم،  ینگاه م رم و پشت سرم رو هم  یرم، م  یم نیدر کار باشه راست یکه اگه دروغ نهیا یمورد بعد و
 که انگار اصال نبودم! یجور 

 ه؟یاوک

 چشم هام نگاه کنه گفت:  یکه تو نیرو تکون داد و بدون ا  سرش
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 ؟ی االن تو فکر ازدواج از

 نبود!   یخوب گر یلبم نشست، اصال باز یگوشه  یشخندین

 شد لو بره.  یتندش باعث م زبون 

 نگاهش کردم:  شخندین همون  با

 هوم؟ ؟یجلو اومد یا گهید  تیتو با قصد و ن  نکنه

 بلند شد:   یصندل  یو از رو دیکش هاش رو به شدت در هم اخم

 رک و راست حرفت رو بزن!  ؟یزن ی حرف م هی و کنا کهیبا ت  یه هیچ

 باال رفته جواب دادم:  یدر گذاشتم و با ابرو ها  ره یدستگ یرو رو دستم

 خواستم بگم گفتم.  یم یز یهرچ نه،

 . یکن  یاحساس م  ینطور یبگم تو ا هیکنا کهینمونده که بخوام با ت  یز یچ

کنه که مقابل   یداره خودش رو کنترل م یلیخ  دمیفهم  یم  د،ییهم سا یهاش رو با حرص رو دندون
 نگه. ی چیآماده ام ه یجواب ها

 که اون هم متقابال پشت سرم امد:  و از اتاق خارج شدم   دمیکش نییدر رو پا رهیزدم، دستگ  یپوزخند

 درسته؟ ست،ین  یمشکل میو بگ نییپا  میبر دیبا االن

 

 اتاق زدم رو تکرار کنم؟ یکه تو  یحرف   دیبازم با-

 هم از پشت براندازش کردم.  رفت و من  نییاز پله ها پا ضیفرستاد و با غ  رونیرو ب  شی عصب  نفس

تنش بود و   دیسف راهنیپ کیکتش هم   ری ز ره،ی ت یآب نیود با شلوار جب دهیپوش  یرنگ یقهوه ا کت
 که پاش بودن. ی رنگ دیسف  یها یکتان
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  یا روزهی بودم هم ف دهیکه پوش یرنگش، شال و صندل  رنگ، شلوار دنپا هم یسورمه ا زیشوم منم
 بودن.

  ینگاه مامان رو رو ستادم،یکنارش ا تی جمع  نیآروم پشت سرش رفتم و وسط هال ب یقدم ها با
 بهش زدم. یخودم حس کردم، نگاهش کردم و لبخند مطمئن

 کرد. یجلب شد که با لبخند نگاهمون م نیتوجهم به پدربزرگ راست تازه

 د! افتاده بو به دلم  بیهمون روز داخل عمارت مهرش عج یمرد بود، همون مرد همون

 گفت:  یبلند  یهم نگاهش رو به من دوخت و با صدا اون

 م؟ یکن نیریبچه ها، دهنمون رو ش  خب

 : دمیفهم یبودنش رو خوب م یکه فقط من مصنوع یزد، لبخند یلبخند نیراست

 نبود.   یو مشکل میخودمون صحبت کرد  نیکه ب ما

 . نیجوابش رو بگه تا همه مطمئن ش  گهیبار د کی دنا خودش  یول

 کرد. یداد با اخم هم نگاهم م یتکون م یکه پاهاش رو عصب  یکه در حال  دوختم یالیرو به دان نگاهم

اومد و بارها گفته بود   یخوشش نم  ن یاز اول هم از راست  ست،ین یوصلت راض  ن یبود اصال به ا معلوم
چه برسه االن که داشت با   گهید  ستین  یخونه و ارتباطش با من اصال راض نیاز رفت و آمدش به ا

 کرد!  یخواهرش نامزد م 

 دوباره سکوت رو شکست و خطاب به من گفت:  بزرگش  پدر

 خودت بگو. م،یشنو یم دخترم  خب

 ه؟ یچ  جوابت

 : دم یکش یق یعم  نفس

 نداشته باشن قبوله. یهم مشکل هیبق  ندارم، اگه یمشکل من



 جانم  یبال

373 
 

هم  هیو پشت سر اون بق دیپدربزرگش پر رنگ تر شد، دست هاش رو به هم کوب یلب ها یرو  لبخند
 مبارک باشه از هر سو بلند شد.  یدست زدن و جمله 

تفاوت نگاهم   یشده بود؛ ب شترینگاهش ب دفعه خشم نی ا یکرد ول  یهمچنان با اخم نگاهم م الیدان
داد  ش یمشک یها چشم یلب داشت ول  یرو یکه لبخند ین یدوختم، راست نیرو ازش گرفتم و به راست

 اجباِر محض! کیاجباره،  ک ی  زیزدند همه چ یم

 

 گوشم زمزمه کرد:  ری خم کرد و ز رو به سمتم   سرش

 . یبد ش یآزما میبر آم دنبالت، باهم یم فردا

 افتادم و گفتم:  یز یچ کی ادی هویرو تکون دادم،  سرم 

 ل؟ ی وک شی پ  ینامه رو امضا کرد تی شکا یزنگ زد، رفت م ییدختر دا یراست

 .میحل کرد  یکاراشو با فرهان شیآره دوروز پ -

 رو حتما براشون فرستادن. هیاحضار

 نشست.  پدر بزرگش شیپ هم نی رفتم و کنارش نشستم، راست گفتم و به سمت مامان  یآروم ی باشه

 .باالخره رفتن  یدو ساعت ول  ایساعت بود  کی دونم  ینم

  گهیمبل پرتاب کردم، د یدسته  یو رو گرفتم که مامان در رو بست با حرص شالم رو از سرم  نیهم 
 شدم! یشال خفه م نیا ریداشتم ز

 اومد و کنارم  الیو تند تند خودم رو باد زدم که همون لحظه دان بود برداشتم یعسل  زی م یکه رو یکتاب
 گفتم:  ن یواقعا حوصله نداشتم باز هم باهاش بحث کنم بنابرا دم،یکش  یمبل نشست، هوف بلند یرو

 اصال حوصله ندارم! بگم  دیبا یبحث کن  یخوا یم اگه

 برگردوند:  رو به سمتم   سرش

 ؟ یواسه چ بحث
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 برداشتم:  از باد زدن خودم  دست

 .یست ین یزد راض  یداد م افتی! قگهید یخاستگار  نیهم

 کرد:  و نگاهم دیکش یق یعم  نفس

  یحرف  یخوا ی خودت م  یوقت یبهش ندارم ول یآد! حس خوب ینم که آره، اصال ازش خوشم  اون
 . ستین

 

 نگاهش کردم:  تمسخر  نشست و با  لب هام  یرو یق یعم  پوزخند

 !یگفت  ینم یطور  نیخواستم ا ی رو م  انیکه شا یموقع یول

 ران پاش بود مشت شد و صورتش پر از خشم شد:  یکه رو دستش

 .کرد  یاش فرق م هیموقع قض اون

 حرص نگاهش کردم:  با

 کرد؟ یفرق م  شیچ قایدق

 ...یک ی نینه ا یهمون بود ول قایدق نمیا

 : دیحرفم پر نیب

ندارم   یکار  گیکنم، د  یرابطه هات دخالت نم یتو گهیدرس گرفتم، د انیشا هی من از قض نهیا فرقش
 گردن من!  وفتهیب  زی خوام دوباره همه چ  یخوام دوباره از دستت بدم، نم یچون نم

 نبود!  نیاالن وضعمون ا یکرد یها فکر م  زیچ نیاون موقع هم به ا-

 . گهیشو د الیخ  یب  ؟یندار بحث  یحوصله  یمگه نگفت-

 زدم، شالم رو با حرص چنگ زدم و به طرف اتاقم رفتم. یصدا دار   پوزخند

 . دمیتخت دراز کش   یکردم و رو ضیخونه تعو یهام رو با لباس ها لباس 
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 نشون بدن!  ییبکنن و چه رفتار ها ییچه کارها دیتازه به خودشون اومدن که با همه

 !نهینوش دارو بعد از مرگ سهراب هم تی کنم حکا فکر

 من! انیبود، شا انیما شا تی حکا نیسهراب ا یول

 چشم هام رو بستم. ریو با فکر کردن به اتفاقات اخ   دمیسرم کش یرو با حرص رو پتو

 

 ******************************************************************** 

 بستم گفتم: ی م  رو میمشک یها  یکه بند کتان یحال  در

 مامان مواظبم.  باشه

 زد:  یلبخند

 خدا به همراهت.   برو

 گفتم و از خونه خارج شدم.  یآروم  خداحافظ

 بود ابروهام رو باال انداختم:  نشیسرنش ن یکه راست یرنگ  یموتور پالس مشک دنید با

 ؟یکرد عوضش

 : دیموتور کش یبدنه  یلب هاش نشست و دستش رو رو یرو یق یعم  لبخند

 رو گرفتم.  نیرو فروختم ا یک یاون  آره

 ؟یدی نخر  نیخب چرا ماش-

 ! گهید یموتور داشت یکی

 لبش نگاهم کرد:   یزد و با لبخند گوشه   یچشمک

 . رمیمن بگ ستین یاز ین گه،ید یدار  نیماش  کی تو
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 ! شترهیموتور ب  جانیآد ه  یخوشم نم  ن یهم از ماش یلیضمن خ  در

 سرم گذاشتم و سوار موتور شدم.  یگفتم و به سمت موتورش رفتم، کاله کاسکت رو رو یآروم  اوهوم

 راه افتاد. شگاهیسرش گذاشت و به طرف آزما یهم کاله کاسکت رو رو اون

موتور رو   نیسرم برداشتم، راست یاومدم و کاله رو از رو نییاز موتور پا شگاه یبه آزما دنیرس  با
 شد.  ادهیکاله از سرش از موتور پ خاموش کرد و بعد از برداشتن 

 رو عقب موتور گذاشتم:  کاله

 . ایب  یرم داخل، موتور که پارک کرد یم من

رنگ   ینقره ا یصندل کی یشدم و بعد از گرفتن نوبت رو شگاهیرو تکون داد که من داخل آزما  سرش
 انتظار نشستم. 

زدند باعث شدن   یحالم رو بهم م مزخرف خون و آمپول که واقعا   یمتنفر بودم، بو شگاهیآزما یبو از
 چهره ام درهم بره. ی کم

 ام نوبت ما بشه!  گهیشلوغ بود که شک داشتم تا دوساعت د  شگاهیآزما انقدر

دور کل   ک یهاش  با چشم شگاهیشد، وسط آزما شگاهیهم وارد آزما نیکه راست دیطول نکش  ادیز
 کجا نشستم. دیباالخره د ی عنی نیو ا ستادی ا سر من  قایرو از نظر گذروند و دق  شگاهیآزما

 

 بود نشست:   یکه خال میکنار  یصندل یفرستادم که به سمتم اومد و رو رونیرو ب  کالفه ام  نفس

 !یآ یبه نظر نم  خوب

راه  گهیهم د یکه برا یباز  نیدونستم ته ا یکه نم نیگفت، کالفه بودم، کالفه از ا یم درست
 شه! یم ی چ میانداخت

 تفاوت تکون دادم: ی رو ب سرم

 حوصله ام.  یب کمیفقط  ست،یطور ن نیا
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 سردش رو بهم دوخت:  نگاه

   نه؟یهم فقط

 چشم هاش زل زدم:  یزدم و تو  یتلخ  لبخند

 ن؟ یراست  یگ یدروغ م چرا

 هاش رو درهم کرد: اخم

 ه؟ یچ منظورت

 ! یزنه دوستم ندار  یسرده! داد م یل ینگاهت خ-

 جا به جا کرد:  شی صندل یرو  یتر شدن و خودش رو کم   ظیهاش غل اخم

 بحث رو شروع نکن دنا، لطفا!  ن یا باز

راستش رو بگه!  خواستی کرد، اصال نم  یشدم؛ مقاومت م رهی زدم و ساکت به رو به روم خ  یپوزخند
 کامال واضح بود.

تر از   یخون و آمپول قو یکه بو یاتاق  م،یدونم چقدر گذشت که نوبتمون شد و وارد اتاق شد ی نم
 بود! شگاهیخود سالن آزما

 نیکه است یراحت ازش خون گرفت، اون هم درحال یلی نشست و پرستار خ یصندل  یرو ن یراست اول
 رو به من گفت:  یبلند شد که پرستار با مهربون یصندل  یکرد از رو  یلباسش رو درست م 

 نوبت شماست.   زم،یعز نیبش

 . دمیترسی اصال نم یسخت بشه ول کمیهام   شیشد آزما  یباعث م  نیخون بودم و ا کم

دستم فرو   یبعد سوزن رو تو هیرو دور بازوم بست و چندثان  یز یچ کی نشستم و پرستار  یصندل یرو
 ازم خون گرفت:  نیراست  ی رهینگاه خ  زی کرد و ز

 پنبه رو روش نگه دار. نیا زمیعز
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بلند شدم و    یصندل   یدستم نگه داشته بودم از رو یکه پنبه رو رو یحرفش گوش دادم و همونطور  به
 گفت:  نیکه راست میخارج شد شگاهی بعد از آزما قهیچند دق

 ؟یدار  ضعف

 جواب دادم:  صادقانه

 ذره. هی

 رو تکون داد:   سرش

 . رمی بگ یز یچ یا وهیبرات آب م  ابونی من برم از سر خ سایوا نجایا باشه

 دادم و به اطراف نگاه کردم.  هیگفتم، به موتور تک  یآروم ی باشه

 . ابونی رفت داخل مغازه سر خ نیراست  نیهم یخلوت بود و برا بای کوچه تقر کی  یتو شگاهشیآزما

  یو سرد دی ه طرف خودش کشگرفته شد، من رو ب یتوسط کس یهمون لحظه بازوم به طور ناگهان هوی
 که پشت کمرم حس کردم:  یز یچ

 کنم. یگلوله حرومت م کی یبخور  تکون

 

 وجودم نشست.  یزدم اسلحه باشه تو یکه حدس م یز یچ یاز سرد یهام گرد شدن و لرز  چشم

 کردم نلرزه گفتم:  ی م یکه سع ییصدا با

 تو؟  یگ یم یچ

 پشت کمرم فشار داد:   شتریاسلحه رو ب سر

 گم بکن!  یکه م یشو و هر کار  خفه

 . یبه طرف اون ون مشک وفتیب راه

 بودن خورد:  ستادهیدم درش ا یکه دو نفر با کت و شلوار مشک   یخوداگاه نگاهم به طرف ون مشک نا
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 ؟یخوا یم  یجون من چ از

 ؟ یهست یک تو

 : دیدستش گرفت و با خشم غر یرو تو بازوم

 !وفتیگم صداتو ببر؟ راه ب  یبهت نم  مگه

 !دیترس  یمن بود م  یهم جا یبودم، خب هرک  دهیترس

 شد نتونم از خودم دفاع کنم.  یضعف داشتن هم باعث م  نیا هم

  دایبشه که بتونم از دستشون نجات پ یدیبرام ام دیبرسه و شا نیکردم که راست یدلم خدا خدا م تو
 کنم.

 نبود.  نیاز راست  ینگاهم رو به اطراف دوختم اما اثر  دینا ام  میدیون که رس به

 کمرم فشرد:  یمرد دوباره سر اسلحه رو تو همون

 گم برو تو؟  یمگه بهت نم  د

  یگرفتم و داخل شدم، اون دوتا مرد هم پشت سر من وارد شدن و همون نیدستم رو به لبه ماش ناچار
 راننده نشست.  یصندل یکه پشت سرم بود رو

اسلحه رو به طرفم گرفته بود که مبادا  کیکرد و  یبهم نگاه م یجد  یارم بود با چهره که کن شونیکی
 کنم! یحرکت

 از کجا دراومد؟ گهید نیا ایخدا

 آد؟  یبالست سر من م  یهرچ چرا

 

کرده  ریکه ذهنم رو درگ یا گهیمن رو گرفته بودن؟ و هزاران سوال د یبودن؟ واسه چ  یک نایا اصال
 بود.
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 اومد گفتم:  یکه به زور ازم در م ییرو جزم کردم و با صدا عزمم

 ن؟ی گرفت یرو واسه چ من

 ن؟ یخوا یم پول

 باشن!  دهیکه انگار اصال نشن یبهم ندادن، طور   یجواب چیه

  ییازم سر بزنه و بال یحرکت نیکوچک تر  دمیترس  یقلدر نشسته بودم و م یآدم ها  نیدوتا از ا نیب
 . ارنیسرم ب 

دلم روشن شد؛ با ترس نگاهشون  یتو یدیام یمانتوم کورسو بیج یتو میگوش  فیلرزش خف با
 بودن! دهینفهم  یز یکردم که خوشبختانه چ 

با اخم به طرفم برگشت که طلبکار   شونیکیمانتوم کردم همون موقع  بی ج  یدستم رو تو هردو
 نگاهش کردم: 

 شه بشه؟ یسردمم نم ه؟یچ

 همون اخم نگاهش رو ازم گرفت و به رو به رو دوخت.  با

 فرار کنم. یطور  کیتونستم  یکنم م یرو مخف   لیتونستم موبا  یحداقل اگه م دیشا

بودن و  دهی کش یپنجره ها تور  یهمه   یبرن چون رو یتونستم بفهمم دارن من رو کجا م  ینم ی حت
 نداشتم! دیجلوهم د ینشسته بودم که به پنجره  یطور 

من رو   یشد و بازو ادهیکنارم پ یاز مرد ها یکیترمز زد و  نیدونم چقدر گذشت که ماش  ینم
 ام کرد که با خشم گفتم:  ادهی پ نیو به زور از ماش  دیکش انهیوحش

  ه؟یمشکلت چ  یوحش

 !یخوا  یم یآدم بگو چ  نیع

 کرد و گفت:  کیرو بهم نزد اسلحه

 برو تو اون خونه. وفتیب راه
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 . یینجایچرا ا یفهم یبعد م کمی

کم از خرابه نداشت دوختم و ناچار به سمتش قدم برداشتم و اون مرد هم با  یرو به خونه ا نگاهم
 .اومد  یاسلحه پشت سرم م 

نشوند و رو به  یرنگ یقهوه ا یچوب یصندل یبازوم رو گرفت و من رو رو شونی کی خونه که شدم  وارد
 اشون گفت:  گهید یکی

 . اری اون طناب ها رو ب  برو

 

برد و نگهشون داشت که با   یدست هام رو پشت صندل  عیسر شونیک ی امی که به خودم ب نیا قبل
 : دم یکوب  نیحرص پام رو به زم 

 نجا؟ یا یمن رو آورد یکن احمق! واسه چ ولم

 عقب تر بردم:  یدست هام رو محکم تر فشار داد که چهره ام جمع شد و سرم رو کم مچ

 نجا؟ یا یآورد یمن رو واسه چ یگ  ینم چرا

 صداش مشهود بود جواب داد: یکه تو یخشم  با

 ندارن، البته فعال! یتقال نکن بچه جون، با تو کار  انقدر

 هام ناخوداگاه از هم باز شد و بهت زده لب زدم:  اخم

 ه؟ یچ ظورتمن

 گفت:  میاشون طناب به دست وارد شد و رو به پشت سر گهید یکیبگه که  یز ی چ خواست

 تو. ادی خواد ب  یم سی رئ رونیب  ایببندش و ب  محکم

 هوا گرفت.  یهم طناب رو رو  رو تکون داد که مرِد طناب رو پرت کرد و اون  سرش

 گفتم:  عیدستم و بعدش هم پام رو بست و خواست بره که سر اول
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 نجا؟ یا نیمن رو چرا آورد ن؟یهست یکنم بگو ک  یم خواهش

 نگاهم کرد و آروم گفت:  دیترد با

 به خاطر نامزدت آوردنت.   ینکرد یکار  تو

 بگم از اتاق خارج شد.  یز یکه بذاره چ نیهم بدون ا بعدش

 شدم و لب زدم:  رهی خ شی خال  یزده به جا بهت

 نامزدم؟ 

 که نبود؟ بود؟  نی بود؟ منظورش از نامزدم راست یک  نامزدم

 گردن کلفت چه مربوط بود؟  یآدم ها نیبه ا  نیراست اصال

 واقعا! دم،ی فهم ینم  یز یواقعا چ گهیشده بودم، د جیگ

 

 دهیانقدر سفت بسته بود که فا یداشتم دست هام رو باز کنم ول یدادم و سع یهام رو تکون م دست
 نداشت.  یا

 تونستم جواب بدم.  یکاش م  د،یمانتوم لرز بیج  یتو یموقع دوباره گوش همون

 نبسته بود! ی اون که دست هام رو به صندل د،یبه ذهنم رس یلحظه فکر  همون

 !یبرده بود پشت صندل فقط

تالش تونستم از پشت   یدلم روشن شد و  دست هام رو باال بردم و بعد از کل  یتو یدیام یسو کور
 جداشون کنم.   یصندل

 کارم راحت تر بود! یعنی نی مانتوم بغل مانتوم بود و ا بیج  خوشبختانه

پاسخ رو   یو دکمه  دمیکش رونیب  یرو کم   یزدم با انگشت هام گوش یکه نفس نفس م یدر حال  
 !هیک نمی نتونستم بب  یحت دم،یکش
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 طرف مقابل رو بشنوم:  یبلند بود که بتونم صدا   یاونقدر  یگوش یصدا

 ؟ید  یجواب نم یواسه چ دختر؟  تو  ییکجا دنا

 زنان جواب دادم:   نفس

 . نجامیگفت به خاطر تو من ا شونیکی  یول ن یدونم ک  ینم دن،یمنو دزد نی...راستنیراست

 : د یچی پ یگوش ی بهت زدش تو یصدا

 ؟یدنیتو؟ چه دزد یگ یم یچ

 ؟ ییاالن کجا تو

 دونم! ینم  ن،یدونم راست ینم-

 . نیکن دامیپ  نیایکه ب  نیکن  یکار م یچ  نیریگ یم  گنالیس یگوش  یرو از

 نترس.  زمی خب، نترس عز یل یخ-

 دم دنا نگران نباش.  ی م نجاتت

وارد اتاق شد که باعث شد صدام    یسال انی بدم که در باز شد و مرد درشت اندام و م  یجواب خواستم
 گلو خفه شه.  یتو

دستش رو مشت کرد و با حرص به سمتم  کیافتاد،  بمی افتاده از ج رونیب مهین  یبه گوش چشمش
 .دیکش رونیب  بمیرو با خشم از ج  یاومد و گوش

 

 بود؟  یک گهید نیترس بهش نگاه کردم، ا با

 به من کرد و با خشم زمزمه کرد:  ی زد مرد نگاه یاومد که اسمم رو صدا م یاز پشت م نیراست یصدا

 ها؟  یزن  یواسه من به نامزدت زنگ م گهید حاال

 ؟یاز دست ارسالن در بر  یخوا یم که



 جانم  یبال

384 
 

 پخش شد.  نیزم یرو  یگوش  یشده  زیر ی که تکه ها دیکوب واریرو با خشم به د یگوش

 کرد داد زد:  یبه من نگاه م رهی نگاهش کردم که همونطور که خ مات

 . نجایا ایب  رضا

 بعد همون پسِر که دست هام رو بسته بود وارد اتاق شد:  هیثان چند

 قربان؟  بله

 اشاره کرد:  یگوش یپخش شده  یها کهی اسمش ارسالنه به ت  دمیکه فهم یمرد همون

کنن بعدم تا من نگفتم  داشیو فالن نخوان پ گنالیکن از س ستیسر به ن  ییجا  کیرو ببر  نایا ریبگ
 . میخانوم کوچولو هنوز کار دار نیشه، با ا  ینم نجایوارد ا یکس

 ! دمیترس یکم کم داشتم م واقعا

 نداشت! یمرد واقعا شوخ نیا

 نداشت!  یشوخ  اصال

  بشیاز ج گاریرنگش کرد، فندک رو به همراه پاکت س  یطوس یشلوار پارچه   بیج  یرو تو دستش
 د، یکش رونیب

و   گاریکه با فندک روشنش کرد پاکت س نیدهانش قرار داد و بعد از ا یبرداشت، تو گارینخ س کی
 برگردوند.   بشیج  یفندک رو دوباره تو

 : ستادیامد و رو به روم ا یآروم یزد و با قدم ها گارشیبه س  یپک

 ؟یزنگ زده بود یک به

شد گفت کچل بود چون فقط بغل سرش مو    یم بای خونسردش دوختم، تقر یرو به چهره  نگاهم
 داشت. 

 براقش دوختم و آروم لب زدم:  یمشک یرو به کفش ها  نگاهم
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 زنگ نزدم. یبه کس من

 

مانتوم رو از وسط پاره کرد و   ی قهی انهیحرکت وحش کی تر شد، ناگهان در  کیزد و بهم نزد  یشخندین
 : دمیکه با خشم داد کش دیکش نییچپم پا یلباسم رو تا سرشونه  ی قهی

 که؟ یمرت  یکن  یم یچه غلط یدار 

 گوش خراشم به هوا رفت.  غیشونه ام گذاشت که ج یرو رو  گارشیبهم بده سر س یکه جواب  نیا بدون

 بد!  یل یخ سوخت، اونم یام م شونه

 سوزشش نفسم رو گرفته بود!تونستم بگم  یم یحت

 پاش له کرد:  ری شونه ام برداشت و ز یاز رو هیرو بعد از چند ثان گارشیس

 هاس!  نیکنه بدتر از ا یکه بخواد با ارسالن باز  یتازه اولشه دنا خانوم! تاوان کس نیا

 : دم یامد نال یکه به خاطر درد به زود در م  ییصدا با

 ! یهست یدونم تو ک  یمن اصال نم ؟کهی کار دارم مرت یبا تو چ  من

 به چشم هام گفت:  رهی و خ ستادیتر شد، رو به روم ا قیلب هاش عم  یگوشه  شخندین

 ... ین یراست کهیکه نامزد اون مرت  فیاما ح یهم هست رکیز ، یهست یخوشگل دختر

 : دمیحرفش پر نیکه بخواد ادامه بده ب نیا قبل

 .ستمی نامزد اون ن من

 رو تکون داد:   سرش

 ! یست یفعال ن یول درسته،

 . یش  یم ندهیآ در
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  دایتونه پ یجنازتم نم  یحت  رهیرو پس نگ تشیادامه بده و شکا یهم عاشقته، اگه بخواد به لجباز  اون
 کنه!

 کشم بعدم خودشو! یرو م  زاشیدوباره اون پارک رو به من پس بده و اگرنه اول همه عز دیبا

 گفت خطرناکن! یم ن یکه راست ییاون بود! همونا نیا پس

نه،   یکنم ول دایپ  یاز شوخ یاثر  دیصورتش چرخوندم تا شا یترس نگاهش کردم، نگاهم رو رو با
 بود!  یکامال جد

 . دمیترس یهم م  دیداشتم بترسم با حق

 

 : دمیدهنم رو با ترس فرو دادم و نال آب

 ؟ یزن  یم  شیخوره که به خاطرش خودت رو اونقدر به آب و آت   یاون پارک به چه دردت م آخه

 ! گهید هیپارک معمول کی

 ؟ یچرا منو گرفت  یخوا  یاگه پارک رو م تازشم

 نگاهم کرد:  و خشم تی جد با

 نبود!   یپارک معمول کیپارک فقط  اون

به   نیبگم تورو گرفتم که راست  دیسوال دومت با یو برا یهست که تو خبرندار  زی م زی چ یکل اونجا
 دست بکشه تا تورو بهش بدم.  تشیخاطر تو از شکا

 مهمم؟  نیراست یکرد من برا یلب هام شکل گرفت، اون واقعا فکر م یخود به خود رو یق یعم  پوزخند

 گفتم:   که تمسخر توش واضح بود یرو با لحن  حرفم 

 ندارم!  یتیاهم چیه ن یمن واسه راست ،یدفعه راهو اشتباه رفت نیا

 به من نداره! یحس اون
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 هست.  نتون یب  یز یچ کی حتما  کرد،ی اگه نداشت که باهات نامزد نم -

گرفته بود  که به خاطر سوزش شونه ام  ییتکون دادم و با صدا ن یبه طرف  یرو به عالمت منف  سرم
 گفتم: 

 .میستیعاشق هم ن کدوم  چیه ست،ین نمونیب یز یچ چی ما ه ،یکن  یم اشتباه

به کاهدون، اون  یزد یگم که بدون یم نارویراه انداخته! ا نی که راست یباز  کی  هیباز ک یفقط  همش
 !ستیکس براش مهم نبوده و ن  چیجز مادرش ه

 ده! یوجه بهت نم چیمادرشه به ه  گاراد یپارکم چون  اون

 نگاهم کرد: یخونسرد با

 نگاه کن. نیده، تو بش یکنم که م یم یکار  من

تونستم   یبسته بود و نم  بد بود که دست هام  یل یخ نی شد و ا  یم شتریشونه ام هر لحظه ب سوزش
 بکنم تا سوزشش کم شه. یکار 

 : دم یدر هم رفته پرس یچهره  با

 ه؟ یمنظورت چ ؟ی کار کن  یچ یخوا یم

 

  یرنگ  یمشک فیک دمیکج کردم که د  یازم دور شد، سرم رو کم یزد، من رو دور زد و کم  یثیخب   لبخند
پسره رضا رو   کرد دوباره همون  یرو باز م فیک پ یکه ز یدر حال  ستاد؛یرو برداشت و دوباره رو به روم ا

 نگذشت که رضا وارد اتاق شد:  یز یصدا زد که چ

 ان؟ قرب بله

 ؟ یرو گم و گور کرد  یاون گوش-

 بهم انداخت:   یکوتاه نگاه

 قربان حلش کردم.  آره



 جانم  یبال

388 
 

و با انگشت شصت و اشاره اش از باال    دیکش رونی ب فیاز ک یمیبا همون لبخند مسخره اش س  ارسالن
 لمسش کرد:  نیی تا پا

 ؟یکه بهت گفتم آورد کی ن کی اون پ رضا

 . رونهیب بله قربان -

 رو تکون داد:   سرش

 . ارشیبرو ب  خوبه،

 کارت نکنه!  یخدا بگم چ نیترس نگاهشون کردم، راست با

 !یانداخت  یچه هچل یمن رو تو نی بب

 کار کنن!  یباهام چ خوانی م ستین که معلوم ییها آدم  نیب

 که لرزشش مشهود بود لب زدم:  ییدستش با صدا یتو میبه س  رهیخ

 ؟ یکار کن یبا اون چ یخوا ی...میم

 زد:   یچندش لبخند

 . نیبدنت چند تا طرح خوشگل بزنم، فقط هم  یخوام برات رو یم

 هام گرد شدن، نکنه... چشم

 گفتم:  عیسر

با   ه؟یرو نده! گناه من چ  یانجام بد یخوایکه م یاون کار  کنم  یخواهش م ار،یدر ن یباز  وونهید
 برم!  کن، منو ول کن  دیبرو خودشو تهد یخودش مشکل دار 

 سر داد: یمستانه ا ی خنده

 . یذارم طرحش رو خودت انتخاب کن یم زم،یعز نترس

 ارسالن گذاشت:  یوارد شد  اون رو روشن کرد و جلو کین کی موقع رضا با پ همون
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 قربان. نییبفرما

  کی ن کیپ ی شعله  یرو رو میزانوهاش نشسته بود و س  یدوخته بودم رو یترسونم رو به ارسالن نگاه
 داد تا داغ شه. یحرکت م

  میدر آورد و س بشی رو از ج  شیسر داد، با دست آزادش گوش یخنده ا هم باز  د یام رو که د رهی خ نگاه
 گذاشت و خطاب به رضا گفت:  کین  کیپ یرو رو

 هاش رو باز کن. دست

 خم شد و با چاقو طناب دست هام رو پاره کرد که گفتم:   یبه طرفم اومد، پشت صندل رضا

 کنم!  یکار رو بکنه خواهش م نیکنم کمکم کن! نذار ا  یم التماست

 نگاهم کرد و آروم لب زد:  دیترد با

 آد.  یاز دست من بر نم یکار  متاسفم،

 نشدم:  میتسل

  یهرچ ؟ یهست  یتو  راضکار رو با اون ها بکنن  نی! اگه ایخواهر مادر که دار   ؟یبچه چ ؟یدار  زن
 دم فقط کمکم کن!  یبهت م یبخوا

 اولش برگشت.  یکرد سر جا ینگاه م بهم  رهی که خ ینگفت و در حال  یز یچ

  غیج  بایمانتوم رو از تنم کند که تقر  انهی بکنم ارسالن به سمتم اومد و وحش یحرکتکه بخوام  ن یا قبل
 زدم: 

 ولم کن!  ؟یکن  یکار م یچ کهی مرت

 رو بهم نزن.  دستت

 

 گونم خوابوند:  یرو یمحکم   یل یبا خشم س ارسالن
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 دما! یزنم کار دستت م یسرتق، م یشو دختره  خفه

 راستم گذاشتم، واقعا من رو زد؟   یگونه  یبهت دستم رو رو با

 : دم یموقع صداش رو شن همون

 شونه هاش رو نگه دار. رضا

و   غیکردم و شروع به ج نییباال و پا  یو با صندلقدرتم خودم ر که با تمام  ادیخواست به طرفم ب  رضا
کردند که ارسالن به خودش اومد و خطاب رضا داد  یداد کردم، ارسالن و رضا مات به حرکاتم نگاه م 

 : دیکش

 ببند سرم رفت.  نویا دهن  اریب  یکوفت کیبرو  ؟یهست  یچ منتظر

به سمتم اومد و  انهیکرد از اتاق خارج شد، ارسالن وحش یهمون طور که گنگ بهم نگاه م رضا
 کرد:  یگفت طناب دور پاهام رو باز م  یم راهیهمونطور که بهم بد و ب 

 نره! ادتی یبهت بدم تا عمر دار  یدرس  کی ،یوحش  ی دختره

کنه که  یکار م  یچ نمیدستش بود وارد اتاق شد، خواستم بب یکه تو یموقع رضا با چسب همون
 : دیموهام رو چنگ زد و سرم رو عقب کش انهیوحشارسالن 

 دهنشو ببند.  ریبگ

دهنم زد که ارسالن موهام رو ول کرد و محکم هولم داد که   یهم بدون مکث چسب رو محکم رو رضا
 افتادم. نیزم یپشت رو

  غیج یبرا یینا گهیکردم، هنجره ام گرفته بود و د یآروم یکه بسته بود به خاطر درد ناله   یدهان با
 نداشتم. دنیکش

وامدم   یم  رونیزنده ب   نجایچشم هام بود، اگه از ا یرضا بود که جلو  یقهوه ا یبه کفش ها نگاهم
 بره!   نییکدومشون آب خوش از گلوشون پا چیذاشتم ه ینم

 داد. یاومد و نجاتم م یادمد، کاش م  یم نیراست  کاش
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شم که ارسالن نذاشت و   زی خ میاز فکرم خارج شدم و خواستم تو جام ن زمیحس پاره شدن پشت بل  با
 به کمرم من رو وادار کرد سرجام برگردم.   یبا فشار محکم

 شد!  یدهان بسته که نم نیبا ا یول  یکن  یکار م یبگم چ خواستمیخواستم داد بزنم، م یم

 کردم:  یهم گذاشتم و فقط به مکالمه هاشون گوش م یهام رو رو چشم

 . اریرو ب  میاون س ضار

 رو آورد.  میکه احتماال رفت و س دمیرضا رو شن یپا یصدا و

سخت بود که   یلیتنم رو بسوزونن و خ  میزدم بخوان با اون س یکار کنن؟ حدس م  یخواستن چ یم
 تونستم از خودم دفاع کنم.  ینم

 

که  دمی ارسالن رو شن یکنن و فقط صدا یکار م  یپشت سرم دارن چ نمیتونستم برگردم و بب ینم
 گفت: 

 عقلش اومد سرجاش.  دیواسه نامزدش، شا میبفرست  ر،یبگ لمیف یگوش  نیبا ا ایب

  دم،یخودم رو باال کش عیکه حالت انزجار بهم دست داد و سر دیکمرم کش یرو نوازش وار رو انگشتش
 کرد:  یتک خنده ا

 کمرت هوم؟  یرو  بکشم یرات چ ب یخب دوست دار  میخانوم کوچولو، خب بگذر یوا

 ؟ یخودت طرحش رو انتخاب کن  یندار  دوست

 بود!  وونهیمرد د نیبودم قسم بخورم ا حاضر 

 .یو عوض  وونهیآدم د کی

 مزخرفش بلند شد:  یخنده  یبعد دوباره صدا هیثان چند

 !یبگ یز یبا دهن بسته چ یتون  یحواسم نبود نم زم،یعز آخ
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 کنم. ینداره خودم طرحش رو انتخاب م  یاشکال 

زانوهاش نشست و شونه هام رو محکم   یاز آدم هاش وارد اتاق شد، رو گهید  یکی بعد  هیچند ثان و
 نگه داشت.

 شد!  یم  شتریو ب شتریدلم رخنه کرده بود هر لحظه ب یکه تو یترس حس

 . دمیکش  غی جرو پشت کمرم حس کردم و با دهان بسته  یکه سوزش وحشتناک  دینکش یطول

 گفتن.  یم راهی بهشون بد و ب دلم یو تو دمیکوب یم نی رو به خاطر سوزش به زم پاهام

 من. یها اشک از چشم یقطره ها ختنی شد و با ر یارسالن مساو یخنده ها یصدا

  ینداشتم تقال کنم و فقط از خدا کمک م ییبزنم، نا اد ینداشتم فر یینداشتم ناله کنم، نا یینا گهید
  یشدم؛ ول یدرد ها رها م نیکردم، از ا ی م دایجا نجات پ  نیشد و از ا  یمعجزه م کیخواستم کاش 

 پوچ بودن! یها الیهمشون خ

 .دم ینفهم یز ی چ گهیهم افتاد و د یکم پلک هام رو رو  کم

 

 ****************************************************** *************** 

 : نیراست

 

 ؟ یاون گوش یتو یدید یگم دنا کجاست؟ چ  یبهت م نیراست-

و  دیرو از دستم کش یبا حرص گوش  ایم یدنا بودم که ک ری به تصو رهی بزنم، فقط مات خ یحرف  نتونستم
گوشم   یکه ناخوداگاه دست هام رو رو دیچ یپ گوشم یدنا تو یها غیج یکرد، دوباره صدا یرو پل  لمیف

 گذاشتم و از اتاق خارج شدم. 

بال سرش اومده بود به خاطر   نیدادن، طاقت نداشتم بشنومشون، به خاطر من ا یهاش آزارم م  غیج
 من بود! ریکردن همش تقص  ی م تشیمن داشتن اذ
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 باشم. رتیغ ینداشتم انقدر خود خواه باشم، حق نداشتم انقدر پست و ب  حق

 ارزشش رو داشت؟  پارک  ونا

 د؟یکش ی زجر م  نجوریخواستمش ا  یکه من م یبه خاطر پارک  یک یکه  داشت

 از سر خشم زدم. یموهام فرو کردم و داد نیدستم رو ب کالفه

اونقدر زجر   گرفتم، حقش نبود به خاطر من  یدادم و دنا رو م  ی رو گرفته بودم پارک رو م ممیتصم
 بکشه!

 شد و آروم زمزمه کرد:  ره یبهم خ  یاشک یبا چشم ها ایمیبه داخل اتاق برگشتم که ک  دوباره

 . یتو بود! تو باعث شد ری تقص همش

 .توِ   ریتقص

 ام زد و من رو هول داد:  نهی خشم به سمتم هجوم اورد، تخت س با

 شرفه!  یهمش به خاطر تو ب  ه؟یتیچه وضع یوت خواهرم  نیبب   ،یعوض کهی مرت

 سرش آوردن! ییچه بال نیبب رون،یب  شیآر ی االن م نیهم یر  یم

 غاشو؟ یج  یدیکمرشو؟ شن یدید

 . رمی گ  یم شیآت  شتریدونست ب یگفت و نم  یم

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 دم.  یپارک رو پس م رمی گ یرو پس م  تی رو بده بهشون زنگ بزنم، شکا یگوش

 

 متعجب نگاهم کرد:  یمهد

 تو پسر؟  یشد وونهید
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 !یخودتو بدبخت نکرد یهمه سال که الک نیا ؟یبد پسش

 هست.   میا گهیراه د  کی حتما

 با خشم نگاهش کرد:   ایمیک

 شماها؟  یاون پارک مسخره  ای تو ها؟ جون خواهر من مهم تره  یگ یم یچ

 با آرامش نگاهش کرد:  یمهد

  ی کمک  کیتونست  دیشا یدنا همون سارا ییبه دختر دا  نیگم زنگ بزن ینبود! من م نیا منظورم
 بکنه. 

 تخت نشست:  یرو دیو نا ام دیکش  سشیخ یبه گونه  یدست  ایمیک

 آد.  یاز دستش بر نم یز یچ ست،ین  سیاداره پل یتو گهیکه د اون

 . میندار یا گهید راه

 رو به سمتم گرفت:   لیتر شد و موبا  کیبهم نزد ینشد، کم دینا ام یمهد یول

 نداره!  یداره امتحانش که ضرر  ادی ز لیآشنا و فام  یکنه ول یکار نم گهید درسته

 رو از دستش گرفتم.  لینگاهش کردم و موبا دیترد با

 رفتم: رونیرو گرفتم و از اتاق ب  یسارا ی شماره

 ن؟یخانم خوب هست یسارا سالم

 اوردم؟ یبه جا ن  دیسالم بله ممنون، ببخش-

 هستم. نیراست-

 . نییآهان بله بفرما -

 ********************************************************************* 



 جانم  یبال

395 
 

 نکن!  یوونگ ید نیراست-

 هم روش.  قهیدو دق نیا یهفته صبر کرد کی

 تکون دادم:  یمنف یرو به نشونه  سرم 

 ینم گهیسر کمرش آوردن؟ د ییباز هم چه بال نیدیحالشو؟ ند دنیبس بود، ند هرچقدر صبر کردم  نه
 . نینیجا بش  نی تونم صبر کنم شما هم 

که   یدونفر  عیتوجه به صدا کردناشون وارد محوطه شدم که سر یرو باز کردم و ب  نیدر ماش سپس
 زدم:  یپوزخند  سادن،یبودن جلوم وا سادهیاونجا وا

 کنار، با ارسالن هماهنگم.  نیبکش

در رو باز کردم که با   عیکه با دو خودم رو به در خرابه رسوندم و سر دنیحرف از سر راهم کنار کش  بدون
 اسمش رو زمزمه کردم و به طرفش رفتم. یاتاق افتاده بود با نگران یحال گوشه   یکه ب ییدنا دنید

 م رفت، لعنت به من. نشستم که چشمم به کمرش خورد و چهره ام دره کنارش

 

 دنیصورتش کنار زدم، با د یچسبوندم، موهاش رو از جلو  نمیبغلش کردم و سرش رو به س  آروم
 بستش نگران صداش زدم:  یچشم ها

 ؟ یشنو یصدامو م زمی دنا، دنا عز دنا،

  ی قیبه صورتش زدم که حس کردم پلک هاش تکون خورد، نفس عم  یآروم  یدست چند ضربه  با
 ب خداروشکر کردم. ل ری و ز دمیکش

 تنش افتاده بود! یپاره شده بود و فقط رو یلباسش به طرز افتضاح پشت

خودم رو کج کردم و مانتورو   یبود کم کمیمانتوش که نزد دنیفرستادم و با د رونی پرحرصم رو ب نفس
 تنش انداختم. یبرداشتم و رو
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به صورتش زدم که    یآروم یشدم، هنوز چشم هاش رو باز نکرده بود، دوباره ضربه   رهیصورتش خ  به
 رو آروم زمزمه کرد:  یز ی دفعه لب هاش تکون خوردن و چ نیا

 کنم نه. یکنه، نه، خواهش م  یکنم نه، هنوز تنم درد م ی نه، خواهش م دوباره

من بود که اون  ری م، تقصمچاله شد، حس کردم، حس کردم مچاله شدنش رو، باعثش من بود قلبم
نداشته  یکنه باهاش کار  یخواهش م  یکیناله هاشم از  یشد تو یهمه م فی که حر یدختر شجاع 

 باشه. 

 با آرامش صورتش رو نوازش کردم:   یحرص دندون هام رو بهم فشار دادم  ول با

 چشم هات رو باز کن.  ن،یمنم راست ؟یشنو یدنا صدام رو م  دنا،

 ! قیعم  یلیخ  دم،یکش یق یشد، نفس عم  رهیآروم چشم هاش رو باز کرد و مات بهم خ  هیاز چند ثان بعد

 .  نمیب  یسبزش رو م یکردم که دوباره چشم ها یشکر م خدارو

 . یاوقات آب  یاوقات سبز و بعض یکه بعض بشیعج یها چشم

 دستم گرفتم و با انگشت هام نوازشش کردم که آروم زمزمه کرد:  یسردش رو تو دست

 ن؟ یراست

 : دمیدستش رو آروم بوس یرو باال آوردم و رو دستش

 ن؟ یراست جانِ 

 *" لب هاش رو تر کرد: 

 . یدیزحمت کش یل یپارک رو نده بهشون، براش خ پارک،

 و من بود!  فکر پارک  یهنوز هم تو تیوضع نیهم فشردم، با ا یهام رو محکم رو  پلک

 نگفت من رو ببر، نگفت نجاتم بده!  

 پارک رو پس نده! گفت
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 اون...  یتمام رو در حقش کرده بودم ول یخودخواه من

 

 : دم یرو بوس ش یشونیپ

 . میزن یحرف م میبر  نجاینگو، خودت رو خسته نکن، از ا یز یچ

 زدم. شی شونیپ یرو یام چسبوندم و دوباره بوسه ا نهی رو به س  سرش

حرف   نیمهربون تر از ا یلیداشت نشون بده قلبش خ یکه سع  یز یانقدر خوب بود؟ برعکس چ  چطور
 ها بود.

