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 ... یعنی بغض
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 "بغض که تو گلومه  نیبه نام خالق من خالق هم "
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 :خالصه

 صتقا یلیرو که انجام نداده بودم رو گردن گرفتم واسه اون قتل خ یقتل یزاده درد هستم ، تو اوج جوون نیابت من

از اب در اومدم  گهیادم د هیرو از دست دادم وکال  تمیرو هو میپس دادم ، قلبم عشقم رو از دست دادم ، زندگ

بخاطر انتخاب خودت تا اخرش پاش  یول یسازیم انداست یگناه واسه خودت کل یب یگاه دهیحادثه خبر نم شهیهم

ل بوده تو ضرب المث یحکمت هی دی، شا رهیاون باالها نم یول رهیچوبه دار م یگناه تا پا یب گنیم شهی، هم یستیا یم

 ها... یمیقد یها

 :مقدمه

ا ت یدویو م یکشیم ی، سخت یکن دایواسه درمون اشکات راه حل پ یو نتون یبغض کن یوقت شهیسرت آوار م ایدن

از  ، یزیریاشک م صدایوب یکنی، بغض م ییایعالمه خاطره فرود م هیزانو هات کنار  یو رو شهی، بازم نم یبهش برس

 یدیحق نم یکس چی، به ه ییایعالمه خاطره کنار ب هیساده با  ییکه االن بخوا یواسه خاطره ساز یبود ومدهیاولش ن

 وبغضت ، بغضت و بغضت... یمونیقضاوتت کنه ، تو م

 

 

 به گلوت دنیکه رس ییدردا یعنی بغض

 پلوت یشکیونمونده ه ییتنها یعنی بغض

 بغض بغض

 اشکات زنیکه غرورت نذاره بر یعنی بغض

 که خشک شدن پشت لبهات ییحرفا یعنی بغض
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 بغض بغض

 یوخراب ییتنها یشبها یعنی بغض

 ینذاره بخواب الشیفکر وخ یعنی بغض

  یندار یراه چیه گهیجز رفتن د یعنی بغض

 یکه هنوزم اونو دوسش دار یعنی بغض

  یساختگ یخنده ها یعنی بغض

 یات کنن وتو مبادا اخ بگ شکنجه

 یگاف بد ییجا هی ننیمنتظر ا همه

 یراه بر یکه فردا نتون نیزم بکوبنت

 برهان پنهان هی یعنی بغض

 برم کنسرت اما به عنوان مهمان 

 پا به سن بذارم  یعنی بغض

 پا به صن بذارم رانینتونم تو ا یول

 راه هیواسه باال رفتن فقط مونده  انگار

  یبمان

 خدا غرور داده به ما یول

 به فرودگاه امام؟ یدیبدو بدو تو اخرشم رس نهمهیبعد ا چرا

 زنگه مرد ساکته هی بغض

 دستت ساکته هیدستت پاسته  هی
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 تو اون لحظه قادر به درک حالته ؟ یک

 بغض اون لحظه که لحظه ترک خاکته یشکیه

 ادبه یمالحضه اس نگو ب یب نگو

 هطلبیحرفا م یوقتا بعض یبعض چون

 یقرص کرد یواقع ییایدن کیکه دلتو به  نهیا مهم

 یعنیبغض  دید قتویحق داریب ادم

 فرزند تودار هی

 لبخند رو کار هی با

 از درون شکسته شده  که

 حسرت وتومارو حرف  هی با

 دم جنگ وطوفان هیکه  ییخونه ا تو

 همه خسته شدن وپدر رفت تو حال بعد

 خونه پادگانه دیانداخت وخواب جا

 دادگاهه یمامان زجه زنان تو فردا

 گرفته دل شکسته حنجره خشک  صداش

 کلمه روح بچه رو کشت نیا طالق

 دروغ بوده حس تو به من یعنی بغض

 قصه اش گذاشتم مصر دو بگم مفصل

 شتیپ یندار گهید یخواستیکه م یاون کس یوقت
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 بغض شهینگفته ات درد نهفته ات م حرف

 ینداشت که ییزایحسرت اون چ یعنی بغض

 یخواستیکه م یوقت نشد اونجور چیه یعنی بغض

 بغض بغض

 قتیکه جا مونده از رف ییزخما یعنی بغض

 قتیدرد عم نیا گهیخوب نشه د یعنی بغض

 بغض بغض

 یمن از خود یخوردن ول بهیاز غر همه

 یهر زمان که حوس کن یخواستیکه م ییتو

 یمنو تو قفس کن باتیوتخر راییتغ با

 ینگو عوض شد یکه من هستم تو ساخت ینیا پس

 عوض شد نسبت به تو رفتارم یتونینم

 بپرس سربارم اتیدور وبرواطراف از

 پس منم حق دارم سادمیمن پات وا یوقت

 نستاد به جز شلوارم یمن وا یپا یشکیبدون ه یول

 حلقه تو دستت خواستم از ته دلم من

 همون حلقه رو به گوشم یبزن یخواستیتو م یول

 برات لباس برده رو بپوشم یخواستیم

 قلبمو بدوشن خوانیکه فقط م یاز اونا بود تو
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 اونجا با مزه شد که از ما خسته شد قصه

 وا بسته شد یدلم وابسته شد درا تا

 با ارزشو یوخاطره هات کلمه ها ادی

 جمع کرد رو کاغذو کنار هم نشوند گهیهمد کنار

 گذرنیوم موننیاونروزا نم یول

 شنونیخنده هامو همه م یاز صداب یروز هی

 زننیکه من باالمواونا تنها در جا م یروز هی

 زدن کیبا ده تا از ما ت پرنیهر جا م فردا

 ایبا دن یبود میاشت لیتو تنها دل یول

 یبود میکه خواست یاون کس تو

 ؟؟یلوت میداشت یبود میکه کاشت ییتو دونه ا دمیخودم د تورو

 بد عادت کردم؟؟؟ من

 من ادمش کردم یهمه جا گفت یرفت

 طلبکار؟؟ یکار با دوتا کار شد غلط

 که صد برابر حال دادم که تبهکار من

 رابطه رو بشه نیدسته تو هم تو ا بذار

 جمع ساکته تو چشه یکه تو یاون یدونیم

 که بهت نخ بده شهیم دایپ میکی خب

 که طرف بهت حق بده یبگ یبد منو جور ینیبش که
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 نخ دوندونه نخا مثه نیا نیبب

 بندونه خیشب گرمه فرداش  هی یاونا همه چ واسه

 مصرع  نیاخر نمیا خالصه

 پسر نیتو دلت بگو افر اریبه روم ن تو

 یوخراب ییتنها یشبها یعنی بغض

 ینذاره بخواب الشیفکر وخ یعنی بغض

 یندار یراه چیه گهیجز رفتن د یعنی بغض

 یکه هنوزم اونو دوسش دار یعنی بغض

 "یعنیبغض  نیوام اسیاز  بایز یاثر"

 

 

 "که تو گلومه   یبغض نیبه نام خالق من به نام خالق هم"

 :نیابت

 پس؟؟؟ نیاریم فیتشر یک یمستوف یالو اقا-

 مونده . گهیربع د کیراهم . یاالن تو-

 فکر کردم . شینگاه کردم به چند سال پ نیماش نهیاز تو ا زدیم یدیازشون رو به سف یمیموهام که ن به

 . جهیآراگل نکن د یاج-

  یدرست حرف بزن ینگرفت ادیعه لوس هنوز -

 سالم بود  6



 یعنیبغض 

 
10 

 

 نیسال از من بزرگتر بود آرو 7که  میاسطوره ام داداشم بود همه کسم برادر اول یهمه چ ویهمه چ دمیدیم یول

داره  یخاص تیدوسش دارن واسه همه محبوب یلیکه االن همه خ یبزرگ خانواده بعد از پدرومادر کس یمستوف

 یعنیوقت نداشت  چیخوبه ه ونهیم هامکه با یکس پرستمشیکه مثه بت م یکس هیزندگ هینابغه اس  هیوواسه من 

سال از من بزرگتره  5آزاد که  نیبعد از ارو دونهیخدا م نمیبیهم من نم دیشا ایخانواده ام ندارن  یکدوم از اعضا چیه

خانواده  یته تغار نیابت میمن ک یدیسال از من بزرگتره حاال خوب فهم 3وبعد از اون آراگل تنها خواهرمون آراگل 

ا ازاد وبعد باب دیاز همه اراگل دوسم داره وبعدش شا شیوزبون بازه ب طونیها ش یکه مثه همه ته تغار یکس یمستوف

 کرد . شهیآذر خانومه کارش نم گهیله دوبعد از اون مامان ب

از  ارهیادمو به وجد م شیسر سبز هیشهر قشنگ یلیخ جانیاذربا یمرزکشور جمهور کیبچه جلفا هستم نزد من

کس  چیه گمیم یقشنگه که با خودم گاه نجایا نقدریا یغرب جانیاذربا اهمونی زیتبر یبهتره بگم شهر ها ایتوابع 

 سر مطلبمون  میکنه خب بر یزندگ نجایا شهینم ریپ

 سال  6

با  یهرچ نهیبا چشمش بب یاون دوران ادم هرچ یتو یحرفا ول نیواز ا فهمهینم یزیچ یبگ دیساله شا 6بچه  هی

دست چپمون  هیپسر همسا شمونیتارا و ماکان هم اومدن پ مونهیم ادشیقلبش حس کنه همون تا اخر عمر به 

خاله نرگس  کترهیسال ازمون کوچ 1من همسنه وچهار ما بزرگتر از منه وتارا  دست راستمون ماکان با هیودختر همسا

 شتریمثه ب یمال تیوضع هی یعنی میرو به متوسط جلفا بود نییمحله نسبتا پا یکوچه ما تو یمادر ماکان اومد تو

  دیمردم خاله نرگس لپم رو محکم کش

 . ییییییییآآ-

 خب . رهیدلم برات م دهیورپر-

 خاله جون خو لپ ماکانو بچش -

 بوس رو گونه ام گذاشت وگفت: هی

 عروسک خوشگلم  ییا گهید زیچ هیتو -

 من زشتم؟؟؟ یگی:عه مامان مماکان

 قند عسل مامان . ینه تو ام خوشگل-
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که  یمحبت کامیاز همه نزد یدوسم داشت حت شتریاز مامانم هم ب یبود حت یکه خاله بهم داشت باور نکردن یمحبت

ل  -غ-هوا خاله رو  ب یمامان مثه خاله نرگس داشتم ب هیکاش منم  ختیانگ یحسادتمو بر م یبه ماکان داشت گاه

 کردم 

 دوست دالم  یلیخاله خ-

 اش رو صاف کرد وگفت: یمحل یروسر نیرو زم نشست

 منم عاشقتم خوشگلم .-

 شهیبا چشم غره بهم نگاه کرد دست راستش هم رونیدر خونمون باز شد ومامان اومد ب دیل ش کش-غ-تو  ب ومنو

مشتش رو  کیکه گوشه کوچه بود و ییبه نشونه تمسخر زد رفتم سمته گل ها یپوزخند نیارو ستادیا یم نیارو

وگل ها رو زدم به کمرش برگشت  نیاروجمع کردم مامان اذر وخاله نرگس در حال صحبت بودن اروم رفتم پشت سر 

 میدیدو میتونستیتا م میهمراه ماکان وتارا فرار کرد دیپوشیقات بلوز رنگ روشن ماو شتریودادش هوا رفت ب

شت که دا یبا خر وگار دیخریگوسفند م نجایا ومدیاوقات م شتریپدرم قصاب بود وب یبه محوطه کوهستان میدیرس

رو رفت  یداشت ماکان راه فرع ییا گهیلذت د یسوار یخر وگار یهم داشت ول چرخهسه  هیچه خاطره ها که ندارم 

 میخونه مش رجب قا یکاه گل واریوپشت د میرفت یسالگ 6دوسش داشتم از همون  یلیخ یتارا همراهم اومد از بچگ

بودم  هدید ونیوزتو تل دیتارا اروم خند میاروم شد یکم یوقت میزدیدست تارا رو گرفتم جفتمون نفس نفس م میشد

جنگ اماده  یبود که کشور خودشو برا یبا جمله دوست دارم روزها کننین ابراز مکه به هم عالقه مند هست ییکسا

 ادمهیبود  یمسن یاقا هی شهیدرست م یهمه چ گفتیم شهیهم ونیتلوز یاشفته بود ول کمیاوضاع محوطه ما  کردیم

 شکل یجعبه مکعب هیبود  کروزیقحط بودش  ونیاون زمان تلوز ههامون اخ هیاز همسا یکیخونه  میرفتیم شهیهم

ر نو یوقت زدیباحال بود رنگ قرمز داشت وبرق برق م یلیخ ییجعبه جادو هی ونیاورد تو محله به اسم تلوز یکی

 گفتنیکله ودوتا گوش داشت بهش م هیو رونیزده بود ب ونیمار از پشت کمر تلوز هیشب یزیچ هی زدیبهش م

داشت  یحالت ازاد کمی لمهایبه نشون دادن ادما ف ردکیشروع م ییجعبه جادو یزدیم زیداخل پر یقتدوشاخه و

ابا ب گوشیمنم که باز یزمستون یشب بود از شبا هیخنده دار خالصه  یلمهایف دادیداخلش نشون م یباحال یزایوچ

مجاز  ریغ یاز کلوپها لمیف بوشب به ش شدنی، همشون منظورم بزرگتراس جمع م هیعارف رفته بود خونه همسا

ا تارا ب تونمیعشقم وخاطر خواه گوگوش شده گفتم البد م گهیم یبودم بهروز وثوق ه دهی...منم ددنیدیم گرفتنویم

 همونجور بهروز وثوق وارانه عشق کنم دست تارا رو گرفتم 

 تارا -
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 اد؟؟ین نیارو م؟؟؟داداشین؟؟؟بریابت هیچ-

 نه تارا -

 نگاه کرد  توچشمام

 تارا من دوست دالم .-

 لپهاش قرمز شده بود  دیپلک زد وخند دوبار

 تارا؟؟ یکنیبا من ازدواج م-

 . کردیم هیبلند گر نیدفعه خورد زم هیدنبالش  دمیدستش رو از دستم در اورد وفرار کرد دو دیزد وخند پلک

 تارا  دیببخش-

زد نشستم جلوش وشروع کردم به فوت کردن پاش همراهش منم  غیبلند ج ومدیکه خون م رمیپاشو بگ وخواستم

ل ش گرفت تارا رو وبرد اون رو سمته خونه -غ-مش رجب تو  ب کردیم هیمش رجب اومد .بلند گر کردمیم هیگر

 اشون 

  گذشتیها م روز

 ییوجود نداشت بابا از اون جعبه جادو یدبستان شیبه اسم پ یزیچ زیهمه چ گذشتیم عیمدرسه ها بود سر کینزد

جنگ وداد  گذشتیکم کم داشت روزا م یدعوامون بود ول مینیبب یچ نکهیبود همش سر ا دهیدونه برامون خر هیها 

شبا با  یلی، خ یعراق یروهایاز طرف ن شدیم یچقدر دزد شدیدوتا کشورم که بود وماهم لب مرز چقدر غارت م

اونقد صداها  گرفتمیازادو محکم م یپتو ودستا ریز کردمیومن از ترس سرمو م میدیخوابیموشک وخمپاره م یصدا

که باهام تو خانواده  یبودم کس وریسالم شده بود متولد شهر 7روز اخرمونه االن  میکردیبود که هر ان فکر م ادیز

درسش خوب بود  نیاون هم ازم دور شده بود ارو  شمیروزها نبود پ نیخواهرم ا یداشت اراگل بود ول تیمیصم

که اونا  یزیهرچ یم سهم انتخاب داشت ولواسه اون بود ازاد هم بچه دوم بود واون ه شهیدفتر هم نیقشنگ تر

به مام اذر  یهرچخوشگل داشت تازه مد شده بود  یلیخ یلیدفتر ف هیازاد  ادمهی شدیدوست نداشتن سهم من م

سته اونا خ یزیاز لباسهام نگم که هرچ یوا میبگذر نیکه بهم بهتره از ا دادشیگوش نم یول خوادیمنم دلم م گفتمیم

 بهم زیمملکت قرار بود کال قانونش عوض بشه وهمه چ کردیم دادیهمون روزاشم ب یازش سهم من بود گرون شدنیم
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 دمشیدیم ییمن همش تو همون جعبه جادو یبود واسه نجات مردم ول دهاسطوره اس اوم هی گفتنیبود امام م ختهیر

 بهتر کنه... ویاومده تا همه چ گفتنیم

زن خونه دار بود  کیوقصد باز کردنشو ندارم مامان اذر  ادیز دونمینم یزیچ ستهاایسر حرف خودمون من از س میبر

اتاق  کی یاتاق ومامان بابا هم تو کی یارا تو میخوابیاتاق م کی یوازاد تو نیفردا صبح قراره برم مدرسه من وارو

  میکالس بود کی یتوسوزوندن ها من ماکان ومن  شیرفتم مدرسه وشروع شد ات

شهر  میما عادت کرده بود یول کردیم دادیب یاز روز ها بود سال اول تموم شده بود اواخر تابستون هوا شرج یکی

 یزیچ هیبشکه داشت و هیبود که  یمرد هی یکوچه شهر فرنگ میدیاومده بود محله امون همراه ماکان دو یفرنگ

 یبه چشما دادیم حیباحال توض یلیخ وناسمرو و یزندگ یواقعه ها میکردینگاه م یاز چشم نیدورب یچشم هیشب

 بمیپوسته تو ج هیبود  دهیخر ییکایکه بابا بعد چند ماه موز امر شیاز چهارشب پ دمیخند زیر زیماکان نگاه کردمو ر

ابا عارفم ب میما هم که پول نداشت لمیواسه نشون دادن ف گرفتیسکه م هی یشهر فرنگ دمیخند زیر زیگذاشته بودم ر

 از یکیزد اروم رفتم پشت سر اشکان  یزدم اونم لبخند یبه ماکان چشمک دادیبهم پول م زایچ نیا یراکه عمرا ب

پوست موز رو درست گذاشتم پشت  گذاشتیم بشیعالمه سکه داخل ج هی شهیمحله مون بود هم یبچه پولدارا

ما سه سال بزرگتره سکه هام  از گردونهیوبعدش سرش رو برم داریقدم برم هی رونیب ادیب یاز شهر فرنگ یپاهاش وقت

 ...میپنهون شد یگل واریوپشت د میتا کارمون حل بشه رفت میداشت ازین یداخل دستش بود دو شاه

 عیپاهاش رفت رو پوسته موز...رو به ماکان سر هیباز سرش رو اورد باال برگشت خودشه اره اره عال شیعه با ن عه

 گفتم:

 بدو ...-

 تازه پولشم داد ورفت... چیکه نخورد ه نیروزم دمیترک ترکهیکه م یمثل بادکنک یسمتش ول میدیدو

 رو به ما گفت: یفرنگ شهر

 ن؟ینیبب نییخوایم-

دست  رهیگیاخر سر پول م یکرد شهر فرنگ ستیورو شد وده بار ر ریمخم ز کدفعهی میوماکان بهم نگاه کرد منو

 گفتم: یماکان رو گرفتم وروبه شهر فرنگ

 مینیبب مییخوایاره م-
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 گوشم گفت: کیاروم نزد کردینگاهم م رونیکه از حدقه زده بود ب ییبا چشما ماکان

 ؟یکنیم کاریداداش چ-

 فقط ایماکان ب شیش-

 دلم قنج ییدهنم اندازه گاراژ باز شده بود چقدر باحاله وا دنیبه د میوشروع کرد یداخل بشکه شهر فرنگ میرفت

از  میکرد کیاهسته مثل بچه گربه خودمون رو بار رونیب میاومد یوقت نمشیبب گهیهزار بار د خواستمیرفته بود م

 گفت: یبا لبخند مزحک یشهر فرنگ شتمرو شونه من نشست برگ یکه دست میتا بر یشهر فرنگ یکنار پا

 بچه پولت؟-

اه دفعه به اونطرف نگ هیفشار به دستاش دادم  یکم دیلرزیماکان رو گرفتم ماکان م یانداختم اروم دستا نییپا سرمو

 دفعه داد زدم: هیکردم رو به کوهستان بود 

 ماکان بدو...-

 میکلبه مش رجب در امان میخودشه بر میخونه مش رجب بود کیسمته کوهستان نزد میرفت دنیبه دو میکرد شروع

 یکوچه شهر فرنگ هیاز  هوی نکهیدل غافل از ا یتا اون موقع وا رهیهم که م یشهر فرنگ میمونیعصر م 6تا ساعت 

موقع منفجر نشه حاال؟جلو اومد  هیشده بود  لبواوه اوه چه خشن از خشم قرمز  میجلومون من وماکان زرد کرد دیپر

مش رجب  لهیکنار طو یوبست به چوبها دیاومد وکتف من وماکان رو گرفت وکش واریبه د میدیوماهم چسب

 به التماس کردن: میفلکمون کنه شروع کرد خواستیم

 ایغلط کردم ...نزن...نزن یشهر فرنگ-

خدا فرشته  یچشممو باز کردم وا ریاومد اروم ز یزیترق صدا چ کدفعهیرو باال برد چشمامو از ترس بستم  چوب

 داد زد: کردیرو شکسته بود وبا خشم بهش نگاه م یمش رجب چوب شهر فرنگ نینجاتمو بب

 ؟یکنیمرد چکار م-

 ادب نداره نهیمبا خشم گفت:درستشم ه یفرنگ شهر

 باتو چکار داره؟ یبچه فسقل هیمرد؟مگه  یگیم یچ-
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 کنهیوفرار م دهیسکه شو نم دهید یبگو چکار نداره اومده شهر فرنگ-

 دم؟یبگو م شهیچقدر م-

 ییدو شا-

اماده  قیدرد عم هیکم کم داشتم خودمو واسه  دیرجب پولشو داد تو دلم قربون صدقه خدا رفتم به موقع رس مش

  ماکردیم

 داد زد: کدفعهیبود رو باز کرد  دهیچیکه دور پاهامون پ ییبا اخم طنابها یبا اخم رفت مشت یفرنگ شهر

 بود؟ یچه کار زشت نیا-

 انداختم وگفتم: نییسرمو پا اروم

 نمیبب خواستیخب منم دلم م-

 گذشت اروم گفت: یکم

 خونه دیبر عیوسر دینگ یزیبه خانواده هاتون چ-

هفت رنگشو ادامه  یها طنتیگوش شنوا نداشت وش نیابت یسمت خونه و اونروزم گذشت ول میدیماکان دو همراه

 دادیم

 فرق کرد یسال گذشت وهمه چ سه

ه که نبود برم مدرس یمن مجبور بودم بخاطر محبت زمیگرفته بودم ترسمو تو خودم بر ادی گهید گذشتیسال م سه

 یباال شهر ارا مدرسه دولت یدولت مهیبود ازاد مدرسه ن ییانتفا ریمدرسه غ نیبود که ارو نیتفاوت جالبمون ا یدولت

 یول شدیم 20ما همش معدلم  ییبود مدرسه روبرو ومدهباال شهر ومن هم دوکوچه باالتر بود مدرسه ام تارا هم ا

 یتو یلیخ یلیدفعه افت تحص هیکالس اضافه سال پنجم بودم  نهمهیبا ا شدیم 18معدلش  نیچرا ارو دونمینم

 یبا کل یباز نیبرنده ا می، ما شد ایاز بعص زویعوض شده بودش مملکتمون برد همه چ طی..شراکردمیمدرسه دعوا م

که خورد من هم  رانیا زمیخسارت به کشور عز یبا کل یجنگ یاتفاقا یبا کل دنیکه اروم خواب جوون یبا کل دیشه

 یتو مخت خورده تاب ورداشت یترکش جنگ گفتیم یرو شوخ شهیمام اذر هم طونیپسر شر وش هیشده بودم 

شده بود هرجا  فزودها انیکه ازم بدشون م یینایمحل شر شده بودم واسه خودم بابا هم به جمع ا یتو نیوهمچن
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 گهید ادیهنوز اسطوره من بود ز یبود ول زایچ نیوا رهیتهران که م فیشر یودانشگاه دولت نیصحبت از ارو میرفتیم

مد شده بود به اسم  ییبود جا یجالب یروزا رفتیهم ازاد م گهیبده بهم سال د رینبود که گ یعنی دادینم ریبهم گ

از  نمایس میبار با مام اذر وبابا عارف وپسرا وارا رفت هیبزرگ به اسم آپارات  یلیخدستگاه  کیبود و هیسه پا هی نمایس

م عمرم رو رفت ینمایس نیلذت بخش تر یول میدیفهمینم یزیچ دادیموتور خونه اش همون اپاراتش صدا م نیبسکه ا

که تو عمرم  یین برنامه ایهم بود محبوب تر نیچاپل یچارل دادیباحال نشون م یزایچ هی ییاونروزا تو جعبه جادو

 با چکش کباری ادمهی ینشونم بده حت ییبشم که جعبه جادو یادم نیچاپل یروز مثه چارل هی خواستیدلم م دمید

خاموش  شهیچکش زدم رو ش یوقت یرو شکوندم تا برم داخلش ومنو همه تماشا کنن ول ییجعبه جادو شهیزدم ش

 شد جعبه...

جعبه  شهیسر شکوندن ش دیموقع مام اذر سر رس گه؟؟همونینم یزیچ ییچرا جعبه جادو یوا کردمینگاه م مبهوت

 به یهوا یروز هم تو کشبانهی چیکه نوش جان کردم ه یکه اون روز بابا هزارتومن براش پول داده بود کتک ییجادو

 ساعت به خونه ماکان وخاله کیکردن ومنم پناهنده شدم بعد از  رونیمنو از خونه ب یاون سرد

وجود نداشت  ییحمام جا شدیواسم عبرت نم یزیچ چیوقت من ه چیچرا ه دونمیهم درس نگرفتم نم اونشب

 میرفتیم یحمام عموم شهیوهم

حمام اخ اخ که از حمام نگم که دلم  میبابا بود روز حنا بندونش که رسم بود بر قیپس مش قاسم رف یعروس کینزد

 خونه

موهام فلج شده  شهیاز ر کردمیکه حس م دادیموهامو چنگ م نقدریحمام واونم ا رفتمیبا مام اذر م یشش سالگ تا

 امرزیخدا ب هیبارم با مام اس هی یحمام عموم میرفتینم شتریب کباریتا دوساعت اخه هفته  کردیپوست سرم جز جز م

 قرار بود نیاز ا انیکه جر یمومحمام ع میرفته بود شهیماما بزرگم م گمیمامان مام اذرو م

باهاشون مام اذر  رفتمیبارم بود که حمام م نیاخر زدنیم سهیوخودشون رو ک کردنیدور هم چرک م شستنیم همه

کرد  رو صورتشم پر از کف بود فک کرده من نوکرشم  یوبعدش کف دیکش سهیخودشو ک هیمام اس ادیب وییرفت جا

 شهیبود و خودشم مثه جادوگرا هم وکبود چر یریپ ریخودمون باشه ها دستاش پ نیاومد ب یازش خوشم نم ادیز

 یچ ادیوحشتناکش کف هم به صورتش ب افهیموهاش خالصه تو اون ق شدنیوقرمز م دشیبه موها سف زدیحنا م

 گفت: غیج غیبا ج سوزوندیسبزا داشت چشماشو م نیصابون گلنار از ا یکف ها یدونیبهتر مخودت  شه؟یم

 تاسو اب کن بده ننه نیابت-
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 تو دلش در یشکوپارس دادو به من نداد تالف نیبه ارو شیچند روز پ نکهیبسته بود منم خواستم عوض ا چشماش

 گفتم : ارمیب

 دمینم-

کتک نوش جان کردم وباباعارف  یسر کیکرد که بده منم با سنگ پا محکم زدم تو سرش بماند که از همه  غیج غیج

و  یتو کرد گفتیهم سه ماه بعدش مرد وهمش مام اذر م هیمنو زد ومام اذر وبابا عارف دعواشون شد تازه مام اس

سر  نکهیانصاف بودن واسه ا یب یلیخ هیاسگرفتم که سنگ پا شده عامل مرگ مام  یبود ومن جد یهمش رو شوخ

 انیسر جر میکه سکته کرده ومرد خالصه بر یشدم درحال هیباعث مرگ مام اس گفتنیم ارمیبال رو ن نیا گهیکس د

 امروزم...

االن نه سالم شده بود  یسمته حمام عموم میعمو وماکان راه افتاد گفتمیبهش م شهیبابا عارف وعمو پدر ماکان هم با

از دم در شروع کردم به فوران احساس  هیحمام اوه اوه چه بزن برقص میدیرفته بود باالتر رس طنتامیورژن ش کمیو

 ستادندیداخل همه به احترام بابا عارف ا میهم بودند رفت دوازا نیداخل پت ومت ارو میدیوتکون دادن وقر دادن رس

 گرفتیخودشو م یلیداماد خ میگوشه نشسته بود کیمراسم شروع شد همه دور داماد جمع بودند همراه ماکان 

شده اروم رفتم پشت سرش  یحاال که رفته دانشگاه واسه خودش کس کردیما بود فکر م نیوبدتر از اون داداش ارو

که دور  یاطالع داشت رفتم پشت سرش ولنگ دمیکش نیکه واسه ارو یاز نقشه شوم ومدیماکان هم همراهم م

 یاز بدنش باز شد وباز شدن لنگش همانا ورو هوا رفتن جمع از خنده هم همانا حت دمیخودش بسته بود رو کش

 داماد از خنده صابون رو درسته قورت داد اون روز خخخ میدار ثیحد

 مارستانیب یودوروز نیرفت پاهاش رو صابون وبا ماتحت اومد رو زم کدفعهیوبابا عارف به دنبالم که  دمیدویم من

به  نباریکردند ومن ا رونیبه دهنمون زهر شد وبه خاطر اون اتفاق دوروز من رو از خونه بهم  یبود وعروس یبستر

 وگفت: دیداد وبعد از اون خند لمیتحو یظیلرو گفتم اول اخم غ انیجر یکلبه مش رجب پناهنده شدم وقت

 یکنیاخر عارف رو دق مرگ م نیامان از دست تو ابت-

ازم دور شده بود .ومن  یتارا حساب گهید رستانیواالن شده بودم دانش اموز اول دب گذشتیم عیسر یلیخ روزهام

بهش ابراز عالقه نکردم حاال واسه  گهید نیتارا افتاد رو زم نکهیبعد از ا دیهمش اون ابراز عالقه واسم شده بود نور ام

نان ادامه دار است هروقت همچ یمستوف یخونه اقا یوفرزند ت ضیتبع نیخوشگله وا یلیشده خ یخودش خانوم

ته رفته رش یخودت بپز دیتخم مرغشم با ستین یوقت یول شهیم ایواسش مه زایچ نیچلو کباب وبهتر ادیم نیارو

 رهیونم رهیمون رهینم یصاحابم بره باال ول یارزومه معدل ب یمن فکر نکنم که بتونم برم تجرب یشاخه دکتر ریز یتجرب
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 هیتابستون رفتم سر کار با پولش  شهیم 15خنگ باشم اخه معدلم به زور  دمیکه خنگم شا زنهیمامان همش داد م

پول واسش دادم پدرم در اومد همش شب تا صبح کار  یکل یول شدیجا م بیبه زور تو ج دمیبزرگا خر نیاز ا یگوش

 هی ای دادیهم تقلب ماون ب ایهمش  داون درس خون کالس بو شهیتا بتونم بخرم ماکان بهم زنگ زد هم کردمیم

 تا نمره ام بره باال فردا هم امتحانات اخر ترم بود . کردیکمک م یجور

 الو جانم ماکان؟؟؟-

 /؟؟؟ یخوب-

 ؟؟یممنونم تو خوب-

 ؟؟؟ییکجا یخوبم مرس-

 خونه -

 ؟؟یکنیچکار م-

  کنمیواسم غذا نذاشته دارم غذا درست م یطبق روال معمول ظهر کس-

 سر داد  یبلند یها قهقه

 مامان اذرت چشه باهات؟؟ نیعجب ا-

 پدر سوخته انگار ارث پدرشو خوردم . دونمینم-

 ؟؟یعجب مطمئن-

 ال اله اال اهلل .... کهیاذرخانومه زن گهیاره د-

 استغفراهلل -

 تخم مرغ رو خاموش کردم . ریز

 ؟؟؟ییایم یک-

  میبر رونیب ایب گهیساعت د کی-
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 باشه -

 حرفامو؟؟؟ دادیخود خدا نکنه از اونموقع تاحاال گوش م ایام نشست برگشتم رو شونه  یدست کدفعهی

 خدافظ -

 شد؟؟یچ-

 خدافظ  یچیه-

صورتم خشک شد .چنان  یدفعه حس کردم خون تو هیبود  لیدستم موبا هیو تابهیدستم ماه هیرو قطع کردم  تلفن

 :زنهیم شهیکه هم ییوازهمون داد ها نیرو ول دادم رو زم تابهیزد تو گوشم ماه یلیس

 ؟؟؟یابرو منو ببر یییخوایچرا م یعوض-

 زد: وداد

  گهیم یچ نیدست گلت رو بب ایعارفــــــ ب-

 وازاد اومدن  "ارا گفتمیکه بهش م"با شدت اومد تو اشپزخونه پشت سرش هم اراگل بابا

 شده؟؟؟یبا خشم:چ بابا

 اومدن؟؟؟ یکه خونه نبودن ک نایا

 من  .من . گهیبه دوستش اون پسره جوعلق م نی:ببمامان

ه خرجم کرد که پرت شدم گوش یلیروغن رو اشم گذاشت بابا چنان س میوجب ون هیافتاد ورفت پوفففففففف  هیوگر

ده رفت دهنم پر از خون ش یعاد یلیبعد خ یاشپزخونه بعد هم با لگد افتاد به جونم ارا گل اولش گفت بابا نکنش ول

 ادمستیا شدیوقت استفاده نم چیبود و ه یکه چوب ییچهارنفره ا یناهار خور زیم ینشست رو صندلبود بابا خسته 

  رونیخون دهنم رو توف کردم ب

 عارف خان؟؟؟ یانگار خسته شد-

 برداشت که بزنه سرمو بردم سمته دستش  زیخ
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  کنمیسکوت .چشم سکوت م یبزن تو پدرم گهیخجالت نکش بزن د-

 زدم  یخند وزهر

 بار اومدم بزن المصب  ینجوریا-

 نشست سر جاش وسرش رو گرفت  باز

 جهنم برم.. نیقراره من از ا یقراره .ک یک دونمیسرت درد گرفت نه؟؟؟من نم-

 یلیبرداشتم خ شرتمویبود سو یجلفا بارون یاوقات هوا شتریب رونیکردم زدم از اشپزخونه ب یقیعم یها وسرفه

 یاز خونه حت رونیرو فرمه رفتم ب نقدریچجور ا کلیه نیا دونمینکردم نم کوفت یچیداغون شده بودم دوروزه ه

ره س نیداشته باشه؟؟؟ارو ادیکه حق فر هیککه اعتراض کنه؟؟؟ هیک نیکردن حرصم رو سر در نداشتم ابت یحق خال

 نهیرو بب مونیفکسن اطیمنظره ح یاقا که اخر هفته اش راحت باشه واز بالکن چوب یشده اختصاص یرونیش ریاتاق ز

همون موقع  رهیابرومون م خوادیماکان  دستم رفت رو زنگ عه نم یپدر یعه لعنت به من رفتم سمته در خونه چوب

گشاد بودش مد بود از  یلیبود البته لباسهاش واسش خ دهیلباس فرم مدرسه پوش رونیاومد ب ونتارا از در خونه ش

تر  نییادمو سرشونه اش داشت مانتوش ده سانت پا کنهیسمه ابلهل ممج هیومثه  خورهیاُپل هام که سرشونه ها م نیا

 دفعه جلو دهنش رو گرفت  هیهم بپوشه خوشگله توله سگ  یاون گون یاز زانوش بود ول

 ؟؟یشدیچ نیابت نیییییییه-

 مد او ؟؟؟جلویمنو اخر از همه انداخت دادنیخدا اخه االن موقعشه؟؟اونجا که شانس م یچشماش نگاه کردم ا تو

 کرده؟؟؟ نجوریتورو ا یک-

 تارا  ستین یزیچ-

 شده  رشیساعتش نگاه کرد البد د به

 شده برو . رتید-

 شده بود یگلدوز فیظر یلیداشت معلومه کار خوشگل خانمه خ یقشنگ یدر اورد گل دوز بشیاز ج یدستمال

  زهیریاز دهنت داره خون م ایب-
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 دختر؟؟؟ نیبود ا یچشماش چ تو

 تارا -

 بله؟؟؟-

 ؟؟؟یشیدوست دخترم م-

 اروم گفت: کردیگرد شده نگاهم م یچشما با

 ؟؟؟یگیم یچ-

 دوست دخترم شو نه اصال نامزدم شو .ماله من شو -

 کرد  حول

 . گهیمن برم د-

 نیتیاب لایخیب میاون بشه خوشبخت یهمه بدبخت نیا نیرو لبم نشست کاش ب یکرد لبخند یراه مخالف رو ط عیوسر

سالشه  14تو؟؟اخه اون که  یگیم یچ ؟؟اصالیمسخره رو داد شنهادی نیچند سالته که بهش ا ؟؟؟مگهیشد ونهید

 19سالش بود بابا  14زود ازدواج کردن مامان  نمبابا وماما ن؟؟خبیفهمیم یاز زندگ یسالته اخه شماها چ 15که  ییتو

ز بود دهنش با ایجنگ نیپالتو گشادش بود از ا نیباز شد ماکان در حال پوش نایهمون موقع در خونه ماکان ا الیخیب

 زدم به خودش اومد  یگوشش ثابت موند بشکن یرو یموند وگوش

 :باز تورو زد؟؟؟دادزد

  فهمهیمامانت م یروان سیس-

 د؟؟؟یفهم میزدینکنه اونموقع که حرف م-

 راست گذاشت کف دست عارف خان . هی دنیاره تمام حرفامون رو اذر خانم فهم-

 . دایادم بشه؟؟؟ببخش خوادیمامانت نم نیا-

 زدم  یخند زهر
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  زمهیباشه مادرمه عز ینکن هرچ نیماکان به مامانم توه-

  یکنیتحملشون م یچجور دار دونمیرو  .به خدا نم ایامل باز نیول کن بابا ا-

 که رسوندنم  نجاشیباشه تا ا یخانوداه ام هستن هرچ یروان-

 بده . خی.من به مامان نرگس بگم  الیخیبحث باتو پس ب نیا یتو ماریکم م دونمیباشه بابا من م-

 . خوادینه نم-

  یروان شهیصورتت کبود م خوادیچرا م-

 دیدفعه خاله نرگس پر هیاخم کردم  یصورتم گذاشت کم یرو رو خیاورد نشتم لبه حوضشون اروم  خیداخل و ورفت

 که گفتم پوستش کنده شد  دیچنان صورتش رو کش رونیب

 ن؟؟؟یشده ابت یخاک به سرم چ-

 تو کوچه دعوام شد  ستین یخاص زهیچ-

 زکم؟؟؟یعز یدعوا نکن ینگرفت ادیتو هنوز -

 ونشست کنارم  واومد

 پسرم؟؟ یکنیم نجوریاخه چرا با خودت ا-

 خاله  الیخیب-

 :مامان بزرگش نکن ماکان

 ه شکست تییجا هیموقع  هیدکتر  میبزرگش نکن داغون شده پاشو بر ویچ-

 خاله  خوادینم-

 . خودیب-

  میریپس من وماکان م-
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 تو  دونمویمن م شیماکان اگه نبر-

که اونم  دهیبه زور بابا بم م یتا تک تومن 200 ییمن گورم کجام بود که کفنم باشه هفته ا الیخیدلم گفتم خاله ب تو

 . میبا ماکان راه افتاد کنمیکوفت م خرمیهلم هوله م رمیم

 ماکان -

 هووووم؟؟؟-

 من به تارا گفتم -

 و؟؟یچ-

 دوسش دارم  نکهیا-

  یبرق زد از خوشحال چشماش

 کرد؟؟ ؟؟؟قبولیپس باالخره اعتراف کرد-

 . دونمینع نم-

 . کنهیکه قبول م شاهللیا-

 کنهیمن دلم روشنه که قبول م-

 چه خبر؟؟؟ نیاز ارو-

  رهیگیاش رو م یعموم یدکتر گهی.سال د نکهیشده مثه ا یواسه خودش کس دونمینم-

 راسته؟؟؟-

 ؟؟؟یچ-

 ده؟؟؟یجوانان خر ییگوجه ا کانیبابا امالک مامانت رو فروخته واسش پ-

 نداره اره راسته . یداریبگم .من که حرفم خر یچ-
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  گهیتو د یدار یبیعجب خانواده عج-

  چهیپیمغزم به هم م مایتو بحث خانواده من نرو که س نیبب-

 چشم چشم .-

  دیواسشون کش یوتا دختر از کنارمون رد شدن سوتدفعه د هی

 چش چرون -

 یباش یتو ک یگوگوش گفته بودن زک ؟؟؟بهیخوشگال رو داشت الیخیب-

 سالته . 15االغ تو -

 اد؟؟؟یبهم م-

  یرو داشته باش 20 ادی.بهت م هوی ینره خر شد یلینه خ-

 عجب دستت درد نکنه -

 به بدن  میزد دیخر یکباب اشغال گوشت خیکرد ودوس یبه مرکز شهر ماکان ولخرج میدیرس

 ؟؟؟یانتخاب کن ییچه رشته ا ییخوایم-

 ؟؟؟یتو چ دونمیچه م-

 . یاضیر دمی.شا یتجرب دیمن شا-

 با معدلت  یحقم دار-

 تو؟؟؟ یخونیاالغ چرا درس نم-

 . سیحسش ن-

 ست؟؟؟یحسش ن یچ یعنی-

 رهینظام چهار ساله تو کتم نم نیا گهید ستیخب ن-
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 . نیابت ایبه خودت ب-

 تو چشمم اومد  یچشماش نگاه کردم اشک تو

 بگو؟؟؟ ام؟؟؟تویچجور به خودم ب-

 انداخت . ریرو ز سرش

  امیکسو ندارم دورم که بخوام به خودم ب چیه ؟؟؟منیفهمیشده؟؟؟؟میچ یفهمیم-

 م؟؟؟یپس من چ-

 رو لبم نشست  یتلخ لبخند

 یبر ییکه اگه بخوا گهیسال د 7که وضعت چجوره  یدونی؟؟؟میجنگیمداد:پس تارا؟؟؟به خاطر تارا ن ادامه

 کنه؟؟؟یم یکه اسفالت ساب یکیادم عالفم؟؟؟ هی ی؟؟؟بگیبگ یچ ییخوایخب .م شیخواستگار

 سنت .خخخخ نیبا ا یزنیچه حرفا قلمبه سلمبه م-

 بحث عوض بشه  دیشا دمیوخند

 بخند خب . یحاال ه-

  ستادمیا

 ماکان؟؟؟ خندمیچرا م یدونیم-

 چشمام نگاه کرد  تو

 نیمن ابت شکنمینم هیجور چی.من ه ندازهیوزار وزلزله راه م نهیشیم فیادم ضع میهمه بدونن قو نکهیواسه ا-

 . میمستوف

  زهیریواشکات م یاریکم م ییجا هی یجان چشم .ول نیتیچشم اب-

 مطمئن باش  نویا زهیبر یجلو کس ذارمیهم نم زهیبر-
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 یاالغ یلیخ-

رو سرت  ذاشتیم نویماش یرفتیالمصب تا م شگاهیاخه ارا ختیسانت شده بود وبهم ر 7-6کرد تو موهام که  ودست

 واسه دادنیم ریبهم گ یلیخ نجوریبعد از اونم تو مدرسه هم ا کردیکجاست وکجلت م نجایکه ا گفتینم میزیچ

 خوب یجا هینداشتم برم  شگاهیپول ارا رمیواز همون طرف هم بگ گذروندمیرو م یسخت یشپش روزا

از روز امتحان اونم امتحان  ادیچقدر بدم م زارمیروزا ب نیپوففففففف روز امتحان چقدر من از ا دینهض رس یفردا

 هکشیماکان اونطرف تر از من بود سوال ها پخش شد من که مخم نم یشگیسر جلسه طبق روال هم مینشست یاضیر

 قدم داشت تا بهم برسه  50گذاشتم مراقب حدود  یکیاون  یرو شویکیاوردم باال و لکسیخب پاهامو ر

کردم رو برگه  یچپم رو خال یپا یشلوار خانواده جا داشتو پس زدم تموم فرموال هیشلوارمو که پاچه هاش راس  اروم

 خودکارمو فهمهیپشت سرمو نگاه کردم خب مراقب نم عیمراقب رد شد سر نهیرو لبم نشست ا یلبخند سیچک نو

 قایدق ریرو از من نگ زیت یچشما نیخدا ا یا ارمشاگرد اول کالس طاها رفتم برش د زیم کیجلوتر نزد یداختم کمان

رفت واسش چشم غره رفتم حرف بزنه تو  یظیکرد وغ یجواب سواال رو حفظ کردم طاها نگاه دمیبرگه اش رو د

 مینشستم سر صندل دیخندیماکان در دهنش رو گرفته بود واروم م دمیخند زینطفه خفه شد ر یخورده تو ویدهن

کردم  یکه تو ذهنم بود رو رو برگه خال ییزاینگاه به مراقب ها کردم اوه اوه مثه کفتار چهار طرفم بودن همون چ

 رفتن .

 ن دادم و نشودستم عدد دو ر ه؟؟؟بایچ دیبرگشت سمتم وبا سر پرس"اروم یلیالبته خ" سیپ سیکردم به ماکان:پ رو

 گفتم:دو  واروم

 15تقلب کردم تا اخر سر نمره مو به  یکردم کل ادداشتی عیکه توپ بود سر میکرد به اروم خوندن لب خون شروع

روال گذشت  نیهم به هم یرو هم نوشتم امتحانات بعد هیبق نانیالبته واسه محض اطم دمیرسوندم ودست کش

شده بود با اونهمه  17معدلم  یناباور باامتحانات  جهیابستون اومد ونتدلم گرفته بود ت کمیهم تموم شد  شیاخر

 لیاوا اتیومن رفتم ادب یکردم که خودم موندم توش ماکان رفت رشته تجرب فیک نقدریا 18-17 شدمیم دمیتقلب با

بودن به تارا دور از چشم مامانش  ییکوچه تارا ومامانش در حال اومدن ازجا یمرداد بود ساعت دو ظهر بود رفتم تو

نامه انداختم خم شد دور از چشم مامانش به بهونه بستن بند کفشش برش داشت سرش رو  شزدم وواس یچشمک

اخر ماه  نیبود اهل چادر وحجاب نبود ارو ییخوشحال بودم تارا دختر مانتو یلیانداخت وبا لبخند جوابمو داد خ ریز

 یمامان پشت گوش شهکه تخصصش بود اماده ب شیواسه کنکور بعد خواستیومشده بود  لیفارق التحص ومدیم

 یاز اون روز بهم کار خاص گهیبابا د زدیزنگ م یوقتا از تلفن عموم شتریچونکه ب رفتیهمش قربون صدقه اش م
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خونه شون همون موقع تارا اومد از  رونیعصر رفتم از خونه ب 5مرداد بود ساعت  یها مهین دادینم ریگ گهینداشت د

 انداخت  ریزرفتم سمتش سرش رو  عیتنها بود سر رونیب

 ؟؟یسالم خوب-

 د؟؟؟یسالم ممنونم شما خوب-

 ؟؟یگرفت متویصدا بزن تصم ه؟؟؟اسممویشما چ-

 ؟؟یواسه چ-

 ؟؟؟یشیباهام دوست م-

 انداخت  ریرو ز سرش

   ستیحرفا ن نیا یجا نجایا نیابت-

 گفتنات عشقم . نیقربون ابت-

 قرمز شد  لپهاش

 نه؟؟ ای شد؟؟ارهیچ-

 من ...-

 رو لبم اومد  یرفت لبخند پهن عیتارا سر ومدیکردم کاش حاال نم یپوف رونیدفعه از خونه شون اومد ب هی ماکان

 دختره رو؟؟ یکرد کاری:باز چماکان

 قبول کرد . گهید یچیه-

 سالم بود . 16-15کردم به بشکن زدن تازه  وشروع

 ن؟؟؟یبه ا یدیصاف چسب کننیدختر برات غش م نهمهیبابا ا یری:عهع مرض بگماکان

 اخرش . شهیدلتم بخواد زنه خودم م-
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 دختره دماغش بزرگه   خوادیمن قلوه امم نم-

 . شهیخوبه .خوبترم م ستیبزرگ ن-

 ؟؟؟ینخواد باهات ازدواج کنه چ ندهیاگه تو ا نیآبت-

 غلط کرده مگه دست خودشه؟؟؟-

 البته که دست خودشه .عجبا -

 ازدواج کنه؟؟ یمستوف نیکه دلش نخواد با ابت هیک الیخیب-

  یاعتماد به سقف دار یلیخ-

 مغرورم  طنتامیش نیدر ع گهیکه هست منم د نهیهم-

 م؟؟؟یبر ییایغرور حاال نم یاوهوع اقا-

 کجا؟؟؟-

 . یولگرد-

  میبر-

شب بود برگشتم خونه اروم دررو با قفل باز کردم ورفتم داخل  12وددر دودور ساعت حدود  نمایمرکز شهر س میرفت

 تخواسیرفت براش دلم م یلیو یلیجوانان اخ که دلم ق کانیبود پس اومده ..جونم پ اطیح یتو نیارو نیماش اطیح

نه خو یقانون کوفت نیداخل چراغ ها خاموشه ا رفتمجونم رنگ والابش اهسته  یا امیپوز تو شهر ب هیوباش  نمیبش

رو لبم نشست اروم در حال رو باز کردم  یهمه رفتن تو کتونه لبخند خوابنیشب همه مثه مرغ م11ماست که ساعت 

چراغ ها روشن  دفعهیشده بود  میداد رفتم داخل در حال رفتن به سمته اتاقم بودم که حاال شخص یکم یصدا کیت

 پس هیاوه اوه رژه نظام نیبود بعد مامان وبعد هم ارو ستادهیاب بخوره اروم برگشتم اول بابا ا هاومد یشد حتما کس

 پووووووووووووفففف .-

 ؟؟؟یبود یکه برم داخل اتاقم بابا دادزد:کدوم گور وبرگشتم
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 رفت وگفت: یظیباال بهش نگاه کردم مامان غ دیابروم پر یتا هی

ساعت داره  میساعت به ن میبه حال خودش پررو شده ن یعارف ولش کردشد  نجوریا یقدر بهش رو داد نیهم-

 اقا .. ندازهیاومدنشو عقب م

 گفتم:مامان . اروم

  ـــــــامـــــانیدادزد: بابا

 دست بابا رو گرفت وگفت: نیارو

 . یکنیموقع سکته م هی.. شهیکه نم یحرص نخور اگه حرص بخور اقتویل یبابا ولش کن ب-

 ادم بشه  خوادیم یک دونمیتوله سگ نم نیدادزد:بذار سکته کنم از دست ا بابا

 گفتم:من ادمم باهام درست برخورد کن . اروم

دستم  خواستیدلم نم یهم قدش شده بودم حت نکهیخدا با ا یدفعه به سمتم هجوم اورد وشروع کرد به زدن ا هی

 یدهنم هم طعم شور یتو ومدیخون م دمیابروم کشتصادف بهش بخوره کنار در سر خوردم دستمو به گوشه  یرو

 :فتزدوگ یخند شین نیکتک واسه من؟؟؟ارو نهمهیاخه چرا ا کردمیخون رو حس م

 . شهیم نیبزرگ بشه هم شیتو اسا-

 خوادیدلم م کنهیام م ونهیداره حاال د دمشیپرستیروز م هیروز اسطوره ام بود  هیمردک که  نیش؟؟؟ایاسا کدوم

بود که  نجایکرد ورفت جالبش ا یشیمحل دست بابا رو گرفت ورفتن مامان هم ا واریاش کنم رو د هیاعالم

از  ینرفتم تا ابروشون نره حت رونیب فتهه کیهم واقعا مشکل از من بود  دیجلو بابا رو نگرفتن شا چکدومشونیه

 . یزد:داداش ینرفتم امروز پنج شنبه بود در اتاقم باز شد ارا بود لبخند رونیاتاقم هم ب

 گرفت  لیمنو تحو یکیعجب  چه

 جانم؟؟-

  نیزم یرو نشست

 مام اذرم غذا خوب درس کرده ها. مایکه هس مثه قد نمیازاد اومده ارو میشام بخور دور هم میبر ایب گمیم-
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 خانواده؟؟؟ ما؟؟؟دوریشام مثه قد-

 ؟؟یاره پس چ-

  میبر-

 یزیکس چ چیپهن شده بود ه نیسفره رو زم نینبودم رفتم سمته حال ونشستم روزم ییا نهیادم ک ستادمیا

گذاشتم برگشتم ونشستم رو مبل کنار حال که روبرو جعبه  نکیس یشامم که تموم شد بشقابم رو بردم تو گفتینم

ه داشت واسه خونه ک یبود المصب کالس شده ایینقره ا ونیتلوز نیمدلش رفته بود باالتر واز ا کمیکه االن  ییجادو

 سمته نیسمتم نشست وارو کیکه گذشت ازاد  ینداشت فوتبال هم در حال پخش بود نگاه کردم کم گهید یچیه

 نکردم  یام اعتراض گهید

 ؟؟؟یبهم خوش امد بگ ییای:نامرد نمازاد

 بهش زدم:نشد . یلبخند

 ؟؟یریگی:حاال چرا خودتو منیارو

 ماست بشم  ایمثه بعض خوامیم-

به  یاهنگ گرفتمیم میوارانه تصم ریبودم وش ریمثه ش نکهیحسم .ا نیوجودم بود ا یکه تو یورفتم غرور ستادمویوا

 کردم ورفتم سمته اتاقم . نیارو

  گذشتیم دوهفته

 دم پرشون نرفتم  ادیز

 :چه خبر؟؟؟ماکان

 تو چه خبر؟؟ یسالمت-

  نمیبب نیبش-

  ششیپ یصندل یرو نشستم
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 ابروت؟؟؟ شدهیچ-

 شده؟؟؟یچ یچ-

 ابروت شکسته .-

  ستین یخاص زیشکسته چ کمینه بابا -

 زدت؟؟؟ ست؟؟؟بازیخاص ن ویچ-

  الیخیب-

 عجب .-

 نده . ریماکان گ-

  رمیمن دارم م یزیچ هیداداش فقط  دمینم ریگ-

 کجا؟؟؟-

 اصفهان -

 ؟؟؟یچ یاصفهان برا-

  میبر میخوایداداش مامانم اونجاست ماهم م  ییخان دا میکن یاونجا زندگ میبر میخوایم-

 نکن با من  یترو خدا  شوخ-

 هم ثبت نام نکردم  رستانیدب یکه حت یدید-

 من فقط تورو دارم  یفهمی.م یماکان تو فقط دوستم-

  هیاون که ادم خوب ریبا داداش ازاد گرم بگ الیخیب-

 ؟؟؟یبر ییخوایتو هم م دنیبه جز دعوا ودردسر بهم نم یزیخانواده ام چ یدونیماکان م-

 مجبورم داداش حالل کن -
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  ینامرد یلیخ-

که خسته شدم وماکان  دمیتاب نقدریتو کوچه پس کوچه ها ا بردمیدو از ماکان م یتو شهیسمته مخالفش هم دمیودو

پسر جلوم  هیباال سرمو اوردم باال  ادیمن رو گم کرد دستم رو زانو هام گذاشتم وبه صورت رکوع رفتم تا نفسم ب

 بود  ستادهیا

 پسر؟؟؟ یخوب-

 خوبم -

 از کنارش رد بشم دستمو گرفت  وخواستم

 کجا؟؟-

 د؟؟یببخش-

 کرد؟؟ تتیاذ یکس-

 برو دنبال کارت  رینه خ-

  میباهم حرف بزن ایب-

 به راه رفتن . میکرد شروع

 ؟؟یتوچ وبهیاسمم ا-

 . نیابت-

 ؟؟؟یدیدویچرا م-

 نفر دلخور بودم  هیت از دس-

 چرا اخه؟؟؟-

شب بود  11ساعت  دادیبهم م یوهم حس بد ومدیازش هم خوشم م ییجورا هیکردم  فیرو واسش تعر انیجر تمام

دوره  نیبود ا دهیخواب نیسال از من بزرگتر بود رفتم سمته اتاقم ازاد رو زم 2 وبیگرفت ا وبیرفتم خونه شمارمو ا
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 رهیوبه سقف خ دمیوکنارش انداختم خواب دمما تشک وپتوم رو اور شهیرو واستراحتش رو اومده بود پ حشیتفر

 شدم اروم گفت:

 ؟ یکجا بود-

-     

 ؟؟یکنیم یچرا از من دور نیابت-

  نییای.شماها که بامن کنار نم ینجوریهم-

 ؟؟یکنیه رفتار ممغروران نقدیا ؟؟؟چرایریگیخودتو دور م م؟؟؟چراییایکنار نم یگیچرا م-

 بس کن ازاد -

 باش . قیتو  .تو با من رف خوامیمن خوبتو م نیابت نیبب-

 حرفا رو؟؟ نیا یگیچطور م-

 کارو . نیداداشم نکن ا یدلخور یلیگفت .گفت که ازش خ انویجر شمیماکان اومد پ-

 چکار کردم مگه؟؟؟-

 اصال با خودم دوست بشو با خودم حرفتو بزن  ای یکنیم دایپ گهیدوست د هی. ایب ؟؟؟کوتاهیماکان رفت که چ-

 اون موقع هامو از دست دادم  قیهان؟؟؟من رف گرفتیاون موقع ها که بابا منو به بند کتک م یازاد تو کجا بود-

 واست بشم . یدوسته خوب دمیقول م نیابت نیبب-

  نمونهیب ضیکه چقدر تبع یبنیم-

 یادیفر چیبابا ه یدست وپا ریز نکهیبودنت ا یقو نیدنده بودنت ا کی نیغد ومغرور حرف نزن ا ریش هیمثه -

 ؟؟؟یتا ک یگیاخ هم نم یحت یزنینم

 چشماش المصب  زدیم یچه برق یکیاون تار یرختخوابم ازاد هم نشست تو چشماش نگاه کردم تو یتو نشستم
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 ؟؟؟یکنیم یچرا از ما دور نیفرصت بده به منو ارو هیبهم  نیابت-

  اری.اسم اون مردکو ن ادیصدا ن سیس-

مثه اون لباس  خوامیهمه منو دوست داشته باشن م نیمثه داداش ارو خوامیبزرگ بشم م یگفتیتو که همش م-

 بپوشم مثه اون حرف بزنم 

 ویارزش یب زیکه چه چ نهیبیو شهیم ادیسنش ز یداره وقت خودیپوچ وب یارزوها یلیسالشه خ 6 یادم وقت-

بشکنم برم داخلشو معروف بشم  گمایم ونویرو به قول ارا تلوز مونییروزم ارزو داشتم جعبه جادو هی ادتهی خواستهیم

 ونیمثه تلوز نمیبعدش؟ ارو شدیچ یدید

 . پرستنشیجلفا م یدوست دارن همه  نویچرا همه ارو یبدون ییخواینم یگیم یعنی-

 نه . گهینـــع د-

 بمونم . یخودم باق خوامیمن م میمستوف نیاب خوردم من خودمم من ابت وانیل کیو رونیاتاق رفتم ب واز

  گذشتیم یسال کی

از رفتن ماکان  گذشتیم کسالیم؟؟؟یمگه قبول نکرده باهم دوست باش زدیبود واسم تارا باهام حرف نم بیعج

ود ب نجایوهم گرفتیم زیتبر یتخصصش رو تو نیدادارویم ریباز بابا هنوز گ 17من که معدلم شده  لیاز تحص کسالیو

  زیرتب یباهم رابطه مون خوب شده بود ارا گل هم رفته بود دانشکده پزشک یمن وازاد کم یرونیش ریدرست تو اتاق ز

 . گذشتیسالمون گذشت سه سال م سه

جواب سالمم رو  یحت گهیبشه د گریباز خوادیداده بود چه خوب م یگریرو داده بودم تارا هم کنکور هنر وباز کنکور

 19حاال شده بودم  کردمیخرج م یواسش کل رفتمیدوست شده بودم سر کار م گهیدختر د کیدر عوض با  دادیهم نم

 مگفتیبهش م یکننده مواد مخدر بود هرچ مصرفبود خودش  وبیکار ا ریاون هم تقص دمیکشیم گاریس یساله گاه

  دادیکه نم دادیکه نم دادینکن گوش نم نکارویا

 بدو  نیتاب-

 وب؟؟یچرا بدوم ا-
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 فقط بدو . گمیبهت م-

  میدیدو

  رفتیکه اون م رفتمیم ییراه ها یتو

 دنبالمون بود . سیپل

 به در کلبه مش رجب  میدیرس

 تو  میبر-

 ن؟؟یابت هیکلبه از ک نیا-

 . نجاستیهم یاز مش رجبه اهال-

 کن  میرو قا نایبرو ا-

بود رو دستم داد تو چشماش نگاه کردم زبونم بند اومده  ادیز یلیتوش بود که خ اکیتر یکه مقدار کیپالست کیو

 بود انداختم تو دستش 

 . کنمیمن نم-

  ییترسو یلیعه خ-

که ماه  یکنه اونهمه در صورت رمیدستگ سیرفتم خوش نداشتم پل عیکرد من از اونجا سر مشونیکلبه قا یوتو ورفت

ه دفع هیدر حال پچ پچ بودن  نیبودن همراه ارو ستادهیا رونیه خونه ازاد برفتم سمت دیرسیجواب کنکورم م گهید

 ازاد؟؟؟ هی:چدمیپرس ارومشد ازاد هم زرد کرد  یزنگ خورد چهره اش برزخ نیارو لیموبا

 کلبه مش رجب لو رفت؟؟؟ هیقض نکنه

 داد زد: نیارو گذارنیم نیدارن چمدون تو ماش نایکه تارا وا دمیدفعه د هیبودم  دهیترس یلیخ

 پدر سگو  زمیریخونشو م یبهم زنگ بزن هیدرست شد اون قض یوقت خوامیم نیبب-
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زد وشماره  یبود چشمک نشونیماش یکه به تارا که در حال گذاشتن چمدون تو شدیداشت از کوچه رد م یپسر

 اشو گرفتم برگشت  قهیسمته اون پسر  دمیبدنم رعشه دووند دو یانداخت واسش .خون تو

 . یمشت-

 ه؟؟یچ-

 ؟؟؟؟یخودت خواهر ومادر ندار-

 من رو از اون پسر برداشتن  نیزدمش ازاد وارو یکم نکهیبعد از ا دیکشیم غیکله بهش زدم تارا ج کیو

 . یعوض کشمتیم-

  یستیخفه شو عددش ن-

 . زمیخونت رو نر سمیبچه بابام ن-

 گمشو سگ پدر -

 ومارو به اداره برد . دیرس سیموقع پل همون

 رونیاومدم ب یاونجا بودم وقت یاومد وبه هزار زور واجبار سند گذاشت ومن رو در اورد از بازداشتگاه البته دوروز بابا

سمته خونه  میجلو پاسگاه ابروم رفت رفت یشگیطبق روال هم دمیبهم زد که دو دور دور خودم چرخ یلیچنان س

 چراغ خونه اشون روشن نبود . مدیدیکه از اتاقم م گذشتیتارا وخانواده اش نبودن سه روز م

 نه؟؟؟ یدوسش دار یلی:خازاد

 به تو چه؟؟-

 رفتن -

 کجا؟؟؟-

  یپس دوسش دار-

 .نگو  ستیمهم ن گهید-
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ساله باهاش دوستم دوست تارا بود  2دوست دخترم بود که  زدیم امیهم همش پ نایمب رونیبرم از اتاق ب وخواستم

 دمیخر 1100 اینوک هیرو هم فروختم  شدیجا م بیبزرگه که به زور تو ج یاون گوش یراس

 . اوردیاز تارا واسم خبر م شهیهم نایمب

 رفتن تهران تارا دانشکده هنر تهران قبول شده .-

 باال خونسرد گفتم: دیابروم پر یتا هی

  ستیمهم ن-

کنکور اومد  یجواب اصل وریگرفته بودم تازه اواسط شهر نامهیگواه گذشتیهفته م کیخوردم  یاب وانیول ورفتم

 یوکاگردان یسندگیشاخه نو ریاونهم ز یتهران قبول شده بودم اون هم با رتبه دو رقم فیشر یدانشکده صنعت

 دیازاد پر که نییپا امیبابا که دستم بود ب انتاز و خواستمییبرم تو جعبه جادو تونمیخوشحال بودم  باالخره م یلیخ

چشماش از  نیبود ارو بیواسم عج یلیشده بود خ یجور هیل  دستم چند وقت بود اراگل -غ-ب  نیعقب وارو

 خشم قرمز بود .

 زود برو -

 کجا؟؟؟-

 . یاشراق یها الچهیمجموه و یالقیی.برو به دشت  یبرو عوض گمیبهت م-

 که . یدونی؟؟؟میاونجا واسه چ-

 :برو ..دادزد

 یاالهیبه و میدیپسراشون دنبال ناموس مردم بودن رس نکهیوا کردنیاچاق منبودن معموال ق یخوب یها ادما یاشراق

بگم  منیاز کجا اورده؟؟؟البته ا گهید نویتو دستش اصلحه بود ا نیارو نییرفتم پا نییپا دنیوازاد پر نیارو یاشراق

 یکه لبه مرزه ودزد هیوبا مجوز دارن چونکه مکان یصمردمونشون اصلحه شخ یوحت نجایا یخان زاده ها شتریب

  شهیم یلیوچپاول خ

  نیابت ری:جلوشو بگازاد



 یعنیبغض 

 
38 

 

 ه؟؟؟یچ هیچکار کنم قض-

 اراگل .-

 ؟؟؟یاراگل چ-

 نیسمته داخل پسره وارو میدیدم در بود دو یرنگ دیسف 1980بنز نیماش الیو یمحکم زد با لگد تو در ورد نیارو

شده مبهوت نگاه  دهیهم اصلحه بود که ضامنش کش نیدست ارو زدنیافتاده بودن وهمو م نیرو زم قهیدست به 

 زد . یمحکم یلیشد ازاد به اراگل س ونهیازاد هم د کردیم هیاراگل فقط گر کردمیم

 ازاد؟؟؟ یدار کارشیچ-

 پسره بوده  نیا شهیپ وثیپوف نیا یدونیم-

 اون خواهرمونه .-

نشست خواستم برم جلو که ازاد محکم حولم داد افتادم رو اون مردک  عیسر نیاومد ارو کیشل یدفعه صدا هی

 نیپر از خون شده بود صورت پسره در اثر برخورد گلوله داغون شده بود ارو دمیبلوز سف دمیخودمو پس کش عیسر

ه پته تبا ت نیارو کردیمبهوت نگاه م ازاد دیکش یمحکم غیومن بدتر بودم نشسته عقب عقب رفتم اراگل ج دیلرزیم

 گفت:

  نیابت رینبـ .نبـضـشـ نبضشو بگ-

 نه . زدینم

 نداره  امکان

  زنهینم یبدبخت شد نیارو-

 ش؟؟؟؟یاز کجا اورد نویزدم:ا ادیرو دستم گرفتم وفر واسلحه

کردند به اسلحه تو دستم خون رو  ینیاونجا اومدن داخل همشون ه یدفعه اهال هی میهممون شک زده بود ستادمیا

سه بار دست تو موهاش کرد  نیارو میبه اراگل به ازاد نگاه کردم بهت زده شده بود نیلباسمو وساعد ودستم به ارو
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ها دستبند به  سیاز پل یکی دیچیبار تو مغزم پ زارصداش ه نیاومد اسلحه از دستم افتاد رو زم سیهمون موقع پل

 داد ...من . حولم یکیدستم زد واون 

 . نی:من ..ارودادزدم

  سیرفت سمته پل رونیاومد ب نیارو

 از عمد نزدن  شونیا سیپل یاقا-

 . دیبش ییبازجو نییایب دیاز عمد نزده؟؟؟اسلحه دستش بوده شماهم با یچ یعنی:سیپل

 من از عمد نزدم؟؟؟ یگیحاال م یکرد کی:کثافت تو شلدادزدم

قضاوت ها  نیرحمانه تر یچند روزه ب نیاصال ا ایروحم داغون شده بود حس کردم امروز  نیحولم داد تو ماش سیپل

 یبرادرت ب یکنم وقت هیگر ونهیجلو اون ح خواستیدلم نم یگرفتن حت یدر موردم شده همون موقع دادگاه فور

 کردمیکه فکر م یهرم کستاشون نگاه کردم خوا سه یتو چشما یفاتحه اتو بخون دیبا ارهیبال رو سرت ب نیرحمانه تر

باهاش ازدواج کرده با  یواشکیاز اون ادم کثافت بارداره وههه  یحاال معلومه شده حت ایادمه تودن نیپاک تر

ز من ا کفتینم یزیچ چیبشه ه یکه بهم قول مردونه داد تا اخرش دوسته خوب یبابا ومامان ازاد کس یشناسنامه جعل

مثه اون باشم   خواستمیکه م یمن کس یمن اسطوره  ی سهیقد نیمن گناهکار شناخته نشم وارو کهنکرد  یدفاع

االن در دادگاه باز شد  یعنیداد بغض  حیتوض تیبر خالف واقع ویهمه چ یرحم یبود اون با ب میبچگ یکه اروز یکس

 بابا به سمتم هجوم اورد 

 درت اوردم از دادگاه . روزید ی:عوضدادزد

 شهیم دهیقاتل نام هیکه االن  یکس یمستوف نیو من ابت دیکش رونیش جالب شد پرونده قبلم رو هم بواس یقاض

 شهر هستم. یبال سرش اومده داخل دادگاه عال نیا یرحم یکه با ب یکس

 . نیبده ابت حی:خب توضیقاض

 بدم . حیتوض نویا تونستمیمحکم فقط م سکوت

 خان  نیمحترم ابت ی:باشمام اقایقاض

  دمینکش رونیبزن تا زبونتو از حلقت ب یواق هیدادزد:دِ  بابا
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 . رونیب یریم یبهم بزن گهیبار د هیمحترم نظم دادگاهو  ی:اقایقاض

 رمیگیم شی.وزد به جگرش وبا سوز ادامه داد:دارم ات گرمویج نی.ا سوزهیداره م گرمیج یقاض ی:اقابابا

 باهام فاصله داشت گفت: یکه اندازه دوصندل نیارو

 . میاریبگو ما درت م ویبابا حالش بده همه چ نیلطفا بگو بب نیابت-

مثه  که یام کس سهیاون برادرم  قد یوقتم نبودم ول چیه ستمیزد من ساده ن یکردم چشمک یوبهش نگاه برگشتم

 یعنیادم محبوب خانواده باشم؟؟؟ تونمیمنم م یعنیکار همه منو دوست خواهند داشت؟؟ نیبا ا یعنی پرستمشیبت م

 نجات بدم؟؟اسطوره امو  تونمیداداشمو م

 ؟؟؟یگیم یچ نی:اروازاد

 تو  دیپر یچکار کنم همون موقع در دادگاه باز شد خانوم دونستمیچشماش هزار تا حرف باهام زد نم وبا

 دونه ام رفت قاتــــــــــل .. هی یکیدلم سام مامان رفت پسر  زیعز یخدا لعنتت کنه قاتل .تو پسرمو کشت-

 ساکت . دی:خانوم لطفا نظم دادگاهو بهم نزنیقاض

 اومدن خواستن بهم حمله کنن که مامورا نذاشتن  گهیاز اون چند نفر د بعد

 د؟؟یرو به قتل رسوند یشما سام اشراق ایا یمستوف ی:اقایقاض

 من؟؟؟-

 وارا موندن  نین وارونگراش بودم ماما یلیخ مارستانیبردنش ب هیازاد وبق نیقلبش رو گرفت وافتاد رو زم بابا

 د؟؟یبگ یزیچ هی یمستوف ی:اقایقاض

 رو به قتل رسوندم  یسام اشراق یمن.... من اقا-

و ر نایهمه ا نکهیبکشم با ا ییقراره چه زجرا دونستمیم نکهیام قراره تباه بشه با ا ندهیا دونستمیم نکهیا با

 خفت رو . نیندارم قبول کردم ا تیاهم یواسشون سر سوزن یحت دونستمیم نکهیبا ا دونستمیم

  شنومیبده م حی:توضیقاض



 یعنیبغض 

 
41 

 

شده بودم .اونجا  ونهیازدواج کرده  .د یواشکیبا خواهرم  یکه اشراق دمی.شن یاشراق یالیو میهمراه داداشام رفت-

شدم  هقیدست به  یدر اوردم سمتش گرفتم اول با سام اشراق بمیبکشمش .اسلحه مو از ج خواستمیبخدا نم میدیرس

دارم ن یبکشمش بخدا من من گناه خواستمیبخدا عمد نبود اسلحه افتاد دسته اون نم نیزم یرو میبعد از اون افتاد

 بودم  نجایبه خودم اومدم ا یوقت کیشل یوبعد از اون صدا

 ؟؟یگیدروغ م ی:داریقاض

 کارم  یبرم پ سیمنم گفتم حاال هم حبسمو بنو دیبدون دیشما خواست یقاض یاقا-

 حبس؟؟؟ یبر ییخوایم یمن نکشتمش ول یگینه؟؟؟م یتبرعه بش خوادیدلت نم یکرد:جوون حت ییا خنده

 بود واسم . یکوفت یزندگ نیبهتر از ا حبس

 شد  دهیبه گند کش میزندگ دمیوشن دموید یبه حد کاف یقاض یاقا دونمینم-

 تهران  فیشر یکده صنعتدانش یکنکور دادم رتبه دورقم یاالتیکردمو ادامه دادم:با چه خ نیارو روبه

 باال  دیابروش پر یتا هی یقاض

 جوون  یکارو کرد نیپس چرا ا-

  رتیفکر کن غ-

  میبزرگ شده بود نشد یکدوم متوجه شکمش که کم چیخواهرم تنها خواهرم نگاه کردم اراگل که ماها ه وبه

 ارا؟؟؟ یدرسته ابج-

  نییایب گاهیشما به جا یکرد وگفت:خب خانم اراگل مستوف یپووف یهق هق زد قاض اراگل

 کیو یصنل یکرد نشستم رو رمیمامان هم با چشماش تحق دیاسوده کش یرحمانه نفس یب نیرفت به ارو نگاهم

 سرباز دست راستم نشستن ارا گل شروع کرد: کیسرباز دست چپ و

  میگیبعد به خانواده ها م مینخویبود .گفت فعال عقد رو م یجد یبخدا قصد سام یقاض یاقا-

 د؟؟؟یراسته که شما از اون مرد باردار یجد ریغ یبود وک یجد ی:من نگفتم قصد کیقاض
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 بله -

 کرد اراگل اشکش رو پاک کرد وادامه داد: رونشیب یکرد قاض دنیکش غیشد وشروع به ج ونهید مامان

 ماهه ازش باردارم 4-

 بشه  ونهیبود که د نینوبت ارو نباریا

  ؟؟؟یازدواج کرد یماه با اون عوض 4ماه .تو  4 کشمتیارا گل م-

 دعوت به سکوتش کرد واون هم گوش داد .. یقاض

 خانم  شنومی:خب میقاض

  می:حدود دوساله که باهم ازدواج کرداراگل

  شهینظم دادگاه م ختنیحرفا باعث بهم ر نیا دیقتلو بگ هی:خانم لطفا قضیقاض

من از  یسره خونمون اخه بابا میومثه مرد بگه زنش هستم وبر ادیبودم که ب یسام :چشم در حال بحث بااراگل

  ادیخوشش نم چیه یاشراق یخانواده ها

 پدرتون؟؟؟ تی:پس رضایقاض

گرفتم ازش تو خواب تونست کارو حل کنه .ومن  یواشکیاثر انگشت بابا که  کیداشت که با  یاونقدر پارت یسام-

 باهاش ازدواج کنم 

ها که نکرده سرمو تو دستام گرفتم  یادمه چه باز نیپاک تر کردمیدختر که فکر م نیمخم ارور داده بود ا گهید

 یلیخ نیبشه مامان وارو ختهیر یاشک ذاشتمینم یدرد گرفته بودن ول یلیچشمم خورد به دستبند چشمام وگلوم خ

  دنیخونه راه نم یکه امشب ارا رو تو دونمیم کردندیم هیگر

  یقاض یهم نبوده اقا یقانون ریشدم غ من زنش-

 کشت شوهرتون رو؟؟؟ ی:خب کیقاض

 قفلش شکست وباز شد وبعد از اون .... هویکه در  میدر حال بحث بود-
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 کرد  نیبه منو وارو یکرد نگاه یطوالن مکث

 اش؟؟؟ هی:خب بقیقاض

 اومد داخل  نیابت-

 رو به ارا دوختم اون هم منو فروخت  دمینگاه نا ام نیاخر

 شد  قهیدست به  یاون اومد داخل وبا سام-

که تازه داشتم رنگه  یاتهاما واسه من نیا خواستیاشو گوش بدم دلم نم هیبق خواستیگوشامو گرفتم دلم نم در

 رو گفت  فیهم همون اراج نیبرداشتم ارو قهیدق 5در گوشمو بعد از  ادیدر ب قتیبه حق دمیدیرو م تیموفق

جام الزم رو پرونده ان قاتیکه تحق ندهیتا سال ا رهیفعال به بازداشتگاه زندان م یمستوف نیابت یامروز اقا ی:رایقاض

 بشه 

 اومد سمتم  دیلحظه اشک مامان واسم چک نیاخر یبهم کردن تو ینگاه نیوارو مامان

  شهیباش مثله هم یباشه قو نیمراقب خودت باش ابت-

اهن  کهیت هیتکه سنگ تو وجودم بود  هیروحم مرده بود  نکهیل ش هم نکردم مثه ا-غ-ب  یحت ختمینر اشک

که داداشم ماکان رفت حس  یاتفاقا افتاد وقت نیکه ا یعشقم رفت  وقت نیکه اول یوقت یرحم یب کهیت هیسخت 

خاک که  یافتاده رو یماه هی هداشتم مث یحس یرو حس نکردم احساس ب یچیکردم چقدر سرد ه وبعد از اون ه

ه مرده ک هیمثه  ستادیدفعه خشک شد تمام خون تو بدنش ا هیکه  ییاخرشم داد ومرد مثه اون برق گرفته ا ینفسا

 ..زنهیقلبش نم گهید

 نیاخر نیواسم رفتم سمته زندان ارو شهیسال ها شروع م کی نیتازه اول ا ستین یکم زهیسال چ کیسال  کی

 لحظه در گوشم گفت:

 داداش  یبامرام یلیخ-

 روح چشم دوختم  یچشماش ب تو

  میسین یزیما که چ نیمرام از توئه ارو-
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نفره رفتم  15سلول  کیدر سلول باز شد  دیچیپیباز وبسته شدن در بد جور تو مخم م یداخل زندان صدا رفتم

  ستادنیهمشون ا یعنی ستادیا رشونیداخل بزرگ وپ

  یکه قدمت سبک باشه وزود بر شاهللیرما داخل ابف یگفت ول شهیسالم جوون خوش که نم-

 سالم .ممنونم -

 یهمراهم نداشتم به جز برگه قبول یزیچ چیبود ه یتخت طبقه اول که خال یهمشون دست دادن رفتم رو یکی یکی

خت ت ریداشته باشم زدمش به ز یدیام هیزنده موندن  یبرا دیمنصرف شدم من با یکنکور خواستم مشتش کنم ول

ل کس یلیخ یول گذشتیم یسه ساعت دمیام شهیوم نمشیبیبخوابم قبل خواب م خوامیهر وقت م نجوریا ییباال

دور از ادبه دست ندم بهش دست بهش  دمیتخت کنارم دستشو دراز کرد ومنم د یاز اونا نشست رو یکیکننده بود 

 دادم 

 ؟؟یاسمم محموده تو چ-

  نیابت-

 . یپس سوسول-

 چرا ؟ ؟؟سوسولیچ-

 تو؟؟؟ نیا ی.چرا افتاد ینجوریهم-

 قتل -

 کرد  یاخم

 اخه چرا؟؟-

 چرا نداره -

 ورفت . ستادیا

 واسش غرور خالص گذاشت اونه . ستیکه الزم ن یبهش زدم حس کردم تنها کس یلبخند شمیزندان نشست پ ریپ
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 زخم خورده  اهلل امانت باشد . ریش-

  یممنونم حاج-

 ؟؟؟یبه قربانت پسرم چشده که دل زخم یحاج-

 خرابه  یلیحالم خ یحاج-

 مغرور است هنوز . یزخم ریش نیا-

 زندم  یخند زهر

 کردم  ریجان بدجور تو هچل گ یمغروره .حاج یزخم ریش نیا یحاج یگیراست م-

 فقط به خدا توکل کن اون خودش نگه دار ماست -

 ؟؟ست؟یکوش؟؟چرا ن یخدا خدا کرد نقدریا یحاج-

 ؟؟؟یکنیم هیدوروز که حالت رو گرفت حاال گال نیابت شدهیچ-

  رهیگیخدا که از اولش داره حال منو م نینوکرتم د اخه ا یحاج-

با  تدمید ی.فقط وقت هیچ رتیبگم اکس دیبگو شا یاز زندگ یدلزده شد کمیفقط  یهست یخوب یلیتو پسره خ-

 خودم گفتم اهلل غز بلر لوستور .

 طونم؟؟؟یمن ش یامان  امان حاج-

 زدم  یزهر خند وباز

 . ینبود نجایکه ا ینبود طونیاگر ش-

 بود  نیریاز ته دل زد چقدر قهقه هاش ش ییا وقهقه

 ه؟؟یاسمت چ یحاج-

 خدابنده قربان شما به قول شما جوونا بزن قدش  وسفی وسفمیمن -
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 دراز کرد زدم به دستش وگفتم: ودستشو

 ؟؟؟یریسر پ یکه رو دست منو اورد طونم؟؟؟تویاال من شح یاوووووو حاج-

 ام  یقو کردمیکه با خنده ثابت م مایمثه قد یدلخوش یبرا دیکردم شا ییا وخنده

 ن؟؟یاقا ابت ستمیامان .حاال من جوون ن-

 خخخخخ  دیشا-

 پسرم  یخندیخوشحالم که م-

 ن؟؟؟ییممنونم اهل کجا-

 م؟؟ییمن کجا یدیلحجه نفم نیبا ا-

 جان؟؟یاذربا یخب نه کجا-

  نجایزن وبچه ام اومدن ا یول زیتو خوده تبر-

  نجایهم یعنیاهان من اهل جلفام -

 ؟؟؟یاز ک یکه زخم خورد شدی؟؟؟چیینجایچرا ا-

 از همه  وسفیاز همه حاج -

 خب؟؟ ایاز ک-

 از همه  قمیاز خانواده ام  از عشقم  از رف-

سال عمرم رو  19بهش اعتماد کرد هرچند جواب اعتماد ثمره  شهیردم مکردم حس ک فیرو کامل واسش تعر انیوجر

 گرفته بودم .

 .  یشد تیچقدر اذ رمیاخ بم-

  وسفیخدا نکنه حاج -
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 زندان از کنار تخت رد شد وگفت: یاز اهال یکی

 ؟؟یکه ظرفا رو نشست شدهیچ یریپ-

 انداخت وگفت: ریسرش رو ز وسفیدوند حاج  شهیرگم ر یتو خون

  موریاقا ت شورمیاالن م-

 ؟؟؟یحاج ویک شورم؟؟؟ظرفایم ویچ یچ-بردم باال  صدامو

 خودت دردسر درست نکن  یپسر برا سیدست رو دهنم گذاشت:ه یحاج

 کرد وگفت: ییخنده ا موریت

  ستشین میحرفا حال نیمن ا یحاج االیشده . مونیجوجه فاکول نیرفته هوادار ا یبه به حاج-

شده بود وبه جو  دیسف یداشت که کم لیوسب شیساله بود  ر 47حدود  موریزدم ت موریبه ت ییوکله ا ستادمیا

ندمش به بدم چسبو نایبودنمو نشون ا ریش دینداره با دهیوگفتم نع فا ستادمیشروع کرد به زدنم ا موریت زدیم یگندم

مشت زدم تو  هیباشه  زدیاز سنم م سال بزرگتر 5 شهیهم کلمیبشم قد وه فشینبود که نتونم حر یقو نقدرامیا وارید

 رو دهنم گذاشت . یبه زور از اون جدام کرد دستمال یصورتش وشروع کردم به مشت زدن تو شکمش حاج

دا خ  "نیوبا چشماش به سقف نگاه کرد وبا دست دعا کرد واسم وبعد بهم نگاه کرد وگفت ام"اهلل نگهدارش باش-

 . نجایا کنهیظلم م یلیبده خ رتیخ

 وسف؟؟؟یحاج  هیک نیا-

 . گهیبه همه زور م نجاستیساله ا 20 مورهیت نیا-

 غلط کرده مگه از رو ناش من رد بشه .-

  ارهیسرت در م یبد یخودت دردسر نساز .اون بالها یپسرم برا یتونینم-

 به دادگاه  کنمیگزارش رد م-

 جانم  نیشو ابت الشیخیب-
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دور  ییتا 5اون بودن  شهیپ امیهم سلول شتریب کردیبهم نگاه م تیوعصبان ظیاونطرف تر بود وبا غ یزخم ریش اون

 واسم اب اورد  شونیکیمن بودن 

 ممنونم -

  نیکارو ابت یساله بود گفت:نکن ا 35 بایازا ونا که تغر یکی

  ارنایسرت م ییبال زننی.م جایکس وکار داره ا یلیخ موریت یادامه داد:ا خوردیاش به توابع کرد م لحجه

  ستمیمن جلوش وا م-

 زد وگفت: یلبخند یحاج

 مغرور  ریش یباز شد-

  دیترس یکم موریرفتم سمته ت ستادمویا

.واال بهت بدجور  یفمیم یاحترام بزرگتر از خودت رو بدون دیبا یباش  ول یباش یهرک ییخوایمردک م نیبب-

  فهمونمیم

 برام؟؟؟ یشد ریش دهیفنج از راه رس جوجه هی ؟؟؟تویکه به من بفهمون یهس یوداد زد:تو ک ستادیا

 . ارهیکه قراره پدرتو در ب میمن همون-

 حواله صورتم کرد باز همهمه شد در سلول باز شد وسه تا سرباز اومدن داخل  یاشو گرفتم مشت قهیو

 نجا؟؟؟ی:چه خبره اشونیکی

 نداره  یگناه نی:پسرم ابتوسفی حاج

 ها . یحبستو بندازمت انفراد گهیسال د 5نکن که  ی؟؟؟کاریکنیم یباز تو چه غلط موری.ت یچ یعنیداد زد: سرباز

 . یکنیسرباز رو گرفت:تو غلط م قهی موریت

 کردمیم یجهنم زندگ نیا یزندان تو نیا یبود که رفته بود ومن تو یروز 7-6ها بهش دستبند زدند وبردنش  سرباز

 رونیب دونستمینم یروز هم حق مالقات نداشتم حت 15تا  کردمینم یاما توجه شدیدر موردم م ییپچ پچ ها یگاه
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هام که اسمش محمود بود  یاز هم سلول یکیکه ماکان بود  ییبودم دلتنگ تارا دلتنگ روزا رونیچه خبره دلتنگ ب

 اومد گفت: یوقت یحضور یرفته بود مالقات

 . 12رو بردنش سلول  موریخبر .ت هیبچه ها -

 ازا ونا گفت: یکیشد  همهمه

  میچکار کن ستیحاال که اقا ن-

  ستادمیارتباط با خدا بود رو کنار تختم گذاشتمو وا یبهم داده بود در مورد راه ها وسفیرو که حاج  یکتاب

  نیجا جمع بش هیازتون خواهش کنم همتون  شهیم-

نه اشپزخو ییجورا هیهم بود و یکیکوچ خچالیو میداشتیرو نگه م مونییکه مواد غذا ییسلول جا نهیتو خز میرفت

  نیهم نشستن رو زم هینشستم بق دمویرو کش یچوب یصندل میشدیجمع م شهیکه هم ییمون بود وتنها جا

 خودش باشه  سیهرکس رئ نجایا-

 سر گروه داره  هی یهر سلول شهیاز اونا:اخه مگه م یکی

 پسرم  گهی:راست میحاج

 تو بشو سر گروهمون  نی:ابتمحمود

 عمرا .-

 :چرا پسرم؟؟؟یحاج

 د؟؟؟یکنیفکر م نجوریباشه چرا ا نجوریا خوامینم دیبهتون دستور بدم چکار کن تونمیمن نم تونمینم-

  میدیهمون رو انجام م یتو بگ ی:ما هرچمحمود

 . کردنیبودن تو سلولمون وبد بهم نگاه م موریبودن که هنوز هوادار ت ایسر هیباال  دیابروم پر یتا هی
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 هکنیدخالت نم یتو کار کس یکس دهیپس هرکس کارا خودش رو انجام م نیوازا دمیمن دستور نم یباشه قبول ول-

باهاش بشه من  یبرخورد تند ای دیکن یاحترام یبهش ب نمیمثه پدر ما ئه بب یحاج نکهیوا نهیبیواال جزاش رو م

 وشماها . دونمیم

داشت منو به  یسع یکسل شده بودم تو سلول حاج یلیبودن خ شر یلینفر که خ 5از  ریقبول کردند به غ همشون

 سف گرفتمویوضو هم نم ینمازم رو هم بلد نبودم بخونم وموقع نماز هرروز حت یمن حت یکنه ول کینزد یلیخدا خ

م نره حوصله ا ارنیکتاب ب یسر هیبگم واسم  نایابه ازاد  دیکتابه هم خسته کننده شده بود واسم با ستادمیاخر وا م

 محمود نشست کنارم  رفتمینشسته بودم لبه تخت وبه انگشتام ور م نجایا

 شاه  ریش هیچ-

 گه؟؟؟ید هیشاه ک ریش-

 شاه سلول  یتو دل همه .االنم که شد یکنیکه غرش م ریمثه ش-

 زدم  ینرم لبخند

 محمود؟؟؟اخه افتخاره شاه سلول زندان شدن؟؟؟ یشد ونهید-

 اره خخخخخ-

-    . 

 . نیابت یکسل یلیخ-

-     . 

  پرستنیچجور خدارو م یدونیشدن خخخخ نم یمسلمون واقع یکاریاز ب نجایا کهیینایبرو قرانو حفظ کن بخدا ا-

 . الیخی.ب خوادیقرانم حوصله م-

  سیبنو یزیچ هیانجام بده  یکار هی دونمیخب کتاب بخون چه م-

 سم؟؟؟یبنو یچ-
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 خخخخخ ایاخبار روز دن دونمیچه م-

 رو جمع کرد . ششیکردم ن یاخم

 ق؟؟؟یرف یخب چرا دعوا دار-

که ارزوشو سه سال تو ذهنم پرورش دادم وحاال که  یزیچ یسندگیبه نو یسینوشتن فکر کردم به داستان نو به

 موقع بار دادن محصوالت بود تمام شد .

 پاشو برو محمود پاشو برو ...-

  ایزد:با همه سر جنگ دار ییا قهقه

 نشست کنارم  یرو بست حاج ششیکردم باز ن یخما

 ؟؟ شدهیباز چ-

 . نجامیدلم گرفته ده روزه که ا یحاج یچیه-

  یاون قتل رو گفت انیتو فقط جر نیابت یواسم نگفت تیاز قبلت از عشقت از بچگ-

  یمستوف نیابت یمستوف نیاومد داخل صدا زد:ابت یدفعه در سلول باز شد وسرباز هی

 بله؟؟؟-

  یدار یمالقات-

 روز شد؟؟؟ 15مگه  وا

 ؟؟؟یمالقات-

 اومده  لتیوک-

 داشتم؟؟؟ لمیمن وک ل؟؟؟مگهیوک-

 برو معطله .. ایب-
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ر با پس کی لمیوک یکیپالست ینشستم رو صندل شدیانجام م یحضو یکه مالقات ها ییبه جا میدیافتادم رس راه

 بود اول اون سالم کرد  یوچشم ابرو مشک یمشک یموها

 م سال-

 سالم -

 رو دراز کرد  دستش

  لتونیهستم وک یموسو نیمن رامت-

 دادم وگفتم: دست

 خوشبختم -

 من هم -

 نداشتم  لیوک دونستمیکه م ییمن تا جا یول-

 هستم  نیاقا ارو یمن از دوستا-

 وراه افتادم سمته در  ستادمیا

 لطفا . نیاقا ابت-

 زدم:نگهبان .نگهبان  در

 ودستمو گرفت  شمیپ اومد

 ببرم  شیپرونده رو پ تونمیکه من نم ینگ یزی.اخه چ نیبش ایب-

 باال  دیابروم پر یتا هیسمتش  برگشتم

 بگم؟؟؟ یزیمن چ-

  گهید نیبش ایاره ب-
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 . گهیواست م اتیبا تمام جزئ ویبپرس همه چ قتیبرو از رف ییپخمه ا یلیخ-

  ینکیحکم اعدامت رو امضا م ینجوریلج نکن ا نیابت-

 نمیا یزورک زیحق انتخاب داره؟؟؟همه چ ایدن نیتو ا یچه خوب پس ک رمیبم دیاعدام؟؟؟چه جالب .بخاطر برادرم با-

 ؟؟؟یزورک

 . نیبش این؟؟؟بیابت یگیم یچ-

 ایدادگاه هم ن ی، حت ایپس زحمت نکش وب نجایا امیهم نم گهی؟؟؟دیفهمیباهات مالقات کنم م خوامیمن نم نیبب-

 شرف بگو واسم چندتا کتاب بفرسته . یبه اون ازاد ب یزیچ هیفقط 

ب بود بخور وبخوا نجایچند روزم که ا نیبود ا ختهیاعصابم بهم ر یرفتم سمته سلولم به حد کاف عیکه باز شد سر ودر

تو  نیرامت یرو تخت صدا دمیواسه خودم راه بندازم دراز کش یوورزش میرژ هی دیچاق شدم با یحساب کردمیحس م

 نیروز اول افتادم ا ادیکنکور  یبه برگه قبول وردچشمم خ دمیممکنه اعدام بشم دستمو رو گلوم کش دیچیگوشم پ

 یزیچ هیحرصمو سر  خواستیدلم م کردنیبا حرص کندمش وهزار تکه اش کردم همه بهم نگاه م شدیم دمیام دیبا

زدم  هیوبه تختم تک نیداشتم نشستم رو زم فقط وفقط درد رو واسه خودم نگه ختمیتو خودم ر یکنم ول یخال

  شمینشست پ ی.حاج

 پسرم؟؟؟ یشد یباز که برزخ شدیچ-

 . یحاج-

 جانم؟-

 ه؟؟؟یحکمت چ-

 حبس  گهیسال د 7-

 خوبه -

 برم ممکنه رفته باشم  ادیخوبه؟؟؟تا م شیچ-

 . یعه حاج-
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 ؟؟؟یشد یمگه حکمت اومده که برزخ-

 ه؟؟؟یاعدام چجور دیشا-

 باز رو به سقف کرد وگفت: دیلرزیکه م ییوبا صدا نیبه بدنش افتاد نشست رو زم یلرز یحاج

 اهلل به قربانت روم  -

 زدم  یشد زهر خند یبرزخ یوحساب

 ؟ یشد یبرزخ شدیچ یحاج-

 ؟؟؟ینکرد یتو که شوخ نیابت-

 اگه باش راه نرم حکم اعدامه . گفتیفرستاده م لیواسم وک نیجون؟؟؟ارو یحاج هیچ میشوخ-

  ستادمیدستمو گرفت ا ستادیکالفه ا یحاج

  ییایکنار ب دیبا-

 ؟؟یکنیم یشوخ یحاج یبا چ-

 با برادرت -

  شهینم یحاج-

  یوباز بردم واسه نماز رفت سمته بخور دیدستمو کش یموقع اذون ظهر رو گفتن حاج همون

 نماز قضا شد .. میجان بر نیابت ریوضو بگ-

 بلند کردم: ییا خنده

  شهیحاال که قضا نم یحاج-

 بعدش . یخونیعه تو نم شهیچرا م-
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زد  هاشو باال نیاست کنهیچکار م یحاج نمیکردم بب رم؟؟؟نگاهیچجور وضو بگ دیکرد سرمو کج کردم حاال با یواخم

 زدم  یزیخخخخ لبخند ر نامیباالست است شهیخب به دستام نگاه کردم از من که هم

 ؟؟ییایغر غر کرد:چرا نم یحاج

اب زد به  میاونجا نبود یاز من وحاج ریبه غ یمن هم شستم خدا رو شکر کس شورهیجلو خب داره دستشو م مرفت

 زد؟؟من چهار بار زدم از خنده قرمز شده بود اب  رو بست  یصورتش چند بار

 نداده؟؟؟خخخخخ ادتیوضو گرفتن مامانت -

 ؟؟؟یدیخخ از کجا فهم یحاج-

 به صورتشون  زننیبار که اب نم 4. یتو که از خرابم خرابترش کرد-

 خب من از کجا بدونم -

 نگاهم کرد وحوله رو دستم داد  زیت

 نماز؟؟؟؟ یومدیپس اون چند روز که م-

 چپ معروف  یزدم به کوچه عل خودمو

 ؟؟؟یحوله تو چرا داد یحاج-

 ؟؟؟یگرفتیوضو م ی.تو چجور نیابت چونینپ-

  گرفتمیمن؟؟؟ ..من وضو .وضو نم-

 کرد وگفت: یدرشت نگاهم کرد نوچ نوچ بلند یاچشم با

 پس . یبر من نماز همه رو قضا وخراب کرد یوا یا-

  ستادمینبودم اخر وا م یمن که صف اول یحاج-

 بدم؟؟؟ ادتی یچرا به من نگفت-
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 زشته  دیخب گفتم شا-

 زشته مسلمون؟؟؟ شیچ-

 انداختم  ریز سرمو

 . اینزن شتریزن بتکرار کن فقط دوبار اب ب کنمیکه م ویکار-

 چشم -

 دیمسح سرش رو کش ؟؟؟خخخخیحاج یگیم یچ گفتیم ییزایلب چ ریصورتشو خشک کرد وشروع کرد ز یحاج

 وپاهاش رو مسح کرد  

 خونن؟؟یم ینماز رو چجور نمیتمام شد .بب-

  یاول اذون بخون دی..امممم با  دیبا-

 خب -

  دونمیچه م گهید شیخونیبعدشم م-

 گرد شده نگاه کرد  یبا چشما باز

 ؟؟؟یستینکنه نماز خوندن هم بلد ن-

رو واسم  زیامروز .همه چ یابروم پاک رفت جلو حاج برهیهفت نسل اذرخانمو بردم رو و یانداختم حساب ریز سرمو

ن از روبرومو موریت رونیب یاز ابخور میبودم رفت دهیخجالت کش یلینشست خ میشونیداد عرق شرم رو پ حیتوض

 .برگشتم وگفتم: دیدفعه شونه اشو محکم به من کوب هی ومدیداشت م

 /؟؟درست راه برو .یکور-

 وگفت: برگشت

 ؟؟؟یواق واق کرد یچ-

 . دیدستمو گرفت وکش یحاج یسمتش ول رفتم
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  وسفی.گربه ملوس حاج  هیگربه خونگ یول رمیش گهیزد: م داد

وبه زور از اونجا دورم کرد  دیدستمو کش یکله بهش زدم حاج هیدر رفتم ومحکم  یشدم واز دست حاج یعصب

 سمته نماز خونه . میرفت

 خدا به داد پدرت برسه . نیابت یشر یلی.خ یرو بخاطرش کبود کرد تیشونیباز پ نی:ببیحاج

 ... یحاج-

 یدنبال خودش سرگرد دیکشیمنو م رفتیم ییکرد به زور بردم صف اول جلو سرباز ها عجب هرجا یساختگ یاخم

 بود نماز اول که تمام شد گفت: ستادهیبود کنارم ا یقاض شهیدادگاه اومده بود وپ یکه اونروز تو

 ؟؟؟یشد وسفیحاج  یاز دانش جو ها یکینکنه -

 پسرمم هست اهلل نگهدارش باشه  نیزد:اره جناب سرگرد .ابت یلبخند یحاج

  هیبچه اقا عارف مستوف دمیمن که شن یوگفت:عه حاج دیخند سرگرد

 یفقط چاشن یمتوجه نشدم لبخند چیگفت که ه یبه ترک عیسر یزیچ هی یچشم دوخت حاج یبه حاج طونیوش

بال سرت اومده دمش  نیرحمانه تر یب یتو زندان از ته دل قهقه زد اونم وقت شهیکارم کردم خب چکار کنم مگه م

فرستاده که  لیست حاال واسم وکین الشمیخ نیمنو انداخت گوشه زندون وع گمیبود داداشمو م یگرم چقدر مشت

زدم بسته شد  یبه هر در یزخم ریش هیکرد  یجهنم هیجهنم ول کرده منو  یمن بد تو دیاعدام نشم اونم شا دیشا

 من که پر از مشکله شدم یایدن نیکه منو له کرد لعنت به ا یسرنوشتم سرنوشت نیخدا هم منو زده لعنت به ا یحت

 ینعیبغض  نجایهم یعنیبغض  شهیم دهیوقتا د یوقتا فقظ بعض یفقط بعض که یوعاد کیکوچ 3/4عکس  هیمثه 

 تو نماز خونه زندان ر وبه خدا .. یعنیبغض  کنهیمغرورم بغض م ریش هیلحظه که  نیلحظه هم نیهم

 شناسمینم یکه حت یبهش ندارم کس یاعتقاد چیکه من ه یکس دهیافر ویزندگ نیکه اونقدر بزرگه که ا یبه کس رو

که  یسک خوندمینماز م ینداشتم وقت یحس چیکه امروز ه یاهلل کس دونمیاسم ازش م هیکه فقط  ینشستم کس هیک

ه ک هیخدا همون یک کلمه ام بام حرف نزنه ولی یبفهمه حت یرو حاج نایاگه ا دیدرکش کنم شا تونمینم هیجور چیه

 زد  یلبخند یبه خودم اومدم حاج یسرگرد وحاج یباورش ندارم با تکون ها

 پسر عاشق شده  نیمن گفتم ا یقربان ین؟؟؟اقایابت یکردیم ریکجا س-
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 نجایافکار بدجور دلزده از ا نیبا ا نکهیشده بود مثه ا یجلب توجه بد ستادمیدفعه ا هی کردمیمبهوت نگاه م بهشون

 :ستادیا یحاجشه؟؟؟یم میمگه زورک امیکرد من کجا ب رونیخدا منو زد واز خونه اش ب یوقت یبودم از خدا حت

 قربانت برم پسرم  نیبش-

ش تپ یبه جز صدا دمیشنینم زویچ چیه شدمیم کینمازخونه نزد یتوجه بهش رفتم سمته مخالف وبه در خروج یب

 یگرم حاج یدور بشه به خودم اومدم دستا نجایاز ا عتریهرچه سر خواستیکه دلش م ییگامها یقلبم به جز صدا

 سردم بود  یدور دستا

 ن؟؟؟یبه سرت اومد ابت یچ-

 . نهیسنگ نجایبرم هوا ا خوامیولم کن م یحاج-

 ؟؟؟یشد ینجوری..چرا ا شدهیچ-

 تورو جدت  یحاج-

 شه؟؟یم یچ متینماز دو-

 کرد عمرا  رونیکه منو زد واز خونه اش ب یواستم .رو به اون یرو به ک الیخیب یحاج-

زندان  اطیح یرفتم تو عیدستمو ول کرد سر یبودم حاج یوزمان شاک نیگفت از زم یزیرو به سقف کرد وچ یحاج

 میاجر ها مشت زدم که دستم پر از خون شده بود ن یکردم اونقدر تو یخال واریکنم حرصمو سر د یمن حاال چه غلط

غرورمو ساده بدست  نیدر کار نبود من بودم غرورم بود ا ییا هیسر خوردم گر واریگذشته بود .همونجا کنار د یساعت

 نشست . شمیکه ساده بشکنمش محمود پ اوردمین

  قیرف نمیبب-

 گرفت تو دستش  ودستمو

 . یخودتو روان یداغون کرد-

 نبود  ازیشد اما کم درمانگاه ن یرفت اورد ودور دستم بست پارچه هم خون ییپارچه ا وتکه

  نیابت-
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 بود  دیوام یکه پر از خستگ ییچشماش نگاه کردم چشما تو

 .. یرفت یول کرد هویسر نماز  یداغون نقدریا راق؟؟؟چیرف شدهیچ-

  الیخیب-

 . یگیخب از خودت نم الیخیباشه پس ب-

 بگو . و؟؟؟تویچ-

 بگم؟؟؟ یچ-

   تیاز همه چ-

 . یبدون ییخوایاز کجاش م-

 .خوشگل محلمون بود  بایشدم به اسم فر یسالم بود عاشق دختر 25به خودم اومدم  یوقت-

 ؟؟؟ییجلفا یکجا-

 . ایطرف در-

  یپس باال شهر-

  " "شهر .محله نییگفت باال شهر نه پا شهینه م خوردمیم یچه گل نجایباال شهر بودم ا ونهینه د-

 اون اطراف که وضعشون توپه . یزنیپس چرا حرف مفت م دمیهان فهم-

  ستمین شتریال قبا ب هی هی بایفر یاونم از ارث بابا بزرگه ودسترنج بابا به قول بابا-

 چرا اخه؟؟؟-

د بع ایمثه خودشه ب کترهیخواهرم داره کوچ هی بیخانوم بود پاک ونج یلیشدم خ بایعاشق فر گفتمیداشتم م-

 بشو باجناقم  تیآزاد

 ؟؟؟یشد ونهیخخخ د-
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 چند سالته؟؟؟ هینه بابا فرزانه دختر ماه-

-19  

 سالته . 27 کردمیفکر م ؟؟؟منیزد:چ داد

 . گهینکن د رمینه بابا پ-

 سالشه  21اون  یشد فیح یلیسن خ نیتو ا یمرد یلیخ-

 خخخخ خورهیممنونم پس به آزادمون م-

 ییبود باباش تو کار صادرات مواد غذا ی.عاشقش شدم به زور باباش گرفتمش اونم بچه همون حوال گفتمیداشتم م-

 دن واالنم که همه تردم کر رمشیبابا تونستم بگ ازیمن با امت یمن چ یبود زنم شد ول

 ؟؟؟یبه خاطر چ-

 . یبزنم شونه خاک خواسمیم-

 چرا؟؟؟ یشونه خاک-

که نخوندم  یرو ندارمو ونداشتم وبعدشم درس مرس حساب زایچ نیگفتم من که هنر پول در اوردن از راه حالل وا-

 کنم . یکار هیقاچاق تونستم  ییبا جابه جا دیشا

 ؟؟؟خخخیقاچاق؟؟؟محمود خودت-

 داشته یهنر هیخودم  دیاما با میدرسته ما پولدار دادیم ریهمش گ میزنم شده بود خانومه زندگ بایه؟؟فریپس ک-

 رمیدختر گ کیسال ازدواجمون  کیخالصه که بعد از  میباباهامون مصرف کن یها یاز ثروت اندوز دهیباشمو چه فا

  نشیمثه مامانشه خوشگل وخانوم بببود منا  موندهواسم ن ییحوصله ا گهیداد که د ریگ نقدریاومد به اسم منا ا

 خوشگل بود . بایساله بود تغر 9-8 یدر اورد وبهم نشون داد دختر بشیاز ج یوعکس

 خدا حفظش کنه واست .-
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 یکسالی. یداد ومن زدم شونه خاک ریگ یبود که بهم حساب شیسال پ 5ممنونم تورو هم واس خانوده ات .خالصه -

پسرم بهم  هیخوشحال شده بود  یلی.خ یقاچاق یرات زدم همون هم بود ولبهش گفتم شرکت واردات صاد گذشتیم

کس  چیسال ه 3تا  نجای.افتادم ا گرفتنم شیسال پ4.. نهی وبه عکس نشونه زد..ا ِیداد باز اون اسمش مهد هیهد

 دنمیاومدن د دیسال حبس .پارسال واسه ع 18هم واسم نگرفتن ومن محکوم شدم به  لیوک یحت ومدیسرم نم

تکون بخوره  بایمدت نذاشته اب از دل فر نیتو ا دمیدلم واسشون تنگ شده بود .خالصه بابا هم اومد فهم یلی.خ

 گهیسال د 14 دیشده بود .ومن با رید گهید یول نجایشرکتو فرستاد ا لیتم کرد وکیحما یخوشحال شدم .بابا حساب

 . نجامیواالنم ا دمیکشیحبسمو م

 عجب .-

  یشد سر حال نکهیمثه ا-

 رو بهش دادم  عکس

 باشه  شتیپ-

  نیابت-

 بله؟؟-

 ؟؟؟یتو نگفت-

  ادیاز اب در نم ینگم بهتره داستان خوب-

  یباشه هرجور راحت-

 زدم  یلبخند

 داخل  میبهتره بر-

  میبر-

بود من که ممکنه اعدام بشم اونم  دهیتخت من خواب یسمته سلولمون نگاه کردم به سقف محمود باال  میافتاد وراه

به وجودم افتاد من  یمن لرز یخدا یهام کردم وا یداره نگاه به هم سلول یقرار یعالمه ب هیسال حبس و 14
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 یگاهن ادینشست تا حکم اعدامت ب نجوریهم شهینم ماز زندان فرار کن دیمن جوونم با یول نکهیمثه ا رمیبم خوامینم

 . دیرسیواسه فرار از مدرسه که به عقل جن هم نم میدیکشیم ییاکان نقشه هابا م شهیبه اطراف کردم هم

وخوب فکر کنم من  نمیبش دیاسناد زندان واستراحتگاه با یپشتش به دفتر نگهدار خورهیم نهیخز نهیخز خب

ا رو نقشه ه یکیرو بپاد واون  رونیب یکی دیدارم واسه فرار با ازیمن بهش ن یعنی میفرار کن میبتون دیومحمود با

 شیمعتاده با صورت الغر مردن میحساب ففففپو شهیازاد م گهیسال د 40که  یکنه به عباس نگاه کردم کس یعمل

 جهینت چیبه ه یفکر کردم .ول یواسه خودش تا ساعت دو حساب بهیموجود عج هیبلندش واقعا  لیوسب شیور افهیوق

  دمینرس ییا

 هفته گذشت . کی

به  دینشده با رمیهنوز دستگ یچیه سنجمیرو م نجایمختلف فرار از ا یهفته دارم راه ها کیروز مالقاته  امروز

انداخته بود  ریز یسرش رو حساب هیاومد صورتش متورم شده بود از گر یمحمود بگم محمود رفته بود مالقات وقت

 رو تخت . شمیواعصابش خورد بود نشست پ

 شده؟؟یچ-

 . کردیم هیدخترم گر-

 زدم  یخند زهر

 خب .-

 شد  یعصب

 مرگ وخنده -

 کردم  یظیغل اخم

 محمود درست حرف بزن -

  نهیتو خز دمیپر ستین یکس دمید نهیرفت سمته خز یعصب

 نجا؟؟یا یچرا اومد-
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 بگم بهت  زویچ هی دیمحمود با-

 . نیابت رونیبرو ب-

 لج نکن واسه جفتمون خوبه -

 ؟؟؟یچ-

 به بخش مالقات دوبار صدا زد  یمستوف نیسرباز اومد ابت یصدا هوی

 و؟؟؟یگفت:چ محمود

 . گمیمن برم بعدا م-

به روزم اوردن همراه سرباز دستبند زده رفتم  یبهشون بگم چ یجواب خانواده مو بدم حساب یحساب خواستمیم

 لملحظه د هی ستادیشده بود ا دیسف یکردم بابا موهاش حساب داشونیدستبندم رو دم در باز کرد رفتم داخل پ

رنگ  هیهامو تو هم بکشم نگاهش  اخماون نگاه اذر خانم باعث شد که  یل ش ول-غ-واسش سوخت خواستم برم  ب

حامله  یخونه باباشه ول کردهیکه ادعا م یبودن اراگل نبود خواهر حامله ام کس نیداشت ازاد هم همراه ارو گهید

بدون  ستادیمامان هم ا یرفتم سمتشون حت ستادیابا اتر شد ب ظیشده اونم از دشمنمون اونم چهار ماهه اخم هام غل

 به حرف اومد  شناسمیکه م یادم نیپررو تر قهیدق 5نشستم بعد از  دمویکش عقبرو محکم  یحرف صندل

 . گذرهیخوش م نی:ابتنیارو

تو دلم بهش دادم  ی.فوحش ابدار گذرهیخوش م گهیقراره اعدام بشم بعد م گهیاومده م لشیشده؟؟؟وک یروان نیا

 زدم  یلبخند مزحک

  زننیالبته به لطف شما همه دارن بادمو م-

  دمیسرمو کش عیدستش رو سمت ابروم دراز کرد سر مامان

 ابروت شکسته . نیبغض گفت:ابت با

 فت:ران گکنم نگ چشیکنم وپانسمان پ هیکرد ومجبور شدم بخ یبابا به پانسمان دستم افتاد از اونروز عفونت بد نگاه

 ؟؟؟یاالغ با خودت چکار کرد-
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 زاریب زارمیگوشه خراب شده مهم شدم از همتون ب نیچه جالب حاال که افتادم ا واریرو در ود دیپاشیواقعا م محبت

 زدم . یزهر خند

  گذرمیازت نم نیارو-

  شهیواسش بد م شنوهیم یکس سیاذر:س مامان

 چشم اذر خانم چشم -

 داداشـ  نی:ابتنیارو

 . ه؟؟؟اعدامیتو داداگاه بعد حکمم چ یدونیبمونه؟؟؟م یحرمت یخفه شو ببند دهنو .تو گذاشت-

 دیگفت ازاد اشکش چک ینیدهنش گذاشت وه یموفع مامور اومد وگفت وقتمون تمومه مامان دستش رو رو همون

 به حرف اومد 

  ذارمینم ذارمیمن نم نیابت یداداش-

 زدم  یخند زهر

 ازادخان  دمیکمک تو رو هم د-

من  یبغض داشتم ول یلیبسته شدن دستبند دستامو بردم باال خ یدستبندم زد چقدر وحشتناک بود صدا مامور

 زدم  یدادم ولبخند یشه دستمو اوردم رو سرم وتکون یهوا بارون دمیاجازه نم

 خان  نیارو ادیبگو ن لتمیبه وک کنمیمالقات قبول نم نییاین گهید-

مهم  سوزهیمامان اذرو بشنوم اصال واسم مهم نبود که حاال داره دلش به حالم م یزجه ها خواستیدلم نم یحت ورفتم

 نیزندان بدتر یدر ها یقدم ها صدا ینگفته بشه صدا یعمر عزادار حرفا هیحرفام بود که زده شد نذاشتم لبم 

نبود  یقشنگ ین جلفا بود جازندا نجایا شیچ مهاز ه کندیبود که ادم دل م ییاهنگ عمرم بود جا نیتر نیوغمگ

 هیکه فقط  یزیچ یاره ازاد یازاد دیام دیکشینفس م دیام یسر هیوواسه  کردیم یتوش زندگ یکه بگ یهرجور ادم

چقدر ادما راست راست راه  کشهیم شیکه دلمو از درون به ات یزیچ هیاه  هیکه شده  یزیحسرت شده واسه من چ

 ریمن اس یخود کرده ها ریباشم اس ریاس دیعمرشون ومن با یلحظه ها نیوخوبتر نیبهتر زا برنیولذت م رنیم

تک سلول تک سلول  نیشدم تو کنج ا ریبه جز مرگ واسم نداشت اس یزیدونستم وچ میستگیکه در خور شا یکار
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شدنه تو  ریاس نیا یحبس شدنه تو نیا یکه تو یغم یهست ول نجایا یادیز یسلوال میرشینفر بدجور اس 15که 

 . ستیکدومشون ن چیه

 ینور نگاه کردم سرباز دستبند رو باز کرد وفرستادم داخل کم کیکوچ یپرتو ها نیکه تو دلم بود به اخر یغم با

باکس بهم داد توشون رو نگاه کردم محمود نبود چند  یینبود کم کم همه اومدن سرباز هم اومد وچندتا یگذشت کس

از مامان اذر خوبه همه به فکرم  نمیکلوچه ا یسر هیاش  گهید یکیل دست لباس مارک معلومه از اون کره خره داخ

ه ب یکارت اعتبار هی گهید یکی. دیبه همون تعداد سررس گهید یکیتا بود  10کتاب حدود  یسر هی گهید یکیهستن 

 ختمیر کردم وهمشون رو یانقدر مهم شدم؟؟؟پوف یعنیاسم بابا نه بابا انگار همشون به تل وول افتادن واسه من 

چشمم به نامه  هویسراغم  نیاز نهادم بلند شد چرا حاال؟؟؟چرا حاال که روحم مرده روحم فلج شده اومد هتخت ا یرو

 یرا ولا یهم بود که روش نوشته بود ابج گهینامه د کی کردیم ییپاکت خود نما یرو نایافتاد دستم گرفتم اسم مب

ا وقت ب چیغ نکرد ازش سو استفاده نکردم هیواسم در زشیچیدوسال از ه نیکه تو ا یدختر نایدلم رفت سمته مب

 فرصتش بود نامه رو باز کردم  نکهیا

داداشش ودوست من  کانیناراحت شدم .}ن یلیزندان خ یتو یافتاد دمیفهم کانیاز ن یوقت نمیسالم عشقم ابت"-

 ناتویبابا ا امیب خواستمیم یدار یمالقات دمیهمامروز ف دمیکش یچ یدونیبود بعد از ماکان{انقدر ناراحت شدم که نم

نامه  نیگرفتمو واست ا ییرفتم وبرگه ا عیمنم سر یدارن ینسبت چیمن رو راه ندادن گفتن باهاش ه یول دمیدم در د

لباس  یرنپ یقشنگت  قول بده اونجا به کس یهات دلتنگ حرفا یچقدر دلتنگتم  دلتنگ دلگرم یرو نوشتم که بدون

  یاونروز خال یقشنگ بودن جات حساب یلیممنونم خ یلیرو ازاد بهم داد واسه تولدم خ یبود دهیکه واسم خر ییها

 "نایندن باشه مراقب خودت باش .مب رینده تا بهت گ ریبهشون گ ستین یخوب طیاونجا مح نیتبود اب

لم د چیستم برم ونامه ارا هتو نتون نیبود که افتادم ا یتولدشم که همون شب یرو لبم نشست حت یتلخ لبخند

جلو چشمم  ومدیبخاطرش ادم کشت همش م نیاونروز که ارو یکه زد جلو قاض ییبازش کنم حرفا خواستینم

ل داخ ختمیبود رو همونجور ر ختکه رو ت ییها زیگذاشتم تموم چ ششیرو هم پ نایبالشتم نامه مب ریگذاشتمش ز

رو شونه ام  ینشستم لبه تخت دست فتیکث یمردشور خودت وپوال خرهیباکس ها که واسم حاال لباس مارک م

 بود  وسفینشست سر بلند کردم حاج 

 پسرم؟؟؟ شدهیچ-

  یچیه-

 شون؟؟؟یدید-
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 اره -

 ناراحت بودن نه؟؟؟-

 . ستیمهم ن-

بود  یحاج یها یواسه فرار کردن از دست حاضر جواب یهم راه خوب ستادمیا نهیسمته خز رهیداره م دمیرو د محمود

 رفت  یرو صدا زد سرباز وحاج یهمون موقع حاج گفتمیبهش م نکهیوهم ا

 ؟؟؟یبگ یخواستیم ی:چمحمود

 ؟؟؟یشدیداداش چ-

 رومون  یکرد یپافم خال فیپ یاسپر یسوسکمون کرد ستین ادتی شویدو ساعت پ یشدیچ یگیباز م-

 دارم  یدار یراه حل هی ریعه محمود به دل نگ-

 ؟؟یچ-

 منم . یمونده تا ازاد بش گهیسال د 14تو که  گمیم-

 اومده؟؟؟ ؟؟؟حکمتیتو چ-

 که تو گلوم بود  یبغض با

 اعدام . دیشا-

 ؟؟؟یچـــــــ-

 دارم  یراه هی نیدادنزن .بب سیس-

 ؟؟؟یچه راه-

  میفرار کن-

 ؟؟؟یشد ونهیدادزد:د باز
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 استقبالت؟؟؟ ادینوه ات م رونیب یبر ییایتا م یدونینشدم تو م ونهینه د-

 کنم  یچیاز قانون سر پ خوامینم گهیمن د یکه اره ول نیا-

  ییجا یارمنستان ای هیترک میریبعدشم م رونیب میریفرار ساده اس م هی. ستین یخاص زیچ نیبب-

 . کننیبانده اسفالتمون م 100 رنمونی؟؟؟بگیسادگ نیبه هم-

 نترس پامن اگه گرفتنمون -

 پا تو؟؟ یچ یعنی-

  کنمیل ممن قبو-

 اخه -

 باز اومد داخل  شیعباس با ن هوی

  مییا هیمن وسپهرم پا-

دو صدامون رو  نیا شیجلفا ادم کشته بود اومد پ یکه اهل تهران بود وبخاطر خدمتش تو یموقع پسر همون

بهشون نگاه کردم  نجایروز اومد ا هی یتو دلش بود اون هم با من تو یادیمن سپهر هم مثه من غم ز یدن؟؟؟خدایشن

  ستمیمحمود غر غر کرد:من ن زدیجفتشون برق م یچشما

 زد  نورشیا یکیس اونور وتاالپ -و-ب هیتاالپ  عیکه عباس دستش رو گرفت وسر رونیب نهیبره از خز خواست

ورد فشو خحر"نداره مثه تر.... یفیکه فرار ک ی....اگه تو نباش هید ایحالت نعشه گفت:داداش قربونت بشم اخه .ب با

 اره اره خودشه هیسوار یلیمثه تر"وادامه داد

 دهیچند روزه مواد بهش نرس دونمیخمار بود نم یلیخ

 د؟؟؟یشد ینسبتا بلند گفت:روان یکرد وبا صدا ینوچ نوچ محمود

 . ینکرد یرو راه گهیمحمود بسه تا دونفر د-

 .... ایمن نم ی:داداش ناراحتسپهر
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 بشه بذار بشه . خوادیهرطور م میکنیتا فرار م 4ما  رونیاز گروه ب یبر یکنیادامه بده:تو غلط م نذاشتم

  اینر یفم ..ممود زیقربون ادم چ ی:اعباس

 ه؟؟؟ی:پوففففففففف حاال نقشه ات چمحمود

 ثابت موند  خچالیکردم چشمم رو  نهیبه دور تا دور خز ینگاه

 م؟؟؟یما سلول چند یبچه ها-

 .چطور؟؟؟ 7:محمود

کجا به سلولمون  یکنیوچک م یریمحمود تو م میریگیامار م میشماریم رونیفردا از ب یموقع هوا خور میریم-

 قاشق وچکش جور کن  . یی.عباس تو هم چندتا خورهیم خچالهی بایکه تغر ییوجا

  شهیبد کنده م یلیگل شفته وگچ پوفففففففففف خ دمیدست کش نیوبه زم نشستم

  میخوایم زیت زیچ هی گمیبا قاشق من م شهیکه کنده نم نجای:داداشم اسپهر

خودت بهتر  نجایم؟؟؟ایاز کجا بجور زیت زیچ م؟؟؟بعدشمیفرار کن مییخوایهمه بفهمن م ییخوای؟؟؟میشد یروان-

 . دنیقرار نم یکس اریدر اخت یزیت زیکه چ یدونیم

 . ارهیبرامون ب رونیاز ب می:من به ننم معباس

 ین میزمون حال نینعشه بشم زم یبابا من وخت نیکرد وادامه داد:نخور ینیف میگرد نگاهش کرد یبا چشما همه

 وقتش برسه  یتا مالقات حضور نیصب کن دیماه با کیفقط  ارمی.م

  ادی:تا اون موقع حکم ما که مسپهر

 صبر کرد  دیبا ستین یی.چاره ا ادی.حاال حاال نم ادینه نم-

 نه  ایکنم  جور تونمیم نمی:من ببسپهر

 باشه -
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که  ییجا میامار رو گرفته بود مینداشت شتریوفقط ما چهار تا قاشق ب گذشتیده روز م رونیب نهیاز خز میرفت هممون

تا  4ما  یبه رختکن مامور ها وسرباز ها واستراحتگاهشون همه رفته بودن هوا خور شدیبود از پشت وصل م خچالی

 بود  خچالیپشت  کیچندتا ترک کوچ هیکنار  میبود رو حول داد کیکه کوچ خچالی نهیتو خز میرفت

 اومد خبر بده.. یاگه کس نهیکمک عباس توهم برو سمته در خز نییایعباس قاشقا رو بده .سپهر ومحمود شمام ب-

 :چش اقا .عباس

ر قاشق رو گرفتم از دست هام دو یکیاز ترک ها با  یکی یدسته قاشق رو با زور فرو کردم ال نینشستم رو زم ورفت

 میکف دست کنده بود هیربع گذشته بود وما فقط اندازه  کیضربه زدم محمو وسپهر هم شروع کردن  یکیوبا اون 

 کی بشیشک نکنه خاک هارو هر کس تو ج یسر جاش تا کس میرو حول داد خچالیدوتا قاشق ها هم شکست 

خاک ها رو سپهر:داداش تا  میکرد یهامون خال بیها کم کم از ج مکتیلبه ن مینشست رونیب میورفت ختیمشت ر

 رفته  میبهش که اعدام شد میبرس ادیم

 بعدش دوروز کننیشد شک م شتریباشه .اگه ب میکنیکار نم شتریب قهیدق 5 یفردا واسه هوا خور میشینترس .نم-

 . نهیخز یتو میمونیساعتو م میوبعد روز چهارم ن میکنیکار نم

کردن  یباز بالیدر حال وال اطیح یتو یسر هیون نگاه کردم چقدر دلش گرفته بود موافقت کردن به اسم همشون

 انبر دست دستش بود . کیو یموکت بر غیت هی شمیاومد نشست پ نکهیواومد بعد از ا ییبودند عباس رفت جا

 کجا بود؟؟؟ نیا-

 . دیشا خورهیبه درد م الیکش رفتم .ف یکیاز -

 ادم نکهیپول از بچه ها کش رفته بود دستش مثه اهن ربا بود بدونه ا یچند روزه کل نینگاهش کردم تو ا مبهوت

 ریورفتم سمته سلول گذاشتمش ز ستادمویشلوارم گذاشتم ا بیج یازش گرفتم وتو کردیم یطرفو خال بیبفهمه ج

لب  رید زحواله صورتم کر یومشت واریجلوم سبز شد چسبوندم به د موریتو راهرو ت رونیتشک تخت رفتم ب

 کنه  یباز موریبا ت یبخواد کس دهییمادر نزا گهیسلول د هی یفرستی:منو مدیغر

 دنیهام حس کردم استخون هامم شکست خون شروع به چک هیدر اورد وزدم سمته ر بشیاز ج ییا شهیش وتکه

 زد وگفت: یشخندین موریرو حس کردم ت یدیدرد شد قهیدق 5بعد از  یکرد اول کرح شد ول نیزم یرو

 بار اخرت باشه جوجه .-
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دم کر ینفس بکشم سع تونستمیم ینداره به سخت یحس گهیحس کردم تمام اندام هام د نیفرود اومدم رو زم رفت

 اطیپر از خون شد راه افتادم سمته در ح واریگذاشتم د واریدستمو به د یبه سخت ستادنمیتمام توانمو بذارم تو ا

  دیجور بود منو د یبمهربون بود وبا محمود حسا یلیکه خ میهمون موقع احمد هم سلول

 زدن  نویکمک..ابت یعل ای. نی:ابتدادزد

 حس نکردم  ویچیه گهیادودیکه به سمتم م دمیچندتا پا د نیاومدم رو زم فرود

   .. 

م نوبه بد کردیم کیت کیکه ت یینفس چشم باز کردم چشمم خورد به دستگاه ها یوتنگ یدیاحساس درد شد با

 کنهیشده بود خواستم چشممو ببندم حس کردم قلبم درد م دهیملحفه روم کش کیتنم نبود و یوصل شده بود لباس

اشناست  ستادهیا شهیش تکه پش یاون کس افهیچقدر ق شهیتکون دادم چشمم خورد به ش یدستمو به سخت

پرستار ها اومدن داخل ماکان اره خودشه باز از حال رفتم  رفتیضربان قلبم داشت باال م مونیهمسا شیچندسال پ

 شد  دهیچشمم تاب یچشم باز کردم نور تو

 ؟؟؟یمستوف یاقا دیخوب-

 سرم بود  یساله باال 50حدود یدکتر

 خوبم -

 د؟؟؟یکنیخداروشکر .درد حس م-

 ام ومعده ام . نهیهام وس هیر یبله تو-

خدارو شکر  یول ستیشدنتون ن داریاصال اماکن ب میزده شده بود ما گفت انهیکه بهتون ناش ییبا اون ضربه ا هیعیطب-

 . دیشد داریب

 ادامه بده نه؟؟؟ خوادیخدا هنوز دلش م نکهیچه جالب مثه ا-

 . نکهیمثه ا-

 زد  یولبخند
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 حاال؟؟؟ شهیم یچ-

 . یدیروزم هست که خواب 20. یتا بهتر بش ییمهمون ما یده پونزده روز-

 م تو اون خراب شده؟؟؟بر دیبازم با-

 متاسفانه اره .-

  مردمیپس کاش م-

 صداش کنم؟؟؟ ییخوایسرت م ومدیروز هرروز م 20 نینگرانت بود ا یلی. ماکان خ شهیحل م دینباش دینا ام-

 ندارم . ویک چیحوصله ه یکن زیمتلق تجو ییواسم تنها شهیهرگز .دکتر م-

 سرتون  ومدنیم یلیهم خ یمحمد یلیبا فام یخانوم هی-

 نا؟؟؟یمب-

  ننتونیبب خوانیم شونمیبله ا-

 اونم هرگز -

 مورینوشت ورفت همون موقع سرباز وبازپرس اومدن داخل ت زیچ یسر هیبرگه معالجه   یزد وتو یعجب ولبخند-

اتاق  روایگوشه اتاق به در ود ستادهیسرباز دستبند زد وا دمشیزد ند یکیگفتم  هیحساب شخص هی نیرو لو ندادم ا

 اومد سوزن تو سرمم زد  یپرستار تگذش ییا قهینگاه کردم دستم هم که بسته شده بود به تخت چند دق

 ن؟؟؟یزد:باالخره بهوش اومد یلبخند

  داستیپ نجوریبله..ا-

 پرستاره فرق داره؟؟؟ نیلحجه ا چرا

 ه؟؟؟یچ مارستانیب نیخانم .اسم ا دیبخشیم-

 تهران  ینیامام خم-
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 کنم؟؟؟یم کاریچ نجایهران؟؟؟من اتعجب گفتم:ت با

 یبوده وتنها دکتر دهید یبد بیهات اس هیکه ر دمیمن شن یزیاهل تبر نکهی..اوردنت مثه ادونمیزد:نم یپهن لبخند

 . نجایاوردنت ا ییبا کادر هوا نیبوده .واسه هم یمشرف یعملت کنه اقا تونستهیکه م

تارا تارا هم  ستین یکه راه نجایخب از اصفهان تا ا نجاستیماکان ا نهیباال پس واسه ا دیابروم پر یتا هی

 نجاست؟؟؟یا

 تارا -

 ه؟؟؟یتارا ک-

  ناستیبه هواتون اون هم اسمش مب ومدنین شتریدختر ب هی نجای.ا یچکیه-

 اهان .-

 نیام به دسته تخت با دستبند وصل عه ا گهیدستم سرم دست د هیکرد ورفت احمق  یشیدختره ا ومدهیتارا ن پس

باز  هویعصر بود در اتاق  2ساعتو نگاه کردم ساعت  دیروشن کنه؟؟؟دلم پوس ستیصاحبو ن یب نیا یکیچه وضعشه 

ط چشما فق نیرنگش ا یاب یدسته گل رفت کنار چشما دهیپوش یبلند لباس رسم یدسته گل اومد جلو قد هیشد 

 کردم  یظینفره ماکان اخم غل هیماله 

  رونیبرو ب یاقا اتاقو اشتباه اومد-

 زد وگفت: ییقهقه ا ماکان

  قمهیخودمه .رف نی.اونم ابت مونهیم مونیکه مثله م یکی شناسمینم شتریادم مغرور ب هیمن -

 چرا دکتر بهشون اطالع ندادن . نمیبب ویکس خوامیسرباز من نم یاقا-

 واسه تو ها . چوندمی.اومدم مالقات کالسو پ قی:عه رفماکان

 . رونیگمشو ب-

 کرد  یساختگ یاخم
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 . یکره خر یلیخ یش داریکه ب ختمیواست اشک ر نهمهیا ویس یاومدم در ا نهمهیاد؟؟؟ایمن؟؟دلت م-

 ؟؟؟یفهمیچرا نم نمتیبب خوامیمن نم یتو بگ یاصال هرچ-

 شد؟؟؟یسراغت؟؟؟تارا چ ادیهمش م هیدختره ک نی؟؟؟ایرفته نفهممون تو بود ادتی-

 اروم گفتم:تارا رفت . ختمیهامو دور ر نهیکردم داداشم باز برگشت همه ک حس

 که رفت؟؟؟ یچ یعنیگفت: یکرد وجد یاخم

 . دونمیبشه چه م گریباز خوادیم گهیخب رفت د-

 شده؟؟؟ نتونیب یوتارا چ ه؟؟؟؟تویک نایدختره مب نیا نیابت-

 نبوده که بخواد بشه . یزیچ-

  میجوابمو داده وقبول کرده باهم باش یتو که گفت-

 ؟؟؟یتر نکن یکه هست برزخ ینیحالمو از ا یبر شهیحاال م کردمیمن اشتباه فکر م-

  نیابت-

 . رونیماکان برو ب-

 وسمج بود ماکان بود گل رو گذاشت رو دراور . شناختمیکه تو عمرم م یتنها لجباز یرو صندل نشست

ا ابرو ب هیحال هی پوشهیانتو اپل دار م.عجقه م ادیجلفه بهت نم یلیه؟؟؟خیک نایمب نیکه تارا رفته؟؟؟ا یچ یعنی-

 کشهیهاشم برداشته معلومه چجوره تازه خط چشمم م

 اد؟؟؟خخینم ویچ-

 ؟؟؟یفروخت نیمعلومه که چکاره اس تو تو تارا رو به ا نیا یروان-

 برو بابا ماکان اون منو فروخت .اون اصال منو نخواست که بخواد بفروشتم .-

 چلغوز؟؟؟ ینایمب نیبه ا یدیدختر صاف چسب نهمهی.اخه ا یخر یلیخ-
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 درست حرف بزن -

 ه؟؟؟یباهات حرف بزنم حرف کشهیم لمیهرجور که م خوادیدلم م یقمیرف خوامینم-

 کردم ول کن نبود . یپوف

 دختر خوب اشنا شو  هیدختره کات کن با  نی.با ا میپوف وموفم ندار-

 اشنا بشم؟ گهید یکیبا  ویماکان؟من افتادم زندان چ یه خورداجاره ها قرصا تو وارون یمغزتو داد نکهیمثه ا-

  یازاد شد یوقت دونمیاونو که م-

  شمیمن ازاد نم-

  دیرو لبش خشک لبخند

 گفت  نیارو یول-

 اعدام  هیحکمم چ دونهیغلط کرده اون خودش خوب م نیارو-

 . یشیگناه بودنت ازاد م یبشه واسه ب دایپ یگفت اگه مدرک-

  شدیم دایدوماه پ یکی نیبشه تو ا دایمدرک رو اگه قرار بود پ امرزهیکو مدرک؟؟؟خدا ب-

 اراگل بچه اش سقط شد  یمن دلم روشنه  راس شهیم دایپ-

 ؟؟؟یچ یعنیچطور؟؟؟؟-

  نییپرت کرد پا مییخودشو از راه پله ها خونه خان دا-

 ست؟؟ین یاصفهان تییدا کنه؟؟؟مگهیم کاریچ تییخان دا ؟؟؟خونهیچ-

تهران  کننیودارن منتقلت م یتهران خانواده ات اول به من خبر دادن که تو اونجور شد نجاستیا مییخونه خان دا-

 بود  شتیپ شیپ قهیکه چند دق یکه دکتره گفتم .همون مییوبعدشم من به خان دا

 ته؟؟؟ییخان دا ؟؟اونیچ-
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 . یبهشا رسما ابرومو برد یبله .چه خوب ازمن گفت-

 نا؟؟؟یوا تییخاله وخان دا نیمگه شماها اهل اصفهان نبود نمیبب-

کارات  نیاستاد دانشگاهه .با ا رهیوم ادیدکتره م نجایا مییاصل اصله  .دا ییوجلفا یزیمن که بابام تبر یچرا خره ول-

 . یاالغ یلیخ نجایا امیب مویکار اموز ذارهیاصال نم

 .ارا حاال چطوره؟؟؟؟ نیچیدر پ چیعجب شماها پ-

 ؟؟؟یها مو گرفت هیخوبه تازه بهوش اومده .هد-

 ؟؟؟یچ ی هیه؟؟؟هدیهد-

 اون لباسا که واست فرستادم .-

 اونا از تو بود؟؟ یچ-

اومدم دم در زندان واسه مالقات راهم ندادن .منم اونارو  دیزندان بهم خبرش رس یافتاد یبود؟؟؟وقت یپس از ک-

 که بهت برسونه در ضمن کلوچه ها رو مامان نرگس واست درست کرده بود  یدادم به متصد

 ؟؟؟؟یچ-

 بارشون باشه  نیقراره طرف من باشن که دوم یکردم خانوداه من ک یپوف

 کهنیوا یقرونشو خرج نکرد هیتو  ایگو یبه بابات اسرار کرد که واست گذاشت ول یاون کارته هم مامان نرگس کل-

 یداف ییچه دختر دا یدونیاش حال بهم زنه خره نم افهیمه اون خرچنگ خانم هم بوده چقدر قنامه اراگل بود ونا

 دارم 

 بزن  نهیبرو سنگ خودتو به س-

 هیاز حد حجاب شیکه اواخر کردم دختره ب ییکارا نیبا ا نمیعمرا به من بده اونو ا مییدا-

 ؟؟؟یچ یعنی-

 بپسنده  دیشا یتورو که مثبت یعنی-
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 مثبت؟؟؟ یگیتو بهم م سوزونمیورو رو م ریز شیمن کجام مثبته؟؟؟من هزارتا ات دهیعقلت پر نکهیمثه ا-

  ینکرد یکه دختر باز مییجلو دا-

چرا خودتون جلو  نیاراده ات کنن .خب شما که دختر خوب دار ی.خاک رس بر سر ب ـــــــــــــنیه-

 ن؟؟یرینم

 . کنهیونه که چادر سرش نمخ یرو نه ها تو رونیب یوا ینیاگه دختره رو بب-

 رو ندارم اصال حرفشم نزن . زایچ نیبرو حوصله دختر وا-

 سالشه . 17حاال  یعنی کترهیدلتم بخواد پگاه ماهه ..دو سال از ما کوچ-

 ؟؟؟یقبول شد یرشته چ یاصال حرفشم نزن راس-

 زر ماکارون خخخخ-

 .... یدونیماکان م-

 دکتر مملکت بشم خوبه؟؟؟ خوامی.م یواالنم دکتر یخخخخ تجرب یتونیاما نم دونمیخوب م یتونینه نم-

 خوبه -

 ؟؟؟یتو چ-

 ل؟؟؟یمن تو زندان به نظرت تونستم برم ادامه تحص نیرب العالم ای نیعاجل بفرما ام یاسالم را شفا ضانیمر ایخدا-

 ؟؟؟یقبول شد یراستش نه چ-

 . یسینو لمنامهیوف یسندگینو-

 جدا؟؟؟-

 . ینه شوخ-

  ایاعصاب ندار نیابت-
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  رمیمیدارم از درد م-

 کردم  یقیعم یها وسرفه

 رو بده . ژنیاون اکس-

 حالم که بهتر شد از خودم جداش کردم  دمینفس کش ییرو گذاشت به دهنم چندتا ژنیاکس وماسک

 انگار صدات کرد  مییدم در چه خبر شده؟؟؟دا ینیبب یدقه بر هی شهیبه سرباز گفت:داداش م رو

 رفت دم در تو چشمام چشم دوخت  سرباز

 بهت چاقو زده؟؟؟ یکارو کرده؟؟؟ک نیا یک یگیبه من راستشو م نیابت دونمیم-

  الیخیب-

 ها  شهیم یبرزخ ادیبابات م-

  خمیجهنم  گهیبذار بشه من د-

  ایوجودتو به خودت ب شتیعجب تا نسوزونده ات-

 چرا افتادم اون تو؟؟؟ یدونیتو م-

 اون مردکو کشت؟؟؟ یاخرش ک دمینه .نفهمراستش هم اره هم -

-     

 رو؟؟؟ یکشت سام یک نیابت-

 ؟؟؟یگینم یبه کس-

 نه چرا بگم؟؟؟-

 ؟؟؟یکنیحماقت نم-

 افتهیکه انگار جنگ قراره باز راه ب یگیم یجور هی-
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 انتخاباته . گهیامسال د-

 جوون  یاره توهم حق انتخاب دار-

 خخخخخ دمیم یرا یندارم شانس استویمن حوصله س-

 .  کنمیم قیمحق قیمن به جات تحق یکنیم جایتو ب-

 چشم .-

 به ملکوت اعال فرستاد؟؟؟ ویسام یک نمیوبگو بب رونیب ایب استیخب حاال از س-

بعد  کنمی.نه اول تورو نابود م  کنمیکه بدتر شه اوضاع خودمو نابود م یکن یخدا قسم کار یماکان به خداوند-

 خودمو 

  کشمیمدهنمو  پیچشم ز-

 کشتش  نیارو-

 به خودش اومد  قهیدق 5بعد از  کردیدهن باز نگاه م با

 ندارم  یحرف گهیمن د نیموقع تو به خاطر اون بخاطر ارو ؟؟؟اونیچ-

 یاروم جور شمیبود نشست پ سیکه گذشت اومد صورتش خ یکم رونیموقع سرباز اومد وماکان ازاتاق زد ب همون

 که سرباز نفهمه گفت:

 اون اصال ارزششو داشت؟؟؟ یلیخ یکثافت یلیخ-

 . دونمینم-

 مالقات نگو که  ادیم رهیگیم لیمن با خودم گفتم چرا داره واست وک-

  سیس-

 در حال انفجار بود  یسرباز اشاره زدم با چشمم ماکان متوجه شد ول وبه
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 .هاتو بزنم سوراخ کنم  هیبزنم لت وپارت کنم اونور ر خوادیدلم م نیابت یدونیم-

 داداش -

خت دراور کنار ت زیم یداشت رو ینامنظم تمیر نیزم دیکوبیم کیستریه کیبه سرباز کردم پاهاشو با ت ینگاه وباز

  ومدیبارون م رونیسرد اومد داخل سرشو کرد ب یضرب گرفته بود رفت سمته پنجره پنجره رو باز کرد هوا

 .. یییییییییبلند گفت:وااااااااااا یصدا با

 شد ببند  احمق سردم-

وجودم انداخت از درد صورتم ملتهب شده بود ماکان برگشت  یرو تو یقیها سوزش عم هیبخ یموقع جا همون

 اومد سمتم  سوختیم یلیگفتم خ یبست اخ بلند عیپنجره رو سر

  خواستمیداداش بخدا نم دیببخش-

 ماکان برو پرستارو صدا کن برو -

 اومد  عیزودتر رفت وصداش کرد پرستار سر سرباز

 ؟؟؟یمستوف یاقا شدهیچ-

 مسکن بزن مردم  هی-

  دیمسکن استفاده کن نیبار مجاز هست کیساعت  6 شهینم-

  رمیمی:بزن  دارم مدادزدم

 . یمستوف ینگذشته اقا شتریساعت ب 5االن -

 یکالس داشت هرچ 12فردا ساعت  موندیغر کنان رفت ماکان عذاب وجدان گرفته بود شب رو اون کنارم م وغر

 . دشیتا پنا گوش باز م ششین یبود گاه لشیموبا یگرفت نشسته بود وسرش تو دهیخواهش کردم که بره نشن

 ؟؟؟یخندیتو م رمیمیمرگ نخند من دارم از درد م-

 زنمیمخ دختر م دمیدارم اس ام اس م سیس-
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 . یعجب روان-

 2بود تا ساعت  لشیموبا یاونشب رو ماکان همش سرش تو  چارهیکنار در ب یتک صندل یهم نشسته بود رو سرباز

 هزار تکه شد  وارید نهیگرفتم وپرت کردم س لشویشد موبا دیدردم تشد 2شب ساعت  مهین

 چه نوعشه بسه  گهید نی:ادادزدم

 رو لبش نشست . یلبخند یول دیترس اول

 .تو زندان اخالقت فرق کرده  یاعصاب شد یانقدر ب دونستمیبخدا نم-

نبر  نیاز ب زایچ نیکارا نکن وقتتو واسه ا نیخوبه از ا ییکره ا یام وتو رفت 00 11من هنوز  یکه فرق کرد ییتو نیا-

 کردم؟؟؟یبه دستم نبود چکار م یدستبند لعنت نیاگه ا یدونیرو کن م تیازاد فیبرو ک

 بهت گفت:چکار؟؟؟ با

 شغل خوب واسه خودم دست وپا کنم  هیتا بتونم  دمیچسبیم یوبه درسم حساب رفتمیم-

  یشد ریاز حد جو گ شیتو چت شده؟؟؟انگار ب نیابت-

 رونیموقع ب یدونی.م یدینکش ی.بدبخت  یدیمسخره اس حرفام فالکت نکش یبگ دیشا ستیبودن ن رینه جو گ-

چون  یدار یدارپول یچرا چون بابا یدونیماکان م یتو منو درک نکن دیهامون شا دنیخر زیرفتن هامون .موقع چ

تو  یخال یجا هینشه بابات  لتیفوقش تحص یات ندار ندهیواسه ا یحرص بخور نکهیبه ا یازیوضعتون توپه ن

ا تاسف بار به زندان جلف تیوضع نیبه ا دمیسگ دو بزنم اونم حاال که رس دیامسال من با یول جورهیشرکتش واست م

اومد واسم  فیشر یداشته باشم حاال هم که دانشگاه صنعت یخوب ینمره ها تونستمیعمر نم کیشد؟؟؟یچ یدید

 یاز اولشم ب ستایاز خودشون ن ریتقص انیم ایشانس به دن یهستن واقعا ب ااز ادم یبه زندان بعض دمیرس شدیچ

 شانس بودن.من اگه...  .