شدم، کاش   یباهات آشنا نم  ی انداختم، کاش اصال اون طور  یرو راه نم یوقت اون باز  چیه کاش
 که مجبور بشم بگم کاش.  میدیرس   ینم  ییوقت به جا  چیکاش ه م،یدیرس ینم  نجایوقت به ا چیه

 که کنج لب هاش بود وارد اتاقک شد:  یموقع در اتاقک باز شد و ارسالن با لبخند مزخرف همون

 !یخوب با نامزدت خلوت کرد نمیب  یخان، م  نیراست خب

 بهم چسبوند و دستم رو آروم فشرد. شتریصداش خودش رو ب   دنیبا شن دنا

افتم  یکمرش م یرو یها یسوختگ ادی یبود، خب حقم داشت هنوزم وقت دهی ترس یلی بود خ معلوم
 شه.  یدلم خون م

 : دمیتر بغلش کردم و رو به ارسالن غر سفت

 آرم!  یرو سرت م  نایبدتر از ا یروز  کی گه؟ید ین یب یبدنش هست خب؟ م یرو   ییها یسوختگ نیا

 . ارمیرو سرت ن  نیاگه بدتر از ا  ستمین مرد

 !یدیکمرت ند یزخم هارو رو  نیهم نی اگه ع ستمین نیراست

سر داد و برگه هارو   یبلند یدستش شدم، خنده  یتو یبرگه ها یجلوتر اومد که تازه متوجه  یکم
 انداخت:  نیزم یجلوم رو
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 من شاخو شونه نکش بچه جون!  واسه

 ! ستیجا بند ن چیدستت به ه فعال

 . نیکم کن  نجایامضا کن بعدم شرتون رو از ا نارویا ریبگ

 در آورد و جلوم پرتاب کرد. بشی از ج یپشت بند حرفش خودکار  و

 یزدمش و جرمشم به جون م  یجا به قصد کشت م نی خشم نگاهش کردم، اگه دنا نبود هم با
 بودم. دهیزحمت کش یل یبه دنا بدهکار بودم، واسه اون پارک خ ی! ول دمیخر

 شد! ی خواستم نم  یکه م ییها زیشد، فعال چ  ینم

 

به دستم آورد و با   یکه دنا فشار آروم رمی دستم رو از دست دنا جدا کنم تا برگه هارو بگ خواستم
 گفت:  یف یضع یصدا

 نکن!  امضاشون

خم کردم و    یسرم رو کم  نیهم یبدم برا  حی رو بهش توض  زیتونستم االن با حضور ارسالن همه چ ینم
 گوشش آروم گفتم:  ریز

 اعتماد کن.  بهم

آوردم و برگه ها و خودکار رو برداشتم، با چشم شروع به خوندن  رونی دستم رو آروم از دستش ب و
پارک رو تمام و کمال به اون بدم اونم بدون  دیکه نوشته بود کردم، توش گفته بود من با یقرارداد

اقدام به پس گرفتنش   گهیکه د نیه مهم تر ادر قبالش بهم پرداخت کنه و از هم یا نهیکه هز نیا
 نکنم. 

 لب هام نشست، چه خوش اشتها بود!  یرو  یپوزخند

 ارسالن بلند شد:  یعصب  یکه صدا دمی برگه خط کش یرو گرفتم و محکم رو خودکار

 !؟یکن یم  یچه غلط کهی مرت
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 بلند شد:  سیپل  یروی ن ریآژ یموقع صدا همون

 . نیهست سی پل  یروی ن یشما در محاصره   ن،یش میتسل

  نی زم یشونه اش گذاشتم و از رو  یدستم رو هم رو یکیدنا گذاشتم و اون  یزانوها   ریدستم رو ز کی
 بلند شدم. 

 شد.  یم  تیها اذ یخواستم کمرش رو لمس کنم به خاطر سوختگ یم اگه

 که ارسالن به طرفمون گرفته بود دوخته شد:  یبلند شدم که نگاهم به اسلحه ا ن یزم یاز رو اطی احت با

 آرم.   یدخل هر سه تامونو م نجایاالن ا نیهم ا،یآر  نیراست  یکرد اشتباه

شد ناکام از    فی! حی! راه سخت رو انتخاب کردیتونست تموم شه اما نخواست یکار راحت تر م  نیا
 !یر   یم ایدن

 خاک!  ریز  یر  یشناسنامه ات م یتو ادیکه اسم دنا هخامنش ب نیا قبل

 

ر اسلحه هاشون به طرف    یبگم که در با شدت باز شد و چند مرد مسلح با لباس نظام یز یچ خواستم
 : دیغر تی با جد  شونیکیارسالن بود، 

 کنم.  یم کیوگرنه شل  نی ات رو بنداز زم اسلحه

 بود که اون مرد دوباره داد زد:  رهی نکرد و فقط با غضب به من خ  یارسالن حرکت اما

 گم بندازش!  یبهت م  د

به سمتش رفتن    عیها هم سر سیانداخت؛ پل نیفرستاد و اسلحه اش رو زم رونیرو ب  شی عصب  نفس
 افته!  یم یچه اتفاق  نمیبب  نسادمیوا گهیو بهش دست بند زدن، د

 رو محکم به خودم فشردم و از اتاق خارج شدم. دنا

کرد زمزمه    یکه ساکت فقط نگاهم م  ییرفتم رو به دنا یم  ایمی ک نیماش  طور که به سمت همون
 کردم: 
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 تموم شد. وفتهیبرات ب  یذارم اتفاق ینم گهید زم،یشد عز تموم

 گفت:  یف یضع یشد و با صدا رهی چشم هام خ یتو

 ؟ یببر   نیاز ب یتون یهارو م یسوختگ یاون جا ؟ی کمرم رو بهم برگردون  یتون یم

وقت   چیبود که ه  یز یچ نیخشک شد، ا نیزم  یکه از گونه هاش سر خورد، پاهام رو یقطره اشک  و
 تونستم جبرانش کنم! ینم

 هم فشردم و فقط آروم لب زدم:  یهام رو محکم رو  پلک

 خوام.   یم معذرت

قدم   نیفرستادم و دوباره به سمت ماش  رونیشد، نفسم رو کالفه ب رهی نگفت و باز هم بهم خ یچیه
 دهنش گذاشت:  یمبهوت دستش رو رو دنمونیبا د ایم یداشتم، کبر

 ! دنا!یوا

 اشاره کردم:  نیابرو به در عقب ماش  با

 ! ستیباز کن بذارمش پشت، حالش اصال خوب ن درو

 .مارستانی راست برو ب کی

 

بهم کرد و    ینگاه یراننده برگشت، مهد یرو باز کرد و دوباره سرجا نیدر ماش  عیهراسون سر ایمیک
 گفت: 

 ؟یخوا  یم کمک

 ذاشتم گفتم:   یم نیماش  یطور که دنا رو آروم تو همون

 .می زودتر بر نیبرو بش نه،

 .در جلو رو باز کرد و نشست  عیهم معطل نکرد و سر یمهد
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 حرکت کرد. ایم یکه در رو بستم ک نیگذاشتم و خودمم نشستم، به محض ا نی ماش یرو تو دنا

******************** ************************************************** 

 شم؟  یمرخص م  یک-

 : د یدستم رو بوس یخم شد و رو مامان

 .زمیعز  یش  یمرخص م امروز

 : دیترک  یکه کم کم داشت م  یداشتم، بغض بغض

بود مامان! من چه  کیبرم بوکس؟ مسابقه نزد گهید  یکمرم چه طور  نیمن با ا ؟یهدفم چ مامان
 ن؟ یبرم تمر یطور 

 : د یمامان چک یاز گونه  یاشک قطره

 .یبر  یتون یگلم م یتون  یم زم،یمدت صبر کن عز کی

 ! مارستانیشده هر روزم شده ب میاون وارد زندگ  یتونم مامان، خسته شدم، از وقت ینم-

 ! یچیبه ه یچیهم که ه هدفم

 خوام!  یمامان، آرامش م تونمینم گهید

 و صورتم رو بوسه باران کرد:  دیصورتم کش   یدستش رو نوازش وار رو مامان

 ؟ یباهاش حرف بزن ادیبگم خودش ب  یخوا یم ،ی گلم باشه. هرطور تو راحت باشه

 به چشم هاش لب زدم:   رهیدست مامان گذاشتم و خ یرو رو دستم

 نجاست؟ یا

 

 . زمیآره عز-
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 شدم.   رهیکردم و به سقف خ سکوت

چه   گهید  ستادمیم یشده بود به زور راست وا یوضع کمرم که همه جاش خط خط  نیبا ا گهید من
 برسه به بوکس کار کردن! 

 !دیو پوچ پر کش چیسر ه دمیسال براش زحمت کش نیکه چند یهدف یعنی نیا

خواست، دلم    یآرامش محض م کیادامه بدم، دلم  یباز  چیبه ه دمیکش ینم دم، یکش ینم گهید من
 خواست.   یبدون دردسر م یزندگ  کی

که   ییبرم جا خوام  یبود، بعد از اون م انی کردن قاتل شا دایمونده بود پ یکه برام باق  یهدف  تنها
 نباشه، فقط خودم باشم و خودم.  یمشکل چیکه ه ییآرامش محض داشته باشم، جا

 : و نگاهم رو به مامان دوختم  دمیکش یق یعم  نفس

 تو. ادیب بگو

 : د یرو بوس میشونیدوباره خم شد و پ مامان

 دلم.  زیعز باشه

وارد اتاق شد. نگاهم رو بهش دوختم که   نیبعد در اتاق باز شد و راست قهیاز اتاق خارج شد، چند دق 
 بود گفت:   نیکه نگاهش به زم  یو در حال دیپشت گردنش کش یدست

 ؟ یبهتر 

 . ین یباال بب  یار ی سرتو ب یتون  یم-

 و نگاهش رو به چشم هام دوخت:  دیپشت گردنش کش یدست

 متاسفم. زیواسه همه چ من

 فرستادم:  رونیکالفه ام رو ب  نفس

 !یحرف هارو بزن  نیکه ا یاینخواستم ب ن،یبش  نجایا ایب
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  یکه کنار تختم بود رفت و روش نشست، دست آزادم رو تو  یرو ازم گرفت و به سمت صندل نگاهش
 : د یدستم کش یدستش گرفت و انگشت شصتش رو نوازش وار رو

 م؟ یرو بهم بزن ی نامزد یبگ یخوا یم

 شدم:   رهی و به چشم هاش خ  دمیکش یق یعم  نفس

  کیو فقط   یبه من ندار   یتو حس  میدون یخوام، هم تو هم من خوب م یمن فقط آرامش م نیراست
 دونم! ی که چراش رو نم هیباز

 خسته شدم! گهیمن واقعا د م،یرو ادامه ند  یباز  نیازت خواهش کنم ا خوام  یم

 رو با زبونش تر کرد و گفت:   لبش

  ؟یشه چ  تیبه واقع  لیتبد یباز  نیخوام بدونم، اگه ا  یرو م یز ی چ کی یحرفات درسته ول ی همه
 ؟ یکن  ی بازم قبول نم ؟یکنم چ یدم و خوشبختت م یم رو  یخوا یکه م  یاگه بگم بهت آرامش

 

 لب هام نشست:  یرو  یپوزخند

 آد.  یهم برامون به وجود نم  یو آرامش  یپس خوشبخت   ست،ین  نمونیب  یحس چیه ما

بدون  می صحبت کن  یمنطق  کمی  ایب  یآد ول یحس کم کم به وجود م ستن،یهمه که اولش عاشق ن -
 خب؟  یدروغ چیه

 زدم:  یرو به سقف دوختم و لبخند محو نگاهم

 حرف زدن؟   یواسه منطق یآورد ری وقت گ مارستانیب  یتو نیراست

 دوخت:   نیو نگاهش رو به زم   دیزده دستش رو پشت گردنش کش  خجالت

 !میهست یتیچه وضع ینبود تو ادمی اصال  شرمنده

 دوختم:  تانمارسیب دی و نگاهم رو به سقف سف  دیلب هم پر کش یلبخند محو از رو  همون
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تا شبم  میموقع است بگ نی بهتر نم،یوضع کمرم حاال حاال ها خونه نش نیهم نداره، من با ا یفرق  خب
 .صمیترخ 

 عذاب وجدان بود:  دم یرو بهم دوخت، درون نگاهش غم جا خوش کرده بود شا نگاهش

 . یش یسرپا م  عی سر یهست ینگو دنا! تو دختر قو یطور  نیا

 بستن؟   کمرتو

 گفتم:  دمیخواب  یکه به پهلو م یرو تکون دادم و در حال سرم

نشم،   تینکنه و اذ یز یوقت خون ر کی دنیزدن بعدشم روش باند کش نایگفت پماد ا یمامان م آره
 با سرم شست و شوش بدم. دیبگذره با کمی گفت 

  یولانگشت هام جا داد که متعجب نگاهش کردم  نی باال آورد و انگشت هاش رو ب یرو کم دستم
 نکرد:  یتوجه 

سوزونم   یبدنمو م  رمیگ یبدنت منم، من هم م یها یباعث سوختگ یوقت یفکر  کیاصال  نیبب خب
 ه؟یهان؟ نظرت چ میش نیکه هردو باهم خونه نش

 شده بود؟ فکر کنم عقلش رو از دست داده بود! وونهید نیهام گرد شدن، ا چشم

 : دم یکش یق یعم  نفس

 ! ی! گمونم عقلت رو از دست دادنینگو راست مزخرف

 

 نگاهم کرد و ابروهاش رو باال انداخت:  تی جد با

 .میش  یم نیخب؟ هردو باهم خونه نش هیگم. چ  یم یبابا جد نه

 : دمی هام رو در هم کش اخم

 ؟ید یخوامو م  یکه م یو بهم آرامش میخوشبخت ش  م،یازدواج کن ینکرده! تازشم مگه تو نگفت الزم
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 از من مواظبت کنه؟  یک میبش نیاگه هردو خونه نش پس

 لب هاش نشست و آروم لب زد:  یرو یکمرنگ  لبخند

 بگم؟

 رو؟  یچ-

 رو!  یهمه چ-

 گفتم:  دم یکه منظورش رو نفهم نینگاهش کردم و با ا متعجب

 .بگو

 بهت اون حرفارو زدم دروغ بودند!  ابونیخ ی که گوشه  یاون روز -

 دونم. یم  ،یدیفهم خودتم

پشتش  گهیهدف د کیراحت بشم و هم   ایراه انداخته باشم که هم از شر رو یباز  کیخواستم  یم
 گم.  یبود که به موقعش بهت م

  یو کل  یو خودخواه یندار   رتی گفت ناموس و غ یشرف  یسرزنشم کرد، گفت ب یگفتم، کل یمهد به
 !گهید یحرف ها

 و دروغه!  یباز  کیهمش  یرو ادامه دادم، توهم متوجه شده بود یباز  ن یبار نرفتم و ا ری ز یول

 به خاطر من باهات اون کارارو کردن حس کردم قلبم مچاله شد!  دمیکه فهم یروز  اون

 پارک رو نده!  ینجاتم بده گفت یکه بگ نی ا یجا  شتیپ اومدم

 شدم.  مونیهام پش یموقع از تموم کارهام و خودخواه همون

 !یدردسر افتاد یتو  یلیو به خاطر من خ  یخوب بود یادیز تو

بود حق هم  یطور  نیالبته اگه ا ینی من رو بب یخوا  ینم گهیداخل چون فکر کردم االن د ومدمین
 !یداشت
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 هم آرامش رو بچشم.خوام من   یدم، م یدرخواستو نم نیا زایچ نیخاطر عذاب وجدان و ا به

 !شیخوا  یبهتر که توهم م چه

 .ستمیهم ن لیم  ینسبت بهت ب یگم عاشقتم و فالن ول ینم

 !ستین یکنم، نگاهم به تو اون طور  ینگاه م ایم یبه ک یطور  اون

 .میماهم عاشق شد هیرفت کرد و مثل بق  شی پ کمیحس   نیا دیبگذره شا کمی

 رفتار کنم دنا.  یباشم و واقع یخوام واقع یم گهید

شدن هراس   دهیکه از د نیخوام خودم باشم بدون ا   یتازه رو شروع کنم، م یزندگ   کیخوام  یم
 داشته باشم!

 ؟ یخوام با تو شروعش کنم، هست یم

 

 نگاهش کردم:  دیترد با

 در کار نباشه؟ یباز  چیدفعه ه نیا ید یم قول

 هم گذاشت:  یهاش رو مطمئن رو پلک

 دم. یم قول

 اون وقت قبوله، هستم.  پس -

 بلند شد:  یصندل یلب هاش شکل گرفت و از رو یرو یق یعم  لبخند

 . نمتیب  یم شب

  یرو یکوتاه  یخم شد و بوسه   هویبه سمتم برگشت،  ستاد،یلحظه ا کیبره که وسط راه  خواست
 رفت.  رونیزد و بدون نگاه کردن بهم از اتاق ب  میشونیپ

 االن آغاز شد.  نیدوست داشتنش از هم یشدم، فکر کنم مرحله ها رهی خ شی خال   یبه جا متعجب
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 بودم چشم هام رو بستم و به خواب فرو رفتم.  دهیطور که به پهلو خواب نیو هم دمیکش یا ازهیخم

 ******************************************************************* 

 صدام بزن.   یداشت اجیاحت ی ز ی گم، چ یدنا بازم م-

 ممنون.  ال،ی باشه دان-

 : دیشد و گونه ام رو بوس خم

 کنم!  یخودت باش دنا، خواهش م مواظب

 بشه!  تیزی چ دمیترس   یلیخ

 :نهی تخت بش یکردم روزدم، دستش رو گرفتم و وادارش   یتلخ  لبخند

 ؟یشدم کجا بود  یکه مرخص م یموقع شبینشده، تو د میزیکه چ حاال

 تخت جا به جا شد:  یو رو دیکش یق یعم  نفس

االن تونستم  یرفته بود ییامروزم که واسه بازجو ،یاومدم خونه که خواب بود روقتی بودم، د رونیب
 . امیب

 . ارهیبگو زهرا برات ب  یهروقت خواست خچالهیگرفتم تو  وهیچند تا کمپوت و آب م برات 

 نگاهم کرد:  دیرو تکون دادم که با ترد سرم

 دنا؟

 بله؟ -

 ؟ یدیمنو بخش-

 زدم:  یکمرنگ  لبخند

خوام   یکه بخوام ببخشمتون، فقط م  نینکرد یکار  ن،ی مقصر شما نبود ال،یبه خودم اومدم دان گهید
 . نیکنم، هم دایرو پ یقاتل اصل 
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 : قیعم یلب هاش لبخند یشد و رو  داریپد یقیچشم هاش برق عم یتو

 دختر؟  یگ یم یجد

 م؟ یش ی بازم مثل قبل م  یعنی

 گرفت:  یشتر یرنگ ب لبخندم

 !یستی ن  یکه تو راض یانگار 

 !وونهیساکت شو د-

 به عقب هولش دادم: عیخواست بغلم کنه که سر و

 کمرم!  ؟یمنو بکش یخوا یم الیدان

 و با حرص گفت:  دیکوب شیشونیپ یکف دست رو با

 اصال حواسم نبود! شرمنده! یوا

 حداقل بذار ببوسمت! پس

 گفت:  یو با خوشحال  دیکردم که صورتم رو بوسه بارون کرد و سر آخر لپم رو کش یخنده ا تک

 شم دنا!  ینم  ریدلم برات تنگ شده بود که هر چقدر ببوسمت س یانقدر 

 :ختمیموهاش رو بهم ر و با دست دمیخند آروم 

 تنگ شده بود!  ارشورمیخ  الیاعتراف کنم، من هم دلم واسه دان بخوام

 دنا! نمتیب یخوبه خندون م  یل یخ-

 ! شی برم دست بوس دیبا  نهیبه خاطر راست اگه
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اش صلح با   گهیباشه و قسمت د  نیخندون بودنم باعثش راست نیاز ا یقسمت کی دیدونم، شا ینم
 کرد.  یرو بهم منتقل م یحس خوب   یلیکه بود خ  یخانواده و تنها برادرم، هرچ

 زدم:  الیدان یگونه  یرو یهم بوسه ا من

 بخندم هوم؟ کمی بعد مدت ها  نیشماهم باعث شد ست،یاون ن فقط

 و ناراحت نگاهم کرد:  دیگونه ام کش یرو نوازش وار رو دستش

  یم میکمرت تموم خوشحال  یآور  ادی اما با  تیباشم با خوشحال خوام خوشحال  یم  یکمرت، ه دنا
 پره!

 وضع...  نیاما با ا یبوکس رو ادامه بد یخواست  یم ،یداشت هدف

 : دم یحرفش پر نیب

 حرف هام!  نیها نباش، من سگ جون تر از ا زیچ نینگران ا تو

 !یدیشم، هنوز زوده واسه نا ام  یسال بعد حاضر م  یگردم و واسه مسابقه  یکه بگذره بر م کمی

 

 تخت بلند شد:  یزد و از رو یلبخند

 زنم.  یبازم بهت سر م  ،یدیبا توست، زوده واسه نا ام حق

  ینم از تنها بودن خوشم دایگفتم که از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست، جد ی آروم ی باشه
 گرفت تنها بمونم.  ی نم اومد و واقعا حوصلم 

 کردم!  یموندم و استراحت م یخونه م یتو شتریب دیمدت که با نیا مخصوصا

 !آوردی در م یکار یب من رو از  اش یاومد و با مسخره باز یم ایمی زدم ک ی زنگ م حداقل

 رو از توش برداشتم که همون موقع اسم لمیبردم و موبا میپا تخت زی دستم رو به سمت م نیبنابرا
 باال انداختم و تماس رو جواب دادم:  ییروش نقش بست، متعجب ابرو نیراست
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 الو؟

 ؟ی بهتر  ؟یسالم، چطور -

 آره خوبم، ممنون. -

 ؟ یالزم ندار  یز ی چ رونی خوبه، زنگ زدم بگم ب -

 رو باال انداختم:  ابروهام 

 چطور؟  نه،

 گفتم. ن یهم یاونجا برا آم  ی آخه دارم م-

 گفتم:  متعجب

 بازم؟ 

 !امی ب یستین ی راض  ادیانگار تو ز-

 گفتم. نینه نه، متعجب شدم واسه هم-

 فعال. ،یعادت کن  دیبه بعد با نیاز ا-

 .گفتم و تلفن رو قطع کردم  ی آروم فعال

ندادم و به    یت یاهم یجمع شد ولکه چهره ام دیچ یپ کمرم  یتو یف یتخت بلند شدم که درد خف  یرو از
  کیبازم رو شونه زدم و در  یموها  ستادم،یو رو به روش ا شکل اتاقم رفتم  لی مستط ی نهیطرف آ

 وقت باز نشه.  کیتا  دمیو دورش کش کش دمشونی چی سرم پ یحرکت باال

رو به رو   یو مهد ای میبا ک  هویکه در اتاق رو باز کردم    نیرنگم رو پام کردم، هم  ی مشک یها صندل
 رفتم: عقبی و کم  دمیکش یفی خف غی شدم که ج

 ! نیاریاز خودتون در ب ییصدا کی ن؟یا وونهیها د شما
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بود رو باال آورد و نشونم  وهیدستش که داخلش آب م یتو ک ی زد و پالست ییلبخند دندون نما   ایمیک
 داد:

 !نی بب م،یآورد وهیبه جاش برات آب م ی ول د،یببخش

 کردم و گفتم:  زیر هام رو مشکوک  چشم

  نینی همو بب نیقبال که چشم نداشت نیگرد یباهم م یل یخ دایجد هی! چنیمشکوک شد ی لیخ  شماها
 !نیزد  یم ری همو با ت ی هیبهتر بگم سا ای

 

 گفت:  یبرام رفت که مهد یغره ا چشم یمهد از چشم دور

 واسه اون!  امیزدم، آخه تنها سختم بود ب من بهش زنگ راستش

 نشست و ابروهام رو باال انداختم:  لب هام یرو یکمرنگ  لبخند

 ! نجایآد ا ی اونم داره م یآمد یم  نیجدا؟ خب با راست اِ 

 وارد اتاق شد:  عیسر ا یمی نگفت که ک یز یانداخت و چ نیی خجالت زده سرش رو پا یمهد

 ! ید ی م ری زشته به پسر مردم گ زم،یها رفتار کن عز ضی مثل مر کمی! ای آورد ریدنا وقت گ  یوا

 بهش زدم و گفتم:  یمسخره ا لبخند

 .مینیبش  اطیح  یتو میبردار بر ز ی م زی داخل آشپزخونه چند تا چ نییبرو پا   بپر

 با ذوق نگاهم کرد:  ایمیک

 ! نایآورد  یصندل   زیم  اطیح یتازه تو دمیآره من د یوا

 . اطیتو ح  نیبر یآرم تو و مهد یم لویخاله زهرا وسا ش ی پ رمیممن ولیا

از  یتاسف تکون دادم و با مهد یبه نشونه  یاز اتاق خارج شد که سر  عیحرف سر  نیاز گفتن ا بعد
 . میاتاق خارج شد
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 شد.  یاومد بد نم  یهم م الیگفتم دان یخب م ستادم،یا یز یچ یآور  ادی راه رو با  وسط

صداش در رو باز کردم و   دنیبه در زدم، با شن یبه راهم رو به سمت اتاقش کج کردم و تقه ا نیبنابرا
 گفتم: 

  یخوا یم  ادیهم االناست که ب  نیراست  مینیبش  اطیح ی تو میر یم میدار ایمیو ک  یمن و مهد الیدان
 ! ایپاشو توهم ب 

 بلندشد:  وتریپشت کامپ  یصندل یزد و از رو یلبخند

 . امی خاموش کنم ب نویمن ا نیشما بر باشه

 رفتم.  اطیرو تکون دادم و در رو بستم و به سمت ح سرم

  میو روش نشست میدیطرح چوب رو عقب کش یها یاز صندل یکی  یهمراه با مهد اطی به ح دنیرس  با
 گفتم:  یکه رو به مهد

 ؟ یدار  ایم یبه ک یتو حس  یمهد

 متعجب به سمتم برگشت:  مییهویسوال  نیا از

 ه؟ یچه سوال گهید نیا

 گذاشتم و تو هم قفلشون کردم:   زیم یهام رو رو دست

اش  شهیاالن ر نیاز هم رهی گ یداره شکل م یآخه خواستم بگم اگه حس دیبه ذهنم رس هوی دونم،  ینم
 رو بکن. 

 

 شد:   رهیخ چشم هام  یو تو دیهاش رو در هم کش اخم

 دنا؟  هیچ منظورت

  کیو  یچا وانیدستش که توش پنج تا ل یشکل تو لی مستط ینی با س  ایمیبگم ک یز یچ مخواست تا
 بود به طرفمون اومد:   کیبشقاب ک
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 .میخب ما اومد خب

خرت و پرت بود و پشت سر   کیپالست کیدستش  یکه تو  الیدان دنیکج کردم و با د  یرو کم سرم 
 باال انداختم:  ییامد ابرو یم  ایمیک

 ال؟ یدان یرو از کجا آورد نایا

 شکل طرح چوب گذاشت:   لیمستط ز یم یرو رو کیکرد و پالست نگاهم  سی ف پوکر

و داد   غیانقدر ج دید یوقت  ایمیک  یبودمشون ول  دهیاون خر یبرا رونیب  میقرار بود فردا با دوستام بر-
 .ارمیکرد که مجبور شدم ب 

 کرد:  یاخم مصنوع ای میحرفش ک  نیا با

 حرف اضافه نزن! نی بش ر یکردم، بگ خوب

 دوست هات؟  ای م یما مهم تر تازه

 خب معلومه شما.-

 . نیبش ر یمونه بگ ینم ی حرف پس -

  کیپالست  یکردم، از تو یو روش نشست که تک خنده ا دیرو عقب کش ی با حرص صندل  الیدان
رو از    پسیچ  تیبا عصبان   ایمیآوردم و خواستم بخورم که ک رونی رو ب ری و ماست موس یسرکه ا پس یچ

 :دیدستم کش

 ! اوردمیهارو واسه عمم که ن ییشتابان دنا خانوم؟ چا نیکجا چن  به

 گفت:  عیبا حرص نگاهش کردم که سر پس یبخور تا سرد نشده بعد برو سراغ چ   ریبگ

 تو کو ها؟  یاون نامزد روح نما نمیبب سایاصال وا نگاهم نکنا!  یاون طور  ه؟یچ

 آد! یساعته داره م کی مثال

 با دهن باز زمزمه کرد:  الیخنده زدم که دان  ری نما آروم ز روح  یکلمه  دنیشن  با
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 نما؟  روح

  رونی رنگش رو که ب یعسل ینشست و موها یصندل  یشونه هاش رو باال انداخت و رو الی خ  یب  ایمیک
  یخودش برداشت و ب یبرا کیک یا کهی فنجون و ت کیطرح دار ساتنش کرد،    یروسر  ری بود ز ختهیر

 توجه به ما مشغول شد.

 .برداشتم و مشغول شدم کیک یرو به عالوه  یمن هم فنجون چا نیبنابرا

 سرم رو به طرف صدا برگردوندم:  نیراست یطور که مشغول خوردن بودم با صدا نیهم

 ن؟ یکن یو بدون من شروع م  نی ری گ یم کین ک یبابا! حاال بدون من پ یمرس

 

 رو داخل دهنش انداخت:  پسیدونه چ کیه توج  یب  ایمیک

  یو داره سرد م یآ یتو نم مید ید یول میختیر هم یبرات چا  یحت م،یمنتظرت موند یادی ما ز واهلل
 رو داد. بشیلطف کرد ترت   یمهد نیهم یشه برا

  ایم یگذاشت که ک زی م یدستش رو رو یتو اهیس یها کی شونه هاش رو باال انداخت و پالست نیراست
هارو   کیپالست  عیسر نیراست یبکشه ول  ها سرک  کیپالست یتا تو دیکنجکاوانه خودش رو جلو کش

 : دیعقب کش

 دنا ان. یبرا  ستنیها واسه تو ن  نیبچه جون؟ ا یندار  یرمون ی ها؟ تو س کیتو پالست یخوای م یچ

 اخم کرد:  عیسر ایمیک

 !ستمی بچه ن من

 رو به من ادامه داد:   یبا لحن آروم و

 من بخورم، مگه نه دنا جون؟ هیمن و دنا نداره که دنا راض تازشم

 رو جمع کردم و سرم رو تکون دادم:  لبخندم

 !زمیعز البته
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 کرد و نگاه کرد: یکه عبوس نگاهمون م نیبه راست یبا لبخند پهن   ایمیک

 !زمیآد عز  یدماغ سوخته م یبو

دراز   نیبا لبخند از جاش بلند شد و دستش رو به سمت راست  الیبا غضب نگاهش کرد که دان نیراست
 کرد: 

 . یبشن خوش آمد  ریبگ م،یبهت خوش آمد هم نگفت د یببخش

 کنارم نشست.  یصندل   یگفت و رو یممنون آروم الیبعد از دست دادن به دان نیراست

 نگاهم رو بهش دوختم:  خونسردانه

 ؟ یچطور  سالم،

 شد:  رهیکرد و بهم خ یده اخن تک

 ؟ی کن  یباهام صحبت م   یپشت تلفن دار  مگه

 زدم و شونه هام رو باال انداختم:  یکمرنگ  لبخند

 .گفتم  دیبه ذهنم رس یطور  نیهم خب

 .دهانم فرو دادم  یظرف ماست فرو کردم و تو یبرداشتم و تو پس یدونه چ کی

 زمزمه کرد:  گوشم ریکرد ز کمی سرش رو نزد نیراست

 .دمیو کنارش شاه توت هم چ دمیتوت خشک خر برات 

 من! یبود! اونم برا دهیخر  توت

 دونست من عاشق توت خشک و شاه توتم؟  یاون از کجا م اصال

 : دم یبهت به سمتش برگشتم و پرس با

 به تو گفت من عاشق شاهتوتم؟  یک
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 ود و به سمت دهنم برد:دستش ب  یکه تو یپسی لب هاش نشست و چ یرو یکمرنگ  لبخند

 بماند!  حاال

 

 نگفتم. یز یو چ دمی رو جو پسیچ مجبورا

 گذاشت و گفت:  زی م یحوصله سرش رو رو  یب  ایمیک

 خب! میبکن   یباز   کی نیای ها حوصلم سر رفت ب بچه

 سرم رو خم کردم و نگاهش کردم:  پوکر

 عسلم؟  یشد بچه

 گفت:  ینگفت که مهد یز ی و چ دیکش یبلند پوف

 . میکن یباز  قتیجرئت حق میتون یم خب

 درهمون حالت جواب داد: ایمیبزنم که ک  یحرف خواستم

 متنفره! یباز  نیاز ا دنا

 تونه بکنه!  ینم یکار  یکس میانجام ند میتون  یگه و جرئت هم م یراست م  یگه از کجا معلوم ک  یم

 گفتم. ی آروم  اوهوم ایمی حرف ک  دییتا یدوخت که برا متعجب نگاهش رو بهم  یمهد

 و با حرص گفت:  دیکوب  زی م یمشت آرومش رو رو ایمیک

  یفقط م همه آدم نیسرم! ا ذارم   یرو م نجایکشم! ا یم  غیکشم واهلل ج  یم غیج   نینکن یکار  کی اگه
 ! گهید نی بکن یغلط  کی لمبونن 

دور انگشتم   رها شده بودن رو  زیم یرو شی روسر  ریموهاش که از ز یبه جلو خم شدم و جلو یکم
 : دمیچ یپ

 هوم؟  م؟یکن  یفوتبال باز  یخوا یم خب
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 ذوق زده سرش رو باال آورد:   ایمیک

 . میکن ی! اره باز ولیا

 : ستادمیسر جام ا نیراست یزدم و خواستم بلند شدم که با لحن جد یلبخند

 . میکن یم  گهیفکر د کیما  نیوقت توپ بخوره به کمرت؟ شما بش کی یگ یکجا دنا خانوم؟ نم  شما

 نبود!  ادمیحق با اون بود! اصال  اره

 خونسردانه گفت:  الیبا حرص سرجام نشستم که دان نهیبه س دست

ماهره  یباز  نیا یدنا هم تو ن،ی اون رو مشغول ش ارمیمن برم شطرنج هارو ب نیخوا یاگه م خب
 هوم؟  ست،ین  یمشکل

 سرش رو تکون داد: ایمیک

 بهتره.  یکار ی ب از

 .ارمشیب رم  یمن م پس -

 گفت:  نیاز جاش بلند شد که راست و

 . اریملحفه ام با خودت ب کیزحمت  یب

 گفت و رفت.  یباشه ا الیدان

گذاشتم، اصال حال و   نیراست یشونه   یحال سرم رو رو  یو ب دمیکش یا ازهیخم  الی از رفتن دان بعد
 اومد!  یرو نداشتم و خوابم م  یکار  چیه یحوصله 

 

 زد:  صورتم کنار  یزد و موهام رو از جلو یلبخند دنمیسرش رو خم کرد، با د ی کم نیراست

 تو برو باال بخواب. یخوایم

 کنم.  یم یهرکدومتون که برد من باهاش باز  ن،یکن  یشما باز  ست،ین  یاز ینه ن-



 جانم  یبال

418 
 

 سر جام نشستم: خیس  ییآشنا یصدا دنیبگه با شن  ی ز یخواست چ نیراست

 تره! از ما سالم   ضیمر یول  ادت،یع میا یب  میجمعه! گفت  یکه جمعتون حساب نمیب یم

 :از جام بلند شدم  عیاز جاش بلند شد که من هم سر  تی مهرداد با عصبان دنیبا د نیراست

 ؟ یکن  یکار م یچ  نجایا تو

 زد:  یق یعم  لبخند

رسم  نیماهم به ا  ادتشیرن ع یافته م یش م برا یاتفاق بد کی یما رسمه هرک یمحله  یتو واهلل
 . میاومد می گرفت م؛یاحترام گذاشت

 برق زده به مهرداد نگاه کرد و دستش رو به طرفش دراز کرد:  یبا چشم ها  ایمیک

 هستم. ای میمن ک سالم

 زد و دستش رو آروم فشرد:  یلبخند مهرداد

 هم مهرداد، خوشبختم. من

 .طور  نیهم منم-

 باال انداخت.  یرفتم که شونه ا  ایم یک یبرا یحرص چشم غره ا با

 به مهرداد نگاه کرد:  تی با عصبان نیراست

 بفرما برو.  یکرد ادتوی ع حاال

 تفاوت نگاهش کرد:   یب مهرداد

   ؟یکش  یفهمم چرا تو همش واسه من شاخ و شونه م ینم من

 تو پسر؟  یکارش یچ

 جواب داد: تی با جد نیراست
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 ! نامزدش

و نگاهش کردم، مهرداد مات  دمیدر گردش بود که لب گز نمونیمات شد، با بهت نگاهش ب مهرداد
 لب زد: 

 نامزدش؟ 

 خطاب به من ادامه داد: و

 ؟ ی نامزد داشت تو

 کرد:  کیبازوم رو گرفت و من رو به خودش نزد نیراست

 که داره! تموم شد؟ ین یب یم

 

 رد و بدل شد و سرش رو باال آورد:   نیدست من و راست نیسکوت کرد و نگاهش ب مهرداد

 حلقه هاتون کو؟  پس 

 بار کن!  یباقال  ارو ینگفتم، حاال خر ب  یز یرو گاز گرفتم و چ  لبم

 کتش رو گرفت:  ی قهیبا حرص به طرفش رفت و  نیراست

 خب؟   میبد  حیوضرو برات ت  یز یچ میستی نه من نه دنا مجبور ن ده،یاتو کش نیبب  منو

 بگو چشم!  میگم نامزد یم یوقت

 بپرس!  یبپرس  یخوا یم  یبرو از هرک االی

 ؟یکه به ناموس مردم چشم دار  یهست  ییاز اون آدم ها نکنه

 جلو رفتم:   یسرخ شده اش نگاه کردم و کم  صورت  به

 ول کن!  نیراست
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  اطیکتش جدا کرد و با خشم از ح ی قهی رو از  نیراست یدر هم رفته دست ها یبا اخم ها مهرداد
 رفت.   رونی خونه ب

 گنگ نگاهم کرد:   ایم یکه ک دمیکش ینشستم و هوف بلند میصندل  یرو ی و عصب کالفه

 بود؟! یک گهید نیا

 همون حالت جواب دادم: در

 خاستگارم.  مهرداد،

 : دی کش یسوت بلند ایمیک

 بود! یا  کهی بابا! عجب ت ولیا

 نگاه کرد و تشر زد:  ایم ی به ک زی نگاه کردم که ت نیبه راست  ناخوداگاه

 ! ایمیک

 با ملحفه و دوتا شطرنج دوباره برگشت:  الیبگه که دان یز یخواست چ   ایمیک

 کردم اصال! ینم داشی کمد پ یرای م ریرفته بود ز  شیکی نیا المصب

 .معطل شدم  کمی  نیهم یبرا

قرمز رو برداشت و دورم انداخت    دیسف یچهارخونه  یحرف ملحفه   یب نینگفت و راست یز یچ یکس
 اومد بهش گفته باشم سردمه! ینم ادمی یکه متعجب نگاهش کردم، سردم بود ول

 نگاه کردم:  الیشدم و به دان  الیخ  یب

که تعدادمون   ییباهم و از اون جا  نمیمن و راست ن،یدست بر  کیباهم  یتو مهد ای میخب، ک  خب
 کنه.  یم  یکه برد با دنا باز  یفرده کس

 نگاهش کرد:  جیگ  ایمیک

 ! گهید میبر یکه برد؟ خب دونفر م  یکس
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 نشست:  یصندل یخونسردانه رو  نیراست

من من و تو   الیمنو دان یو از باز   یتو برنده شد یتو و مهد یمثال اگه از باز  نهی جان منظورش ا  ایمیک
 انقدر سخته؟ گیبا دنا د مونیکیبعدم  مید یباهم مسابقه م

 باال انداخت:  ییابرو ایمیک

 ! گهیبده د ز ی چ کی  یکی خب تهش  م؟یکن  یهمه باز  نی و پوچ ا چیسر ه خب

 داد؟  یم یچ قایدق  یخودم فکر کردم، ک با

 !دیرس  یبه ذهنم نم یز یکه چ من

 زد و گفت:  یبشکن  الیدان

 خواست بخره خوبه؟  یبرنده هر چ  یمتیق کیبازار تا سقف   ایرستوران و   میشه بر یمثال م خب

 ام رو جمع کردم:  چهره

 د؟ یبه ذهنت نرس ی بهتر  زی واقعا چ الیدان

 رسه بگو!  یواسه شما که م-

 آد! یچون خوابم م مینکن یاز من که باشه به نظرم اصال باز -

 !نی نظر من رو نپرس پس

 بلند شد و دستم رو گرفت و من رو هم بلند کرد: یصندل   ینگاهم کرد، از رو تی با جد نیراست

 اونور، کارت دارم.  قهیدق  کی ایب

نگاهش کردم و دنبالش رفتم که وارد خونه شد و به از پله ها باال رفت، در اتاقم رو باز کرد و   متعجب
 که متعجب نگاهش کردم:  میوارد اتاقم شد

 ؟ یچ یعنی کار  نیا هو؟یشد  یچ
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 رو ول کرد:  و دستم دیکش یق یعم  نفس

 ؟ یشه ازت خواهش کنم استراحت کن  ی! میمرخص شد مارستانی تو تازه از ب دنا

 بخواب! لطفا!  ریهات رو بخور و بگ  دارو

 زدم:   یشخندیرو باال انداختم و ن ابروهام 

 ؟ ینگرانم

 نگاهم کرد و دست هاش رو قاب صورتم کرد:  تی جد با

 نگرانتم. هم  یلینگرانتم، خ  آره

 !وفتهیبرات ب یاتفاق  چیه گهیخوام د ینم

 خوام حالت خوب باشه! یم  ،یخوام سالم باش  یم

 نگاهش کردم و لب زدم:  متعجب

 ؟ یکن  یم ینطور ی! چرا انیخوبم راست من

 تخت نشست:  یو رو  دیموهاش کش نیدستش رو ب  کالفه

  یکنم و چ یکار م  یدونم چ یام و عذاب وجدان دارم که نم ختهیاواخر انقدر بهم ر نیدونم دنا! ا ی نم
 گم! یم

 کردم! یقاط یتونم بگم حساب یم اصال

 بود!  بیعج  یلیخ  شیی هویعکس العمل  نیبود! ا معلوم

 زانوش بود گذاشتم:  یدستش که رو ینشستم و دستم رو رو کنارش

 تو نبود باشه؟  ریشو، تموم شد و گذشت، تقص  الی خ یبه خاطر عذاب وجدانته ب اگه

 زد و آروم زمزمه کرد:  یشخندین
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 بود!  نیفقط هم کاش

 

 ******************************************************************* 

 شدم:  رهی دستم خ یرنگ تو یی طال یساده  نگیرو باال آوردم و به ر دستم

 خوبه. نیهم

 گوشم آورد:  ر ی رد و سرش رو زمتعجب بهم نگاه ک نیراست

 ساده اس!  نگیر کی فقط  نیا ؟یمطمئن

 آوردم جواب دادم: یطور که حلقه رو در م  نیآوردم و هم نییرو پا دستم

 خوامش! یساده اس م  نگیر کیچون  همون

 رو به فروشنده ادامه دادم: و

 لطفا!  نیهم

دستش بود در   یکه تو  یرنگ ییطال یو حلقه  دیکش  یپوف نیگفت که راست  یچشم آروم فروشنده
 کنه. شیگذاشت تا فروشنده بسته بند زی م یآورد و رو

 . دمیکش یلب آه ریشدم و ز رهی خ زیم ی شهیپشت ش  یحلقه ها به

 ام؟ یب انی تونستم با شا یشد م  یمیچ

 کردم؟   یشد با اون ازدواج م یم یچ

 کردم؟   یم دیهارو بکنم با عشق خر دیخر  نیا یحس چیکه بدون ه نیا یزنده بود و به جا   کاش

 !ادیز ی ل یخ مون،ی زندگ یکاش ها یا ادنیز شهیهم

 ام رو از حلقه ها برداشتم:  رهیفروشنده نگاه خ یصدا با
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 مبارکتون باشه. ن،ییبفرما

 . میبعد از حساب کردن دستم رو گرفت و از مغازه خارج شد نیراست

 : گذاشت و گفت  بشیج  یقرمز زنگ حلقه رو تو ی جعبه

 م؟ یمونده بخر یچ گهید خب

 رو دور تا دور پاساژ چرخوندم:  نگاهم

 مونده باشه. یز یفکر نکنم چ  دونم،ینم

 دستش رو باال آورد و با حرص گفت:  یتو دیخر  یپاکت ها نیراست

 و مونده باشه! ادی پس ب نه

 جا نداره!  دستم گهید

 زدم:  یمحو لبخند

 !ست یمن ن  یها دی! فقط خرنیخودتم جزوشونه آقا راست یها لباس 

 یتاسف تکون دادم، از مغازه ها یبه نشونه  ینگفت که سر  یز یکرد و چ هاش رو در هم  اخم
 با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند:  نیرفتم که راست ن ییپاساژ پا یجورواجور گذشتم و از پله ها

 دست تو؟ نی ماش موتیر

 رو زدم.  نیماش موتیفتم و ر گ یآروم  اوهوم

  یصندل یذاشت من در جلو رو باز کردم و رو  یصندوق عقب م  یپاکت هارو تو نیکه راست همونطور
 نشستم.

خواست برم   یکرد، مثل االن که فقط دلم م یکردن نداشتم و خستم م دیبه خر یوقت عالقه ا چیه
 خونه و بخوابم!
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راننده جا گرفت،    یصندل یرو باز کرد و رو ن ی کرد در ماش پاکت هارو جا به جا نکهیبعد از ا نیراست
که توجه   دمیکش  یقیدادم و نفس عم  هیتک نی ماش یهم گذاشتم و سرم رو به صندل یچشم هام رو رو

 بهم جلب شد:  نیراست

 ؟یشد خسته

 همون حالت جواب دادم: در

 شه! ی آد خسته م یکردن خوشش نم دیاز خر  یلیکه خ  یکس  عتایطب

 ! نیخواد بخوابم، فقط هم یم دلم

 ببرمت!   ییجا  کی خواستمی تازه م-

 گفتم که خسته ام.-

تونستم حدس بزنم بهش برخورده اما حوصله نداشتم،  یرو روشن کرد م   نیسکوت کرد و ماش نیراست
 ! ستیباشه اما ن انیروزهام با شا نی تونست بهتر یروز ها م  نیا

 ؟ی کردم اما چطور  یم دایقاتلش رو پ دیبا من

تصادف نوشته   یاز شاهد ها یکیکه بهش زده بود که اونم توسط   ینیکه داشتم پالک ماش  یز یچ  تنها
 شده.