 یخال یجا هی دینه ها .شا نامیوا ییبچه پولدار باشم اونم در حد دا هیمن  دی؟؟؟شایشد یق؟؟؟خالیرف یتو اگه چ-

هر بابا ش زیتبر میاز اولشم که اومد دیمن ساخته بشه شا ندهیتا ا میاز جلفا رفت دیبابام واسم تو شرکتش بجوره شا

 یبهتر از حال همه باشم وازاد دیامکانات خونمون  شا نیهتربا ب میکرد یواونجا زندگ گمیواون محل محلتون رو م

  یسیمثه صابق ن گهید ؟؟؟تویفهمیم قیتورو ندارمت رف گهیدمن  یداشته باشم ول انیب
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 هیو یمنو از دست بد یخواستن مغرور باشم چون تو خواست هیباشم چون بق نیخواستن ا هیچرا؟؟؟چون بق یدونیم-

من هنوزم داداشتم با همه غرورم با  قیرف ستمین نجوریمن ا یول یرو به رخم بکش نمونهیکه ب یعالمه فاصله طبقات

  یونباش یینخوا گهید دیتو ...تو شا یهمه حرفام ول

 مطمئن باش  مونمی..تا ابد هم داداش ماکانت مخوامیچرا من م-

 زد وگفت: یمحکم تو دستاش گرفت واسه عوض کردن بحث لبخند ودستامو

 گشنه ام شده . ؟؟؟منییخواینم یوران کیک-

 و خوب بلده ام گرفت کارش خنده

  میبخور اریب-

دونه  هیوبهش  مویکرد دارشیواون سربازه رو هم ب میرفت با هم خورد نیاومده بود از ب شیکه پ یوهمه بحث اورد

نشسته بودم  نجایباز ا ادیم شهیکالسش تموم م 6به زور ماکان رو فرستادم رفت گفت ساعت  10صبح ساعت  میداد

تخت سرباز کمکم کرد دراز  یرفتم رو برگشتمو یبه سخت ییاتاق چشم دوخته بودم رفتم دستشو واریوبه در ود

  الیخیب شمیپ ادیقصد نداره ب یبکشم انگار کس

 خودش . مارستانیاومد وگفت قراره منتقلم کنن اصفهان ب دکتر

 . یداخل اتاق سرباز نشست رو صندل میدنگ وفنگ منتقل شدم رفت یاز کل بعد

 ؟؟یخوب-

  میبا هم بخور اریب یزیچ هیبهترم -

  میاورد باهم خورد وهیودوتا ابم خچالیسمته  رفت

 ؟؟؟ییاهل کجا-

 مازندران -

 جلفا اره؟؟؟ یافتاد تویخوبه سرباز-
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 بشه . یط دیبا هیمجبور گهیاره د-

 ؟؟؟یمازندران یبچه کجا-

 بچه مرکز شهرم -

 دردن؟؟؟ یپس توهم بابا مامانت مرفه ب-

  ییجورا هی-

 زد  یولبخند

 کنه براتون  شتریخدا ب شاهللیخوبه..ا-

 ممنونم -

 ن؟؟یچندتا خواهر برادر-

 خواهر کوچکتر از خودم دارم  هی-

  الیخیهم نرفتم ب یفکر کردم من سرباز نیاوه به ا اوه

 خوبه .-

داخل دماغم چشم باز کردم  یزیفرو رفتم با احساس چ یقیخواب اور اثر گذاشت ومن به خواب عم یکم داروها کم

  کنهیداره با لبخند نگاهم م نایمب دمیخواستم فوحش بدم د

 ؟؟؟یشد داریسالم  باالخره ب-

 ؟؟؟یاومد ی؟؟کیسالم خوب-

 حاال  نیهم-

 ساعت چنده؟؟-

 . یبخور ینشد داریناهار هم ب یسربازه گفت حت یدیعصره چقدر خواب 5ساعت -
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 نداشتم  لیم-

 ا؟؟؟یاعصاب ندار-

 هیحوصله خودم رو هم نداشتم چه برسه به  یحت گهید یمدت ول نهمهیبگم برو بعد ا خواستمیچشمام نگاه کرد نم وت

 برداشت وگفت: فشویدختر ک

 ؟؟؟یندار یکار رمیمن م-

 کرده بود  یبیعج بغض

 گفتم:به سالمت  اروم

 ماکان فکر کردم  یچشمام با حالت متعجب نگاه کرد به حرفا تو

 برم؟؟ یعنی؟؟؟یچ-

  نایمب-

 جانم؟؟؟-

 ؟؟یمنو دوست دار-

 از خودم  شیب یلیخ-

 بهتر بپوش وبخر  کمیهاتم  ؟؟؟مانتوینکن شیارا نقدریا گهید شهیم-

 . ییخسته ا نکهیا یپا ذارمیحرفا رو م نیزد وگفت:ا یتو چشمام نگاه کرد لبخند متعجب

بود  بود مالقات ازاد یخصوص مهین مارستانیزد دو تقه به در خورد چونکه ب یکردم سرباز لبخند یپوف الیخیب ورفت

 شد  دایهمون موقع سر وکله ارا گل وازاد پ

 ؟؟؟ی:سالم داداش خوبازاد

 سالم -
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 که داشت گفت: یوبغض ختیریکه از چشمش م یبا اشک اراگل

  نمیداداش ابت-

 ؟؟؟یجونم خوب یابج-

 یواشکی زدیکه بابا منو م ییعمرشو خواهرانه کنارم بود وقتا شتریبا ارا گل بد باشم اون ب تونستمیهر حال من نم به

چادرشو درست  تونستیبشه نم یمامان اذر مجبورش کرده چادر یاومد ونشست رو صندل کردیزخمامو پانسمان م

نگاه کنه؟؟؟البته سربازه  نجوریداره به خواهرم ا یچه حق رفتیجمع کنه .نگاه سربازه نافذ روش بود داشت رو نروم م

 شکمش گذاشت  یدستش رو رو صدایاونم ب ختیریگرفته بود اراگل اشک م ناشویا سانسیمو داشت فکر کنم ل

 متاسفم . یابج-

 رو هم از دست دادم  یسام ادگاری-

  یگفت خودتو پرت کرد ؟؟؟ماکانیچ یعنی-

 گرد شده نگاه کرد  یبا چشما ارا

  دونهینم یزیاروم گفت:خب حق داره اونکه چ بعد

 شده باز؟؟ یچ-

 شکه شدن؟؟؟ ستیواسش خوب ن یدونیارا باز نکن مسئله رو مگه نم الیخی:بازاد

 ازاد  یچ یعنی-

 . یداداشم تو فقط اروم باش وفکر کن که خوب بش یچیه-

  کردیم هیفقط گر اراگل

 ... ستمویکه من ن یدونیمکنم خودت خوب  تتیحما تونستمیجونم کاش م یابج-

 فقط نگاه خاصشو بهم دوخته بود  اراگل

  خوامیهمش به خاطر من بود معذرت م نیگفت:ابت اروم
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 دنباله دلت . یاز تو که نبود تو رفته بود ریتقص سیمن س یخواهرکم گل من ارا  سیس-

 واسش . شهیپرش نکن دردسر م نیدادزد:بسه ابت ازاد

ابا با وجود ب یتو دادگاه؟؟؟درسته کارش درست نبوده ول یدیشوهرش بوده مگه نفهم یپرش نکن؟؟؟سام ویچ یعنی-

  هییا نهیچه ک یشناسیازدواج کنه مگه بابا رو نم یبا سام دادهینم تیمعلومه رضا

 تو موهاش کرد وشروع کرد اتاقو متر کردن  یدست ازاد

 اخر  شمیم ونهیمن از دست شما د-

 :داداش ازاد ارا

 از دستت شکارم  یکه حساب یدونی.م سیارا س-

 شدم  الیخیب یول رمیرو بگ هیسراغ بق خواستیدلم م یلیخ

 کدومشون بهمون نرسه . چیکه دست ه ییجا هی میریروز باهم م هیمراقب خودت باش  یلیارا خ یابج-

 زد وگفت: یزدم لبخند تلخ یوچشمک

  یداداش کنمیروت حساب م-

 داداش؟؟ یگفت:خوب سرباز

 خوبم ممنون -

  ییخواینم یزیچ-

 ادم انقدر مهربون باشه نوبره  سرباز

 نه ممنونم -

 ازاد شما؟؟ ؟؟؟اقاایخانم شما چ-

 گرد شده نگاه کرد اروم گفت:نه ممنون  یبا چشما ازاد
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 که اسمش اشکان بود گفت: سرباز

 بگم؟؟؟ یزیچ هی تونمیم نیابت-

  شنومیبگو م-

 کنه . یدگیوبه پرونده ات رس ادیپدرم بگم ب لیکه به وک خوامیراستش من من م-

 اون موقع چرا؟؟؟-

  یستین دادیاونجور که نشون م دمیچونکه فهم یهس یادم خوب دمیچونکه فهم-

 ق؟؟؟یرف هیچ ایفداکار نیا لیدل-

محل  نیبه ارو ادیز شهیگرم نم یگرفته اب نیکه ارو یلیاز وک گمیمن م رشیخوبه بگ لشونیگفت:داداش اگه وک ارا

 یلیخ لیتا کارو راه بندازه اره وک خوادیفقط پول م لیبه پرونده ات برسه راستش اون وک ی.فکر نکنم به خوب دهینم

 .... یول هیخوب

 بدونم؟؟؟ لتویاسم وک شهی:ماشکان

 . یموسو نی:رامتازاد

 اشناست . یلی:اهل کجاست؟؟؟خاشکان

 . نایطرفا مازندران ا دونمینم-

  لهیدارم وک ییپسر دا هیمن -

 در اورد ونشون داد . لشویوموبا

 نکنه؟؟؟ نهیا-

 :اره خودشه .ازاد

 کشور  یدادستان یتو رهیخرش م یلیکنه اره خ یدگیبه کارات رس گمیزد:پس بهش م یلبخند محو اشکان
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 زد وگفت: یارا لبخند تلخ عجب

 ها  یفکره من باش دیبا یشیپس هرچه زودتر ازاد م-

 جون  یچشم ابج-

بود نگرانش شدم در باز شد  ومدهیرفتن ..هنوز ماکان ن 9اورد وبه زور خوردم دادن ساعت  یخوراک یرفت وکم دازا

خانم  کیساله و 17-16دختر  کیاومدن داخل خاله نرگس هم بود همراه  شییشد همراه با خان دا دایوقد وقامتش پ

بود دلم  نییپا یلیدختره دختره سرش خ ونهم هیبا حجاب شب یپوش بود ول کیش یلیهمسن خاله نرگس که خ

  نمتیباال بب اریبگم خانوم کوچولو سرتو ب خواستیم

 ؟؟؟یچطور نی:خب ابتییدا خان

 خوبم ممنونم -

 :سالم پسرم خدا شفا بده ..خانم

 ممنونم.. یلیخ-

 جلو  دیتحملش طاق شد وپر خاله

 خاله؟؟؟ یچطور زمیعز نمیابت-

 خوبم خاله جونم . زمیخوبم عز-

 . کردیم هیگر یحساب

 عه خاله جون بسه -

 گرفت  یبیزخمم سوزش عج کدفعهی

 اخخخ ..-

 سوزه؟؟؟یدستش بشکنه .م شاهللیدردت اومد؟؟؟ا یوا-

  نیشیکه خوب م شاهللیاروم گفت:سالم ا دختره
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 سالم ممنونم -

 متوجه نشد دکتر اومد جلو . یکس یزد بهش اخم کرد ول یطونیلبخند ش ماکان

  نمیبب ؟؟؟بذاریخب درد دار-

 کرده بود  یزیها خونر هیانداخته بود بانداژ ها رو اروم باز کرد بخ ریسمته پانسمانم دختره سرش رو ز ورفت

 کرده . یزیر ن؟؟؟خونیابت یچرا حواستو جمع نکرد-

هم بود همراهشون  نیوهمون موقع در باز شد وبابا ومامان هم اومدن باالخره ار ختیریهم اشکاش دونه دونه م خاله

 کنن زیزن گفت اومدن وشروع کردن با اب سابلن تم یاز پرستار یکیبه  ییها عفونت هم کرده بود خان دا هیبخ

 کردند  لیدرد داشت بعد از اون استر یلیزخممو خ

  رونیرو فرمه .من شکمم زده ب کلشیوه کنهی:نکبت چلغوز .ورزش نمدیغر ماکان

 .. یشیمعلومه که چاق م یخوریغذا م ناسوریوگفت:اونجور که تو مثه دا دیندزد به بازوش وخ ییدا خان

 . ناسورهیمثه دا نمی.خب ا یی:عه داماکان

ا بخوره فکر نکنم اندازه تو غذ خورهیم مهین نکهیا ای خورهینم شتریبار ب هی ینه اتفاقا پرستارا گفتن که غذاهاشو روز-

. 

 که بخوره  دیرسیغذا بهش م یک وثید نی:اماکان

زد به ماکان وبه مامانم اشاره زد دختره اروم سرش رو اورد باال لبخند  یواشکیکه دستش بود  ییبا مجله ا خاله

 همش بهش چشم دوخته بود . نیرو لبم نشست ارو یمحو

 ماکان جان؟؟؟ دادمیمن به پسرم غذا نم یگیم یعنیاعتراض کرد:عه  مامان

  دایبود جد یاعصاب یادم رک وب ماکان

 از خونه .... نویابت شترشیخاله اذر جون شما که ب-

 ماکانو قطع کردم: حرف
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 که .معرکه اس نه اذرجونم؟؟؟ شهیداره مامانم .باورت نم یچه دستپخت یدونیماکان جان نم-

 بهش زدم  یزد چشمک یلبخند پررنگ مامان

 کرد  دییپسرمم هم تا نیوگفت:بب دیخند

 . ـیشما از خونه ب گهی:بله دماکان

 ش؟؟؟یاریم خچالیاز  ویماکان جان اون اب معدن-

 :چشم حاال نذار من حرفمو بزنم چشم ماکان

 چیوقت ه چیکه ه هیکه کس دونهیم یک یازش دفاع کردم خوشش اومده بود ول نکهیزد از ا یلبخند پررنگ مامان

 . بخشمشیوقت نم

 جان . رانی:جییدا خان

 زم؟؟یپوش:بله عز کیش خانوم

  ارنیجان ب نیواسه ابت یسفارش یکه برو به مسئول سلف بگو غذا گمیم-

 چشم -

 . ستمیگرسنه ن ستین ازین خوامی.نم ینه خانم عرفان-

 :پسرم اخه دکتر

 . ییخان دا-

خوشحال بود که باهاش  یلیبه خودش اومد انگار خ یجا خورد ول تیمیصم نهمهیکردم خودشم از ا یساختگ یواخم

 نیچند روز به لطف ا نیا یتو گرفتیهاش م هیداشت ادم ر یقیحرف زدم تهران هم هواش سرب عم یمیصم

   رفتمیواسم جالب بود که همه هرجا م نیهمه جا رفتم وا یضیمر

 بگه . نیابت ی:باشه هرچییدا خان

 ؟؟ی:خوببابا
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 عجب به حرف اومد . چه

 خوبم .-

  شمیپ ینشست رو صندل نیبود ارو نمونیتنها مکالمه ب نیوا

 ؟؟؟یلج کرد نیچرا با رامت-

 .  نیارو-

 نیدونه برداشتم ارو هیجعبه گز جلومون گرفت  کیبود  یاسمش چ دونمیکردم دختر خوشگله که نم یظیغل واخم

 کردم  یمعذب شده بود باالخره برداشت پوف یشده بود دختره حساب رهیبهش خ یلیخ

 حرف بزنم  یا پسرکم کمب خوامیم نیارو نمی:پاشو ببخاله

 جدا کرد نشست   یاز صندل نویزور ارو وبه

 چه خبرا؟؟؟ نمیخب بگو بب-

 . یباشه خاله جون؟؟؟سالمت ییخوایچه خبر م-

 اونجا خوبه؟؟؟-

 نبودم  نجایاگه خوب بود من ا-

 از قبل حاضر به جواب شده توله سگ  شینگاش کن ب-

 خاله وگفت: شیاومد پ ماکان

 حاضر به جواب شده  یلیتو هدف .خ یمامان .زد یگفت یآ-

 با اون حالت جلفش جلو اون همه ادم گفت: نایدفعه در باز شد ومب هی

 . زیعشقم سوپرا-
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گرد شده نگاه  یطعم تلخو دوست دارم اومد جلو همه بهش با چشما دونستیم شهیکه هم یجعبه شکالت تلخ وبا

زد  یدلبخن نایبار از سر تا پاشو برانداز کرد مب هی نیبود بدجور رو نروم رفت ارو دهیکوتاه پوش ییمانتو کردندیم

 وگفت:

 چه شلوغه -

ت داش یبود همسن من بود وازاد فتریاز منم ضع شیمال تیوضع ییجورا هیجامعه  نییدختر بود از طبقه پا هی نایم

 شده بودم  یعصب یتند به من حساب نگاه هیبهش کرد وبعد هم  ینگاه سرسر هیهمه جا بره دختر خوشگله 

 ؟؟؟؟ینش نیابت زیاو ییخوایتو نم نکهیاذر:مثه ا مامان

 اون عشقمه  سمین زشی:عه مامان اذر .من که اونایمب

 تاسف بارت . ختیر نیبه چاک .با ا ؟؟؟بزنیابج ی:چه عشقماکان

 :ماکان تند حرف نزن .ییدا خان

 گفت: یبلند یبا صدا ماکان

 بشه نگاش کن  یادم نیهمچ هیعاشق  نیعمرا ابت ییخان دا-

 زد  نایمب یبه سرتاپا ییا واشاره

 دوسش داشته باشه  نیاقا ابت دیخوشگله:داداش ماکان خب شا دختر

 داده بود  رییبه من کرد انگار نظرش رو صد درجه نسبت به من تغ یسرسر یونگاه

 ها  یکنیم یدار کاریچ نیابت نی:ببنیارو

 :عه بسه .شماها چتونه؟؟؟دادزدم

 من ... نیبب زمی:عزنایمب

 سوال مگه نگفتم؟؟؟ ریز برهیهردومون رو م تیشخص دنیلباس پوش نجوری:توهم بسه صد بار بهت گفتم ادادزدم
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رو محکم بست خاله  شیوروسر شیکنه موهاشو کرد داخل روسر تینبود ازش حما یافتاد واقعا کس هیگر نایمب

 ب دستش رو گرفت وگفت:اوضاع خرا دینرگس د

  ریبه دل نگ زمیعز-

 . خوامی:من معذرت منایمب

 غرورش  شکنهیچقدر زشت شد داره م دمید رونیبره ب وخواست

  نایمب نایزدم:مب صداش

 برنگشت  یول ستادیا

 ؟؟؟یاورد هیاون شکالتا چ-

 یدیکنارم بود درد شد یوخوش یسخت یتو میدلشو بشکنم دوسال ون تونستمیوهمه رسما هنگ کرده بودن نم بابا

  ستادمیا یبه سخت یداشتم ول

  نی:ابتییدا خان

  ییدا-

  ستادمیدرد داشتم رفتم روبروش ا یحساب نایسمته مب ورفتم

  ستمیحالم با نیبا ا یمنو وادار کرد گهیلج نکن د نیبب-

 اخه تو که  یول-

 باشه حاال هم نرو لطفا  میزنیبعدا در موردش حرف م-

 تمگفیهم بهش م یهرچ کردیم شیارا یلیخ گهید زیهرچ ایبود  یاز لجباز دونمیزد واشکش رو پاک کرد نم یلبخند

فقط  ستادیگوشه ا هیرفت  نایتخت مب یرو دمیبود با کمک ماکان دراز کش یدانشجو رشته معمار دادینکن گوش نم

 :یعرفان مساعت ده شده بود خان کردیمامان اذر بد بهش نگاه م کردینگاه م

 . میمرخص بش گهیما د-
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 بمونم  خوامیهم م نیابت شیوپ فتمیامشب ش مونمی:من مییدا خان

  زمیباشه عز-

  دنتید میایبازم م یشیکه خوب م شاهللیمن ادامه داد:ا وروبه

 گفت: دونستمیاسمشم نم یبه دختر خوشگله که حت رو

 م؟؟یپگاه مامان بر-

به دستبندم که به دستم باز زد اون سرباز نگاه کردم حاال که  الیخیاسمش پگاهه؟؟؟خودمو به اون درش زدم ب پس

کردم پگاه نگاهش  یساعت بود راحت بودم ها پوف کیاشکان دستبندو زد  نیلحظه اخر بهم ا رفتنیهمه داشتند م

 رو دستبند ثابت موند .

 . رانیخاله ج رسونمتونی:من منیارو

 پسرم  خوادینم-

 د؟؟؟یکن ییرایازم پذ نیخوایدم تهران نمتازه اوم خواد؟؟؟منینم ویچ-

 ؟؟؟یمونیپس عارف تو م امیاذر:منم م مامان

  امی:نه منم مبابا

 . نایومب ییاالن من مونده بودم وماکان وخاله نرگس وخان دا ورفتند

 تهران؟؟؟ ی:دخترم چجور اومدنایرو به مب ییدا خان

 با اتوبوس .-

 باال  دیپر ییخان دا یابرو یتا هی

 ؟؟؟یبمون یندار ییجا یعنی-

 نه -
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 پگاه . شهیپس برو پ-

 لحظه اخر گفت: نایبره مب نایرو در اورد وزنگ زد پگاه وگفت صبر کنن تا مب وتلفنش

 مراقب خودت باش . یحساب زمیعز-

 باشه -

 بهش اخم کرد: ییرو هوا تکون داد ورفت ماکان شکلک واسش در اورد خان دا دستشو

 ماکان -

  نشیخب بب ییدا هیچ-

 شدم  زیخ میعمو رسوله؟؟؟ن نیمن ا یخدا یموقع باز در بازشد وا همون

 عمـــو ..-

  یگرفت لیکه بابارو تحو ینگرفت لیمنو تحو نقدری:نامرد اماکان

 ماکان وگفت:حسود  یزد به بازو ییدا خان

 ل م کرد وگفت:-غ-ماکان بود اومد جلو و ب یرسول بابا عمو

 ؟؟؟یکرد دایرو دم راه پ ن؟؟؟جانتیاقا ابتبا خودت  یچکار کرد-

  زدیحرف م نیریش یلیداشت خ یلحجه اذر ته

  نینکردم عمو رسول خوب یکار-

 حاال اومدم  امیکار داشتم نشد ب یلیخ دیببخش-

 نه اشکال نداره .-
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 شیواشکان اشکان نشست رو صندل مویموند ییخوش وبش کرد وهمراه خاله نرگس رفتند من وماکان وخان دا یکم

 یکامال مجهز مارستانیب یصندل یکیاون  یمخصوص اوردند وماکان هم نشست رو یهم گفت واسش صندل ییخاندا

 بود 

 تموم بشه؟؟ یدار گهیرو به اشکان:خب چقدر د ییدا خان

 ماه  2 شاهللیا-

  یشیبعدش راحت م-

 بله -

 ؟؟ییچکاره ا-

 رم دا یبازرگان تیریمد سانسیل-

 خوبه -

 ماکان گفت: وروبه

 نصفه توئه  ریادبگی-

 کجاش نصفه منه؟؟؟ نیا ییبا قهقه:دا ماکان

 . گهیخب د-

 سالمه . 19من تازه  ییدا-

 . یبه هر حال گفتم بدون-

 به اشکان ادامه داد: ورو

 ؟؟؟یچکار کن ییخوایتموم شد م تیسرباز یوقت-

 تو کارخونه بابا . رمیم-
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 خوبه -

 رو به من کرد وگفت: ییدرد گرفته بود خان دا یحساب سرم

  نیابت-

 بله؟؟؟-

 چرا؟؟ یدیمحل نم لتیبه وک دمیشن نیاز ارو-

 نده . ریگ ییخان دا-

 بشه  یفرج دیکن شا یکارو باهاش همکار نینکن ا-

 اعدام بشم  دیشا گهیچند وقت د یدونی؟؟؟مییدا یچه فرج-

  یکنینگاه م شویعه چرا جنبه منف-

 بهتره  میدر موردش بحث نکن الیخیب ییدا-

 ه؟؟؟یک نایمب نیا گهیمورد د هیو-

 ترمون  نییهامون تو جلفا البته محله پا ییاز هم محله ا یکی-

 ؟؟؟یکنیم یباهاش باز ینکنه دار-

 . ییخان دا-

 .خخخ دادیفوحش درست درمون بهتون م هیواال  یینداشت که گفت خان دا ییچاره ا یی:داماکان

 باشه . یدختر بد ادیکرده به نظر نم جایب-

 واسه گمراه کردن جوونا . زنهیم ییپایچه ت شینیبیدختره اژدها هفت سره .نم نیا ییدا یچ یعنی:ماکان

  سوزهیپس بگو کجات م-

 . یبخدا واس اونش ن یینه دا-
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 . کنهیبه خوب وبدش فکر نم نیدختره ازاد بزرگ شده واسه ا نیا-

  کنمیموند من اسممو عوض م نیاگه کنار ابت ییدا-

 ؟؟؟یتو دوسش دار نیابت-

 البته که دوسش دارم .-

 ؟؟؟یکنیچکار م انتیخ ایماکان ولت کرد  یروزبا گفته ها هیاگه -

 من مطمئنم  کنهینم-

 دوستانه باهاش حرف بزنه  گمیمن به پگاه م یدونیباشه هرجور خودت م-

 االغ .. یپگاهم از دست داد ای:بدیغر ماکان

 دستاشو اورد باال وگفت: میگرد شده نگاهش کرد یومن با چشما ییدا

 نداشتم  یبخدا منظور میتسل-

 . کنمایخفه ات م زنمیماکان م-

 که بشه دامادت . نیبهتر از ابت یک گمیمگه بد م یی:داماکان

 پگاه قصد ازدواج نداره حاال حاال  یاون که اره ول-

 ؟؟؟یینه دا میکنیبعدا حاال عقد م میریرو بگ شونیعروس میخوای:ماهم که حاال حاال نمماکان

 بگم ماکان جان؟؟خخ یچ-

گفتم دستم پر از خون  یهام گذاشتم اخ بلند هیهوا دستمو رو بخ یهام جر خورد ب هیلگد زدم به ماکان رسما بخ با

 دستتو بردار  نی:ابتیبا نگران ییدستبند رو باز کرد خان دا عیشد اشکان سر

 .. ای:چشماتو نبندزدیداد م دمیشنیروم ییدا یاز حال رفتم صدا دیاز درد شد یلو برداشتم

 .. ییدا ی:واماکان
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 دادزد:پرستار اتاق عملو اماده کن . ییدا

 دستمو گرفت  یکیکردم جا به جا شدم  حس

  خواستمیبخدا نم نیداداش .داداشم ابت-

ومد ا ییدا ژهیو یداشتم منتقلم کردن به بخش مراقبت ها یدیبد بود باز درد شد یلیچشم باز کردم حالم خ یوقت

 باال سرم 

 ؟؟یخوب-

-     

  نیابت-

 بله -

 صدام گرفته بود  چقدر

 ؟؟؟یباز چند روز تو کما بود یدونیپسرم؟؟؟م یشد فیضع نقدریچرا ا-

 فالکت خالص شم خسته شدم  نیاز ا خوامیفقط م دونمینم-

 یها بیاس یجوش خورده ول بایهات تغر هیبخ یمارستانیتخت خواب ب یتو تودو ماه گذشته از اون اتفاق هنوز -

  دونمیداخل رو نم

 ؟؟ نایمب-

 اون رفت جلفا .-

 اهان -

کرده بود عفونت  یزخمت عفونت بد یبهوش اومد میدیامروز بهشون خبر م نجاستیهم رفتن .فقط ماکان ا هیبق-

مالقت  یینجایاالن هم ا دنتیشد خواب یطوالن نهی.واسه هم یرو از دست داده بود یادیپخش شده بود وخون ز
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شدن کما شده  یوباعث طوالن بودکه به زخمت نشسته و ییها کروبیداده شد اون م صیچونکه تشخ یممنوع شد

 .  یشد فیاز حد ضع شیاومده بود و االن هم ب رونیبود از ب

 نجام؟؟؟یا یتاک-

  گهیروز د 7 دیشا-

 ممنون -

خواب بودم به بخش منتقلم کردند  شترشیفشرد ورفت اروم چشممو بستم هفت روز رو ب یدستمو به گرم ییدا خان

 یلیخ نایاومده بود ماکان از شب تا صبح باهام حرف زد گفت که مب گهیسرباز د کیشب اخر اشکان نبود به جاش 

ون رفتن واز اون به بعد هرروز با همه ش شیماه پ کیتا  زدنیوسرت م ومدنیکما همه م یناراحت شده بود که رفت

رده نک دایپ یسر نخ چیهنوز ه لیوک نکهیشده بود ا میدکتر اصل ییسرم خان دا ومدنیم یپگاه وخاله وخانم عرفان

 داخل یواسم نامه نوشته بود رفتم ودوش کوتاه وسفی یفرستاده بودن وحاج غامیدوستام از زندان واسم پ نکهیا

ت گف ییکه خان دا گرفتیبد م یلینفسم خ یخوب شده بودن وهر از گاه بایزخم هام تغر رفتمگ مارستانیحمام ب

رفتم  دمیعصر بود رس 6سمته جلفا ساعت حدود  میراه افتاد 9مصرف کنم تا اخر عمرم صبح ساعت  دیبا یاسپر

احمد وسپهر و وددلم گرفت رفتم داخل عباس ومحم یلیقفس باز شکسته شدن بال وپرم خ نیداخل زندان باز ا

تو زندان اعدام شد پس حق داده شد  کنفریقتل  لیبه دل موریخوب ازم استقبال کردند گفتند که ت یلیخ یوحاج

 . گذرمیوقت ازش نم چیه

تخت لباس ها رو گذاشتم  یباز رو ختمیکه ماکان واسم فرستاده بود رو ر ییها زیبود برگشته بودم چ یروز سه

 هنکیفکر کردم ا نایرو دستم گرفتم به مب دیاستفاده کنم ازشون واون کاغذ ها ومداد ها  نشستم رو تخت سررس

کرده وعاشقش شده شروع  لهیبهش پ دجورب نیکه ارو گفتیعوض شده به پگاه فک کردم م یکه کم گفتیماکان م

بود  شده ریجنگ اس یکه تو یمرد هی ریمرد اس هیکه بغض داشت  یمرد هیمرد نوشتم  هیکردم به نوشتن از داستان 

  شمیده صفحه نوشته بودم محمود نشست پ

 داداش؟؟؟ یخوب-

 خوبم .-

 چه خبرا؟؟؟-
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  انیعباس وسپهر واحمد رو بگو ب یامروز واسه هوا خور گمیم یسالمت-

 احمد چرا؟؟؟-

 اونم تو فرار باشه . خوادیدلم م-

 ؟؟؟یارد ییباشه نقشه ا-

 شهیت هیمثه  یزیکنه چ دایپ زیت یش هیفکر کردم از ماکان خواستم تا واسم  ومدمیم مارستانیلحظه اخر که از ب به

واسم اورد انبر دست هم بود ازقبلم سرجاش چونکه  یگوشت چیاونم دوتا پ یگوشت چیکه محکم باشه مثه پ یزیچ

ران پام گذاشتم وبا چسب محکم کردم بعد از   ل-غ-ب  یها رو تو یگوشت چیپ کردندیم یبدن یزندان بازرس یتو

 انجیدرد داشت تا ا یلیاستتارش کردم خ یپاهام زد حساب یبه  رنگ بدنم درست کرد ورو هیشب یاون ماکان رنگ

 یارک لیوک دیبعدش د یفرار کنم اولشم مخالفت کرد ول خوامیم دیبود ماکان فه زیت یلیشد سرش خ یاوردمش ول

 بشم واسه فرار از اعدام قبول کرد  گهیکشور د هی میکه برم ومق خوامیوم برهینم شیپ

 اس  هینقشه همون قبل-

 . رهینم شیپ ینداره با قاشق کار دهیفا نیابت-

 مدت؟؟؟ نیتو ا اوردیعباس مامانش ن-

 ماه حق مالقات ازش گرفته شد  کیو یماه رفت انفراد کیبحثش شد و مورینه به خاطر تو با ت-

 . انیبگو ب هیعهع .خب اشکال نداره به بق-

 شیخوب پ یهمه چ میکندیکه م گذشتیماه م کیکردم  فینقشه رو واسه شون تعر نهیداخل خز میشد رفت عصر

چندتا سرباز رو هم  یجور کرد واسلحه لباس ها کیومواد منفجره کوچ تینامیعباس واسمون چندتا د رفتیم

بود همه سرباز ها هم از  یهواخورموقع  یدزد میبر گهید کبارینکرده چون کم بود قرار شد  یبه حق کارا میدیدزد

دستش بود همراه با  گاریسمته استراحتگاه سرباز ها عباس مادام س میاومده بودند ورژه داشتند رفت یاستاندار

خودمو پنهون کردم تا  واریدکنار  یواشکیداخل  مینبود رفت یسرباز ها کس شگاهیسمته اسا دمیعباس ومحمود دو

کرده بودش وحسگر بود  شرفتیپ یتکنولوژ کمی یبود ول 80درسته سال  ادیموقع با حسگر به صدا در ن هیها  ریاز

 دبویکم م دیبا ازیمورد ن لیبار زدن وسا یبرا میفرصت داشت قهیداخل زندان ها حسگر رو اروم از کار انداختم ده دق

 چندتا هی هیعال میدیپوش مونیعاد یلباس ها ریردن به خوابگاه خودمون لباس هارو زب ینشه بار عیضا نکهیتا ا
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زد  یبشکن کین کیعباس چشمش خورد به پ کدفعهی میکرد یوداخل لباسهامون جاساز میاسلحه هم بود برداشت

 وگفت :

 ...کین کیجونم پ-

 کتفش رو گرفتم تا نره حولم داد وبا حالت نعشه گفت: کین کیزنان رفت سمته پ وبشکن

 ...شمیدارم اگه نکشم هالک م ازین یفهمیم-

 ارمایبال مال سرت م هی زنمی:عباش مدمیغر

 خوامیمن م نیابت-

 وروشنش کرد محمود رفت وبه پاش افتاد: کین کیسمت پ دیوپر

 تروخدا ادیم یکیعباس جون مادرت پاشو االن -

 خوامینم-

ه گند رو راه انداخت یکه اونجا بود بساطش رو جور کرد بو یکباب خیگذاشت وهمراه با س کین کیپ یرو رو اکشیوتر

 دادیگوش نم کردمیبهش التماس م یبود هرچ

 عباس ترو خدات پاشو-

 زم؟یبه سرم بر یحاال خمار شده چه گل یوا نیشد رو زم ول

مو رفت میکردیکنه همش التماسش م هیگر خواستیحمود منداشت خمار بود لعنت بهت م دهیفا یول میداد تکونش

 رونیچشمشو باز کرد دستشو گرفتمو کشون کشون خواستم ببرمش ب کمیبه صورتش  دمیپر کردم وپاش یاب وانیل

 دفعه گفت: هی

 گرفت وزد بر بدن رهیش شهیم فهیح ارمیواستا واستا سوخته هامم ب-

 یکنیتو غلط م ی:رواندادزدم
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 یرفاز ط دیپریم نییهنوز داغ بود دستش سوخت رو هوا باال پا خیچونکه س کین کیسمت پ دیدستم در رفت وپر از

پا  یصدا کدفعهی یسمت در خروج میدیدو بشیتو ج ختیوهم خنک شده بودم سوخته ها رو ر سوختیهم دلم م

 ...ییدستشو کیوهرکدوممون داخل  یبهداشت سیسمته سرو میاومد رفت

---- 

 :سعبا

تو حس خودم بودم  دهیاخ که چقدر حال م خوابمیم رمویم یساعت هیگفتم  دمیرو که د ییبودم خفن دستشو خمار

 باز شد.... ییدر دستشو هویخودمو سبک کنم  کمی نمویبهتره بش

------ 

 :نیابت

 رونیب سیاز سرو میدیمحمود هم اومد وعباس هم به زور کش رونیگذشت سر وصدا قطع شد رفتم ب یربع کی

 یکس نهیکردم واروم رفتم سمت خز کیسمته سلولهامون هرکدوم از اعضا تو حس خودشون بودند خودمو بار میرفت

 میتصم نباریا یهواخور ذشترو روش گذاشتم دوروز گ خچالیمتوجه نشد اسلحه ها رو گذاشتم داخل گودال و

 میودر حال حرف زدن بود مینشسته بود مینکن یکار میگرفت

 بفهممو حالشو ببرم ویخمار ینذاشت دادمیدستم بد سوخت حقت بود به سرباز لوت م یشعوریب یلی:خعباس

 دادن؟یروز بهت م کیابد و ای کردند؟هایتا راحت اعدامت م یبمون یخواستیم یاحمق یلیخ-

 شد؟ی:مگه چسپهر

کنه لوت  یخودشو خال خواسیحقت بود اونموقع که نشستم سر مستراح اون سربازه که اومد م نیابت ی:واعباس

 ...گهیکه د دادمیم

 اومد؟ یکس ییداخل دستشو ؟مگهیچ یعنیتو؟ یگیم یقطع کردم :چ حرفشو

صدا پا اومد منم همونجور نشسه دستامو  هوی نییپا دمیکنم شلوارو کش یخال کمیخودمو  خواستمیم ی:نه ولعباس

ول کردو رفت سراغ  شهینم دید کمی گهید یچیشد هحول داد در باز ن اروی یوخمارم بودما گرفتم به در هرچ جونیب

 تو ادیب ذاشتمیزهر شد حقت بود م یبد به دهنم همه چ یارامش ول افتنیواسه  گهیجا د هی
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 کیود ونشسته ب تیبسته کبر کیو نهیهم رفته بود داخل خر کشبیبشر ادم بشو نبود  نیکردم ا یلب نوچ نوچ ریز

ونقظه رو باز تکرار  طیشرا دهیسه بار از من پول دزد هیبیموجود عج هیدرست کردن بود اصال  رهیقاشق ودرحال ش

 میکندیخاک م یطبق همون روز هرچ میکن فرارعباس شدم قرار بود اخر هفته پنج شنبه  الیخیکردم واسشون وب

قات واسه مال دیدلشوره داشتم .اخر هفته رس یلیهم متوجه نشده بود خ یکس میختیریزندان م اطیح یوتو میرفتیم

اعت تا س میاماده شد یواسه فرار همگ ارهیقبول نکردم به ماکان گفتم طبق قولم که به اراگل دادم اون رو هم ب ویکس

استراحتگاه سرباز ها بود  نهیپشت خز نهیسمته خز میرفت 11زده شد ساعت  یزندان زده بشه وقت یششب خامو 10

وما از  شهکیبشه بهش طول م یدگیرس نکهیتا ا میواتصاالت برق رو قطع کن میفرار کنن ومنو سپهر بر هیقرار بود بق

به اتصاالت برق زندان  میدیرس میکرد دنیودو سه من شروع به د کیبا  رونیب میزندان به عنوان سرباز زد یدر اصل

 که کنده یداخل تونل میرفت نهیسمته سلول وخز میدیدو میدیهاشو چ میاز س ییوچندتا میژنراتور رو قطع کرد

حاال  میکردیتونل رو پرم یوتو میدیخرینفهمه همش لباس م یکس نکهیمدت واسه ا نیا یتو بودن تو هیبق میبود

 یوسخت ساخته شده بود وسطح سفت اهیس یچونکه سطح خوابگاه سرباز ها  از ماسه  میلباس هارو در اورده بود

خروج از  یفرست برا هیثان یوس قهیدق کیوبعد از انفجار فقط  میانجام بد کیانفجار کوچ هی میگرفت میداشت تصم

متوجه نشد داخل  مه یماکان نامه نوشتم وازش درخواست کمک کردم کس یاز مالقات ها برا یکی یزندان بود تو

 صورت بود نوشته هاش . نینامه به ا

 میچوندیپیسر کالس استاد همه رو م ادتهی شهیدارم وخواهم داشت هم اجیسالم داداشم ماکان به وجودت احت"

 نیز اا خوادیوقتا بود دلم م شتریالله؟؟؟اراگل هم ب ابونیخ یومدیم نتیتو با ماش ادتهیم؟؟؟یکردیفرار م 11وساعت 

 یدیحم یابرگرده به پنج شنبه سر کالس اق زیهمه چ خوادیاون گذشته ها دلم م یتو میقفس خالص بشم وباز بر

 " دارید دی..به ام میریحالشو بگ 11وساعت 

 نیترکیالله بود نزد ابونیزد که حله پشت زندان خ یماکان تو مالقات بعدمون گفته بود خونده نامه رو وچشمک که

به  میبر ایواز راه در میتا به ساحل خزر برس میکردیم یساعت رانندگ کیوما حدود  دیبهش رس شهیکه م یابونیخ

تو پشت  میسرباز اونجا بودن که با مشت زد دوتاداخل استراحتگاه  میدیبا انفجار دو جانیاذربا یمرز جمهور

 از سرباز ها گفت: یکی میبرخورد کرد یعاد یلیخ یسمته در خروج میدیشدن دو هوشیگردنشون واونا ب

 شده؟؟؟ یزیداداش داخل صدا اومد چ-

 . رینخ-

 اتصاالت قطع شده -
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  شدهیچ مینیبب میریم میاهم داراره م-

 بره سمته استراحتگاه که گفتم  خواست

  ستین یکس-

نفرات من وسپهر  نیاخر یسمته در خروج میرفت عیزندان ما سر ریومنصرف شد رفت سمته دفتر مد برگشت

 چیسپهر پ یپا میالله برس ابونیتا به خ میقرار بود فقط بدو رونیاول از همه عباس واحمد رفتن ب میومحمود بود

 . میواسه فرار فرصت داشت هیثان 20سمتش عباس واحمد رفته بودن به کرنومتر نگاه کردم فقط  دمیخورد من دو

  قیپاشو رف-

 برافروخته شده بود  صورتش

 فکر کنم پاهام شکسته . تونمینم-

 پاشو -

 اومد وگفت: محمود

  میل ش کن-غ-ب  ایب-

 یماکان نگاه کردم سوت نیماش ابونیبه خ میدیرس یبه سخت رونیب میاز در زدبا محمود سپهر رو  میباش گرفت زود

سر فرصت با عباس  دیدرد داشت .اراگل هم بود با نیماش یتو میسپهر رو داخلش گذاشت عیزدم دنده عقب زد سر

 اماده بود . قیقا یللبه مرز اص میدیحساب کنم که ماها رو ول کردند رس هیواحمد تصف

  یبرو موفق باش عی:داداش سرماکان

 . میبر قیرفتند ورفتند وما سه نفر قرار بود با اون قا قیقا یکیواحمد داخل اون  عباس

هر  قیقا یتو میکه بغضم گرفته بود با مکافات سپهر رو گذاشت یبعد از خداحافظ دمیش کش-و-غ-ا یرو تو ماکان

 . استرس داشت یلیاراگل خ شدیروشن نم قیقا میکردیکار م

 اروم باش  یابج-
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 . انیب یوقتمون تلف شده بود االنه که کادر ساحل یربع کی

 .. گهید دی:پس برماکان

 االن -

 مکی میباالخره روشن شد ماکان رفت راه افتاد قیهوا واسم تکون داد قا یودستش رو رو نشیرفت سمته ماش ماکان

 شد . سیوپل ییایدر یروین یها قیدورمون پر از قا میکه رفت

 امام هشتم . ایم؟؟؟ی:حاال چکار کنمحمود

 م؟؟؟یبدبخت شد ی:داداشاراگل

 فک کنم -

 خاموش کن . 40شماره  قیبلند گو گفتن:قا با

شده بود  یاومد برگشتم محمود دستش زخم کیشل یکردم خواستم از اون طرف برم که صدا دایپ یراه خال کی

فر رو هم دو ن نیاسترس داشتم سرنوشت ا یلیخ میبش میگرفتم تسل میوتعداد اون مامورام هفت برابر شده بود تصم

رو به درمانگاه منتقل کردند اراگل رو  محموداراگل رو دستبند به دستمون زدند وسپهر و نیبه گند دادم رفت وهمچن

 من رو بردند داخل اتاق زیتبر یمرکز یبه سمته دادگاه ودادستان مینزنه رفت یبردند کاش حرف سیپل یهم خانم ها

دادگاه اومد همراه با بازپرسش بود  یکل وقاض سیدر باز شد ورئ ی.نشسته بودم رو صندل یبازپرس یبرا یدادستان

 زد   یلبخند یقاض

 ؟؟؟یکه فرار کن یخواستیخب جونور م-

-     

 ؟؟؟؟یمستوف نیابت یاقا نیزبونم ندار نکهیمثه ا-

 رم دا لیمحترم بنده وک یاقا نیبب-

 گه؟؟؟ید یگیاها پسرمو م-

 جان؟؟-
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 بزرگ؟؟؟ یمستوف نیابت یاقا یفرار کن یخواستیجان ودرد چرا م-

 . دیواضح حرف  بزن دینیبب-

  مییروبرو یصندل ینشست رو یقاض یقاض یبا اشاره اقا رونیپرونده رفت ب بازپرس

  لتیهستم وک یموسو نیپدر رامت یمن احمدرضا موسو-

 خب؟؟-

  یهست یتو ادم مهم دمیکه فهم نجوریا-

 . عیزود تند سر یاعدام کن ییخوایم یجفنگ نباف حاج-

 اون اموالو اداره کنه؟؟؟ دیبا یاونموقع ک ؟؟؟یبر ییخوایچه زود م-

 ؟؟یحرف بزن برو جفنگ نباف  خل شد ؟؟؟درستیحاج هیاموال چ-

  قاتیرف نی؟وهمچنخواهرت واست مهمه نه؟؟ میدیکه فهم نجوریا یفهمیبه وقتش م یچیه-

 خب؟؟؟-

 یداشتند کجاست وما هم تو ورفقات وخواهرت رو کار یکه قصد پناهندگ ییکه احمد وعباس محل واونجا یگیتو م-

  میندار

 بگم؟؟؟ دیچرا با-

  یادم الش هیمواد مخدره وعباسم که  یایقاچاقچ نیاز بزرگتر یکی یچونکه احمد اشراف-

 چشماش نگاه کردم  تو

 هه بگم بهت؟؟-

 البته پسرم -
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 یچرت وپرت واسم بباف نهمهیا نکهیا یحاال هم جا سیتو ذاتمون ن یادم فروش میباش میجلفا هر اشغال یما بچه ها-

 پاشو برو 

 برافروخته شد دادزد: صورتش

 ؟؟؟یزنیحرف م یدار یبا ک یدونیتوله سگ م-

  دمیلو نم قامویپاشو برو من رف یهرچ یقاض-

 خورد . چیسپهر پ یرفت؟؟؟اون موقع که پا ادتی ؟؟؟اونمیموقع که تو زندان ولت کردن چاحمق اون-

 کردم اونطرفش وبلند گفتم: صورتمو

  میگذاشته ، بزن اعدامون کن راحت ش گهید یرو جا تیخدا روز یبرو حاج-

سره کله دوما پ یاوال پرونده ات دست دادستان ینفس بکش ذاشتمیهم نم هیثان هیکه  تونستمیاگه م یخر یلیخ-

 بدم؟؟؟ یرو چ رضایسوما جواب عل یتا ازاد بش ستیداده به پرونده ات وول کن ن ریکره خر من گ

 ه؟؟؟ید هیچه خر رضایعل-

  یمستوف رضایبابا بزرگت عل-

 رو برداشت  یام کل بازپرس قهقه

 دیحتما با ییقبل از وجود من واراگل فوت کرده چه ساده ا شیسال پ 24بابا بزرگم  یقاض یاقا یزنیمنگ م یلیخ-

 ؟ینکنه قرصات رو پشت و رو خورد ایدکتر مغزت رد داده  شهیپ یبر

 بابا بزرگت زنده اس  یاشتباه ینه تو تو-

اومدن  نکهیهمراهش رفت بعد از ا یگفت وقاض یزیچ هی یقاض یموقع اون بازپرس اومد ودر گوش اقا همون

دست مفصل کتک نوش جان کردم صورتم پر از خون شده بود فکر کنم دماغم شکست  کیشروع شد  یبازپرس

 اومد  یصبح بود لباس هام پر از خون شده بود باز قاض 30و8ینگفتم ساعت حوال یزیچ یول دیدیچشمام تار م

 نگفت؟؟ یزیچ-
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 قربان.. رینخ-

 فکر کردن شدم  الیخی؟؟؟بدیرسیبه پرونده هاش م نقدریا شهیبود هم یکاریب یقاض چه

  برنشیم انویم یبمونه االن از زندان بان ستین زیجا نیاز ا شیب گهید-

بودند  نیوازاد وارو لمویوک نیرامت رونیرفتم ب یاومدن وبهم دستبند زدن وقت یکوفته بود از زندان بان یکوفته  بدنم

 اداره بود صداش یکه اونجا تو یکیاونطرف تر بود همون موقع اراگل رو با دستبند اوردند از دادگاه کوچ یبابا هم کم

 زدم 

 اراگل -

 کرده بود رفتم با زور به سمتش  هیگر یلیخ برگشت

  زمیجونم عز یابج-

 راحت  التیبرو خ یداداش-

  دیچک واشکاش

  دیول کن مویابج ای:عوضدادزدم

 اومد وگفت: یقاض

  نیوقتت تموم شد ابت گهید-

  یکنیام م ونهید ی:ولش کن داردادزدم

 بود دادزد: نیرامت یکه بابا یقاض

 ساکت باش پسره کله شق -

 :کیاومد نزد بابا

 هم اراگل رو  یحاال خوب شد هم خودتو بدبخت کرد-
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 وگفت: کیاومد نزد مامان

 بود . یاولشم ادم اشغال گه؟؟؟؟ازیزد به نامت د شوییچقدره؟؟؟همه پوال ودارا-

 باال  دیابروم پر یتا هی

  میکنی:داداش حرفشون رو گوش نکن  ما ازادت مازاد

 نه؟؟؟ کنهیم یهفت پشتمون رو گارانت گنیراستشو بگو مامانم چقدره؟؟؟م نیازاد ابت نمی:بذار ببمامان

 ؟؟یگیم یاذر خانوم؟؟از چ یچ-

 از دارا ...-

 وبردن دادزدم: دنیموقع سرباز ها دستمو کش همون

 ازاد ازاد -

 خودشو بهم رسوند  ازاد

 داداش؟؟ هیچ-

 ن؟؟؟یکرد کاریواسه اراگل چ-

 انجام بدن  شویازاد یکارا نکهیبردنش تا ا انهی یزنیتو حرف م نهیگفت بب جوریا نیرامت یبابا سین یزیچ-

رم ها بود ب یکه مخصوص زندان یسمت ون خواستمیم یوقت یاز اداره اگاه رونیرفتم ب دمیکش یاز سر اسودگ ینفس

  نیبود:ابت نایزنونه مب یصدام زد صدا ییصدا

 سمتش اومد جلو  برگشتم

 :سالم نایمب

 ؟؟یسالم  خوب-

  نیابت-
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 بله؟؟-

  نی:اقا زود باشسرباز

 اشکش محو شد  دنیلبخندم از د هیگر ریدفعه زد ز هی

 نکن هیعشقم گر یکن هیتو گر رمیعه..من بم نایمب-

 منو  دیببخش نیابت-

  ینکرد یچرا ببخشمت ؟؟تو که کار-

  تونمینم گهیمن د-

 ؟؟ ویچ-

 تحمل کنم منو حاللم کن  تونستمینم تتویوضع نیا گهید-

 عمرم؟؟ یگیم یشو؟؟چیچ-

به جز فرار واسه زنده  یادم آس وپاس که راه هیبا  تونمیدادم .فقط منو حاللم کن نم حینامه تو ض یتو ویمن همه چ-

 موندن نداره باشم 

 باال  دیابروم پر یتا هی

 واست کم گذاشتم  یپول؟؟؟اخه مگه من چ یحاال من شدم اس وپاس وب یعنیتو؟؟ یگیم ی؟؟چیچ-

  دیدستمو کش سرباز

  میبر نییایاقا بسه ب-

 گه؟؟؟یم یچ نیا نمی:صبر کن داداش ببدادزدم

 منم نامزدم منتظرمه خدافظ  ی:بهتره برنایمب

 نامزدت؟؟؟ یچ-
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 اره  -

م پسره حال ختهیر یاشاره زد عه چقدم ب کردیپارک شده بود ونگاهمون م ابونیکه گوشه خ ییمایماکس نیماش وبه

 موند  رهیخ نایمب یبهم خورد نگاهم رو

  نایمب-

 بله؟؟-

 نفسم؟؟ دمیخرواست  یدوسدار یلیخ یگفتیکه م ستیهمون مانتو ن یشد کیش یلیخ-

 انداخت  نییپا سرشو

 احمق  ای رتهیغ یب یلیخ ای ینیدوست پسر صابقت رو بب نجایکه اوردت ا یگفت یفقط موندم بهش چ-

 دارم  یباهات حساب شوخ یلیوخ یبهش گفتم پسر عموم ستین چکدومشونیه-

 باال  دیابروم پر یتا هی

 خانومم یهم که شد یخوب یاهلل دروغگو کیبار-

 یشیاعدام م گهیکه چند روز د ینیمبینچسب بهم م گهیخب تو هم برو د ادنیامثال تو برا من ز نیابت نیمن برم بب-

 خواست بره گفتم: یوقت

 یباشه مبارکه ول یاون بزرگ باشه عشقم  ول یخدا دیشا یول یحال رها کرد نیخدا بهش رحم کنه منو که تو بدتر-

خانوم نه؟بابات بجا  یعروس بش خواستیم یلیخنده هات شده نه؟دلت خ کیال شرنبود مگه؟ها حا گهید زیقرار ما چ

من خــــــــــــــداس پشتم خب  ستمینمن تنها  نیبب نهیوقت دخترش غم نب هیخر پول ها؟ خواسیمن م

 خب  یکه داشت یلعنت به عشق ادهیپ یپا به پات با پا ومدمیکه م ییروزا فیح

شقم ام موند به ع رهیزندان به تنم نگاه خ یپا بند به پاهام ودستبند به دستم لباس ها نیحولم داد سمته ماش سرباز

بودمو واسه اون مردک زده بود اه از نهادم بلند  دهیکه من واسش خر یبودم عطر دهیکه من واسش خر ییکه مانتو

فاقات ات نیوقت ا چیاصال ه دیشا دمیدیوقت اصال رنگه زندانو نم چیه بودمیاگه مثه اون پسره بچه پولدار م دیشد شا

 از شیاعصابم داغون بود ب یلیخ ختهیذهنمه وروح وروانمو بهم ر یکه تو گهید دیافتاد وهزارتا شا یشوم واسم نم
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 نیکه بود وصداهاش که تو مغز سرم بود ماش یشوم رو واز روز جمعه وبرف ریتصو نیتصورش کرد ا شدینم یلیخ

 دیشد اروم دست کش رهیخ نایکه پسره عاشقانه به مب دمیحرکت کرد د نشونیون همراه با ماش نیشد ماش شنرو

نگاهم  یتو افتاد نایگرفت نگاه مب یلیدلم خ دمیکوبیوبوسش کرد با دستام ودستبند محکم رو پاهام م نایرو گونه مب

 منگ بودم ودردناکتر یلیراه خ یوت کننیم ولتکردن  یخوب با دلت باز یوقت نهیهم حشونیتفر نایچه سود ا یول

و که ت یزیبه خاطر چ دیکه با سوزهیکه دلم برداشته بود بود حس کردم ته دلم بدجور م یصورتم زخم یزخما نیاز ا

ول پ یبه خانواده سام نقدریاگه پولدار بودم ا دیشا یزندگ نیمحکوم باشم به ا نمیبیرنگشو با دردسر م یزندگ

 ونهید نیابت یکنیفکر م ایکال واسه من برگشته به چ ایبشنو اعدامم نکنن ههه چه مسخره دن یتا که راض دادمیم

  یاعدام بش گهیکه قراره چند روز د ؟؟؟تویشد

 ولت کرد وتنها ییکه تورو تنها یواسه ادم ینوشت یبگه تو واسه چ ستین یکی شمیسخته من دارم داغون م چقدر

ه دلم گرفت یباشم باشه ول شیوقت ببخشم هه من قرار بود همه چ چیورد رو هم هی نیا تونمیلعنت بهش نم ؟یموند

داره بغض  یماله منه نبودنش سخته ول گفتیبود همش م گهیجا د هیکه دلش  یشهرمون از اون کس یاسمون از ادما

ندان برف به ز میبود دهیخاطراتشه رس یاداوریلعنت به ساعت لعنت به لحظه لعنت به بارون وبرف که  شکنهیگلومو م

اواخر اسفند ماه بود رفتم داخل چشمم خورد به محمود وسپهر سپهر پاهاش گچ گرفته بود  نکهیبا ا ومدیم

 اومد سمتم  یهردوشون داغون بودن حاج

 ؟؟یشدیپسرم چ-

ردم ک ارینگفتمو سکوت اخت یزیچ یداشتم تا همه دردامو بهش بگم ول ازین یکیواقعا به  دمشیش کش-و-غ-ا یتو

 محمود وسپهر  شهیشستم پن

 :داداش داغونت کردن؟؟محمود

 ؟؟؟ینیبیم ویاره بدبخت-

 داداش چه خبره؟؟؟-

 ؟؟یچ-

 نشد . ادیز یزیکردن وبعد اوردن به حبسمون چ ییمارو بازجو-

 شه؟؟؟یمگه م-



 یعنیبغض 

 
113 

 

 ثابت بشه  میگناه یکه قراره ب گفتیوم دنمیهم اومد د لمیوک دونمینم-

 خوبه خوشحالم واست .-

 ممنون داداشم -

 چیزندان جلفا محمود هنوز ه یساله تو 24ها اومدن روفتن شده بودم  دیاوردم ع یسر در نم زیچ چیاز ه واقعا

که  ییاون ضربه ا نایسنگ شده بود بعد از مب یقلبم به سخت شدیتر م قیبود دردم هرروز عم افتادهیواسش ن یاتفاق

مادر شده چه خوب پس  مادرشده عشقم.نشسته  کهخبر اومد  شیفلج کرد چند روز پ شهیبهم زد منو از ر نایمب

پنجره  یکه جلو دمیکبوتر رو د کیپر کرده بودم  دیتا سررس 5از  شیتاحاال ب نوشتمیبودم لبه پنجره زندان وم

 ساخته بود  ونیاش

چه خوب بود که  ششیاوج جفتش هم اومد پ یقشنگ تره اونم از تو یهمه چ رونیپرواز کن ب نجایا نیپرنده نش-

 تا اخرش هست همون اولش رفت . کردمیکه فکر م یمن تنها کس یپرنده ها هم جفت داشتن ول نیا

 ماکان رو باز کردم  نامه

 نمتیبزنه لت وپارت کنه بب یکی ای یازاد بش ای کنمیچقدر دلتنگتم هرروز دارم ارزو م یدونینم نیسالم داداش ابت"

خوندم درسمو وامسال سال اخرمه  یجهش یراس ستین ینامه وصفش گفتن یکه تو میهمه دلتنگت نقدریباز ا

در  یدونیواسه پگاه؟؟؟نم یجنبونینم دستپس چرا  یریتخصص بگ دیبا گهیم ییبشم خان دا یدکتر عموم تونمیوم

 دمید شیتارا رو چند روز پ یاز قبلشم بهتر شده .راس ادیخونه اشون رو کندن از جا هرروز واسش خواستگار م

م کردم گفت یخارج خخخخخ شوخ یمن بهش گفتم رفت نهیتورو بب خواستیدلش م نکهیمثه ا گرفتیسراغت رو م

تو  کرده باز مثه انتیپسره شوهرش بود خ نیچلغوزم به ا ینایمب نیا یحقشه راس شینیبب ییخوایونم یسیکه ن

اون که بچه داشت اره داداش به بچه اشم  یگیحاال م لهیاون پسره گور بهتر از یکیپسره داغون شده رفته با  چارهیب

رو پرونده ات کار  نبچه ها دار یشده برو خداتو شکر کن که با تو ادامه نداد راس یمونیچه م یدونیرحم نکرد نم

اپ بردم واسه چ ویکه بهم داد یدیاون دوتا سررس یوراس یگردیبرم ویشیامسال ازاد م دیتا قبل از ع شاهللیا کننیم

 رسوننیکارات همه سالم م شهیموفق م یلیخ گمیواسه چاپ من که م یریبا اجازه خودت م رونیب ییایمجوز دادن ب

 "مراقب خودت باش

محمود  زدیحرف خوب م یکل شهیمثه هم کردیم دوارمیماکان ام ینامه ها شهیرو لبم نشست مثه هم یلبخند

 رو لباش بود  یلبخند گشاد شمینشست پ
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 اوه اوه چه خبره داداش؟؟؟-

 قرامت به دولتو پرداخت کرد تا ازاد بشم خدا بهم رحم کرد . لمیبده باالخره وک یداداش مژدگون-

 ؟؟یگیم ی؟؟؟جدیچ-

 از خانواده ام دور بودما . یاالنشم چند سال نیاره داداشم هم-

 مبارکت باشه -

 تو . یازاد شاهللیا یسالمت باش-

 نره  ادتیرو  یممنونم حاج-

 چشم -

جور کنه محمود بچه پولدار بود بهش  تونهیافتاده زندان ونم یخسارت مال ونیلیم 20به جرم  یبودم که حاج دهیفهم

رار ق ومدیم دیحکمش اومده بود واخر ابان امسال که جد شمیبکنه  سپهر نشست پ یواسه حاج ییکارا هیسپردم که 

 ردم ک یماه بعدش پوف کیبود اعدام بشه من هم 

 م؟؟؟یچکار کن میوقت دار گهیماه د 7داداش -

 بخدا . دونمینم-

 . شمینشست پ یحاج

 ؟؟ی:چه خبرا حاجسپهر

  زدمیپسرم با فاران حرف م  یسالمت-

 ساله اشاره زد  40حدود  یمرد وبه

 پس فردا قرار اعدام بشه -

 پهر چشماش پر از اشک شد:اعدام بشم س خوامیمن نم میفرار کن دیمن ما با یبه تنم افتاد خدا یلرز
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 پس فردا  شهیواسه ما هم م گهیهفت ماه د-

  دیلرزیل ش کرد شونه هاش مردونه م-غ-ب  یحاج

 نکن پسرم خدا بزرگه  هی:گریحاج

  ستادمیشدم ا یعصب

 م؟؟یریم یهرچ مشینیبیکجاست؟؟؟چرا نم ؟؟؟پسیخدا حاج نیکوش ا-

 . ذارهیانار تورو سر پا نم یدونه ها ی:کفر نگو پسرم خدایحاج

 از خودش دفاع کنه؟؟؟ها؟؟؟ ادیچرا خودش نم دیکنیاز خدا دفاع م نقدری:بسه ادادزدم

 شونه ام گذاشت  یودست رو ستادیا یحاج کردمیسلول رو متر م وکالفه

  نیاروم باش ابت-

 . شهی.نم شهینم یبه جونه تو حاج-

رفتم سمته قرار گاه رفتم داخل   هیداشتم دوشنبه بود پس حتما حضور یموقع بلند گو صدام زد مالقات همون

 وگفت: ستادیومامان اذر وبابا مامان ا نیخانواده محترمه بودن اراگل وازاد وارو

 پسرم؟؟؟ یخوب-

رفت  واقتیل یاومد گفت ب دمشیبار د نیحالمو بپرسه؟؟؟اخر دنمیسال اومده بود د کیباال بعد از  دیابروم پر یتا هی

 بود  دهیرو فهم نایمب هیقض نکهیبخاطر ا

 خوبم -

 چه خبرا؟؟-

  یسالمت-

 :داداشم چه خبر؟؟ازاد



 یعنیبغض 

 
116 

 

  یچیه-

 ؟؟؟یکنیم ؟؟؟چکاری:داداش خوبنیارو

 واقعا هنگ کردم  گهید

 ه؟؟؟یخبر نیچه مهربون شد-

 اومد؟؟ لی:وکبابا

 نه چطور؟؟-

 رده؟؟؟نسپ هیریخ گه؟؟؟بهیبه نامت؟؟؟همه رو زده به نامت دبرم چقدر زده  نیقربون ابت گمیبابا بزرگو م لی:وکبابا

 ؟؟؟یک لی؟؟؟وکیچ-

 نگاهم کرد  قیعم مامان

 دلم برات کلوچه درست کردم پسرم . زیولش کن عز-

  نجایواسه من؟؟؟کلوچه؟؟چه خبره ا-

 وبلند گفت: ستادیا اراگل

 نشیسر سوزن بخوا هیاگه راس  ن؟؟؟بخداییخوایم نویاصال ابت ن؟؟؟؟هان؟؟؟شمایخسه نشد اتونیباز ایس نیبسه ا-

حاال  نیگرفتیسراغشو از منو داداش ازاد نم یمعلوم نبود حت یچیتا امروز که ه نییخوایهاشو م ییشما فقط دارا

 شد؟؟؟یچ

 بخوان؟؟ موییدارا نایا ایدن نیپوست ناخنم ندارم تو ا ؟؟؟منیابج هیچ ییدارا-

 مگه؟؟؟ یخبر ندار یچیداداشم از ه-

 ؟؟؟یاز چ-

 به نامت کرده  ویبا بزرگ همه چ-
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 وقته مرده  یلیبابا بزرگ خ ادمهیتا  و؟؟؟منیچ-

 ساله که مرده  4نه اون -

  نیشد ونهیهمتون د ن؟؟؟بخدایام کن ونهید نییخوایترو خدا م نینگ ؟؟؟چرتیچ-

  ایبه نامت کرده ورفته اون دن ویبزرگ همه چ یمستوف رضای:نه پسرم بابام علبابا

 نکنه  اینداشت که بخواد به نام کنه  ایدن نیبسه بابا بزرگم خو مثه ما پوست ناخنم تو ا-

  شهیاندازه ثروت هنگفتش نم یریپوست ناخنو به الماسم بگ نی:نه داداش ااراگل

  دیشد ونهید نکهیا یپا ذارمیم نویا-

 ونهید نایحتما ا الیخیب دیگوشام اشتباه شن دیشا رونیموقع سرباز اومد وگفت وقت مالقات تمومه رفتم ب همون

سپهر  تخت یاشفته بود رفتم ونشستم رو یلیبه سلول سر ووضعم خ دمیرفتم تا رس الیخیشه؟؟بیشدن اخه مگه م

 :شمینشست پ

 چه خبرا؟؟خانواده ات اومدن؟؟-

 بهتره  انین یاره ول-

  رهیسراغمو بگ ومدین شونیکی یو افتادم ولت نیا گذرهیساله م نیچند یدید ریازشون خرده نگ قیرف الیخیب-

ه مهربون شد بیحاال عج یول گفتنیهمش متلک م ومدنیم یوقت ومدنشونهیداداش غصه نخور اومدنشون بدتر از ن-

 بودن 

 داداش  هیکه عال نیا-

 مهربون شدن . نجوریکه ا گذرهیتو مغزشون حتما م یزیچ هی نیمثه بمب ساعت نایه؟؟؟ایچ هیعال-

  یبیغر بیوا چه خانواده عج-

بود بچه پولدار نبود باباش کارمند بانک بود خودشم مهندس  کلیبود خوش ه پیخوشت یشدم پسر رهیسپهر خ به

 واسه مردن . فهیح یلیعمد افتاده زندان وحکمشم قصاصه خ ریبخاطر قتل غ دونمیکه م ییعمران تا جا
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 خخخخخ گرفتمیشماره تو م عیبخدا اگه دختر بودم سر یداد ق؟؟غورتمیرف هیچ-

 منحرف -

زندون بودن اونم به  نیا یچقدر سخته تو دمیاز ته دلم کش یزدم به صورتش به اسمون نگاه کردم اه یشوخ ورو

ار چه نیروزگار گردنت افتاده حکم اعدام به دور تا دورم نگاه کردم ا هیواز بد باز ستیتو ن ریتقص چیکه ه یحکم

  کردماز دردات نوشتن دفترمو باز  یلیسخته خ کیتنگ وتار هیوارید

 پس دادم با دوست داشتنت  ینیچه تقاص سنگ"

 نقطه برسم  نیروز به ا هی کردمینم فکرشو

 داشتم  یقشنگ یارزو ها چقدر

 ادته؟؟؟ی دادیپرواز م یبو همشون

 رو  یروزگار لعنت نیا کردم؟؟والتماسیچقدر التماس م ادتهی

 بشه  دهینگاهت سمته اسمون کش یلعنت بغض نیا یسخته تو چقدر

 من ازادانه زندان شدم  کنهیکه داره پرواز م ییاون پرنده ا سمت

 نوع حبس شدنه  نیبدتر نیا

 عالمه حسرت مونده  هی ویدل سنگ هیفقط ازم  من

 ارزو هام  دنیواسه د کنمیمونده که بگم به اسمون نگاه م نیهم ازم

 واسه پرواز کردن؟؟؟ کنمیم ییچه تقال یفهمیم چیکه بالش شکسته ه ییاون پرنده ا شدم

 رو هوا؟؟حاال بفهممت؟؟؟ یداد مویکه زندگ یفهمیم چیه

 درکت کنم وببخشمت؟؟ حاال

 خون توشه  هیسنگ نکهیکه دلم با ا یاونم منو من دینبخش شهیم مگه
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  ادیوپدرم هنوز داره در م دمتیکه بخش یمن

 کنم؟؟؟یبغض م ییتو چه جاها یفهمیم

  یکه ازم گرفت ییزایسراغم بغض تو هم نه ها بغض چ ادیتو اوج قه خنده هام بغضت م یعوض یفهمیم چیه

  یلعنت یواریچهار د نیقفس بغض ا نیکه روم اوار شد بغض ا یواریاون د بغض

 بغض دارم  من

  یعوض ستین گهیکه د ییزایچ بغضم

 داشتم  ایعالمه رو هی من

 رزو داشتم عالمه ا هی من

 خسته اس  گهیکه د یبه تو باختم من ومن ومن من مویزندگ من

  زنهیداد نم گهیکه د یمن

 . یعروسک کوک هی ایسر سپرده  هیشده  خندهینم گهید کنهینم هیگر گهید

  دهیحولش م یبخواد به هر سمت یکه هرکس یشباز مهیعروسک خ هی هی

 که چرا عوض شدم؟؟ یکنیم ییازم بازجو ییایم حاال

 باختم  مویمن زندگ یعوض یعوضم کرد تو

 به باد رفت  میجوون گهید ارمیجوره بدستش نم چیه

 سر سوزنم نداشت . هیارزش  یکه حت یکس واسه

 دادم  ارویدن یتقاص پوچ من

 روزه اوار شد . هیسرم  ایدن من

 یمنو باختم در من لعنت من
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 ؟یزد نیزم ویک یفهمیمنو م امویومن دن یمنو باخت تو

 یلعنت یکرد کاریچ یدونیم چیه تو

 قلبم له له محبت شده یفهمیم

 پنبه شد شتمیر یهرچ یفهمیم

 دارو ندارم سوختـــــ یفهمیم

 من سرسپرده به بادم من منو از دست دادم یفهمیدرده؟ م میزندگ یفهمیاصال من بغض دارم م یفهمیم

 بود رو از دست دادم یزندگ یدنبال رنگها دنیاون بچه مهربون که عاشق دو من

 باختم ویهمه چ من

 یلعنت یتونیاصال م ؟یشیبغض کارو گرفتم از روزگارمو حاال تو ساده رد م من

 ادیوارانه جلو ب یکه بخواد دل یداشت یدل اصال

 ها یفهمیم برهیشبا خوابم نم یفهمیبا قرص اعصاب ارومم؟ م یفهمیم

  دمیکش ایچ

 خودم جان یزندگ نیاز ا یدیچقدر کش خوامیمعذرت م خودم

 خودم جان یکه ندار یبرا دل رمیبرا اشکات که خشکه بم رمیخودم جان بم یسنگ یادما نیاز ا یدیکش چقدر

 ینیکه رودلت داره سنگ ییواسه حرفا رمیکه همه پسش زدن بم یدل نیواسه ا رمیواسه احساساتت خودم بم رمیبم

 کنهیم

 سیوول کن ن ویدیکه کش ییبرا رنجا رمیبم

 نفسما رهیگیمن گفته بودم به قدمات وصله نفسم داره م یلعنت

 "خوامینم یباعث درد قلبم بش ویبرگرد خوامینه نم یوبرگرد یبغض کن خوامینم اصن
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 یادم شکسته حاج هیباخته در مورد  شویکه همه چ یکنار گذاشتم اسم کتابم سر سپرده بود در مورد ادم قلمو

  شمینشست پ

 ن؟؟یابت یناراحت هیچ-

  یحاج ستین یزیچ-

  ومدیاذون م یصدا

 نفر اشنات کنم  هیبا  میبر ایب-

 که  ینیبیحوصله ندارم م ؟؟؟اصالیحاج یبا ک-

 صبور ومهربونه  یلیخ میبر ایب-

  خوامینم ینه حاج-

 . ییاین یشیم مونیبامرامه ها پش یلیلج نکن خ ایب-

 رفت سمته وضو خونه  یرفتم دنبال حاج ستادمیا

  میبر ریوضو بگ-

 کجا؟؟؟ یحاج-

 نماز خانه  میبر ایب-

  رونیب ادیعه خب بش بگو ب-

 اونجا باهات حرف بزنه  خوادینه دلش م-

 موقع؟؟؟ نیحاال هم-

 موقع  نیاره هم-

  یحاج-
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  نیلج نکن ابت-

 ام شکر ابه؟  ونهیوقته م یلیکه با خدا خ یدونیم-

  میبر ریخب شکر اب نباشه حاال وضوت رو بگ-

 مینماز تموم شد بر یحاج-

  میوضوت رو بر رینه بگ-

 رفته  ادمیمن -

  اریبهانه ن-

  یحاجــــــ-

  ییایب دیبا فهممینه نم-

 پوففف -

 کردیم هبا لبخند نگا یگرفتم حاج واشی یلیوضوم رو خ میریوم میریگیم ییوضو هی الیخیحتما تمام شده بود ب نماز

  دمیدم در ند یداخل کفش میاجازه گرفت ما بر یحاج رونینماز تمام شد همه اومدن از نماز خونه ب

 سش؟؟؟ین یحاج-

 داخل  ایچرا هست ب-

  دمیند وینگاه کردم کس یداخل هرچ رفتم

 ؟؟یمارو کاشت یکوش پس؟؟؟حاج-

 جوان  میبر اینه ب-

 برگشت سمتم  ومدیهمراهش نشست اول صف نمازش رو خوند تمام شد اون مرد ن رفتم

 جان؟؟ نیابت یچه وضو گرفت یتو برا-
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  یحاج یتو گفت-

 پاشو نمازت رو بخون -

  خوامینم-

  ییخوایچرا نم-

  الیخیحوصله اشو ندارم  ب-

 حوصله خداتو؟؟-

 کرد؟؟ ییواسه من خدا یک-

  نیاستغفراهلل کفر نگو ابت-

  شیپرستیم یخودیب یحاج ین یخوب یخدات خدا نیا یخوبه؟؟ول شمیچشم الل م-

 زد  ینیریش لبخند

 من رو به راه چپ نکشان  یخوانینشو..خودت نماز نم طانیش-

 زدم.. یلبخند

  نیپاشو ابت-

  یحاجـــ-

  یذارینم نیحرفمو زم دونمیم-

  یبده رو نقطه ضعفم دست گذاشت نشیهم-

 پس پاشو -

م هام تمو یالیخیگفت شروع کردم به خوندن نماز نماز اول با ب یاذان واقامه رو حاج ستادمیبار نوچ نوچ کردم وا چند

 گفتم  یحضرت زهرا رو با گفته ها وسفارشات حاج حاتیشد با حسرتام اذکار رو تسب



 یعنیبغض 

 
124 

 

 توجه کن به معناش  ینماز بخوان یخواست یجان وقت نیابت-

 چشم -

 نماز دوم کردم به خوندن  شروع

  میبسم اهلل الرحمن الرح-

 مهربان  ینام خداوند بخشنده  به

 اش؟؟؟یومهربان توش موندم پس کو مهربون بخشنده

 بعد  هیسر ا رفتم

  نیالحمد اهلل رب العالم-

  انیجهان یخدا یوسپاس برا حمد

من االن  گهید یفرقه ها یحت ایهمه مسلمونا  یاون بچه پولداره خدا یمن خدا یخدا پرستهیم یکه حاج ییخدا

هممون ازش  هیکیما همه  یماکان خدا یاراگل خدا یمامان اذر خدا یعشقم خدا نایمب یجلو اون واستادم؟؟؟خدا

  میکنیتشکر م

 . میالرحمن الرح-

 ه؟؟؟بخشیهم م یاگه خدا ببخشه قاض یعنی دیبخشیهم حکم منو م یکاش قاض بخشهیوبخشنده مهربونه م مهربان

  نیالد ومیمالک -

 به تنم افتاد  یفکر کردم لرز بهش

 وصاحب روز جزا . مالک

  کردیام م ونهیفکرش د امتیروز اعدامم مثه روز ق مثه

 . نینستع اکینعبد وا اکیا-
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  مییجویم یاریازش  مویپرستیاونو م فقط

  دادیقد نم گهیکردم چقدر ازش دور شدم عقلم د کاریچ من

 و ..-

با  یحاج دیعقلت پر ینماز خوند هی نیابت الیخیروزا کجا بودم؟؟ب نیواقعا؟؟؟من ا شدیتمام شد فکر کردم چ نماز

 . کردیبهم نگاه م یلبخند گشاد

 ارو؟؟یاون  ومدی؟؟؟نیحاج هیزیچ-

 صبر کن -

 ؟؟یتاک-

  دیخند

 ؟؟یحاج یخندیچرا م-

  یفکر یساعته نمازت تموم شده وتو مین-

  میبر ادیاگه نم یحاج الیخیعجب ب-

  ادینه م-

 کوشش پس؟؟-

 . اریبرو اون قرانو ب-

 ؟؟یقران واسه چ-

 بخونم  ادیتا ب خوامیم-

 اهان -
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ماز ن یبود معن یچ دونمیسوره نم هیگوشه نماز خونه شروع کرد به خوندن  نیتر ییخودم هم نشستم گوشه ا اوردم

نکنه داره لج به لجم  خوندیمگرفتم بلند  ادیکالس معارف تو زندان  رفتمیکه م لیرو هم از صدقه سر اون اوا

اومد  یحاج خوندیقشنگ م یلیخ یشد ول ومگذشت تم یساعت اد؟؟؟دوینم اروی نیپس چرا ا الیخیگذاره؟؟؟بیم

 قران رو هم تو قفسه گذاشت  شمیونشست پ

 خواندم؟؟؟ ییچه سوره ا یدونیم-

 نه -

  وسفیسوره -

 ه؟؟؟یک گهید وسفی-

 ش؟؟؟یبشناس یدوست دار-

 ه؟؟؟یمگه ک-

 اشناست  ادیبا همون که قراره ب ییجورا هی-

 زدم  قهقه

 اد؟؟یمگه قراره خدا ب ستایحالت خوب ن یبابا حاج-

 اره -

 گفتم: ستادمویا شدمیم ونهیمنو کاشته؟؟؟رسما داشتم د یساعت الک 4 نیا یعنیجمع شد  شمین

  ایتب دار ن؟؟؟واقعایرو زم ادیب ؟؟؟خدایام کن ونهید ییخوایم یحاج-

تم رف یخداشه عصب نکهیبود بخاطر پول ولم کرد ا شینه وخدا اون که بنده عاد میچکیه رونیاز نماز خونه ب ورفتم