 کردم! یم داشیپ نیپالک ماش  قیتونستم از طر  یم دیشا

 : دم یپرس  نی رو به راست نیبنابرا

 کرد؟  داینفر رو پ  کی نیپالک ماش  قیتونم از طر یگم به نظرت چطور م یم

 کرد سرد جواب داد:  یم  یکه رانندگ ونطورهم

 . سی پل قیطر از

 ! دیرس  ینم به عقل خودم نینگاهش کردم، انگار ا چپ  چپ
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 زدم:   یمصنوع لبخند

 ! یشما باهوش  چقدر

  نیماش نیا  نیاریدر ب نیبگم فالن اتفاق افتاده و از پالک ماش   سیاالن بعد چهار سال برم اداره پل  من
 ه؟ یک یبرا

 اره؟ ی بتونه در ب یرو سراغ ندار  یکس کی

 شدنس انگشت هاش دور فرمون رو حس کردم!   سفت

 اخم و سرد کوتاه جواب داد: با

 !نه

 رو تکون دادم:  سرم

 کنم.  یم دایرو پ   یکی گردم  یخودم م  یاوک

 شدن و با خشم نگاهم کرد:  شتریهاش ب  اخم

 ! یش  ریکنن درگ ی م  یچه غلط ستیکه معلوم ن  ییمونده با آدم ها نینکرده! هم الزم

 حرص ابروهام رو باال انداختم: با

 نگاه کنم؟ نمیدست رو دست بذارم بش یبابا؟ انتظار دار  نه

 !یاگه کمکم نکن  یکنم حت یم دایرو پ   یکی! هرطور شده زمیعز نه

 

 کنم؟  یمن گفتم کمکت نم-

 شدم:   رهیبه رو به روم خ تی جد با

هم به کمکت دارم تا االن از پس   یاز ی ! نیکمک کن  یستین لیما یبا رفتارت نشون داد ی! ول ینگفت
 روش!  نمیبر امدم ا یهمه چ
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 ادامه داد.  شینگفت و فقط در سکوت به رانندگ یز یچ

  ینم ی چیکرد و ه یشد سکوت م  یم انیکردن قاتل شا  دایبود، هروقت بحث پ بیبرام عج   سکوتش
 چشم بود! یو تو ب یعج  یادی ز شیشگیسکوت هم  نیگفت و ا

کاشته شده بودن و مردم و   ابونیخ یکه گوشه  ییدوختم، به درخت ها رونی رو از پنجره به ب نگاهم
 گذشتند.  یکه از کنارم م ییها نیماش

 به سمتش برگشتم: با اخم  نی شه! بنابرا یم ادیداره ز یل یخ  نیرفته حس کردم سرعت راست رفته

 ؟ یر  یانقدر تند م  چرا

  یگفت که نگاه کوتاه یدیلب ببخش ریهم فشرد و ز یرو کم کرد، پلک هاش رو محکم رو   سرعتش
 شدم.  رهی خ رونیبهش کردم و دوباره به ب

 ***************************************************************** 

 ؟ید یهاتونو نشون نم  دیخر-

 تخت انداختم:   یپاکت هارو رو کالفه

 خودت برو نگاه کن.  می دینخر یخاص  زیواقعا حوصله ندارم! چ  ایمیک

 دختر! تهیواسه نامزد ست؟ین  یخاص  زیچ-

 زدم:  یمسخره ا لبخند

 که برام مهمه!  چقدرم

کرد اشاره زد   یدرهم نگاهم م افهی که با ق ینیگرد شده نگاهم کرد و با ابرو به راست یبا چشم ها  ایمیک
 شونه هام رو باال انداختم. الیخ  یکه ب

 نداشتم! یشور و شوق  چیه واقعا

روز   نیخواست ا یمن دلم م دمش،ید یدوست م کینبودم و فقط به چشم   نیعاشق راست چون
 ! یا گهینه کس د نمیبب انی هارو با شا
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 گفت:  ی اتاقم برداشت و با لحن آروم واریاش رو از د هیتک نیراست

 ؟ یذار   یچند لحظه تنهامون م کی  ایمیک

 از جاش بلند و با گفتن حتما از اتاق خارج شد.  عیسر ایمیک

 

  شمیآرا زیم یکه جلو یصندل یدسته  یشالم رو از سرم گرفتم و رو نیتوجه به راست یب  ای میرفتن ک  با
همونطور که دکمه  رون،یگفت که بره ب  ایم یچرا به ک دم یفهم یبود قرار دادم، سکوت کرده بود و نم 

 کردم نگاهش کردم:   یمانتوم رو باز م یها

 ؟ یدار  یکار  رون؟ی بره ب ای میک  یگفت چرا

 شد:  رهیاتاقم بود خ  وارید یکه رو انیشا یلب هاش نشست و به عکس ها یگوشه  یشخندین

 نه؟ ی کن  یم نکارویقصد ا از

 هام رو در هم کردم:  اخم

 ؟یکار  چه

 !ستی برات مهم ن  ینامزد یگفت  ایمی که به ک نیهم-

 قرار دادم:  یدسته صندل یرو هم از تنم دراوردم و رو مانتوم

 رو گفتم.  قتی نکردم، فقط حق  یکار 

 من؟  یجلو اونم-

 به سمتش برگشتم:  یخونسرد با

 داره؟هم  یتو! مگه فرق  یجلو آره

 ! یبدون دیکه با قتهیحق کی نیا

 ندارم. یشوق و ذوق چیه ینامزد نیواسه ا من
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 اش زدم:  نهیشدم و انگشت اشاره ام رو به س کشی نزد کامال

 چرا انقدر کالفه ام؟ یدون یم

 دوست ندارم!  چون

 !یازدواج اجبار  کی هیکنم شب  یکه دوستش ندارم ازدواج م یدارم با کس  چون

 نگاهم کرد: در هم رفتن و با خشم دنیهاش شد اخم

 !؟یگ  یچرت و پرت م  چرا

 !هیچ یاجبار  ازدواج

 !یخودت قبول کرد م؟یمن زورت کردم نامزد کن مگه

 در کار نبوده!  یاجبار  چیه

 سر اومد و داد زدم:  طاقتم

شم! از  یم  وونهید یکه کنارم  نیکنم، از ا یدونم چرا دارم باهات ازدواج م ینم ینبوده ول یاجبار  اره
از   ؟یفهم یکشم م یکنم عذاب م یخروار ها خاکه و من زنده ام و دارم ازدواج م  ری ز انیکه شا نیا
 ! نیخسته شدم راست مارستانمیب ی که به خاطر تو بدنم سوخته و هرروز تو نیا

 دونم!  یهنوز که هنوِز نم لشمیدل ی بد میباز  یدوست دارم خواست یگفت یاومد

 کشم من! یعذاب م  رمی رو بگ انمی نکردم که انتقام شا دایرو پ یکه اون قاتل عوض نیا از

 گفت،:*" هیهم فشرد و بعد از چند ثان یکرد، پلک هاش رو رو سکوت

من  یکه بگ یرو آورد انیاسم شا ؟یندار  یارزش  چیه  یبگ یخواست یم ؟یخوردم کن   یخواست یم
 ستم؟ین  یچی دربرابر اون ه

 که لنگه نداره؟ می بدبخت آشغال کی که

 !یحق دار  ی بگ  ی! هر چیدار  حق
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 شدن. ری گونه هام سراز ی رو رنیکه ازم اجازه بگ  نیهام بدون ا اشک

 گهیانگار، د دمیکش  یدادم، نفس نم هینشستم و سرم رو به کمد تک  ن یزم یهدف همون جا رو  یب
 خسته! ی لیخ  یل یخسته بودم، خ دم،یفهم  ی نم یز یچ

 داد و رو به روم نشست:  هیتک واریهم به د نی که راست دینکش یطول

با    ،یبگذرون انیروزهارو با شا نی خواست ا  یدونم دلت م یم ،یبهم ندار  یدونم حس یدونم، م یم
 .گهید یها زیسقف و کل چ کی ری ز یبا اون بر  ،یکن  دیاون خر

  یم سهیبار با من مقا نیمونه و چند یم یباق   ادتیذهن و  یتو شهیهم انیشم، شا ینم  انیشا من
 . یکن

  یاز عشقت جلو یوقت  ستیخوره، مهم ن  یبه غرور من بر م  ستی شکنم، مهم ن یمن م ستین مهم
 اون...  یگ ینامزدت م

که مات بودم نگاه کرد، دست هاش رو قاب صورتم کرد و با انگشت   یرو خورد و به من حرفش
 شستش اشک هام رو پاک کرد: 

ارزش دارم؟ دوباره اون حس   یا گهیاز هرکس د شتریبرات ب  یاده بهم گفتاون روز کنار ج ادته؟ی دنا
 نباش!  یطور  نیا یرو بهم داشته باش، مثل اون موقع باهام رفتار کن ول 

 هم من رو!  ید یهم خودت رو عذاب م یطور  نیا

 .ستمیبد ن  یکن ی من اونقدرا هم که فکر م ،یمنو دوست داشته باش  یتونست دیکن شا امتحان

 دمی سوق دادم و پرس شیمشک یرنگ اتاقم به چشم ها یقهوه ا یها کیرو از موزائ نگاهم

 ؟ی دوستم داشته باش یتون   یم ای ؟یتو من رو دوست دار  ؟یتو چ 

 که آروم لب زد:  میبود رهیخ هم یچشم ها ی چسبوند، هردو تو میشون یرو به پ ش یشونیپ
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 به خدا قسم یول ستمی خوام باهات صادق باشم عاشقت ن یم  یدارم دنا، واقعا دوست دارم ول دوست
 دوست دارم. 

  یچشم هاش م یدفعه برعکس دفعات قبل صداقت رو تو نینداشتم بزنم، ا  ینگفتم، حرف یز یچ
 بزنم.  یشد تا حرف  یمانع م نیو ا دمید

 چشم؟ رو ب یشد طعم خوشبخت  یم یعنی

 بدم؟   لیخودم رو تشک  یرو دوست داشته باشم و بتونم زندگ  نیشد راست یم

 .دی کمرم نشست و محکم من رو به آغوشش کش یامد، رو نیی صورتم پا  یهاش از رو دست

اش گذاشتم  نهیس یسرم رو رو نی بنابرا آغوشش راحت باشم،  یبار تو نیاول یبرا  خودم اجازه دادم به
کردن ادامه   هیصدا به گر  یفشردم ب یم مشتم یرنگش رو تو  یآب  رهنیاز پ  یو همونطور که قسمت

 دادم.

 

 .میگفتی نم  یز یچ چیکدوممون ه  چیاومد و ه ی موهام به حرکت در م یاون هم نوازش وار رو دست

  یکردم ول یکردم و خودم رو خال  هیدونم چقدر گر ینم  م،یداشت  اجیسکوت و آرامش احت نیا به
 بابت ممنونش بودم.  نینگفت و چقدر از ا ی چ یه نیراست

 : دمیکش رونی خودم رو از آغوشش ب  آروم

 بمون.  نجایا امشب

 گرفت:  طنتیهاش رنگ ش  چشم

 م؟ی ش  یتختت جا م یرو

 متوجه منظورش نشدم و گنگ تخت نگاه کردم و گفتم:  اول

 دونفره است و ... گهید اره

 گفتم:  یو حرص   دمیاش کوب نهیبه س یگه مشت  یم  یچ دمیفهم  یوقت
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 !نیراست  ییای ح  یب  یلیخ

 سر داد که از جام بلند شدم و گفتم:  یبلند ی خنده

 !یخواب  یم ال یاتاق دان  یر   یم یجنابعال آرم   یبرات تشک م نیی رم از پا یم من

 باال آورد:  میهاش رو به عالمت تسل  دست

 دنا خانوم، نزن مارو! باشه

 : ستادیشد و رو به روم اکردم که از اون هم بلند  یاخم

 . نییرم پا  یم یدیتو که خواب نم یشیم آرم، من یرم م  یم خودم

 نگاهش کردم:  تختم نشست که متعجب یگفت و رفت رو یآروم یگفتم خوبه  یآروم ی باشه

 ؟ یچرا نشست اونجا

 نگاهم کرد:  تی جد با

 .بخواب  ایب

ران پاش گذاشت    یکه سرم رو بلند کرد، رو دمیهمون حالت به سمت تخت رفتم و روش دراز کش در
 موهام فرو برد:  نیو دستش رو ب

 کنه. یالقا م رو بهم   ینرمه! نوازش کردنش حس آرامش خاص یلیخ  موهات

 بودم چشم هام گرد شدن! رهیکه به سقف کاذب اتاقم خ  همونطور

 حرف ها؟ نیو ا نیراست

 بود.  دیازش بع اواقع

 بودم! دهیاش بود که تا حاال ند  گهید یرو کیهم  دیشا

 اسمش رو صدا زدم:  یآروم به
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 ن؟ یراست

 جونم؟ -

 به دلم نشست! بی جونم گفتنش عج  نیخوردم، ا جا

 : دم یکش یق یعم  نفس

 م؟ یمون یچند وقت نامزد م مونهیبعد نامزد یهفته  بایتقر

 بود جواب داد:  دایدرش پ طنتیکه ش  یلحن با

 ! ایتر باهام ازدواج کن عیسر یعجله دار   یلیخ  نکهیا مثل

 کنم!  یفرار نم  نترس

 کردم:  ی ز ی تمسخر آم ی خنده

 !یهه هه چقدر تو بامزه ا هه

 گن!  یکه بهت م  تحفه

 : دیخند

 . یتو بگ یکمتر هرچ دیو شا شتریب دی سال، دوسال، شا کی

 

 ********** 

 د؟ یخواب-

 شلوارش فرو کرد:   بیرا در ج دستانش

 .د یآره خسته بود، خواب-

 هال نشست:  یمبل دونفره  یقرار داد و رو زیم یرا رو  یچا ینیس فاطمه
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 اس پسرم! دهیزجر کش یل یسن کمش خ نینگرانشم پسرم، دنا با ا یل یخ من

 اس. دهیدرد کش از سنش  شتر یفهمد و ب یاز سنش م شتریدانست دنا ب   یدانست، خوب م یم

 داد که فاطمه ادامه داد:  حی را ترج  سکوت

مرگش که دنا فکر کنم وزنش از پنجاه به چهل   لیاوا دم،ی دنا رو مثل قبل ند گهی د ان،یاز مرگ شا بعد
  یشد و حرف نم یم رهی خ واریمتحرک شده بود که به د یمرده   کیخورد و فقط   یبود، غذا نم دهیرس

با   ؟یچه به خود اومدن یول  ادیکه به خودش ب دیکش یفکر کنم شش ماه  د،یکش  یزد، فقط نفس م
 دشمن شده بود!  هممون

 بود. انی رفتارش بعد از شا نی تر یعال  ین یب  یرفتار که ازش م ن یا پسرم

 نگم برات.  گهیزد و د یزد، چند بار دست به خودکش یماها حرف نم  با

 ود، اونم کمک کرد که دنا سر پاشد. ب نجایا پاش  کی بده هر روز   رشی هم خدا خ ایمیک

 باشگاه.  ا ی بود  ایم یک  شیفقط پ  ایسال که گذشت  کی

 یخونه رو داغون م یها لهیداد و کل وس یانگار جنون بهش دست م دید یاومد مارو م یکه م خونه
 .نیبدتر از ا ییزهایچ گهیکرد و د یم  یز یاومد آبرو ر یکرد؛ مهمون که م

 کرد!  یبه فاطمه خانم نگاه م مات

  ییبه دنا ی شباهت   چیشناخت ه ی که او م ییداشته باشد، دنا ییرفتار ها  نیشد دنا همچ ینم باورش
 گفت نداشت! یکه مادرش م

 گفت؟  یحرف هارا چرا به او م نیا

 بپرسد که فاطمه خانم ادامه داد: خواست

 نیاز ا شتریخوام ب   یت اعتماد کرده نمبه   ،یدنامو داشته باش یگم که هوا یبهت م  نارویا پسرم
 بشکنه و داغون شه، نه من طاقتشو دارم نه خودش.
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شه   یم فیدرسشو دوباره ادامه بده ح یکه بهش بگ  نهیخوام ا ی ام که ازت م گهید زیچ کی و
 استعدادش رو داشت. 

 دانست؟  یدنا را هم نم یرشته  یبود که حت یدر هم رفتند، او چطور نامزد شیها اخم

بلند   نیراست یچه بگذارد که باالخره صدا یرا پا نیراست ی سکوت طوالن  نیدانست ا یخانم نم فاطمه
 شد: 

 بود؟  یچ  رشتش

 خوند.  یم یبدن  تی ترب -

خواند اما سر انجام چه   یم  یپزشک یزمان  کینشست، خودش هم  شیلب ها یرو یمحو لبخند
 شد؟

 رفت:   نییباال و پا شی گلو بکیدهانش را فرو داد و س آب

 کنم.  یحتما باهاش صحبت م ،چشم

شده است که دوباره بتواند  دایپ  یکرد که کس یفاطمه برق زدند، در دل خدا را شکر م یها چشم
 دخترش را مانند قبل کند.

 نگاه کرد:  نیزد و به راست یق یعم  لبخند

 .وفتادهیرو بخور تا از دهن ن  تییبده پسرم، چا  رتی خ خدا

 .دیجرعه نوش   کیگفت و فنجان را به سمت دهانش برد و  یچا بابت  یممنون آرام نیراست

 

خود بر خاست و از پله ها باال   یبه دنا بزنم از جا یسر  کی رم   یبلند شد و با گفتن م شی از جا فاطمه
 رفت. 

 .رد و بدل شده بود  نشانیب  نیکه در ماش  ییبه سمت حرف ها  دیرفتن او ذهنش پر کش با

 مصمم بود. اریبس  نیکردن قاتل راست دایپ  یبرا دنا
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 دانست!  یم  انیبود که شا نیچه؟ و بدتر ا دیفهم یم اگر

را  ن یگونه راست نیگرفته بود و ا لمیتصادف ف یکرده بود و از صحنه  بی روز هم دنا را تعق آن
 کرده بود.  ییشناسا

 را نشانش خواهد داد.  لمیدنا نشود آن ف الی خ یروز در زندان با او قرار گذاشته و گفته بود اگر ب  کی

 شد تا از دنا دست بکشد.  یمانع م  یحس  کیبشود، اما نتوانست  الیخ  یب  خواست

 کرد! یم  یمعرف سی اورا به پل  یشد و حت  ی از او متنفر م دید یرا م  لمیاگر دنا آن ف یول

 گفت.  یپس چه بهتر که خودش به او م  دیفهم یزود م ای ر یت، دنداش  یراه  یول

 توانست؟  یم  ایآ یول

قاتل عشقت   دیشود و بگو  رهیبود خ تی پر اهم شیبرا یادیز  یکه تازگ یتوانست در چشم کس یم
 که به او زد و فرار کرد من هستم؟ یمن هستم؟ کس

 گرد وسط سالن قرار داشت گذاشت.  زیم یکه رو ی را در نلعبک  یو فنجان چا دیکش یپوف کالفه

 بود!  دهیامانش را بر گرید یسردرگم نیا

نخواهد در چشم   یحت گریکه دنا د نیدانست طاقت ا یچه کار کند تنها م  د یدانست با ینم واقعا
 او نگاه کند را نداشت، به خدا که نداشت! یها

تخت   یه سمتش رفت، آرام رو وقت بدخواب نشود؛ ب   کیدر اتاق دخترش را آرام باز کرد که  فاطمه
 شد.  رهیغرق در خواب دنا خ  ینشست و به چهره 

 .دیدخترش کش  یگونه   یکف دستش را نوازش گونه بر رو یشد و با لبخند محو خم

ها و  هی بلند گر یصدا گریچه قدر خوب بود که د د،ید  یگونه آرام م نیقدر خوب بود که او را ا چه
 !دید یجنونش را نم یحالت ها

 خواست.   یاز خدا نم یگر ید زیو آرامش دخترش چ  یسالمت جز

 دخترش کاشت:  یشون یپ  یرو یطوالن یخم شد و بوسه    شتریب
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 آرزومه.  تی مادر به قربونت، خوشبخت یاله

 

و با   د یدخترش کش  یتخت را تا سر شانه ها یرنگ رو یقهوه ا یتخت بلند شد، ملحفه  یرو از
 .اتاق خارج شد  از یلبخند محو

هم که رفته    ایمی بود، ک رهیخ یکه هنوز همان جا نشسته و به نقطه ا دیرا د نی هال که شد راست وارد
 بود.

 اما انقدر که در فکر بود اصال متوجه حضور فاطمه خانم نشد. نیراست

 را مخاطب قرار داد:   نینشاند و راست شیلب ها یرو یز یلبخند محبت آم  فاطمه

 پهن کنم؟  برات تشک   یخواب  یکجا م  پسرم؟

 فاطمه به خودش آمد و سر بلند کرد:  یصدا با

 رم.   یشم، م یخاله، من مزاحم نم ممنون

 پسرم؟  هیچه حرف نیا-

 دوخت:  واری د یشکل رو رهیدا یوار یپشت بند حرفش نگاهش را به ساعت د و

برات تشک   الی اتاق دان یتو یاگه راحت ،ینداره االن بر   تی شه، خوب یداره دوازده م گهیهم د ساعت
 بندازم. 

 خوابه! ی پسر حاال حاال ها نم  که اون البته

 سرش را تکان داد:  نی هم یخواهد برود برا ی م گفتی شد که اگر باز هم م یزشت م گرید

 . نیشما بگ  یخاله، هرچ باشه

 را خطاب قرار داد:   نیشد راست یم ی زد و همان طور که وارد اتاق یلبخند فاطمه

 . ارمیتا من تشک رو ب  الیاتاق دان یتو برو تو پس
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 را در هم کرد:   شیفاطمه شد و اخم ها کینزد عایسر

 برم.  یکجاست خودم م  نی! بگهیچه حرف نیا

 شه...  یزحمتت م-

 کمده؟ نیا یبرم. تو  یخودم م-

 زد:  یرنگ درون اتاق اشاره کرد که فاطمه لبخند  یقهوه ا یوار یبه کمد د و

 همون جاست پسرم، پس با اجازت من برم بخوابم.  آره

 کرد جواب داد:  یطور که در کمد را باز م همان

 ما هم دست شماست، شبتون خوش.  ی اجازه

 زمزمه کرد و از اتاق خارج شد و به سمت اتاق خودش رفت.  یشب خوش آرام فاطمه

بستن در اتاق از آنجا   و بعد از   دیکش رونی بالشت و پتو ب کیرا به همراه  یرنگ  یتشک آب نیراست
 خارج شد.

گفت وارد شود وارد اتاق   یکه م شیصدا  دنیزد و با شن  الیبه در اتاق دان یپله ها باال رفت و تقه ا از
 شد: 

 ؟ ی ش یاتاق تو بخوابم ناراحت نم  یگم من اگه شب تو  یم

 گذاشته بود. شیپاها یتخت نشسته بود و لپ تاپش را رو یرو الیدان

 نگاه کرد:  نیرا باال گرفت و به راست  سرش

 . نجایا ا یب  ری نگو پسر! بگ چرت

 

 که دور کمرش بود نگاه کرد:  یسپس متعجب به دست مهد و

 ! ستیتو االن حالت خوب ن ؟یشه دستت رو بردار  یم
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 دهانش گذاشت و گفت:  یدستش را رو مهیسراس  ایمی به هوا رفت که ک یبلند مهد یخنده   کیشل

 !یکن  یم داری! مامانمو بیشو مهد ساکت

 دهانش برداشت و زمزمه کرد:  یرا از رو  ایم یتوجه دست ک یب یمهد اما

 !یرو دوست دار   الی! دانیخوا یم اونو

 شدند.  زانیناخوداگاه سر خوردند و کنار بدنش آو دستانش

 نگاه کرد!  یبه مهد مبهوت

 به او گفته بود؟ یبود؟ چه کس دهیاز کجا فهم  او

 خودش را از حصار دستان او آزاد کرد و زمزمه کرد:  عیسر

 بهت گفته؟! یک

 پله نشست.  نیدوم یزد، خودش را به زور به پله ها رساند و رو یشخندیتنها ن یمهد

 دهد. نشان  یچه عکس العمل  دیدانست با یهنوز هم مات بود و نم ایمیک

 ********* 

 یتو دشمیگاو صندوق اتاق خودمه کل یکه بهت گفتم تو یلم یمدارک و ف ن، یری ش ای روز مالقات ب-
 رنگ.   یگلدون آب

 سرشون نره.  ی باشه کس حواست

 . یاونارو به دنا نشون بد یو چطور  یگم ک یبهت م یکه اومد فردا

 نشست:   نیریش یلب ها یرو  یثیخب   لبخند

 بود؟  یبود چ ن یراست د؟یکشته؟ همون پسِر که منو دزد یک

 ! یکن یمبادا سرخود کار  ن،یریآره کار خودشه! مبادا ش-
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 . نمتیب  یراحت! م  التینه داداش خ-

 برسد. هیگذاشت و کنار رفت تا نوبت به بق شیرا سر جا یگفت و گوش  یآرام  نمتیب  یم انیشا

  انیو مدرک ثابت کند که قاتل شا لیواست با دل خ یم  زد،یبر خواست زهر آخرش را هم  یم گرید
 است.   نیراست

 شد.  ی م دیهم نبا یگر یکس د یشد، برا  یدنا مال او نم اگر

 زد و همراه نگهبان به سلولش برگشت.  یشخندین

آن کتک  یخودش تالف یخواست به نوبه  یداد، م یدرسرش جوالن م  یگر ی د یاما فکر ها نیریش
 فرصت!  نیبهتر از ا یو چه فرصت   اوردی خورده است را بر سرش در ب  نیکه از راست ییها

 

 انداخت.  شیپهن کرد و بالشت و پتو را رو نیزم  یسکوت کرد، تشک را رو نیراست

 : د یکه محو در لپ تاپش بود نگاه کرد و پرس یال یبود به دان ستادهیطور که ا همان

 ؟ یکه اونطور محو ی کن  ینگاه م یچ یدار 

 باحاله. یلیخ  لمهیف-

 نگاه کن.  ای ب یخوا یم

 رود. یبود! حوصله اش هم که سر رفته بود و مطمئن بود حاال حاال ها به خواب نم  شیخدا از

 : د یرفت پرس یطور که به سمت تخت م  همان

 ه؟یچ اسمش

 مماس. -

 . دیکش یم یفرز  یخط ها وارید یتخت نشسته بود و با ناخن رو یحوصله رو یب
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تفاوت و   یب  یلی و نسبت به او خ دید یکه عاشق بودنش را نم  یالیبود، دان الیدان ری درگ فکرش
 بود.  یمعمول

 فرستاد.  رونی را جمع کرد و نفس کالفه اش را ب  شیزانوها

تلفنش را برداشت و اما با   عایفکر سر نیباشد! با ا الیدان  دیزنگ تلفنش او را از جا پراند، شا یصدا
 لب زمزمه کرد:  ری و ز  دیکش یبود پوف انی نما یکه در صفحه گوش  یعکس مهد دنید

 ! یتو کم بود نیهم

 کرد و تماس را جواب داد: بله؟ یسرفه ا تک

 ا؟ ی میک-

 بله؟ -

 ن؟ یی پا یآ یم-

 : دینگران شد و پرس ای میغم داشت، آن هم آنقدر که ک شیصدا

 و؟ ت یخوب  ؟یشده مهد یچ

 ؟ ییکجا االن

 دم در خونتونم.  ن،ییپا

 . میکن یصحبت م  آم  یم نرو االن  ییباشه جا-

سرو صدا از خانه خارج   یسرش انداخت و ب  یرو  یبلند شد، شال شی از جا عای را قطع کرد و سر  تلفن
شده بود با   دهیموش آب کش  هیکه شب یمهد دنیرا باز کرد و با د اطی شد، در ح  اطیشد و وارد ح

 چشمان گرد شده نگاهش کرد: 

 ؟ یبارون موند ریز ؟یشد  یطور  نیچرا ا تو

 کرد.  یم  دییشرشر بارون که حرفش را تا یصدا و
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خانه کرد و در را پشت سرش   دهیسرپوش اطیو اورا وارد ح  دیدستش را کش دی را که د یمهد سکوت
 بست: 

 ؟ یسرما بخور  ی گ  ی! نموونهید احمق

 . نمیبب  باال میبر ایب

کمرش   ی را رو و دستش  دیحرف او را به سمت خود کش  یب یدستش را خواست بکشد که مهد و
 گذاشت. 

 دوخت.  ای میک  یعسل یرا در چشم ها شیچشم ها هم ینگاهش کرد که مهد متعجب  ایمیک

 شده بود!  نیرا دوست دارد و حال و روزش ا الی دان ایمی بود که ک دهیدنا شن  از

 حال زمزمه کرد:  یدر حال خودش نبود و ب اصال

 ؟ یدوست دار  اونو

 بود: جیگ هنوز هم  ایمیک

 تو؟!  یگ  یم یچ و؟یک

 

 ****** 

 : دنا

 شدم. رهی اتاقم خ دیخورد چشم هام رو رو باز کردم و سقف سف یم هام نور آفتاب که به چشم با

 دم؟ یخواب یمن چطور  شبید

راحت تونسته بودم بخوابم. خب با اون ناز و    یلیخ شبیسرجام نشستم، د عیسر  شبید یآور  ادی با
 .هیعیطب  برام به خرج داد  نی که راست یینوازش ها

 گردوند!  یبرم میسر حرفش مونده بود، واقعا داشت آرامش رو به زندگ انگار
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 مونده بود؟ نجایشب ا یعنی

 .تخت بلند شدم  یاز روم کنار زدم و از رو پتورو

و با کش  چوندمیدور پ  کی روزانه لباس هام رو عوض کردم و موهام رو  یانجام کار ها از بعد
 بستمش. 

 و لب زدم:   دمیکش انیبه پالک اسم شا یو دست ستادمیا نهیآ یبه رو رو

 منو ببخش.  ان،یببخش شا منو

 و از اتاقم خارج شدم.   دمیکش یق یعم  نفس

و   ستادمیا  الیدر اتاق دان یجلو ن یهم یبخوابه، برا لای اتاق دان یگفته بودم تو نیافتاد به راست ادمی
 آروم در رو باز کردم. 

 پاهاش افتاده بود به خواب رفته بود. یتخت با لپ تاپ که باز رو یرو الیدان

 . داریب  ای خوابه نم یبب  تونستم یبود نم ن یزم  یرو نی راست یول

رو   میو ن ازدهیاتاق نگاه کردم که ساعت  یرو یوار یزدم و وارد اتاق شدم؛ به ساعت د یمحو لبخند
 خواب بسه! گهید یعنی نیداد و ا ینشون م

خودم رو   یچشم هام زل زد؛ کم  یخم شدم که روش رو به سمتم برگردوند و تو   نیبه طرف راست ی کم
 : دمیپرس و آروم  دمیعقب کش

 ؟ یدار یب

 اد:همون حالت جواب د در

 .دارمیکه ب یانگار 

 گفت:  الیبه دان  رهیجاش نشست و خ یتو و

  داریکن بذار خودش ب دارشیاونو ب  دم،یخواب گهیمن دو د یلپ تاپ بود ول  یپا نایتا پنج ا شبید
 شه.
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 تاسف تکون دادم:  یبه نشونه   یکه غرق در خواب بود دوختم و سر  یالیرو به دان نگاهم

 عادتشه ولش کن.  اون

 سوق دادم و ادامه دادم: نیبه راست الی رو از دان نگاهم

 .میصبحانه بخور  ایب دست و صورتت رو بخور  پاشو

تشک و پتورو جمع   نکهیبعد از ا شد؛ منم ییگفت و از جاش بلند شد و وارد دستشو ی آروم ی باشه
 کردم از اتاق خارج شدم و زمزمه کردم: 

 جان.  نیبا خودت راست نایزحمت ا نن، ی سنگ نایو ا تشک

 وارد آشپزخونه شدم.  یبا لبخند محو و

 

لب هام نشست   یرو  یشده بود لبخند پر رنگ دهیصبحانه آماده که توسط زهرا خانوم. چ  زیم دنید با
 ها نشستم. ی از صندل یک ی یازش کردم و رو یو تشکر 

 ! یلیگشنم بود! اونم خ واقعا

  یخودم لقمه گرفتن و همونطور که شکالت صبحانه رو یباشم شروع کردم برا  یمنتظر کس  نکهیا بدون
 : زهرا جون مامانم کجا رفته؟دمی پرس   دمیمال یتست م

 جوابم رو داد:   یبود با مهربون خچالیکه سر  همونطور

 .یرو ادهیزود با دوستاشون رفتن پ صبح

گفت که هم  یبلند ری و صبح بخ د یسر رس نیسترا همون لحظه از تست زدم که یگفتم و گاز  یآهان
 .میزهرا خانوم و هم جوابش رو داد

  وهیرفته بود از خجالت م  ادمیپاک  یدست نخورده ام افتادم، لعنت یشاهتوت ها  ادی نیراست دنید با
 . امیمورد عالقه ام درب  یها

 رو به زهرا خانوم گفتم:  نیبنابرا
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 ؟یبهم بد خچالی  یزحمت ظرف شاهتوت رو از تو  یشه ب  یجون، م زهرا

  چشم یرنگ جلو اهیس یپخته  ی پر از شاهتوت ها یبعد ظرف هیگفت و چند ثان یخانوم باشه ا زهرا
 هام بودن، نا خوداگاه چشم هام برق زدن و با ولع دونه دونه داخل دهنم انداختم. 

 : دم ینگوشم ش  ری رو ز نی آروم راست یکه مشغول بودم صدا همونطور

 ! ییجا کی خوام ببرمت   یحاضر شو م یات رو که خورد صبحانه

 : کجا اونوقت؟ دم یدهانم رو کامل قورت دادم و کنجکاو پرس یتو شاهتون

 زد:  مینیب  یرو  یآروم یانگشت اشاره ضربه   با

 آد. ی. مطمئن باش خوشت ممیفعال صبحانمون رو بخور ،یفهم یم میرفت

 نگفتم.  یز ینگاهش کردم و چ اخم  با

 ! ادیکه من خوشم ب  ییتونست ببره؟ اونم جا یمن رو کجا م یعنی

 باال انداختم و به خوردن صبحانه و شاهتوتم ادامه دادم.  ییابرو

 ************************************************************** 

 یقشنگ ی شدم! عجب جا  رهیکه پر از شاهتوت بود خ  یراه افتادم و با بهت به باغ  نیتر از راست جلو
 ! نجایبود ا

 کرده! دایاز کجا پ  نجاروینبود ا معلوم

 : د یخودش رو بهم رسوند و با لبخند پرس یچند قدم طوالن  با

 آمد؟  خوشت

 !یکه تو دوستش دار  هیی که گفته بودم جا  من

 

 : دم یانداخت پرس یآدم رو آب م  دهن شونیاهیبودم که س ییشاهتوت ها  ی رهی که خ همونطور
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 ه؟ یملک شخص ؟یکرد  دایاز کجا پ  نجارویا

 کاشه در امون خدا! یک ی یانگار  اس یعموم نیجزو ا چ،

 آم سراغشون. یشه م یکردم، فصلش که م دایپ  نجارویچند ساله ا من

 دستش بود رو به سمتم گرفت:  یکه تو یسطل

 .گردم ی نگهش دار، بر م  قهیچند دق کی

از درخت ها رفت و کم کم ازش باال رفت که   یک یرو از دستش گرفتم که با لبخند به سمت  لسط
 متعجب نگاهش کردم. 

 پسر واقعا خل شده بود! نیا

 اخم نگاهش کردم و داد زدم:  با

 ! ؟یمونیباال؟ مگه م ی ر  یم یدار  یچ واسه

 خنده زدم:   ریز  یبلند بایتقر ینثارم که با صدا  یبلند ت ی ترب یهمون باال ب  از

 ره! یاز درخت باال م مونیگم؟ م یمگه دروغ م  خب

 ! وونهید نییپا ای ! بنیراست  نییپا ایب

 کلفت درخت نشست و گفت:  یاز شاخه ها یکی ی حرفم رو  یتوجه ب یب

 بنداز باال دختر.  سطلو

 : راس نگاهم باشه، خصمانه نگاهش کردم ری درخت رفتم و سرم رو باال گرفتم تا در ت ری حرص ز با

 ره! یآبرومون م  نهی ب یآد م  یم یکی! ن ییپا  ایگفتم ب  نیراست

 : دیکش یپوف کالفه

 دنا، اون المصبو پرت کن باال! غرغر نکن  انقدر
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 کردم گفتم:   یکه سطل رو با حرص پرت م همونطور

 من بخندم!  نییپا  یوفتیکه ب آخ

تاسف تکون دادم و به سمت   یبه نشونه  یهوا گرفت، من هم سر  ینگفت و سطل رو تو یز یچ
 خودم شاهتوت بخورم.   یدرخت ها رفتم تا برا

  یو سطل پر از شاهتوت رو تو دی پر نییباالخره از درخت پا  نیگذشت که راست قهیدونم چند دق ینم
 هوا تکون داد: 

 !یز یچ یا هیبوس هد کی! نمایتو بچ  یبرا نارویکه ا دمیکش  یهمه سخت نیا نی بب

 گفت؟ گفت بوسه؟  ی چ  نینگاهش کردم، اگرد شده   یچشم ها با

 پرو بود! یادی پسر ز نیا

دستش دور   وفتمیب  نیزم  یرو نکهیکرد و قبل از ا ریگ یتر شم که پام به بوته ا  کیبهش نزد خواستم
 . دیکمرم حلقه شد و من رو باال کش

 

 شونه اش قرار گرفت.  یدست من رو کیهامون در هم قفل شد و  نگاه

انگار   رم،یشد تا از نگاهم رو ازش بگ   یمانع م یحس کی چشم هاش محو شده بودم و  یاهیس یتو
 بود.  رهی چشم هام خ یاون هم مثل من دست بردار نبود و تو

 ستم؟ یتفاوت ن یب  نیمثل قبل نسبت به راست گهیکردم که د یحس م دایجد چرا

 .دادم و از آغوشش خارج شدم رونی خودم امدم، نفس کالفه ام رو ب به

 م؟ ی: برد یبه پشت گردنش کش یکالفه دست نیراست

 . میآره به نظرم بر-

 ****************************************** 
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 《ماه بعد دو》

 جانم؟ -

 ؟ یتو دنا؟ حاضر  امیب-

امد و خودم هم دوستش  یبهم م بیو لباس عج شیآرا نیانداختم، ا نهیآ یآخر رو به خودم تو نگاه
 . ای داشتم: آره، ب

کت و شلوار   نیزدم، چقدر ا یلبخند نیراست دنیباز شدن در به طرف در برگشتم و با د یصدا با
 برازندش بود!  یسرمه ا

چشم هاش از   یتو  نیلب هاش نشست  و به سمتم قدم برداشت، برق تحس یرو یق یعم  لبخند
 جا معلوم بود:  نیهم

 !یخوشگل شد  یلیخ

 دست هاش که به سمتم دراز شده بود گذاشتم:  یرو تو تر شد و دست هام   قیعم بخندمل

 !یشد  پیتونم بگم تو هم خوشت یم

 میشونی پ  یرو یکردن سرش به سرم بوسه ا کیدستش رو پشت گردنم گذاشت و با نزد د،یخند
 االن بدم؟  نیرو از هم تی لفظ ریکاشت و آروم لب زد: ز 

 لب هام نشست: بده.  یرو یمحو لبخند

رو از   یرو در آورد، همونطور که گردبند  یمخمل قرمز  یکتش جعب  یداخل بیفاصله گرفت و از ج  ازم
 من رو خطاب قرار داد:   دیکش یم رونیتوش ب 

 . زمیعز برگرد

  دهیباهاش رس یوقت خداحافظ  گهیانگار د دم،یگردنم بود کش یکه هنوز رو انیبه گردنبند شا یدست
 بود!
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 هیاون گردنبند رو باز کرد و گردبند هد ی رهی حس کردم، دست برد و گ رو پشت سرم  ن یاستر  حضور
 کرد. ن یگزیخودش رو جا ی

زدم   یپالک لبخند محو یاسمش رو دنیخم کردم و با د  یکه قفلش رو بست سرم رو کم نیاز ا بعد
 : دم یگوشم شن ری که صداش رو ز

 مگه نه؟  ان،یشا یجا  ادیب نیشده راست نینوبت ا گهید

هردوشون رو   دمید یگردنش م ی رو تو گهیدختره د کیاسم  کیگفت، اگه من گردنبند  یم راست
 کشتم!  یباهم م

 

  یدلم نشدم، دوباره دل دادم ول فیحر  یانگار  یقرار نبود دوباره دل ببازم ول  دم، یترس یم یعاشق  از
 !نیدفعه به راست نیا

 چسبوند:  میشونیرو به پ   شیشون یبرگردوند و پهام رو گرفت، من رو به سمت خودش   شونه

 یدیپارک، منو د یتو یکه امد یتو از اون روز  ینداشتم، ول  یبه زندگ یدیام چی ه گهیاز مادرم د بعد
 آروم جونم! یبش  یروز  کیکردم   یوقت فکر نم چی جونم ه یبال یو شد

  ایآر نیبا راست گهیسال د کیگفتن  یم  شیسال پ کیاگه   دم،یهام رو با لذت بستم و لب گز چشم
 کردم، اما حاال؟  یو باور نم دمیخند   یم ،یر یگ  یقرار م  یتیوضع  نیهمچ یتو

 بپرسم. یسوال  کیخوام ازت  یچشم هاش زل بزنم: دنا م یلب اسمم رو صدا زد که وادار شدم تو ریز

 باال انداختم: خب، بپرس. یا شونه

 ؟ یرو بگ قتی حق  ید ی: قول مدیگونه ام کش یشصتش رو نوازش وار رو انگشت

 ؟ی: دوسم دار د یرو تکون دادم که در همون حالت پرس سرم

 بود؟ واقعا معلوم نبود؟  یچه سوال گهید نیبهت نگاهش کردم، ا با

 هام رو در هم کردم و ازش فاصله گرفتم:  اخم
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 لومه که دوست دارم!شد سوال؟ مع نمی! واقعا که! انیکه راست واقعا

 بودم؟  نجایدوست نداشتم ا اگه

 !ستادمی نمیپات وا نجایبهت دل نداده بودم تا ا اگه

 حرفش دلخور شدم! نیاز ا واقعا

 ازم بپرسه!  یسوال نی همه مدت همچ ن ینداشتم بعد ا انتظار

  نیم به زمنگاهم رو با اخ  د،یاز کنارش رد شم که بازوم رو گرفت و من رو به طرف خودش کش خواستم
 : د یدوختم که پرس

 ؟ یشد ناراحت

حلقه کرد و من رو به خودش چسبوند: صبر کن   گفتم که دست هاش رو دور کمرم  یقاطع و آروم نه
 نامزد ما دلخور شده! نم،ی بب

 گفتم:  تی نگاهش کنم با جد نکهیا بدون

 ؟ یشه ولم کن  یم نیراست

  دیکردم از خودم جداش کنم که من رو محکم تر چسب  یدست هاش گذاشتم و سع یهام رو رو دست
 گفت:  طنتی و با ش 

 جاست!  نیجات هم  ؟یکنم کجا بر  ولت

 اما ظاهرم رو حفظ کردم:  دیلرز قلبم

 خان!   نیهات عادت ندارم راست یباز  کی رمانت نیاصال به ا من

 داد:  ابروش رو باال انداخت و در همون حالت جوابم رو  یتا کی

 دم! یخوب عادتت م  یکه شرعا و قانونا زنم شد قهیچند دق تا

 !یعقد خلوت ساده اس، نه عروس کیفقط  نیا-
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 ! هی عقد خلوت ساده باشه کاف   کی یدنا! گفت ینخواست یخودت عروس-

 

 هنوزم سر حرفم هستم.-

 ؟ یزن  یپس چرا بهم طعنه م -

 :  دمیکش  رونینگاهش خودم رو از آغوشش ب کالفه

 منتظرمونن! نییپا میبر ای ب  ؟یش  یم الی خ یمن طعنه نزدم! ب نیراست

 نگفت.  یز ی اخم نگاهم کرد و چ با

 نشست!  یبه دلم م یادی ز دایهم جد اخمش

 ! بیعج یحس دوگانگ کیکالفه بودم،   یلیخ  امروز

 !نیدلم راست کیبود   انیدلم طرف شا کی

 امد دلش رو بشکونم! ینم دلم  یول

 . امی تونستم با خودم کنار ب ی م کاش

 و به سمتش برگشتم:    دمیکش یق یعم  نفس

رو   انیو من هنوز نتونستم شا  ،ییهوی یاتفاق ها نیذهنم آشفته اس، ا کمی منو ببخش،  ن،یراست
 فراموش کنم.  دیاونجور که با

 ! ریکنم لطفا به دل نگ یم  یبدخلق اگه

 و با حرص زمزمه کرد:   دیموهاش کش نیب یدست کالفه

 ؟یکردن من ادامه بد  وونهیبه د انی شا یآور   ادیبا  یخوا یم  یک تا

 !انی: شادم ینال
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 دهانم گذاشتم! یبه خودم امدم دستم رو رو یوقت

 خطاب کردم!  انی رو شا نیراست من

 آره؟ ان؟یقرمز شده نگاهم کرد: شا یها چشم با

 من چم شده بود؟ ایصورتم رو پوشوندم، خدا دستم با

که انگار به خشمش   یکه ناباور نگاهش کردم، ناگهان طور  دیکوب وارید یتو ی خشم مشت محکم با
 لب با حرص زمزمه کرد:  ریو ز دیکوب واریبه د یمتوال یاضافه شده بود مشت ها

 !انیشا  ان،ی ان،شایشا ان،یشا

 شد!  ینم یبکشم ول  غیج خودم خواست به خاطر اشتباه  یم دلم

 :  دیبا همون خشم به طرفم برگشت و داد کش نیراست

 باهاش ازدواج کن! رونی رو از خاک بکش ب یلعنت یورد زبونته، برو اون جنازه   انیشا انی که شا حاال

 !ستمین من

 ! انیشا  یبه من بگ یحت تونم تحمل کنم ینم

 ؟ یبا من ازدواج کن یخوا یاونه چرا م زتیهمه چ یوقت

 من برات مهمم؟ مگه

 ! یزن یآرامش من رو بهم م یدار  یول یخوا یاز من آرامش م تو

من رو هم مرده فرض   واریعکس هاش رو دوباره بزن به د یرو دوباره ببند، همه  انی گردنبند شا برو
 کن!