 دیفکر فرار کردم با شدیم دهیکش یبودم فکرم هر جا بگ یعصب یلیشب شد خ 8رو تختم تو سلول نشستم ساعت 

دان هم از زن یوشروع کردم به فکر کردن هر چ به چاک نشستم میبا سپهر بزن نموینقشه درست درمون بچ هیدوباره 

م حاال که شد سمیبه ماکان نامه بنو دیکار درست درمون کنم با هی دینقشه با کی یکردم رو یبودم کروک دهیفهم
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وبا  طایح یتو میبر دیاعدام بشم با خوامیفرار کنم من نم دیبا الیخیسلول. زندان بانا هم بهم اعتماد دارن ب سیرئ

  میفرار کن برنیوم ارنیسالح م انویکه م ییها پیج ازاستفاده 

موهامو رنگ کنم قبل از  دیبخرم تا بتونم راحت خودمو استتار کنم با یپول جور کنمو وچند دست لباس ارتش دیبا

 رییغهامون ت افهیتو ق دیبا میموهاشو بتراش دیکنم سپهر رو هم با رهیرنگ پوستمو هم ت دیفرار تا نشناسن منو با

فتم از ر شمیم الیخیارا گل رو ب ندفعهیمنو اعدام کنن ا واننخ گهیتا د کنمیاز جلو چشمشون فرار م میفرار کن مویدب

نوشتم  یمثه همون نامه قبل قایشروع کردم به نوشتن نامه واسه ماکان دق ادیبفرستنش ب گمیمرز اونطرف به ماکان م

فرار کرد  شدیخوب م دیع یبود تو دیت قبل از سال جدمالقا نیاخر گذشتیم یکاش متوجه بشه چهار پنج روز

  یرفتم خورد سره پوزم ماکان نبود خانواده محترمه بودن نشستم رو صندل ی؟؟وقتیعنیاومده بود مالقات  کانما

  یاذر:سالم قند عسل مامان چه بزرگ شد مامان

 چشماش چپ چپ نگاه کردم  تو

ت ادم رونیب ییایب ؟؟؟بذاریکالس بذار ییخوایم ی:ادبت کو کره خر؟؟؟مامانت بهت سالم کرد حاال پولدار شدبابا

  یکه صدا سگ بد زنمتیبا چوب م نقدریا کنمیم

خانواده ام جا به جا شده همشون با بهت بهم  کردمیداشتم فکر م شیاخ دمینگاه کردم لبهام کش اومد خند بهش

  کردنینگاه م

  نیسیخانواده ام ن کردمیفکر م یزدیحرف نم نجوریبابا اگه ابخدا -

 پولدارم توجهشون بهم باال رفته  کننیتوهم ساده خوبه فکر م هیبود  شونیشگیاز پولم که حرف هم حرف

 ؟؟؟ی:داداش قربون خنده هات برم من خوباراگل

 ؟؟؟یتو خوب زمیخوبم عز-

 اره داداش ممنونم -

 انگار نشده  دنتید ادیب خوادی:خدا رو شکر  .ماکان مازاد

 نکنه باز بهش اجازه ندادن؟؟؟-
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و لباس ن میگرفت زایچ یسر هیما هم واست  رسوننیبه دستت م ینامه واست فرستاد دادم بازرس هیاره اجازه ندادن -

 داداشم  یباش پیواست گرفتم خوشت دیهم واسه ع

 به زحمت نبودم بخدا  یراض-

 ؟؟؟یحمتچه ز-

بار با حسرت بهشون نگاه کردم چقدر دلم  نیتموم شد واسه اول نباریتمومه چه زود ا یاومد وگفت مالقات سرباز

 نیخانواده ام بودم داداش ارو شهیپ ایبا همه کتکا با همه بد دمویع خواستیچقدر دلم م بودمیم ششونیپ خواستیم

 یشده بود اراگل هم دکتر عموم یواسه خودش کس مپا دکتر شده بود دکتر مغز واعصاب ازاد هیحاال واسه خودش 

ا توپ شده ومامان باب یلیخ شیمال تیوضع نیبودم که ارو دهیعقب بودم شن ایجلفا شده بود فقط من بودم که از دن

ساله شده  31ام نگاه کرد اومد جلو تو چشم ستادیدفعه ا هی نیارو دهیباال شهر وخونه واسشون خر ایرو برده کنار در

رنگ  یکم بود خاکستر یلیاز تار موهاش که خ ییداشت چندتا ییرایگ یاب بود هنوز چقدر چشما-ذ-ج چقدربود 

 ل م کرد -غ-دفعه منو  ب کیشده بود هنوز ازدواج نکرده 

  شیپ شایمبارک پ دتیداداشم ع-

عطرش  یل ش کردم چقدر بو-غ-اوردم باال و ب ؟؟دستامو؟یومحبت برادر نیارو رونیبود چشمام بزنه ب کینزد

 شد اروم در گوشم گفت: میاش به مدل حرف زدنش حسود افهیبه ق شهیخاص بود مثه هم

 . یرفت نیاز ب یلیخ کنمیجبران م-

 نیداره بهش ا نیکه ارو یغرور تونه؟؟؟مگهیشده؟؟مگه م مونیپش یعنیچشماش نگاه کردم نتونست بمونه رفت  تو

 برم که ارا گفت: ده؟؟خواستمیجازه رو م

 واست داده گفت بهت برسونم  زیچ یسر هیداداش داداش ماکان -

 زدم  یرو اورده دمش گرم لبخند زایچ نیرنگ ومو ا یعنی یوا

 دلتنگشم  نیوبگ نیسالم برسون یلیممنونم بهش خ-

 االنم دم در زندانه ها  ی:چشم داداش..راساراگل

 جدا؟؟؟-
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 اره -

 تموم شده مالقات  یمستوف ی:اقاسرباز

 کردم  یپوف

 همتون مبارک  دیع-

  شمیبه سلول نشستم لبه تخت سپهر هم نشست پ دمیرس ورفتم

 بود؟؟؟ تیاون دختره ابج-

 کردم خونسرد باشم  یسع یشدم ول یعصب

 چطور؟؟-

  ینجوریندارم هم یبخدا قصد بد-

 اره خواهرمه -

 جسارت نشه ها جسارت نشه ها چند سالشه؟؟؟-

 گرد شده نگاهش کردم  یبا چشما دیلرزیصداش م یلیخ

  ومدهیبه تو ن شیفضول-

  دیببخش-

 باز باکس هارو بهم داد  شیموقع سرباز صدام زد با ن همون

 ؟؟؟یبزن شگاهیارا ییخوای؟؟میچه خبره مستوف-

 خخخ ییجورا هی-

 نشستم لبه تخت نامه رو باز کردم  زدمو ازش گرفتم یزورک ولبخند
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 یرنگ کن ییخوایم تیبه ازاد یکیکره خر حاال که نزد دمیفوش ابدارت م یبهت بعدشم کل کنمیاولش سالم م"

گفتن حاج  شمیاومد پ قتمیمحمود رف نیاهان ا یمدرسه حله همه چ ریمد شهیرفتم پ ی.راس یخر یلیموهاتو؟؟؟خ

 "ازاد بشه . رهبه حسابش قرا میختیر ونویلیم 20دنباله کاراش و میرفت زاینچیوا وسفی

 کنه ممنونم داداش گلم ادامه نامه رو خوندم  یکار هیتا بنا گوش باز شد باالخره تونسته  شمین

 یندانز دهیفهم ایتارا باز اومد سراغتو گرفت گو نیخره پس ا رونیب ایب یبود راس فهیجمع کن در ضمن وظ شتوین"

 الیخیو بتارا ر گمیحرفا اما من م نیاز ا ویوبهش گفته تو دوسش دار رهیتقص یب نیانگار بهش گفته وگفته ابت نیارو

 " شنیم یپگاه خوشگلتره بچه هاتون چ نیا

 باز ادامه اشو خوندم یبهم غالب کنه روان شوییزدم ول کن نبود تا دختر دا یپررنگ لبخند

 یمامان وبابا سام نیحداقل ا ایبجورن در مورد پرونده ات  یزیچ هی شمیخوشحال م یلیخ ی.راس یخودت میروان"

 "تنگ شده .خدافظ یلینکنم در ضمن دلم هم واست خ یپرچونگ ادیز گهیبشن د یراض

 اروم گفت: سپهر

 ماکان بود؟؟-

 اورده . مویخواسیکه م ییزایاره رنگ وچ-

 اراگلت هم بود  ین؟؟؟ابجیابت ادتهیدفعه اولو -

 چپ چپ نگاه کردمو گفتم  بهش

 مثه قبل بشه  خوامینم-

 اهان .-

 باشه  میریم نیروز چهارم فرورد-

 شد؟؟یچ یباشه حاج-

 حله -
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 داداش  یبا مرام یلیجدا؟؟؟خ-

 نکردم  یمن کار-

  شمینشست پ یحاج

 شم؟؟یپ یومدیاون روز ن ن؟؟؟ازیچه خبره اقا ابت-

  ینشد حاج-

  یفک کردم قهر کرد-

  میسین زایچ نیجون ما اهل ا ینه حاج-

 ؟؟یدر موردش بدون ییخوایخوبه نم-

 ؟؟یدر مورد ک-

 ، اهلل  وسفی-

 حوصله اشو ندارم  ینه حاج-

  گمیم کمشویمن -

  یحاجـــ-

  میاعتراضم ندار-

 چشم -

بودن به خاطر  زاریاز اون ب وسفی یمصر برادرا یاز روستاها یکی یبودن تو وبیوهفت برادرش وپدرشون ا وسفی-

روز اونا برادرشون رو به بهانه  کی نکهیتا ا گرفتهیپدرشون داشته ومورد لطف پدر قرار م وبیکه تو دل ا یمحبت

 چا  کی یتو ندازنشیوم ابونیب برنیگوسفندا م یچرا

 مکث کرد  یحاج یخودم فکر کردم چه داستان باحال با
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 اش؟؟؟ هیپس بق یحاج-

 اشو برو خودت بخون  هیبق-

 ه؟؟؟یاسم کتابش چ-

 قران -

 تو قران نوشته؟؟؟ ناروی؟؟؟ایچ-

 بخون خودشم بخون . شویاقا برو معن نیاره ابت-

 وقتشو کردم حتما . الیخیب-

 توپ رو نیکنم چند روز گذشت روز اول فرورد یکه با خدا اشت دادیجوره دلم رضا نم چیگفتو ورفت ه یزیلب چ ریز

به سر  یدست کنمیم لیسالو تحو نجایساله که ا میون 5 بایگرفته بود تغر یلیاعالم شد دلم خ دیزدن وسال جد

ش االن کجاست؟؟بچه ا یعنی نایسمته مب شد دهیزندان نگاه کردم فکرم کش یزپرت نیبه هفت س دمیوصورتم کش

خوشحالمون کرد  یکم یحاج یتو نگاهش بود خبر ازاد یبیهم غم عج کنه؟؟سپهریم یاسمش؟؟واسش مادر هیچ

 دویامسال ع تونهیتمام پولشو وم دهیبده اون مرده رو که بخش رشیخدا خ گفتیم میخوشحال شد یلیکم که نه خ

 کتاب قرانشو داد به من وگفت: شیروز پ کیدرست  رفتیم یکنار خانواده اش باشه وقت

 حتما بخونش  یوقت کرد-

با  لباس ها رو سمین نجایا شتریب گهیکه دو روز د کردیباز م شموین نیا یول کردیم تیاذ یلیخ شیخال یجا ورفت

 یتو ختمیر دمویتا سررس 6زندان رو.. یخاطره ها رمیبگ ادیکردم  یاخر  سع یروزا میکرده بود میتخت قا ریسپهر ز

 وبا میزنیموهامون رو رنگ م یواشکیو میریم 12 تساع رونیب میرینشستم لبه پنجره امشب م کمیکوچ یساک دست

لنزم واسه من فرستاده که رنگ چشمام سبز بشه  هی میدیچهره م رییتغ یکه ماکا ن فرستاده کم ییها میاون کرم گر

اومد کنار پنجره  یخوش رنگ یعصر بود پنجره حصار دار زندان با حسرت به اسمون چشم دوخته بودم ترق 6ساعت 

 نشست 

 وقتم نبوده زدم به حصار تا بره  چیه ستیساختن ن ونیواسه اش یخوب یجا نجایا

 نیصدا نش یپرنده ب-
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 یخستگ یشاخه ها رو

 پروازو بخون ی قصه

 یبغض پرشکستگ تو

 عمره تنها منتظر هی

 ینیشیفکر فردا م تو

 ایروز بهت بگن ب هی

 ینیبیحاال م بهارو

 ادیبهار م یکنیم فکر

 اسمشو یدیشن اخه

 یشهر قصه اش نبود تو

 سرنوشتشو یدیند

 تو یمن برا یبرا

 زهییفصال پا تمومه

 چشم خسته مون یتو از

 زهیریماتم م شهیهم

 تو یمن برا یبرا

 زهییفصال پا تمومه

 چشم خسته مون یتو از

 زهیریماتم م شهیهم 
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 ادیبهار م یکنیم فکر

 اسمشو یدیشن اخه

 یشهر قصه اش نبود تو

 سرنوشتشو یدیند

 سرت یرو ادیم بارون

 شنیاب م ایدر هی پرات

 اتیونگید ی قصه

 شنیورق کتاب م چندتا

 تورو زننیها م بچه

 کمون وچوب وسنگ ریت با

  شکنهیم یتو باز پرت

 زندونه تنگ شهیم اتیدن

 تو یمن برا یبرا

 زهییفصال پا تمومه

 چشم خسته مون یتو از

 زهیریماتم م شهیهم 

 سرت یرو ادیم بارون

 شنیاب م ایدر هی پرات

 اتیونگید ی قصه
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 شنیمورق کتاب  چندتا

 تورو زننیها م بچه

 کمون وچوب وسنگ ریت با

  شکنهیم یتو باز پرت

 زندونه تنگ شهیم اتیدن

 تو یمن برا یبرا

 یجون رازق پرنده

 وا کن وبرو پراتو

 تورو دوست نداره یکس

 عشقتو خوادیکس نم چیه

 دوروز که بگذره یکی

 ادیاز راه که ب زمستون

 ازارت کنه دوسداره

 خوادیم تویرنگ یپرا

 ادیبهار م یکنیم فکر

 اسمشو یدیشن اخه

 یشهر قصه اش نبود تو

 سرنوشتشو یدیند

 تو یمن برا یبرا
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 زهییفصال پا تمومه

 اسمون چشممون از

 زهیریغربت م بارونه

 تو یمن برا یبرا

 زهییفصال پا تمومه

 اسمونه چشممون  از

 زهیریغربت م بارونه

 ادیبهار م یکنیم فکر

 اسمشو یدیشن اخه

 یشهر قصه اش نبود تو

 سرنوشتشو یدیند

 ستیتون یشهر ما جا تو

 استیس یکالغا یجا

 ساده دل ویعاشق تو

 وفاست یزمونه ب اما

 بوده یگفت که چ شهیم نه

 شهیم یچ دیفهم شهیم نه

  زننیلبخند م عابرا

 شهیتو مغزا ات اما
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 تو یمن برا یبرا

 زهییفصال پا تمومه

 رو درخت عمرمون  از

 زهیریبودن م یبرگا

 تو یمن برا یبرا

 زهییفصال پا تمومه

 رو درخت عمرمون  از

 زهیریبودن م یبرگا

 تورو زننیها م بچه

 کمون وچوبو سنگ ریت با

 شکنهیم یتو باز پرت

 زندونه تنگ شهیم ایدن

 یاون درخت اونور تا

 یتنها بر یتونینم

 خودت ویشیتو م تنها

 یریمیغمه غربت م از

 "2و 1 پرنده – ییپاشا یمرتض"تو . یمن برا یبرا

جلد  یاز قفس بود اونجا تو ییخطه رمان سر سپرده بود جلد دومش رها نیاخر نیا یمستوف نیعصر ابت 6 4/1/94

ساک به سپهر نگاه کردم  یگذاشتمش تو رهیگیم گهیرنگه د هی یهمه چ شهیقشنگتر وجذاب تر م زیدوم همه چ
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چرت وپرت تو سرش  یاگه فکرا دیپرسیماز ارا سوال  یلیواخر خا نیا کردیبرخورد م یعاد یول یاسترس داشت کم

 گذشت  یساعت کیزده شد  11ساعت  یوخاموش میشام رو خورد میساعت نه ون زمیریباه خونشو م

 یکردم تو یزندان رنگ رو خال یها ییسمته دستشو میومن هم همراهش رفتم رفت نییاروم اومد از تخت پا سپهر

چه به روزش  مییخرما یربع صبر کردم موها کی دیتراش شویمشک یهمونجور زدم به سرم سپهر هم موها یظرف

 سپهر واسم گذاشت یهم به ابرو هام زدم لنزو به سخت یموقته کم یپر کالغ یرنگه مشک نیبود ا نیا شیاومد خوب

تختامون  یرو میدیودراز کش میرفت ادیصبح صالح ها م میون5ساعتو نگاه کردم ساعت  دیدیتار م یچشمام کم

استرس داشتم نکنه باز نشه فرار کرد لنز کم کم جا رفته بود خوب شده  یلیبود خ 2متوجه نشده بود ساعت  یکس

  دیخوابیطبقه دوم م شهیکم صدا چونکه سپهر هم یلیسرم البته خ الزدم به با 5ساعت  میینایبود ب

م که ماکان واس ییپوال میدیارتش رو پوش یولباس ها ییسمته دستشو میورفت میهامون رو برد لهیوس نییپا اومد

 جلو سالم احوال میبه عنوان مامور زندان رفت دیرس پیهمون موقع ج رونیب میکارمو راحت کرده بود رفت فرستادیم

ارتش  خراب رو یافتاد که سالح ها یم کباری ماهاتفاق سه  نیخراب رو ا یسالح ها میگرفت لیوتحو میکرد یپرس

ر دمه د میدیرس میرو سوار شد پیج عیاستراحت کنن ما سر رنیارتش گفتن که م یبچه ها ریواسه تعم گرفتیم

 داد  ریمامور گ

 کجا؟؟؟-

  نارویا میببر دیبا-

 سالم رو؟؟؟ یکه اوردن سالح ها ییپس کوشن مامور ها-

  میرو ببر نایهم موند به ما گفتن که ا یکیحالش بد شد اون  شونیکیاونا -

  میهماهنگ کن یصبر کن دیبا-

 یجلو شونیکیها  م؟؟؟سالحیبکن یتو  نقشه نبود به سپهر نگاه کردم به در زندان نگاه کردم حاال چه غلط نی؟؟ایچ

زنگ بزنه اون سالحو که بود رو دستم گرفتم من تاحاال باهاش  نکهیقبل از ا نییپا میبود اون مامور خواست بر نیماش

  کار نکردم

 داداش -

 ه؟؟ی:چمامور
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 نه؟؟ ای یکنیدرو باز م-

 ترو سر جدت نکن نی:ابتسپهر

 سپهر  سیس-

 محکم زدم تو صورت مامور  یکیرو بزنم  اروی تونستمیمناسب م کلیقد وه بخاطر

 رو برس  هیسپهر برو حساب بق-

تا بودن  6از اسلحه  استفاده کنم تعدادشون دوبرابر شد  خواستمیزدمش واون منو زد نم یحساب میوقت نداشت یلیخ

 زدم  یتمام مغزم ول دیزد تو مغزم حس کردم پوک زیچ هیرسوندم اون ماموره با  موتیخودمو به ر عیسر

رو  تمویبودن ر ختهیسر سپهر ر یزدم تو صورتش اون چندتا هم رو یکیباز شد برگشتم وبا ته گلنگدن اسلحه  در

کردم  هوشیتکه اهن دو تا از اونا رو ب کیبا  نییپا پیشدم روشنش کردم رفتم از ج پیوار جگرفتم دستم س

  انیمبازم دارن  دمید اطیاز ته ح یبانیزنگ بزنه به پشت خواستیم شونیکی

  میوقت دار هیسپهر ده ثان-

 کیاونا شروع کردن به شل پیسمته ج میدیدو ستادمیدستمو گرفت ا زدیکه منو م یبا لگد زد تو کمر اون سپهر

 پشت سرمون بودن  سیپل ینایماش رونیبا سرعت رفتم ب میکردن سوار شد

  میافتاد ی:داداش تو دردسر بدسپهر

  فمیصاحابو از ک یب یبسه بده اون کروک سیس-

  شدنیم کیاورد ونشونم داد اونا داشتن نزد در

 داداش . رسنیمن االن م ی:خداسپهر

  رسنینم-

 باال پیبودم ج دهیمواقع فکرشو چ نیاز جنگل واسه ا نبریبا سپهر راه م میهوا بود یکال رو یار جنگلتو نو وزدم

  زدیسپهر داد م شدیم کیجاده دو طرفه داشت بهمون نزد کیسطح جنگل ناهموار بود  دیپریم نییوپا
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 نکن  نی؟؟؟ابتیبه کشتنمون بد ییخوایخدا م ای-

 یزدم تو عیسر دیچرخ نیماش ینداشتم با تمام توانم ترمز گرفتم چند دور یساله صابقه رانندگ نیهم چند من

 عیسر یلیدنبالمون هستن خ یتیمطمئنم االن کادر امن کردمیم یکه مربوط بهمون بود با سرعت رانندگ یباند

 داشتم . یدیاسترس شد کردمیم یرانندگ

 ه؟؟؟یچ یباز نی:داداش ته اسپهر

  دونمینم-

 تا مرز مونده؟؟؟ گهیچقدر د-

 ساعت . مین-

ما  یبه لبه نوار مرز میدیاسترس داشت رس یلیتا بر ساعت گذشت سپهر خ 125وبا سرعت  یساعت به سخت مین

 ایتا در عیر کی میرفتیم یوقاچاق ایاز سمته در دیاومد با ادمیم؟؟؟یکن یچه غلط زاینه و میدار یاالن نه پاسپورت

 گذاشته بود دور زدم  قیقا فاصله بود اونجا ماکان واسمون

 ؟؟؟یکنیم کاری:چسپهر

  سیس-

 افتادم سمته ساحل  راه

 ؟؟؟یبه کشتنمون بد ییخوایم نی:ابتسپهر

 نه فقط ساکت باش .-

 ادین یها نوار ساحل قیسمته قا میدیوساک هامون دستمون بود دو نییپا نیاز ماش دمیپر عیبه ساحل سر میدیرس

بود ساعتو نگاه کردم  یلیراه مسافر خ یتو ینداشت ول ادیمسافر ز نیبود واسه هم ییسراغمون؟؟؟ساحل متروکه ا

رو روشن کردم با تمام  یموتور قیقا میشد وارس کردیکارمون رو خراب م نیبود وهم یصبح بود هوارو به روشن 7

 خوردیزنگ م داخلش بود لمیموبا کینفت ماکان واسمون گذاشته بود ."بشکه"توانم حرکت کردم سه تا گالن 

سه ساعت راه بود .گالن دوم رو به اتمام بود  یرفتم ول عیسر شهیم یابیوصلش کنم رد الیخیب ایانداختمش تو در

بود  قیقا یساک وتو یکه تو ییپول ها میبود  رانیا ییایودر ینوار مرز کیبانزدیتغر دصبح بو 9 یساعت حوال
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تاشو گذاشتم  50ساک  یتو ختمیتاشو ر 150هزارتا بود  200حدود  یزیوماکان گذاشته بود رو چک کردم به دالر چ

لبه مرز مامور  میدیاب رس یتو میواونا رو انداخت میسپهر لباس هامون رو عوض کرد یتا برا 25من و یتا برا 25باشه 

  ژهیو

 ن؟؟یکنیم یچه غلط نجایشما ا-

 تم:گف یگرفتم به اذر ادیرو بفرسه زندان و جانیاذربا یوزبان مل یمدت به ماکان گفتم واسم کتاب رسم نیا یتو

  میهس جانیاذربا ی.بچه جمهور میگم شد نجایما ا-

 :یبه اذر مامور

 ؟؟یگیدروغ  م یدار-

 نه به خدات قسم -

 تو چشمام نگاه کرد . یکم

  زاتیپاسپورت وو-

 حرف بزنم ادامه داد: خواستیدلم نم"ما -

 ه؟؟یاون ساکا چ-

 پاسپورتامون  نمیگفت:عه ا هویدر ساک رو باز کرد  سپهر

از  عیزدم سر یحل شد لبخند یفکر کرده داد دست مامور همه چ یبودن؟؟؟واقعا هنگ کردم ماکان به همه چ یجعل

 زد وگفت: ییبه ساحل سپهر قهقه ا میدیظهر بود رس 1 یساعت حوال میتشنه وگرسنه بود یلیمرز ردمون کرد خ

  یوزبانشون رو خوب بلد بود یجانیچجور لحجه اذربا یسواد ندارم ول یگیتو که م من موندم بخدا-

 بلدم بعدشم چندتا کتاب ماکان واسم فرستاد  یاذر میزینره من تبر ادتی-

 چه خبره؟؟؟ رانیاالن ا یعنی-

  دونمینم-
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  دمیکش یقیعم ونفس

 ببر  فشویاستفاده کن .ک تینفس بکش داداش از ازاد-

رد سپهر کچل شده بود وابرو هاش ز چارهیب یول رفتیبا پنج بار شستشو م میکه زده بود یرنگ نییپا میدیپر قیقا از

  دمیخند

 . یواسم بخر یرنگ مشک هیهرچه زودتر  دینخند داداش با-

 چشم خخخخ-

  مینشست یساحل کم لبه

 باالخره ازاد شدم  شیاخ-

  نیابت گمیم-

 هووم؟؟؟-

 م؟؟؟ینکرد یونگیبه نظرت د-

 ببر  فشوی؟؟؟کیونگینه بابا چه د-

 کیسمته امالک مسکن و میرفت  جانیاذربا یساحل یشهر ها یسمته روستا ها میرفت میقدم زد یساحل کم لبه

باکو  کینزد بیغر بیوعج تیپر جمع یروستا هی یتو میهزارتا بابتش پول داد 30سمته خونه  میرفت میدیخونه خر

 . وداز چوب ب وارشیله بود وتمام در ودداخل مب میقشنگ بود رفت یلیبود خ

  نجای: قشنگه اسپهر

 . میکن دایجعل اسناد هم پ هی دیاره با-

 ؟؟یواسه چ-

  میکن دیتمد زایپاسپورت وو دونمینم-

 اخه؟؟ یواسه چ-
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  دونمینم-

  نیابت-

 بله؟؟-

 ؟؟یاومد یسین مونیپش-

  مییعوضش االن زنده ا میکردیاگه فرار نم رفتیم میشدیاعدام م یچیبعضه ه یکاچ الیخیب ی.ول یلیخ-

  الیخیاره ب-

 شهر؟؟؟ یتو ییاینم-

  میبر ایچرا ب-

 نیا به لطف یبود من تا به حال تا مشهد هم نرفته بود ول یقشنگ یلیسمته مرکز شهر وبعد هم باکو شهر خ میرفت

فت سپهر گ میدیخر لیموبا کیو یفروش لیسمت موبا می..رفت جانمیاذربا یزندان شدنم تهران رفتم االنم که جمهور

بخرم شماره ماکان رو  خواستمیم شمیندارم که بخوام باهاش حرف بزنم ومن هم فقط بخاطر اومدن اراگل پ ویمن کس

 یالملل نکشه ومجبور به پناهندگ نیب سیکاش کارم به پل یواسش سالم فرستادما چتیو داخل و لمیزدم داخل موبا

خونه سپهر رفت سمته اشپز خونه من هم رمان هامو در اوردم از  یواسه تو میدیخر زیچ ینشم رفتم سمته خونه کم

رمان سرسپرده  ریهم داشتم ز نایعکس از مب کیرو هم کنارشون تو قفسه گذاشتم  وسفیکتاب قران حاج  فمیک

را چ نکهیدم به افکر کر یبه همه چ دمویبره به درک دراز کش یشمع سوزوندم بهتره همه چ کیگذاشتم عکسو با 

چقدر با وجود  نکهیبه ازاد به ا نیش اخر برادرانه ارو-و-غ-به اون ا یوحت زدیچرا همش بابا منو م نکهی؟ به ا نجامیا

رو شروع به  وسفیسوره  یرو باز کردم ومعن یناخواداگاه کتاب قران حاج شهیبد بودنشون دلم واسشون تنگ م

بودم رو باز  دهیتازه مو که خر دیبار خوندمش سررس 5خوندن کردم جالب بود واسم داستانش بازم خوندم حدود 

  دیه داستان جدیکردم شروع کردم به نوشتن 

 هام . یاز سخت دیخودم شا یاز زندگ دیشا

پشت در  ید رفتمو باز کردم دختردر اوم یصفحه نوشتم که صدا 30رو نوشتم  اناتیودرشت جر زیر یهمون بچگ از

 ابیبود لباس هاش تقر دهیمحصل باشه پوش ایدانشجو  نکهیداشت مثه ا یبود حجاب داشت لباسشم حالت خاص

 گفت: یقرمز بود به اذر هلپ هاش قرمز دیدستش بود خجالت کش ییباشه کاسه ا خوردیساله م 17حدود 
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 سـ سالم -

 د؟؟ییسالم بفرما-

 "ستمیبلد ن ویجانیزبون اذربا یعنینوع قلم  هی نیا گهید دیببخش"

  نیغذا رو داد واستون..گفت تازه اومد نیمادر ام ا دیبخشیم-

 اهان ممنونم -

زشته بازم  ست؟؟نهیداخل؟؟؟زشت ن ادیاالن بهش تعارف کنم ب دیبود دم در هنوز با ستادهیظرف رو گرفتم ا وازش

 بود  ستادهیا

 داخل  دییبفرما-

  شهیم ریالسم دنه من برم ک-

 نشون داد  ییحدسم درست بود وبا استرس دستشو دراز کرد وبه نشونه خونه روبرو پس

  دیحتما بگ دیداشت یکار مییما اون خونه ا-

 چشه؟؟؟ نیا

 چشم  حتما -

 خدانگهدار -

 خدافظ -

 گفت: یکرد به اذر زیگفتم چشماشو ر یبه فارس نویا

 ؟؟یچ-

  دیببخش یچیه یچیه-

 د؟؟یهست یرانیشما ا-
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 بله -

اراده فکرم  یخوشمزه بود ب یلیخ یول  هیبودو اسمش چ یچ دونمینم میرفت غذا رو خورد عیصداش زد سر مامانش

دختر  نیپگاه اونروزا اون هم مثه هم ییدختر خان دا دمشید شیسال پ 5-4که  یشد سمته اون دختر دهیکش

داخلش  تیحیمس یاهال میبود داخلشکه ما  ییروستا نیموقع اذان سپهر نمازشو خوند ا دیکشیخجالت م هیهمسا

ماکان زنگ نزد اصال  جانیاذربا یاز وجودمون تو گذرهیماه م 3نداشتن  یبه ما کار یبودن ول ییبودن همه فرقه ا

 یهتل تو کی یتو رمیتا رمان نوشتم وم 2مدت  نیا ینگران اونور اب بودم ونگران همه چ یلیشده؟؟؟خیچ یعنی

سپهر هم به  دنیتا بهم م 1500ماهانه به دالر  انیکه به اون هتل م یرانیافراد ا دریل لبه عنوان تو کنمیباکو کار م

 هی ادیمخارجمون در م رهیگیهزارتا م 2اون  کنهیواسه مجله ها م یابیبازر یبازرگان تیریخاطر مدرکش که مد

 بهیعج یلیمردمش خ هاون روستا واس یوخوبه ت یهزارتا شد ول 30 هیمیقد یلیخ میدیهم خر 1995فولکس مدل 

هم  یلیخ  شهیم 1980فولکس واگن ساله  هی نشونیماش نیاونجا مدل باال تر یچونکه اهال نیماش نیومدل باال ا

 گفت: یجلومو گرفت به اذر یخانم کیشب بود  11 یدرب وداغونه از سر کار برگشتم ساعت حوال

 سالم پسرم -

 سالم امرتون؟؟-

 هستم  هیمن همسا-

 خونه رو که اون دختر واسمون غذا اورده بود ازش رو نشون داد  وهمون

 بله خوشبختم -

 من هم -

 گفت: یوبهم دست داد وبه اذر ستادیمرد هم اومد کنارش ا کی

 ؟؟یسالم پسرم خوب-

 د؟؟؟یسالم ممنونم شما خوب-

  نیکه اومدن ک یدیافراد جد نیکه ا کننیروستا همشون ازم سوال م یممنون راستش اهال-

 بله؟؟-
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  کنمیم یدگیروستا رس یاصل یروستا هستم به کارا سیازم من هم رئ پرسنیاز شما سوال م-

 اهان .-

 ن؟؟یهست یک میبدون شهیخب م-

 هستم  نیبله حتما من ابت-

  میدادیبه هم م نویماش ونیروز درم کیاومده بود  یبا تاکس دیموقع سپهر هم رس همون

 هم سپهر هستن  شونیوا-

 ن؟؟ییا لهیاز کدوم قب-

 . گرفت ادیرو  یوباالخره اذر یکه ماکان واسم فرستاده بود رو به سپهر دادم واون به سخت ییمدت کتاب ها نیا یتو

 له؟؟؟خخخخیاز قب-

  میسین یینجای:ما اسپهر

 ن؟؟ییپس کجا-

 تو کوچه بهم سالم کرده بود  یچندبار رونیهمسن ما اومد از همون خونه ب بایپسر جوون تغر کی

  میهست یرونیما ا-

 پسرم؟؟؟ ی:جدخانم

 بله -

 پسر اومد جلو  اون

 مامان؟؟؟ نیرونیپس داداشامون ا-

 :اره رامکانو .خانم

 دست داد  پسر
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 من رامکانو هستم -

 بهش دست دادم  من

 هستم  نیمنم ابت-

 کیو گفتینم یزیچ رونیدختر هم اومد ب میکه عوضشون کن میدیصالح نم یعنی میهامون رو عوض نکرده بود اسم

 خونه  یتو میدردسر نشه رفت نکهیواسه ا میاز خودمون بهشون نگفت ادیخوش وبش کردن ز یبود کم ستادهیگوشه ا

  نیبا حال ی:چه ادماسپهر

 اره -

رو دانلود  سیوو سیوو کیچتروم واسم در خواست تماس اومده بود و یروشن کردم از طرف ماکان تو نترنتمویا

 کردم پخش کردم 

 کردمیر مفک یحداقل بود گذرهیبدونه تو بد م یلیروزا خ نیا میما دلتنگت ویستیوقته ن یلی..خنیسالم داداش ابت-

افته  یواسه سپهر داره م یخوب یاتفاقا هیانگار  یول شهیتر م نیبرگرد درسته جرمت سنگ دمیم شنهادیمن پ یزندان

عدشم بهتره واستون ب نیبرگرد میبهمون گفت به گوشتون برسون زیتبر ی.گناه داره به نظر من بمونه اونجا اداره اگاه

 برگرد  میدلتنگت یلیبدن  ما خ تیواسش رضا خوانیم ایداداشم کو تا ابان؟؟؟سپهرهم که انگار اون شاک

 یتو اعدام بش سمیمن حاضر ن گهیاشفته ام سپهر م یلیخ گذرهیدو هفته م گهید کباریگوش کردم و گهید کباری

 شده بود از رهینگاه کردم هوا ت یرو خوندم وقت هیا یمعن شیاز صفحه اول یبهتره رفتم سراغ قران حاج میوبرنگرد

 یصفحه خونده بودم از داستان ها 60 بایغرشب بود ت 9ساعتو نگاه کردم ساعت  خوندمیعصر داشتم م 5ساعت 

گرفتم امشب شبه اول ماه رمضونه سپهر  مویاعدام بشم؟؟؟تصم ؟؟اگهیچ رمیاگه بم یبرگردم ول گفتیقران دلم م

 یلیهتل خ یشدم تو داریب یواون نجاتم بده واسه سحر رمیگیخدا عهد کردم اگه بشه فردا روزه م رهبایگیروزه م

زه دادن که برم ومن قبلش پرونده مو روزه بودم بهم اجا نکهیخسته شدم بخاطر ماه رمضان وا یلیشلوغ بود امروز خ

 شیمدت اشپز نیا یتو ومدیغذا م یشب برگشتم سپهر هم خونه بود بو 7گرفتم ساعت  زهامویبود تمام چ یکه جعل

 خودت  دیبه ام ایکاناپه خدا یشده بود نشستم رو ستیب

 ؟؟ییایسپهر م-

  شنیها رو اگه بهشون خوب نرسم شفته م یلندیبرنج تا نیبذار ا-
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 . شدیگذشت اومد اذان ساعت نه وربع م یساعت مین

 ن؟؟یامروز ابت ییتو روزه ا-

 اره -

 تعجب تو چشمام نگاه کرد  با

 جدا؟؟؟-

 داداش -

 بله؟؟-

  میبرگرد میافطار خورد نکهیبعد از ا خوامیم-

 کجا؟؟-

 بود رو در اوردم . زیکه مقصدش تبر مایهواپ یها طیبل فمیک از

 . زیتبر-

 کرد وگفت: هنگ

 ؟؟؟یچ-

تو  میبخواب یکسالی دیکارمون شا نیاومده االن به خاطر ا تیکه حکم ازاد یدید میبود نحایا یداداش بسه هرچ-

  یشینم یعنی میشیحداقلش اعدام نم یول شتریب دمیشا میزندان که فرار کرد

  ایداداش من نم-

 ادامه بده وگفتم: نذاشتم

 اونجا حکم تبرعه ات منتظرته  یبرگرد دیبا یکنیم خودیب-

 تو چشمام کرد  یواشک بار نیغمگ نگاه
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  کنمیتا عمر دارم لطفتو فراموش نم ییاقا یلیخ نیابت-

 یاور ادیاون  یبغض داشتم ول یلیسالم بود خ 15اونروز افتادم که  ادی دیل م کرد شونه اش مردونه لرز-غ-ب و

  کنمینم هیگر یبه ماکان گفتم:تا عمر دارم جلو کس ادمهینگذاشت ادامه بدم وبغضمو فروکش کردم 

دو سه ماه بعدش فالکت  یول میماهش رو پوال رو خورد کی نجایچند ماه ا نیا یمستوف نیوحرفش اونم ابت مَرده

ساعتو نگاه کردم سپهر غرق فکرو  ستین یوصفش گفتن یلیخ دمیکش یعمرم سخت یتو یلیخ میداشت یبد یها

 دفعه لب تر کرد  هی. دادیرو نشون م میون8وغم بود ساعت 

 داداش -

 جانم؟؟-

 داشتم  یسوال هی-

 بپرس -

 خواهرت ارا گل خانوم ازدواج کردن؟؟  گمیم-

 چطور مگه؟؟-

 خوادیهمه مدت م نیتو ا دونستمیم دشیکه د شیسال پ 5بگه از همون  خوادیم یچ دونستمینگاهش کردم م زیور

 بگه  یچ

 نیاگه قابل بدون خواستمینفره نفس بکشم م هی یهوا نیتو ا تونمینم گهید دمشونیکه د یمن راستش من از روز-

 ن؟؟یگذاریغالمتون بشم م نیبذار ادیحاال که حکم تبرعه ام هم قراره ب

 استرس داشت  یلیچشماش نگاه کردم خ تو

  یحرفتو زد گهیسپهر راحت باش د-

 خودشو راحت کرد  یکم

 که  رمیبگ میل تصماراگ یجا تونمیمن نم نیبب-
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 با من . نهیروزم رنگه غمو بب هی ذارمیخوشبختش کنم نم دمیداداش به شرفم قسم قول م-

 برو خونمون  یازاد شد یبا خانواده ات وقت یبهش بگ دیخودت با یباشه حرفه تو درست ول-

 ؟؟؟یدیتو به عنوان داداشش اجازه م یعنی-

 یزندگ نیا ینداره تو یداریخر چیکه حرفم ه یدونیخانواده مو  م نیوهمچن یشناسیسپهر تو منو خوب م نیبب-

 .ومخصوصا جلو خانواده ام 

  رهیمیم ریبم نیاراگل خانم شما بگ یول-

 مگیمن م یبا اونا حرف بزن دیبا هیک نیوازاد وعارف خان واذر خانوم باشن ابت نیارو یهم نه .وقت نقدراینه بابا ا-

 خخخ یدست گذاشت یسخته روبد دختر یلیکارت خ

 ؟؟یگیم یداداش تو چ-

 تو  یعهع باز که گفت-

 نظرت رو بدونم  خوامیخب م-

 . دادمشیدسته من بود بهت م ارشیاگه اراگل اخت-

 یتردخ چیبا ه کردینبود الکل مصرف نم یونیقل دیکشینم گاریبود س یزد پسر خوب یاز خوشحال یبرق چشماش

همش روزه  میبود یهم که تو زندان مرکز ییروزا خوندیچند ماه ونمازشو سر وقت م نیدوست نشده بود تو ا

 ل م کرد -غ-باز منو  ب گرفتیم

  یکه بهم کرد یاعتماد نیاز ا کنمینم مونتیممنونم داداش پش یلیخ-

ختره د نیدرست اتاقم روبرو ا دونستمیبهش زدم رفتم سمته اتاق خوابم رفتم سمته پنجره بازش کردم نم یلبخند

زد به  یلبخند گشاد دیحجاب نبود منو د یوقتم ب چیاز پنجره بود ه رونیاس همون موقع اون هم سرش ب

 گفت: یجانیاذربا

 سالم  -

 سالم -
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 د؟؟یامروز خونه بود-

 نه -

 ن؟؟یشما مسلمون هست-

 اره -

  نییپس حتما روزه ا-

 د؟؟یدونیدر مورد مسلمونا م ایچ-

  یهمه چ-

  نیدونیم ویوهمه چ نیهست یحیجالب شما مس ؟؟؟چهیاز ک-

  میوخانواده ام ماها اهل سنت ستمین یحینه من مس-

 باال  دیابروم پر یتا هی

 که  نیحیمس نجایا یاهال شتریب-

  میما اهل سنت یاره ول-

 چه جالب داداشتون نگفته بود -

 بله -

 ؟؟ییایمسپهر اومد:داداش اذان شد ن یزد ولپ هاش قرمز شد صدا یولبخند

 شده؟؟ یزی:چدختر

  زنهیاذان شد سپهر صدام م-

 گفت: گهیلحجه د هیسرش رو برگردوند وبه  دختره

 بله؟؟-



 یعنیبغض 

 
152 

 

- . 

  امیاالن م-

 روبه من  وبرگشت

 لطفا  دیدرو باز کن ارمیم یدر خونتون واستون افطار امیاالن م-

 ؟؟یچ-

زنگ اومد در رو قبل از سپهر باز کردم اون دختر بود با  یهمون موقع صدا نییورفت رفتم پا دیاومد بپرسم دو تا

 بهش زدم  یدر لبخند یبود جلو ستادهیا ینیس

 خانومه ... نیچه زود اورد-

 هستم  الید الید-

 خانوم  الیبله د-

 رو از دستش گرفتم  ینیزد س یلبخند

 ممنون  یلیخ-

 ه؟؟یاومد وگفت:ک سپهر

 افتاد  الیبه د چشمش

  نیره که مارو خجالت زده کرددوبا هیبه همسا-

 نکردم  ینه کار-

  امیلحظه صبر کن تا من ب هیپس -

 رو از دستم گرفت ورفت  ینیوس

 شد؟؟ی:چالید
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 خخخ گهیسپهر ِ د دونمینم-

  دیزد همون موقع پدرش اقا صالح رس یلبخند

 شده؟؟ یزیبابا چ الید-

 گشاده رفت وبه باباش سالم کرد  یبرگشت وبعد با رو یعاد یول دیترس الید

 بابا  یخوش اومد-

 دخترم  یخوش باش-

 ادیز شهیرو وهمون ظرفاشون رو پر از غذا کرده بود هم ینیسمته در خونه ما همون موقع سپهر اومد س واومدن

 داد دسته اقا صالح  کردیدرست م

 ازما . نمیا-

 پسرم؟؟ هیکارا چ نیصالح:ا اقا

  مینکرد ی: کارسپهر

  شهیخراب م نجایا کنهیغذا درست م ادیز شهیهم میریم میکرد داداشم ما که دار یخوب کار-

 ؟؟؟کجا؟؟؟ ی:چـــالید

 از اشک زد  یبرق وچشماش

 ه؟؟؟یصالح: کجا پس همسا اقا

  میانجام بد دیبا میکارا دار یسر هی  رانیا میگردیبرم-

 /؟؟نجای:پس االید

  گهیدوسال د یکی ادیاگه شد سپهر م دیسر بزن یبهتون هر از گاه میدیم دشویکل-

 شد  یسپهر نگاه کردم اعصابش شرج وبه
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 خونه توئه  نجایا ییایب دیخودت با نیابت یشد ونهید-

 خونه جفتمونه داداش -

 کرد که من قراره اعدام بشم  یمخف دیموضوع رو از خودمون نبا نیرفت داخل ا یدلخور وبا

 صالح:چش شد پس؟؟؟ اقا

  دونمینم-

  نیبود یخوب یلیخ یها هیهمسا نیرفتیکاش نم-

 دفعه گفت: هیتعجب کردم  زهیریاون دختره اشکش داره م دمید

 من برم بابا -

 اوج احساساته البد . یتو گهیساله بود د 16-15دختر  هیشونه باال انداختم  الیخیرفت ب واونم

 . دهیرنگتم که پر یتو روزه بود گهیصالح:منم برم د اقا

 اره بار اولمه خخخخ-

 جدا؟؟-

 بله -

 قبلش گفت: یخونه ول یتعجب رفت تو با

 ن؟؟؟یساعت چند قراره بر یراس-

 پروازمونه . 30و 12ساعت  میریشب م 12ساعت -

  میکنیم یازتون خدافظ مییایاهان .اگه شد اخر شب م-

بهشون  یگاه دادنیم یبودن چقدر به ادم انرژ یوگرم یمیداخل به خونه اشون نگاه کردم چه خانواده صم ورفت

و وض خوندیدرست مثله اونا رفتم داخل سپهر نشسته بود سر سجاده ونماز م خواستیدلم خانواده م شدیم میحسود
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بخوام بگم ادم  نکهیاعتراف کنم دلم واسه خدا تنگ شده بود نه ا تونمیمدت خوندم م نهمهیگرفتم ونمازمو بعد ا

تماشا  یخارج الیوسر لمیف ینیشیروبروش م ستادنیا ارهینم یکالس یخداست ب ینه ول هستم یمذهب یلیخ

 نینماز هم همون معبده والهه ا نیا ساستیخدا هم همون کل نیا ؟؟؟خبیخوریرفتنشون قبطه م سایوبه کل یکنیم

به  شیبود خداروشکر کردم به خاطر همه چ یافطار سفره رنگارنگ زیسر م فتمر چرخهیهمش دور خودش م یزندگ

 ای نه سمیبخوام ملو درام بنو نکهیا ای رمیبگم قراره بم نکهیازش تو دلم افتاده نه ا یمهر هیباالخره  نکهیخاطر ا

شه بگم دلتون اب ب خوامیادعا کنم م یاز خدام بگمو الک یلیخ ایبگم ذوق کنم کارم گرفته  ینیبخوام داستان غمگ

ض منو که بغ هیکس نخدایسیمثه من عاشقش ن چکدومتونیدارم که ه ییبگم دلتون اب من خدا خوامیم امیبقول بچگ

 کنهیم یخدا بغضمو معن گمیودر اخر م دمیم ریبهش گ یدر نظر گرفت که گاه دیبا نمیالبته ا نیوهم کنهیم یمعن

اراده  یداشت ب یدختر دست پخت خوب نیمادر ا شییبود خدا یعال دمتمام غذا رو مزه کر بندمیبحثو م نجایهم

 جمجال درست کرد دوبعدشیمنو ماکانو فهم نیکه مامان اومد تو اشپزخونه ومکالمه ب یشد سمته روز دهیفکرم کش

 یگبه بچ شدیگلوم بغض رو خفه کردم مگه م یوهمراه اب تو ختمیبغضم کردم اب ر اریاخت یکتکم زد ب یوبابا کل

ه اصال؟ ساعت ن ادیاز اب در م یجالب زیراحت نشست و به گذشته فکر کرد مگه چ شهیفکر کردو بغض نکرد؟ مگه م

 مدیمن حوصله نداشتم رفتم اتاقم د رانیبه اخبار ا دیبود واخرش رس یو یورو کردن ت ریبود سپهر در حال ز میون

که اون دختره  دمیخوب توجه کردم د رونهیدست ب هی ییخونه روبرو یاز نرده ها دمیپنجره بازه رفتم که ببندم د

 گفتم: یپاهاش بود به اذر یبالکن سرش رو یاره خودشه نشسته تو الیبود؟؟؟د یاسمش چ

 خانم . الید-

 یعنیگونه اش خوب توجه کردم صورتش قرمزه  یرو دیبود چشمش به من خورد دست کش دهیترس ستادیدفعه ا هی

 خواست بره باز صداش زدم: نمیبب تونمیخوب نم ادیشده ز فیضع ایهم گو کرد؟؟چشمامیم هیگر

 خانم  الید-

  برگشت

 بله؟؟-

 تو صداش بود  یبغض چه

 ن؟؟؟یکردیم هیگر نیداشت-

 شد  شکه
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 ه؟؟ینه گر-

 خونه؟؟؟ یشده تو یزیصورتتون قرمزه چ-

  رینخ-

  میمحرم راز خوب ن؟؟منیشده بگ یزیاگه چ-

 وقت  چیه ستین یکه قراره بره محرم راز خوب ی، کس ستین یزیچ-

 سالته  16- 15عجب اخه کوچولو تو تازه  هیدوران نوجوان یدل مشغول شدهیبره پس بگو چ وخواست

 خانم  الید-

  برگشت

 د؟؟؟ییبفرما-

 رو از کجا بلده؟؟هنگ کرده بهش چشم دوختم  یزبون فارس نیدم؟؟؟ایگفت؟؟درست شن یفارس

 د؟؟یحرف زد یشما فارس-

 :بله یفارس با

 گفتم: یفارس به

 گم؟؟یم یمن چ یفهمیاالن م یعنی-

 :بله یفارس به

 ؟؟؟یکنیم یشوخ-

  رینخ-

 ن؟؟یتاحاال بلد یاز ک-

 دو ماه هست -
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 چجور؟؟؟-

 ارزش داشت  یگرفت ول ادی یبه سخت-

 ؟؟یبلد ویهمه چ یعنی-

 داد دوست من بهم دوست من فارس بود  ادی یکه نه ول زیهمه چ-

  یزنیاهان چه خوب هم حرف م-

 زد  یلبخند

  گهیمن رفت د-

 کجا؟؟-

 کجا؟؟ یچ-

 برو.. یچیه-

 بره  خواست

 لحظه  هینه -

 منگ زدم  قهیچند دق هیبهش بگم  خواستمیم یاومد چ ادمی

 بله؟؟-

من  دیبهش فکر نکن ادیحس گذراست ز هیحسه شما  نیا یندارم ول یحرفم قصد بد نیخانم من با ا الید نینیبب-

  تونیخواستگار ادیادم خوب م هی شاهللیا رمیهم که م

رنگش باز پر از اشک شد صورتش مثه همه دخترا خوشگل نبود دماغ به نسبت بزرگ صورتشم  یمشک یچشما

 زد یاز حد پاک بود پلک شیداشت ب یقلبه قشنگو پاک یاز حد درشت ول شیب یپهن چشما یجوش داشت لب ها

نفر  هیاشکه  خواستیدارم من دلم نم یمزخرف یبود عجب زندگ شتریاز الماس هم باشکش  یپاک ختیاشکش ر

 به پنجره اتاقش نگاه کردم حدود دوساعت شد سپهر اومد پشته در اتاق  یرفت داخل چند ساعت ادیبخاطر من در ب
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 ؟؟یریداداش حمام نم-

 چرا -

خشک کردم اتاقمو مرتب کردم عطرمو  یو کمموهام دمیپوش زیکه گرفتم لباس تم یسمته حمام بعد از دوش رفتم

 شیرو دوروز پ نیماش رونیزدم از اتاق ب عیوچهل وپنج بود سر 11جمع کردم ساعت  لمویزدم خوبه وسا یکم

شد کل خانواده اشون که خودشو  ازبود در خونه اقا صالح ب 55و 11خبر کرد ساعت  یسپهر تاکس میفروخته بود

باال با اقا صالح دست  دیابروم پر یتا هیدختره چشماش ورم کرده بود  رونیزنشو پسرشو دخترش بودن اومدن ب

لحظه اخر دختره  میشد یسوار تاکس یکرد بعد از خداحافظ هیگر یکردم وبعدش با پسرش خانمش هم کم یوروبوس

اون  یول ؟؟؟نشدمیخوب شد گهیرفت د نایمب یمگه خودت وقت شهیم بخو گهیچند سال د الیخیرفت داخل ب

 به فرودگاه باکو  میدیروزامو با اون بودم رس شتریاش با من فرق داره من ب هیقض

 ؟؟یبش الیخیب ییخوای:داداش مسپهر

  کنهیخوشحالم نم شتریتو ب یاز ازاد یزینه .چ-

  یاسترس داشتم کم شدمیم مایبارم بود سوار هواپ نیاول مایسمته هواپ میپروازمون خونده شد رفت شماره

 بارته؟؟ نی:اولسپهر

 اوهوم -

 مشهد وقشم  میرفت مایبا هواپ یبچه که بودم چندبار ادمهی-

 م؟؟یسقوط نکن گمیجدا؟؟؟م-

 نه بابا خخخخخ-

 نکهیخصوصا اقلبم اومد تو دهنم .م رهیخواست اوج بگ یپرواز دستورات رو گفتن وقت نیمسئول میوسوار شد میرفت

بسته رو نداشتم جامو با سپهر عوض کردم  یرایتحمل مس ادیبهم دست داده بود ز یپنجره بودم احساس خفگ شهیپ

 ساله  30 بایخانم تقر کیمن بود بهم نگاه کرد.. ازکه اونطرف تر  یهنوز استرس داشتم خانم یحالم بهتر شد .ول یکم

 ؟؟ یدیترس هی:چخانم



 یعنیبغض 

 
159 

 

 شدم  یجد

 به شما چه؟؟-

 کرد وسرش رو برگردوند  یشیا

  شدیطال م گرفتیخودشو م نقدری/بخدا اگه کره ان؟؟یانگار ک رنیگیمردم چقدر خودشونو م-

 من  ستمیپررو ن ایمثه بعض-

 کردم وگفتم: زینگاهم کرد چشمامو ر زیوت برگشت

  مونیوم-

  کردیوقت؟؟سپهر با خنده نگاهمون م هیشده بود نترکه  یعصب

 هف جد وابادت  ویخودت مونیم-

  یکردیبودم تو دوساعت روم زوم نم مونیبدبخت اگه من م-

 بجورم  یشتریتشابه ب خواستمیم-

 مون؟؟؟یم ایتو خودت -

  یجنگ راه ننداز مای:بسه داداش تو هواپسپهر

  پرهیرو بهش محل ندادم بهم م نهیبوز نیاخه بب-

 وگفت: ستادیا سپهر

 درست نشه تا اونجا  یسر جات مشکل ایب-

 تشر گفتم: با

  نیبش-
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اند ب یتو میفرود اومد دیپرواز باالخره رس خوندیم یاز من کر شهیهم یاز من بزرگتر بود ول میسه سال ون نکهیا با

 یلعنت یمایهواپ نیموقع فرود داشتم باالخره ا یادیز یلیاسترس خ یکردم خودمو خونسرد جلوه بدم ول یسع

ر دلم پ میوراه افتاد میرو جمع کرد لمونیوسا مکرد ینم خفن اوج گرفته بود واسه خودش پووفخو نینشست ادرنال

 خونمون  یبود برا دهیکش

 سپهر -

 جانم داداش؟؟-

 زندان؟؟ میامروز رو خونمون بعد برگرد میبر-

 باشه -

ما رو  میگفت یبروز ندادم به تاکس یول دونمیخوب م میلیخ هیبازش واسه چ شین نیا دونمیزد من م یگشاد ولبخند

 بود  6ساعت حدودا  میدیرس مهیساعت ون کیبه جلفا ببره 

 روزه امو رمیگی:من بدونه سحره مسپهر

 منم -

 ستنین نجایا گهید نایافتاد مامان ا ادمی نییپا نیروزه هامو رفتم از ماش رمیتا تهشو بگ خواستیچرا دلم م دونمینم

چقدر کوچه عوض شده بود چقدر خونه ها قشنگتر شده بودن چقدر  ستشین یچکیه نجاست؟؟؟حتمایا یک یعنی

رتبه  نکهیرد شد چقدر خوشحال بودم واسه ا مهوا وحال واوضاع عوض شده بود تمام خاطرات روز اخر از جلو چشم

 کونم داد واسم قائل بشن سپهر ت تیسر سوزن اهم هیبه اندازه  دیقرار بود شا نکهیاورده بودم واسه ا یخوب

  نیدار یخونه قشنگ ؟؟چهیزنگو بزن یریداداش نم-

 خوردیکه تو سر وصورتم م نشیسنگ یبابا دستا یها ادیداد ها وفر داشتمیکردم بغضمو فرو بدم هر قدم که برم یسع

 خواستمیاز همون روزه م یادگاریکه ابروم که شکسته  ومدیم ادمی دمیکه چقدر درد کش ومدیم ادمی ومدیم ادمی

 درو باز کرد  یمرد ریزنگو بزنم که پ

 اقا؟؟ دییبفرما-

 کجان؟؟ یخانواده مستوف نیا زهیچ یسالم حاج-
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 سرم  یرو دیکرد پر زیدفعه چشاشو ر هی

 گرفتم  ویفرار نییایب ییزد:گرفتمش اها داد

مرد دلم واسش  ریدونه اروم زد تو گردن پ هیکردم سپهر  یعجب کار میکردیگرد شده نگاه م یومن با چشما سپهر

 شهیجلو چشمم اومد لبه حوض هم یخاطرات همه چ اطیچشمم خورد به ح دنیشد قبل از دو هوشیب یسوخت ول

 تکونم داد  حکممامان سپهر چند بار م یها ادیداد ها وفر بستمیوبند کفشامو م نشستمویم

  میداداش ترو خدا بدو بر-

 سمته ساحل  میواروم راه افتاد یاصل ابونیتا خ میدیدو

  میوجلو تر رفت جلو

داشت کاله نقاب دارمو گذاشتم سرم وکاله  یقشنگ یها الیکه کنار ساحل بود و یبه منطقه مسکون میدیرس

کارو کرد لبه ساحل  نیمرد بشه سپهر هم هم ریمتوجهم نشه ومثه اون پ یسرم تا کس یرو دمیکش شرتمویسو

کنه  یرو ادهیپ ایلبه ساحل بدوه  ات رونیب ومدینفر م کی یکیا خونه چند ت میزدیقدم م کیش یاون خونه ها یوجلو

  نهیرو بب دیوطلوع خورش

 بود؟؟؟بابات نبود مطمئنم  ی:داداش اون کسپهر

 اره فکر کنم خونه رو فروختن -

 جدا؟؟کجا رفتن؟؟؟-

 خونه ها  نیاز هم یکیتو -

 پلک زد وگفت: یها اشاره زدم سپهر چند بار الیو وبه

 متوجه نشدم -

 داداش بزرگم متخصص مغزو واعصابه  نیارو شهیخونه ها پ نیاز هم یکیتو -

 کنه؟؟؟ینم یمغزو واعصابه وواست کار ؟؟؟متخصصیچ-
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 خودش بود  یندارم کاش هر کس جا اجیمن به کمکش احت الیخیکنم ب کاریچ گهیاره د-

 ؟؟یچ یعنی-

در توجه  یبا صدا کردمیبودمو به سپهر نگاه م کشین هم نزدکه روبرومون بود باز شد م ییالیموقع در و همون

 یلیرنگ خ ییگرمکن وشلوار سرمه ا یمرد بود با لباس ورزش هیجفتمون جلب شد اون ادم برگشت ودر رو بست 

ساکم از دستم افتاد  کردیشده نگاهم م دگر یخودشه با چشما دادیبرگشت رادار مغزم کار نم یقدش بلند بود وقت

 و تر وگفت:اومد جل

 ؟؟یداداش اومد نیابت-

 دندونم مونده بود ازم جدا شد  ریشش ز-و-غ-ا نیطعم اخر نیل م کرد خودشه ارو-غ-ب  ومنو

 ؟؟؟یخودت-

 حرکت اون کالهمو در اورد.. کیبرداشت وبا  شرتمویسو وکاله

 ؟؟؟یاومد یک وونهید یخودت-

 شش در اومدم -و-غ-ا از

 داخل  میبر ایب-

ه چ نیحال برم تو خونه ارو نیتو ا خواستیدلم نم ومدیوبرد سمته خونه اش سپهر هم با لبخند م دیکش ودستمو

  دمیدفعه دستمو کش هیداشت  یخونه قشنگ

  امینه  .نم-

 لبخندش خشک شد اروم گفت  برگشت

 چرا؟؟-

  تونمینم-

 ؟؟یاز دستم هنوز دلخور-
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 نه بخدا -

 ر کنان گفت:وغر غ رونیدفعه در باز شد ازاد اومد ب هی

  ییایوقت با من نم چیعه داداش ه-

جانم چه  یکرده بود ا پترشونیتو دهنش خشک شد چقدر جفتشون جذاب بودن مثه ادم پولدارا پول خوشت وحرف

 هم زده بودندازاد لب تر کرد  یعظر

 ؟؟؟یخودت نیابت-

 داخل  ومدیگفتم ن یبگو من که هرچ یچ هی:عه ازاد تو نیارو

 ل م کرد -غ-جلو و ب دیدفعه پر هی کردیمنگ نگاه م ازاد

 واسه خودت توله سگ . یشد یچه مرد-

  زدیوصورتمو بوسه م وسر

 ؟؟؟ییایم یداداشم چرا خبر نداد-

 برق سه فار بهش وصل شده باشه گفت: نکهیمثه ا کدفعهیو

  نهیبیم یکیخطرناکه  یبمون نجایتو ا ایب-

 مرد بود  ریپ هی نیرفتم خونه نبود زندان میبر میما اومد امینه نم-

 دادیبهشون نم زشیاجازه ر یول زدیاز اشک م یبرق نمیارو یبود چشما یاحساسات شهیاشکشو پاک کرد هم ازاد

 وبرد داخل  دیازاد دستمو کش هیکاف نجایتا هم نیهم یعنیبغض من  خوردمیبغضمو م دیمن بغضمو خوردم با یول

 ؟؟؟یبر ذارمیمگه من م-

رمر م یعمارت با سنگ ها هیاسماشونو بلد نبودم  یمدل باال که حت نیبزرگ چند تا ماش یلیخ اطیح هیداخل  رفتم

زدم  دیزنگ اومد رفتم داخل همه جا رو د نگید یصدا میداخل در رو که باز کرد میروبروم سپهر هم اومد رفت دیسف

 بود  یخوشگل یلیخونه خ
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 خوبه مبارکت باشه -

 داداش  یخودت بهترشو دار الیخی:بابا بنیارو

 ؟؟یشگیهم یباز همون حرفا-

 ازاد شد  یبذار وقت نیارو الیخی:بازاد

  میباشه داداش تسل-

 صدا زد:اذر بانو اذر بانو  نیارو

 وگفت: نییاومد از پله ها پا شهیم یروان یصدا بزن نجوریاذر خانومو ا یزود نیبه ا صبح

 ن؟؟یارو یچوندیپ دنویتو باز دو-

 دیاالنشم با دمیخوبو ند یزایاز اولشم که چ فیرو پله ها نشست بهم مبهوت نگاه کرد چقدر ح دیخشک ولبخندش

دفعه  هینجا؟؟یچه خبره ا بهیشده؟؟مامان شال سرش بود عج ییکه خانواده ام چه خانواده ا نمیبار بب نیاخر یبرا

 اومد وگفت: یاز سمت یخانم

  انیاالن م رنیبه اقام گفتم نون بگ ن؟؟منیاقا برگشت-

 بهش زد  یلبخند نیارو

 الهه خانم  میدار یخاص یامروز مهمونا-

 زد وگفت: یخانم که تپل بود لبخند اون

  نینگفت روزید یبه سالمت-

 اخه داداشم که نگفته بود -

 زد  یشکه شد وبعد لبخند مزحک خدمتکاره

 شونن؟؟یا نیاقا ابت-
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دستشو  ششیرفت پ نیاما به اسم ورسم افتضاح ورفت به مامان اذر نگاه کردم ارو اسنشنیخوب همه منو م چه

 باهم گفتن:مامان  نیبرو برگرد زد تو گوشم ازاد وارو یب یکیدفعه  هی نییگرفت واوردش پا

 ؟؟یچرا فرار کرد-

  ختیهاش ر واشک

 یلیخ ومدیدر نم کتیج ویخوردیاز عارف کتک م اوردیجسارتت منو به وجد م شهیهم یترسو تو که ترسو نبود-

  نیابت ییترسو

 رو لبم نشست  یتلخ لبخند

 واسه ترس نبود مام اذر  نیا-

 یفیبود وک دهیپوش یلباس رسم نییاز پله ها اومد پا میبهم نگاه کرد همون موقع ارا خواهر دوست داشتن گنگ

 دستش بود 

 شد  رمیمو بده برم دالهه صبحانه  نیعه چه خبره باز جلسه گرفت-

 رفت انگار اصال متوجه من نشده  عیسر ستادویبند کفششو محکم کرد وبعدش ا نییاومد پا یوقت

  یزدم:ارا .ابج صداش

 جرات برگشت نداشت رفتم جلو  یول ستادیا

  زمیجونم عز یابج یخواهر-

 با بهت گفت: برگشت

  نیابت-

  یدیمنو ند گهیبله د-

 کرد  ختنیهاش شروع به ر اشک

 داداشم -
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  هیکرد به گر شروع

 ؟؟؟یخودت-

 عجله؟؟ نیبا ا ه؟؟؟کجایپس ک-

 جا  چیه-

به سپهر نگاه کردم چه  دمی-س-و-ب-ی-لم کرد وم-غ-سمتم ومحکم ب دیپرت کرد اون کنار سالن ودو فشویوک

شدم برگشتم سمته مامان اذر بابا هم باالخره از پله  الیخیب کردیاراگل اصال نگاه نم یتو عمق نگاهش بود ول یحرارت

  نییها اومد پا

 ؟؟؟یکنیم کاریچ نجای:تو ادادزد

 بابا -

 تو خونه؟؟؟ممکنه واست دردسر بشه  یچرا راهش داد نی:ارودادزد

 باشم؟؟ساکمو دستم گرفتم  خوادیدلش نم یحت یعنیدلم نشست  یتو ایدن غم

 من برم  گهیداداش بابا راست م-

  هیباق مشمیپسره پررو فرار کرده دو غورت ون نمینب نجایا ختتوی:اره برو  ربابا

 باهم می:بابا بذار ماها حرف دارنیارو

  یفهمیم یدیبه حرفم رس یبابا و درد وقت-

  رونیب شیندازیداداشمو م یدار ؟؟؟چرایگیم یچ یفهمی:بابا مهیگل با گر ارا

  گهیزندان من برم د رفتمیم دیاز اولشم من با الیخیارا جونم ب یابج-

 جلوم  دیهم همراهم اومد ازاد پر سپهر

  یقسم داداش اگه بذارم بر رتمیبه غ-
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 ازاد برو کنار -

 داداش نرو  رمینم-

 خراب نکن  ویکه همه چ ینیبیم شهینم-

 بود  سیپل  یریتصو فونیرفت سمته ا نیدر اومد ارو یموقع صدا همون

 گفتم  یدیدادزد:د بابا

 رون؟؟؟یپشت بوم از کدوم طرف راه داره به ب-

 میراجع به کارخونه ات حرف بزن دیبا میماها حرف دار یفرار کن خوادی:داداش نمنیارو

 برم.. دیمن با شهیواست دردسر م گهی؟بابا راست م یگیم یچ-

 امو گرفت: قهیاومد و بابا

 اشغال؟؟ یچرا اومد شهیدردسر م یدونسیتو که خوب م-

 بابا  رمیحاال م-

 دیامن ب دمیاجازه خورد شدن نم دمیاجازه له شدن نم دمیمن اجازه شکستن نم یتو دلم نشسته بود ول یبیعج بغض

ارتفاع داشت به  یلیخ الیسمته پشته بوم سپهر هم اومد خوب نگاه کردم رفتم سمت پشت و دمیمحکم باشم دو

 گرفتم  یتا کس  ابونیخ یرفتم تو نییپا میمثله گربه اومد یسخت

 برو زندان اقا -

 تو چشمام نگاه کرد چقدر نگاهش خاص بود  سپهر

 داداش؟؟ هیزیچ-

  ستین یزینه چ-

 یصدا یعطر بهار نیهمه ا زیتم یهوا نیلذت ا زدیتو ذوقم م شینگاه اخرمو به اسمون دوختم رنگه اب میدیرس

  دیباریرد باال تعجب از سر وروش مسرشو او سیرئ زیپرنده ها رفتم سمته دفتر زندان ساکمو گذاشتم رو م
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 ؟؟؟یمستوف نیابت-

 :سرباز ودادزد

 اومد  سرباز

 دستبندش بزن -

 زد  تیبه نشونه رضا یولبخند

 باز فرار کنم  یترسیدستبند چرا؟؟؟خودم که اومدم م یحاج-

 چشمام نگاه کرد  تو

  یستیتو ادم بشو ن یول یفکر کردم ادم شد نیابت یشد یاقی یلیخ-

  نیپست تر وونمیپس شما از ح ستمیاهان اگه من ادم ن-

 برو برگرد زد تو دهنم  یب یکی

  حکمشو ببره عیبگم سر کیکش یمن برم به قاض یسرباز بندازش بازداشت انفراد کنهیم میحاال بلبل زبون-

 برگشتمون؟؟ یبود وعده ها نیا-

 قاتل حکمتم اومده اعدام  یقاتل هیتو  نیببند دهنتو ابت-

 قرن تموم شد کی یچند ساعت گذشته بود ول دونمینم یهزار بار تو سرم کوفته شد سرباز منو برد انفراد حرفش

 با به نام خدا شروع کرد  یقاض گاهیجا یتو میستادیسمته دادگاه سپهر هم بود ا میسرباز اومد ومن رو بردند رفت

  نیکدومتون یمستوف نیابت یخب جناب اقا-

 بود  نیرامت یپرونده بابا یقاض دیومن هم اونو باز پرس شناختیمنو خوب م نکهیا با

 بنده هستم -

 چشمام نگاه کرد  تو
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  یبزرگ شد-

 خودش اومدو گفت: به

 فرار از حکمت؟؟ یبرا یچرا فرار کرد-

-   .. 

 اومده تیحکم ازاد ن؟؟؟االنیسپهر بازرگان شما چرا باهاش رفت یاقا نمیتو بگو بب یدیجواب نم نکهیخب مثه ا-

 . یمهمون ما باش یچند سال هی دیبا حکم فرارت با یول

  میبرس نجایبه ا میکردیفکرشو نم نی:منو ابتسپهر

 ن؟؟ی:چرا پس برگشتیقاض

 شـ  ی:به خاطر اون وعده هاسپهر

 ادامه بده  نذاشتم

 که همه جوره کنارت باشه؟؟؟برادرت بشه؟؟ یقاض یداشت ویتا حاال کس-

 گنگ تو چشمام نگاه کرد  یقاض

سال کنارم بود  6-5 نیکه تو ا یداداشم سپهر کس یکه محقق هم شد ول دونستمیشما رو پوچ م یمن وعده ها-

شما اونو  دونستمیکردمو برگشتم چون م یخوشحال نجایاون چوبه دار واعدام از سرش باز شد تا ا دمید یهمش وقت

 . وبسبود  یبرادر نیقط بخاطر دفقط وف دینکن دایتا منو پ دیکنیازاد نم

 متعجب نگاه کرد  یقاض

  یکردیفرار نم یداشت یمردانگ ن؟؟؟اگهیابت یدار یمردانگ یلیخ یبگ ییخوایم یعنی-

که  یدارم که امروز با اون همه حرف مانیا نیوبه مرد بودن وبا شهامت بودن ابت دونمیقدر م نیهم یقاض ی:اقاسپهر

مرد بود که بخاطر من برگشت حاال  نقدریهم نکرد ا یکیاعتراض کوچ یحت یپدرش بهش گفت با اون حالت روبرو

 ن؟؟؟ینیبیم یشما خودتون مرد بودنو تو چ
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 سر جاشه  نیدونست که حکم ابت دیبا نویا یخب ول یلی:خیقاض

گرفته  یسال زندان 2سپهر  نکهیبه جز ا یلحکم رو خوند و یتلخ قاض قتیحق نیانداختم باز اعدام باز ا ریز سرمو

 رونیمارو ببرن از دادگاه ب خواستنیماه حبس بکشه م 6حلش کرد و شهیم زیچ یکه اونم با کل دمینفهم گهید یچیه

اول  یاراگل به عنوان وص شهیحل نم زیچ چیه یول ادد یواه یها دیام هیشده بود بهم  رید یول دیرس نیکه رامت

 یواسه من نوشتن تو یماه انفراد کیبود  یاوضاع سخت دادنینم تیپدر ومادرش رضا یداده بود ول تیرضا یسام

بردم شدم همون  ادیاز  ناروینخوندم کال ا گهینگرفتم نماز د گهیماه من دست به قلم بردمو نوشتم روزه د کیاون 

 االن تو چه حاله؟؟دو ماه گذشت یعنیافتادم  نایمب ادیجون نداشت  گهیافسرده شده بودم قلبم د یلیخ یقبل نیابت

نهض  یهم داشتم چه روز یروز تولدم امروز مالقات وریشد ده شهر وریقبول نکردم شهر یمالقات چیدو ماه ه نیتو ا

پدر ومادرش  شدیازاد م گهیماه د 4 گهید یبخشش ها یسر هیخورده بود و یتر از امروز؟؟سپهر بهش عفو رهبر

ده بره رو ادامه ب یبازرگان تیریمد خوادیم گفتیم مونهیجلفا م گفتیخوشحال بود م یلیتقبالش خاومدن باالخره اس

 بابا ومامان نبودن نشستم  نیارو یدسته خودشو بند کنه رفتم مالقات ارا اومده بود وازاد ول یشرکت هی یتو

  نی:تولدت مبارک ابتارا

 ممنون -

  رمیواسش کادو بگ یچرا به من نگفت یبدجنس یلینه؟؟خی:امروزتولد ابتازاد

  میواسش کادو گرفت میکرد یتوان نی:من واروارا

  نیجلو ابت نیشماها رسما منو خجالت زده کرد نینامرد یلیعه خ-

  الیخیداداش ب یچه خجالت-

 نجا؟؟یا ی:داداش چه خبر؟؟؟راحتازاد

 ن؟؟یشماها خوب ستیبد ن-

  یبترکون دیبا رونیب ییایشدنا ب دییکتابات تا گفتیم ؟؟؟ماکانیکنیم کارایچ میستیبدن-

 بترکونم؟؟؟ ویچ امینم رونیداداش ب-

 ؟؟یشد دیچقدر نا ام-
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 ؟؟؟یفهمیم گهیدو ماه د-

 عه بس کن داداش -

 دور بود  شهیکه نم قتایتو بس کن از حق-

 بود  ینیغمگ یدلم گرفته بود امروز چقدر هوا هوا چقدر

  رونیب ومدیم یچه بارون یدونیم یگل:داداش ارا

 جدا؟؟؟-

  گذشتیبارون وبرف؟؟؟چقدر خوش م رهیز میرفتیم شهیهم ادتهی-

 بود  یدردش چ دونمیهم اومد پدر ومادرش اومده بودن مالقات اومد وبه وازاد وارا سالم کرد خوب م سپهر

 گه؟؟یفرار کرد د ن؟؟؟وباهاتیپسره اس که اومده بود خونه ارو نی:همارا

 اره خودشه -

 اها -

 ارا گل -

 بله داداش -

 سپهر دوست داره -

 نگاهم کرد  متعجب

 ؟؟؟یچ-

 کرد  یوقته ازمن از تو خواستگار یلیاره خ-

 داداش؟؟ یگفت یتو چ-

  هیخوب یلیپسر خ یول یتو بگ یگفتم هرچ-
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 شد: یعصب ازاد

  یادم زندان نیبه ا میارا رو بد یعنی-

 ه داره گنا سیزندانم؟؟س یازاد بس کن من واسه چ-

 اش گرفته شد ادامه دادم: چهره

 رونیب ادیم گهیماه د 4عمد انجام داده به همون حکمه من االنم تبرعه شده  ریمنظورم به اون نبود ازاد اونم قتل غ-

زدواج ا گهید دیباال با رهیانتخاب بشه سنه اراگل داره م یوک ادیتا ب نیاخم کردن نداره دختر گله مردم گل چ نقدریا

 کنه 

 شدم؟؟ دهیمن ترش یعنی:دستت درد نکنه داداش اراگل

 از نو ع خوشگلش خخخخ-

  ذارهیمام اذر نم نیابت می:ما هم اجازه بدازاد

 به صالحشونه  یکه هرچ شاهللیا الیخیب دونمیاونو که خودم م-

 اومد وصدام زد  سرباز

  گهیمن برم د-

که چند سال از عمرم رو  ییکردم وراه افتادم به سمته سلول  جا یاشکشو پاک کرد با همشون خداحافظ اراگل

وزه ر نیتنم گذاشت در حال قدم زدن به سلولم بودم بغض ا یتو ایخستگ یلییکه خ ییگرفت وماله خودش کرد جا

 گهیمن مطمئنم د ستیدرست بشو ن یزیمن مطمئنم چ وریامروز چهارشنه بود ده شهر فشردیبد گلوم رو م یلعنت

ماهه سمتش نرفتم از همون سمت رفتم وضو خونه ووضو گرفتم رفتم  کیافتادم که  یکی ادی دیاعدامو چش دیبا

.دورکعت نماز قضا خوندم رفتمو در نماز خونه  بایتا نماز مونده بود تغر یبود دو ساعت میون 11داخل نماز خونه ساعت 

  نیام کرده بود کنار در سر خوردم زم فهرو بستم بغض بدجور خ

 اخه چرا؟؟؟چرا من؟؟ ایخدا-

 خدا یتو آهم ا بشنو



 یعنیبغض 

 
173 

 

 خدا یبود گناهم ا یچ 

 خدا یا آه

 صدا نیا بشنو

 پناهم خدا یب

 سرد وغم یاز شبا ریغ

 نشد همدرد من یشکیه

 خدا نجایا

 نفس نهیسنگ

 هوا مسمومه

  ریتو دست غم اس موندم

 ریتو دستامو بگ نباریا

 ریقلبه گوشه گ رهیمیم

 ریتو دستامو بگ بازم

  یهمه دلواپس نیا از

 یکس یب یغصه ها از

 پناه اوردمو شتیپ

 یرسیبازم به دادم م 

 خون یایشده در قلبم

 جنون ریدرگ مویتسل
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 خدا یا آه

 صدا نیا بشنو

 بمون شمیپ ایب

 هیما تکرار یایدن

 هیها اجبار ریتقد

 همـــــــــه نجایا

 احساسنو یب 

 هیتو خال دلــــــا

 خسته ام  یلیخ ایخدا

 دل تحمل نداره  نیا گهید

 خدا یابونیاز اون بچه پولدار ومعروفش گرفته تا اون معتاد گوشه خ یهمه اس مگه نگفت یخدا خدا ینگفت مگه

اوار  یبدبخت نقدریا رون؟؟؟چرایب یکشیچاه نم نیمنو از ا ش؟؟؟چرایرو نجات نداد وسفیحضرت  ایداره؟؟؟مگه خدا

 فتماینذار به گناه ب ایخدا کنمیدارم فکر م یچ مهبه ه ایسخته خدا دنیانقدر نفس کش نجایشده رو سره من؟؟؟چرا ا

م به اعداممو بکشم اون خیانتظار تار نمویبش تونمیفکر کنم نم رهینذار به گناه کب ایکنم خدا ینذار باز خبط ایخدا

 سیخ شهیشده بودن مگه م سیدستم رفت  سمته گونه هام خ ستیمن ن رهیتقص یمنه ول رهیکه تقد یخاطر جرم

ه متوج یکس نکهیصورتمو پاک کردم بدونه ا مویممکن ازاد ریغ هیهد هیاونم  خوامیم هیهد هیخدا  تولدمهنشه امروز 

چه خبره؟؟مگه من بچه  نجایا یهمه دست زدن وا هویبشه رفتم سمته وضو خونه وصورتمو شستم برگشتم به سلول 

  هیبیهست؟؟؟چه واژه غر یرو لبم نشست اصال تولد چ یتلخ یلیام؟؟لبخند خ

واسم  میبند بود نیکه تو ا یپنهونش کردم بچه ها سه تا سلول یمصنوع یبا لخبند ها وقهقه ها یغم داشتم ول چقدر

بود  24شمع که عدد  کیهر بود ودسته سپ کیهم واسم اوردن ک کیک یوا زدنیتولد گرفته بودن همشون دست م

 گهینفر م هیپشت سرم  دمید هویس زندان یهم اومدنو رئ یزندان بان یگذاشت سرباز ها زیم یرو رو کیروش ک

 ل ش کردم ازاد با قهقه گفت:-غ-واراگل ازاد رو  ب نیوارو شه؟؟؟ازادیممکنه مگه م رهیداداش برگشتم نه غ
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  میساعته منتظر هی یکجا رفت میامروزو کنارت باش میاجازه گرفت سیجان حرف زد واز رئ نیبا رامت نیداداش ارو-

- .. 

 براورده شد  میبزنم ارزو بچگ یتونستم لبخند پر از حسرت فقط

ا حاال بچه ه کردمیمن فوتش م شدیبارم که م هی خواستیدلم م کردمینگاه م نیارو کیبا حسرت به شمع ک شهیهم

 ل ش کردم -غ-ب  کردینگاهم م یبا لبخند پررنگ نیبقه سفارش دادن ارودو ط کیک هیواسم 

 ممنون داداش -

 نکردم داداش  یکار-

 یشیم یتو چشما امیب رونیش اسطوره ام ب-و-غ-از ا خواستیدلم نم کردیم یمتلق بایواژه داداش رو به من ز چقدر

 بود محبتش  نیریها تو دلش امده بود چقدر ش یکه تازگ یمحبت نیرنگش چشم دوختم غرق شدم تو ا

 خونه خودت  گهیسال د شاهللیشد ا نجایکه ا دیببخش-

 زدم  یتلخ لبخند

  دیشا-

 ؟؟؟یداداش شمعتو فوت کن ییخوای:نمارا

تن سن تولد گرف نیاز دستش انگار دلخور بود خنده مو قورت دادم چقدر زشت بود تو ا کمیبه سپهر کرد  یزیت ونگاه

تو بنده اسارت نباشه چشممو بستمو فوت کردم همشون دست  یگناه یب چیارزو کردم ه زیونشستم پشت م رفتم

 زیترکوندش همه جا پر از کاغذ ر یوقت ودپاپ اراگل دستش ب هیشب یزیچ هیخوشحال بودن  دنویخندیزدن همه م

 یغم ها بره ول دیکردم همش لبخند بزنم تا شا یسع گرفتیم لمیبود ف نیاز سرباز ها هم دستش دورب یکیشد 

 سپهر در گوشم گفت: رفتینم

 کنه؟؟یکه اونجور نگاه م ینکنه به خواهرت گفت-

 بهش زدمو گفتم: یزدم چشمک ییا قهقه

 از وسط نسفت کنه .خخخخ خوادیدلش م دایکه پ نجوریا یداره ول یبه خودت بستگ گهید-
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 ؟؟یمگه بهش گفت یه؟؟؟چیهم چدستت درد نکنه داداش خخخخ اخه گنا-

  یچیه-

  نیلوس نشو ابت-

 ول کن نبود  یکردم ول یمصلحت اخم

 خوبه؟؟ یبهش گفتم عاشقش شد-

 باال  دیابروم پر یتا هیشد  دیسرخ وسف سپهر

 نه؟؟یا رهیوا مگه غ-

  رفتمیجلسه خدمتشون م هی یذاشتیم یخشک وخال ینجوریهم یخب نه ول-

  یجلسه باهاش حرف بزن هیبذاره  کهیچه برسه به ا دهیمام اذر در خونه ام رات نم-

 اش  افهیهم رفت ق یتو سپهر

 گفتم هواتو داشته باشن بعده من  نایبابا قصه نخور من به ازاد ا-

 گفت: یختگیبا بهم ر ختمیحرفم بهمش ر نیا با

 جلو همه بزنم تو دهنت که؟؟ ییخواینم نیابت-

 دادم ادامه داد . لیبهش تحو یکردم ولبخند یتمصلح اخم

 کمکم  ییایخودت م یازاد شد گهیکه چند روز د شاهللیا-

 خخخخخ امینم ییمن جا-

  یکنیتو غلط م-

 کردم  یاخم

  ایسپهر پررو شد-
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 .خخ  هیرسم برادر-

 پررو بودنت؟؟-

  ییجورا هیاره -

 سپهر  شهیپ نیمن وارو شهینشست پ ازاد

که  یکیک دنیخواهرمون پر پر شد از د نیا یاقا سپهر همش داداش مارو به صحبت گرفت ایکنیم کاریچ نی:ببنیارو

 . شهیقاچ نم

 اومد جلو وگفت: ارا

 تو خرس گنده  ایمن -

 خانوم خانوما  یاضافه وزن دار لویخرسه دو  ک ی:معلومه کنیارو

 صورتشو اونطرف کرد وگفت: ارا

 تو خونه . خورمیم نوی.حق ابت مخوریدارم که دارم حق تورو که نم-

 منو ازاد باز کرد وگفت: نیاز حرفش ارا جاشو ب میدیهممون خند دیوخند وبرگشت

 کردیم هیمامانش وگر شهیپ رفتیها م ییمثه بچه ننه ا م؟؟؟اونمیزدیماکان رو دست م کیک میرفتیم ادتهی یداداش-

 خخخ

 از حرصمون خخخخخ میدیکشیگند م میزدیما دست نم ادمهیکه  ییتا جا یول ادمهیاره -

 ؟؟؟یش زیسوپرا ییخوایخب نم-

 ؟؟؟یباز دار یزیچه سوپرا-

  نیخودت بب-

 داد با لبخند گفت: هیاومد وبه در سلول تک یکیدفعه  هی
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  یخان تولدت مبارک داداش نیابت ینجوریا زیسوپرا-

 راه داده رفتم سمته ماکان وگفتم: نارویکه ا دونمیزندان واقعا امروز چش شده بود نم سیتو بهت بودم رئ هنوز

 ه؟؟؟یواقع-

تر شده بودن  رهیموهاش ت یمشک ییخرما ییهمقد من شده بود چهارشونه موها بایقدش بلندتر شده بود تقر چقدر

  نیجذابترش کرده بود کادو رو گذاشت زم ششیطرف حالت زده بود باال ته ر هی

 ؟؟؟یل م کن-غ-ب  ییخوایمصرف نم یدراز ب-

  دیخندیل ش کردم م-غ-ب  عیسر

 .خخخخ یتولد منو خراب کن ییایواست گرفتم عقده هات رفع بشه ن نباریتولدت مبارک ا-

 چقدر دلم واسش تنگ شده بود  هیخنده بهش نگاه کردم نه واقع با

 ؟؟؟یخندیکره خر چرا م-

 جلو مام اذر بگو  یجرات دار-

  ارهیخخخ کم م ادینم بر باز پس زبو تونهینم گهید گمیم خوادیجرات نم-

 :داداش ماکان نیارو

 ن؟؟؟زندایتر بش پیخوشت دیتوله سگ تو هرروز با نمیسرسخت مام اذرت .خخخخ بذار بب یحام نمیبرمن ا یوا یا-

 بود . نبینه تنها افسرده ات نکرده بلکه خوشگلترتم کرده اگه مام ز

 ومدن؟؟ین یراس-

 خخخخ یدست داشت یتو نقشه فرار قبل گفتنیم دادنیرام نم شیدودقه پ نیتا هم قیمنم با اکراه راه دادن رف-

 به جمعجمون اضافه شد رو بهش کردم  سیرئ

  نیروز عمرم واسم ساخت نیامروز رو بهتر یصفار یممنون اقا یلیخ-
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 نکردم پسرم  یکار-

منم که  نبیوردم مام زداخل کادو هاشون رو من ا انیومحمودم نذاشت ب وسفی:عه عه ازش تشکر نکن حاج ماکان

 ؟؟؟یکنی.تازه ازش تشکرم م دهیبفهمه اومدم چند روز بهم غذا نم

  یمملکت بش نیدکتر ا ییخوایماکان خان من مودنم چجور م یرو دار یلیزد به شونه ماکان:خ سیرئ

 کنم منطقه جلفا افتاد دسته منو ارا  تیزیو ویکیعمرا تو  یول یراستش دکتر که شدم حاج عل-

  کردمیگرد شده نگاهش م یچشما با

  میدرمانگاه هیمنو اراگل باهم تو نجایا یشدم دکتر عموم میبه زادگاهمون خدمت کن میبله ما اومد نیبله داداش ابت-

 خوشحال شده بودم  یلیخ

 پس تخصصت؟؟؟-

 اصفهان  رمیکه کالس دارم م ییوقتا-

 ؟؟یاریتهران ب یاخرش نتونست-

نگاه کرد افتادم  نیوبه ارو ایاز بعض یکه حال وروزم بعضه حاالم بود با هزارتا پارت ارمیب من اگه هنر داشتم اونجا-

 .خخخخ ایجابه جا کردم البته توسط بعض یاهواز هیجلفا قرار بود بفرستنم اهواز که جامو با 

 به سمتش اومد وگفت: نیارو

 باشه . ایبعض ایحاال بگو بعض یه-

 خورده  هیمشکل دارم هنوز  ایاخه من با بعض-

 ا؟؟؟ینه بعض میکنیوگفت:اونو باهم حلش م دیخند نیارو

 خخخخ ای:باشه بعضماکان

  دمیفقط خند اوردمیسر در نم یزیحرفاشون چ از
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 کادو هاتو باز کن  ای:عه داداش بارا

 چشم -

 کی نیشکل بود ارو یدکور ینموتور اه کیلباس بود ازاد واسم عطر گرفته بود ارا گل  شترشونیب زیسمته م رفتم

کبوتر چقدر هم  نیموقع نمرده ا نیجا خوردم خوبه تا ا یکادوش رو باز کردم حساب یوقت دونمیساعت ماکان هم نم

 ناز بودش 

 من نگهش دارم  ذارنیکه نمرد بعدشم تو زندان که نم نجایتا ا شیچجور اورد گمیم-

 گهیجعبه د هی.خخخخخ نگاه تو جعبه کردم  رفتیانتظار م نقدریاز ماکان هم دنیهمشون خند دیفقط خند ماکان

مثلث داخلش  کیبود و یمربع بود که داخلش خال کیپالک از جنس نقره بود  کیهم بود درش اوردم بازش کردم 

واسه جفتمون  نارویافتادم ماکان ا مونیسالگ 12 ادیداخل مثلث خوب فکر کردم  رهیدا کیو خوردیبود که چرخش م

تا  نکهیا نهینشان مادوتا ا گفتیم شهیهم دمیبهت م تیسالگ 18سالت شد تو تولد  18 یوقت گفتیم یبود ول هدیخر

زد  یبه ماکان کردم ماکان لبخند یبه پالک ونگاه یداشت نگاه ییبند پارچه ا کیاون پالک  میابد با هم دوست باش

 حس کردم  ور شیطعم تلخ یول

  دیبه دستم رس یسالگ 24 ینشد ماکان ول یسالگ 18-

  کردنیمشکوک نگاه م همه

 ش؟؟یندازی:نمماکان

 شدم ازاون انداخته شده بود انداختمش  رهیبه گردنش خ خوب

 اگه من نباشم  یحت میکنیم یداداش واسه هم برادر میمونیدوست هم م شهیهم-

 به بازوم  زد

 ؟؟یریحالمو بگ ییخوایعه م-

 رو از دستم گرفت  اراگل کبوتر دیشم کش-و-غ-ا وتو

  میدیپروازش م یازاد شد یخونه داداشم وقت برمشیم-
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 نیهاشون رو خوردن کاش ا کیپرواز کنه پس همه ک چارهیب نیا ستیاز نوع تلخش پس قرار ن یزدم ول یلبخند

سلول رو  میگفت که بهتره همه برن وجمع وجور کن سیبود رئ میون12واسم ساعت  شدیوقت تلخ نم چیه ینیریش

 هیوبخ یخدا گفتیم یحاج ادمهیگرفتم نماز ظهر رو برم  میسلول تصم نیا یتو مونییتنها مویهمه رفتن وباز ما شد

 که ازش به دل گرفته بودم  ییاز غم ها ختمیدلمو دور ر یکردم باز همه سنگا یباهاش قهر نکن باز باهاش اشت

 بود ترس وریپناه اورد؟؟؟اواخر شهر ییا گهیجز خدا به کس د شهیفقط وفقط محبت اون بود فقط همون مگه م تودلم

 چهل رو . یمونده بود به عبارت گهیماه وده روز د کی وریشهر 31تو وجودم بود   یبد

 دمیترسیم یلیشب گذشت خ 25بهم گفت چهل شب رو دعا توسل بخونم  یسلول به اسم مهد یاز بچه ها یکی

تا رمان نوشتم کتاب قران  7داغون شده بود  یلیاعصابم خ بردیتا صبح خوابم نم دمیمیشبها همش کابوس اعدام م

 یروز گذشت ماه ابان هوا برف 30 سترساز ا رمیمیبرسون دارم م یفرج هی ایخدا خوندمیرو م کمشیرو هرروز  یحاج

به  اینداشت خدا ییا دهیفا یول کردمیخدا کمکم کن هرجوره بود التماس خدا رو م ایدلم غم داشت  یلیبود خ

 نیتو ا یگذاشت ؟؟چرایزد نگرفت شهیمنو با ش یاون عوض یچرا وقت یریمنو بگ یخواسیرحم کن تو که م میجوون

م شد زاریمهم بود بعدش ازش ب یلیروز واسم خ هیکه  ییاسطوره ا یمحبت ها یوبد یخوب نمیبب زیچند سال همه چ

هفته مونده بود حس  کی زنهیومشکوک م خوادیم یمالقاتا چ نیاز ا ستیمالقاتم ومعلوم ن ادیواالن هر هفته م

 افتاده  یلیفشار خ کردمیم

 . نشیاری:بیقاض"

 یلیچوبه دار بغض خ یپا برنیم یسر هیمنو دارن همراه  میصبح بود اذان گفته شد نمازمون رو خوند 6ساعت  صبح

 من غلط ایکرده بود خدا سیکن اشک صورتمو خ یفرج هی نیامام حس ای رمیبم خوادیمن دلم نم دادیگلومو فشار م

 نگاه کردم  یکردم به خانواده سام

 خانوم ترو خدا  نکارویسمته مادرش:خانوم ترو سر جدت من جوونم نکن بامن ا رفتم

و ر تیجوون دیحاال با یپسرمو بپرداز یخون بها ینداشت یگفت:خون در برابر خون تو که پول یبا سنگدل خانم

 . یبپرداز

 چشماش چشم دوختم  تو

 ؟؟؟یشدیم الیخیمنو ب دادمیاگه پولشو م یعنیخانوم سر جدت -
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دا نذار بابا ترو خ یرو جور کرد نایبهتر نیسمته بابا به پاش افتادم:بابا ترو خدا پول خونشو بده تو که واسه ارو دمیدو

 خاک  ریجوون برم ز

 با پاهاش لگد زد بهم  یکی

 اونجا . یرفتینشه نم نجوریا یخواسیاگه م-

  نیسمته ارو دمیدو

 کن  یکار هیداداش تو -

 :داداش بخدا هرکار تونستم کردم نیاور

 اوضاع؟؟ هینجوریشد چرا ا هیبه گر لیدفعه خنده اش تبد هیتونه؟؟؟یمگه م دیخندیاذر م مام

 چوبه دار  یبذارش پا رشی:سرباز بگیقاض

 رفتم باال طناب دور گردنم بود  من

 :خدا دادزدم

شونه هامو ماساژ  نییاز تخت پا دیبود سپهر پر سیخ سهیگلوم رو ماساژ دادم صورتم خ دمیدفعه از خواب پر هی

  دادیم

 ؟؟؟یداداش خوب-

 یسع یجور هیشدن هرکس  داریسلول همه ب یبود بچه ها یچه کابوس وحشتناک دیلرزیشده بودم بدنم م شکه

هست که قراره اعدام بشن دلم  ییها یزندان یکه برا ییطه جاداخل محو بردنیبده پس فردا مارو م میداشت دلدار

 قبول کنم سپهر چشماش قرمز شده بود از اشک  خواستینم ویچیه

 به دادت برسه  دیخدا بزرگه شا یکنیخودتو نابود م یداداش دار-

چشمام  اشک تو تونمیبگم نم زمویجلو همشون اشک بر خواستیفرو ندم دلم م نباریا ویبغض لعنت نیا خواستیم دلم

جابود که اون ینکیرفتم سمته س زهینذاشتم جلوشون بر یجمع شده بود به همشون نگاه کردم از پشت حاله اشک ول
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 شده بود اهیچشمام گود افتاده بود وس ریکه روبروم بود نگاه کردم ز ی نهیا یچند مشت اب به سر وصورتم زدم تو

  دمیدیبوس مبخوابم که اونم کا تونستمینم شتریساعت ب کی

 که بدخوابتون کردم  خوامیعذر م ستین یزیچ نیبچه ها بخواب-

  شمیرفت تو تختش نشستم لبه تخت سپهر نشست پ یرو خاموش کردم هرکس والمپ

 داداشم .-

  کردیم هیل م کرد گر-غ-ب و

  شهی.حل م نیغصه نخور ابت نقدریا-

  شمینکن داداش فوقش اعدام م هیگر-

 هیشد دادگاه اخر ومالقات اخر گرفته شد مام اذر لحظه اخر گر یط یوهم گرفته بود منو دو شب هم با بدبخت یلیخ

 اش افتاد 

  یپاره تنم یتو پسرم نیابت تونمیمو از سرت کم بشه نم هی یکردم ول تتیاذ یلیتا حاال خ نکهی:با اگفت

 رهیور بگ یخانواده سام تیکرد نتونست رضا یرا هرکارناراحت بود ا یلیکرد تا خسته شد بابا هم خ هیگر نقدریوا

 کیحرفشون  یبود چون ورشکست کرده بودن وپدر خونواده معتاد شده بود بعد از مرگ سام یکیاونا حرفشون 

وده وخان هیماه حرام بود دوبرابر شده بود د ونکهچ شدیم ختهیخون من ر دیبا ای میکردیرو پردخت م هید ایکالم بود 

صد حدود پون یزیچ یعنیشده بودن  یهفته اخر راض نیاونم هم میدوبرابر از دورابر رو پرداخت کن دیبا گفتنیاونا م

 فروخته بود  نشویازاد ماش شدیتو من م ونیلیم

مدت کم نتونسته بودن خونه هارو بفروشن واال  نیتو ا ونیلیم 300پوالشون رو جمع کرده بودن شده بود  همشون

ماکان وپدرش هم رفته بود  ینگینداشت تمام نقد یاثر یهم تقاضا وام کرده بود ول نیارو ومدیم چند برابر پولش در

تا جور کرده بود  10هم  نیرامت لمیبازم نشده بود وک یولتا بهمون بدن  100مخارج کارخونه اشون واونا تونستن  یتو

رو به دلم  ایکه تمام غم دن یاون مکان  مکان یبود تازه رفتم تو میدولت یها مهیاخرش جور نشده بود جر یتا 90

پتو دورم گرفته بودم  کیزده ام نشستم رو به قبله قرانو باز کردم  خی یلینشوند من چوبه دار حس کردم خ

فرادا صبح  گهید شهیدعا توسل هم خوندم امشب شب اخرم بود که تموم شد باورم نم خوندمیقران م دمویلرزیم

که قرار  ییبچه ها یتو چشما رمیم ایدن نیاز ا 5ساعت  شهیفردا صبح که م شهیباورم نم نمیبب دویخورش تونمینم
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االن حس مرگ رو بخوام تجربه  نیهم نکهیمثه ا زدیم خی شترینشسته بود دلم هرلحظه ب یبود اعدام بشن غم خاص

صورت که  نیبره؟؟؟اونم در ا ایدن نیکه از ا هیجوون گناهش چ هیموقع عذاب قبر رو دارم مگه  نیکنم فردا شب ا

کم ح نیبا وجود ا یواریهموون چهار د یبودن تو فهممیگلوم نشسته بود حاال م یبغض تو هیبدونه ساعت مردنش ک

درد  هنهمیا یعنیبغض  فهممیحاال م یچ یعنیبغض  فهممیچقدر بهتر بود حاال م شدیم لیکه اگه به حبس ابد تبد

مزه ز ختیریاشک هام رو سجاده م ستیاز دستم ساخته ن یکار نکهیا یعنیض شد بغ چیمن کادو پ یفقط وفقط برا

 وار گفتم:

قت و چیگناه ه یب یادما یگفتینم رم؟؟؟مگهیبرم وبم ستیاز من ن ریکه تقص یبود که به جرم نیگناهم ا ایخدا-

چرا منو از چاه  ایعباس کو اون معجزه هات؟؟؟خدا ایکوشش؟؟؟ رسه؟؟؟پسیدار نم یپاشون به چوبه دار وباال

 هی ایخدا نمیرو بب ایدن نیمن ا یچون تو نذاشت امیعالمه گله م هیاما با  شتایپ امیمن فردا م ای؟؟؟خدایاوردیدرن

وقت با  چینکرد مادرم ه یوقت واسم پدر چیکه دوسداشتم رفت پدرم ه یدختر یعالمه غم تو عمق دلم گذاشت

 دیبا ویپس من تقاص چ اینکرد خدا یوقت عاشق چیعشقم واسم ه نکردم یوقت مادر چیمحبت غذا جلوم نذاشت .ه

 پس بدم؟؟

بود در بازشد  شیداخل اون اتاقک هوا گرگ وم نداختینور م یکیحاله کوچ هیکه  یکردم از پنجره کوچک نگاه

 یتو دمشیرو بستم وبوس یبودم چقدر غم تو دلم بود قران حاج دهیپوش دیسرباز اسم هامون رو خوند لباس سف

 سرمو رو به سقف کردمو گفتم: ودهمن نب یبه اسم شانس تو زندگ یزیاز اولشم چ دینگاه کردم شا هیچشم بق

 اهلل کمکم کن  ای-

برن دارن بزنن و یحرف دیاز هرکدوم پرس یبود قاض یکه قاض یبه مکان میدیرس میدستبند زده رفت دنیلرزیم پاهام

عمد بودن مثه من مثه  ریهمشون قتل غ ختنیریکردن هرکدوم از خانواده ها اشک م یتیدار هرکدوم وص یباال

 که یینبود اونا نیهم بودن رامت یسام انوادهخ کردنیم هیسپهر که عفو خورد نگاه به خانواده ام کردم همشون گر

 جلو اومد وگفت: یجلو تر از من بودن اعدام شدن مادر سام

 شدن  یبعد رفتنش بابا وداداشش چ نیخدا ازت نگذره بب یجون بچه امو گرفت-

  ایبرم اون دن گناهیبده خانم نذار من ب تیخانم ترو خدا رضا-

 خون در مقابل خون  ای یپردازیرو م هید ای-

 اد؟؟یمن جوونم دلت م یرحم یب یلیخ یدونسیم-
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 انگار خودشم دلش رضا نبود  کردیم هیگر ستادیا یسمت رفت

رپر جوون پر استعداد پ نیا فهیح هیخوب یلیپسر خ نیاقا ابت نیبد تی:خانم اگه امکانشه رضایمادر سامرو به  یقاض

 بشه 

 سکوت کرد چقدر سکوتش تلخ بود  یول دید یچ دونمیتو چشمام نگاه کرد نم یسام مادر

 ن؟؟یابت هی:حرف اخرت چیقاض

 حرف اخرم؟؟؟-

 بله -

 دوسش دارم  یلیمن هنوزم خ یول دیعمر من رو ند هیعمر منو زد  هیبابام که  یبه نام خدا بگم به نام خدا خوامیم-

 قرمز واشک الودش بهم نگاه کرد  یسرشو بلند کرد وبا چشما بابا

 غیمهربونش در یواسه خواهرو برادرام بود ومنو از دستا شیمادر شهیکه هم یمام اذرم مامان یدادم:به نام خدا ادامه

 کرد 

 ق بهم نگاه کرد اذر با هق ه مام

ه بشه ب یتا چهلم واستون عاد دیشا گهیچند روز د یمردنمو ول نینیبیهمتون که امروز م یادامه دادم:به نام خدا باز

کم بودم واسه  دیشرمنده داداشم ببخش ومدیاز دستم بر ن نیاز ا شیدادش ب نیاسطوره ام داداشم ارو ینام خدا

 کردن در حقت یبرادر

  شیونشست رو صندل دیشونه هاش لرز نیارو

جاشون رو واقعا تنگ کرده باشم تو  دیکه دلشون خواست من نباشم شا ییرحما یهمه اون ب یدادم:به نام خدا ادامه

 خوامیم تیاز همتون حالل یبزرگ ول یلیخ ایتو چشم بود و شهیبد بوده باشم که اشتباهاتم هم نقدریا دیشا ایدن نیا

  نیهم

  مدیرو شن نیارو یرفتم باال صدا خوندمیکه اشهدمو م یسرم گذاشته شد در حال یرو یزیسته شد چبندم ب چشم
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 شمیعمر خاک پات م هیحاج خانوم  کنمیم تویعمر نوکر هیبده  تی:حاج خانوم ترو سر جدت رضاگفتیهق هق م با

  رهینذار داداشم بم

 ؟؟؟ی:پس حقم چخانم

  دمیحقتم م-

  خوامیم ویمن فقط سام خوامیقرون پول نم هیمن ازت  یکنیچجور پر م شویخال ی؟؟؟جایپسرم چ گمیاون حقو نم-

 رحم کن  شیبه جوون میبخوا یاز ک نویما ابت یخانوم نوکرتم فکرشو کن تو داداشمو به کشتن بد-

 شد بعد از اشهدم گفتم: یدلم خال ته

 اهلل کمکم کن  ای-

 :ساکت بنا به حکم یقاض

  دمیم تیرضا دمیم تینذاشت ادامه بده وبا هق هق گفت:من رضا خانم

 همهمه اومد  صدا

 د؟؟؟یدیم تیخانم شما بابت قتل پسرتون رضا یعنی:ساکت یقاض

 :بله خانم

 د؟؟یدیم تیاهلل رضا نیع ی:شما اقایقاض

  یقاض یاقا ریگفت:نخ ینعشگ با

 :پس من االن چکار کنم؟؟یقاض

 پسرمو بده بعد اعدامش نکن  هیاهلل:د نیع

 رو پرداخت کنن  هیتماما ندارن د شونیمحترم در حال حاضر ا ی:اقایقاض

 اومد: نیرامت یدر وبعد صدا یدفعه صدا هی
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 صبر کن  یقاض یاقا-

  زدینفس م نفس

  نینظم دادگاهو بهم زد ن؟؟؟چرایهست یاقا؟؟؟شما ک شدهیچ-

اش کامال پرداخت شده شما حق اعدامش رو  هید شونیهستم .ا یمستوف نیابت یاقا لیوک یموسو نیبنده رامت-

  نیندار

 ؟؟؟یچ یعنی:یقاض

واده خان نیبه حساب ا ختمیتومن ر ونیلیدادگاه بودم وپونصد م یتو بخش ادار شیپ قهیبرگه وسند چند دق نمیا-

 بود رو پرداخت کردم  ونیلیم 100وارده به دولت که  یغرامت ها یوحت

  نییپا نیاریگفت:متهم رو ب هیاز چند ثان بعد یقاض

اون هنوز ادم نشده که  دمیفهمیمن نم یول کردیم هیل م کرد گر-غ-اومد ومحکم  ب نیبند برداشته شد ارو چشم

 نشده

  نیرفت سمت رامت نیارو نیا یعنی بغض

سالش رد شده  22از  نیکه گفته بود چون ابت نمیابت ؟؟؟شرکتیداداش؟؟؟تو که پوال رو از ما نگرفت یچ یعنی-

 . تامیبه ا رسهینامه برسه وتمام اموال م تیبه وص تونهینم

  کردمینگاه م مبهوت

اگه تا  نینامه بوده که ابت تیاز وص گهینسخه د هیبزرگ تازه از المان اومدن وگفتن  یمستوف یاقا یاصل لی:وکنیرامت

 یازاد یاجازه داد برا لینامه برسه واالن اون وک تیبه وص تونهیبشه م ریوارد کارخونه بشه ومد یسالگ 25قبل از 

  هها وغرامت کامال پرداخت بش هیکارخونه ها د ریمد

 هجیحس کردم سر گ نمیبیوحشتناکو دارم م یاز همون کابوس ها یکیاالنم  دیشا نکهیجز ا دمیفهمینم زیچ چیه

 مشیها مام اذرو وارا اومدن پ یاز صندل یکی ینخورده بودم نشستم رو یزیگرفتم دوروز بود چ واریدارم دستمو به د

 اب از سرباز واسم گرفت بهم داد  یمام اذر کم
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 ؟؟؟یمامان خوب نیابت-

 خوبم مامان -

 بخش زد وگفت: تیرضا یلبخند نیداد رامت مویحکم ازاد یحالت نگاه کردنش فرق کرده بود قاض چقدر

 یرو جمع کن لتیزندان وسا یگرفتم بر تویازاد نمتیبین مازادت کردم خونه اتو دنیسال دو 6-5باالخره بعد از -

 . یوبر

  تنیبره صداش زدم:رام خواست

 :بله؟؟؟برگشت

 ؟؟؟یتو پولو از کجا اورد-

 بابا از خودته -

 به بازوم وگفت: وزد

 ؟؟؟یشد یرونیا یکارخونه دارا نیریاز بزرگت یکی یدونیهنوز نم-

بابا نگاه کردم  یل م کردن تو چشما-غ-ب  نیرفت ازاد وارو نیبودم به دور از باور بود چندبار پلک زدم رامت مبهوت

 هاش تنگ شده بود  دهینگفت دلم واسه کش یزیچرا چ دونمینم رونیاز دادگاه زد ب یحرف چیبدونه ه

 باالخره حل شد  شیییی:اخنیارو

 . دیکشینم نجایکارمون به ا یکردیوتو حفظ مارمش کمیدر گوشش گفتم:توله سگ اگه  اروم

 زد وگفت:ببخش منو خو  یلبخند

 غرورشو حفظ کنه  خواستیم شهیمثه هم میدیاروم گفت که خودمو خودش شن نقدریا یول

 باشه داداش -

شوکه شدن سپهر چشماش  یمخوصا سپهر حساب دنیهمه منو د یبدونه دستبند وقت نباریا یسمته سلول ول رفتم

 ل  کرد -غ-ب  عیقرمز بود منو سر
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 گفتم بادمجون جلفا افت نداره .خخخخ شهینم تیزیگفتم چ-

 من  ی ونهیخخخخ داداش د-

دادگاه وهمونجا ازاد  میصبح بود رفت میون 8ساعت  ختمیر فمیتو ک لمویواسم ارزو کردن که برمو بر نگردم وسا همه

 گفت . شمویپ دیدادگاه نشسته بود پر یها یاز صندل یکی یان که روشدم بعدا از ازاد شدن ماک

 . یگردنبندم واست شانس اورد داداش-

-غ-همه رو  ب یکی یکیشد  لیبه قهقه تبد هیوبعد از اون گر دیلرزیش گرفت منو شونه هاش مردونه م-و-غ-ا وتو

 هیلبخندوباور کنم حس کردم  تونستمیچرا نم دونمیشدم نم چهیچند سال باز نیبا تمام وجودم تو ا یل  کردم ول

 ودمیزجر کش یلیخ نمیبب تونمینم ویچیهاز رنگ اسمون ونورش  ریسخت دور قلبمو پوشونده که غ یلیخ زیچ

 دنیبدتر از اون زجر کش یواسم داشته باشه برنامه ها ایهام باشه ودن دنیتازه اول زجر کش نیا کردمیفکرشو نم

عوض شده بود مدل  یلیبود باال حال وهوا خ دهیابروم پر یتا هیاز دادگاه  رونیب میفتکردم لبخند بزنم ر یسع

 کردم به روبروم  ینگاه نطوریها هم هم نیماش

بود جلوم  ستادهیدرست چند متر اونطرف تر ا یبودم دختر نیرو زد در حال رفتن به سمت ماش 3مزدا ریدزدگ نیارو

 هیجز حس ع هینه عشق نبود نفرتم نبود  دیکوبیم شتریشد  ب شتریدرست اون طرف جاده حس کردم قلبم صداش ب

باور کنه  خواستیروز ازاد بشم درست مثه خودم اونم نم هیمن  دیباور کنه شا خواستیبد اون هم نم یلیحس خ

 یعنابابونه بود بابونه برام م شناختمیکه تو عمرم م یگل نیباتریمنتظرم بمونه چند شاخه گل بابونه دستش بود ز

گوش خراشش باعث شد همه شهر  یصدا نیرفت تو هوا وقلبم خورد زم یهمه چ هوی نکهیکردن بود تا ا یزندگ

به دورم کردم  یجلو  نگاه ادیخواست ب کردیبه ما نم یتوجه یافتادن کس نیزم یباخبر بشن از عجز من گل ها رو

 سرش رو مونهیمثه سم م میکه وجودت تو زندگ ایهم جلو ن گهیقدم د کی یعنیدستمو به حالت استپ باال اوردم 

بهش توجه نکردم رفتم  گهیاون همه رنگ والاب گم شده بود چهره معصومش به خودم اومدم د ریانداخت ز نییپا

  الیسمته همون و میخودشون رفت نیوبابا تو ماشازاد جلو نشست ومن عقب وارا ومام اذر  نیسمته ماش

 ؟؟یدیباز پس خر نتوی:ماشازاد

 ی.ول رسهینم نیابت یپولمون واسه ازاد دمیساعت نگذشته بود که فهم 24از قرار دا د دمشیاره از تورو هم پس خر-

 االن  

  یداد ی..عجب افتخاریکشور نیا یادما نیاز مهم تر یکیادامه داد:داداش تو االن  ازاد



 یعنیبغض 

 
190 

 

  دونمینم یزیچ اناتیمن که از جر نیکنیبابا چرا شلوغش م-

  گمیخونه واست م می:برسنیارو

 درنقیا کردمیفکرشم نم یکردیم هیگر ویکردیباحال بود که به اون خانمه التماس م یلیخ نیارو شیی:اما خداازاد

  شیبخوا نویابت

 :عهع حاال تو ضد حال بزن نیارو

 دیپولدارم؟؟؟با دهیشده که فهم نجوریشده بود نکنه بخاطر پول ا ینظرم دوست داشتن نگاه کردم چقدر به بهش

باشه االن کنارمن  یزدم به جفتشون ودستمو رو شونه هردوشون گذاشتم هرچ یلبخند ارمیتهش رو از ماکان درب

 انیاون لحظه که مب یاور ادیبا  ستین مقشنگتر از عشق خانواده ا زیچ چیدارمشون محبتشون رو عشقشون رو وه

باشه چشممو باز کردم دستمو از رو  میاسمش تو زندگ خوامینم یحت گهیجلو چشمم بود چشممو با حرص بستم د

 وازاد برداشتم  نیشونه ارو

 ؟؟؟ی:متوجهش شدازاد

-    

شه مگه ب یمستوف نیابت یدختر خوب که حاضره زنه اقا ادهیکه ز یزیدختر بهتر چ هی شاهللینکن ا تشی:ازاد اذنیارو

 نه؟؟؟

به اسم تعهل تو  یزیکه تا اخر عمرم چ نهیبه خودم دادم واون ا یقول هیمن  یزدم:حرفت درست ول یتلخ لبخند

 . ادین میزندگ

 :داداش اخه.... ازاد

 رنقدیبحثه مسخره رو من ا نیا نینکش شیپ یطیشرا چیه یوقتم تو چیه گهید؟؟؟دیبحثو تمومش کن شهیم-

 به اسم عشق فکر کنم  یزیبه چ رسمیهست که نم چدهیپ میزندگ

 . ی:هرجور راحتازاد

اومد جلو چشمم .حدود چند ماه  میکه فرار کرده بود شیصحنه چند وقت پ نییپا نیرفتم از ماش الیبه و میدیرس

و ر یوعحوصله لبخند مصن دنیخندیحرفاس همه م نیاز ا شیکه اونروز بابا به وجودم زد ب یداغ یتازگ یول شهیم
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و چمدونم ر رهیبگ یمهمون هیبه خاطر برگشتم  رهاخر هفته قرا گفتیم نیهم اومده بود ارو نینداشتم رامت یهم حت

 چشم باز کردم مام اذر جلوم بود  یافتاد چشمم رو بستم وقت ادمیبابا  یها ادیفر نیدر ول کردم زم یدم ورد

 ؟؟؟یاومد نمیابت-

 ه؟؟؟یباال وگفت:خاله اذر خبرائ دیابروش پر یتا هی ماکان

 خبر؟؟؟ ؟؟؟چهیاذر:چ مام

 مشکوکه خخخخ نیمحبت فوران کرده شما به ابت-

  سیمشکوک ن چمیاذر:ه مام

چوبه دار رو  یپا ختیریکه اونجا اشک م ییتو چشمش بود اون ساعتا گهیحرارت د هیتو چشمام نگاه کرد  قیوعم

ه باشه وبخاطر پول اشک تو چشمش جمع شد اشک هاش شروع به اگه دروغ بود یحت کنمیوقت فراموش نم چیه

 کرد  ختنیر

  نجامیا گهینکن باشه د هیمام اذر قربون اشکات برم گر-

 تورو اعدام کنن  خواستنیم شهیهنوزم باورم نم-

عمق  یاالن عشق مادرانه اش رو تو یچجور باخودش کنارا ومده بود ول دونمیبود نم یمحبتش واقع نیهق زد ا وهق

 نداشت  یحس چیه یاستخونام گرما گرفته بود قلبم ول کردمیعمق وجودم حس م

 واسه اوجا تنگ شده  شد؟؟؟دلمیخونمون چ-

کرده بود جعبه  ونینگاهم سمتش رفت خودشو مشغول تلوز زدمیرو تک مبل نشسته بود همونجور که حرف م بابا

 کرده بود چقدر جالب بود واسم. شرفتیپ ییجادو

 میهم رفتم بغضم گرفته بود واسه بچگتو  یکم

 اجاره  می:اونجا رو دادازاد

 شد داداش  فیچه ح-
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 باهم گفتن:بله  نیوارو ازاد

 استراحت کنم؟؟ تونمیزدمو گفتم:من کجا م یلبخند

 نشونت بده  ادیب گمیم مای:االن به سنیارو

 خانم  مایس مایزد:س وصدا

  شمونیپ یاومد از سمت دهیلباس فرم پوش یدختر

 بله اقا؟؟-

 نشونش بده  نویاتاق اقا ابت-

 چشم اقا -

 ؟؟یبر ییخوای:داداش مماکان

 خسته ام -

واسه حرف زدن نداشتم دختر در اتاقو باز کرد  ییحوصله ا گهید رونیدادم از دهنم بره ب تیکلمه رضا کی نیهم به

 رفت داخل 

  نجاستیاقا ا-

 . ییسرمه ا دیسف ونیبود با دکوراس یکیش اتاق

 تو کمد  نمیمن بچ دیرو بد لتونیووسا فتونیاقا ک-

  نمیچیخودم م-

  دیصدامون کن نیخواست یزیچ ای نیداشت یچشم پس من رفتم اگه کار-

 گرم شد  عیخودمو رو تخت پرت کردم چشمام سر ورفت

 خدا  ایطناب دار به گردنم بود "
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که بود درحال خوندن  ییبود اون حاج اقا کیاعدام جلوم بود همه جا تار شم؟؟؟صحنهیاسارت ازاد نم نیمن از ا چرا

 زدم  ادیشد با تمام توانم فر دهیپام کش ریاز ز یصندل ومدیمام اذر م غیج یاذان بود صدا

 خـــــــــــــــدا .-

ه ساک ودمو بخ یبه سخت دنیحس کردم چقدر سخته نفس کش رفتیم نییام به شدت باال وپا نهیباال قفس س دمیپر

 در اتاق باز شد وهمه اومدن تو اتاق همه نگران بودن  کدفعهیاز توش در اوردم  مویرسوندم واسپر یدست

  دهیپر شده؟؟؟رنگتی:داداش چازاد

 بود  سیخ سهیبه صورتم خ دمیکش دست

 درمانگاه حالت انگار بده  یبر دی:باارا

 نه  نه -

 دیکه اونجا بود حدس زدم با یبدونه حرف رفتم سمته در دمیچندبار دستمو به صورتم کش زدمینفس نفس م هنوز

در هم روبروش بود حدسم درست از اب در  هیحمام باشه  دیاتاق اونم با یدر هم کنارش بود تو هیباشه  ییدستشو

کالفه بودم  یلینداشت خ ییا دهیزدم فا صورتماب به سر و یاومد رفتم داخل در رو بستم حالم خوش نبود..چندبار

 اتاق بودن  یهمه تو رونیهم فشردم با حوله صورتمو خشک کردمو رفتم ب یدستم رفت سمته گردنم پلکامو رو

 پسرم؟؟؟ ینرگس:خوب خاله

 خوبم -

 اونم کالفه بود  شمیطرف بودن ماکان نشست پ کیلبه تخت هرکدومشون  نشستم

 داداش؟؟؟ یدیکابوس د-

 تکون دادم  به نشونه مثبت سرمو

  ینرس یلعنت طیتا تو به اون شرا میکردیهمه تالشمون رو م دیمارو داداش .با دیببخش-

 تنها باشم؟؟ شهیم-
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 جوشنده اورد  کیپرستار چند لحظه بعد  رونیرفتن از اتاق ب یکی یکی

  ارمیاذر خانم گفتن واستون ب نویاقا ا دییبفرما-

 ه؟؟یچ-

 عسل بابونه ورازک ارامش بخشه  مویجوشنده ابل-

کردم دراز  یداشت خوردمش سع یرو لبه دراور گذاشت ورفت دستم گرفتم فنجون رو مزه مزه کردم مزه خوب ینیس

 زدم دو تقه به در خورد ماکان اومد داخل  یباز عذابم داد غلط نایمب یاور ادیشدم  رهیبکشم نشد به سقف خ

 ؟؟؟یداداش خواب-

 نه -

 لبه تخت  ونشست اومد

  ستمیمزاحم که ن-

 نه -

  ییایبا داداش ماکانت کنار ب دیبودمم شکال نداره با-

همه  یتو یفرار هم که کرده بودم حت یدارم حت یهم حسه خفگ نجایبگم ا تونستمیبهش زدم نم یتلخ لبخند

 پر بالم بسته اس . کنمیدارمو حس م یلحظاتم حس خفگ

 چه خبر بچه پولدار؟؟؟-

- .. 

  نیابت-

 بله؟؟؟-

 رفت  یکه مثه ماها پولدار شد یگفت نقدریاخرش ا یدیچه خبر بچه پولدار .د گمیم-
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 . شهیوقتم نم چیه ستیپوال ماله من ن نیا-

 کن . یبرو کم شوخ-

  رمیها نم ییوقت سر اون اموال ودارا چیمن ه ستین یشوخ-

 الی.چندتا باغ وو یدار زیچقدر ملک وکارخونه به نامته؟؟دسته کم ده تا خونه تو تبر یدونی؟؟؟میگیندونسته م-

  یسه تا کارخونه دار یدار

 . ستیمهم ن-

 ؟؟؟ نیابت یشد وونهیبرات نمونده نه؟؟؟؟د یست؟؟؟عقلیمهم ن-

 خ و ا م  ین م  خوامیها رو نم ییقرون از اون دارا هیمن  یشدم ول ونهیاره فکر کن د-

ه االن دست یدونیم یهات ییدارا نیهم ونیمد دنتویاالنشم نفس کش نیتو هم ؟؟؟احمقییخواینم ؟؟؟کهییخواینم-

 یدارن بدبخت یرونیکه همه ملت ا یاوضاع داغون نیبه حساب تو ا ختنیبرات پول ر ونیلیهفتصدم صدیکمش ش

 دنیچقدرشو م یکنیبهش نخوره  فکر م یابصاح یب نیاون اموالو تا ا یواداره کن یکه بر یزوریپ یواسه تو کشنیم

 یروئسا سیخونه ها بدن دو تا از رئ میتیبه اون  ختنیکه واست پول ر یقد نیخونه؟؟؟بخدا اگه اندازه هم میتی

 ست؟؟؟ین تیحال یچیباال تو چرا ه کشنیوهمشو م کننیهمون کارخونه ها کارخونه اتو تصاحب م

 بس کن . یفهمیبس کن ماکان م-

از  نیظهر بود وموقع نماز ارو کی کیساعت نزد نییرفتم از پله ها پا رونیدستم گرفتم وزدم از اتاق ب شرتمویوسو

 وگفت: ستادیبابا وخاله نرگس ومام اذر ا شیپ

 ومد؟؟؟یم اددتونیصدا داد وفر شدهیچ-

 کجا؟؟؟ نی:ابتماکان

 د .ازاد از پشت سرم اوم یبودم که صدا اطیح یتو رونیزدم ب الیصدا از و یب

 داداش کجا؟؟؟-

-   
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  رونیب رفتم

بود رسوندم وراه افتادم به سمته  ابونیخودمو به لب ساحل که اونطرف خ عیبود سر ختهیبهم ر یحساب اعصابمو

دور شده بودم  الیچقدر از اون و دونمینم دمیاذان رو شن یکالفه بودم صدا یلیروبروم در حال قدم زدن بودم خ

 که در حال پخش اذان بود .رفتم سمته وضو خونه ووضو گرفتم  یرفتم داخل مسجد

بال در اورده  نکهیبعد مثله ا کردیگرد شده نگاهم م یبا چشما دمیرو د یوارد شدم حاج یسمته مردونه وقت رفتم

 شم گرفتمش -و-غ-باشه به سمتم اومد تو ا

 . یحاجــ-

 پسرم  .-

  کردیم هیجداشدم  گر ازش

 . نمیردن ابتفکر کردم اعدامت ک-

 غصه نخور  نجامیحاال که ا یحاج-

 بود  دهیهم پوش یمشک یلباسش نگاه کردم حت به

 خخخ خندمیکه م یدیپوش ینگو واسه من مشک یحاج-

 به شونه ام  زد

 باز خانواده ات ازت گذشتن ها؟؟؟ نجا؟؟؟نکنهیا یچطور شد اومد یفکر کردم اعدام شد نیحاال بخند ابت-

  یاونا خوب هوامو دارن دلم گرفته حاجاونا نه اتفاقا -

 خدمتت؟؟؟ ارمیب یچاه باز کن-

 حرفا؟؟؟ نیا ویباال حاج دیابروم پر یتا هی

 ؟؟؟یحاجـــ-

 دلم گرفته بنده خدا خخخ یگیخب م-
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 ؟؟؟هااا؟؟یحاج ییبال خی-

 لب گفت: ریوز دیبه صورتش خند وزدم

 که نماز تمام شد  میامان از دست شما جوونا .بر-

ه اال ب"واقعا یبود ول بیخدا واسم عج شهیبه زور منو کشوند صفه اول هنوزم حضورم پ شهیمثه هم یبا حاج میرفت

 یطوفان درونم خاموش شد بعد از اتمام نماز حاج"خدا ارامش بخش دلهاست  ادیذکر و""ذکر اهلل تطمئن القلوب

 گفت:

 راهت ندن  گمیبچه واال م ایب اتیدفعه بعد با اول-

 باال  دیبروم پرا یتا هی

 خودشم قهره چه برسه به خدا . ش؟؟؟بایشناسیهنوز عارف خانو نم ؟؟تویعه حاج-

 ها؟؟؟ یرو گول زد یچجور اون قاض نمیکن بب فیعجب خب تعر-

 من گولش زدم؟؟؟خخخ یدستت درد نکنه حاج-

 عجب -

 خوب  یجا هی میپاشو پاشو بر یحاج-

 مهمونه من  یباشه ول-

  یحاج الیخیب-

 پاک ابروت رفت  نیخاک بر سرت ابت یالیر هی کیاز  غیخنده اشو کنترل کرد در یحاج بمیکردم تو ج دست

 خخخخ ن؟یابت یپول شد یپولدار ب-

 ن؟؟یدونیشماهم م وسفی یحاج-

  دوننیکه دورتن م یملت نیهمه ا-
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 دور تا دورمون با چشم اشاره کرد  وبه

 نقدر؟؟یا یعنی-

 جان؟؟؟ نیابت نقدریا یچ-

  یچیه-

دکه لبه  کیبه  میدیرس میراه افتاد ستادیا یبه هم حاج گنیم یزیمن زوم شده وچ یواقعا نگاه هاشون رو دمید

 ها  یلبه صندل میسرد بود نشست یلیبرف اومده بود خ شیدوروز پ ایدلم لک زده بود واسه آش مخصوص لب در ایدر

 بهتر  یجا هی میبر ای.ب ستاین یخوب یجا نجایا نی:ابتیحاج

 ؟؟؟خخخییخوایفوحش م یحاج-

 ها؟؟؟ یریم یاب رینگو که هنوز ز یشد یاستغفراهلل گفتم پسر مومن-

 . ایلب در یدلم بخدا لک زده واسه آش ها یکدومه حاج یاب ریز-

کاسه رو اوردم باال وعطرشو باتمام وجود  شدیمخصوص رو اون دکه فروش جلومون گذاشت ازش بخار بلند م اش

  دمیبلع

 ؟؟؟یمنو کرد بی:نکنه مراعات جیحاج

  هیچه حرف نیا ینه حاج-

 ؟؟یچرا کالفه بود نمیخب بگو بب-

 افته . یبشه از دهن م خیبزن به بدن  یحاج-

 جوون؟؟ یندازیم چیمنو تو مار پ یدار-

هاشو چه کنم االن واقعا گرسنه بودم اش رو خوردم ظرف  یتو چشماش نگاه کردم همه رفتارم دستش بود ول یکم

  یسفارش داده بود نشستم رو صندل ییچا یحاج ومدیسوز م یکه اونطرف تر بود کم ییسطل زباله ا یانداختم تو

  شنومی:میحاج



 یعنیبغض 

 
199 

 

 اداره کردنش  ستیاون اموال تو کار من ن یحاج-

 ؟؟یکنیفرار م تیمسئول ریچرا از ز-

 دهیاموال بهم رس نیحاال که ا یچقدر پولدارا خوش به حالشونه ول کردمیروز فکر م هیجان  یحاج ستیفرار ن-

 میهمه تقس نیب یمساو یکه دار یثروت ینیکه بب یکنیم یامر ونه گرانیبه د ینیهنره که بب هیپولدار بودنم  نمیبیم

 گهیوز دچند ر هی یول دهیشعار م نیپسره ابت نیاعه چقدر  دیبا خودتون بگ دیشا برمینشده وفقط من لذتشو م

 هیبعدشم اخه  ترسمیم نشیمن از هم یحاج یراست بگ دمیشا ندازهیهم نم ایشهر نییپا نیبه ا ینگاه نمشیبیم

دا باشه بخ ییواسه سه تا کارخونه واون هم هدارا یخوب ریمد تونهیکه چند ساله زندون بوده به نظرتون م پلمهیادم د

  هاگه بتون

 یعدالتو دار یول طیواون شرا یاونم از لحاظ درس ینباش یخوب ریمد هی دیشا نیابت نیبب یبخدا قسم نخور .ول-

 خورده بشه  یحق کس یذارینم

 اموال استعفا بدم  نیاز اداره ا خوامیمن م تونمینم یحاج-

 ؟؟یتو استعفا بد شهیم یکه چ یفکر کرد نیا ؟؟؟بهیبعدش چ-

 به کارخونه ها بدهکارم  یدوراه نیبدم موندم ب تونمیاخه استعفا هم نم-

 چقدر؟؟چرا؟؟چطور؟؟-

ر جو نیکه قرار بود ارو یواال اون پول کشمیکه دارم نفس م نهیپرداخت شد واسه هم میبابت ازاد ونیلیهفتصد م-

 کنه نشد 

 دار زد وگفت: یمعن یلبخند

به کلبه  یها هر از گاه ینکنها رو فراموش  چارهیب ریفقط ما فق یهات برس ییبه اداره دارا یچه بهتر حاال مجبور-

 سر بزن  رمونیحق

 ها رو  ییاون دارا خوامینم الیخیاصال ب یچشم حاج-

 بخور  توییچا نیابت-
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 مزه کردم  موییهمون خفه شو خخخخ چا ایبس کن  یعنیبهم اشاره کرد  یمعن وبا

 بدون قند مزه داره؟؟ ییچا ؟؟؟مگهیخوریچرا قند نم-

 تلخ شده  امیوقته دن یلیخ یحاج-

 ها خخخخ شهیکور نخور اجاقت کور م ییچا-

 ازدواج کنم.. ستیبذار بشه خخخ من که قرار ن-

 بهم کرد وگفت: یاخم

 پسر خوب؟؟؟ یریبا من سر جنگ بگ یخواهیامروز همش م-

 دختره به جونه تو  یشدم از هرچ ریبعده اون س یول یچه جنگ یحاج-

 براشون  رمیعروس بگ دیپسر دم بخت دارم با جونه خودت .من جونم واسم مهمه  دو تا-

  شاهللیا یبه سالمت-

 نه سه تا دارم -

 باال  دیابروم پر یتا هی

 خخخ جورمیدختر خوب م هیبرات  نییاز ده پا ایب گهیتو د شمیکی-

 به کارخونه پرداخت کنم  مویخخخخ .من فعال بدهکار کنمیخواستم خبرت م یوقت خوادینم ینه حاج-

  یپرداخت کن یتا بتون یاون کارخونه باش ریتا اخر عمرت مد دیفکر کنم با-

 طول بکشه تا پرداخت بشه  کسالی دیشا-

  دیشا-

حاال  رونیب امیم شرتیسور هیاوففف سرده منه احمق اخه با دمیباز شروع به بارش کرد دستامو به هم مال برف

 تا خونه که  بندمیم لیقند
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 ما  یه خون میبر ایسردته؟؟؟ب-

 از اصفهان  ادیمن مهمون م یبرا یعنی نینه امشب ارو-

 هستن؟؟؟ یچه خوب ک-

 خان واسم بده  نیقراره ارو یاخر هفته مهمون گهید یاز جاها گهیتعداد د هیماکان دوستم و ییهمون خان دا-

 که انشاهلل؟؟؟ یبا برادرت خوب شد-

 اره .خوب شدم -

 عصر بود  4نگاه کردم ساعت  میبه ساعت مچ ستادیا یحاج

 شرمنده االن نشد  کنمیناهار خوشمزه رو هم جبرانش م نیا شاهللیوقتتو گرفتم..ا یحاج دیببخش-

ردم ک شرتمیسو بیتند شده بود دستمو تو ج یوبه سمت مخالف راه افتادم برف کم دمیزد دستشو بوس یلبخند

 دمیبود که رس 8 یدور بشم؟؟ساعت حوال الیاز و نهمهیردم اوقت ک یسرم گذاشتم راه افتادم من ک شرتمویوکاله سو

گذشت  قهیزنگ رو فشار دادم چند دق یسخت هزنگ رو فشار بدم ب تونستمینم یبسته بود حت لیدستام از سرما قند

 البد همون خدمتکاره اس  دیچیپ یتو گوش یزن یصدا

 د؟؟ییبفرما-

  فونیلنز ا یجلو رفتم

 ؟؟ییشما نیاقا ابت-

 باز کن بله -

 وش-غ-بودن که مدل باال بودن خودمو ا اطیح یتو شناختمیکه م هیبق ینایاز ماش ریغ نیباز شد چهار تا ماش تق

 در باز شد  عیزنگ زدم سر نگیرسوندم د الیگرفتم وبه و

  رمی؟؟؟بمیبرف بود ریداداش از ظهر ز ـــــــنیگل:ه ارا

 سمته پله ها مام اذر صدام زد  رفتم
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  نیابت-

 :بله؟؟ برگشتم

  کردیداشت اب م خموی الیلذت بخش و یاز سرم برداشتم کم کم گرما کالهمو

 از تهران اومدن وخاله ات از کردستان  ناتیا ییتو سالن دا میبر ایب-

 چشم -

کدوم  چیکه ه یبه لباس هام دادم موهامو که پر از برف شده بود رو باال زدم رفتم داخل جمع یرفتم تکون همراهش

 ه؟؟؟یبه چ یمه؟؟چییخاله مه؟؟کدوشون دا ن؟؟کدومشونیک نایا ستادنیهمه ا شناختمینم رو

   ستادیوبهم با خشم نگاه کرد عمو رسول ا ستادیکرده بودم ماکان ا هنگ

 پسرم؟؟؟ یاومد-

ر ودوتا دخت شناختمشونیجمع سه تا پسر جوون بودن همسن خودم که نم یگرفت تو لیاز بابام منو تحو شیب اون

اومد سمتم چشماش  یجو گندم یمرد مسن با موها کیکالس بذارن  خواستنیبودن وم ییوعفاده ا سیف یلیکه خ

 ساله بود دستشو دراز کرد  50 بایبود تغر یتوس یمن سبز اب یرنگه چشما

 . تییهستم دا النیسالم پسرم  من ارسالن م-

 دهیش کردم چقدر عطر تنش خوب بود کت وشلوار پوش ل-غ-شش رو به روم باز کرد  ب-و-غ-دادم وا دست

 اومد جلو وگفت: یخانم رونیش گرمش اومدم ب-و-غ-ومرتب ، از ا

 منم خاله اباندختت هستم  زمیعز-

که  یمشک یساله اومد جلو موها 47 بایمرد تقر هیبهش زدم  یساله لبخند 40 بایبود تقر رایگ یاب یبا چشما خانم

  دیسف یرنگ وصورت یمشک یشکل چشما یعقاب ینیشده بود ب یهاش مشک قهیکنار شق

 شوهر خاله ات هستم  عادیمن هم م-
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ساله  45اومد جلو  گهیمرد د کیباشه  یخوش اخالق یلیادم خ دیدستشو حس کردم شا یدست دادم گرما بهش

 هافیق نیب یل م کرد انقدر تشابه ظاهر-غ-دست داد وبعدش محکم  ب دیباریاز سر وصورتش م طنتیش یبود ول

 که جا خوردم در گوشم گفت: دمیخودم واون د

 مگه نه؟؟؟خخخ میهم یکپ-

 زد  یلبخند ازش جدا شدم چشمک با

 وشورلت کانیمثه پ نترمییمن چند مدل پا-

 از دخترا که اونجا بود:عه بابا . یکی

 شد؟؟؟ تیل  کردم حسود-غ-ب  یکیکرد وگفت:توله سگ دوباره من  یاخم مصلحت بهش

 آبان هستم  کترتیکوچ ییجان من دا نیمن ادامه داد:ابت وروبه

 همسرم مهرناز خانم هستن  شونیرو بادست نشون داد:ا یباال خانم دیابروم پر یتا هی

 لوس بود رو نشون داد وگفت: یلیکه خ ودختره

 وسا دخترم تک دخترم آت نمیا-

 زد  یبه دختره زدم اونم لبخند خوشرنگ یلبخند

  ییخوشبختم دختر دا-

 منم -

  تونییخوشحال هستم از اشنا یلیمهرناز خانم خ نطوریوبا شما هم هم-

 شون؟؟؟ینوشت یرمان هات چقدر باحالن ک نیا نیدختره اتوسا گفت:ابت همون

م از رونیب زدیقطره خون هم نم هی زدیکرده که خونده کارد مرمان هامو خونده؟؟؟غلط  یک نیباال ا دیابروم پر یتا هی

 وممکنه پوست تک دختر لوسشو بکنم گفت: شهیاوضاع غارش م دیاردالن د ییدا

  میبرس یبه ادامه معرف الیخیب-
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ا اتوس زدنیجمع قهقه م یبه چشم بخوره خودم خنده ام گرفته بود ول تمیخشم وعصبان نقدریا کردمینم فکرشو

 انداخت وگفت: ریسرشو ز

  نیشیناراحت م دونستمینم دیببخش-

ود تو صورتش ب یخاص تیرو بهم نشون داد که با وجود سن باالش جذاب یارسالن با انگشتش خانم ییکردم دا یپوف

 خاص تر  هیومهربون

 همسرم مهال خانم هستن  شونیپسرم ا-

 خوشبختم..-

 زد:من هم  یخانم لبخند مهال

سالش بود رو  27رنگ داشت وحدودا  یعسل یوچشما یپر کالغ یمشک یموها شونیکی دستش دوتا پسر که وبا

 نشون داد 

 . یشرکت بازرگان ریآراد هستن پسر ارشدم ومد شونیا-

  یتوس یسبز اب یرنگ داشت وچشما ییخرما یپسر اشاره کرد که موها یکیاش به اون  گهیدست د وبا

 هم آلتان . شونیا-

 زدم خاله اباندخت جلو اومد وگفت: یداشتن مثله مادرشون لبخند یارامش خاص هردوشون

 سالشه . 17دخترم مهرنوش هستش تک دخترمه و نیا-

 هریت یگندم یپوست یرنگ ول یاب یوچشما یمشک یمهربون داشت موها یغرور واخالق یدختره نگاه کردم کم به

 بهش زدم  یلبخند

 خوشبختم -

 منم -

 داشت اشاره زد  یمشک یرنگ وچشما ییخرما یکه موها یبه پسرهم داشت وبعد  ییرایگ یصدا
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 سالشه  22هم مهراز .پسرم هستش  شونیا-

  ستادیا شمیشده بود اومد پ رهیزدم خاله چقدر زود ازدواج کرده مام اذر با لبخند بهمون خ یلبخند

 ن؟؟یهنوز سردته ابت-

 نه گرم شدم -

 ؟؟؟یدینپوش یچرا لباس درست حساب-

 داد بابا از پشت سرم اومد  کدفعهی

 تاحاال؟؟ یبود یکدوم گور-

 . یومن با دلخور کردنیبا تعجب نگاه م هیبق میبرگشت هممون

  دیمن رفتم باال مام اذر واسه شام صدام کن-

 راه گرفت: نیبرم که دستمو ب خواستم

 تاحاال  یبود یجوابمو بده گفتم کدوم گور-

 بابا جلو مهمونا بس کن -

 ارسالن ییکارش دا یذره غرورمون له ولورده شد رفت پ هیاالنشم  میدیکه ند ویرنگه مهمون ومهمون میشتعمر دا تا

 دخالت کرد 

 داداش بس کن االن پسرت واسه خودش غرور داره .-

 شده بخواد کالس بذاره  یی:غلط کرده حاال که صاحاب دارابابا

با  رفتیم کردیابرو وغرور داره االن پسر من بود ول م ساله اس واسه خودش 25مرده  هی:بس کن عارف اون  ییدا

  یلیمرده خ یلیخ نی.بخدا ابت ذاشتینم نجایپاشو ا گهیرفتار از خونه ود نیا

 برگردم  دیطول کش یلیرفته بودم خ ادهیگفتم:مسجد بودم بعدشم پ اروم
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 یبه اسم عبادت تو خونه ما نبود هر از گاه یزینگاهم کردن چ رونیزده ب یبا چشما هیباال وبق دیبابا پر یابرو یتا هی

ومسجد رفتن؟؟؟کمتر دروغ  ؟؟؟تویکنیزد: مسخره م ییبابا قهقه ا زدیهزار تا داد رو بابا سرش م گرفتیکه ارا روزه م

 بگو 

ه ودبرف ها رو شونه هام ب سنیبرم اتاقم لباس هام خ نیبذار شهیبخوام بهتون دروغ بگم االنم اگه م نمیبینم یلیدل-

 . نییپا گردمیاب شدن بدنم درد گرفت عوض کنم برم

راه  یاون بود که بد وب زدیاون بود که داد م شهیهم یجا خورده بودن از طرز اروم صحبت کردن من با بابا ول همه

 یلیبه اسم پدر وجود نداره دستش خ شتریفرشته ب هی ایدن یتو کردمیخودمو قانع م شهیمن هم یول گفتیم

 :تاروم گف یلیوخ ستادیا شمینامحسوس از دستم باز شد .ماکان اومد پ

 منم باورم نشد چه برسه به بابات .خخخ ایداد لیتحو یعجب شروور-

 ساکتت کنم؟؟؟ ای یشیساکت م-

 نره از صبح ازت دلخورم  ادتی-

 باهام باال  ایب-

 اتاقم  یجفتمون سمته راه پله ها رفتم تو میافتاد راه

 دروغات . نیازب یکی نیباحال بود ا یلی:خ ماکان

 بپرس  یدروغ نگفتم از حاج-

 ن؟؟؟یابت یروزه هاتم گرفت یبگ ییخوایم ؟؟؟نکنهیجد-

 نگرفتم  شتریب شویکی رمیگیبتونم م-

 . یاز دستمون رفت ایب-

 ره؟؟؟یاز دست م رهیکه به طرف خدا م یمگه کس-

 .. ینه ول-
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  دیباال باز ماکان خند دمیکش شرتمویسو پیز میتقه به در خورد من وماکان تعجب کرد دو

  یخوریحاال سرما م اریخب خره برو درش ب-

 تو  ایگفت:ب وبلند

 باز شد التان ومهراز وارد اتاق شدن التان با اعتراض گفت: در

 حوصلمون رفت  نییتو اتاق پا دیبچه ها پس چرا دوساعته اومد-

  میاومد ستین قهیدق 5عجب داداش ما که :ماکان

 بود  یمیباهاشون صم یلیخ ماکان

 ماکان -

 :بله؟؟؟ماکان

 د؟؟؟یشناسیشما ها همو م-

 اومدم خونتون مهراز والتان واراد هم بودن .من از اونجا باهاشون اشنا شدم  شیدوسال پ یکی:ماکان

 داخل . نییایاهان ب-

دخترا اومدن اتاقت وازم  ییایب نکهیوگفت:قبله ا دیشده بود ماکان خند ختهیخورد به رمان هام که رو تخت ر چشمم

 خواستن رمان هاتو نشونشون بدم خخخ

 خخخ یکرد جایتو ب-

چند دست کت وشلوار بذار  هیبه  دمیودر هاشو باز کردم رس بایبود وز کیکالس یلیکه خ یوایسمته کمد د رفتم

رو  رتشیدر کمد بعد رو باز کردم همونجا بود که سو ستنیکه مناسب ن نایا الیخینجا؟؟؟بیاومدن ا یک نایا نمیبب

  اشتمرنگ بود گذ یدست لباس کامل که گرمکن وشلوار مشک کیبرداشتم 

  امیب رمویبچه ها من دوش بگ-

 :حوله هم از باکسش بردارو ببر .ماکان
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 کجاست؟؟؟-

 وباکس رو در اورد  اومد

 . میخودمون واست گرفت غهیبه سل نارویا دیببخش-

  دمیصبح فقط چند دست گرمکن د ؟؟؟منیکِ-

 وستنیبود اراد والتان هم به ما پ نایا 6ساعت  دیمجتمع خر میرفت 5ساعت  دنیعصر رس 4ساعت  نایمهرازا-

   نیبخر ادیبه چشمتون خوش م یبهشون گفتم هرچ

 عجب ممنونم -

مهمون کرد  یعال چیساندو هیسوپ گرمو هیه مارو هم پرداخت کرد تاز وینکردم کارت خودت همه چ یکار-

 ها  یدرست حساب یبچه پولدار شد گمیخخخخخ م

  شدیچ دمی:داداش ماکان من که نفهمالتان

  گمی:بذار سر فرصت مماکان

 باشه -

خخخ رفتم سمته حمام دوش اب رو باز کردم گرماش بدجور به دلم  رفتیبه کارخونه باال م هیهرثان میکنم بده فکر

رنگو  دیسف یحوله بدن کنمیهنوز تو بدنم بود امشب سرما نخورم اسممو عوض م یزدگ خیاحساس  ینشست ول

وشروع کردم به موهام بکشم چه  ردمسشوار رو در او  سیسرو نهی.رفتم روبرو ا دمیلباس هامو پوش دمشیپوش

کرده  رییام تغ افهیق یبود ول ییخرما یداشتم موهام همون رنگ بچگ شیته ر نهیا یم به خودم توشد رهیعجب خ

 نیواخر یاختصاص زیحاال رو باش به دور واطرافم نگاه کردم همه چ یدرست نبود ول زیچ چیزندان ه نهیا یبود تو

 ینبود به صدا یمام اذر خبر یها یمهر یاز ب گهینبود د یزندان خبر فیکث یاشتبهد سیاز اون سرو گهیمدل د

خوب بود اندازه اش خنده ام  رونیزده رفتم ب خیوقته  یلیکه خ نهیواسه ا دیاومد شا ینم یقلبم گوش کردم نه صدا

  رونیرفتم ب دونستیم زمویسا قیگرفت ماکان دق

 چطوره؟؟؟-

 به سمتم برگشتن  همشون
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 ؟؟یبدن ساز ای یاردالن:پسر تو زندان بود ییدا

  شناسمشیرو م نهیبوز نیاندازه اش بود من ا یدیگفتم اراد جان د یدی:دانماک

 وگفت: دیکش یسوت ماکان

 فردا پس فردا  یکنیرو عوض م تیمدل مو مونگل نیشد فقط ا یعال-

 اومدن  دیکه جد ییمدلها نیاز ا ادیمن خوشم نم گهیچشم امر د-

  ادیبهش م یلیمدل خ نی:نه ماکان اتفاقا اییدا

.من هنوز شکل جوجه  یتر شد پی؟؟؟خوشتیکرد کاریتو زندان چ افتنی:بخدا اخر هفته همه دخترا پس مماکان

 ات مردونه شده .خخخخ افهیفنجم اما تو ق

  نیبود هم ختهینکردم فقط استرس اعدام رو سرم ر یکار خاص-

 شده  یقشنگ طراح یلی:اتاقت خاراد

 ممنون -

 سر کارخونه هات؟؟ یریم یک ی:راساراد

  دونمینم-

 سمتم  هیلبه تخت مهراز نشست  ونشستم

 اصال خوبه؟؟؟ هیچ نمیبب میفردا هممون بر نییایب-

  میبر-

 نیبه ا الیو دمیرس یبودن من دم در بوتز هامو در اوردم وقت دهیرفت به سمته پاهام همشون کفش پوش نگاهم

 دادیرو فرش مام اذر با جارو هدف قرارت م یرفتیاون خونه هر وقت با کفش م یتو ادمهیمرفه عادت نداشتم  یزندگ

 رو لبم نشست . یرو لبخند نیارو یحت

 ؟؟یخندیحاال هم م یدوساعته تو فکر می:بگو ماهم بخندماکان
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 ن؟؟؟یدیماکان .شماها واسم کفش نخر گمیم-

 خنده  ریدفعه زدن ز هیهم نگاه کردن  یومهراز واراد والتان تو چشما ماکان

 رفت خخخخ ادمونیموردو  هی نی:بخدا االتان

 ن؟؟یابت ؟؟؟ارهیبود ابونیتو پا برهنه تو خ نمیشما بذار بب یها یی:امان از سر به هواییدا

 نه .بابا بوتز هام بودم که ماکان تو زندان واسم فرستاده بود -

 واست فرستادم؟؟؟ شیچند سال پ یدونیشون؟؟؟می:هنوز دارماکان

  میدیپوشیم ییتو زندان دمپا شیسال پ 3اره -

 :اهان ماکان

 رفت سمته اتاق لباس  ماکان

  دنیواست نخر نایازاد ا نمیبذار بب-

 که  دنیواست خر ایدفعه بلند گفت:ب هی

 هم بود حدود ده جفت کفش بود  ریداخل چندتا کشو ز رفتم

 ؟؟؟ییخوای:حاال کدومشو مماکان

 تو خونه کفش بپوشم؟؟؟ یشد ونهید-

 مخصوص داد خخخ ییبه ما هم دمپا نی.بب ذارهیزنده ات نم یابج یاش:پا برهنه ام باردالن

 زدم پس هنوز عادتشو داره  ییا قهقه

 ست؟؟ین ییجفت دمپا هی نجایبابا ا-

  رونیب دیکشو رو ماکان کش نیاخر

 چرا هست .-
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  دمیها رو پوش یجفت از همون ال انگشت هی ششیدست نشونم داد نشستم پ وبا

 خوبه . نیهم-

 از کنار دراور تخت ساعتمو دستم کردم بچه ها با هم در حال صحبت بودن  رونیب رفتم

 راه ننداخته .خخخ  دادیتا عارف خان باز داد وب نییپا میبر نی:اهم پاشییدا

 ؟؟ییدا زنهیسر شماهم مگه داد م-

به خونت تشنه  درنقیکه ا یکرد کارشیگردن تو خخخخ چ ندازهیرو حاال م نییرفتنمون پا رینه سر تو همشو د-

 اس؟؟؟

 بخدا خخخخ دونمینم-

  میبر-

در  شبیاز ج یلیموبا دمیبهش رس یبود وقت ستادهیپله ا نییپا نیاخر ارو یبه پله ها دمیرس رونیب میرفت هممون

 اورد گرفت سمتم 

  چهیبهت نپ نجوریعارف خان ا رمیازت بگ یخبر میزنگ بزن رونیب یریم شهیداداش الزمت م ایب-

  میکنیگرفتم:ممنون بعدا باهم حساب م ازش

 ه؟؟؟یحرفا چ نیا-

 جلو اومد وگفت: ییدختر دا اتوسا

  نیاقا ابت-

 بله -

  هیبق شیگفت:پس من رفتم پ نیارو

 باشه -
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 شنوم؟؟؟یم دییاتوسا خانم ادامه دادم :بفرما وروبه

 اجازه رمان هاتون رو خوندم  یکه ب خوامیعذر م-

 خب -

 خب؟؟؟-

 تکرار نشه.. گهید یاشکال نداره ول نیکرده بود یکه عذر خواه ن؟؟؟شمایهم-

 انداخت:باشه  نییپا سرشو

 نبود اهلل واعلم زنه وهزارتا نقشه  یخبر دمیاون دختر مغرور که اول مراسم د از

 با اجازه -

 کنارش خواستم رد بشم که گفت: واز

  نیاقا ابت یعنی نیابت-

 :بله؟؟برگشتم

  دیبخشیم-

 رمانم که تو دستش بود اشاره زد  وبه

 باشه؟؟؟ شمیچند روز پ شهیم-

 رو  شعوریتا درجا خفه شه بعدش اون ماکان ب فشردمیاونقدر گلوش رو م خواستیسرسپرده بود دلم م رمان

 باشه اشکال نداره -

 خوب مراقبش باشم ممنون  دمیقول م-

 9 نگاه کردم ساعت لویساعت موبا زدیحرف م یدر هیاز  یهرکس هیبق شهیکردم رفتمو نشستم پ یرفت پوف عیوسر

دفعه محمود اومد داخل  هی گفتیم یزیچ هی یخانم در رو باز کرد هرکس مایزنگ اومد س یدفعه صدا هیشب بود 
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 یخودشه چقدر دلتنگش بودم اومد جلو چقدر با وقار شده بود از اون ادم هپل یوا دیچیمغزم به هم پ یرادار ها

 رفتم جلو  ستادمیرفت استقبالش ا نینبود ارو یخبر

 ن؟؟؟یگفت:داداشم ابت دیمنو د یوقت

 محمود .-

 ل م کرد -غ-اومد و ب عیسر

  شدمیم ونهیبخدا داشتم د دونستمیبخدا داداش .نم-

  سهیگونه هاش خ دمیازش جداشدم د یوقت

 عه داداشم زشته .-

 به گونه هاش  دمیکش ودست

  نی.من خوبم بب قیبسه رف-

نشد  یول ی.پول هم فرستادم واست کم ادیسرت ب یقراره چ دمیفهم یخواب نداشتم وقت شیهفته پ هیبخدا از -

 رو  تیکنه ازاد تیاونقدر که کفا

 خوبم . نیبب یممنونم داداشم .ول یلیدست درد نکنه خ-

  شهیباورم نم-

 ل م کرد .-غ-ب و

 نکن  تیداداشم .خودتو اذ-

 جدا شد  ازم

 داخل . میبر ایب-
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کارخونه هم نتوستم برم از بس اعصابم خورد بود تو خونه بودم که  یامروز حت شمیمزحم م گهیوقت د هی شاهللینه ا-

ونم برس نجایخودمو چجور تا ا دونستمیازاد شده بخدا نم نیمحمود ابت شدهیچ یدونیسپهر از زندان زنگ زد وگفت م

  شدیباورم نم

 داخل  ایداداش ب نیبب شهیمزدم:خودمم هنوز باورم ن یلبخند

 داخل محمود جان  ایب گهیراست م نی:داداش ابتنیارو

 نه من برم بهتره خانمم تو خونه منتظره -

  شمیخوشحال م یلیخ ییایب میدار یاخر هفته مهمون نی:ببنیارو

 حتما -

ر هممون س میموقع شام رفت ادشهی شویخوشحال بودم که هنوز محمود رفاقتشو دوست وستمیپ هیبه جمع بق ورفت

فوتبال قرار بود پخش بشه بهشون  یخانوادگ نمایهمون س ای شیبعد از خوردن غذا پسرا رفتن سمته سالن نما زیم

ساله بود که  35پسر  هیداشت مثه  یانرژ یلیخاردالن  ییاردالن دا ییهم اومدن همراه دا نیملحق شدم ازاد وارو

تفاوت به صفحه  یسالش باشه ب 46-45 نیساله داشته باشه وهمچن 18دختر  هیومتعهل باشه  خوردیمجرده بهش نم

ودم که ب ییاز جا ریغ رفتیفکرم همه جا م دادیبود وفوتبالو نشون م وارید یکه رو ینگاه کردم پرده بزرگ شگرینما

 رونیاتاق به ب یاورد کاپمو دستم گرفتمو رفتم سمته پنجره قد ییخانم واسمون چا مایتمام شد س یاول باز مهین

به اسم تارا تو محله که دلمو برده  یوجود دختر نایووجود مب یبرف یروزا شیچشم دوختم فکرم رفت به چند سال پ

 دکنن؟؟ازایم کاریکجان؟؟؟دارن چ ناال یعنی نایتو وجودم گذاشت وبعد از اون مب یخال یجا هیبود وبا رفتنش 

  شمیپ ستادیا

 هنوزم باورش سخته نه؟؟؟-

 سخته  یاره ازاد باور همه چ-

 ؟؟؟یهنوز فکر صبح-

 ؟؟ییجورا هی-

  ستیوبند بچه اشم ن دیغ یکه حت یدونیشده م یکه چجور ادم یدونی.م خورهیبه دردت نم گهیاون د-
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  نوشتیماکان تو نامه اش واسم م دونمیاره .م-

  ینکن دوباره تکرارش کن یاشتباهت بود سع نیاز اولشم بزرگتر نایمب-

 حرفا داشت ازاد  یلیدلم واسه طرز نگاهش سوخت خ دمشیتکرارش نکنم امروز د کنمیم یسع-

 ازدواج کن  گهید یکیاون گذشت وتموم شد تو با  نیابت نیبب-

 موضوعش مطرح بشه  خوامیوقت هم نم چیوه خوامینم-

 کجاست وقت خودتو تلف نکن . ستیکه االن هرشب معلوم ن یبا فکر کردن به دختر یول یباشه هرجور راحت-

  ستادیهم ا ماکان

 ه؟؟؟یچ هیقض-

  ستین یخاص زی:چازاد

 رفت  وازاد

 صبح  دمشینا؟؟؟دی:نکنه بازم مبماکان

 توهم .-

 بودش شناختش  دهیبار د هیمامان نرگس منم که  یکه حت زنهیم پیت عیضا نقدریتوهم؟؟؟اون دختره ا ویچ-

  الیخیب-

 محمود اومده بود؟؟؟ یباشه .راس-

 ش؟؟؟یشناسیاره .م-

  گرفتنایاز ما سراغتو م ومدنیم شونیبعد ازاد شناسمیم قاتویمنو من همه رف یدست کم گرفت-

  دیدیکه فوتبال م نیخورد به ارو چشمم

 ماکان -
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 هوم -

 همه رفتارشون خوب شده؟؟؟ نقدریچرا ا-

 چطور؟؟؟-

 ه؟؟ییبخاطر اون دارا ه؟؟؟نکنهیر چبخاط-

 باشه . ایمنظورت تا ک-

 خوب شدن باهام؟؟ نایچرا ا نیمام اذر ارو-

 ارمیکه بابات به خاطر اون تورو زد از فرداش اومد وگفت من از دلت درب یاز اولشم باهات خوب بود از روز نیارو-

مه قصدش فقط لط کردمیحس م ومدیافتاد .من ازش خوشم نم نتونیب یبزرگ ییجدا نکهیمن نکردمو نکردم تا ا یول

 اون واقعا برادرانه کنارته  نیداشته هم یحسادت بچگ هیاون  یزدن به توئه ول

 مدت تو اشتباه بودم؟؟؟ نهمهیا یبگ ییخوایم یعنی-

 بگم  دیبا یچ دونمینم دونمیبخدا نم-

 ؟؟یمام اذر چ-

چرا چشمه اشکش  دونمیبعدش نم ینبود واست ول شیزیچ دمشیدادگاه داون از صبح که قبله  یول دونمیاونو نم-

 شد؟؟ ریسراز

 ؟؟؟یباشه چ گهید زیبگم .اگه قصدشون چ یچ دونمینم-

 تو شهیکه اونا بخوان بهش بزنن تموم نم یبا هر گاز دونمیکه من م یتا اخر عمرت کنارتن خخخخخخ چون ثروت-

نداره جدا هم خوش به  یتموم شیپاشو بخور ینی.خخخ بش یدالر تو حساب بانک صادراتت دار اردیلیم کیفقط 

 حالت شده .