 ادامه بدم!  ینطور یا تونم ینم من

 باشه!  میزندگ  یتو انی شا ی هیکنم و هرروز سا باهات ازدواج  نکهیا

 تو نه!   یدوست داشتم ول  شهیمن هم ا،یب یوقت با خودت کنار امد هر
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 جا زد!  ن یراست  یبگ یباشه نر  ادت یباشه،   ادتی فقط

 خطاب قرارش دادم:  یبلند  یخواست از اتاق خارج شه که با صدا و

 ؟ یو بر   یعقد رو بهم بزن یخوا یم

 به طرفم برنگشت:  یول ستادیا

 .ستادمیاونقدرم آشغال نشدم! دم در ا هنوز

 

 و به سرعت از اتاق خارج شد.  دیکش  نییدر رو پا رهیدستگ

 .فرستادم  رونیهم فشردم و نفس کالفه ام رو ب یبسته شدن در پلک هام رو رو یصدا با

 یسرم گذاشتم؛ جلو یبر داشتم و رو  یصندل یکرده بود رو از روکه مامان برام حاضر  یطرح دار  چادر
 لب اسم خدارو به زبون آوردم:  ری به خودم نگاه کردم و ز نهیآ

 .به صالحمه   یرو درست کن، هرچ ی خودت همه چ ایخدا

بهم   ینگاه مین دنمیبود با د ستادهیراه پله ها ا یکه رو نی رو باز کردم و از اتاق خارج شدم، راست در
رفتم، دلم  نیی حرف از پله ها پا  یو ب  دمیکش یق یتا من اول برم، نفس عم دیعقب کش یانداخت و کم

 روز واسه من باشه اما نبود!  نیخواست امروز شادتر یم

 رو ناراحت کرده بودم و هم خودم ناراحت بودم.   نیهم راست امروز

 ره.ام حق دا  یل یگفتم حق داره، خ یذاشتم م  یرو که جاش م خودم

  ای میکردم، هنوز مامان و ک یبودن نگاه دهیکه برامون چ یدیعقد سف یبه سفره  دمیهال که رس به
 کردن.  یم شیبودن دست کار ستادهیا

 نکنه.  ریپاهام گ ریتا ز دمیباال کش یدست هام گرفتم و کم  ن یرو محکم تر ب چادرم

 بهم جلب شد و با لبخند نگاهم کرد. ای میکفش هام توجه ک یپاشنه  یصدا با
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 که اصال عادت نداشتم واقعا سخت بود! یمن یکفش برا  نیرفتن با ا راه

 شد و سرتاپام رو برانداز کرد:  کمی نزد  ایمیک

 ! ای نش ناراحت

 آد! یاصال بهت چادر نم  یول

  یز یتم و چباال انداخ یشونه ا الیخ  یب  نیهم یآد برا یبودم بهم چادر بهم نم  دهیهم فهم خودم
 نگفتم.

 نیهم هم  نیکردم و راست یباهمشون سالم و احوال پرس کمی بغلم کردن و  کی نزد یالیو فام مامان
 طور. 

 خاله.  یک ی فقط بابابزرگش بود و چند تا عمه هاش و   نیراست  یها لیفام از

 .میعقد نشست یپشت سفره  یحرف  چیامدن عاقد هردومون بدون ه با

 .میبود نیسرسنگ یو به گونه ا میباهم حرف نزده بود اصال

 از من دلخور بود و من از اون. اون

  انیکرد که شا ی دم و من چون درک نم یم ح یرو هنوزم به اون ترج   انیکه من شا نیبه خاطر ا اون
 تونم با مردنش فراموشش کنم! یعشق من بود و نم 

 دهنم یتو  هویکه نبود!  یاشتباه از من بود، اما عمدصدا زدم   انیکه اون رو به اسم شا نیبود ا درست
 امد و به زبونش آوردم. 

 رو باز کرد، منم قرآن رو به دست گرفتم.   ینشست و دفتر  یصندل   کی یرو عاقد

 عقد کرد:  یالزم شروع به خوندن خطبه  ی از گفتن حرف ها بعد

به بنده وکالت   ای...آیمه شناسنا  یخانم، دنا هخامنش، فرزند شاهرخ هخامنش، به شماره  عروس
تمام   یسکه  ستیب د،یجلد کالم اهلل مج  کی یمعلوم و عند المطالبه  ی هی، شما را با مهر دیده یم
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، فرزند   ایآر  نیراست یچهارده شاخه نبات، چهارده شاخه گل رز، به عقد دائم ماه داماد، آقا ،یبهار آزاد
 اورم؟ ی در ب نیحس

 

 بود! میمر ی مکث کردم و قرآن رو باز کردم، سوره  یکم

 لب خوندم که عاقد دوباره تکرار کرد:   ریاش رو ز هیآ چند

 لم؟یوک  ایخانم، آ عروس

 گفتم:  یبلند یرو بستم و با صدا  قرآن

 بزرگ تر ها، بله. یاجازه  با

 بلند شد.  انم ی دست اطراف یصدا

 لبخند هم نزدم! کی یمن حت یول

 بودم! خوشحال ن  اصال

 خوشحال نبودم. ی رو دوست داشتم ول  نیکه راست نیا با

 شدن.  یم  میمانع خوشحال  میکه باال داشت ییها بحث

 که بدون مکث بله رو داد.  دیپرس  نیهمون سوال رو از راست عاقد

 .دمیکش  یق یهم فشردم و نفس عم یهام رو رو پلک

 !میامضا رسما زن و شوهر شد یاز کل بعد

انداختم، چشم  شیمشک یبه چشم ها یمراسم عسل و فالن نگاه نیبعد از انجام دادن ا نیهم چن و
 کردم.  ینم دایپ یا گهی د زی چ یکه امروز توش جز غم و دلخور  ییها

 ************************************************** 

 .امدم  رونی نشون از اتاقم ببست  یاز خشک کردن موهام دم اسب بعد
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 خونه نبود.  یتو یکس گهیو چند نفر د یمهد  ا،یم یبعد از صرف رفته بودن و جز ک همه

امد متوقفم  یکه از اتاق مهمان م  نیو راست یجر و بحث مهد یبرم که صدا نیی از پله ها پا خواستم
 . کرد 

 .ستادمیاتاق ا  یبهم غلبه کرد و دم در بسته  میحس کنجکاو یول  سمینداشتم فالگوش وا دوست

 باال انداختم:  ییمتعجب ابرو یبلند مهد یصدا با

 !نیقرار نبود عقد کن نیراست

 ره!  یشه م یکه تموم م یباز  کی یگفت

 که دوستش داره باهاش باشه. یحداقل کس  یذار  یو نم  یکه دوستش نداشت  تو

 بلند شد:  نی پر حرص راست یصدا

 دوست دارم!  ؟ یفهم یگم دنا رو دوست دارم م یم ست؟ ین  تیتو حال  پسر

 خواد! یغلط کرده از تو شماره دنا رو م  ریام

 تموم شد! یگفتم اون باز  بهت

 . هیواقع زیدونه همه چ یخودشم م دنا

 من!  یزندگ ،یخودمه مهد  یزندگ

 سرجاش!  نهیبگو تا من رو قاتل نکرده مثل بچه آدم بش  زمی به همه چ ریاون ام به

 آد! یاون از دنا خوشش م -

 امد:  نیپرخشم و بلند راست یصدا

 آد! یکنه خوشش م یم جایب د

 انقدر رو اعصاب من راه نرو!  یمهد
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 کنه! یروت هم نگاه نم  یتو یتا عمر دار  یرو راه انداخت  یدنا بفهمه چرا اون باز  نیراست-

 کن!  تمومش خودت

  نیحد از راست نیتونست باشه که باعث شه من تا ا یم  یچ یعنیابروهام رو باال انداختم،  متعجب
 متنفر شم؟

 ! یز یچ چیمتنفر کنه ه نی تونست من رو از راست ینم  یز یچ چیه

 به در اتاق چسبوندم:   شتری گوشم رو ب نیآروم و ناراحت راست یصدا با

 شم! یفهمه، بفهمه نابود م ینم

 فهمه!  یاگه من نگم نم ،یتو نگ اگه

 قسم که دوستش دارم! نمهیزتریبه جون مامانم که عز یمهد

 منو باور نداره؟ یکس چرا

 دنا هم منو دوست نداره!  یحت

 منو دوست نداشته باشه؟  یکس ذره ا چیبد شدم که ه نقدریمن ا یعن یدونم  ینم

 کرد!  صدا انی امروز منو شا یمهد

 ! دینفهم یخورد شدم ول  شکستم،

 احساس نداره! نیانگار راست ستم،ی که من آدم ن انگار

 خدا من نخواستم بد شم! مجبور شدم!  به

 باورم نداره! یکنم خوب شم کس  یم ی االن که دارم سع یول

 اتاق حکم فرما شد.  یفضا  یکه تو یسکوت  و
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 کردم با اونطور صدا کردنش انقدر ناراحتش کرده باشم. یفکر نم  ستادم،ی همون جا ا یناراحت با

 کردم فکر کنه دوستش ندارم.  ینم فکر

 شد. شی صداش نهفته بود ر  یکه تو یتیگرفت، دلم واسه مظلوم دلم

بودمش رو به  دهیند شتریکه من چند بار ب  یر یام شنهادیاشتباه کرده بود که پ یلیهم خ یمهد
 گفته بود!  نیراست

 . دیدر اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدم، با امدنم سر هردوشون به سمتم چرخ ی ناگهان میتصم کی در

خم شده اش    یپا یاز پاهاش رو خم کرده و دستش رو یکیداده بود،  هیتک  وارینشسته به د نیراست
 بود.

 بود. ستادهیهم رو به روش ا  یمهد

 اخم بهش نگاه کردم:  با

 تنها باشم.   نیخوام با راست یم

 از اتاق خارج شد. ری بهم انداخت و سر به ز  یکوتاه هنگا

 . رفتم و رو به روش نشستم  نی سمت راست به

 .چهره اش مردونه تر شده بود یطور  نیبلندش رو کوتاه کرده بود و ا یموها

 :  دمیگونه اش کش یرو نوازش وار رو  دستم

 دوستت نداره؟   یکس  یکن  یفکر م چرا

 من دوست ندارم؟ یکن یبهتره بگم چرا فکر م  ای

 

 نگاهم کرد:   متعجب

 ؟یدیرو شن  همه
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 . بای تقر-

 داد و چشم هاش رو بست.  هیتک  واریسرش رو به د د،یکش یهوف

سرم رو   دم،یهاش کش شیبه ته ر یو کنارش نشستم؛ دست  دمیزدم، خودم رو جلوتر کش یمحو لبخند
 گلوش زدم:  ریز یبردم و بوسه ا کینزد

 هم دوست دارم.  یلیخان، خ  نی دوست دارم راست من

کردم، حق داشت خب! تا   یبا تعجب سرش رو جلو آورد و نگاهم کرد که ناخوداگاه تک خنده ا یجور 
 بود! دهیمن رو ند  یرو نیحاال ا

 دستش گرفت و صورتم رو کج کرد:   نیب فمیظر یچونه  

 ختن؟ یر  یشامت چ یتو  ؟یخودت تو

  یصورت هامون رو به رو قایبرداشت؛ حاال دق  واریاش رو از د هیلب نثارش کردم که تک   ریز یا مسخره
 هم بود.

 و زمزمه کرد:  دیگونه ام کش یشصتش رو نوازش وار رو انگشت

 ه؟ یاتاق تنها باشن نفر سوم ک کی یپسر تو  یکی دختر و  یکی  یوقت  یدون یم

 م: باال انداختم و مثل خودش زمزمه کرد ییابرو طنتی ش با

 هوم؟  طون،ی ش البد

 چونه ام نشست:  یانگشتش رو شد و  یتر م  کیهر لحظه نزد صورتش

 ! طونمی من خود ش نجایاما ا طونهی جا ش همه

 *** 

 چسبوند و آروم زمزمه کرد:  میشون یرو به پ ش یشونیپ

 ! یلیدوست دارم دنا، خ یلیخ
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 !قی لبخند عم کیلب هام نشست،  یرو  یلبخند

 چسبوند. نشیزد و سرم رو به س یکوتاه یبوسه   مینیب  یلبخند سرم رو باال آورد، رو با

برام لذت بخش و پر از   یلی که خ یآغوش دم،یچش  یآغوش قشنگ رو م نیطعم ا یادیز دایجد
 آرامش بود! 

 اش گذاشتم و آروم گفتم:  نهیس یرو رو دستم

 ! چرا؟یکه دوستم دار  یجون مامانت رو قسم خورد  ن،یراست  دمیحرف هاتون رو شن ی همه

 به خودش فشرد:  شتریرو ب  من

 ! ستمین یدوست دارم دختر، نباش  چون

 :  دمیکش ی فرض یاش خط ها نهی س یگل کرده بود، با ناخن رو طنتمیش  حس

 خواد هوم؟ یمن رو م ریام که

 بود:   یبود لحن اون کامال جد ی و شوخ  طنتی لحن من که توش ش  برعکس

 کشمش!  یم

 سرم رو باال آوردم:   متعجب

 ن؟ یراست

 بود:  دایهو اهشیس ی چشم ها یتو تیجد

 دختر؟  ید یکنم، فهم یپاره م کهی به زنش چشم داشته باشه رو ت  ن،یکه بخواد به ناموس راست یکس

 

چهار بار اونم تو جمع   ایکه فقط سه  یر ی با ام ییدعوا ک یخواست  یواقعا م ن یکه راست نیمثل ا نه
 بود راه بندازه.  دهیدوستانه من رو د  یها
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  یفکر نم  یما حضور داشت ول ی جمع ها یتو یبار  نیبود که چند یمهد یاز دوست ها  یک ی ریام
 بگه! یرو به مهد یز ی چ نیکردم همچ 

 زل زدم:  اهشیس یبه چشم ها دمی باال کش  یرو کم خودم

 اون موقع که من زن تو نبودم! نیراست

 جبهه گرفت:   عیسر

 ! یدونست نامزدم یشرف که م یاون ب  ،یکه بود نامزدم

رد در آورد و به    دیکل بشیج یسکوت کردم که دستش رو خم کرد و از تو  ن یبا اون بود بنابرا حق
 سمتم گرفت: 

 .دارم  ییکارا  کیرم  یمن صبح م ایخونه، فردا بعد از ظهر ب  دیکل نمیا

 ابروم رو باال انداختم: یتا کی

 ام؟ ی چرا ظهر ن خب

 : دیپشت گردنش کش یدست

 .گهیکنم د ستیرو راست و ر ییها ز ی چ کیخوام  یم خب

 نگفتم. یز ینگاهش کردم و چ مشکوک

 داره! یخودمون و اون چه کار  یخونه   یتو میر یسوال بود که چرا باهم نم برام

 شدم!  یه مدادم باالخره که فردا متوج  حی سکوت رو ترج  یول

بلند   نیزم  یکرد، همونطور که خودش از رو یچطور بهش زل زدم تک خنده ا  دید نیا یوقت نیراست
 بلندم کرد:   نیزم  یشد دستم رو گرفت و از رو یم

 . نی کار دارم، هم یسر  کی نگاهم نکن دختر، فقط  یاونطور 

 نگفتم که ادامه داد: یز یرو باال انداختم و چ ابروهام 
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 م؟ یتخت بخواب کی یبا شما رو ن ید یانشاءهلل که االن اجازه م م؟یبخواب میبر

 به اجازه گرفتن از من نبود.  یاز ی ها نرمال بود و ن زیچ نیا میاالن که ازدواج کرده بود عتایطب  خب

 براش نازک کردم:   یچشم پشت

 دم.  یبله، اجازه م گهیدفعه د نیا

 .می و وارد اتاق من شد می و همراه هم از اتاق مهمان خارج شد دیخند

 .دمیکش نشونی ب یتخت نشستم و کش موهام رو از سرم باز کردم و دست یرو

 .هام رسونده بودمشون نهیس  یکمر تا رو یکوتاهش کرده بودم و از گود یکم ایتازگ

 بهشون برام راحت تر بود.  دنیرس  ینطور یا

من هم  د،یو با طرف من دراز کش  د یهم کنارم دراز کش نی ه همون لحظه راستک دم یتخت دراز کش یرو
 نگاه هامون درهم قفل شده بود. دم،یخودم رو کج کردم و به سمتش دراز کش

 

 ! یموهام در حرکت در آورد و آروم لب زد: کوتاهشون کرد  نیدستش رو جلو آورد و ب نیراست

 گفتم که ادامه داد:   یآروم  اوهوم

 ؟ یک یاجازه  با

 نگاهش کردم و لب زدم:   متعجب

 ؟ یچ یعنی

دوست داشتم! چرا کوتاهشون  شتریبلندت رو ب یخوام کوتاه کنم؟ موها یم  یگم به من گفت یم-
 ؟یکرد

 کنم.  یکوتاهشون نم گهیدفعه د نی ا ن،یبهشون سخت بود راست دنیخب رس -
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  دهیکش یبحث  کیسکوت اتاق رو دوست نداشتم، دوست داشتم  نینگفت و فقط نگاهم کرد، ا یز یچ
 شه وسط چون من اصال خواب نداشتم.

 کنم از چشم هام افکارم رو خوند که گفت:  فکر

 هاش به تو برن. چشم

 اهش کردم: حرفش نشدم و گنگ نگ ی متوجه

 ؟ی چ  یک یچشما ؟یچ

 تر شد:  کیبهم نزد یکرد و کم  یخنده ا تک

 .یموهاش هم مثل تو لخت و قهوه ا ،یا لهیچشم هاش مثل تو بشن ت بچه،

 دوست ندارم.  اهیس یپوستش نه، اون به من بره من بچه  یول

 اه؟ یبه من گفت س نیا نمیبب  سای وا ؟یچه بچه ا بچه؟

 اش زدم:  نهیبه س  یحرص مشت آروم  با

 اهم؟ی! من سیشعور  یب  یلیخ  نیراست

 اصال سبزه! ایام،  یگندم من

 !یخودت  اهیس

 خنده زد که با حرص ادامه دادم:  ریز یبلند یصدا با

 ؟ یچهار ساعت نگذشته دهنتو با بچه بچه پر کرد هیچ

 باش.  انی خان، در جر  نیراست ستیخبر ها ن نیحاال ها از ا حاال

 نگاهم کرد:  طنتی ش اب

 ؟ یمطمئن
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اش زدم و با   نهی به س یمحکم تر  یبه حرصم اضافه کرده بود! ضربه  شتریگفتنش ب  یمطمئن نیا
 حرص گفتم: 

 که مطمئنم! ی! پس چزهرمار

 !نیراست  یتیشخص  یشعور و ب  یب  یلیخ

 اش گذاشت و آروم گفت:  نهیس یو دستش رو رو  دیخند

 دردسرا رو هم داره. نی! زن بوکسور داشتن انهیدستت چقدر سنگ یلعنت

 

 ابروم رو باال انداختم:  یتا کی

 ؟ یمون یپش  یبگ یخوا یم

 :  دی آغوشش کش یدستش گرفت و من رو محکم تو یاش بود رو تو نهیدستم که کنار س مچ

 .میهم راض  یل ینگو دختر، خ چرت

 گفتم.  یآروم  یدادم و خوبه  هیاش تک  نهیرو به س سرم

 .د یهردومون کش یدست گرفت و رو کیتخت رو با  ینازک رو یپتو

 *** 

  نیراست یخال  یجا دنیتخت نشستم، با د یدونم چقدر گذشت که چشم هام رو باز کردم و رو ینم
 داد. یرو نشون م  ازدهیمتعجب به ساعت نگاه کردم که 

 انقدر زود رفت؟  یعنی

 انگشتم خورد. یرنگ تو ییطال یم بلند شدم که چشمم به حلقه و از جا دمیموهام کش نیرو ب دستم

 .ای آر نیامدم؛ اون هم زن راست  یزن متاهل به حساب م  کیرسما  گهید من

 لب هام نشست.  یرو  یقیو بوسه اش لبخند عم  نی راست ادی با
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 خوب.  یلی داشتم، خ یخوب حس

 بود که ممکن شد.  یواسه من محال انی بستن بعد از شا دل

 روزانه لباس هام رو عوض کردم و موهام رو بافتم.  یرفتم و بعد از انجام کار ها   سیسمت سرو به

 کنم.  رشیو غافلگ نیراست یداشتم بعد از خوردن صبحانه زودتر برم خونه  قصد

 رفتم و وارد آشپزخونه شدم.   نییپله ها پا از

 ند لقمه گرفتم تا زودتر حاضر شم و برم. چ یهم سرسر  آماده بود و من  زیم شهیهم مثل

 هم طبق معمول خواب. الیبابا سرکار و دان ،یرو ادهیالبد رفته بود پ  مامان

 باال برگشتم و شروع به حاضر شدن کردم.  یاز خوردن صبحانه دوباره به طبقه  بعد

 .دمی جد یلباس هام رو جمع کنم و برم داخل خونه  امی بود شب ب قرار

 کنم. یکه همه خونه باشن تا بتونم خداحافظ نیا یبرا شب

بار تنم کردم و شلوار هم رنگش و دنپارو    نیاول یبودم رو برا دهیکه تازه خر یرنگ  یا روزهیف یمانتو
 . دمیهم پوش

 انتخاب کردم.  دیو شالمم سف  کفش

 شدم.  رهی به خودم خ نهیآ یو تو دمیلب هام کش یرو  یقرمز رنگ رژ

  یهم بهم م یلیلباس رنگ روشن زده بودم و به نظرم خ دنیاز مدت ها بود که دست به پوش  بعد
 امد.

 

شه   یبود و با مضمون الزمت م دهیبرام خر گهید شی چند تا لوازم آرا یبه عالوه  ای میکه ک  یملیر
 بزنمش.  میقهوه ا یزد تا به مژه ها  یبهم چشمک م بی داده بود عج لمیتحو

 کردم.  یتحان مبارم من ام کی خب
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و بعد از تموم شدن کارم چند بار پشت هم  دمشیرو برداشتم؛ با دقت به مژه هام کش ملی ر عاقبت
 پلک زدم. 

 .کرم مرطوب کننده پاکش کردم  یعنی ا یم یشد که با ترفند ک دهیپلکم مال ری ز شی کمی

 زدم.  رونیاز خونه ب  نی ماش  موتیو ر دیکل ل،ی شدم با برداشتن موبا  یاز چهره ام راض  یوقت

 راه بود.  یساعت میکردم، تا اونجا ن  یرانندگ نیراست  یفرمون نشستم و به طرف خونه  پشت

 . دمیبر نخوردم و زودتر به آپارتمانش رس کیبه تراف خداروشکر

 .شدم اطی رو باز کردم و وارد ح اطی ح یدر ورود نی از پارک کردن ماش بعد

سرو صدا  یدر رو باز کردم و ب د یو با کل دمیکش  یقیم؛ نفس عمدر واحد بود   یبعد جلو قهیدق چند
 .وارد هال شدم 

صداش شصتم خبردار شد داخل اتاق    دنیازش نبود، با شن یاثر  یرو دور هال چرخوندم ول  چشمم
 خوابه.

 زد.  یداشت با تلفن حرف م البد

بهت زده   دمیکه د یسر و صدا وارد راهرو شدم، خواستم داخل اتاق شم که با صحنه ا ی ب همونطور
 سرجام خشک شدم. 

 کرد! یم هیآروم گر ایهم رو بغل کرده بودند و رو ایو رو نیراست  ا؟یرو

 ! ایبهم گفت زود ن نیبه خاطر هم  پس

 خلوت کنه!  زشیعز یخواست با دختر عمه  یم

 !روز بگذره  کی یذاشت یم یلعنت

 که ناخواسته داخل گلوم نشسته بود رو فرو دادم و دست زنان وارد اتاق شدم. یبغض

 با بهت از هم جدا شدن و بهم نگاه کردن.  ایو رو نیدستم راست یصدا دنیشن  با
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 رو خطاب قرار دادم:  نیزدم و راست  یپوزخند

رو با   تی ت عشق بازو چهار ساع  ستیگم! در کم تر از ب  یم کی خان! واقعا بهت تبر نی راست نیآفر
 ! یعشقت شروع کرد

 

 رو پس زد و به سمت من امد: ای رو  عایسر نیراست

 !ستین  یکن یاونطور که فکر م  بخدا

 زدم و چند قدم عقب رفتم:   یپوزخند

 !هیهمونطور قایدق چرا

 هان؟  یبا عشقت باش  ندمونیآ یخونه  یمثال تو یایب یروز بعد از عقد دک کرد کی منو

 به سرعت عملت!  دستخوش

 ؟ یبرام سواله چرا با من ازدواج کرد فقط

 . چرا من؟دیرس  یم هیهم بهت ارث یدختر عمتم که بود، کل ،یکرد یبا عشقت ازدواج م  یرفت یم

 هم گذاشت و سکوت کرد. یپلک هاش رو رو یلحظه ا یداد زدم که برا  یچرا من رو طور  نیا

 کرد انداختم و عقب تر رفتم:   یکه خصمانه نگاهم م ایبه رو ینگاه

 . نیمزاحمتون نشم، به خلوتتون برس من

رو    ایبازوم رو گرفت و من رو به طرف خودش برگردوند؛ در همون حالت رو ن یبرم که راست خواستم
 خطاب قرار داد: 

 . رونی برو ب  ایرو

 آزاد کنم گفتم:  داشتم دستم رو ی دهن باز کنه همونطور که سع ایرو نکهیا قبل

 بره منم.  دیکه با یجون بمونه کس   ایرو نه
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 کرد:  یظ یاخم غل نیراست

 دنا.  یر  یتند م یدار 

 بشنوم.   یز یخوام چ  ینم ن؛ یولم کن راست-

 اما محکم تر نگهم داشت و بلند تر گفت:   نیراست

 ! رونی گفتم برو ب ایرو

 خارج شد.تخت چنگ زد و با حرص از خونه  یرو از رو فشیناچارا ک  ایرو

 و با تمسخر گفتم:   دمیکش رونی رفتنش دستم رو از دستش ب با

 سراغ بوسه و ... نیرفت  یرفتن بعدش بعد از بغل م  یموند من م یم  ؟یکرد رونشی ب چرا

 و داد زد:  دی حرفم پر نیخشم ب  با

 ساکت شو!  دنا

 آروم تر ادامه داد: سپس

 گوش کن بعد قضاوت کن! ساینباف، اول وا یور  یدر  انقدر

 .دمیکنم که د  یرو باور م یز ی! من چستیبه گوش کردن ن  یاز ی ن زم،ی نه عز-

 . ستادیدر ا یخودش رو بهم رسوند و جلو ع یسر یبه سمت در برم که با قدم ها خواستم

 خشم نگاهش کردم، هم طلبکار بود و هم بدهکار!  با

 فرستادم:  رونی پر حرصم رو ب نفس

 . برو کنار نیراست

 سماجت ابرو هاش رو باال انداخت:  با

 ! یگوش کن دیبا اول
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 سر امد و با خشم داد زدم: طاقتم

 !یتنها باش  ای که با رو ا یزود ن  یگفت شبیگوش کنم هان؟ د یچ به

 کامال واضحه. زیچ همه

 

 هم فشرد:   یخشم پلک هاش رو رو با

 بود. یا گهید زی چ ایب  ریکه گفتم د نیا لیدل

 .گم یبهت م  یگوش بد اگه

 نزدم که ادامه داد:  یشدم و حرف ساکت

در رو باز   یصدا کرد وقت  فونیآ هویکه  دم یرس  یداشتم به کارام م نجا،یآد ا یداره م ایدونستم رو ینم
 وارد خونه شد.  هیبا گر ایکردم رو

 کرد که بهم عالقه داشته و فالن فالن. هیگر  یتخت نشست و کل  یداخل اتاق رو رفت

  یو نم یمتاهل شد گهیبار بغلت کنم چون د  نیواسه آخر  ایبهم گفت ب قایدق یکه تو امد  یموقع بعد
 تونم.

 بود دنا! نی همش هم بخدا

رو بهم    ییها زی چ کیبه نظرم کم و کاست داشت  یگفت ول  ی چشم هاش نگاه کردم، راست م به
 نگفته بود.

 اش رو از در برداشت و آروم گفت:  ه یبا همون اخم سکوت کردم که تکباز هم  اما

 چندمه؟  امروز

 داشت؟  یسوال چه ربط نیا االن

 جواب دادم: یلحن خشک با
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 .آبان  فدهمیه

 زد و به راه رو اشاره زد:  یشخندین

 . یرو بفهم یای که گفتم ن نیا لیاتاق تا دل یک یاون  یتو  برو

 بود؟  یچ گهیکارها د نیبده؟ ا ح یجا بهم توض  نیتونست هم یمگه نم خب

 گفتم:  خشک

 جا بگو. نی هم ست،ین الزم

 هاش رو در هم کرد و به سمتم امد: اخم

 نکن! برو تو اتاق! یلج باز  دنا

هم پشت سرم وارد شد و با خشم دوتا   نیو ناچارا وارد اتاق شدم که راست  دمیکش یحرص پوف  با
 و همشون رو سرو ته کرد:  بود برداشت نیزم  یکه رو یلونینا

رو درست کنم!   یلعنت یخونه  نیخواستم ا ی! گفتم چون مایگفتم ن ایلعنت نی! واسه انیبب   ریبگ  ا،یب
 گفتم چون امروز تولدته! 

 امروز رو مرور کردم.  خیذهنم تار  یبار تو کینگاه کردم؛  ین یتزئ لیبهت به بادکنک و وسا با

 برده بودمش!   ادیبه کل از   یآبان تولد من بود ول فدهمیه

 شرمنده شده بودم.  بای نداشتم بزنم و تقر یشدم، حرف دفعه الل نیا

 هم زود قضاوت کردن هام باعث شد شرمنده شم. باز

 

بهش   یکم  نی هم یبرا  ستین ن یگفت تمام موضوع هم  یبهم م  یحس کی ا یرو  هیراجع به قض یول
چشم هاش زل   یانداختم؛ تو ن یزم یو با آرامش از دستش گرفتم و روهار ک یشدم، پالست کینزد

 زدم و با آرامش گفتم: 
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 ؟ یکن یازم پنهون م یرو دار  یچ

 لباسش رو گرفتم و باهاش ور رفتم:   ی قهینگاهم کرد که با دستم  متعجب

 !یگ  یبهم نم   یرو گفته ول  ییها زی بهت چ  ایخونم، رو یچشم هات م از

 رو گفتم. زی ! همه چیگ یچرت م-

 رو باال انداختم:  ابروهام 

 ؟ یکن یپنهون م  یرو دار  یچ ،یبگ یخوا  یفهمم که نم یبه من دروغ نگو! م نیراست

کرد؛   کیهاش که آزادانه کنار بدنش بودن باال آورد، پشت کمرم قرار داد و من رو به خودش نزد دست
 ابروش رو باال انداخت:  یتا کی

 هوم؟  یخون  یاز چشم هام م پس

 حق با منه!  یدید-

 عقب برد:  یو سرش رو کم دیکش یپوف

 رو انکار کنم؟  یز یچ  شتیتونم پ  ینم چرا

 زدم:  یباالخره دست از انکار برداشته لبخند  نکهیاز ا خوشحال

 گفته؟  یچ

 بگم نه؟  دیبا-

 رو تکون دادم که دستش رو از پشت کمرم برداشت و به تخت اشاره کرد:  سرم

 نگفت، همش چرند بود. یمهم زیچ

 تخت نشستم و شالم رو از سرم برداشتم: یرو

 خوام بدونم.  یچرند هارو بگو، م همون
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کارش باعث شد   نیکه ا دیتخت پرت کرد و دراز کش  یو خودش رو با ضرب رو دیکش یبلند اوف
 .بخوره و من چپ چپ نگاهش کنم  یدیتخت تکون شد

 .زد  ینم  یبود و حرف  رهیطور ساکت بهم خ نیهم

 ره.  یگفتنش در م ریهست و اون داره از ز یز یچ کی خبردار شد که  شصتم

 و گفتم: دمیکنترل اعصابم کش یبرا یق یعم  نفس

 بگو.  ن،یراست

 نبود!  یخاص  زیچ گم ی! میداد یر ی بابا! عجب گ یا-

 : دمیبه زانوش کوب  یحرص مشت با

 !؟یگ  ی! مثال چرا نماریدر ن  یمسخره باز  انقدر

 حرص صورتش رو جمع کرد و مچ دستم رو گرفت:  با

 ها دنا!  رهیهرز م یل یدستت خ نیا

 کنه! یگم نزن بدتر م  یم یه

 : دمیکش رونی خشم مچ دستم رو از دستش ب با

 !ییپرو  یلیکنم، خ یم خوب

 !نمی بب سایوا اصال

  یم یچ یولکنم  زتی شعور تو سورپرا یب یکه تو نیا یبرا  یجنابعال  یآم خونه  یشم م  یبلند م من
 نم؟ یب

 . نیاتاقته و همو بغل کرد یهست تو یجنابعال ی شهیکه از قضا عاشق پ  زتیعز  ییدختر دا نمیب یم

 گفته! یچه چرند ی گ  یتو بهم نم بعدشم

 حرکت؟  نیداره ا یچه معن اصال
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 خنده زد و گفت:   ریز یبلند یصدا با

 !یلی! خیشد  یعصبان  یل یخ دنا

 : دمیحرص خند با

 شم! یم وونهی شدم؟ دارم د یعصبان 

 من! یرو بذار جا  خودت

 ...یتو  گهیپسر د  کیاتاق و با  یمن تو ین یب یم  هویما  یخونه  یآ یم

 : د یحرفم پر نی شد و ب  لی به اخم تبد  خندش

 خب، ادامه نده!  یلیخ

 

 تمسخر نگاهش کردم:  با

 کاملش رو بگم! یطاقت ندار  یحت نی بب  ؟یشد یشد عصب یچ

 ! یخند  یوقت بهم م اون

 داد: رون ی و نفس کالفه اش رو ب دیصورتش کش یحرص دستش رو رو  با

 مشت چرند بود دنا! کی

 نگفت.  یمهم زیچ

 .مونه ینشده و هر وقت بخوام اون هست و پام م ری گفت هنوز د امد

 گه.  یم زهارویچ ن یدنا اون واسه ارث ا ست یدر کار ن یاحساس

 زد.  یحرف هارو م نیکه زن داشت ا ینیبود که به راست حی هام مشت شدند؛ انقدر وق دست

 : دم یخشم پرس با
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 بود؟  یاون بغل واسه چ ؟یگفت یبهش چ تو

 هم انداخت:  یپاهاش رو رو یخونسرد با

 گفتم من زنمو دوست دارم انقدر چرند بهم نبافه. ،یچیه

 بار گفتم.  کیبغل رو هم  اون

 بار بغلم کنه.  نیآخر یگم برا یم  نطوریحاال که ا  گفت

 حرص نگاهش کردم:  با

 نه؟ ؟یبغلش کرد  عیسر توهم

 و محرم راز هات!  یبچگ قیخب رف آره

 !یمتاهل یجنابعال  نی بب اما

 . نی رو بفهم نیا ایتو و هم رو هم

 راه بندازم پاشم برم خونه بابام.  یزار  هیگر نمیبب یک یتورو با  ستمین  هیمثل بق من

 .ییکنه تو یم انتی که خ یچون کس یفرار کن  دیبا تو

 دیکه با یدار  ییها تیتعهد و محدود یسر  کی  یستین میاون مرد آزاد و مجرد قد گهید االن
 . شونیبفهم

 دست هاش گرفت:  یتخت نشست، هر دو دستم رو تو  یکرد و رو یظیغل اخم

 !ستیدر کار ن یانتی خ دنا

 ؟ یمنو بسوزون یدار  ی با حرف هات سع چرا

 . دهیحرف هات طعنه خواب  یهمه  پشت

 دونم تعهد دارم! یدونم متاهلم، م یم من
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 انقدر بهم شک نداشته باش لطفا!  یول

 .بحث مسخره رو تمومش کن  نیخوام؛ ا  یدونم اشتباه کردم معذرت م یم باشه

 .شده بود نگاه کردم  ری مردونه اش اس یدست ها نیکه ب فمینگفتم و به مچ ظر یز یچ

 رو بغل کرده بود.  ا یدست ها رو نیهم با

 اگه بشه! یاز سرم بپره ول  ایرو تکون دادم تا فکر رو سرم

 دست هام رو آروم آزاد کردم و سرد نگاهش کردم.  مچ

 برام ساخته بود!  یروز تولد قشنگ و جذاب  عجب

 

 ****** 

 برمش. یولش کن من م-

 رو ببر.  ی ک یسبکه تو اون  نیا-

که چمدون  یمرد هیدستش گرفت و از پله ها باال رفت کرا یتوجه به حرفم هردو چمدون رو تو یب
 رو بستم. اطی در ح هارو آورده بود حساب کردم و

آسانسور بود چرا از   یبه راه پله ها انداختم، خب وقت یآسانسور که همکف بود متعجب نگاه دنید با
 پله ها رفت اونم با دوتا چمدون؟!

که دستم بود رو داخل آسانسور بود گذاشتم، خودم هم سوارش   یهام رو باال انداختم و چمدون شونه
 طبقه رو فشردم.  یشدم و دکمه 

بهم خورد، انقدر    یداده بودن به راحت بیو خانواده ام برام ترت نیکه راست یلطف هرسه تامون تولد به
 . میرو نداشت یز یچ چیه  یعصاب هردومون داغون بود که حوصله 

 کی مامان هم زنگ زده بودم گفته بودم چمدون هام رو که بهش گفته بودم ببنده و برام با  به
 بفرسته.  ین یماش
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 شد.  یسپر  ینطور یمشترکمونم ا یروز زندگ  نیاول

 . دمیرس یکردم و به کارهاش م یخونه غذا درست م یتو  دیفکر کنم من با گهید

 انجامش نداده بودم.  یل یکه خ یکار 

 آوردم.  رونی سوم چمدون رو از آسانسور ب  یه به طبق دنیرس  با

 در واحد رو باز گذاشته بود تا من راحت وارد شم. نیراست

 گذاشتم و درش رو بستم.  یمربع شکل چوب یجا کفش یهام رو در آوردم و تو کفش

دادم وارد خونه شدم و در رو   یم چرخ هاش حرکتش  یکه رو  نطوریچمدون رو باال آوردم و هم  دسته
 پشت سرم بستم. 

 !ستی االن هم ن ینبود و حت یوقت عاد چیمن ه  یبه سرتاسر خونه انداختم، زندگ یاجمال  نگاه

 شکل بود!  نیروز ازدواجم به ا نی تولد و دوم روز

 برخوردم.  نی راه به راست نیبه طرف راهرو رفتم که ب نییزدم با سر پا   یپوزخند

  یچمدون رو از تو یکرد دسته  یکه نگاهم م نطوریباال آوردم و نگاهش کردم، هم سرم رو  ناچارا
 دستش گرفت:   یدستم جدا کرد و بازو هام رو تو

 دادم. حی رو توض  زیمن که برات همه چ   ؟یشه تمومش کن یم

 رو باال انداختم:  ابروهام 

 گفتم؟ یز یمن چ مگه

 باال رفت:  یتر شد و صداش کم  ظی غل اخمش

 ! یزن ی نم  یو الم تا کام حرف  یده! از ظهر ساکت یعذابم م یل ینگفتنت خ ی ز یچ نیالمصب هم د

 ازش جدا شدم:   یسرد با

 .فکر کنم دیندارم بزنم، بهم فرصت بده، با یحرف 
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 خواستم به طرف اتاق برم که صداش متوقفم کرد:  سپس

 ؟ یفکر کن  ی به چ راجع

 فرستادم و کوتاه جواب دادم: رونیکالفه ام رو ب  نفس

 . زی به همه چ راجع

 

گفتم که نگاهش رو به  یسکوت کرد و هر سه چمدون رو داخل اتاق گذاشت، ممنون آروم نیراست
 ساعت دوخت و با اخم گفت: 

 !یزد یساعت هفت غروب پماد کمرتو م   دینه شبه، تو با ساعت

 ؟ یکن  یاصال استفاده م نمی کن بب صبر

برده بودم و   ادی شد که استفاده کردن پماد رو از  یم یهفته ا کیفش برگشتم، و به طر دمیگز لب
 داد. یعکس العمل نشون م یل یموضوع خ نیسر ا نیراست

 کردم که بلند تر گفت:  سکوت

 منو بده! جواب

 دادم و آروم جواب دادم:  رونی رو ب نفسم

 کنم.  یشه که استفاده نم  یم یهفته ا کیکنم  فکر

 گفت:  تر شد و با خشم  ظی غل اخمش

 ه؟ یمگه بچه باز ! یکن یاستفاده نم یکن  یخب غلط م د

 نگفتم که با حرص از اتاق خارج شد. یز یهم چ باز

امد! سوزشش به درک هم کمرم چرپ   ینم پماد خوشم نی فرستادم، اصال از ا رونیآسوده ام رو ب  نفس
 .گرفتمیرفتم دوش م   یم دیشد هم هرروز خدا با یم
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ذاشتم  یتخت م یکه لباس هام رو رو نطوریاز چمدون هام رو باز کردم، هم یکی ت نشستم و تخ  یرو
 اتاق سرم رو باال آوردم.  یتو نی با حضور راست

گرد  یدستش با چشم ها یپماد تو دنیرو از صورت پر از خشمش به دستش دوختم و با د نگاهم
 شده نگاهش کردم: 

 !ی بزن یخوا ی! نگو که تو م؟یاز کجا آورد اونو

 بودن: یصورتش و لحنش هنوز هم جد یهاش از هم باز شدن ول اخم

 .یداشته باش  تموم  یرفتم دوتا گرفتم وقت اده،یشهر ز نیا یتو داروخانه

 خوام بزنم.  یبگم چرا اتفاقا من م دیسوال دومتم با و

 ی نم مورمور مهم ت هیقض نیدهنم رو با صدا فرو دادم، از فکر کردن به ا آب

 نبودم!  یمن که خجالت ه؟یچه حس مزخرف گهید نی! اشد

 لب هام نشست:  یرو یا روزمندانهی بودم لبخند پ ختهیتخت که روش لباس هارو ر یآورد ادی با

 زنمش.  یکارم که تموم شد م نجا،ی تخته، تو بذارش ا یلباس هام رو نیبب خب

 ابروهاش رو باال انداخت و به سمت تخت امد:  تی جد با

 وضعتو! دمیکارو د  نیتو سپردم ا به

دوباره حلش   یکه پماد رو زد نی چمدون و بعد از ا یتو میزی ر ینداره االن دوباره لباس هارو م یکار 
 . یکن یم

 چمدون انداخت.  یتو ختهیلباس هارو پشت هم و بهم ر عیام فرصت حرف زدن بهم نداد و سر گهید

 باشه!  یکامال جد هیقض نیا یکردم بخواد تو یهنوزم متعجب بودم، باور نم  من

 تخت برداشت و با ابرو به تخت اشاره کرد:   یلباس هارو که از رو ی همه

 دراز بکش.  ستیزحمتت ن اگه
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 صورتم رو مظلوم کردم:  یکم

 ! هگیزدم د یخودم م  نیراست

 زد:  تشر

 !دنا

 . دمیتخت دونفره دراز کش یو به پشت رو دمیکش یبلند اوف

 

رو به دندون گرفته بودم بهش که  نمییکه لب پا  نطوریتخت نشست، هم  یهم کنارم رو نیراست
 شد؟  یشد منصرف م  یم یکردم، چ ی کرد نگاه م یداشت سر پماد رو باز م

 کرد:  یکنم نتونست خودش رو کنترل کنه و تک خنده ا یمظلومانه نگاهش م دید یوقت

 اد!  یموش خورده؟ صدات در نم زبونتو

 نگفتم که ادامه داد: یز یهم گذاشتم و چ یحرص پلک هام رو رو با

 ؟ یبکش  ی! پس خجالتم بلدنیبب افشویق

 حرص جواب دادم:  با

 !نیراست  یشعور   یب  یلیخ

ها بود   یکه سوختگ ییلباسم رو گرفت و تا جا یبه تر شد و ل کیبهم نزد ینزد، کم  یو حرف  دیخند
 قرار نگرفته بودم! طیشرا  نیا یهم فشردم، تا حاال اصال تو یباال داد، پلک هام رو محکم رو

 نیخودم رو از ا یطور  کیگرفت و دوست داشتم   یکرد تنم گر م  یکه کمرم رو لمس م دستش
 خالص کنم.   طیشرا

زدم باز هم داره خودش   یشد؛ حدس م نشی گزیلبخندش کامال محو و اخم جا آن  کیکمرم  دنید با
 شده.  یدونه و عصب یرو مقصر م 
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کمرم مشت شد و با   یخواست بفهمه، دستش رو ینم ی ول  ستیاون ن  ریبهش گفته بودم تقص  بارها
 لب زمزمه کرد:  ریخشم چشم هاش رو بست و ز

 رسم. یشرف هارو م یحساب اون ب  یروز  کی

 کردم:  یعوض شدن جو اخم تصنع یراب

 پماد؟ ای  یزن یم دید یدار 

 هاش رو باز کرد و گنگ نگاهم کرد:  چشم

 رو؟   یزنم؟ چ یم دید

 کردم و گفتم:  یخنده ا تک

 خودم بزنمش. یزن ینم

کف دستش  یپماد رو تو یکه کم دمیکش یق یگفت، نفس عم ی رو به پماد دوخت و آهان نگاهش
 و دستش رو پشت کمرم گذاشت.  ختیر

 که گفته بودم به خودم لعنت فرستادم.  یز ی حبس کرده بودم و از چ نهیس یرو تو نفسم

 شد.   یم الیخ  یب  دیموند شا یهمون جو م یذاشتم تو یگفتم؟ م  یاونطور  چرا

 شد.  یکرد و قلب من هم ضربانش تند تر م  یکمرم حرکت م  یبار که دستش رو هر

 ش نگاه کردم: به نی راست یصدا با

 ؟ یسوزش دار  االن

 رو گفتم:  قتیحق

 سوزه.  ینم یل یخ کمه،

 گفت:  طنتی گفت و چند لحظه بعد با ش  یآروم  ی خوبه

 !یست یسوخته ن اهیکردم س یکه فکر م  اونقدرم
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 کرد.  یامد و از قصد تکرارش م یلجم در م یحساب اهیگفت س یکه بهم م نیا از

 ه یخنده اش بلند شد و بعد از چند ثان ینثارش کردم که صدا یشعور  یب

 انگار باالخره کارش تموم شد.  د؛یعقب کش 

 .دمیکش یتخت نفس آسوده ا  یبلند شدنش از رو با

 .ره دست هاش رو بشوره و برگرده  یلب گفت که م ریز

خل خونه لباسم رو در  موندم چون دا یم  یساعت مین بایحالت تقر  نیدر هم دیفعال با  نیوجود راست با
 کردم!   یکار رو م نیبود عمرا اگه ا نیراست  یوقت  یآوردم ول یم

 وارد اتاق شد و بهم نگاه کرد:  قهیفکر ها بودم که بعد از چند دق نیهم تو

 باشه؟   ینطور یا دیبا یساعت  مین کیکنم  فکر

 شورم.   یرم م  یبعدش م کمیرو تکون دادم: آره جذب که شد  سرم

 تخت نشست.  یگفت، به سمتم امد و رو یا باشه

 صورتم کنار زد. یبه سمت صورتم امد و موهام رو از رو  دستش

زد و   میشونیپ یرو  یقیعم یخم شد، بوسه  یمحو یبهش نگاه کردم که با لبخند  رهی طور خ نیهم
 آروم زمزمه کرد: 

 م. کرد تتیشدم و اذ تی که باعث ناراحت یواسه هر بار  ز،یببخش واسه همه چ منو

 

گردنم کاشت و عقب   ریرو ز شیبعد ینگاهش کردم که بوسه  شییهو یحالت   ری تغ نیاز ا متعجب
 .دیکش

هنوز   نیاز ا شتریچون من واسه ب  دیکش یرفت و عقب م  یم شیخوب بود که فقط تا بوسه پ  چقدر
 .نداشتم  یآمادگ
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  شیپ شتری وقت از بوسه ب چیکه ه ستمیدونست که آماده ن یرو م  هیقض نیخوب ا انگار اون هم 
 بابت واقعا ممنونش بودم. نیرفت و از ا ینم

 : د یبه صورتم کش یدست

 آشپزخونه.  یتو  ای ب  یکه گرفت دوش

 رو باال انداختم:  ابروهام 

 چرا اونجا؟  حاال

 . میغذا بخور نیاگه اجازه بد-

 ج شد. گفتم و سرم رو تکون دادم که از اتاق خار  یآهان

 ******** 

 کار رو به شب موکول کردم.  نیا نی هم یو برا نمیکمد بچ یوقت نکرده بودم لباس هارو تو هنوز

و   یزد افتادم به قول اون گفت ازدواج کرد ای میکه ک ییحرف ها ادیبه لباس هام انداختم و  ینگاه
نگرد من هم فقط بهش    نیا نیآب لباس بپوش و به خودت برس ع نیع یستی ن یخونه مجرد گهید
 هم نگفته. راهی ب  نیهمچ  نمیب  یکنم م  یاما حاال که فکر م دم،یخند یم

تخت گذاشتم حوله ام    یآوردم و رو رونیچمدون ب یرو از تو  میتاپ و شلوارک ست سرمه ا نیبنابرا
 رو از تنم خارج کردم و تاپ و شلوارک رو تنم کردم. 