 نکن  یشوخ-

در پ تنامهیکارخونه ات قرار داد دارن جلو همه وص لیبا وک گمیم نویرامت ادیم لتیفردا وک دونمیم یکم زایچ هیمن -

 بزرگ . یرو بخون جناب مستوف تیبزرگ پدر
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 پس؟؟؟ شدیوقته مرده چ یلیبه من گفته بودن خ نایا نمیبب-

به بچه  دهیهمه اموال رس دنیبعد از زندان افتادن تو مرد .بعدش همه سرحساب که شدن د میسال ون کی ونهینه د-

 زده  به اسمت  ویکرده که چرا همه چ دینامه ق تیاخر تنها پسر وتنها فرزندش تو وص

 ته؟؟؟شناخیجالب شد اونوقت منو از کجا م-

 اون بابا بزرگته  یدونستیفقط نم شیشناسیتو هم خوب م-

 ماکان؟؟؟ هیک-

 بابا بزرگ باحالت  نیا هیتا بهت بگم ک ییجا هی برمتینامه م تیبعد از خوندن وص یچیه-

 منو خب . چونیبپ یاوووف حاال ه-

 خبــــــــ .-

 خب ودرد -

 خخخخ -

 نخند -

  هیبق شهیومنو برد پ دیکش دستمو

 ماکان -

 هوم -

 دکتر  یاقا ریبگ ادیهوم نه وبله -

 بگم هوم هوم هوم  خوادیاصال دلم م-

  یچقدر الغر شد گمیهوم ودرد م-

  یدیازبس حرصم م-
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 من؟؟؟-

زنم  هریبار نم ریز یدختر چیه گهیاستخون شدم رفت د یپوست نیبب یکرد تمیبخدا از بس اذ دمیپس من؟ .ترک-

 وار؟؟؟یبشه برم سرمو بکوبونم تو کدوم د

 رون؟؟؟یپرتمون کنن ب ییخوایغرق فوتبالن م هیبق ینیبینم سیس-

  سیس سیس سیچشم س-

 اردالن با خنده گفت: ییکرد که دا سیس سیس نقدریا

 سیساعتـــــــه .وس هیهناق -

 ساعتـــــــــه . می:سرطان نماکان

 ربعـــــــــــــه . هی یگون یلیگ-

 وبا پنج دقـــــــــــــــه ..-

 مـــــــــــــــرضــــــــــــــــ -

 د    ر   د .-

 وبــــــــــــــــا .-

  یــــــــــــــریفتید-

هم اخالقش مثه ماکان باشه به قول ازاد  ییدا کردمیفکرشو نم اوردمیداشتم نفس کم م خورمیخنده قسم دارم م از

 وسط  دمیهنوز بحثشون کشدار بود پر هیبق دنیدن وسط فوتبال دگند ز

 خخخخخ یکارت قرمز متعلق به اردالن خان دوتا کلمه گفت-

 اردالنو وماکان ییفقط منو دا رونیجفتشون کوتاه اومدن همه رفتن از سالن ب نیخنده اش گرفته بود واسه هم ییدا

  میمونده بود

 م؟؟؟ینیبب نییایدارم محشر م لمیف هی:پسرا دکشون کردم ییدا
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 ؟؟؟ییهست دا ی:چماکان

 اکشن -

  مینی:بزن ببماکان

اکشن وحشتناک بود ماکان صحنه  یپخش شد بجا لمیرو داخلش ف ید یو یوزد د تاشوید ستمیرفت پشت س ییدا

 ه؟؟؟یچ نیحلواتو بخورم ا تیاز جوون ینینب ری:خگفتیوم ییل  دا-غ-ب  رفتیم شدیوحشتناکش که م یها

 : گفتیومثه خانما م کردیل  م-غ-و ب ییودا دیکشیم غیخوف ناکش مثه خانما ج یلیمواقع خ ایو

  ترسمیاردالن جون عشقم م-

 :گفتیوم کردیوبوسش م اوردیهم کم نم ییدا

 اروم باش  زمیعز-

 کرد واومد داخل  بود عمو رسول در رو باز لمیف یشب بود اخرا مهین 1 یساعت حوال میبفهم لمیاز ف یزیچ نذاشتن

 ن؟؟؟ییاینم رونیچرا شما سه تا ب-

 وگفت: ییزد به صورت دا ماکان

 نرم  ییکه جا نجایمنو گرفته ا نیاس ا دهیورپر نیا ریتقص-

  یاگه دروغ بگ یوگفت:سگ بش دیخند ییدا

 . شعوریسگ شو ب س؟؟؟خودتیمن ن فهی:حماکان

 نشست وگفت: عمو

 ن؟؟؟یدیدیم یچ-

 اخرشه  گهید نی:اییدا

  لمیموقع تمام شد ف همون
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 اهیسق س ی:عهع بترکماکان

 عمو گفت: کردیم غیگذاشت همونجور که اسپانسر هاشو تبل گهید لمیف هیو ستادیا ییدا

 بهت خوش گذشته ها؟؟؟ یحساب-

 ماکان  نیاز دست ا گهیبله د-

 خخخخ مایسین نجوریرفته منو مامانش ا یبه ک شیعقل نیریش دونمیبخدا من نم-

 . یعقل نیریعقله خودت ش نیریعقله خواهرت ش نیری:بابا عمه ات شماکان

بد رو کرد به  میکه مرد میدیخند نقدریوعمو رسول ا ییرو گفت که نفس کم اورد منو ودا لشونیفک وفام نقدریا

 خخخخ یعقل نیریوگفت:تو ش دیخندیکه م ییدا

 ارسالن اومد تو  ییموقع دا همون

 عقله . نیریش نیرسالن گفت:اا ییروبه دا هوی

 ارسالن با خنده گفت:من؟؟؟ ییدا

 :پس من؟؟؟ماکان

وبعد از  وستیکه گذشت اراد هم اومد وبه جمعمون پ یشروع شد کم لمیف شمونیارسالن با خنده نشست پ ییدا

 لمیف یها مهیعمو رسول نشسته بود ن شهیخاله نرگس پ وندهیپیبود که به جمعمون م یاون خاله نرگس که تنها زن

بود  3 یساعت حوال لمیافزوده نشد تا اخر ف یکس گهید یشده بود ول ادیبود که خاله وشوهر خاله هم اومدن جمع ز

 شو همونجور روشن مونده بود تایهم خوابشون برد ود هیتموم شد من که همونجا خوابم برده بود فکر کنم بق لمیکه ف

 تا 

 باز طناب دار "

 لب اسم خدا رو زمزمه کردم چقدر خواستمو نشد.. ریچقدر ز وحشت باز التماس باز

 ادیبا تمام توانم اسم خدا رو فر ادیحس کردم نفسم باال نم دیلرزیشد بدنم به شدت م دهیپاهام کش ریاز ز یصندل

 زدم 
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 . االلــــــــــهی-

 باال ماکان شکه شده گفت: دنیباال که همه پر دمیوپر

 بود؟؟؟ یک گهید نیجد سادات ا ای-

 ل م کرد -غ-اردالن  ب ییدا دیلرزیبدنم م ینگاه کردن به من حساب همه

  نیابت  نیابت-

بود از عرق  سیخ سهیصورتم خ شهیم نیحس کردم سرم داره سنگ شیچند سال پ یادگاریخس خس افتادم  به

 سرد 

  شهیکنه داره کبود م یکار هی یکیدادزد: ییدا

 ..دمیماکانو شن یصدا ادیحس کردم واقعا نفسم باال نم زدیبه صورتم مپاهاش گذاشته بود و یرو رو وسرم

 هاش کجان؟؟؟؟ یاسپر-

 ماکان  اریبدو ب شویکی نتاینرگس با هق هق:من گذاشتم تو کاب خاله

 ماکان اومد:نفس نکش چند لحظه  یدهنم قرار گرفت صدا یتو یزیچ هی شدیگذشت صدا ها کمترو کمتر م یکم

 برگشت . میتازه به زندگ یایدن هیرو زد حس کردم  یاسپر

 بکش  قینفس عم هیگفت: قهیاز چند دق بعد

اشک تو چشماش جمع شده بود اروم سرم رو از پاهاش  ییحالم بهتر شده بود اروم چشم باز کردم دا دمیکش

فکر کنم واسه باردومش درحال پخش بود  لمیبه حدس من هنوز روشن بود وف تاشویبرداشتم همشون کالفه بودن د

 تو  دیپر الفهدفعه در سالن به شدت باز شد مام اذر ک هیدکمه اشو زد وخاموش شد  ییدا

 شده؟؟؟ شیزیچ ی.کس شدهیچ-

  شمیرو گفت نشست پ هیارسالن ارومش کرد وبهش کم کم قض ییدا

 مامان جان؟؟ یخوب نمیابت-
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 خش دار وگرفته گفتم: یصدا با

 مام اذر خوبم -

 فشارمو گرفت  ماکان

 داداش  نهییفشارت پا-

 برگشت  وانیل کیبعد با  قهیاذر رفت وچند دق مام

 عسل واب جوش واست درست کردم  یکم-

بهتر  یدفعه شروع کردم به سرفه کردن فکر کنم سرما خوردم خوردم از اون ابجوش  عسل رو که داغ بود کم هی

ماکان اروم  کردیسرم درد م یلیپاهام خ کیدستام قرار دادم واوردم نزد نیدادم دست مام اذر سرمو ما ب وانویشدم ل

 گفت:

 . یسیتو خوب ن نیابت-

 باز موندن نداشت  یبرا ییباال اوردم چشمام نا سرمو

  شمیخوب م دمیباز کابوس د-

 میبیج میود اذان فکر کنم شده بود به تقوب نایا 5کم کم به خودشون اومدن واز شک در اومدن ساعت  گهید همه

رفتم واز ساک زندانم مهر  دمیورو کردن همه جا به جا نماز ومهر نرس رینگاه کردم اره شده وضوم رو گرفتم بعد از ز

به  نطرفیتختم از ا یرو دمیبود نمازمو خوندم وخواب ادهبهم د یباهمون قران حاج نارویوجا نمازم رو در اوردم ا

که ماکان اونجور درموردش حرف  هیه؟؟؟کیبابا بزرگم ک نیواقعا ا یعنیبه زور خوابم برد  6دم تا ساعت اونطرف ش

اکان که م یبا تکون ها دمیند یکابوس نباریشدم چشمام گرم شد ا الیخیگه؟؟؟بید برهیکه عقلمو داره م هیک زدیم

 شدم  داریب دادیم همب

 عه بذار بخوابم -

 تیوص هیواسه  یدوساعته که منتظرته همه رو عالف خودت کرد لتیوک نییشو پا داریب ونهید یبسه پسره -

 نامه؟؟؟
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 لبه تخت  نشستم

 ه؟؟؟یچ هیقض نمیاروم حرف بزن بب یکنیبلغور م یچ-

 ... لتیوک نییپا-

 زد وگفت: ییوبعد قهقه ا دیدهنش خشک حرفتو

  گهید بردهیخوابت نم نهیبپوش خو واسه هم یواسه مهمون نارویاالغ من بهت گفتم ا یا-

 لباس ها که هنوز تنم بود با دستش اشاره زد  وبه

 دردو خنده  ارمشونیرفت در ب ادمیخب -

 گفت: یوجد دینخند

 باال سرت . ادیشد االنه که عارف خان با کمربند ب ریبدو بدو که د-

 ماساژ دادم  چشمامو

 ساعت چند هست حاال؟؟-

  میون 11-

 ظهر؟؟-

 دادگاه باشه  دیبا میون 12گفت ساعت  نمیها رامت رهیم لهیپس شب بدو حاال وک-

  امیخب دست وصورتمو بشورم مسواک بزنم ب یلیخ-

 وبا تعجب نگاهم کرد  یزنیمگه مسواکم م-

 گرفتم خخخخخ ادیتو زندان همه زدن منم -

 عجب خخخخ-
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 همه یول خواستیه بودم بو گرفته بود دلم حمام مکرد شبیکه د ییاتاق لباس هام از عرق ها سیسمته سرو رفتم

  کردنیجر و جرم م

  رونیحمام شدم رفتم ب الیخیب نیهم واسه

  می:برماکان

  میلباس هامم عوض کنم بر-

  خوادینم-

  امیاالن م خوادیعه چرا م-

ار مخمل شلو هیبود  دیسف یبود مشک کیش یلیبلوز بافت اسپرت رو دستم گرفتم خ هیسمته کمد لباسم  ورفتم

 هم دستم گرفتم  یمشک یتیکبر

  یگفت شبیهمونجا که د میریبعدش م-

 کجا؟؟؟-

 خونه اش  گهیبابا بزرگم د-

 باشه -

اکان م رونیرفتم ب دمیرو هم پوش میمخمل مشک یبوتز ها میسمته اتاق لباس لباس هامو عوض کردم اخر سر ن رفتم

 زد وگفت: یلبخند

 گه؟؟؟ید میبر-

 ه ها همونجا اتوسا خانم باز سر راهمون سبز شد سمته پل میرفت

 ن؟؟یریم ییجا-

  نییپا-

 بعدش؟؟؟ دونمیاونو که م-
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هم بود  نیرامت شناختمیسه نفر بودن که اصال نم نییپا میاومد وصداش زد رفت ییکه دا هیبگم به تو مربوط خواستم

 کرد  یوگرم باهام دست وروبوس ستادیا نیرامت

 پسر؟؟؟ ی:خوبنیرامت

 خوبم ممنون -

 کرد وگفت: یبابا بزرگ اهم لیوک نمنیسالن نش یاومدن تو همه

 نامه که مهر وموم بود رو باز کرد . تیوص کنمیبا نام خدا شروع م-

 رسا  یکرد به خوندن با صدا شروع

 یول یکارم دلخور نیاالن بدجور از دست ا دونمیخانواده ام مخصوصا پسرم عارف م یبا سالم خدمت همه اعضا"-

که سر  شیزدیروز ها اونقدر م یبعض ادمهیخوب  شمویپ ومدیکه م ییمثله خودم روزا هیکیهم درست  نیابت دمید

ومن  یتو کرد گفتیونم اوردیرو کرده بهانه م نکاریا یک گفتمیگذشته هربار م نایوصورتش داغونه داغون بود .از ا

اون که پسر خودت نبود .اون که از خون تو  یداشته باش ییعالقه ا نیبه ابت یتونیوقت نم چیتو ه دونستمیخوب م

اون  نیابت نکهیرفتن وبخاطر ا ایدن نیصانحه از ا هی یوهمسرت اذر خانم نبود اون پسر برادرت بود که با خانمش تو

که  دونمیم نمیوا دونستنیها م یسر کی..و فقط میرو از همه پنهان کرد هیقض نینداشت ما ا شتریب ماه 6موقع 

که  تمدونسیعارفو ببخش دلش پاکه من م یبابا جان ول یجا خورد یلیخ شهینامه خونده م تیوص نیاالن که ا نمیبتا

عارف اموالمو تو راه درست  دونستمیم یجان ول نیابت یدارن..وتو هم دار یعارف از پدرشون حرف شنو یپسرا

از  کهنیناراحت شدم تا ا یلیزندان خ یافتاد دمیفهم یبه اون کارخونه ها رو نداره .وقت دنیرس ییوتوانا کنهیخرج نم

 موییبردم وتمام اموال ودارا یپ تیاز تو نبوده واونجا بود که به مردانگ انیجر نیا یریکه درگ دمیفهم یموسو یاقا

ه اداره اشو ب تیسالگ 25که تا قبل از  نهیاداره اشو بهت بسپارم اونم ا تونمیصورت م کیوفقط در  ردمبه نامت ک

عارفو مثه پدرت بدون ومثه  شهیجان مثه هم نیابت گمی.بازم م رهیم هیریواال همه اش به حساب خ یریعهده بگ

وهمه کس باش ومخصوصا  زیهمه چ اقبمر کنمینامه بعد تمام اموال رو ذکر م تیوص یپدرت دوسش داشته باش تو

 شیواونو به عنوان درو یبود وتو غافل ازش بود ادتیعمر به  هیکه  یوقتم منو فراموش نکن کس جیخانواده ات .ه

 ". شیشناختیمحل م
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باباعارف  یمام اذر کالفگ سیبهت اور همه رو رو خودم حس کردم صورت خ ینامه تموم شد نگاه ها تیوص یوقت

که گفت ممکنه؟؟؟به  زایچ نیاخه مگه ا لیفام یمنگ شدن همه اعضا نیپر اشک اراگل وازاد غم نگاه ارو یچشما

 که بلند گفت: دونستیم یزیچ یعنیاکان نگاه کردم م

  نیهم هیبابا بزرگت ک دونمیمن فقط م دونستمیبه واهلل اگه م-

من نگاه کردم به مام اذر حقم داشت منو دوسم نداشته باشه من که بچه اش نبودم به بابا  یعنیمدت  نهمهیا یعنی

 ادامه اشو بشنوم . خواستمینم یتو گلوم بود که حت یعارف حق داشت منو بزنه چنان بغض

   یمستوف ی:با اجازه اتون اقالیوک

 نامه بعدو شروع کرد به خوندن  تیتکون دادم وص سرمو

 مسپاریصورته رو به دستت م نیبزرگ .اموالم که به ا یمستوف نیابت یشیم یجان حاال که دار نیوپسرم ابت"-

 مغازه " "طال ونقره سیسرو یدیوکارخانه تول " "چرم یدیلکارخانه تو " "ییومواد غذا کیک دی.کارخانه جات تول

متر وجواز  50غرفه مغازه هستش .هرکدام به اندازه  20تا مرکز شهر هست که به اندازه  یمرکز یکه از انبار دار ییها

 یاصل یبنا ریهزار متر ز3کل و یبه مساحت پنج هزار متر فضا راناتیدر شمال تهران در شم ییخانه ا یرسم

عمارت در شهر جلفا  کی. 320تهران واقعا در طبقه  هیاپارتمان مبله در اله کیتهران . هیواقع در فرمان ی.عمارت

واقع در منطقه باغ  یبنا .باغ ریهزار متر ز 6و یکل یبه فلکه با مساحت ده هزار متر مربع فضا یمتر 50 ایدر یروبرو

به  ایدر یروبرو یدر شمال سار ییالیواقع در همان باغ و سیتن نیزم کیهزار متر و 10بهادران اصفهان به مساحت 

وکلبه  یمنطقه کوهستان یهزار متر وتمام 100 تدر غرب جلفا به مساح یپدر ییهزار متر مربع .خانه ا 3مساحت 

 "معامالت کارخانه جات . یبرا یدالر حساب بانک اردیلیم کیبا تو دارم .و یادیمخروبه که در ان خاطرات ز ییا

ابا که ب ییپس مش رجب با اون اسم مستعارش پدر بزرگمه؟؟؟اونجا دمیفهم یواقع یتموم شد بغض رو به معنا یوقت

بوده  نیسنگ یبه حد کاف یندارم همه چ زایچ هیبق دنیواسه شن یینا گهیکردم د د؟؟؟حسیخریگوسفند م رفتویم

 ییاومد وروبروم با پوشه ا نیبودم رامت دهمن هم الل ش گفتینم یزیچ یهمشون کردم  کس یتو چشما یواسم نگاه

 گذاشت  یعسل یپوشه رو باز کرد روبروم رو ستادیا

  یاگه دوست دار یعنی یریبپذ دیداداش همه اموالتو با-

 یموندم ول یواقعا تحمل اون فضا واسم سخت بود ول گهیکردم د رشیحس ز نیامضا با بد تر هینگاه به همه کردم  هی

 وگفت: ستادیساله بود ا 50 یبابا بزرگ مرد لیوک شدمیله م یاوار همه چ ریقسم بخورم داشتم ز تونمیم
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که  یزیهرچ ایکارخونه  یبود تو یرادیهر ا یبهم زنگ بزن یتونیم یداشت یهر کار لتمیبه بعد من وک نیپسرم از ا-

 که اونجا بودن  ی.ورو کرد به دو مردستیبه نفع کارخونه ن یدید

 ساله بود اشاره زد وگفت: 47که حدودا  یمرد به

 هستن  یکارخونه چرم ساز یرداخلیمد شونیا-

 ساله بود اشاره زد: 56که  یمرد وبه

واز  ادینتونست ب" "ییومواد غذا کیک دیکارخونه تول یداخل ری.مد یکارخونه طال وجواهر ساز یداخل ریمد شونمیا-

 کردن  یحضور نداشتنش واقعا عذر خواه

 بله ....خب -

 بگم  یچ خوامیم یحت دونستمینم

 سکان رو؟؟؟ نیریگیسر کارخونه ها وبدست م نییایم یاز ک یمستوف یاقا-

 . دونمینم-

 بهم نگاه کردن  همه

 . زیبه همه چ رسونمیشنبه اون هفته خودمو م یکه بتونم حضور داشته باشم .ول ستمین یخوب طیهفته تو شرا نیا-

من  وعذر نیافتخاره که شما کنار ما هست ی هیواقعا ما نمونیخوشحالم از حضورتون ب یلیخ در ضمن دی:ببخشلیوک

زودتر  دیبا کردمیم یدگیجلفا اگه من زودتر رس یزندان مرکز یتو نیشد یسال متحمل عذاب نهمهیکه ا نیریرو بپذ

 . افتادیها پرونده اتون جلو م نیاز ا

 ریاز اوضاع کارخونه ها خراب بشن حتما به مد یزیچ خوامیهفته نم هی نیا یکه شده .تو هیکار کنمینه خواهش م-

داده  لیخودتون رو تماما بهم تحو یرزمه کار ندهیروز شنبه ا دیدار فهیشما وظ دیاون کارخونه هم خبر بد یداخل

 هم ینطم یب باشه یهمه پوشه بند دیهارو بهم برسون خرو واندازه فروش ونر زیهاتون رو محصوالت وهمه چ ییوکارا

 نشه لطفا . جادیا

 مرخص بشم از حضورتون . ستین یامر گهی:چشم قربان اگه دلیوک
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  ستینه ن-

 زاده  نیمب یمحتشم وشما اقا ینره وشما اقا ادتونی دیاریب فیاخر هفته تشر یصفار یاقا دی:ببخشنیارو

اونطرف تر از من نشسته بود  یمام اذر کم گفتینم یزیکس چ چیچشم گفتنو رفتن ولو شدم رو کاناپه ه همشون

 اون سکوت لب باز کردم  یتو

 . یمنو دوسم نداشته باش یداشت ؟؟؟حقمیسیپس تو مام اذر من ن-

ابان دخت واذر وارزو ارزو مادرته  تهی.مام اذرت در واقع خاله اصل میبهت بگ مینتونست روزیما د نیاردالن:بب ییدا

  نیابت

 ن؟؟؟یدونستی:شما هم مبه خاله نرگس کردم رو

قرار بود بمونم اونجا؟؟؟من که از اون خانواده  یواسه چ یعنیبمونم  تونستمینم ستادمیانداخت ا ریسرشو ز هیگر با

ساک از اتاق لباس اوردم چند  کیبمونم؟؟؟رفتم باال تو اتاقم  یعمر بهم دروغ گفتن پس واسه چ هینبودم همه که 

ز ا ییساکو بستم پالتو پیوجا نمازشم گذاشتم ز یحاجدست لباس داخلش گذاشتم رمان هام رو هم گذاشتم قران 

 ومام اذر اومدن تو اتاق  نیدر اتاق باز شد ارو دمیکمد دراوردمو پوش

 نم؟؟؟یاذر:کجا ابت مام

 خاله اذر  گهیمن برم د-

  هق هق نشست لبه تخت با

 ؟؟؟یبر ییخوایکجا م  یزمیعز ینمیابت یتو پسرم یول میمن مامانتم..درسته همخون نباش-

  زنمیسرت م امیبرم خاله جون م-

 غم داشتم . یلیمن نبوده از اولش خ یکوفت یبه اسم پدر ومادر تو زندگ ییواقعا معجزه ا فهممیم حاال

 اومد تو اتاق:داداش کجا؟؟؟ ماکان

  نجایاز ا ریغ ییجا هی-
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 سمتم  دیتعجب کردن اراگل دو دنیداشتن بغض داشتن ساکو دستم د هیهمشون نم گر نییپا رفتم

 کجا؟؟؟ یداداش-

 کنار؟؟؟ یبر شهیارا جون م-

  شهینه نم-

 م؟؟؟یبد شد گهی.د فیپ میشد گهی؟؟؟دیریگیمارو به خرده نم یحاال که پولدار شد-

  زهیریخودمم م یاشکا نمیاشکاشو بب دونستمیچشماش نگاه نکردم چون م تو

 برو کنار  یابج-

 نشد از اونطرفش رد شدم  رد

 مرامت کو؟؟؟ ؟؟؟پسیبر ییخوایم نیهق هق گفت:هم با

 بابا عارف اونکه بابام نبود  گمیعارف ههه هنوزم بهش م بابا

 تاحاال مرام داشته که بار دومش باشه؟؟؟ یک نیا-

 گذاشتم  بمیبرداشتم کارت عابرم هم تو ج زینامه رو از م تیبهش کردم پرونده ها ووص ینگاه مین برگشتم

  رسونمتی:پس من مماکان

 سمته همشون  برگشتم

ها نبود  ییدارا نیاگه ا یورفتن من بود حت شدیم نطوریبازم هم زیهمه چ گمایها رو م ییحقم نبود دارا نیا دیشا-

 نیحقو ازم گرفت نیا نیندازیمتلک م نیکه االن بهم دار ییکه من حق داشتم بدونم وشما ها شماها دیبدون نویا یول

خونه  نیمن اهل ا ی.ول نجایا امیم ستمین یادم نیچرا رفت وپشت وسرشم نگاه نکرد من چن نیگیکه م ییشماها

 گمیموقت توهم ن چیبه بابا عارف ه گفتمیبا خودم م شهی.هم شهینم یخانواده که زور زورک ستمین نجایماله ا ستمین

 گمیم نواال شهیبار تکرار م هی ایمثه بابا تو دن ییقبال اعتقاد داشتم معجزه ا گمیکه بهم زده بازم بزنه نم ییبا کتکا

 باشه من بد خدافظ  شهیبه اسم عمو تکرار نم ییمعجزه ا
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 یزیز چا دیمن نبا داشتمیم یخوش دیمن نبا موندمیم دیکاره من بود من نبا شهیرفتن هم رونیازسالن خونه ب ورفتم

 ماکان ونفس نفس زدناش از پشتم اومد  یصدا بردمیلذت م

  ستشیکه منع ن نیا میباش قیرف میتونیکه ما که م دونستمینم یزیمنم مثه تو چ یییییییهووووو-

 اشاره زد  نشیتا بهم برسه به ماش ستادمیا

 مدت ماله بابا بودا خخخ هیشده ماله خودم  گهید میبپر باال بر-

 کجا؟؟؟-

 خونه بابا بزرگت؟؟؟ میحاال بر ییخوایمگه بهت قول ندادم خونه مش رجبو بهت نشون بدم نم-

به منطقه  میدیرس رونیخونه خونه ب اطیعقب گذاشتم وسوار شدم زد از ح یبهش زدمو ساکمو صندل یلبخند

 . یکوهستان

 بخدا  شهیتوپ م یلیکن خ ستشیرو پ نجایا نیابت گمیم-

 ادته؟؟؟یخاص خودشو داشت  ییبایز شهیبمونه هم ینجوریهم دیبا زنمیوقت دست بهش نم چیرو ه نجایا-

ادم تارا افت ادیمنطقه تنگ شده بود  نینگاه به همه جا کردم مثه صابق بود چقدر دلم واسه ا نییرفتم پا نیماش واز

 به شونه ام زد  یکیرو لبم اومد ماکان  یلبخند امیعشق بچگ

 ؟؟؟یبا تارا افتاد طنتاتیشاونروزا و ادیباز -

 خجالت بکش جوون خخخ-

اونروز افتادم که اونهمه موادو تو کلبه مش رجب گذاشتم قهقه ام کل کوهستانو پر کرد ماکان  ادیسمته کلبه  رفتم

 محکم زد تو سرم  یکی

 ؟؟؟یخندیم ینکنه؟؟؟واسه چ یگوشم کر شد خل شد یروان-

 شدم  قیپسره خالفکار رف هیبا  یرفت یخره وقت-

 کرد وگفت: یمصلحت یاخم
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 . یاز افتخاراتت بگو مشت-

 زد پس گردنم  یکیو

 ه؟؟یخو بق-

 کرد داخل کلبه مش رجب نگو کلبه بابا بزرگم بوده خخخخخخ یبهم مواد دادقبول نکردم .اونم جاساز یچیه-

 مــــــــواد؟؟؟ ؟؟؟خخخخیکجا گذاشته حاال روان-

 نه . ایکرده  دایپ نمیداخل بب میبر دونمیاره نم-

ختو ت ریرفتمو وز نجایبود چقدر خاک گرفته ا یل  اتاق مشت-غ-که  ب یسمته کلبه رفتم سمته اتاق خواب رفتم

 . رونیب دمیتخت کش ریکاغذ هم افتاد باهاش ز هی.اومدم برش دارم  نجاستیهم دمید

 ه؟؟؟یچ نی:اماکان

 نذاشتمش  یعنیقبال که نبود  دونمینم-

 شدم  الیخیعکس از مش رجب ودوتا پسر بود عکسو ب هیکردم اول  بازش

 :بلند بخون منم بفهمم ماکان

 کاغذ نوشته بود  یتو

 از تو دونمیمن م یزیریدور م نارویاشغاال .ا نیجست ا یپ نجایا ییایروز باالخره م هی دونمیجان م نیسالم ابت"-

 گهیمن د یخونینامه رو م نیا یدار یوقت گمیتمام م تیحاال هم بهت با جد یکنیرو نم نکارایوقت ا چیوتو ه ستوین

دلمو بهت  یحرفا تونمیراحت م نجایا یخونده شد ول یعموم دونمیکه  خونده شد م ینامه ها تی.اون وص ستمین

دون ب نویا یول یشد تیتاحاال اذ یلیخ دونمیعارف م شهی.االن پ یبود زیمثه بابات واسم عز شهیبزنم پسرم تو هم

نامه ها رو اونجور نوشتم حاال که  تیدورت نکنن اون وص زیاز همه چ شهیهم نکهی.منم واسه ا ستین یچیتو دلش ه

همون خواهر وبرادرات رو  ایعمو زاده هات  یتونیخودت م اریبه اخت یشد یگذشت وتو مرد ثروت مند زیچ هاز هم

 نامه اگه اموالم تیبعد از اون وص دی.شا شهیشماها م ییفقط به عارف نگو لطفا اون باعث جدا یکن کیتو اموالت شر

 نمیوا یکنار بکش زیکه از همه چ کردیم رستواست دردسر د شدیاز اون به اسم عارف م یمیبه اسم تو ون شیمین

ه .کلبه خانواده بد لیبه موقع ازدواج کن وتشک نی.بابا جان ابت کنهیکم کم عادت م یناراحته ول یلیکه االن خ دونمیم
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کس ازش خبر نداره برو اونجا .اونجا  چیباغ هست که ه هینگه دار ته کوهستان  شهیرو خراب نکنش کوهستانو هم

 دمیچند سال که فهم نیباش ا یلیبگم مراقب خودت خ خوامیم رمیحاال که دارم م یهاته .راس ییراهم جزو دا

 تونمی.من نم دونمیمن م کنهیاخرش منو دق مرگم م یونگید نیاو شدمیم ونهیزندان داشتم د یرفت نیبخاطر ارو

 دونمیعکس پدرته وعموت م نجاستیهم که ا یعکس نی.ا ی.تو دسته من امانت یبش تیاذ گناهیتحمل کنم که تو ب

 "جان نیکه بهت سپردم خدانگهدارت باشه ابت ییزایاز چ نیوهمچن یکنیم یکه ازش خوب نگهدار

کرده ها .دوست پسر دوست دخترا هم انقد واسه هم نامه  یبابا بزرگت چقدر واست نامه نگار نیا یلی:خداوکماکان

 خخخخ خواستهیخاطرت رو م یلی.معلومه خ سنینوینم

 عه ماکان -

  مینیباغه رو بب میبر ایب گمیم-

  میایبرد .تابستون م شهیکه نم نمیداداش بد فصله ماش الیخیحاال ب-

 .خخخخ مییایانما وبچه ها ببا خ شاهللیا یگیراست م-

 ؟؟؟؟یوارد تعهالت بش یدوسدار یلیخ-

  زنمینه بخدا من جوش تورو م-

 به جانب نگاه کرد وادامه داد  وحق

 نیابت یحنا .راس یدستو بذارم زود تو خوامیم نهیواسه هم یبش ییهوا ترسمی.م دهیبهت رس ییدارا نهمهیا ستین-

  رسهیم مییامشب خان دا

 تو حنا از من گذشته  یدست منو بذار خوادی.بعدشم نم یبه سالمت-

 اد؟؟؟یباهاش م یبسه بسه شفته بگو ک-

 دارم؟؟؟ بیمگه علم غ دونمیمن چه م-

 خو حدس بزن -

  ستیحوصله اش ن-



 یعنیبغض 

 
233 

 

  نایبا مامانش ا ادیب خوادیپگاه م ونهید-

 همون دختر تو الکه؟؟؟ یچ-

 شده  یاالن چه خانم یدونینم ونهید-

 بزن  نهیخودتو به سبرو سنگ -

 بذارم . شیپاپ یکنیوبهم التماس م سوزهیبعد هفت جات م شینیبیبه هر حال خودت م-

 امون؟؟؟یاز تارا خانم چه خبر؟؟؟دوست بچگ یراس ومدیمن که ازش خوشم نم الیخیب-

 وگفت: دیهم کش یاش رو تو چهره

 هنوز  رهیپس بگو دلت کجا گ-

 باشه اخه؟؟؟کنجکاو شدم بدونم در موردش وارد متعهال شده؟؟؟ ریگ یکدوم خر ؟؟؟دلیعهع ماکان خل شد-

  ستین ریاگه دلت گ یپرسیچرا م-

 بدونم . خواستمیباشه جواب نده فقط م ینجوریهم-

  نجاستیهم-

 نجا؟؟یا-

 اومد از پشت سرمون  یخانم یصدا

 ن؟؟یداداش ابت-

بود  رهیت یلیخ ییبودکه قهوه ا رونیاز موهاش ب یساله کم 24- 23دختر روبرومون بود  هیدوبار پلک زدم  برگشتم

 کوتاه تر بود . یسانت 15- 10برنز شده بود قدش از من  یبود پوستش کم یچشماش سبز عسل

 شما؟؟؟-

 ؟؟؟یخوب وونهیتارا هسم د-
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 باال  دیابروم پر یتا هیتارا؟؟؟

 کدوم تارا؟؟-

  میزدیکه درموردش حرف م یهمون گهیداداش .تارا د یزنی:عهع چقدر خنگ مماکان

 ؟؟؟یینجایا یاهان خب واسه چ-

 ناراحت گفت: تارا

 برم از خونه بابا بزرگت؟؟؟ یسال ناراحت نهمهیبعده ا یکینه عل ینه سالم-

 کردم  یاخم

 سالم  ستمینه ناراحت ن-

 زور سالم کرد  به

 :سالم تارا

 مکث کرد وادامه داد  یکم

  نجایگرفتم وبه زور اومدم تا ا طیخوشحال شدم از تهران بل  شدهیداداش ماکان بهم زنگ زد وگفت چ زروید-

 ط؟؟؟یبل یاهان خوش اومد-

 اره سر صحنه بودم -

  گریبه خانم باز ؟؟بهیشد گریپس باز-

 ؟؟؟یدلخور ؟؟؟هنوزیزنیهنوز طعنه م نیعهع ابت-

 نه دلخور؟؟؟به گور الاله اال اهلل ....طعنه کجا بود تارا خانم -

  یچقدر رسم-

 نشم  یخودمون یوقف داده منو که با هرکس نجوریا طیشرا گهیاره د-
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 چشه؟؟؟ نیماکان ا-

 شونه باال انداخت . ماکان

  خورهینم گرایباز پیتارا خانم کلبه محقر بابا رجبم به ت دایببخش-

 اخم گفت: با

باشه مش رجبو  ادتی یجزو اموالت باشه ول دیشا نجایبفرما ا یچته؟؟؟ناراحت ؟؟؟ها؟؟؟تویگیم یمعلوم هست چ-

 از همه دوسش داشتم  شتریمن ب

 بله کامال مشخصه .-

 شد وگفت: یعصب

 ن؟؟؟یتو سرت ها .تو چه مرگت شده ابت زنمیم زیچ هیبخدا با -

  یچیه-

 گذشت صداشون اومد  یکم رونیاز کلبه ب وزدم

 ه؟؟؟یقاط نیا یدونینم یبهتره خودت اصرار کرد ییایتارا جون گفتم ن نی:ببماکان

 کرده  جای:مگه ارث باباشو خوردم بتارا

  زنمیبگم جفتتون لجباز تو فعال برو تهران من باهاش حرف م یبخدا چ دونمینم-

 . رمینوچ تا نفهمم چشه نم-

 بکن به درک  یبکن یخب .هرکار خواست یلیخ-

 هو؟؟؟یتو چت شد -

 هردوتون  نیریم برهیرو مخ ادم و دونمیچه م-

  رمیبعد م نجایا مونمیخب اروم باش تا اخر هفته م یلیخ-
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 ؟؟؟ییایهم م یواسه مهمون-

  امیدعوتم کردن زشته ن نیاره اقا ارو-

 اون تورو دعوت کرده؟؟؟ نیارو-

  میدیتهران همو م ومدیم یخو اره گاه-

 ن؟؟؟یتو وارو-

 ماکان؟؟ ینیبیم یاشکالشو توج-

 ستن؟؟؟ین یداداش واقع نیوابت نیارو یدونیم یچیتو ه-

 ؟؟؟یچــــــــ-

 مردشور اون دهن لقتو ببرن ماکان . عه

 پسر خاله وپسر عموشونه  نیاره .ابت-

 شه؟؟؟یامکان نداره مگه م-

 بوده وصاحب چندتا کارخونه  اردریلیت یادم مولت هیمش رجب  یدونستیحاال که شده تازه نم-

  یکنیم یبرو بابا شوخ-

 اصال تعجب نکن " "و" "و" "یتو کارخونه ها یدیرو د نیاقا ابت یه؟؟؟وقتیچ میشوخ-

 ده؟؟؟یبه باباشون نرس که؟؟؟مگهیانت نیچرا ا-

 چلغور . یخودت کهیانت

  دمیم حیتوض زنمیبعدا واست زنگ م-

 رم؟؟؟یمیم یمن تا اون موقع از کنجکاو یگینم-

 نترس خودتو نگه دار خخخخخ-
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 باشه  ادتونی نویها ..ا نیکنیدکم م نیاوفففف رسما دار-

  یبد حیتوض لیواسم پشت موبا نویباشه رابطه ات با ارو ادتیتو هم -

 خب من رفتم  یلیخ-

 که دستش بود شد ورفت یردم رفت وسوار پژو پارستو چشمام نگاه کرد منم همونجور نگاه ک زیت رونیکلبه اومد ب از

  رونیماکان اومد ب

 م؟؟؟یبر-

 .دهن لق  میبر-

 بد نگاه کردم سوار شدم رفت مرکز شهر  وبهش

 خونه ما  میبر ای؟؟؟بیبر ییخوایحاال کجا م-

  مونیمیسمته خونه قد میالزم نکرده اول بر-

  کاریاونجا چ-

 برو کارت نباشه -

 بد که نسبت به یدیاونطرف تر پارک کرد با د یکم نویروبرومون ماش دیدم در خونه همون موقع تارا هم رس میدیرس

 اون رفت تو خونه شون . میهم که داشت

  شیاونم چند سال پ نیتو وتارا تموم شد ابت هین؟؟؟قضی:بابا چوب بدم همو بزنماکان

 بد نگاه کردم تو نطفه خفه شد  بهش

 که بخواد تموم بشه .حرفشم نزن  نبوده ییا هیقض-

 به خدا . ییا کهیانت یلیاوففففففف خ-

 باال دیابروش پر یتا هیبده در رو باز کرد  لمیتحو خواستیکه اونروز م رمردیسمته زنگ زنگو زدم همون پ رفتم

 وگفت:
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 بازم تو؟؟؟-

 اجازه هست؟؟؟ یبله حاج-

 نکنه باز -

 ازاد شدم  نبارینه ا-

وسالم کرد نشستم لبه حوض  رونیمسن اومد ب یرفت رفتم داخل به اطراف نگاه کردم خانمدر کنار  یازجلو

 . کمونیکوچ

 م؟؟؟یکردیدرست م یحوض ادم برف یتو یبا برفا ادتهیماکان -

 هم نشست  ماکان

  ادمهیهم خوب  یلی.خ ادمهیاره -

  ستادمیبود ا یخونه چشم دوختم هنوز همونجور به

 . یبا اجازه حاج-

ه با ک ییداخلش بود نگاه به اطراف کردم هنوز خطا هیاسباب اثاث یداخل رفتم سمته اتاقم در رو باز کردم کل ورفتم

 یرفتم سمته کمدم درش رو باز کردم کل دمیسر جاش بود اروم روشون دست کش میبود دهیها کش واریاراگل به د

  کردیم ییاونهمه جعبه خودنما یرو ییخاک داخلش بود برگه ا

 ه؟؟؟ی:چماکان

 یپدسته من دوتا ک شیکیموند و نیتو ماش شیکیکنکور بود اونروز دوتا برگه داشتم  یبرگه قبول رونیب اوردمش

تم بود اروم از دس تمیبود موفق مییبرگه تمام دارا نیگلوم رو فشرد ا یبغض بد شدیازش گرفته بودم چون باورم نم

 گرفت 

 .. ه؟؟؟ازیکنکوره؟؟؟از ک-

 بوده؟؟؟عجب . یمثه برق گرفته ها گفت:رتبه ات دو رقم هویبعد  دیتو دهنش خشک وحرف
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 ماکان  میبر شهیم-

 باشه -

 ازش گرفتمو انداختم همونجا  ارهیاون برگه رو ب خواست

 ماکان؟؟؟ یدق واسم درست کن نهیآ ییخوایم-

 نداشتم  یمنظور دیببخش-

 م؟؟؟یاشکال نداره بر-

 . میبر-

  ومدیاونم مثه همه از من خوشش نم نکهیبود مث ا شیشونیکردم هنوز اخم رو پ یخداحافظ یحاج ..ازرونیب میرفت

 مرکز شهر  میبر-

 دوباره؟؟؟ یاونجا واسه چ یشد ونهید-

 برم عمارت خودم -

 تو چشمام نگاه کرد  ماکان

 خخخخ یپولدار شد یجد یجد نکهینه مثه ا-

 از منه؟؟؟ نایشکل ا ییالیبه خونه و میدیکرد وراه افتاد رس روشن

 :قصره داداش؟؟دیکش یسوت ماکان

 بوق زد که پاسبون در رو باز کرد همونجا بهمون توقف داد  دوبار

 د؟؟؟ییبفرما-

 . یهستم مستوف نیبنده ابت-

 کرد  یاخم
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 ن؟؟؟یکنیمسخره م نیاقا دار-

 برم داخل؟؟؟ یراهو باز کن شهیه؟؟میمسخره چ-

  ادیب یبه من خبر نداده قراره کس یکس-

 وبا حجاب به سمت مرد اومد  دهیمانتو وشلوار پوش یدختر

 ه؟؟؟یبابا ک-

  هیمستوف یاقا گهیم-

 زد: ییقهقه ا دختر

 شده  یاالتیحتما خ-

  هیدر رو باز کن کامل د یاوففف حاج-

 نوچ .-

 نوچ؟؟؟؟-

 از دم .خخخ کنهیپسره اعصاب درست نداره ها همتونو اخراج م نیا یدخالت کرد:حاج ماکان

 شد  یعصب اروی دیخند نکهیا بخاطر

 س؟؟؟یزنگ بزنم به پل ای نیریاقا م-

 زنگ بزن  ی:زنگ بزن حاجماکان

  یمستوف نیمنم بابا ابت یزنگ بزنه ماکان؟؟؟باز کن حاج ویچ-

 یوفمست یاقا یوبگ ییایب ییا هیکرا نیماش هیه اس؟؟؟با من ساد یبابا یباطل اقا پسر فکر کرد الیخ ی:زهدختره

 . یببر ویبار بزن یخواست یتو خونه وهرچ یهههه ماهم ساده باور بر یهس

 . یسانت قد واسه من شاخ وشونه نکش میرسما که با ن رمیگیم ویکیحال تو -
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کردم گرفتم شماره رو بعد از دو بوق  داشیبه جست وجو پرداختم باالخره پ لیپرونده ها به دنبال شماره وک ریز

 جواب داد 

 د؟؟؟ییبفرما-

 هستم  نیسالم ابت-

 احوالتون  یمستوف یسالم اقا-

 ممنون -

  نیداشت یکار-

 . شهیعمارت هستم اجازه ورود به من داده نم یمن روبرو-

 تو چشمام نگاه کرد با اخم جوابشو دادم  زیت دختره

 شه؟؟یمگه م یچ-

 چه وضعشه  نیبرم داخل ا ذارهیکاشته شدم وپاسبون نم نجایحاال که شده دوساعته من ا-

  رسمیاالن خدمت م-

 کردم  قطع

  شنیناراحت م رسنیاقا م هویوا نستا  نجایا ی:برو پسر برو رد کارت الکپاسبون

 هستن؟؟؟ یاقا ک نیاقا؟؟؟اونوقت ا-

 یکی ننیبب شنیناراحت م یلیکنن خ یبخوان زندگ نجایا انیاومدن اگه ب دمینوه اشون شن گمیرو م یمستوف یاقا-

 جلو عمارتشون مزاحمت درست کرده 

  کننیباور نم نایداداش چرا ا گمی:مماکان

 بخدا  دونمینم-
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 لباس هام نگاه کردم بد نبود اسپرت بود رومو کردم به پاسبون  به

 ؟؟یحاج یدیرو د یمستوف یتاحاال اقا-

 با اصالته  یلیخ نکهیوا هیادم جد دمیشن ی.ول دمشینه ند-

 دز وگفت: ییقهقه ا ماکان

 جوجه؟؟؟ نین؟؟؟ای؟؟؟ابتی؟؟؟مستوفیک-

 دستش به من اشاره کرد  وبا

  نینکن تیپدر من رو هم اذ نی:اقا بردختر

 کردمو گفتم: یظیاخم غل واسش

 خانم خانما  ندازیخاک انداز خودت وسط ب میتا گفت-

 بابابزرگ پشت سرمون ترمز زد  لیوک مایموقع ماکس همون

 اومد حاال خوب شد؟؟؟ لشونی.وک یبدبختم کرد یدی:دپاسبون

 اومد جلو بهم دست داد: لیوک نییرفتم پا نیماش از

 اومده؟؟ شیپ ی.مشکل یمستوف یسالم دوباره اقا-

 به پاسبون ودخترش که زرد کرده بودن  روکردم

  دنیود نماقا وخانم اجازه ور نیا-

 گن؟؟؟یراست م یمستوف یدر؟؟؟اقایشده مش ح ی:چلیوک

 تته پته افتاد  به

 داره مگه نه؟؟؟ ییا فهیوظ یبه هر حال هرکس شوننیا یمستوف یاقا دونستمیاقا .من که نم یچیبخدا ه-

 لبخند زد وگفت: لیوک
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دارن به  زیتامه رو همه چ اریبزرگ هستن .واخت یوارث تمام اموال جناب مستوف یمستوف نیابت یاقا شونیا-

  ادین شیپ یمشکل گهیهرحال د

 من ادامه داد: وروبه

 نجا؟؟؟یا یشده که اومد یپسرم چ-

 داخل؟؟؟ نییایداره نم انیجر-

 داخل؟؟-

  نیبد حیواسم توض کمیورزمه کارخونه ها رو هم  اناتیبله جر-

 چشم حتما -

 نگاه کردم رنگشو باخته بود  زیدختره ت به

 گفتن؟؟ یزیشده؟؟؟بانو خانم چ یزی:چلیوک

 خوندن خخخخ یکر یلیبانو خانم بله خ-

 :دوگفتیبهت زده بودن ماکان خن همشون

 .خخخ نینترس ذارهینم یپارو دم کس نیجوجه درست صحبت کن نیبا ا نیریبگ ادیبانو خانم شما -

 کرد وگفت: یاخم دختره

 که  دونستمیمن نم یمستوف یاقا دیببخش-

 باشه فعال من کار دارم -

 نایانتقام اون تارا ومب نمیدلم خنک شد ا شیبود که نذاشتم حرفشو تموم کنه اخ یکردنش کاف عیواسه ضا نیهم

عقده ها دلم  کمی دیخوب بود چسب یجوجه فنج نبود دورم ول نیکوتاه تر از ا واریکردن خو د تمیوهمه دخترا که اذ

 . ودبود واقعا هم قصر ب یوالنط اطیح یلیداخل خ میشد رفت یخال

 داداش خخخخخخ ینشد ریاز حد جوگ ادیز گمی:مماکان
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 جنبه  یب-

  الیو یسمته در ورود میرفت نییپا میگرفته بود رفت نویزدم پس گردنش قهقه اش کله ماش یکیو

  کنمیم یتو زندگ شهیپ امیباحاله منم م نجای:چقدر اماکان

 . نجایا کنمینم یچه خبره بعد نظر بده اگه بد بود خودمم زندگ مینیبذار داخلو بب-

 خخخخ ظاهرش که محشره -

 نیجمع کنه چن نیفک منو ماکانو از زم ادیب یکیکه در سالن باز شد حاال  دیطول کش هیزنگ رو زد چند ثان لیوک

 که در رو باز کرد  یکردم رفتار کنم اون خانم یسع یتو جلفا نوبره بخدا .عاد ییخونه ا

 سالم -

 همه جمع بشن  نمنینش یضلع جنوب یتو گهیساعت د میهستن ن یمستوف یاقا شونی:سالم عارفه خانم .الیوک

نکنن؟؟؟مثه دوتا جوجه که دنبال  یخونه انقدر بزرگه که ضلع ضلعش کردن که قاط نیا یعنی؟؟؟یجنوب ضلع

ز مبل ا یکی ینشست کنج لبم نشست رو یفکرم لبخند کج از طرز میرفتیم لیمادرشونن منو ماکان پشت سروک

  یسلطنت یها

 جان  نیبه خونه ات ابت یخوش اومد-

 ممنون -

 ؟؟؟یبدون ییخوایم ایخب از چ-

 برم کنکور بدم  خوامیم نکهیاولش ا-

 گفت: لیبعد رو به وک زدیشرف قهقه م یماکان ب یخنده ول ریبزنه ز خواستیمنگ نگاهم کرد م لیوک

س ا پلمهیخنگه هنوز د یموقع فک نکن هیتو زندان بوده  یباهوشه ها ول یلیمن خ نهیداداش ابت نیا یحاج نیبب-

 ه نه؟؟؟خوب بود مگ سندهینو هیبره دانشگاه واال اونم االن  تونسهیمثه منو شما که نم رهیبگ سانسیبره ل خوادیتازه م

 اومد  یخانم هی زدنیهردوشون قهقه م دیهم خند لیحرف ماکان وک نیا با
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 ن؟؟؟یدار لیم یافا چ-

  خورمیقهوه م هی:من لیوک

 گفتم: تیاشو قورت داد با جد وخنده

 اسپرسو .-

  یجا خوردن اونم حساب لمیجذبه ام ماکان ووک از

 . خوامیقهوه ترک م هی:من ماکان

 چشم -

 زندان درس خوند که . شدتویباز شد خو چکار کنم نم شمیخودمم ن دنیوماکان خن لیباز وک ورفت

 کنکور بدم ثبت نامم کن  خوامیخب م-

 :جناب دوره عوض شده لیوک

 ؟؟؟یچ یدوره -

 زننیقبل از کنکور و تست م رنیاالن نظام عوض شده وکالس م-

 ؟؟؟یچ-

 معدلم که بد نبود  خب

 کنکور هم هست  یول-

 . اتیرشته ادب یتو خوامیچندتا کالس خوب م هیخب خوبه واسه همون -

  ارمیمدرس خوب واستون م کیبله حتما .واسه گرفتن تافل هم -

 رفتار کردم  یعاد زنمیچرا من انقدر امروز خنگ م هیسیفکر کنم زبان انگل ه؟؟؟دسره؟؟؟نهیچ گهید تافل
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کارخونه ها همراهتونه نشونم  یاگه پرونده ها نکهیبگم وحاال ا خواستمیاونم م دیبله همون تافـ...همون همونم بذار-

 دیبد

 تا ابروم نره  چوندمیخب بلد نبودم اسمشو وپ دیخندیم زیر زیر ماکان

 ماله خودتون .همه اش اونجا هست  شهیبزرگ که االن م یمستوف یبه دفتر کار اقا دیبر دیاونا رو با-

 ها اورده شد  قهوه

  نیزیبر نیشکر اوردم دوست دار نیواسه هم دیدوست دار یچه طعم دونستمی:اقا من نمعارفه

  خورمیتلخ م شهینه ممنونم من هم-

 چشم اقا -

 وگفت: دیاز قهوه اشو نوش یها رو گذاشت ورفت ماکان کم قهوه

 خاک به سر بده اون شکرو  یخوریتلخ م یعوق تو چجور-

 رو به طرفش گرفتم بلند صدا زد  شکر

 عارفه خانم عارفه خانم -

 امان از دست ماکان  زدیخودشو رسوند بهمون نفس نفس م عیتپل بود سر یکه کم خانمه

 بله اقا؟؟؟-

 قهوه مو . خورمیچجور م یدیاز من نپرس-

 عارفه خانم فکر کرد داداشمه  کردنیثبت م نسیتو گ دیماکان رو با یها ییپررو رسما

  نیخوریم یشما چ یچشم جناب مستوف-

انقدر  نیبگو ابت نمیاقا ماکان به ا یبگ یتونیدر واقع به من م قشمیرف یوگفت:من داداشش هستما ول دیخند ماکان

 چه خبره  کنهینکن فکر م یمستوف یمستوف
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 من هم به زور لبهام که کش اومده بود رو جمع کردم رو به من ادامه داد: دیخندیباز هم م لیوک

 خوشم اومده  یلیخ نجایاز ا انیب گمیبه پسرام م ارمیم لمویوسا رمینه منم م-

 عارف خانم گفت: وروبه

  شهیهم خورمیم نیریش نیریمن قهوه ش-

 زد وگفت: یخانم لبخند عارفه

  نیندار لیم ییا گهید زیاقا چ-

 رو کرد به من  ماکان

نتونستم صبحونه بخورم ورو به عارفه خانم گفت  یچیه یزا به راهمون کرد شبیکه د یروان یمن به خاطر تو-

 ن؟؟؟یدار یزیچ یکیک

  نیدار لیم ی:بله اقا چعارفه

 فکر کرد وگفت: یکم ماکان

  نمیبب اریتوپ ب یموس شکالت هی-

  یاقا ی:شما چعارفه

 خخخ نیبگو اقا ابت ستین یی:چاره ا دمیخند

 ماکان  نیدست ا از

  نیوگفت:اقا ابت دیخند

 جناب؟؟؟ یهاتون رو تست کنم شما چ یموس شکالت ادیمن هم گرسنه ام بدم نم-

 رضا . نیبه منم بگ میشد ی:حاال که همه مون خودمونلیوک

 رضا جان؟؟؟ یخب شما چ-
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ا ب مویبگ ینجوریبهش ا شدیما رومون نم یول زدیبود وجوون م یبا انرژ یلیخ یسالش بود ول 50حدود  نکهیبا ا رضا

 تا خودش خواست  میصداش کن کیاسم کوچ

چند  یشدم ول ییرایاونجا پذ نایا نیعارفه خانم .صبح دادگاه بودم وبعدش رفتم خونه ابت ادی:من هم بدم نمرضا

 گذشته گرسنه ام  یساعت

 یعال یها رو مزه کردم وا یکه گذشت اورد موس شکالت یظهر بود عارفه خانم رفت وکم میون12نگاه کردم  ساعتو

 خخخ شمیبخورم به قول ماکان بعدم از در رد نم نیبود با خودم عهد بستم هرروز صبحونه از ا

 خوشمزه بود . یلی:خماکان

 وگفت: ستادیا لیوک

  یضلع جنوب میبچه ها بر-

 ماکان غر غر کرد: میستادیا

 نخورده بودم . کمویرضا خان من که ک یعهع حاج-

 وناشیصف بودن پنج تا مرد پنج تا زن بعض هی یه حدود ده نفر بودن توهمه ک میپشت سرش راه افتاد دیخند رضا

 کرد وگفت: یبودن اقا رضا اهم دهیلباسس فرم پوش

مارت ع نیا یپس مهمونا نیدونفر از ا نیواقا ماکان ا یمستوف نیابت یجناب اقا کنمیم یسالم دوستان بهتون معرف-

زرگ ب یمستوف یبزرگه .اقا یبه روح جناب مستوف یاحترام یبهشون مثله ب یاحترام یعمارت هستن ب نیوصاحب ا

اتون خدمت به  فهیهوادارتون بود االن شما وظ دویکه واسه همتون پدرانه زحمت کش نیهست انیرو خودتون در جر

  دمیم ی.وادامه بحث رو به دست جناب مستوف شونهینوه ا

 بگم حاال  یالل شده بود چ نگاه کردم تو چشماشون مثه بز زل زدم به همشون زبونم یکم

 فمویاز وظا یچیمن ه نجایواومدم به ا دمیرو فهم اناتیهستم تازه همه جر یمستوف نیسالم دوستان من ابت-

بزرگ کجا ونوه اش کجا حقم  یمستوف یبا خودتون اقا نیحاال همتون بگ دیرو شا ینیعمارت نش نیا یوحت دونمینم

پس راه بابا بزرگمو ادامه بدم وهمه  نیاز ا کنمیم یمن سع یول میرگم فرق داربا بابابز نیماها اسمون تا زم نیدار

 کنم ممنونم  تیرو حما کننیم یعمارت زندگ نیکه تو ا ییجوره کسا
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 تپل گفت: یکه کچل بود وکم ییاقا هی

 بزرگ رو  یمستوف ینبود اقا گمیم تیتسل یمستوف یاقا-

مثه من مثه دوستاتون   نینباش یرسم نقدریکه باهام ا نهیعارض بشم خودمتتون ا نکهیا گهیموضوع د هیممنون -

  نیاقا ابت نیبگ دیتونیبهم م

 نجا؟؟؟یاز ا میریما نم یعنیگفت:اقا  یخانم هی

 ن؟؟؟یبر ینه واسه چ-

  ارنیم دیهمه رو پست جد انیب یمستوف یشده بود نوه اقا عهیاخه تو عمارت شا-

 یخونواده بوده؟؟؟نه همتون سر جا هیبابابزرگم با شماها مثه  دمیشن یوقت ارمیب دیپست جد یاخه واسه چ-

  نیهست تونیقبل

 مثه خودشون مهربون وباوقار  نیبزرگ هست یزد:الحق که شما نوه جناب مستوف یلبخند

 ممنون . یلیخ-

 یجد نقدریباهاشون ا ید ولکارمن میما هم خونمون دار نییایبودن درب یجد نی.بابا از ا ی:پس منم گالبماکان

  میستین

 به ماکان نگاه کرد  یکم رضا

 به خدا -

  دنیخند همه

 یبهتون گفت حرف منه حرفاش واسم سنده ب یزیدوستمه اگه چ نیوبهتر قمینرفته .ماکان داداشم رف ادمیاهان تا -

 حرمت زمهیمهمونمه وعز گهی..از همه مهم تر دنیداشته باش دیبا یلیبه منه هواشو خ یاحترام یبهش مثه ب یاحترام

  شکنهیکس نم چیوقت ه چیخونه رو ه نیا یمهمونا

 بهشون زدم  یچشم گفتن لبخند همه
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خوشمزه هستما در ضمن از مسئول اشپزخونه ام سپاسگذارم  یلیناهار خ هیمن منتظر  نکهیوا نیبر نیتونیحاال م-

 فوق العاده اش  یواسه اون موس شکالت

 خوشحال بودنو رفتن  همشون

 درست مثه بابابزرگت . یباهاشون خوب برخورد کن نقدریا شدی:باورم نمرضا

  اریرو ب لتیماکان چمدونمو بده تو هم برو وسا می.بر گهید میخون هیخب ما از -

 طرف  نیا انیب گمیپسرا روهم م گمی:مماکان

 ناراحت نشه؟؟؟ نیارو-

 خونه تو .اشکال نداره که  انیب زنیکه تبر یتا وقت زنمیمن باهاش حرف م شهینم-

  یدونیباشه هرجور م-

  نجایرضا تو بمون هم نی:ببلیاز سالن عمارت روبه وک رونیهمراه ماکان ب میرفت

 ن؟؟؟یدار یکار-

  گمینه واسه ناهار رو م-

 خانمم کچلم کنه؟؟؟ ییخواینه م-

 حد؟؟؟ نیتا ا یعنی-

 تنهاش بذارم تازه دخترمون عروس شده تنهاست  خوامینم ییجورا هیخب اره -

  یدونیم یباشه هرچ-

 داد ورفت  دست

 ؟؟؟خخخخیتنها نباش ارمیادم ب لیع هیخودم واست  ییخوای:مماکان

  ادینه بابا بهت نم-
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 ها . نجایهمه رو ا کنمیم یقشون کش-

 بکن قدمشون رو چشم  یاگه تونست-

 من رفتم -

 ساکمو -

 اهان -

ساله که الغر اندام بود  35 بایتغر یورفتم سمته ساختمان خانم دمشیکش نییعقبو باز کرد وساکو گذاشت پا در

 اومد جلو 

  ارمیمن ب نیبد نیاقا ابت-

  خوادینه نم-

 منگ نگاهم کرد  دمیبه پله ها کردم خند نگاه

 نجا؟؟؟یا هیبه چ یخخخخ چ نیواسم بکش دیخونه رو با نینقشه ا گمیم-

 داد . حیهمه جارو واسم توض عیسر

 بوده؟؟؟ یخونه قبال دست کس یاتاق اصل یعجب .جدا هم که نقشه خونه رو گفت-

 استفاده کنه . دیعمارت با نینوه اشون از اتاق ا گفتنیبهمون م شهینه خود اقا اتاق کنار اتاق مستر بودن هم-

 لب گفتم  ریز

  یعجب نوه بدبخت-

 ن؟؟یگفت یزیچ-

 . ریخ-

 همراهم  دمیرو کش چمدونم
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  اوردمیم نیذاشتیاخه اقا م-

 مرده  هیزشته دور از شرفه  نیشما خانم شهیمگه م الیخیعه ب-

 کمدتون رو مرتب کنم  امیب نیبگ نیاتاق خواست یتو میرفت یپس وقت-

 بلدم  ییزایچ هیخودم  خوادینم-

پله ها  یچقدر خونه قشنگ بود از باال نجاستیا یقشنگ یلبخند زدمو رفتم از پله ها باال رفتم چقدر تابلو ها وبهش

بود چقدر  یپهن یکه دختره گفت راهرو یزدم رفتم سمته در یلبخند کج شدیم دهیخونه د یکه نگاه کردم همه جا

کنم در رو باز کردم رفتم داخل همه  یفوضول بابابزرگمتو اتاق  خواستیدر اتاق هم خوشگل بود قبل از ورود دلم م

دش از خو یعالمه حرف داشت عکس هی ییجورا هیبود  ییطال یاتاق مشک ونیبود دکوراس یبود باور نکردن بایز زیچ

گ بابا بزر هیشب ادیز یرو چهره بابا ول دمیدست کش میبود چقدر بابا ومن به هم شباهت دار واریودوتا پسرش به د

 یوزار نیدو نعمت باال سرم نبودنو ا نیبود که ا فیخاکه چقدر ح ریبابام ز دونستمیچرا از اولش من نم مینبود ووعم

بود  دور از عقل یلیمش رجب همون بابابزرگ باشه مرد گوسفند دار بابابزرگه خ شدیهنوزم باورم نم ننیقشنگو بب

نداشتم  یکه دست مش رجب عکس شه؟؟؟منیمگه م دمیهامو تو اتاق بابا بزرگ د یسالگ 18از یزدم عکس یدور

 م کرد یمش رجب پوووف یبه فکر من بود یلیرنگ دستم گرفتم پس خ ییطال یقاب یعکس اندازه آ چهار بود وتو

خودش  الیخیحتما ماکانه ب چهیپیهمه خونه م یزنگ سالن تو یدونگ زنگ اومد چه جالب که صدا نگید یصدا

دستامو  نیزم افتهیماکان که فکت ب ییو باز کردم کجاورفتم سمته اتاق خودم ساکو بردم باال در رونیباال رفتم ب ادیم