شونه هام   یآزادانه رو حایبهش زدم و ترج یسشوار  یکه دور موهام بود رو باز کردم، سرسر  یا ولهح
 رهاش کردم. 

  لیکردن اون هم داخل خونه م ش یزد، واقعا داشتم به آرا یچشمک م داشت بهم یل یقرمز رنگم خ رژ
 ازدواج بود. راتی کردم که فکر کنم از تاث یم  دایپ یخاص 

 نهیآ یخودم تو  ریو به تصو دمیلب هام رو به هم مال دم،ی لب هام کش یانجام رژ رو برداشتم و رو سر
 نگاه کردم، به نظر خودم که خوب بودم. 
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  یخاموش آشپزخونه اخم یبرق ها دنیبا د یاز اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم ول سپس
 کجا بود؟  نیکردم، پس راست

قرار داشت و کنارش دو   زیم یکه رو یشکالت  کیشد، ک  دهیکش زیاهم به مرو روشن کردم که نگ  برق
 بود.  یغذا خور  یدست ظرف ها

  

 . زمی نشد؛ تولدت مبارک عز یها بشه ول نیبهتر از ا یل یساده شد برنامه داشتم خ یل یدونم خ یم

 به طرفش برگشتم: یخوشحال با

 !یواقعا متعجبم کرد ،یکارو بکن  نیکردم ا ینم فکر

 

 رو باال آوردم و قاب صورتش کردم:   زد و سکوت کرد، دست هام  یلبخند

خب   یعنیروز تولدم رو هم فراموش کردم،   گرفتم، از بس نگرفته بودم  ی نم یتولد چیسال بود ه چند
 شه.  یفراموش م  یکی نیو ا ادنیدغدغه ها ز

 تر شد:  دست هاش دور کمرم محکم  ی حلقه

 فراموشت نشه.  گهیتا د میریگ یبه بعد هر سال م نیا از

لب   یامد و رو نییپا صورتم  ینگاهش از رو م،یشد  رهیهم خ یزدم و هردو به چشم ها یق یعم  لبخند
 یبار دوم بوسه ا یمن بسته؛ برا یشد و چشم ها کیبهم نزد هام نشست، ناخوداگاه صورت هامون 

 افتاد.  یاتفاق م نیمن و راست  نیبود که ب

 : دیبه گردنش کش یدست نیکه راست  میدیهردو عقب کش هیاز چند ثان بعد

 شه.  یسرد م میبخور  کویک

 خنده گفتم:  یخنده زدم و ال به ال  ریز یبلند بایتقر  یبا صدا  ناخوداگاه

 شه؟ یآب م نهیشه؟ منظورت ا یم سرد
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 :  د یکوب شیشونیپ یکف دست رو با

 آدم؟ یبرا یذار   یمنظورم همون بود، حواس م آره

 کردم:  یمصنوع اخم

 من چه!  به

  عیسر نیخواد بگه بنابرا یم  یتونستم حدس بزنم االن چ  یگرفت، م طنتیهاش رنگ ش  چشم
 کردم:  یر یشگیپ

 . امی ب  زمیبر یمن دو فنجون چا نیبش  ایب تو

فرستادم و به سمت سماور رفتم، خوشبخانه   رونیو سرش رو تکون داد؛ نفس آسوده ام رو ب  دیخند
 حاضر بود.  یچا

 گذاشتم. زی م یو رو ینیس ی پر کردم، هردوشون رو تو یاستکان برداشتم و توشون رو از چا دوتا

 م.نشست شیی رو به رو  یصندل یو روش نشست من هم رو  دیهارو عقب کش ی از صندل یک ی نیراست

 بود با فندک روشن کرد و نگاهم کرد:   کیک یو دو رو که رو  ستیعدد ب  شمع

 .آرزو کن  کی اول

خوب باشه، خوشبخت بشم و حق به حق   یچشم هام رو بستم و تو دلم آرزو کردم، آرزو کردم همه چ 
 دار برسه. 

 رو فوت کردم. میو سه سالگ  ستیورود به ب یچشم هام رو باز کردم و شمع ها سپس

 آم از آشپزخونه خارج شد.  یبلند شد و با گفتن االن م  یصندل ی از رو نیراست

هم  یخوب و دوست داشتن یرو ک ی نیراست  دم،یهردومون بر یبرا کیک یا کهیرو برداشتم و ت  چاقو
 داد. یازش رو بهم نشون م  شتریداشت که هر روز ب
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  نیقشنگش و همچن  یپوست ریز یا ها و محبت ه یمهربون  نیروشو دوست داشتم، ا  نیمن چقدر ا و
 توجه هاش. 

 موند. یم ینطور یهم شهیهم  کاش

دستش وارد آشپزخونه شد و اون    یبزرگ تو یکادو یبا دو جعبه  نیفکر ها بودم که راست نیهم یتو
 گذاشت، متعجب نگاهش کردم:  ز یم یهارو رو

 تولد گرفتن بس نبود؟ نی هم ؟یهم گرفت کادو

 هارو برداشت، کنار من گذاشت و روش نشست:  یاز صندل گهید یکی

 بازشون کن. االیبس نبود،  نه

باکس گل رز رو   کی بزرگ رو باز کردم که با  یکردم و اول جعبه  یتک خنده ا  شیحاضر جواب  نیا از
بود رو هم باز کردم که با   کیکه کوچ یلب هام نشست و باکس بعد یرو یقی به رو شدم، لبخند عم 

  یلیدستبند رو باال آوردم و بهش نگاه کردم، خ یطال رو به رو شدم، با خوشحال فیدستبند ظر کی
 قشنگ بود و واقعا به دلم نشسته بود.

 یبهم دادن طال انیو شا نیکه راست یبه جواهرات عالقه نداشتم و جز دوتا گردنبد یل یخ  میزندگ یتو
 بحثش جدا بود! یکی  نیا یانداختم ول ینم یا گهید

 بود؛ دستبند رو به طرفش گرفتم:  دهیخر  نی رو راست  یکی نیا

 ش؟ ی بند یخوشگله! برام م   یلیخ

گفت و دستبند رو از دستم گرفت، مچ دستم رو به طرفش گرفتم که دستبند رو دور مچم   یا البته
 بست. 

 که تو ذوق بزنه.  ی خب نه اونقدر  یبرام گشاد بود ول کمیدادم   یرو تو هوا تکون  مچم

تر شدم؛ دست هام رو دور گردنش حلقه   کیجا به جا کردم و بهش نزد یصندل  یخودم رو رو یکم
 گونه اش کاشتم:  یرو ی ق یعم یکردم و بوسه 

 . زمیازت ممنونم عز یل یخ  یبابت همه چ ن،یازت راست ممنونم
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که گفتم رو با   یزم یعزلب  ریابروش رو باال انداخت و ز  یتا  کیبه سمتم چرخوند،  یرو کم   سرش
 خودش تکرار کرد و سپس بلند تر ادامه داد:

 ؟ی انقدر قشنگ گفت  چرا

 نگاهش کردم:   گنگ

 رو؟  یچ

 برام قشنگ اومد.  یلیرو، خ  زمی عز-

 شده بودم؟  ی انداختم، من چرا انقدر خجالت ری و سرم رو ز دمیگز لب

 یچونه ام گذاشت، سرم رو باال آورد و با لبخند گوشه  ر یاون هم ذهنم رو خوند که دستش رو ز انگار
 لبش گفت: 

 !یخورد یبودم! قبال که منو م دهیند تویطور نی! ایکش یخجالت م  یل یخ دایجد

 و ادامه داد: دیصداش زدم که خند  زی آم اعتراض

 .نهیبب  یرو فکر نکنم هر کس  دنتیآخه خجالت کش ؛یش  یبامزه م  یلیخ  یکش یخجالت م  یول

 

 نگاهش کردم:  طنتی ش با

 یخوا  یکشم و اگه م یخجالت م یکن  یکه تو م ییآخه من فقط با کار ها  نه؟یبب   یکس یخوا یم
 تورو تکرار کنه. یکار ها دیپس با نهیبب یکس

 گردنم برد:  ر یکرد و سرش رو ز یظیغل اخم

کنه   یکنه ببوستت، غلط م یغلط م یگ یگه م ی! اون کسیخجالت بکش  یکس حق ندار  چیه واسه
من باشه، تو   یبرا دیهم فقط با  دنتیخجالت کش یکنه لمست کنه! حت یبشه، غلط م  کیبهت نزد

 شد؟  رفهمی ش  ا،یآر نی به نام من زده شده، به نام راست  زتیهمه چ
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شد؛  ی م یدلم خال یتو یز یچ  کیحرف هاش  نیبود که با ا  بیلذت چشم هام رو بستم، عج با
 شدن هاش ادامه بده.  یرتیغ نیبود که دوست داشتم به ا  بیعج

 دایگفت، چرا من جد یرو پشت گردنش گذاشتم و آروم اسمش رو صدا زدم که جونم آروم دستم
 لحظه هم ازش جدا شم؟  کیخواستم  یمرد رو دوست داشتم؟ چرا نم  نیانقدر ا

سر خودم قرار دادم که  یمشون سرش رو رو به روآرو دنیموهاش بردم و با کش نیرو ب دستم
 : د یچسب میشون یبه پ ش یشونیپ

خوام ازت جدا    ینم ره،ی تورو از من بگ یچ یخوام ه یوقت از دستت بدم، نم چی خوام ه ینم  نیراست
 لحظه! کی یشم حت

 .یباش  یزندگ  نیا یخوام فقط سهم من تو یم

 .که عاشقشم رو از دست بدم  ی خوام دوباره کس ینم

 لب زمزمه کرد:   ریز  دم،یبهت زده اش رو د یکردم، اعتراف کردم که عاشقش شدم و چشم ها اعتراف

 ؟ یعاشقش

 گفتم و بلند تر ادامه دادم: یآروم  اوهوم

 ؟ یستیتو ن مگه

 صورتم بوسه زد: یجا یجا به

 ستم؟ یبنده! عاشقت ن   یلعنت یدم برات دختر، نفسم به نفس تو یرو هم م جونم

 قته یزدن که حق یدفعه داد م نیگفتن، ا  یچشم ها دروغ نم نیدفعه ا نیچشم هاش زل زدم، ا یتو

 من رو به خودش فشرد:  شتریرو پشت سرم گذاشت و ب  دستش

 ز من جدا کنه دنا.رو که بخواد تورو ا یشکنم اون دست یم م،یجدا ش  ستیوقت قرار ن  چیه ما

 :  دی گونه ام رو بوس عایسر  نی گونه ام نشست که راست یناخواسته و ناخوداگاه رو  یاشک قطره
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 قربونت برم.   ستیکردن ن هیواسه گر  یز ینکن دنا، چ هیگر

آدم افسرده و   کینباشن و بازم مثل قبل به  یطوالن اد یهام ز یترسم خوش  ی م ن،یترسم راست یم-
 شم.  لیبدبخت تبد

 ترسم مثل قبل...  یم

 گونه ام گذاشت:  یدستش رو رو یکیاون  نیبهم اجازه نداد که حرفم رو ادامه بدم، راست بغض

  زیهمه چ یبد یقول  کیباشن، اگه تو بهم  یطوالن دیدفعه با  نیها ا یشه، خوش یخراب نم  یچیه
 .لهیتکم 

 لب زدم:  آروم

 ؟یقول چه

 

 .یار یکه افتاد بهم قول بده اسم طالقو ن یشد، هر اتفاق  یز یهر چ-

 کرد؟  یفکر م هیبد قض  یاالن به جاها نینگاهش کردم، چرا از هم متعجب

 کردم:   یظیغل اخم

 !ه؟یطالق چ ن؟یراست یزن یکه م هیچه حرف نیا

 شصتش رو به سمت لبام حرکت داد:  انگشت

 نگو فقط قول بده! یچ یه ش،یه

دستم رو باال آوردم و   د،یترس ی م  یز یبود و از چ یز یچ  کیکردم   یشده بود؟ حس م یر نطو یا چرا
 دستم گرفتم:  یدستش رو تو

 دم.  یقول م باشه،

 و ادامه دادم:   دمیکش یق یعم  نفس
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 ؟ید یکه من اسم طالقو آوردم، تو طالقم م نیفرض ا بر

 آروم زمزمه کرد:  د،یرو باال آورد و بوس دستم

 نه، نه، معلومه که نه!  نه،

 دم.  یهم من طالقت نم  ادیبه آسمون ب نیزم

 .نیفکر نکن راست یمنف یها  زی االن به چ نیاز هم-

 اشاره کردم:  کیو به ک دم یبه صورتم کش یگفت و آروم ازم فاصله گرفت، دست یآروم چشم

 شه!  یبه قول تو سرد م  مشیبخور گهید

 . دینوش شیی جرعه از چا کی کرد و  یخنده ا تک

 گفت:  میکه هردو مشغول خوردن بود همونطور

 رم سر مغازه. یم گهید  یمن از هفته  ،یراست

 : فرش؟ دمیپرس  کوتاه

 برد گفت:  یبه سمت دهنش م  کی ک یا کهی باال انداختم، همونطور که ت ییگفت که ابرو یآروم  ی آره

 رو ادامه بده، برو دانشگاه. التت یدر ضمن، تحص و

 هوا خشک شد:  یرو دستم

 کار کنم؟  یچ

 . تیبدن تی برو دانشگاه ترب -

 دونست؟  یمن رو از کجا م یبهت نگاهش کردم، رشته  با

 درس نخوندم!  شتریدوباره کنکور بدم، فقط چند ماه ب دیبا-

 !یممتاز بود یهمون چند ماه رو جز شاگرد ها یول-
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 هام گرد شدن:  چشم

 ن؟ یراست یدون ی هارو از کجا م نیا تو

 ؟یخوند  یم یخودت چ اصال

 جواب دادن به سوال اولم در رفت و کوتاه گفت:  از

 . یپزشک

 ظرف افتاد که سرش رو باال آورد و نگاهم کرد:  یاز دستم تو چنگال

 شد؟  یچ

 ! یکی  نیرو داشتم جز ا یز یانتظار هرچ  ن؟یخوند؟! اونم راست یم  یپزشک

  زیچ کیجاش انداخت افتادم، بهم گفته بود   نیخورد و راست  جیمن پ یپارک پا یکه تو یاون روز  ادی
 باشه! ن یکردم رشتش ا یفکر نم یول شهیحال ییها

 : دم یکه مات بودم پرس همونطور

 کدوم دانشگاه؟  تو

 .یبهشت  دیشه -

 رتبت؟ -

 .شی و پنجاه و ش صدیس-

 

 قابل باور بود! ریآورده باشه، واقعا غ یرتبه ا  نیهمچ نیشد راست یهام گرد شد، باورم نم  چشم

 کرد و گفت:  یحرف دلم رو از چشم هام خوند که تک خنده ا انگار

 برات سخته؟   باورش
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 جواب دادم:  صادقانه

 ! یلیخ

 اشاره کرد:  کیو به ک  دیخند

 بردار. چنگالتو

 و ابروهام رو باال انداختم که گفت:   دمیکش یق یعم  نفس

است، به صرف   هیشنبه افتتاح کی بعد  یرم مغازه هفته   ینرفته، همونطور که گفتم م ادمیتا  یراست
 و شربت.  ینی ریش

 کردم:  یخنده ا تک

 ؟یدعوتم کرد االن

 : دیخند

 .با یتقر

 ****** 

 جاتش خوب بود.  هیمزه اش کردم، به نظرم نمک و ادو یدهانم بردم و کم  یقاشق رو تو 

  نیبود؛ راست دهیچ یخورشت فسنجون تو کل خونه پ  یقابلمه رو بستم و قاشق رو کنار گذاشتم، بو  سر
 متنفره! یاز قرمه سبز  گهید یخودش گفته بود عاشق فسنجونه و بر خالف مرد ها

رو درست کنم که واقعا  یز یکنم چ یکه براش غذا درست م  یروز  نیاول یدادم برا  حی هم ترج من
 عالقه داره.

 یزده بود، نگاهم رو به ساعت نقره ا رونیداره و از خونه ب  یکار  کیهم گفته بود واسه مغازه  صبح
 امد. یم دیبا گهیبود و د کیهال دوختم، االن ساعت  یرنگ تو

 کردم، چقدر حالل زاده بود!  یدر تک خنده ا یتو دیچرخش کل یلحظه با صدا همون
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و   دیلب هام پرکش یو تلو تلو خوردنش لبخند از رو افشیق دنیبا د یبخند به استقبالش رفتم ولل با
 یطور  نیصورتش؟ چرا ا یبودن رو یزخم ها چ نیبه سرش امده بود؟ ا یمتعجب نگاهش کردم، چ

 شده بود؟

 به سمتش رفتم و با دست هام صورتش رو قاب گرفتم:  نگران

 برات افتاده؟  یان؟ چه اتفاق یها چ  زخم نیا زم؟ی شده عز یچ نیراست

 : دیزد و دستم رو بوس یلبخند

 نفر دادم. کیبه  ک ی کوچ یگوشمال  کیدلم،  زیعز ستین یز یچ

 اخم هام رو در هم کردم:   ریام یآور  ادی خواستم بپرسم که با   ؟یبه ک ؟ی گوشمال

 ؟ی دعوا کرد ریبا ام نکنه

 کرد:  یظیغل اخم

 دادم. کیدرس کوچ کی وجودش   یآره به خود ب ار،ی اون آشغالو به زبونت ن اسم

 : دمیبه صورتش کش  یدست دمیگز لب

 سرت آورده! ییچه بال نی آشغال، بب کهی مرت

 خش دار بود:  یکم  صداش

 شرفا سه نفر بودن، عادالنه نبود!  یب  یاون بدتر از منه، ول تیوضع

 ! سهی تونه درست وا یموقع حس کردم نم همون

 نگاهش کردم:   ینگران  با

 .مارستانی ب میبر  ای! توروخدا بستیاصال حالت خوب ن نیراست

 

 من خوبم دنا! بزرگش نکن! -
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 ! یسیپاهات وا یرو   یتون  ی! نم؟یخوب -

دستش  عیشونه ام انداختم که سر   یاز دست هاش رو رو یک یبزنه  یا گهیکه بذارم حرف د نیا بدون
 : دیرو عقب کش

 ؟ یکن یم ی طور  نی! چرا استین م یزی گم چ یبهت م ناد

 حرص نگاهش کردم:   با

 . ام یمبل دراز بکش تا من ب یبرو رو پس

کشه به طرف مبل رفت، پسره   یرو تکون داد و همونطور که معلوم بود داره به زور خودش رو م  سرش
 غد!  ی

 حرص نگاهش کردم:  با

 ؟ یآر  یدر م یمغرور باز  یواسه چ  ،یر  یراه م  ی! به زور دار یغد یلیخ  نیراست

رو   هیاول ی کمک ها یجعبه  یمبل انداخت، با حرص و نگران ینگفت و خودش رو با ضرب رو یز یچ
 رفتم.  نیآوردم و به سمت راست رونی ب  نتی از کاب

گذاشتم، چند  شین یب  ریآوردم و ز رونی رو ب یپام گذاشتم، دستمال یمبل نشستم و جعبه رو رو یرو
بهش نگاه   یکم شه، با نگران شیز یگرفتم تا خون ر شینی ب  یکرد    که دستمال رو جلو سرفه پشت هم

 کردم: 

 ارزشش رو داشت؟   ن؟یراست ی کار کرد یخودت چ با

 زد:  یدستم و دستمال گذاشت و لبخند محو یرو رو دستش

 . یچ یعنیچشم داشتن  نیبه ناموس راست د یفهم یم  دیبا داشت،

  شیشونی پ یزخم گوشه  یرو رو یا گهیو دستمال مرطوب د دمیکش رونیدستش ب ریرو از ز دستم
 :  دمیکش

 ؟ یافتاد چ یبرات م  یسه نفر بودن؟ اگه اتفاق یچطور 
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دمم گرم   یسر من، ول  ختنیشرفشم ر یب یدوستا گهیدوتا د هویرفتم پاتوقش، افتادم سرش و دعوا -
 دادم. شیخوب گوشمال 

 گفت! یم کم یبه خودش تبر چینبود که ه مونیذره ام پش  کیشد،  ینم  باورم

شد که   یم دهیبدنش د یرو  یکم رنگ یها یرو باال زدم، کبود راهنشی حرص نگاهش کردم و پ با
 شدن! یمطمئنا تا فردا پر رنگ م

 دستم گرفتم: یدستش رو تو یناراحت با

 . تانمارسیب میبر ای بدنت کبوده! توروخدا پاشو ب یهمه  ن،یبب نیراست

 به دستم آورد:  یفشار 

 .یش  یشه، تو درمونم م یخوب م  یکنه، تو که باش ینم درد

قفل شدمون  یبه دست ها رهیو خ  دمیکش  رونی ب ینگاهش کردم و با دست آزادم چسب زخم فقط
 گفتم: 

 . تیشونیچسبو بزنم به پ دیبا

  یز یخون ر  شین یزدم، ب شیشونی پ یرو شل کرد که به طرفش خم شدم و چسب رو گوشه  دستش
 کرد.  یم یمتوال یداشت و هنوز هم سرفه ها یدیشد

 یبرداشتم و به دستش دادم که تک خنده ا گهید یکیبود برداشتم و   شینی ب ری که ز ی مرطوب دستمال
 کرد، صداش هنوز هم خش داشت: 

 !یکن  یدرمونو تو م یدکترم ول من

 تو رو درمان کنه! ستین  یکیبرت داشته؟  یفاز دکتر -

 ! یتو هست-

 

 ! یبا چند تا آدم دعوا کن یو بر  ی ار ی در ب یساله کله شق باز  جدهی ه یشه مثل پسرا ینم  لیدل نیا-
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 . نیراست یستی مواظب خودت ن  اصال

 کرد:  یسرفه ا تک

  یو به زنت چشم داشته باشن نم  یساله بودن نداره، مرد چهل ساله هم که باش   جدهی به ه یربط نیا
 داره. یدست گذاشتن رو ناموست چه درد یبفهم یستیمرد ن ،ین یآروم بش یتون

 پام قرار دادم:  یمبل بود رو یرو باال انداختم و سرش رو که رو ابروهام 

  یوفتیحال و روز ب نیو به ا یمن دعوا کن که به خاطر  نیزنونه رو، ا یها ینگران   یبفهم  یستین زن
 کنه!  یم  تیمنو اذ یلیخ

 موهاش به حرکت در آوردم که با اخم گفت:  نیرو ب دستم

 کنه؟ یم  تتیمن اذ رتیغ

 خودش اخم کردم:  مثل

 . یبزن   یبی خوام به خودت آس  ی! گفتم فقط نمنینگو راست چرت

 کنم. یم یبه خاطر تو که شده هرکار -

 زدم:  ی فرستادم و لبخند محو رونی رو کالفه ب نفسم

 .ن یبهت بدم راست یتونم جواب ینم گهید واقعا

 :و گفتم  دم یکش ینیفسنجون ه یآور  ادیگفت که با  یآروم  ی خوبه

 غذا! نیراست

 سوخت؟ -

 سوزه! یاگه بلند نشدم حتما م  یهنوز نه، ول -

 مبل بلند شدم و وارد آشپز خونه شدم.  یاز رو عیو سرش رو بلند کرد که سر دیخند

 به خورشت زدم. یقابلمه را باز کردم و با قاشق هم  سر
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 خواستم.  یشده بود که م یز یچ  قایرو شکر دق خدا

 .میرو صدا زدم و با اومدنش به غذا خوردن مشغول شد  نیراست  دمیساعت که سفره رو چ میاز ن بعد

 ************************************************** 

 گفتم:  الیقرار دادم و رو به دان  زیم یشربت رو رو ینیس

 شه؟یچندم نیا

 ها کرد:  ی نی ریشربت ها و ش  ین یبه س یچشم نگاه با

 . ینی ریشربت و سه تا هم ش ین یاالن شد پنج تا س  تا

 هام رو به هم زدم و گفتم:  دست

 کو؟ ن ی فعال بسه، راست پس

 رفته ربان قرمز بخره. -

 : دم یکش یپوف کالفه

 خودش ربان بخره؟  یره واسه مغازه  یم  ادشیپسِر! آخه آدم  نیاز دست ا آخ

  یم نیراست  دیمنتظر پشت در کردم، فقط با تی با خنده شونه هاش رو باال انداخت که به جمع الیدان
 شد. ی امد تا مغازه افتتاح م

 

  یمبل نشستن و پاهاشون رو رو یرو  ایم یو ک یمهد دم یاخر مغازه رفتم و پرده رو کنار زدم که د به
 .پاهاشون رو جمع کردن و صاف نشستن   عیمن سر دنیگذاشتن، هردوشون  با د زیم

 فت. گر یشده بودند که مامانشون مچشون رو م  ییبچه ها هیکردم، شب  یخنده ا تک

 کردم و گفتم:  یمصلحت اخم

 خسته اس استراحت کنه نه شما دوتا!   نیرو من درست کردم هر وقت راست نجایا نم،یبب   نیپاش
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 با لبخند گفت:  یمظلومانه نگاهم کرد که مهد ایمیک

 .زاده امد حالل

 زدم:  یلبخند نیراست دنی باال رفته به عقب برگشتم که با د یابرو ها با

 ؟ یان گرفترب  ؟یاومد باالخره

اون رو گرفت،   یکه قبل من دست رمی دستش رو باال آورد و نشونم داد، خواستم ربان رو بگ یتو ربان
 زد:  ییبود نگاه کردم، لبخند دندون نما ایم یمتعجب به صاحب دست که ک

 کنم.  یحلش م  من

 هم دنبالش رفت. یازمون فاصله گرفت و مهد عیسر سپس

و دستش رو پشت کمرم   دیرنگ  اون قسمت رو تا آخر کش یقهوه ا یپرده  نیرفتنشون راست با
 : د یگذاشت و من رو تو آغوشش کش

 برات تنگ شده بود. دلم

 شونه هاش گذاشتم:  یکردم و دست هام رو رو یخنده ا تک

 .میخونه که همش باهم یتو

 پشت سرم چسبوند:   واریو من رو به د دیهاش رو در هم کش اخم

  گه،ی. دله دنمیکنارت بش ریدل س کیمغازه بودم، اصال نتونستم  یکارا ریگهمش در  م؟یباهم کجاش
 بدم؟  یجوابشو چ

 زشته! ن،ی منتظرن راست رونی مردم ب ؟یکم کن  تیاز دلتنگ نجایا دیاالن حتما با-

 . کیکوچ یبوسه   کیخب باشن، فقط -

 براش رفتم: یغره ا چشم

 ! گهیخونه د  میر ی! شب میش  یشر م یدار  باز
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 تونم ببوسمت؟   یشب هر چقدر دلم خواست م یعنی-

 نشست!  یبه دلم م بیعج  شی دل تنگ نیلب هام نشست، ا یرو  یلبخند

 عمق گرفت:  لبخندم

 ؟ یکن یکارو نم نیهم شهیهم مگه

 گوشم زمزمه کرد:   ری زد، من رو کامل بغل کرد و ز یق یعم  لبخند

 . یمال من ،ی سهمم ،یخواد! زنم  یکنم، اصال دلم م  یم آره

  نه؟ی ا ریگفت غ یمگه کس-

 جرئتشو نداره!-

 و آروم از آغوشش خارج شدم:  دمیخند

 حلش کرده.  ایمیزشته، حتما تا االن ک میبر ایب

 گونه ام زد: یرو یو بوسه ا  دیبازوم رو کش هویخواستم برم که   سپس

 شد.  یدادم، نم  یرو اگه انجام نم  یکی نیا

 .می ه دستم رو گرفت و باهم وارد خود مغازه شدتاسف تکون دادم ک  یبه نشونه  یخنده سر  با

نگاهم رو به در مغازه که ربان رو بهش وصل کرده  م،یبا دست بهمون اشاره زد که به سمتش بر  ایمیک
 .میبود دوختم و با لبخند به سمتشون رفت

 

به دستش  رو   یچی ق ای میمن هم پشت در نظاره گر بودم، ک  ستاد،یا رونی ربان رد شد و ب ری از ز نیراست
 . ستادیداد و کنارم ا

 .میدست زد ی که همگ دیربان رو بر ی چ یگفت و با ق یلب بسم اهلل ا ری ز نیراست
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لب هام  یرو یدر رو کامل باز کرد و تموم مردم پشت در داخل مغازه شدن، لبخند محو یمهد
 نشست. 

بگه که با زنگ خوردن گوش اخم هاش در هم رفتن و با گفتن   یز ی به طرفم امد و خواست چ نیراست
 ازمون فاصله گرفت.  یدیببخش

 زه؟ یباعث شد به هم بر نطوریبود که ا ی ک یعن یشدم،   کنجکاو

 

 *نی*راست

 

 زرتو بزن. -

 ؟یحرف هام فکر کرد یرو-

 خشم دست هام رو مشت کردم:  با

 که با تو باشم؟ یچ یعنی که؟ی زن یگ ی چرت م چرا

  تیکردن اون دختره دنا چقدر من و داداشمو اذ دایرفته به خاطر پ ادتی ؟یتعجب کرد زم؟ی عز هیچ-
 ؟یکرد

 . ایآر یره آقا   ینم ادمیاز  یکه به من زد ییها کتک

 اس. زهی جا  کی ست،یمن بودن برات مجازات ن با

 چه کنم؟ مهربونم.  یول

 : دمیدندونام غر نیخشم از ب  با

 کنم! یم زتیر  زیر نمی جون من تورو بب  دختر

 مثل تو!  یدختر  کیکنم اونم با  ینم  انتیهم به زنم خ رمی ؟ من بمزر زر نکن  یشو الک خفه
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 و آرامش جواب داد: یخونسرد با

 انتخاب با خودته. زم،یدونم عز ینم من

  یرو نشون زنت م   یکنه تو قاتل عشقش ی که ثابت م ییها لمیاون ف یهمه   ای  یبا من باش دیبا ای
 دم.

 باهات بمونه.  گهیوقت فکر نکنم د اون

 کرد.  یکه دنا بفهمه هم من رو داغون م نیفکر ا یکردم بدنم شل شد، حت حس

 .موند یکرد، باهام نم یمطمئنا ترکم م یطور  نیا

 .شدم، هم اون یمن داغون م هم

و نگاه کنم که از  مونی زندگ سمیتونستم وا یو هم نم کنم  انتیوجه بهش خ چیتونستم به ه  ینم  یول
 پاشه. یهم م

  یکرد! من بدون او نم یمطمئنا ترکم م یراه بود.ول نیبهتر  نیگفتم، ا یخودم کم کم بهش م دیبا
 کنه.  یقاتل نگاه م  کیشه و بهم به چشم  یازم متنفر م نمیتونم بب یکنم، نم  یتونستم زندگ 

 از فکر خارج شدم:  ن ی رینحس ش  یصدا با

 زم؟ یشد عز یچ

 خوام.  یوقت م -

 : دیخند

 ؟ یتا ک   زم،یعز باشه

 دو هفته.-

 . یکن یانتخاب رو م نیباشه، مطمئنم بهتر یاده،ولیز کمی-

 دستم فشردم. ن یرو ب   لیخشم تماس رو قطع کردم و موبا با
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  یخراب م یخوش  نیا یها واری شد و د  یم یز یچ کی  دیحتما با نمیرو بب  یخوش  اومدم رنگ  یم تا 
 شد!

 مبل نشستم.  یزار رو  یحال با

 گفتم؟  یبهش م دیموهام فرو کردم چه طور با نیدستم رو ب کالفه

 کنه؟  یشه و ترکم م یکه ازم متنفر م دمید یطور م چه

 تونستم! یکنم، به خدا که نم یتونستم زندگ یبدون دنا نم  من

چهره ام    یدونم تو یزد سرم رو باال آوردم، نم  یصداش که اسمم رو صدا م دن یلحظه با شن همون
 به سمتم امد: یکه با نگران  دید یچ

 شده؟  یچ ن؟یراست

 زدم:  یظاهر  لبخند

 ! یچیه

 مبل نشست:   یکرد و کنارم رو یاخم

 من دروغ نگو! چشم هات قرمز شدن!  به

 دست هاش رو قاب صورتم کرد و ادامه داد: سپس

 پشت خط بود؟  یک  زم؟ی شده عز یچ

 .اشتباه گرفته بودن-

به ذهنم  ی انقدر ذهنم آشفته بود که دروغ  یدروغ بود ول  ن یتر عیکه گفتم ضا ی ز یچ نیا دونستم یم
 !دیرس  ینم

چطور ازشون   دم؟ید یچشم ها م  نیا یتنفر رو تو دیزل زدم، من چطور با شیسبز آب  یها چشم یتو
 کندم؟  یدل م
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 تر شد:  ظی غل اخمش

اون   یهست برا یهر چ یدونم ول  یشده رو نم  ینطور ی! حالت چرا ایدروغ بگ یستی بلد ن اصال
 تماسه.

 افتاده؟ یاتفاق  یکس یبرا

 قلبم گذاشتم: یزدم و دستش رو رو  یتلخ  لبخند

 واسه دِل من. آره،

 شد:  شتریچشم هاش ب یتو ینگران

 تورو خدا بگو!  ن؟یشده راست یچ

 

 زدم و دست هاش رو جدا کردم:  نانشیاطم یبرا یلبخند

 قلبم درد گرفت.  کمی  ست،ین یز یچ

 دکتر.  میخب بر-

 . هیدنا منتظرن بق  میخوبه، بر گهیاالن د-

ها به فرش ها و   یبعض م،یشد  تی شک بهم نگاه کرد و سرش رو تکون داد که باهم وارد جمع  با
 لذت ببرن.  شییرای ها هم فقط اومده بودن تا از پذ یکردن بعض یها نگاه م چهیقال

کردنش به سمتش رفتم، سرم رو   دای گشتم و با پ یرفت من هم با چشم دنبال مهد  الیبه طرف دان دنا
 گوشش بردم و آروم گفتم:  ریز

 رو بده. نگیاون پارک  دیکل

 برگشت:  به سمتم متعجب

 نگ؟ یپارک  کدوم
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 . یرس مشکپارکه، پژو پا نی که اون ماش یهمون-

 زنم.  یحرف هارو م نیشد که دارم ا یبهت نگاهم کرد، انگار باورش نم  با

 دستش گرفت:  یرو تو بازوم

 اونجا رو؟  دیکار کل  یچ یخوا یتو پسر؟ م  یگ یم یچ

 نگاهش کردم:  تی جد با

 بسه.  یرو بفهمه، پنهون کار  یدنا همه چ دهیوقتش رس گهید

 اخم بهم نگاه کرد:  با

 ! نیهفته ام نشده ازدواج کرد کیپسر؟ شما هنوز   یگ یچرت م چرا

 تو؟  یشد  یروان

 صدام واضح بود:  یخشم تو  یکردم صدام باال نره ول یسع

 کنه! یم یکار  کیدونه و   یناموس م یب  انی گفتم اون شا بهت

 تر از خودش! یداده دست اون خواهر عوض  مدارکو

دم   یم  حیممکنه! ترج  ریخواد غ  یکه م یز یکار کنم؟ چ یچ  یگ یکنه، م یم دیامده منو تهد اونم
 کنم.  انتیکه بخوام خ نیبفهمه تا ا

 گفت:  ی آروم یرو باال انداخت و با صدا ابروهاش

 !یگ یم  یچ یدار  ستین تی شه، تو حال ینم االن

 .می زن یبعدا حرف م بذار

 خواست از کنارم رد بشه که بازوش رو گرفتم و نگهش داشتم:  سپس

 دیگم با یم یکنم، وقت یرم و اونجارو هرطور که شده باز م  یم ،یرو بهم ند  دیتا شب اون کل اگه
 ؟ یبفهمه اوک دیبا  یعنیبفهمه 
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 خشم نگاهم کرد:  با

 !یش  یم مونی! پشنیراست یکن  یاشتباه م یدار 

 کنه!  یتو روتم نگاه نم  یحت گهیدختر د اون

! برو بشکن، هر طور  یعل ای ی تون یاگه م ؟یدار  نارویشه؟ طاقت ا یازت متنفر م  ینیبب   یتون یم
 .ستمی بده ن دیمن کل  یوارد شو ول  یخواست

 .یداد یرو نم دیتو کل یمن گفتم ول یمهد یگ یم یآ یم یشد مونیکه پش بعدش

 مت. شناس یم شتریاز خودتم ب  ن،یشناسمت راست یم

خواستم  ی موهام فرو کردم، چطور م نیبگم ازم دور شد؛ کالفه دستم رو ب یز یکه بذاره چ  نیبدون ا و
 بهش بگم؟

 

 شوهرش قاتل عشقشه؟ دیفهم یم یوقت

  ینم یجواب  چیو به ه دمیپرس یکه هر روز از خودم م  یتکرار  یسوال ها نی شده بودم از ا خسته
 ! دمیرس

 انگار به تفاهم  یکرد ول  یدعوا م الیو دان  ایم یداشت با ک یز یچ کیکه سر  رو به دنا دوختم نگاهم
 برد!  یم یادیرو ز کالفه اش هم دلم یو چهره  دیرس  ینم

 *************** 

 : دنا

 رو ازم گرفته بود! یادی ز یانرژ  هیافتتاح نیمبل نشستم، ا یحوصله رو   یو ب خسته

 کرد!  یم و انور   نوریتمام روز مرغ سر کنده ا نیشدم که بعد از اون تماس راست یم نیا متوجه

 بود.  یزد ک که بهش زنگ  یبفهمم کس تونستم  ی م کاش
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 ذ

 .یخواد درست کن   ینم ارنیب  رونی از ب زنم  یم شامم زنگ رم،یساعته بگ میدوش ن  کی رم  یم من

 !دمشید یم ینطور یبار بود ا نیبودم که اول یکلی من محو ه یزد ول  یحرف م اون

 پک ها از کجا اومده بود؟   کسیس اون

 بازوها چطور؟  اون

 خودش برسه؟ کلیوقت کرده بود انقدر به ه یک

 ذهنم رو به زبون آوردم:  یتو سوال

 ؟ یکار کرد یبدنساز  تو

 . شیآره، چند سال پ -

 زد و ادامه داد:  یشخندیگفتم که ن یلب معلومه ا ر یز

 ؟یندار  یباهام کار   برم؟

 تکون دادم:  یرو به عالمت منف  سرم 

 برو.  نه،

 تکون داد و به طرف حموم رفت.  سرش 

 دنیرو باز کنم که با د  خچالی مبل بلند شدم و وارد آشپزخونه شدم، خواستم در  یرفتنش از رو با
 اپن متوقف شدم. یرو  لشیموبا

 بود.  یف ک طر اون تماس از  دمید یفرصت بود که م نیبهتر االن

 نبود.  ینگران یحمومه پس جا یتونستم مطمئن شم تو ی دوش آب م  یصدا از

  نیتولد من بود وارد تماس هاش شدم، آخر  خیرو برداشتم و بعد از زدن رمزش که تار  لشیموبا
 ناشناس بود.  یشماره  کیهمون ساعت از  یتماسش تو
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رو در گوشم قرار دادم؛ بعد از خوردن چند   لیتماس رو فشردم و موبا ی نهیرو باال انداختم، گز ابروهام 
 :  د یچی پ لیدرون موبا یفی ظر یبوق صدا

 زود دلت برام تنگ شد؟ انقدر

 داد! یبهم نم  یزنونه اصال حس خوب فیظر  یصدا نیبهت ابروهام رو باال انداختم، ا با

 دختر؟  نیا یبرا ن یراست اونم ؟یتنگ دل

 

 رو در هم کردم و گفتم:  ابروهام 

 تماس گرفتم؟   یک با

 من رو بشنوه! ینزد، انگار انتظار نداشت که صدا یلحظه سکوت کرد و حرف  چند

 ابروم رو باال انداختم: یتا کی

 جواب نداشت؟  سوالم

 کرد موضع خودش رو حفظ کنه:   یخودش امد و سع  به

 ام؟  یبگم ک دیبا من ،یبه من زنگ زد تو

 مشت کردم:  حرص دستم رو با

 مرد متاهل!  کی! اون هم خطاب به یزن  یم  یحرف از دل تنگ  تو

  فیاومد و تکل یم نیراست دیبا  دمش،یاپن کوب  یرو قطع کردم و رو  لیکرد که با خشم موبا سکوت
 کرد!  یمن رو روشن م 

 داد.  یم حی بهم توض د یهمه و همه رو با لشیموبا یدختر و شماره اش رو تو نیا وجود

 ! ومدهیام به من ن یلحظه خوش  کیحرص دستم رو به سرم گرفتم و چشم هام رو بستم، انگار  با
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با حرص به طرفش برگشتم، همونطور که با حوله سرش رو خشک   زدیکه صدام م نی راست یصدا با
 : د یکرد پرس یم

 ! یشده دنا؟ انگار آشفته ا یچ

 رو گرفتم و به سمتش برگشتم:  لشیخشم موبا با

  یم یزن حرف از دل تنگ کی نمیب  یزنم م یمهم نبود، زنگ م  یبود گفت یاون تماس ک دمیپرس ازت
 ؟ یچ یعنی نیزنه! ا

 آورد:  نییاخم نگاهم کرد و دستش رو پا با

 ؟ یکن  یمنو چک م یگوش تو

 مهم بود؟ واقعا مهم بود؟  نیا االن

 خشم صدام رو بلند کردم:  با

 نه؟یموضوع بحث ما ا  االن

 بود؟!  یپرسم اون دختر ک یازت م  دارم

 هم گذاشت و آروم زمزمه کرد:  یهاش رو رو پلک

 بود.  نیریش ن، یریش

 !دمیاومد کجا شن ینم  ادمی لب زمزمه کردم، اسمش برام آشنا بود اما  ریرو ز اسمش

 گفتم:  ی تر  نییپا یبا ولوم صدا یهمون خشم ول  با

 ه؟ یک  نیریش

 کردم.  دشیکردن تو تهد دایپ یکه برا ی همون  ان،یخواهر شا-

 تونست داشته باشه؟ یم یچه کار  نیدختر با راست نی! اما اگفتیرو م یک  دمیفهم یم االن

 شد؟  داشیاز کجا پ هوی اصال
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 : دم یکش یق یعم  نفس

 کار داره؟  یتو چ با

 تر شد:  کیجلو تر امد و بهم نزد یکم

 تونم بهت بگم.  یخوام و نم یدنا، االن نم هیطوالن داستانش

 کنه؟ وونهی داشت من رو د یسع

 ! دمیرس یداشتم به مرز جنون م کامال

 هولش دادم:  یاش زدم و کم نهیخشم به س با

  گهید نیتونم بگم؟ ا ینم ی گ یبعدم م یدار  کیو پ کی دختره ج تونم بگم؟ با اون  یکه نم  یچ یعنی
 ؟ یکه راه انداخت یمسخره ا یچه باز 

 

 : دیکش رونی رو از دستم ب  لیرو دراز کرد و موبا دستش

 .میکن ی صحبت م یخب، صبر کن آروم شد  یلیخ

 .دمیکش  یق یهم گذاشتم و نفس عم یهام رو رو پلک

 شد. یو مانع آروم شدنم م   دیچی پ یاون دختر تو گوشم م یصدا  یداشتم آروم باشم ول یسع

مبل نشوند و خودش رو به روم    یمن رو رو نیشدن دستم چشم هام رو باز کردم که راست دهیکش با
 :ستادیا

 ؟یرو دار  دنشیشن یآمادگ  ؟یخواد بدون   یم دلت

 خواست آماده باشم.  یبود که م یز یچ  کیشور زد، حتما  دلم

 رو تکون دادم که گفت:  سرم

 شناسه.  یرو م  انیقاتل شا نیریش



 جانم  یبال

509 
 

 پلک هم نتونستم بزنم!   یشدم، حت مات

 شناخت!  یرو م  انیقاتل شا نیریش

 شناخت؟  یمن رو م انیچه طور؟ اون چه طور قاتل شا آخه

 و آروم گفتم:  دم یخشک شده ام کش  یلب ها یرو رو زبونم

 تونه بشناسه؟ ی...چه طور م طور ممکنه؟ آ...آخه اون چه چه

 و کنارم نشست:  دیموهاش کش نیب یدست

کردنت اونو   دایپ یکه برا یموقع ا یباهاش باشم به تالف  دیمن با ای گفت  ه،یگه کخواد بهت ب یم
 کرده بودم.  تیاذ

 .هیگه ک یکه من باهاش باشم بهت م  یگه وقت یم

 دم؟ یشن یم یبهت بهش نگاه کردم، چ با

 بود که اون گذاشته بود؟ یشرمانه ا  یچه شرط ب اون

 : دم یخند  کیریستیه

 ه؟ یدونه ک یاصال اون از کجا م  ؟یچ یعنی

 راننده افتاده. ریگرفته، تصو لمی بوده و ف  بتیهمون موقع هم در تعق ان،یشا-

 یم ک ینزد میفرد زندگ  نیتر فیکردن کث دایداشتم به پ د،یچ یناخوداگاه از گونه ام پ  یاشک قطره
 شد!  یاون دختر نم  یبا اون شرط مسخره   یکنم ول  داشیکم مونده بود تا پ یلی شدم، خ

 دادم! ینم یاجازه ا نیهمچ  اصال

 دست هاش گذاشتم:  یطرفش برگشتم و دست هام رو رو به

 .میبر ای ب نیتونه بهم بگه! راست  یاون حتما م ان،ی رم مالقات شا  یرو ول کن، م  نیریش
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کالفه بود،  یاد ی ند و انگار زکرد، اخم هاش در هم بود یچشم هام نگاه نم یتو ی بود، ول  یجد  افشیق
 در همون حالت من رو خطاب قرار داد: 