 رو لبم نشست  یگذاشتم پشت سرم لبخند پهن

 بزرگ .عجب  یمستوف نیابت میمنو که شد یتاب داد نقدریا یزندگ یه-

لپ  کیبود  ستمیس نیبود تمام امکاناتش اخر یعال یلیداشت خ ییطال دیسف ونیدونفره بزرگ اتاق دکوراس تخت

کت  یکمد ها چند دست یتخت تو یچه خبره؟؟؟رفتم سمته کمد ها ساکو گذاشتم رو نجایا  وتریکامپ کیتاب و

ها اتاق  نجایپوف ا یواریکمد د یتو دمیچ لمویشدم وسا الشونیخیاز کجا معلوم که اندازه اس ب یوشلوار بودن ول

اش خودمو انداختم رو تخت  گهید یبود جاها یخال یچندتا ساعت توش بود وعطر ول هیلباس داره چه خبره؟؟؟

تو سرو مغزم  دیبا یخوش یادم پولدارا کسل کننده اس االن به جا یکردم چقدر زندگ یراحت واسوده پوف یزندگ

 شهیکه اخرش ادم خسته م شهینم ارمیب یدانشگاه دولت دیپول موال بشم با نیا الیخیب دیواسه دانشگاه ها با زدمیم
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نشستم  نییزدم رفتم پا دیخوب دلم تنگ شده واسه دردسر خوب که همه جا رو د یزایوچ دنیاز خوردنو خواب

 نداره  یچیکه ه نمیروشنش کردم پوفففف ا یو یروبرو ت

 عارفه -

  اومد

 بله اقا؟؟؟-

 بود اومد  یاون موقع ک-

 . دریبانو خانم دختر اقا ح-

 اهان .کجا بود؟؟؟-

 بخره  ییرفته بود مواد غذا-

  یرب یتونیاهان..م-

 نیحرصمو سر هم دیدعوا کنم وبا یکیبا  خواستیچرا دلم م دونمیپس بانو خانم باالخره جرات کرد برگرده نم رفت

 یبعض کردمیخودم واسه خودم غذا درست م ادمهیتا  ختشیاشپزخونه چجوره ر نمیکنجکاو شدم بب کردمیم یخال

برم تو  خواستمیدست پختش محشر بود م شییخدا یول ذاشتیکم غذا واسم م هی سوختیوقتا اگه مام اذر دلش م

  دمیبحث شن یکه صدا

 رو معلوم نبوده تاحاال کجا بوده که اومده  سویف سیف کهینبرن مرت ختشویعه مردشور ر-

 عارفه اومد  یصدا

 اقا ماهه . یلیدخترم نگو خ-

 باال  دیابروم پر یتا هی

  طانهیاس اصال خوده ش تهیعفر میلیخ-

 نه  ای موننیازم سوال کرد م یضلع جنوب یخانمه که تو نمیهاشون رو بب افهیجلو تا ق یکم رفتم
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 که چقدر مهربونه مثه اقا بزرگ دلش رحمه  یدونیعه بانو نم-

  مونیم کهینه واون مرت میک چیاون ه-

 کنه  فیسالههه که ازش کمک خواستم عمارتو واسم توص 35خانم  همون

  پهیخوش ت یلیخ نینکن اتفاقا اقا ابت یبانو کم لطف-

 داخل . میراهش نداد نیهههه من فک کردم گدا مداس .واسه هم پیخوش ت-

 ها  یشیوگفت:دختر انقدر نگو اخرش واسه منو بابات دردسر م دیخانم صورتشو کش عارفه

 عجب . دهیبع یدختر نیعارفه خانم همچ از

  یکنیعه مامان چرا از اون چلغوز دفاع م-

جور حرف  هیهمش دارن  دمیدختره پررو رو د رهیبرم تو اشپزخونه وگلوش رو انقدر فشار بدم که بم خواستیم دلم

ورفتم تو اشپزخونه  شمیم کیدارم نزد یعنی نیزدم به زم یحوصله ام رفت اروم عقب رفتم پاهامو کم زننیم

  نیکردیخب صدام م نیخواستیم یزیگفت:اقا چ یجیمنگ شده بود با گ یهمشون ساکت شده بودن عارفه کم

  خوامیاب م ینه کم-

 وهیم دنیاز بانو که در حال چ رینشسته بودن به غ یناهار خور زیم یها یدستم گرفتم همشون رو صندل وانیل کیو

 یبود چقدر مجهز بود رفتم سمت یبرداشتم جدا چه اشپزخونه بزرگ یوانیل کردنیبود همشون نگاه م خچالی یها تو

 ایود از عمد ب دونمینم هویکه ابسرد کنه که  ییجا زنمب وانویتو چشمم نگاه کرد خواستم ل زیت خچالیکه بانو بود و

 وهزار تکه شد با خنده بهم نگاه کرد  نیافتاد زم وانیدر رو باز کرد ل گهید زیچ

 چه وضعش بانو خانم . نیا-

 کرد وگفت: یمصلحت اخم

  کنمیشد االن جمع م هویکه نبود  یعمد دیببخش-

هاشو دستش گرفت ومشغول  وهیکه شسته بود م وهیبودن ظرف م ستادهیخوردنو رسما زهرم کرد همشون ا اب

رفتمو از دستش گرفتم تو چشمام نگاه کرد  یرو دستش بود ونگاهش کرد کم یسبز بیبود س خچالی یگذاشتن تو



 یعنیبغض 

 
255 

 

قاب بقش کیپاکش کردم  یکاغذ ییبا دستمال حوله ا بویس مونیخفه ام کنه لبخندمو جمع کردم م خواستیدلش م

 دستم گرفتم 

 تازه اش خوشمزه تره .-

 که صدام زد  رونیسمته ب ورفتم

 . یییییهوو-

 باال برگشتم  دیابروم پر یتا هی

 بانو خانم  نیبامن بود-

 در گوشش شروع به التماس کردن کرد  کشویخانم رفت نزد عارف

 ؟؟؟تشنه اتون بود دیکنیفکر نم-

بانو خانم  گنیم ونیرو به ح ییدر ضمن هو شهیعطشم هم برطرف م هیکاف بیس نیشدم ممنون هم رابینه .س-

 توننیدرسته گفتم کارمندام م دیصدام کن نجوریکه ا نیداشته باش یبا من صنم کنمیفکر نم دیدرست صحبت کن

 نیرو زبونشون بچرخونن پس از ا بره ادشونیرو هم  کمیاسم کوچ یحد که حت نینه تا ا یباشن ول یباهام خودمون

  نیپس درست حرف بزن

  دیریعذر منو بپذ نیاقا ابت خوامیمن عذر م-خانم  عارفه

وقت سرفش نکن  ستیدخترت که ادم بشو ن نیبهش بگه که ا ستین یکی یاقیبه بازو اون دختره  زدیم وهمش

 زنگ اومد  یهمون موقع صدا

  دنیمهمونهام رس میحرف بزنن عارفه خانم بر توننیاالن حول کردنو نم رمیپذیمن عذرشون رو م-

بشقابو دادم به  بویبهش رفتم سمته در س ختمیاخرش زهرمو ر شیییاخ دیقرمز شدن بانو رو د شدیوضوح م به

باالرو  یعارف خانم ماکان بود واراد والتان ومهراز باهاشون گرم دست دادم واز عارفه خانم خواستم اتاق ها

 شدیچ بهیس نمیمتفرق شدن رفتم بب بایببره تو اتاقم عارفه خانم رفت اشپزخونه همه تغر لموینشونشون بده ووسا

 که صدا اومد 
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 اونو سرجاش نشونم  سمیتو سرم بخوره من بانو ن بیعه س-

 یحطرا یو داشت تا بتونهوات یرفت اقا بزرگ کل ادتیاز همه مهم تر پسر اقا بزرگه  سهیاون رئ ؟؟؟بانویشد ونهید-

   یاقا بزرگ ونیمد سانستویل ؟؟؟االنیرو کامل بخون

 نوه الدنگش  نیاون نه ا ونیمد-

 کنه؟؟؟یم هیحالش گرفته شد که داره گر نقدریا یعنیاومد  نیف نیف یوصدا

 منیوا یواسه خودت گرفت بویس نیتو ا دونمیسرجاش من که م ادیبخورش تا اعصابت ب ریرو بگ بیس نیا ایب-

  گهید رینبود بگ شتریسبز ب بیس هیکه همون  دونمیم

 اومد . یزیخورد شدن چ یدفعه صدا هی

  گهید خوامینم یفهمی.م نایبسه ل-

 ؟؟؟یچرا بشقابو شکوند یروان-

 تو  رفتم

 چه خبره؟؟؟ نجایا-

  دمیبلند گفتم که خودم هم ترس اونقدر

 ه؟؟؟یچ ایمسخره باز نیا-

 نیهمچ هی نایل دایکه همسن اون بود وفکر کنم اسم ل یصورتش قرمزه قرمز بود دختر کردینگاهم نم یحت بانو

 بود  یزیچ

 ن؟؟؟ییشما یمستوف یاقا-

 بله وشما؟؟؟-

 بودم که حد نداشت  یعصبان انقدر

  نجامیا یاز کارکنا یکیمن دختر -
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 خب .-

 خب؟؟؟-

 شد . نجوریچرا ا-

  دی.ببخش میکنیما جمعش م یچیه-

 . دیاریعمارت من ن یودعواهاتون رو تو نیراقب باشم شتریب-

 چشم اقا -

 از کنارم رد شدو پاشو محکم زد رو پام عه لعنت بهت با اون کفشات  بانو

 حواستون کجا بود -

 وگفت: برگشت

 هههه حواسم نبود .-

 کاخ .. نیگفتم دنباله دردسرم دردسر قبل از خودم حضور داشته تو ا ایب رونیکردمو زدم از اونجا ب یاخم

د بو بیغر بیحالم عج کمی یول دونمینم نییهمون موقع باز زنگ کاخ زده شد ماکان از پله ها اومد پا رونیب رفتم

به همراه  دهیمرد کت وشلوار پوش کیباال انداختم اومدن داخل  ه؟؟؟شونهیبهش نگاه کردم ازم با سر سوال کرد ک

 دکتر بود دعوتشون کردم داخل . کی

  دییبفرما-

 ونشستن  اومدن

تون که شما اصال فرزند  هیشده عل تیدوم پدر بزرگتون هستم  شکا لیوک یطارم ی.بنده اقا یسالم جناب مستوف-

 یان ا یدکتر رو اوردم تا تست د نیشبهه ها برطرف بشه ا نیا نکهیا یومن هم برا نیستیبزرگ ن یمستوف یاقا

 گرفته بشه 

 نگاه کردم  متعجب
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 ن؟؟یبه من شک دار شه؟؟؟شمایمگه م-

 . نیشیم قیتعل زیبه هر حال واال شما از همه چ-

 اخه چطور ممکنه؟؟؟-

 ن؟؟؟یدیتست رو م-

 دخالت کرد . ماکان

 اخرش ها  شهیداداش تستو بده .به ضررت تموم م-

 باشه اشکال نداره -

 پرستار وازم خون گرفتن  کیپزشک اومدن همراه  اون

 اد؟؟؟یجوابش م یتا ک-

  کشهیطول م بایتغر یماه کی:تا لیوک

 چکار کنم؟؟؟ دیاهان تا اون موقع من با-

 . دیکدوم از اموالتون رو ندار چیمتاسفانه حق استفاده از ه-

 اونوقت -

  دیرو ترک کن نجایا دیبا یمستوف یمتاسفانه اقا-

زودتر  مردنیشدم رسما از خجالت در حال اب شدن بودم م عیرفت چقدر ضاابروم رسما جلو مهمونام  اوف

  شهینم یزیچ الیخیچرا به دلم بد افتاده بود ب دونمیومدن؟؟؟نمیم

  ننیرو نچ لشونی:پس من به پسرا بگم وساماکان

 اره شرمنده داداش -



 یعنیبغض 

 
259 

 

 یحرف چیبدون ه نییببرم ماکان اومد پا یزیها چ ییدارا نیاز ا خواستیحرفا دلم نم نیرفت باال خودم هم با ا ماکان

 .. کنم یمفصال ازشون عزر خواه دیابروم جلو همه رفته بود با یلیرفتم داخل اتاقم خ میسمته خونه مستق میرفت

 گذشت  روزا

 دمکریاز اول تا اخر مراسم چشمم دنباله تارا بود فکرشو نم افتادین یاتفاق خاص چیوه دیاخر هفته سر رس یمهمون

 واسم مهم باشه دو هفته گذشت . هنوز

دواج از شنهادیبهش پ خوامیشدم با تارا اونجور برخورد کردم وم مونیبگم بگم که پش ویبه ماکان همه چ خواستمیم

 یزیچ یکس دونمیهست نم یکرده ک تیازم شکا الدیبه اسم م یکیکه  دمیشده بود فهم یاوضاع قاط یلیبدم خ

 بشه؟؟؟ یچقراره  یعنی ومدیم شیجواب ازما گهیبهم در موردش دوهفته د گهینم

که  دمیبودن شن نیساعت نه شب بود جمعه شب ماکان وخاله نرگس خونه ارو دونمیاد؟؟نمیم یسر من چ یعنی

 رو مطرح کنه . یموضوع خوادیاومد بهمون گفته بود اخر هفته م نییاز پله ها پا نیخانواده تارا برگشتن جلفا .ارو

 کرد وگفت: یهمه اهم نیاومد ونشست ب نیارو شدمینم یدم پر کس ادیچند روز  ز نیا

.واون  نیهست دنشیهمتون مشتاق شن دونمیرو بگم بهتون .م یتا موضوع نجایا نییایامشب ازتون خواسته بودم ب-

 خانواده بدم  لیتشک خوامیکه من م نهیموضوع ا

  کرده بودم یسیباهاش خوب شده بود واسه کنکور هم اسم نو یلیمدت رابطه ام خ نیهمه تا بنا گوش باز شد ا شین

 هست؟؟؟ یدختر خوشبخت ک نیاذر:حاال ا مام

باالخره جواب مثبت رو داد .واگه  یشد بهم جواب مثبت رو بده ول یراض رید یلی.خ نشیشناسیراستش همتون م-

 گرفتم از خانواده اش  یفردا شب وقت خواستگار نیشماها موافق باش

من هم  ده؟؟؟تایپسر ترش یکن یرو معرف یعروس اول خاندان مستوف ییخوایکردمو با خنده گفتم:حاال نم دخالت

 هیک یبگم عروس اخر

اون دختر که دلم رو برده تارا  نیابت شیشناسیخانم من رو تو هم خوب م یتو هم؟ ول والیوادامه داد ا دیخند-

 هستش 

 ن؟؟؟یتارا وارو دمیاشتباه شن دیسرم رو خارش دادم شا یکم کردنیهمه بهت زده نگاهش م دیلبخندم خشک رسما
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 شه؟؟؟یم مگه

 ؟؟؟یکنیم یاذر:شوخ مام

حاال  هنکیکرده تا ا ریذهنمو درگ هیکسالی میتهران با هم مالقات داشت رفتمیکه م یی.وقتا ستین ینه مامان شوخ-

 باهاش ازدواج کنم  خوامیم گمیاومدمو م

  یکنی:تو غلط مماکان

 کردم:عه ماکان . لتدخا

  نیابت ی:تو عاشقش بودماکان

با  سوختیم یلیدلم داشت خ نکهیقرار بوده از دست بدم با ا ویکردم خونسرد باشم من که از اولش همه چ یسع

 حرف نبودم گفتم: نیبه ا یراض نکهیبا تارا ازدواج کنم باا خوامیبگم م خواستمیم نکهیا

 دوست ندارم  گهیکه من تارا رو د یدونیبود .م یاون ماله بچگ-

 دوست نداشته باشه؟؟ شویادم عشق بچگ شهیدروغ عمرم بود اخه مگه م نیبزرگتر نیوا

 ؟ییخوایم وی.حاال بگو تو ک ییایفردا شب ب شمیخوشحال م یلی.خ گفتیم نویزد:تارا هم هم یلبخند نیارو

 ندارما . شتریب نیارو هی ینا سالمت امیچرا ن امیواسه تو م یحاال ول سیاز من مهم ن-

روزام واقعا تارا  نیبغض ا خواستیکرد جمع خوشحال شده بودن ساعت دوازده بود چقدر کنترل کردن م یپوف ماکان

 رفتم سمته اتاقم  یکالفگ شد؟؟؟بایم نیداشت زنه ارو

  یفکرم کن دیبهش نبا شهیداره زنش م گهیلب گفتم:د ریز اروم

 ماکان گفت: هوی

 .اون یشیم ونهید یبخدا دار شهیعقلت برسه ها عقلت کمتر م نکهیعوض ا گذرهی.من که گفتم .هرروز که م ایب-

 . یتارا رو هم از دست بد ییخوایحاال م یرو از دست داد خوردینم یچلغوز که به درد ینایمب

 . رونیماکان برو ب-
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 . ـــــــــرمینم-

 بار با تمام توانم داد زدم سرش: نیاول

  رونیو از اتاقم بگمش-

 چشمام نگاه کرد  تو

 ؟؟؟یزدیگفت:تو که سره من داد نم اروم

 انگشت اشاره ام به در نشونه گرفتم  با

  رونیب-

 اصال برو به درک منو بگو دلم واست سوخت -

 واسم نسوزه افتاد؟؟؟ ینسوزه .دله کس-

 . یلیخ-

 ؟؟؟یچ یلیخ-

 برو به درک اصال -

بند بند وجودم  یهم رفتم ول یهزار بار تو سرم صدا داد .خواستگار دیودر رو محکم به هم کوب رونیاز اتاقم ب ورفت

  میداشت یابرا بود اخر هفته عقد وعروس یرو نیارو یول کردیغضب بهم نگاه م ریماکان مثله م سوختیداشت م

 یگاریس یک دمیکشیم گاریبودم وس ستادهیبالکن ا یشب بود تو 10روز مونده بود به عقد درست ساعت  کی

 شدم؟؟؟

 یارگیس دونستیاومد م نیارو یرو محکمتر زدم در بالکن باز شد صدا یپک بعد دمیکش یمن که از زندگ الیخیب

 شدم 

 گار؟؟؟یبازم س-

 کردم  ییسرفه ا تک
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 ؟؟؟ییتو-

  ستادیا شمیوپ اومد

  نیابت-

 هوووم .-

 زنه؟؟؟یباره که اسمون داره بهم لبخند م نیاول کنمیحس م یکنیباور م-

 چرا؟؟-

 خوشحالم  یلیخ شهیتارا بهم جواب مثبت داد فردا هم زنم م-

 خوبه .منم خوشحالم -

 تو زندان  یبش تیبخاطر اذ خواستمیممنونم .باور کن اونروزا نم-

جون  دکتر که هیدکتر خوب  هی یتو شد ی.ول شدمینم یادم خوب دیشا موندمیم رونیمن اگه ب نیداداش .بب الیخیب-

  نیعال نای.ا دهیمردمو نجات م

 . یزنیزد:حرفا قشنگ م یلبخند

 . الیخیب-

 داره . الیاز همه خ شیب الیخیب گهیم شهیهم شیکه تو زندگ یاون گنیم-

 ... دیشا-

 نکش  ایکوفت نیاز ا گهیمن برم تو هم د-

 باشه -

بخوابم  کردم یگرفته بود چقدر خوشحاله که تارا عشقه قبلم قراره زنش بشه رفتم سمته اتاقم وسع یلیدلم خ ورفت

 یعروس نیسخته پشت ماش یلیهم خوب گذشت خ شونیخوب بودو ازم گرفت عروس زیچ یهرچ نیسخته ها ارو

از وجودم کم شده  یزیچ هی کردمیباز حس م یکردم شاد باشم وهمون هم شد ول یسع یلیخ یعشقت بوق بوق کن
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وقت  چیکه ه هیحال خدا که کنارمه من غم ندارم خدا کس نیدلم از سنگه بازم با ا یمن خدا رو دارم . ول الیخیب

ناراحت  یلیخ کردینگاهمم نم یحت گهیماکان د رهیگیحاضر واول از همه دست ادمو م گهیاول از همه م بینگفته غا

 دادم  ک شب از دستی هیوعشقمو تو قمویبودم رف

 دارم واسه از دست دادن؟؟؟اخر هفته شد  ایچ گهید

گرفته شد از استخوان هاش دلم  یان ا یتست مسخره از گور بابا بزرگم که نبش قبر شد تست د نیواسه ا شیپ ماه

خبر از داخل پاکت قبول  یباشن منم ب یان ا یتو خوندن تست د خوادیدلشون م گفتنیهمه م زدیشور م یلیخ

 کرد  خوندنبلند شروع به  لیبابا بزرگ همه بودن تست باز شد وک یها لیکردم وک

 درصد .. 0 یمستوف رضایعل یو اقا یمستوف نیابت یانجام شده درصد نسبت جناب اقا یان ا یبنا بر تست د-

 الل شده بودن  شه؟؟همهیبا شک به همه نگاه کردم مگه م دیچیمغزم پ یدرصد هزار بار تو 0

 شه؟؟؟یم ؟؟؟مگهیگیم ید:چعارف داد ز بابا

 ؟؟؟یچ یعنی:ستادمیا

 اذر:اخه چطور ممکنه؟؟؟ مام

 درصد هم احتمال اشتباه وجود نداره جناب . کی ی:حتلیوک

بغض بدجور داشت خفه ام  م؟؟؟واقعایمن ک گفتینم یزیچ یکس گذشتیروز م کیعارف وارفت منم وارفتم  بابا

 . کردیم

 واسشون مهم بودم؟ گهیبود .اصال مگه د یهرکس مشغول به کار هینبود بق یخونه به جز من وبابا عارف کس یتو

  ستادیعارف ا م؟؟؟بابایتست رو خوندم اشک تو چشمم حلقه زده بود واقعا من ک باز

  رونیگمشو از خونه ام ب-

 ؟؟یچ-

 . رونیاز خونه ام ب ؟؟؟گمشویفهیمگه نم-
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 اخه -

 . رونیه بام رو گرفت وانداختم از خون قهیسمتم و اومد

م کن گ مونیتحمل کنم گورت رو از زندگ تونمیرو نم ییابرو یب نیا یول رفتمیشد نه نگفتم پذ یزیتا امروز هرچ-

 ونه مامانش . هیکه نه معلومه باباش ک یکس یجا یفهمی..م ستیمن ن یحرومزاده تو زندگ هی ی.جا

 بارم نیاول یمشت تو صورتش زدم اونم برا کیسمتش و دمیغرورم رو له کرده بود پر رسما

 در مورد بابا ومامانم درست صحبت کن احترام برادرت رو داشته باش من مطمئنم اشتباه شده .-

 ییچند بار؟؟؟؟هان؟؟؟گمشو خودت رو گول نزن تو گهینظر شد باز دکترا چک کردن ..د دیتجد ؟؟؟بازیچه اشتباه-

 یندار یتیهو چیکه ه

 بابا .-

  ستمیفه شو من بابات نخ سیس-

 از دیچیبار تو مغزم پ نیدر چند یدر که جلوم بسته شده بود نگاه کردم صدا شه؟؟؟بهیخونه رو بست مگه م ودر

 رسما الل شده بودم . یبه چ دمیخوش ثروتمند شدن رس یایرو

 گهیت دادم درو از دس زایچ یلیکردم خ ه؟؟؟حسیام ک م؟؟؟خانوادهیمن ک دیبغضم ترک دیباالخره چک اشکم

 راه افتادم  ادهیشهر ومردمش رو طرز نگاهشون رو تحمل کنم پ نیا تونستمینم

 مدت  نهمهیبغضم شکسته شد بعد از ا یدلم گرفته بود ول یلیخ

  رفتمیمردونه شکستم راه م اونم

 چشممو رو به دور واطرافم چرخ دادم  شدمیکاش تموم م یا

  نالیترم یبودم جلو دهیرس کنمیم یرو ادهیساعته که دارم پ نیچند

 چینبود ه گهیماکان د دادنیمعلوم شده بودم همه با انگشت نشونم م ستیمعلوم ن تشیکه هو یادم هیشهر به  یتو

شب  مهین 1برگه تو دستم بود .ساعت  ارمیدر ب ویته همه چ دیرفت به تهران رو گرفتم من با طیکسو نداشتم بل

 به تهران . دمیبود رس 12-11اتوبوس راه افتاد ساعت حدودا 
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که  یکارت اعتبار کینبود و بمیپول تو ج یچیهزارتومن ه 200شهر شروع کردم به قدم زدن به جز یتو نییپا رفتم

م تا تهران نشست شگاهیازما نیرفتم سمته بهتر کردمیروشن م گاریرو بعد از س گاریپول بود س ونیلیم کیتوش 

 وبعد از خونده شدن اسمم رفتم داخل . گرفتمبود برگه رو دستم  یشگاهیکه مشاوره ازما یینوبتم بشه رفتم جا

  نی:بشدکتر

  یرو صندل نشستم

 ه؟؟یمشکلت چ-

 رو جلوش گذاشتم  برگه

 دکتر چطور ممکنه؟؟؟ یاقا-

 صد درصده . شیجواب قطع زیهمه چ نجایگرفته شده ا شگاهیازما نیتستتون از هم دینیبب-

 ه؟؟یک ه؟؟؟مامانمیبام ککنم؟؟؟با کاریخب حاال من چ-

  ریخانواده ات رو دارن تست بگ یکه ادعا ییخب از اونا-

 بابا ومامانم مردن .-

 ست؟؟؟یزنده ن لتیاز فام یکس-

 دکتر  یگذاشتم جلو دمیچ یخواب بود کم یبابا عارف رو وقت یصبح موها ادمهی

 عموم . یعنیاز بابام هستش  نیدکتر ا ایب-

ا .اگه معلوم بشه ت میدیتست رو با نمونه شما مطابقت م نی.. وما ادیرو پرداخت کن یمبلغ هی دیخب .شما با یلیخ-

 . تونهیواقع یاقا عمو نیکه ا دهیدرصد هم جواب م 20 یحت ایدرصد هم  30

 رم؟؟؟یبگ امیب تونمیم یممنون ک یلیاهان .خ-

  گهیماه د کیتا -

 باشه .-
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واسه برگشت نداشتم رفتم سمته شهر  یپول گهید دیداشتمو نداشتم پر یداشت هرچ ییباال نهیهز یحسابدار رفتم

ته خس یلیهم خ ینداشتم بخورم از طرف یچیکه روبروم بود ه یقشنگه رفتم سمته پارک الدیدور برج م یچقدر نما

ه ت نعشمعتاد باال سرم بود با حال کیدم باال ینفر پر کی یبا تکون ها دمیاز درخت ها خواب یکی هیسا ریبودم ز

 نشسته بود باال سرم 

 داداش داداش .-

  نشستم

 بله؟؟؟-

 ؟؟؟یبهم قرض بد یهزارتومن دار-

 ؟؟یواسه چ-

 نخوردم . یچیتاحاال ه روزیاز د ضمیحالم بده .مر-

 خوردم؟؟؟ یزیخودم مگه چ-

 نجایا دیبا گردمیبرنم زیتبر گهید الیخیپارک نمازمو خوندم ب یشده بود اذان گفته شد تو کیورفت هوا تار ستادیا

 شدمیم ونهیهامم تموم شده بود وداشتم د گاریداغون بود س یلیخ میحاله روح یبجورم از طرف یواسه خودم کار

رو  ییها جوونا مکتیاز ن یکی ینشستم رو خواستیم گارینخ س کیبدجور دلم  یپارک قدم زدم ول یتو یرفتم وکم

 برام نموند  گهیهم د ییق به درک خانواده اکه با عشقشون اومده بودن پارک هههه عش دمیدیم

 روز گذشت  کی

نخ  کیوزمانو بهم بدوزم  نیزم خواستیدلم م یدنبال کار برم نداشتم از طرف نکهیواسه ا ییبس بدنم خسته بود نا از

معتاد بود اما نه در حد اون  مینشست حدودا همسن بود شمیپ یپسر مکتیباز نشستم رو همون ن خواستمیم گاریس

  روزیمعتاد د

 سالم -

 سالم .-
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 ؟؟؟یرو ندار ییجا یینجایا نمیبیتاحاال م روزید زهیچ-

 نه .-

 ؟؟؟ییاهل کجا-

 . زیتبر یجلفا-

 ؟؟ییمصرف کننده ا اههیچشمات س ریچرا ز-

  کشمیم گارینه .س-

 ؟؟ییخوایم-

 ندارم  یپول چیاخه من ه-

 بزن  یرفاقت الیخیب-

 بهتر شد  یلیانگار حالم خ دمیکش یگرفت وقت گارشویطرفم بسته س وبه

 ؟؟یداغون نقدریچرا ا-

 . الیخیب-

 خونه من  میبر ایب-

 ؟؟؟ییتنها-

 کن  یاونجا با من زندگ میبر ای.ب هییخونه تو جنوب شهر دارم اجاره ا هیاره .-

 اخه -

 اخه نداره داداش -

 شهر  نییباهم سمته پا میافتاد راه

 خرج مواد شروع کردم به فروختن مواد یخونه فرار کردم .همون رواز معتاد شدم وبرا میتیسالم بود از  9 یوقت-
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 ؟؟؟ینبود فیاخه ح-

  دمیکه رنگ خوبشو نچش هیزندگ نیا فیح الیخیب-

 ور باز کرد . ییوزنگ زده ا یمیدربو داغون بود در خونه قد یلیکه خ ییساعت به محله ا کیبعد از  میدیرس

 داخل  ایب-

همه جا رو  یچه تصور پوچ اردرنیلیم یمولت یها ادما یبود تهران نیتصورم ا شهیبود هم یمیاز حد قد شیب خونه

 یانداز ریداخل نشستم رو ز میودرب وداغون رفت یمیبود وهمونجور که گفتم قد کیکوچ یلیخونه خ کیزدم  دید

اورد واسه خودش با نبات  ییچا ینیک سیپستو و هیشب ییکه گذشت پسره رفت از جا یکه به شدت چرک بود کم

 نجایاونقدر بدبخت بوده که به ا دیشا الیخیانداخت توش شروع کرد به هم زدن وخورد ب اکیتکه بزرگ تر کیبود و

 . دهیرس

 تو؟؟؟ ییخواینم-

 نه .-

 جدان . نیپاهات از زم یکنیاو نصد برابره حس م فیداره؟؟؟ک یفیچه ک گاریس یدیبهتره د یبکش-

 . ادیداداش خوشم نم الیخیب-

 یدورش ادم ها ومدنیم یمختلف یداد هرروز ادما شنهادیسه چهار بار بهم پ یوهر سه روز رو روز گذشتیروز م سه

 کنجکاو شدم از کنهیمصرف م شهیبودم چجور ش دهینشسته بودم خونه نبود د گهینرفتم د رونیمعتاد از خونه ب

عارف هم عموم نباشه؟؟؟با خودم  ؟؟؟اگهیچ شهبا یبهم فشار اورده بود اگه تست منف یاز حد زندگ ادیهم ز یطرف

  داشتیکه موادش رو نگه م ییرفتم سمته جا یشیوبدبخت م چارهیگفتم اونوقته که واقعا ب

 یمثله اون انجام دادم وا کنهیبا دهنش مصرف م بیغر بیعج لهیوس کیدماغش وبا  قیبودم از طر دهیبود د پورد

 رفته بود  ادمیاز  یداد همه چ فیک یلیچقدر باحال بود حس کردم رو هوام بازم امتحان کردم خ

 گذشته بود  یدوساعت

گذشت خوابم برد با  یکم الیخیبود ب ومدهیداشتم ن بیغر بیحس عج هیخوشحالم  کردمیحس م دمیخندیم فقط

 نعشه گفت: یباال با صدا دمیپر ییتکون ها
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 . گهیدداداش داداش پاشو -

 یادیز یها یشده بود ورو صورتش گود افتادگ ریپ یلیاز حد مواد صورتش خ شیدقت کردم در اثر مصرف ب خوب

 که تو دستم بود با خنده اشاره زد  شهیش یسه گرم کیبه پالست کردیدرد م یبود نشستم سرم کم

  ومدیتو که بدت م-

  خواستیکردم دلم بازم همون حس رو م یاخم

 بود؟؟؟ یچ نیا-

 فضا . بردتیم شتری.اون ب ینخورد رهیتازه ش شهیش-

 ه؟؟یچ رهیش-

 بدم؟؟ ادتی ییخوایدرست کنم م خوامیتازه امروز م ادیز یلیخ دهیحال م اکیسوخته تر-

 کهنیبه طرفم گرفت ا دیکش اکیتر یعباس افتادمو زندان کم ادی هویروشن کرد  یکین کینگاهش کردم پ منگ

با سرفه  دمیرو کش شیخوشم اومد کم یلیخ بیغر بیبعد از اون هم من که از اون حس عج الیخیب دمیکش دیفهم

 عوق زدم زد تو سرم با حالت نعشه گفت:

 . مونیبه زندگ یه زد-و-خاک بر اون سرت گ-

نشسته بود ومصرف  خواستیم شهیباز دلم ش ینرفتم ول زایکنم دوروز سمته اون چ زیکرد اونجا رو تم ومجبورم

 شیجواب ازما نکهیاز حد به خانواده نداشتنم فکر کرده بودم وا شیب خواستیرو م یدلم باز همون خوشحال ردکیم

هفته باز طرفش  کیکردم بعد از اون  فازش گرفتم ومصر کردیحسش وسوسه ام م یاز طرف شهیم یباشه چ یمنف

داشت  یخوب یلیحس خ ونیروز درم کیگذشت مصرفم شد بود  عیماه سر کینرفتم وباز اون من رو وسوسه کرد 

جلو  داخل میبودم تا راهم بدن رفت دهیبه سر ووضعم رس یقبلش کم رمیکه جوابو بگ شگاهیباهاش رفتم سمته ازما

اخل د میهم الغر شدم .اسانسور باز شد رفت یکبود شده لبهام رنگش رفته .کم یلیچشمام خ ریز ستادمیاسانسور ا

 بود  نیاون پسره که اسمش ام

  نیابت-

 هوووم؟؟؟-
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 که خمارم . شویازما ریزود بگ-

 خب . یلیخ-

ده بود ش اهیحالش بد شده بود ولبهاش س دیکوبیم نیتا نوبتمون بشه مدام با پاهاش به زم میداخل نشست میرفت

  یاسمم باالخره خونده شد رفتمو گرفتم رفتم سمته جوابده

 خانم پرستار -

  گرفتیمکرده بود وزبونم  رییصدام تغ یکم

 بله؟؟-

  هیبه من جوابش چ نیبگ نویا-

 کرد . باز

 گه؟؟؟یهستش د یان ا یتست د-

 بله .-

 درصدر . 0 یعارف مستوف یواقا یمستوف نیابت یانجام شده نسبت جناب اقا شینوشته .بنا بر ازاما نجایا-

 ؟؟؟یچ-

  دمیرو از دستش کش وبرگه

 چته اقا؟؟؟-

  بمیمچاله اش کردم وگذاشتم تو ج شهیم یدونستیتو که م شه؟؟؟خبیمگه م رونیب شگاهیزدم از ازما عیسر

 خونه؟؟؟ می:برنیام

  میبود کیسمته خونه نزد میافتاد راه

 جواب؟؟؟ شدیچ-
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 خمار شده بود  یلیخ

 . یچیه-

 شه؟؟؟یمگه م-

 صفر درصد .حاال خوب شد؟؟؟-

 توجه همه رو جلب کرده بود زد به شونه ام  دیخندیم بلند

  یش فوری.ک یفراموش کن ویهمه چ دمیم شهیخونه بهت ش می.بر الیخیغصه داره؟؟؟ب-

 درحال اومدن به سمتمون بود  یخوش لباس یاقا میراه رفت یکم

 ؟؟؟ییا هینکردم پا یامروز کاسب-

 ؟؟؟یچ هیپا-

 . یتا خونه بدو دیگفتم بدو با یوقت-

 اروم گفت  ارویرو زد به  خودش

 بدو .-

 ییوپرتش کرد گوشه ا رونیب دیرو که دستش بود باز کرد پولهاشو کش یپول فیراه ک یته خونه توتا سم میدیدو

 یبود .ول ونهید یلیخنده ام گرفته بود واقعا خ دیخندیرفت داخل پشت در نعشه وارانه م عیبه خونه سر میدیرس

 . دهیدست کج رو م یادما یجزا داخ رایجزاکم اهلل خ ستین یکار خوب یعقل داشتم که دزد کمیهنوز 

 ازش؟؟؟ یدیچرا دزد-

 راه واسه جور کردنه پوله . نیبهتر یدزد الیخیب-

 اخه چرا؟؟-

  میهفته مون جوره بزن بر کیچقدر همه بود مواد  نیبب الیخیب-
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 چیبا بابا عارف هم ه نکهیا یاور ادیبا  یواقعا تعجب کردم ول زدیوبلند دست م اطیدور ح دنیکرد به رقص وشروع

م رفت ییگوشه ا دیودراز کش دیرفته بود سمته منقل خوب کش دمشیچشمم نشست د یندارم اشک تو ینسبت

رو  یکس وکار چیفراموش کنم ه نکهیواسه ا شدمیم داریب ی.هرچ ییوافتادم گوشه ا دمی.تا تونستم کش ششیپ

  کردمیندارم مواد مصرف م

 سال گذشته بود . دو

تهران  یتو یلیخ نیواسه جور کردن مواد با ام کردمیم یبگ یهرکار کردمیم یشده بودم دزد دیشد یمواد ومن

 زدیم یشده بود ولبهام هم به کبود لیتبد رهیپوستم از روشن به ت دیرسیم لویک 50وزنم به زور به  میکردیخالف م

  میزمستون نداشت مینداشتتابستون  مینداشت دیشده بود .ماها ع اهیچشمام به شدت س ری.ز

تو  میببرنمون کمپ که فرار کرد خواستنیچندبار م اکیوتر شهیومصرف ش دنیکش میدونستیخوب م ویزیچ هی فقط

 نگاه کردم . نهیا

 سال گذشته  5

 چقدر من نا ندارم  فهیکث نهیا نیا چقدر

 . کشمیسال دارم مواد م 5

نشد اون حس اولم  یوقشنگش ول ییایرو امتحان کردم واسه اون حس رو یکه بگ یگرفته تا هر نوع مواد قیتزر از

 وقت برنگشت بغض .. چیه

 هگیگم شده بود د نیابت بیاسمون غر نیا ریچه برسه به بغض ز دونستمیاسم خودم رو نم یمعن یحت گهید ههه

 دمید یرفته بود داخلش وقت نیکه ام یورفتم سمته اشپزخونه فکسن نیهم نابود شده بود کش زدم رو زم دینبود شا

هم خمار  یلیخ یاز طرف  ارهیب قیبرا تزر وزنتو ، س نیاومده بود ا شیدوساعت پ دمیترس یافتاده حساب نیرو زم

 بودم به لکنت وحالت نعشه صداش زدم:

  نیام-

 تمام تکونش دادم  یبا نعشگ نشستم

 ؟؟؟یشد نجوریچرا پس ا نیداداش .ام-
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 بود  خی ختهیاز دهنش کف ر دمیبرش گردوندم د یوقت

 نه؟؟؟؟داداش  یانگار مرد نیام گمیم-

 . دیلرزیم کیستریه بدنم

 . خوامیم یقیمن تزر گهی.پاشو د نایبزنم از ا سمیبلد ن خوامیمن خمارم ..مواد م قیپاشو رف-

 . وا رفتم نیحس کردم شارژم کنار ام کمیزدم  شهیش یکم داشتیها رو نگه م اکیوتر شهیکه ش ییسمته جا رفتم

  گذشتیم دوروز

سر ووضعم  یلیزد فکر نکنم مرده باشه خ اکیتر ییشد چا داریزدم حس کردم ب شهیکه ش روزینمرده د نیام نه

 داغون بود .

 همونجور بود  نیگذشت وام دوهفته

داره وورم کرده باالخره دستم رفت سمته نبضش  یدگیاز صورتش حالت پوس یکم دمیرفتم سمتش د دادیبو م یکم

 شه؟؟؟ی.مگه م دمیخز نیعقب عقب رو زم زدینم

 وتمام مواد نیام فیسمته ک دمیبرم زندان دو خوامیبشم نم ریدستگ خوامیمن نم ادیب یکرده بودم اگه کس حول

 تر معتادا دور هم جمع شده بودن زمستون اومده بود  نییمحله پا کیرفتم  رونیهاشو دستم گرفتم از خونه زدم ب

واد ها رو نشستم م ششونیرفتم پ دیرقصیبا حالت نعشه م یکیو زدیبا تنبک م شونیکیدرست کرده بودند و شیات

 از اونا که مسن بود  یکیهمه  نیکردم ب میتقس

 جوون؟؟؟ یکنیم راتیخ اکیبه چه مناسبت تر-

 گفتم:امروز چند شنبه اس؟؟؟ ینعشه بود با نعشگ یلیخ

 سه شنبه -

 اوردم  راتیرفت براش خ ایکنم داداشم از دن ریامواتو غافلگ خوامیخب فک کن م-

 . دنیکرد به کش شروع
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 به به موادشم اعالس -

  دمیدستمو به دماغم کش نیباسر رفت تو زم شهیاز مصرف ش وبعد

 من امشب کجا بخوابم؟؟-

هوا  تگفیم یزیچ هیشدم هرکس  داریصبح ب یهنوز پر از مواد بود وقت فمیبودن رفتم تو گروهشون ک یگروه معتادا

 داشت هم نم بارون 

 هفته گذشت . دو

 تم:گف یاز موادم کم شده بود با نعشگ یکم کردمیوکم کم مصرف م گرفتمیبود وهرشب امارشون رو م یلیها خ مواد

 فم؟؟؟یرفت سره ک یک-

-    

 به موادم دست زد؟؟؟ یدادزدم:ک ینعشگ با

 رو گرفتم  شونیکی قهی نشونیلنگون لنگون رفتم ب ستادمیا

 ؟؟؟یدیموادمو چرا کش رونیب کشمیحلقومت م ؟؟؟ازیتو بود-

 داش؟؟؟ یینخده انقد گدا هیبابا -

 خفه شو موادمو پس بده -

شروع  دادیکس رام نم چیاز گروهشون ه رونیگرفتن وپرتم کردن ب فمویسرم تا خوردم زدن منو ک ختنیر همشون

 کردن  هیکردم به گر

 خمارم . نیموادامو بد وثایاشغاال .پوف-

  دادیه حرفم گوش نمکس ب چیه

 گذشت  دوروز
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 . یرفتم تو گروه دادینخد هم مواد نم هیکس بهم اندازه  چیه

 داداش -

 ه؟؟؟ی:چشونیکی

 . یاز خمار رمیمیدارم م دمیدوروزه که نکش خوامیمن خمارم مواد م-

 به من چه .پول بده تا بهت بدم -

 پول ندارم . یچیمن ه-

 از سرما . دمیچیرو که رو شونه ام بود رو به دور خودم پ یوگون

 . نجایگمشو از ا-

 دازدم  رونیدادن ب وحولم

همونم  شد؟؟؟منیحاال چ نیشستی.همتون سر منقلم م نیدادیاونروز که من پول داشتم مواد داشتم همتون رام م-

 ..  خوامیمن خمام من مواد م

من دستم  یوپنهون شدند ول دندیهمشون دو دیسر رس سیسرم تا خورد زدنم همون موقع پل ختنیر همشون

هم از اونا کتک  یرو سرم وحساب ختیبود ر سیپل یهرچ دیباریهم م یدیبود بارون شد یشکسته بود پاهامم زخم

مشتم همه ازم  کی با مایقد لهزور داشتم مث مایمثل قد خواستیکمپ من رو دادند دلم م لیخوردم واخر سر تحو

 از ته حنجره داد زدم: دادیزندان صدا م یکمپ بدتر از در سلولها یدربها بردنیحساب م

 خوامینه...نــــــــــــــه من نم-

-.... 

 ترک کنم خوامیمن نم-

 داد زدم: کشوندندیسرد سالن دنبال خودشون م یکهایسرام یکتفمو گرفته بودند ورو ریرحما ز یاون ب یول

 خوامیمن مواد م-
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اخل که د یهر سوزن خواستمینبود فقط مواد م میحال یزیچیبردند ودستامو به تخت بستند ه یرو به سمت اتاق من

دو روز  شدینم یول دادمیتخت رو محکم تکون م کردیرو هم کر م الدینعره هام گوش برج م شدیدستام زده م

 گذشت..

 بغضو موادو ترک کنم خوامیترک کنم منو همه ترک کردن من نم ویزیچ خوادیدلم نم شمویدارم زجر کش م دوروزه

 ادیبار التماس هربار فر هر

 کمیکه نزد ییقدمها یصدا یباهام حرف بزنه حت یکس خواستیدلم نم یافسرده شده بودم حت یلیروز گذشت خ ده

ماه تو کمپ قبل از من اومده  کیدوستم که اون هم  مانیمحوطه نشسته بودم همراه ا اطیرو بشنوم داخل ح ومدیم

 :کردیم ریدادم هنوزم زبونم گ ونشترک کنه اونم از سر اجبار تک ویزیچ خواستیبود اون هم مثل من نم

 مانی..امانیا-

 گفت: یحس یچشمام نگاه کرد با ب تو

 ه؟یچ-

 در بازه ارنیب ییمواد غذا خوانیدر..م-

 خب؟-

 خب-

 چته خب بگو؟-

 م؟یفرار کن ییایم-

 شه؟یم یعنی یگیم یجد-

 میپاشو امتحان کن-

 پشت سرمون داد زد: یکی کدفعهی رونیب میرفت واریاز کنار د یواشکیوبا هم  ستادیا

 کجا؟-
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در خونه  یوجل میاز هم جدا بش میگرفت میتصم میزدیکمپ تنمون بود نفس نفس م یلباسها یول میدیدو میتونست تا

از  رونیاومد ب ینیدر خونه باز شد وماش کدفعهیدارم  ازیوبه اب ن شمیحس کردم دارم خفه م دینفسم بر یباکالس

 دایز یبهم خورد ول نیخودمو پرت کردم جلو ماش کردیام م وونهیبه مواد داشتم فکرش داشت د یدیشد ازین یطرف

 مدل باال بود یلیخ نیزدم اخه ماش یخودمو به غش باز نیافتادم رو زم ومدیدردم ن

 گفت: ییرسا یبا صدا ادیسمتم داره م دمیدوتا پا د کدفعهی

 ؟یاقا...اقا خوب-

 دیرسیبه گوشم م یمرد جوون یصدا

 :دمیچشممو باز کردم واروم نال ریز

 کنهیدرد م ییییاخ پاهام ا-

 گفت: کدفعهیبستم  وچشممو

 ؟یپاش یتونی؟نمیشد یزیچ یوا-

 گفت: ییزنونه ا یصدا

 شده؟یچ نیارو-

 ها چقدر اسمش اشناس سوزونهیچقدر مغزم داره فسفر م نیارو

 خاطرات چرخ زد رفت ورفت گذر

داداشم وعشق  شه؟یکه تو گلوم بود مگه م یکه تو چشممو بغض یداداشم دور دستاش اشک یتارا دستا یعروس

 چه قشنگ دیسف یشده تو لباسا یعشقمو نگاه چه خانم یوا سوزهیباهم باشن عاشق هم باشن چقدر دلم م میبچگ

 تارا خانومم نیو لنز دوربجل زنهیلبخند م

 تارا رو از دست دادم... نکهیواسه ا زشیام ریحق تیونگاه ها ماکان

 برن واسه خوندن خطبه اونم عقد دائم خوانیکن عروس داماد م نگاه



 یعنیبغض 

 
278 

 

 شه؟یتا عمر دارن کنار همن مگه م یعنی دائم

 یانگار ب شهیهنوز باورم نم هیشوخ هیبشم ترو خودت قسم خدا بگو همش  داریخواب تلخ ب نیاز ا خوامیمن م یخدا

 یچه روزگار بد یحسم ه

اون  که منم مثه نهیمهم ا ستشیمهم ن یترک کردن که نه از اولش عاشقم نبود ول یعنیبد موقع تارا ترکم کرد  چقدر

 ....یول شمیاره اگه اون سنگه منم سنگ م زنمیخوشگل م دشویق

 امخویاره اره م یشد یگاریس ستیتارا ن یدیفهم یوقت ادتهی ؟یواسه چ یکشیم گاریس یاحمق تو دار نیابت یول

م با تو حرو یانگار وقتم الک یتموم شد ه یاعتراف کنم اعتراف کنم که عامل شکستن کمرم تارا شد چقد بد همه چ

که گرفت ازم همه دار وندارمو به حرمت  ییچشاروز اول به حرمت  ادیبه  سمیبنو خوامیم یشد چقدر واقعا بد ه

که با  یروز ادیبه  یورفت یکه تو له کرد زایچ یلیخ ادیداد وهوارمو به  دینشن مییوقت تو تنها چیکه ه ییخدا یبزرگ

 رویواسه از ما بهتراشه بچه فق اشیدن ینباشه ول اشیدن خوامیچقد بد به خودش قسم م یاز دور ه دمتیداداشم د

 حس کردم قلبم فشرده شده چقد بد امیگفتن ادهیهوات نباشه ز گهیکه د ییبرم جا خوامیعشق م وسچه به ه

زده  یزیچ هیحس کردم  دمشیشماره خاموش موند ازش وبعدش با داداشم دست تو دست د هیبد که بغض و چقد

 ام ها  نهیاز س رونیب

 با اجازه بزرگترا بلــــه-

دلم سبک بشه که  یهوا دیم ودود کردم هوا شادر اورد بمیاز ج گاریجان س یبه عروس خانومم که بعله رو گفت ا به

چقدر همه  دیخندیم نیخاموشش کردم رفتم جلو ارو میورن یپام وبا نوک کفش ها ریانداختم ز گارویس شهینم

اروم شنلشو پس زد مبارکه هه سرمو  نیارو مکه تو نگاهم بود بهشون چشم دوخت یخوشحالن تارا رو نگاه با بغض

 که احساساتش به گورستان مدفون است یوریشهر نمیا مویاز عشق بچگ نمیبغضمو نفهمه ا یانداختم کس نییپا

ا هو رونیگفتم وهمونجور اروم خورده ها دلمو جمع کردم تو دستم گرفتم واز باغ تاالر زدم ب یرفتم جلو تبرک اروم

 یکه برا یبغض هیحاال من موندمو بارون دادم رفت  گارمویس شیبود خورده ها دلمو با ات یهم مثه دل من غمزده وابر

 احساس یب یاحساسات کیو گاریپاکت س کیو مونهیم نهیتو س شهیهم

 شد ورفت نشیبا اخم سوار ماش ماکان

 زمان پرتم کرد به االن... گذر
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اروم  یکی هوی گهید ادیم شیپ یخب تضابه اسم یسر باال کنم ول خوامیولو شده ونم جونمیجسم ب نیکه رو زم یاالن

کتفمو گرفت چقدر بو عطرش خوب بود اروم به مرد وپالتوش چنگ زدم هنوز چشممو باز نکرده بودم موهام  ریز

تو و میکتک خورد یحساب یول میمواد زد مانیا مراهه میخونه برس نیبه ا نکهیوصورتم پر از گرد وخاک بود قبل از ا

 خاک ها واشغاال غلطمون دادند اون صدا که مرد بود گفت:

 رو یدستمال کاغذ اریبتارا --

 شد چشم باز کردم دهیبه صورتم کش یزیاروم چ شنوهیگوش هام داره اشتباه م حتما

 خودشه.. نه

تارا دستشو رو دهنش گذاشت  زدیپلک زدم نگاه کن اسطوره رو مبهوت بهم چشم دوخته بود وپلک نم چندبار

 وگفت:

 نیابت ــــــــــــنیه-

م که پنهون کرده بودمو گرفت ییا شهیوتکه ش ستادمیرفتم تو نقشم ا عیتارا خانوم مارو نگاه سر یچرخوندم وا چشم

 وگفتم: نیگلو ارو ریوگذاشتم ز

 بده یپولدار ی...هرچیهرچ-

 زدم: ییقهقه ا دیلرزیم کیستریه بدنم

 ...خوامیمن پول م-

 اروم گفت: ختیریاشکهاش م تارا

 ؟یخودت نیابت-

 تکون دادمو داد زدم: یبه نشونه منف سرمو

 خوامیمن پول م یعوض-

 اومد اروم گفت: نیارو نیف نیف یصدا
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 داداشم خوامیماها ...من...من عذر م نیابت-

 ه؟یک نی:خفه شو ابتدادزدم

 تورو خدا داداشم نیابت-

 خوامیپول م ؟منیفهمی: خفه شو خفه شو مدادزدم

 گفت: هیسمته تارا وبا گر دیدو ییموقع دختر بچه ا همون

 ... یباچ یمان-

 داد زدم: شمیم ونهیداشت ارومش کنه حس کردم دارم د یوسع دشیبوسیلش کرد وم-غ-ب تارا

 فشردم نیرو به گلو ارو شهیوش خوامیمن پول م-

پالتو خوش دوختش وچند دسته تراول گذاشت تو دستم برگشت پوال تو دستم بود  بیدستشو کرد داخل ج نیارو 

رفتم راه  افتادین نیزم یخورد ول یرو حول دادم رو هوا سکندر نیموادم جور شده ارو واسم مهم نبود یزیچ

 مخالفش رو وخواستم برم که دستمو گرفت:

 نیداداشم ابت-

-..... 

 به روزت اوردن نامردا یادامه داد:چ هیگر با

-...... 

 منو حالل کن-

-...... 

 کردیم هیگر یابر بهار مثل

 نیابت-
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 داد زدم: یبا نعشگ دمویکش دستمو

 سمین نیاالغ من ابت-

 روبروم ودستاشو دوطرف صورتم گذاشت وگفت: اومد

 شناسمیم تنمویمن چشما داداش اب-

 بدتر رغم بخوره یوغم ها یزندگ دیفصل جد خوادیانگار م کردیم ستارتیهمش ر مغزم

 گفت: هیگر با

 ؟یرفت هوی ؟چرا؟چرایشد نجوریداداش چرا ا-

 اومد جلو: هیبا گر تارا

 نیابت-

 هنوز تو دستم بود شهیدستمو گرفت ش نیارو

 میبر ایب بهت گردونمیکه ازت گرفتمو برم تویجان من بخدا جوون نیکمپ خوب شو جان من ابت میبر ایگفت:ب هیگر با

 ودادزدم: دمیکش دستمو

 امینم یگور چیمن ه-

زد من پرت شدم گوشه کوچه  یکیبهش زدم اون  ینکنه مشت یوکار دمیترس نکهیاومد سمتم ومنم واسه ا کدفعهی

هم زد  یاومد رعد وبرق بد یبد یرو سمتش گرفتم صدا شهیشدم واون تکه ش زیمخیسمتم من هم ن دیاشون دو

از اشک بود فرود اومد سمتم  پرداشت  یحالت مهربون هی نیارو یشده بود چشما سیدستش بود خ شهیدستم که ش

فرو رفته بود  شهیه اش ش-ن-ی-س یپر از خون شد تو نیبرش گردوندم زم نیزم کنار رفتم افتاد عیمن هم سر

 :دیکش غیتارا ج دیلرزیبدنم م

 شیقاتل شوهرمو کشت-
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به  دزیسر وصورتم م یوبارون تو دمیدویم هیبا گر دمیاز کوچه دو یوطف ستادمینشسته عقب عقب رفتم ا نشسته

رو کشتمش همش صحنه ها جلو  نیاومد نگاهم به دستام خورد وبغضم شکست من ارو ینفسم باال نم دمیرس ییجا

نبودم همونجور راه  یمستوف نیابت گهید دمراه بود راه افتا نیمواد بهتر دنیکش زیچشمم بود واسه فرار از همه چ

ار رو کن یخمار دمیکش.از دستش  دادیصفا م یلیبود که خ ایقیدونه از اون تزر هیمعتاد دستش  هی دمید هویرفتم 

 دیلرزیاومد سرش رو در اوردم دستام از شوق م یدنبالم نم ابونیبه گوشه خ دمیرس دمیگذاشتم وتا تونستم دو

که  یجوب یشد وبا سر فرود اومدم تو کیهمه جا روشن وبعدش تار هویجورم شد  هیکردم  سکردم ح قیتزر یوقت

 بده . یلیکنارم بود حس کردم حالم خ

 من یخونه خال یا خداحافظ

 من یعشق پوشال یا خداحافظ

 گرد وخاک نشسته یا خداحافظ

 شکسته یها شهیش یا خداحافظ

 خاطرات پر از درد  یا خداحافظ

 غم وسرد یلحظه ها یا خداحافظ

 گذشته خودیعمر ب یا خداحافظ

 نوشته ینامه ها یا خداحافظ

 بارم شده روزگار هی یبرا

 اریدلم بدن نیوواسه ا ایب

 وشکست منو خط بزن ایب

 بارم بشو مال من هی یبرا

    .. 
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بود  مارستانیب هیکه شب ییوجا دهیتوسط چند نفر لباس فرم پوش دمیباز کردم درد داشتم بدنم نا نداشت د چشم

باز  شهیمن شهینم یخودمو تکون دادم ول تونستمیدستامو به تخت بستن تا م یبردنم تو اتاق شدمیم دهیداشتم کش

دنم ب یلیداغونم خ یلیخ کردمیدار شدم  حس میکه گذشت از حال رفتم ب یشد کم قیبهم تزر ییدارو هوی شدنینم

  زدمیداد م کردیدرد م

 کشتمش نوی..خدا ..من...من ارو یییییییییییییآ خوامی.خدا .خدا .من مواد م خوامیاشغاال من مواد م نیولم کن-

 یلیکه به همون شکل گذشته بود خ گذشتیباز پرستار اومد وبهم دارو داد دوروز م دادمیتخت رو تکون م وهمونجور

 برام نمونده بود ییچشم باز کردم نا یخودمو تکه پاره کنم وقت خواستمیم رمیبم خواستیدلم م کردیبدنم درد م

 بخوام داد بزنم 

ماکان جلو  میشگیهم قیخودش بود رف ختیزده چقدر نگاهش اشنا بود اشکش ر هیاشنا به در اتاق تک یمرد دمید

 موهام که بلند شده بود  یرو دیاومد دست کش

 ؟؟؟یبه روزت اوردن داداش یچ رمیبم-

 الل شده بود خاطراتم جلو چشمم اومد . زبونم

 روز انداخت داداشم؟؟؟ نیتورو به ا ی؟؟؟کیول کرد ویهمه چ ؟؟؟چرایکتاب هاتو امضا کن ییایچرا نم-

کشتم چرا هنوز زنده  نویاز جلو چشمم گذشت من من ارو لمیف هیکه سرم اومده بود مثله  ییبالهاتمام  ختیر اشکم

 ام؟

 داداشم . یدیدرد کش تیسال از زندگ 31سال . 31-

 مواد شد تو چشماش نگاه کردم  ییسالم شده بود؟؟؟باز دلم هوا 31

 شه؟؟؟یادعا رفاقتت م-

  نیابت-

 . ارنیبگو برام مواد ب نایماکان به ا گمیم-

  رونیرفت از اتاق ب عیوسر ختیر اشکاش
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 .خدا . خوامیمواد م دی.بازم کن یسین قیتو هم رف ی:د عوضدادزدم

جا داد اونهمه درد رو  شدیزجر اور بود تو کلمه ها نم یلیکه بهم بسته شده بود خ ییبند ها دنیکردم به کش وشروع

 داد زدم:

 رمیبم مخوایکشتم من م نویمن ارو-

نبود همش صحنه ها جلو چشمم بود ماکان  میحال یزیچ چیه شدمینم یارومم کنه ول خواستیاومد سمتم وم ماکان

 :هیبا گر

 نجوریداداش ترو قران نکن با خودت ا-

 رمیبم خوامیزدم:خدا من م داد

 شکستینم گهید کردیسرباز نم گهیود دادیکه گلوم رو فشار م یوبغض

 بغض... یه

 شکنهیم گهینه د شهیم یچرا نه معن دونمیکه نم یمن بغض بغض

 ؟یفهمیم یبد هیوبهش روح یخوب بش دیترو خدا تروخدا تو با نیابت رهینم ییجا نی:داداش اروماکان

که طنابها پر از خون شده بود  دمیاونقدر دستامو کش رونیماکان زنگ خورد وصل کرد ورفت ب لیموقع موبا همون

پارچ اب بود پارچ رو شکوندمش وبا تکه  هیسمت دراور که روش  دمیوپر یلعنت یاروم دستمو رها کردم از اون طنابها

 ...نیوفرود اومدم رو زم زنهیوداد م ادیسمتم داره م که دمیچندبار گمو زدم که از حال رفتم وفقط دوتا پا د شهیش

زد  یم چشم باز کردم دستمو ماکان تو دستاش گرفته بود چشماش قرمز قرمز بود لبخند پهنسر کیت کیت یصدا با

 وبا شوق گفت:

 ؟یشد داریداداشم ب-

 حرف زدن نداره یبرا ییا چهیماه گهینگاه کردم انگار که زبونم الل شده ود فقط

 با لبخند وارد اتاق شد: دکتر
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 خان؟ نیابت یشد داریپس ب-

 با خنده گفت: ماکان

 ستیکه ن ستیمنو دق نده ول کن ن قیرف نیا-

 شد داری:خداروشکر کن که بدکتر

 شد وگفت: رهیبا لبخند بهم خ ماکان

 خداروشکر-

 خشک شده ام رو تکون دادم: یلبها اروم

 نی..ار...ونیارو-

 وگفت: دیخند ماکان

 همون موقع که زنگزدند گفتند بهوش اومده شینگو خداروشکر دوروز پ یزیچ-

 رفت ماکان ودکتر هم در حال حرف زدن بودند مارستانینگاهم به پنجره اتاق ب دمیکش یاز سر اسودگ ینفس

 ...کردندیکه کوچ م یمهاجر یحسرت نگاه کردم به پرستو ها با

 که مانع از اوج گرفتنم بشه شدیبال وپر من شکسته م یجور هی شهیهم یزندگ تو

 یزیچ ذاشتنیاونا نم یول زدیبه سرم م یهنوز گاه یول نداختمیراه نم دادیداد وب لیمثه اوا گهید گذشتیروز م 20

بخوان ترک بدن طرف مقابل امکان مرگش  ویهمه چ هویاگه  گفتیاون هم استادمون م گاریمصرف کنم به جز س

 یکه همه جا رو دنبالم گشتن ول گفتیسرم م ومدیروز هرروز ماکان م 20هست امروز روز ورزش ونرمش بود بعد از 

مام اموالمو ت نیرامت تمینبودن هو یاز کاراش وبعد از رفتن بنا به اصل مونهیپش یلیبابا عارف خ گفتینکردن م دامیپ

اراگل هنوز  نطوریپسر داره وهم کیپسر داره ازاد هم  کیدختر و هی نیاالن ارو گفتیبه اسم بابا عارف کرده وم

 یراب گفتیخورده باشه م یبمونه فکر کنم شکسته عشق تا اخر عمرش عهد بسته مجرد گفتیبود م جردماکان م

د که دوروز بع نهیبیم شهیجستم م یوپ کنهیجوب .شروع به گشتن م یتو رمیتهران همون شب که من م ادیم نیارو
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 فتگیوم کنهیم دامیوپ نبالمکمپ د یتو ادیوم شهیعکسم گذاشته م یاجتماع یاز اومدنش به تهران تو شبکه ها

 شدنم رو بده . دایخبر پ هیهنوز جرات نگرده به بق

  دمیچیورزش تو ساق پام زد از درد به خودم پ یکه مرب یلگد با

 نرمش کن  ؟؟؟درستیمستوف نینه ابت نجوریمگه نگفتم ا-

 اخه نا ندارم -

  زنمایرو هم م یبعد-

 چشم چشم .-

 ثله ادم باشم گرفتم م میتصم نیدرد داشت واسه هم یلیخ زدیکه م ییها لگد

همه اومده بودن سرمو ورفته  ومدمین رونیموندم وب شتریکمپ به خواست خودم ب یماه گذشته بود از ترکم تو 6

 زد  یماکان لبخند نشیهمراه ماکان نشستم تو ماش شدمیبودن امروز مرخص م

 داداشم . یباالخره خوب شد-

 یممنونم که بود-

 کن واسه خوبتر شدناس خودتو اماده  فهیخواهش داداشم وظ-

 ندارم یبه زندگ یحس گهیماکان من د الیخیب-

 ؟یزنده موند یپس واسه چ-

 دونمینم-

 ؟یدونینم-

 نه-

 که خواننده داشت یشروع کرد به خوندن نه اسم خودشو بلد بودم نه خواننده اشو نه زبان یحرکت راه افتاد اهنگ یب

ت نگه داشت رف کیاپارتمان ش یسر کی یوجلو ییبودش ماکان رفت سمت منطقه ا یسیرو فکر کنم انگل خوندیم
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وجمع  یاپارتمان نقل میدیبودم به خونه اش رس دهرو هنوز ترک نکر گاریباال س گهیهمراه همد میرفت نگیداخل پارک

تاق کنار اتاق وا کنهیم یزندگ نجایاومده وا یکه مجرد گفتیبود حدود صد متر دوتا اتاق خواب داشت وم یجور

 سمیدست نو یکه رمانها دمید یبا کمال ناباور ینداشتم ول لهیوس یچیخودش رو به من داد ومن رفتم داخلش ه

 نجاستیها چند سال قبلم همشون ا لهیوس مامقفسه هاست وت یتو

 زد وبا لبخند گفت: هیچهار چوب در تک به

 ازش کم نشده یچیخوب ازشون مراقبت کنم ه یلیکردم خ یسع-

 بود را اورد وداد دستم وگفت: مونیکه نشونه دوست یکه گوشه اتاق بود وگردنبند یزیسمت م ورفت

 یقمیبره رف ادتی دیوقت نبا چیبنداز گردنت ه-

 یمشک دیکامال ساده و دکور سف یاتاق نگاه کردم اتاق یاز اتاق به نما رونیزدم وانداختم گردنم رفت ب یلبخند

رو  ادیاعت یماریکه دوران نقاحت ب شیدستام گفتم فکرم رفت به دو ماه پ نیلبه تخت وسرمو ب واسپرت نشستم

اشون خوشگل بود چقدر خوشبخت بودند همه  ههمراه با تارا اومدند سراغم چقدر دختر بچ نیکه ارو گذروندمیم

 ...دمیتخت دراز کش یدود کردم ورو یگاریداشتند س یچ

 دستم گرفتم وشروع کردم به نوشتن دیجد دیسر رس کیشده بود رفتم سمت رمانهام  کیشدم هوا تار داریب یوقت

ه ک اتیادگاریبا  یبدن خط خط هیبا اشک که مال گذشته اس  یخواب یب هیدل پاره پاره  ویمیمشت خاطرات قد هی"}

برو به همه  اتینروهمه ارزو هام چشمام بسته اس نوشته هام شده ارمش د ستمینگران ظاهرت ن گهیکنارم هست د

من که  یکه بد نبودم تو بدم کرد ؟منیکرد مکه بد ول ییاره چرا ولت کنم تو "هنرمند گنده اس هیبگو عشقم 

 یکه تو گذشت میبگذر خورمایهمش قرص م نمیبیخودمون م هیدونفرو شب رمیخدا هرجا م یه ینخواستم برم تو رفت

التماست  یچجور ادیم ادتیچون امثال تو قراره پر بشه دور وبرم  کنمیهمه بغض نم شهیپ میمثه قد گهیاز من د

 که خدا بهم داد باشه من نبودم تو وبیصبر ا هیوکارات و یزندگ نیکه من گذشتم که از ا میگذرب گمیبازم م کردم؟یم

 وحسرت نیحاال فقط بش سازهیمطمئن باش بغض منه که منو م سازمیمنمو بغضم من خودمو م نیحد واندازه ات بب

 تر از قبل  یمحکمو قو ستادمیمنم من منم که ا ستمیبخور که ن

 بغض نیمنمو ا یول

 من یول شهیکه موفق م یمنم همون یکه ارزوشو دار یهمون شمیمنم که م ستیوقت ول کنم ن چیکه ه یبغض نیا
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وقت اون  چیمن ه شمیوقت من سابق نم چیکه من خودمو باختم من تورو باختم ومن ه شمیمن صابق نم گهید من

ر ارام د ورمیدر تن دشتزار من ان شهر شدیعاشقانه رها م دیدیدشتزار م یکه وقت یاون من ستیکه عاشق بود ن یمن

وان تشنه لب بر  کیشده در شب تار هاحساس خورد میخفته در گلو من ان ن یبغض دهیگورستان احساس خواب

 عطش عشقم

 ستیتلخ انیبهتر ز هر هر پا وریهر شهر تسیاجبار من ن یوریشهر ورومیمن شهر یار 

 وسخت یابانیدست به دست با ان در سنگسار ب رومیمانده م یبغض ورمیشهر مانمویم من

 من مانمویبغض بر دلم ومن م نیا ماندیم

 ستمیمن خود من ن ییکه منم تو که تو من

  ستمیعملم حرف زدن ن من

 خفته در دل مانمیم ورمیشهر

 حسرت بر دل ایدن کی مانمویم من

 زیاز احساس لبر یوریشهر ورمیشهر

 زییهمان گمشده ام در برگ پا من

 ستیاحساسم جرم ن ورمیشهر

 ستــــیلبخند کاف شیبرا یوریشهر

 بغض دارد امشب یوریشهر

 امشب باردیم ورشیشهر

 زییپا یاست بو ورینم شهر باران

 {زین یباز نیبگذرد ا دیگویم شهیهم یوریشهر

 ... یعنیبغض  زنمیکتاب رو م اسم
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 قراره به کجا برسه در اتاق اروم باز شد وماکان داخل اومد: دونمیکه باخته نم یادم هی یوریشهر هی سرنوشت

 ؟یشد داریسالم ب-

 بودم داریسالم ب-

 یفکر کردم خواب-

 ؟یاومد یک-

 بودم فتیش مارستانیب شهیم یساعت کی-

 یخسته نباش-

 افته یبزنه از دهن م خیسر راه شام گرفتم  میبر-

اشق که ق دمیکش یچقدر بدبخت یدلم امشب گرفته بود ه یلیخ یصندل یرو زیونشستم پشت م رونیاز اتاق ب رفتم

جهنم اروم  نیتو ا سوزمیدارم م یچقدر فضا تلخ بود برام که چقدر الک یوهمه چ غضیداخل دهنم اشک و دیرس

 وگفتم: دمز یلبخند یشدم الک رهیدندونامو همراه دهنم تکون دادم وبه بشقابم خ

 دستت درد نکنه خوبه-

 می...بگذر مشیشناسیکه نم دهیزد وگفت:من که فقط پولشو دادم زحمتو اشپز کش یزهر خند ماکان

 به هر حال-

باه بود اشت هیکه از اولشم  نایجلو چشمم بودن مب نایباال تارا ومب ارمیماکان هم گرفته بود جرات نداشتم سرمو ب حال

 واسه پوشوندن غم تارا اروم لب تر کردم:

 خوشگل بود یلیدخترشون خ-

نقطه از گوشه اشپزخونه  کیقاشقش افتاد تو بشقابش وحس کردم روم زوم کرده اروم سرم رو اوردم باال وبه  ماکان

 شدم: رهیخ

 بره؟یم ویاون دل ک یعنیمثه تارا بود...-
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 ...نیابت-

 اومد به سرم؟ یچ یدیماکان د یه-

 داداشم-

 یلیدلم سوختش خ یلیاونروز خ-

 نیابت-

 کرد نه؟ هیگر یلیخ نیتارا واسه ارو یبزنمش...راس خواستمیداد نزدم من نم یسوختم ول یلیخ یداداش-

 کنه یترو قران بس کن من که اونروز گفتم برو جلو نذار عروس نیابت-

 ه؟یحرف کم یوفدکتر مست یبشه؟مثال با من خوشبخت بود؟حاال شده زن اقا یکه چ-

 داداشم-

 تو موهامو نیبب نیبب یگذشت؟ول یچجور قانعم کن ییخوایجانم ماکن؟م-

 زدم به موهام واشاره

 له شدم؟ یدونیم چیشده؟ه دیسف یدونیم چیه-

 بگم؟ یچ دونمیبخدا نم-

 نه خانواده دارم نه...نه عشق یدیشد د فیح یچقدر زورام الک ینگو داداش ه یزیچ-

 دمیاز ته دلم کش یواه

 شهیدرست م-

 شهیخوش دارم تموم م یول شهیدرست نم-

 ها یبد هیبه من روح دیمثال با رونیب ایحرفا ب نیداداشم ترو جان ماکان از ا نیابت-

 تو چرا داداش؟-
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 میبگذر یچیه-

 یبگ دیبا گهینه د-

 خوادینم-

 بهم؟ یبگ یسیحاضر ن تویاز زندگ یچیکه ه ییا بهیانقدر با من غر یعنی-

اطرشو خ یلیدوست شدم خ یدختر هیبا  مارستانیب فتیس رفتمیم یوقت شیراستش دوسال پ ستمین بهینه غر-

 شیفعال زوده ازدواج راستش ده ماه پ گفتیاونم خودش م کردیردم م یول شیچند بار رفتم خواستگار خواستمیم

 ...دمیفهم

 چشماش حلقه زد: یواشک تو دیکش یاه هی

 بابا مامان دوستش بودن یخونه اشون واسه خواستگار میرفتیهم که ما م ییشوهر داشته واونادختره  دمیفهم-

 وادامه داد: ختیر اشکش

واسش  یزیچ چیکه شوهر داره دوست بودم دوسال از ه یزن هیکه با  تمیغرورم له شد واز همه مهم تر انسان یلیخ-

 داد یکم نذاشتم دوسال قلبمو باز

 شدیهرلحظه گشاد تر م چشمام

 :ستادمیوخواست بره که دستشو گرفتمو ا ستادیا

 یول یدیکش یچ دونمیبه روز دلت اومده م یچ دونمیباشه م میمرد باش ایب هیماکان گذشت بغض گذشت گر-

مطمئن باش واون زخمه  مونهیم شهیهم قیزخم عم یجا هی یول شهیکمرنگ م یاس حرفم ول شهیکل دونمیم گذرهیم

 ارهیجود وقلب ادم رو به درد مکه و

 زد وگفت: یخند زهر

 برم؟ یذارینم-

 نوچ-
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  میافکارمون غرق بود یکاناپه وهردو تو یرو میسمت سالن نشسته بود میرو اروم رها کردم وهمراهش رفت ودستش

 صداش زدم: اروم

 ماکان..-

 جانم؟-

 کنکور بدم خوامیم-

 کنکور؟-

 م؟یریدفترچه بگ میفردا بر ییایاره م-

 میبر-

 زد یپهن ولبخند

 ؟یخندیچرا م-

 خوشحالم داداش واست-

 ادیبخوام جلو برم ودست رو زانو هام بذارم از دستم بر نم نکهیا رهیغ گهیبخدا کار د-

 من کنارتم هرجور شده-

 یممنونم که کنارم-

 غابل نداشت-

احساسمون فلج شده  شهیاز ر شهینبود اونم مثله من خشک شده بود انگار با ت یاز اون ماکان شوخ طبع خبر گهید

 بود

 یاومد داخل با موها یکه گذشت پسر یزنگ در اومد ماکان رفت سمت در .باز کرد در رو کم یگذشت که صدا یکم

 وبهش دست دادم ستادمیما بود ا کلیهمقد وه یوچشم وابرو مشک یمشک
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 د:رو به پسر ز یلبخند ماکان

 مارستانیب یاز دکتر ها یکیارمان راستاد دوست خوبم و کنمیم یمعرف-

 داشت زد به بازو ماکان وگفت: یگرم دست دادم چهره پر انرژ باهاش

 درد؟ یمرفه ب یچطور-

 داد وگفت: لشیتحو یظیزد ماکان اخم غل ییا وقهقه

 تو سرمون؟ یباز تو مال وماللمون رو کوفت-

 ؟یسیخو چکار کنم؟خخخ مگه ن-

 ارمان-

 دستاشو اورد باال وگفت: ارمان

 باوو نزن میداووش تسل میتسل-

 زد پس گردنش وگفت: یکی ماکان

 جوجه زنمیمن تورو نم-

 رفت سمت اشپزخونه وگفت: ارمان

 ها کننیکن چجور ملت اسراف م ؟نگایکه باز چرا غذا نخورد یکرد یگربه خور-

 ماکان با لبخند گفتم: روبه

 ه؟یچ هیقض-

 گفت: اروم

 ممکنه االن بفهمه ناراحت بشه گمیبعدا م-

 باشه-
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 اومد وبا خنده گفت: ییچا ینیگذشت با س یکم

 نیا لیفک وفام ادیکه بوش م نجایاز ا رهیبار من شفته نم ریهم ز یام تو خونه خب کس دهیمن ترش نیابت نیبب-

 جان من امیدر ب یدگیاز ترش ریمنو بگ ایخب ب یدرد یمرفه ب

 مایبرداشتم تلخ درست مثل قد ییچا کی عیبهم تعارف کرد سر ییزد وچا وقهقه

 پس قند؟-

 خوامینم-

 عجب -

 ماکان ادامه داد: وروبه

 رونایشاخ هام از پس کله ام زد ب نباریا یقند نخوره بهتره ول یکس میکنیم زیتجو شهیما دکترا هم-

 تلخ: یها یاز همون شکالت دیخند ماکان

ا ها پ ناسوریوبه زنده موندنش فک کنم نسلش مثل نسل دا دهیم تیاهم یلیما به خودش خ نیابت نیا گهیاره د-

 برجا بمونه

 وگفت: دیخند ارمان

 ه؟ینصبتتون باهم چ یراس-

 :داداشمهماکان

 گفتم: عیسر کردیگرد نگاه م یبا چشما ارمان

 میقیرف-

 شد لبخندش: لیزد وکم کم به قهقه تبد یلبخند

اداره کنه شاهکار کرده خوب شد  نبویعمو رسولم اگه همون خاله ز نیکه شوور موور نداره ا نبیخاله ز نیگفتما ا-

 کردمیواال به عقلم شک م یگفت
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 رو مزه کرد وگفت: شییچا یکم شمونیداد ونشست پ ییوبه ماکان هم چا دیخند زیر زیور

 ؟یمملکت نیچکاره ا نیخب ابت-

 چکارهیه-

 ؟یخارج بود یخوند یچرا پس؟درس چ-

 هم بودم  یاره چه خارج-

 دمیخند وتلخ

 زد وگفت: یمنظور یب لبخند

 ها گمیم یجد-

 داداش ارمان  گمیم یمنم جد-

 چرا پس؟-

 تازه کنکور بدم خوامیم-

 دفعه چشماش برق زد وروبه ماکان گفت: هی

 نه؟یهمون ابت نیا-

 زد وگفت: یلبخند ماکان

 خودشه-

 دمت گرم بابا-

 ؟یواسه چ-

 دونهیم وی:راستش با اجازه همه چماکان

 اوردمیخودم ن یبه رو یدلخور شدم ول یکم
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 اهان-

 ؟یبد ییخوایم ی:کنکور چارمان

 امیکه قبول شدم وحروم شد از خوش یمثل همون سال یسندگینو-

 با مرام واالیا کنمیمن واست کتاب جور م-

 یمرس-

 زنگ خورد وصل کرد: تلفنش

 جانم-

-..... 