 . هیک انیدونم قاتل شا  یمن م ست، ین  یاز ین

 آوردم.  یسر در نم  یچ یشده بودم! از ه  جیدوم! کامال گ شوک

 بود؟  انی و شا نیری به ش یاز یچه ن گهید هیدونست اون ک یم  نیراست یوقت

 

 : دمیدست هام گرفتم و نال  نیسرم رو ب کالفه

 ؟ یکن  یم جمی چرا گ نیراست

 !یگ یم  یفهمم چ ینم اصال

 ؟ یعمل کن نیری که به حرف ش هیازیچه ن یدون یم  یخب وقت  ه،یک یدون  یم یگ یم

 ! هی خودت بهم بگو ک خب

صبرکن و بهم قول بده دنبالش   کمی  شتریب  ایهفته  کی زم،ی عز  یبدون ستیاالن نه دنا، االن وقتش ن-
 گم. یدم خودم بهت م  یقول م یر ی رو نگ

 !دمیفهم ینم  یچیواقعا ه  دم،یعقب کش یمبل گذاشتم و خودم رو کم یدسته  یرو رو دستم

  یتونستم بفهمم داره چه اتفاق یشده بود که نم  چیدر پ چیپ  زیبهم شوک وارد شده بود و همه چ انقدر
 افته!  یم

 توان فکر کردن هم نداشتم!  یود و حتقفل کرده ب مغزم

 فشردم:  هم یهام رو رو پلک

 تحمل ندارم! گهیبسه! من د ن،یراست

 کنم.  دایمن رو تباه کرد پ ی که چهار سال زندگ یاون آشغال دیبا من
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 کردنش صبر کنم! دایپ  یخوام برا ینم گهید

 . رهیم یکه م نم یخوام بب  یم نم،یرو بب   دنشیخودم زجر کش  یخوام با چشم ها یم

 رو تکون داد:   سرش

تا کامال   یکم کم بفهم دیبا ،یتر بش  کیکرنش نزد دای که به پ  ییجا کیبرمت  یدنا، فردا م باشه
 . یرو داشته باش  شیآمادگ

 . یر یقاتل بودنش رو بپذ یبه راحت یکه بتون ست ین  یفرد کس اون

 قابل باوره.  ری ها غ زیچ  یسخته، بعض  یل یها خ زیچ یبعض  رفتنیپذ

 .د یکش ینم  یز یچ  نیبازم فکرت به همچ یکرد  یو فکر م ینشست یکه سال ها هم م یطور 

 تونه قبول کنه! یباز هم ذهنت نم یشد؛ هر موقع بفهم  یاز ذهنت هم رد نم یحت

کنه اون وقت   یقفل م  شتر یاون مغز ب ،یش یداغون م شتریب  یبفهم  ییهویموضوع ها رو اگه  یبعض
 .مونه  یبراش نم یفکر و ذهن خراب که منطق کی و  یمون یتو م

 کنه. یذهنت خراب باشه اون منطق هم کار نم  یذهنه، تو وقت یتو منطق

 .یر یبگ  میدرست تصم یتا بتون  یبهتِر آروم آروم و به موقع بفهم پس

 ام صدا دار شد:  هیسر اومد، گر طاقتم

 !ستی که باشه برام مهم ن  یمونه! هر کس  یبرام نم  یمورد منطق نیتونم، من تو ا ینم  نیراست

 تونه من رو آروم کنه.  یم دنشیمرگ اون و زجر کش فقط

 ام کنده شه. هیقض نیتموم شه، بذار بفهمم و قال ا بذار

کنه؛ راحت تر به خوش   ریمونه که ذهنمون رو درگ ینم یز یچ گهیهردومون بهتِر، د یبرا یطور  نیا
 . میرس  یم یبخت
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 هاش رو قاب صورتم کرد:  دست

 ! یفهم  یرو نم   نیمن هم زی آخه عز د

 . یش  یبا شناختن اون فرد اصال خوش حال و خوشبخت نم  تو

 **************************************************** 

 .نیراست میای ب روزیقرار بود د-

 صورتش بود جواب داد:   یکه از صبح تو ی همون اخم و کالفگ با

 کنم.  فشیواسه امروز تونستم رد نشد،

کف دست هام از   ادی نزدم، دست هام رو به هم قفل کردم، از استرس ز یرو تکون دادم و حرف سرم
 شده بودند.  سیعرق خ

من رو   نیکنه و هم  کینزد ی رو به رو بشم که من رو به اون قاتل عوض  یدونستم قراره با چ  ینم
 وند. ترس  یم شتریب

نبود و فقط چند تا   یمغازه ا چیکه ه یی جا م،یاز شهر دور شده بود یبه اطرافم انداختم، حساب ینگاه
 کرد! ینم  یاونجا زندگ یاومد، انگار کس یازشون در نم  ییصدا چیخونه که ه

 جا وضعش بدتر بود!  نیا رونی که نسبت به ب  کیتنگ و تار یکوچه  کی یتو  میما امده بود یول

کرکره رو باز کرد، منتظر بهش   نییدر آورد و قفل پا  بشیاز ج  یدیخم شد، کل  یلو رفت و کم ج نیراست
 بودم که برگشت و نگاهم کرد:   رهیخ

 ؟ یحاضر 

که  یز یچ دنید یدونستم، هنوز استرس داشتم برا یسوال رو نم  نیجواب ا  دم،یکش یق یعم  نفس
 باشه. یقشنگ زی چ ستیکردم اصال قرار ن یحس م

رنگ مغازه رو   یطوس  یخاک یهم فشرد و کرکره  یحال سرم رو تکون دادم که پلک هاش رو رو نیا با
 . دیباال کش
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 !دمید یکه م ی ز ی درست مصادف شد با حبس شدن نفس من با چ دنشیکش باال

 شدن چشم هام، پلک نزدنم و قفل شدن زبونم.  مات

 . ادیخواست باال ب یام مونده بود و نم  نهیس یگفتم و فقط مات شده بودم، نفسم هم تو ینم یچیه

 !سمیزانو هام وا یتونستم رو ینم گهی حس شد و د  یب بدنم

 شونه هام رو گرفت.  ریبه سمتم امد و ز عی حالم شد چون سر یمتوجه  نیراست انگار

هم همونطور که نگهم داشته بود هراسون اسمم  نینشستم، راست نیزم  یکامال شل شدند و رو پاهام
 نشست.  نیزم یزد و باهام رو رورو صدا  

 رنگ خشک شده بود.  یاون پژو پارس مشک یرو نگاهم

 بود!  یلعنت ن یشماره پالک نحس بود، همون ماش  همون

 رو ازش گرفت.  شی من رو، زندگ انیکه جون شا ین یماش همون

 !رهی خواست جون من رو هم بگ یاالن م انگار

 دادم! یداشتم جون م نیاون ماش یدوباره  دنیدزد و من با  انیبه شا نیفرق داشت اون ماش یول

 زمزمه کردم:  یف یضع  یلیخ  یصدا با

 ! نهی...خود...خودشه، ه...همون ماشخ

 

اطراف پارک شده بود رفت، در جلو رو باز کرد و   نیکه هم ن یبلندم کرد و به سمت ماش نیزم  یرو از
برداشت، سرس رو    یآب یگذاشت، خم شد و بطر  یصندل ی توان حرف زدن نداشتم رو رو  یکه حت یمن

 خشک شده ام گرفت:   یلب ها نیباز کرد و ب 

 آب بخور.  کمی توروخدا  زم،یعز  نهیدونم همون ماش  یم  زم،یآب بخور عز دنا

 دم. وجودم حس کر یرو تو ی عیما یرو باال گرفت و سرد یلب هام فاصله دادم که بطر  نیبی کم
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 افتم! یحال و روز م نیبه ا  نیاون ماش دنیدونستم با د ینم

 انگار بودم.  ینبودم، ول فیانقدر ضع من

صورتم   یدستش رو نوازش وار رو  د،یصورتم پاش  یو آب رو رو ختیدستش ر  یآب رو ی کم نیراست
 : دیکش

 ؟ یدلم؟ خوب زی عز دنا؟

 جون گرفته بودم! کمیباز کردم، انگار تازه  شتریهام رو ب  چشم

 : دمیدهانم رو با صدا فرو دادم و نال آب

 !نی راست نهیهمون ماش  ؟یکرد داشیپ  چطور

 گرفت!  ری رو ز انمیشا  نیماش  نیروز هم  اون

و  ستم یتو حال خودم ن دیانگار فهم  اورد،ین  یول ارهی باز هم جوش ب  انمیبه خاطر لفظ شا دیشا گفتم
 فقط بغلم کرد. 

 آرومم کنه. یتونست کم  یم  دیکه االن شا یز یچ

بخوابونه که    یصندل  یکه من رو در آغوش گرفته بود در عقب رو باز کرد و خواست من رو رو همونطور
 لباسش مانع شدم:  دنیبا چسب 

 کنم ولم نکن.  یخواهش م نه،

اش   نهیم، سرم رو به سآغوشش موند ینشست و من هم همونطور تو یصندل ینگفت، رو یز یچ
 دادم. دنیبار یچسبوندم و به اشک هام اجازه 

 بندازه؟ یقاتلش قرار بود من رو به چه روز  دنیطور داغون کرد د نیکه من رو ا نیماش نیا دنید

  یجون م  انی شا یآور  ادیو  دنشیمن با د رهیبم  یکه اون عوض نیقبل ا رم،ی م  یموقع قطعا م اون
 دم!

 گفتم: هیگرفته از گر  یزدم و با صدا  رهنشی به پ یچنگ
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کشم، اما  یخو...خودم رو م  دمیکردم و مرگش رو د دایگفتم هر وقت او...اون قاتل رو پ ی...من ممن
 ! یزنده بودنم یبرا یدی ام کی...یشه، چ...چون تو هست یاالن نم

 !یوقت تنهام نذار  چی..قول بده هق

 : دمیشن یرو م شی عصب ینفس ها یاش فشرد، صدا هنی سرم گذاشت و سرم رو به س یرو رو دستش

 . زمی حرف از مرگ نزن عز گهید ششش،

 غلط بکنم بخوام ولت کنم! من

 زم؟ ی کنم عز یتونم بدون جونم زندگ  یمن م مگه

 نکن قربونت برم!  ینطور یتو با خودت ا فقط

 زدم:  هق

 شن! یتکرار م یذهنم ه یاون تصادف، اون صحنه ها همه تو ن،یتونم راست ینم

 ره!  ینم رونیذهنم ب ینحس اصال از تو  نیماش نیاومدن ا ی صحنه

 موهام به حرکت در آمد:  نیب دستش

  یحدس م د یدادم، با یبهت نشونش م  ییهوی  نطوریا دیمن بود، نبا  ری منو ببخش، تقص زم،یعز باشه
 !ی ست یزدم هنوز حاضر ن

 

 برخورد کنم. یعاد هیقض نی تونستم با ا یوقت نم   چیبودم، من هن حاضر 

 رسوند. یکه بهش مرتبط بود من رو به مرز جنون م یز ی و هرچ هیقض نیا

  نم،یرو بب ن ی اون ماش کیخواستم برم و از نزد یشد، چون م  یاومدم خوب م ی زودتر به خودم م اگه
 رو خراب کرد. میرو که صاحبش زندگ   ینی اون ماش نمی بب

 داشتم. اجیداد احت یکه بهم م  یت یو امن نیتونستم، االن فقط به وجود راست  یاالن نم اما
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تر  یشد اگه قو یم یهم گذاشتم، چ یمشتم فشردم و چشم هام رو رو یرو محکم تر تو رهنشیپ
 بودم؟ 

 آروم گفتم:   هیهمون بغض و گر با

 کنم.  یبودن م یفقط تظاهر به قو ن،یراست ستمین   یاصال دختر قوتر بودم، من  یقو کمی  کاش

 شد...  ی م کاش

 صورتم رو کنار زد:   یجلو یو با دست موها دیحرفم پر نیب

 دنا!  یهست یدختر قو  یلیتو خ  ششششش،

هدف هات   یبرا ،یکه با مرگ عشقت بازم سرپا موند  یهست یانقدر قو ر،یخودتو دست کم نگ اصال
 .یو دوباره عاشق شد یدینترس یچی از ه ،یدیجنگ

باشه   یتو قو یکه جسارتش مثل تو باشه و اندازه  یمثل تو، کس  یحاضرم قسم بخورم دختر  من
 .زمیعز دمیعمرم ند یتو

  یلیخ  یتا بتون یجلو بر  دیکه بشه راحت باهاش کنار اومد، آسه آسه با ستی ن  یز یموضوع چ نیا
 . یر یهارو بپذ زیچ

 . یرفتار کن یموضوع معمول نیکس از تو انتظار نداره با ا چیه

  یعمق حرف هاش غرق م یزد که من رو تو  یم ییحرف ها  دایآرومم کردن، جد  یهاش کم حرف
 کرد.

 اول داستانمون نبود. یاون پسر شر و وحش هیشب گهیآدم عاقل، د کیبود  شده

 مرد متاهل آروم شده بود.  کیبه  لی تبد نیراست

چشم هام قفل شد   یزل زدم، نگاه اونم تو اهشیس یچشم ها یاش جدا کردم و تو نهیرو از س سرم
 کمرم گذاشت، در همون حالت آروم زمزمه کردم:  یاز دست هاش رو رو یکیو 

 ام. آماده
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 ؟ یمطمئن -

پلک هام رو   هیچند ثان  یراشدم؛ ب ادهیپ نی گفتم که سرش رو تکون داد و من از ماش یآروم  ی آره
 بود.  دهیزمانش رس  گهید دم،یکش یق یهم گذاشتم و نفس عم یرو

نحس دوختم،  نیبلند وارد مغازه شدم، نگاهم رو به اون ماش  یهام رو باز کردم و با قدم ها چشم
 خاک برداشته بود! یحساب 

کردن  دا یپ یبرا  ییمدرک ها ن یبا گشتن داخل ماش  دیکه کردم متوجه شدم درش قفله، شا دقت
 کردم.  یم دایقاتلش پ 

 گفتم:  یبلند بای تقر یزل زده بودم با صدا نی ماش یخاک ی شهیطور که به ش همون

 قفله.  نیا ن،یراست

 بود. نی که نشون از باز شدن در ماش  ییشد و بعد صدا کی قدم هاش متوجه شدم که نزد یصدا با

 

  نی ماش یداخل  یفرستادم و در سمت راننده رو آروم باز کردم، کل فضا رونیحبس شده ام رو ب  نفس
 هم خاک برداشته بود. 

 ! ومدهیسراغشم ن یکس  یوقته حت یل یمعلوم بود که خ  کامال

 داد! یگفتم از دست زدن بهش حالت انزجار بهم دست م ی نبود اگه م دروغ

بود که   زونی ازش آو یرنگ  ینگاه کردم، چشم نظر آب نیماش یخاک خورده  ی نهیو به آ دمیکش یهوف
 خاک برداشته بود.  عتایاونم طب

  یبغلش افتادم، سوال یتو بایشد و تقر دهیعقب کش نی خم شم که بازوم توسط راست شتریب خواستم
 گفت:  تیبهش نگاه کردم که با جد

داشتبرد حتما   یتو ،یش یتاپا خاک م  توش سر یرو فقط خاک برداشته، بر  نیکه ماش  ین یب یم
 آرم.   یمن برات م سایمدارک هست که تو وا
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 لب هام جا گرفت.  یتوجهش رو نیاز ا یمحو لبخند

و از دست بهش   نیماش نیمتوجه شده بود که از ا ی همش بهونه بودن و اون به خوب  نا یو ا خاک
 رسوند.  یرو م مشی مستق  ریغ یکمک ها  شهیده و مثل هم یحالت انزجار بهم دست م

به   یرو دور زد، در شاگرد رو باز کرد و کم  نیرو تکون دادم که در سمت راننده رو بست و ماش سرم
 خم شد.  نیسمت داخل ماش

کاغد و چند تا   یکه توش تعداد دیسف  کیپالست کیبعد با   هیاش بودم که چند ثان رهی خ همونطور
کرد در   یج شد و همونطور که به خاطر گرد و خاک سرفه مکامال خار   نیشد از ماش یم دایپ گهید زیچ

 رو بست.   نیماش

کاپوت گذاشت،   یخارج و رو کی پالست  یکاغد هارو از تو یو همه  ستادیا نی کاپوت ماش یبه رو رو
 رنگ، چراغ قوه و کابل شارژ هم خارج کرد. یمشک یدونه اسپر  کیسپس 

 کردم.  دای پ  یبه درد بخور  زیچ دیکاغذ ها بگردم تا شا  نیگرفتم ب میها شدم و تصم لهی وس الیخ  یب

باال آورد با دقت بهش نگاه    یکاغذ رو کم د،یکش رونیب نشونیاز ب یننشست و کاغذ کاری هم ب نیراست
 آروم زمزمه کرد:  هیکرد، بعد از چند ثان

 داروست.  ینسخه  یانگار 

  یبود، سرم رو باال آوردم و با کنجکاو  یکرشته اش پزش  ی بده، نا سالمت صی بود تشخ یعیطب  خب
 : دم یپرس

 شن؟  یاستفاده م یچ یبرا یدون  یان؟ م ییدارو ها چه

 حاده. یها یضیمر یدوزشون باالست، برا ستن،ی ن یمعمول  یدارو ها-

 هم هستن.  ی سرطان یدارو ها جزو

 نگفتم. یز یابروهام رو باال انداختم و چ متعجب

موهاش رو تکوندم   یخاک نشسته بود، دست بردم و خاک رو  یبه موهاش خورد که روش کم نگاهم
 به چهره اش کردم و گفتم:  ینگاهم کرد، تک خنده ا یکه با اخم سوال
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 شده بود.  یخاک

 

 گفت و بلند تر ادامه داد:  یآهان

 . رمیدوش بگ دیخونه با میشده، رفت یبدنم خاک  کل

بهشون زل زد، من هم با  نهی گفتم که تمام کاغذ هارو پخش کرد و دست به س یآروم   نیهمچن
نبود که به دردم  نشونیب  یخاص   زی و اخم چند تا شون رو برداشتم به کاغذ ها نگاه کردم، چ یکنجکاو

 ساده. یبخوره و فقط چند تا مطالب پزشک 

 کاپوت برگردوندم و گفتم: یکاغذ هارو رو کالفه

 !ومدیر ن د یز یهم چ نایا از

  ینم یز یبهم چ یول هیدونست قاتل ک یگفت که به سمتش برگشتم؛ اون م  یاوهوم آروم نیراست
 گفت! 

 کنم و دنبالش بگردم؟  تی بود من خودم رو اذ یاز یدونست چه ن یاون م یوقت

 فرستادم و به سمتش برگشتم:  رونیکالفه ام رو ب  نفس

 مگه نه؟  ه،یک یاون قاتل عوض  یدون یتو م ن،یراست

 : د یکرد و دستش رو پشت سرش کش یاش جمع شد، اخم چهره

 دونم.  یم آره،

 هام رو باز کردم و به اطراف اشاره کردم:  دست

  م؟یکار دار یچ نجایما ا پس

 م؟ یهست یچ دنبال

 دونه؟ یجوابش رو م مونیکیکه  میهست یدنبال جواب سوال میدار چرا
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 هر دومون رو راحت کن.  الی تو بگو و خ خب

 .شه  ینم-

  یگفتن اسم قاتل نم یهمه مقاومتش رو رو نیا لی جوابش با خشم نگاهش کردم، دل دنیشن  با
 . دمیفهم

 کرد؟  یانقدر معطل م دیبا چرا

 هم فشردم: یهام رو محکم رو  پلک

 چرا؟

 نگاهم کرد:  گنگ

 چرا؟  یچ

 ؟ ید یانقدر مقاومت نشون م یگفتن اسم اون عوض یچرا رو-

 ه؟یچ لتیحرف بزن، دل نیراست ه؟یاون ک مگه

 زد و سرش رو به سمتم خم کرد: یعصب   پوزخند

 گم هوم؟  یچرا نم که

 بهت بگم آره؟  امیمقدمه ب یب  ییهوی ینطور یهم یخوا  یم پس

 

خشم درش واضح بود   یکه شعله  ییرو تکون دادم که با حرص بازوم رو گرفت و با چشم ها سرم
 نگاهم کرد: 

 دهن منو باز نکن دختر! د

 !یاز حال رفت یدیرو د نیماش نیتورو آوردم ا من
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از   زمیعز زینه خ  ؟یکن  ینرمال رفتار م  یمثل آدم ها ؟ینرمال شین یبب یبود؟ فکر کرد ی بهت بگم ک  امیب
 !ستیخبرا ن نیا

 .گمی بهت م نشیو بب  یبشنو یوقت حس کردم آماده ا هر

 . میآم بر یمن جمع و جور کردم م  نی برو تو ماش میموند  نجایا یادیز االنم

 بهت نگاهش کردم و آروم گفتم:  با

 ...اما

 : د یحرفم پر  نیحرفم رو کامل کنم و ب نذاشت

 .اما برو دنا  یب اما

 نحس خارج شدم.  یاز اون مغازه  یحرف چیحرص نگاهش کردم و بدون گفتن ه  با

  یطور  نی از حرصم رو ا یداشتم کم یرو باز کردم و جلو نشستم، با محکم بستن در سع نی ماش در
 نداشت.  یر یتاث یانگار  ی کنم ول  یخال

 نبود!   یبرام نمونده بود که به خوام خرجش کنم، چهار سال زمان کم یصبر  گهید من

 صبور باشم.  یکردن اون قاتل عوض  دایپ یتونستم برا  ینم ن یاز ا شتریب من

  دنیاز فهم  نیراست یانگار  یول نمی رو بب دنشیکنم و زجر کش داشیتر پ  عیخواست هر چه سر یم دلم
 زد.  یم دنیخودش رو به نفهم  ای عاجز بود و  نیا

نگاهم رو   نشست، بالفاصله با اخم   نیماش یتو نینگذشت که در سمت راننده باز شد و راست یز یچ
 نگاه کردم. رونی به ب نهیازش گرفتم و دست به س

رو   شی و کالفگ  تیتونستم طرز نگاه کردنش و عمق عصبان  یم یکردم ول  ی که نگاهش نم نیا با
 حدس بزنم. 

 رو چرخوند و زمزمه کرد:   چییحرص سو با

 .یآر  یدر م یگم. بچه باز  یم  یمن چ ستی ن تی ! حالیفهم ینم
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 ! با خشم به سمتش برگشتم: ارمیبود تا کامال جوش ب ی کاف نیهم

 آرم؟ تازه نفهم هم هستم آره؟ یدر م یمن بچه باز  من؟

 ! یفهم یکه نم ییتو نیا زم یعز نه

 برام نمونده!  یصبر  گهیکردم و د یچهار سال صبور  یفهم ینم

حق دلخور   ید یعذابم م یو با نگفتنت دار  هیک یدون  یم  یوقت ؟یبچه باز  یذار  یکارو م نیا اسم
 شدن ندارم؟ 

 از من نداشت که با خشم جوابم رو داد: یدست کم تیهم تو عصبان  اون

من چه قدر ناراحت   یبه اون حال و روز افتاد  نیماش دن یبا د  یوقت یفهم  ینم  ه،یکارت بچه باز آره
 !نمت یدتر از اون بب ب یحت  ایاون حال  یتونم دوباره تورو تو  ینم  یفهم  یشدم، نم 

 

 موضوع سخت بود.  نیا دنیاون فهم ینگفتم، انگار برا ی ز یزدم و چ یشخندین

حل   یروش برا   نیسکوت بهتر نیبنابرا م،یعاجز بود  یکی اون  دنیمورد هردومون از فهم نیا یتو
 شدنش بود. 

 رو روشن کرد. نی و ماش دیکش یبزنم پوف کالفه ا  یخوام حرف  ینم دید یوقت

 گفتم:  یکه دستش به سمت ضبط رفت تا روشنش کنه که با لحن جد میراه بود نیب

 نکن.  روشنش

 تفاوت گفتم:  ینگاهم کرد که ب  یسوال

 سر و صدا ندارم. ی حوصله

رو    یبحث یگفتم سکوت کنه چون اصال نه حوصله  ینگه، داشتم م یز یگفتم چ  یداشتم م میرمستقیغ
 !ییداشتم و نه سر و صدا
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و من  انیفردا شب به خونمون ب نیراست یها یاز عمو یک یهم قرار بود پدر بزرگ و  شینطوریهم
 نکرده بودم.  یکار  چیه

******************************************************* 

 آخرش؟   ای زمی رو االن بر یترش -

 ! یپرس یاز من م یدونم که، تو هم ه ینم-

 فرستادم:   رونیحرص نفس کالفه ام رو ب  اب

 !یکه از من هم خنگ تر  ییکنم نه تو دایدوست متاهل پ کیبرم بگردم  دیبا

 نثارم کرد و ادامه داد:  یشعور  یب

 هارو بدونم؟  نیبراش غذا درست کنم و ا  نمیمگه من شوهر دارم که بش خب

 گفتم:  طنتیهام رو باال انداختم و با ش  ابرو

 دوست داره.  یقرمه سبز  الیچون دان ،یر ی بگ ادیغذا رو  یک ی نیبهتره ا پس

 زد و آروم گفت:   یتلخ  لبخند

 نگفتم؟  بهت

 شد!  ینم  نی غمگ ایآسون نیوقت به ا چیه  ایمیهام در هم رفتند، ک اخم

 و به سمتش برگشتم:  دمیاز غذا کش دست

 شده؟  یرو؟ چ  یچ

 و روش نشست:   دیعقب کش  یآشپزخونه رو کم یچوب یصندل

 دوست دختر داره. الیدان

به عقب نگاه کرد و با چشم غره  ا یم یکشوند، ک نجایهال رو به ا یتو تی که گفتم نگاه جمع یبلند یچ
 به سمتم برگشت: 
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 خبرته؟! چه

 کردم:  یخنده ا تک

 پا داده؟  یالغر مردن نیکه به ا هیک گهیدوست دختر داره؟ اون د الیدان

 نگاهم کرد:   یناراحت با

 نه؟ینظرت االن درد من ا  به

 

 شده بود. دهیصورتش کوب ینداره تو یبهش عالقه ا الیکه دان نیا ه،ی دونستم دردش چ  یم

چند  نیا یبودنش تو نیغمگ  لیبود دل  نیهاش و آرزو هاش پر پر شده بودند و ا ایرو  یها گلبرگ
 روز. 

 یرو تو  شینمناک عسل  یو رو به روش نشستم، چشم ها  دمیرو عقب کش  شییرو به رو   یصندل
 گفتم:  تیچشم هام دوخت که با جد

 دوست نداره؟   الی نگفته بودم دان  ا؟یمیبهت نگفته بودم ک  من

 شه.  یباهاش هم کالم م  یکه گه گاه یفقط دوست من الیتو واسه دان  یکه رکم ول د یببخش

 !یدونم تو چطور بهش دل بست  ینم من

 ؟یدل بسته بود شیدید یم  نتی که فقط داخل کاف  یانی به شا یتو چطور -

 کرد.   یرو برام زنده م انیخاطرات شا دیدونست االن نبا  یکردم، خوب م یظیغل اخم

 همون اخم بهش نگاه کردم:  با

 ! ایمیرو وسط نکش ک انیشا

 : د یدست هاش گرفت و آروم نال نیرو ب   سرش

 پوچ خوش بوده؟  چیهمه مدت دلم به ه نیمن ا یعنیتونم باور کنم!   یمن نم دنا
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 کردم حسم دو طرفه اس؟! یفکر م چرا

 دست هام گرفتم:  نی آوردم و ب نیی نگاهش کردم، دست هاش رو پا  یناراحت با

  یم دیام کی خودش  یشه، از هر حرکت طرف مقابل برا  یعاشق م یانسان وقت ا،یم یتو نبود ک دست
 سازه.

 مواقع هم نه. یبعض  یاوقات واقعا درست باشه و اون حرکت منظور دار باشه ول یبعض  ممکنه

 . هیدل خوش یمواقع هم فقط توهم ذهنه که برا یبعض

سوم بودم  که شخص  یمن یول  یفهم ینم  یکه عاشق  ییدومش بوده، تو یتو از دسته  یبرا متاسفانه
 نداره! یشناسم بهت گفته بودم اون به تو حس   یرو م  الیو خوب دان

 شد:  سیگلوش نشسته بود شکست و گونه هاش خ  یکه تو یبغض

 اون دختر رو دوست داره؟  یعنی

 کردم:  یرو به رو م   قیاون رو با حقا دیحرف بزنم و با شی دل خوش یخواستم برا ینم

 خوام باهات صادق باشم.   یم ا،یم یک نی بب

پره همش   ی و اگه هم با دختر ها م ستیفاز ها ن نیا یاصال تو  یعنی ست،یآدم عاشق شدن ن الیدان
و   ومدیبپره بگه نه خوشم ن نیروز با ا کیدستشن که   ی چهیو فکر کرده دختر ها باز  هیسرگرم یبرا

 !یبره با بعد

 هم جز اون دسته اس.  الیدان دارن و یفکر  نیپسرا همچ  ن یمتاسفانه اکثر ا یول

جمع و جور کردن خودش هم کارش لنگ   یاون هنوز تو ست،یآدمش ن الیبهت گفتم دان  نیهم یبرا
 . زمیزنه عز یم

 شه!  یعوض نم یز یاگه از اون دختر جدا شه هم چ یحت
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و   یچرا االن که من بهت گفتم متعجب شد ؟یدوست دختر داره چرا به من نگفت یدونست  یتو که م-
 ؟ یچ یگفت

 کردم دوباره مرضش بزنه باال.  یفکر نم رون،ی بود ب  دهیکار کش نیچون چند سال بود از ا -

 به دست هاش وارد کردم:  یفشار 

 ؟ید یبه خودت نم  گهیشانس د کی چرا

داره و به که دوستت  یکس ای یو دوستت نداره باش  یکه دوستش دار  ی با کس  ید یم  حیترج 
 کنه؟ یم یخاطرت هر کار 

 گونه هاش رو پاک کرد:  یرو یو اشک ها  دیکش رونیاز دست هاش رو از دستم ب یکی

 ه؟ یچ منظورت

از سر ندونستن کرد و کنجکاو   یکرد اشاره کردم، اخم یو نگران بهمون نگاه م رهی که خ یابرو به مهد با
 شد و با گره خوردن نگاهشون درهم. ی مساو نیکه اشاره کردم برگشت و ا  ییبه جا

 به سمتم برگشت:   ایمیزدم که ک  یمحو لبخند

 !ه یکه منظورت مهد نگو

ابروهام رو باال   طنتی با ش نیکردم بنابرا یخارجش م  اقتمی ل یبرادر ب  یاز حال و هوا یطور  کی دیبا
 انداختم:

 کنم! یدوستت داره که باور نم  یدینگو نفهم ه؟یکه نه؟ مشکلش چ  چرا

 هاش رو جمع کرد و نگاهم کرد:  لب

 دونم، خودش بهم گفته. یم

 کردم بهش اعتراف کرده باشه!  یبهش نگاه کردم، اصال فکر نم  متعجب

 دستش زدم:  ی رو یحرص ضربه ا با
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 ؟یگرفته بود  یهمه مدت اللمون  نیگن؟ ا یاالن م زهرمار،

گفت   یو م  اطمونی ح یشب اومده بود تو کی از ذهنم در رفت،  گهیگفته بود، د شی وقت پ یل یخ-
  یلیخ  نیهم یگفت و رفت برا ییها زیچ کی میمستق ر یحرف ها تهشم غ نیو ا  یدوست دار  الویدان

 ندادم.  تیاهم

 .ی دونه دوستش ندار  یخواد و م یگفت، گفت که تورو م میاما به من کامال مستق -

تو هم به  ی کن  یم یدوستت داره و به خاطرت هر کار  ی لی نم خدو یم ه،یپسر خوب یمهد ایمی ک یول
  ینم ییبه جا  الیفرصت بده، تو با دان  کیپس از من بشنو، بهش  یدوست قبولش دار  کیعنوان 

 . یرس

بلند شدم، بهتر   یصندل   یو سکوت کرد، من هم دست هاش رو ول کردم و از رو دیکش یکالفه ا پوف
کنم  لیرو بهش تحم یز یتونستم چ  یکردم که فکر کنه، نم یبه حال خودش رها م یبود اون رو کم

 گرفت.  یم میپس بهتر بود خودش تصم

 غذا ها برگشتم که گفت:  یسر قابلمه  دوباره

 ن؟ یدر چه حال  نیو راست تو

 کردم:   یاخم روزیشکر آبمون به خاطر د یرابطه  یآور  ادی با

ره، من هم   یآد و م یگه نه من، فقط با اخم و تخم م یم یز ینه اون چ ،یدون  یطور که م نهمو
 گم.  ینم یچیه

 آورد:   نییپا  یاز جاش پا شده، ولوم صداش رو کم دمیفهم  یشدن صندل دهیکش یصدا با

 ن؟ یهم نداشت یهنوز رابطه ا البد

 گفتم که صداش رنگ حرص گرفت:  یمحکم  نه

 ؟ یکن  یم حتیمنو نص یاز من بد تره! بعد اومد تتونیوضع  شما

 شده؟  رید کمی  یکن ینم فکر
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 شونه هام رو باال انداخت:   الیخ  یب

 گم.  ینم یز ینگفت، من هم چ یز ینداره، خودش چ یمن ربط به

 نگاهم کرد:  نهی و دست به س ستادی با حرص کنارم ا  ایمیک

 ن؟یبچه ادوتا  شما

 زنم اونم برعکسش.  ی زنه منم نم  یاون با من حرف نم  یگ یم تو

 آره؟  ن،یرابطه نداشته باش یعن ینگفت پس  یز ی چ  خودشیگ یم االنم

 بگه.... ال اال... دختر دهن منو باز نکن!  ادی ب نیراست

 لب نثارش کردم و بلند تر ادامه دادم: ری ز یشعور  یب

 االن؟ یگ  یم یحرف ها؟ پس چ نیدونم و ا  ینم  ستم،یمن متاهل ن یاالن نگفت نیهم تو

شانس دوباره به   کیکه دادن  یفهم یفکر کن و تهش م نیکه من گفتم رو بکن، بش  یبرو کار  تو
 هر دوتون خوبه.  یچه قدر برا یمهد

 و از آشپز خونه خارج شد. دیرنگش کش  یعسل یموها نی ب یدست فرستاد، رون یرو کالفه ب   نفسش

غذا ها حاضر شده بودن و   ی هیام بود و بق یقرمه سبز  یآخرا  کینزد گهیهام رو باال انداختم، د شونه
 دادم. یاش رو انجام م ی انی پا یاومدم و کار ها یم گهید ی قهیبود که ده دق نیکار ا ن یبهتر

عقب رفتم که باعث شد کمرم به   یو کم  دم یکش ینیرو به رو شدم که ه نیبا راست هویبرگشتم  یوقت
 گاز برخورد کنه. 

  شی نطوریبه سمت چپ رفتم، دستم رو پشت کمرم گذاشتم، هم یرو از درد جمع کردم و کم  صورتم
 . ادیدردش به چشم ب شتریشد ب یباعث م  نیکمرم داغون بود و ا

 : دیداد پرس یز بود نشونم مکه چند رو  یبا همون اخم  نیراست 
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 شد؟  یچ

 خودش اخم کردم:  مثل

 شد؟ کمرم خورد به گاز.  یچ یدیند

 ؟ یکن یجمع نم یخب حواست رو واسه چ-

 لحن طلبکارش با اخم نگاهش کردم:  نیاز ا دلخور

! اون وقت  یستادیمثل عجل معلق پشت سرم ا یاومد یکله کرد هوی  یمن مقصرم؟ جنابعال د یببخش
 من حواسمو جمع کنم؟ 

 تر شد:  ظی غل اخمش

 . نمیبب برگرد

 زد!  یبه حرصم دامن م شتریو طلبکارش ب  یلحن دستور  نیا با

 ها شده بود! میبد خلق قد نیاون راست هیشب

 ازش فاصله گرفتم. عایسر ستین  یاز ی خشم کنارش زدم و با گفتن ن با

 سمت راه رو و بعد از اون اتاقمون رفتم، در رو باز کردم و پشت سرم بستمش.  به

 کرد!   یطور درد م نیگاز خورده که ا یداد که احتماال به گوشه  یکمرم نشون م دیشد درد

قرمز شده بود و چه  یلباسم رو باال زدم، حساب یو کم ستادم یا نهیآ یرخ جلو  میرو گاز گرفتم و ن لبم
 دادن هاش رو نداشتم! ری گ یچون حوصله   دیند نیبهتر که راست

به اومدن مهمون ها   یلیخ  یعنی نیداد و ا یبه ساعت انداختم، ساعت هفت رو نشون م ینگاه
 نمونده بود. 

به سرم انداختم،  یرو یرنگ دیکه از قبل حاضر کرده بودم رو تن کردم و شال سف یو شلوار گلبه ا کت
 نبود. یا گهید ش یبه آرا ازی رژ قرمز رنگ ن  کینظر خودم جز 
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 و از اتاق خارج شدم.   دمیبه شالم کش یدست

رو که بتونن    نیراست یاز خانواده  یخودم رو دعوت کرده بودم و هم چند نفر  یهم خانواده  امشب
 قشنگ آشنا بشن. 

تنها   یه سر خود که نه، نا سالمتما حاضر بودن و البت یجمع ها یهمه  یهم که تو ایم یو ک یمهد
 بودند.  نیمن و راست یدوست ها

بود که آروم صداش زدم، مکث کرد و به طرفم برگشت   ی مشغول حرف زدن با مهد الی خ یب  نیراست
که آخر راه رو   یگفت و به سمت من  یبه مهد یز یچ کی  اد،یکه با دست بهش اشاره زدم به طرفم ب 

 زد. یدور صورتم رو از نظر گذروند و پوزخند صدا دار  کیبگم که  یز یبودم اومد، خواستم چ ستادهیا

 کردم و نگاهش کردم: چته؟  یاخم

 . یچ یه-

 ؟ یزن یچرا پوزخند م پس -

 تر شد:  قیلبش عم یگوشه  شخندین

 میدار غی اون وقت داخل خونه ما ت  یرس  یآد خوب به خودت م یمهمون م ی کنم وقت یفکر م دارم
 هوم؟

 رژ ساده زده بودم!  کی فقط  ؟یدنینگاهش کردم، چه رس متعجب

 حساس شده بود! یادی روز ها ز  نینظرم ا به

 کردم:  یعصب  ی خنده

 نزدم!  یا گهید  زیرژ چ  کیمن که جز   دم؟یبه خودم رس  من

 و من رو به داخل اتاق برد و در رو پشت سرمون بست.  دیرو کش بازوم

 برگردوند:  نهیهمون حالت من رو به سمت آ در
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به چشم   یادیز رت ی دونه رژ تغ کی  نیبا هم نیهم یبرا ،یساده ا شهیهم ،یکن  ینم  شی اصال آرا تو
 آد. یم

  یمن هم باشه نه فقط برا یبرا راتتیتغ  نیخوام ا یم  یندارم ول  یمشکل چیکردنت ه  شیبا آرا من
 . هیبق

  یتیخونه به خودم اهم یحق با اون بود، من اصال تو دینزدم، شا  یبهش نگاه کردم و حرف  نهیآ یتو از
 بودم. یدادم و معمول  ینم

 انداختم و آروم زمزمه کردم:  نیی رو پا سرم

 من...  ن،یراست

 *"گذاشت:  یحرفم رو ادامه بدم؛ من رو به طرف خودش برگردوند و انگشت اشاره اش رو رو نذاشت

 .ستیمهم ن  ،یبگ یز ی خوام چ  ینم  ششش،

 اما...-

 . ستی دنا، لطفا، گفتم مهم ن-

 حق هم داره! دمید یکردم م  یمهم بود، چون واضح بود ازم دلخور شده، و االن که فکر م اما

دست هام رو قاب   ستادم،یجلوش وا  عایاخت و خواست ازم دور شه که سربه صورتم اند  یکوتاه نگاه
 صورتش کردم *"

 

 حرکت رو ازم نداشت و خشک شده بود.  نینکرد، انتظار ا یحرکت چیلحظه مات موند و ه چند

 کرد.  میچند لحظه به خودش اومد و دست هاش رو قاب صورتم کرد و با خشونت همراه بعد

 رو بهم نشون بده.  تش یخواست اوج عصبان  یم یطور  نیا انگار

 و نگاهمون در هم گره خورد.  میاز هم جدا شد میچند لحظه که هردو نفس کم آورد بعد
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زد، لبخندش رو   یچسبوند و لبخند میشونیرو به پ   شیشونیزد پ  یکه نفس نفس م یهمون حال  در
 پاسخ نذاشتم و دست هام رو پشت گردنش گذاشتم. یب

 شده بود! ری واقعا د دیبود، شا  ایمی حق با ک دیشا

  یشونیاش رو از پ یشونیصورتم سر خوردن و جاشون رو به پشت کمرم دادن، پ  یهاش از رو دست
 : د یام جدا کرد و من رو در آغوشش کش

اون  یش   یبا کار هات باعث م یآ یم یطور  کی ،یذار  ینم شم  یآم ازت عصبان  یوقت که م هر
 بره و دوباره عاشقت بشم.  نی از ب تیعصبان 

 یم نمونیآرامش ب  نیا شهیشد هم  یم یچ دم،یکش  یق یگردنش فرو بردم و نفس عم یرو تو سرم
 موند؟

 کردم:  یخنده ا تک

 . زمیعز ی حاضر ش  دیرسن و تو با یاما االن مهمون ها م مونم،یجا م  نیاز من باشه تا ابد هم اگه

 صورتم نگاه کرد:  به  طنتی و آروم ازم فاصله گرفت، با ش دیخند

 پاک شد.  رژت

 زدم:  یپر رنگ لبخند

 شد. یجاش لب تو رژ  به

 رفت.   ییبه سمت دستشو عی شدنش سر یانگشت َشستش*" و با رنگ عیمحو شد و سر لبخندش

 .ستادمیا نهیآ یو جلو  دمیخند یعکس العملش طوالن نیا از

 کرد.  یم ر یتغ زیاز امشب همه چ دم،یمال لب هام  یرو برداشتم و دوباره رو رژ

  یآوردم، رو رونی روشن ب  یآب راهنیپ  کیو  نی شلوار ج کیکمد رفتم و درش رو باز کردم،  سمت
 تخت قرار دادم و از اتاق خارج شدم. 

 ***************************************************** 
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 . ینوش جان همگ-

 خودشون شدند.  یبرا دنیحرفم همه مشغول غذا کش نیا با

  یبزرگ یرو برداشتم و تکه   ایدوست نداره ظرف الزان یقرمه سبز  نیدونستم راست یکه م ییاز اونجا 
 براش گذاشتم. 

 نگاهم کرد و با گفتن ممنون مشغول شد.  زیآم  تشکر

 

از عمو هاش به اسم احمد و   یکیو مشغول شدم، پدر بزرگش به همراه  دمیکش ایخودم هم الزان  یبرا
 اومده بودند. نای زنش م

 خوب.  یلیبد و نه خ   یلینظرم خوب بودند، نه خ به

 : میعموش همه نگاهمون رو بهش دوخت یصدا با

 ازدواج؟  یبرا نیعجله نکرد کمی ها  بچه

 ازدواج... نیو ا میرو به خاک سپرد نیراست  یبابا یعن یبرادرم  تازه

 : د یحرفش پر  ن یب تی با جد نیراست

 عقد ساده بود و بس.  کیو  مینگرفت یجشن چیکه ما ه نیدیخودتون د عمو

 خواست؟   یازدواج کنم، اون موقع جشن نم  ایبا رو نیشما که اصرار داشت یول

 شده باشه. یاحترام یکه به بابام ب مینگرفت یخب گفتم که ما جشن یول

 . ارندیب یبهونه ا   ایبگن  یز یتونستن چ یکدوم نم  چیداد که ه یرو به زور جمع کردم، جواب لبخندم

 ونیپام بود حس کردم، انگشت هاش م  یکه رو ی دست یرو تو نیدست راست یگرما زیم  ریز از
 سرم رو چرخوندم و بهش نگاه کردم.  یانگشت هام رو پر کرد، با لبخند محو

 برام مهم نبود.  یول میعموش هست ینگاه خصمانه  ری ز دمیفهم یم
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  نیازدواج کنه و به ازدواج من و راست ای با رو نیکامال واضح بود که اون ها دوست داشتن راست نیا
 نداشتند.  یادیز لیم

 .میو به انتخاب خودمون بود که باهم بود میهم رو قبول کرده بود نیبود که من و راست نیمهم ا اما

و با لذت    دمیآورد و آروم دستش رو از دستم جدا کرد؛ لب گز یزد و به دستم فشار  یلبخند نیراست
 غذا مشغول شدم. یبه ادامه 

مبل ها جا گرفتند؛ من هم وارد  یو رو  همه وارد هال شدند زیاز اتمام غذا و جمع کردن م بعد
 ماور رو روشن کنم. آشپزخونه شدم تا س

 وارد آشپزخونه شد و به طرفم برگشت:  الیموقع دان همون

 ؟ید  یآب م وانیل کی دنا

 کنارم اشاره کردم:  نتی کاب به

 . زیخودت بر یاونجاست، بردار برا وانیل

 داشت گفتم:  یبر م  وانیگفت و همونطور که داشت ل یا باشه

 کاراتو؟  نیا یباز شروع کرد تو

 تعجب به سمتم برگشت: برداشت و م یوانیل

 کار هارو؟  کدوم

 ماه دوست دختر گرفتن و عوض کردن هات.  کی هر  نیهم-

 

 اخم نگاهم کرد:  با

 کرد؟  یدوستت بهت فوضول اون

 خودش اخم کردم:  مثل
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 درست صحبت کن.  ای میبه ک  راجع

 من اسم داره. دوست

 زد:  یشخندین

 .باشه  اوه،

 : دیکش ینگاهش کردم که پوف منتظر

 آد. یخوشم م  نیواقعا از ا ستیماه ن کیماه،  کی

 زدم و نگاهش کردم:  یخند  شین

 .الیاومد دان یاز همه خوشت م تو

 از آشپزخونه خارج شد.  ختنیرفت و بعد از آب ر  خچالینگفت، به سمت  یز یچ

من  یزندگ یتو یم کسطور دوست نداشت نیدخالت نکنم هم یکس  یکار ها یدادم تو یم  حیترج 
 گفتم که گفتم. یبهش م   دیها رو هم با  نیا یدخالت کنه، ول 

اپن   یلب هام نشوندم، کف دست هام رو رو یرو یو به سمت اپن رفتم، لبخند  دمیکش یق یعم  نفس
 گذاشتم و بلند گفتم: 

 ارم؟ ی ب یرو ک  یچا

 با لبخند بهم نگاه کرد:  بابام

 . زمی دخترم، هنوز زوده عز میغذا خورد تازه

 سرش مامان هم نگاهم کرد:  پشت

 . زمیعز مینی خودتو بب میاومد م،یکه بخور میومدیمامان، ما فقط ن  نی بش ای هم ب خودت

با ابرو به  دنمیبا د نیگفتم و بعد از خاموش کردن المپ آشپز خونه وارد هال شدم، راست یا باشه
 کنارش اشاره کرد. 
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آروم رفتم و    یبود، با قدم ها  یدوختم که روش نشسته بود و کنارش خال یفره ارو به مبل دو ن  نگاهم
 کنارش نشستم. 

 ********************************************************* 

 بهشون دادم، از بس بسته بودن سر درد گرفته بودم. یو تاب  دمیکش میقهوه ا یموها نیب یدست

 که قرار بود رو آغاز کنم.  یز یعمل کنم و چ ایم یداشتم به حرف ک میتصم امشب

  یصورتم رها کردم و از رو یکردم، موهام رو کج رو دیو رژم رو تمد دمیروشنم کش یبه مژه ها  یملیر
 بلند شدم.   یصندل

چشمش بهم افتاد مات   یوقت یاتاق شد، اول خواست وارد شه ول  وارد نیزمان با بلند شدنم راست هم
 .ستادیچهار چوب در ا یو مبهوت تو

  ینم ی حالتش نخندم ول نیکرد، لبم رو گاز گرفتم تا از ا  یشده بود و فقط مات بهم نگاه م خشک
 دونم که تا چقدر موفق بودم.

 

بار پشت هم پلک زد و آروم اسمم رو صدا زد که به طرفش رفتم و دست هام دور گردنش حلقه   چند
 کردم: 

 یدونست یمدت م نیا یتو ،یهست یمرد با درک  ی ل یخ  دمیفهم یاز ازدواجمون نگذشته ول ادیز
 .بابت واقعا ممنونتم نیو از ا یاوردی وقت به روم ن  چیندارم و ه یآمادگ

ان و از تو    یکی که زن و مرد واقعا احساس کنن مال اون  هیهر زندگ ازیرابطه ن   نیا نمیب یدارم م االن
 . یکرد یهم ممنونم که تا االن صبور 

 چشم هام گفت:  یهمون نگاه ماتش تو  با

 ...یخوا   ینم یکه وقت ستی ن یاجبار  چیاز تو رابطه نخواستم دنا، ه من

 گذاشتم:  شی نیب یشاره ام رو رو ا انگشت
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 ذاشتم.  ینم شی خواستم پا پ  ینم اگه

 .یبش  مونیترسم پش یم-

 کرد؟!  یم یفکر  نینگاهش کردم، چرا همچ مات

 گفتم:  متعجب

 ! نیراست یبشم؟ تو شوهرم  مونی پش دیبا چرا

 انداخت و آروم لب زد:  نییرو پا  سرش

 . ستین یقشنگ ز ی اصال چ ،یفهم یحرفم رو بعدا م نیا لشیدل

امشب رو   یز یچ چیخواستم ه ی و دست هام رو قاب صورتش کردم، نم  دمی پاش به روش  یلبخند
 دادم. یاجازه رو نم  نیو ا خراب کنه 

 اش زل زدم:  رهیت یبه چشم ها  یمهربون  با

امشب رو خراب کنه   یارزش یب زی چ چیخوام ه  یپس اصال مطرحش نکن، نم ست ین  یقشنگ زیچ اگه
 هوم؟ میری تونه خرابش کنه فاصله بگ یکه م  یز یپس از هر چ 

باعث   نی دست هاش باال اومدن و پشت کمرم نشستن و من رو به خودش جفت کرد که ا باالخره
 : نهی شونه هاش بش یشد دست هام رو

 دنا؟  یمطمئن

 هم قرار دادم:  یپلک هام رو رو نانیاطم با

 به حال انقدر مطمئن نبودم، از اعماق وجودمه.  تا

 صورتم رو کنار زد:   یرو یاز دست هاش باال اومد و موها یکی

 چشم هات انقدر خوش رنگن؟  چرا

 لب هام نشست:  یرو یلبخند شییهو ی حالت   ریتغ نیا از
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 .هیارث

 هاش رو باال انداخت:  ابرو

 . ستیو مادرت مثل تو ن الیمال دان نه،

 کردم:  یخنده ا تک

 .دنهید  بایحس ز  نیو ا یکن  یفکر م یطور  نیا تو

 لبش باال رفت:  ی گوشه

 هست؟  یچ دنی د بای حس ز نیا خب،

 لب زدم:  آروم

 عشق. همون

 ؟ید ینم  یشتر یب حاتیتوض-

 

 زل زدم:  اهشیس یچشم ها یزدم و تو  یق یعم  لبخند

هر چقدر هم که زشت باشه   ینیب  یم بایرو ز یرو که دوست دار  یهمون عشقه، کس دنید بای ز حس
 . ینی ب یم تر و سر تر  بایباز هم تو اون رو از همه ز

 گرفت:  ی شتر یعمق ب لبخندش

 عاشقتم! ی ل یمن خ فکر کنم  پس

 ***************************************************** 

رو   لش یو موبا  دمیخودم رو باال کش  یچشم هام رو باز کردم، کم نیراست  لیموبا زنگ یصدا با
 آشنا بود! برام یل یبود که خ یناشناس یبرداشتم، شماره 

 جواب دادم: یگرفته ا یو با صدا دمیسبز رو کش یدکمه  اخم  با
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 بله؟

 ؟یی ِا دنا جون؟ بازم تو-

  دهیچیبدنم پ یکه تو یه دردتوجه ب یتو جام نشستم و ب با حرص   نیریش یآشنا  یصدا دنیشن  با
 گفتم:  بود با خشم

 ؟ یشی نم تو آدم ؟یبازم زنگ زد  یچ واسه

 کرد:  یبلند ی خنده

دارم که   یشناسم و مدارک یرو م انی که من قاتل شا یبدون دیدفعه با خودت کار داشتم، شا نیا اتفاقا
 .هیده اون ک یکامال واضح بهت نشون م

 خب؟ -

 به کافه... تا بهت نشونش بدم.   ای امروز ساعت پنج ب هی ک  یبفهم یخوایاگه م زم،ی خب که خب عز-

گه  یحاال حاال ها بهت نم  ست،ی که اصال به نفعش ن یی بگم از اونجا دیکه با  نهیبه راست دتیام اگه
 .هیاون ک

 زدم:  یصدا دار   پوزخند

 فرصت طلب رو باور کنم؟  حرف توِ  آم  یشم و م  یم الی خ یرو ب   نیراست یکرد فکر

 .هی جور کنم و برم بگم قاتل فالن  یتونم چند تا مدارک و عکس جعل  منم

 بده. گهید یرو جا  تیبرو خدا روز میما خودمون زغال فروش  زم یعز نه

 بهش بدم قطع کردم.  یا گهیکه فرصت حرف د نیبدون ا و

 سرخ شده بودم! تی فکر کنم از حرص و عصبان 

کرده  ریحرف هاش ذهنم رو درگ   کمی دم،یبه صورتم کش  یفرستادم و دست رونی پر حرصم رو ب نفس
 .هیگفت اون ک یاعتماد کنم، مطمئنا خودش به موقع بهم م نیدادم به راست یم حی بود اما ترج
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 کی نیر ی متوقفم کرد، از طرف ش لشیبه موبا امیاومدن پ یتخت بلند شم که صدا یاز رو خواستم
  یراننده هم تو عکس بود ول  یبود و حت  نیه بود، با بهت به عکس نگاه کردم، همون ماشعکس اومد

 رفته!  یسرش رو به عقب برگردونده بود و احتماال داشته دنده عقب م

 عکس رو خوندم:  ریز یکه مات بودم نوشته  همونطور

 یاصله به عهده  ایو  هیجعل یبد  صیکه تشخ نیا گهیگفتم، د یکه م یاز اون مدارک یکیهم  نیا
 خودته، به هر حال امروز منتظرتم.

 

 .و همون صحنه   نینحس، همون ماش ابونیعکس بودم، همون خ ی رهیمات و مبهوت خ  همونطور

 کرد.  یبد م  یل یاون روز ها حال من رو خ ی آور  ادیبود،  نیحق با راست  دمیفهم یم حاال

 چه مزخرف آغاز شده بود! صبحم

 که غرق در خواب بود نگاه کردم.  ینیراست رو برگردوندم و به  سرم

 ...؟ایکردم اون بهم بگه  یکردم؟ صبر م ی کار م یچ دیبا

که من   یزد در صورت یراجع بهش نم   یکرد و اصال حرف یم  دهیچی رو پ هیداشت قض یلیخ  نیراست اما
 .هیکه اون قاتل ک نیا دنیفهم یزدم برا  یبال بال م

  یکرد و تمام م یباهام بحث م کم ی نیآخرش راست ه،یاون ک  دمیفهم ینبود اگه من زودتر م یمشکل
 . دمیفهم یزودتر م  کمیکرد اگه  ینم  یشد پس فرق

 بودم.  ریتقص  یمن ب  نجایپس ا چوندی و خودش پ دمیاز اون پرس من

ردم و  رو پاک کردم و بعد از ارسال اون عکس به خودم عکس رو هم پاک ک  نیری ش  یها تماس
 رو سر جاش برگردوندم.   لیموبا

آرومم   یتونست کم  یدوش گرفتن م کی  دیتخت بلند شدم، شا یرو از روم کنار زدم و از رو ملحفه
 کنه.
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 و اون عکس بود.  نی ریش یحرف ها یپ دوش گرفتن فکرم همش  یط در

 شد؟  یم یچ  دیفهم یرو م  هیقض نیا نیراست اگه

 ...؟ایشد  یساده خطم م  یدلخور  کیتهش به  فقط

فرستادم و   رونینفس کالفه ام رو ب  نی راست یخال  یجا دنیداغون از حموم خارج شدم، با د یاعصاب  با
خوشحال   یکه گذرونده بودم کم   یشب ییبایاتفاقات امروز صبح اجازه نداد از ز  دم،یلباس هام رو پوش 

 باشم. 

 به اون درد فکر نکنم. یل یمنحرف کردن فکرم خ کردم با یم  یسع یداشتم ول یادی ز بای درد تقر درسته

 وارد هال شدم.  سمیخ یدور موها یحوله ا  دنیچیخواستم رو تنم کردم و با پ   یکه م ییها لباس 

 زدم:  یآشپز خونه لبخند محو  یتو نیراست دنید با

 ؟ یکن  یکار م  یچ

 صدام به سمتم برگشت:  یناگهان  دنیشن  با

 رون؟ ی ب یاومد یرو روشن کردم، ک  سماور

 گفتم و وارد آشپز خونه شدم.  یلب  ری ز ی تازه

 که با صداش متوقف شدم:  نمیصبحونه رو بچ  زیم خواستم

 رم مغازه هستم. یمن نم  ،یکن یخواد امروز کار   ینم تو

 کنم.  یصبحانه رو حاضر م خودم

به تکون دادن سرم اکتفا   نیهم  یحوصله بودم که نخوام مخالفت کنم برا یدرد داشتم و ب  یانقدر 
 ها نشستم. یاز صندل  یکی  یکردم و همونجا رو
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  یخودش هم نشست و مشغول شد، اما من دست و دلم به غذا نم د،یصبحونه رو چ  زیکه م نیراست
 بود. انیکردن قاتل شا دایاون عکس و پ ن،یریش  یحرف ها  یرفت و فکر و ذهنم هم فقط پ

 سرم رو باال آوردم:  نیراست  یکردم که با صدا  ی م یحواس با قاشق و مربا باز  یب  نطوریهم

 ست؟ یشده دنا؟ حالت خوب ن یچ

 نگاهم کرد:  قیو دق دیاما اون شن دمیهم به زور شن  که گفتم خودم  یخوبم 

 !یآ یطور به نظر نم  نیا اما

 ه گفتم: حوصل  یو ب دمی هام رو در هم کش اخم

 نده، خوبم!  ر یگ نیراست

 غذاتو بخور.  پس -

 و به اتاقم از صبحونه خوردم  ی نفهمه اجبارا کم یز یحساس نشه و چ نیاز ا  شتریکه ب نیا یبرا
 برگشتم.

 ******************************************** 

  یاسترس ب  نیدونم ا یعرق بودن، نم  سیفشردم، کف دست هام خ دست هام  نیپولم رو ب فیک
 شده بودند.  سی طور کف دست هام خ نیمورد از کجا اومده بود که ا

 . میزد ینم  یکدوممون حرف  چیو ه م،یکافه بود نشسته بود یها که گوشه  زی از م یک ی دور

 شدم؟  یم ف یانقدر ضع هیقض نیا یتوو شجاع بودنم چرا  میهمه زبون دراز نی دونستم من با ا ینم

  تیکه ن نیچشم هاشم انگار ا  یتو یرنگش زل زدم، حت یآب یچشم ها یرو باال آوردم و تو  سرم
 نداشت کامال واضح بود.   یخوب

 پروا گفت:  یچشم هام زل زد و ب یتو یشرم یب  با

نخواست و خودش رو   یعنیخواستم و نشد،  یم یچ  نی که از راست یدون ی خودت م   زم،ی عز خب
 انداخت تو دردسر، من نخواستم آ خودش خواست!
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 زد و ادامه داد:  یپوزخند سپس

 کار رو که به ضررشه انجام بدم.  نیخودش مجبورم کرد ا  یعنی خب

 . ستین میقلب یکه خب خواسته  نیا با

 شدم!  یشرم بودنش واقعا متعجب م یب نیا از

 حرفو بزنه؟  نیدونست اون شوهر منه انقدر راحت ا یم یتونست وقت  یم  چطور

 نگاهش کردم:  یظ یاخم غل با

 ؟ ی! که چ ؟یخواست یاون رو م ی گ  یراحت م یل ی! من زن اونم، اون وقت خ ییای ح  یب  یلیخ

 گرفت:  یشتر یعمق ب پوزخندش

 منه! یکرد و حاال وقت تالف  تیکردن تو اذ دای من رو به خاطر پ یلیکه نه، اون خ  خواستن

 

به  دیرو در آورد و جلوم گرفت، با ترد  یرنگ  یو پاکت کاه  فشی ک ینگفتم که دست کرد تو یچیه
 دستش گرفتم:  یدستش نگاه کردم، دستم رو جلو بردم و آروم پاکت رو از تو یپاکت تو

 ه؟یچ نیا

 داد: لمیبود تحو شخندین  هیشب شتر یکه ب یمحو لبخند

پاکت هست   نیکه داخل ا ییعکس ها  یبرات فرستادم پشت سر اون آدم بود ول که ی عکس اون
 کامل اون عکس هاست. 

عکس رو    نیا دیبا یکن  دایرو پ  یکه سال هاست دنبالش  یو کس انی قاتل شا ینیبب  یخوا یم اگه
 . ینی بب

که  یو هر زمان کنارت بوده، کس شهیهم یکه تو دنبالش   یعکس ها نبود، قاتل نیبه ا  یاز ین البته
 !شیدید یم یچرخوند یبوده و اگه چشم م کتینزد شهیهم
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ترسوند و   یمن رو م  شتریزد ب ی حرف هارو که م نیکردم، ا یدست هام رو به وضوح حس م لرزش
 عکس ها! نیباز کردن ا یبرا دمیشد ترد یم نیا

ها هم به  نیرفتن ا شی پ واشی واشیآماده نبودن و  یزد درباره  یم نیهم که راست ییها حرف
 زدند. یها دامن م دیترد

  یو رو دمیکش رونیبسته عکس هارو ب یلرزون چسب پاکت رو باز کردم، با چشم ها یدست ها با
 شدم:  رهی خ  نیریش یگذاشتم، سرم رو باال آوردم و به چشم ها زیم

 رسه؟  یبهت م یچ یتو اگه اون قاتل رو به من نشون بد ه؟یچ قصدت

تو من هم انتقامم خواه نا   دنی که با فهم  نیکارو بکنم و ا نیکه برادرم ازم خواست ا نیخب، اول ا-
 شه.  یخواه گرفته م

  نیماش یاز عکس هارو برداشتم، چشم هام رو به عکس دوختم، نگاهم رو از رو  یکی نگفتم و  یچیه
 راننده و صورتش حس کردم روح از بدنم خارج شده! ریتصو دنیبا د یبه راننده دوختم ول 

 تونستم پلک بزنم!  ینم یاز حد درشت شده بودن و حت شیهام ب چشم

 باشه! قتیامکان نداشت حق دمید ی که من م یر یتصو نیامکان نداشت، ا نیا

 محاِل ممکن بود!  یعن یممکن نبود  یز یچ  نیوجه همچ  چیه به

 گفت:  یرو نم   نیا نیری حرف ش یول

 ! نیشوهرته، راست  یکه دنبالش یاون قاتل زدلم،یواضحه عز پر

 

 ********************************************************* 

 ماه بعد:  سه

 

 حاضره.  زیهمه چ-
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 نگاهم کرد:  یبا ناراحت  ایمیک

 !یکن  یاشتباه م یکارو، به خدا دار   نینکن ا دنا

 کردم:  یظیغل اخم

 رو گرفتم، اون هم مجبوره قبولش کنه. ممیتصم من

 کنه دنا.  یقبول نم -

 کنم. ی لحظه ام زندگ  کی یبا قاتل عشقم حت  ستمی مجبوره، من حاضر ن  ست، یدست خودش ن-

 لطف کردم.   یلیسه ماه رو هم که بهش فرصت دادم بره اعتراف کنه خ  نیهم

رم   یم شهی هم یهم که گفتم، براگم؛ تهش رو   یرو م زیهمه چ سی بعدم به پل  رمی گ یطالقم رو م اول
 کانادا. 

 تخت بلند شد:  یناباور نگاهم کرد و از رو  ایمیک

 دنا! یستیتو ن نیا

 !ی ست یتو ن نمیب یکه من م یرحم   یآدم ب نیا

 !نهیراست  یزن  یراجع بهش حرف م یرحمانه دار  یطور ب نیکه ا یآدم اون

 ده! یکه جونش رو هم برات م یکس

 ! یکه تو عاشقش یکس

 از جام بلند شدم و داد زدم:  ت یحرفش خشم سر تا سر وجودم رو گرفت، با عصبان  نیا دنیشن  با

 !ستمین  یعاشق اون عوض  من

 متنفرم.  یخوره! من از اون قاتل عوض یازش بهم م  حالم

سم،  بر ی که به جشن عقد تو و مهد نهیا یصبر کردم برا زیواسه همه چ  ینیب  یقدر رو هم که م نیا
 رم و تموم. یبعد اون م
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 . رمیگ یجشن شما طالق م  بعد

 دستش گرفت:  یدست هام رو تو یبه سمتم اومد و با ناراحت  ایمیک

 رو خراب نکن!  تونیکارو با خودتون! زندگ نیاگذره دنا! نکن  یاز تو نم اون

 شدم!  یتر م یحرف ها جر   نیمن با ا یداشت آرومم کنه ول یسع اون

 و صدام رو باال بردم:   دمیکش رونی شتاب دستم رو از دستش ب با

تونم تحمل کنم! اونم قاتل    یقاتل رو نم  کی! من ره یگ ی! دادگاه خودش طالقم رو م کنهی م غلط
 ؟ یفهم یرو! م انمیشا

کردن اون قاتل جون   دایپ یبرا دید  یچشم هام نگاه کرد و دروغ گفت! داشت م  یهمه مدت تو نیا
 کلوم حرف نزد!  کیو   دیرو د دنمیباز نکرد! زجر کشدم و لب   یم

 که نزد! یگفت دنا؟ عمد یم یچ-

 بود. مارستانی خاطر مادرش شد، مادرش تو ب به

 من مرده. انی زنده است و شا یبوده، اون عوض یچ لشیدل ستیبرام مهم ن-

 آد.  یبه چشمم نم یچ ی ه گهید نیاز ا ریغ و

 خوام تنها باشم، لطفا تنهام بذار.  یم االنم

 نگاهم کرد:  دیترد با

 ...اما

 : دم یحرفش پر نیب

 بذار.  تنهام
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  یبه موهام چنگ زدم و دندون هام رو رو  تی با حرص نگاهم کرد و از اتاق خارج شد، با عصبان  ایمیک
 هم فشردم.

 شده بودم!  یعصب  یل یروز ها خ نیا

 بود! ادیشدن ز یها همه به خاطر عصب  نیو ا دندیلرز یم یدر پ  یهام پ  دست

 بود! ادیشدن ز یها همه به خاطر عصب  نیو ا دندیلرز یم یدر پ  یهام پ  دست

بدنم درد    یافتاد و انگار همه  یبه جونم م   یکردم سردرد افتضاح یفکر م ریاتفاقات اخ نیبه ا یوقت
 گرفت. یم

 بوده باشه! انمیکه عاشقش بودم قاتل شا یشد، شوهرم، کس ینم  باورم

 لب از لب باز نکرد! یو دنبالش گشتم ول دمیچشم هاش زجر کش  یهمه جلو نیا

 کرد! یفرق م  زیگفت همه چ یاگه اون م دیشا

 کرد! یهردوتامون رو بدبخت نم  یطور  نیا دیشا

 ره!  ینم ادمیبرگشتم به خونه رو   قتیحق دنیرو که بعد از فهم  یوقت اون روز  چیه

 !میکرد یم هیگر میداشت بی! عجمیهردوتامون داغون بود بیروز عج  اون

 کار کرده بود؟! یبا ما چ نیراست

 

 *فلش بک* 

  ینم  یدر رو باز کردم و کشون کشون وارد خونه شدم، انقدر حالم خراب بود که حت دیزور با کل  به
 ! سمی پاهام وا یتونستم رو

 داده به در نشستم. هیتک  نیزم یجا رو همون
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وقفه از چشم  یو ب   اری اخت یکه ب ییهم تو شوک بودم، هنوز هم مات و مبهوت بودم اشک ها هنوز
 ! ختی ر یهام م

 رنگ خونه زوم شده بود و انگار فکم قفل شده بود. د یسف  وارید یرو نگاهم

 رو صدا بزنم. نیراست ایکنم  هیبزنم، با صدا گر ادیتونستم فر ینم  یحت

 متحرک شده بودم!  یمرده  کیقفل شده بود و مثل  زبونم

اون وضع   یتو دنمیهراسون از اتاق وارد هال شد و اسمم رو صدا زد، با د نیموقع راست همون
 امد و کنارم زانو زد. متعجب به سمتم

 ساعت خونه بود؟  نیتونستم فکر کنم چرا ا ینم  یحالم خراب بود که حت اونقدر

 به صورتم زد و نگران گفت:  یدستش ضربه ا با

 ؟ یخوب   زم؟ی عز دنا؟

 رنگش. هم یو موها یمشک ینگفتم و نگاهم رو بهش دوختم، به چشم ها یچیه

  یکه من رو از اون بدبخت یکردم کس یبود؟ چطور باور م انمیکردم اون قاتل شا یباور م دیبا  چطور
 بود که خودش من رو بدبخت کرده بود؟ یرو نشونم داد کس  یو خوشبخت دیکش رونیب  میزندگ

 به صورتم زد:  یمحکم تر  یزنم ضربه   یمالم تا کام حرف ن دید یوقت

 !یدنا؟ چت شده آخه المصب؟ جونم رو به لبم رسوند یگ ینم  یچ یه چرا

 دهانم امد: یزمزمه تو نیناخواگاه ا یدونم چطور ول ینم

 !یرو کشت انیتو شا ش،یکشت

 

 کلمه خشکش زده بود! ی واقع یصورتم به حرکت دراومد، به معنا یمات و مبهوتش رو نگاه
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 یچشم هاش زدم و با صدا  یتو  دم،یخودم رو باال کش  یقورت دادم و کم  یدهنم رو به سخت آب
 گفتم: یگرفته ا

لب از لب باز    یزدم ول یدر و اون در م نیکردن اون قاتل به ا دایپ یچطور داشتم برا یدید یم
 ! ینکرد

 !یو بهم دروغ گفت  یم زل زدچشم ها یتو

 ! نیراست ینگفت  یول هیاون قاتل ک  یکردم بهم بگ  التماست

 من زجر بکشم، هر شب با فکر کردن به اون صحنه و قاتلش بخوابم!  یحاضر شد  تیخودخواه یبرا

کردن اون  دایشد اونم پ  یمانع م میزندگ یتو یز یچ ک یخواستم احساس کنم خوشبختم   هروقت
 قاتل بود! 

 ! نیراست ینگفت یرو حس کنم ول یکامل خوشبخت یتا معنا  یخواستم بهم بگ ازت

 گفت:  یآروم یانداخت و با صدا نییرو پا  سرش

 گفتم، فقط ازت زمان خواستم!  یداشتم بهت م یخواستم بهت بگم، حت یم

 !میکن  یم داشی پ  یگفت یو فقط م هیک  یدون ینم یگفت یم ل ی! اوایبهم دروغ گفت-

 ! دمیچقدر احمق بودم که نفهم  من

فرد به من اون وقت مِن احمق   نی تر  کینزد یاطراف من بود و حت  شهیبود که هم  یکس انی شا قاتل
 ! ینزد یو حرف  یدید ،یدیهم د یعوض یدر به در دنبالش بودم، تو

 زدم و ادامه دادم:  یپوزخند

 شه داشت! ینم یا گهیقاتل انتظار د کی خب، از  آره

تونستم   ینم  یرحم شده بودم! زبونم تلخ شده بود ول  یرو باال آورد و غم زده نگاهم کرد، ب  سرش
 برام بود!  یشوک بزرگ یل یاتفاق خ نیا  رم،یخودم رو بگ  یجلو

 اون هم گرفته بود:  یهم فشرد، صدا یهاش رو محکم رو پلک
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 بود! انیر شادونستم اون پس ی خواستم از دستت بدم، من نم  ینم  دم،یترس

 . دمیفهم یکرد  فیرو برام تعر زیکه حالت بد شد و تو خونتون همه چ یروز  اون

 نگفتم. یز یچ  نیهم ینداشت حالت، برا یبهت نداشتم؛ برام فرق یحس

نتونستم   نیهم یبرا ،یش  یاگه بهت بگم ازم متنفر م دم یدل باختم، د دمیخواستم بگم د یوقت  یول
 دنا.

  ی ره زندان و کار  ینگرفتم! گفتم م شی جد یدم ول  یکرد گفت نشونش م دمیدونست، تهد یم انیشا
 خواهرش رو انداخت به جونم. یآد ول  یازش بر نم 

اون  یدیرو د   نیاون روز که ماش یوقت  یول یخودم بهت بگم، خواستم از زبون خودم بشنو خواستم
 .یداغون ش  نیاز ا شتریب ومدیبه خدا دلم ن یشد یطور 

 نو؟ یا یفهم یم یش  یاز من متنفر م  نمی تونستم بب یو اون آدم من بودم، نم  یاون آدم متنفر بود از

شدم   یدستم رو به در گرفتم و همون طور که بلند م  دن،یبار یاز چشم هام م اری اخت یهام ب  اشک
 گفتم: 

 گوش کنم.  یچیخوام به ه  ینگو، نم یچی ه ن،ی شو راست ساکت

 

 هم از جاش بلند شد:  اون

 بدم.  حی نکن دنا، بذار توض یطور  نیا

خودم رو ثابت نگه داشته   واریشم، و فقط کمک د نینداشتم، هر لحظه ممکن بود پخش زم تعادل
 بودم، با خشم و بغض داد زدم: 

 خوام صدات رو بشنوم! ینم  ی! حتنیشو راست خفه

 دنا.. -

 : دم یحرفش پر نیب
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 کت شو. ! سا اری منو به زبونت ن اسم

رو از   لمیو موبا دمیصورتم کش یاومدم، دستم رو رو  رونی لبم از فکر به اون روز ب یرو  یز یچ یشور  با
 برداشتم.  یپاتخت یرو

 !دمیرو ند نیراست گهیروز از اون خونه رفتم و د همون

و ردش   نمشی خوام بب  یگفتم نم نایاومد و خواست باهام حرف بزنه اما به مامان ا نجایبار به ا نیچند
 کنن.

 خبر نداشتن. یاصل ی هیدعوامون شدند و اصال از قض یکردن سر مسائل جزئ یها فکر م  اون

داشتن من رو منصرف کنن اما نتونستن و   یسع  یلیخ  ممیتصم دنیامروز بعد از فهم ایم یو ک یمهد
 تونن.  ینم

  ادیب نیبگه و راست نیطالق رو به راست ی هیقض یشد گفت مطمئن بودم االناست که مهد  یم بایرتق
 .مطمئن بودم یکی نیداد راه بندازه، از ا یداد و ب

تونستم   ینم  یمن حت یکنم ول ی گفتم قصاصش م یکردم م یرو انکار نم نیبراش تنگ شده و ا دلم
 کارو بکنم!  نیبه نبودنش فکر کنم چه برسه خودم ا

 

 و بس!  نیفقط حرف بودن هم همشون

 یبود نگاه کردم، دست ها نهی زم رِ ی که تصو نیرو باز کردم و به عکس مشترک من و راست لمیموبا قفل
رخ   میاون هم لبخند به لب، به حالت ن دم،یخند یم ن یبه دورب رهی من دور گردنش حلقه بودند و خ

 .کرد  یبه من نگاه م

 قشنگمون؟ یشد اون روز ها یلب هام نشست؛ پس چ یرو  یدردناک لبخند

 که آرزوش رو داشتم؟ یاون خوشبخت کجاست

به   شییهو ی تماس  نینقش بست، متعجب از ا یگوش یو اسمش رو نیراست  ریلحظه تصو همون
 نگاه کردم.  لیموبا
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 گفتم دلم واسه صداش تنگ نشده!  یبود اگه م  دروغ

 بهش خبر داده بود و االن زنگ زده بود.  یمهد حتما

رو در گوشم قرار دادم که   لیموبا یحرف  چیسبز رنگ رفت و بدون ه یدستم به سمت دکمه  اری اخت یب
 : د یچی پ لیموبا یپر خشمش تو  یآروم ول  یهمون لحظه صدا

 آره؟  یر ی طالق بگ یخوا یم که

 بم چطور انقدر قشنگ بود؟ یصدا نیهم فشردم، ا یهام رو محکم رو  پلک

 زدم:  یصدا دار   شخندین

 خوب خبر رسونده.  جاسوست

 کرد:  یعصب  ی خنده

 رفته!  ادتی انگار  یول یار یاسم طالق رو ب  یطیشرا  چیدر ه یاول بهت گفتم حق ندار  همون

  یآ یآدم م ینگو، مثل بچه  یچ ی روت بزنم، پس ه یرو تو  قیحقا گهیبار د ک یخوام  ینم  نیراست-
 تموم.  ید یدادگاه و طالقم م

 زد:  یصدا دار   پوزخند

 دم! ینم  طالقت

  زهیرو آو نی! ادم  یهم طالقت نم  رمیدم، بم  یطالقت نم   یبگ یبخوا یز یهرچ  ایاگه به دادگاه  یحت
 گوشت کن.  ی

 . رمیبگخواستم طالق   یبرم و هم م  یلذت م  شیپا فشار نیاز ا هم

 نیرو بکشم و ا نیتونستم راست ینم  رمیگی قول داده بودم، قول داده بودم انتقامش رو م  انیشا به
 تونستم انجام بدم.   یعمل کردن به قولم م  یبود که برا یتنها کار 

 رو با زبونم تر کردم:  لبم
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 کنم. یتونم زندگ یبا قاتل عشقم نم  ن،یراست خوامی طالق م من

 عشقم عشقم راه ننداز واسه من! -

  دیکش یمطمئنا به بحث و جدل م  میکرد یصحبت م   شتری! اگه بادیز  یلیشده بود، اونم خ  یعصب
 کوتاه گفتم:  نیبنابرا

 .نمت ی ب یدادگاه م یتو

 بگه تماس رو قطع کردم.  یز یکه بذارم چ نیبدون ا و

 

که همونطور عاشق و   نیشدم نه ا یاز اون متنفر م  دیباختم، من با یخودم رو م  ع یانقدر سر دینبا من
 دل تنگ باشم!

 ************************************************ 

   ؟یبود که من رو با خودت ببر  ی چه اصرار  قایاالن دق-

 ! گهید یرفت ی م یمهد با

 : دینگاهم کرد و دستم رو کش ضی غ با

 یخوا ی تو جشن من که نم ،یتو جشن عقدم بپوش رمیبگ  یز ی چ کی قهیسل یواسه تِو ب  خوامیم من
 ؟ یبا لباس پسرونه حاضر ش

 تاسف تکون دادم:  یبه نشونه  یکردم و سر  یخنده ا تک

 موندن ندارم. رونی ب یحوصله  م؛یانتخاب کن  یز یچ  کیمغازه ها  نیهم  یبه خاطر تو، ول  باشه،

 کرد و دست به کمر نگاهم کرد:  یظیغل اخم

 زناس.  ر یپ هیعبوس که شب  یبه همون دنا یشد  لیمثل قبال تبد باز

 باز هم مثل قبل بد خلق شده بودم.  نیبا نبود راست گفت،ی م راست
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چشمم رو گرفت،   یناخوداگاه لباس قرمز رنگ  میگشت یمغازه ها م یطور که جلو  نینگفتم و هم  یز یچ
 کردم گفتم:  ینگاه مهمون طور که به لباس 

 خوام.  یرو م  نیهم ا، یمیک

 با چند قدم خودش رو بهم رسوند و متعجب گفت:   ایمیک

 قرمزه؟  نیا

 اوهوم.-

 !یها انتخاب کن  زیچ نیبود از ا  دیواهلل از تو بع-

 که بهش جواب بدم داخل مغازه شدم. نیا بدون

 از مغازه خارج شدم. عایرو حساب کردن س زمیپرو کردن نداشتم با گفتن سا یو حوصله  حال

به سمتش  میکه از مغازه خارج شد نیاومد، به محض ا یهم فقط با دهن باز پشت سرم م ایمیک
 برگشتم:

 چته؟  ایمیک

 !یز ی چ ییپرو کیحداقل   ؟یانتخاب کرد عیچطور انقدر سر  یلعنت-

 سکوت باال آوردم:  یرو به معنا دستم

 گفتم که حوصله ندارم! ایمیک

 رفت گفت:   یبرام نازک کرد و همون طور که جلو تر از من راه م  یچشم پشت

 !یتو زورم کرد یباز نگ ا،ین میخوا  ینم ا یب یخوا یرم کافه، م یگشنمه، م من

 رفتارش کردم.  نیبه ا یخنده ا تک

 که دلش نشکنه باهاش همراه شدم.  نیا یگشنم بود و برا  خودمم
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گرفته بود   یدیدرد شد جا گرفتم، سرم  یخال یصندل  نیتر   کینزد یحوصله رو  یب میکه شد کافه وارد
 برد.   یکم کم داشت حوصلم رو سر م نیو ا

 . دیو کف دست هاش رو به ران پاهاش مال دیرنگ رو به روم رو عقب کش یشکالت  یصندل   ایمیک

 داد که استرس داشت.  یانجام م  یحرکت رو وقت نیا

 نگاهش کردم:  مشکوک

 شده؟  یز یچ ا، یمیک

 همون استرس نگاهم کرد:  با

 چطور؟  نه،

 ؟ یپس چرا عرق کرد-

 بگه که با اومدن گارسون حرفش رو خورد.  یز یزد و خواست چ  یمصنوع لبخند

 ! دیچسب ی که هوا هم سرد بود و م نیسفارش دادم و هم چن یچا کیبه خاطر سر دردم فقط  من

بگه که ناگهان نگاهش به در خشک شد،    یز یسفارش داد و خواست چ کی شکالت داغ و ک  ایمیک
مات   یو مهد نیراست دنیبگه با اخم به عقب برگشتم و با د  یز یدستپاچه شد تا خواست چ

 نگاهشون کردم. 

 بعد از سه ماه حق داشت من رو شوکه کنه! نیراست دنید

  دهیهم رنگش پوش نیبه همراه شلوار ج  یهمون بهت سر تا پاش رو از نظر گذروندم، بافت سرمه ا با
 بود.

 دل تنگش بودم!  چقدر

 منه؟ یآدم قاتل زندگ  نی کردم ا یباور م  چطور

اهم رو حس کرده  نگ ینیرو پشت سرش بست و راست نگاهش رو به من دوخت، احتماال سنگ در
 بود.
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 نگاه کردم:   ایمیبه ک  ینگاهم رو ازش گرفتم و شاک  یسخت به

 بود نه؟  یتو و مهد کار

 !ی و استرس دار  یدستپاچه ا نیواسه هم پس

 رو گاز گرفت و ناراحت گفت:   لبش

 ندارم! یر ی من تقص بخدا

 اصرار کرد!  یمهد

 . ستیو اصال حالش خوش ن  نهیدنا رو بب  دیبا نیراست  گفت

 . نیدار اجیدنا، شما به هم احت نکن

 بلند شدم:   یصندل یاز رو تی حرص و عصبان با

 کنم! یکار م  یدونم دارم چ یخودم م  ن،یما دخالت کن  یرابطه  ی تو  ستین  یاز ین  شما

 کار هام دخالت کنه. یتو یکه کس ن یآد از ا  یصد بار بهت گفتم خوشم نم  ایمیک

 شدم!  نیراست ی نهیبه س نهیبرداشتم و خواستم برم که س  زیم  یرورو از  لمیموبا

تر   فیاون من رو ضع دنیشدم، د یباهاش رو به رو م دیهم گذاشتم؛ نبا یخشم پلک هام رو رو  با
 که گرفتم منصرف شم!  یمیخواستم از تصم  یکرد و من نم یم

 

دستش  یچپم تو یو خواستم بدون نگاه کردن بهش از کنارش رد شم که بازو  دمیکش یق یعم  نفس
 : دیشد و من رو جلو کش ریاس

 . میحرف بزن دیبا

 بود جواب دادم:  نیکه نگاهم به زم همونطور

 .میباهم ندار  یحرف چیو تو ه من
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 به دستم آورد و با خشم گفت:  یفشار 

 .م یحرف بزن دیبا یعنی میحرف بزن   دیگم با یم یوقت

توجه به تقال هام من   یبرد و ب  رونیو از کافه ب  دیبگم دستم رو کش یز یکه بذاره چ نیبدون ا سپس
 .کرد  نیرو سوار ماش

 : دم یدر رو کش رهیدستگ تیبا عصبان   نیمحض نشستن تو ماش به

 ها رو! یمسخره باز   نیتموم کن ا نیراست

 درو!  نیکن ا باز

 کرد گفت:  یرو روشن کرد و همونطور که به رو به رو نگاه م نیتوجه به حرفم ماش  یب

 .ن یتو ماش ارمتی شم به زور ب ی مجبور م  یآ یشه و با زبون خوش نم  یحرف آدم سرت نم یوقت

 کردم:  یعصب  ی خنده

 خواد باهات صحبت کنم؟ یدلم نم  یفهم  ینم واقعا

 شه. یفهمم. مثل تو که حرف آدم سرت نم  ینه نم-

 به رو به رو نگاه کردم:  نهیبه س دست

 خوام برم. یجا بزن، چون م ن ی هم یدار  یهر حرف ؟ یر  یکجا م یدار  االن

 اخم بهم نگاه کرد:  با

 ؟ یر یزبون به دهن بگ قهیدو دق یتون  ینم

 ! گهیشه د  ینم نجایا البد

داد و باز هم کار   ینم  یتیگفتم اهم یکه م ینگفتم و با اخم به رو به روم نگاه کردم، هر چ  یز یچ گهید
 !هیحرفش چ دمی د یگفتم تا م ینم یز ی داد، پس چه بهتر که چ یخودش رو انجام م 

 که شده. یگرفتم هر طور  یازش طالق م دیبودم، با انیسر حرف و قولم به شا من
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 مونم!ب  انیتونستم با قاتل شا ینم من

 و با تمسخر گفتم:  نم یساکت بش نتونستم

 خواد باشه؟ یم  یچ حرفت

 رم؟ یطالق نگ یبگ یخوا یم

 جا بمونم شرمنده! کیتونم با قاتل عشقم  یمن نم  زم یعز نه

 : د یبه فرمون کوب  یمحکم  یقرمز شد و با خشم مشت ها هیاز ثان یدر کسر  صورتش

 باز گفت عشقم، باز گفت عشقم! د

 نکن!  ینذار دستم روت بلند شه! انقدر با اعصاب من باز  دنا

 زد؟  یحرف هارو بهم م نیا ییبهت نگاهش کردم، با چه رو با

 خودش با خشم داد زدم:  مثل

 ؟یکرد دای نه بابا؟ دست بزنم پ اِ 

 ؟ یمن رو بزن یخوا یهم م یکش یآدم م هم

 ! یآر  ی! که ماشاءهلل کم هم نمایآر یخواد آقا  یرو م   یلیخ

 !یهست  یکه من طلبکار باشم جنابعال  نیا یجا

 

 من از تو خودتو طلب دارم.  آره، طلبکارم، -

 جواب رو نداشتم!  نینگاهش کردم، انتظار ا متعجب

و ته   هیحرف هامون تکرار یدونستم همه  یخواستم حرف بزنم، چون م  یخسته شده بودم و نم واقعا
 شه. یدعوا ختم م کیتهش بازم به 
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 اون رو خطاب قرار دادم:  یلحن آروم کی دفعه با نی کردم ا یسع نیبنابرا

 . میحرف که بوده و نبوده رو باهم زد یمن و تو هر چ نیبب ن،یراست

، پس چرا اصرار  شه یم یحرفامون تکرار  یهمه  جهیدر نت میبگ مینمونده که بخوا یز یواقعا چ گهید
 م؟ یحرف بزن یدار 

 . میری طالق بگ یو مهد  ایم یحرفم هم هستم، بعد از جشن ک یگرفتم و رو یم یتصم کی من

 زد و به سمتم برگشت:   یپوزخند

 انقدر راحت؟  م؟یریبگ طالق

 طالق، آره؟ یکه تهش انقدر راحت بگ  میهمه باهم بود نیا

 به سمتش برگشتم:  یناراحت با

 فرد به من بود!  نیتر کی ! از قضا که نزدینفر رو کشت کیتو  راحت؟

 و هضمش کنم. رمیرو انقدر راحت بپذ نیتونم ا یشرمنده ام که نم  واقعا

 تونم! یتورو اصال نم  یقصلص بود ول  ا یبود قطعا تا االن زندان و  یا گهیکس د اگه

 لطف مقاومت نکن و امضاش کن.  پس

 شم.  یبه زور ازت جدا م  یند تی ، اگه خودت رضاحرمت ها بشکنه ن یاز ا شتریخوام ب ینم

 گفت:  یخش دار   یدست هاش فشرد و با صدا نیرو ب فرمون

 آخرته؟  حرف

 جوابش رو دادم:   آروم

 آخرمه.  حرف
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 رو تکون داد:   سرش

 .یخوا  یهر طور که م باشه،

 کنم.  یتورو مجبور به موندن نم گهید من

 شده به طرفش برگشتم: خشک

 ؟ی کن  یامضاش م  یعنی

 کنم.  یامضاش م-

 شدم؟   یم  تیکرد اذ یچرا حاال که قبول م یگرفت، خودم خواستم ول یم ش ی قلبم داشت آت انگار

  ادهیپ  نیاز ماش  نینزدم، سرم رو تکون دادم و باز کردن در ماش یحرف  چیخشک شده بود، ه گلوم
 شدم.

 از جا پروند.  یداد من رو کم ینشون از رفتنش م که نیزم یرو  یها کیالست یصدا

 ! زیشد، همه چ یداشت تموم م زیچ همه

  یخواستم بهشون اجازه  یآوردن اما من نم یبهم فشار م یحساب   دنیبار یهام داشتن برا اشک
 بدم؛ حداقل االن نه. دنیبار

نگفت   یبود که حت  یدور از خونه بود و انقدر عصبان  یادیز کمیکه من رو آورده بود  یابونیخ
 برسونمت. 

 تکون دادم. یتاکس کی  یو دستم رو برا دمیبه چشم هام کش یدست

 دادم. هیتک یرو به صندل  بهش آدرس خونه رو دادم و سرم سوار شدنم با

اصال  ایوده رو کشته اون ب انیکه شا یکس  دمیفهم ی وقت نم چ ینبود، کاش ه انیاون قاتل شا کاش
 گفت!   یکاش خودش بهم م

 کیو   یتموم شه، من فقط دلم خوشبخت یطور  نی ا زینبود که همه چ نیا میقلب یخواسته  من
 و بس! نیهم خواست،  یساده و خوب م  یزندگ
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 خوش نشون بده!  یرو   کیخواد به من  یوقت نخواسته و نم  چیه  یزندگ نیانگار ا یول

 شدم.  ادهیاش رو حساب کردم و ازش پ  هی کرا نی ماش ستادنیا با

خواستم قطع  یم  دم،یکش یپوف ا یم یاسم ک دنیدر آوردم و با د بمیاون رو از ج میزنگ خوردن گوش  با
 حوصله جواب دادم:  یب نیهم یزنه برا یزنگ م باز هم دونستمی م یکنم ول

 . ای میک بگو

 ن؟ یشد؟ صحبت کرد  یالو، دنا؟ چ-

 .میآره، صحبت کرد-

 شد؟   یخب، چ-

 خواست بشه؟   یم یچ ،یچ یه-

 شه.  یتموم م ز یهمه چ یبه زود م،یری گ یکرد، طالق م  قبول

 مکالمه نداد و تماس رو قطع کردم.  یبغضم بهم اجازه   گهید

 گونه هام روانه شدن و لبم رو گاز گرفتم.  یرو هام  اشک

 شد؟  یم یطور  نیا دیچرا با ایخدا

 

******************************************************* 

 . نیبش  کمیشما  ،زم یهستن عز  هیدنا جان، بق ید یبه خودت زحمت م یدار  یل یشما خ-

اومده بود دنبال من   یاز وقت نی، راستخواست از آشپز خونه خارج شم و وارد جمع شم   یدلم نم اصال
و   ادی بهش نگه که من تو آشپز خونه ام چون حوصله نداشتم بازم ب  یگشت و من سپرده بودم کس یم

 . میبحث کن
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بهتر   نیهم  یدادن برا ریکنه به گ  یشروع م  نهیلباس رو تن من بب  نیمطمئن بودم اگه ا نیهم چن و
 .دی د یبود االن من رو نم 

و در   ستادهی پشت به من ا نیراست  دمیببرم که د گذاشتم و خواستم ینیس یشربت رو تو یها وانیل
 حال آب خوردنه.