 شده مامان؟ یزیچ-

-...... 

 "..."مارستانیب دشیمن اومدم ببر-

-...... 

 نکن هیقربون اشکات برم فداتشم گر-

-...... 

 باشه خدافظت-

 ونگران گفت: ستادیوا

 ؟یکنیاژانسو خبر م عیبرم ماکان سر دیمن....من با-

 شده؟ی:چماکان

 کنه زود باش پسر خوب زشیالید خوادیبابام حالش بده مامانم م-
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 :دیرفت سمت پالتوش وپوش عیسر انماک

 برمتیم ایه؟بیآژانس چ-

 اخه-

 افته؟یجون بابات تو خطر ب ییخوایاخه نداره م-

 شهیزحمت م ینه ول-

 میزود بدو بر-

 ومحبت به ارمان داشتم: یحس دوست هی ستادمیا

 امیمنم م-

 کردیودست داخل موهاش م دادیراه همش نگران بود وپاهاش رو تکون م یتو نیسمت ماش میهمراهشون رفت عیسر

ه ل کرد-غ-مادرشو ب ویس یسمت ا میبود رفت دهیمامانش زودتر رس نییپا دیدو عیسر مارستانیدم در ب میدیرس

ارمان  کردیهم گوشه سالن نشسته بود ونگاه م یسوخت واسشون دختر کدفعهیدلم  زدیبود ومادرش هق هق م

 یفضا سمفون یاشون تو هیگر یاخواهرشه صد دمیلش کرد فهم-غ-سمت ارمان وب دیمادرش رو رها کرد ودختر پر

 ه؟شدیچرا خونه اش رو ازشون جدا کرده چ ستین میمثل قد نبیساخته بود به ماکان نگاه کردم چرا با خاله ز یتلخ

 ه؟یاتفاقا چ نیه؟ایارمان ک نیا

 سمتش: میاومد وهمه رفت دکتر

 کشهیم یادیودرد ز زیالیرفت داخل کما ضعف داره از د ضتونیمر-

 یلیپسر خ هیشدم  رهیبه سرو وضعش خ دونستیم یرو به خوب زیاشکش رو پاک کرد اون دکتر بود وهمه چ ارمان

مندرس  ینداشت وخانواده اش لباس ها ینزده بود عطر مارک نداشت موهاش مدل انچنان یمارک پیت چیبود ه یعاد

  تبومر زیتم یلیخ یول تنشون بود خودش هم کفش هاش کهنه بود ییوکهنه ا
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سمت خونه هردو  میپدرش به بخش منتقل شد ومن وماکان راه افتاد میینجایشد وحدود هفت ساعته که ما ا صبح

 داخل وهرکدوم میبه اپارتمان ماکان رفت میدیبعدا رس یراجع به ارمان رو برا دنیگذاشتم سوال پرس میخسته بود

 فرو رفتم یقیبه خواب عم عیسمت اتاقمون ومن سر

 زد: یبود لبخند سیبود وموهاش خ ستادهیشدم ماکان باال سرم ا داریب یدست یتکون ها با

 تنبل خان؟ یبش داریب ییخواینم-

 ستیحسش ن الیخیب-

 یهرجور راحت-

 ساعت چنده؟-

 پنج عصر-

 پنج عصر؟؟؟؟؟-

 بله جناب -

 م؟یما نه ساعته خواب یعنی-

 ما نه تو خخخخ-

 چرا؟-

صبح بودم االن هم رفتم دوش گرفتم چونکه شب  مارستانیهمون ب فتیده تا ساعت چهار شمن ساعت دواز-

 میدعوت یمهمون

 ؟کجا؟یمهمون-

 نیخونه ارو-

 خوابمیاصال حرفشم نزن پس من باز م-

 بشو ییاونا رو باهم خوب تو دلت انبار کن وعقده ا دنیبمون وترس د ایباشه ن-
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 ماکان-

هم شش سال  نیاور ؟بخاطریفهمیسوخت م تیبسه؟بخاطر تارا شش سال از زندگ یکنیهان؟فکر نم ؟یماکانو چ-

 ؟یروبرو بش قیبا حقا ستین ؟وقتشیفهمیم

 اونا نمک زخمن ستنین قیچون اونا حقا رسهیوقتم وقتش نم چیه ستینه ن-

 یریبپذ دیزخم رو با ینمکا نیا-

دن حرف واسه ز یچشمام مثل قبل کل گهید نهیگرفتم رفتم جلو ا یرفتم سمت حمام ودوش مفصل ستادمیغر غر ا با

 نجایاصال چرا به ا دونمیشد سرمون رو هم نم یچ دونمیحس چه خبر شده رو نم ینداشت شده بودن دوتا گودال ب

 من؟ دمیرس

 یکم زیهمه چ خواستیسر کار برم دلم م خواستیانتخاب کردم دلم م یکت وشلوار رسم کیماکان  یلباسها نیب از

 کیمن همون ساده باال و یمد شده بود ول یخیس خیژل زدم س یموهامم حالت دادم باال وکم میبهتر بشه واسم پوش

 یاز من نبود چون من لباس ها زیچ چیه نجایادراور بود رو هم زدم  یاز ادکلن ماکان که رو کمیزدم  خیطرف س

ده بود ز پیماکان هم اماده شده بود مثل من ت رونینم رفتم ببتو دیباز من با ستمیبا دیمن با یمارک دار نداشتم ول

رفت سمت منطقه شمال تهران به  میوراه افتاد میرنگش شد یینقره ا مایاز سالن وسوار ماکس رونیب میهمراه هم رفت

 فونیوزنگ ا نییپا میرفت یبه درب خونه بزرگ میدیرس شناختمیهمه جا رو خوب م نین پنج سال خالف سنگیلطف ا

 ه؟یخبره عروس نجا؟چهیداخل تولده ا میکه گذشت در باز شد رفت یرو زد کم

 رو به ماکان گفتم: اروم

 چه خبره ؟ قیرف-

 داخل میبر ایب-

 امینم یتا نگ-

  ِ نیتولد توسکا دختر ارو-

 ؟یچ-

 داخل که هوا سرده میبر ایاره حاال هم ب-
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 برف اومده بود وهوا سرد بود یبهمن ماه بود وکم اواخر

 داخل اروم در گوش ماکان گفتم: میرفت

 اوردمیمن که کادو ن-

 من اوردم واسش-

 باشه-

 ...هیها با دهن باز وبق یجلو همه جمع به سمتمون برگشتند توجه همه رو ما جلب شد بعض میرفت

خاله  مادرم بود واون یکه به جا یمرام یکدوم سراغمو نگرفتن خاله ب چیکه ه ییها ییدا شناسمیرو خوب م هیبق

 ودستش رو رو دهنش گذاشت وگفت: ختیدوسش داشتم اراگل اشکش ر دمشیاز همون روز که د یلیکه خ ییا

 ن؟یابت-

 اروم در گوشم گفت: ماکان

 پسر پس برو جلو-

 بود دهیچیفضا پ یتو یبلند یقیموس یصدا رفتینم شیپ پاهام

 پشت سرم گفت: ییصدا کدفعهی

 ش؟یماکان اورد-

 وتارا... نیارو برگشتم

دوختم  نیبودند چقدر خانوم شده بود هرروز خوشگلتر نگاهمو رو زم دهیذهنم خشک یعشقم حرف ها وکلمه ها تارا

 چشم داشتن به مال مردم حرومه ها

 ن؟ی:ابتنیارو

 وگفت: دیدستمو کش کدفعهیرو اوردم باال  سرم
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 ؟ییایداداش چرا جلو نم-

 به همشون نگاه کردم واروم گفتم: یشب باز مهیبرد مثل عروسک خ هیرو  سمت بق ومن

 سالم-

 ل ش کرد وگفت:-غ-وب نیارو یپا یجلو دیپر یدختر کدفعهی

 خوشگل من کو؟ یپس کادو ییبابا-

 وگفت: دشی-س-و-وگرفت وبلندش کرد وب دیخند نیارو

 ؟یاشنا بش نیبا عمو ابت ییخواینم-

بزنم چون  یحرف خواستمیبود ومن سرشار از بغض اصال نم تیدختر بچه نگاه کردم چهره اش پر از معصوم به

 رنگش نگاهم کرد وگفت: یگرد سبز اب یدختر بچه با چشما زنمیگند م دونستمیم

 چه خوب یعمومه؟؟؟وااااا پهیاقا خوشت نیا یعنی-

 گذاشتش ودختر بچه اومد جلو ودستش رو سمتم دراز کرد وگفت: نییپا نیارو

 پهیسالم عمو خوشت-

 فرار کنم  خواستیم مدل من

 پر از غم شد: چشماش

 په؟یعمو خوشت یدیدستم نم یکنیسالم نم-

 ...یعنیگلوم پر از بغض بود بغض  یدراز کردم تو یبه سخت دستمو

 ...آه

 یجلو چشممه دستا مهیخاطرات بچگ یبرابر با اصل تاراست وتداع یاش کپ افهیاالنم که توسکا که ق یعنی بغض

 وگفت: دیخند زیکوچولوش پر از محبت بود ر
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 یسم کن-و-ب دیحاال با-

 ت:گف باشیز یوبا صدا ستادینفر جلوم وکنار توسکا ا کی کدفعهیبغضم رو فرو دادم  یبه سخت دنیخندیم همه

 نکن تیتوسکا جان مامان عمو رو اذ-

 بود بایز یهمون صدا هنوز

 دبود هنوز همون لبخند بو بایهمون لحن ز هنوز

 ماله من نبود یول

 من نبود سهم

 بغض بود نیا

 که فقط سهم خوده خداس یبغض

 بغضمو بفهمه جز خدام یچکیه ذارمینم

 گونه اش زدم اروم در گوشش گفتم: یرو ییسه ا-و-وب دمشیواروم سمت خودم کش نشستم

 خانم کوچولو تولدت مبارک-

 ؟یتوهم واسم کادو گرفت یعنی پهیممنون عمو خوشت ییوا-

 مثل تارا پررو بود: دمیخند تلخ

 ؟یبله که گرفتم پس چ-

 اخجون-

 چیکاش ه میداشت یخوب یشد چه روزا یاونروز که پاهاش زخم ادیتارا افتادم  ادی دی-س-و-گونه امو ب عیوسر

 یخوردن دارو مونیطعم زندگ نیوتلخ تر اشیبهتر بود با همه تلخ یبچگ یایانگار دن میموندیوقت بزرگ نم

 بغض... ستادمیبابا عارف ا یکتک ها یبود البته از من با چاشن یدگسرماخور
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 قتیزخم عم گهیخوب نشه د یعنی بغض

 که خودم بشنوم گفت: یواروم جور ستادیا شمیپ ماکان

 ؟یخوب-

 خوبم-

مش چش یبود واشک تو رهیهم همش به ماکان خ نبیماکان خاله ز شیگوشه سالن نشستم پ نیتر ییگوشه ا ورفتم

 شمیحتما از ماکان بپرسمشون واال خفه م دیاومده که با شیسوال واسم پ یجمع شده بود کل

 گهیهم که رمانهام رو گرفت وخوند هم بود ازدواج کرده بود وباردار بود د مییبود پگاه بود همه بودند دختر دا تارا

بشه دلم  کینوز جرات نداشت بهم نزدمثل اونروزا پررو نبود ساکت بود جمعشون بزرگتر شده بود مام اذر ه

ل بوده واز اموا گهید یکیمن بابام  یام که هست لهخا یستیانصاف مادرم ن یخب ب زدمیباهاش حرف م کمی خواستیم

که  واال من مارستانیبابا هم ناخواسته اون اتفاق واسش افتاده وجا به جا شده تو ب یتو که خاله من ینبردم ول یزیچ

 خورهیساله داره اب گور رو م نیکه چند ییبابا بابا ایندارم  یگناه

 ؟یتو فکر هی:چماکان

 سوال دارم ازت بپرسم یتو خونه کل اریب ادمی-

 کنه ریخدا به خ-

 رهیخ-

 دختر کوچولو که سنبل ازار من بود وبغضم باز اومد سمتم اون

 نمیپاشو بب پهیعمو خوشت-

 زدم: یلبخند مزحک دیکشیرو م ودستم

 کجا؟-

 یبرقص دیبا-
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 ؟یچـــ-

جلو جمع هرگز مگه من  یول ییحرفه ا رقصمیم یعال یکه بار دومم باشه؟دروغ نگم رقص اذر دمیرقص یک من

 تازه برقصم؟ نجایاومدم ا شونمیشب باز مهیعروسک خ

 :دمیکش رونیرو محکم از دست دختر کوچولو ب دست

 هرگز-

 انداخت واروم گفت: ریرو ز سرش

 اخه عمه ارا گفت خوامیعذر م-

داد به  ادیارا بهم رقص رو  ییجورا هی دمیرقصیم یجلو اون اذر شهیانداخت هم ریاراگل نگاه کردم سرش رو ز به

  کردندیکه پچ پچ م ییا بهیسپهر نگاه کردم که چقدر عاشقانه کنارشه به افراد غر

 خب ناراحت نباش یلیخ-

 ؟یرقصیم یعنیاخجون -

 رقصمیباشه م-

تنها برم  خواستیدلم نم دمیرقصیبا ماکان م شهیماکان هم نیحرف نداره همچن میرقص اذر دونستیوب مهم خ تارا

  دیسمت ماکان ودستش رو کش دیدختر کوچولو پر کدفعهیوسط 

 یبرقص دیزود باش ماکان تو هم با االی-

 بود اخه؟ یچ ییدختر کوچولو جادو نیا

با اهنگ  میهمراه ماکان شروع کرد کنهیکه وادار نم ییوسط مراسم دختر هفت ساله تارا مارو به چه کارها میرفت

ه ک یقلب ادیکه مرد  یعشق ادی زیهمه چ ادیکه گذشت وبرنگشت  یخوب یروز ها ادیافتادم  میبچگ ادی دنیرقص

 که تو گلومه یبغض ادیسوخت 

سمتم وبا  دیهماهنگ بود دختر کوچولو دو شهیحرکاتمون با ماکان همرقص تموم شد همه واسمون دست زدند  یوقت

 شوق گفت:
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 ؟یاریم نییسرت رو پا گمیم-

 اوردم اروم گفت: نییرو پا سرم

 شه؟یم یعشقم باش خوامیم یام باش پهیعمو خوشت خوادیدلم نم یخودمون باشه ها ول نیب یدونیم-

 گفت؟یم یدختر کوچولو چ نیخنده ام گرفته بود ا یکردم واز طرف هنگ

 وگفتم: دمیخند اروم

 شاهزاده خانوم ییخوایباشه هرجور تو م-

 نشستیبا نمک بود وبه دل م یلیخ

 ماکان اروم گفت: ییگوشه ا میهمراه ماکان نشست یسمت رفت

 گفت؟یم یوروجک چ-

 حرفا نیعشقم باش واز ا گفتیبابا م یچیه-

رو اوردند ونوبت به باز کردن کادو ها  کیک دمیدیخنده اش رو م نجوریود ابار ب نیشروع کرد به قهقه زدن اول ماکان

که ماکان  یزیباز کرد خودم هم تعجب کردم از چ یست طال بود باز کرد وقت کیکه  نیارو یشد از من رو بعد از کادو

شده  ختهیر عیما یبود وداخل گو یو مرد داخلش که کوک زنبود همراه دو نفر عروسک  یگو کیبود  دهیجا من خر

دوتا عروسک داخل اون شروع کردند به  زیم یرو تکون داد وکوک کرد وگذاشت رو یتوسکا گو لیبود همراه با اکل

 غلم کد وگفت:-سمتم وب دیزد ودو ییقهقه ا دنیرقص

 ییدونه ا هیعاشقتم  یکه هست یمرس-

 چرا؟ دونمینم ومدیمن خوشش ن هیهاش اندازه هد هیکدوم از هد چیاز ه دنیخندیم همه

 مبلمان: یسمت اپارتمان من خودم رو ولو دادم رو میبه خونه اش رفت میدیسمت خونه ماکان رس میرفت

 خسته شدم شیاخ-

 من هم-
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 بودش ییامروز روز پرماجرا میمبلمان واقعا خسته شد یرو کنار من پرت کرد رو وخودش

 اومد که سوال هامو از ماکان بپرسم ادمی کدفعهی

 ماکان.-

 بله؟-

 ازت چندتا سوال بپرسم تفره نرو وقشنگ جوابمو بده باشه خوامیخب م-

 نم؟یباشه بگو بب-

 راستش اول از خودت بگو؟-

 ؟یاز چ-

 ؟یکنیاونجور رفتار م نبیچرا با خاله ز نکهیاز ا-

 حقشه-

 بره دستشو گفتم ومجبور به نشستنش کردم: وخواست

 حقشه؟ ی...چ یقرار شد تفره نر-

 رفتارا همش حقشه نیا گهیحقشه د-

 تو؟ یگیم یچ-

 حرف حق-

 حرف حق؟ یچ یعنی-

هم  بارکینخواست  یحت یهم خواستگار کباریباهام  ومدین یاون دختر معلوم نبود شوهر داره حت یوقت نکهیا یعنی-

 یرو هر سه بار بردم واسه خواستگار ییقبولش کنه ومن هم بجاش خان دا

 ؟یچ-
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 اره-

 د:کنارمو ادامه دا ونشست

که  کردیهمش غر غر م گذاشتینم وستیتا اخر هم به وقوع پ اوردیوصلت نبود همش نه م نیبه ا یاز اولشم راض-

 کن یوازش دور ستین یدختر خوب الین

 ؟یکه حرفاش راسته چرا باهاش لج کرد یدیخب د-

 خب...-

 ؟یخب چ-

-..... 

 گهیجواب نداره د قتیحرف حق-

 ترو خدا بس کن اعصابمو بهم نزن نیابت-

 مگیرو هم عوض کنم فقط م یزیچ خوامیخاطرات هم بکنم واست نم یتداع خوامیاعصابتو بهم بزنم نم خوامیمن نم-

که چقدر دلتون واسه  شناسمیرو م نبیمن هم تورو وهم خاله ز ؟یحق باهاشه چرا هنوز باهاش قهر ینیبیم یوقت

 نقدریب نده اپس خودتو عذا زنهیپر م گهیهمد

 ادیخسته ام خوابم م نیبس کن ابت-

 من حرفامو زدم یهرجور راحت-

 شب خوش-

 شب خوش-

چرا هنوز عادت  دونمیمام اذر افتادم نم ادیکنه  یبا خاله اشت شهیم یزود راض ای ریسمت اتاق خوابش باالخره د رفت

 ندارم بهش بگم خاله؟

 دمیدیم خودیب یاشفته بودم وخواب ها یکم دمیدود کردم وبعد گرفتم خواب گاریرفتم سمت اتاق سه نخ س خسته
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کار درست درمون هم واسه خودم بجورم بعد از  کیداشتم امروز برم وواسه کنکور ثبت نام کنم و میشد تصم صبح

روزنامه ها  یوبود رو بردم همراهم ت دهیهم که ماکان واسم خر یلیموبا رونیبود زدم از خونه ب 8رفتن ماکان ساعت 

که تازه هفت ماهه ترک کرده صابقه  یکس کیبه  دکس حاضر نبو چیه یرفتم ول ییدنبال کار جستجو زدم چند جا

دربش زده بود به  یشاپ که رو یکاف کینداره کار بده اخر سر رفتم سمت  یلیمدرک تحص چیداره وزندان رفته وه

مرد حدودا پنجاه ساله پشت صندوق نشسته بود دو نفر که اونجا  کیرفتم داخل  میازمندیگارسون جهت کار ن کی

 ارام رفتم جلو: یاقا گفتندیبودند بهش م

 سالم-

 سالم-

 اومدم استخدام بشم اگه ممکنه؟ دیامندیگارسون ن کیبه  دیزد دمید شهیش یراستش رو-

 ه؟یمدرکت چ-

 اتیادب پلمید-

 ؟یدار یصابقه کار-

 نه-

 ؟یتاحاال زندان رفت-

 یهم ندارم برا یپول چیبدم ه لیدارم ادامه تحص میدارم تصم ازین یلیبه کار خ یمتاسفانه ول شیه پنج سال پار-

 یهرکار کنمیم دیبگ یهرکا لیادامه تحص

 ؟یهرکار-

 یهرکار-

 داشتم ازیواقعا به پول ن چونکه

 وشروع به کار کن اریب یونیلیصفته پنجاه م هی-

 رم؟یبگ یاخه از ک-
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 هیاز طرف شستن تا بق نجایا یدیخواستم انجام م یاز طرف من که من ازت هرکار میسینویضمانت نامه م هیپس -

 کارا

 ستین یباشه مشکل-

 کار کنم  تونمیزد وبهم داد امضا زدم گفت م ییشده ا پینامه تا ضمانت

 عنوان گارسون استخدام شدم به

 یم ثبت نام کنکور راه افتادم رفتم داخل اتوبوس شهربر خواستمیوم شدیمن تموم م فتیسه عصر بود که ش ساعت

پول دفترچه کنکور رو بدم رفتم وثبت نام کردم شماره ارمان رو هم رفته  تونستمیکه امروز بهم داد فقط م یبا پول

 بودم بهش زنگ زدم :

 بله؟-

 سالم ارمان جان-

 سالم شما؟-

 نیمنم ابت-

 ق؟یرف یبه چطور-

 ؟یخوبم تو خوب-

 یمرس-

 ازت بخوام ویزیچ هیراستش مزاحم شدم تا -

 تو جون بخواه داداشم-

 ؟یتونیم یرو جور کن اتیرشته ادب یواسم کتابها یتونیم ی...راستش گفته بودیزیعز-

 بده لیبخون فقط بعدش سالم تحو ارمیم گهیکنکور بده انداخته سال د تونهیچرا که نه؟خواهرم امسال نم-

 از لطفت یباشه چشم حتما مرس-
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 نکردم یخواهش کار-

 ؟یندار یبار یکار یزمیعز-

 نه قربانت خدافظ-

 خدافظ-

 دمیاز ته دل کش یروزا اه نینگاه کردم چقدر دلم غمزده اس ا دیمنظره غمزده خورش  به

ه ک یخودم بود از هرچ ریتقص میبدبخت نهمهیجور، من باعث ا هی کردمیم هیگر شدیکاش م شدیغصه تموم م کاش

چقدر بغض خفه اس ... چقدر غمزده اس  شدیم دیکه با شدینم نجوریوقت ا چیسرم اومدش کاش ه نایع دمیترس

 چهره یتو یدرد هی یبودم که هرکس ستادهیا یاتوبوس یتو کردیم یخداحافظ شهیباهام واسه هم ایکاش دن امیدن

بود اواخر  دیع کایها برنامه داره ها نزدواسه همه ما ایانگار دن یبهم چشم دوخته بود هـــ یاش بود پسر بچه مظلوم

خفه اتوبوس  یهوا ذاشتیبغض رو دلم نم نقدریبود کاش روزگار ا دشونیشب ع اهاشونیبهمن مردم هم دلخوش

 یلیتحو یسالها یتنگ شده دلم برا میبچگ یخنده ها یشده بود تو گلوم دلم برا یغضب زیعصر همه چ یرنگ نارنج

حرف دارم تا  یبا دلت بخون کل کنمیقرمزه تنگه، دارم درد ودل م یتنگه دلم واسه اون ماه یکه خوش بودم الک

رو  یدروغ عارفدلم همون بابا  خوادیداشت؟ دلم بابا م طنتیکه ش ییبه سر اون بچه ا شدیچ یدیبشم د یخال

بد  یانگاه ه گهیدلم د ستین ادمیصورتش  یبایکه نقش ز ینه مادر دهیکجا اروم خواب دونمیکه نم یینه بابا خوادیم

وقت  چیمن...من ه خوادیم یدلم زندگ گم؟یم یچ یدونیم خوادیدلم خانواده م خوادینم ریدلم تحق خوادیهمه رو نم

عکسم  هی یوقت کشمیم یچ یدونیها م یفهمیهوام پر از غمه م یتو ارمحق خانواده داشتن نداشتم من...من بغض د

وقت  چیکه ه یمادر یواسه محبتا دیپسر بچه نشست تو دل مامانش دلم پر کش دمید یوقت ست؟ین شمیاز بابام پ

 کنم ته زمستونم هیگر خواستیپنهون نکنم دلم م گهیبغضم رو د خواستیداد بزنم دلم م خواستینداشتم دلم م

 ومن خانواده ندارم من بابا مامان ندارم دیرس دمیع دیسر

سته بودم دم در خونه متوجه هفتاد تا تماس از دست رفته از ماکان خ یلیخونه خ دمیحدود پنج عصر بود رس ساعت

هم که نگم بهتره شدم رفتم داخل اسانسور ورفتم طبقه باال زنگ در رو زدم ماکان نگران در رو باز کرد من  امکیوپ

 لم کرد-غ-ب عیسر دیرو که د

 تو؟ یکجا بود قیرف-

 رونیرفته بودم ب-
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 چپ چپ نگاه کرد: بهم

 ؟یکجا بود نمینگرانت شده بودم بگو بب-

 بودم دفترچه مو گرفتم رونیکه ب گمیم-

 خوب ؟چهیجد-

 اره-

 هست درس هاش؟ ایچ-

 زد وگفت: یلبخند دیکرد ود باز

 ؟یبه ارمان کتابهارو گفت ی...راسیتونیدارم تو م مانیمن بهت ا-

 ارمیاره گفتم گفت م-

 ؟یناهار خورد-

 دروغ گفتم: به

 خوردم-

 ناهارم نداد بهم ارویگفت که سر کار بودم و پدرم در اومد تازه اون  شهیزد اخه نم یلبخند

 مبلمان یرو میسمت سالن ونشست میرفت

 ماکان؟ یراس-

 بله؟-

 ه؟یارمان چ هیقض-

 نداره چطور؟ یخاص هیقض-

 مارستانیتو ب روزید گمیم یگفت ینجوریهم-
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 اش رو از دست هیکه دکتره ، باباش دوتا کل یدونیم یجامعه اس ول نییپسر از قشر متوسط رو به پا هیاهان...ارمان -

هم داره ارمان که  ینیسنگ یها نهیهز شهیم زیایهربار که د نیبزنه متاسفانه واسه هم تونهیهم نم وندیداده وپ

 نیبازم با ا یول کنهیم زیها مردمو تم مادرشم خونه رهیموخواهرشم کار  مارستانیب ستهیا یاضافه کار م فتیدوش

 یخوش یندار تیتو زندگ یچونکه تو درد گهیدرد م یمرفح ب گهیبهمن م یرو شوخ شهیهم هیخوب یلیحال پسر خ

 دافعشم هست یباشه ول یعامل خوشبخت دیپول شا دونهیونم یخوش یچون پولدار

 ه؟ینجوریپس ا-

 واسش شهیکه دلت کباب م یدونینم انشمیجر مهیتازه ن گهیاره د-

 هست؟ گهید ایمگه چ-

 وازدواج کرد دینتونست پول جور کنه وازدواج کنه عشقشم پر نیا یچیه-

 چرا پس؟-

 هیزیالیکه باباش د گمیم-

 واسش؟ میکن یکار میتونینم-

 باباش راحت بشه؟ میدعا کن دیبخدا فقط با دونمینم-

باشه  امیابا دنب نیبابا بشه ادم از سنگم باشه باباش بدتر ینفر ب هی یمگه راحته بگ گفت؟یم یچ نیا دیچیمغزم پ هوی

 رهاش کنه بلند گفتم: تونهینم

 ؟یشد وونهید-

جور راحت کنه  هیزودتر خدا  میدعا کن دیبا کشهیم یچه درد یدونینم یدونیرو نم یتو علم پزشک نیبخدا ابت-

از درد اونش به کنار باباش ده  شهیوزنده م رهیمیم رکبای شهیم هیوخونش تصف شهیم زیالیکه د یپدرش رو هر ادم

 هدیهم جواب نم وندیپ گهیواسش نمونده د ییا هیجونم داداشم کل قیرف ستین یدیام گهید شهیم زیالیساله د

 اخه...-
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وجود نداره  ایدن نیا یتو یدرد یب چیانگار ه دمیدیماکان رو م یفکر فقط تکون خوردن لبها یرفتم تو قیوعم

مگه مشکال خودم کم بود که فکر کردن  امویدن گرفتیجلو چشمم غم م ومدیونخواهد داشت چهره مهربون ارمان م

 هم بهش اضافه شد؟ هیبه بق

 زنگ در رشته افکارمو از هم گسسته کرد یموقع صدا همون

 وبا لبخند بهش دست دادم: دمستایکه واسم اورده بود رو کنارم گذاشت ا ییکتابها لونیاومد داخل ونا ارمان

 داداش؟ ی:چطورارمان

 ؟یخوبم تو چطور-

 مارستانیب یشکر...ممنونم که اومد-

 به بازوش دمیکش دست

 بود فهیوظ-

 در قبال من یندار فهیاخه تو وظ هیچه حرف نیا یزمیعز-

 گهیمواقع ساخته شدن د نیدوستا واسه هم شمیحرفا نزن که ناراحت م نیاز ا-

خم مرغ کشم ت شیکباب که پ خیس ومدیکباب جلو چشمم م خیکاناپه اونقدر گرسنه ام بود که فقط س یرو مینشست

 ماشاهلل گذشتیشش ساعت م قهیساعت هم هر دق شدمیم ونهیداشتم د کردیم کیسالم جلو چشمام سالم عل هیعل

رفتم سمت  زننیرد حرف مدر چه مو نارمان وماکا نکهیا ینداشت که بسوزونه واسه تمرکز رو یاصال مغزم فسفر

هم گذاشتم تا  یماکان رو داخل دهنم گذاشتم چشمام رو رو یاشپزخونه به بهانه اب خوردن وچندتا شکالت ها

 رونیاز اشپزخونه ب خواستیدلم نم گهیبازم خوردم د دهیمزه عمرم رو م نیتر یعال یخوب طعمش رو حس کنم وا

ان بخو نایکه ا یفسفر دارم واسه سوزوندن تا موقع کمیحاال  شیاخ رونیب رفتماب خوردم و یباالجبار کم یبرم ول

ودارو ها بود حوصله ام  یرو باز کردم همه اش در حال صحبت کردن در مورد دستورات پزشک لونیشام بخورن نا

 کتابها؟ نیکنه ا رییتغ نهمهیوقت کرده ا یرفت کتاب هارو برگه زدم واس خدا ک

 وگفت: ستادیان اارم میخونیباالخره م الیخیب

 ؟یفوتبال دست میبر-
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روع گذاشته بودند ش یخوش رنگ یچوب یاز سالن خونه ماکان که فوتبال دست ییسمته گوشه ا میوراه افتاد ستادمیا

کنم مغزم فقط  کاریهم من خب چ کباریدوبار ارمان برد سه بار ماکان و میدادیم یکردن دو به دو باز یبه باز میکرد

 کردن یکنم واسه باز معج شتریب دیبا دونستمیواسه حرف زدن فسفر گرفته بود نم

 وگفت: دیخند ماکان

 ها یارمان جر زد-

 با غرغر: ارمان

 گردن من؟به من چه؟ یندازیم یزنیتو جر م-

 مال من ازیاصال امت-

 یچند روز هم شکل غذا اماده شدم تو نیزنگ در اومد ا یگذشت صدا یکم دندیبهم نگاه کردند وخند جفتشون

 رمیبگ ادی نمیبب یخودم برنامه اشپز دیبا کردیاستفاده که نم خچالیها تو  لهیخونه ماکان ماشاهلل از وس

تحمل نداشتم که نداشتم غذا سهم خودم رو  گهید رفتیم یاخ اخ کباب ها بدجور رو مخم بندر زیپشت م مینشست

وجود نداره بعد از شام فط دلم  ایبهتر از غذا خوردن تو دن یارامش چیه شیجلو وشروع کردم به خوردن اخ دمیکش

 بخوابم خواستیم

 هفته بعد سه

صبح ها هم از ساعت هفت صبح تا  ارمیب یکاش بتونم کنکور رتبه خوب یا خونمیهفته اس دارم مثل خر درس م سه

ته گرف سمیپول از رئ یراه برگشت به خونه بودم کم یرفته تو شیخوب پ زیسرکار تاحاال که همه چ رمیچها عصر م

وتنگ  دمیخر یچهارتا ماه دمیجلو وخر مرفت دیسه روز مونده تاع دیشب ع یبودم چشمم خورد به سبزه وماه

خوشگل بود رفتم سمت خونه ماکان دکمه اسانسور رو زدم ورفتم  یلیسبزه خوشرنگ خ کیو یخوشگل یبلور

 :زدیتا به اسانسور برسه داد م دیدویداخل اسانسور واز ته که م دیدختر پر هی کدفعهیانسور داخل اس

 اقا اقا صبر کن...-
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ساله باشه دستش رو رو دوزانوش گذاشت ومثل رکوع رفت  14بهش  خوردیم زدیبود ونفس نفس م ستادهیا کنارم

 یمحله ها نیاز باکالس تر یکی یگذشت اومد باال دست جفتمون رفت سمت دکمه ده خونه ماکان تو کمی نییپا

 زد من دکمه رو فشار دادم اروم گفت: یونک لبخند پهن کیتهران بود نزد

 م؟یا هیپس همسا-

 نکهیبله مثل ا-

 چشمام نگاه کرد وگفت: تو

 جدا؟-

 دستشو زد به تنگ: کدفعهیزد و ی لبخند پهنباال دیبه نشونه مثبت کج کردم وابروهام پر سرمو

 ؟یدیخر دیواسه ع یخوشگل یها یچه ماه-

واحد ما بود رفت داخل ومن هم رفتم داخل خونه  ییدرب روبرو رونیب میموقع درب اسانسور باز شد ورفت همون

 ت:پشت سرم گف یکی کدفعهیگذاشتم  زیم یها رو ور لهیبود وس دهیچیفضا پ یتو تکسیوا یبو یساکت بود ول

 اقا؟ یدیاومد-

 زد وهم من... غیبگرشتم هم اون ج یوقت

 داد گفتم: با

 ؟یهست یتو ک-

 بود داد زد: ستادهیودستکش روبروم ا شبندیبود با پ ییحدودا چهل وپنج ساله ا خانم

 ؟یهست یتو ک-

 درست حرف بزن خانم محترم؟-

 ؟یدزد یتو درست حرف بزن اومد-

 کجاست؟ ه؟ماکانیحرفا چ نی:ادادزدم
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 :دایباز شد وقامت اقا ماکان پ در

 یسالم بر همگ-

 زد: یاومد ولبخند پهن جلو

 اومد؟ یم رونیچه خبره صداتون تا ب-

 هم... شونیا دونستمیاقا نم دی:ببخشخانم

 داداشمه شونی:بله اماکان

 کرد ورفت یوعذر خواه کردیگرد نگاهم م یبا چشمها خانم

 ماکان؟ هیچ هیقض-

 شده فیکنه خونه کث یاوردمش خونه تکون یها نا سالمت دهیع-

 اهان-

 وسبزه خورد با ذوق گفت: یچشمش به ماه کدفعهی

 ه؟یاونا چ وونهید-

 گهیوسبزه د یخب ماه-

 خوردندیها تکون م یلبخند تنگ رو دستش گرفت وتکون تکونش داد ماه با

 خوشگلن-

 اره-

 سفر؟ میبر دیسوم ع ییا هیپا گمیم-

 داشتم یهفتم مرخصمن تا  خب

 کجا؟-
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 ما یالیسفر سه روزه شمال و هی-

 میباشه بر-

 زد وگفت: یپهن لبخند

 م؟ینیبا هم سفره بچ یلیخب ما-

 خنده قرمز شدم رو به ماکان گفتم: از

 هنوز اخالقت دخترونه اس-

 نایبدون سفره که صفا نداره ا یدیسبزه خر یماه یخب امل تو واسه چ-

 مینیباشه بچ-

 رونیب میاماده شو بر-

 کجا؟-

 ؟یبار شد سوال نکن هیکجا پسر خوب  گهیهمش م-

ه ب رمینم یتا موقع شام از گرسنگ کردمیم یشاپ ته بند یتو کاف یزیچ هیخنده رفتم سمت اتاقم از اون روز  با

من  یول دادیبهم م یدایمقدار پول ز هیماهانه  کردینم یکتابخونه ماکان هم کم مرام رمیم گفتمیماکان هم به دروغ م

 چونکه حق ماکان از من نبود زدمیبهشون دست نم

 دیسمت مرکز خر میسمت شهر تهران رفت میهام رو عوض کردم ورفت لباس

مغازه ها رفت  نیتریبه و کردیورفت داخل نگاه م ستادیا یپاساژ لباس فروش یماکان جلو میگشت وگذار زد یکم

 دست لباس گرفت وداد به من: کیو شونیکیداخل 

 خوبه؟-

 قشنگه یلیخ-

 برو بپوش-
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 ؟عمرایچ-

 چرا؟-

 شد وناراحت

 ماکان من...-

 قطع کرد وگفت: حرفمو

 دنیرو که پس نم هیقبول کن هد هی...جان من به عنوان هدهیهد-

 اخه-

 خوب شد واسه من بخر تتیتو هم که وضع میاخه هم ندار-

 باشه-

خوش دوخت بود دو تقه زد به پرو  یلیروشن خ یتنگ اب یرنگ همراه شلوار ل دیبلوز سف دمیناچار رفتمو پوش وبه

 زد وگفت: یواومد داخل لبخند

 دستمه ها خخخخ زتیسا یطیتو هر شرا-

جفت کفش هم  کیسمت بازارچه باالجبار  میراه افتاد دیودرش اوردم واسه خودش هم سه دست لباس خر میدیخند

وراه  لیواج ینیریوش وهیبود وم ییا روزهیچندتا بشقاب الب دار ف دیواسه سفره خر ینتس لهیوس یوکم دیواسم خر

شده بود حقوقش رو داد وخانم رفت همه  مخانمه کارش تمو زدیهمه جا برق م میدیرس یسمت خونه وقت میافتاد

م وهرکدو میها رو مثل بچه ها باز کرد لونینا یکی یکیها و کیرو سرام میوسط سالن ونشست میختیها رو ر لهیوس

  میکردیرو پخش م

نگه داشته  الدیبرج م دمیمتوجه شدم د یخوب وقت یجا هی میهم بود ماکان بهم گفت بر یچهارشنبه سور امشب

 یرو میودست بود نشست غیج یبودش برج پر از صدا 91داخل سال  میرو گرفته بود رفت  گانهیکنسرت محسن  طیبل

 محسن شروع کرد به خوندن یشب چهرشنبه سور یصندل

 سخت نبودن باتو  یروزا-
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 تجربه کردم دویام خلع

 شدیتو تازه م یدلم که ب داغ

 سردم هیشد سا همنفسم

 از اون ور ابرا دمیدیم تورو

 یازمن رد ش یسرسر یخوایم که

 ؟یانقده بدش یتونیم یکردم چجور یتو خط خط یب اسمون

 ؟یانقده بد شـــــــــ یتونیم یچجور

 قلبتو بشکن و برگرد سکوت

 شه نیاز ا شتریفاصله ب نیا نذار

 شه نیدوباره اخر قصه هم یمثل گذشته که رفت خوامینم

 قلبتو بشکن و برگرد سکوت

 شه نیاز ا شتریفاصله ب نیا نذار

 شه نیدوباره اخر قصه هم یمثل گذشته که رفت خوامینم

 سخت نبودن باتو یروزا

 دمینبودن تو خط کش دور

 بود نیاشتباهم ا فهممیم تازه

 دمیعشقمو غلط کش چهره

 یدار وندارمو برد یتو دار وندار دلم بود اومد عشق

 سکوتتو بشکن وبرگرد ایب
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 یهنوزم تو دل من نمرد که

 یهنوزم تو دلم من نمـــــــرد که

 قلبتو بشکن و برگرد سکوت

 شه نیاز ا شتریفاصله ب نیا نذار

 شه نیدوباره اخر قصه هم یمثل گذشته که رفت مخواینم

 قلبتو بشکن و برگرد سکوت

 شه نیاز ا شتریفاصله ب نیا نذار

 شـــــــه نیدوباره اخر قصه هم یمثل گذشته که رفت خوامینم

 "گانهیمحسن -سکوت"

ام عوض شد دهه فجر هم که  هیروح کردندیم یهمه باهاش همخون بردمیبود از فضا لذت م یصداش عال شییخدا

رو ارزوم بود بتونم معروف  لمیجشنواره ف کردمویواکران ها رو تماشا م نشستمیماکان م ید یال ا ونیبود از تلوز

 بودش واسم اهنگ بعد هم زده شد یقشنگ یلیبشم ارزو خ

 تابوته هیواسم قد  ایدن نیکل ا ینباش

 دلم انبار باروته تویمثل کبر نبودت

 ـــ.ــهتـ.ـ تابو

 تابوته هیواسم قد  ایدن نیکل ا ینباش

 دلم انباروته تویمثل کبر نبودته

 کمیروز تار ینباش

 شهیات انوسیاق هی
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 شهیم نیتو قلبم ته نش ایدن یغصه  تموم

 لحظه هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

 دروغه محضه هیچشمات  یب ایدن

 لحظه هی خوامیتو نم یب ارویدن

 دروغ محضه هیچشمات  یب ایدن

 واواره ام لونیهرشب وهرروز همش و ینباش

 که نفس دارم یتا وقت مونمیزنده م بافکرت

 بده دستم یروز کار هیکه نبود تو باز  یوقت تا

 امیتا اخر دن بمون

 تا تهش هستم یبمون

 لحظه هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

 دروغه محضه هیچشمات  یب ایدن

 لحظه هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

 دروغه محضه هیچشمات  یب ایدن

 "ینباش – گانهیمحسن "

 رهیتورو سرنوشت ازم نگ یکاشک

 رهیدلم بعد رفتن تو بم ترسهیم

 تورو ارنیم ادمیخاطره هام  اگه

 از تو خاطرم نرو القل
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 مث من مث تو  یک

 زنهیشکسته اش م قلب

 واسه تو مثل منه؟ یک اخه

 دل من فقط به بودنت خوشـــه بمـــــــون

 کشـــهیفکر رفتنت م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه

 تونمیتو نم یب اههیس میزندگ

 دل من فقط به بودنت خوشـــه بمـــــــون

 کشـــهیفکر رفتنت م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه

 تونمیتو نم یب اههیس میزندگ

 رهیتورو سرنوشت ازم نگ یکاشک

 رهیدلم بعده رفتنت بم ترسهیم

 تورو ارنیم ادمیخاطره هات  اگه

 از تو خاطره هام نرو الاقل

 مث من مث تو  یک

 زنهیشکسته اش م قلب

 واسه تو مثل منه؟ یک اخه

 دل من فقط به بودنت خوشـــه بمـــــــون
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 کشـــهیفکر رفتنت م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه

 تونمیتو نم یب اههیس میزندگ

 دل من فقط به بودنت خوشـــه بمـــــــون

 کشـــهیفکر رفتنت م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه

 تونمیتو نم یب اههیس میزندگ

 "بمون – گانهیمحسن "

 من یخونه خال یا خداحافظ

 من یعشق پوشال یا خداحافظ

 گرد وخاک نشسته یا خداحافظ

 شکسته یها شهیش یا خداحافظ

 خاطرات پر از درد یا خداحافظ

 غم وسرد یلحظه ها یا خداحافظ

 گذشته خودیعمر ب یا خداحافظ

 نوشته ینامه ها یا خداحافظ

 لحظه منو غضه ها منو

 انتها یقلب ب یپاک منو

 از اسمون یسالها دور منو
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 نشون یعشق گمشگته ب من

 بیسراسر فر یوعده ها منو

 بیکه ماندند غر ییحرفها منو

 انتظار منو انتظار منو

 قرار یقلب پاخورده ب منو

 بارم شده روزگار هی یبرا

  اریدلم ن نیوواسه ا ایب

 وشکست منو خط بزن ایب

 بارم شده بشو مال من هی یبرا

 یپر از دلخوش یهوا ییکجا

 ؟یاز خودکش یشب خال ییکجا

 بهار یلحظه ها یتو ا ییکجا

 خوش روزگار؟ یتو رو ییکجا

 "گانهی محسن–خداحافظ "

رو با ماکان وارمان تا  یشد وشب لذت بخش یباز شیاز محطه برج هم ات رونیب رونیب میتموم شد رفت کنسرت

 میبود رونیصبح ب 3ساعت 

صبح بود سه روز هم مثل برق گذشت ومن وماکان سفره  ییساعت هشت وخورده ا  گهیسه روز د دیخونه ع میرفت

زنگ  یدونگ صدا نگید کدفعهیواسه سفره مون  میاوردین ریصبح بود سمنو گ 7ساعت  میدیرو با مکافات باهم چ

بود وبا لبخند به سمنو دستش ومن  ستادهیاومد در رو که باز کردم همون دختر اونروز داخل اسانسور جلو در ا در

 اروم گفت: کردینگاه م
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 سمنو دییبفرما-

 دستش گرفتم: از

 ممنونم-

 دیداشته باش یسال خوب-

 دیداشته باش یشما هم سال خوب-

زشت بود سمنو رو بردم ودادم ماکان وگفتم  یلیداخل خ ادیب زدمیداخل خونه خوب نبود بهش تعارف م واومدم

که ماکان داخل سفره  یسال شد چشمم خورد به قران لیاورد ماکان گذاشت داخل ظرف وقت تحو هیدختر همسا

با  مییکه باعث اشنا ییا زدم وسوره ایدلمو به در کردیگذاشته بود دستمو دراز کردم سمتش ماکان هم بهم نگاه م

شد حس  لیسال تحو یسال وقت لیاروم زمزمه کردم تا تحو وسفیکه نجاتم داد  ییقران شد رو خوندمش سوره ا

 یکنه موها ییکرده تا خودنما دایپ دنیواسه نفس کش دیجد یبغض تو گلوم راه ینو شده حت زیکردم هم هچ

سالم شده بود سه دهه از  32 رهیه باال مبود که سنم دار نینشونه ا ومدیام کم کم داشت م قهیکه کنار شق یدیسف

 گذشتیم میزندگ

 روز بعد سه

کرده بودم ساکم رو  یرو روخان اتیرشته ادب یسه روز تو خونه حوصله ام رفت جلد رمانم تموم شد ودوبار کتابها نیا

ه ان سانتافمتوجه شدم ماک نگیرفتم سمت پارک یوقت نیسمت ماش میدستم گرفتم وهمراه ماکان وارمان راه افتاد

شد وکل لباسهام ماکان  سیسرم خ کدفعهیکه  یپارک کرده رفتم سمت در خروج رونیبود رو ب دهیخر دیکه جد ییا

بود ودستش رو  ستادهیلبه تراس ا هیشدم همون دختر همسا رهیبه باال سرم خ کردندیوارمان با قهقه بهم نگاه م

خفه اش کنم ماکان اودم وبا خنده ساک رو از دستم  خواستیچشم دوخته بود دلم م نییدهنش بود ونگران به پا

 کردمیحرکت فقط نگاهشون م یبگرفت همونجور 

 با قهقه: ارمان

 ایعوض کن وب عیداداش برو لباسهاتو سر-

 نشونمیدختر رو سرجاش م نیمن...من ا-
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عوض کردم وبرگشتم  ساختمان وبعد هم سمت اسانسور به زور رفتم ولباسهامو یحولم داد سمت در ورود ماکان

 منفجر یاخر سر مثل بمب ساعت یداشتند خنده هاشون رو کنترل کنن ول یارمان وماکان سع نینشستم تو ماش

 کردند خودم هم خنده ام گرفته بود با تشر گفتم: دنیشدند وشروع به خند

  دینخند-

 کرده خخخخ ری:فک کنم دختره گلوش گماکان

 غلط کرده دختره وتو-

 بره رونیدرصد فکر تارا از سرم ب کی خواستیدلم نم یگفتم که صداش تو نطفه خفه شد حت یجد اونقدر

 یشلوغ بود واز طرف یداخل کم میرفت یوقت نایماکان ا یالیبه لواسان شمال وو میدیساعت گذشت تا رس چند

بودند حال وهواشون از لس انجلس بدتر بود خانم هاشون با  یکه همشون مجرد نایماکان ا یالیکنار و هیهمسا

 یکیداخل اون  الیهم راه داشت واز هردو و هبه هم متصل بود وب الیروبرومون ولو بودند دو و اطیجلف تو ح یلباسها

 یتاز راح ایدختر بودند وهفت تا پسر دختراشون که فکر کنم نشسته بودند لبه سواحل انتال ییمشخص بود هفت تا

 وگفت: کردیماکان زد تو سرم ارمان که بهشون نگاه م ادیز

 بر منحرفان یوا-

 قهقه زد وگفت: ارمان

 اونطرف؟ دنیرامون م یعنی-

 فک نکنم خخخ-

 نیا دونمیماکان جمع جمع تولد توسکا بود همه بودند نم یالیداخل و میهاشونم تمام سقف کروک بود رفت نیماش

که ماکان  یفکر کردن شدم رفتم اتاق الیخیهمه هستند ب میریهرجا م یچجور یها ولقهره  نبیماکان که با خاله ز

بود همون موقع تارا در  یمشغول کار یرون هرکسیتا شب شد رفتم ب الیوموندم داخل و الیبهم داده بود داخل و

 اتاقشون روبرو اتاق من بود رونیتوسکا بود زد از اتاقش ب یدستا یکه دستش تو یحال

 گفت: اروم

 سالم-
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 :دیدهنش گذاشت وبا دو به سمتم دو یدخترش ذوق زده دستش رو رو یول

 عشقم یییییییییواااا-

ارا ت نییبود گذاشتمش پا شمینوازشش کردم موهاش مثل ابر یبامزه بود کم یلیخ کردیلم وبوسم م-غ-ب دیوپر

به ناچار بهش لبخند زدم  زدیهم لبخند موب گردوندیبهش اخم کرد وباهم رفتند در اخر سر از عقب سرش رو برم یکم

 هم به سمتم برگشتند... بودندهام  ییگوشه جمع شده بودند عمو رسول ودا هیپسرا  رونیورفتم ب

 رهیابرومون م دینکن هیونگید گمیمن که م-

 ساز مخالف نزنا نیابت ی:واماکان

 ام هی:من که پا ارمان

 اردالن:من هم ییدا

 صاحاب؟ یرسول:پس کجاست اون ماسک ب عمو

 رو از دست ارمان گرفتمو وبا خنده گفتم: ماسک

 ستایبخدا درستش ن-

ره زد واشا نیتازه بب مشونیبچزون کمیبذار  کردیعشوه اومد عصر اصال شماره امو قبول نم یلیاز دخترا خ یکی:مهراز

 به پنجره

 بود اوضاعشون هم که نگم بهتره یدنید ودستشون انواع نوشگرفته بودن یپارت ایبودند گو دنیدر حال رقص همشون

 گمیرو م الیو یها هیگم؟همسایرو م ایک یدیفهم

 یوچشمک ختیبلند شده بودش بهم ر یرو سرش انداخت موهاشم کم نبیخاله ز ییروسرش چادر نماز قهوه ا ارمان

 زد وماسک رو زد

 چطوره؟-

ودند پسراشون نب یکنار الیسمت و میماسک رو زد وراه افتاد یکیهاش برگشته بود باز اون طنتیخنده ماکان که ش با

 کو گوش شنوا؟ یول شهیدردسر م گفتمیشب بود فقط دختراشون بودند من م 8ساعت 
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نرفت جلو رفت داخل باز رفتند  یکس رونیاز دخترا اومد ب یکیرفت زنگ رو زد وفرار کرد صدا قطع شد و ماکان

 غیجلوشون جفتشون وحشتناک ج دندیماکان وارمان پر رونیدوتاشون اومدند ب نباریو زدند وفرار کردند اوزنگ ر

ما  شیدرختها واومدند پ نیب دندیوارمان پر نماکا عیسر دندیکشیم غیهم اومدند وج گهیاون پنج تا د  دندیکشیم

وممکن بود دعوا درست  دندین سر رسلب ساحل چونکه همون موقع پسراشو یهمگ میوماسک هارو برداشتند ورفت

 ایبه موج در صدایومن ب گفتیم یزیچ یوازاد وسپهر هم به جمعمون ملحق شدند هرکس نیگذشت ارو یبشه کم

 بغض... یشده جنگ نداره دعوا نداره ول اروممغزم  کردمیحس م کردمینگاه م

 دست بردار نبودش یمیقد قیکه رف اخ

وندم که گذر یسه روز نیرفتم اتاقم ا یشد وبه بهانه خستگ نیخانم ها اومدند تحمل جو واسم سنگ هیتارا وبق یوقت

هم درستش نبود  نکاریا یول کردیم تمیداشت اذ نیتارا وعشق که به ارو دنید گذشتیسخت م یلیباهاشون خ

وماکان  نیفقط من وارو زدیشور م بدجوردلم  یتهران ول میسمت تهران برگشت میورفت دیخداروشکر روز اخر س

من  نوروز بود دیخونه ساعت دوزاده شب روز پنجم ع میدیرس رفتندیم زیتبر هیمقصدمون تهران بود بق نبیوخاله ز

چه  انجیشد ا یعروس کدفعهیتارا بال در اورد وفت  کدفعهیبود  یبچگ دمیخواب تارا رو د یتو دمیرفتم اتاقم وخواب

 خبره؟؟؟؟

تاز پلکهام گرم شده  میدیاخه ما که تازه رس میجا خورد یلیتلفن خونه مکان شروع به زنگ خوردن کرد خ کدفعهی

ان از سالن همون موقع ماک رونیبشنوم رفتم ب یبد زیانگار قرار چ زدیبودم قلبم تاالپ تلوپ م دهیترس یلیبود ها خ

 :دمیشنیم نجوریارو  انکه خواب الود بود رفت سمت تلفن ووصلش کردم مکالمه ماک

 جانم؟-

-..... 

 بله -

-...... 

 ؟ییخاله اذر تو-

-...... 

 نم؟یحرف بزن بب ؟؟درستیچ-
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-..... 

 ؟یگیم یچ شنومینکن من نم هیگر نیبب-

-...... 

 شده؟یچ نیارو یگیم یچ-

 :ومدیمام اذر م یصدا دمیسمت تلفن واز دستش کش دمیدو

 نمی...پسرم...ارومارستانیماکان خودتو برسون ب-

 وبالرزش کنترل شده صدام گفتم: اروم

 شده؟یچ نیمام اذر ارو-

 دیبغضش ترک کدفعهی کردیهم نم هیگر یقطع شد حت صداش

 ....ستین گهید نیارو گنیم زمیعز نمیابت-

 :دادزد

 ستین گـــــــــهید-

 از دستم افتاد وچند تکه شد تلفن

 ...نیهم سرش رو گرفته بود ونشسته بود رو زم ماکان

 دادزدم: رتمیبرق بگ نکهیمثل ا کدفعهیاهسته عقب عقب رفتم  اهسته

 داداشم کجاس؟-

 نیابت-

 ؟ی:ماکان چرا نشستدادزدم
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به  میدیکه گذشت رس ینشست پشت رل وراه افتاد کم نگیسمت پارک رونیوهمونجور بردمش ب دمیرو کش ودستش

اه مطلق بودم فکر کنم ر یحس ینبود ب ید محبتتو چشمم نبو یاشک کردیکه ماکان اونجا کار م یدولت مارستانیب

از مسئول بخش اورژانس  دندیدو ویس یا تهمون موقع پرستار ها به سم ویس یسمت اورژانس وبعد از اون ا میافتاد

 :دمیپرس

 نجاست؟یا یمستوف نیارو-

 انداخت داد زدم: ریسرش رو ز پرستار

 نجاست؟یا-

 فوت کردند شیپ قهیمتاسفانه پنج دق-

 :دیکره وا رفتم ماکان سوالم رو پرس مثل

 نجاست؟یتارا...تارا ا-

 فوت کردند شیپ قهیهم چند دق شونیا-

 بشه؟ ینجوریا دیعقب رفتم سرم در حال انفجار بود اخه چرا با عقب

 :توسکا پس؟ماکان

 بود: دهیچیتو سالن پ غشیصدا ج یدختر کدفعهی

 نیمامان...بابا ارو-

 خودش بود بغض... دمشید یت اتاق دختر بچه وقتاهسته قدم برداشتم سم اهسته

 االن... یعنی بغض

 پس؟ کنهیسرباز نم یبغض لعنت نیا چرا

 گفت: هیبا گر توسکا

 اد؟یمامانم ب یبگ شهیعمو جونم م-
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 توسکا...-

 صدام گرفته بود... چقدر

 خوامیعمو تروخدا من مامانمو م-

 کرد ادامه دادم: هیوگر

 ؟یدیتوسکا به حرفام گوش م نیبب-

 رو به نشونه مثبت تکون داد: سرش

 ییایبه بعد خودت از پس همه مشکالتت بر ب نیاز ا دیم تو با-ش-غو-سمت ا دمشیورفتم جلو وکش زمیعز نیبب-

 ستیمامانت ن گهیچونکه د یدخترونه مرد بش دیباشه عمو جون با

 دوسم داره؟ یلیخ گفتینم ست؟مگهیاخه چرا ن-

 کا...توس-

به  دشیچ ستنیدو نعمت باال سرم ن نیا دمیسال فهم یواند ستیکه خودم تو سن ب یمن کردیداشت خفه ام م بغض

 بگم؟ یدختر چ نیسرم؟حاال به ا

 بله عمو؟-

 اروم شده بود یلیخ

ن اال نتشونیتا بب برهیخب اونارو م شهیدوسداره دلش واسه ادما تنگ م یلیادما رو خ یوقتا خب خدا بعض یبعض-

 گردنیخب خدا دلش واسشون تنگ شده گفتن زود برم یمامان باباتم رفتن اسمون خدا مهمون

 برگردن؟ یدیقول م-

 هستن شهیمطمئن باش اونا هم یدلم ول زیعز دمیقول نم-

 ؟یچ-

 خدا؟ یمن هم مامان بابام رفتن مهمون یدونستیاره اونا تو قلبتن مثل من...م-
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 ؟یسیمگه تو عموم ن-

 چرا-

 خدا یس مام اذر وبابا عارف که هستن نرفتن مهمونپ-

عموتم مطمئن باش همه جوره کنارتم مامان بابا ت هم  یول گمیم یبزرگ شد یوقت ستمین تیعمو واقع زمینه عز-

 کننده داده یخدا بهشون غذا نامرئ شونینیبیکنارتن فقط نم

 ده؟یبه من هم م یعنیچه باحال -

 دلم زیعز دهیبه وقتش به من هم م-

 وبا بغض گفت: دیچیبود که توسکا دستاشو محکم دورم پ نیفضا واسم سنگ رونیبرم ب وخواستم

 ؟ینش یونامرئ یوقت تنهام نذار چیه شهیعمو م-

 باشه-

 ؟یدیقول م-

 اخه-

 ترو خدا قول بده-

 قول-

 دمیدست کش شیشمیابر یموها یرو واروم

 هفته بعد کی

فت گ نموینشست تو ماش امیب نیخواستم از خونه ارو یهفته کار نرفتم وخبر اومد اخراج شدم توسکا وقت کی نیا

که داده بودم رو  یوقول شمیاومد پ یشده وتوسکا با لجباز نجوریومام اذر کودتاه راه انداخت که چرا ا ادیهرجا برم م

 یسکا رو با خودم ببرم ومام اذر هم از خدا خواسته بکه دوست نداشتم که تو یاورد ومن رو مجبور کرد به کار ادمی

 نامه اش رو امضا زد  میسپرد به من وق یزیچ چیه
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اعصاب  یدرس بخونم کم دمیکلمه هم نرس کی یتوسکا همه اش انجام شده من حت ییوکارها گذرهیماه م کی

ه خوشحال بودن ک یلیماکان وارمان خ میبکنم تو زندگ تونمینم یغلط چیه گهیهم گرفتم با وجود توسکا د یخورد

مشکل؟ من تو خرج خودم هم مونده بودم چه برسه خرج  نهمهیمن چکار کنم حاال با ا یکردم ول تیاز توسکا حما

که بهونه خواهرشو  گفتیخونه ماکان وم اوردشیاوقات م شتریپسرش رو هم داده بودند اراگل واراگل ب نیدختر ارو

 کسالیکه  نیپسر ارو کایاز روزها بهش گفت را یکیماکان هم  کردیل هم حسادت مپسر اراگ یاز طرف رهیگیم

چه  نیتارا شدم ا یکه من اون رو هم قبول کردم بدون ازدواج صاحب بچه ها رمیبگ یبود رو هم به فرزند مشیون

 بودش من داشتم؟ یمزخرف یزندگ

تان داس گفتیدور گردنم بود هرشب بهم م شهیرو تخت  توسکا دستاش هم شمیپ دندیخوابیم کایتوسکا ورا شبها

وباه ور رسهیوبه روباه م نیبه زم ادیکه م ارهیس یشازده کوچولو رو واسش بگم تابخوابه داستان همون شازده کوچولو

 یبرا یبغض مجال یروزها نیا دهیکه گلش رو از دست م ییقصه همون شازده کوچولو گهیادما واسش م یاز نامرد

 یار هددیحد توانش فشار م نیوتا اخر گذاردیم تیگلو خیرا ب شیپا کندیفقط کار خودش را م ددهینم دنینفس کش

است  یکه در دلم رو به خاموش ییادهایفر ینمانده برا ییاعتراض نا ینمانده برا یینمانده نا دنینفس کش یبرا یینا

 خود داشت حال خسته است خسته یرو برا ایدن یروز که ییادهایفر

 ماه بعد سه

مشغول کر شدم اونهم واسه درست کردن  یعکاس هیاتل کیکردم کتابها رو االن هم داخل  یروخان کباری یسخت به

همراه ارمان  یناراحت شد ول یلیدنبال کارم خ دیفهم یها ماکان وقت ییها وجا به جا یخر حمال ییجورا هیصحنه و

لم -غ-ب پرنیم کایخونه توسکا ورا رمیکه م ییوقتا رهیمرو نروم  یشده هرچند هر از گاه یوراض میارومش کرد

ته اشون بدجور وابس یبابا ول گهیکه بهم م دهیمن وباباش د نیب یزیچه چ دونمیبابا نم کایعشقم ورا گهیتوسکا بهم م

 یلیخ کنمیحسرت نداشته هام از خانواده ام رو با محبت کردن به اونا جبران م زمیشدن همه چ ییجورا هیشدم 

ار ک نیبهتر کنمیاالن حس م یبودم از کارم ول مونیپش لیاوا کنمیحس نکردم رو باهاشون حس م یرو که حت زایچ

تازه زن هم  یازدواج وخرج ودخل صاحب دوتا بچه شد یب یبدجنس یلیخ گهیم شهیهم یرو کردم ارمان به شوخ

 که هرروز رو مخت بره یندار

همه سوال ها رو تونستم جواب  یبرگشتم حس کردم کوه کندم ول یوقترو دستم گرفتم ورفتم واسه کنکور  لمیوسا

 دیبا ونیروز درم کیشده بود و میوخ یلیپدر ارمان حالش خ ومدیم وریشهر لیبدم جوابش تا اواخر مرداد واوا

که رفتم مام  نیچهل ارو ادمهی دادیم زیالید جواسه خر اوردیپول در م یهرچ چارهیارمان ب شدیم یبستر مارستانیب
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اندازه سگ در خونه شونم  یحت دنینباشه زحمتم رو کش یدلم شکست هرچ یلیخ رونیاذر از خونه پرتم کرد ب

 ندونستنم

 ستمیتفاوت که ب نیبا ا یبود مثل من ول یوریشهر کایبود ورا ییشده بود امسال دوم ابتدا مشیهفت سال ون توسکا

 بود  وریشهر

لپ تاب ومنتظر  یجلو مینشسته بود کایمرداد بود همراه ماکان وارمان وتوسکا ورا ماه گذشت از کنکور اواخر کی

 شه؟یلود بشه مگه م جهینت میبود

 زود باش االی یلعنت عه

 شده فقط دست یچ دونستندیکه نم کایتوسکا ورا چارهیب میزد غیباز شد هفت بار پلک زدم وبعد هممون ج یوقت

 ریبرم ز توسنتمیم یرو اورده بودم اون هم تو رشته مورد عالقه ام به راحت 200رتبه  یبه ناباور کردندیوذوق م زدندیم

 رو زدم یسندگیساخه نو ریهم ز اون فیشر یوچند روز که گذشت دانشگاه صنعت یسندگیشاخه نو

 بعد چهارسال

 یچیدت از شاگرد ساندوم نیاواسط اسفند ماه بود تو ا 1395داده بودم سال  لینامه ام رو تحو انیبود پا یروز چند

وخونه اش رو داده به من هنوز سر  لیباغ انجام دادم ماکان هم رفته خارج واسه ادامه تحص یکار زیگرفته تا تم

رو  ییبایز یوعمل جراح یشناس ییبایتهران مدرک ز ادیم کباریپونزده روز  زنهیحرف نم نبیبا خاله ز هیهمون قض

 توسکا تموم شد داد زدم: کتهیگرفته د

 چه وضعشه توسکا؟؟؟؟ نیا-

 بغض تو چشمام نگاه کرد وگفت: با

 اخه-

 ؟یفهمینمونه باشه م دیدختر من با 18اخه داره؟باز شد-

 بابا-

 دمشی-س-و-سمت خودم واروم ب دمشیکش گرفتمیسخت م یلیچندروز بود بهش خ دیترک وبغضش
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 عشقم...باشه توسکا دیببخش-

 زد یپهن باشه ولبخند-

 شتریهم نوشته بودم مهد کودک چونکه نصفه روز خونه نبودم نصفه روز هم کالس داشتم دوساعتش رو ب کایرا

 شهیاصال قبول نم دونمیاس کردم وباالخره مدرکمو گرفتم رمان هام رو دادم واسه وزارت وم یحضور ریکالسهامو غ

بهم  یمجوز چاپ واسه چند رمان قبل النکردم اص تیهام چونکه اصال اصول رو داخلش رعا لمنامهیف نیوهمچن

 هگیاومده بود واز طرف د لیواسم دعوت نامه ادامه تحص سیاز طرف انگل یبشه ازطرف شیرایو دیندادند وگفتند با

پا  شیپ یوکارها یکار با شرافت بودم نظافت کار هیهم دنبال  یرو رها کنم وبرم چندروز کایتوسکا ورا تونستمینم

 شیدوسال پ دایدر زده شد ارمان بود رفتمو در رو واسش باز کردم ازدواج کرده بود جد زنگ گهیافتاده بسمه د

-و-اومد داخل وبعد از ب خونهیواالن داره واسه مدرک فوق تخصصش م دیزجر کش یلیپدرش باالخره فوت کرد خ

 گذاشت وگفت: زیم یرو رو شیوتوسکا گوش کایرا دنی-س

 ؟یکرد کاریپسر تو چ-

 چکار کردم؟ ویچ-

 نیبب-

که  یاش در دست اقدامه همون لمنامهیکه ف یشده بود همون دییکه بهش رمان داده بودم تا ییداخل مجموعه ا ورفت

 روز ده هزار تا دانلود مگه ممکنه؟ کی یاش دست وزارت ارشاده تو لمنامهیاالن ف

 موقع از سمت وزارت زنگم زدند با لرزش دست وصل کردم: همون

 جانم؟-

 ؟یمستوف نیابت یسالم اقا-

 سالم خودم هستم-

 یگذار هیشده ما به چند کارگردان واسه سرما دییاتون تا لمنامهیاز طرف وزارت ارشاد تماس گرفتم ف دیببخش-

 وزارت دیاریب فیشرت دیبود لیهر موقع ما ننتونیبب خوانیواونها هم م میکرد یمعرف

 د؟یهست یچشم حتما...فردا تا ک-
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 دییایب دیتونیعصر م کیفردا از صبح تا ساعت -

 رسمیمچکرم حتما خدمت م-

 خدافظتون کنمیخواهش م-

 خدانگهدار-

 به ارمان نگاه کردم بعد داد زدم: قهیقطع کردم دو دق یوقت

 شه؟یباورت م-

 با ذوق گفتم: کردیبا شوق نگاهم م ارمان

 شکرت ایخدا کنمیم دایاز فالکت نجات پ یبه زود-

 ماه بعد دو

 پس؟؟؟ نیاریم فیتشر یک یمستوف یالو اقا-

 مونده . گهیربع د کیراهم . یاالن تو-

 نگاه کردم وبه حاالم نگاه کردم به من به بغضم ... نیماش نهیاز تو ا زدیم یدیازشون رو به سف یمیموهام که ن به

وف معر لمسازیف هیادم به من که االن شدم  هیچرا سهم من شد به من که االن واقعا شدم  هممفیکه اصال نم یبغض به

 به بغض دیانتظارو انتظار تا باالخره رس دویکه زندان کش یبه اون ادم یادم حساب هی یکارکتر اجتماع هی

 که گذشت  یبغض به

 که خونده شد  یینوشته ها به

 میشد کیکه باهم شر ییدردها به

 که روزگار رو دلم گذاشت ییدرد ها به

 خوش روزگار یواسه رو شیکه همه کار کرد تو زندگ یمستوف نیخودم به ابت به
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 یتا خودش باشه من رهیرو ضبط کنه داره م لمشیپالن ف نیتا اول رهیداره م رهیوحاال داره م دیخوش رو ند یرو یول

دختر وپسرم شدن من موندمو  کایتوسکا ورا میگذرشدم تراول هه مفهمومش سخته ب دمیارز ینم یتومن هیکه 

 تره کیش ییتنها ییتنها ویمجرد

 مثل من دیبودن رو برگز کیهم رسم ش ماکان

 ییکه تو تو

 ستمیخود من ن من

 ستمیعملم حرف زدن ن من

 نیرا بب میکن زندگ زلزله

 ستمیا یحادثه م نیلب ا من

24/5/1395 

   یمی:و. رح سندهینو

v.rahimi1 

 من یخونه خال یا خداحافظ

 من یعشق پوشال یا خداحافظ

 گرد وخاک نشسته یا خداحافظ

 شکسته یها شهیش یا خداحافظ

 خاطرات پر از درد یا خداحافظ

 غم وسرد یلحظه ها یا خداحافظ

 گذشته خودیعمر ب یا خداحافظ

 نوشته ینامه ها یا خداحافظ
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 لحظه منو غضه ها منو

 انتها یقلب ب یپاک منو

 از اسمون یسالها دور منو

 نشون یعشق گمشگته ب من

 بیسراسر فر یوعده ها منو

 بیکه ماندند غر ییحرفها منو

 انتظار منو انتظار منو

 قرار یقلب پاخورده ب منو

 بارم شده روزگار هی یبرا

  اریدلم ن نیوواسه ا ایب

 وشکست منو خط بزن ایب

 بارم شده بشو مال من هی یبرا

 یخوشپر از دل یهوا ییکجا

 ؟یاز خودکش یشب خال ییکجا

 بهار یلحظه ها یتو ا ییکجا

 خوش روزگار؟ یتو رو ییکجا

 "گانهی محسن–خداحافظ "

 ودل: درد

 بغض... نمیا خب
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 بغض سهم من شد یباز نیگشتم تا تو ا گشتمو

 میشیبغض تلخو وحسش کردم من وتو با هم ما م دمید دموید

 نکن قضاوتم نکن کنارم باش یکن نامرد تمیها ، تو باش حما شهیبغض من کمرنگ م یاگه باش تو

 که به ییدستا نیخسته ، ا یدستا نیخسته ام منمو ا یکنم با دستا یباش تا بغض هامو هرروز واست معن کنارم

 کن  تمیکنارتم ، پس کنارم باش و حما یباز نیطرفدارم من تا ته ا سهینویعشق تو م

 مونیراه اشنا نی، اول میشیبا هم اشنا م یبزود میبا هم اشنا بش نیداده بود امیپ یلیخ تیسا دمیمصاحبه م یبزود

  دیبعد از سالها که ازم خواست کنمیم یرمان بهتون معرف نیرو تو ا

  ادرس  نیزدم به افتخار شماها با ا یجیپ

همه رو و به عشق همتون  کنمیبزنه وبگه چک م یسر هیشدن وبهتر شدن  یداره واسه قو ینقطه نظر یهرکس

ار ، ماها حاال حاال کن امیب نتونیب شتریکنم باهاتون ب شتریرو ب یپل ارتباط نیا دمیقول م دمیوادامه م سمینویم

 میهم
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