رو دوباره سر جاش    ینی پشتم رو بهش کردم و س عایگرد شده سر یو با چشم ها  دمیکش یآروم  نیه
 . گذاشتم

شدن بازوم   دهیپاش دلم رو خوش کردم که از آشپزخونه خارج شده اما با کش یصدا دنیشن  با
 نبود.   شیپوچ ب  الی خ  کیهمش  دمیفهم

  

 همون حالت گفت:  یو تو  دیرو پشت کمرم گذاشت و من رو به طرف خودش کش  دستش

 لباسه؟   ی گ یبعد م یذار یم شیهمه مرد همه تنتو به نما  نیا ی! جلویپوش  یلباسه؟ آره؟ قرمز م  که

 گذاشتم تا به عقب هولش بدم و گفتم:  نشیس یاخم دستمو رو با

 دوست دارم بپوشم.  یخواد هر لباس  یدلم م جشنه و منم ک یجا  نیبابا! ا  برو

  یطالق م می رفته دار ادتی یول ینه دوست پسرم! قبال شوهرم بود  ینه شوهرم ؟یهست  یتو ک اصال
 م؟ یریگ

  یجلو دنیوجب پارچه داره رو پوش   مین یلباس نی! ایمن قرمز بپوش یجلو یبه تو گفتم فقط حق دار -
 نداره! یخوب ی جهی اصال نت نجامیمنم ا یهمه مرد وقت نیا

دست منه!  ارتیو اخت یآی هنوز زن من به حساب م یجنابعال   یعنی م،یضمن ما هنوز طالق نگرفت در
 فهم شد؟  ریش

 . دمیاز جا پر یلحظه ا یبلند گفت که برا  یفهم شد رو جور  ریش

هم   نجای انگار ا یول  دمشیشه اما باز هم به جون خر ی م یشه و عصبان  یم ی طور  نیدونستم ا یم
 تونستم آزاد باشم.  ینم
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 : دمیخودم رو عقب کش کالفه

 سرو کله زدن ندارم. یول کن توروخدا، حوصله  نیراست

که لباس   یق و من رو از آشپز خونه خارج کرد و به سمت اتا دیدستم رو کش یشتر یاون با خشم ب  اما
 هامون اونجا بود برد.

 تخت نشوند:  ی رو پشت سرش بست و من رو به زور رو در

 برمت خونه.  یم ای رونیب  یآ یم یپوش  یمانتو و شلوارت رو م ای

بود و تا   یهاش حلقه ا نیکه تنم بود آست یخودم رو نگاه کردم، لباس قرمز رنگ یحرص سر تا پا با
 با همون حرص گفتم:  نیساپورت رنگ پاهم پام بود، بنابرا کی شد و  یزانوم م  یباال

 ! گهی! ساپورت پامه دهی فهمم مشکلش چ  ینم

 رو به پاهام دوخت:  نگاهش

 ! ستین  میکوفت و زهرمار ها حال نیرنگ پا و ا من

 نداره.  یبود و نبودش فرق  ،یدینپوش  یز یکنه چ یفکر م  نهیبب یهرک

 ؟ یدیتو پوش هیچه لباس نیا اصال

 ؟ ینداشت گهید زیچ

 پارچه کم آورده بود؟ اطشیخ

 کرده؟! یطراح یپارچه رو ک  مین نی به من بگو ا ییخدا نه

 : دمیحرفش پر نیحرص ب  با

 خب، باشه.  یل یخ ن،یراست اوف

 غر نزن.  انقدر
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 بشم. یاز دستش عصب  ایحرف هاش بخندم  یدونستم برا ینم

 خواست تا بتونم بخندم.  یبا نمک بودن و دلم م شهیزدن هاش هم  غر

نگه مانتوم رو برداشتم و تنم کردم، تازه خبر نداشت چون مانتوم تا مچ پام   یز یچ گهیکه د نیا یبرا
 بودم. دهینپوش  ینبود شلوار 

 به سمتش برگشتم:  مانتوم و بستن دکمه هام  دنیپوش  با

 حاال؟ یشد یراض  خوبه؟

 ابروش رو باال انداخت:  یتا  کیگاهش کرد و  هیدستش رو تک کی تخت نشست،  یرو

 نه؟ ید یاصال شلوار نپوش تو

 زدم:  غی ج  بایتقر گهید

 شو!  الی خ یب   یکه دوست دار  یتورو جون هرکس ن،یراست

صورتم کنار زد،   یاز موهام رو از رو یتخت بلند شد، به سمتم امد و طره ا  ینگفت و از رو یز یچ
 گردنم فرو کرد و آروم زمزمه کرد:  یتوسرش رو 

 تو؟  الیخ ی بشم؟ ب  یچ الیخ  یب

 شم دنا! التیخ  یتونم ب ینم

 کنم. ی که کل روز رو دارم بهش فکر م  یمن، تنها کس الی تموم خ یشد تو

  

 کرد! فشی شه توص یشده که نم دلم برات تنگ  یانقدر 

 

به  عایسر  نیداد، بنابرا یوا دادن بهم نم یدلتنگ بودم اما غرورم اجازه  یلی که خودم هم خ  نیا با
 اش اون رو به عقب هل دادم: نهی س یخودم اومدم و با گذاشتن دست هام رو
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 نکن؛ لطفا!  تمیلطفا اذ ن،یراست

 نگاهم کرد:  ناباور

 کنم؟ یم تتیاذ من

طور که   نی درونم هم یخالف حرف هاو بر   یرحم یبا ب   یرحم شده بودم ول  یانقدر ب  یاز ک  دونمینم
 رفتم گفتم:   یعقب عقب م

 . یکن یم تمیاذ آره،

 کنه. یم تمیاذ نیو ا  یقاتل کیاندازه که تو  یم نیا ادیمن رو  دنتید یحرف هات و حت  وجودت،

 جانبش باشم از اتاق خارج شدم. یا گهیحرف د  داریکه شن  نیبدون ا و

 ************************************************** 

 . ایمیک هی واسه من کاف  یکه تو خوشبخت بش نیهم-

 بغض نگاهم کرد و محکم بغلم کرد:  با

 و... یدیزجر کش شهیو هم یدیرو ند یخوشبخت  یکه اصال رو ییقربونت برم؟ تو یتو چ دنا

 : دم یحرفش پر نیب

 من رو نخور.  یغصه  گهیمشب رو دبه من فکر نکن، ا گهیامشب د شششش،

 .ست ی ن  ریبوده و قابل تغ  یطور  نیسرنوشتم ا من

 . ایم یک یو هست یبود  نیمن بهتر واسه

 امشب نه، باشه دختر؟  کی یول یهام کنارم بود یاز خوش شتریغم هام ب  یتو یحت

 بغلم خارج شد و سرش رو تکون داد.  از

 اشاره کردم:  یحال و هوا خارج شه به مهد نیکه از ا نیا یبرا
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 . ری بگ ادی ازش  کمیبازه،   ششیچه ن نی بب

به هم   یا هی هم بهش نگاه کرد، چند ثان یکرد که مهد یتک خنده ا  یمهد دنیعقب برگشت و با د  به
 صورتش تکون دادم:  یزل زدن که دستم رو جلو

 . نیدر نگاه هم محو ش  نیتون  یخونه هم م نی رفت  رون؛یب  ای ب زم،یعز

 نثارم کرد، به اطراف نگاه کرد و کنجکاو گفت:  یشعور  یچپ نگاهم کرد و ب چپ

 آخرش رفت؟  نیراست

 وقته رفته. یلیداد خ ینشون م نیازش نبود و ا یاطراف نگاه کردم؛ اثر  به

 گفت:  ایمیهام رو باال انداختم که ک شونه

آخر بود، چشم هاش قرمز بود و صداشم    بیحالش عج مش،دیاومد د رونی که از اون اتاق ب یبار  نی ِِ
 گرفته!

 .کنم همون موقع گذاشت رفت  فکر

 

 مشکوک نگاهم کرد:  دیرو که د سکوتم

 بحثتون شده، نه؟ باهم

 رو تکون دادم:  سرم

 خالص رو زدم.   ریت

 شده اش گرد شدن:  شی آرا یعسل یها چشم

 بهش تو؟   یگفت یچ

 کنه. یم  تی حرف زدنش من رو اذ یو حت  دنشیگفتم بودنش، د ،یچ یه-

 جلوم ظاهر نشه و نخواد باهام حرف بزنه.  گهیکه د گفتم
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 : دیکوب شیشونی هاش گرد تر شدن و با کف دست به پ چشم

 رو.  زیهمه چ یتو؟! خراب کرد  یکار کرد یدنا! چ یوا

 شدم و تور لباس رو به دستم گرفتم:   رهیروشنش خ یلباس آب  به

 .وقته که خراب شده  یلی خ زیچ همه

 و گفت:  دی کش رونیخشم تور لباسش رو از تو دستم ب با

 خواست بهت بگه!  ی! میزد یباهاش حرف م   دیدنا احمق! با یاحمق

 تو؟  یانقدر احمق چرا

 از سر ندونستن نگاهش کردم:  یاخم  با

 خواست بهم بگه؟ یرو م  یچ

 هم فشرد:  یش رو محکم روها پلک

 اونو. ی هیقض  ا،ی دختره رو همون

با اومدن    ینداشتم و حت   یوقت به اون دختر حس خوب چیتر شد، ه ظیاخمم غل ایاومدن اسم رو با
 شد.  یاسمش هم حالم گرفته م

 حرص نگاهش کردم:  با

 د جون بکن.  ا؟یم یک یچ  ایرو

 خواد امشب بهت بگه.   یگفت م یبه مهد-

 اون... یتو

 حرفش رو خورد:  یبگه که با اومدن مهد خواست

 بگه. نیبذار خود راست ا،یم ینگو ک  بهش
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 نداشتم، هیقض نیبه ا  یزد، اصال حس خوب یدو دو م نشونینگرانم ب نگاه

 نگاه کردم:  یحرص به مهد با

 ه؟یاون چ ؟یرو بذاره خودش بگه مهد یچ

 بهت نگم.  یز یقسمم داد چ یرفتن یول  یگفت  یبهش چ  دونم  یمتاسفم دنا، نم-

 .یر ی بگ میتصم هیخواد بر اساس اون قض ینم

 .کرد  دیلب گفت من رو نا ام ریکه ز ینگاه کردم که متاسفم آروم  ایم یبه ک عاجز

 از خونه خارج شدم.  یحرف  چیآخر رو بهشون انداختم و بدون ه نگاه

کنم با خشم چند   ی که حرصم رو خال نیا یرو زدم و با خشم پشت فرمون نشستم؛ برا نی ماش موتیر
 .دم یکش یدر پ  یپ یها  غیو ج دمیبار پشت هم به فرمون مشت کوب

 کنه؟  یخواست چه غلط  یآخه اون دختر باز م ؟یچ  ایرو

 قسمش داده بود؟! نیبود که راست یچ

 . دیبا  دم،یفهم یم دیبا

 

 بودم. ریو با خودم درگ  دمیچرخ  یم  ابونایخ یتو کالفه

کرد و من رو   یخسته م شتریذهنم رو ب  نیو ا  دمیرس یم  جهیکردم کمتر به نت یفکر م  شتریهرچقدر ب  
 داد. یعذاب م

کردم، دستم رو  دایپ  نیمشترک خودم و راست یخونه   یدونم چقدر گذشت که خودم رو جلو ینم
 هام بود.   دیکل یخونه تو نیا دی آوردم، هنوز هم کل رونی رو ب دمیمانتوم کردم و دسته کل بیداخل ج

و سرم   ستادمیآپارتمان ا یشدم، جلو ادهیپ  نیکرد وارد خونه بشم، از ماش یمن رو وادار م یز یچ کی
 رو باال گرفتم.
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 بود. ومدهیهنوز خونه ن نیراست یعنی نیداد و ا یبودنش م یخاموش واحدمون نشون از خال   برق

خونه رو نگاه کنم، خاطرات کم  ریدل س  کیبار آخر  یتونستم برم داخل و برا یم یطور  نیبهتر، ا چه
 کنم! هیگر دمیرو مرور کنم و شا بامونیو ز

رو باز کردم و با   اطیقفل چرخوندم، در ح  یرو تو دیرو زدم، بغضم رو فرو دادم و کل  نی ماش موتیر
 .دمی خودمون رس یور به طبقه سوار شدن آسانس

 برق رو زدم و نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم.  دیواحد رو باز کردم و داخل شدم، کل  در

 شد.  یم دهیپر مشروب د مهیو ن  یخال  یها یوسط بطر  زی م یبود و رو ختهیبه هم ر  شیو ب کم

انگار حاال نه   یاومد مشروب بخوره ول  یوقت خوشم نم چیمبل نشستم، ه یجلو تر رفتم و رو  یکم
 اون. ی قهیمن کار داشت و نه من با سل  ی قهیاون با سل

 خوردم؟  یخورد چرا من نم  یحاال که اون م  خب

 م؟یفرق داشت یلیخ مگه

خواست   یدلم م م،یخونه داشت نیا یکه باهم تو  یکوتاه و خوب یتنگ بودم، دل تنگ لحظه ها دل
  کیاگه از نو هم شروع کنم باز هم  یدونستم حت  یم یول  ست،یبگم مهم ن بگم ولش کن، ام،ی کوتاه ب

 ذاره وجدانم راحت باشه.   یکه نم یز یکنه، چ یم  ینیسنگ دوشم  یهست که رو یز یچ

 !یل یسردرگم بودم؛ خ یلی روز ها خ نیگونه هام روونه شدن، ا یاشک رو یها قطره

  نی اول گفتنی خواستم لب بزنم، م  یبار بود که م نیها رو باز کردم، اول یاز بطر   یکی همون حال سر  با
چند ساعت از   یو برا یفهم  ینم یچ یه گهید یش یمست که م یسوزونه ول یگلوت رو م  شی بار تلخ

 فارغ.  ایدن

چند ساعت غم نداشته باشم و خوشحال باشم،   یخواستم که برا یخواستم، م  یرو م  نیهم هم من
 نفهمم.  یز یچند ساعت چ  ینفهمم حداقل برا ی چیهخواستم که  یم
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رو باال آوردم و   وانیبود رو کامل پر کنم، ل   زیم یکه رو یوانیمن رو مصمم تر کرد و باعث شد ل  نیا
  دیارز یزدم گلوم رو سوزوند و سرفه کردم، از رو نرفتم؛ م یهمون طور که حدس م  دم،ینوش  یجرعه ا
 بعدش!   یبه راحت

 

قرمز شدن صورتم   یشدن و حت شتریسرفه هام ب  دم،ینفس همه رو سر کش کی رو باال آوردم و  وانیل
 تونستم نخورم.   ینم  یکردم ول  یرو هم از شدت سرفه حس م

 ! دیکش یبد بودنش من رو به طرف خودش م یبا همه  انگار

از  یبرا  یز یعقلم سرجاش نبود و چ گهیمن د یدونستم کارم اشتباهه ول ی دونستم گناهه، م یم
 دست دادن نداشتم! 

 .دمیرو پر کردم و همه اش رو سر کش وانمیل  دوباره

 شد!  یم یکه پشت هم خال ییها وانیطور پشت هم، ل نیهم

 .چوندم یسرم پ  یام رو باالمانتوم رو در آوردم و موه نی هم یشد برا ی کم داشت گرمم م کم

 پاهام بند نبودم! یرو گهیگر گرفته بود و د تنم

 دادم! یکم کم داشتم کنترلم رو از دست م  انگار

 کردم، من چم شده بود؟ یمبل ولو شدم و تک خنده ا یرو

شده بود   انی چهار چوب در نما  یکه تو نی در نگاهم به در و قامت راست یتو  دیچرخش کل یصدا با
 شد. دهیکش

شد و همون جا خشک شد، نگاه   دهیرو که بست و به سمت هال برگشت نگاهش به سمتم کش در
 نکرد! یحرکت چیه  هیچند ثان یبهت زده اش روم مات شد و برا

 کردم و گفتم:  یبلند  یخودم نبودم، تک خنده  یتو گهید من

 . زمیعز ی... خوش اومد یاومد
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 لب زد:  یآروم یبهت در اومد و با صدا از

 ؟ یکن  یکار م یچ  نجایا تو

 خنده زدم:  ریز یبلند بایتقر یصدا با

 ؟ یکن  یخودمم تعجب م یبودن تو خونه  یبرا گهید ه،یچه سوال نیا وا

شم که به خاطر   کیشد، از جام بلند شدم و خواستم بهش نزد  کیو بهم نزد دیهاش رو درهم کش  اخم
 حصار کمرم شدن.   عیلباسش رو چنگ زدم و دست هاش که سر عیسر میتعادل  یب

 اخم من رو به خودش چسبوند و خش دار زمزمه کرد:  با

 ؟یمست کرد تو

 : دمیخند

 کنم آره.  فکر

 نگاه کرد و کمرم رو چنگ زد:  ز یم یرو یها یخشم به بطر  با

 ؟ی! مگه عقلت رو از دست دادیخب غلط کرد د

 .ن ی راست یگرفتآره از دست دادم، تو عقلم رو -

 ز؟ یمگه من اون المصب هارو واسه تو گذاشتم رو اون م ؟یازش بخور  یبر  دیبا یدید یتو هرچ-

 ! یغلط رو نکن نیکردم که ا یدونستم جمعشون م ی! اگه منجایا یآ یدونستم م یسرم نم  ری خ اصال

 هام رو باال آوردم و دور گردنش حلقه کردم:  دست

 زم؟ی عز یشد  یعصبان چرا

 نداشته باشم. ینفهمم و غم یچی ه یخواستم، خواستم چند ساعت خودم
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 و با خشم نگاهم کرد:  کالفه

 جون؟  یکار کنم بال یاز دست تو چ  من

 !یکرد وونهیهم من رو د یشد  وونهیخودت د هم

  

 .نیبرات تنگ شده راست  یلیخ دلم

  عایشد که سر کی به سرش نزد یچشم هاش نگاه کردم، ناخودگاه سرم کم  یرو باال آوردم و تو  سرم
 : د یخودش رو عقب کش

 گردن من! یانداز  یرو م زی همه چ یآ یدنا، فردا به خودت م نکن

 کردم:  یخنده ا تک

 رو؟  یچ

 : دیکوب شیشونی پ یبا دست رو کالفه

 شه!  ینم یطور  نیا

 که گفتم:   دیرو گرفت و من رو با خودش کش بازوم

 ن؟ یراست یبر   یکجا م یرو دار  من

 جواب داد:  دیکش  یکه من رو به سمت اتاقمون م همونطور

 .یا یکه به خودت ب ییجا

 خودم رو بزنم:  یو فقط اصرار داشتم حرف ها دمیفهم  یاز حرف هاش نم  یز یچ

 آم.  یتو به خودم م شیمن پ  یول

 !یخود شد یاز خودت ب یحساب یمن ش یو االن که پاتفاقا ت-
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  یبگم من رو تو یز یکه بذاره چ نیدر حموم رو باز کرد و بدون ا نیکه راست دمیخند  لیدل یهم ب  باز
 حموم برد و دوش آب سرد رو باز کرد. 

 چنگ زدم:  سشیخ  رهنیو به پ  دمیکش  یبلند  بای تقر نیبدنم ه یآب رو ختنی ر با

 بود؟! یچه کار  نیا

 کنار زد:  می شونیپ  یرو از رو سمیخ   یلبش باال رفت و با دستش موها ی گوشه

 ؟ یخودت اومد به

 هنوز هم منگ بودم! ینه! ول دمیآره شا دیبگم، شا  یچ دیدونستم با ینم

  ینم  یکدوم حرف چیباال امد و پشت گردنش نشست، نگاه هامون در هم گره خورده بود و ه دستم
 .میزد

 ..*"..میبود رهیبه هم خ هیدونم چند ثان ینم

 !*" میکرد یآب رو احساس نم ی کدوم سرد چیه انگار

 خواستم!  یرو م نی کردم و فقط راست یفکر نم یز یچ چیدل تنگ بودم که به ه یانقدر 

 

کردم؟ چرا با   یکار م  یآب رفت و آب رو بست؛ من داشتم چ ری الت دستش به سمت شهمون ح در
 تابش بودم؟  یب یطور   نیهمه اتفاق باز هم عاشقش بودم و ا نیا

هم فشار دادم و   یدادم، پلک هام رو محکم رو هیتک  شی شون یرو به پ میشونیازش جدا شدم و پ آروم
 : دم ینال

 تابتم؟  یتونم ازت بگذرم؟ چرا هنوزم ب  ینم چرا

 : دیخش دارش به گوشم رس یصدا

 قدر عاشقتم.  نیکه من ا یل یبه همون دل دیشا
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 حرف زدن نداشتم!  ینا گهیاومد و انگار د یاش چسبوندم، خوابم م نهینگفتم و سرم رو به س یز یچ

تخت   یرو  دمیتخت فهم  یبلند شدم و از نرم نیزم یزد و حس کردم از رو  م یشونیپ یرو یا بوسه
 .دمی نفهم یز یچ گهیهم گذاشتم و د یقرار داده شدم و چشم هام رو رو

******************************************************* 

 ؟یبهتر -

 بهش نگاه کردم؛ مگه من چم شده بود؟ گنگ

 سر جام نشستم و گفتم:  خی تنم س یتو یراحت یلباس ها دنید با

 شده؟ یچ شبید

 لبش باال رفت:  ی گوشه

 . یچیه

 تنم بود!   ایمیک  یلباس تنم نبود! لباس عروس نیمن، من ا-

 نگاهم کرد: یخونسرد با

 که من عوضش کردم. یگ  یاگه اون رو م آهان

 بود؟  دهیرس  نجایبه ا یچه طور  شبید  قایگرد شده نگاهش کردم، دق  یچشم ها با

 تعجب گفتم:  با

 شده؟  یچ  قایدق شبید نیراست

 !ادی ن ادتی ی ز یچ چیه دمیحالت خوب نبود *" با یوقت-

 منآره خوب نبودم*"؟!  من؟

چند  یها*"خواستم برا یدنینوش دنیبا د شبیکه د نیا یآور  ادی به ذهنم فشار آوردم و با  یکم
 . دمیکش یبلند یِ آسوده باشم وا  یساعت
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 و گفتم:  دمی موهام کش نیب یدست

 ن؟ یشد راست  یمشروب بود و من خوردمشون، بعدش چ ز ی م یکه رو ادمهی فقط

 کردم؟ ی*"بودم کار  یوقت

 کرد و ابروهاش رو باال انداخت:  ینچ

 شه.  یقشنگ تر م ادیب  ادتی خودت

 

 شه؟  یقشنگ تر م ادیب  ادمیشده که خودم   یمگه چ ؟یچ یعنی-

 کرد:  یخنده ا تک

 . ادیب  ادتیهست که بهتره خودت  ییها ز یخب چ ی ول وفتاده،ی ذهنته اتفاق ن یکه تو یز یچ اون

خواست   یم  شبیکه د ینزدم، بهتر بود االن ازش حرف یانداختم و حرف نییزده سرم رو پا   خجالت
 کردم.  یرو رفع م یدل نگران نیو ا  دمیپرس یبهم بزنه م

 : دیپرس  نیدست دست کردم که راست یکم

 ؟ یبگ یخوای م یز یچ

 زل زدم، لبم رو با زبون تر کردم و آروم گفتم:  شیمشک یرو باال آوردم و به چشم ها سرم

 .یشد مونی من اون حرف هارو بهت زدم و پش یول   ،یبهم بگ یز یچ کی  یخواست یم شبید

 زد:  یشخندیو ن دیهاش رو در هم کش اخم

 . ستیمهم ن گهید  یعنینبود،  یمهم زیچ

 نگاهش کردم:   یناراحت با

 خوام، اون حرف ها از ته دل نبودن. ی معذرت م شبمید یمن واقعا بابت حرف ها نیراست
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خوام اون موضوع رو بهت    یاز ته دلت بود، من نم یزد شبیکه د  ییحرف ها ی اتفاقا به نظرم همه -
 . یطالقت صرفه نظر کن  میبگم که بعدش به خاطر اون از تصم

 شه نه بر اساس اون موضوع. با  یطور  نی خوام هم  یم یصرفه نظر کن  یخوا یم اگه

 

 بود که ممکن بود از طالق صرفه نظر کنم؟ ی اون موضوع چ یعنی

 نگاهش کردم و سکوت کردم. ینگران  با

 کنم. د ییتا ای  بیبگم که حرفش رو تکذ یچ دیدونستم با یواقعا نم چون

 تخت بلند شد:  یدادم که از رو هیو به تاج تخت تک   دمیکش یپوف

 آخرت رو بهم بگو.  م یبمون، فکرات رو بکن و تصم  نجایغروب ا تا

 زدم:  یشخندین

 ؟یقدر عجله دار  نیچرا ا ه؟یچ

 شلوارش فرو کرد:   بیج  ینگاهم کرد و دستش رو تو تی جد با

 تونم صبر کنم.  یعجله دارم، نم  آره

 من مجبورم به اون موضوع عمل کنم و اگه هم نه که چه بهتر! یر یگ یطالق م اگه

 : دم ینال بایرفت و تقر ام در هم چهره

 آخه؟ یگ یچرا بهم نم  ه؟یاون چ نیراست

 شد گفت:  یطور که از اتاق خارج م نی توجه به حرفم هم یب

 ! یخوا یالبته اگه م میصبحانه بخور ای االنم ب ر،یرو بگ  متیغروب تصم تا

تخت بلند   یفرستادم و از رو رونیرو تکون دادم که کامل از اتاق خارج شد، نفس کالفه ام رو ب  سرم
 شدم.
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 به صورتم زدم.  یشدم و آب ییدستشو وارد

 دونستم! یرو نم شی اما چطور دمیفهم  یم  دیمهم بود و با یلیموضوع خ نینظرم ا به

 ************************************************* 

 ا اون نون رو بده به من.دن-

 کرد و نون رو برداشت.  یرو به سمتش گرفتم که تشکر آروم نون

 دادم:  هیتک یو کالفه به صندل دمیحوصله دست از غذا کش یب

 کنم جون من بگو! یلطفا! خواهش م ن،یراست

 ظرف انداخت:  یو قاشق رو تو دیخشم از غذا دست کش با

 دختر؟  ید  یقسم م یچ یبرا د

 

شه بخوام   ی باعث م نیدارم و ا هیقض نیبه ا یمن حس بد نیراست ،یگ  ی! نم یکن  یم مجبورم
 قسمت دادم. گهیبدونمش پس لطفا بگو! د

 رو با حرص چند بار تکرار کرد و با خشم گفت:  اسمم

دم   یرو هم که گرفتم از دست م یتمام اون ثروت  رمینامه نوشته شده بود اگه طالق بگ تی وص یتو
 ...ازدواج کنم و ایکه با رو نیمگه ا

 : دم یحرفش پر نی نگاهش کردم و آروم ب مات

 .دمیادامه نده! فهم باشه،

باشه و طالق نگرفته بحث ازدواجش با   انی در م یز یچ نی همچ یشد پا  یشده بودم! باورم نم خشک
 اومده باشه! شیپ گهید یکی

 ردم: رو با زبون تر ک لبم
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 ه؟یچ  ایاصرار بابات به ازدواج تو با رو لیدل

 فهمم. یم  یدونم، ول ینم-

 آره؟  ،یباهاش ازدواج کن یخوا یم میری اگه من و تو طالق بگ-

 که بلند تر تکرار کردم:   دیموهاش کش نیکرد و دستش رو ب سکوت

 جواب منو بده! نیراست

 زد:  ادیحرص فر با

 ! یچ یعنی  نایا یفهم  یپسشون بدم! تو چه م امیمجبورم! انقدر پول ندارم که ب ؟یفهم  یم مجبورم،

 هم مثل خودش صدام رو باال بردم:  من

  یفهم ی نه م فکرت پوله! یچرخه آره؟ همه  یم یماد یمسئله ها یدرد و دقدقه ات تو یهمه  تو
 !یچ  یعنیکشتن عشق زنت  یفهم  ینه م هیچ  یناراحت یفهم  ینه م ه،یعشق چ

 آشپزخونه افتاد:  یها یکاش  یرو ی که صندل یرو عقب داد و از روش بلند شد، طور  شی خشم صندل با

 !یمن رو درک کن  یتون ینم ،یفهم  یگفتم! چون تو نم یبهت نم  نیهم یبرا د

 کردم:  یعصب  ی خنده

  یک یبا  یخوا  یکه به خاطر پول م نیدرک کنم؟ ا دیرو با  یدرکت کنم؟ من چ  یخوا  یکنم؟ م درکت
 درک کنم؟  د یرو با نیآره؟ ا رم؟یمن طالق بگ یو فقط منتظر  یازدواج کن گهید

به عالوه  یگناهه منم نه تو که دار  یکه ب  یوسط کس نیا ی فهم یم چیه ؟یاز احساس برد  ییبو تو
 ؟ یکن یازدواج هم م انیکشتن شا ی

 

  ل؟یاون همه پول رو بدم به وک  ارمیکنم! از کجا ب  یکارو نم نیکه من ا یر ی د اگه تو طالق نگ-

 زدم:  یق یعم  پوزخند
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 .میری گ ینده! من جوابم رو گرفتم، طالق م   حیتوض

  ار،یاسم منم به زبونت ن یحت گهید  یازدواج کن، ول یخوا یم  یبکن با هرک یخوا   یم یهر غلط  برو
 ! یدواسه من ُمر گهیتو د

زار لباسام رو عوض   یبزنه بغضم رو فرو دادم و وارد اتاق شدم، با حال  یکه بذارم حرف  نیبدون ا و
 گفت:  یو با ناراحت  ستادیدر ا یکردم و با برداشتن لباس هام خواستم از در خارج شم که جلو

 گوش کن.  دنا،

 زدم:  ادی خشم فر با

 ! برو کنار!  نیخوام گوش کنم راست ینم

 دنا.. -

 گفتم برو کنار! -

 توجه از خونه خارج شدم. یزد که ب واریبه د یو مشت  دیکش یادی خشم فر با

 آسانسور شدم و درمونده سرم رو به آسانسور چسبوندم.  سوار

 کرد!  یعبور نم یز یچ ن ی از ذهنمم همچ یحت

 شناختم نبود! به خدا که نبود! یکه من م ینیاون راست نیا

************************************************************************* 

 نه؟ گه،ی امروز دادگاه داشت د-

 دلم.  زیآره عز-

 شد؟   یخب چ-

بوده و   نشی مدارک تونست اثبات کنه اونجا واسه سمانه آفر یشد، با همه  نی خواست  یکه م یز یچ-
 پسش گرفت. 
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 ؟ یبهتر شد تو

 : دم یپرس یگنگ با

 ؟ یچ یبهتر برا  بهتر؟

 مکث کرد:  یکم یسارا

 ... یایدادگاه ب یو نتونست یض یمر یگفت

 هم گذاشتم: یحرص پلک هام رو رو با

 بهترم.   زمی آره عز آهان،

 ممنونم از خبرت.  باشه

 . نیری اتفاق رو جشن بگ نیا نیبا راست دی. به نظرم االن بازمی کنم عز یخواهش م-

 زدم:   یپوزخند

 .میریگی حتما م  آره،

 

 : دیخند

 ؟ یندار  یدلم، فعال با من کار  زیعز هیعال

 نه ممنون.-

 پس خداحافظ. -

 گفتم و تماس رو قطع کردم.  یآروم  خداحافظ

 رو؟ طالقمون رو؟ رفتن من رو؟ ازدواج اون رو؟  ی چ م؟یگرفت  یم جشن

 م؟ یگرفت یجشن م دیرو با  شیک ی کدوم
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 اون اصال سخت نبود!  یبرا میگرفت شیهفته پ کیکه  یتوافق طالق

 گذاشت و رفت! میراحت اومد امضاش رو زد و با گفتن تفاهم ندار  یلیخ

 شد که همه مونده بودن! المیخ  یوجود نداشت، انقدر راحت ب یکه اصال من  انگار

 شد! یسخت که به رفتنم خالصه م میتصم کیمن مونده بودم و   بازم

 پرواز داشتم.  کایبه آمر  یمدت طوالن کی یرا کرد و من ب یکه اون ازدواج م یشب امشب،

 شهر و آدم هاش دور بشم.  نیتونم از اون و ا یخواستم برم و تا م یم

 که سر راهم حاضر شد دل ندم! یبه هر آدم  رمیبگ  ادیتا  ام؛یخواستم تنها باشم تا سر عقل ب  یم

 در سرم رو باال گرفتم:  یتخت جمع شده بودم و زانوهام رو بغل گرفته بودم که با صدا  یرو

 . ایب

 نگاهم کرد و آروم صدام زد:  یشد،  با ناراحت   انیآروم باز شد و قامت مامان نما در

 دخترم؟  دنا؟

 زدم:   یبودم، لبخند تلخ نی هم ناراحت و غمگ من

 جانم؟ 

 شدند:  ری رو پشت سرش بست و اشک هاش سراز در

 مادر؟ یبر  یخوا یم واقعا

 گفتم:  ینیغمگ یجام بلند شدم و صدا از

 برام بهتره.   یلیخ یطور  نیمامانم، ا آره

 آدم ها دور بشم. نیاز ا  کمیکه آروم بشم،  برم

 . زمی خودم عز  شیبرم پ  یتو نگران نباش، من تورو م  یول
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 !یاگه بخوا البته

 رو در آغوش گرفت: من  محکم

 حاال چرا کشور آخه؟ گهیشهر د  کیآخه دخترم؟ بذار برو  یرو دار   یک بیآخه؟ کشور غر یبر  کجا

 ؟ یداداشت چ ؟یبابات چ امی باهات ب منم

 تر بغلش کردم:  محکم

 دونم! ی نم  یچیه گهیدونم مامان، من د ینم

 نزد.  یو حرف دیموهام کش یدستش رو نوازش گونه رو مامان

 ازش جدا شدم و گفتم:  هیاز چند ثان بعد

 وقت ندارم.   یلیساکم رو ببندم، خ دیبا من

 از اتاق خارج شد.  میشون یپ دنیگفت و با بوس ی زمیعز باشه

 یو بعدش چمدون قهوه ا دمیکش رونیرنگم رو ب   یو خم شدم و چمدون مشک  دمیکش یق یعم  نفس
 کنارش رو. 

  ی لهیو بعد اون هر وس ختمی تخت ر یکه الزمم بودن رو رو ییلباس ها یطرف کمد رفتم و همه  به
 که الزم داشتم. یا گهید

 

 بهش انداختم و آروم گفتم:  ی نگاه کوتاه ایم یباز شدن در اتاق و ورود ک با

 . یاومد خوش

 گفت و در رو بست؛ به سمتم امد و بلند تر ادامه داد: یممنون

 ؟ یکن  یهات رو جمع م لهیوس یدار 

 ذاشتم جواب دادم:   یچمدون م کیکوچ  بیج یرو تو میطور که لوازم شخص همون
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 وقت ندارم.  یل یخ آره،

 سمت تخت اومد و روش نشست:  به

 دنا؟  یکارت مطمئن از

 موندن.  ایرفتن و  یداشتم برا دیمطمئن نبودم، ترد یلیکردم، مطمئن؟ نه خ مکث

 نداشت:  یا دهیفا چیمن ه یرفتم، موندن برا یبهتر بود که م یول

 .مطمئنم

 انداخت:  شی به ساعت مچ ینگاه

 شه.  یشروع م  شیعروس گهیسه ساعت د تا

 کرد چقدر که با معرفت بود! یهفته نگذشته داشت ازدواج م کیهام رو با درد بستم،  چشم

 رم.  یم گهیزدم: منم تا چند ساعت د  یپوزخند

 ن؟ یراست  شیست؟ پ کجا یمهد

 آره، رفته اونجا. -

 به بستن چمدونم مشغول شدم. ا یمیکردم و با کمک ک سکوت

 

 **** نی****راست

مقدمات مراسم رو   هیو بق یو صندل  زیم  ییبالکن گذاشتم و با اخم به کسا ینرده  یهام رو رو دست
 نگاه کردم.  دنیچ یم

 االن؟ یخواستم ول  یمقدمات رو من با دنا م نیو ا یعروس  نیا

 بودم و اصال حوصله نداشتم.  یعصب
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 کنم.  یرو سرش خال میبگه تا بهش بپرم و تمام دق و دل یز یچ کی  یکی بود  یکاف

 نهیشدم؛ دست به س رهی دوباره به رو به رو خ یمهد دنیرو کنار خودم حس کردم و با د یکس  حضور
 مقدمه گفت:  یو ب  ستادیکنارم ا

 ره.  یداره م دنا

 : کجا؟ دم یدم و متعجب پرسش مات

 ! شهی هم یاونم برا کا،ی آمر-

 هام گرد شدن و با بهت به سمتش برگشتم: چشم

 از کجا در اومد؟  گهید نیتو؟ ا یگ یم یچ

 شونه هاش رو باال انداخت:  الیخ  یب

 شه.  یپروازش بلند م گهیدونم دوساعت د یدونم، فقط م یمن نم گهیرو د نیا

 کار رو بکنه!  نی تونست ا یاون نم نه

 خواست بره؟  یم یراحت نیهم به

 برخالف درونم که آشفته بود ظاهرم رو حفظ کردم:  یول

 خواد بره؟ پس بذار بره، بره به سالمت.  یم

 

 لب هاش نشست:  یرو یق یعم  پوزخند

 ؟یشد  الشی خ ی ب انقدر

 کنم.  یمن شده؛ پس منم مثل اون رفتار م الیخ  ینشدم، اونه که ب الشیخ  یمن ب-

 به شونه ام زد:  یدست ضربه ا با



 جانم  یبال

585 
 

 ازدواج کرده بود!  دیرفتار کردن بود، دنا هم االن با یگر یبه مثل د اگه

 !یکن یازدواج م یدار  گهیچون د ،ی بش الشیخ  یب  دیحق با تِو، با یول

 بگم من رو همون طور رها کرد و ازم فاصله گرفت.  یز یکه بذاره چ  نیبدون ا و

 فرستادم. رونی و با حرص نفسم رو ب دمیموهام کش نیب یدست کالفه

 رفت!   ی راحت داشت م چقدر

 گرفت!  یرو ازم م دنشیراحت داشت حق د چقدر

مشغول درست کردن لباسش بود   نهیآ یکه جلو ایرو  دنیگفتم و وارد اتاق شدم که با د یبلند اه
 لب گفتم:  ری و ز  دمیکش یفپو

 ! یتو کم بود نیهم

 ی قهیبه سمتم اومد و دستش رو به  یچشمش بهم خورد و به سمتم برگشت، با لبخند پر رنگ نهیآ از
 کتم گرفت: 

 . یشد پیخوشت   یلیخ

 کتم برداشتم و چند قدم به عقب برداشتم که گفت:  ی قهی یندادم و دست هاش رو از رو یجواب

 ! نیراست یسرد یلیخ

 زدم:   یپوزخند

 بغلت کنم و ببوسمت؟  امی خواد ب  یدلت م ؟یدار  یا گهیانتظار د نکنه

 پس به دلت صابون نزن! هیازدواج ما چ لیدونن دل  یم هیمن، هم تو و هم بق هم

 شه!  ینم  یطور  نیاما ا-

 رفتار تو...  نیو ا میبشقراره زن و شوهر  گهید ما

 و گفتم:   دمیحرفش پر نیب
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 بسه!  ا،یکن رو بس

 حرف هارو ندارم.  نیا یحوصله  اصال

 کم و کسر نداشته باشن. یز ی چ نیبب   نییپا برو

 بگه باز هم به بالکن برگشتم.  یز یکه بذارم چ نیبدون ا و

زن   یاز کارگر ها یکی عمارت حاضر شد و با   اطیح یرنگش تو  دیبا لباس بلند سف ای بعد رو قهیدق چند
 مشغول صحبت شد. 

شده  نیی شکل تز   نیکه به بهتر یشکل  رهیرنگ و دا دی سف یها ز یچرخوندم، م اطیح  یرو تو نگاهم
 دورش.  یه  یبودند و صندل

 شده بود. یتا دور عمارت هم چراغون دور

بود   ییخواستم که اونم دنا یرو م  زیچ کیخواستم، من فقط  یمراسم رو نم  نی تجمالت رو، ا نیا من
 کرد!  یراحت داشت ترکم م  یلیکه خ

  یعنی نیبود و ا  یفرودگاه م  یتو دیدنا با گهیساعت د  مین  بای دوختم، تقر میرو به ساعت مچ  نگاهم
 رفتنش. 

 گرفت! یخواستم به زور مانعش باشم اما دلم که آروم نم  یانتخاب رو کرده بود من نم  نیاون ا یوقت

 

آقا جون باشه به سمتش برگشتم و با   یعصا یزدم صدا  یکه حدس م ی ز یتخ تخ چ  یصدا با
 دستش رو گرفتم:  عایاومد سر ی م  کمیکه نزد دنشید

 . نییاومدم پا  یمن م ن یگفت  یآخه؟ م نیجون؟ چرا تا باال اومد آقا

 ه ام زد: شون  یرو  یکی کوچ ی ضربه

 آم!  یکن پسر، من هنوزم از پس خودم بر م ول

 کردم:  یخنده ا تک
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 منکرش لعنت.  بر

 و نگاهم کرد:  ستادینرده ها ا کنار

 پسر!   یستیخوشحال ن  اصال

 !یا آشفته

 بود! دهیزدم، چه خوب حالم رو فهم  یکم رنگ لبخند

 فرستادم:   رونیرو ب   میعصب  نفس

 خوشحال باشم آقا جون؟   چطور

 . ستین یاصال واسه من روز قشنگ امروز

 ندارم.  یحس  ایکه به رو نیدون یم

 . یهم داشته باش یتون ینم-

 و ادامه داد: دیکش ششیبه ر ینگاهش کردم که دست متعجب

 . یپرست یتو هنوزم اون دختر رو م  چون

 !نیخودتون خودتون رو تباه کرد ن،یکار ممکن رو کرد  نیاشتباه تر یول نیدونم چرا طالق گرفت ینم

 انداختم:  نیی رو پا سرم

 نشد!  یول م،یخواست  یآقا جون، م نشد

 نشده پسر!  ری هنوزم د-

 ادامه داد: تی بهت بهش نگاه کردم که با جد با

 .گه  یراست م شهیبره، دل هم  یکه دلت تو رو م ییبه جا  برو



 جانم  یبال

588 
 

که دلم من رو   ییرفتم جا یکردم و م یرو ول م  زشیمراسم و همه چ نیتو بودم ا یاگه االن جا من
 بره.  یم

 گه. ی م یدلت چ  نیپسر، بب   نجایا نمون

 گه همونه. ی اون م یدم هر چ یم نانیاطم بهت

 لب هام نشست:  یرو یق یعم  لبخند

 برم؟  یگ  یشه آقا جون؟ م یم  یگ یم یعنی

 زد:  یلبخند

 برو.  رویپسر، گازشو بگ برو

 داد! یم  یزندگ اقیداد، اشت یم دیمرد به آدم ام نیپر رنگ تر شد، حرف زدن با ا لبخندم

 : دم یهام رو قاب صورتش کردم و محکم گونه اش رو بوس دست

 آقا جون، من رفتم، هوامو داشته باش. نوکرتم

موتورم   چییاز بالکن خارج شدم، کروات و کت رو در آوردم و با برداشتن سو  عایآقا جون سر  یخنده  با
 . از اتاق خارج شدم  زی م یاز رو

سرم   یسوار موتور شدم، کاله کاسکت رو رو اطیبه پشت ح   دنیرفتم و با رس  نییدو از پله ها پا با
 به سمت فرودگاه گازش رو گرفتم.  یگذاشتم و از همون در پشت

 

  بای تقر ریمس دم،یکش  ییها و موتور ها ال نیماش نیدادم و از ب یتونستم گاز م  یکه م یتمام سرعت با
 رسوندم و دم در فرودگاه پارک کردم.   انیبه پا قهیچهل دق یساعته رو تو کی

 پرواز داشت! گهیساعت د مین  بای تقر یمهد یساعتم نگاه کردم، به گفته  به

 دو وارد سالن شدم. با



 جانم  یبال

589 
 

 کنم!  داشیخوام پ یاون همه آدم چه طور م نیبودم ب مونده

 ازش نبود که نبود!  یاثر  یشلوغ نیا یتو  یچرخوندم ول چشم

نشسته   زیکه پشت م  یبه سمت خانوم  عایبه سرم زد و سر یفکر  کیسالن  ی تو یبلند گو دنید با
 زدم گفتم:  یطور که نفس نفس م  نیبود رفتم و هم

جا  شمی واجب پ  یل یخ  زیچ کیداره لطفا!  کایدنا هخامنش رو صدا کنن، پرواز به آمر نیشه بگ یم
 بهش بدم! دیگذاشته، با

 نگاهم کرد و گفت:  دیترد با

 دن.  یبهشون م ما ی هواپ یتو دیبد خب

 !نجایا ادی صداش کنن ب نینه، لطفا بگ -

بعد  قهی زدم که چند دق هیرو به روم رفتم و بهش تک واریسرش رو تکون داد که به سمت د ناچارا
 رهی گفتم و به رو به روم خ یلب خدارو شکر  ری شد ز یخونده م  رشی اسمش از بلند گو که به سمت پذ

 شدم.

گفت که   یز یرفت و چ  رشیکه پشتش بود به سمت پذ  یف یک  کیکه با دوتا چمدون و  دینکش یطول
 م کرد.با بهت نگاه دنمیکه اونجا بود به من اشاره کرد، متعجب به سمتم برگشت و با د یخانم 

 شدم که آروم گفت:  کیقدم به سمتم برداشت، کامال بهش نزد کیلب زمزمه کرد و  ری رو ز اسمم

 ! یاومد

 هام رو قاب صورتش کردم:  دست

 . زمی عز نجامیا اومدم،

 دهانش گذاشت:  یهاش رو ناباور رو دست

 !یینجایشه ا ی! باورم نم نیشه راست ینم  باورم

 بغلش کردم که دست هاش دورم حلقه شد و با بغض گفت:  محکم
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 ! نمتیب ینم  گهیکردم د یم  فکر

 ! یکن یکردم با اون ازدواج م فکر

 زدم و دوباره بغلش کردم:  شی شونیپ یرو یا بوسه

 باشم؟ یا گهیتونستم با کس د یتونستم از تو بگذرم؟ م یتونستم؟ م یمن م مگه

 اش بلند شد:  هیگر یصدا

 نرو!  ن،یت نرو راستوق چیه گهید

 و دست هام رو قاب صورتش کردم:   دمیرو عقب کش خودم

 اونم تا ابد! م،یمون یدفعه هردومون م نیتموم شد. ا گهیدلم، د زیوجود نداره عز یرفتن گهید

 دستم گذاشت و آروم زمزمه کرد:  یرو رو دستش

 ابد.  تا

 . دیخند  یبلند یهوا چرخوندم که با صدا یقرار بغلش کردم و اون رو رو یب

 کردم.  یعوض نم  یچ ی خنده هارو با ه ن یرو، ا  یخوشبخت نیا

 

 ست  یآن لحظه مسدود دیشا  یزندگ

 سازد  یم رانیچشمان تو خود را و  ین  ینگاه من، در ن که

 است  یحس  نیدر ا و

 خت یخواهم آم ظلمت  افت ی من آن را با ادراک ماه و با در که

 ست یتنهائ کی که به اندازه  یاتاق در

 من دل
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 عشقست.  کیبه اندازه  که

 

 ان یپا

  

97/8 /29 

1:26 

 . یستار  بای : زسندهینو
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